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 Absract 1ممخص البحث

ًان ال         ًمن ددػػل  ً لندنػػا قتصػػيا فن ػػعن د ػػيدـن ننظػػ
ًان  كػؿن دػالؿنتوػػيلؿنويد ػيلندةػت يامنه ػػضناػد ن ددػػل 

كد ػيتنخػخدفندػفنخيصيندعندنتيجندفن ددخلفيتن،ن
ت جزن ددول ػيتننػفنن لد ين دنفي يتن دصلهفن ددنزد فن

ً لن قتصػيا فن  ً ً كدهينأخػ  دتخلصندنهين،نل نشأننفنت
ًمنله ئ فنلصو ف  تنػيلؿن دهوػ نن،لدد ن لة يو فنخط 

ًجيعن ددخلفػيتن دصػلهفن ػ ن ةػت ل قعنصنينفنتال ًنل  
ن دة يةػػػػيتن د  ػػػ نتند ػػػػفنلتطػػػػل ًننديد ػػػػفدصػػػًنلاًل

ًجيعن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن ػػػػػ ن صػػػػػنينفنتػػػػػال ًنل ةػػػػػت
ً ف ً فن ددص ل نته ن دهوػ ن،نن ددافنل ددنيطؽن دوخ

ن دالدػػػ  دػػػ ن ً بننهػػػأفنتدػػػـل قطػػػيعننفا كلػػػنمهإنػػػيانفقتػػػ
لتنظ دػػػػػػثننلػػػػػػ ن ػػػػػػبل ننفل ًن ددخلفػػػػػػيتن دصػػػػػػلهتػػػػػػا

 دتػػػػػ ندديد ػػػػػفندةػػػػػتل يتن،ندكػػػػػؿندةػػػػػتل ن دة يةػػػػػفنن 
 تبلئدثن.

 

 

 

 

           All countries are currently trying 

to restore some of these resources from 

the waste, after the large increase in po-

pulation coupled with the production of 

large quantities of domestic solid waste 

from municipalities that were unable to 

get rid of them, arising from the accum-

ulation of damage to economic, enviro-

nmental, health and tourism seriously.s-

o this research was discusses the Indus-

try deals with the reality of recycling a-

nd recovery of solid waste in Egyp, and 

Addresses the assessment of the role pl-

ayed by the fiscal policy in the develop-

ment of industry and the development 

of the recovery of solid waste in cities 

and urban areas of Egypt ,through prop-

osed fiscal  policies for the developme-

nt of industry and retrieve the recycling 

of solid waste and maximize the resulti-

ng benefits in the cities, under the curr-

ent conditions the Arab Republic of Eg-

ypt. 
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 مقدمة 
ددػػػػػػػػػانأصػػػػػػػػػهوتنقخػػػػػػػػػ فن ده ئػػػػػػػػػفنلودي تهػػػػػػػػػيننننننننن

ل ددوي ظفننل هيندفندختلؼن نل عن دتلل نل وامندػفن
ًئ ةػ يلندػفن ه ػيان دتوػا يتنن اـنقخي ين د ص، له ػا لن

ًبن  دتعنتل جهين دهبلان دنيد ف،نخيصفن عنخلءن دتجي
لدشيكؿن ده ئفن دد دػامننف، دتعنخيختهين دهبلان ددتداد

 دتػػػػعنتوػػػػيلؿن فنتجػػػػاندهػػػػين دولػػػػلؿن دددكنػػػػفنقهػػػػؿنأفن
ً كديتن دتلل ننلعنددكين ػفن د ػبلجن دنػيج ، نتدخعنت
ًان ألقتصيا فن عن د يدـ ن كؿن دالؿن ًمن ددل  ً لندنا لنظ
ًاندػػػػػػفن توػػػػػػيلؿنويد ػػػػػػيلندةػػػػػػت يامنه ػػػػػػضناػػػػػػد ن ددػػػػػػل 

ًمن عننػاان دةػكي ف،ن ددخلفيت،نلددؾنه ان دز يامن دكه 
ًلنػفنهإنتػيجنكد ػيتنخػخدفندػفن دنفي ػيتن دصػلهفن  ددد
 ددنزد ػػفن دتػػعنت جػػزن ددول ػػيتننػػفن دػػتخلصندنهػػين،ن
ً لن قتصػػيا فنله ئ ػػفنلصػػو فن  ً ً كدهػػينأخػػ ل نشػػأننػػفنت
ًم ندػػػددؾن لدػػػانهػػػاأتنك  ػػػًندػػػفن دػػػالؿن لةػػػ يو فنخط ػػػ
ًمن ًااػػػين أللد ػػػفندػػػ ًجيعندل   ددتدادػػفن ػػػعندويلدػػػفن ةػػت

ًمندػػفننفي يتهػػي،نل صػػهوت  دنفي ػػيتندصػػاًناخػػؿنن خػػ
.نللجهػػػػتند ظػػػػـن دهوػػػػل ندػػػػفن(1)دبلقتصػػػػيان ددػػػػلدع

ًكػػتن  جػؿنودي ػػفن ده ئػفندػػفن دتلػل ،نلددػػؾنه ػان فن ا
الؿن د ػػػيدـن ددتدػػػاـن فن النفػػػيؽننلػػػعن ده ئػػػفندػػػثننيئػػػان
ًؼنههػي،ن ًمنكه ً،ن طهديلندلد ي  ًن دالد فن دد ت  ةت دي
 إفنكؿنالالًن نفؽننلعنودي فن ده ئػفندػفن دتلػل ندػثن

ًهػػػػػعنن ً لبندػػػػػينهػػػػػ فن ػػػػػبل نددػػػػػعنأ يئػػػػػان قتصػػػػػيامن تػػػػػ
ً ت،ناد نهيإلخي فنددعن فننظي ػفن ده ئػفندةػئلد فن الال

لكػيفن دهػاؼندػفن.ن(2)نكؿنج ؿننوػلن الج ػيؿن دديادػف
ً ةػيتنلتطه ديتهػيندويلدػفن دوصػلؿننلػعن كؿناد ن دا
ًان دطه   ػػفننوتػػػعن دكػػفن نػػػيامن  كهػػًنقػػاًندػػػفن ددػػل 

ًؽن قتصيا ف ن.ن(3)نتصن  هينهط
                                                 

 ،قؼدبٝب اىْفبٝدبد اىَْضىٞددخ فدٜ اىد٘ؽِ اىؼشثددٜ  :ؽَدذ ػجدذ اىغدد٘اد أ  د (1)
  .  32، ص  2222اىذاس اىؼشثٞخ ىيْشش ٗاىز٘صٝغ ، اىقبٕشح ، 

ؽددشا ا٥عددزفبدح ٍددِ اىقَبٍددخ ٗاىَخيفددبد اىظدديجخ  :ٍؾَددذ اسّددبإٗؽ  د(2)
 . 131، ص  2223ٞخ ىيْشش ، اىقبٕشح ، قشا شٗاىغبئيخ، اٗسا

،  قؼددبٝب اىْفبٝددبد اىَْضىٞددخ فددٜ اىدد٘ؽِ اىؼشثددٜ د أؽَددذ ػجددذ اىغدد٘اد : (3)
   146، ص رمشٓ ٍشعغ عجق 

ًاػػػب،ن إننػػػينننننننننن ًاهنػػػين ػػػعنددػػػؾنألندػػػـنن لةػػػل ءن
ً فن ػػعن ددةػػتدهؿنالةػػتخبلصنكػػؿندػػين ةػػنكلفندخػػط
ًان ألقتصػيا ف،ن  دكفن فننةتخلصثندفندصياًن ددل 
د سن دطندفن دنفي يتن دصلهفن ددنزد ف،نهؿن  خيلندػفن
 دنفي ػػػػػػػيتن دصػػػػػػػلهفن دصػػػػػػػنين ف،نل دنفي ػػػػػػػيتن دةػػػػػػػيئلفن

ًؼن دصػػػوع ً لن دصػػػنين فن لن دنيتجػػػفندػػػفن دصػػػ  ننظػػػ
ًان دطه   ػػػػػػفنلز ػػػػػػيامنتكػػػػػػيد ؼن نتيجهػػػػػػي،ن ًمن ددػػػػػػل  دنػػػػػػا
ًمند ػػػؿنصػػػوفن ددػػػل طن فن هيالخػػػي فنددػػػعننل ئػػػان خػػػ
لدةػػػػػػتلمن نتػػػػػػيج تهـ ندػػػػػػددؾنويلدػػػػػػتنجد ػػػػػػعن دػػػػػػالؿن
 ددتدادػػػفن تخػػػيدنكػػػؿنلةػػػيئؿنودي ػػػفن ده ئػػػفندػػػفن جػػػؿن

،نلاكػػػػد ن ػػػػإفن(4)ودي ػػػػفن هنيئهػػػػيندػػػػفن خطػػػػيًن دتلػػػػل 
ًجيعن ددخلفػيتن الةػيد بن دوا  ػفنالنػيامنتػال ًنل  ةػت

تد ؿنأةللهيلنالةتدطيبن دفل قاند سن دطنكلة لفن دنفن
ً لن ًاػػيندصػػا ًؼن ػػعن ددخلفػػيت،نهػػؿن  خػػيلنهإنتهي دلتصػػ
ًان ألقتصػػػػيا فن دتػػػػعنت ػػػػينعندػػػػفن هػػػػا بللندػػػػه ضن ددػػػػل 
 الةػػػػتهبلؾن دجػػػػيئً،نلهػػػػا ؿنا ػػػػًنتدل ػػػػا ن دكػػػػفن فن
 ةػػػياـن ػػػ نتدل ػػػؿن د جػػػزن ػػػ ند ز ن ػػػفن دالدػػػفنلنػػػبلجن

ً ندػػػفنخػػػبلؿنتػػػل  ًن د دلػػػفن دصػػػ هف ن دد ػػػز فن دت جػػػي
ًجيعن د ا ػػان ًتػػبننلػػ نندل ػػيتن دتػػال ًن ةػػت و ػػ ن ت
دػػػػفن ددػػػػل ان الةيةػػػػ فنل نػػػػيامنتصػػػػن  هينل ةػػػػتخادهين

ًامندنهين.ن نلهيدتيد نتدل ؿن دكد يتن ددةتل
لدػػفن ػػـن صػػهوتنقخػػي ينتػػال ًن ددخلفػػيتننننننننننن

نلػػػعن ددةػػػتلمن د ػػػيددعندػػػفن ددخػػػي ين دتػػػعنتةػػػتولدن
ًزناػػػػد ننلػػػػعن ا تدػػػػيـندتز  ػػػػاندػػػػفن القتصػػػػيا  فنلتهػػػػ

ن-:ن(ن5)ن الاد فندفننيو ت ف

                                                 
رقٌٞٞ ا٥صبس ا٥قزظبدٝخ ٗاىجٞئٞخ اىَزشرجدخ ػيدٜ ردذٗٝش  :ع٘صاُ اىَذّٜ  (4)

ٗاعدددزشعبع اىَخيفدددبد اىظدددْبػٞخ ٍدددغ اىزطجٞدددق ػيدددٜ شدددشمخ اىْظدددش 
سعدددبىخ ٍبعغدددزٞش ، ميٞدددخ ،  ىظددْبػخ اىنددد٘ك ٗاىنَٞبٗٝدددبد فدددٜ ٍظددش

 .  2،     ص  2223عبٍؼخ ػِٞ شَظ ، اىزغبسح ، 
اىزقٞدددٌٞ ا٥قزظدددبدٛ ٥صدددش اىَخيفدددبد  :ػيٞدددبس ؽغدددِ ٍؾَدددذ اثددد٘ اىْغدددب (5)

، دساعددخ رطجٞقٞددخ  اىظددْبػٞخ ػيددٜ اىجٞئددخ ٗاىظددؾخ اىجشددشٝخ فددٜ ٍظددش
ػيددٜ شددشمخ اىغددنش ٗاىظددْبػبد اىزنبٍيٞددخ ، سعددبىخ دمزدد٘ساح ، ميٞددخ 

 . 3 ، ص 2222اىزغبسح ، عبٍؼخ ػِٞ شَظ ، اىقبٕشح ، 
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ودي ػػػفن ده ئػػػػفندػػػػفن ال ػػػػيًن دتػػػػعنتنػػػػت ننػػػػفناػػػػد نن-1
ًمن دديئ ػػػػفن لن  دنفي ػػػػيتنكدخلفػػػػيتنةػػػػيئلفن ػػػػعن ددجػػػػي

ًضن. نايز فن عن دهل ءن لنصلهفن عنهيطفن ال
ًجيعنل دتػال ًندػفن  ػيًنن-2 دينتتخدنثنندل ػفن الةػت

ًمننيئػػػاندػػػيامن وةػػػفنت ػػػلاننلػػػعن ددجتدػػػعن ػػػ عنصػػػل
ً ػػػػؽن الةػػػػت بلؿن الد ػػػػؿن  قتصػػػػيا تهي نلددػػػػؾننػػػػفنط
ًاي،نهدػػػػػػػػين ودػػػػػػػػؽن د يئػػػػػػػػان دلدخلفػػػػػػػػيتنل نػػػػػػػػيامنتػػػػػػػػال 
 القتصيامنل ده ئعننلػعنوػانةػل ء،نهيالخػي فندل ا ػان
ًمند ػػػػؿنخفػػػػضن دػػػػفن د ل ئػػػػان ال جيه ػػػػفنا ػػػػًن ددهيشػػػػ
ًصنندػػؿنجا ػػامندلشػػهيبن  النفػػيؽن دصػػو ،ن  جػػيان ػػ

فن دهطيدػػف،نتنشػػ طن دةػػ يوفنهدػػين ةػػياـن ػػ نوػػؿندشػػكل
لخلؽندنػيطؽنجػدبنةػ يو ،ن دوػاندػفنتػي  ًناػيز تن
ً ،تػػػل  ًن  ً ًمن ألوتهػػػيسن دو  دصػػػلهفندػػػعنهػػػدلغنظػػػيا

ن دلقلان دو ل ن،...... دخ.نن
ن ددخلفػيتن دصػلهفنلدفندنطلػؽننننننننن توا ػاندفهػـل

نشيدؿن تخدفن د ا اندػفن نػل عن ددخلفػيتننهينث دفهـل
إلنةين فن ددختلففن ػ ن ددػافن ددتلدامننت جفندؤلنشطفن 

ً ف لدانأصهوتنندل يتنتال ًن ،ن(6)نل ددنيطؽن دوخ
نػػيامنتصػػن  هينتشػػكؿن ػػعن دلقػػتن دوػػيدعن  ددخلفػػيتنل  
صنينفنقيئدفنهد تهين عن دالؿن ددتدادفندهينداخبلتهين

ًجيتهػػػي ًلطن،ن(7)لنظػػػـنتشػػػ  لهينلدخ لتخخػػػعندكػػػؿنشػػػ
ًضن ًأةػػػػديؿنلأ لدةػػػػتلزديتن النتػػػػيجن دصػػػػنينعندػػػػفن

ًصنلندػػػػػػؿن ًكػػػػػػزتن النظػػػػػػيًننلػػػػػػعن دفػػػػػػ لتنظػػػػػػ ـ،نلت
ً فن دهيئلػػػفندهػػػد ن دصػػػنينف،نلنشػػػأننػػػفناػػػد ن  الةػػػت دي
ًكيتننلػعندةػتلمن د ػيدـن  الاتديـنق يـننا اندػفن دشػ
 ددتدػػػػػاـنهإقيدػػػػػفندصػػػػػينعندتػػػػػال ًن دنفي ػػػػػيتن دصػػػػػلهف،ن
لتول لهين دعندل اناد ئ فن لننلؼندلو ل فن لن ةدامن

 ةػتخا ـنننخل فن لنلقلانلطيقفن لنطلب،ن لن نيام
                                                 

دٗس اىغٞبعدبد اىَبىٞدخ فدٚ رؼظدٌٞ اىَْدبفغ اىْبرغدخ ػدِ  اَٝبُ ع٘عخ ،(  6)
رذٗٝش ٗاعزشعبع  اىَخيفدبد اىظديجخ فدٜ اىَدذُ ٗ اىَْدبؽق اىؾؼدشٝخ  
ٍددغ اىزطجٞددق ػيددٚ ٍذْٝددخ ا١عددنْذسٝخ، سعددبىخ ٍبعغددزٞش ، قغددٌ اىَبىٞددخ 

 .5، ص  2213اىؼبٍخ ، ميٞخ اىزغبسح ، عبٍؼخ ا٥عنْذسٝخ ، 
(7) http://www.islamonline.net/arabic/economics/project
/2007/03/04.shtml  

ًؽن  دخيدػػػػػػػيتن الةيةػػػػػػػ فن  هػػػػػػػيند ػػػػػػػؿن دزجػػػػػػػيجنل دػػػػػػػل
ن.نن(8)نل دهبلةت ؾ
ًاـندػػػػػػػػفن فنت ظػػػػػػػػ ـن الةػػػػػػػػتفيامندػػػػػػػػفننننننننن لهػػػػػػػػيد

 ددخلفػػيتن دصػػلهفنل دةػػيئلفنقػػان صػػه ناػػاؼننػػيددع ن
ً ةػػيتن دتػػعنتدػػتن ػػعن دػػالؿن دنيد ػػفنلدنهػػين  الن فن دا
ًتننلػػعنك ف ػػفن دػػتخلصن  دػػفندػػفن دصػً،نقػػانأقتصػػ

ًؽناػػػد ن دنفي ػػػيتننػػػفن ً ػػػؽن دػػػا فن دصػػػوعن لن دوػػػ ط
ًاي،نلدـنتهتـننهك ف فن الةػتفيامن ددصػلمندػفناػد ن لا 
ً ةػػػػيتنقػػػػان ًاـندػػػػفن فنه ػػػػضناػػػػد ن دا ًلمن،نلهػػػػيد  د ػػػػ
ًقػػتندلجػػالمن القتصػػيا فنالنػػيامن ةػػتخا ـنه ػػضن تط
 ددكلنػػػيتنكيدهبلةػػػت ؾندػػػ بلل،ن الن نهػػػيندػػػـنتنظػػػًن د ػػػثن
ًتػػبننل ػػثن د ا ػػاندػػفن ددنػػي عن القتصػػيا ف ًلعن ت نكدشػػ

لتجنبن دك  ًندػفن دتكػيد ؼن،ن(9)نل الجتدين فنل ده ئ ف
ًمن. ًمنلا ًن ددهيش ن ددهيش

دػػػػفناػػػػد ن ددنطلػػػػؽن بلهػػػػانل فن كػػػػلفنانػػػػيؾننننننننن
توػػػلاللن ػػػعن دفكػػػًن القتصػػػيامنل ػػػعن ةػػػللبن ةػػػت ديًن
ً فن ً  ػػػػػفن ددصػػػػػػ  الدػػػػػل ؿ،نو ػػػػػ نكينػػػػػتنلالنتػػػػػز ؿن د
دلنفي ػػيتن نهػػينلظ فػػفنا ػػًنالئدػػفنل دت يدػػؿند هػػينهػػأمن

ًجػػػػيؿن الندػػػيؿنل ددػػػػيؿ،ننلػػػػعنصػػػلن ً ػػػػلضندػػػفن ًمند
ًنةػػػ فنل ةػػػهين فن ًكيتن جنه ػػػفن  ًاـندػػػفناخػػػلؿنشػػػ  دػػػ
ً ك ػػفنتتنػػي سندلوصػػلؿننلػػعندنيقصػػيتن ل  طيد ػػفنل د
ًه ػػف ً ػػفندصػػًن د  ًلوػػفن ػػعنجدهل ن ددوي ظػػيتن ددط

لتختلػػؼن ددخلفػػيتن دصػػلهفن ػػعندوتل اػػين ختبل ػػيلن.(10)
ًجػػػيتنهػػػ فن ددنػػػيطؽن د شػػػل ئ ف نه نػػػيلندػػػفنو ػػػ ن ددخ
ًتف ػػػػفنألن ل ددنػػػػيطؽن دتػػػػعن دطنهػػػػيندللمن دػػػػاخلؿن دد
ً ػػػػػؼنتختلػػػػػؼننػػػػػفن  ددتلةػػػػػطفن،نكدػػػػػينأفننفي ػػػػػيتن د
نفي ػػػػػػيتن دوخػػػػػػًن.نتختلػػػػػػؼنأ خػػػػػػيلنكد ػػػػػػفنلنلن ػػػػػػفن
ًجػػػيتندػػػفن دنفي ػػػيتنهػػػ فن ددوي ظػػػيتن ددختلفػػػفن  ددخ

                                                 
، عيغديخ دائدشح اىَؼدبسف اىجٞئٞدخ ، اىدذاس  اىقَبٍدخ :اؽَذ ػجذ اىغ٘اد  د (1)

 . 122، ص  1991اىؼشثٞخ ىيْشش ٗاىز٘صٝغ ، 
(9) http://www.ceroi.net/reports/johnsburge/csoe/html/n
onjava/pollution/impact.htm 

 ّؾ٘ ػقذ اعزَدبػٜ عذٝدذ -اخزٞبس ٍغزقجيْب  رقشٝش ااىزَْٞخ ااىجششٝخ :(  12)
   172، ص . 2225، ٍظش، 

http://www.islamonline.net/arabic/economics/project/2007/03/04.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/economics/project/2007/03/04.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/economics/project/2007/03/04.shtml
http://www.ceroi.net/reports/johnsburge/csoe/html/nonjava/pollution/impact.htm
http://www.ceroi.net/reports/johnsburge/csoe/html/nonjava/pollution/impact.htm
http://www.ceroi.net/reports/johnsburge/csoe/html/nonjava/pollution/impact.htm
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ً كـن و  نتلجان د ا اندػفن د ل دػؿن دتػعنتػ  ًننلػعنتػ
نن-:نن(11) دنفي يتنلنلن تهيند ؿ

ً  عندلدوي ظفن.ن ددلقعنن-1 ن دج 
نطه  فن ددنيخن.نن-2
نناان دةكيفنلنيا تهـن.نن-3
ً كـن دنفي يتن.نن-4 نةللك يتن ددل طن فننولنت
ً تنتجد عن دنفي يتن.نن-5 ننااند
ً  يتن ده ئ فن.نن-6 ندامنتل  ًن دتش

ندشػػػػػكلفن ددخلفػػػػػػيتن دصػػػػػلهفن ػػػػػػ ننننننننننن لتتهلػػػػػًل
ً  ػػفن ددةػػتدهل فن ػػعن دت يدػػؿ دػػعنندصػػًن ػػعنا ػػيبن د

دشػكلفندػفن خطػًن ددشػػيكؿن دتػعنتل جػثن د ػيدـ،نلاػػعن
دشكلفن دنفي يتن دصلهفندبلنةيفنلدػفنأادهػين دنفي ػيتن
ًامن ػػػعن ًتػػػبننلػػػعن دز ػػػيامن ددخػػػط  ددنزد ػػػف،نو ػػػ نت
نػػػاان دةػػػكيف،نل دت  ػػػًن ػػػعن ندػػػيطن الةػػػتهبلؾ،نز ػػػيامن
ًمندكد ػػػػػيتن دنفي ػػػػػيتن دصػػػػػلهف،نلتد ػػػػػؿن ًمنلدةػػػػػتد كه ػػػػػ

 ػػػػػعن ددػػػػػافنل ددنػػػػػيطؽن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن ددتلدػػػػػامن
ًؼن ًم،نو ػ ن د ػؿنصػ ً فندشكلفنكه ػ ً فن ددص  دوخ
تلػػػػػػػػػؾن ددخلفػػػػػػػػػيتنل دػػػػػػػػػتخلصندنهػػػػػػػػػينز ػػػػػػػػػيامن دفيقػػػػػػػػػان

ًتفيعن دتكلفف،نلتلل ن ده ئف. ن القتصيام،نل 
ًم قػلدع نظػيـ لالقيدػفنننننننن   ددتكيدلػف   ػيؿندػئلا 
 نلػع الهػان فن كػلفنددػؾنهنػيء ن  دصػلهف دلدخلفػيت
ة يةػػيتن دػػف الةيةػػ ف  ددلديتػػث لتند ػػف تطػػل ً
ً ع ً ت د ةةػ ف لتنظ دػيت لتدل ػؿ لتشػ ً ف لقػا  هشػ
ًكف تكنلدلج ػػف لهن ػػف ل ن ػػفن دكػػفن شػػ ه ف لدشػػي

ً ػفن دفن ػفن ػ نندػػلؿن ًسن دد  أكتةػيههينندػفنخػبلؿناػ
 هنػػػيءن ددجتدػػػعنلخيصػػػثن ػػػ نندػػػلؿن دطػػػبلبندتند ػػػفن
 دػػلن ن ده ئػػ  نل دكػػفندلالدػػثنتود ػػؽنددػػؾندػػفنخػػبلؿن

ًئػػػػػ نل ددةػػػػػدلن ً  ن النػػػػبلـن دد عنل الةػػػػػتفيامندػػػػػفن دتػػػػػ
 ألخبلقػػ نل دػػا ن نل دػػد ن وػػ ننلػػ نودي ػػفن ده ئػػفن،ن

                                                 
، قؼبٝب اىْفبٝبد اىَْضىٞدخ فدٜ اىد٘ؽِ اىؼشثدٜ أ.د أؽَذ ػجذ اىغ٘اد :  (11)

 .  31، ص  رمشٓ ٍشعغ عجق

كدػػػلؿن دنهػػػ ندودػػػانصػػػل ن "ننل ػػػفنلةػػػلـن ندديطػػػفن
ن دالدػف ً ػؽنصػاقثن ،نلنلػ ن فنتدػـل   ألد ننػفن دط

  دفنػع ل دػانـ هيددةػينام هتدكػ فن ددطػيعن دخػيص
ً  ع ل دديا   لأجهزم الجهزمن ددوي ظيت لتلكؿ ل دتش
دلتنف ػد،ن  دكيدلف  ددة د ف  دداف ل جهزم ولع دد  دوكـ

ًبن ً نػي ن دفصػؿن ػ ن الختصيصػيتند ػاـنتخػي دعند
ن  ن ألا ءن  ،نلندؿ(ن12) ألل دًن دد ن نشأنننثنقصًل

ًم  د يدػػف  دنظي ػف لخػػاديت دهػيـ  دنظلدػف ل ا 
ً ج ين دػع  دصلهف  ددخلفيت  دػع  ددطػيعن دخػيص، تػا

  ددتيه فلن  دتخط ط نلع  دوكلد ف  الجهزم اًل قصً
ًقيهف ل وكيـ ًلط ه ا  د ًخ ص  دبلزدػف لخعن دش  دلتػ
ًكيت   طػيً ل ػع د هػي، ل التفػيؽ  دخيص  ددطيع دش

ً  يت  نلػع  د دػؿ دػع دػددؾ  ددنظدػف  ددػل ن فنل دتشػ
ً ً ً كف " دهاأ تد  دخػيصن ل ددطيع  دوكلدف ه ف "  دش

 ل ددجتدػع،نل الاتدػيـ  دوكلد ػف ا ػً ل ددنظدػيت
ًكف ًاي كي فه  دش ه ف هيددشي ً ؾ لدةتل يتهي صل  ل شػ
 خػديني هيدخادػف ل ددجتدػعن ددةػتف ا  دش ه ف  الجهزم
  ددتةهب " هدهاأ  دتنف د،نهيالخي فن د ن الدتز ـ دوةف
 نػف  ددنػت  لدةػ د ف " ددػؾ دديهػؿ هػا ع  دتلػل   ػع

ًم دنتجيتػث   دػتخلص ل ػع  ددتكيدلػف و يتهػي خػبلؿنال
ًتهط   دػي خيصػف  دنهػيئع  ت هئػف د هدةػتلزديت  ػ

ًجيع ًم دلتكػيد ؼ  دكيدػؿ ل دت ل ػؼنل الةػت ًل  كخػ
  دخػيص  ددطػيع اخػلؿ لتدكػ ف  دخادػف دتوةػ ف

ن دالدػػفندػػفن،نن(13)دلنظػػيـ ل ةػػتخا دث ًزناًل لانػػين هػػ
ًلنهػػػػين ددختلفػػػػثنكلهػػػػين لن خػػػػبلؿنة يةػػػػتهين دديد ػػػػفنهف
ً ه هفن لن النفيق فن لن الئتدين فن ػ ن ه خهينةل ءن دخ

ل الجتدين ػػػػػػفنل ده ئ ػػػػػػفنت ظػػػػػػ ـن ددنػػػػػػي عن القتصػػػػػػيا فن

                                                 
د ثشددبٝش خٞددشٙ ٗأخددشُٗ ، دٗس ا١عٖددضح اىؾنٍ٘ٞددخ فددٚ ٍ٘اعٖددخ   (12)

، ٗاىَؼَبسٝدخ  اىزخطٞطٞدخ اىذساعبد ري٘س اىجٞئخ اىؾؼشٝخ ، ٍشمض
ػيدددٚ 15ص 2212،  َبسٝدددخٍشمدددض اىذساعدددبد اىزخطٞطٞدددخ ٗاىَؼ

  www.Cpas_egypt.com : اىشاثؾ اىزبىٜ
 
 اىظديجخ ىيَخيفدبد اداسح اىدٚ اثشإٌٞ ، اىؾبعدخ اىجبقٚ ػجذ ٍؾَذ .د  (13)

ٗاىَؼَبسٝدخ  اىزخطٞطٞدخ اىذساعبد ٍظش، ٍشمض فٚ اىغذٝذح ثبىَذُ
 www.cpas-egypt.com    -.ػيٚ اىشاثؾ اىزبىٚ: 4:  3، ص 
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ًجيعن ددخلفػػيتن دصػػلهفنهدػػين  دنيتجػػفننػػفنتػػال ًنل ةػػت
لددػػؾندػػفندنطلػػؽنن ةػػياـن ػػ نتطػػل ًناػػد ن دصػػنينف 

 فنتطػػػػػل ًنصػػػػػنينفنتػػػػػال ًن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن ػػػػػ ن
دصػػػًنالن دكػػػفن فن وػػػا ننشػػػل ئ ين،نل ندػػػين تطلػػػبن
ً ؼن دد ن ث،ن ًاهثنأك ا ننل قتنيعنكيدؿندفنكي ثن ألط

ً ةػػػثندتأن ػػػثند اندػػػثنهتخطػػػ طننلدػػػ نندػػػعندنتدػػػيءنلا
ًا تن دة يةػػػػثن دديد ػػػػثن دتػػػػ نتةػػػػينان ػػػػ نتود ػػػػؽن ددفػػػػ

ن ددةتهاؼن.ن
ً بنننننننننن لدػػػػفن ػػػػـن هػػػػاؼناػػػػد ن دهوػػػػ نددػػػػ ندقتػػػػ

تلد فػػفنجا ػػامندػػفن دة يةػػيتن دديد ػػفن دتػػ نتهػػاؼنددػػ ن
تطػػل ًنصػػنينفنتػػال ًن ددخلفػػيتن دصػػلهفننلػػ ناػػا ن

ً تن دالؿن دت ننجوتن  نددؾنلهدين تفؽ دػعنندفنخه
 دلخعن القتصيا نل دطه  فن الجتدين فندهد ن ددطػيعن
ًمن دد كػػػامنل دل جػػػبنأخػػػداين ػػػ ن  ػػػ ندصػػػً ن يدظػػػيا
ًبن دة يةػػيتن دديد ػػفن دبلزدػػفندػػانـن  النتهػػيًنننػػانطػػ
لتند فناد ن ددطيعنا ن فن نشطفن دتػال ًن ػ ندصػًن
ًةػػد نلدػػين د لػػثندػػفنتوػػا يتن  دلااػػين ددطػػيعنا ػػًن د

ةػػػػػتدًننػػػػػفن دلةػػػػػيئؿن توػػػػػتـندل جهتهػػػػػينل دهوػػػػػ ن دد
ً جناػػد ن النشػػطفن ل  د ػػيتن دتػػ ن دكػػفندػػفنخبلدهػػين ا
ًمن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن،ن  ػػػ ن ددنظلدػػػفن ددتكيدلػػػفنالا 
ًةػػػػػد نلا ػػػػػًن ًكفنهػػػػػ فن ددطػػػػػين فن د لتف  ػػػػػؿن ددشػػػػػي
ًةػػػد نهيالخػػػي فنددويلدػػػثنجػػػدبن ددطػػػيعن دخػػػيصن  د
ًئ ةػ نل ينػػؿن ػ نتند ػػثن ن ً ن ػػ ن دد ػيـنهػػاًل  الةػت دي

 فن ـنةلؼلد نشطفن دتال ً،ن
ن: حثين التاليينيقسم البحث الى المب

سثثثترجاع  المبحثثثث ا ول : واصثثثة صثثثناعة تثثثدوير وا 
 المخمفات الصمبة فى مصر.

دور السياسثات الماليثة فثى دعثم   المبحثث الثثانى :
فثثى المثثدن  وتطثثوير صطثثاع تثثدوير المخمفثثات الصثثمبة

 والمناطق الحضرية المصرية.
 

 المبحث األول
سثثثترجاع المخمفثثثات واصثثثة صثثثناعة تثثثدوير وا  

 الصمبة فى مصر
ًمن ددػػافن  ػػانننننننننن  د ػػبءن دكه ػػًن دل قػػعننلػػ ندا 

ل دهلا يتنل دجهلان ددخن فن دت ننل هػينأفنتهػددهين ػ ن
دكي وػػػػػفن دتلػػػػػل نل ددوي ظػػػػػفننلػػػػػ ن ده ئػػػػػفن دصػػػػػو فن
ًةػفنأندػيؿن ل ألجل ءن دند فن  ن ددا نفندفنخػبلؿنددي

أندػػػيؿنن دنظي ػػفن د يدػػػفننلػػ نتشػػػ ههي،ن ػػػـندػػفنخػػػبلؿ
ًاػػػـنت ػػػاانأنل نهػػػينلت دػػػااي،ن  دػػػتخلصندػػػفن دنفي ػػػيتن
ًمننل نجد عن ددهػيـنل ألختصيصػيتن هيتتندهين دصا 
ً ن  ن دهلا يتنل ددػاف،نلأخػدتنتةػتنزؼنهشػكؿن  ألخ
ً لندػػػػفن دهلػػػػا يتنلتةػػػػتخاـند ظػػػػـن دتز  ػػػػاننصػػػػ هيلنكه ػػػػ

ً فن د يدلفنههي ن .ن(14) ددل ن دهش
ان د يدـنندل ن ل ندا ًن د دا فن دديخ  فنشه ننننننن

ًمن دتوخػػً،ن ػػأك ًندػػفن ً  ين ػػ نظػػيا %ندػػفنن60ةػػ
ةػػكيفن د ػػػيدـن دطنػػلفنويد ػػػين ػػ ن ددػػػاف،نلتػػزا انتلػػػؾن
ًمنهشػػكؿنخػػيصن ػػ ن دػػالؿن دنيد ػػف.نلدػػعنز ػػيامن  دظػػيا
ًأنظػػل اًن وجػػـن ددػػافنتت  ػػًنخصػػيئصن دةػػكيفنلتطػػ
 جتدين ػػػػفنل قتصػػػػيا فنله ئ ػػػػفنجا ػػػػامنقػػػػاننتشػػػػجعنألن

  هػػينلهيدتػػيد ن الا ءننتػػ  ًنةػػلهيننلػػ نتجػػينسن دةػػكيف
 دندػػػػػػلن ددت ػػػػػػيظـننأا  نو ػػػػػػ نن(15) القتصػػػػػػيا ندهػػػػػػي

ً ت ندةػػكيفن ددػػافنل دػػد ن ػػيؽنكػػؿن دتلق ػػيتنل دتصػػل
 هػينوجػـندشػكبلتن ددخلفػيتن دصػلهفن دد ندخػينففن

 فػػػػ نوػػػػ فندػػػػـن كػػػػفنانػػػػيؾن الندا نػػػػثنل وػػػػامن هلػػػػ نن،
ن لجػػانأك ػػًن1800ت ػػا ااين ددل ػػلفن ػػ ننػػيـن ،ن ػػيد ـل

لزننػػػػػػػاانةػػػػػػػكينهين ددل ػػػػػػػلفندا نػػػػػػػفنتجػػػػػػػين400دػػػػػػػفن
دا نػػػػفن ػػػػ ن د ػػػػيدـن هلػػػػ ننػػػػاانن21لانػػػػيؾنن،(16)هك  ػػػً

                                                 
، اىٖٞئدخ اىَظدشٝخ اىؼبٍدخ  ا٣ّغبُ ٗريد٘س اىجٞئدخ ، د. ٍؾَذ أسّبإٗؽ (14)

 . 12، ص  1999، اىقبٕشح  ، ٍنزجخ ا١عشح ىينزبة
 
 

ٍشمدددض اىَؼيٍ٘دددبد ٗدػدددٌ ارخدددبر اىقدددشاس اىزدددبثغ ىَغيدددظ اىددد٘صساس  (15) 
اى٦ٍَدددؼ ٗاىخظددبئض ، رقدددبسٝش  –اىَظددشٙ ، اىَذْٝدددخ اىَظددشٝخ 
 . 2ص ،  2212،أثشٝو  42ٍؼيٍ٘برٞخ ، اىغْخ اىشاثؼخ، اىؼذد 

(16) Emily S. Bernhardt  and others, Understandi-ng, 
Managing, and MinimizingUrban Impacts on 
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ًمندبل ػػ فننةػػدفن ػػيك ًن ػػ ننػػيـن ن2009ةػػكينهيننشػػ
،نلدػػا نت فن دػػطننػػيـن1975،دديهػػؿن ػػبل ندػػافننػػيـن

،نلدػػػفن ددتلقػػػعنأفن صػػػؿنوجػػػـنتلػػػؾن ددػػػافنن1950
 نو ػػػػػ نتةػػػػػههتننن(17)ن2025دا نػػػػػفننػػػػػيـنن29 دػػػػػ ن

ً ف، دز يامن دطه   فن  نت ا ان  ةكيفن ددنيطؽن دوخ
ًمنةػػػػكيفن د ً ف دن ددنػػػػيطؽً ػػػػؼنددػػػػ نلاجػػػػ  ػػػػ ننوخػػػػ

 ً ًعن دتولؿن دوخ  .(18)تةي

ً فننػػفندػػافن د ػػيدـ،ن خػػبلؿن  لدػػـنتنػػأ ن ددا نػػفن ددصػػ
ً فنلأختلػػؼن ًفن دديخػػ نت  ػػًنلجػػثن ددػػافن ددصػػ  ددػػ

ً فن  هػينهشػكؿنكه ػً، لدػـن كػفن دت  ػًندػفن ندػطن د دػ
ً نن–نص بن د يصدفن دطن فنكينتنأ ي ن–  هينأكهػًنل  

ًم، ًمنل دصػػ    هػػؿنأدتػػاند شػػدؿنايده ػػفن ددػػافن دكه ػػ
ًتنخػل و ن ً ن،نلظهػ  تخينفتندةيوفن ددافن دكه
ً ء،ن جا امن،نهؿنأنشأتندػافنهأكدلهػين ػ نقلػبن دصػو

دا نػػفن هلػػ نن246للصػػؿننػػاان ددػػافن ػػ ندصػػًنددػػ ن
دل ػػلفننةػدف،نلاػػلندػػينن ن32.4نػاانةػػكينهينوػل د ن

ً ػػػػفنل دػػػػين%ندػػػػفندجدػػػػيد نةػػػػكيفن دجدن43 د ػػػػؿن هل
ًةػد ننػيـن لأةػتولدتن ،2006ألخػًنت ػا انةػكين ن

ً ن ً فنل دج زمنلشه ًمنل الةكنا ًهعندافن دطنلا ن دديا أ
ًبندفننصؼنةكيفن دداف،نو ػ ن  دخ دفننل ندين د

دل ػػػػػػػلفننةػػػػػػػدف،ندديهػػػػػػػؿن15.5 دطػػػػػػػفنههػػػػػػػينوػػػػػػػل د ن
ً ف.ن242دل ػػلفننةػػدفنن دطنػػلفن15.9  دا نػػفندصػػ

ًمناػػ نأكهػػًندا نػػفن ػػ  ندصػػًندػػفنلت ػػاندا نػػفن ددػػيا
و ػػػػ ننػػػػاان دةػػػػكيفنو ػػػػ ن د ػػػػؿنةػػػػكينهينأك ػػػػًندػػػػفن
ًمن ً فن،نكدػػينأوتلػػتن ددػػيا خدػػسنةػػكيفن ددػػافن ددصػػ
                                                             

Surface Water  Nitrogen Loading, Ann. N.-Y. Acad. 
Sci. 1134: 61–96(2008). C_ 2008 New York 
Academy of Sciences.doi: 10.1196/  

   annals.1439.014. P :63. 
ٍشمدددض اىَؼيٍ٘دددبد ٗدػدددٌ ارخدددبر اىقدددشاس اىزدددبثغ ىَغيدددظ اىددد٘صساس   (17)

اى٦ٍَدؼ ٗاىخظدبئض ، ٍشعدغ عدجق  –اىَظدشٙ ، اىَذْٝدخ اىَظدشٝخ 
 . 3، ص رمشٓ

ؽٞددش ٝزضاٝددذ عددنبُ اىؼددبىٌ ثَؼددذه ٍبئددخ ٍيٞددُ٘ ّغددَخ عددْ٘ٝب ، ٍٗددِ  - (11)
اىَز٘قغ أُ ٝظو ػذدٌٕ ٗفقب  ىٖزا اىَؼذه اىٚ صَبّٞخ ث٦ِٝٞ ّغدَخ ػدبً 

% ٍدددِ ٕدددزٓ اىضٝدددبدح 92ٗرؾطدددٚ اىدددذٗه اىْبٍٞدددخ ٗؽدددذٕب ثددد  ، 2225
اىَخٞفخ، ٕٗزا ا١ٍش ٝؾزبط اىٚ ٍجبدساد ٗرذاثٞش ػبىَٞخ ٣عزقجبه ٕزٓ 

 اىضٝبداد.
أّظش: د. صمشٝب ؽبؽُ٘، اداسح اىجٞئدخ ّؾد٘ ا٣ّزدبط ا١ّظدا، داس اىضقبفدخ  

 .41: ص 31، ٍِ ص  2225ىيْشش ٗاىز٘صٝغ ، اىقبٕشح ، 

ًتهػػػػػفن ؿن  ػػػػػ نقيئدػػػػػفن ددػػػػػافن دخػػػػػخدفننلػػػػػ نن17 دد
،نلدفن ددتلقعن فنتظؿن  ن2009دةتل ن د يدـننيـن

ًتهػػفنوتػػ ننػػيـن ً تن الدػػـن2025تلػػؾن دد ،نل دػػيندتدػػا 
ن.نن(19)ن ددتوام

ًه ػػيلنلتوتػػؿندصػػًن د        ًتهػػفن أللدػػ نن ًت ػػبند ل دت
ًت ػػػػبنندد ػػػػيلن دخػػػػيدسننشػػػػًنني  ػػػػعننػػػػاان دةػػػػكيف،ن دت

ًلفننيدد لػػػػػيندػػػػػفنو ػػػػػ نك ي ػػػػػفن  دديئػػػػػفنلةػػػػػه فنلنشػػػػػ
ً د ػػػػيندػػػػفنو ػػػػ نت ػػػػا ان ًت ػػػػبن د يدػػػػ ن    دةػػػػكيفنل دت

ً ػػي دةػػكيفنه ػػان موضثثوع فنلدػػد ن ػػإ( 20)نل    له ػػينن ج 
بعناية خاصة نالنظافة والتخمص من النفايات يحظى

هتمام مكثف من جانب جمية المدن عمى إختالف  وا 
ن-: (21)مستوياتها وذلك لعدة أسباب

ًمنًتهيطػػػػػثن ددهيشػػػػػًنهيإلنأوً : دخادػػػػػفن د لد ػػػػػفن دظػػػػػيا
نل ددلدلةفندلةكيفن.ن

 ده ئػػػػفنلةػػػػبلدفن د بلقتػػػػثن دل  دػػػػفنهصػػػػوفنثانيثثثثًا:
ن ددل طن فن.ن

ز ػػػيامن دندػػػل تن د شػػػل ئ فنوػػػلؿن ددػػػافنل دتػػػ ندنثالثثثثًا:
ً كـن  اتنددػػػػػػ نتخػػػػػػخـن ددشػػػػػػكلفن،نو ػػػػػػ ن ػػػػػػ ا نتػػػػػػ
ًضن ً تنل ددػػػل  ً ػػػعنك ي ػػػفن دوشػػػ  ددخلفػػػيتنههػػػينددػػػ ن

ً نصػػػػو فن ًجػػػػفننتػػػػ ا نددػػػػ نكػػػػل   ػػػػ نك  ػػػػًندػػػػفنها
ن الو يفن.ن

ًمن ػ ندنرابعًا: ً  دػثنز ػيامنكه ػ ً نل دد ن ن دوخي لتطًل
كد ػػفن دنفي ػػيتنلتنل  هػػي،ن الدػػًن دػػد ن تطلػػبن دهوػػ ن
ً تن نػػفنأةػػيد بنوا  ػػفنلتدن ػػيتنجا ػػامنددل كهػػفن دت  ػػ
ًمن دنفي ػػػيتندد يدجػػػفن ددشػػػكبلتن ل ددةػػػتجا تن ػػػ ندا 

ًتهفننل ن دنفي يتن ددتز  اندنتيجهين لد يلن ن.نن ددت

                                                 
ٍبد ٗدػٌ ارخبر اىقشاس اىزبثغ ىَغيظ اى٘صساس اىَظدشٙ ٍشمض اىَؼي٘ (19)

اى٦ٍَدؼ ٗاىخظدبئض ، ٍشعدغ عدجق رمدشٓ ، ص  –، اىَذْٝخ اىَظشٝخ 
3 .  

 (22) https://ar.wikipedia.org/wiki/2017 
ٍشعدغ عدجق اداسح اىجٞئخ ّؾد٘ ا٣ّزدبط ا١ّظدا،  ، د . صمشٝب ؽبؽُ٘ (21)

 . 31: ص  32، ص  رمشٓ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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لهػػيدنظًندكػػلفن دنفي ػػيتن دصػػلهفنتوتػػل ننلػػ ن       
ًمن ًجينهينل الةػػتفيامندنهػػيندهيشػػ ًمن دكػػفن ةػػت دػػل انك  ػػ
ًمن القتصػػػػػػػيا فن ألنداخيدهػػػػػػػينكدػػػػػػػل انخػػػػػػػيـن ػػػػػػػعن دػػػػػػػال
ل النتيج ػػػػفندصػػػػنينفنل نتػػػػيجندػػػػل انجا ػػػػامند تن يئػػػػامن
لق دػػفن قتصػػيا فنله ئ ػػف،ناػػد نددػػ نجينػػبن د ا ػػاندػػفن

ً نكتل  ًن ًان دفل ئان ألخ  دطيقفنل ددوي ظفننل ن ددل 
ًاػػي ،نلألفندد ػػيسننجػػيبنتدػػاـن(22)ن دطه   ػػفن...نلا 

أمنالدػػػػػفندػػػػػ سن دػػػػػطنهدػػػػػا ن ةػػػػػتدطيبن دتكنلدلج ػػػػػين
ً ف،ن ً نل ددةػػػت د ًكيتن دكهػػػ  دصػػػنين فن دوا  ػػػفنل دشػػػ
هؿنهتل  ؽناد ن الةتدطيبندعن دوفػيظننلػ نه ئػفنتلػؾن

ن.ن(23) ددنطدفنل دصوفن د يدفندديطن هين
 ن إفن د ا اندفنالؿن د يدـنقان تجهػتن ػعنلدد       

 د دلان ددل لفن دديخ فندبلةت ديًن عنصنينفن دتػال ًن
ل نيامن دتصن عندهد ن دنفي يتن،نهو  ن صػهوتنجػزءن
الن تجزأندفنة يةتهين ده ئ فنل دتندل ف،نكدينتشكؿن عن
 دلقػػػػػتن دوػػػػػيدعنصػػػػػنينفنقيئدػػػػػفنهػػػػػد تهين ػػػػػعن دػػػػػالؿن

ًجيتهػػػين،ن ددتدادػػفندهػػيندػػػاخبلتهينلنظػػـنتشػػ   لهينلدخ
ًلطن لأصػػػػػهوتنصػػػػػنينفن دنفي ػػػػػيتنتخخػػػػػعندكػػػػػؿنشػػػػػ
ًضن ًأةػػػػديؿنلأ لدةػػػػتلزديتن النتػػػػيجن دصػػػػنينعندػػػػفن
ًصن ًكػػػػػزتن النظػػػػػيًننلػػػػػ ن دفػػػػػ لندػػػػػؿنلتنظػػػػػ ـن،نلت
ً فن دهيئلػػػفندهػػػد ن دصػػػنينف،نلنشػػػأننػػػفناػػػد ن  الةػػػت دي
ًكيتننلػ ندةػتل ن د ػيدـن  الاتديـنق يـننا اندػفن دشػ

دنفي ػػػػيتن دصػػػػلهفن،ن ددتدػػػػاـنهإقيدػػػػفندصػػػػينعندتػػػػال ًن 
لتول لهين د ندل اناد ئ فنألننلؼندلو ل فنألنأةدامن
نخػػل فنألنلقػػلانلطيقػػفنألنطػػلب،نكدػػين دكػػفن نػػيامن

                                                 
(22) Thomas C .Kinnaman , Policy Watch : Exam-ining 
the Justification  For Residential Recycl-ing , 
Journal Of  Economic Perspectives – Vo-lume 20 
,Number 4 –Fall 2006 , P 219 , 220 . 

 
(23) Paul Isely and Aaron Lowen, Price and Substitution 
In Residential Solid Waste, The Waster Economic 
Association International 80th annual conference, 
San Francisco, Conte-mporary Economic Policy 
(Issn 1074-3529) Vol.25,No3,July2007,P:441. 

ًؽن  ةتخا ـن دخيديتن الةية فن  هػيند ػؿن دزجػيجنل دػل
ًاي ن.ننن(24)نل دهبلةت ؾ،........نلا 

ندػػػػػفناػػػػػػد ن ددنطلػػػػػؽنةػػػػػػ نيقشناػػػػػد ن ددهوػػػػػػ        
ً انػػفندصػػنينفنتػػا ل ًن ددخلفػػيتن دصػػلهفن أللخػػيعن د

ً فن ػ ندصػًنلن ددشػيكؿن   ن ددافنل ددنيطؽن دوخػ
ً فندصًن دت نت ين ندنهين،نو  ن تهل ندةيوفنجدهل

ًه ػػػػفن ًهػػػػعنن1009450 د  %ندنهػػػػينن96ك لػػػػلندتػػػػًند
%نن6%نل ا ن دن ػػؿنل دػػادتين،نن4 يهةػػفن)نتندةػػـن دػػ ن
ًمنةػ نيءن، ًق فن،نن22شههثنجز ػ ً ءن دشػ ن68%ن دصػو
ًه ف ً ءن د  (ن.نكدينهل ػتندجدػيد ن ددةػيوفنن%ن دصو

ن 78990وػل د نن2008 ددأالدػفنهيدةػكيفن ػ ننػيـن
ًهػػػعنلناػػػلندػػػين  ػػػياؿن\ %ندػػػفن ددةػػػيوفن7.83كػػػـند

ن1960 دكل ػػػفن.نلهلػػػ ننػػػاان دةػػػكيفن ػػػ نت ػػػا اننػػػيـن
ًتفػػػػػعن دػػػػػ نن36وػػػػػل د ن ً هػػػػػين،ن  ن77دل ػػػػػلفننةػػػػػدفنتد

 لهػػػػددؾن ػػػػيفننػػػػااننن2006دل ػػػػلفننةػػػػدثن ػػػػ ننػػػػيـن
ًتفػػػػػػعن ػػػػػػ ن ًمندػػػػػػفنةػػػػػػكيفندصػػػػػػًنقػػػػػػان  ن1960 دفتػػػػػػ

ًت فنلنصػػػػؼن2006لوتػػػػ  هد ػػػػاؿنن(25)أك ػػػػًندػػػػفندػػػػ
%نةػػنل ين،نلناػػلندػػين  نػػ ن فنن2.05ز ػػيامنةػػكين فن

ةػػػنفن.نن34نػػػاان دةػػػكيفن ػػػ ندصػػػًن تخػػػينؼنكػػػؿن
لتهلػػػػ ن دك ي ػػػػفن دةػػػػكين فنهيدنةػػػػهفندلدةػػػػيوفن ددأالدػػػػفن

ًهعن،نلهل ننةهفنةكيفن دوخًنن\نةدفن93000 كـند
ن (26)ن%ندػػػػػفن دةػػػػػكيفن44دػػػػػين  ػػػػػياؿنن2011 ػػػػػ 
ًكػػزند ظػػـن، ،نلادتػػين دن ػػؿنل ام ػػعننةػػكيفندصػػًل ت

ًمندفنأنل ن ن ددص  دك ي يتندددؾن إفنك ي فن دد دًل
ً فنن دةػػػكين ف ًمن ددصػػػ  ػػػعن د ػػػيدـ،نه ندػػػينتر ػػػان دصػػػوي

ً لن،نلهلػػػػػػػ ننػػػػػػػاانةػػػػػػػكيفن دػػػػػػػهبلان دػػػػػػػفنأشػػػػػػػاايندقفػػػػػػػي
،نلاػػلنن2014نةػػدفنن ػػعنأاةػػطسنن8700000000

ً  فن ػعن ناان دةكيفنا خؿن دهبلا،نأديندجدػيدعن ددصػ

                                                 
 .122د أؽَذ ػجذ اىغ٘اد : اىقَبٍخ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص  (24)
رقشٝدش ؽدبه اىجٞئٞدخ عٖبص شئُ٘ اىجٞئٞخ ، –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  (25)

 . 123، ص 2227فٚ ٍظش ىؼبً 
www.msrintranet.capmas.gov.eg\pls\fdl\tst21?action=
1&iname\2011 (26)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 رط٘ٝش طْبػخ رذٗٝش............فبػيٞخ اىغٞبعخ اىَبىٞخ فٚ رَْٞخ ٗان حسن محمود سوسة                      أ/ إيم  

 

1 

 

ًجن دانت ػا ن نػيل.نلهل ػتن دز ػيامندل لنن95 دا خؿنل دخي
ًان لد ػػيل نهد ػػاؿنن50604 د لد ػػفندلةػػكيفن ًانن3.9 ػػ  ػػ

ًكػػزنةػػكيفندصػػًن ػػعن ً هػػيل.نل ت %ن7.7دكػػؿناق دػػفنتد
ً ػفنخيصػفلن ػعنل امن  دطندفندجديدعندةيوفن دجدهل

ً فن ن86.1 دن ؿنلادتي .نلتهل ن دك ي فن دةكين فندلجدهل
ن10130هيدنةػػػػػػهفنإلجدػػػػػػيدعن ددةػػػػػػيوف،نلن2نةػػػػػدف/كـ
ً تن،ننلدةػػيوفن ددأالدػػفن دػػطدن2نةػػدف/كـ لِطهدػػيلندتدػػا 

ً  إفنن2014 دةكيفن عنأاةطسن ًمن دكه ندقل ـن دديا
ن21ةػػكينيل ن دػػانتجػػيلزنوػػيجزنن ألقػػيد ـن دةػػه فأكهػػًن

ًمدل لفننةدفن،لت تهًن دوي ظيتنأكهًنندوي ظفن دديا
ً ف دل ػلفنن902و  نهل ننػاانةػكينهيننةكينيل،ن دجدهل

ن705ندوي ظػػػػػفن دج ػػػػػزم%نتل هػػػػػين10.6نةػػػػػدفنهنةػػػػػهفن
دوي ظػػػػفن%.نه ندػػػػينت تهػػػػًن8.6دل ػػػػلفننةػػػػدفنهنةػػػػهفن

أقػؿن ددوي ظػيتنةػكينيل،نو ػ نهلػ ننػااننجنلبنة نيء
%نتةػػػػػػهدهين0.2أدػػػػػػؼننةػػػػػػدفنهنةػػػػػػهفنن172ةػػػػػػكينهين

أدػػػػػؼننةػػػػػدفنهنةػػػػػهفنن222ندوي ظػػػػػفن دػػػػػل امن دجا ػػػػػا
%.نلقػػػانةرػػػجلتنأنلػػػ نك ي ػػػفنةػػػكين فنهدوي ظػػػفن0.3
 ن ل هػػػيندوي ظػػػفن دج ػػػزمن2نةػػػدف/كـن470285من ددػػػياًن
ػػػػجلتنأقػػػػؿننةػػػػهفنك ي ػػػػفن2نةػػػدف/كـن6122 ،نه ندػػػػينةر

تل هػينن2نةػدف/كـن9.7ةكين فنهدوي ظفنجنلبنةػ نيءن
لتشػػ ًن دتلق ػػيتن،ن(27)ن/نةػػدفن67ندوي ظػػفن دةػػل س

ًتفعندتهلػ ن  د ن فننةهفنةػكيفن دوخػًن ػ ندصػًنةػت
ً ػفنهولػلؿنن59.9ول د ن %ندفنجدلػفنةػكيفن دجدهل
ن .ننن(28)2030نيـن

  ددلقػع أادهػي نل دػؿ ه ام دصً دنيخ ل تأ ًنننننن
 ل ددنخفخيت دلخ ط  د يـ ل دنظيـ  دةط  لدظياً
 كلػث ددػؾ ةػينا و ػ  ، طويتن دديئ ػفل ددةػ  دجل ف
  دتد ػزم دنيخ ػف أقػيد ـ نػام ددػع دصػً تدةػ ـ نلػع
ًم  إلقلػ ـ  ػ  دصػً  تدػع  نػا   دجػيؼن  دػي  ددػا 

                                                 
 (27)https://ar.wikipedia.org/wiki/2017 
عٖبص شئُ٘ اىجٞئٞخ ، رقشٝش ؽدبه اىجٞئٞدخ –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  (21)

 . 92، ص 2225فٚ ٍظش ىؼبً 
 

ً ؼ   دد تادػف  ددنطدػف  ػ  تػاخؿ  دتػع  دشػديد ف  ألط
  ددتلةػط  دهوً هإقل ـ شه ث هدنيخ تتدتع  دتع  دا  ئف

ًم  دػدمن تد ػز  ً   ؼ دصػ أشػهً  ػ  ل دجفػيؼ هػيدو
 تتز  ػا قل لػف أدطػيً ةػدلط دع  دشتيء    لهيالنتا ؿ

ن.ن(29)ن دةيوؿ نلع
لترد ػػػػػؿن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفنهأنل نهػػػػػين ددختلفػػػػػفنننننن

ل وامندػفنأاػـن ددخػي ين ده ئ ػفن دتػعندهػينتػأ  ًندهيشػًن
ًمن دتند ػػفن ػػعندصػػً،نو ػػ ن تةػػـنأةػػللبن نلػػ ندةػػ 
ًمن ددخلفيتنهأنل نهينهػيدوللؿن دجزئ ػفن د  ػًن  يدػف ندا 
ً تندقتصػيا فنلصػو فنله ئ ػفن ًتبننل هينتأ    نددين ت
ً ن ددهيشػػػًن ًمنددصػػػًنهتػػػأ   النتبلئػػػـن ددظهػػػًن دوخػػػي
ل د  ًندهيشًننل نصوفن النةيفن.نلتتد ػؿن ددشػكلفن
ًمن ددخلفػػيتن ً وػػؿندنظلدػػفندا   ػػعن نخفػػيضنكفػػيءمند
ً ولهػػينألةػػهيبننا ػػامندنهػػين هأنل نهػػي،نلنػػاـنتكيدػػؿند

ً ػػػػفنلتدل ل ا  و ػػػػ ن تلقػػػػؼن نن(ن30) ػػػػفأةػػػػهيبن ن ػػػػفنل  
 دتخلصندفن ددخلفيتن دصلهفنهجدلػفننل دػؿنلقل نػان
ًمنل دػػػػنظـن ًتهطنهيدلخػػػػعن دة يةػػػػعنل ددػػػػل ن فنل إلا  تػػػػ
ن دتكنلدلجع،نلكؿناد ن تةهبن  دديد فنلدةتل ن دتطًل
 ػػػعندنيقػػػفنوػػػؿناػػػد ن ددخػػػ فن دهيدػػػف،نو ػػػ نت ػػػينعن
ً ندػػػفن ًه ػػفنلخيصػػػثندػػانهين دكهػػ ً ػػفندصػػًن د  جدهل

د ن دصػػ  ا نلدهػػد ن دةػػهبن لجػػانندػػصنكه ػػًننلػػ ناػػ
ًمنلتنف ػػػػدن ًمن ػػػػعندػػػػانهيننلػػػػ نصػػػػ  اندا  دشػػػػيكؿنكه ػػػػ
ندل ػػػفن دػػػتخلصندػػػفن ددخلفػػػيتن دصػػػلهف،نلدػػػفنأجػػػؿن
 دتخف ػػػػؼندػػػػفناػػػػد ن ددشػػػػيكؿن دكػػػػفن الةػػػػتفيامندػػػػػفن
ًمن دػػػػػتخلصندػػػػػفن ًبن د يدد ػػػػػفن ػػػػػعندجػػػػػيؿندا   دتجػػػػػي
ًزن ػػعنددػػادتهين دػػتخلصندػػفن  ددخلفػػيتن دصػػلهف،نل هػػ

ًلقًن  ط ػػػفن دتػػػعنت  ػػػؽنندل ػػػفن دػػػتخلصن دت د ػػػا تن ده 
ً ؾن ددطيعن دخػيصن ػعناػد ن ش   دفندفن ددخلفيتنل  

                                                 
ىَؾدخ  – 2212ٗا٣ؽظدبس ، ٍظدش  اىؼبٍدخ ىيزؼجئخ اىَشمضٙ اىغٖبص (29)

 . 2: 1، ص  2212ّٝ٘ٞ٘   اؽظبئٞخ ،
د. أدٌٕ عَبه اىذِٝ، عي٘ٙ شؾبرخ، رقٌٞٞ رغشثخ ٍؾبفظخ ا٥عنْذسٝخ  (32)

فددٜ ٍغددبه اداسح اىَخيفدددبد اىظدديجخ مَددذخو ىيزَْٞدددخ اىؼَشاّٞددخ، قغدددٌ 
اىَْ٘فٞدددخ،  ، عبٍؼدددخ2223اىْٖذعدددخ اىَؼَبسٝدددخ، ٍغيدددخ ميٞدددخ اىْٖذعدددخ 

 .  62ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 ددجػػػػػيؿ،نل ػػػػػعنوػػػػػيؿنتػػػػػـنتكل ػػػػػؼن ددطػػػػػيعن دخػػػػػيصن
ً عن إنػػػثننػػػيامندػػػين ػػػتـن دت يدػػػؿندػػػعن دد ةةػػػيتن هدشػػػي
ًبنةػػػػػػيهدفن ػػػػػػعن دت يدػػػػػػؿندػػػػػػعنتلػػػػػػؾن  دتػػػػػػعندهػػػػػػينتجػػػػػػي
ًضن ددطلػلبندنهػي،ن  ددخلفيت نلددؾنوت نت امن د 

ثندػػ سن ددطلػػلبند ةةػػيتنهياظػػفنلدػػين  ن ػػثنددػػؾن نػػ
ًخ صػفن ً ن ً تنتفػلؽن دويجػفنلالنأخػ  دكلففنت دؿنهدػا

ًمن النطيؿنلالنت امن د ًضندنهي  .(31) د دفنلك  

 فنتل دانكد يتن ددخلفيتنهأنل نهيناػعننت جػفنننننننن
وتد ػػفندلو ػػيمن د لد ػػفنةػػل ءندؤلنشػػطفن الجتدين ػػفنألن

ده ئػػػػفن القتصػػػيا فنألن دصػػػػنين فندبلنةػػػيفن،لدودي ػػػػفن 
 دتػػػعنن ػػػ شن  هػػػين جػػػبن دػػػتخلصندػػػفندخلفػػػيتناػػػد ن
ً دػػػػفنصػػػػو فن ً ػػػػفناق دػػػػفنلهط  النشػػػػطفنهدنظلدػػػػفندا 

ًمن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفندػػػػػفن ن(32)ةػػػػػل دف دػػػػػد نتر ػػػػػاندا 
ًمن ددول فن عندصًن أص بن ددخي ين دتعنتل جثن إلا 
ًاػػيندػػفندجتد ػػيتن دهلػػا فن دنيد ػػفن،ن دػػعن دز ػػيامن لا 

ًنفنلتكيدػػػبن إل نةػػػيفننلػػػ ن النتػػػيجن دةػػػكين فن ددتةػػػي
ً يا تػػث،ن الدػػًن دػػػدمن  دصػػنينعن ػػعنتله ػػفندتطلهػػيتن

دػػػـنتكػػػفنن–أا ن دػػػ نتلدػػػاننػػػلعنجا ػػػاندػػػفن ددخػػػيطًن
ً ز تنن–دتل جػػػػامندػػػػفنقهػػػػؿن ل ددتد لػػػػفن ػػػػعنتكػػػػاسند ػػػػ

ً فن دتػػعن ت ػػي شن  ددجتد ػػيتن ػػعنا خػػؿن ده ئػػفن دوخػػ
ً يلندنيامن دتفك ًن عنلة لف ًل ند هي ندهد نكيفنخ

ن
ن
ن
ن
ن

                                                 
، رقٌٞٞ رغشثخ اىقطدبع اىخدبص فدٜ اداسح  د. ٍؾَذ ػجذ اىجبقٜ اثشإٌٞ (31)

ٍشمدددددض اىذساعدددددبد اىزخطٞطٞدددددخ   ، اىَخيفدددددبد اىظددددديجخ فدددددٜ ٍظدددددش
 -، ص ، ػيٚ اىَ٘اقغ اىزبىٜ:2212ٗاىَؼَبسٝخ، 

www.capas_egypt.com/Mo_Mor29005_MA_NO/2010   
خ ، رقٞددددٌٞ رغشثددددخ ٍؾبفظددددخ د. أدٕددددٌ عَددددبه اىددددذِٝ ، عددددي٘ٙ شددددؾبر (32)

ا٣عنْذسٝخ فٜ ٍغبه اداسح اىَخيفبد اىظيجخ مَذخو ىيزَْٞخ اىؼَشاّٞخ 
   .62، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص

دلت يدػػؿندػػعندشػػكلفن ددخلفػػيتن دصػػلهفنأك ػػًن ينل ػػفنن
 ػػػػعندصػػػػً،نلددػػػػينالنشػػػػؾن  ػػػػثن فندهػػػػد ن ددلخػػػػلعن
ننا ػػامنهػػاأندػػفنأةػػللبن دجدػػعن أللدػػ نلنهي ػػفن دوػػيًل
ًتن هينػػػػػيامن دتػػػػػال ًنألن دػػػػػا فن دصػػػػػوعن،نلقػػػػػانأشػػػػػي
ً تن ػػػػعن ن الا  ً ةػػػػيتن دػػػػ ن فنقصػػػػًل  د ا ػػػػاندػػػػفن دا
ًج ػفن الةيةػعناػلنندػصن  دت يدؿندعناد ن ددشكلفند

ً تن  ن الدكين يتن دديا فن ددهي ً فنل دفن ف،نلقصًل الا 
ل دد للدػػػػػيت،ننػػػػػبللمننلػػػػػ ننػػػػػاـن ةػػػػػتخا ـندفػػػػػيا ـن
 دتدن يتن دوا  فن دتعنتبلئـنطه  فن ددجتدػع،نلدػفن ػـن
ً ن ػػفن ًتنةػػله يلننلػػ ننظي ػفن ده ئػػفن د د  ػإفنجد  هػػين  ػ

ن.(33)هشكؿنل خ 
دػػػفناػػػد ن ددنطلػػػؽن بلهػػػانل فن كػػػلفنانػػػيؾنتوػػػلاللن ػػػعن

منل ػػػػعنأةػػػػللبن ةػػػػت ديًن ألدػػػػل ؿ،ن دفكػػػػًن القتصػػػػيا
ً فندلنفي ػػيتنأنهػػين ً  ػػفن ددصػػ و ػػ نكينػػتنلالنتػػز ؿن د
ً ػلضن ًمند لظ ففنا ًنالئدفنل دت يدؿند هينهأمنصػل
ًاـندػػػفناخػػػلؿن ًجػػػيؿن ددػػػيؿنل ألندػػػيؿ ننلػػػ ن دػػػ دػػػفن
ً ك ػػفن ةػػهين فنل   طيد ػػفنلأد ًنةػػ فنل   ًكيتنأجنه ػػفنل  شػػ
تتنػػػػػػػي سندلوصػػػػػػػلؿننلػػػػػػػ ندنيقصػػػػػػػيتن ددوي ظػػػػػػػيتن

ًلوػػفن ًه ػػف ددط ً ػػفندصػػًن د  جػػالؿنل د.(ن34) ػػعنجدهل
 لخػػػػػ نكد ػػػػػيتن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن دديهلػػػػػػفنن دتػػػػػيد 

ل ددتلق ػػفنوتػػ نن2001دنػػدننػػيـنندلتػػال ًن ػػ ندصػػً
ن2025يـن

                                                 
، رقٌٞٞ رغشثخ اىقطدبع اىخدبص فدٜ اداسح  د. ٍؾَذ ػجذ اىجبقٜ اثشإٌٞ (33)

 .  2ص ، اىَخيفبد اىظيجخ فٜ ٍظش، ٍشعغ عجق رمشٓ
 .17، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 2225 رقشٝش اىزَْٞخ اىجششٝخ ىَظش (34)
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 .نن
 (1جدول رصم )

  2001كميات المخمفات الصمبة القابمة لمتدوير فى مصر منذ عام 

 .  2025والمتوصعة حتى عام 
 

 

 انسُت         

ٍت انُفبٌبث يتىسط كً

 \انًتىنذة يٍ انفزد 

 فى انسُت \ببنكٍهىجزاو 

كًٍت انُفبٌبث انًتىنذة 

 \ببنًهٍىٌ طٍ \

 فى انسُت 
2221 232 14 
2225 252 16 
2212 262 21 
2215 212 24 
2222 322 21 
2225 332 33 

نن دجالؿندفن نا ان دهيو ف 
ً ًن ده ئ فن ن METAP دهنؾن دالد ن،ن- ددصاً:  ن.ن 2016، 2004ن  ندصًند يد،نتد
 

 كد ػػف  دجػػالؿن دةػػيهؽنأف ل تخػػ ندػػفننننننننن
ً ً  ددتلدػام  دصػلهف  ددخلفػيت لقػانلهلػ ن تتز  ػانهيةػتد

دوي ظػػػفنن27دنتػػػيجندوي ظػػػيتندصػػػًن دهػػػيد ننػػػاااين
ً هػػػيندػػػفن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفنن50000وػػػل د ن طػػػفنتد

ًمنهػػػأكهًنكد ػػػفنن2007 لد ػػػين ػػػ ننػػػيـن ،نتةػػػياـن ددػػػيا
ه ػػػااين دج ػػػزمن.نلهلػػػ ن نتػػػيجندصػػػًندػػػفندنهػػػينلتػػػأت ن

ًتفػػػعنن16نوػػػلنن2005 دنفي ػػػيتننػػػيـن دل ػػػلفنطػػػفن،نأ
دل ػلفنطػفن،نهد ػاؿنن21د صؿنددػ نن2010  ننيـن

%ن،ننللصػػؿن ػػ ننػػيـن3.4ندػلنةػػنل ن دػػاًنهوػػل د ن
 دػػ ن2016دل ػػلفنطػػفن،لن ػػ ننػػيـنن25 دػػ نن2014

 .(35)ندل لفنطفن30
دهلا ػفنلتتأدؼن د يده فن د ظد ندػفن ددخلفػيتن ننننننن

 دصلهفن عندصػًندػفن ددخلفػيتن د خػل ف/ن خػبلتن
 دط ػػػػػيـن و ػػػػػ نتشػػػػػكؿن ددخلفػػػػػيتن د خػػػػػل فن دجػػػػػزءن
ً هػيلندػينهػ فن ً لبننةػهتهينتد  ألكهًندفن ددخلفيت،نددنتت

                                                 
(35)
http://www.eip.gov.eg/Documents/StudiesDetail

s.aspx?id=1379 

%ندػػػػػػفندجدػػػػػػيدعنوجػػػػػػـن ددخلفػػػػػػيتن دهلا ػػػػػػفن50-60
ً ،ن  دصلهفن ددنتجفننل ندةتل ن دهلا،ندفننيو ػفنأخػ

ً د فندد ن ًمناد ن ددخلفيت،ن دانهيءتن ددويلالتن د دا 
ً تنتول لهػينددػ نأةػدامنهيدفشػؿ،ن دفنخبلؿنتنف دندهيا
ً  ػؽن دتػعنندلػتن دوكلدػفننلػ نهنيئهػين ل هلػ ننػاان دد
ًجػػيءندصػػًنالةػػتخا دهيندػػفنأجػػؿنتول ػػؿن  ػػعنكي ػػفنأ

ً دػػػيل،ندالنأفننػػػاا لنقلػػػ بللنن65 ددخلفػػػيتنددػػػ نأةػػػدامن د
دنهػػػػين دػػػػطنالن ػػػػز ؿننػػػػيدبلل،نلتشػػػػكؿن ددخلفػػػػيتندػػػػفن

%،نل دد ػػػػػػػيافن5-1%،نل دزجػػػػػػػيج12-3ت ؾن دهبلةػػػػػػػ
ًؽ/ن7-1.2%،ن ددنةػػػػػػػػػػػػػػػػػػلجيت:ن1.5-7 %ل دػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

ًتػػػػػػلف ً :ن25-10 دك ن–%30-11%ندخلفػػػػػػيتنأخػػػػػػ
ن–لجد  هػػيندػػل انقيهلػػفنإلنػػيامن دتػػال ًنددػػ نوػػانكه ػػًن

ً لبندينه فن ً نتت %ندفن ددخلفيت،ن50-15نةهفنأخ
ًاـندػػػػفنأفندةػػػػتل يتندنػػػػيامن دتػػػػال ًننلػػػػ ن نلػػػػ ن دػػػػ

%،نل ػػتـن ػػعن4يلزننةػػهفنأدػػػن ددةػػتل ن دػػلطنعنالنتتجػػ
دصػػػًنتول ػػػؿنه ػػػضن ددػػػل ان دديهلػػػفنإلنػػػيامن دتػػػال ًن
ًجفندػػػػػػػفن ددخلفػػػػػػػيتنددػػػػػػػ ندػػػػػػػل انجا ػػػػػػػام،ن ل ددةػػػػػػػتخ
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هيإلخػػي فنددػػ نت د ػػفن ألةػػل ؽن د يدد ػػفنإلنػػيامنتػػال ًن
 ددػػل ا،نلقػػان نتهػػعن ددطػػيؼنهيددخلفػػيتن ددنتجػػفن ػػعن
ًانػػػيلن ً نلددػػػؾن دصػػػًنهإنػػػيامند يدجتهػػػين ػػػعنهػػػبلانأخػػػ

ن.ننن(36)تعنتا عنأ خؿن ألة يًهيدجهفن د
لتختلػػػؼن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن ػػػعندوتل اػػػين ػػػعنننننننن

ًجيتنه فن ددنػيطؽن دصًن ختبل يلنه نيلندفنو  ن ددخ
ل ددنػػػيطؽن دتػػػعن دطنهػػػيندللمن دػػػاخلؿنن(37) د شػػػل ئ ف

ً ػػػػػػؼن ًتف ػػػػػػفنألن ددتلةػػػػػػطفن،نكدػػػػػػينأفننفي ػػػػػػيتن د  دد
تختلػػػؼننػػػفننفي ػػػيتن دوخػػػً نلتختلػػػؼنأ خػػػيلنكد ػػػفن

ًجػػػػيتندػػػػفن دنفي ػػػػيتنهػػػػ فن ددوي ظػػػػيتنلنلن ػػػػفن  ددخ
 ددختلفػػفنو ػػ نتلجػػان د ا ػػاندػػفن د ل دػػؿن دتػػعنتػػ  ًن

ً كـن دنفي ػػػػػيتنلنلن تهػػػػػيند ػػػػػؿ  ددلقػػػػػػعن:ن(ن38)نلػػػػػ نتػػػػػ
ً  ػػػعندلدوي ظػػػػفن،طه  ػػػػفن ددنػػػػيخن،نػػػػاان دةػػػػكيفن  دج 
ً كـن دنفي ػػيتن لنػػيا تهـن،نةػػللك يتن ددػػل طن فننوػػلنتػػ
ً تنتجد ػػػػػػػػعن دنفي ػػػػػػػػيتن،نلدػػػػػػػػا نتػػػػػػػػل  ًن ،نػػػػػػػػااندػػػػػػػػ

ً  يتن ده ئ فن.  ندتش

                                                 
(36)

عٖددددبص شددددئُ٘ اىجٞئددددخ ، ّشددددشح –ٗصاسح اىذٗىددددخ ىشددددئُ٘ اىجٞئددددخ 

، ٍدددبٝ٘  6، اىؼدددذد  2221، عدددجزَجش 4اىَئشدددشاد اىجٞئٞدددخ اىؼدددذد 

2229. 
(37)

ٞجدخ اىزخطدٞؾ اىَْطقخ اىؼش٘ائٞخ ٕٜ ٍْطقخ ؽؼشٝخ ّشؤد فٜ غ 

اىؼَشاّددٜ، ٗىددزىل فٖددٜ ٍْطقددخ ٍؾشٍٗددخ ٍددِ اىخددذٍبد ٗاىَشافددق 

ا١عبعٞخ. ٍِٗ اىخظبئض اىزٜ رَٞدض اىَْدبؽق اىؼشد٘ائٞخ اسرفدبع 

اىنضبفخ اىغنبّٞخ ٗاّخفدبع ٍغدز٘ٙ اىَشافدق ٗاىخدذٍبد ا١عبعدٞخ 

ٗاىطدشا ٗاّزشددبس اىْفبٝدبد ٗاّخفددبع اىَغدز٘ٙ اىزؼيَٞددٜ ىيغددنبُ 

خ ٗاّخفبع اىَغدز٘ٙ ا٥قزظدبدٛ ىيغدنبُ ٗاسرفبع ٍؼذ٥د اىجطبى

ٗاّزشدبس ا١ػَدبه اىٖبٍشدٞخ ٗاّزشددبس طد٘س ا٥ّؾدشاف ٗاىزطددشف 

ٗرْزشش اىَْبؽق اىؼش٘ائٞخ ثغجت اسرفبع أعؼبس اىَغبمِ ٗاىضٝدبدح 

اىغددنبّٞخ )خبطددخ ثغددجت اىٖغددشح اىشٝفٞددخ اىؾؼددشٝخ( ٗاّخفددبع 

ٍغز٘ٝبد اىَؼٞشخ ٗاىذخو ثجؼغ اىَْبؽق اىؾؼشٝخ ٗػذً ٗع٘د 

خطددؾ ػَشاّددٜ ٍٗغددؼ عدد٘ٛ ىيَْددبؽق اىؼشدد٘ائٞخ َٗٝنددِ رقغددٌٞ ٍ

اىَْددددددبؽق اىؼشدددددد٘ائٞخ اىددددددٚ ص٦صددددددخ أّ٘اع:ا٣عددددددنبُ اىٖبٍشددددددٜ 

ٗاىَقبثش،ا٣عنبُ ػيٚ أساع ٍيل اىذٗىدخ ،ا٣عدنبُ ػيدٚ أساع 

 -ٍيدددل اىغدددنبُ . ىَضٝدددذ ٍدددِ اىزفبطدددٞو أّظدددش اىدددشاثؾ اىزدددبىٜ:

www.eeaa.gov.eg/English/reports/Gov/Plans/Ale

xandriaGEAP/2008/pelf/P:94 
(31)

، قؼدددبٝب اىْفبٝدددبد اىَْضىٞدددخ فدددٜ اىددد٘ؽِ  أ.د أؽَدددذ ػجدددذ اىغددد٘اد 

 .31، ص اىؼشثٜ ، ٍشعغ عجق رمشٓ

لتتخػػػػػدفن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن ددتلدػػػػػامن ػػػػػعن ددػػػػػافن
ً فنندلديلنكبللندف ن-:ن(39)ل ددوي ظيتن ددص

 دخلفيتندتلدامندفن دنشيطن إلنةينعن د لدعند ػؿن
 ددخلفػػيتن ددتلدػػامندػػفن ددةػػيكفنألن دنفي ػػيتنن-:

 ددنزد ػػػػفنلدخلفػػػػيتن دوػػػػا ئؽنل ألنا ػػػػف،ندخلفػػػػيتن
خلفػػػيتن ألةػػػل ؽن دشػػػل طم،ندخلفػػػيتن دفنػػػياؽ،ند

 د يدػػػػػف،ندخلفػػػػػيتندوػػػػػبلتن ألاد ػػػػػفنل د صػػػػػ ًن
ً تن ً نكيدةػػػػػ ي ل دهينػػػػػفن دجػػػػػيئل ف،ندخلفػػػػػيتنأخػػػػػ
ً تن ددةػػػػػػػػػػت دلفنل ددخلفػػػػػػػػػػيتن ًامنل إلطػػػػػػػػػػي  دخػػػػػػػػػػ
ًاين.نلاػ ن دجػزءن ألكهػًن ًلن فنل......نلا   إلدكت

%ندػػػػػػػفنجدلػػػػػػػفن ددخلفػػػػػػػيتن60 د نلتد ػػػػػػػؿنوػػػػػػػلن
 . دصلهف

 ًؼن دخلفػػػػػػػػيتندتلدػػػػػػػػامندػػػػػػػػفن دصػػػػػػػػنينيتنل دوػػػػػػػػ
 ددخلفػػيتن ددتلدػػامنن-تن دخاد ػػفند ػػؿن:ل دد ةةػػي

ًصؼ،ندخلفيتن ًعنلدخلفيتن ددهينعنل د دفن دشل 
ًشن ً ػػػفنل دػػػل  ددصػػػينع،ندخلفػػػيتن ددوػػػبلتن دتجي
 دصػػػػػػػػػنين ف،ندخلفػػػػػػػػػيتن دد ةةػػػػػػػػػيتنل ده ئػػػػػػػػػيتن
ًسنل دد ياػػػػػان ل ددهػػػػػينعن د يدػػػػػفنكدخلفػػػػػيتن ددػػػػػا 
ً كػػػػػػػػػػػػزن دهوػػػػػػػػػػػػل ،ندخلفػػػػػػػػػػػػيتن ل دجيد ػػػػػػػػػػػػيتنلد

يإلخػػػػػػي فن ددةتشػػػػػػف يتنل د  ػػػػػػيا تن دخيصػػػػػػف،نله
ددخلفػػػيتن دد ةةػػػيتند تن دطػػػيهعن دخػػػيصند ػػػؿن
ً تن ألدػػػػفن ً تن ددػػػػل تن ددةػػػػلوفنلد ةػػػػك د ةػػػػك

ًكزمن.   د يـنل ألدفن دد
نكه ػًنننننن ً لنددينشها ن د صًن دوا  ندػفنتطػًل لنظ

 ػػػػعنكد ػػػػفن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن ددنزد ػػػػفن دنيتجػػػػفننػػػػفن
ًفن دديخػػع دنشػػيطن إل ،ننةػػينعن ػػعندصػػًنخػػبلؿن ددػػ

ًمن دصػػػػػنين فن،نلت  ػػػػػًننػػػػػيا تنهيالخػػػػػي فنددػػػػػ ن د ػػػػػ ل
ًف،نكػػؿن ًمنخػػبلؿناػػد ن ددػػ لةػػللك يتن النةػػيفن ددصػػ
ًئ ةػػ يلن ػػعنت  ػػًندوتػػل ن دنفي ػػيتندػػفن ً لن اػػد ند ػػبنال

                                                 
(39)

، ٍ٘ع٘ػخ ثٞئخ  أ.د أؽَذ ػجذ اىغ٘اد، رنْ٘ى٘عٞب رذٗٝش اىَخيفبد 

،  ، اىقدددبٕشح ، اىدددذاس اىؼشثٞدددخ ىيْشدددش ٗاىز٘صٝدددغ اىددد٘ؽِ اىؼشثدددٜ

 . 67، ص1997

http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/Gov/Plans/AlexandriaGEAP/2008/pelf/P:94
http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/Gov/Plans/AlexandriaGEAP/2008/pelf/P:94
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 ددػػػػل ان ددختلفػػػػفنن دلػػػػتننةػػػػهفن ددػػػػل ان د خػػػػل فن ػػػػعن
ً ؽنل دوا ػػػػػػانل دزجػػػػػػيجن  دنفي ػػػػػػيتن،نلز اتننةػػػػػػهفن ألل

ن.(40)ل دهبلةت ؾ
ًاـندػػػػػػفنأفندةػػػػػػيوفنجدهلًنننننننن  ػػػػػػفندصػػػػػػًنلهػػػػػػيد

ًه ػػفن ددأالدػػفنهيدةػػكيفن  ػػيفن دكد ػػفن،ن2كػػـن78990 د 
 إلجديد فندتلدان ددخلفػيتن دصػلهفن) ددنزد ػفن دػط(ن ػعن

ً هػػين ػػ ندل ػػلفنطػػفنةػػنل يلن20دصػػًنتدػػاًنهوػػل دعن تد
ًان لد ػػيل(نأ نأفنن700)أك ػػًندػػفن ددتلةػػطن، ً ـندلفػػ جػػ

،ن  نأفنأدػؼنطػفنن57 دتلدان د لدعن داًن ػعنوػالان
ن2.531.966 دنفي ػػيتناػػلنندػػفن2دػػين خػػصنكػػؿنكػػـ

،نلالنتز ػػػػػانكفػػػػػيءمنندل ػػػػػيتن دجدػػػػػعنل دندػػػػػؿن(41)طػػػػػفن
%ندػػػفن دكد ػػػفن ددنتجػػػفن ػػػ نأوةػػػفن65 دويد ػػػفننػػػفن

ً تن نو ػػػ ن للصػػػلتنكد ػػػفن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن دتدػػػا 
 ػػػ ندصػػػًن دتػػػ نتػػػـنجد هػػػينهل ةػػػطفندجلػػػسن ددا نػػػثن
ًكيتن ددديدػػػػػػػػػػػػفنلنجػػػػػػػػػػػػيد ل ن ددديدػػػػػػػػػػػػفن دػػػػػػػػػػػػ ن لشػػػػػػػػػػػػ

دجدػػػػػيد ننلهلػػػػػ ،ن2013طػػػػػفننػػػػػيـننن16.483.535
لزفن دنفي ػػػيتن دتػػػ نتػػػـن دػػػتخلصندنهػػػيننلػػػ ندةػػػتل ن

ً ػػػفن أدػػػؼنطػػػفنقديدػػػفننػػػيـنن133دل لنػػػينلن12 دجدهل
ًتف ػػػػفننيدد ػػػػين2014 ،نهدػػػػيننلاػػػػلندػػػػفن دد ػػػػاالتن دد
أدػػػؼندتػػًندك ػػب،نددةػػػدفنن945دل لنػػينلن43  ػػياؿن
دل ػػػػلفنطػػػػفنتػػػػـن دػػػػتخلصندنهػػػػيندػػػػفنقهػػػػؿنن5.9ددػػػػ ن

تػػـندل ػػلفنطػػفنن4.4دجلػػسن ددا نػػفنألن دوػػ ،نلنوػػلن
ًكيتنجدػعن ددديدػف،نل ن1.6 دتخلصندنهيندػفنقهػؿنشػ

 ددديدػفنن جػيد ندل لفنطفنتـن دتخلصندنهيندفنقهػؿ
ًكػػػػزن أللؿندػػػػفن ًمن ػػػػ ن دد ،نلجػػػػيءتندوي ظػػػػفن ددػػػػيا
و ػػ نكد ػػفن دنفي ػػيتن دتػػ نتػػـن دػػتخلصندنهػػينلهل ػػتن

،نتل هػػيندوي ظػػفن2014دل ػػلفنطػػفنخػػبلؿننػػيـنن2.7
دل ػػػػػػػلفنطػػػػػػػف،ن ػػػػػػػـندوي ظػػػػػػػفنن1.7 دج ػػػػػػػزمنلهل ػػػػػػػتن

                                                 
(42)

اىغٖبص اىَشمضٙ ىيزؼجئخ اىؼبٍخ ٗا٥ؽظبس ، اىزقشٝش ا٥ؽظدبئٜ  

، سقدٌ  2229اىجٞئٜ ىغَٖ٘سٝخ ٍظش اىؼشثٞخ ، اطذاس اغغدطظ 

 . 45، ص ، ٍشعغ عجق رمش2227ٓ/ 12122 – 71
(41)

عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ ، رقٞش ؽبه اىجٞئخ  –ئُ٘ اىجٞئخ ٗصاسح اىذٗىخ ىش

 . 325، ص 2229فٜ ٍظش 

ً فنلهل ػػػتن  دل ػػػلفنطػػػف،ن ػػػـندوػػػي ظت نن1.5إلةػػػكنا
ًق فنل ددل له ػػػػفنلهل ػػػػيندل ػػػػلفنل أدفػػػػي،نلدل ػػػػلفنن36 دشػػػػ

أدفػػيننلػػ ن دتػػل د ،ن  دػػينجػػيءتندوي ظػػفنجنػػلبنن20ل
ًكزن ألخ ًنلهل تن ن.(42)ننأدؼنطفن27ة نيءن  ن دد

ً كديتن لد فندػفناػد ننننننننن ددين  امندد نلجلانت
ً خػػػعن ددخلفػػػيتنا خػػػؿنوػػػالان ددنػػػيطؽن دةػػػك ن فنل أل

ً ف،ن ت ػانو ػ ن دفخيءن  ن ددػافنل ددوي ظػيتن ددصػ
ً كدػػػػيتن دهيئلػػػػفندػػػػفن دنفي ػػػػيتن ػػػػعندختلػػػػؼن دز دػػػػفن دت
 ددػػػافنل ددوي ظػػػيتن ػػػعندصػػػًنل دػػػتخلصندنهػػػين ػػػعن
أدػػػيكفنةدنػػػفنصػػػو يلنله ئ ػػػيلندػػػفنأاػػػـن دتوػػػا يتن دتػػػعن
ًمن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن ػػػػعندصػػػػً،نو ػػػػ ن تل جهػػػػفندا 

ً ةػػيتن دتػػعنأج ً ػػتنخػػبلؿن د دػػا فنتشػػ ًندختلػػؼن دا
 دديخ  فن عننااندفن ددوي ظيتنل ددافن عندصًن
ددػػػػ ن نخفػػػػيضندلوػػػػلظن ػػػػعنكفػػػػيءمنجدػػػػعن ددخلفػػػػيتن
 دصػػلهف،نل دتػػعنقػػانتن ػػػاـنتديدػػيلن ػػعنه ػػضن ددنػػػيطؽن
ًمندػفن ً كـنكد يتنكه ػ ًتبننل نددؾنت ًل فن،نلقانت  دد
ًع،نل دةػػػػػػيويتن دخيد ػػػػػػفنهػػػػػػ فن  ددخلفػػػػػػيتن ػػػػػػعن دشػػػػػػل 

ً تن ػػػػػعنأنوػػػػػيءندتفًن قػػػػفندػػػػػفن ددػػػػػافنل ألدػػػػػيكفن د دػػػػي
ن  ددأالدػػػػػفننهػػػػػًن دةػػػػػن فن دديخػػػػػ ف،نل صػػػػػهوتنهػػػػػً 
ًمننلػػػ نصػػػوفن دلتلػػػل ن ده ئػػػعنلتشػػػكؿنخػػػ لطيلنكه ػػػ

ل ر ػػػػاناػػػػد ن دةػػػػهبندػػػػفنخػػػػدفن،ن(43) إلنةػػػػيفنل ده ئػػػػف
ًئ ةػػػػػػػػ فن دتػػػػػػػػعنانػػػػػػػػتن دالدػػػػػػػػفندلخػػػػػػػػعن  ألةػػػػػػػػهيبن د
ًمن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن ػػػػعن ً ت ج فن ددلد ػػػػفنإلا   الةػػػػت

 نكفػػػيءمنجدػػػعن،نو ػػػ ندػػػـنتت ػػػان2001دصػػػًننػػػيـن
%ندػػػػػػفننةػػػػػػهفن77 دنفي ػػػػػػيتن ػػػػػػعنأوةػػػػػػفن ألوػػػػػػل ؿن

اػػد نهيإلخػػي فنددػػ نأفن،ن(44) ددخلفػػيتن ددتلدػػامن لد ػػيلن

                                                 
(42)

اىغٖددبص اىَشمددضٙ ىيزؼجئددخ اىؼبٍددخ ٗا٥ؽظددبس، ٍظددش فددٚ أسقددبً 

 – 21112 – 71، ٍشعددغ سقددٌ : 2216، اطددذاس ٍددبسط 2216

 .  172:173، ص  2216
(43)

ٜ ، اىزقشٝش اىجٞئ عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  

 . 116 ، ص ، ٍشعغ عجق رمشٓ 2225اىغْ٘ٛ 
(44)

،ا٣داسح اىؼبٍدخ  عٖبص شئُ٘ اىجٞئدخ –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  

، ػيددٚ اىدددشاثؾ 2225رقشٝددش ؽددبه اىجٞئددخ فددٜ ٍظددش  ىيَخيفددبد،

    - اىزدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبىٜ:
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ًؽن20ندل ػػػيتن دتػػػػال ًنالنتت ػػػا ن %،نلالنتػػػػتـنهػػػػيدط
 دةػل دفنل  دنػػفنه ئ ػيلنددػػين  ػػًضنكػؿندػػفن ددػػل طن فن
ًم،نل دجػا ًن ل د يدل فنههد ن د دل يتنددػ ندخػيطًنك  ػ

دل قعن دا فنل دتعن ػتـنههػين دػتخلصنهيددكًنأفنايده فن
 دنهيئعندفناد ن ددخلفػيتنتشػت ؿند ت ػيلنألنندػا لنددػين
  ًضن ده ئفن ددو طػفندلخطػً،نل تفػيقـن دلخػعنوػ فن
الن تػػػػػػل  ًنا خػػػػػػؿناػػػػػػد ن ددل قػػػػػػعن دد ػػػػػػا تن دبلزدػػػػػػفن
ًمنددنػػػػعنوػػػػال ند ػػػػؿناػػػػد ن د دل ػػػػيتن دت ط ػػػػفن ددهيشػػػػ

لءن.نل  تهػػًن نخفػػيضن دػػلنعن ده ئػػعنلةػػ(45) الشػػت يؿ
ن دشػػا ان ػػعن  دت يدػػؿندػػعن ددخلفػػيتن دصػػلهفنل ددصػػًل
ً  يتن دتػػػػعنتت يدػػػػؿندػػػػعندشػػػػكلفن  ػػػػًضنلتنف ػػػػدن دتشػػػػ
ن ػعنتنف ػدن  ددخلفيتن دصلهفن،نهيإلخػي فنددػ ن ددصػًل
ًمن ددخلفػػيتن  ددػػنه نل دنظػػيـن ددتكيدػػؿنل ددةػػتا ـنإلا 
ندشػػكلفن  دصػػلهفندػػفنأاػػـن ألةػػهيبن دتػػعنأاتندظهػػًل

ن ددخلفيتن دصلهفن.ن
ً تنلتشػػػػ ًنننننننن ً كـنأفنددػػػػ ن دتدػػػػا  ن ددخلفػػػػيتنتػػػػ
ًةػػيتنل تهػػيعنجد هػػين ػػتـنالن دتػػعن دصػػلهفن دهلا ػػف نددي

ندػػػػػفن دػػػػػتخلصن ػػػػػعن ددطللهػػػػػفن دد ػػػػػي  ًنتةػػػػػتل عنال
ًمنصػػػػو فنة ػػػػيًنددػػػػ نةتفخػػػػعن ددخلفػػػػيت ننهػػػػًنخػػػػي

ندػػػػف%ن1.5ن  ػػػػياؿندػػػػينتكلػػػػؼندصػػػػًنأنوػػػػيءنجد ػػػػع
نكفي ػػػػفننػػػػاـنتفخػػػػعنكدػػػػين إلجدػػػػيدع،ن ددولػػػػعن دنػػػػيت 

ًةػػػػيت ًمن ػػػػعن ددته ػػػػفن دددي نتػػػػانعنددػػػػ ن ددخلفػػػػيتندا 
ننلػػػػ نل دتػػػػأ  ًن دد ػػػػي ،نجػػػػلامنلتػػػػانعن دهػػػػل ء،ننلن ػػػػف

ن   ػػػيًن،نهيالخػػػي فن دػػػ نندلدنػػػيطؽن دجدػػػيدعن ددظهػػػً
ًمنلنلػػ نقطػػيعننلػػ ن دةػػله ف نجيده ػػفن دةػػ يوفنل دتجػػي
ً فن ألنديؿندتأة سنكدكيفندصً  .(46) دتجي

                                                             
P:117www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE200

5Ar%CA,  
(45)

ؽدبه  شٝدشعٖدبص شدئُ٘ اىجٞئدخ ، رق –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 .325، ص 2212، اطذاس ّٝ٘ٞخ 2229اىجٞئخ فٜ ٍظش 

(46) Paul Isely and Aaron Lowen, Price and 

Substitution In Residential Solid Waste, The 

Waster Economic Association International 

80
th
 annual conference, San Francisco, 

فث  النظم الرئيسثية ددارة المخمفثات الصثمبة 
 ننمصر

  دصػلهف  ددخلفػيت تال ً دنيام قطيع  خـننننننننن
ً ؼ نام دصً  ع ًةػد نلا ػً  ددطػيع تشدؿ أط   د

ًةػد  ًلضن  ألالػع،  ددطػيع ددػ  هيإلخػي ف  د ل ددفػ
أفنندل فنجدعنلندػؿنل دػتخلصندػفن دنفي ػيتن ددنزد ػفن
ًاػينأوػان  دصلهفنندل فنخاد فنتكلؼنههين دالدػفنهينتهي

 فن  ػػ شن ػػعنه ئػػفننويجػػيتنن إلنةػػيفن الةيةػػ فنلاػػل
نظ فػػػفن،ن هػػػعن ػػػعن دددػػػيـن أللؿنوػػػؽندكػػػؿندػػػل طفن،ن
ً عن ل عننفسن دلقتن إفنندل ػفن دػتخلصن  دػفنل دةػ

ندنهين ل ًننل ن دالدفندبل  فن دجن هيت.
  تد ػػػػػؿن ػػػػػ ن دجهػػػػػيتنننبالنسثثثثثبة لمقطثثثثثاع الرسثثثثثمى

ن ً فن دوكلد فن دد ن ػفنهشػئلفن ده ئػفن،نل دتػ نتدػـل  إلا 
ًئ ةػػػػػػعن ػػػػػػعنندل ػػػػػػفند ن ًمنلتند ػػػػػػفن ددنػػػػػػيطؽنهػػػػػػاًل ا 

نه ئػػع،نلاػػعنجهػػيتن ًمندػػفندنظػػًل ً فن ددتػػاال  دوخػػ
ًاػػػػينته ػػػػيلندنلن ػػػػفن دت ػػػػاامنتتفػػػػيلتندةػػػػئلد يتهينألن ال 
لطه  فن دخادفن دد ا م،ن دنهيندػيناػلندكلػؼنهأندػيؿن
ًمنلتخط طػػع،ن ن ةتشػػي نهػػاًل تنف د ػػف،نلدنهػػيندػػين دػػـل
ً ةيتن د لد فنل دفن ػفن ػعن نهيدهول نل دا لدنهيندين دـل

ًاػػـنتهػػي فندجػػ يؿن دودي ػػفنل دوػػاندػػفنة ػػيًن دتلػػل ،نل
اػػػػد ن دجهػػػػيتنةػػػػل ءندػػػػفنو ػػػػ نطه  ػػػػفنأنشػػػػطتهينألن
ًمن ً لنايدػػػػيلن ػػػػعندا  ته  تهػػػػي،ندالنأنهػػػػينجد  ػػػػيلنتػػػػ امنال
ً فنه ئ ػػػػػػػيلنلودي تهػػػػػػػيندػػػػػػػفن تند ػػػػػػػفن ددنػػػػػػػيطؽن دوخػػػػػػػ

ن.نن(47) دتلل 
ً  يتن دتػػػػعنتوكػػػػـنجدػػػػعنلندػػػػؿننننننننن لتػػػػنصن دتشػػػػ

د ػػفن ػػعندصػػًننلػػ نأفنل دػػتخلصندػػفن دنفي ػػيتن ددنزن
تتلد ن ددول يتنندل فن دػتخلصندػفن دنفي ػيتنلت تهػًن
ًمن إلةػػكيفن ػػعندصػػًنادػػين ًمن دوكػػـن ددولػػعنلنلز  لز 
                                                             

Contemporary Economic Policy (Issn 1074-

3529 ) Vol.25,No3,July2007, P:435.  
(47)

د. ٍؾَذ ػجذ اىجدبقٜ اثدشإٌٞ ، رقٞدٌٞ رغشثدخ اىقطدبع اىخدبص فدٜ  

 . 3:4اداسح اىَخيفبد اىظيجخ فٜ ٍظش، ٍشعغ عجق رمشٓ، ص

http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE2005Ar%CA,P,212,213
http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE2005Ar%CA,P,212,213
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 ددةػػئلدتيفننػػفنلخػػعن دة يةػػفن د يدػػفننلػػ ندةػػتل ن
ن  دالدفندلتخلصندفن دنفي يتن دصػلهفن ددنزد ػفن،نلتدػـل
 ددول ػػػػػيتننلػػػػػ ندةػػػػػتل نجد ػػػػػعندوي ظػػػػػيتندصػػػػػًن

ًم ً فنهتنف ػػػػػدناػػػػػد ننهيةػػػػػت نيءن ددػػػػػيا ل دج ػػػػػزمنل الةػػػػػكنا
 دة يةػػػيتنلدهػػػينكي ػػػفنصػػػبلو يتن دتنف ػػػدن،نأدػػػين ػػػعن
ًمن تتػلد ند ػؿناػد ن د دل ػيتن  د بل ندوي ظػيتن ألخ ػ
ًمن،نل ده ئػفن د يدػفن  ده ئفن د يدفندنظي فنلتجد ؿن دديا
دنظي فنلتجد ؿن دج زم،نل ده ئفن د يدفندنظي فنلتجد ؿن

ً ف ن.ننن(48) إلةكنا
أفنه ػػػػػػػضن ددول ػػػػػػػيتننهػػػػػػػاتندػػػػػػػه ضندالننننننننن

ًكيتن دخيصػػػػفنهيد دػػػػؿن ػػػػعناػػػػد ن ددخػػػػديًن ػػػػعن  دشػػػػ
ه ػػػضندوي ظػػػيتندصػػػً،نو ػػػ نالن ةػػػد نهد يدجػػػفن
 دنفي ػػػيتنلتخز نهػػػػينل دػػػػتخلصن دنهػػػػيئعندنهػػػػيندالنه ػػػػان
ًخ صندػفن دةػلطيتن ددةػئلدفندػفن  دوصلؿننل ن دت
ًاـندػػفنددػػؾندػػيز ؿن خػػبلؿن ددوي ظػػيتن دد ن ػػفن نلهػػيد

ًؾن ددول ػػػػػيتنأك ػػػػػ جػػػػػيدعنقديدػػػػػفنن3000ًندػػػػػفن شػػػػػي
ً فنن(زهػػػيؿ) ًمنل إلةػػػكنا  ػػػعندوي ظػػػيتن دج ػػػزمنل ددػػػيا

 دػػػػطن،نل دلدػػػػلفنهتػػػػال ًن دنفي ػػػػيتن ػػػػال يلن،نل وددػػػػلفن
ًلمن أللد ػفن نتيئ نج امن عن ةتخبلصنكؿندصياًن د ػ
لتول ؿن دهيقعندد ن ةدامنه ػانت د ػفن دو ل نػيتننلػ ن
ن ًةػػػـل ًخػػػتند ظػػػـن ددول ػػػيتن  ددػػػل ان د خػػػل ف،نل 

ننلػػ ننظي ػػفنن ًةػػـل ًضن دزهػػيدلفن لػػ ن ددةػػيكف،نل فػػ
 ددنتف ػػػػ فنهخػػػػادتهـن.نكدػػػػيندةػػػػت ينتنه ػػػػضنا ئػػػػيتن
ًكيتنخيصػػػػػفندجدػػػػػعنلندػػػػػؿن  دنظي ػػػػػفنل ددول ػػػػػيتنهشػػػػػ
 دنفي ػيتن دػطنالفنصػبلو فن دػتخلصندنهػينو ػ ن ػتـن

ن.ن(49) دتخلصندنهين عن ددديدبن د دلد ف
لمقطثثثاع ال يثثثر رسثثثمى) جثثثامعوا  بالنسثثثبة        

 جػػيد  ن ددديدػػف ل ددتخػػدف الين(النفايثثات أوالزبثث

                                                 
(48)

عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ ، اىزقشٝش اىجٞئٜ  –سح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ ٗصا 

 .119:  111، ص2225اىغْ٘ٛ 
(49)

، ٍشعدغ  ، قؼبٝب اىْفبٝبد فٜ اى٘ؽِ اىؼشثٜ د أؽَذ ػجذ اىغ٘اد 

 . 392:  314، ص عجق رمشٓ

ًةػلف  دد ف ) دزهيد ف(  دتدل ا لف  50 دنػد ندلهػـ  دي
ػي ًم دػا نت   ػ  نيدل  ددػ  ،نهيإلخػي ف ل دج ػزم  ددػيا
ً وف،  ددتجلد ف  ددخلفيت هينف ًاـ، ل دة  ل دد ف لا 

  دلدػلف اػـن دػد ف دصػً أنوػيء جد ػع  ػ    دلػلف
ًج ف دد  اللد ػف  ددػل ا دػف  ألكهػً  دجػزء هتػل  ً  ةػت
ًم دتاخؿ ً  د   ػع ل النتػيج ندل ػيتن دتصػن ع  ع أخ

ًم  دصنينيت ًؽ  دهبلةت ؾ    د ؿ  ددختلفف  دكه   ل دل
ًتلف ن.(ن50)ن...... دخ ل دد ياف،نل دزجيج ل دك
ً ان دػػػػد فن  دلػػػػلفن ػػػػعندهنػػػػفنننننننننن ً ن أل ػػػػ ل تػػػػل 

جدػػعن دنفي ػػيتنلندلهػػيناػػد ن د دػػؿندنػػدن ك ػػًندػػفنديئػػفن
دػفن دنفي ػيتنهيددػافنن،نو ػ ن%ن25نػيـننهندػؿننوػلن

هجد لنهػػيندػػفن ددةػػيكفنلدوػػبلتن ألاد ػػفنل د صػػ ًن
ًاػػين،ن)نل طلػػؽننلػػ هـن دزهػػيدلفن(نل تكػػلفندجتدػػعن لا 
 دزهيد فندفن ددديلؿ،نلالن ددةػ طًننلػ نندل ػفنندػؿن
ًاينلتول لهيندد نةدياننخػلمن ًزاينلتال   دنفي يتنل 
ًاػػػي،نل  يلنػػػ ًه ػػػفن دخنػػػيز ًنلا  ثنألن ةػػػتخا دهين ػػػعنت

 دزهيدلفنل ألطفيؿنل دنةلمنلدجػتد هـندػفن ددجتد ػيتن
 دد لدػػػػفن،نل دلدػػػػػلفنهتجد ػػػػػعن دنفي ػػػػيتندػػػػػفن ددنػػػػػيزؿن
ًاػػين دػػال بن،ن ػػـن ندللنهػػينددػػ ن ًهػػيتنتج ًاػػين ػػعنن لا 
ًزن دنفي ػػػيتنددػػػ نأنل نهػػػين دجتد ػػػيتهـن،نو ػػػ ن ػػػتـن ػػػ

ًؽن ن–وا ػػػػػػػػػانلد ػػػػػػػػػيافنن–زجػػػػػػػػػيجنن– ددختلفػػػػػػػػػفن)نل
ًاػػػػين(ن  ػػػػتـندػػػػل اناد ئ ػػػػفنلنن–أقدشػػػػفنن–هبلةػػػػت ؾن ا 

ًؽنل دد ػػيافنل دهبلةػػت ؾنل ألقدشػػفنل دزجػػيجن تةػػل ـن دػػل
ًاينل الةتفيامندنهين،نأدين ددخلفيتن د د ئ ػفن  ػتـن دتال 
 ةتخا دهين عنت د فنه ضنأنل عن دو ل نيتنلالنةػ دين
 دخنػػػيز ً،نكدػػػين ػػػتـن ةػػػتخا ـنهػػػيقعن ددػػػل ان د خػػػل فن

                                                 
(52)

اىَشدددشٗع ا٥قيَٞدددٚ ٥داسح اىَخيفدددبد اىظددديجخ ثدددذٗه اىَشدددشا   

غٞخ رذٗٝش اىَخيفبد اىظديجخ فدٚ ٗاىَغشة اىؼشثٚ ، اؽبس اعزشارٞ

ٍظش : رقشٝش ؽ٘ه اى٘ػغ اىشإِ ىقطبع اػبدح ردذٗٝش اىَخيفدبد 

اىظدديجخ ، اىَشمددض اىؾددذٝش ىيذساعددبد اىَزنبٍيددخ ىدد٢سع ٗاىجٞئددخ 

ٝ٘ىٞ٘  3ٍٗشمض اىجٞئخ ٗاىزَْٞخ ى٠قيٌٞ اىؼشثٚ ٗأٗسثب )عٞذاسٙ( ، 

 . 3، ص   2225
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ً خػعن ً نلدخلفيتن دوظيئًنكةػدياننخػلمندؤل  ألخ
ن-:(51)ويعاب عمى هذا النظام ما يم  ن ف.ن دزًن

ًمندفن -أ  أةللبنجد هـندلدديدفنأةللبنا ًنوخي
ًلنا ػًن ًهفنكػي و  نجدعن دنفي يتنلندلهيننل نن
د طػػػيمنتةػػػ ؿندنهػػػين دنفي ػػػيتنطػػػل ؿنخػػػطن دةػػػ ًن

ندةههفنتلل ن ده ئفن.
ًكػػػفنن -ب  ًلناػػػد نت طػػػ بللندو ًهػػػيتن دكػػػي قػػػانتةػػػهبنن

  ددل صبلتن.
ًمنل دت يدػػػػؿند هػػػػينق ػػػػيدهـنهندػػػػؿن دنفي ػػػػيتن دخن -ج  طػػػػ

ًايننل نصوتهـن. ًتهينلتأ    الفنلنعندخطل
أ نيءنق ػيدهـنهتول ػؿن دنفي ػيتنددػ نةػدياننخػلمن -د 

لت د فن دخنػيز ًننل هػين ةػيادلفنهػددؾن ػعنز ػيامن
ًمندػػػػػػفن دػػػػػػدهيبنلندػػػػػػؿن د ا ػػػػػػاندػػػػػػفن أنػػػػػػا انكه ػػػػػػ

ً ان ددجتدعن. ً ضنأل    ألد
ًكيتن دنظي ػفن:ن دػانهػاأنتكػل فننننننننننن لهيدنةهفندش

ًكيتنخيصػػػفندلنظي ػػػفنهلةػػػيئؿندد كنػػػفنةػػػل ءندػػػفنشػػػ
ًاـندػػػػفن جػػػػيد عنلنػػػػيقلعن دنفي ػػػػيتند تهػػػػـنألندػػػػفنا ػػػػ
ًمننتدنػػ ن ًكف،نلاػػلنأةػػللبننصػػ  د ػػيدل فنهتلػػؾن دشػػ
ً ػفنلخصلصػيلن ػعن أفن نتشًن عنجد عنأنويءن دجدهل

ندافن ددوي ظيتن.
هيالخػػػػػػػي فن دػػػػػػػ نه ػػػػػػػضن ددنظدػػػػػػػيتنا ػػػػػػػًننننننننن

ندػػؿن دنفي ػػيتنل دتػػعنت دػػؿن ػػعنجدػػعنلننن- دوكلد ػػفن:
لتػػػػ ا نخػػػػاديتندوػػػػالامن ػػػػ ناػػػػد ن ددجػػػػيؿ،ندالنأفن
ًبننيجوػػفنلدػػـنتةػػتكدؿن ايده ػػفن دوػػيالتندػػـنتكػػفنتجػػي

ن دويالتن.
ن

                                                 
(51)

اىؾنٍ٘ٞخ فٜ ٍ٘اعٖدخ  ، دٗس ا١عٖضح د. ثشبٝش خٞشٛ ٗآخشُٗ 

 . 1:  2، ٍشعغ عجق رمشٓ، ص ري٘س اىجٞئخ اىؾؼشٝخ

 

 

 

 

 

ً لنألفن ددشػػػيكؿن ألةيةػػػ فندلنفي ػػػيتن دصػػػلهفننننن لنظػػػ
 ػػػعندصػػػًنتنػػػت ندػػػفن دجدػػػعنا ػػػًن دكػػػؼءندلنفي ػػػيتن
 دصػػػػػلهف،نلندػػػػػصنلةػػػػػيئؿن دػػػػػتخلصن دصػػػػػوع،نددػػػػػين

دػفن دنػيسنددخػيطًنصػو فنجا ػفنن  ًضننقةـنكه ً
ً كدػػػػػف نو ػػػػػ نتنػػػػػت ن ًضندلنفي ػػػػػيتن ددت هةػػػػػهبن دت ػػػػػ
 دنفي ػػػػيتن دصػػػػلهفن ػػػػعندصػػػػًندخػػػػيطًننلػػػػ نصػػػػوفن
 إلنةػػػػػيفنلنلػػػػػ ن ده ئػػػػػفن،نلددػػػػػؾنألفن دةػػػػػكيفننيدػػػػػفن
ن ددجدلنػيتن ألك ػًنوةيةػ فنكيألطفػيؿن ػعن لخيصفلنل
ك  ػػًندػػفن ألدػػيكفننلػػ ن تصػػيؿندهيشػػًندػػعن دنفي ػػيتن

إلصػػػػػػػػػيهفنه ا ػػػػػػػػػاندػػػػػػػػػفنددػػػػػػػػػين خػػػػػػػػػينؼنددكين ػػػػػػػػػفن 
ً ض لألفنندل فن دتجد عنل دد يدجفن دةػل دفن،ن(52) ألد

ل دػػػػػػتخلصندػػػػػػفن دكد ػػػػػػيتن ددتز  ػػػػػػامندػػػػػػفن ددخلفػػػػػػيتن
 دصلهفنتد ؿنتوا يلن لد يلندلدوي ظػيتنل دهلػا يت ن ػإفن
ًؽنةػػل دفن ًمن ددخلفػػيتن دصػػلهفنهطػػ  نػػا انأنظدػػفنإلا 
ًمن ً ندػػػلز   ػػػعنجد ػػػعنأنوػػػيءن دػػػهبلان  تهػػػًنألدل ػػػفنكهػػػ

دشػػئلفن ده ئػػفنلجهيزاػػين دتنف ػػدمن ندػػد نأتجهػػتن دالدػػفن
ًكفن ددطيعنن2000 دوكلدفندندننيـن نولنت ز زندشي

ًمن ددتكيدلػػػػػػػػفن  دخػػػػػػػػيصن ػػػػػػػػعنندل ػػػػػػػػفن دنظي ػػػػػػػػفنل إلا 
دلدخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن ػػػػعندصػػػػًنل دتػػػػعننصػػػػتننل هػػػػين
ًمن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن ػػػػعن ً ت ج فن ددلد ػػػػفنإلا   الةػػػػت

ن.(53)ن2000دصًننيـن
ن دنظيـن ننننننننن ًمنل دـل دوػا  ننلػ نخصخصػفندا 

ًقيهػف،ندػعن نا ئيتن دالدفن ػعن د  ددخلفيتنلوصًناًل

                                                 
(52)

ٗٝظذا ٕزا ػيٚ ػششاد ا٥ٟف ٍِ ػَبه اىْفبٝبد ٗاىْجبشدِٞ  

فٜ ظدشٗف طدؾٞخ ثبىغدخ اىغد٘س ح  اؽدذٙ اىذساعدبد  ٗعدذد أُ 

% ٍِ اىؼَبه اىزِٝ ٝغَؼُ٘ اىْفبٝبد ٍظدبثُ٘ ثبىزٖدبة اىنجدذ 32

ٌٕ اىؾشا اىَفز٘ػ ىيْفبٝبد اىظيجخ اىَزشامَخ [، مَب ٝغب Aاىؼبٍو 

ثشنو ؽبد فٜ ري٘س اىٖ٘اس ٍزغججب فٚ ؽذٗس ٍشنيخ ثٞئٞخ سئٞغدٞخ 

،ٗقذ ؽبصد ٍشنيخ اىْفبٝبد ػيٚ إزَبً اىؾنٍ٘خ ٗاىؼبٍخ مؤٗى٘ٝخ 

، ؽٞددش ثددذأ ريدد٘س شددذٝذ ىيٖدد٘اس فددٜ اىقددبٕشح  1999فددٜ خشٝددا 

 ىيجٞئدخ خاىفْٞدح ذبػَغدثشّدبٍظ اىاىجْدل اىدذٗىٜ ،  -اىنجشٙ . اّظش : 

اىدذ٥ئو  - داسح اىْفبٝدبد اىظديجخ٣ا٣قيَٞدٜ  اىَشدشٗع،  بىَز٘عؾث

 – GTZ ا١رؾددبد اىددذٗىٜ ٍؼددذح ٍددِ قجددو 6اىغددضس ا٣قيَٞٞددخ ، 

ERM – GK، 1، ص 2226، مبُّ٘ ا٥ٗه . 
(53)

عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ، اىزقشٝدش اىجٞئدٜ  –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  

 .32، ص2221اىغْ٘ٛ 
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ًكفن ددػػل طن فن ػػعنتودػػؿنتكػػيد ؼن تطه ػػؽن لةػػففندشػػي
ًمن خادػػػفن دنظي ػػػفندػػػفنخػػػبلؿندخػػػي فندهلػػػ ننلػػػ ن ػػػيتل
ًأتنوكلدػػػفندصػػػًن دةػػػيهدفن ًهػػػيء،نلدهػػػد ن دةػػػهبن  دكه

ًمن نهتفػػػل ضن ددطػػػيعن دخػػػيصنن25د ػػػل  نػػػي ًننأفنتدػػػـل
هػػػػ ند تػػػػلد ن دد ػػػػيـنهخػػػػاديتن دتنظ ػػػػؼن ددولػػػ نل الجن

ً ؾندػػػػػعن دلكػػػػػيالتن دوكلد ػػػػػفنن دتػػػػػ ن  د يدػػػػػفنهيالشػػػػػت
ةػػػتتلد ندهػػػيـن دتخطػػػ طنل ددتيه ػػػفنل دػػػتوكـنهيدنفي ػػػيتن
 دصػػػػلهف،ننلػػػػ ن فنتخصػػػػصن ددوي ظػػػػيتنل دهلػػػػا يتن
ً تن دنفي ػػيتنههػػي ًانأكهػػًنندتطػػل ًندا  ً فندػػل  ن، ددصػػ
ًمن دتدل ل ػػػفن دصػػػو وفن ألاد ػػػػف نلهػػػددؾنتصػػػه ندػػػئلا 
ًمن دنفي ػيتن دصػلهفن د يدػف،ن  ألةية فنخدفنجهلاندا 
ًان دديد ػػفن دشػػو وفنهوػػدًن و ػػ ن جػػبنأةػػتخا ـن ددػػل 
لهفينل فننأكهًندفنأجؿندوا  ناد ن دتطػل 0ًنلانػيؾن
ًان دديد ػػفن نيدػػؿنةخػػًناػػلندػػا نأاد ػػفن ةػػتا دفن ددػػل 
ن ددطػػػيعن دخػػػيصن ػػػعنتدل ػػػؿن دػػػفنخػػػبلؿنتف  ػػػؿناًل

ًمن دنفي ًمنإلا  نلخبل ػػف.ن دنفدػػيتن ددةػػتد  ػػيتندػػفن جػػًل
ًمن دديد ػػفندلنفي ػػيتن ل ػػعنخػػلءنددػػؾن ػػإفننجػػيبنن إلا 
  تدػػػػاننلػػػػ نن بل ػػػػفنننيصػػػػًنأةيةػػػػ فناػػػػ ن:نتوا ػػػػان
 دتكػػيد ؼن دويد ػػفن دف ل ػػفنلتدػػا ًن دتكػػيد ؼن ددةػػتدهل فن
ًمن ً فنإلا  ًل ًان دخػػػػ لخػػػػديفن دتػػػػا ؽن ددةػػػػتدًندلدػػػػل 

 .(ن54) دنفي يتن دصلهف

 

 

 

 

                                                 
(54)

 ، بىَز٘عدددؾث ىيجٞئدددخ خاىفْٞدددح ذَغدددبػثشّدددبٍظ اى ، ىجْدددل اىدددذٗىٜا 

 ، اىددذ٥ئو ا٣قيَٞٞددخ - داسح اىْفبٝددبد اىظدديجخ٣ا٣قيَٞددٜ  اىَشددشٗع

 – GTZ – ERM ا١رؾدبد اىدذٗىٜ ٍؼدذح ٍدِ قجدو 6 اىغدضس 

GKW، ٓ52، ص ٍشعغ عجق رمش . 

 

 

 

 

 

 

ً دن دجهػػػػػلاننػػػػػفنلنػػػػػت نننن نجػػػػػلامنز ػػػػػيامنددػػػػػ ن ػػػػػف د
ًكيتنخػػاديتندػػفن الةػػتفيامنخػػبلؿندػػفن دخػػاديت نشػػ

كشػػكؿندػػػفنن دخػػػيصندلدطػػيعن دتيه ػػػفن ددخلفػػيتنجدػػع
ًمننتػػيئ  ً تن الجنه ػػفن ددهيشػػ دتهي نػػفنن شػػكيؿن الةػػت دي

 لقيدتن(،2017ن-2002نيدين دةيهدفن)ن15خبلؿن
ًكيتننن هيدف ػػػؿنه ػػػضن ددوي ظػػػيتنهيدت يقػػػاندػػػعن دشػػػ

ًمن دل ةػػػػػ فن ػػػػػعناػػػػػد ن د يدد ػػػػػفنل القل د ػػػػػفند  تن دخهػػػػػ
 ددجػػيؿندتػػل  ًن الدكين ػػيتنل الةػػيد بن دتدن ػػفنل دفن ػػفن
ًمن ً وػػػػػؿندنظلدػػػػػفندا   دوا  ػػػػػفن دبلزدػػػػػفن ػػػػػعنكي ػػػػػفند
نػػػيامنتػػػال ًنل دػػػتخلصن  ددخلفػػػيتندػػػفنجدػػػعنلندػػػؿنل  
 دنهيئعندفندا  فندوكلدػفنألنصػو ف،نلددػؾن هتػا ء لن

ً نوتػػ ن(55)2001دػػفننػػيـن ،نلدػػيز ؿنه خػػهيندةػػتد
ًمن نتهيءن د دا.2017 يـن دويد ننهي فن د نلا ن ت

ًلنيتن ل دجػالؿن دتػػيدعن لخػػ ن ددلقػؼن دتنف ػػدمنددشػػ
ًمن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفنل دنظي ػػػفن د يدػػػفنهدوي ظػػػيتن دا 

ً ف ن-:ن(ن56)دصًن دوخ
ن
ن

                                                 
(55)

اىجٞئٜ  ، اىزقشٝش عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  

 . ػيٚ اىشاثؾ اىزبىٜ:119، ص2225 اىغْ٘ٛ 

www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE2005Ar%C

A,P,212,213    
(56)

عٖددبص شددئُ٘ اىجٞئددخ، رقشٝددش ؽددبه  –ٗصاسح اىذٗىددخ ىشددئُ٘ اىجٞئددخ  

 . 213،  212، اىَشعغ اىغبثق ، ص2225 اىجٞئخ فٜ ٍظش

 

 

 

 

 

http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE2005Ar%CA,P,212,213
http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE2005Ar%CA,P,212,213
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 ( 2جذول رقى )

 انًىقف انتُفٍذي نًشزوعبث إدارة انًخهفبث انصهبت وانُظبفت انعبيت 

 .2212حتى َهبٌت عبو  2221/2222ببنًحبفظبث يُذ عبو 
 

 يالحظبث انًىقف انتُفٍذي يٍ انخصخصت انًحبفظت

 ششمخ أّٗٞنظ اىفشّغٞخ )فٞ٘ىٞب ىيخذٍبد اىجٞئٞخ( اإلسكُذرٌت

ر٘ىذ اىؼَو فٚ ٍؾبفظخ ا٥عدنْذسٝخ 

ؽزدددددددٚ  2221فدددددددٚ اىفزدددددددشح ٍدددددددِ 

ٗاىزددددٚ رددددٌ فٖٞددددب فغدددد  اىؼقددددذ 2211

ٗسؽٞدددو اىشدددشمخ قجدددو اّزٖدددبس فزدددشح 

ُ ٍددِ اىَفزددشع اُ اىزؼبقددذ اىزددٚ مددب

، اٙ  2215رغزَش ؽزٚ  ّٖبٝدخ ػدبً 

قجو اّزٖبس ٍذٓ اىزؼبقدذ ثدؤسثغ عدْ٘اد 

، ٗػددددبدد اداسح اىَخيفددددبد اىظدددديجخ 

ٍددشٓ اخددشٙ ىيَؾبفظددخ ٗاىزددٚ رزدد٘ىٚ 

اػَبه اىْظبفٔ ثْفغدٖب اٗ ثبىزؼبقدذ ٍدغ 

 ثؼغ اىششمبد اىخبطخ اىَؾيٞخ.

شًبل 

 سٍُبء
  ششمخ ٕٞي٘ مٞش ىَْطقخ اىؼشٝش فقؾ

  رْظفن٘ اىن٘ٝزٞخ ٌسانسى

  ششمخ ٍظش عشفٞظ بىرسعٍذ

 

 انقبهزة

ٗاىَقدددبٗىُ٘  )  AMAشدددشمزٜ أٍدددب اىؼدددشة ا٥ٝطبىٞدددخ )  انًُطقةةةت انشةةةًبنٍت

 اىؼشة

 ششمخ أٗسثب عٞش ا١عجبّٞخانًُطقت انغزبٍت 

 ا١عجبّٞخ FCCششمخ انًُطقت انشزقٍت 

 ٗاىفغطبؽ 2222ششمزٜ أٗسٗثب انًُطقت انجُىبٍت 

)شدددشامخ ثدددِٞ AMAرزددد٘ىٚ شدددشمخ 

شدددددشمخ اٝطبىٞدددددخ ٗأخدددددشٙ ػشثٞدددددخ( 

ٍقبٗىدددددخ اىَخيفدددددبد فدددددٜ اىَْددددددبؽق 

اىشدددددَبىٞخ ٗاىغشثٞدددددخ ٍدددددِ ٍؾبفظدددددخ 

اىقدددددبٕشح ، ٗثدددددذٗسٕب ريغدددددؤ شدددددشمخ 

AMA اىٚ اثشاً رؼبقذاد فشػٞخ ٍدغ

اىضثدددبىِٞ ىزْفٞدددز اىغدددضس ا١مجدددش ٍدددِ 

أػَددبه عَددغ اىَخيفددبد. ٗرشمددض ٕددزٓ 

اىشددددشمخ ػيددددٚ رْظٞددددا اىشدددد٘اسع، 

قو اىَخيفدبد اىدٚ ٗعَغ اىؾبٗٝبد ّٗ

اىَشفددق اىَخظددض ىيددزخيض ٍْٖددب. 

أٍدددب ثبىْغدددجخ ىيَْطقدددخ اىشدددشقٞخ، فقدددذ 

ا٣عجبّٞخ ثبىؼقذ  Enserفبصد ششمخ 

، ا٥ أّدددٔ ٗثؾيددد٘ه 2222فدددٜ اىؼدددبً 

ىغؤد ٕدزٓ اىشدشمخ اىدٚ  2226اىؼبً 

ٗقددا أػَبىٖددب ١عددجبة ٍبىٞددخ. ٍْٗددز 

رىل اىؾِٞ، ر٘ىدذ رْفٞدز اىؼقدذ شدشمخ 

 Fomentoاعددجبّٞخ أخددشٙ رددذػٚ  

de Construcciones y Contr-

actos SA  ٗرىدل ٍدِ خد٦ه شدشمخ

فشػٞخ رؼشف ثبعٌ اىششمخ اىَظشٝخ 

ىيخددددذٍبد اىجٞئٞددددخ. أٍددددب فددددٜ اىغددددضس 

اىغْدد٘ثٜ ٍددِ اىَذْٝددخ، فقددذ رددٌ رشددنٞو 

ششمخ ػبٍخ رذػٚ اىفغطبؽ ٍدِ قجدو 

اىٖٞئخ اىؼبٍخ ىْظبفخ ٗرغَٞدو اىقدبٕشح 

ؽٞددددش أٗميددددذ اىددددٚ ٕددددزٓ اىشددددشمخ 

ىَخيفددبد اىَْضىٞددخ، ٍغددئٗىٞخ عَددغ ا

ٗىنددِ رددٌ ؽددو ريددل اىشددشمخ فددٜ ػددبً 

2211. 

 

 ششمخ مٞش عشفٞظ، ٗششمخ أعجبّٞخ، ٗششمخ دىخ أسىاٌ

ٗرىددل فددٜ ٍددذُ أعدد٘اُ ٗادفدد٘ ٗمددً٘ 

 أٍج٘
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 انجٍشة

 ا١عجبّٞخ(  FCCششمخ اىغٞضح ىيخذٍبد اىجٞئخ )ششمخ انًُطقت انجُىبٍت 
أؽٞددددددبس عْدددددد٘ة اىغٞددددددضح ٗاىٖددددددشً 

 ىذمشٗسٗاىؼَشاّٞخ ٗث٥٘ا ا

اىشددددشمخ اىذٗىٞددددخ ىيخددددذٍبد اىجٞئٞددددخ )شددددشمخ عددددبمشٗط انًُطقةةةةت انشةةةةًبنٍت 

 ا٥ٝطبىٞخ(

ٗرؼَددددو فددددٜ أؽٞددددبس شددددَبه اىغٞددددضح 

 ٗأؽٞبس اىذقٜ ٗاىؼغ٘صح

 انهٍئت انعبيت نُظبفت وتجًٍم انجٍشة

ٍغدددددددبىظ ٍٗدددددددذُ أثددددددد٘ اىَْدددددددشط، 

ٗاىؾ٘اٍذٝددخ، ٗاىجذسشددِٞ، ٗاىدد٘ساا، 

ٗأٗعدددٌٞج ٗعدددبسٛ اىؼَدددو فدددٜ ثدددبقٜ 

 اىَذُ ٗاىَشامضٍغبىظ 

 قُب
ٝدزٌ رْفٞدز اىَشدشٗع رارٞددب فدٜ ٍذْٝدخ قْدب ٗثددبقٜ ٍدذُ اىَؾبفظدخ ٗرشدغٞو شددجبة 

 اىخشعِٞ
 

  ششمخ آٍُ٘ ىيْظبفخ ٗاىزغَٞو األقصز

  ششمخ مبٝشٗ عشفٞظ فٜ ٍذْٝخ ؽْطب، ٗششمخ اىْغبس عشفٞظ فٜ اىَؾيخ انغزبٍت

انىادي 

 انجذٌذ
  ىخشعِٞٝزٌ رْفٞز اىَششٗع رارٞب ٗرشغجو شجبة ا

 ديٍبط
ششمخ ٕٞي٘ مٞش عشفٞظ فٜ ٍذْٝزٜ دٍٞدبؽ ٗسأط اىجدش )رؼَدو فدٜ سأط اىجدش 

 فٜ اىظٞا(
 

 

ٗىددٌ رددزٌ خظخظددخ ػَيٞددبد ا٣داسح اىَزنبٍيددخ ىيَخيفددبد اىظدديجخ فددٚ مددو ٍددِ 

اىذقٖيٞخ ، اىششقٞخ ، اىفًٞ٘ ، أعٞ٘ؽ ، مفش اىشٞ  ، اىَْ٘فٞدخ ، عْد٘ة عدْٞبس ، 

، ثْدٜ عد٘ٝا ، عدٕ٘بط ، ٍطدشٗػ ، اىقيٞ٘ثٞدخ ،  ا٣عَبػٞيٞخ ، اىجؾش ا١ؽَدش

 اىجؾٞشح .

 

 

 اىغذٗه ٍِ اػذاد اىجبؽضخ

رقشٝش ؽبه اىجٞئخ فٜ ٍظدش ، أػدذاد  ا٣داسح اىؼبٍخ ىيَخيفبد،- عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ، –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  اىَظذس :

 - www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE2005Ar%CA,P,212,213 ٍزفشقخ، ػيٚ اىشاثؾ اىزبىٜ:
 

 
 

ًاـندػػػػػفن فن دهػػػػػاؼن الةيةػػػػػ ندت يقػػػػػانننننننننن لهػػػػػيد
ًكيتن د يدد ػػفن ددوي ظػػيتندػػعن دقيدػػفننظػػيـنناػػلن دشػػ

ًمن ددتكيدلفندلدخلفػيتن دصػلهفن  دػؿن قلدعن  يؿندئلا 
نلػػػ نداخػػػيؿن دتوةػػػ نيتن دبلزدػػػفن ػػػعن دػػػنظـن ددلد ػػػفن

ًك ػػزت فن ةيةػػ ت فنادػػي دويد ػفن ًتكػػزننلػػ ن :ن إلز دػػفنل 
ً كدػػيتن ددتخلفػػفندػػعندنػػيامنتأا ػػؿندل قػػعن  دةػػل دفندلت
ً كدػػػػػيت،نلتػػػػػل  ًنأدػػػػػيكفندنيةػػػػػهفندلػػػػػتخلصن اػػػػػد ن دت
 دنهػػػيئعندلدخلفػػػيتن،نلهنػػػيءن دنظػػػيـن ددنشػػػلا،نل ددػػػيئـن
ً ء تن ددتكيدلفن دتعنتتخدفن  دخفػضندػفن نل ن الج
ًجيعن  ددنهػػػػػػػعن،نل دتخػػػػػػػز فنل دجدػػػػػػػعنل دندػػػػػػػؿنل الةػػػػػػػت

ي ػػػػػفن ددنػػػػػيطؽنل دػػػػػتخلصن  دػػػػػف ندػػػػػفن ددخلفػػػػػيتندك
ً فنن ػػعندصػػً ًكيتنن،ن الن ف دوخػػ   ندػػفناػػد ن دشػػ

دػػػـنتدػػػـنوتػػػػ ن  فنهإنشػػػيءنصػػػػنينفندتكيدلػػػفندتػػػػال ًن
ًدػػػفند هػػػين  ددخلفػػػيتن دصػػػلهفنكدػػػينتػػػنصن د دػػػلان دده

ًاـندػػػػفن ًبن نتهػػػػيءهػػػػيد  دت يقػػػػانل د دػػػػؿن ػػػػعندػػػػامننقػػػػ
ً فن ددختلففن ننن.هنهي فن د يـن دويد ن ددوي ظيتن ددص

نوت ن  ننػااننكدينته فنناـنننننننن لجلانأ نتطًل
دصػػػػػػػينعنتػػػػػػػال ًن ددخلفػػػػػػػيتن دصػػػػػػػلهفنهيددوي ظػػػػػػػيتن
ًمن ددخلفػيتن ً فن ددختلففن دت نتـنخصخصفن ا   ددص

ًبننهي تػػػث دصػػػلهفنههػػػيندنػػػدنها  ػػػفن دت يقػػػانلوتػػػ ن .نقػػػ
ًكيتن ددت يقػػػػامنهإنشػػػػيءندصػػػػينعن ن دشػػػػ و ػػػػ ندػػػػـنتدػػػػـل
نهتػػال ًن جا ػامنلهيدتػيد نظػؿننػاان ددصػينعن دتػ نتدػـل

ًكيتن ددخلفػػػيتناػػػ لننفػػػسن د ػػػاان دػػػد نأةػػػتلدتثن دشػػػ
 دخيصفنةل ءن ددول فنألن ألجنه فن ػ نها  ػفنت يقػااـن

ًكيتنن ػػػيدػػػعن ددوي ظػػػيتن ددختلفػػػث،نأ ن فنأ دػػػفن دشػػػ
 دخيصػػػػػفندػػػػػـنتدػػػػػـنهأنشػػػػػيءندصػػػػػينعنوا  ػػػػػفنتخػػػػػيا ن
 ددلجلامننيدد يندتػال ًن ددخلفػيتن دصػلهفنكدػينتػنصن
 نندػػلااـندػػعن ددوي ظػػيتن ددختلفػػفن،نلدػػـن تلةػػ ل ن ػػ

ًمنلتشػػػػ  ؿن  ددصػػػػينعن دديئدػػػػفنهيدف ػػػػؿن،نلأكتفػػػػل نهػػػػيا 
 ددصػػػػػػػػينعن ددلجػػػػػػػػلامنهيدف ػػػػػػػػؿنقهػػػػػػػػؿنت يقػػػػػػػػااـندػػػػػػػػعن
 ددوي ظػػػػيت.نلهيدتػػػػيد ندػػػػـن تود ػػػػؽن ددةػػػػتهاؼندػػػػػفن
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ًمن ً ت ج فن دتػػػػػ نلخػػػػػػ تهين دالدػػػػػػفنإلا   دخطػػػػػفن الةػػػػػػت
ن.نن(57)2001 ددخلفيتن دصلهفندندننيـنن

ًاـندػػػفندنػػػا انننننننننن ًكاػػػد نلهػػػيد دنظػػػيـننيت دشػػػ
كيدػػؿنلوػػا  ندجدػػعنلندػػؿنل دػػتخلصن دنهػػيئعندػػفندت

 ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن،ندالنأنهػػػينتجيالػػػتنتديدػػػيلنأاد ػػػفن
ًمندنػػػػػيامنتػػػػػال ًن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن د  ػػػػػًن ًل لخػػػػػ
ًاػػػػػينصػػػػػنينفنجا ػػػػػامنلد تنق دػػػػػفن نخػػػػػل فن،نهإنتهي
دقتصيا فنله ئ ػفننظ دػفن،ندػفنو ػ ندةػيادتهين ػعن

ن،الدػفً عن ددةتلمن ده ئػعنل دصػوعنل إلقتصػيامنهيد
تيوػفن ً تنلتنشػ طن دةػ يوفنل   لهيدتيدعنجدبن إلةت دي
ًزن ددخلفػػػػػيتن ًصنندػػػػؿنجا ػػػػامن،نو ػػػػ ن ػػػػتـن ػػػػ  ػػػػ
ةػػػػت بلؿننتيئجهػػػػين ػػػػعن دوصػػػػلؿننلػػػػعن لتصػػػػن فهينل  
 ددػػػػل ان دخػػػػيـن دتػػػػعن دكػػػػفنتلظ فػػػػثن ػػػػعن دصػػػػنينيتن
 ددختلفػػػػفن ددبلئدػػػػفندطه   ػػػػفنتكػػػػلفن ددػػػػيامن دنيتجػػػػف،ن

ًئ ةػعن دد  ًاـندفنأفنددؾنالن دةػهبن د لػفنلنلعن د
ًكيتن الجنه ػفن،ندعنننيتدوي ظ ددت يقان دالنأنهػين دش

ًمنندلهينن شلتن  ن نشيءنصػنينفندتكيدلػفن طل ؿن ت
 ػػ ند يدجػػفنلتػػال ًن دنفي ػػيتن دصػػلهفن ػػعن ددوي ظػػفنن

لهل ػػػػتننن-لاػػػػلن دهػػػػاؼن الةيةػػػػ ندػػػػفن دت يقػػػػانن-
%ندػػػفن دنفي ػػػيتنلاػػػ ن دتػػػ ن10نةػػػهفن دتػػػال ًن دػػػطن

ن دديئدػفنهيدف ػؿتدابنددعندصينعن الةدامن د خػل فن
ًكيتندػػػفهين دت،نل دتػػػ نأةػػػتلد هوكػػػـننيت ددوي ظػػػنشػػػ

ًـنه هـنن د دا ًكيتن الجنه فندـنتلدـنن دده   ندفن دش
ن ػ  ػ ناػدمن ددصػينعنننتهيأةػهيدن،نلتد لتهأنشيئهين

ً ءنه ضن دتوا  يتن ػ نأةػيد بن النتػيجنل دجػلامن  ج
نػػػػيامنتشػػػػ  ؿنخطػػػػلطن النتػػػػيجن ددتلقفػػػػف،نل دهػػػػيقعن ل  

د نػػػػ نددػػػػؾن فنن،(58)ا فن دصػػػػوعن ػػػػدابنددػػػػعن ددػػػػ
ًكيتن الجنه ػػفن د دػػـنهينشػػيءنت د دػػانلدػػـننتقػػانخيدفػػشػػ

                                                 
(57)

، اىزقشٝش اىجٞئٜ  عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  

 .  91، ص ، ٍشعغ عجق رمش2229ٓاىغْ٘ٛ 
(51 )

اخزٞددبس ٍغددزقجيْب : ّؾدد٘ ػقددذ اعزَددبػٚ ، رقشٝددش اىزَْٞددخ اىجشددشٝخ

   173، ص رمشٓ ٍشعغ عجق  عذٝذ ،

أ ندصػػػػػػينعندتػػػػػػال ًنأ ندػػػػػػفندكلنػػػػػػيتن ددخلفػػػػػػيتن
ً نهأةػػت نيءن ددكلنػػيتن د خػػل فن دتػػ ن  دصػػلهفن ألخػػ
تصػػنعندنهػػين الةػػدامن،نكدػػيندػػـنتصػػؿننةػػهفن دتػػال ًن

ًكيتن الجنه فهين دت دت نودد دلوان الانػ ن ددت يقػاننش
ن.نن(ن59)ن%ن(80%ن:ن20)ندفنننننننل فن

نه ػػضنلهيالخػي فنددػينةػهؽن دػاننشػأتن ػعنننننننننن
ً ءندػػفنصػػ لهيتن دوػػيالت ًبنوػػيالتنجػػ ندػػعن دتخػػي
ًةػػػػػدعنا ػػػػػًن ددطػػػػػيع ً ةػػػػػخن د ًمننلػػػػػ ن ػػػػػعن د ن دةػػػػػ ط
 ػػػ ندصػػػً نو ػػػ نن دصػػػلهفن ددخلفػػػيتنجدػػػعنخػػػاديت
ًةػػػػدعنا ػػػػًن ددطػػػػيعن ل ػػػػب ً لنن د ً لننال نجدػػػػعن ػػػػعنكه ػػػػ
نػػػػيام ندةػػػػلءندصػػػػًنكنت جػػػػفن ػػػػعن ددخلفػػػػيتنتػػػػال ًنل  

ً د نخػػبلؿندػػفن دددادػػفن دخػػاديت ًةػػد فن دهػػ ندجدػػعن د
ًع،نلتنظ ػػؼن ددخلفػػيت ندػػفنل دػػد نا ػػعن د ا ػػان دشػػل 
ًكيتن ددنػػػػيزؿ ًت هػػػػيتنندػػػػانددػػػػ نل دشػػػػ نًةػػػػد فنا ػػػػًنت
نخادػػفننلػػ ن دوصػػلؿنخػػديفنه  ػػفن ددخلفػػيتندجدػػع
ًمن ددخلفػػػيتنجدػػػعندجػػػيؿن ػػػعنا ئدػػػف نأدػػػيـندػػػفندهيشػػػ
ًكيتن ددنػػيزؿنأهػػل ب ن ألنظدػػفن،نو ػػ نتكػػلفناػػد ل دشػػ
ًةػػػد فنا ػػػً ن دتػػػعن ألدػػػيكفن ػػػعنشػػػ لنيلننأك ػػػًناػػػعن د
نقهػؿندػفن دددادػفن ددخلفػيتنجدػعنخػاديتن  هػينت ينع

ًكيتن الجنه فندفن دهلا يت ًمنةلءن لن دش ن.ن إلا 
ًتن د ا اندفن ددشيكؿن  نندلان دنظي ثننننن كدينظه

ًزاػػػػػي ًكيتن دخيصػػػػػثنل الجنه ػػػػػفن ه أفناػػػػػد نندػػػػػعن دشػػػػػ
ًك ً دػفن ددديلدػف،ن ػبلن لجػان دش نهيددويةػهفنهط يتنتدػـل

دد ػػػيسنكدػػػعندكفػػػيءمن دجدػػػعن ػػػ ن ددوي ظػػػيت،ندػػػددؾن
ً دػػػػػػفن ددويةػػػػػػهفنهػػػػػػيدطفن هنػػػػػػيؾن  جػػػػػػبنأفنتكػػػػػػلفنط

 ددتلدػػػػػامننػػػػػفنكػػػػػؿنندوصػػػػػيئ يتنهإجدػػػػػيد ن ددديدػػػػػفن
ًكفن أفنتت يقػانه ػاانندنطدف،نلهيدتػيدعن جػبننلػ ن دشػ

ًمندتكيدلػفند ألطنػيف  دل ػػفن،نكدػػين فن د دػان تخػػدفندا 
 دتنظ ػػػؼنتشػػػدؿنكػػػنسنلجدػػػعنلندػػػؿنلتػػػال ًن ددديدػػػفن

                                                 
(59)

، اىَشعددغ  اىغددبثق، ص 2225شٝخ ىَظددش رقشٝددش اىزَْٞددخ اىجشدد 

172. 
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ل دػػػػػتخلصندنهػػػػػينددػػػػػ نجينػػػػػبنتػػػػػل  ًن ددػػػػػل ن د يدلػػػػػفن
ل دد ػا تن ددطللهػفندل دػؿ،ندكػفن دخادػفن دتػ نقػادتهين
ًكيتن ألجنه ػػػػفنكينػػػػتنالفن ددةػػػػتل ،نددنكينػػػػتن  دشػػػػ
ًا ػػػفن دل وػػػام،نل نتدػػػاتن ػػػ نندلهػػػين ت دػػػؿنهنظػػػيـن دل

ًئ ةػ فنالف ًعن د ًن ػف،نننل نتنظ ؼن دشػل  ًعن دف  دشػل 
ًع،ن كينػػػتن لدػػػـنتكػػػفنانػػػيؾنكفي ػػػفن ػػػ نتنظ ػػػؼن دشػػػل 
ًمننػاان د ديدػفن  هػينقل ػؿنجػػا ل،ن انػيؾنأو ػيءن ػ ن ددػيا

تكل ػػػؼندشػػػيكؿنندػػػلان دنظي ػػػفن نهػػػين اػػػـنأفندػػػفننكدػػي
ًكفنل وػػػػامنهكي ػػػػفن ندػػػػيؿن دنظي ػػػػف ،نو ػػػػ ن شػػػػدؿنشػػػػ

ًكيتن ً ندفن دخاديتنددؾنأفناػد ن دشػ  دت يقانكدينكه 
نهجدػػعن د نػػيامن دتػػال ًنتدػػـل ًعنل   دديدػػفنلتنظ ػػؼن دشػػل 

ً ءنلكػػيفندػػفن ال خػػؿننلتنشػػعءن ددػػا فن دصػػو ، دجػػ
 صػػؿن ػػ ناػػد ن دخػػاديت،نهو ػػ ن كػػلفنانػػيؾنت يقػػان
ًكفن دنظي ػػفندجدػػعن ددديدػػفنلانػػيؾنت يقػػانةخػػًن دػػعنشػػ

نهإنػػيامنتػػػال ً د نندػػعن ددةػػػت دًن دػػد ن دػػػـل  ددديدػػػف،ل  
نكيفن ددةت دًنل وػا نةػ كلفنانػيؾن صػؿن ػ ن دت يقػا
هو ػػ ن نػػثنننػػادين خفػػؽن ػػ نأا ءنخادػػفنلأا نخادػػفن
ً نهشػػكؿنج ػػانالن تػػأ ًن د دػػانهيدكيدػػؿنلهيدتػػيد نالن أخػػ

ن.(60)تتأ ًندنظلدفن دنظي فنأ خينهيدكيدؿ
ًكيتن ألجنه فنيًجل دكفن ننننننننن عنددؾن دفشؿندلش

ً نهدصػػػًن ن،نكدػػػين(61)جزئ ػػػين دػػػ ندنتشػػػيًن دفةػػػيان الا 

                                                 
(60)
http://data.albankaldawli.org/topic//indicator/eco

nomic,10/1/2016. 
(61 )

 ػدبً   2.57ؽٞدش صاد ٍئشدش اىفغدبد ا٥داسٙ فدٚ ٍظدش ٍدِ   

ٗ فقب ىَئشدشاد قٞدبط  2221  ػبً  2.67-ىٚ   ىٞظو ا 2227

اىؾ٘مَخ اىزٚ ٗػؼٖب اىجْل اىذٗىٚ ىزظْٞا اىذٗه، ؽٞش رزشاٗػ 

ّقطخ (  2.5اىٚ  2.5-قَٞخ ٍئشش اىؾذ ٍِ اىفغبد ا٥داسٙ ٍِ )  

ار رشددٞش اىقَٞددخ اىقظدد٘ٙ ٥فؼدديٞخ اى٘ػددغ ، فنيَددب صادد اىقَٞددخ 

اٗ اُ ٗعد٘دٓ ٗمبّذ ٍ٘عجخ ده رىل ػيٚ ػذً ٗع٘د فغبد اداسٙ 

ٍؾذٗد، ٗميَب رْبقظذ اىقَٞخ ٗاطجؾذ عبىجخ ده رىل ػيٚ صٝبدح 

ّغدجخ اىفغدبد ، ؽٞددش ٝقدٞظ ٍئشددش اىؾدذ ٍددِ اىفغدبد ا٥داسٙ ٍددذٙ 

اٍنبّٞخ اعزخذاً ا٥فشاد ىيغيطخ اىؼبٍخ ىزؾقٞق ٍنبعت خبطخ ثَدب 

فٚ رىل اػَبه اىفغبد طغٞشٕب ٗمجٞشٕب ، ٗمزىل اعزؾ٘ار اىْخجدخ 

اىشخظدٞخ ػيدٚ ٍقدذساد اىذٗىدخ . ىَضٝدذ ٍدِ  ٗاطؾبة اىَظدبىؼ

اىزفبطددٞو ؽدد٘ه ٕددزا اىَ٘ػدد٘ع ٍددِ ؽٞددش مٞفٞددخ ؽغددبة اىَئشددش 

سٝبػددٞب ٍٗئشددشاد اىددذٗه اىَخزيفددخ ٗرشرجٖددب فددٚ دسعددخ اىفغددبد 

-Kaufmann,D.A.Kraay and M.Mastruzzi(2   -أّظش:

009), “Governance Matters VIII:Aggregate and  

ً لندػػػػػف ًجػػػػػعنددػػػػػؾنجزئ ػػػػػيندلجػػػػػلانقػػػػػا ً ط ػػػػػفننل  ًلق  ده 
ً ق ػػؿنتل جػػثنندل ػػفن إلةػػت ديًنهشػػكؿننػػيـ،نل دتػػ ن ل د 
ًاندئلةت ديًن،ننت جفندػينتول ػثن ت ان د الن أللؿن دطي
ًمنتل جػثن ددةػت دًنددػين ػن كسنةػلهيلن دفنت د ا تنك  ػ
ً فنخيصفن عنظؿنناـنكفيءمنة يةيتن نلعن ددةت د
 دتلظ ػػؼن دوكلد ػػفن دويد ػػف،ن ألدػػًن دػػدمن فخػػعن ػػعن

ددػػعن دت يدػػؿندػػعنصػػ يًن ددػػلظف ف،نلاػػلندػػين دنهي ػػفن
 فت ن دهيبنأديـن ةيان  لؽندفندنجيزن ألنديؿنه ةًن
ً ن ػػػعن لةػػػهلدفنل   ػػػًنخػػػ ؽنلقلػػػؽن ددةػػػت دًنل خػػػط
ًلنفن ًؽنا ػػًندشػػ ه ػضن ألو ػػيفنددػػعنا ػػعنأدػل ؿنهطػػ
نإلنجيزاػينددػين دتةه ؿنأنديدثنل ختصيًن دلقػتن دػبلـز

هيبنهيإلخػػػػي فنألةػػػػ،ن(62)ً ز ػػػػاندػػػػفنتكلفػػػػفن إلةػػػػت دي
ًمننا ػػػػامنت  ةػػػػيان ددول ػػػػيت،نلنػػػػاـنلجػػػػلانشػػػػدؿنأخػػػػ

وػػي زندخادػػفن ددػػل طفنإلنتفػػيءندهػػاأن د ػػل بنل د دػػيب،ن
ل دل ةػػػػػػطفنل ددوةػػػػػػله فنلتكل ػػػػػػؼن ألندػػػػػػيؿنهػػػػػػيألدًن

ًتن ػػػػ ن نوػػػػيءن دػػػػهبلان ددهيشػػػػًن  دفلخػػػػ ن دتػػػػ ن نتشػػػػ
ًكيتن د يدػػػػػفنل الال تن دتػػػػػ ن ًقفنددتلكػػػػػيتن دشػػػػػ لةػػػػػ

ًايندفن أٍلةهيبنتةتخادهي... ن.لا 
ً يفننننننننن ًبن نتهػػػػيءنةػػػػ  دويد ػػػػفنن د دػػػػلانلدػػػػعنقػػػػ

ًكيتن الجنه ػػػفن د يدلػػػفن ػػػ ندصػػػً ندجدػػػعندكي ػػػثن دشػػػ
ً ن،ن دػػػػف2017ننهي ػػػػفننػػػػيـن ػػػػعن ددخلفػػػػيت ًل ن دخػػػػ

ً ء تندلخػعن دبلزدػفن دخطػل تن تخيدننل ن د دؿ ندجػ
ًلطنتخػػػعنجا ػػػامند طػػيء ت ن دتػػػعن دجا ػػػامن د دػػػلانشػػػ

ند ؼ دتكػين عن دكفيءمنتود ؽندد نتفخعنأفنشأنهيندف
نةػػل ء نو ػػ ن  ػػاننوػاننلػػ ن دخاديت ػػفن دت ط ػػفنلز ػيام

                                                             
Individual Governance Indicators 1996 – 2008 

“ , Word Bank Policy Research Working 

Paper , No. 4978 P:18. 

(
62
% ٍددِ 95( ىددزا ٝددشٛ اىددجؼغ أُ اىجٞشٗقشاؽٞددخ رَضددو أمضددش ٍددِ  

ٍؼ٘قبد ا٥عزضَبس فٜ ٍظش ؽٞش أٝؼب  رقزو اىقذسح ػيٜ ا٥ثزنبس 

ٗاىزط٘ٝش ؽٞش ٝفقذ اىَغزضَش عْ٘اد مضٞشح ٍِ ؽٞبرٔ فٜ ٍؾبٗىدخ 

 -ىزخيض ٍِ اىظؼبة اىزٜ ٝ٘اعٖٖب، ىَضٝذ ٍِ اىزفبطٞو  أّظش:ا

أؽَددذ اىغددٞذ اىْغددبس ٗأخددشُٗ، ا٥عددزضَبساد ا١عْجٞددخ فددٜ ٍظددش،  

اى٘ػذ ٗاىؾظدبد ٗفدشص رغٞٞدش اىَغدبس ، ٍشمدض ا٥ٕدشاً ىيذساعدبد 

 .126ص – 125، ص2229اىغٞبعٞخ ٗا٥عزشارٞغٞخ ، 

http://data.albankaldawli.org/topic/indicator/economic,10/1/2016
http://data.albankaldawli.org/topic/indicator/economic,10/1/2016
http://data.albankaldawli.org/topic/indicator/economic,10/1/2016
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ًكيتن دخيصػػفن ًكيتن دلجػػلءنددػػ ن دشػػ دتوػػؿندوػػؿن دشػػ
ًمن دجنه ػػفن ًل ًكيتن دلطن ػػفن د يدلػػفنإلخػػ فننػػاان دشػػ

ًكفنددةػػػد فنهػػػ فنن51 ػػػعناػػػد ن ددجػػػيؿنوػػػل دعن ن4شػػػ
ً نل ًمن،ندكػػػػػفنالفنن33كهػػػػػ دتلةػػػػػطفنل دهد ػػػػػفنصػػػػػ  

ً كفن دالدػػػفن دتػػػعندػػػا ه ً خػػػ ن الةػػػت نيءننػػػفنشػػػ ين أل
ً ن ػػػػعن دلقػػػػتننفةػػػػثنأنهػػػػينالنتةػػػػتط عن ل دد ػػػا تنلتػػػػ

ًج ًتػػػػػثنهفينل ػػػػػفنالفنلجػػػػػلانننصػػػػػًندػػػػػفن دخػػػػػي ،نندا 
نجدػػػعنخػػاديتنندػػلان صػػؿننلػػ ن د دػػؿنلهو ػػ ن ػػتـ
ً ن ددخلفػػيت ندنػػيطؽندت ط ػػفنندػػلاننلػػ ندتػػلزعنن دكهػػ
ندػػػػػفنأكهػػػػًنقػػػػاًنتدكػػػػ فنلهيدتػػػػيدعنأصػػػػ ً،نخاديت ػػػػف
ًكف ًمن ددشػػػػػػي ًكيتنقهػػػػػػؿندػػػػػػفن ددهيشػػػػػػ ًم دصػػػػػػ ن دشػػػػػػ ن 
ن.ن(63)نل ددتلةطف

     دتال ً لنخلصنددينةهؽن د ن فنقطيعنننننننن
ًةد  هشد ث دصً، ًةد ،ن ل جث لا ً  د  توا يت  د
 دع " دت يدؿ  دي ف" دفنا يب هيألةيس نيتجف خخدف

 نػف  ددجتد ػ   دػلن  لقلػف نيدػف هصػفف  ددخلفػيت
ً   دكف لدي  دتال ً أاد ف  دقتصػيا ف  ل ئا دف أفن ا
ً لن عن إلنفػيؽنلصو له ئ ف  ف نو  نالز ؿنانيؾنقصل

ً ن نظػًن  إلنبلدعن ددولػع،ن دػيز ؿن ددةػتهلؾن ددصػ
ًاينا ئديلننلعنأنهػينا ػًنج ػامننلػعن دلةلعن دد يانتال 
ًمن ددصػػينعن  إلطػػبلؽنلا ػػًنةدنػػثندؤلةػػتخا ـنلنػػاـنقػػا
 ددول ػػػفننلػػػعن دتصػػػن عنهػػػيدجلامن ددطللهػػػفنالةػػػتخا ـن

ًايندػػفن ددخلفػػيت ،ندػػعن ألخػػدن ػػ ن دةػػلعن دد ػػيانتػػال 
ً فندلنفي ػيتنكينػتنلالنتػز ؿن ً  ػفن ددصػ  إلنتهيًن فن د
ًمن  نهػػػينلظ فػػػفنا ػػػًنالئدػػػفنل دت يدػػػؿند هػػػينهػػػأمنصػػػل

ًجػػيؿن الندػػيؿنل ددػػيؿن ً ػػلضندػػفن ًجػػعنددػػؾن،د لقػػان 
ًل ن د دي  ندلدجتدعنهيالخي فند  يبن جزئ ين د ن ددل
قػػػػينلفندلد للدػػػػيتن تػػػػ  ن دوػػػػؽن ػػػػعن دوصػػػػلؿننلػػػػعن

ًضن دد للدػػػػػيتنلتػػػػػا لد ًمن فتػػػػػ ً ًن إلةػػػػػت دي هي،ن ػػػػػيدد

                                                 
(63 )

شثٞدددخ اطدددذاس  اىزقشٝددش ا٣ؽظدددبئٜ اىجٞئددٜ ىغَٖ٘سٝدددخ ٍظددش اىؼ

 .41، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص  2229

ً فنتفص ل فنهطه  فن دةػلؽنلوجدػثن ها افن دتبلؾند 
لدز  ػػػي ن دنةػػػه فنل دتكػػػيد ؼن دف ل ػػػفند نيصػػػًن النتػػػيجن
ًاػػػي،نل ال تدػػػيًندهػػػد ن دد للدػػػيتن  ددختلفػػػفنلدػػػامنتل  
ًمنا ػػػًن ًلبن دد ػػػيد ًهيلندػػػفنخػػػ  ج ػػػؿن إلةػػػت ديًنخػػػ

نػػػيتن وتػػعن لدنػػػيناػػد نالنتلجػػػانقينػػامنه ين، ددوةػػلهف
ًكيتنل ددصينعن دتػعنت دػؿن ػعن شيدلفنت طعنكؿن دش

هيإلخػػػػي فنددػػػػعنن،صػػػػنينفنتػػػػال ًن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهف
دشكلفننشػًن ده ينػيتنل إلوصػيء تن ػعندصػًنشػأنهين
 ػػعنددػػؾنشػػأفنةػػيئًن دػػالؿن دنيد ػػفنتخخػػعندتصػػن فهين

ً ف ًجػػػػيتن دةػػػػ ًاـندػػػػفنأفند ظػػػػـنن،توػػػػتنا نلػػػػعن دػػػػ
دػػفنن ده ينػػيتنل إلوصػػيء تنخيصػػفن إلقتصػػيا فندنهػػي

ًنتنلهػيقعن  ددفتًضنأفنتكلفندتيوفننهًنشهكفن إلنت
ً كػػػػػػزن ًمندػػػػػػفندكتهػػػػػػيتنلد ًن فن إلخػػػػػػ  ددنػػػػػػل تن دشػػػػػػ
ً تنلدصيد ندختصف،نأخؼنددعنددؾن ا  د للديتنل  
ً فندلتنةػػػػ ؽنهػػػػ فن ا ئدػػػػيندػػػػينتفتدػػػػًن دةػػػػلطيتن ددصػػػػ
ا ئيتهػػينننػػاننشػػًن ده ينػػيتنددػػين فدػػاندػػفندصػػا ق تهين

ن.ننن(64)
ًمن ًتػػػػبننلػػػػعنددػػػػؾنا ػػػػيبن دصػػػػل  دل خػػػػوفنأدػػػػيـنل ت

ً ػػػػػفنن ً  فن ػػػػػعندصػػػػػًند  ػػػػػيبن ده ينػػػػػيتن دال  ددةػػػػػت د
 داق دفننفنأندػيطن الةػتهبلؾن ػ ن ددنػيطؽن ددختلفػف،ن
لكد ػيتن ددخلفػيتن دصػلهفن ددتلدػامنل دنةػبن ددختلفػفن
دلدكلنيتن  نكؿندنطدػفنلدػامن دطيقػيتن إلةػت  يه فن
ددصػػػػينعن دتػػػػال ًن دديئدػػػػفنل ددوتدلػػػػفنلنظػػػػـن دجػػػػلامن

ًمنل دةػػػلؽن دػػػا خل ننل دػػنظـن دفن ػػػف ل دتجه ػػػز تن ددتػػػل  
ًاينلن  ددػػػػػيئـنهيدف ػػػػػؿنل ددوتدػػػػػؿندلةػػػػػلعن دد ػػػػػيانتػػػػػال 
تصػػػػػػن  هيندػػػػػػفن ددخلفػػػػػػيتنلدػػػػػػا ن دكين ػػػػػػفن دتلةػػػػػػعن
ًج ػػػػف،نلق ػػػػيسندػػػػا ندقهػػػػيؿن ددةػػػػتهلك فن ألةػػػػل ؽنخي
ًاينلدػػػػا ن  دوػػػػيد  فنل ددوتدلػػػػ فندلةػػػػلعن دد ػػػػيانتػػػػال 
ددكين ػػفنتلةػػ فن دةػػلؽنلجػػدبندةػػتهلك  فنجػػااندد ػػؿن

                                                 
(64)

أؽَذ اىغٞذ اىْغبس ٗأخشُٗ ، ا٥عزضَبساد ا١عْجٞدخ فدٜ ٍظدش،  
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 أنشػطف تلدػ  دػـ لهيدتػيد  د ن دنلن ػفندػفن دةػلع،اػ
  دخػيصنأل قهػؿن ددطػيع دف  دكي    إلاتديـ  دتال ً
ًم  ظهػً لدػـ  د ػيـ،  ددطػيع   ددطػيع دال نشػطف هصػل
ًةػد  ا ً  نػف نيتجػف دػفندشػكبلت صػيوهث لدػي  د

ًةيت  هث  إلاتديـ تدلص دد  أات خيطئف دهن ف ددي
ً  تصػو   لدويلدػف ختمثف حيثث تتثترك م،ن(65)دةػي

محافظثثثات  الجمهوريثثثة فثثث  جممثثثة مثثثن المتثثثكالت 
العامثثثثثة فيمثثثثثا يتعمثثثثثق بالمخمفثثثثثات الصثثثثثمب  وهثثثثثذ  
المتكالت تعد صواسم متتركة  بثد مثن تثداركها أوً  

ن:   (66)وهى بأول
ً كـن دنفي ػػيتننهةػػهبن دتدصػػػ ًندػػفنلقػػتنألخػػػًنن - تػػ

ًئ ةػػػ فن ًعنن د ً ػػػعن دنفي ػػػيتندػػػفن دشػػػل   ػػػعنندل ػػػيتن
ًعن دجينه فن. نل دشل 

ًكيتننن- ناـنتوا ان ددةئلد فندينهػ فن ددول ػيتنل دشػ
 ألجنه ػػػف،نلنػػػاـنلجػػػلانهػػػا ؿن ػػػعنويدػػػفنق ػػػيـنأوػػػان
ً بننفن د دؿنددين ػ امن ًكيتن ألجنه فنهيإلخ  دش
ًمند ػػػػؿن ددػػػػل تن ددةػػػػلوفن دلجػػػػلءنددػػػػعنك ينػػػػيتنأخػػػػ
ًبن ًكيتن دلطن ػػػػفنكيدددػػػػيلدلفن د ػػػػ ن-له ػػػػضن دشػػػػ

ن ً ػػػعنن-ًاػػػـنأنهػػػيند ةػػػتند ن ػػػفنههػػػد ن ألدػػػًل  ػػػعن
ً ب،نكػؿن  ددديدفندفن ددكيفن دػد ن وػا نهػثن إلخػ
ًكيتن ألجنه ػػػفن ددػػػؾن ػػػادؿننلػػػعنأفن الةػػػت ينفنهيدشػػػ
 ػػػػػعنتجد ػػػػػعنلتػػػػػال ًن ددديدػػػػػفندػػػػػـن وػػػػػؿندشػػػػػكبلتن
 دنفي ػػيتن ػػعندصػػً،نهػػؿنندػػان ددشػػكلفنأك ػػًنلأك ػػًن
ًمن ًمنإلنهػيءن ألزدػيتن ددتكػً لدلالنتاخؿنك ينيتنأخػ

ن.ن(67)
                                                 

(65)
اىَشددشٗع ا٥قيَٞددٚ ٥داسح اىَخيفددبد اىظدديجخ ثددذٗه اىَشددشا ٗ  

اىَغشة اىؼشثدٚ ،اؽدبس اعدزشارٞغٞخ ردذٗٝش اىَخيفدبد اىظديجخ فدٚ 

غ اىشإِ ىقطبع اػبدح ردذٗٝش اىَخيفدبد ٍظش : رقشٝش ؽ٘ه اى٘ػ

 . 42: 41اىظيجخ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 
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ٗىٞدددذ ثشٕدددبً ٗ أخدددشُٗ ، ٍشدددنيخ اىقَبٍدددخ فدددٜ ٍظدددش ... أصٍدددخ 

ٍدد٘اؽِ أً أصٍددخ ٗؽددِ ، ٗسقددٔ ػَددو فددٚ اؽددبس ٍشددشٗع طدد٘د 

، ص  2212اىَدد٘اؽِ ، ٍئعغددٔ ٍبػددذ ىيخددذٍبد ا٥عزَبػٞددٔ ، 

46 :47. 
(67)

غٞضح اىزٚ ر٘اعٔ اىؼذٝذ ٍدِ اىَشدن٦د ؽذس رىل فٚ ٍؾبفظخ اى-

اىَزؼيقدددخ ثبىْفبٝدددبد ٗخبطدددخ أّٖدددب ٍدددِ أػيدددٜ اىَؾبفظدددبد مضبفدددخ 

 2229ثبىغددنبُ ؽٞددش شددٖذ شددٖشٛ أغغددطظ ٗعددجزَجش ٍددِ اىؼددبً 

 دكػػيؼن دػػدمننػػاـنتػػل  ًن ددػػا  فن دصػػو فنهيد ػػااننن-
 ةػػػػتلنبنأطنػػػػيفن دنفي ػػػػيتن دهيئلػػػػثن ددنتجػػػػثن لد ػػػػين
ًع،نهيإلخػي فنددػػعننػاـنتوا ػػان ً كدػثن ػ ن دشػػل  ل ددت

ن ددا  فن دخيصفنهكؿندوي ظفننلعنوا ن.
ً طػػػفندوػػػاامنددصػػػينعنتػػػال ًن دنفي ػػػيتنن- النتلجػػػانخ

نةل ءن ددلجلا نهيدف ؿن لن ددخططندنشي اين.
ًكي - ن د دػػػػػيؿن ػػػػػعنه ػػػػػضن دشػػػػػ تن نخفػػػػػيضنأجػػػػػًل

 دخيصػػػفنهشػػػػكؿنأامند ػػػزلؼنه ػػػػضن د دػػػيؿننػػػػفن
ًكيتن. ن د دؿنهتلؾن دش

                                                             
اّذ٥ع  أصٍخ ؽبدح ثِٞ ٍؾبفظخ اىغٞضح ٗششمخ اىْظبفخ ا٣ٝطبىٞخ ، 

ٖدب ثؼذ اٍزْبع اىششمخ ػِ سفغ اىَخيفبد ٍِ ا١ؽٞدبس اىَغدئ٘ىخ ػْ

ٕٗٚ اىذقٜ ٗاىؼغ٘صح ٗشَبه اىغٞضح ، ؽٞش أػدشثذ ىشدٖش ػدِ 

اىقٞبً ثَٖبٍٖب فدٜ سفدغ اىْفبٝدبد ٗر٘ىدذ شدشمخ اىَقدبٗىُ٘ اىؼدشة 

سفددغ ردد٦ه اىْفبٝددبد ٍددِ اىَْددبؽق اىزددٜ شددَيٖب ا٣ػددشاة، ٕٗددٚ 

ا١صٍخ اىزٜ قدشسد ػيدٚ اصشٕدب ٕٞئدخ اىْظبفدخ ٗاىزغَٞدو ثَؾبفظدخ 

ا٥ٝطبىٞددخ ػددِ شددٖش % ٍددِ ٍغددزؾقبد اىشددشمخ 72اىغٞددضح خظددٌ 

ٍيٞدُ٘ عْٞدٔ عدْ٘ٝب  رؾظدو ػيٖٞدب اىشدشمٔ  36أغغطظ ٗاىجبىغٔ 

ٍددِ اىؾنٍ٘ددخ اىَظددشٝخ، مَددب قددشسد ٍؾبفظددخ اىغٞددضح اىجددذس فددٜ 

اعشاساد اّشبس ششمخ خذٍبد عذٝذح رنُ٘ ٍزخظظخ فٜ أػَدبه 

اىْظبفخ ٗرزجغ ششمخ اىَقبٗىُ٘ اىؼدشة ، ٗىدِ ٝندُ٘ دٗس اىشدشمخ 

، ىنْٖب عزز٘ىٚ رذٗٝشٕب ، مَب  قشسد  عَغ اىْفبٝبد ٍِ اىش٘اسع 

ػيٚ ؽشٝق اى٘اؽبد اىجؾشٝدخ  42اّشبس ٍظْغ ربثغ ىٖب فٜ اىنٞي٘ 

. ٝددزمش أُ اىشددشمخ ا٥ٝطبىٞددخ قددذ قبٍددذ ثبػددشاة آخددش فددٜ شددٖش 

اعزَش ىَذح أعج٘ع مبٍو، ٗقذ عبسد ريدل  2229ٍبسط ٍِ اىؼبً 

غَٞدو ا٣ػشاثبد ػيٚ خيفٞخ خ٦فبد ٍبىٞخ ثِٞ ٕٞئدخ اىْظبفدخ ٗاىز

ثَؾبفظدددخ اىغٞدددضح ٗثدددِٞ شدددشمخ اىْظبفدددخ ا٥ٝطبىٞدددخ . ىَضٝدددذ ٍدددِ 

اىزفبطٞو اّظش :ٗىٞذ ثشٕبً ٗ أخشُٗ ، ٍشنيخ اىقَبٍخ فدٜ ٍظدش 

 .31: 37... أصٍخ ٍ٘اؽِ أً أصٍخ ٗؽِ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 

مَب ىغؤد شدشمخ فٞ٘ىٞدب ىيخدذٍبد اىجٞئدخ ىفغد  اىزؼبقدذ ٍدغ ٍؾبفظدٔ  -

و اّزٖددبس ٍددذح اىؼقددذ ثددؤسثغ عددْ٘اد قجدد 2211ا٥عددنْذسٝخ فددٚ ػددبً 

ّزٞغخ ىَشبمو ػذٝذٓ ٍدغ اىَؾبفظدخ ٗعدشقخ ٍَزينبرٖدب خبطدٔ ثؼدذ 

ٍٗب أػقجٖب ٍِ اّف٦د اى٘ػغ ا٥ٍْٚ فٚ اىج٦د  2211ص٘سح ْٝبٝش 

. ىَضٝددذ ٍددِ اىزفبطددٞو ؽدد٘ه رقٞددٌٞ اىغددذٗٙ ا٥قزظددبدٝخ ىزغشثددخ 

َؾبفظدخ ششمخ فٞ٘ىٞب ىيخذٍبد اىجٞئٞخ فٚ اداسح اىَخيفبد اىظيجخ ث

( مددؤٗه شدنو ٍددِ  2211- 2222ا٥عدنْذسٝخ خد٦ه اىفزددشح ٍدِ )

أشنبه خظخظخ خدذٍبد اداسح اىَخيفدبد اىظديجخ فدٚ ٍظدش ٍدِ 

خ٦ه ا٥عزضَبس ا٥عْجٚ اىَجبشش ٝشعغ اىٚ : اَٝبُ ع٘عخ ، دٗس 

اىغٞبعبد اىَبىٞخ فٚ رؼظٌٞ اىَْبفغ اىْبرغخ ػدِ ردذٗٝش ٗاعدزشعبع  

ىَْبؽق اىؾؼشٝخ  ٍغ اىزطجٞق ػيٚ اىَخيفبد اىظيجخ فٜ اىَذُ ٗا

 . 126: 77ٍذْٝخ ا١عنْذسٝخ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 
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ً ػػعنأكػػل ـن - لجػػلانجهػػلاند ت ػػفنةػػيهدفن ػػعندجػػيؿن
ً انل دجد  ػػيتن الال ػػثنلدنظدػػيتن  دنفي ػػيتندػػفن ال ػػ
 ددجتدعن ددان ندكفناد ن دجهلانالنتةتدًنهطه  ػفن

ن دويؿن.
ً ػػفنتوتػػيجنددػػعنوػػؿندتلز ػػعن - دشػػكلفن دوػػالان إلا 

نل ددهيـنه فن ددوي ظيتن. الختصيصيتن
ًكيتن الجنه ػػػفنن دتػػػعنننننننننننن أالن ػػػتـن دتجا ػػػاندلشػػػ

  هتن شلهينلتدينةهيننفن دد ػيـنهأنديدهػي،نلأفنتلكػؿن
ًلعن ًكفنلطن ػػفندهػػين ػػ أنديدهػػيندلدول ػػيتنألنتنشػػمنشػػ
نن ددجػػيدسن نهتلػػؾن ددهػػيـنو ػػ نتدػػـل هيددوي ظػػيتنتدػػـل

شػهيبن دش ه فن ددول فنهيدتنة ؽنه فندجدلنيتندػفن د
لد ةةيتن ددجتدػعن ددػانعنل ددطػيعن دخػيصنإلنشػيءن
ًكيتنلطن ػػػفنخيصػػػفنتتػػػلدعنندل ػػػفنجدػػػعن دنفي ػػػيتن شػػ
ن ً ػػػػفنلتدػػػػـل ً نل ددػػػػافننلػػػػعندةػػػػتلمن دجدهل دػػػػفن ددػػػػ
 ددجػػػيدسن دشػػػ ه فن ددول ػػػفنهتػػػل  ًن دد ػػػا تن دبلزدػػػفن
د دل ػػيتنجدػػعن دنفي ػػيتنةػػل ءن دصػػنيا ؽنألن ددكػػينسن

ًهػػػػيتنل دويل ػػػػيتن ددختلفػػػػفن ألوجػػػػيـنل د ًهػػػػيتنن-  ن
ً تن ً تنن-دكػػػػهسنقػػػػبلبن،ندػػػػلا  ً ً تنن-جػػػػ ن-ددطػػػػل

وفػػيً،نلالن تلقػػؼن ألدػػًنننػػانوػػانجدػػعن ددديدػػفن دػػطن
هؿن دتاند شدؿندقيدػفندنظلدػفنكيدلػفندتػال ًن دنفي ػيتن
ًمن ل ددخلفػػيتنهشػػكؿن ودػػؽن د ل ئػػان القتصػػيا فن ددنتظػػ
ًكيتن ألجنه ػػفن د يدلػػفن ػػعنددػػؾن ددجػػيؿن دنهػػين،ن يدشػػ

دبل ػػ فن دجن هػػيتندػػفن دوكلدػػفنن ػػعندصػػًنتتديخػػع
ً فنهجينػػػبنتجد  هػػػيندلنفي ػػػيتنل الةػػػتفيامندنهػػػين  ددصػػػ

ل ةػػػػػػػت بلؿندصػػػػػػػينعن دةػػػػػػػديان د خػػػػػػػل ن،ن(68)دجينػػػػػػػي
 دددللكػػػفندلالدػػػفنهػػػالفندديهػػػؿنلوصػػػلدهيننلػػػ نكيدػػػؿن
ًهػػػيبنه ػػػعن دكلدهةػػػت،نل ةػػػت بلؿن ددػػػا  فن دصػػػو فن  
ًخػػػصن ال ػػػا ن د يدلػػػفن ػػػ ندصػػػً،ن ل الةػػػتفيامندػػػفن

ًاـندفندد ًكفنأجنه فن  ندصًنلهيد ؾندـنتودؽن  نش

                                                 
(61 )

ٗىٞذ ثشٕبً ٗ أخشُٗ، ٍشنيخ اىقَبٍخ فٜ ٍظش ... أصٍخ ٍ٘اؽِ 
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 دوان الان ندػفننةػبن دتػال ًن دتػ نتػـن دت يقػاننل هػين
لدػػػـنتنشػػػأنهيدتػػػيد نصػػػنينفندتػػػال ًن ددخلفػػػيتنهيدشػػػكؿن
ًاػػػػػػلبنل دػػػػػػد نتػػػػػػـن دت يقػػػػػػاننل ػػػػػػف،ن خػػػػػػبلننػػػػػػفن  دد
ًكيتنندػػينكػػيفن ً دػػفنندػػؿن دشػػ  ددخيدفػػيتن د ا ػػا ندط
ًكيتن دت يقػػػػاننل ػػػػث،نل ددوصػػػػلفن دنهيئ ػػػػفند دػػػػؿن دشػػػػ

الجنه فن  ندصًن  ندجيؿن ددخلفػيتن دصػلهفننه ػان 
ًكيتن ػػ ن ً نةػػنل تننلػػ نه ػػضناػػد ن دشػػ ننشػػ ًًل دػػ
دصػػًناػػ نهدػػيءندشػػكلفن ددخلفػػيتن دصػػلهفنكدػػيناػػ ن
ًكيتن الجنه ػػػػثندػػػػفنو ػػػػ ننلجػػػػلان قهػػػػؿن ةػػػػتدا ـن دشػػػػ
ًاـندفن دتوةػفن دنةػه ن ً كديتن ددخلفيتنهيد دشكلفنت
ً ،ن  ػػػػ نه ػػػػضن ددنػػػػيطؽنلتفيقدهػػػػين ػػػػ ندنػػػػيطؽن خػػػػ

ًم،ننػػاـن دخلػػ طنهػػ فن ددخلفػػيتن دصػػلهفن د يا ػػفنل دخطػػ
 نشػػػػػيءنصػػػػػنينفندتػػػػػال ًن ددخلفػػػػػيتننلػػػػػ ن ددةػػػػػتل ن
 ددػػػلد نهػػػنفسن ددةػػػتل ن دتدنػػػ ن ددلجػػػلان ػػػ ن دػػػالؿن
 ددتدادف،نا ػيبن دي ػفن دت يدػؿندػعن ددخلفػيتن دصػلهفن

ن.ن(69)نل ندةتل ن ددجتدعنككؿ
 إدارة النفايات الخطرة ف  مصر

ًمن ددػػػػػلنننننننننن ًمن ػػػػػعنت تهػػػػًندا   انل دنفي ػػػػػيتن دخطػػػػػ
ًتهطن دصػػًندػػفنأاػػـنلأخطػػًن ددشػػيكؿن ده ئ ػػفن دتػػعنتػػ
ً   ف،نلقػػػان هػػػيدنل وعن القتصػػػيا فنل الجتدين ػػػفنل دتشػػػ

ًقـن هشأفنودي فن ده ئػفنن1994دةنفنن4لخعن ددينلفن
ً فػيلننيدػيلندلدػل انل دنفي ػيتنل ددػل ان لالئوتثن دتنف د فنت 

ًمن،نكدين لخ ن ددهيائن ألةية فندلت  يدؿند هين دخط
دػػػفنخػػػبلؿن كػػػًنشػػػيدؿندتكيدػػػؿن.ن دػػػانوػػػاان ددػػػينلفن
 دنصػػػػػػػػلصنل الوكػػػػػػػػيـن دخيصػػػػػػػػفنهػػػػػػػػنظـن دتصػػػػػػػػن ؼن
ًمن ً ػػؼنل دتخػػػز فنل دندػػؿنل دد يدجػػػفندلدػػل ان دخطػػػ ل دت 
ل دػػػػتخلصندػػػػفن دنفي ػػػػيتن ددتلدػػػػامنننهػػػػين ػػػػعندل قػػػػعن
ًا تن دنظػػػػيـن دنيةػػػػهفنلد زلدػػػػفنتديدػػػػيلننػػػػفنهػػػػيقعندفػػػػ

                                                 
(69 )

اىَشددشٗع ا٥قيَٞددٚ ٥داسح اىَخيفددبد اىظدديجخ ثددذٗه اىَشددشا ٗ 

شارٞغٞخ ردذٗٝش اىَخيفدبد اىظديجخ فدٚ اىَغشة اىؼشثدٚ ،اؽدبس اعدز

ٍظش : رقشٝش ؽ٘ه اى٘ػغ اىشإِ ىقطبع اػبدح ردذٗٝش اىَخيفدبد 
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قفنهيدت يدؿند هين ده ئعن.نكدينه فن دجهيتند تن د بل
نكػػؿن ،نلأشػػيًنددػػ نأال ًنكػػؿندػػفناػػد ن دجهػػيتنلأدػػـز
ًمن جهػػػػػفنهإصػػػػػا ًنجػػػػػا لؿنهػػػػػيددل انل دنفي ػػػػػيتن دخطػػػػػ
ً لنددػػينتتد ػػزنهػػثن ًخ صننظػػ ًمنتػػا لدهينهػػالفنتػػ  ددوظػػل
ًمنهطه  ػػػػػػفنك د يئ ػػػػػػفن اػػػػػػد ن ددػػػػػػل انل دنفي ػػػػػػيتن دخطػػػػػػ
ًمنجػا لنهصػوفن النةػيفنل ده ئػفن له لدلج ػفنتج لهػينخػي

ًؽن دةػػل دفن.دػػيندػػـن ػػتـن دت لتت ػػاان  يدػػؿند هػػينهػػيدط
ًمن ًمن ددػػل انل دنفي ػػيتن دخطػػ  دجهػػيتند تن د بلقػػفنهػػإا 
ً لندت ػػااندصػػياًنتلدػػااين،ن هنػػيؾنةػػتن  ػػعندصػػًننظػػ
ً تن دصػػػػػػػػػنينفنل دصػػػػػػػػػوفن ً تند ن ػػػػػػػػفنلاػػػػػػػػػعنلز  لز 
ًنػفن.ندالن فنجهػيزن ًهػيءنل دز  ًلؿنل دا خل ػفنل دكه ل دهت

ًمن ده ئثنالن د جهػفن ددنػلطنههػينشئلفن ده ئفن دتيهعندلز 
قينلنػػيلن دتنةػػ ؽندػػعناػػد ن دجهػػيتنهشػػأفنتنظػػ ـنتػػا لؿن
ًمنلتدػػا ـن دػػانـن دفنػػعن ػػعناػػد ن  ددػػل انل دنفي ػػيتن دخطػػ

ن.(70) ددجيؿ
(ندػػػػػػفن دبلئوػػػػػػفن25لل دػػػػػػيلنألوكػػػػػػيـن ددػػػػػػيامن)نننننننن

ًقـن ًمنن1994دةنفنن4 دتنف د فنددينلفن ده ئفن قيدتنلز 
ً تن ددختلفػفن:ن دالدفندشئلفن ده ئفنهيدتنة ؽندػعن دػلز 

ًن ً نػػػػػفن،ن دصػػػػػوفن،ن دا خل ػػػػػف دهتػػػػػ ًمنلؿن،ن دز ،ن دتجػػػػػي
ًهػػػيءنل دطيقػػػفن ًمن دكه )ا ئػػػفن دطيقػػػفننننل دصػػػنينفنللز 

ًمندػػفنلجهػػفن ً ػػف(نإلصػػا ًنقيئدػػفنهيدنفي ػػيتن دخطػػ  دد
ًمن.نلقػػانصػػاًنوتػػ ننػػيـن قػػل ئـنن2007نظػػًنكػػؿنلز 

ً نػػفن،ن ًلؿن،ن دز ًمن دهتػػ ًمندكػػؿندػػفنلز   دنفي ػػيتن دخطػػ
ًمنل دصػػػنينف دصػػػوفن دا ل تخػػػدفن.ن(71) خل ػػػفن،ن دتجػػػي

ًمننيدػػػػفن  ده كػػػػؿن دتنظ دػػػػعندجهػػػػيزنشػػػػئلفن ده ئػػػػفندا 
ًمن ًمندلدػػػل ان دخطػػػ ًمن ته هػػػيندا  دلدػػػل انل دنفي ػػػيتن دخطػػػ
ًمنن،نل تهػػعنكػػؿندنهػػيننػػااندػػفن ً ندلنفي ػػيتن دخطػػ لأخػػ
ًمن دصلهفن ًمن ددل انل دنفي يتن دخط  ألقةيـن دد ن فنهإا 

                                                 
(72)

اىزقشٝدددش  –عٖدددبص شدددئُ٘ اىجٞئدددخ  –ٗصاسح اىذٗىدددخ ىشدددئُ٘ اىجٞئدددخ  

 .  127، ص2225اىغْ٘ٛ ىؼبً 
(71)

، رقشٝدش ؽدبه  خعٖدبص شدئُ٘ اىجٞئد –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 .  262، ص2221، اطذاس ّٝ٘ٞخ 2227اىجٞئخ فٜ ٍظش 

تخػػػػدفن ده كػػػػؿن دتنظ دػػػػعنل دةػػػػيئلفنل د يز ػػػػف،نكدػػػػين 
ًمندشػػػػػػئلفن ده ئػػػػػػفن د يده ػػػػػػفن دجهػػػػػػيتند تن د بلقػػػػػػفندا 

ًمن ددػػػػػػل انن–خػػػػػدفندهيدهػػػػػػينن–لودي تهػػػػػينتتػػػػػػلد ن دا 
ًمنهيدتنةػػ ؽندػػعنجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػفن ن ل دنفي ػػيتن دخطػػ
ًمن دةػػػػػل دفن و ػػػػػ نتلجػػػػػاننػػػػػامنتوػػػػػا يتنتل جػػػػػثن إلا 
ًمن ػػعندصػػًنلدػػفنأاػػـناػػد ن دتوػػا يتن دلنفي ػػيتن دخطػػ

دػػػػفن دوصػػػػًن دشػػػػيدؿندهػػػػينألنلجػػػػلانننػػػػاـن النتهػػػػيء
ه ينػػػػيتنكيدلػػػػفننػػػػفنكد يتهػػػػينلخصيئصػػػػهينلد ػػػػاالتن
تلدػػااينكدػػػين فن ددػػػل ئـن دخيصػػػفنهتصػػػن فهيندػػػـنتكتدػػػؿن

.نلدػػفن ددشػػيكؿنأ خػػيلنلجػػلانندػػصن ػػعن دكػػل اًنه ػػا
ًؼننلػػ ن ًهػػفنل دد الػػفن ػػعنكي ػػفن ددةػػتل يتندلت ػػ  ددا
ًمنلتطه ػؽن ددػل ن فنل دخػل هطن ددنظدػفن  دنفي يتن دخط

ًتهػػػي ًؽن دت يدػػػؿن  دػػػفند هػػػي،نالا  0نلقلػػػفن دػػػلنعندطػػػ
ً  ػؽنلهن ػفنأةيةػ فنلندػػصن لكػددؾننػاـنتػل ًننظػػـنلد
ًمنل دػتخلصن  عن ددل ان دديد فندد يدجفن دنفي ػيتن دخطػ
ً دفنه ئ فنةل دفنألندنيامنتال ًنديناػلنقيهػؿن دنهينهط
دنهػػػػينالنػػػػيامن دتػػػػػال ً،نهيالخػػػػي فن دػػػػػ ننػػػػاـنكفي ػػػػػفن

ً تن ددت ً ءند يدػػػػؿن الختهػػػػي خصصػػػػفنل دد تدػػػػامنالجػػػػ
ً تنلتوا ػػان ددخػػيطًن دصػػو فنل ده ئ ػػفن دتػػػعن  الختهػػي
 دكفنأفنتنجـننفنتػا لؿناػد ن ددخلفػيتن،نهيالخػي فن
ً نلنػػػاـن  دػػ نخلػػػطناػػػد ن دنفي ػػػيتندػػعن دنفي ػػػيتن ألخػػػ
لجلاننظـندةتدلفندكؿندنهين عنأالبن ألو يفن،نكدين
أفنانػػػػيؾنه ػػػػضن ددشػػػػيكؿن ددت لدػػػػفنهيدػػػػاخلؿنا ػػػػًن

ًلنف ًجن دػػػػػػهبلان،نن ددشػػػػػػ دػػػػػػه ضن دنفي ػػػػػػيتندػػػػػػفنخػػػػػػي
ًمننػػػفن دػػػاخلؿن لنػػػزلؼن ددطػػػيعن دخػػػيصنل الةػػػت دي
ًمننت جػفن ًمن ددتكيدلػفندلنفي ػيتن دخطػ  ػعندنظلدػفن الا 

ند اـنلخلبن دجال ن القتصيا فن.
ًمنن ػػػ ندصػػػًنننننننننن ًمن دنفي ػػػيتن دخطػػػ لتوتػػػيجندا 

ً دػفنةػل دفنلةدنػفنخػبلؿن ًتهػينهط ًمنإلا   د نجهػلانكه ػ
ً ولهػػػػين  ددختلفػػػػفن،نل دتػػػػعنتشػػػػتدؿننلػػػػ ن دتصػػػػن ؼند

ًاينلتجد  هػػػينلتخز نهػػػينلندلهػػػين دػػػ ن  دج ػػػاندهػػػينلوصػػػ
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ًجيعنألن دد يدجػػػػػػػف،ن ػػػػػػػـن دل قػػػػػػػعن دتػػػػػػػال ًنألن الةػػػػػػػت
 دػػتخلصن دنهػػيئعندػػفننػػل ت ن دد يدجػػفن ػػعندل قػػعنا ػػفن
صػػػوعنةدنػػػفندجهػػػزمنلدخصصػػػفندهػػػد ن د ػػػًضنل دػػػيلن

ًقػػـن ل دد ػػاؿنهيددػػينلفنن4/1994ألوكػيـنقػػينلفن ده ئػػفن
لالئوتػثن دتنف د ػػفن،نل دػدمنلخػػعنن2009دةػػنفنن9ًقػـن

ًمن،نكدػػػينألخػػػ ن ً فػػػيلننيدػػػيلندلدػػػل انل دنفي ػػػيتن دخطػػػ ت 
ًمنو يتهػػػين  ددهػػيائن الةيةػػػ فندلت يدػػػؿند هػػينخػػػبلؿنال
دفنخبلؿن كػًنشػيدؿندتكيدػؿنهػاءلندػفنتلدػااينلوتػ ن
 دػػػػتخلصن دنهػػػػػيئعن  دػػػػفندنهػػػػػين ػػػػعندل قػػػػػعندنيةػػػػػهفن

ًا  ،ن(ن72)تن دنظػيـن ده ئػعلد زلدفنتديدػيلننػفنهػيقعندفػ
ًاـندػػػػػػػػػفنلجػػػػػػػػػلانقػػػػػػػػػينلفن ده ئػػػػػػػػػفندنػػػػػػػػػدننػػػػػػػػػيـن لهػػػػػػػػػيد

ًتننل ػثن ػعننػيـن1994 ل دت ا بلتن دويزدفن دتػعنجػ
،ندالن نػػػثن ػػػػعن دل قػػػػعن د دلػػػػعنالن لجػػػػانوتػػػػ نن2009

  فندػػػا  فندلػػػتخلصن دنهػػػيئعن  دػػػفندػػػفن ددخلفػػػيتن
ًمن ػػػػعندصػػػًنكلهػػػػين،ن  دػػػيننػػػػا ن ددلقػػػعن دػػػػدمن  دخطػػػ

ً ف هتدل ؿندػفنوكلدػفن نلنػا نن نشأتثندوي ظفن الةكنا
ًكفندصػػًندلك ديل ػػػيتن ،نلكػػددؾن ددػػا فن دخػػػيصنهشػػ
ً فندلػػتخلصندػػفندخلفػػيتن دزئهػػؽنل دػػدمنتػػـن هيالةػػكنا
ًصانلدتيه فنأ فن نه ي ػيتنقػانتصػاًن الدثنويد يلندعن

ًمن ػعنن(73)ننث ًمن ددل انل دنفي يتن دخطػ  ندد نت تهًندا 
ًتهطنهيدنل  وعندصًندفنأاـن ددشكبلتن ده ئ فن دتعنت

ًاػين دةػله فن ً   فن ن  ي  القتصيا فنل الجتدين فنل دتشػ
ً لننلػػػػ ن النةػػػػػيفنل دكيئنػػػػػيتن ً لنكه ػػػػػ  دتػػػػعنتد ػػػػػؿنخػػػػً
ل ددنشػػ تننلػػ نوػػانةػػل ءن،نلدػػينتوتيجػػثندػػفنجهػػلان
ً ًن ًمندلخػػػػػعن دولػػػػػػلؿن ددنيةػػػػػهفندتفػػػػػيامن الخػػػػػػ كه ػػػػػ
ً ػؽن ًتهينهشكؿنخيطمن،نلددػؾننػفنط  دنيتجفننفندا 

ًههين دػػ ن ده ئػػفنأل  دخفػػضندػػفن نتيجهػػينن دوػػاندػػفنتةػػ
ًاين،نل صػه ن دت يدػؿند هػين ً لندت اان شػكيدهينلصػل نظ

                                                 
(72)

عٖدددبص شدددئُ٘ اىجٞئدددخ ، اىزقشٝدددش  –ٗصاسح اىذٗىدددخ ىشدددئُ٘ اىجٞئدددخ  

 .169، ص 2212، اطذاس ٍبسط  2229اىغْ٘ٛ 
(73)

، رقشٝدش ؽدبه  عٖدبص شدئُ٘ اىجٞئدخ –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 . 333، ص ، ٍشعغ عجق رمشٓ 2229اىجٞئخ فٜ ٍظش 

ًتننلػػ ن دنظػػػيـن ده ئػػػعنلتل زنػػػثن ً لنوتد ػػػيلن،ن دػػػانأ ػػػ أدػػ
ًةػػيتن دويد ػػفنتأخػػدن ًؾن دددي ًمندلولظػػفنه ػػانتػػ هصػػل
ًلةػػػفن ً دهػػين دتصػػينامنالفندل جهػػػفنل خػػوفنلدا ط
دلوػػاندػػفنتلػػؾن أل ػػيًنلدن هػػينألنتدل لهػػيننلػػ ن ددػػا ن

ن.نن(ن74) ده  ا
ً فن ػػػػػعنكي ػػػػػفنننننننننن لدػػػػػعنز ػػػػػيامن ألنشػػػػػطفن دهشػػػػػ

 ددجػػػيالتنخػػػبلؿن دةػػػنل تن دديخػػػ فن ػػػعندصػػػً،نز ان
ًمندػػفندختلػػؼن ألنشػػطفن،ن وجػػـنتلدػػان دنفي ػػيتن دخطػػ
ًمننلػػػعن لأصػػػه ن دػػػتخلصندنهػػػين شػػػكؿنخػػػ لطيلنكه ػػػ

ًمن ػعندصػًندػفنن(75) ده ئفن .ندد نتتلدان دنفي يتن دخط
ًه ػػػػػػػػفن ددخلفػػػػػػػيتن دكهن-:ن(76)نػػػػػػػامندصػػػػػػػياًنلاػػػػػػػع

ًلن ػػػػػفن،نن ددخلفػػػػػيتن دهبلةػػػػػت ك فن،ن ألنشػػػػػطفن ل ألدكت
ً ػػػػيتن دجي ػػػػفنلنهػػػػل تن دده ػػػػا تن  ددنزد ػػػػفند ػػػػؿن دهطي
ًنجيتنل ألال ػػػػػػفن ددنته ػػػػػػفن ً فن ددنزد ػػػػػػفنل دةػػػػػػ  دوشػػػػػػ
 دصػػػبلو فنألنهدي ياػػػين،ن ألنشػػػطفن د بلج ػػػفنل دهو  ػػػفن
ًني ػػػػػػفن ل دد دل ػػػػػفنل ددتد لػػػػػفن ػػػػػعننفي ػػػػػيتندنشػػػػػأتن د

 كػػػػػزن دهو  ػػػػػفن،نهيألخػػػػػي فن دصػػػػػو فنل دد يدػػػػػؿنل ددًن
ً ف. ًني فن دصو فن ده ط ندلنفي يتن دطه فندل

   ( إدارة النفايثثثثثثثثات الكهربيثثثثثثثثة واأللكترونيثثثثثثثثة ) أ
E-waste 

ًلن ػػػػػػػػػفننننننننن  ت ػػػػػػػػػاندخلفػػػػػػػػػيتن دصػػػػػػػػػنينيتن الدكت
ً نددػػػين ًمننظػػػ ًهيئ ػػػفن ددنتجػػػفندول ػػػيننفي ػػػيتنخطػػػ ل دكه

ًمند ؿ (77)     توتل ثندفندل انخط
ن -:ن 

  ن ددمن نتـناافنشيشيتن دويةهيتنهثن. دفةفًل
 ن ددةػػػػػتخاـن ػػػػػعن دلػػػػػلبن ألدػػػػػيدعندلشيشػػػػػفن ً ـل  دهػػػػػي

 دلودي فندفن إلش يعن.
                                                 

(74)
عٖدددبص شدددئُ٘ اىجٞئدددخ ، اىزقشٝدددش  –ٗصاسح اىذٗىدددخ ىشدددئُ٘ اىجٞئدددخ  

 . 169، ص  ، ٍشعغ عجق رمش2229ٓاىغْ٘ٛ 
(75)

  .134اىَشعغ اىغبثق ، ص  
(76)

عٖبص شئُ٘ اىجٞئٞخ ، رقشٝدش ؽدبه  –ٗصاسح اىذٗىخ اىشئُ٘ اىجٞئٞخ  

، ص 2212، اطددددددذاس ّٝ٘ٞددددددٔ   2229اىجٞئٞددددددخ فددددددٜ ٍظددددددش  

326:321. 
 (77 )

عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ ، اىزقشٝش اىجٞئٜ  –ح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ ٗصاس

 .146، ص 2227اىغْ٘ٛ اىؼبً 
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 ػػػان،ندخػػػيا تن ً  دلػػػا ئفندػػػفندػػػيامنهػػػلدعن  ن ػػػؿنكلل
ً ػػؽن ػػعنخيدػػيتن  دلهػػبنل دتػػعنتوػػاندػػفن نتشػػيًن دو

  دهبلةت ؾ.
 ًصػػػػػيصن ددةػػػػػتخاـن ػػػػػعن دشيشػػػػػفنل دػػػػػدمن دػػػػػاًن  د

لكػػػددؾننكجػػػـنته ػػػيندوجػػػـن دشيشػػػفن،ن4-2هوػػػل دعن
ًصػػػيصن ددةػػػتخاـن ػػػعن دػػػال ئًن ددةػػػتخادفن ػػػعن  د

ًصيصن.   دال ئًن ددطهلنفنل دتعنت طعنهيد
 ًلن ػػػػػػػفن ن ددةػػػػػػػتخاـن ػػػػػػػعن دػػػػػػػال ئًن الدكت  دكػػػػػػػياد ـل

 ددتكيدلفنل ددديلديتنل ددك فيتن ددلجػلامنهػيألجهزمن
ًهيئ فن.   دكه

 دزئهػػػؽن ددةػػػتخاـن ػػػعن دشيشػػػيتن ددةػػػطوفنلكػػػددؾن 
ًهيئ ػػػػػفنل ال ًلن ػػػػػفنل دهل تػػػػػؼن ػػػػػعن دد ػػػػػا تن دكه دكت

ن ددودلدفن.
ًلن ػػفننننننننننن ل ل جػػثن دت يدػػؿندػػعن ددخلفػػيتن الدكت

ًمن ً ًن دػلز  ًأةػهيندفن ددػ نااندفن ددشيكؿن أتعننلعن
ً ا فنددػػػػينلفنن770/2005ًقػػػػـن دػػػػفن دبلئوػػػػفن الةػػػػت 

ً انأجهػػػػػػػزمن ًؾن ػػػػػػػنصننلػػػػػػػعن دةػػػػػػػديبنهيةػػػػػػػت   دجدػػػػػػػي
ًطنأالن  دكده ػػػػلتًن ددةػػػػت دلفنلأجهزتػػػػثن ددةػػػػينامنهشػػػػ

ً خندنتيجهػينأك ػًندػفننشػًنةػنل تن،ن دخ عننلعنتي
ًبن ً انأجهػػزمن دكده ػػلتًن دتػػعن دػػي ددػػين ػػ امنددػػعن ةػػت 
ً خػعننلػعن النتهػػيءن،ن ألدػًن دػدمن د ػػؿن ًاػين ال ت ند
نهئػػػيننلػػػعن ده ئػػػفن ػػػعنلقػػػتنقصػػػ ًن،ن ػػػعنظػػػؿننػػػاـن
لجػػػلانك ينػػػيتنصػػػنين فننيد ػػػفن دتدن ػػػفندلد ػػػيـن إنػػػيامن

دلػػا فن  دػػفنتػػال ًن د نيصػػًن ألةيةػػ فندنهػػينكهػػا ؿن
  دفنهياظن دتكيد ؼن.نأدػين دػتخلصنا ػًننل ددمن  تهً

ًؽن ينػثن ةػهبن دفناد ن دنفي يتنةل ءنهيدػا فنألنهػيدو
ً ضن ً ضند ػؿناشيشػػفن د ظػيـنل ألدػػ  دك  ػًندػفن ألدػػ

ًم ًمنل دشػػػ خلخفن ددهكػػػ ،ن(نن78) د صػػػه فنلخػػػ ؼن دػػػد ك
ً ء تندلت يدػػؿن لقػػانويلدػػتن دالدػػفندتخػػيدنه ػػضن إلجػػ

ًكيتندػػػػػػػعناػػػػػػػد ن ددخلفػػػػػػػي تن،نن أدزدػػػػػػػتندوػػػػػػػامنشػػػػػػػ
                                                 

(71)
 .147اىَشعغ اىغبثق ، ص  

ً ػػػػػػػيتن دتل فػػػػػػػػلفن ددودػػػػػػػػلؿن  ددودػػػػػػػلؿنهتجد ػػػػػػػػعنهطي
ًاين ػػعن ً فنإلنػػيامنتػػال   ددةػػتهلكفن ػػعن دةػػلؽن ددصػػ
ًكفن ػػلفنهػػيؾن،نكدػػين  دددلكػػفن ددتوػػامنهيدت ػػيلفندػػعنشػػ
ًكفنهتجد ػػعن ألجػػز ءن دصػػيدوفندػػفنديك نػػيتن ن دشػػ تدػػـل
نػػيامنشػػونهينددػػ ن ًلكسن(نل    دتصػػل ًنل دطهينػػفن)نز ػػ

ًكفن أل ً د ن دشػػ ًجن،نكدػػينتػػـن دهػػاءن ػػعنتنف ػػدنهػػ ـنهيدخػػي
ًلن ػػػػػػفن ًه ػػػػػػفنل إلدكت ًمن دكه نننننننننننوصػػػػػػًن ددخلفػػػػػػيتن دخطػػػػػػ
ًلعنن ن ًةنت(نلددؾن عندطػيًنتنف ػدندشػ )نددهيتن دفلل
ًمندخلفػػػػيتن دزئهػػػػؽ ننهيدت ػػػػيلفندػػػػعنا ئػػػػفن دد لنػػػػفن دا 

ً ػػػفنلهتكلفػػػفندجديد ػػػفن دل ػػػلفنالالًنلة تخػػػدفنن3 دكل
ن- ألنشطفن دتيد فن:

دخلفػػػيتن دزئهػػػؽنهصػػػففننيدػػػفنلدخلفػػػيتنوصػػػًن -1
ً ةػػػػػنتن دتػػػػعنتوتػػػػػلمننلػػػػعن دزئهػػػػػؽن ددهػػػػيتن دفلل

نهصففنخيصف.
ً بن دكػػل اًن د يدلػػفن -2 ً تندػػفنخػػبلؿنتػػا هنػػيءن ددػػا

ًلنػػػػثن ًمنهيدجهػػػػيزنل   ػػػػعندجػػػػيؿن دنفي ػػػػيتن دخطػػػػ
ً يلن. ًج يلنهكل  ا خل يلنلخي

ً ةنتن. -3 ندنشيءنلوامندتال ًنددهيتن دفلل
ً ػػػؽنلقػػػانتػػػـنتوا ػػػان ددةػػػتنننننننننن ف ا فنلتشػػػك ؿن 

ً تن ددختلففن ًعن إلقل د فندلجهيزنل إلا   د دؿندفن أل 
ًنيدجػػػػيندلتلن ػػػػفن ده ئ ػػػػفن هيدجهػػػػيزن،نكدػػػػينتػػػػـندنػػػػا انه
هدخيطًن دزئهؽننلعندةػتلمندصػًنلتػـن دتنةػ ؽندػعن
ً تن دد ن ػػػػػػفن  دجد  ػػػػػيتن ألال ػػػػػفنل دجيد ػػػػػػيتنل دػػػػػلز 
ًؽن دتخلصن  دفندفن ًؼننلعنط ًكفن  ثنل دت  دلدشي

ً ةػػػنتن.نندخلفػػػيت نػػػيامنتػػػال ًنددهػػػيتن دفلل  دزئهػػػؽنل  
ًان دكد ػيتن دكل ػفندلدهػيتن كددؾنتـندنػا ان ةػته يفندجػ
ًامن(نلكد ػػيتن دهيدػػؾ ً ةػػنتن)ن ددنتجػػفنل ددةػػتل نن دفلل

ً تنن-)ن ػػػعن ددصػػػػينع  دجيد ػػػػيتنن– ددنػػػػيزؿنن– دػػػػلز 
نػا انخطػفن د دػؿندؤلنشػطفن دتنف د ػفن ًسن(ن،نل   ل ددا 

ًلعن  ًانل دتنة ؽندعن دف ًانكػؿندلج إلقل د فندلجهيزندجػ
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.نلقػانهلػ نايدػؾنن(79)ن ددوي ظيتننلعندةتلمندصػً
ً ةػػػنتن د ػػػلدعنهيددصػػػينعن ددنتجػػػفندهػػػد ن ددهػػػيتن دفلل

،نلتػػػػـنن9495 دنلن ػػػػفندػػػػفن دلدهػػػػيتن ددهػػػػفن ػػػػعن د ػػػػـل
ً ءنوصػػػًنايدػػػؾن دلدهػػػيتن ددتلدػػػامنةػػػنل يلنهػػػا ل فن دجػػػ
ً تنله ػػػػػػػضن ددةتشػػػػػػػف يتنل دفنػػػػػػػياؽنلن نػػػػػػػيـن دػػػػػػػلز 

ًشػػيام،نلهل ػػتنكد ػػفن دهيدػػؾن دجيد ػػيتنكندػػلد جندةت
دػػػػفن دلدهػػػػيتن ػػػػعناػػػػد ن ده ئػػػػيتن دوكلد ػػػػفنل ددطػػػػيعن

ًمنويد ػيلن(ن80)أدؼنددهفنةنل يلنن71 دخيصن ن دػلز  .نلتدـل
ً ءنوصػػًنايدػػؾن دلدهػػيتن ػػعنهػػيقعن دجهػػيتند ػػؿن هػػإج
 دجيد ػػػػيتنل دفنػػػػياؽنل ددةتشػػػػف يتن ػػػػعن ددوي ظػػػػيتن

)نن2009،نلشػػدؿن دوصػػًن ػػعندخطػػطنن(81)ن ددتهد ػػف
ا ػػػػًن ددطػػػػيهؽندلدل صػػػػفيتن(ن،نن–يتن دهيدػػػػؾن دكد ػػػػ

ًاين ػػػػػػعنلوػػػػػػامندتكيدلػػػػػػفن و ػػػػػػ نةػػػػػػ تـندنػػػػػػيامنتػػػػػػال 
ًاػػين ػػعن ًمنهتل   ن دجينػػبن دكػػل دخصصػػفندػػددؾنةػػ دـل
ًمن ألدنػػػفندنفي ػػػيتن دزئهػػػؽن دددػػػلؿن ًلعن إلا  دطػػػيًندشػػػ

ً ف ن.ن(82)ندفن دد لنفن دكل
أدينهيدنةهفندلدخلفيتن دهبلةت ك فن هػعنت ػاننننننننننن

 دنفي ػػيتن دصػػنين فن ػػعندصػػًنل دتػػعنندػػفنأاػػـنأنػػل ع
توتػػيجنددػػعنجهػػانكه ػػًنلدػػنظـندػػد ن إننػػينةػػنلدعننل هػػين
ًمنلأصػػػه ن ً لنألنهػػػينأصػػػهوتنتةػػػتخاـنهك ػػػ  دخػػػلءننظػػػ
ً لندتدت هينهخل صن ً لندةتو بلن،ننظ  الةت نيءنننهينأد
ًاػػػيندػػػفن ددػػػل ان دتدل ا ػػػفن،ن لدز  ػػػيننا ػػػامنتفػػػلؽننظيئ

لتختلػػػؼننػػػفنو ػػػ نتت ػػػاانأنػػػل عن ددػػػل ان دهبلةػػػت ك فن
ًك بن،نلدكؿندنهين ةػت ديالتن ه خهين ده ضن عن دت
ًكه هػػػينلخل صػػػهيندػػػعن دهػػػاؼن دػػػدمن خيصػػػفنتنيةػػػبنت
صػػػن تندػػػفنأجلػػػثن،نكدػػػينأفن ةػػػتخا ـننػػػل ت ندنػػػيامن

                                                 
(79)

عٖدبص شدئُ٘ اىجٞئدخ ، رقشٝدش ؽدبه  –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 .314، ص 2229، اطذاس ّٝ٘ٞخ  2221اىجٞئٞخ فٜ ٍظش 
(12)

شدئُ٘ اىجٞئدخ ، رقشٝدش ؽدبه عٖدبص  –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 .326، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 2229اىجٞئٞخ فٜ ٍظش  
(11)

 . 321اىَشعغ اىغبثق ، ص  
(12 )

عٖدددبص شدددئُ٘ اىجٞئدددخ ، اىزقشٝدددش  –ٗصاسح اىذٗىدددخ ىشدددئُ٘ اىجٞئدددخ 

 .172، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص  2229اىغْ٘ٛ 

ً ندد ن ً نخط ػػػػ تػػػػال ًن دنفي ػػػػيتن دهبلةػػػػت ك فنأصػػػػه نأدػػػػ
دػػػيتـن ةػػػتخا دثن ػػػعنا ػػػًن ددجػػػيؿن ددخصػػػصندػػػثن،ن

ل ان دهبلةػػػت ك فنو ػػػ ن دػػػاًن إلنتػػػيجن د ػػػيددعندػػػفن ددػػػ
دل لفنطفنةنل يلنل هلػ ن ةػتهبلؾندصػًنن150ول دعن
دل ػػلفنطػػفنةػػنل يلندػػفن دخيدػػيتن أللد ػػفنن1.2وػػل دعن

%ندنهين عنصػنينفن دت هئػفن5دلهبلةت ؾن تـن ةتخا ـن
أدؼنطػفنةػنل يلن،نن683ل دت ل ؼنل دتعنتداًنهول دعن

ًاين ػعن لتداًنكد فن دنفي يتن دهبلةت ك فن دتعن تـنتال 
أدػػػؼنطػػػفنةػػػنل ينل ػػػتـنتصػػػا ًنن290وػػػل دعندصػػػًنه

ًكػػزنتكنلدلج ػػين21 ً ػػًند %ندػػفناػػد ن دكد ػػفننل دػػيندتد
ً فن ػػػػػػػػ نن– دهبلةػػػػػػػػت ؾن  توػػػػػػػػيان دصػػػػػػػػنينيتن ددصػػػػػػػػ

ن.نن(83)2007
ًزن ألخطػػػيًن ددوتدلػػػفندػػػفنتصػػػن عننننننننن لدػػػفنأهػػػ

ن-:ن(84)نل ةتخا ـنلتال ًن ددل ان دهبلة تك ف
ًمندتلػػػػػل ن دهػػػػػل ءنأ نػػػػػي1) ءن(.نتلجػػػػػان وتدػػػػػيالتنكه ػػػػػ

ً ػػػػان ًكهػػػػيتنكلل ندل ػػػػيتن دتصػػػػن عند ػػػػؿن:ن نه ػػػػي ند
ًمنأ نػػػػيءنتصػػػػن عنخػػػػيـنهػػػػلدعنن(VCM) دف ن ػػػػؿن  دخػػػػي

ً ان دف ن ؿن ،نتصينانايز تنةػيدفند ػؿننن(PVC)كلل
ًمننلػػػػػعن ً تنخط ػػػػػ ًكهػػػػػيتن دةػػػػػ ين ان دتػػػػػعندهػػػػػينتػػػػػأ   د
ًكهػػػيتن دهػػػلدعن  دصػػػوفن د يدػػػفنل ده ئػػػفنننػػػانتصػػػن عند

ًضنأ نػػػػيءنتصػػػػن عن دهػػػػلدعنك ً  ػػػػيفن،ن دت ػػػػ ًهلنػػػػيتن ل
ًكػػبن)نهػػسن  نػػلؿن ًكػػبندػػثنأ ػػًننلػػعنن–دد أ(نلاػػلند

ًطينيتن،نكدػػينأفندهػػد ن ًمندػػه ضن دةػػ ًدلنػػيتن دد  ػػ  ده
ً   فننا ػامنل تةػهبن ػعن د ا ػاندػفن ً لنل  ً ًكبنأخ  دد

ً ضن دخصلهفنننان دجنة فن. نأد
(نتػػػػػػػػػػػ امن الةػػػػػػػػػػػت ديالتن دخيطئػػػػػػػػػػػفندلدنتجػػػػػػػػػػػيتن2)

 دهبلةػػػت ك فنددػػػعنلجػػػلانخطػػػًننلػػػعن دصػػػوفند ػػػؿن:ن
يؿن أللن ػػفن دهبلةػػت ك فنهأشػػكيدهين ددختلفػػفن ػػعن ةػػت د

ًل تن ةػػتخا ـن دهػػلدعن ندل ػػفنتدلػػ  ن ألةػػديؾنل دخخػػ
                                                 

(13 )
عٖددبص شددئُ٘ اىجٞئدخ ، رقشٝددش ؽددبه  –ٗصاسح اىذٗىدخ ىشددئُ٘ اىجٞئدخ 

 . 261جٞئٞخ فٜ ٍظش ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص اى
(14 )

 .261اىَشعغ اىغبثق ، ص 
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ً ن ً فن ػػػػعنتصػػػػن عننهػػػػل تنوفػػػػظن ألط دػػػػفننظػػػػ  ةػػػػت 
ً فندلط ػػػػػيـن ددوفػػػػػلظن ًبندػػػػػيامن إلةػػػػت  ًمنتةػػػػػ دخطػػػػل
ً فنتػ  ًن هيد هلمنو  نتلجاندخػيطًنةػد فندػفن إلةػت

ًخػ  فندػثننلعن دجهيزن د صهعنل ددػخندل ػيدل فن ددت 
ً تنطل لفن.نن ندفت

ًمن دالدفندشئلفن ده ئفن ػ ندنػا اننننننننن ًكتنلز  لشي
ً ت ج فنتػػال ًن دنفي ػػيتن دهبلةػػت ك فن دتػػ ن دةػػلامنإلةػػت
ً ػػػػػفن ًمنلن دصػػػػػنينفنكجهػػػػػفن ا  ًمن دتجػػػػػي نههػػػػػينلز  تدػػػػػـل
دتخصصػػفنهتػػػا لؿن دنفي ػػػيتن دصػػنين فن)ندػػػفنخػػػبلؿن
ً فن ًكزن دهبلةت ؾن دتيهعنإلتويان دصنينيتن ددصػ (نند

دهوػػػػػػػ ندشػػػػػػػكلفن دهبلةػػػػػػػت ؾننلػػػػػػػ ندةػػػػػػػتل ندصػػػػػػػًن
ًمن.ننننننننننننن ًنتهينهيدالؿن ددجيل نلددي

الجهود المبذولة لتقميثل اثثثار السثمبية لمتثكمة 
 (85)النفايات البالستيكية عم  المستوي المحم 

ًمن دالدػػفندشػػئلفن ده ئػػفنهيدتنةػػ ؽننأوً : نويد ػػيلنلز  تدػػـل
ًمن  ًمنل دصػػػػػنينفنللز  ًمن دتجػػػػػي دصػػػػػوفنهتنف ػػػػػدندػػػػػعنلز 

ً ء تندلوػػاندػػفندصػػياًن دتلػػل ن دنيتجػػفن ه ػػضن إلجػػ
 دفنندل يتنتال ًن دنفي يتن دهبلةت ك فنكدين لعن:

وظػػػػػًندنتػػػػػػيجنل ةػػػػػػتخا ـننهػػػػػػل تنألنأك ػػػػػػيسنألن .1
أال تنت ل ػػؼنهبلةػػت ك فندلدػػل ان د د ئ ػػفنل دال ئ ػػفن
ً نألندػفن دخيدػيتن دتػعن دفن دهبلةت ؾن دد يانتػا 

ًاينصو يلن. نتـنوظ
ً خنتف  ؿنق .2 ًمنل دتدل فن دصياًنهتػي ً ًنلز ًن دتجي

   دين لعن:ن25/8/1996
 دتصًن ةتخا ـنأك يسن دهلدعند  ل فنةلا ءن دللفنن . أ

ً ضنت هئفن دنفي يتن دطن. ننيد فن دك ي فننلعنأا
 وظًننلعنتجػيًنلدػلزنعن دةػلعن د د ئ ػفنهكي ػفن . ب

أنل نهين ةتخا ـن ألك يسن دةػلا ءن ػعن دت هئػفنألن
 .نو يزتهينهأمنلجث

                                                 
(15 )
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ً ًنن-ج كػػػػؿندخػػػػيدؼندؤلوكػػػػيـن دةػػػػيهدفندػػػػفناػػػػد ن ددػػػػ
  يقػػبنهػػيدوهسندػػامنالنتدػػؿننػػفنةػػتفنأشػػهًنلالن

ً دػػفنالنتدػػؿننػػفنخدةػػديئفنن–تجػػيلزن دةػػنت فن لا
جن ػػػػفنلالنتجػػػػيلزنأدػػػػؼنجن ػػػػفنألنهأوػػػػامناػػػػيت فن
 د دػلهت فن،نل ػعنجد ػػعن ألوػل ؿنتخػهطن دكد ػػيتن

ًتهين. ندلخلعن ددخيدففنل وكـنهدصيا
ًكيتنن.3 ن دشػػ  ددصػػن فندلهبلةػػت ؾندػػفن دخيدػػيتنددػػـز

ً نهخػػػػػػػػتـن ددنتجػػػػػػػػيتن  أللد ػػػػػػػػفنألن دد ػػػػػػػػيانتػػػػػػػػال 
ًقيـن دالد فن دا دػفننلػعننػلعن دخػيـن هيد بلديتنل أل
ًزن  ددصػػنعندنػػثن ددنػػت نوتػػعن ةػػهؿنندل ػػيتن دفػػ
ًكيتنتػػال ًن دهبلةػػت ؾن نشػػ دػػـز دنػػيامن دتػػال ًن،نل  
ً طيتن دصػػػػو فنل ده ئ ػػػػفنإلنػػػػيامن دتػػػػال ًن هيالشػػػػت

نًق ـن.طهديندهد ن دت
دنتػػػػيجنأك ػػػػيسن دهبلةػػػػت ؾندػػػػفن دخيدػػػػيتن أللد ػػػػفنن.4

ن دند فنل دديهلفندلتال ًن.
تنظػػػػػػ ـنندل ػػػػػػيتندنػػػػػػيامن دتػػػػػػال ًن  دػػػػػػفندلدػػػػػػل انن.5

ًاين  دهبلةت ك فندفن دخيديتن ددةدلبنهإنيامنتال 
 ػػعندجػػيالتنالنتدػػسنصػػوفن إلنةػػيفندػػفناػػد ءن
ً بنألنال ءنلالنتلػػػػػػػل ن ده ئػػػػػػػفنلالنتخػػػػػػػًن ألنشػػػػػػػ

ً ولػػثن ددختلفػػفنهيدكيئنػػيتن دو ًمنخػػبلؿند  ػػفن ألخػػ
نكدين لعن:

ًزندكلنيتن دنفي يتن دهبلةػت ك فننأ.  الدتز ـنه دل يتن 
دفنخػبلؿن ألكػل ان ددلخػوفننلػعنكػؿندنػت نل دتػعن

نتد زنأصنيؼن ددل ان دهبلةت ك فن.
ًؽن د لد ػػفن دةػل دفنأ نػػيءنندل ػػفنتػػال ًننب. دتهػيعن دطػػ

ًؽن د ة ؿن  ن:تيد فد دنفي يتن دهبلةت ك فندتخدنفنط
 .ًن د ة ؿنهيدديءن د يامن ـنهيدديءن دةيخفن ً  تك
 د ة ؿنهدويد ؿن ددل ان ددلل فن ػـن د ةػ ؿنهيددػيءنن 

ًجفن دت ػياؿندػفنخػبلؿنق ػيسن  د يامندللصلؿندا
ًلج نعن  .PH  ألسن إلا

 د ة ؿنههخيًن  ً  . دد يمنل ددل ان ددنظففنل ددطه
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 ًؼنأ نػػيءنندل ػػفن د ةػػ ؿندػػعن ًمنتل  ػػؽن دصػػ ًل خػػ
ًمن د دلد ػػػفننقػػػل ن ف ًؼننلػػػعنشػػػهكفن ددجػػػي ننن دصػػػ

ًقػػػػػـن ً ًنلز ػػػػػًن إلةػػػػػكيفن ن2000دةػػػػػنفنن44)نقػػػػػ
هشػػػأفندصػػػا ًن دبلئوػػػفن دتنف د ػػػفن دد ادػػػفنددػػػينلفن
ًمن دديئ ػػفن،نل ددػػينلفن ًؼننلػػعنشػػهكفن ددجػػي  دصػػ

ًؼننلػعننهػًن دن ػؿنن1982دةنفنن48 هشأفن دصػ
ًمن دديئ فن(ن. نل ددجي

وةػػػػػػ فنج.ن ةػػػػػػتخا ـن ددػػػػػػل ان إلخػػػػػػي  فن ددنيةػػػػػػهفندت
ًؽن دتصن عن تهيعنط  دخل صن دد كين ك فندلدنت نل  
 ددنيةػػػػهفندكػػػػؿنخيدػػػػفننلػػػػعنوػػػػامنل دػػػػيلنألصػػػػلؿن
ًمن ػعناػد ن  دصنينفنل ددل صػفيتن دد يةػ فن دصػيا

ن دشأفن.
ًمن دالدػػػفندشػػػئلفن ده ئػػػفن ػػػعندنػػػا اننثانيثثثًا: ًؾنلز  تشػػػي

ً ت ج فنتػػال ًن دنفي ػػيتن دهبلةػػت ك فن دتػػعن دةػػلامنإلةػػت
ًمن دت نههػػػػػػينلز  ً ػػػػػػفنتدػػػػػػـل ًمنل دصػػػػػػنينفنكجهػػػػػػفندا  جػػػػػػي

دتخصػػػػفنهتػػػػا لؿن دنفي ػػػػيتن دصػػػػنين فن)ندػػػػفنخػػػػبلؿن
ًكػزن دهبلةػت ؾ ً فند (ن دتػيهعنإلتوػيان دصػنينيتن ددصػ

ً ةػػفندشػػكلفن دهبلةػػت ؾننلػػعندةػػتلمندصػػًن دهوػػ نا
ًمن. ًنتهينهيدالؿن ددجيل نلددي

الجهثثثثثود المبذولثثثثثة فثثثثث  مجثثثثثال إدارة النفايثثثثثات 
  الخطثثثثثرة لمتعثثثثثاون عمثثثثث  المسثثثثثتويين الثثثثثدول

 (نن86)وادصميم 
ً ـن التفيؽنه فنجهيزنشئلفن ده ئفنل دوكلدػفن .1 تـنده

ً فن) دكل كػي(ن ً فندد لفن عنا ئفن دد لنفن دكل  دكل
ًمندخلفيتن دزئهؽن. ًلعنإلا  ندتنف دندش

ًلعن دتلأدػػػفن دد ةةػػػ فن .2 ً ـن تفػػػيؽندتنف ػػػدندشػػػ تػػػـندهػػػ
ًه ػػفن ػػعن هػػ فنجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػفنل ددفلخػػ فن ألل

ًمن ددػػػػل انل د ًمنل دنفي ػػػػيتندجػػػػيؿندا  نفي ػػػػيتن دخطػػػػ
  دصلهفن.
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 .263اىَشعغ اىغبثق، ص 

ًهػعن .3 ً هعننلػعندةػتلمن إلقلػ ـن د  ًنػيد نتػا تنف دنه
نػػفن ددةػػئلد فنل دت ػػل ضننػػفن دوػػل ا ن دنيجدػػفن
ًكتن ًمننهػػًن دوػػالانشػػي نػػفنندػػؿن دنفي ػػيتن دخطػػ
ًكيتن دتػػأد فن   ػػثن ددنظدػػيتن دالد ػػفن دد ن ػػفنلشػػ

ًكػػػػزن إلقل دػػػػعنالتفيق ػػػػفن د يدد ػػػػفندػػػػفنخػػػػبل ؿن دد
 .هيزؿ

ًمننتنف ػػػد .4 ً هػػػعندوصػػػًن دنفي ػػػيتن دخطػػػ ًلعنتج دشػػػ
ًدخػيفندػفنخػبلؿن  دصنين فنهدا نفن د يشًندػفن
ًكػػػزن إلقل دػػػ نالتفيق ػػػثنهػػػيزؿن تخػػػدفنوصػػػًن  دد
ًمن دنيتجػػفننػػفنأنشػػطفن  دنفي ػػيتن دصػػنين فن دخطػػ
ًدخػػيفن  ددنشػػ تن دصػػنين فنهدا نػػفن د يشػػًندػػفن
ً تن نشػػيءنقينػػامنه ينػػيتندهػػد ن دنفي ػػيتنلهنػػيءنقػػا ل  

ً ػػػؼن دنفي ػػػيتن د ػػػيدل فن ػػػعند جػػػيؿنتصػػػن ؼنلت 
ًمن.   دخط

ًكػػزمن .5 ً ةػػفن دجػػالمن دفن ػػفنإلقيدػػفننظػػيـند تنف ػػدنا
ًمن ًمن دكهػػ ًمنهدنطدػػفن ددػػيا دد يدجػػفن دنفي ػػيتن دخطػػ

 هانـندفن دوكلدفن دفنلنا فن.
ً ـن إلتفػػيؽنهػػ فنجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػفنل دهنػػؾن .6 تػػـندهػػ

ًنػػيد ندوصػػًن ددلل ػػيتن د خػػل فن  دػػالدعندتنف ػػدنه
هػػػانـندػػػفننPCBsصػػػفندػػػيامنلخينPOP د يهتػػػفن

 ا ئفن دد لنفن دكنا فن.
ًمننهػػًن دوػالانو ػػ نن .7 دتيه ػفنندػؿن دنفي ػػيتن دخطػ

تػػػـن النتهػػػيءندػػػفنلخػػػعننظػػػيـن إلخطػػػيًن ددةػػػهؽن
ًمننهػػًن نةػػففندودلػػفنهيدنفي ػػيتن دخطػػ ننػػاننهػػًل
قنػػػيمن دةػػػل سنهيدتنةػػػ ؽندػػػعنا ئػػػفنقنػػػيمن دةػػػل سن

ًا ـن ًلت  (.PIC) تفي  فن
 الخطرة  )ب( إدارة المخمفات الطبية 

أدػػين  دػػين ت لػػؽنهيددخلفػػيتن دطه ػػفن ػػعندصػػًنننننننن
 هعنتتد ؿن عندخلفيتن النشػطفنل د دل ػيتن ددختلفػفن
ًمن،نلت ت ػػًن ًدػػيان ددوػػتفظنهخػػل صن ددػػيامن دخطػػ ألن د
دصػػاًندلخطػػًن دػػا اـننلػػعنصػػوفنلددلدػػيتن ده ئػػفن
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ددػػػػينتوتل ػػػػفندػػػػفندػػػػل انةػػػػيدفنألنقيهلػػػػفنإلنفجػػػػيًنألن
ً ضن.ن الشت يؿنألندكلنهيندةه صطاع نوينقسمهثندؤلد

مجموعثثات  الرعايثثة الصثثحية فثث  مصثثر إلثث  ثثثالث
ن-:(87)نرئيسية

ًمن -1 ًمندػػػلز  ًني ػػػفن دصػػػو فن دتيه ػػػفندهيشػػػ دنشػػػيتن د
ًكز ػفن  دصوفنل دةكيفنلتشػدؿندةتشػف يتننيدػفنلد
ًني ػػػفن دصػػػو فن دتػػػعنتدػػػاـن لتخصصػػػ ثنللوػػػا تن د

نخاديتهينهيددجيفن.
ًؼننل هػي -2 ًني فن دصو فن دتػعنتشػ ًمنندنشأتن د لز 

 دصػػػػػػػػػوفند ػػػػػػػػػػؿندةتشػػػػػػػػػػف يتن دتػػػػػػػػػػأد فن دصػػػػػػػػػػوعن
ل دد ةةػػػيتن د بلج ػػػفنلاػػػعنددللكػػػفندلالدػػػفنلدكنهػػػين
ًدزمن،نكددؾن ددةتشف يتنل دد ياػان دت ل د ػفن هأجًن

  دتعنتداـنخاديتننبلج فنلت ل د فندتخصصفن.
ًني فن دصو فن دتعنتتهػعن دت لػ ـن د ػيدعن -3 دنشأتن د

عنتدػاـنل دهو ن د لدػعند ػؿندةتشػف يتن دجيد ػفن دتػ
ً ه فن.  خاديتنت ل د فنلتا

لتػػػػػػـنوصػػػػػػًنأنػػػػػػا ان ددنشػػػػػػ تن دصػػػػػػو فننننننننننن
ًمن  دوكلد فنل دخيصفنلكد يتن ددخلفيتن دطه فن دخط

ننأدػؼنطػفنةػنل يلنن40 ددتلدامنننهينةنل يلنل دتعنهل تن
ًمنإلجديدعنكد يتن(ن88) ،نلهل تننةهفن ددخلفيتن دخط

ًني ػػفن دصػػو ف  ػػعنن ددخلفػػيتن ددتلدػػامندػػفنلوػػا تن د
%ن.نلهيدنةػػػػهفندلدخلفػػػػيتن دطه ػػػػفن د يا ػػػػفن30وػػػػالان
%ندنهػػػيند يدلػػػفن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفندػػػفن70 ت يدػػػؿن

و  ن دجدعنل دػا فن ػعن ددػا  فن دصػو فنألن ددديدػبن
ًمن  د دلد ػػػفنل د شػػػل ئ فن،نأدػػػينهيدنةػػػهفندلنفي ػػػيتن دخطػػػ
  تطلبنجد هينلد يدجتثنانـندنظلدػفن دػتخلصندػفن

ًؽن دنفي ػػػيتن دطه ػػػفندػػػفنخػػػبلؿنتػػػل   ًنه ػػػضن ددوػػػػي
ً تن ددجهػػػػػزمندندػػػػػؿن ًـنل دت دػػػػػ ـن،نل دةػػػػػ ي لأجهػػػػػزمن دفػػػػػ

                                                 
(17  )

اىغٖددبص اىَشمددضٛ ىيزؼجئددخ اىؼبٍددخ ا٣ؽظددبس اىزقشٝددش ا٣ؽظددبئٜ 

 .54شعغ عجق رمشٓ ، ص ، 2221ٍاىجٞئٜ  
(11)

عٖدبص شدئُ٘ اىجٞئدخ ، رقشٝدش ؽدبه  –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 .332، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 2229اىجٞئخ فٜ ٍظش 

ًمن.نو ػػػػػػ نأفنأالػػػػػػبن ددةتشػػػػػػف يتن  دنفي ػػػػػػيتن دخطػػػػػػ
عندوي ظيتندصًنالن لجػانههػين دجيد  فنل دخيصفن 

ًؽ ًمنتػػتخلصندنهػػيندوػػي ،نددػػين  نػػعنأفننفي تهػػين دخطػػ
ًخػفن د ػيدل فن  عن ددديدبن د دلد فنهالفند يدجفند 

 دصػػػػلهفنل ددػػػػل طن فنددخػػػػيطًن ػػػػعندجػػػػيؿن ددخلفػػػػيتن
ًمن،نكدػػين تةػػهبنا ػػفناػػد ن ددخلفػػيتنالفن صػػو فنكه ػػ
ًهػفنل دد ػيمن دجل  ػفن،نلددػؾن د يدجفندتلػل ن دهػل ءنل دت
ًني ػػفن دصػػو فن نلوػػا تن د ًاـندػػفنأفن ددػػينلفن لػػـز هػػيد
ً دفن ًمنكط ًؽنلأجهزمنت د ـنددخلفيتهين دخط هلجلاندوي

ً لبن،نلن(ن89)ها لػػػفندلد يدجػػػفنقهػػػؿن دػػػتخلصن دنهػػػيئع تتػػػ
ًقػػفنهػػ فن ن400ك لػػلن/نةػػينفنددػػعنن50 إلنتيج ػػفندلدو

ك لػػػػلن/نةػػػػينفنته ػػػػيلنإلوت يجػػػػيتن ددةتشػػػػفعنلكد ػػػػفن
ً ج فن ًمن دنيتجفننفن د دل يتن دج نن(90) ددخلفيتن دخط

ً ػػػػػفن ًمنهد  .ل ػػػػػتـن دػػػػػتخلصن دنهػػػػػيئعندلنفي ػػػػػيتن دخطػػػػػ
ً ػػؽن دػػا فن ألدػػفن،ندالنأنػػثن ًكيتن ددةػػ دفننػػفنط  دشػػ

ً ػفندصػً ًه ػفنكلهػينةػلمندػا فننال لجان عنجدهل  د 
ًمن ل وػػػػػػػان دػػػػػػػػطندجهػػػػػػػزنإلةػػػػػػػػتدهيؿن دنفي ػػػػػػػيتن دخطػػػػػػػػ
ًكفن ن دشػػػػػ ًم ن،نكدػػػػػينتدػػػػػـل ً فن دػػػػػا فن دنيصػػػػػ هيألةػػػػػكنا
ً فندؤلةػػػػػدنتنهػػػػػػيدتخلصندػػػػػفنه ػػػػػضنأنػػػػػػل عن  ددصػػػػػ

ًكفنكهػا ئؿندللقػلا ً فن دشػ ًمن عنأ ػ (ن91)ن دنفي يتن دخط

ًمن،ن ل تخػػػػػ ندػػػػػفنددػػػػػؾنأنػػػػػثنالنتلجػػػػػاندنظلدػػػػػفنإلا 
من عندصػًنو ػ نأفنلوػا تن ددخلفيتن دطه فن دخطًن

 دد يدجفنا ًنكي  فنلأالبن ددةتشف يتنالنتلجػانههػين
ً تن ددجهػزمندندػؿن لوا تند يدجػفن،نكػددؾننػاان دةػ ي
ًنػػػػػػفنهوجػػػػػػـن ًمنصػػػػػػ  ًنددي  ددخلفػػػػػػيتن دطه ػػػػػػفن دخطػػػػػػ

                                                 
(19)

عٖدبص شدئُ٘ اىجٞئدخ، اىزفشٝدش اىجٞئٞدخ  -ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ 

 .33، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 2221اىَغ٘ٛ ىؼبً 
(92 )

، اىغٖبص اىَشمضٛ 2221اىغْ٘ٛ ىؼبً  اىنزبة ا١ؽظبئٜ اىجٞئٜ

ىيزؼجٞئٞددخ اىؼبٍددخ ٗا٣ؽظددبس ، ٍشعددغ عددجق رمددشٓ ، ػيددٜ اىددشاثؾ 

 -اىزبىٜ:

. Capman. Gov. eg/pls/ busns/ repo-inv-12 LAN-

G= 1/2009&Iname= FREE. WWW.msrintran-et 
(91)

عٖدبص شدئُ٘ اىجٞئدخ ، رقشٝدش ؽدبه  –ٗصاسح اىذٗىخ ىشدئُ٘ اىجٞئدخ  

 .332، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص2229اىجٞئخ فٜ ٍظش 

http://www.msrintran-et/
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 دنفي ػػػيتن،نلالنتلجػػػاندػػػا  فندلػػػتخلصن دنهػػػيئعن ألدػػػفن
ًمن ػػػػعندصػػػػً،نخيصػػػػثنلقػػػػانأ هػػػػتن دلدخلفػػػػيتن دخطػػػػ

ً ةػػيتن دتػػعنق ًمن دا يدػػتنههػػيندةتشػػف يتنجيد ػػفن ددػػيا
ً ًن نػػت نطػػفندػػفن ددخلفػػيتن دطه ػػػفن أفنكػػؿن دػػؼنةػػ

ًمنهد نػػعن35.لت تهػًن %ندنهػيندخلفػيتنشػا امن دخطػل
ً خػػػػػػفندػػػػػػفن أنػػػػػػثنقػػػػػػانتةػػػػػػهبن د ػػػػػػالمنددطينػػػػػػيتنن
،نلدػػفنددػػؾننجػػانأفن ددةتشػػف يتنل د  ػػيا تن  دجدهػػًل

ً ػػفنتنػػت ن لد ػػيلننوػػلن طنػػيلنن163نلػػعندةػػتلمن دجدهل
طنػػػػػػيلندنهػػػػػػيننن37دطه ػػػػػػفن دخطػػػػػػلمن،دػػػػػػفن ددخلفػػػػػػيتن 

ًأةػػػػػػهينأك ػػػػػػيسن دػػػػػػاـن دخلفػػػػػيتنةػػػػػػيدفنل ػػػػػػأتعننلػػػػػػعن
ًشػػػويتن د ةػػػ ؿن دكلػػػلمنلاػػػعن ددػػػتهـن ًنجيتنلد ل دةػػػ
 أللؿنل ددةػػػ لؿننػػػفنوػػػػيالتن إل ػػػازنل دػػػيلندله ينػػػػيتن
ًنيد ن ددلدعنددكي وػفن إل ػازن،ن خػبللن  دد لنفندفن ده
ًطنل ألدػػػػػل سن نػػػػػفن  التن دوػػػػػيامنكيدةػػػػػنلفنل ددشػػػػػي

ًاػػػفن،نلكلهػػػيندخلفػػػيتنقيهلػػػفندله ػػػعن لنل دزجيجػػػ يتن دفي
ً ضن ددندلدػػفندػػفن  إلتجػػيًن،نلندلدػػين ػػإفن ك ػػًن ألدػػ
ً ضن دػػػاـنكيإل ػػػدزن  ددخلفػػػيتن دطه ػػػفنشػػػ لنيلناػػػعنأدػػػ
ً ين،ن ل دتهػػػػيبن دكهػػػػان دلهػػػػيئعن ػػػػـن دت فلئ ػػػػانل دالةػػػػنتي
لهيدتيدعن ػإفن دػتخلصندنهػين ػعن ددديدػبن د دلد ػفنألن

ًمنه ً دػػػفنأخػػػ ًؽن  دػػػفنهػػػيده عنألنهػػػأمنط خػػػبلؼن دوػػػ
ً دػػػفن ػػػعن ًد ػػػان  تهػػػًننه ػػػيلنهصػػػوفن ددػػػل طن فنلج ل دت
ً ػبن وؽن ددجتدعنتدعنتوتنطيئلفن ددينلفن،نلدػفن د 
ًمن دصػػوفنهػػيدتخلصن  دػػفندػػفنتلػػؾن أفننػػاـنق ػػيـنلز 
ًمنن ج ػػػؿن دبلقطػػػ فن دلدػػػلفنهيدتدػػػيطن  دنفي ػػػيتن دخطػػػ
ًعنألن ددديدػػبن د دلد ػػفن ًز تنندػػفن دشػػل  أخطػػًن ددفػػ

قتصػػيا فن،ن ػػـن دلدػػلفنهه  هػػينددػػعنصػػ يًندد دتهػػين ال
ًشندنػػػػػيامنتػػػػػال ًن دهبلةػػػػػت ؾنخصلصػػػػػيلن  دتجػػػػػيًنلل
ًنجيتنلزجيجػػػيتن ألال ػػػفن أك ػػػيسنلأنيه ػػػبن دػػػاـنل دةػػػ
ًمن دتػػعنقػػانتكػػلفندػػل انةػػيدفن ل ددػػل ان دك ديل ػػفن ألخػػ
ًمنشا امننلعن دبلقػطننفةػثن ًاين،نل د ؿناد نخطل لا 

ًمن(ن،ن)ن دشػػػخصن ددػػػيئـنهيدتدػػػيطناػػػد ن ألشػػػ يءن دخ طػػػ

لنلػعن ددػػيئـنهيدد يدجػفنل دتػػال ً،ن ػػـنلاػلن ألاػػـننلػػعن
ن ددةتهلؾن دنهيئعن.ن

لدػػػػفنا ػػػػًن دددهػػػػلؿنأفن ػػػػتـن دػػػػتخلصندػػػػفنننننننننن
ً ػؽن دخلفيتن ددةتشػف يتن ػعندديدػبندكشػل فننػفنط
ًلطن دصػػػػػو فنلا خػػػػػػؿن ًؽنلالن تػػػػػػل  ًنههػػػػػين دشػػػػػػ  دوػػػػػ
 دتجد يتن دةكن ف...نددين نػت ندنػثندػيامن دا  لكةػ فن

ًاػػػػ ًمن،نلاػػػػعن ددػػػػل انلا  يندػػػػفن ددػػػػل ان دةػػػػيدفن ألخػػػػ
ًطيفنهنةػػهفن %ن15 ددةػػ لدفننػػفن نتشػػيًندػػًضن دةػػ

 خػػػػبللننػػػػػفن نتشػػػػيًن دتشػػػػػل ن دخلفػػػػعندػػػػػامن ألطفػػػػػيؿن
ًًندػػامن دةػػ ا تنن،نهيإلخػػي فنددػػعن ل إلجهػػيضن ددتكػػ
ً ضن دجهػػػػيزن دتنفةػػػػعن ًئػػػػفنلأدػػػػ ً ضن دصػػػػاًنل د أدػػػػ
ًؾنندل ػػػػفن ندلدػػػػيل....ن ػػػػعنوػػػػ فنأفن د ػػػػيدـنأجدػػػػعنتػػػػ

ًؽن دػػتخل ً دػػفن دوػػ ًمنهط صندػػفنتلػػؾن ددخلفػػيتن دخطػػ
دنػػػدنأك ػػػًندػػػفننشػػػًنةػػػنل تنلنوػػػفنديزدنػػػيننةػػػتخاـن
ًؽن دها ئ ػػػػػػػػفندلػػػػػػػػتخلصندػػػػػػػػفننفي ػػػػػػػػيتن ً دػػػػػػػػفن دوػػػػػػػػ ط

لقػػان،ن(92) ددةتشػػف يتنلنوػػفن ػػعنها  ػػفن ألدف ػػفن د يد ػػف
ًمنلا ػػػػػًن دػػػػػلوظنلجػػػػػلانخلػػػػػطنهػػػػػ فن ددخلفػػػػػيتن دخطػػػػػ
ًمن عن دت يدؿند هينل دػتخلصندنهػي،نكدػيندػلوظن  دخط

ًلؼنأفندوػػػػػػ ًؽن ددةتشػػػػػػف يتنالنت دػػػػػػؿنتوػػػػػػتنظػػػػػػ ي
ًمندػفن  ً ًجػفنوػ  دتش  ؿن دةل دفن،نو  نت دػؿننلػعنا

،نددػػػػػػػينن1200ن–ن900ـنهػػػػػػػااللندػػػػػػػفنن500ن–ن400
ًؽندلدخلفػػػػيتن،ن  ػػػػ امنددػػػػعننػػػػاـندتدػػػػيـنندل ػػػػفن دوػػػػ
هيإلخػػػي فنددػػػعن نه ػػػي ندػػػيامن دا لكةػػػ فن دتػػػعنتةػػػهبن
ًطيفنلدػػًضن دةػػكًنلتػػادًنجهػػيزن ددنينػػفنننػػان  دةػػ

ً ن إلنةػيفن،نكدػ ينتةػػهبن دتخلػؼن د دلػػعنل دػدانعنلا ػػ
ً ضن. ندفن ألد

لوتػػػعن  فنالن لجػػػانقػػػينلفن ػػػنظـن دت يدػػػؿندػػػعناػػػد ن
ًمنكػؿننلن ػفندػفناػد ن  ددخلفيتن،نلالن تـنتوا انخطل
 ددخلفػػيت،ن  ػػػتـنجد هػػينلندلهػػػيندختلطػػفندػػػعنه خػػػهين

                                                 
(92)

، ؽددشا اىددزخيض ٍددِ اىْفبٝددبد ٗاىَخيفددبد  أ.د ٍؾَددذ أسّددبٗإؽ  
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ًز،نكدػينأفن إلهػًن ددةػت دلفن،نلكػددؾند ػا تن الفن 
ً وفن ددةتهلكفنتاخؿن عنن ًمن دج طيؽن ددخلفيتن دخط

ًلبندلل ػفندلدتػا لد فن،ن ألنهينقانتػ امنددػعنوػال نجػ
ًز تنهنػػػػػػلؾن دػػػػػػاـنلدخلفػػػػػػيتن د دل ػػػػػػيتن كدػػػػػػينأفندفػػػػػػ
ًله لدلج ػفن ً تن د ػزؿنل ددخلفػيتن دد ك ً و فنلوج  دج
ًؼن د ني ػػػػػػفن ًلةػػػػػػ فنلدخلفػػػػػػيتناػػػػػػ ل دهي لدلج ػػػػػػفنل دف 
ً   ـننيقلػػػػفن ً ضنلجػػػػ ًكػػػػزمن دتػػػػعنتوتػػػػلمننلػػػػعنأدػػػػ  دد

ًمنأ خػػػيل،نل دهػػػيد ندل ػػالمنت تهػػػًن دػػػفن ددخلفػػيتن دخطػػػ
(ن93)%ندػفنأجدػػيدعن ددخلفػيتن دطه ػػف35نةػهتهيننوػػلن

ن.ن
ويمكن اسثتنتاج ا سثباب التثى أدت الثى ظهثور 
متثثكمة المخمفثثات الصثثمبة فثثى المثثدن المصثثرية 

 -ب :
 ن  نتنف دن ددنه نل دنظيـن ددتكيدؿنل ددةتا ـن قصًل

ًمن ددخلفيتن دصلهفن.  إلا 
 ن ػػػػػػ ن إل دكين ػػػػػػػيتنل دتجه ػػػػػػػز تنندػػػػػػصنألنقصػػػػػػػًل

 ل دد ا تنلةلءنتش  لهينلص ينتهين.
 ًان دديد ػػفندتود ػػؽن دخادػػفن ندػػصنلنػػاـنكفي ػػفن ددػػل 

  ددطللهفن.
 .فن ً ً تن دهش ً تنل ددهي  ندصن دخه
 ػػفنلا ػػيبن دتكيدػػؿن ً ن دػػنظـن دد ةةػػ فنل إلا  قصػػًل

 ل دتنة ؽندفندختلؼن دجهيتن دد ن فن.
 كػيـنناـنلخلبن ألال ًنل ددة د يتندػعنخػ ؼندو

ً قهفن. ًصانل دد  ندل يتن د
 دنخفػػػػػيضن دػػػػػلن ن ده ئػػػػػ نلةػػػػػلءن دةػػػػػللك يتن ػػػػػ ن

  دت يدؿندعن ددخلفيتن دصلهفن.
 يتن دتػػ نتت يدػػؿن  ً ن ػػ ن ػػًضنلتنف ػػدن دتشػػ  ددصػػًل

 دعندشكلفن ددخلفيتن دصلهفن.
 ا ػػػيبن دة يةػػػفن دديد ػػػفن دف يدػػػفن دتػػػ نتةػػػياـن ػػػ نن

                                                 
(93)

 .94اىَشعغ اىغبثق ، ص  

نتف  ؿنصنينفنتال ًن ددخلفيتن دصلهفن.
ًمنا ػًن ددبلئدػفندخػاديتنلنننننننننن دفنانين يفن إلا 

ًمن دنفي ػػػػػيتن دصػػػػػػلهفنتػػػػػػ امنددػػػػػػ ندشػػػػػػيكؿنتلػػػػػػل ن دا 
ًةػػػػػػيتن لدشػػػػػػيكؿنصػػػػػػو فن  ل ػػػػػػف،نلدهػػػػػػد ن ػػػػػػإفن دددي
 دصػو وفن ددانلدػػفنهػيالدتز ـن دوكػػلدعن جػبنأفنتػػتـن
صػػػػػػ ينتهينل دوفػػػػػػيظننل هػػػػػػين.نكدػػػػػػينأفن دخصخصػػػػػػفن
ًمن دنفي ػػػػيتنأال تن ًمندخػػػػاديتندا  ل الةػػػػت بلؿن دتجػػػػي

دتود ػػػػػػػؽنخػػػػػػػاديتن  يدػػػػػػػفن،ندالنأفن إلنػػػػػػػا انننايدػػػػػػػف
 ددطػػلؿن جػػبنأفن ػػتـنقهػػؿن دهػػاءنهيدخػػاديتن،نل جػػبن
ً  ػػػػؽن أفن كػػػػلفن إلنػػػػا اناق دػػػػيلندكد ػػػػيتن دنفي ػػػػيتنل دد

ًان دتدل ل ػفن د ًمنل ددػػل  ويد ػػفنل ددتلقػعن دوصػػلؿن ددتػل 
ننل هيندةتدهبل.

 نىالمبحث الثا
 صطثاعوتطثوير  فى دعم ماليةال اتالسياسدور  

ر واسترجاع  المخمفات  الصمبة فثى المثدن تدوي
 والمناطق الحضرية المصرية

 مقدمة 
دفنتطػػل ًنصػػنينفنتػػال ًن ددخلفػػيتن دصػػلهفننننننننن

  ندصًنالن دكفن فن وا ننشل ئ ين،نل ندين تطلبنن
ً ؼن دد ن ػثن ًاهثنأك ا ننل قتنيعنكيدؿندفنكي ػثن ألطػ
ً ةػػثندتأن ػػثنداندػػثنهتخطػػ طننلدػػ نندػػعندنتدػػيءن ،نلا

ًا تن دة يةػػػػثن دديد ػػػػثن دتػػػػ نتةػػػػينان ػػػػ نتود ػػػػؽند دفػػػػ
ً بن  ددةتهاؼن.نلدفن ػـن هػاؼناػد ن ددهوػ نددػ ندقتػ

 دتػػ نتهػػاؼنددػػ نندديد ػػفتلد فػػفنجا ػػامندػػفن دة يةػػيتن 
تطػػل ًنصػػنينفنتػػال ًن ددخلفػػيتن دصػػلهفننلػػ ناػػا ن
ً تن دالؿن دت ننجوتن  نددؾنلهدين تفؽندػعن دفنخه

فندهد ن ددطػيعن دلخعن القتصيا نل دطه  فن الجتدين 
ًمن دد كػػػامنل دل جػػػبنأخػػػداين ػػػ ن  ػػػ ندصػػػًن.ن يدظػػػيا
ًبن دة يةػػيتن دبلزدػػفندػػانـنلتند ػػفن  النتهػػيًنننػػانطػػ
اد ن ددطيعنا ن فن نشطفن دتال ًن ػ ندصػًن دلااػين



 رط٘ٝش طْبػخ رذٗٝش............فبػيٞخ اىغٞبعخ اىَبىٞخ فٚ رَْٞخ ٗان حسن محمود سوسة                      أ/ إيم  

 

33 

 

ًةػػد نلدػػين د لػػثندػػفنتوػػا يتن توػػتـن  ددطػػيعنا ػػًن د
دل جهتهػػػينل دهوػػػ ن ددةػػػتدًننػػػفن دلةػػػيئؿنل  د ػػػػيتن

ً جناػػػػػد ن النشػػػػػطفن ػػػػػ ن دتػػػػػ ن دكػػػػػفندػػػػػفنخبلدهػػػػػين  ا
ًمن ددخلفيتن دصلهفن،نلتف  ؿن  ددنظلدفن ددتكيدلفنالا 
ًةػػػػػد ن ًةػػػػػد نلا ػػػػػًن د ًكفنهػػػػػ فن ددطػػػػػين فن د  ددشػػػػػي
ً ن هيالخي فنددويلدثنجدبن ددطػيعن دخػيصن الةػت دي
ًئ ةػػػػ نل ينػػػػؿن ػػػػ نتند ػػػػثن نشػػػػطفن ن  ػػػػ ن دد ػػػػيـنهػػػػاًل

ن دتال ًن.ن
ًم قػلدع نظػيـ لالقيدػفننننننن  لػف ددتكيد   ػيؿندػئلا 

 نلػع الهػان فن كػلفنددػؾنهنػيء ن  دصػلهف دلدخلفػيت
ة يةػيتن دػف  الةيةػ ف ددلديتػث تند ػف ل تطػل ً
ً ع ً ت د ةةػ ف لتنظ دػيت لتدل ػؿ لتشػ ً ف لقػا  هشػ
ًكف تكنلدلج ػف لهن ػف ل ن ػفنلنلػ ن فن شػ ه ف لدشػي

ن دالدف  ل دانـ هيددةينام هتدك فن ددطيعن دخيص تدـل
ً  ع ل دديا   دفنع  جهزمن ددوي ظػيتال لتلكؿ ل دتش

  ددةػ د ف   ددػاف ل جهػزم  ددولػع  دوكػـ لأجهػزم
ً نػػػػػػػػػػي ن دفصػػػػػػػػػػؿن ػػػػػػػػػػ نن دكيدلػػػػػػػػػػف دلتنف ػػػػػػػػػػدن،ندػػػػػػػػػػعند

ًبن ألل دًن دد ن نشػأنننػثنن الختصيصيت د اـنتخي
ن  ن ألا ء   دنظي ػف لخػاديت دهػيـ .نلندؿن94)نقصًل

ًم  د يدف ً ج ين دػع  دصلهف  ددخلفيت دنظلدف ل ا   تا
  دوكلد ػف  الجهػزم ًلا قصػً دػع ،  ددطيعن دخيص

ًقيهػف ل وكػيـ ل ددتيه ػف  دتخطػ ط نلػع لخػعن ه ػا  د
ًلط ًخ ص  دبلزدف  دش ًكيت دلت   دخػيص  ددطػيع دشػ
ً  يت  طػيً ل ػع د هػي، ل التفػيؽ   ددػل ن فنل دتشػ
ً ً نلع  د دؿ دع دددؾ  ددنظدف ً كف " دهاأ تد  "  دش

 ا ػً  دخػيصنل ددنظدػيت ل ددطػيع  دوكلدػف هػ ف
ًكف دػعن،نل الاتدػيـل ددجت  دوكلد ػف   دشػ ه ف هيددشػي

ًاي هكي ػف ً ؾ لدةػتل يتهي صػل   دشػ ه ف  الجهػزم ل شػ
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نن. دتنف ػدن دوةػف خػديني هيدخادػف ل ددجتدػعن ددةػتف ا
  دتلػل   ػع  ددتةػهب " هدهػاأ هيالخػي فن دػ ن الدتػز ـ

خبلؿن دنتجيتث نف  ددنت  لدة د ف " ددؾ دديهؿ ها ع
ًم  خيصػف  دنهػيئع  دػتخلص ل ػع  ددتكيدلف و يتهي ال
ًتهط   دي ًجيع  دت هئف هدةتلزديت    ل دت ل ػؼنل الةػت

ًم دلتكػيد ؼ  دكيدػؿ ًل  لتدكػ ف  دخادػف دتوةػ ف كخػ
95)دلنظيـ ل ةتخا دث  دخيص  ددطيع اخلؿ

نن.
ًةػػػػػد ن ػػػػػ ننننننننن ًمن ددطػػػػػيعن د  ػػػػػًن ً ندةػػػػػ ط لنظػػػػػ

ًتػػبننلػػ ناػػد ندصػػًننلػػ ن ددخلفػػيتن دصػػلهثن لدػػين ت
ًكيتن دلخعندػفنندػفندشػيكؿنلصػ لهيتن تل جػثن دشػ

ً اهػػػػفن ػػػػ ن د دػػػػؿن ػػػػ ندجػػػػيؿن  دخيصػػػػثن د يدلػػػػثن لن د
صبثل البثد  تقتثرح الباحثث  تال ًن ددخلفيتن دصػلهفن،ن

إعثاد  هيكمث  فى تطبيق السياسثة الماليثة المقترحثة 
صطاع تدوير المخمفات الصثمب  وتنظيمث  عمثى ثثالث 

رئيسية لكل مسثتو  منهثا دور محثدد فثى مستويات 
كاممثثثثثثث  لممخمفثثثثثثثات الصثثثثثثثمبة منظومثثثثثثثة ا دارة المت

  -كالتالى:
ننننن دتصػػػػًننلػػػػ نجػػػػيد  ن دنفي ػػػػيتننالمسثثثثتو  ا ول

ًةػػػد )ن دزهػػػيد ف ن،نو ػػػ ن تػػػلد (ندػػػفن ددطػػػيعن د  ػػػًن
ًزن اللد    دصلهفن دتع دلدخلفيت  دزهيد فن دجدعنل دف

نن...ل دػخ ددةػيكفنل ددوػبلتنل دػف هجد هػي  دلدػلف
نضهػه  ةػكن ف كتجد ػيت تلجػا  دتػع دنػيزدهـ  ػع

ً ث ًل ػػثن ػػ نكػػؿن ددػػافن ددصػػ ن،نل دػػـلن ألدػػيكفنن دد 
نننننندلو ل نػػيتن  د خػػل ف  ددخلفػػيت هإط ػػيـ  دزهػػيدلف

ًز ت ل ه  ػلف (أةيةػع هصػفف )ن دخنز ػً ن دتػع  ددفػ
ًزاي  دلدلف ًز ت ه عناد  لدت هام تجيً دد  هف   ددف

ًز هد يدجتهػي  دلدػلف هيددةػتل ن د ػين نل دػد ف  هػيدف
ًش....ن دخنل  ل دتدط ع  د ينلم  دد  ده  هي تده ال  دج
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ًش ًز ت اػد  تػال ً لدصػينع ل ًج ا خػؿ  ددفػ  لخػي
ًبن دهيو ػثن فننن(96)هيدداف  دزهيد ف تجدع دنيطؽ .نتدت

ًةػػػد ن دػػػ ن ن دالدػػػثنهتول ػػػؿناػػػد ن ددطػػػيعن د  ػػػًن تدػػػـل
ًمننشػيطهـن ًةد ندفنخبلؿنتشج  هـننل نهلػل قطيعن
ًلنيتندتنيا ػػػػػثن  ػػػػػ ندطػػػػػيًنقػػػػػينلن ن ػػػػػ نشػػػػػكؿندشػػػػػ

،نل دكػفن فن تودػؽنددػؾندػفن(97)خيصػفنههػـنن دص ً
ًـنجدػعن دنفي ػيتندػفن ددنػيزؿن خبلؿنتنظ ـنقػينلن ن جػ
ًلنيتن ًلعندػفناػد ن ددشػ ًعنندالن  ندطػيًندشػ ل دشل 
ًعنن ،نلنلػػػػػ ن فن ػػػػػتـنتدةػػػػػ ـن الو ػػػػػيءن دةػػػػػكن ثنل دشػػػػػل 
ًةػػد ن،ن ً ان ددطػػيعن د  ػػًن ل ددنػيطؽنلتلز  هػػينهػػ فن  ػػ

ًلعندػنهـنجدػعن ددخل ًخصندكؿندشػ فػيتندػفنهو  ن 
ًـنل  يقبنقينلنين د ندينقيـنهجدػعن دنطدفندواامننل ج
ً ن،نكدػػػػػين جػػػػػبن دػػػػػز دهـن  دنفي ػػػػػيتندػػػػػفندنطدػػػػػفن خػػػػػ
ً تنجدػػػػػػػػعن هيددهػػػػػػػػيا ءن دتنظ د ػػػػػػػػثن دتػػػػػػػػ نتوػػػػػػػػاانال
ًئ ةػ ثن ًؽن د ً تهيننلػ ن دطػ  ددخلفيتنلدل ن ااينلدةي

                                                 
(96)

 )عْ٘ة ٍؾبفظخ 15 فٚ أعشٝذ دساعبد ػذح ٍِ ؽٞش ٝزؼؼ  

 ٗأعدٞ٘ؽ، ٗقْدب، ٗعدٕ٘بط، ٗأعد٘اُ، ا١ؽَدش، ٗاىجؾدش عدْٞبس،

 ٗاىقيٞ٘ثٞدخ، ٗدٍٞدبؽ، ٗاىَْ٘فٞدخ، ٗاىغشثٞدخ، ٗاىذقٖيٞدخ، ٗاىَْٞدب،

 ٍزخظظخ ٍٗشامض ٍذُ ثَظش ٝ٘عذ ٗاىغٞضح( أّٔ ٗا٣عنْذسٝخ،

ٗاىظددْبػٞخ  اىجيذٝددخ اىَخيفددبد ٍددِ ٍؾددذدح ٍدد٘اد ٣عددزشعبع

 ٍِ فٖٞب ٗا٥رغبس اىَْجغ ػْذ اىَ٘اد ٕزٓ فظو ٝزٌ ٗاىزغبسٝخ،ؽٞش

 ٍظدش ٍدذُ مدو فدٚ اىشعَٚ غٞش أػؼبساىقطبع ٍِ شجنخ خ٦ه

اىَششٗع ا٥قيَٞٚ ٥داسح اىَخيفبد اىظيجٔ ىدذٗه -اّظش : .ٗقشإب

اىشإِ ىقطبع رذٗٝش اىَخيفبد  اىَششا ٗاىَغشة اىؼشثٚ ،اى٘ػغ

اىظددديجخ فدددٚ ٍظشٗاىز٘طدددٞبد اىخبطدددخ ثدددذػٌ ٗرطددد٘ٝش اّشدددطخ 

 . 26اىزذٗٝش فٚ ٍظش ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص 
(97)

ٗرىددددل ّظددددشا ٥ُ اىَشددددشٗػبد اىظددددغٞشح رزغددددٌ ثؼددددذد ٍددددِ   

اىخظددبئض اىزددٜ رَٞضٕددب ػددِ غٞشٕددب ٍددِ اىَشددشٗػبد ىؼددو ٍددِ 

٘مخ ىفشد ٗاؽذ أٗ ػذد إَٖٔب ٍؾذٗدٝخ اىَينٞخ اىزٜ رنُ٘ ػبدح ٍَي

ٍؾذٗد ٍِ ا١فشاد رشثطٌٖ ػ٦قخ قشاثخ اٗ طدذاقخ ٗصٞقدخ، ثغدبؽخ 

اىٖٞنددو اىزْظَٞددٜ ؽٞددش غبىجددب  ٝزدد٘ىٚ ا٣داسح طددبؽت اىَشددشٗع 

ٗٝؼبّٗددٔ ػددذد ٍؾددذٗد ٍددِ اىؼددبٍيِٞ ، اّخفددبع ٍغددز٘ٝبد ٍؼبٍددو 

سأط اىَددبه/ اىؼَددو ؽٞددش ٕددزٓ اىَشددشٗػبد رؼزَددذ ػيددٚ اعددزخذاً 

ٞذا  ٗأقو مضبفخ سأعَبىٞخ ٍَب ٝغؼيٖدب ٍشدشٗػبد رنْ٘ى٘عٞب أقو رؼق

مضٞفددخ اىؼَبىددخ ثب٣ػددبفخ اىددٜ اػزَبدٕددب فددٜ اىغبىددت ػيددٜ اىخبٍددبد 

اىَؾيٞدددخ ىدددشخض أعدددؼبسٕب ٗر٘افشٕدددب فدددٜ ا١عددد٘اا اىَؾيٞدددخ ، 

اّخفددبع ٗفددد٘ساد اىؾغدددٌ ّزٞغدددخ ٥ّخفدددبع اىطبقدددبد ا٣ّزبعٞدددخ 

ٝددذ ٗؽغددٌ ا٣ّزددبط . مَددب ريؼددت اىَشددشٗػبد اىظددغٞشح دٗسا ٍزضا

ا١َٕٞخ فٜ ا٥قزظبد اىد٘ؽْٜ . ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو ؽد٘ه ٍبٕٞدخ 

اىَشدددددشٗػبد اىظدددددغٞشح ٗخظبئظدددددٖب ٗإَٞزٖدددددب ا٥قزظدددددبدٝخ 

ٍؾَدددذ ػضَدددبُ ، دٗس  -ٗا٥عزَبػٞدددخ ٗمٞفٞدددخ رط٘ٝشٕدددب أّظدددش :

اىغٞبعبد اىَبىٞخ فٚ رَْٞخ قطبع اىَششٗػبد اىظغٞشح فٚ ٍظدش 

ٞددخ اىزغددبسح ، عبٍؼددخ ، سعددبىخ ٍبعغددزٞش ، قغددٌ اىَبىٞددخ اىؼبٍددخ ، مي

 .34:14، ص   2229ا٥عنْذسٝخ، 

،نل التفيؽند هـننل ن ةللبنجدعن ددخلفػيتنل دػيكفن
ًزن اللد نل ةللبن الةت فيامندنهينلدين تطلهػثنددػؾن دف

ً تنجدعن دنفي ػيتنل دويل ػيتنلألن ػثن دفن ال تنكة ي
 هـلتشػج   تهـتػلن  دتجد عنل....ل دخن،نكدين جػبنن

  صلهي ه ا  دلدخلفيت  ددنفصؿ ندل يتن دجدع نلع
ً انن ددنهع دف ً هػثندخصصػفنال ػ ً تنتا دػفنخػبلؿنال

لهيدتػػػػػيد نتكػػػػػلفناػػػػػد ن د دل ػػػػػثندنظدػػػػػثناػػػػػد ن ددطػػػػػيعن
 لدةجلثنهشكؿنقينلن ن.ننلددةدث

ً ةػتهينإلخت ػيًنننن ل لجان د ا اندفن دها ئؿن دل جبنا
 الةللبن ألد ؿندلجدػعنل هةػطهيناػلنجدػعن ددخلفػيتن
ًزن لن ػ ن دفن ديـنكؿنلوػامنةػكن فن ػ نكػ سنالفن ػ
ًزن ددخلفػػػيتن ك ةػػػ فن نتدػػػيا ننلػػػ نق ػػػيـن دةػػػكيفنهفػػػ

ن دجػيؼ لادػين ددكػلف أةيةػ  ف دكػلن ف دهػائ ينددػ 
ًز ت نل  شتدؿل    دهبلةت ؾ د ؿ دلتال ً  دديهلف  ددف

ًؽ ن،ن ددكػػلفل ددنةػػلجيت ل دزجػػيجنل دد ػػياف ل دػػل
ًطب  كدخلفيت  د خل ف  ددل ا هيقع نلع ل وتلم  د
ل ألط دفنلددؾندتود ؽن قص ن ةتفيامن ل دخهز  دطهع

ًؼننلػػػػػػ ن  قتصػػػػػػيا فندنهػػػػػػين،نلانػػػػػػينالهػػػػػػاندػػػػػػفن دت ػػػػػػ
ـن ددػػػػيا ن دخصػػػػيئصن إلجتدين ػػػػفندلةػػػػكيفنلدةػػػػتل ا

ل دت ل دػػػػػ نلهوػػػػػ ن دكين ػػػػػفن دد ػػػػػيـنهودػػػػػبلتندتلن ػػػػػفن
ًًنهنػػػيءن  دةػػػكيفنهأةػػػللبنجدػػػعن ددخلفػػػيتن دػػػد ن تدػػػ
ن ً ةػػػفننػػػيا تهـنلتديد ػػػااـنلددػػػؾندتوا ػػػان دػػػاًل نلػػػ نا
ًكتهـن نهػػثن دةػػكيفنلدةػػتل ندشػػي  دػػد ن دكػػفن فن دػػـل
ًزن أللد ندلدخلفيتن،ندعنهو ن   نندل فن دجدعنل دف

ل طن فن ددت ػػيلن فندػػعننظػػيـن دكين ػفن  جػػيانوػػل  زندلدػػ
ً ديتننلػ ن ددخػيدف فندلنظػيـن جدعن دنفي يتنللخعنا
 ددلخػػػػلعن.نل دكػػػػفنجدػػػػعن ددخلفػػػػيتندػػػػفن دػػػػيـنكػػػػؿن
ًمنةػػكن فندػػعنتوا ػػاندلنػػان يهػػتندػػددؾن لنهلخػػعن ندػػي
ً تندتجد ػػػػعن ددخلفػػػيتن،نلقػػػػان ويل ػػػيتنهجػػػػل ًن د دػػػي
ًمننهكهػػػيسندخػػػ طن ددخلفػػػيتن ً تنصػػػ   تةػػػتخاـنةػػػ ي



 رط٘ٝش طْبػخ رذٗٝش............فبػيٞخ اىغٞبعخ اىَبىٞخ فٚ رَْٞخ ٗان حسن محمود سوسة                      أ/ إيم  

 

35 

 

ًاين لن دػػػتخلصنن ةػػػت ا ا نإلنػػػيام  ةػػػتخا دهين لنتػػػال 
ن.98)دنهي

ً دػػثنننننننننن ًزنههػػد ن دط ل ودػػؽن ةػػللبن دجدػػعنل دفػػ
 د ا ػػاندػػفن ددد ػػز تننلػػ ندختلػػؼن ددةػػتل يتن دفن ػػثن
ل الجتدين ػػػػثنل القتصػػػػيا ثنلكػػػػددؾن ددةػػػػتل ن ده ئػػػػػ ن

ًم  وتػيج  دفنػعنال  ددةػتل  ل دصػو ن.ن  لػ   دخهػ
ًم ً بن كه ػ  ةػ طندل ديدػفه دل ػيدل فنل كفػ نتػل  ًنتػا

ًلعنلاػلندػين نجػيب  ػع  دجدػع نلػ   دديئدػف  ددشػ
ً ان  تنيةػػبندػػعن ددةػػتل ن دت ل دػػ ن ددن ػػاـنايدهػػينال ػػ

 نخػل ف دػل ا نلػ  اػد ن ددطػيعن،ن دكين ػثن دوصػلؿ
 ددػ   ػ ا  ددػي  د خػل ف ا ػً  ددلل ػيت دػف خيد ػف
  ددلل ػيت دف خيدع  دجلام نيد  ةديانخلم دنتيج
ألن ل دزجػيج هبلةػت ؾ د د ػؿ دلتولػؿ  دديهلػف ا ػً

 دػف د ػاؿ أنلػ  نلػ   د د لػفن،ن دوصػلؿ  دد ػياف
ًلز ت ً   ددفػ  جػلام لهػأنل  دلتػال ً  دديهلػف  ألخػ

  دتػع  د خػل ف هػيددل ا  ختبلطهػي د ػاـ ددكنػفننت جػف
ًز تن.نلنلػ  اػد  لنلن ػف نظي ػف دػف تدلػؿ   ددفػ

  الجتدينعنن  ا ن د نتل  ًندصػاًناخػؿ  ددةتل 
ًز يؿ دنفي يتنلند دجيد ع ل دتجيًندفن ل دد يدجف  دف

ًم ندػؿ  ػًص خػبلؿنتػل  ً ،ندػعنؼن د دػيؿ  ال كه ػ
ًن فنل ددهػػػػلؿن الجتدػػػػين نهػػػػيفن وصػػػػلدهـننلػػػػ ن دشػػػػ
 صػػػهول ندػػػفنأصػػػويبن الندػػػيؿنهػػػاالندػػػفن دلصػػػدفن
ً ان،ن ختفػيء   الجتدين فن دت ن  ػين ندنهػيناػلالءن ال ػ

ًزن  دلدػلف  دػد ف  د دػيؿ  صيوب  ددم  إلشدئز ز هفػ
ًز ت دد يدهـ نت جف ت دنفي ي  دخلفيت نف هفصؿن ددف

 ل ةتنشػيؽ  ألو ػيفن( د ظػـ  ػع )ن دفيةػام  ألط دػف

                                                 
(91 )

د ثشبٝش خٞشٙ ٗأخشُٗ ، دٗس ا١عٖدضح اىؾنٍ٘ٞدخ فدٚ ٍ٘اعٖدخ 

ٗاىَؼَبسٝخ ،  اىزخطٞطٞخ اىذساعبد ري٘س اىجٞئخ اىؾؼشٝخ ، ٍشمض
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ًل ئ  ً هػفنل دت يدػؿ  دػ ً ت دػع  دك   ددصػيوهف  دوشػ
  ادصتصثاد المسثتو  عمثىأمثا .نن ددتوللػف دؤلط دػف

ًتفيع  ةلؼن  ا ناد ن الةللبن د   لهيدتيدع جلام  
 دػل ا د كدػً نػف  دنػيت   د خػلم  دةػديا ةػ ً

ًزاػػينف  دةػػيهؽ  د خػػل ف ًز ت   ً   ددفػػ ،نن ألخػػ
ًتفيع ًز ت لجلام نةهف    نػف  صػلهي ةػهؽ  دتع  ددف
ًتف ػف هنةػهف  د خػل ف  ددػل ا   دكه ػً نخفػيض ال،نند
ً ض  إلصػيهف دوتدػيؿ  ػع  دهػي  ت ػًض ل دتػع هػيألد

ًز ندػيؿ ًزن د ن جػف  دفػ  خلػؽ،نن ددختلطػف نفي ػيتدفػ
 .نندؿ  ًص

ى  والصثثح البيئثثى لمسثثتو ا عمثثى واخيثثرا         
ًتػبننلػ ن دتطه ػؽن دصػو  ندهػد ن دنظػيـ ًتدػيء  ت   ال

ًز دل قػع  ػع  د دػؿ هه ئػف ًز ت  ػ  نػف ه خػهي  ددفػ
ًز ت اػد   خػتبلط د ػاـننت جػفنه ػض  هػيددل ا  ددفػ

ً هػف ًل ئػ  لجػلا ناـ لهيدتيدع  د خل ف ً ت ك نألوشػ
 دةػههيت دػف خػيد  ندػع نخػلم ةػديا دنتػيج،ن

ً ض ً د خػل ف ل ددلل ػيت  د لػف د ل دد ػياف  ألدػ  ا 
 ً ًهػف نظي ػف ددػ   ػ ام ددػي  ألخػ ً ن ػف  دت   دز

ً نػيت لصػبلو تهي  أاد ػف ننهػي ل نػت ن د خػل ف دلز
،نكدػين نهػيندلل ػف ا ػً صػو ف (ننخػل ف)ن طه   ػف
ًم نظيـ د ت  د سلننث،تنظ د لندفن دنيو ثن دننهة ط دا 
  ػع  ددخلفػيت جػيد عنجهػف دػف قػينلنع دػينع انػيؾ
ًخ ص لجػػػلا ويدػػػف ل دكػػػفننتبل ػػػ ن،  هػػػيدجدعنتػػػ
ً ً أل ًط صػو ف دلن ه ئ ػف دنخػ  هدػل ن ف  الدتػز ـ هشػ

ن.ن ددخلفيت جدع لقل ن فن د دؿ
ن دالدػػػثنننالمسثثثتو  الثثثثانى ًبن دهيو ػػػثن فنتدػػػـل تدتػػػ

ًمننشػػػيطن د ػػػيدل فن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل ن ػػػ ندطػػػيًن ههلػػػل
ًلنيتندتلةػػػطث كػػػػبلنخػػػػـنتننقػػػينلن ن ػػػػ نشػػػكؿندشػػػػ

ن-:دف
ًز ت دد ه ػعن لدت هػام تجػيً .1   دلدػلف ل دػد ف فػ

ًز هد يدجػثن ددخلفػيت  ل دتدط ػػع  د ػينلم هػػيدف
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ًش....نلدين د نددؾن.  ل دج
ًش .2 ًز ت لدصػينع ل ًج ا خػؿ تػال ًن ددفػ  لخػي

لت تدػػاننلػػ ننهيددػػاف  دزهػػيد ف تجدػػع دنػػيطؽ
ًؽن دها ئ ػػػػػفن ػػػػػ ن دتػػػػػال ًنالفن الخػػػػػدن ػػػػػ ن  دطػػػػػ
 النتهػػػػيًنال ندوػػػػيد ًنصػػػػو فن لن جتدين ػػػػفن لن

ًابن دالن ًاينلتوا  هين.ه ئ فنلت  دثن  نتطل 
  دةديا نعيلدصنفي يتن د لد يدجفنتال ً دصينع .3

ً ن  د خػػل نل دتػػ نت تدػػاننلػػ ن ةػػيد بن ك ػػًنتطػػل
ًشنل فندػػػػػػـنتصػػػػػؿن دػػػػػػ ن  ػػػػػ ن النتػػػػػيجندػػػػػػفن دػػػػػل
 ددةػػػػػتل ن ددطلػػػػػلبندلنهػػػػػلضنهصػػػػػنينفنتػػػػػال ًن

ً ف ددخلفػيتن دصػلهفن،ن  دجػااننهيالخػي فندلدةػت د
ًاػػػػبن ػػػػ نجػػػػدههـندل دػػػػؿن ػػػػ نصػػػػن ينفن دلػػػػد فنن

 دتػػال ًن ػػ ناػػد ن ددةػػتل ن،نكصػػنينيتنلةػػ طفن
نن ػػػػتـنت ػػػػد تهيندػػػػفن ددةػػػػتل ن اللؿن، و ػػػػ نتدػػػػـل

ً ان  دالدفندفنخبلؿنة يةتهين دديد ػفنهدةػينا نن  ػ
ًلنيتهـنلتطػػػل ًن اػػػد ن ددةػػػتل ننلػػػ نتند ػػػثندشػػػ
 الةػػػػػػيد بن ددةػػػػػػتخادثن ػػػػػػ ن دتػػػػػػال ًنل ةػػػػػػتخا ـن
ن دتكنلدلج ين دوا  فندز ػيامن دجػلا نلتدل ػؿن دفيقػان،
ًاينهشػكؿندةػتدًن لتل  ًن ددػل ان دتػ نةػ  يانتػال 
لدواان دكد ػيتنندتوا ػان دطيقػفن الةػت  يه فندكػؿن
ًتػثننلػ ن دتند ػثنل دتطػل ًندػفنخػبلؿن ًلعنلقا دش
ًلنيتنن ػػػػػػػػػػػػ ن ددةػػػػػػػػػػػػتل ن اللؿن ًهػػػػػػػػػػػػطن ددشػػػػػػػػػػػػ

ًلنيتند د ػػفنندهػػد ن ددةػػتل  ،نلددػػؾننػػفنننكدشػػ
ً ؽن  هػ ف ت يقا ػف ت يلن ػف نبلقػف دقيدػف تشج عط
ًكيت  ػ  دتدػ بل  خػيص د  ددطػيع ًم شػ  دا 

ً ان ػ ن  ػ ناػد ن ددةػتل ن دصػلهفن ددخلفػيت ل ال ػ
 ددةػػػتل ن اللؿنه ػػػانتدنػػػ فن لخػػػينهـن ػػػ ن طػػػيًن

ًةد ن ًكف أنشطف إلقيدف ،خيصنلن  دلتال ً دشت
 لتلؾ  دوكلدفنه ف نل ث  دت يقا تـ دي دنطلؽ دف

ًكيت  دػف % 80  نددػ صػؿت نةػهف هتػال ً  دشػ
 نبلقػفنتكػلف أف لػ ن ، ةػنل ي  ددخلفػيت كد ػف

ً كف  لدلزدػف ددننػف ت يقا ػف نبلقػف هـه ػن  دشػ
ً  ف ًكف  ألنشػطف دز لدػفنلتػتـ دلطػ  هدل قػع  ددشػت
ًاي  دتػ    دنػف  ددديدػب ا خػؿ دوػاام  تػا 

ًكيت ن  ددصػينع اػد  ،نل تـن  ن(99)ن دخيصف  دش
  دهبلةػت ؾ د ػؿ   دنفي يت  ةتدهيؿننلعندوااندف

ًؽ ًتلفن  ل دزجػػػيجن ل دػػػل  ل دد ػػػياف   ل دكػػػي
ًز ناق دػػين و ػػ  لخبل ػػث  ل القدشػف ًزاػين ػػ  ػػتـن 

لتدةػػػػػ دهيند ػػػػػامندةػػػػػتل يتندػػػػػفن دجػػػػػلا نتده ػػػػػا ن
 نتيج فنخيصفنطهدين لوا ت    تصن  هي إلنيام

 دػ ن  د خػل ف ندػؿن ددػل ان  تـ دكؿندةتل ن،نكدي
ً نػي  دػفن  د ا ػا دصػينعن دةديا د خػل ،ندػعند

ً طيت ًاػي  دل جػب  ده ئ ػف  الشػت عندلقػ  ػ  تل  
ًاػي نػاـ نلػ  دل دػؿ  ددصنعن  نلػ   دةػله  تي  

ً  هوػز ـ  ويطتهػػي  ددا نػفن،ن  ػتـ ه ئػف  شػج
ًهتهي لد يدجف ًب دخديفنناـ ت  د هين  دةل ئؿ تة

. 
ًلنيتندتلةػػػػػطثنتتػػػػػلد ننظي ػػػػػثن .4 ًخ صنددشػػػػػ  دتػػػػػ

ً ػػػػػعن ًئ ةػػػػػ ثنل ًصػػػػػفثنل دد ػػػػػيا فن د ًعننل ال  دشػػػػػل 
ً كديتن ددخلفيتنههين.  ت

ًلنيتندتلةػػػػػطثنتتػػػػػلن .5 ًخ صنددشػػػػػ د ننظي ػػػػػثن دتػػػػػ
ً ثلاة ؿن دتدي ً تنل دنصبن دتدكي  .  ؿنل دني ل

ًلنيتندتلةػػػػػطثنتتػػػػػلد ننظي ػػػػػثن .6 ًخ صنددشػػػػػ  دتػػػػػ
ًدػػػػػيؿن  دوػػػػػا ئؽن د يدػػػػػثنل دشػػػػػل ط ءنلتدشػػػػػ طن د

ًهلتهي.  لا
ًلنيتندتلةػػػػػطثنتتػػػػػلد ننظي ػػػػػثن .7 ًخ صنددشػػػػػ  دتػػػػػ

ً نن.   النفيؽنل دكهي
ً ػػػػػ ن .8 ًلنيتندتلةػػػػػطثنتتػػػػػلد نتف ًخ صنددشػػػػػ  دتػػػػػ

لويل ػػػػػػيتننلاةػػػػػ ؿنلصػػػػػػ ينثنةػػػػػػبلؿن ددهدػػػػػػبلت

                                                 
(99)

٥داسح اىَخيفدددبد اىظددديجٔ ىدددذٗه اىَشدددشا  اىَشدددشٗع ا٥قيَٞدددٚ 
ٗاىَغدددشة اىؼشثدددٚ ، اى٘ػدددغ اىدددشإِ ىقطدددبع ردددذٗٝش اىَخيفدددبد 
اىظدديجخ فددٚ ٍظددش ٗاىز٘طددٞبد اىخبطددخ ثددذػٌ ٗرطدد٘ٝش اّشددطخ 

 . 45اىزذٗٝش فٚ ٍظش ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص
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ً ندتكػػػي ًن ًعننوتػػػ نالنتكػػػلفنهػػػ   ددخلفػػػيتنهيدشػػػل 
ً ضن. ً تنلنل قؿن الد   دوش

ً ػػػػػػعن .9 ًلنيتندتلةػػػػػػطثنتتػػػػػػلد ن ًخ صنددشػػػػػػ  دتػػػػػػ
ن دخلفػػػػػيتن الةػػػػػل ؽن د يدػػػػػثنلدخلفػػػػػيتن ددجػػػػػيًز

 ل دو ل نيتن دني دثن.
ًلنيتندتلةػػػػػطثنتتػػػػػلد نجدػػػػػعن .10 ًخ صنددشػػػػػ  دتػػػػ

ً كػػػػػزن  ددخلفػػػػػيتن دطه ػػػػػثندػػػػػفن ددةتشػػػػػف يتنل دد
  دصو ثن.

ًلنيتندتلةػػػػطثنتتػػػػلد ن نشػػػػيءن دتػػػػًن .11 خ صنددشػػػػ
ًمندوطػػػػػػػػػػيتن دندػػػػػػػػػػؿن دلةػػػػػػػػػػ طثن لتجه ػػػػػػػػػػزنل ا 

 دلدخلفيتن
ًلنيتندتلةػػػطثنتتػػػلد نتشػػػ  ؿن .12 ًخ صنددشػػػ  دتػػػ

ً كزن دد يدجثن.  د
تتػػلد ن دالدػػثندػػػفنخػػبلؿن ددول ػػػيتنلخػػعننظػػػـن .13

ًمنلدخلفػيتن دهنػيءن ًمن ددخلفيتن دخط دةتدلثنإلا 
ًخصن ً عندةتدلفن،نل  ًاـنكدشي ل دتش انلنيت ن د

ً اناد ن ددةتل ن دد يـنههينهاأنهيدجدعن اللد نال  
ً نهيدد يدجػػػػػػػثنل دتػػػػػػػال ًنل نتهػػػػػػػيءن ًل ًزندػػػػػػػ ل دفػػػػػػػ
ًمندػػفن ده ئػػيتن هػيدتخلصن الدػػفننهدةػػينامندهيشػػ

ًتهػػيط  لنتػػاخؿنن دوكلد ػػفن ددختصػػفنلالفن  ن 
ً ان ددةتل ن اللؿ  .ندفن  

ًلنيتن .14 ًخ صنددشػػػػػ  دكػػػػفندلالدػػػػثن فنتتػػػػ  ن دتػػػػ
يؿندػػػػػفندتلةػػػػػطثنتجدػػػػػعنهػػػػػ فن ك ػػػػػًندػػػػػفندجػػػػػ

  ددجيالتن دةيهدثن.
ً تن دخػخدثننن المستو  الثالث  - ل خػـن الةػت دي

ًمن ػػػػػ ناػػػػػد ن ةػػػػػل ءن دلطن ػػػػػثن لن الجنه ػػػػػفن ددهيشػػػػػ
ً نتخـنكبلندػفن ًنيتنكه  ًل  ددطيعن  نشكؿندش

 نن-:
ً نتخػػػػػتصنهيدتػػػػػال ًنل دتصػػػػػن عن،نن .1 ً عنكه ػػػػػ دشػػػػػي

ً ندلجػػلانه ػػضن ددجػػيالتن دتػػ نتوتػػيجن دػػ ن  نظػػ
 دتػػػػػ نقػػػػػانالتكػػػػػلفن ةػػػػػتخا ـن الةػػػػػيد بن دوا  ػػػػػفن

ًمنلالن ػػتدكفن ددةػػت دًن ددولػػ ندػػفنتطه دهػػين دتػػل 
ً تن دفن ػػػفنن ًامن،ن دػػ نجينػػػبننػػاـنتػػػل  ًن دخهػػ هدفػػ
ل دتكنلدلج ػػػفن د يد ػػػفن دتػػػ نتوتيجهػػػين،نهيإلخػػػي فن
ً عن ً فن د يد ػػػػفند ػػػػؿندشػػػػي  دػػػ ننتكلفتهػػػػين الةػػػػت دي
ً عن ًهػػيءندػػفن ددخلفػػيتن دصػػلهفن،ندشػػي دنتػػيجن دكه

 ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن،نندنتػػػػيجن د ػػػػيزن دو ػػػػل ندػػػػف
ًلج ن ندػفن ددخلفػيتن ً عندنتػيجن دلقػلان ده ػا دشػي

  دصلهفنل......ل دخن.
ً نتتػػلد نن .2 ً عنكه ػػ ً دشػي ًولػثن الخ ػػ ددنظلدػػثن  دد

ًمن ً ن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهثنلتخػػػػتصنهينشػػػػيءنل ا   ا 
 ددديدػػػػػػبنل ددػػػػػػا  فن دصػػػػػػو ثن،نو ػػػػػػ نتةػػػػػػػتدهؿن

 ا ػً  ددػل ا  دصػو ف ل ددػا  ف  د دلد ف  ددديدب
ً لخػيتن دهػاـ لدخلفػػيت دلتػال ً لػفديه د  لد

100)ندنهي  دنهيئ  دلتخلص  دةديا نعيدص
ن.

ً عن د دبلقػػثن ػػ ننن           نتنف ػػدناػػد ن ددشػػي ل ةػػتلـز
ً تن الجنه ػفن دجيؿن ددخلفيتن دصلهثن الةت ينثنهػيدخه
ً وػؿن  ددتخصصفن  ناد ن ددجيؿننل ن القػؿن ػ ن دد

ًمن دػز ـن ددةػت دًن ن اللد ن ًل ًلعندعنخ الجنهػ ندلدش
ً وػػػػؿن دتيد ػػػػثن ً  فن دػػػػلطن  فن ػػػ ن دد ً ؾن ددةػػػػت د هيشػػػ

 ػػػ ن د دػػػانهدػػػينالن خػػػؿن هنةػػبند  نػػػثن تفػػػؽننل هػػػين
ً ػػػ ن دت يقػػػان،نل كػػػلفنددػػػؾندػػػفن هدصػػػيد ن  ندػػػفنط
ًكيتن خػػػبلؿنندػػػؿندنيقصػػػفندوػػػاامننيدد ػػػفنهػػػ فن دشػػػ
ً طنلجػػلان  دد الػػفن ػػ ناػػد ن ددجػػيالتندػػعنأاد ػػفن شػػت

ً فنتتلد ن نديؿندوػاامنهنػ ً كفندص يءننلػ ن د دػلانش
ً تن الجنه ػػػػفن ًدػػػػثن،نهدػػػػين ةػػػػياـن ػػػػ نندػػػػؿن دخهػػػػ  دده
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ً ههـنلتأا لهـندل دؿن  ندجػيؿن ً فننلتا دل ديدفن ددص
 دصػػػػنينيتن دجا ػػػػامن دنيشػػػػئفنه ػػػػان نتهػػػػيءندػػػػامن د دػػػػان
ًلعنن ً ًن ددشػػ ًو ػػؿن ددةػػت دًن الجنهػػ ندخػػديفن ةػػتد ل

ًمن د دان.ن نهنجيبنل النتيجنه ان نتهيءن ت
بن دهيو ػػػػثندنشػػػػيءنا ئػػػػفنوكلد ػػػػػثنكدػػػػينتدتػػػػًن         

ًلعن ًقيهػثندهػين ػ ً ؼنل د دةتدلفندلتنظ ـنل دتنة ؽنل الشػ
نل ندةتل ن ددوي ظيتن،نل كلفناا هينانـن نشػطفن
ًمن ددخلفػيتن دصػلهفنهصػففننيدػفنل نشػطفن دتػػال ًن  ا 
هصػففنخيصػػفنل دكػفن فن طلػػؽننل هػين ده ئػػفن ددلد ػػفن

ًمن ددخلفػػػػػيت ناػػػػػد ن ده ئػػػػػثنهلنن(101)نإلا  خػػػػػعن،نلتدػػػػػـل
 دخػػػػػػل هطنلتوا ػػػػػػاند ػػػػػػي  ًن الا ءن،نتػػػػػػل   ًن ده ئػػػػػػثن
ً قبنلتودًن  ددبلئدثندلتنف دنلتدد ؿن دد لقيتن،نل فنت
ًأ ن ػ ن د ا ػاندػفن لتويةبن...نل دخن.نلقان ةػتدًن دػ
ً د ن دتػػػػال ًن  دػػػػالؿن دتػػػػ نقيدػػػػتنهتصػػػػد ـنلتنف ػػػػدنهػػػػ
 دنيجوػػػػفننلػػػػ ن نشػػػػيءنا ئػػػػفنتنةػػػػ د فنخيصػػػػفنتتدتػػػػعن

ً د نانػـنهصبلو يتنل ة فندلدتيه فن ل دتنةػ ؽنهػ فنهػ
ًمن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفنهكػػػؿندةػػػتل يتهينلهػػػ فنجد ػػػعن  ا 
د ةةيتن دالدفنل دجهيتن ددينوفنوت ن تـن الةػتفيامن
ًؼننلػػػػػ ن ً د نل دت ػػػػػ  ددصػػػػػل ندػػػػػفنجد ػػػػػعناػػػػػد ن دهػػػػػ
ً   ػػػفن،ن  الوت يجػػػيتن دف ل ػػػفندػػػفن دنيو ػػػفن دفن ػػػفنل دج 
ًةـن ددبلدػ ن دخيصػفن لتكلفناد ن ده ئفندةئلدفننفن

                                                 
(
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ف٤داسح اىَخيفبد رٌ رقغٌٞ اىَغبؽخ اىنيٞخ ىفشّغب اىٚ ٍْدبؽق (  

ش رنُ٘ مو ٍْطقخ ٍغدزقيخ ػدِ اىجدبقٜ ٗىٖدب اداسح ٍغدزقيخ ٝدزٌ ثؾٞ

رشددنٞيٖب ثَددب ٝزْبعددت ٍددغ ظشٗفددٔ ٗؽجٞؼزددٔ اىجٞئٞددخ ٗا٥قزظددبدٝخ 

ٗرزددد٘ىٚ اداسردددٔ ٗمبىدددخ ٍبىٞدددخ رندددُ٘ ٍغدددئ٘ىخ ػدددِ ا٣داسح اىفْٞدددخ 

ٗاىَزَضيددخ فددٜ ٗػددغ خطددؾ اىَشددشٗػبد اى٦صٍددخ ىيؾفددبظ ػيددٚ 

ِٞ ثٖدب ثب٣ػدبفخ اىدٚ اىَ٘اسد ٗطدٞبّزٖب ٗرد٘فٞش اىخدذٍبد ىيَْزفؼد

ا٥ششاف اىَجبشش ػيٚ رْفٞز ٗاداسح ٕدزٓ اىَشدشٗػبد، ٗقدذ ريقدذ 

اىَشدشٗػبد  فدٜ اىغدْ٘اد ا١ٗىددٚ ٍدِ اىضَبّْٞدبد ٍغدبػذاد ٍددِ 

اى٘مب٥د رف٘ا ٍبدفؼزٔ ٍِ ػشائت ٗرىدل ثٖدذف رخفٞدا اىؼدتس 

اىؼددشٝجٜ ٗصٝددبدح اىَغددبػذاد ىيظددْبػخ ٗؽزددٚ َٝنددِ اىددزؾنٌ فددٜ 

شاس اعزَبػٞددخ ٍَنْددخ ، ٗىنددِ ثذاٝددخ ٍددِ ٍؼددذه اىزيدد٘س ثؤقددو أػدد

ٍْزظددددا اىضَبّْٞددددبد صادد أعددددؼبس اىؼددددشائت اىجٞئٞددددخ ثظدددد٘سح 

ٍيؾ٘ظددددخ ىزؼدددد٘ٝغ اّخفددددبع اىْفقددددبد اىؾنٍ٘ٞددددخ اىَخظظددددخ 

ىيَشددشٗػبد اىؼبٍدددخ ٗىزددد٘فٞش اىؾَبٝددخ ى٢ّٖدددبس ٗاقبٍدددخ اىغغددد٘س 

اى٦صٍخ . ٍَٗب ٕ٘ عذٝش ثبىزمش أُ ىفشّغدب رغشثدخ ٗخجدشح ؽ٘ٝيدخ 

 -ت اىزيدددد٘س ػيددددٚ ا٥ّجؼبصددددبد . أّظددددش : فددددٜ ٍغددددبه ػددددشائ

Organisation For Economic Co – Operation and 

Development (OECD), P:98.;90 

ًجيعن ددخلفػيتن دصػػلهفنهدةػت دهؿنصػنينفنتػال ًنل ةػت
ن ًاػػػػػين،نكدػػػػػينتدػػػػػـل لتوا ػػػػػان ددتطلهػػػػػيتن دبلزدػػػػػفندتطل 
ًتهػػػيطنهػػػ فن ً كػػػزنتػػػان ـن ال  ده ئػػػفن دتنةػػػ د ثنهإنشػػػيءند
ًمن د يدلػفن ػ ن ًمنل ددتلةػطثنل دكه ػ ًلنيتن دص    ددش
دجػػػيؿنتػػػال ًن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفنهيددةػػػتل يتن د بل ػػػثن

فن)ن توػػػػػػػػػيا تنهيدت ػػػػػػػػػيلفندػػػػػػػػػعن ددنظدػػػػػػػػػيتن دد ن ػػػػػػػػػ
ًجػػػػػػػيؿن ً ػػػػػػفن،نجد  ػػػػػػيتن ًؼن دتجي  دصػػػػػػنينيت،ن د ػػػػػػ
ً ػػؽنددكين ػػػثن ددةػػػيادفن ػػػعن  ألندػػيؿن(نلددػػػؾننػػػفنط
ً تن دتكنلدلج ػػفن ًلنيتنلدػااينهػػيدخه تدل ػؿنتلػػؾن ددشػػ
 دبلزدفن،نل دد يلنفن عنتل  ًن  التنل دد ػا تننلػ ن
ًاػػػػػػػػػػينألنتدل كهػػػػػػػػػػينألصػػػػػػػػػػويبناػػػػػػػػػػد ن أفن ػػػػػػػػػػتـنتأج 

ًلنيتنن)ن دتػػػػأج ًن دتدػػػػل لع (نل........نل دػػػػخنن ددشػػػػ
ً ت ج فن ددلد ػػػػػفن102) ،نهيالخػػػػػي ثن دػػػػػ نتطه ػػػػػؽن الةػػػػػت

ً دجهػػػػينلتوا ػػػػان دلدخلفػػػػيتن دصػػػػلهفنلدتيه ػػػػفنتنف ػػػػدنه
ً قهػفنلتوا ػان الاػا ؼن ً ج ػفنل دد لةيئؿن ددتيه ػفنل دد
ًان ددتيوػػػف ً تن ددػػػل  ً ان دلصػػػلؿن د هػػػيندػػػعن نتهػػػي ننن ددػػػ
ًان دديد ػػػف ً فنل ددػػل  ً تن دفن ػػثنل دهشػػػ ن)نهدػػين  هػػين دخهػػػ
 ددول ػػػفنل دددنلوػػػفن(نل ألطػػػًن دزدن ػػػفن دبلزدػػػفندتنف ػػػدن

ً د ن،نلتةػػػتف اندػػػف تلػػػؾن ده ئػػػثن ددةػػػػتل يتنناػػػد ن دهػػػ
 د بل ػػػفن ػػػ نقطػػػيعن دتػػػال ًن،نو ػػػ ن كػػػلفندهػػػيندهػػػيـن
تفصػ ل ثنخيصػثنهكػؿندةػتل ندػفن ددةػتل يتن دػػ بل ن
ًانتفصػػػ ل ينننػػػاندنيقشػػػثن دة يةػػػيتن دديد ػػػثن كدػػػينةػػػ 

ًك   ده ئثن ددلد ث اًل  ز دخيصثنهكؿندةتل ن،نل تـنت
ًقيهػف دتيه ػف  ػ  نلخػهطن ددخيدفػف  دخادػف أا ء ل

ً ف لدويةهف ً ةػف ل ددخػيدف ف  دددص  تلز ػع نظػيـ لا
لنلػ ن فنن.هكي ػفن ألنشػطف  ددةػتف ا ف نلػ   دتكػيد ؼ

ً تن ً ؼندوػا ن دػلز  تدعندةئلد فناد ن ده ئفنتوتندشػ
ًمن ده ئػػػػػػػػػثن-ن ددختصػػػػػػػػػف و ػػػػػػػػػ ن تػػػػػػػػػل  ًندهػػػػػػػػػينن-لز 

                                                 
(122)

عٖددبص شددئُ٘ اىجٞئددخ ، اىَشمددض  –ٗصاسح اىذٗىددخ ىشددزُ٘ اىجٞئددٔ   

اىؾدددذٝش ىيذساعدددبد اىَزنبٍيدددخ ىددد٦سع ٗاىجٞئدددخ ، ٍشمدددض اىجٞئدددخ 

ذاسٙ ( ، اؽددبس اعددزشارٞغٚ ٗاىزَْٞددخ ى٦قيددٌٞ اىؼشثددٚ ٗاٗسثددب )عددٞ

،  42، ص 2212ىزذٗٝش اىَخيفبد فٚ ٍظش ، اىزقشٝش اىْٖبئٚ ، 

43 . 
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ًلنيتنن الدكين ػػػيت  دخػػػخدفندتند ػػػفند ػػػؿنتلػػػؾن ددشػػػ
ًمنلتدػػا ـن دوػػل  زن ً  عنل الةػت دي لته ئػفن ددنػػيخن دتشػػ
ز دػػػػفن دد لقػػػػيتندتود ػػػػؽناػػػػد ن دهػػػػاؼن،نلددػػػػؾنالفن ل  
ًلنيتنتػػػػال ًن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن اػػػػاؼنتند ػػػػفندشػػػػ
  تهػػػػًناػػػػاؼنقػػػػلدعن وتػػػػيجنددػػػػ نجهػػػػفنتتػػػػل  ًندهػػػػين

ن الدكين يتن ددنيةهفندتند فناد ن ددطيعن.
ًلعن ده ئػػػػػثنهكػػػػػؿنننننن لنلػػػػػ ن دالدػػػػػفندػػػػػفنخػػػػػبلؿن ػػػػػ

ًني ػف نظػيـ دوي ظػثن فنتػل ً  دل ػيدل ف  ددتكيدلػف دل
  ددخلفػيت لندػؿ جدػع ددطػيع  ددختلفػف هيألنشػطف
ًزنل دكنس  دصلهف ً ن  دنظي ف أنديؿ لجد ع ل دف  ألخ

ً ن نننا   د يدف  نا ان ددخططيت ،نكديننل هين فنت
ً جػيت  دػيكف توا ػا ًهػي تجد ػع ةػيويت  ج  تن
  دػيكفنتتلةػط  دنفي يتن   لكهس لندؿ جدع ل د يت
ً ي د يدجتهي دع  دةكن ف  الو يء  له ئ ين،نلتوا ا هص

ً   ػف  دنطيقػيت ًهػيت دلوػا ت  دج   لندػؿ جدػع ن
ًو ؿ ددوطيت لكددؾ  دصلهف  ددخلفيت   دتجد عنل دت
 قينام  نشيء  تطلب  الدً  يف ،  دلة طف  ددوطيت

ًتهطػف ً ئط ه ينػيتند ً ن ػف د  هػيدخ   ةػتخا ـ ل فخػؿ د
ً   ػفن  دد للديت نظـ دت ةػ ًنتلػؾن د دل ػفنن GIS دج 

ًؽ شهكف تلخ    تـ هو    دػف تفيصػ لهي هكي ػف  دط
ًؽ  طػل ؿ ًلخػهي  دطػ  ل نػا ان ددهػين  ل ةػديئهي لن
ً وؿ طهدي ل ددةتدهل ف  دويد ف   دجا ام  ددا نف ندل دد

ًكػف توا ػا  ػتـ ددػؾ نلػ  لهنػيء  . ً تنو   د ػيت دةػي
ً ت  دصػلهف  ددخلفػيت لندؿ عجد ًًل لدػ  لكػددؾ  ددػ

 طهدػي  ددوطػيتن دلةػ طف ل دػيكف نػاا توا ػا  دكػف
ً وؿ خبلؿ جد هي  ددتلقع  دصلهف دوجـن ددخلفيت  د

 . ددختلففن  ددا نف ندل
هيالخي فن د نددؾن جبن د دػؿننلػ ندنشػيءنننننننننن

ًلنيتن قينامنه ينيتناق دفنلشيدلفنلدهةطفننفن ددش
دجػػػػػػػػيؿنتػػػػػػػػال ًن ددخلفػػػػػػػػيتن دصػػػػػػػػلهفنن د يدلػػػػػػػػفن ػػػػػػػػ 

هيددةػػػػػتل يتن د بل ػػػػػثن د يدلػػػػػثنهيددطػػػػػيعنل دصػػػػػنينيتن

ً دػػفن ددبلئدػػفندكػػؿندةػػتل ن  ددكدلػػفندهػػين،نل  جػػيان دط
دلوصلؿننلػ ن دد للدػيتن دتػ ن وتيجهػينألا ءنندلػثن
ًمنددجدلنػػػفن ده ينػػػيتن ً ءنتوػػػا  نال ًمندجػػػ ًل ،نلخػػػ
ًلنيتن،نلتةػػػه ؿن دوصػػػلؿن ًامن ػػػعنت ػػػا ان ددشػػػ  دػػػل 

ًنػػتن.ننلػ ن ً ػػؽن النت  ده ينػػيتنلقػػان كػػلفنددػؾننػػفنط
ًامن لالهاندفن دتل  ؽنه فن ده ينيتنلتلو ان ده ينيتن دػل 
دػػػفندختلػػػػؼن ددصػػػػياًن،نكدػػػين نه ػػػػعن التفػػػػيؽننلػػػػ ن
نهتطه دثن دجهيتن دد ن فن،ن ا كؿنددينامن ده ينيتنتدـل
هيإلخػػي فنددػػ ن د دػػؿندػػفنخػػبلؿن دشػػهكيتنلددػػؾندػػفن

ًلنيتنأجؿنتةه ؿن التصيؿنه فن دده تد فنهتلؾن ددش
،نلددػػػؾنالفنتجد ػػػعنلتول ػػػؿند ػػػؿناػػػد ن ده ينػػػيتننػػػفن
قطػػيعنتػػال ًن ددخلفػػيتن دصػػلهفنةػػلؼن ةػػينانجهػػيزن
ًةػـن دة يةػيتن دديد ػفن دكف لػفن  دتخط طنل دتنف دننل ن
ًهطهػينهيددز  ػين ًلنيتنل هتود ؽنأاا ؼن دتخط طندلدش
ًلنيتن  دديا ػفنل ددكين ػفن دتػػعنتتودػؽندػػفن نتشػيًندشػػ

تػػػػػال ًن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفن ػػػػػ نكي ػػػػػفن ددػػػػػافن نػػػػػيامن
ً فن.نكدينأفنتجد عناد ن ده ينيتن ف انأصويبن  ددص
ًلنيتن دتال ًنأنفةهـنو  نتةينااـننل ن تخيدن دش
ً تن النتيج ػػفنل دتةػػل د فن دةػػل دفنهيالخػػي فن دػػ ن  ً  ددػػ
ًشػػػػػ انتكػػػػػيد ؼن النتػػػػػيجنل تهػػػػػيعن دة يةػػػػػفن النتيج ػػػػػفن ت

امن ده ينػػيتن داق دػػفن الك ػًنكفػػيءمن،نكدػين فنتػػل  ًنقينػ
ً ةػيتن ةلؼن كلفن وان دددلديتن الةيةػ فنالنػا انا

ن دجال ننفن ًصن الةت ديًن ددتيوفنهيددطيعن.
ن

 ماليةوعمى هذا يمكن تفعيل دور السياسات ال       
فثثى تعظثثيم المنثثافة الناتجثثة عثثن تثثدوير واسثثترجاع 

ن -:(103)اثليات اثتية  المخمفات الصمبة  باتباع 
                                                 

رٌ ا٥عزؼبّخ ثزغبسة ثؼغ اىذٗه اىزدٚ ّغؾدذ فدٚ رظدْٞغ   (123)

ٍخيفبرٖب اىظيجخ ٗرؼظٌٞ ا٥عزفبدح ٍْٖب فٚ رؼذٝو ثؼغ اىغٞبعبد 

اىؼدددددشٝجٞخ اىقبئَدددددخ ٗثَدددددب ٝدددددز٦ئٌ ٍدددددغ اىظدددددشٗف ا٥قزظدددددبدٝخ 

فشّغددب ،   -بػٞددخ ٗاىغٞبعددٞخ اىغددبئذح ، ٕٗددزٓ اىددذٗه ٕددٚ :ٗا٥عزَ

أىَبّٞددب ، ثشٝطبّٞددب ، اى٥٘ٝددبد اىَزؾددذح ا٥ٍشٝنٞددخ . ثب٥ػددبفٔ اىددٚ 

ثؼغ اىَشاعدغ اىَزؼيقدخ ثبىغٞبعدبد اىَبىٞدٔ ثظدفٔ ػبٍدٔ ٗثَظدش 

 -ثظفٔ خبطخ أّظش : 

اىَغيظ ا٥قزظبدٙ ٗا٥عزَبػٚ ، رقشٝش اىزْفٞز ا٣قيَٞٚ ىيَْطقدخ  -
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ثشددؤُ اىَغددب٥د اىخَغددخ اىَؼشٗػددخ ػيددٚ ىغْددخ ا١ٍددٌ  اىؼشثٞددخ

 اىَزؾذح ىيزَْٞخ اىَغزذاٍخ ، ٍشعغ عجق رمشٓ .

اىَشددددشٗع ا٥قيَٞددددٚ ٥داسح اىَخيفددددبد اىظدددديجخ ثددددذٗه اىَشددددشا  -

ٗاىَغشة اىؼشثٚ،اؽدبس اعدزشارٞغٞخ ردذٗٝش اىَخيفدبد اىظديجخ فدٚ 

ٍظش:رقشٝش ؽ٘ه اى٘ػدغ اىدشإِ ىقطدبع اػدبدح ردذٗٝش اىَخيفدبد 

جخ ، اىَشمددض اىؾددذٝش ىيذساعددبد اىَزنبٍيددخ ىدد٦سع ٗاىجٞئٞددخ اىظددي

ٍٗشمض اىجٞئٞخ ٗاىزَْٞخ ى٦قيٌٞ اىؼشثٚ ٗاٗسثب) عٞذاسٙ (، ٍشعدغ 

 .39عجق رمشٓ، ص 

عٖبص شئُ٘ اىجٞئخ، اىشٗٝخ اىَغزقجيٞخ  –ٗصاسح اىذٗىخ ىشئُ٘ اىجٞئخ  -

ؽجقددب ١ٗى٘ٝددبد اىخطددخ  2232ىدد٘صاسح اىذٗىددخ ىشددئُ٘ اىجٞئددخ ػددبً 

 . 35:   22، ص  2217-2222خ ىيؼَو اىجٞئٜ اى٘ؽْٞ

أ. د . ؽبٍددذ ػجددذ اىَغٞددذ دساص ، اىغٞبعددبد اىَبىٞددخ ، ٍشعددغ عددجق  -

 . 292:  221رمشٓ ، ص 

د. عدَٞشٓ اثدشإٌٞ أٝد٘ة ، دٗس اىؾد٘افض اىؼدشٝجٞٔ اىَظدشٝٔ قددٚ  -

عزة ٗرششٞذ ا٥عدزضَبساد ا١عْجٞدٔ اىَجبشدشح ، ٍغيدٔ اىذساعدبد 

ق اىؼدذد ا٥ٗه ، ميٞدٔ اىزغدبسٓ ، عبٍؼدخ اىزغبسٝٔ ٗا٥داسٝدٔ ، ٍيؾد

 . 2224ا٥عنْذسٝٔ ، امز٘ثش 

د. ٍؾَددذ ػَددش أثدد٘ دٗػ ، ا٥طدد٦ػ اىؼددشٝجٚ ثددِٞ أػزجددبساد   -

 . 2221اىغجبٝخ ٗا١عظ اىؼيَٞخ ىيؼشائت ، اىذاس اىغبٍؼٞخ ، 

د. ٍؾَذ ػَش أث٘ دٗػ ،اّؼنبعبد ٍدذٙ ا٥ىزدضاً ثَجدذأ اىؼدشٝجخ   -

ٚ اىَجٞؼددبد ػيددٚ ٦ٍٍددؼ اىددذٗس فددٚ ّطددبا اىؼددشٝجخ اىؼبٍددخ ػيدد

اىدد٘ظٞفٚ ىيؼددشٝجخ  ، ٍغيددخ ميٞددخ رغددبسح ىيجؾدد٘س اىؼيَٞددخ ، اىؼددذد  

 . 2225اىضبّٚ ، اىَغيذ اىضبىذ ٗ ا١سثؼُ٘ ، 

د. ٍؾَددذ ػَددش أثدد٘ دٗػ ، رؾيٞددو ٗرقٞددٌٞ ثؼددغ ع٘اّددت قددبُّ٘   -

 اىؼشائت ػيٚ اىذخو ، ٍشعغ عجق رمشٓ .

ٞخ فٜ ٍنبفؾخ ري٘س د. ٍؾَذ ؽيَٜ ؽؼَخ ، دٗس اىغٞبعخ اىؼشٝج  -

،  2221اىجٞئخ اىْظشٝخ ٗاىزطجٞق ، اىؼَشاّٞخ ى٢ٗفغذ ، اىغٞضح ، 

 32:67ص 

د. ٍغذٙ اىغٞذ رشك، دٗس اىؼشائت فٚ ٍنبفؾخ اىزي٘س اىجٞئٚ فٚ  -

ٍظددش ٗاىَشددن٦د اىَؾبعددجٞخ اىَشرجطددخ ثٖددب ،اىَددئرَش اىؼددشٝجٚ 

 اىضبّٚ ػشش : فؼبىٞخ رطجٞدق اىْظدبً اىؼدشٝجٚ اىَظدشٙ ،اىغَؼٞدخ

اىَظددشٝخ ىيَبىٞددخ اىؼبٍددخ ٗاىؼددشائت ، ٍشمددض اىذساعددبد اىَبىٞددخ 

 15: 31،ص 2227ٗاىؼشٝجٞخ، 

د. دافٞددذ ٍددبىِٞ سٗدٍددبُ ، رشعَددخ ؽغددْٜ رَددبً، اىضددشٗح اىطجٞؼٞددخ  -

ى٢ٍددٌ، رط٘ٝددغ اىغدد٘ا ٥ؽزٞبعدددبد اىجٞئٞددخ، عيغدديخ ٗٗسىدددذٗارظ 

، ىَشاقجخ اىجٞئخ، اىغَؼٞخ اىَظشٝخ ىْشش اىَؼشفخ ٗاىضقبفخ اىؼبىَٞخ 

 . 132:  119، ص  2227

ٍشمددض رنْ٘ى٘عٞددب اىج٦عددزٞل،ٗصاسح اىزغددبسح ٗ اىظددْبػخ،ٍشمض   -

رؾذٝش اىظْبػخ، دساعخ قٍ٘ٞخ: قطبع اػبدح رذٗٝش اىج٦عزٞل فدٚ 

  63:  41، ص  2221ٍظش،

ػيدددٚ شدددجنخ ا٥ّزشّدددذ  (defra)ٍ٘قددغ ٗصاسح اىجٞئدددخ اىجشٝطبّٞدددخ   -

   /www.defra.gov.uld/Environmentثبىؼْ٘اُ 

ػيدٚ  (opsi)ٍ٘قغ ٍنزت اىَؼيٍ٘بد اىخدبص ثبىجشىَدبُ اىجشٝطدبّٜ  

 /www.opsi.nl/legistatiqu  -اىزبىٚ :   شجنخ ا٥ّزشّذ ثبىؼْ٘اُ

environment/     ُأٗ اىؼْ٘اwww.opsi.gov.uk/acts.htm. 

ثبى٥٘ٝدددبد اىَزؾدددذح  2225 ىؼدددبً بدقدددبُّ٘ اىدددزخيض ٍدددِ اىْفبٝددد -   

ٍْشدددد٘ساد اداسح ا١سشددددٞا اىؼددددبً ٗاىغددددغ٦د ا٥ٍشٝنٞددددخ  ساعددددغ 

اىؾنٍ٘ٞددخ ىي٥٘ٝددبد اىَزؾددذح ا١ٍشٝنٞددخ ػيددٚ شددجنخ ا٥ّزشّددذ ػيددٚ 

  www.gpoaccess.gov/piaws/about.btmiاىدددددشاثؾ اىزدددددبىٜ 

، 2225قدبُّ٘ اىدزخيض ٍدِ اىْفبٝدبد  –رؾذ ػْ٘اُ ٍذّٗخ اىق٘اِّٞ 

ػيٚ ٍ٘قغ ٗمبىخ ؽَبٝخ اىجٞئخ ا٥ٍشٝنٞخ ػيٚ شجنخ ا٥ّزشّدذ ٗمزىل 

 ػيددددددددددددددددددددددددٚ اىددددددددددددددددددددددددشاثؾ اىزددددددددددددددددددددددددبىٜ.

www.epa.gov/region5/waiste/ewa.html 

- Organisation For Economic Co – Operation and 

المقترحثثثث  لممسثثثثتو   ماليثثثثةسثثثث  ال**السيا
 ا ول من صطاع تدوير المخمفات الصمب 

ًانههػػين ددجتدػػعنننننننننن ً ندلخصلصػػ فن دتػػ ن نفػػ نظػػ
ًةػػػد ننلػػػ ن ًمن ددطػػػيعنا ػػػًن د  ػػػ ندصػػػًندػػػفنةػػػ ط
ً نالن ا ـن ددةتل ن  ددخلفيتن دصلهفن  ن ددافن،نلنظ
ًتػبننل ػثنصػ لهثن دػز دهـن ً ا ننل دػد ن ت  دت ل د نال ػ

ً تنهيدةػػػيؾنا ػػػػي  ً تًندويةػػػػه فندنتظدػػػػثنلكتيهػػػػفن إلقػػػػ
صػػػا ًن دفػػػل ت ً،نلالفن دهػػػاؼن الةيةػػػ ن ً ه فنل    دخػػػ
ًةد ندلدخلفيتن انينالندويلدثنداديجن ددطيعن د  ًن
ًةػػد ن ً ج ينددطػػيعن  دصػػلهفن ػػ ندصػػًنلتول لػػفننتػػا
دػػػػػػػفنخػػػػػػػبلؿنتشػػػػػػػج  هـنلدةػػػػػػػيناتهـننلػػػػػػػ ندنشػػػػػػػيءن

ًمن دخيصػػػفنههػػػـن. ًلنيتهـن دصػػػ   ل جػػػبن دتأك ػػػانندشػػػ
ًةػد ندلػاخلؿن دندةػتل  داػد ندةػينامننل نأفن   ػًن

ًةػػػػػد ن جػػػػػبنأفن وظػػػػػ نل النػػػػػاديجن ػػػػػ ن  ددطػػػػػيعن د
 هياتدػػػيـنجد ػػػعن دجهػػػيتن دد ن ػػػف،لددؾندػػػفنخػػػبلؿ

ً ء تننل ػػػثنلخفػػػضنتكلفتهػػػينددةػػػيناتثن ت ةػػػ ًن إلجػػػ
ًن  دػعن دت يدػؿندػعن نل ن دتل جاندفنخػبلؿنك ػيفنشػ

ًلنػػػػفنخيصػػػػفندػػػػفنجينػػػػبن دجهػػػػيتن اػػػػد ن ددةػػػػتل نهد
ًقيه ػػػػػفنل إل ً ػػػػػػفن دتػػػػػػ نتت يدػػػػػؿند ػػػػػػثنكيدتأد نػػػػػػيتن د ا 

ًاػػين ً ئبنلدكيتػػبن د دػػؿنل دصػػوفنل دتدػػل فنلا  ل دخػػ
دػػفن دجهػػيتن دتػػ نتتةػػهبنأو ينػػينهةػػهبند يدلتهػػين ػػ ن
ًلههـندل دؿنههػد ن خلؼن د يدل فن  ناد ن ددةتل نلا
ًن ن،نلتشػػػػج عن النخػػػػديـن دػػػػ ن  ألةػػػػللبنا ػػػػًن دشػػػػ
ًةػػػػد ندػػػػفنخػػػػبلؿندنطػػػػيءندز  ػػػػينتدل ل ػػػػفن  ددطػػػػيعن د
                                                             

Development (OECD) , Taxation and The Envi-

ronment – Complementary Policies, A Report of 

The Environment Policy Committee and Co-

mmittee on Fiscal Affairs, (ISBN 92– 94 – 13839 

– 0), Paris, 1993, P.85: 107. 
     D.Issam Khuri:The Taxation System and Its 

Ability to Control Environment Pollution , Tish-
reen University Journal For Studies and Scientific 
Researsh – Economic and Sciences .vol (29) 
No(1) 2007.p70;83  
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ًن ًن نلق لضن ئتدين فندكؿندفن ة  ندل دؿنهشكؿنشػ
ً طنهػػػأفن وصػػػؿناػػػد ن دك ػػػيفن كػػػأفن كػػػلفنانػػػيؾن شػػػت
 د شػػػل ئ ننلػػػ ن ددػػػًضندػػػفنخػػػبلؿنتةػػػج لثندلدوػػػؿن

ن دد ن  دؿنهثن.
ً نيمنأفناد ن ددةتل ندفن دهشيشفنننننننننن ل جبند

ًضننظػػػػـن دت يدػػػػؿن ًجػػػػفن دتػػػػ نالن وتدػػػػؿند هػػػػين ػػػػ دلا
ًمنل وػػامنخيصػػفند ػػاـ ًةػػد فند ػػثندػػ  نت ػػيا ننلػػ نن د

ًتػثن ًةػد فندػفننيو ػفنلد ػاـنقا  دت يدؿندػعن دجهػيتن د
ً ه فنألنتنظ د ػػفن نلػػ نتودػػؿنأ ػػفنأنهػػيءنديد ػػفنألنخػػ
ً فن،نلدهد ن يألدًن تطلبنهوػ ندػن ندنفػيء تن ألندا 
ًول ػػػفن ًمند ً ػػػفنلديد ػػػفندهػػػد ن ددةػػػتل ندفتػػػ ا  ً ه فنل   خػػػ
وت ن  تػياناػد ن ددةػتل ن د شػل ئ ننلػ ن دت يدػؿن ػ ن

ً ج ين د لػػػفنل إل  صػػػيبننػػػفننشػػػيطثن دكػػػفنه ػػػااينتػػػا
ًمن ًةد نهيدصل ً وؿندنظـن دت يدؿن د دخخينثننل ند
ً ه يننلػػ نقػػاـن  دتػػ ن ػػتـندشػػهيًنأنشػػطتثنلد يدلتػػثنخػػ

ً ن. ًةد فن ألخ ً ندفن ألنشطفن د   ددةيل مندعنا 
ًبن دهيو ػػػػػثندنفػػػػػيئهـنننننننننن لهنػػػػػيءننلػػػػػ نددػػػػػؾنتدتػػػػػ

ً ئبننلػػ ن هشػػكؿنكلػػ ندػػفن  نشػػكؿندػػفن شػػكيؿن دخػػ
القػػػػؿنخػػػػبلؿن دةػػػػنل تن د شػػػػًن اللدػػػػ ندػػػػفنتطه ػػػػؽن 

ًلنيتهـن ًوػػػػػفنلوتػػػػػ ن ػػػػػتـن نشػػػػػيءندشػػػػػ  دة يةػػػػػفن دددت
ًهػػيبن،ن ًمنهيدف ػػؿنلتهػػا ن ػػ ن د دػػؿنلتود ػػؽن ال  دصػػ  
ًةػػػػػد نلددػػػػػنفن ػػػػػ ن ن د دػػػػػؿنهشػػػػػكؿن ل ةػػػػػتدًندفهػػػػػـل
ً اناػػد ن ًاندػػفن  ػػ أداػينهـن،نل نتهػػ نتديدػػينلجػػلان  ن ػ

ًةػد فندلالدػثن.نلددػ ًجن ددنظلدػفن د ؾنالنػثن ددطػيعنخػي
ًولػػػفن ً ئبننلػػػ هـن ػػػ ناػػػد ن دد  د ندػػػينتػػػـن ػػػًضنخػػػ
ً ن  هيالخػػػي فندصػػػ لهيتن دتطه ػػػؽن دتػػػ نةػػػتل جثن الا 
ً ه ثن ينػػثندػػفن ددلكػػان فنددػػؾنةػػ  ا نددديلدػػثن  دخػػ
ًةػػػد فن ً اناػػػد ن ددطػػػيعندبلنػػػاديجن ػػػ ن ددنظلدػػػثن د   ػػػ
ً ن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػػلهفنل ن ػػػػػػا ـن ةػػػػػػتجيهتهـندكػػػػػػؿن الا 

 د ندػػػين يخػػػلل نهػػػ فننن دجهػػػلان ددهدلدػػػثندتود ػػػؽنددػػػؾ
ًةػػد نلنػػاـنتودػػؿن  ن دتز دػػيتن  د دػػؿنهشػػكؿنا ػػًن

ديا ػػػػفنتجػػػػي ن دالدػػػػثنكدػػػػيناػػػػلن دلخػػػػعن ددػػػػيئـنهيدف ػػػػؿن
ً ن دتيدػثن،نلهػ فن النػاديجن ػ ن لدتودؽندهـن  ثن دة ط
ًةػػػد ثنلتودػػػؿن نهػػػيءنديا ػػػفن ػػػ نشػػػكؿن  ددنظلدػػػفن د
ًجـن ػػػ نأداػػػينهـنهتكػػػيد ؼندػػػ سندهػػػػين  ن ً ئبنتتػػػ خػػػ

ًالاندػػػػفنلجهػػػثننظػػػػ ًاـنلدػػػ سنانػػػػيؾنا عندػػػػا  هيندػػػ
ًتهـن دف ل ػػػفننلػػػ ن ددطػػػيعن،نل ػػػ ناػػػد ن دويدػػػثن دةػػػ ط
ًلفنهديءن دلخعن دويد ننل ندػيالننل ػثنالنػثن ة ختي
 ودؽندهـنأقص ندنف ثنديا ثنددكنثن.نلتطه دػينددهػاأن
ً ئبن دلظ ف ثن يفن دهاؼن دلظ ف نانػينل ددتد ػؿن  دخ
ًةػػػػػد ن ػػػػػ ن ددنظلدػػػػػثن  ػػػػػ ن ادػػػػػيجن ددطػػػػػيعنا ػػػػػًن د

ًةػػد ً ن ددخلفػػيتن دصػػلهفنلتدنػػ فنندلهػػـن ػػ ن د  فنالا 
 دػػػػػػيكفند  نػػػػػػػثنل دػػػػػػػز دهـنهت د ػػػػػػػثن ددةػػػػػػػتل ن د ػػػػػػػين ن
هيددخلفيتن دصلهفن دديهلثنالنيامن دتال ًنهشكؿندػنظـن
لدواانن تودػؽن ػ ننػاـن ػًضن  نشػكؿندػفنأشػكيؿن

ً ئبننلػػػػػ هـ ،نل دكػػػػػفن فن تدتػػػػػعنههػػػػػد ن النفػػػػػيءن دخػػػػػ
ًةػػػػػػد ً ننا خػػػػػػؿن ددنظلدػػػػػفن د ًلنيتن دصػػػػػ    فن ددشػػػػػ

ًزن اللدػػػػ ن ل دديئدػػػػفنهيدف ػػػػؿنلت دػػػػؿن ػػػػ ن دجدػػػػعنل دفػػػػ
ً ه فنلتود ػؽن دلدخلفيتن دصلهث ندتلو ان دد يدلفن دخ
ً ه ن  د ا دفن ال د فندفننيو ف،نلتخف ضن د بءن دخػ
نلػػػ هـنلتػػػل  ًن دةػػػ لدثن الزدػػػثندهػػػـنالتدػػػيـنلتطػػػل ًن

ن.أنديدهـنخبلؿن دةنل تن د شًن اللد ندفن دخطف
ً ندلطه  فننننننننن  دخيصفندهػد ن ددةػتل ن بلهػاننلنظ

ًةػيؿن ًةػد نل  ً ان ددطيعن د  ًن دفندويلدفنوصًنأ 
ًعن ده ئػػػػثن ددلد ػػػػثنهيددوي ظػػػػثنددػػػػ هـن دنػػػػاله فندػػػػفن ػػػػ
ن ً ءنانػػػل تندهػػػـندوخػػػًل جػػػ ددةػػػيناتهـنلتػػػلن تهـ،نل  
ً ه ػفندجين ػفن ػ ن دػيكفنتجد ػيتهـ،ن ً تنتا نا لتنلال
ًمندهةػػػػطفن ددكيةػػػػبن دتػػػػ ن  ػػػػتـن  هػػػػينتلخػػػػ  نهصػػػػل

ًاـن ػػػ ن د دػػػؿن ػػػ نةػػػت لاننلػػػ  ً ً ءن ةػػػتد  هـندػػػفنجػػػ
قطيعن ددخلفيتن دصلهفنكبلن  ندنطدتػفنلدكػفنهشػكؿن
ًةػػػد نةػػػػل ءن دصػػػػو فن لن الجتدين ػػػػفن لن ده ئ ػػػػفن لن
 ددكيةػػػػػبن دديا ػػػػػفن،نلنلػػػػػ ن فنتكػػػػػلفناػػػػػد ن دودلػػػػػفن
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ً ػػفنلهشػػػكؿن ًمنال ً تنهصػػل  إلنبلد ػػفنل دنػػال تنل دػػال
ًةػػػػد ندلدخلفػػػػيتن دتل صػػػػؿنالادػػػػيجن ددطػػػػيعن د  ػػػػًن

ً ج يندل دػػػؿنا خػػػؿن دصػػػ لهفن ػػػ ندصػػػًنلتول لػػػفننتػػػا
ًةد  ن.نن طيًن ددطيعن د

ًبن دهيو ػػثن فن ػػتـن دت يقػانهػػ فن دوكلدػػثنننننننننن لتدتػ
ً خ صنكشػػكؿن ً اناػػد ن ددةػػتل نهيةػػللبندػػن ن دتػػ ل  ػػ
ً خ صن ن دوكلدػػػػػثننهدػػػػػنوهـن دتػػػػػ تنظ دػػػػػ نهػػػػػيفنتدػػػػػـل
ًلعن  دبلزدثنددز لدثن ددهنثن،نهو  ن خصصندكؿندش

 نػثندل دػؿن  هػين،نلددػؾنوتػ ن دكػفدػنهـندنطدػثند  
ًلعندػنهـنوػؽ دنطػيء   ػع  دخػاديت تدػا ـ كػؿندشػ
 دد  تدة ـن ددا نف الن ت ا اين،نل دكف دواام دنطدف
ً عنل دػيندوجػـن اػد  لتلز  هػينهػ ف دنػيطؽ نػام  ددشػي

ًلع دكين يتػػػث،نلنلػػػ ن فنتػػػل ًندهػػػـن دالدػػػثن  ددشػػػ ل  
 دودي ثن دبلزدثندهـنهدين كفؿنناـنت ػا ن  نشػخصن

ًةػـنن ل ًلعنةخًننل هـنلددؾندديهػؿندهلػ ند ػ فنك دش
ًلطن ًقيهػػثننلػػ ن الدتػػز ـنهشػػ ًخ صن جػػاانةػػنل يندل دلتػػ
ًخ صن،ندػػعنلخػػعن  د ػػيتن ددنيةػػهثندتنظػػ ـن دػػن ن دتػػ
ً اناػػد ن ددةػػتل ندػػفنو ػػ ن ت يدػػؿن ددػػل طن فندػػعن  ػػ
ً ن دػػد ن تدخػػي ن صػػويبن  ةػػسنتوا ػػان ددهلػػ ن دشػػه

ً عن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل ندػػػفن دةػػػكيفنل  ددوػػػبلتن ددشػػػي
ل.....نل دػػخن،نك ف ػػثنتلدػػ نلهوػػ نشػػكيل ن ددػػل طن فن
 ػػػػ نوػػػػيؿنلجػػػػلانتدصػػػػ ًن ػػػػ ن دجدػػػػعن،نك ف ػػػػثن دػػػػز ـن
ًب،نل...نل دػػػخن.نكدػػػػين  ددػػػل طن فنهيدػػػا عنلنػػػػاـن دتهػػػ
ًعن ده ئػػثن ًبن دهيو ػػثن فنتػػل ًن دالدػػثندػػفنخػػبلؿن ػػ تدتػػ
ً اناػػػػػد ن  ددلد ػػػػػثنهيددوي ظػػػػػثن دػػػػػيكفندخصصػػػػػفنال ػػػػػ

ًزن ددخلفػي ًبندػفن ددةتل ندتجد عنل  تن دصػلهفنهػيدد
ًجننطػػػيؽن دكتلػػػثن دةػػػكن ثن،ن  دػػػيكفنةػػػكنهـنلدكػػػفنخػػػي
ً طيتن ده ئ ػػػػػػػفنل دصػػػػػػػو ثن لتكػػػػػػػلفندةػػػػػػػتل  فندبلشػػػػػػػت
لددةدفنهدةيويتندختلففنطهديندوجـن ددخلفيتن دت ن
 جد هػػػينكػػػؿندػػػنهـنلدخصصػػػفندكػػػؿندجدلنػػػفنندػػػؿن
ًلعنصػػ  ًن لندتنػيا ن دصػ ًن،ننلػػ ن فن دػنهـنكدشػ

ً نتتػػػػ  ندهػػػػـن الةػػػػتفيامندنهػػػػيندجي نػػػػينلهشػػػػكؿن خت ػػػػي
ًجن ًولػػػػػثن لدػػػػػ ندجػػػػػدههـندندػػػػػؿننطػػػػػيؽنندلهػػػػػـنخػػػػػي كد
ًدػػز ن ػػ نندػػلانطل لػػثن  دتجدػػعن دةػػكن ن،ن ػػـنهإ جػػيًن
ًاـنهػػػتدلكهـن  الجػػػؿند  دػػػفنه ػػػنهـنلهػػػ فن دالدػػػثنالشػػػ ي
ً ج ين ػ ن ددنظلدػثن ًمنل اخيدهـنتا ًلنيتهـن دص   ددش
ً ن ددخلفػػػػػػػػيتن دصػػػػػػػػلهف،نلنلػػػػػػػػ ن فن ًةػػػػػػػػد ثندػػػػػػػػبلا   د

ً ـنال ًزن ددخلفػػػيتن صػػػيوبنددػػػؾنتجػػػ نشػػػطفنندػػػؿنل ػػػ
ً نػيمن ًجن الديكفن دت نخصصتهيندهػـن دالدػثندػعند خي
ًجن ػػػػػ ن دتنف ػػػػػدندوػػػػػ فن ً ندهػػػػػـنل دتػػػػػا  دتلن ػػػػػفن ددةػػػػػتد
ً كهػػػػـندلدز  ػػػػينل ددنػػػػي عن  ةػػػػت  يههـندلنظػػػػيـن دجا ػػػػانل ا
 القتصيا ثنل ده ئ فنل دصو فنل الجتدين ػفن دتػ نت ػلان

ننل هـن.
ًولفنتيد ػفنله ػاننننننننن ً انل دكفن  ند  فن ةػتدًن  ػ

ً  هـنل نتهػػػ نتديدػػػين نشػػػطفن اػػػد ن ددةػػػتل ن ػػػ ندشػػػي
ًجن الدػػػيكفن ددخصصػػػفن،نلز ػػػيامن ًزنخػػػي  دجدػػػعنل دفػػػ
ً انددنظلدثن د دؿن دجا امنتشج  هـن ً ؾن ال  لن نل ا
ًهػػيتن ددجهػػز ندندػػؿن ددخلفػػيتند ػػؿن نلػػ ن ةػػتخا ـن د 

ً ت ًم  دندػؿ ةػ ي ن  ددتلةػطثنل....نل دػخ أل  دصػ  
ًهيت دةتخا ـ  ع ً ًهاالندفنن إلةتد ًاي  دتع  د   تج

ًم  ةػم ددػي   دػال ب ًع  د ػيـ دلدظهػًن دوخػي ن دلشػي
ًم نلػعن دصػوفنل ده ئػثن،ن ةػلهع تػأ  ً ل ػ  ً  ددصػ

ًهػػػيتننلددػػػؾ ً ءنتلػػػؾن د  ً ػػػؽندنػػػينتهـننلػػػ نشػػػ نػػػفنط
ً جن ً ههـننلػ ن ةػتخا دهينلدةػيناتهـننلػ ن ةػتخ لتا
ً خ صن دبلزدػػػػػثندهػػػػػيندػػػػػفنخػػػػػبلؿننظػػػػػـن دتػػػػػيج ًن  دتػػػػػ

 ل ن لننظػػػيـن دتدةػػػ طنهػػػػالفن ل ئػػػانلنلػػػ ندػػػػاان دتدػػػلن
ًمنلخػػديفن دتنيةػػهثندػػعن دكػػين تهـن دف ل ػػثندلةػػا انهػػيا 
 دالدػػػثن لندػػػفنخػػػبلؿن دهنػػػلؾن دددللكػػػثندلالدػػػثن،نكدػػػين
ًلضن ً اناػػػد ن ددةػػػتل ن الةػػػتفيا نندػػػفن ددػػػ  دكػػػفنال ػػػ
ًمن دتػػ ن دنوهػػين دصػػنالؽن الجتدػػين ندلتند ػػثن ن  دد ةػػ

ن دػػانـنا ػػًنندد ػػيـن دصػػنالؽنهتدػػا ـن د ا ػػا دػػفنصػػًل
ًلضنل دتػػػػػػ نتةػػػػػػياـن ػػػػػػ ن  ددػػػػػػيا ن ددصػػػػػػيوهفندلدػػػػػػ
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ن فن ًلنيتهـن،نو ػػػ ننالن تصػػػًل دةػػيناتهـندهػػػاءندشػػ
ً نننلػػ ن دت يدػػؿندػػعن دهنػػلؾن ً اناػػد ن ددةػػتل ن ددػػا ال ػػ
ًلضنلةػػػا ان ل ئػػػااينل ددفيخػػػلثن ل دوصػػػلؿننلػػػ نقػػػ
ًلضن ددختلفػػػػػػػفنل خت ػػػػػػػيًن نةػػػػػػػههين هػػػػػػػ فن نػػػػػػػل عن ددػػػػػػػ

ً نددةػػػػػػػتل اـن  ًلنيتهـننظػػػػػػػ دت ل دػػػػػػػ ن ددتػػػػػػػان نددشػػػػػػػ
نل ددن اـن  ن البن الو يفن.

ًشػػػػػ ا ندبلنفػػػػػيؽنلوتػػػػػ نالنن دػػػػػؿند ز ن ػػػػػثنننننننننن لت
 دالدثنهدز اندػفن دنفدػيتن ػ نظػؿنتز  ػان د جػزن دكلػعن

،ن دكفن الةتفيا ندفن دة يةػثننهيددل زنفن د يدفندلالدف
ن دالدػفندػفنخبلدهػينن  النفيق فن دويد فندلالدػثنل دتػ نتدػـل

ًلنيتنهتدػػا ـنه ػػضن د خػػاديتن دا ندػػثنددطػػيعن ددشػػ
ً اناػػد ن ددةػػتل نلتشػػج  هـن ًمنن ػػ نتوف ػػزن  ػػ  دصػػ  
ً ن ػػ نقطػػيعن ًلنيتنصػػ   نلػػ ن د دػػؿنكيصػػويبندشػػ
 ددخلفيتن دصلهفن،نلدفنأاـن ألجهػزمن دوكلد ػفن دتػعنن
ًلنيتن ًبن فن دتػػاننشػػيطهيندتةػػياـن ػػعنتنف ػػدندشػػ  دتػػ
ً ان قطيعن ددخلفيتن دصلهثنل دكػفن فن ةػتف اندنهػين  ػ

ل دػد ننالصندوق ا جتمثاع  لمتنميثة ددةػتل ن اللؿن
ًمندػػػػفنخػػػػبلؿن ًلنيتن دصػػػ     دػػػؿننلػػػػ نانػػػـن ددشػػػػ

ًكثنل دتدل ػػػؿ ً دجػػػثن النفيق ػػػفن ددتنلنػػػفنكيددشػػػي لن ه
.... دػػخن،نو ػػ ن دكػػفنتلج ػػثنجينػػبندػػفناػػد ن دػػانـن
ً عن  دفنػػ نل ددػػيا نننوػػلن ددةػػينا ن ػػ ن نشػػيءن ددشػػي

ً اناػػػد ن ددةػػػتل ن،نلقػػػانقػػػي ً نال ػػػ ـن دصػػػنالؽن دصػػػ  
هتنف ػػػدنه ػػػضن ألنشػػػطفن ددهةػػػطثندػػػفنأجػػػؿنتوةػػػػ فن

ً بن عندصًن ن.(104) دهن فن ألةية فندلتا
المقترحثثثث  لممسثثثثتو   ماليثثثثة**السياسثثثث  ال

مثن صطثاع تثدوير المخمفثات والثالثث الثانى 
 الصمب 

ننننننننالمقترحةالسياسات الضريبية   -أو  :

                                                 
(

124
،  ، ثشاٍظ رَْٞخ اىَ٘اسد اىجششٝخ ( اىظْذٗا ا٥عزَبػٜ ىيزَْٞخ 

 .15، ص 2225

i.  ضرائب الدخل عمى صعيد 
يتن دصػػػػػػلهفنويد ػػػػػػين خخػػػػػػعنقطػػػػػػيعن ددخلفػػػػػػننننننننن

ًقػػػـن ً هفننلػػػ ن دػػػاخؿن دصػػػياًنهيددػػػينلفن ددػػػينلفن دخػػػ
ً ًنن2005دةػػػػنفنن91 ًمنهدػػػػ لالئوتػػػػثن دتنف د ػػػػفن دصػػػػيا

ًقػػػػـن ًهػػػػيبنن2005دةػػػػنفنن991لز ػػػػًن دديد ػػػػفن هشػػػػأفنأ
ً نل دصػػنين  ًاننل ػػفندػػفن(105) دنشػػيطن دتجػػي ،نلدػػينل
ًقػػػػػػػـن ،نن(106)2015دةػػػػػػػنفننن17ت ػػػػػػػا بلتنهيددػػػػػػػينلفن

ًكيتن ػػ ننطيقػػفن ًمنلتتدتػػعن دشػػ ًو ػػؿن دخةػػي هوػػي ز نت
دػفن دبلئوػفنن27دػفن ددػينلفنل ددػيامنن29طهديندلدػيامن

ً لبندػينهػػ فن %ن5 دتنف د ػف،نلوػي زن الاػبلؾنهنةػبنتتػ
 ددػػػينلفندػػػفنن26لنن25%نطهدػػػيندػػػنصن ددػػػل ان50:ن

دػػػػػػػفن دبلئوػػػػػػػفنن34ل ددػػػػػػػيامنن2005دةػػػػػػػنفنن91ًقػػػػػػػـن
ًقػػػـنلن،ن دتنف د ػػػف دةػػػنفننن17ًقػػػـندػػػفن ددػػػينلفنن6 ددػػػيامن
2015(107). 

                                                 
ىغدْخ  91( قبُّ٘ اىؼشٝجخ ػيٚ اىذخو اىظدبدس ثبىقدبُّ٘ سقدٌ 125)

ّٝ٘ٞدخ عدْخ  23) ربثغ ( فٚ 23اىؼذد  –اىغشٝذح اىشعَٞخ ،  2225

 ٍٗب ادخو ػيٞٔ ٍِ رؼذ٦ٝد . 2225

( ٍدِ اىقدشاس اىغَٖد٘سٙ ثبطدذاس 7(، )6( اّظش اىَدبدٓ سقدٌ )126)

ثشددؤُ رؼددذٝو أؽنددبً قددبُّ٘ شددشمبد  2215ىغددْخ  17قددبُّ٘ سقددٌ 

اىَغبَٕخ ٗعششمبد اىز٘طٞخ ثب٥عٌٖ ٗاىششمبد راد اىَغئ٘ىٞخ 

ٗقبُّ٘ ػَبّبد  1991ىغْٔ  11ىظبدس ثبىقبُّ٘ سقٌ اىَؾذٗدح ا

،ٗقدبُّ٘ 1997ىغدْخ  1ٗؽ٘افض ا٥عزضَبس اىظدبدس ثبىقدبُّ٘ سقدٌ 

،  2225ىغددْخ  91اىؼددشٝجخ ػيددٚ اىددذخو اىظددبدس ثبىقددبُّ٘ سقددٌ 

 . 2215ٍبسط  12( ربثغ، ثزبسٝ  11اىغشٝذح اىشعَٞخ، اىؼذد )

جٞخ اىزٚ ثدذاد (رزَزغ اىششمبد اىخبطخ ع٘اس اىَؾيٞخ اٗ ا٥ع127ْ)

 17اىؼَدو فدٚ ٍغددبه اىَخيفدبد اىظديجخ قجددو طدذٗس اىقدبُّ٘ سقددٌ 

فددٚ ّطددبا ٕددزا اىقددبُّ٘ ثنبفددخ ا٣ػفددبساد اىَقددشسح  2215ىغددْخ  

ٍنددددشس ٍددددِ قددددبُّ٘  23، 22،21،  19، 11، 17، 16ثددددبىَ٘اد 

ٗاىددزٙ طددْا  1997ىغددْخ  1ػددَبّبد ٗؽدد٘افض ا٥عددزضَبس سقددٌ 

قدددبُّ٘ ٗاؽدددذ ، ٍٗدددْؼ  خظدددَب  ٗؽدددبفضا  ٍبىٞدددب  فدددٜ 22أمضدددش ٍدددِ 

اىششمبد اىزٜ أعغذ رؾذ ٕزا اىقبُّ٘ اػفبس ػشٝجٜ ىَذح خَغخ 

قدبُّ٘ ػدَبّبد أػ٘اً ٍِ ػدشٝجخ دخدو اىشدشمبد ،ٗمدبُ ٗعد٘د 

أؽذ اىؾ٘افض اىٖبٍخ اىغبرثخ  1997ىغْخ  1ٗؽ٘افض ا٥عزضَبس سقٌ 

ى٢عدددزضَبس ا٥عْجدددٚ اىَجبشدددش ىدددذخ٘ه اىغددد٘ا اىَظدددشٝخ ٣داسح 

( ىغْٔ 91ٗثبىشغٌ ٍِ اُ م٦ ٍِ اىقبُّ٘ سقٌ ) اىْفبٝبد اىظيجخ ،

قددذ اىغددٚ ريددل اىَدد٘اد ٍددِ  2215ىغددْخ   17ٗاىقددبُّ٘ سقددٌ  2225

ا٥ اّٖب رظو عدبسٝخ اىَفؼد٘ه ثبىْغدجخ ج 1997ىغْخ  1اىقبُّ٘ سقٌ 

ىيششمبد ٗاىَْشآد اىقبئَخ ثبىفؼو ٗاىزدٚ ثدذأ عدشٝبُ ٍدذد اػفبئٖدب 

خو ٗرىدل ؽجقدب ىدْض قجو ربسٝ  اىؼَدو ثقدبُّ٘ اىؼدشٝجخ ػيدٚ اىدذ

( ىغدْٔ 91( ٍدِ قدبُّ٘ اىؼدشٝجٔ ػيدٚ اىدذخو سقدٌ )3اىَبدح سقٌ )

( ٍددِ اى٦ئؾددخ اىزْفٞزٝددخ اىظددبدسٓ ثقددشاس 2-53ٗاىَددبدح )  2225

، ٗؽجقدب ىدْض اىَدبدح سقدٌ  2225( ىغدْٔ 991ٗصٝش اىَبىٞخ سقٌ )

،ٕٗ٘ ٍدب ْٝطجدق ػيدٚ مبفدخ 2215ىغْخ   17( ٍِ اىقبُّ٘ سقٌ 3)

٘اس اىَؾيٞددخ اٗ ا٥عْجٞددخ اىؼبٍيددخ ثبىفؼددو فددٚ اىشددشمبد اىخبطددخ عدد

ٍغبه اىَخيفبد اىظيجخ فٚ ٍظش ؽزٚ اّزٖبس فزشح رؼبقذٕب
 

، ثَْٞدب 



 رط٘ٝش طْبػخ رذٗٝش............فبػيٞخ اىغٞبعخ اىَبىٞخ فٚ رَْٞخ ٗان حسن محمود سوسة                      أ/ إيم  

 

44 

 

ل خخػػػػػعننشػػػػػػيطنصػػػػػنينفنتػػػػػػال ًن ددخلفػػػػػػيتنننننننن
ً ػػػفن ًهػػػيبن ألشػػػخيصن إلنتهي ً هفننلػػػ نأ  دصػػػلهفندلخػػػ

ًهػيبن دةػنل فنهػالفن20لددؾنهة ًن %ندفنصي  ن أل
خصػػػـنأ ػػػفندنفػػػيء تنشخصػػػ فنطيددػػػيندتخػػػدن دنشػػػيطن
ًكيتنأجنه ػػػفن ًكيتن ألدػػػل ؿن لن دل قػػػعن لنشػػػ شػػػكؿنشػػػ

(ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن49(،)48(،)47طهدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيندلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ان)
ً هفن  ددلوػػػامننلػػ ن دػػػاخؿن د ندػػينأتخػػػدن ددينلف،لدلخػػ

ًا ف)أشػػخيصنطه   ػػ ف(نطهدػػين  دنشػػيطنشػػكؿندنشػػأمن 
ًقػػػػػػػػػػيـن) (نلددػػػػػػػػػػؾنهيألةػػػػػػػػػػ يًن49(،)7(،)6دلدػػػػػػػػػػل انأ

ن-:(108) دتيد ف
جن ػثن ػ نن6500دفنصػفًنوتػ ننالتريحة األولى:

ً هفن(ن.   دةنثن)ند ف ندفن دخ
ن30000وتػػ نن6500أك ػػًندػػفننالتثثريحة الثانيثثة:

ً هفنهنةهفن ن%ن.10جن ثنتفًضنخ
ن45000وت نن30000أك ًندفننالتريحة الثالثة:

ً هفنهنةهفن ن%.15جن ثنتفًضنخ
جن ػػػثنوتػػػ نن45000أك ػػػًندػػػفننالتثثثريحة الرابعثثثة:

ً هفنهنةهفنن200000 ن%.20جن ثنتفًضنخ

                                                             
٥ رْطجق ريل اىؾ٘افض ػيٚ اىششمبد اىزٚ رشغت فٚ دخ٘ه ٍغبه 

 17رذٗٝش اىَخيفدبد اىظديجخ فدٚ ٍظدش ثؼدذ طدذٗس اىقدبُّ٘ سقدٌ 

 .   2215ىغْخ  

ْجٞدٔ اىؼبٍيدٔ فدٚ ٍغدبه اىَخيفدبد ٍِٗ إٌ  اىشدشمبد اى٘ؽْٞدٔ ٗا٥ع

ٗاىزددٚ اعددزفبدد ٍددِ ٕددزٓ اىؾدد٘افض:  شددشمخ فٞ٘ىٞددب ىيخددذٍبد اىجٞئٞددخ 

، ششمخ ٕٞي٘ مٞش، ششمخ رْظفند٘ اىن٘ٝزٞدخ ، شدشمخ ٍظدش  اىفشّغٞخ

ٗاىَقدددبٗىُ٘  )  AMAعدددشفٞظ، شدددشمزٜ أٍدددب اىؼدددشة ا٥ٝطبىٞدددخ ) 

شمٔ ا١عجبّٞخ ، ش FCCاىؼشة، ششمخ أٗسثب عٞش ا١عجبّٞخ ، ششمخ 

، ششمٔ اىفغطبؽ ، ششمخ مٞش عشفٞظ ، ششمخ دىدخ،  2222أٗسٗثب 

ا١عددجبّٞخ(، اىشددشمخ   FCCشددشمخ اىغٞددضح ىيخددذٍبد اىجٞئددخ )شددشمخ 

اىذٗىٞخ ىيخذٍبد اىجٞئٞخ )ششمخ عدبمشٗط ا٥ٝطبىٞدخ( ، شدشمخ آٍدُ٘ 

ىيْظبفخ ٗاىزغَٞو ، ششمخ مبٝشٗ عشفٞظ ، ٗششمخ اىْغبس عشفٞظ ، 

.ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو ؽد٘ه ٕدزٓ اىشدشمبد ششمخ ٕٞي٘ مٞش عدشفٞظ 

ا٣داسح  عٖددبص شددئُ٘ اىجٞئددخ، –ٗصاسح اىذٗىددخ ىشددئُ٘ اىجٞئددخ  -اّظددش :

، ػيدٚ 2216- 2225رقشٝش ؽبه اىجٞئخ فٜ ٍظدش  اىؼبٍخ ىيَخيفبد،

 اىدددددددددددددددددددددددددددددددددشاثؾ اىزدددددددددددددددددددددددددددددددددبىٜ:

www.eeaa.gov.eg/English/reports/SOE/Ar%CA,P,2

12,213 - 

( ىغْخ 91دس ثبىقبُّ٘ سقٌ)(  قبُّ٘ اىؼشٝجٔ ػيٚ اىذخو اىظب121)

 .2225ّٝ٘ٞٔ عْخ  9(،23،اىغشٝذح اىشعَٞخ،اىؼذد )2225

جن ػػػثننن200000أك ػػػًندػػفنننالتثثريحة الخامسثثثة:
ً هفنهنةهفنن ن%ن.نن22.5تفًضنخ

ً هفنننننننننن ًاـندػػػفندنخفػػػيضنةػػػ ًن دخػػػ لنلػػػ ن دػػػ
ً ئبن دتػػػػ نتتودلهػػػػين نل دخػػػػ ًةػػػػـل ل دةػػػػديبنهخصػػػػـن د
نهتػػػػػال ًن ددخلفػػػػػيتن  ددنشػػػػػأتن دصػػػػػنين فن دتػػػػػ نتدػػػػػـل
 دصػػلهفنل نتػػيجن الةػػدامن د خػػل فندػػفن ددخلفػػيتننػػا ن
ً هفن،ندالنأفنتطه ػػػؽن ً هفن دػػػاخؿندػػػفنلنػػػيءن دخػػػ خػػػ
ددػػؾن ددػػينلفن وػػل ن د ا ػػاندػػفن دد لقػػيتن دتػػ نتدػػؼن

ً ػػػؽن قيدػػػفنلتطػػػل ًنصػػػنينفنتػػػال ًن ددخ لفػػػيتن ػػػ نط
 دصػػػػػػلهفنلأادهػػػػػػيننلػػػػػػ ن إلطػػػػػػبلؽندنتفػػػػػػيءن دد يدلػػػػػػفن
ً ه فن دف يدػػػػفنل ددوفػػػػزمند دل ػػػػفنندػػػػؿن دتكنلدلج ػػػػين  دخػػػػ

تثثثرا  التكنولوجيثثثا مثثثن   و ػػػ ننجػػػان نػػػثن ػػػ نويدػػػفن
السثثثثثثوق الثثثثثثداخمى أو مثثثثثثن األسثثثثثثواق الخارجيثثثثثثة 

ًقػػـن)وتطويعهمثثا محميثثا  (ندػػفن1لل دػػينالوكػػيـن ددػػيامن
ًقػػػػ ً هفننلػػػػ ن دػػػػاخؿنل ددػػػػيامن (ندػػػػفن3ـن)قػػػػينلفن دخػػػػ

ن ًكيتن دتػػػػ نتدػػػػـل ًهػػػػيبن دشػػػػ  دبلئوػػػػفن دتنف د ػػػػفن ػػػػإفنأ
ً هفنددػين هصنعن دتكنلدلج يندول ينتكلفنخيخػ فندلخػ
ً ءن دتكنلدلج ػػين ددول ػػفن.نكدػػينأفن ً ػػعندػػفنتكلفػػفنشػػ  
ً عن ً ءمن إلختػػ خخػػلعندديهػػؿندةػػت ديؿنألن دوػػؽن ػػ نهػػ
ً فنألنتصد ـنألنندلدجنألنخطفنألن ألن د بلدفن دتجي

ًك هفنألنندل  ً ػفنت ً فنألند ا تنصنين فنألنتجي فنة
ًمن دصػػػنين فنألن ألننلد ػػفنألند للدػػيتندت لدػػفنهػػيدخه
ً ػػفنألن د لد ػػفنألنتػػأج ًن دد ػػا تن دصػػنين فنألن  دتجي
ً ػػػػف،نلدديهػػػػؿن دخػػػػاديتن دتػػػػ ن ػػػػا  هينأصػػػػويبن  دتجي
ً ػػفن ددد دػػفن ػػ ن ًا ػػفنل ألشػػخيصن إلنتهي  ددنشػػأتن دف

منا ئدػػفندصػػًنل دجهػػيتنا ػػًن ددد دػػفن دتػػ ندهػػيندنشػػأ
ً هفنهةػػ ًن  ػػ ندصػػًند  ػػًن ددد دػػ فن ػػ ندصػػًندلخػػ

%نتةػتدطعندػػفن ددنهػػعنلهػالفنخصػػـنأ ػػفنتكػػيد ؼن20
دعندةت نيءندديهؿن دوصػلؿننلػ نأندػيؿن دتصػد ـنألن
ًطندل  دػػػػفنلز ػػػػًن ً ػػػػفن دفن ػػػػفنشػػػػ  كتةػػػػيبنودػػػػلؽن دد 
ً ػػػعندػػػفن  دديد ػػػفنه ػػػان إلتفػػػيؽندػػػعنلز ػػػًن دصػػػنينف،ن 
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ًام ً ءن دتكنلدلج ين ددةتل ًجنخيصفنننتكلففنش دفن دخي
ً هفنل تودػػػؿننهئهػػػين  ػػػبلناػػػلن ل فندػػػفنةػػػ ا عن دخػػػ
ًمن ً ندخػػػ ؼن ددػػػػا ً ن دوػػػؽنلدػػػػ سنصػػػيوهثننظػػػػ دشػػػت
ًنػػػػفنهيألخ ً،كدػػػػينأفندقتصػػػػيًن  دتفيلخػػػػ فندػػػػؤللؿنددي
كتةػيبنودػلؽن  إلنفيءننل ندديهؿنأندػيؿن دتصػد ـنل  
ً ند ػػػؿن ً ػػػفن تجياػػػؿندػػػين ػػػا عندديهػػػؿنودػػػلؽنأخػػػ  دد 

نين فنل د لد ػفنل دندػيدجندديهؿندةت ديؿن دد ا تن دص
ًك هػػيتنل دتػػ نالنتدػػؿنأاد ػػفننػػفندديهػػؿن ل دخطػػطنل دت
ً فن  نتطل ًنصنينفن أنديؿن دتصد ـنلأكتةيبن دد 

ن.(109)نتال ًن ددخلفيتن دصلهف
لالفندنطػػػػؽن ةػػػػتخا ـنأقةػػػػيطن إلاػػػػبلؾناػػػػلننننننننن

ً ه فنتد ز ػػػػػػػفنهػػػػػػػػ فن كلةػػػػػػػ لفندتود ػػػػػػػؽند يدلػػػػػػػػفنخػػػػػػػ
ًلنيتن إلنتيج ػػف،نلددػػؾنألفنتلػػ ؾن ألقةػػيطنت ػػان ددشػػ

دػػفن دتكػػيد ؼنل جهػػفن دخصػػـن،نلدػػفن ػػـن ػػأفن دةػػ  ن
 دػػػػ نز ػػػػيامنق دػػػػفناػػػػد ن ألقةػػػػيطن ػػػػ نةػػػػنل تند  نػػػػفن
خيصػػفن دةػػنل تن أللدػػ ندػػفن قتنػػيءن د ػػاانل  التنألن
خػػػبلؿنكػػػؿنألند ظػػػـنألن ػػػ ننهي ػػػفن د دػػػًن إلنتػػػيج ن
دل ػػاانل  الت،نةػػلؼن ػػ ا ن دػػ نتخفػػ ضن ػػ نلنػػيءن

ً هفنلدفن ـنتخف ضنددػا  ً هفن ددةػتودف ن دخ ًن دخػ
ًلعن إلنتػيج ن هدين ز اندػفنننصػًن دةػ لدفندػا ن ددشػ
  نه ضنألنكؿنةػنل تن قتنػيءن د ػاانل  التننػبللمن
ن،نلػػػ نددكين ػػػفن الةػػػتفيامندػػػفن دد دػػػفن دويد ػػػفندلندػػػػلا

ً ه فنهد يهػػػفن لهو ػػػ ن دكػػػفن نتهػػػيًنتلػػػؾن ددز  ػػػين دخػػػ
ندةهيـندفن دالدفن  نتكيد ؼن قتنيءن د اانل  التنهدي
 خلػػػؽن دوػػػي زندػػػا ن ددنتجػػػػ فننلػػػ نتجا ػػػانلتطػػػػل ًن
ً ن طػػػيقتهـن إلنتيج ػػػف،نلددػػػؾن ػػػ ن ددجػػػيالتن دتػػػ ن ػػػػ
ً ه نألدل ػػػػفن دنهػػػػلضنههػػػػينهدػػػػين ودػػػػؽن ًعن دخػػػػ  ددشػػػػ
ً دػػػػفن أاػػػػا ؼن ددجتدػػػػع،ن الن فن ددػػػػينلفنقػػػػان ةػػػػتفنط

                                                 
(  د. سٍؼددبُ طددذٝق،قبُّ٘ اىؼددشٝجخ ػيددٚ اىددذخو اىظددبدس 129)

٥ٗئؾزدخ اىزْفٞزٝدخ ٍقبسّزدب ثبىقدبُّ٘  2225ىغدْخ  91ثبىقبُّ٘ سقدٌ 

ٗػيددٚ ػدد٘س آساس اىفقددٔ ٗ فزددبٗٙ ٍغيددظ  1911ىغددْخ  157سقددٌ 

،  2226س،داس اىْٖؼددخ اىؼشثٞددخ،اىقبٕشح ، اىذٗىددخ ٗأؽنددبً اىقؼددب
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خيصفنإلابلؾن ألصلؿنتخيدؼن دػ نوػانكه ػًندػينتػـن
 دةػػػيهدفنننل ػػػثن د دػػػؿنهيدنةػػػهفندئلاػػػبلؾنل دػػػيندلدػػػل ن ف

ً ئبن نل ػػثن،نل جهػػًنكػػبلندػػفن دددػػلؿنلدصػػلوفن دخػػ
ًعندئلاػبلؾنلالن ً دػفن دتػ نوػاااين ددشػ نل ن تهػيعن دط
ًؽن الاػػػبلؾن دجػػػيؿندبلخت ػػػيًنه نهػػػينلهػػػ فندختلػػػؼنطػػػ

 ً ً ه ننلن،نن(110) الخػ ًعن دخػػ ًاـندػػفن فن ددشػ قػػانهػػيد
قصػػان ةػػتخا ـن الاػػبلؾن دد جػػؿنننػػانوةػػيبن قةػػيطن

 ددػػػػينلفنتػػػػ ا ن دػػػػ ن فنصػػػػ ياثن اػػػػبلؾن ال ت،ن الن
ً ه نلدػػػ سن الاػػػبلؾن دد جػػػؿ،نل دػػػد ن  الاػػػبلؾن دخػػػ
ًمن ًطن فن تـن ابلؾن الدػفن ػ ن تػ  وا نهيددصيا فنهش
ًاػػين النتػػيج ،نو ػػ ن ػػتـن دةػػديبن زدن ػػفن قػػؿندػػفنند

%ندػػػفنأةػػػيسن25هػػػإابلؾن دد ػػػا تنل  التنهنةػػػهفن
ً ه فنه ػػػانخصػػػـنن(111)ن إلاػػػبلؾ %ن30دكػػػؿنةػػػنفنخػػػ

                                                 
 .214:  212(  اىَشعغ اىغبثق ، ص112)

( اعددزخذً ٕددزا اىقددبُّ٘ ؽشٝقددخ اىقغددؾ اىَزْددبقض ػْددذ ؽغددبة 111)

( ٍددِ 26أقغددبؽ ا٥ٕدد٦ك ثدد٦ ٍجددشس ؽٞددش أعددزؾذصذ اىَددبدح سقددٌ )

اىقبُّ٘ ؽشٝقخ عذٝذٓ ىؾغبة ا٦ٕ٥ك ثبُ ؽذدد أعدبط ا٥ٕد٦ك 

ىذفزشٝخ ى٢ط٘ه مَب ٕٚ ٍذسعخ فدٚ اىَٞضاّٞدخ ا٣فززبؽٞدخ ثبىقَٞخ ا

ىيفزددشح اىؼددشٝجٞخ ٗٝضٝددذ ٕددزا ا١عددبط ثَددب ٝدد٘اصٙ رنيفددخ ا١طدد٘ه 

اىَغزخذٍخ ٗرنيفخ اىزط٘ٝش اٗ اىزؾغِٞ اٗ اىزغذٝدذ اٗ اػدبدح اىجْدبس 

ٗٝقددو ا١عددبط ثَددب ٝدد٘اصٙ قَٞددخ  ٗرىددل خدد٦ه اىفزددشح اىؼددشٝجٞخ،

اىزٚ رٌ اىزظشف فٖٞب ٗثقَٞخ  ا٦ٕ٥ك اىغْ٘ٙ ٗقَٞخ ثٞغ ا١ط٘ه

خد٦ه  2اىزؼ٘ٝغ اىزٙ رٌ اىؾظ٘ه ػيٞدخ ّزٞغدخ فقدذٕب اٗ ٦ٕمٖدب

اىفزشح اىؼشٝجٞخ، فدبرا مدبُ أعدبط ا٣ٕد٦ك ثبىغدبىت رؼدبف قَٞدخ 

اىزظددشف فددٚ ا١طددو اٗ اىزؼدد٘ٝغ ػْددخ اىددٚ ا١سثددبػ اىزغبسٝددخ 

ٗاىظْبػٞخ ىيََ٘ه اٍب ارا ىٌ ٝزغبٗص أعبط ا٣ٕد٦ك ػشدشح أٟف 

ٝؼذ أعبط ا٣ٕد٦ك ثبىنبٍدو ٍدِ اىزندبىٞا ٗاعجدخ اىخظدٌ .  عْٖٞٔ

ٗرغددزخذً ؽشٝقددخ اىقغددؾ اىَزْددبقض فددٚ ا٥طدد٘ه اىزددٚ ْٝددزظ ػْٖددب 

غبىجددب ثقبٝددب ثؼددذ اّزٖددبس ٍددذرٖب ا٥ّزبعٞددخ ٗفددٚ ا٥طدد٘ه اىزددٚ رطددشأ 

ػيٖٞب ا٥ػبفبد ٍدِ ٗقدذ ٥خدش ،ٗىنْٖدب ٥رظديؼ ى٢طد٘ه اىزدٚ 

بٍو مب١ساػدٚ اىََي٘مدخ رغؼٚ اىَْشآد اىٚ اعز٦ٖك قَٞزٖب ثبىن

ىيغٞش ٗاىزدٚ رزؼٖدذ اىَْشدؤح ثشدٕدب ٍدغ ٍدب ػيٖٞدب ٍدِ اّشدبساد فدٚ 

ّٖبٝٔ اىَذح اىَقشسح ىيزؼبقذ . أٍب اىطشا ا٥عبعٞخ ٥ؽزغبة أقغبؽ 

ا٦ٕك اىؼذد ٗا٥ٟد ٥غشاع اىؼشٝجخ  فَٞنِ اىزَٞٞض ثِٞ ص٦س 

ٗاىزددٚ رشددَو مبفددخ ؽددشا  انطةةزا انتقهٍذٌةةت  -ٍغَ٘ػددبد ٕددٚ : 

ٕددد٦ك اىزدددٚ رزؼدددَِ اعدددز٦ٖك اىؼدددذد ٗا٥ٟد ثدددْفظ رنيفزٖدددب ا٣

اىزبسٝخٞخ ٗػيٚ ّفظ ػَشٕب ا٣ّزدبعٚ ٍضدو ؽشٝقدخ اىقغدؾ اىضبثدذ 

ٗٝقظدذ ثٖدب  ويعىَةبث اسسةتاًبرٗؽشٝقخ ٍغَ٘ع أسقبً اىغْ٘اد،

ؽشا ا٦ٕ٣ك اىزٚ رئدٙ اىٚ اعز٦ٖك اىؼدذد ٗا٥ٟد ػيدٚ ّفدظ 

ب اىزبسٝخٞخ ع٘اس مبُ رىدل ػَشٕب ا٥ّزبعٚ ٗثقَٞٔ امجش ٍِ رنيفزٖ

ٗفقددددددب ١عددددددي٘ة ٍددددددْؼ ا٥عددددددزضَبس اٗ ؽشٝقددددددخ اػددددددبدح رقددددددٌ٘ٝ 

ٗٝقظددذ ثددٔ مبفددخ ؽددشا ا٣ٕدد٦ك اىزددٚ  اإلهةةالا انًعجةةما٥طدد٘ه،

رددئدٙ اىددٚ إدد٦ك اىؼددذد ٗا٥ٟد ثددْفظ رنيفزٖددب اىزبسٝخٞددخ ٗػيددٚ 

فزشح صٍْٞخ أقو ٍِ ػَشٕب ا٣ّزدبعٚ . ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو ؽد٘ه 

: د.ؽبٍددذ دساص،اىغٞبعددبد اىَبىٞددخ ، اىددذاس  ٕددزا اىَ٘ػدد٘ع  اّظددش

 267: 259، ص  2223اىغبٍؼٞخ ، 
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 ددةػػػػػػػػتخادفن ػػػػػػػػ نندػػػػػػػػفنتكلفػػػػػػػػثن  التنل دد ػػػػػػػػا تن
ً ه فن ًمنخػ  الةت ديًن  ندجػيؿن النتػيجنخػبلؿنألؿن تػ
 ػػػػػتـنخبلدهػػػػػيندةػػػػػتخا ـنتلػػػػػؾن دد ػػػػػا تنل ال ت،ل ػػػػػتـن
ًمن دزدن ػػفنه ػػان وةػػيبن ةػػيسن الاػػبلؾننػػفنتلػػؾن دفتػػ

ً 30خصػػـننةػػػهفن ؿ ًاػػػيندػػػفن،ن(112)ن%ن ددػػػدكل نتهي ل  
ً ا تن دا خلػػػفن ًل يتن دل جهػػػفن دخصػػػـندػػفن إل ػػػ  ددصػػ

ً هفنطهدػػػػػػػػػػػػي ًقػػػػػػػػػػػػيـنن ػػػػػػػػػػػػ نلنػػػػػػػػػػػػيءن دخػػػػػػػػػػػػ دلدػػػػػػػػػػػػل ان 
ًقػػػـ(ندػػػفنقػػػينلفن51(،)25(،)23) دةػػػػنفنن91 دػػػاخؿن

ًقـن)ن2005 ًقػـن6،نكدينأجيزتن دديامن (ندفن ددػينلفن
هنيءننلػ نطلػبن دددػلؿن فنتخصػـنن2015دةنثنن17

%ندػػفنتكلفػػفن  التنل دد ػػا تن ددةػػتخادفن30نةػػهفن
 ػػ ن الةػػت ديًن ػػ ندجػػيؿن النتػػيجنةػػل ءنكينػػتنجا ػػامن

ً ه فن ػتـنخبلدهػين لندةت دلف،نلددػؾن ػ ن لؿن ًمنخػ  تػ
 ةػتخا ـنتلػؾن الصػػلؿ،نل ػتـنوةػػيبن ةػيسن الاػػبلؾن

(نندػفنقػينلفن دػاخؿن25 ددنصلصننل فن  ن ددػيامن)
ًمن دزدن ػػػفنه ػػػانخصػػػـننةػػػهفن ؿن %ن30نػػػفنتلػػػؾن دفتػػػ

ًمن،نل ػػ نوػػيؿننػػاـنتدػػا ـن دطلػػبن ددشػػيًن د ػػفن  ددػػدكل
ًامنهيددػػػيات فن) (ن26(،)25تطهػػؽننةػػبن الاػػػبلؾن دػػل 

لههػػػػػد ن تجياػػػػػؿن ددػػػػػينلفنتهػػػػػي فنخؿ،ندػػػػػفنقػػػػػينلفن دػػػػػا
ًكيتن  دينه نهين  ندابلؾن دد ػا تنل ال تنل دػين  دش
دد ػػػاؿن إلةػػػتخا ـن دف لػػػ ن،نلل دػػػينإلخػػػتبلؼنطه  ػػػفن
 د ػػاانل ال تن ػػ نكػػؿنصػػنينف نو ػػ ن ػػنصن ددػػينلفن

                                                 
( ٍدِ 6( ٥غشاع ؽغدبة اىؼدشٝجخ فدٚ رطجٞدق ؽندٌ اىَدبدح )112)

ٝغددد٘ص ثْدددبس ػيدددٚ ؽيدددت اىََددد٘ه   2215ىغدددْٔ  17اىقدددبُّ٘ سقدددٌ 

% ٍددِ رنيفددخ ا٥ٟد ٗاىَؼددذاد اىَغددزخذٍخ فددٚ 32اعددزجؼبد ّغددجخ 

عذٝذح اٗ ٍغزؼَيخ ، ٗرىل فٚ  ٍغبه ا٥ّزبط اىظْبػٚ ع٘اس مبّذ

اٗه فزشح ػدشٝجٞخ ٝدزٌ خ٦ىٖدب اعدزخذاً ريدل ا٥طد٘ه،ٗٝزٌ ادساط 

( 26اىقَٞخ اىجبقٞخ اىٚ أعبط ا٦ٕ٣ك اىَْظ٘ص ػيٞٔ فٚ اىَبدح )

% مقغؾ اػدبفٚ فدٚ اىغدْخ 32ٗٝؼذ اىغَبػ ثخظٌ  ٍِ اىقبُّ٘ .

ا١ٗىٚ ػيٚ اُ ٝخظٌ ٍِ سطٞذ اٟىخ ٍب ٕ٘ ا٥ ٍغدشد اعدز٦ٖك 

ىؼدددذد ٗا٥ٟد ثدددْفظ قَٞزٖدددب اىذفزشٝدددخ ، ٍٗدددِ صدددٌ ػدددذً اعدددزخذاً ا

أعددي٘ة ٍددْؼ ا٥عددزضَبس،ٗٝزشرت ػيددٚ رىددل اّخفددبع فبػيٞددخ ٕددزا 

اىؾبفض فٚ رشغٞغ رغذٝذ ٗ رؾذٝش اىطبقبد ا٣ّزبعٞخ ىزغبٗٙ قَٞخ 

ٍغَغ ا٦ٕ٣ك ٍغ اىقَٞخ اىذفزشٝخ ى٢طو ثَب ٥ ٝؼ٘ع اىَغزضَش 

ثؤصش اىزؼخٌ ، مَب ٥ ٝؼ٘ػخ ػِ ػِ اسرفبع رنيفخ اؽ٦ه ا٥ٟد 

ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو  اسرفبع رنبىٞا ٍزبثؼخ اىزطد٘س اىزنْ٘ىد٘عٚ .

 . 264اىَشعغ اىغبثق  ، ص  -اّظش : 

ًمن نلػػػػ ن ةػػػػتخا ـننفػػػػسند ػػػػاؿن الاػػػػبلؾندػػػػنفسن دفتػػػػ
ً ه فندػػنفسن  دػثنةػػل ءنكينػػتنتلػؾن  دػػثنتةػػتخاـن  دخػ
ًا فنل وػامن د بلن  ن واندصينعن دتال ًن دت نت دؿنل
ًقػػػػػفن.نكدػػػػػين ًا تػػػػػ فن لن بل ػػػػػثنالفنتف ن لنل  ػػػػػ ن د ػػػػػـل
 تجياؿن د دًن إلنتيج ندلد ا تنل ال تن  نوةيبن
ًأةػديد فندػه ضن أقةيطن إلابلؾنخيصفنل فن دتكلفػفن د
 ال تنل دد ػػػػػا تن ددةػػػػػتخادفن ػػػػػ نصػػػػػنينفنتػػػػػال ًن

ًجيعن ددخلفػػػػػػيتن دصػػػػػػلهفنقػػػػػػانت ًتف ػػػػػػف،نل ةػػػػػت كػػػػػػلفند
ً دفن إلابلؾن ددته فندد ندةػتخا ـن لهيدتيد نةتلا نط
ًاػػين إلنتػػيج ن،ن  دد ػػا تنل ال تن دػػ ندػػين جػػيلزنند
لاػػػػلندػػػػينالن شػػػػجعننلػػػػ ندةػػػػتخا ـنأوػػػػا ن دتدن ػػػػيتن
ًمن،نكدػػػينقػػػان ػػػ ا ن دػػػ ندقتنػػػيءند ػػػا تن هصػػػففندةػػػتد
ًأةػػػػديد فنلتكنلدلج ػػػػفندنخفخػػػػفن،ن لةالتند تنق دػػػػفن

ًعنقػػػانوػػػ ًمننت جػػػفنالفن ددشػػػ ااند ػػػاؿن الاػػػبلؾنهصػػػل
ًتػػبن وكد ػػفنا ػػًندوةػػلهفنوةػػبنندػػًن  دػػفنددػػينت
ً دػػػفن الاػػػبلؾندػػػفنةدػػػفن دػػػ ن نل ػػػفنندل ػػػين خػػػتبلؼنط

ً ػػف ً نهػػيختبلؼنق دتهػػين دا ت ً دػػفنن، خػػ لهػػددؾن ػػيفنط
ًتفػػيعنتكلفػػفندوػػبلؿن  إلاػبلؾن ددته ػػفنالنت ػػلضننػفند
ًتفػػيعن ددةػػتل ن لنتجا ػػان دد ػػا تنل ال تن ػػ نظػػؿن 

نخفػػيضنق دػػػفن د دلػػفن ددول ػػفنأدػػػيـن د ػػيـندؤلةػػ يًن ل  
ً ان أالػػػبن د دػػػبلتن ألجنه ػػػف،نل إلنتدػػػياننلػػػ ن إلةػػػت 
  ن دوصلؿننل نأالػبن دد ػا تنل ال تن إلنتيج ػفن

ًؾنتوا ػػانن (113) دػػددؾن دػػانكػػيفندػػفن ألل ػػؽن فن تػػ
ًؼندػػعن دػػنصن ً ننل ػػفن د ػػ د ػػاالتن إلاػػبلؾنددػػين جػػ
ننلػػػ نأفنتتخػػػدفن دبلئوػػػفن دتنف د ػػػفندلدػػػينلفنددكين ػػػف
داػػػػبلؾنه ػػػػضن د ػػػػاانل  التن ػػػػ نقطينػػػػيتند  نػػػػفن
ًمنزدن ػفن لأنشطفنه  نهينا خؿناد ن ددطينػيتننلػ ن تػ
ًاػػين إلنتػػيج نألنهد دػػفنأكهػػًندػػفنتكلفتهػػين أقػػؿندػػفنند
ً خ ػف،لددؾنل ػػؽندتطلهػػيتنتود ػؽنأاػػا ؼندوػػاامن  دتي

                                                 
( د. ٍؾَددذ ػَددش أث٘دٗػ،ا٣طدد٦ػ اىؼددشٝجٚ ثددِٞ اػزجددبساد 113)

، ص  2221اىغجبٝخ ٗا١عظ اىؼيَٞدخ ىيؼدشائت،اىذاس اىغبٍؼٞدخ ،

55:57. 
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ً تنتػػػػ  ًننلػػػػ ند ػػػػاالتن ًأندػػػػفندت  ػػػػ لل ػػػػؽندػػػػين طػػػػ
دكين ػػػػػػػػػفندوػػػػػػػػػبلؿنهتلػػػػػػػػػؾن  التن ةالتن إلاػػػػػػػػػبلؾ،نل  

جا ػػػػام،لالفندافػػػػيؿند ػػػػاالتن إلوػػػػبلؿنهػػػػ فن  التن
ن.ن(114)نلننصًن د دؿ

أدين ػ نويدػفن هتكػيًن دتكنلدلج ػين نجػان نػثندػـننننننننن
ًان ػػ ن ددػػينلفنألن ػػ نالئوتػػفن دتنف د ػػفندػػين خػػػتصن  ػػ
ًتن ددل ان هد يدجفنتكيد ؼن دهو نل دتطل ً،لدكفنأشي

(ندػػػػفن ددػػػػينلفننلػػػػ نأفن ػػػػتـنتوا ػػػػان51(،)17ًقػػػػـن)
ً هفنهتطه ػػػػؽنأوكػػػػيـنددػػػػؾن ددػػػػينلفننلػػػػ نلنػػػػي ءن دخػػػػ

ًه ن دنػػػيت ندػػػفنقيئدػػػفن دػػػاخؿن دد ػػػامنل دػػػين صػػػي  ن دػػػ
ً فن لهنػػػيءننلػػػ نددػػػؾن ػػػأفن دد ػػػي  ًن ددويةػػػهفن ددصػػػ

أنشػػػطفن دهوػػػل نت ػػػاندػػػفن دنفدػػػيتن دتػػػ نتخصػػػـن ػػػ ن
ًاي،نأدػػينأنشػػطفن  دةػػنفن دتػػ نأنفدػػتن  هػػينأ ػػينكػػيفنددػػا 

دةنفن دت ن دتطل ًن ت اندفن دنفديتن دت نتخصـن  ن 
ً ؼنههػػينكأصػػؿن أنفدػتن  هػػينأ خػيندالندد نأدكػػفن إلنتػ
ً دػػػفن دتػػػ نتهلػػػؾن د نل ،لانػػػين ػػػتـندابلكهػػػينهػػػنفسن دط

%ن10ههين ألصلؿن دد نل ف،و  ن تـندابلكهينهنةهفن
ً ءنألنتجا ػػانألنتطػػل ًنأ ندنهػػينلددػػؾن دػػفنتكلفػػفنشػػ
ًطنأفنتكػػلفناػػد ن ألصػػلؿن ً ه ف،هشػػ ًمنخ نػػفنكػػؿن تػػ

ًتهين ددنشػػأمنن ًمن دنشػػيطنقػػان شػػت دػػعن،هدػػين ػػ نددػػؾنشػػه
ً ًن دخصػػػػػـن ً ه ن ةػػػػػتد ًعن دخػػػػػ ً طن ددشػػػػػ نػػػػػاـن شػػػػػت
ً ًن النفػػػػػيؽننلػػػػػ ن نشػػػػػطفن دهوػػػػػ نل دتطػػػػػل ًن هيةػػػػػتد
ً ًن ًل يتنهيةتد ًهطنه فنخصـنتلؾن ددص ةنل ي، لن د
 نفيؽن ددنشأمننلػ ن نشػطفن دهوػ نل دتطػل ًن لنز ػيامن

%ندػػػعنز ػػػيامننةػػػهفن إلنفػػػيؽن100نةػػػهفن دخصػػػـننػػػفن
نةنل ين.

لتهلػػػؾن ألصػػػلؿن دد نل ػػػفن دتػػػ ن ػػػتـندنشػػػي اينننننننن
ً دػفن دتػ نتهلػؾنههػينأنشػطفن ً فن ددنشػأمنهػد تن دط هد 

دػػػػػػفن دبلئوػػػػػػفنن33 دتطػػػػػػل ًن دةػػػػػػيهدفنطهدػػػػػػيندلدػػػػػػيامن

                                                 
٘دٗػ،رؾيٞددو ٗرقٞددٌٞ ثؼددغ ع٘اّددت قددبُّ٘ ( د. ٍؾَددذ ػَددش أث114)

 . 19اىؼشائت ػيٚ اىذخو،ٍشعغ عجق رمشٓ  ، ص 

ً نػػػيمن ةػػػته يانتكػػػيد ؼندنشػػػيءن ألصػػػؿن  دتنف د ػػػف،دعند
 دد نػػػػػل ن دتػػػػػ نتػػػػػـنتود لهػػػػػينخػػػػػدفن دتكػػػػػيد ؼن ػػػػػ ن

ً ه  ًمنخػػػ فنطهدػػػين دةػػػنل تن دةػػػيهدف،لددؾننػػػفنكػػػؿن تػػػ
ً ف، لنلػػػ نأفن ػػػتـن دخصػػػـنندد ػػػي  ًن ددويةػػػهفن ددصػػػ

ًامنهديئدفن ً ا تن دخيصفنهيدنشيطنل دل  دفنصي  ن إل 
ًطن فنتكػػػػلفند  ػػػػامندةػػػػتنا ينوتػػػػ ن  تػػػػان  دػػػػاخؿنهشػػػػ

ً هف كدػػػينأفن،نن(115)هصػػػوتهينننػػػانتوا ػػػانلنػػػيءن دخػػػ
ً ًن ػػػػ ن إلنفػػػػيؽننلػػػػ نأنشػػػػطفن ً طن إلةػػػػتد نػػػػاـنأشػػػػت

ًهػػػػػػطن خصػػػػػػـنتلػػػػػػؾن دهوػػػػػػ نل دتطػػػػػػل ًنةػػػػػػنل ي،لناـن
ً ًن إلنفػيؽنألنز ػيامننةػهفن دخصػـن ًل يتنهإةتد  ددص

%نندعنز يامننةهفن إلنفيؽنةػنل ينقػان ػ ا ن100نفن
ًكيتن دوػػػي زندئلنفػػيؽننلػػ ن نشػػػطفن  دػػ ن فنتفدػػان دشػػ
ًتػػػػػػبننلػػػػػػ نتلػػػػػػؾن  دهوػػػػػػتنل دتطل ً،لهيدتػػػػػػيد نقػػػػػػان ت
ًلنيتن ػػ ن ًاانأصػػويبن ددشػػ ً ه فننتػػ  دد يدجػػفن دخػػ

دتطل ًن لن دتدل ػؿندػفن إلنفيؽننل نأنشطفن دهول نل 
ًا ان د االتن النفيؽنألنفن ت يًضندعناا هـن  ندةت
ًمنددكنػػف،لالندػػين ػػ  ًن ً لسنأدػػل دهـن ػػ نأقصػػًن تػػ
دكين ػػػػػيتن ةػػػػػلهيننلػػػػػ نتطػػػػػل ًنلتوػػػػػا  ن دصػػػػػنينفنل  

وفثثى ضثثو  مثثا سثثبق يقتثثرح مثثا ن.(116)ن دنهػػلضنههػػي
نيمى :

                                                 
( ٝقظذ ثب١ط٘ه اىَؼْ٘ٝخ اىزدٚ ٝدزٌ شدشاإٕب فدٚ رطجٞدق ؽندٌ 115)

( ٍددِ اىقبُّ٘،ا١طدد٘ه اىزددٚ ىددٞظ ىٖددب 25( ٍددِ اىَددبدح )2اىجْددذ )

ٗع٘د ٍبدٙ ٗٝؾزفع ثٖب ى٦عزخذاً فٚ ا٣ّزبط أٗ ىز٘سٝذ اىغديغ أٗ 

أٗ ىيزؤعٞش ىيغٞدش، مدبىزشاخٞض ٗؽقد٘ا اىَينٞدخ اىفنشٝدخ اىخذٍبد 

ٗا٥عٌ اىزغبسٙ ٗؽق٘ا اىْشش ٗثشاساد ا٥خزشاع ٗ...اىد  ٗاىزدٚ 

رؾظدددو ػيٖٞدددب اىَْشدددؤح ّظٞدددش دفدددغ ٍجيدددن ٍدددِ اىَبه،اٍدددب ثبىْغدددجخ 

ى٢ط٘ه اىَؼْ٘ٝخ اىزٚ ٝدزٌ اّشدبإٕب ثَؼشفدخ اىَْشدؤح فٞدزٌ ا٦ٕمٖدب 

اىقدبُّ٘ ٍددغ ٍشاػدبح اعددزجؼبد ( ٍددِ 25( ٍددِ اىَدبدح )2ؽجقدب ىيجْدذ )

رنبىٞا اّشبس ا١طو اىَؼْ٘ٙ اىزٚ رٌ رؾَٞيٖب ػَِ اىزنبىٞا فٚ 

اىغْ٘اد اىغبثقخ ٗرىل ؽجقدب ىَؼدبٝٞش اىَؾبعدجخ اىَظدشٝخ . ىَضٝدذ 

د. سٍؼددبُ طددذٝق،قبُّ٘ اىؼددشٝجخ ػيددٚ  -ٍددِ اىزفبطددٞو أّظددش: 

٥ٗئؾزددخ اىزْفٞزٝددخ  2225ىغددْخ  91اىددذخو اىظددبدس ثبىقددبُّ٘ سقددٌ 

ٗػيددٚ ػدد٘س آساس اىفقددٔ  1911ىغددْخ  157سّزددب ثبىقددبُّ٘ سقددٌ ٍقب

ٗفزددبٗٙ ٍغيددظ اىذٗىددخ ٗأؽنددبً اىقؼددبس،ٍشعغ عددجق رمددشٓ، ص 

215  . 

( ٝقظذ ثْفقبد اىجؾش اىَجبىن اىَبىٞخ اىزدٚ رْفدق ػيدٚ اىجؾد٘س 116)

اىْظشٝخ اىزٚ رغزٖذف ؽو ٍشنيخ ٍؼْٞدخ ر٘اعدٔ اىَشدشٗع مدْقض 

،اٍددب ّفقددبد اىزطدد٘ٝش فٖددٚ فددٚ مفددبسح آىددٔ ٍؼْٞددخ ػيددٚ عددجٞو اىَضبه

اىَجبىن اىَبىٞدخ اىزدٚ رْفدق ىزطجٞدق ّزدبئظ اىجؾدش فدٚ اى٘اقدغ اىؼَيدٚ  

ثبىز٘طدٞبد اىد٘اسدح فدٚ اىجؾدش ىضٝددبدح  مزطد٘ٝش اٟىدخ ثب٥عدزؼبّٔ
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 بالنسبة لممستو  الثانى 
ً ند         ً ان ددةػػتل ن دنظػػ ًتفػػيعنتد ػػزن  ػػ  ػػين نهي

ً ان ددةػػػػػػػتل ن اللؿن  ددةػػػػػػػتل ن دت ل دػػػػػػػ ننػػػػػػػفن  ػػػػػػػ
ً ا ندلت لػػػ ـن ددتلةػػػطنل د ػػػيد ، نللصػػػلؿنه ػػػضن  ػػػ
هيالخػػي فندلجػػلانه خػػهـنهيدف ػػؿن ػػ نه ئػػثن الندػػيؿن
ً عنقيئدػفنهيدف ػؿن ػ ن طػيًن ددطػػيعن ل دػتبلكهـنددشػي
ًةػػػد نددطػػػيعن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن الن نهػػػينتوتػػػيجن  د
ًاين  بلهانكها  فندفندقيدفنودلفن  د نتند تهينلتطل 
ًمنلنلػػ ننطػػيؽنل ةػعن ػػعنكػػؿن دنبلد ػفنلانيئ ػػفنكه ػ

ًلءمندػػػين تػػػيبندػػػفنلةػػػيئؿندنبلد ػػػفندةػػػدلن فنلددػػػ
ً ه فن ًئ ػػػػػػػف،ته فن  هػػػػػػػينك ف ػػػػػػػفن ددويةػػػػػػػهفن دخػػػػػػػ لد
دلدنش تن ددتلةطثن دديئدفنهيدف ؿنل دجا ػامن د يدلػفن
ً ء تنتوصػػػػػػػػػػػػ ؿن جػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ ندجػػػػػػػػػػػػيؿن دتػػػػػػػػػػػػال ًنل  
ً هف،لز يامنلنػػػػػ هـنهيدنةػػػػػهفنألاػػػػػـن دتز دػػػػػيتهـن  دخػػػػػ
ًؽن ددةتخادثن  ندويةهتهـن ً ه ف،لتهة طن دط  دخ

ً ه ينلنػػػاـنددػػػز دهـندالنهيقػػػؿننقػػػاًندد كػػػفندػػػفنخػػػ
 دػػػػػػا يتً،نل هةػػػػػػطنكد ػػػػػػثندػػػػػػفن ده ينػػػػػػيتن ددطللهػػػػػػثن

ً ه ثن دددادػػثندنهـ، ً تن دخػػ  ً صػػا ًنقل نػػانلنهػػيالق   
ً ء تنتوصػػػػػ ؿنللأةػػػػػسند جػػػػػ ً ه فنل   دويةػػػػػهفن دخػػػػػ

ًهػػيبن ددنشػػ تن ً هفننلػػ نأ ،هدين تفػػؽن ددتلةػػطث دخػػ
ًلنيتندػػػػػعنطه  تػػػػػث ل  ةػػػػػًند يدلتهػػػػػينناػػػػػد ن ددشػػػػػ
ً ه ف كدػػػػػينالهػػػػػان فنتدنػػػػػعناػػػػػد ن دودلػػػػػفن،(117)ن دخػػػػػ

                                                             
مفبسرٖددب ثبىفؼددو ٍددِ خدد٦ه ثؼددغ ا٥ػددبفبد ٍددض٦ . ىَضٝددذ ٍددِ 

ٗصاسح ا٣عدزضَبس،ٍؼبٝٞش  -اىزفبطٞو ؽ٘ه رىل اىَ٘ػد٘ع أّظدش :

 . 2226بعجخ اىَظشٝخ،ػبً اىَؾ
(112)

رخؼغ ؽشا ٍؾبعجٔ ٕدزٓ اىَشدشٗػبد  ىقدشاس ٗصٝدش اىَبىٞدخ   

ثشؤُ ق٘اػذ ٗأعظ اىَؾبعجخ اىؼدشٝجٞخ  2229[ ىغْخ 414سقٌ ح

ىيَْشآد اىظغٞشح ٗاىزٙ ٝش٘ثٔ اىؼذٝذ ٍِ اىؼٞ٘ة ، فٖ٘ ىدٌ ٝؾدذد 

ٍؼبٝٞش ٗػ٘اثؾ ٗمٞفٞخ اى٘ط٘ه اىٚ رقذٝش سأط اىَبه اىَغدزضَش 

ا١ػَبه أٗ طبفٜ اىشثؼ اىزٜ رؼذ ششٗؽ ىزؾذٝذ ّ٘ع اىفئخ أٗ سقٌ 

) أ،ة،ط ( اىزٜ ْٝزَٜ اىٖٞب اىَششٗع ع٘اس . مَب أّ ىٌ ٝشاع ػْذ 

اطذاسٓ ٕزا اىقشاس اىجٞئخ اىؼدشٝجٞخ اىزدٜ ٝزؼبٍدو فٖٞدب اىزدٜ ٝغٞدت 

ػْٖب اى٘ػٜ اىؼشٝجٜ ٍْز ػق٘د ؽ٘ٝيخ . ٗقذ أقزشؽذ ػدذٓ ؽدشا 

بد ٗر٦فٚ اىؼٞ٘ة اىغبثقٔ ، ا٥ اّدٔ ىزجغٞؾ ٍؾبعجٔ ٕزٓ اىَششٗػ

رذسط ٗصاسح اىَبىٞخ ىٌ ٝزٌ اقشاس اٙ ٍِ ريل اىطشا ؽزٚ ا٥ُ . ٗ

ٗرؼزَددذ اىزؼددذ٦ٝد       414   ؽبىٞددب رؼددذٝو قددشاس ٗصٝددش اىَبىٞددخ  سقددٌ

اىَشرقجدخ ػيدٜ ػد٦ط اىَخبىفدبد ٗاىقظد٘س اىزشدشٝؼٜ ٗاىؼددشٝجٜ 

 ُّ٘بقدى ساشقدىا خفدىبخَث قيدؼزٝ بَٞف خطبخ اىزٛ ٝؼبّٜ ٍْٔ اىقشاس،

ً هعنلةػػػبلدفن دة يةػػػفن  ً انه ا دػػػفن دنظػػػيـن دخػػػ ال ػػػ
ًبندين ل . النفيق فندلالدفن ن،نلدد ن دت

ً هعندل ػػػػاانن-1 دد ػػػػيءن د دػػػػؿنهنظػػػػيـن إلاػػػػبلؾن دخػػػػ
ل   تنل ألال تن ددنصػػػػلصننل ػػػػثن ػػػػعنقػػػػينلفن
ً ئبننلػػػػػعن دػػػػػاخؿنل تهػػػػػيعنةد ػػػػػفن إلاػػػػػبلؾن  دخػػػػػ

ً هعن(ن118)ن دد جػػػػػؿ  ػػػػػعنوةػػػػػيبن إلاػػػػػبلؾن دخػػػػػ
ل تن دجا ػػػػػػامنوتػػػػػػعن دكػػػػػػفندل ػػػػػػاانل   تنل ألا

                                                             
 اٝسبظددَىا دبَددزػا ُٗد هبَددػ١ا ٌقددس دبَددزػا ُؤشددث تئاشؼددىا

 خٞفبػددا خٞجٝشػدد سبجددػأ عشفددٝ بَددٍ ،داداشٝدد٥ا قٞددقؾزى خٍددص٦ىا

ٗرغدددزٖذف ٍظددديؾخ   .  دبػٗششدددَىا ليدددر ةبؾطدددأ وٕدددبم ٜيدددػ

ثبػزَدبد أعددظ    414   اىؼدشائت اعدزجذاه اىق٘اػدذ اىخبطددخ ثدبىقشاس

ثؾ اىؼدشٝجٜ اىدزٛ اّزٖدٜ اىٞدٔ قدشاس اىَؾبعجخ اىؼشٝجٞخ ٗفقدب ىيدش

اىيغْددخ اىذاخيٞددخ ؽجقددب ى٢ؽنددبً اىقؼددبئٞخ اىْٖبئٞددخ ٗشددٖذد ق٘اػددذ 

ٍؾبعدددجخ اىَْشدددآد اىظدددغٞشح اػزشاػدددبد شدددذٝذح ٍدددِ أطدددؾبة 

ا١ػَبه ٗاىزغبس خ٦ه اىفزشح اىَبػدٞخ ٗقدشسد ػدذد ٍدِ اىغدشف 

اىزغبسٝخ ٗأطؾبة ا١ّشطخ ٗقا اىزؼبٍو ٍغ ٍظديؾخ اىؼدشائت 

قدددبُّ٘ رَْٞدددخ اىَْشدددآد  زؼبسػدددٔ ٍدددغ أؽندددبًىٖٞدددب اػزشاػدددب ػي

ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو ؽد٘ه ٕدزٓ  .2224   ىغْخ   141   اىظغٞشح سقٌ

 -اّظش : ىخ٦ف ٗاى٘عبئو اىَقزشؽٔ ىؾئا

http://www.egylovers.com/vb/showthread.php? 

t=37271- 

http://www.investolife.com/vb/showthread.php?p=

21735- 

http://www.alwafd.org/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=15055:%20&Itemid=124- 

( ؽٞددش ٝغٞدددض اىزشدددشٝغ اىؼددشٝجٜ ا١ىَدددبّٜ ثبعدددزخذاً ا٣ٕددد٦ك  3)

اىَؼغدددددو ى٢طددددد٘ه اىَغدددددزخذٍخ فدددددٜ ٍغدددددبه ٍنبفؾدددددخ ريددددد٘س 

اىجٞئخ،ٗأعددبط اؽزغددبة ا٣ٕدد٦ك ٕدد٘ رنيفددخ اقزْددبس ا١طددو ٗٝددزٌ 

بثددذ ثبىْغددجخ ى٢طدد٘ه اىضبثزخ،ؽشٝقددخ اعددزخذاً ؽشٝقددخ اىقغددؾ اىض

اىشطدددٞذ اىَزْدددبقض ثبىْغدددجخ ى٢طددد٘ه اىَْق٘ىدددخ،مَب ردددٌ اعدددبصح 

ٗفٜ ؽبىخ اعزخذاً ؽشٝقخ اىشطٞذ ،اعزخذاً ؽشٝقخ ٗؽذاد ا٣ّزبط

%،أٍدب ٍؼدذه اىقغدؾ اىضبثدذ 32اىَزْبقض فدبُ اىَؼدذه ٥ ٝزغدبٗص 

% اىددٚ 12اىَؼَدد٘ه ثددٔ ثبىْغددجخ ىدد٥٠د ٗاىَؼددذاد فٞزددشاٗػ ثددِٞ 

% ٗٝغدددَؼ ثدددب٦ٕ٣ك اىَؼغدددو ى٢طددد٘ه اىضبثزدددخ اىَغدددزخذٍخ 12

١غشاع ؽَبٝخ اىجٞئخ )ٍِ ري٘س اىٖ٘اس،ري٘س اىَٞبٓ،اىؾَبٝدخ ٍدِ 

% ٝزجؼٔ ا٦ٕك 62اىؼ٘ػبس  .... اى (،َْٗٝؼ عَبػ أٗىٚ ثْغجخ 

% ؽزٚ ٝزٌ ا٦ٕك قَٞخ ا١طو ثبىنبٍو. ٗاؽذٙ 12عْ٘ٙ ثَؼذه 

فددٜ أىَبّٞددب ٕدد٘ اشددزشؽ اى٦ٍَددؼ اىََٞددضح فددٜ اىزشددشٝغ اىؼددشٝجٜ 

اىنفبسح ثبىْغجخ ى٥٠د ٗاىَؼذاد ٗا١عٖضح اىَغزخذٍخ فٜ ٍنبفؾخ 

اىنفدددبسح  ، ٗشددشؽ اىزيدد٘س ٗرىدددل ؽزددٚ رزَزدددغ ثددب٦ٕ٣ك اىَؼغدددو

ٗاىظ٦ؽٞخ ٕزا ٝقً٘ ػيدٚ أعدبط اىْغدجخ اىَئ٘ٝدخ اىزدٜ رغدبٌٕ ثٖدب 

، ٗفٜ  ٕزٓ ا٥ٟد ٗاىَؼذاد ٗا١عٖضح فٜ رخفٞغ دسعخ اىزي٘س

ٝزٌ اىزَزغ ثب٦ٕ٣مبىَؼغو ارا عبَٕذ ٕدزٓ ا١عٖدضح أٗ ػ٘س رىل 

% ٍِ دسعخ اىزيد٘س اىَ٘عد٘دح 72اىَؼذاد فٜ رخفٞغ أمضش ٍِ 

 )عدد٘اس مددبُ ريددد٘س ٍٞددبٓ أٗ ريدد٘س ٕددد٘اس أٗ ػ٘ػددبس، ....اىددد (

ٗؽجقددب  ىيزشددشٝغ اىؾددبىٜ فبّددٔ ٝغددَؼ ثددب٦ٕ٣ك اىَؼغددو ىَؼددذاد ،

ٜ ردٌ اقزْبإٕدب ٗأعٖضح ٍنبفؾخ اىزيد٘س ٗرىدل ثبىْغدجخ ى٢طد٘ه اىزد

،٥ٗ ٝ٘عددددذ ائزَدددبُ )خظدددٌ( ػددددشٝجٜ 1991دٝغدددَجش  31قجدددو 

ى٦عددزضَبس فددٜ اىزشددشٝغ اىؼددشٝجٜ ا١ىَبّٜ.ىَضٝددذ ٍددِ اىزفبطددٞو 

د. عددؼٞذ ٍؾَددذ اىؾفبس،اىَ٘عدد٘ػخ اىجٞئٞددخ اىؼشثٞددخ،ٍشعغ  -أّظددش:

 . 1519:  1516عجق رمشٓ،ص
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ًاين إلنتيجعن ًمنزدن فنأقؿندفنند  ابلكهيننلعن ت
نل إلةتفيامندفن ددز  ين ألت فن:

ً هفنن- ً هفنلدػػفن ػػـنددػػا ًن دخػػ تخفػػ ضنلنػػيءن دخػػ
 عن دةػنل تن أللدػعندػفن د دػًن إلنتػيجعندد ن ودػؽن
ً ه يلن ً لنخػ ً هعنل دػيلندهػد ن ألةػللبنل ػ  إلابلؾن دخ

ً هفن دد ًؽنهػػ فن  ػػياؿنددػػا ًن دخػػ ةػػتودفننلػػعن دفػػ
نقةطن إلابلؾن دد جؿنلقةطن إلابلؾن دتدل ام.

ً تن دتكنلدلج ػفنلدػفنن-  دتشج عننلعندبلودفن دتطل 
ً ًن. ن ـنتوا  ن دطيقيتن إلنتيج فنهيةتد

تػل  ًن ال تنل دد ػػا تنل د ػػاان دتػ نديزدػػتنت دػػؿنن-
ًكيتن هكيدؿنطيقيتهين إلنتيج فنهتكلفػفندنخفخػفندلشػ

ًان دتدل ل فن. ددتلةطثنل ددوالن نامن ددل 
ً هفنهيدد ػػاالتن دتد ز ػػفنن-3 ًهػػطن دخػػ ًبن دهيو ػػثن تدتػػ

)ن الةػػػ يً(ننهو ػػػ ن ػػػتـنتصػػػد ـنجػػػالؿن دد ػػػاالت
ً ه فنهو ػػ ن وتػػل ننلػػ ننػػااندػػفن دد ػػاالتن  دخػػ
ًلعن ًتهطنكػػػؿندنهػػػينهنتػػػيئ ندوػػػاامند دل ػػػيتن ددشػػػ  ػػػ
ًهػطناػد ن دد ػاالتن دز يامننةبن دتػال ً،هو  ن ػتـن

ًلعننكة يندعننن ةبن دتػال ًن دتػ ن وددهػينكػؿندشػ
ً ج ينكلدػػػين ً هفنتػػػا هو ػػػ ن ػػػتـنتخفػػػ ضند ػػػاؿن دخػػػ
ًلعندػػفنتود ػػؽن ددةػػتهاؼن ػػ ن ًهػػتننتػػيئ ن ددشػػ  قت

%ن:ن20خطفن دالدفن) دلصػلؿنهنةػبن دتػال ًندػفن
ً ج ينكلدػػػػػػين80 %(،لهػػػػػػيد كسن تز  ػػػػػػان دد ػػػػػػاؿنتػػػػػػا

ًلعندػػػػػفنأاػػػػػا ؼن  نخفخػػػػتننتػػػػػيئ نندل ػػػػػيتن ددشػػػػػ
ن.ن(119) دخطف

ً خ صنتخفػػ ضن دًنن-4 ًتهطػػفنهتػػ ً ئبن دد نل دخػػ ةػػـل
ًكػػػػثن ً ئبننلػػػػ ن ددػػػػل ن ددو دنشػػػػيءن ددصينع،ل دخػػػػ
ً ئبن داد ػػػػػػػثننلػػػػػػػ ن النبلنػػػػػػػيتنل دشػػػػػػػ كيتن لخػػػػػػػ
ًاػػػػػينهدػػػػػين ػػػػػن كسننلػػػػػ نخفػػػػػضن ل دكده ػػػػػيالتنلا 

نتكيد ؼن دتصن عنل دتةل ؽن.
                                                 

(
119
 ىَضٝذ ٍِ اىزفبطٞو ؽ٘ه اىَؼذ٥د اىزَٞضٝخ مشنو ٍِ اشنبه ( 

د. ؽبٍدددذ ػجدددذ اىَغٞدددذ  اىؾددد٘افض اىؼدددشٝجٞخ اىَغدددزخذٍخ ساعدددغ 

  .249 – 246 دساص،اىغٞبعبد اىَبىٞخ،اىَشعغ اىغبثق،ص

 بالنسبة لممستو  الثالث   

  دػػػػػػين ت لػػػػػػؽنهيددةػػػػػػتل ن د يدػػػػػػ ن دخػػػػػػيصننننننننننن
ً تن دلط ن ثنل الجنه فن دخػخدثن دػاننجوػتنهيالةت دي

ً ه فن دديئدػػػثن  دالدػػثنهيدف ػػؿندػػفنخػػبلؿنة يةػػتهين دخػػ
ً فن الجينػبندبلةػت ديًن ػ نقطػيعن  ػ نجػدبن ددةػت د
 ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن ػػػ ندختلػػػؼن ددػػػافنل ددوي ظػػػيتن

ً ف، ً فن الجينبنن ددص لظهًن دخلؿن  ن ا ءن ددةت د
ًكيتن ًكيتهـنكشػػػػ ن دػػػػ ندصػػػػًنل نشػػػػيءنشػػػػ ه ػػػػان ددػػػػاـل

ً ف ً فن،ن يددشػكلثنندص خيخػ فندكي ػفن ددػل ن فن ددصػ
ً ن ً تن الجنه ػػفن ددهيشػػ انػػيند ةػػتن ػػ نجػػدبن الةػػت دي
دز دهػينهدةػتل ن الا ءن ل ندين  نك ف فن دوفػيظننل هػينل  
نل دجػػػػلامنلنةػػػػبن دتػػػػال ًن ددتفػػػػؽننل هػػػػين ػػػػ ن د دػػػػا،
ًتهػػػػػثننلػػػػػ نتطه ػػػػػؽن هيالخػػػػػي فندكي ػػػػػفن دد لقػػػػػيتن ددت

ً ه فن دويد فنل دت ن ًكيتن دة يةفن دخ تل جثنكي فن دش
هنػيءننلػ نننل ن ختبلؼن وجيدهين د يدلثن  ندصػً 

ًتفػػيعندخػػيطًند ػػؿناػػد ن ً نال ددػػؾنكخطػػل نألدػػ نلنظػػ
ً سن ددػػيؿنلتود ػػؽن ًا ان ًمن ةػػت ًلنيتنلطػػلؿن تػػ  ددشػػ
ً ًننظػػػػػيـنن ًبندقػػػػػ ًهػػػػيبننلػػػػػ ن ددػػػػا ن دطل ػػػػػؿنن دتػػػػ  ال
ًلنيتنن  ن ددةتل ن د يدػ ن ػ ن دةػنل تن دوفزندلدش

ًه ن اللدػػػ نلوتػػػ ن ػػػتدك ًلعندػػػفن النتػػػيجنل دػػػ فن ددشػػػ
ًهػػػػػػلطنهػػػػػػيدتز ـناػػػػػػد ن دد ةةػػػػػػػيتن نلػػػػػػ ن فن كػػػػػػلفند
ً تن ًلطن ده ئ ػػػفندبلنتػػػيجنلهدػػػين تنيةػػػبندػػػعن ددػػػا هيدشػػػ

ًبندػػينن إلنتيج ػػفن دخػػخدفندهػػد ن ددلةةػػيت ،ندػػد ن دتػػ
ن- ل :
ً ه ينل دػػػػيلن (1 د يدجػػػػفننفدػػػػيتن دهوػػػػ نل دتطػػػػل ًنخػػػػ

ندآلد فن ألت فن:
 د يهتػػفندػػفنتلػػؾنهيدنةػػهفندلجػػزءن ددت لػػؽنهيإلصػػلؿنن-أ

ً ه يلن  دنفدػػيتنكيد ػػاانل   تنل ألال تنتةػػتهلؾنخػػ
هنظػػػػػيـن الاػػػػػبلؾن دد جؿ،ه ندػػػػػػينتةػػػػػتهلؾن ددهػػػػػػينعن

ً ه ينهنةػػػهفن %ندػػػفنتكلفتهػػػينلنلػػػعن د دػػػًن100خػػػ
ن إلنتيجعن ددداًندهي.
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ًل يتن دتشػػػ  ل فنن-ب هيدنةػػػهفندلجػػػزءن ددت لػػػؽنهيددصػػػ
ًتهػػػػيتن د ديدػػػػفدػػػػفنتلػػػػؾن دنفدػػػػي ً ؼنن،نتن)د دصػػػػي

ًهيءن،م دد ي ً ؼن دكه ًك هيتن،ن دتجه ز تن،ندصي ن دت
ً ءن إلجينب،ن، ًل يتن دخه تكيد ؼن ددػل ان دتػعنندص

ًب،ن... دػػػػػخن(ن خصػػػػػـننةػػػػػهفن ًمننل هػػػػػين دتجػػػػػي تجػػػػػ
ً هفن25 ًل يتندػػػػفنا ػػػػفن دخػػػػ %ندػػػػفناػػػػد ن ددصػػػػ

ً ه ن دل قعننل هـن. ندتدل ؿن د بءن دخ
ًطندلتدتػػػػعنهتطه ػػػػؽنتلػػػػؾن دد يدلػػػػفنددػػػػتبلؾنن-ج  شػػػػت

ًكيتن دتصػػػػػػن ع  ددولػػػػػػعنندلدخلفػػػػػػيتن دصػػػػػػلهفننشػػػػػػ
ةػتول دايننلػعن دلوا تند دل فندلهوػ نل دتطػل ًنل  

ًمكياًن  ن.نعنلنلدعنلأكيا دعندفندلمن دخه
نن-د ً ج ػػفنأنشػػطفن دهوػػ نل دتطػػل ًن دتػػعنتدػػـل  ػػتـند

ههػػػين ددنشػػػأتنةػػػنل يلنقهػػػؿن دةػػػديبنهخصػػػدهيندلتأكػػػان
دفنأنهين عنصيد نتطل ًنصنينفنتال ًن ددخلفيتن

كةػػػػتن  ػػػػبللننلػػػػعندنتجيتهػػػػين ػػػػعن دصػػػلهثنلأنهػػػػيندن 
ن دةلؽن ددولعن.

وػػػػػ ن د ػػػػػيدل فن ػػػػػعندجػػػػػيؿنتصػػػػػن عن ددخلفػػػػػيتن (2
ً تهـن إلنتيج ػػػػف ً ػػػػعندةػػػػتلمندهػػػػي ن دصػػػػلهفننلػػػػعن

ً تندػػفنخػػبلؿنن(120) خصػػـننةػػهفندػػفنتكلفػػفن دػػال

                                                 
(

122
ففدددٚ أٍشٝندددب ر٘عدددذ ؽددد٘افض ٍبىٞدددخ ىزشدددغٞغ ػَيٞدددبد اػدددبدح (  

اىزددذٗٝش،ٗػيٚ سأعددٖب ا٥ئزَددبُ )اىخظددٌ اىؼددشٝجٜ(،ؽٞش ٝغددَؼ 

% ٍدِ 7بده ىيَْشؤح اىزٜ رقً٘ ثبػبدح ردذٗٝش اىَخيفدبد ثخظدٌ ٝؼد

رنيفدددخ ا١طددد٘ه اىغذٝدددذح فدددٜ اىغدددْخ ا١ٗىدددٚ ىشدددشائٖب ٍدددِ قَٞدددخ 

اىؼدددشائت اىَغدددزؾقخ ػيدددٚ اىَغزضٌ،ٗثشدددشؽ اُ ٥ ٝضٝدددذ ػَشٕدددب 

ا٥ّزددبعٜ ػدددِ صَدددبّٜ عدددْ٘اد ،ٗٝزَضدددو دٗس ا٥ئزَدددبُ اىؼدددشٝجٜ 

مؾددبفض فددٜ رخفددٞغ دٝددِ اىؼددشٝجخ ؽٞددش ٝددزٌ اؽزغددبثٔ مْغددجخ ٍددِ 

اٙ  –ؼشٝجخ اىَغدزؾقخ رنيفخ ششاس ا٥ط٘ه ٗرخظٌ قَٞزٖب ٍِ اى

اُ رخفٞغ دِٝ اىؼشٝجخ ٝنُ٘ ثشنو ٍجبشش،ٗٝجشص دٗس ا٥ئزَبُ 

اىؼشٝجٜ مؾبفض فٜ ؽبىخ ٗع٘د ػدشائت ٍغدزؾقخ فقدؾ ؽٞدش ٝدزٌ 

خظددٌ قَٞزددٔ ٍْٖددب ، ٗفددٜ ثؼددغ اىؾددب٥د ؽٞددش ٥ رزؾقددق أسثددبػ 

ٗثبىزددبىٜ ٥ ر٘عددذ ػددشائت ٍغددزؾقخ َٝنددِ رؤعٞددو خظددٌ ا٥ئزَددبُ 

ُ اىؼدشٝجٜ ٝؼدذ اػبّدخ ٍدِ قجدو اىؾنٍ٘دخ اىؼشٝجٜ،مَب اُ ا٥ئزَب

ىيَغددزضَش رزْبعددت قَٞزٖددب ٍددغ ؽغددٌ ا٥عددزضَبساد فددٜ ا١طدد٘ه 

اىَشددزشآ،٥ٗ ر٘عددذ ؽدد٘افض أخددشٙ رَددْؼ ى٤عددزضَبساد فددٜ ٍغددبه 

ريدد٘س اىجٞئٞددخ فددٜ ظددو ػددشٝجخ اىددذخو ا١ٍشٝنددٜ. ٗعددبس ا٥ٕدد٦ك 

اىخددبص ثبىَْشددبد ٗا٥عٖددضح ٗاىَؼددذاد ػددَِ ّظددبُ ا٥عزششددبد 

ٗاىدزٛ ثدذأ رْفٞدزٓ فدٜ ػدبً  1911زنيفخ اىظبدس فٜ ػدبً اىغشٝغ ىي

 31. ٗٝددزٌ اعددزشداد رنيفددخ ا١طدد٘ه اىزددٜ رددٌ اقزْبإٕددب ثؼددذ 1916

ػيددٚ ٍددذاس صدد٦س أٗ خَددظ أٗ عددجغ أٗ ػشددش أٗ  1916دٝغددَجش 

ػشددشِٝ ػبٍددب،ٗرز٘قا اىفزددشح ّدد٘ع ا٥طددو،ٗىنِ رزشددبثٔ ؽددشا 

ً ه ػػػػػػفن دتػػػػػػعن وصػػػػػػؿننل هػػػػػػين د ػػػػػػيدللفن ػػػػػػعن  دتا
ًجيعن ددخلفػػػػػيتن ًكيتنصػػػػػنينفنتػػػػػال ًنل ةػػػػػت شػػػػػ

ًتػ فن دصلهفن  ن ددةتل ن د يد نلهوػ انأقصػعنال
ًتهػيتهـن ً هفننلعند ً ه ت فنةنل يلندفنلنيءن دخ تا

ًلطن  ت فن: نل ديلندلش
ً تننلعننفدفن د يدل فن دشخصن-أ ن. فأفنتكلفن دال
ًكيتنصػنينفنن-ب ً تنخدفنخطػطنشػ أفنتكلفن دال

ً بن. ن ددخلفيتن دصلهفندلتا
ًمن دتػػعن وصػػؿنن-ج نػػاـن دةػػديبنهخصػػـننفدػػيتن دػػال

ًبنأك ًندف ًمن.ننل هين ددتا ند
ii.لضريبة عمى القيمة المضافة عمى صعيد ا 

ًقػػػػػػػـن)نننننننن (ندػػػػػػفن دفصػػػػػػػؿن22تخػػػػػػدنتن ددػػػػػػيامن
ًقػػػـن هشػػػأفنن2016دةػػػنفنن67 دخػػػيدسندػػػفنن ددػػػينلفن

ً هفننل ن دد دفن ددخي فنن دةػديبندلدةػجؿنننػان  دخ
ً هفن ددةػػتودفن ً هفنأفن خصػػـندػػفن دخػػ وةػػيبن دخػػ
نػػػػفنق دػػػػفنده  يتػػػػثندػػػػفن ددنػػػػت ن دنهػػػػيئ ندػػػػفن دةػػػػلعن

ً هفننلػػ نل  دخػػاديتندػػينةػػهؽنتود لػػثندػػفناػػد ن دخػػ
  التنل دد ػػػػػػػا تنلأجز ئهػػػػػػػينلقطػػػػػػػعنن د  ػػػػػػػيًن دتػػػػػػػ ن
تةػػػػتخاـن ػػػػ ندنتػػػػيجنةػػػػلعن لنتأا ػػػػفنخادػػػػفنخيخػػػػ فن
ًأةػػػديد فن نهإنفػػػيءن دةػػلعن د ً هفنهػػاالندػػػفنأفن دػػـل دلخػػ

ًم ً هفندهيش ًتبننلػ نددػؾنتود ػؿنن،ن(121)ندفن دخ لت
ً هف، ًاهػفنلالندين تنػيقضندػعنن د اانل  التنهيدخ  د

ًنفندوبلدهػػػػػػين  ػػػػػػ نتطػػػػػػل ًن دطيقػػػػػػيتن إلنتيج ػػػػػػفنلةػػػػػػ
لتجا ػػػاايندػػػفنخػػػبلؿنتخفػػػ ضنتكػػػيد ؼندقتنػػػيءن د ػػػاان
                                                             

ٝدددذح اعدددزشداد اىزنيفدددخ ٗاىفزدددشح اىضٍْٞدددخ ىندددو ٍدددِ ا٥طددد٘ه اىغذ

ٗاىَغزؼَيخ  ٗرقً٘ ػَيٞخ رظدْٞا ا١طد٘ه ػيدٚ اعدبط خد٘اص 

ٍَٗٞضاد ا٥طو رىل اُ مو اىَؼذاد ٗا٥عٖضح ثبعدزضْبس اىَجدبّٜ 

ع٘ف رؼطٜ رظْٞفب  ٗاؽذا ٗثبىْغجخ ٝ٘عدٔ اخدز٦ف ثدِٞ اىَؼدذاد 

ٗا٥عٖددضح اىَغددزخذٍخ ىَنبفؾددخ ريدد٘س اىجٞئددخ ٗريددل ّغددزخذً فددٜ 

د. ٍؾَددذ ؽيَددٜ  -ظددش:اغددشاع اخددشٙ . ىَضٝددذ ٍددِ اىزفبطددٞو أّ

ؽؼَدددخ،دٗس اىغٞبعدددخ اىؼدددشٝجٞخ فدددٚ ٍنبفؾدددخ ريددد٘س اىجٞئدددخ ثدددِٞ 

 .159اىْظشٝخ ٗاىزطجٞق،ٍشعغ عجق رمشح،ص 

  -: ىَضٝدددددددذ ٍدددددددِ اىزفبطدددددددٞو ساعدددددددغ اىدددددددشاثؾ اىزدددددددبىٜ -

www.epa.gov/region5/waiste/ewa.html. 

،اىغشٝددذح اىشعددَٞخ، اىؼددذد 2216( ىغددْخ 67( اىقددبُّ٘ سقددٌ )121)

 . 2216عجزَجش  7فٚ ( ٍنشس )ط( 35)
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، ً ً ًن الةػػت دي ًولػػفن تخػػيدن ددػػ ً ػػعننل  التن ػػ ند ل 
ن.نن(122)دفنتكلففن ددنت ن دنهيئ 

ً هفنل دػيندلدػيامنننننننننن كدينأفن دةديبنهخصـن دخػ
ه ػػػانن(ندػػػفن دفصػػػؿن دخػػػيدسندلدػػػينلفندػػػـن ػػػتـندال30)

ً هفن دد دػػفن ددخػػي فن ةػػتوديؽنخػػ  دهػػاءن ػػ ن إلنتػػيجنل  
ًجيت،لانػػينله ػػضن دنظػػًننػػفنصػػ لهيتن نلػػ ن ددخ
ً ضنأنػػػػػثن  دتطه ػػػػػؽنةػػػػػلؼننجػػػػػانأفن ددةػػػػػت دًنلهػػػػػإ ت
ًأةػػػػػديد فن ً هفن ددا لنػػػػػفننلػػػػػ ن دةػػػػػلعن د خصػػػػػـن دخػػػػػ
ًمن دد دػػفن دويد ػػفندلندػػلانلهيدتػػيد ننػػاـن ًضندخةػػي  ت ػػ

ًولف  قتنػيءن دةػلعنن الةتفيامندفنننصًن دة لدفن  ند
ً هفن إلندد ن ًأةػػديد فندػػعننػػاـنودػػثن ػػ نخصػػـن دخػػ  د
ً هف،لدلنأفن ًجػػيتند فػػي نأصػػبلندػػفن دخػػ كينػػتن ددخ
ً هفن دد دػػػفن ً ه نأخػػػدنهيإلنفػػػيءندػػػفنخػػػ ًعن دخػػػ  ددشػػػ
ًمن ةػػػػلؼنتػػػػنخفضنتكلفػػػػفن إلوػػػػبلؿن  ددخػػػػي فندهيشػػػػ
ً هفنننػػػان دهػػػاءن ػػػ ن إلنتػػػيج، نل دتطػػػل ًنهددػػػا ًن دخػػػ

ًمننػػػفنتكلفػػػفنلتصػػػه نتكلفػػػفن إلوػػػبلؿنل دت طػػػل ًننهػػػي
ً ءن  التنل دد ا تنلتكلففنتشػ  لهين دػط، لاػلندػيننش

نةػػػػػ ن كسنهيإل جػػػػػيبننلػػػػػ نتكلفػػػػػفن ددنػػػػػت ن دنهػػػػػيئ ،
أخػػػػؼن دػػػػ نددػػػػؾنأفن ددػػػػينلفندػػػػـن د ػػػػزنهػػػػ فن دةػػػػلعن
 دجا ػػػػػامنل دةػػػػػلعن ددةػػػػػت دلفندػػػػػفنو ػػػػػ نخخػػػػػلنهين
ًاهػػػػػفن ػػػػػ نتطػػػػػل ًن ً هف،لالندػػػػػين تنػػػػػي  ندػػػػػعن د دلخػػػػػ

ننندتدن ػػػػػػيتن ددبلئدػػػػػػػفن.ن دطيقػػػػػػيتن إلنتيج ػػػػػػفنهأوػػػػػػا ن 
نوفى ضو  ما سبق يقترح ما يمى :

 بالنسبة لممستو  الثانى 
ً نػػيمندنػػيامن دنظػػًن ػػعنوػػان دتةػػج ؿندلدكلفػػ فن -1 د

ًمنزدن ػفن ً هفنكػؿن تػ هو ػ ن دكػفن دنػزلؿنههػد نهيدخػ
                                                 

%ػِ  13( ٝنُ٘ اىغؼش اىؼبً ىيؼشٝجخ ػيٚ اىغيغ ٗاىخذٍبد 122)

% اػزجددبسا ٍددِ اىؼددبً اىَددبىٚ 14، ٗ 2216/2217اىؼددبً اىَددبىٚ 

، ٗاعددزضْبسا ٍَددب رقددذً ٝنددُ٘ عددؼش اىؼددشٝجخ ػيددٚ 2217/2211

% 5ا٥ٟد ٗاىَؼذاد اىَغزخذٍخ فٚ اّزدبط عديؼخ اٗ رؤدٝدخ خذٍدخ 

ٗعدٞبساد اىشمد٘ة . ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو  ٗرىل ػبدا ا١ر٘ثٞغبد

( 67( ٍددِ اىفظددو ا٥ٗه ٍددِ اىقددبُّ٘ سقددٌ )3اّظددش اىَددبدح سقددٌ )

 7( ٍندددشس )ط( فدددٚ 35،اىغشٝدددذح اىشعدددَٞخ،اىؼذد ) 2216ىغدددْخ 

 . 2216عجزَجش 

ً ج ينهاالندفن هيتثن ندجدبن كهػًننػااندػفن  دوانتا
ًلنيتنندلتةػػػػػج ؿنل دػػػػػاخلؿن ػػػػػ ن ددنظلدػػػػػفن  ددشػػػػػ

ًةد فنال ًمن ددخلفيتن دصلهفن. د نا 
ً هفننل ن دداخبلتن دا خلفنن -2  دةديبنهخصـن دخ

ًاينل دخيخػػػػػػػ فن  ػػػػػػػعندنتػػػػػػػيجن دةػػػػػػػلعن دد ػػػػػػػيانتػػػػػػػال 
ً هفنةل ءنت لؽن ألدًن ًان دخ ً هف،نل ن فن تـن دلخ
ًمن ػعن ًمنألنا ػًندهيشػ هداخبلتنتاخؿنهصػففندهيشػ
ً ءنت ػػا ؿنهيددػػينلفنهو ػػ ن دنتػػيجن دةػػل ف.نكػػددؾندجػػ

ًجػػيتنن ةػػد ندلدنػػت ن ددةػػجؿ  دػػدمن ت يدػػؿندػػعندخ
ًا اندػػػػينقػػػػانةػػػػاا ندػػػػفن ً هفنهيةػػػػت د فػػػػيمندػػػػفن دخػػػػ
ً هفننلػػػػػػ ن ددػػػػػػاخبلتن دتػػػػػػعن ةػػػػػػتخادتن ػػػػػػعن خػػػػػػ

ندنتيجهي.
ًامن دبلزدػػػػػػفنن -3 ًأةػػػػػػديد فن ددةػػػػػػتل دنفػػػػػػيءن دةػػػػػػلعن د

ً هفن دد دػػػػػػػػفن دبلةػػػػػػػػتخا ـن ػػػػػػػػعن إلنتػػػػػػػػيجندػػػػػػػػفنخػػػػػػػػ
ً هفنهةػ ًن صػفً% ندد ن  ددخي ف،لأفنتخخعندلخ

ًا دػػين ػػتـنةػػا ا ننكينػػتندصػػن فندول ػػيلنوتػػ ن دكػػفن
ً هفننل نداخبلتهي.  دفنخ

دنفػػػػيءندةػػػػتلزديتن إلنتػػػػيجنل دخػػػػاديتن إلنتيج ػػػػفن -4
ًلنيتن د يدلػػثن ػػ ناػػد ن ددةػػتل ندػػفن  دبلزدػػفندلدشػػ
ً هفن دد دػػفن ددخػػي ف،ندتخفػػ ضنتكػػيد ؼن إلنتػػيجنن خػػ
دتدك فن ددنتجػ فن ددول ػ فندػفن دنهػلضنهيإلنتػيجن،ن

 ػيانلز يامنتفخ بلتنن ددةتهلك فندفن ددنتجيتن دد
ًاي.  تال 

  بالنسبة لممستو  الثالث 
ً هفننلػعن دد دػفن -1 ًأةديد فندفن دخػ دنفيءن دةلعن د

ًااػػينه ػػانددػػؾنتجنهػػين  ددخػي فنهػػااللندػػفنتوصػػل هينل
ًأسن دديؿنلز يامنتكلففن النتيجن.  دت ط ؿن

ً هفننلػػػعن ددػػػاخبلتن دةػػػل  فنن-2 ًان دخػػػ  دةػػػديبنهػػػ
ًأةػػديد ف(ن دتػػعنت ًمن)هإةػػت نيءن دةػػلعن د ةػػتخاـن ددهيشػػ

ن عنأنتيجنخادفن دتش  ؿندل  ًندتدل ؿن دتكلففن.
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ً هفننلػػػ ن دد دػػػفن ددخػػػي فنن-3 تخفػػػ ضنةػػػ ًن دخػػػ
%نن5%نددػػػعن14نلػػػعنخادػػػفن دتشػػػ  ؿندل  ػػػًندػػػفن

ندتدل ؿن دتكلفف.
دنفػػػػيءندةػػػػتلزديتن إلنتػػػػيجنل دخػػػػاديتن إلنتيج ػػػػفن -5

ً هفن دد دػػػػفن  دبلزدػػػػفنن ػػػػ ناػػػػد ن ددةػػػػتل ندػػػػفنخػػػػ
يد ؼندنتيجهػي،ن ددخي ف،،لددؾندفنأجؿنتخف ضنتك

ًاين ل دنهػػػػػػلضنهيإلنتػػػػػػيجندػػػػػػفن دةػػػػػػلعن دد ػػػػػػيانتػػػػػػال 
لتدكػػػ فن ددنتجػػػ فن ددول ػػػ فندػػػفندني ةػػػفن ددنتجػػػ فن
 ألجينب،هدػين ةػياـن ػ نز ػيامنتفخػ بلتن ددنتجػػيتن
ًامنلهيدتيد نتخف ضن  دلطن فننل ن ددنتجيتن ددةتل

ننجزند ز فن ددا لنيت.
iii. نلضرائب الجمركيةعمى صعيد ا 

ًعننننننننن ًقػـننة  ن ددش ًؾن دفنخبلؿنقينلفن دجدي
ً ًنن2005دةػػػنفنن95 ًمننهدػػػ لالئوتػػػفن دتنف د ػػػفن ددصػػػا

ًقػػػػـن دتخفػػػػ ضنن(123)2006دةػػػػنفننن10لز ػػػػًن دديد ػػػػفن
ً ندػػفند يدلػػفن ً ان د ػػاانل  التنهدػػينقػػً تكػػيد ؼن ةػػت 

ً هفنهد ػػاؿن ً ن دخػػ ً ه فندخففػػفن،نو ػػ نتةػػ %ن5خػػ
ًا ت  الن فناػػد ن دد ػػاؿن الةػػد ن،(124)ننلػػ نتلػػؾن دػػل 

                                                 
(123)

 1963ىغددْخ  66أ.عدد٦ه اثدد٘ اىفزدد٘ػ ، قددبُّ٘ اىغَددبسك سقددٌ  

ىزْفٞزٝددددخ ٥ٗئؾزددددٔ ا 2225ىغددددْخ  95ٗرؼذ٦ٝرددددٔ ؽزددددٚ اىقددددبُّ٘ 

، ٍظدديؾخ  2226ىغددْخ  12اىظددبدسح ثقددشاس ٗصٝددش اىَبىٞددخ سقددٌ 

 . 11:  3، ص  2226اىغَبسك ، اىقبٕشح ، 
(124)

رد٘اىٚ اطدذاس قد٘اِّٞ اىزؼشٝفدخ اىغَشمٞدخ فدٚ ٍظدش ثذاٝدخ ٍددِ  

ؽٞدش طدذسد اى٦ئؾدخ اىغَشمٞدخ ٗاىزدٚ أدد ىزطجٞدق  1114ػبً 

 1922% ػيدٚ اىد٘اسداد ؽزدٚ عدْخ 1ّظبً عَشمٚ ٗاؽذ ثْغجخ 

ثبعزضْبس ثؼغ اىغيغ اىَؾذٗدح اىزٚ اٍنِ صٝبدح اىشعً٘ اىغَشمٞخ 

% ػيٚ اىجؼغ ا١خش 15% ػيٚ اىجؼغ ٗ 12ػيٖٞب ىزظو اىٚ 

ثزؼدذٝو اىزؼشٝفدخ اىغَشمٞدخ  1932ىغدْخ  2، صٌ طذس قدبُّ٘ سقدٌ 

% ٍددِ 4ٗمددبُ اىؾددذ ا٥دّددٚ ىيشعددً٘ اىغَشمٞددخ ػيددٚ اىدد٘اسداد 

ىيظْبػخ اٗ اىضساػخ ٗاىؾدذ  اىقَٞخ ػيٚ اىَ٘اد ا٥ٗىٞخ اىؼشٗسٝخ

% ػيٚ اىَد٘اد ربٍدخ اىظدْغ ، ٗمدزىل أػفٞدذ ا٥ٟد 15ا٥قظٚ 

ً اىغَشمٞخ  اىَغز٘سدح ٗاىَ٘اد ا٥ٗىٞخ اى٦صٍخ ىيظْبػخ ٍِ اىشع٘

. ٗفددٚ فزددشح اىؾددشة اىؼبىَٞددخ اىضبّٞددخ عددؼٚ اىَشددشع ىضٝددبدح فئددبد 

اىشعً٘ ػيٚ ثؼغ اىغيغ ىزؾقٞق إٔذاف اىؾَبٝخ ٗ اىؾظٞيخ ، مَب 

-25رٌ خفؼٖب ػيٚ ا٥ٟد ٗ ا١عٖضح اٟىٞخ ثبىقشاس اىظبدس فٚ 

ثٖذف رشغٞغ ا٥ّزبط اىظْبػٚ . اىٚ اُ اّؼَذ ٍظش  6-1952

اىٚ ارفبقٞخ اىغذٗه ىيزؼشٝفخ اىغَشمٞدخ ىغبٍؼدخ اىدذٗه اىؼشثٞدخ فدٚ 

ٗمبُ ٥ثذ ٍِ ٗػغ رؼشٝفخ عذٝذح رزْبعت ٍغ ثْد٘د   1956ْٝبٝش 

ػيٖٞدب ٗ رؾقٞقدب ىدزىل طدذس اىقدشاس ٕزا اىغذٗه ٗا٥عظ اىزٚ قدبً 

ثبطدذاس اىزؼشٝفدخ اىغَشمٞدخ  1961ىغدْخ  1953اىغَٖ٘سٙ سقٌ 

، ٗمبُ ٍِ إٌ إٔذاف   1962ٗاىؼَو ثٖٞب اػزجبسا ٍِ اٗه ْٝبٝش 

ً هف الن  كسن د بءن دف ل ن دد نتتودلفن دجهػفنندلخ
ً هفن ًامن،نو ػػػػػػ ن ػػػػػػتـنتوصػػػػػػ ؿنخػػػػػػ  دد دػػػػػػفن ددةػػػػػػتل

ًامن5ننهةػػػػ ًن ددخػػػػي فن %ندػػػػفنق دػػػػفن  دػػػػفن ددةػػػػتل
ًك ػػػفن ددةػػػتودفننل هػػػين ً هفن دجد هيدتػػػيد نن،(125)ل دخػػػ

                                                             
اىزؼشٝفخ اىغذٝذح ر٘ؽٞذ اىشعً٘ اىغَشمٞخ فٚ فئدخ ٗاؽدذح ثدذ٥ ٍدِ 

رؾظٞيٖب رؾذ ٍغَٞبد ػذح ٗادٍبعٖب فٚ ط٘سح ػدشٝجخ اىد٘اسد 

ٗػشٝجخ اىظبدس ، ٗ اػفبس اىَ٘اد ا٥ٗىٞخ ٗا٥ٟد ٍِ اىؼدشائت 

ىؾَبٝخ اىظْبػخ اىَؾيٞدخ . صدٌ طدذس قدبُّ٘ اىغَدبسك اىؾدبىٚ سقدٌ 

ٗاىددزٙ اعددزَذ أؽنبٍددٔ ٍددِ اى٦ئؾددخ  اىغَشمٞددخ 1963ىغددْخ   66

ٍِٗ اىزششٝؼبد اىغَشمٞخ ىجؼغ  1112اىظبدسح فٚ اثشٝو عْخ 

ىغددْخ  66َددبسك سقددٌ اىددذٗه ا٥خددشٙ . ٍْٗددز طددذٗس قددبُّ٘ اىغ

ٗقددذ ؽددذس ػيٞددٔ اىنضٞددش ٍددِ اىزؼددذ٦ٝد ٗاعددزجذاه ثؼددغ  1963

 11ّظ٘طددٔ ٗاػددبفخ ّظدد٘ص أخددشٙ عذٝددذح ثددذأ ثبىقددبُّ٘ سقددٌ 

ٗاّزٖدددبس 1916ىغدددْخ 116ٍٗدددشٗسا ثبىقدددبُّ٘ سقدددٌ  1976ىغدددْٔ 

ٗرؼذ٦ٝرددٔ ٥ٗئؾزددٔ اىزْفٞزٝددٔ ٗاىددزٙ  2225ىغددْٔ  1ثبىقددبُّ٘ سقددٌ 

% ػيدٚ مدو ٍدب 5ثْغدجخ ّض ػيدٚ رؾظدٞو فئدخ عَشمٞدخ ٍ٘ؽدذح 

ٝغز٘سد ٍِ ا٥ٟد ٍٗؼذاد ٗأعٖدضح ٥صٍدخ ٥ّشدبس اىَشدشٗػبد 

اٗ اىز٘عغ فٖٞب دُٗ رفشقخ ٍِ ؽٞش ّ٘ػٞخ ٗؽجٞؼخ اىؼدذد ٗا٥ٟد 

خبطخ دسعخ اؽزبعٖدب ىؼْظدش اىؼَدو ٗدُٗ رَٞدض ثدِٞ اىقطبػدبد 

ا٥قزظددبدٝخ اٗ اىَشددشٗػبد داخددو اىقطبػددبد  ثددذ٥ ٍددِ رؾظددٞو 

% ٍِ اىقَٞخ ػيدٚ ٍدب ٝغدز٘سد ٍدِ 5ٍ٘ؽذح ػشٝجخ عَشمٞخ ثفئخ 

ا٥ٟد ٗاىَؼذاد ٗا٥عٖضٓ اى٦صٍخ ٣ّشبس اىَششٗػبد اىزدٚ ردزٌ 

 1974ىغدددْخ  43اىَ٘افقدددخ ػيٖٞدددب رطجٞقدددب ١ؽندددبً اىقدددبُّ٘ سقدددٌ 

ثبطدذاس ّظدبً اعدزضَبس اىَدبه اىؼشثدٚ ٗا١عْجدٚ ٗاىَْدبؽق اىؾدشح 

بَٕخ ثبطذاس قبُّ٘ ششمبد اىَغ 1911ىغْٔ  159ٗاىقبُّ٘ سقٌ 

ٗششمبد اىز٘طدٞخ ثب١عدٌٖ ٗاىشدشمبد راد اىَغدئ٘ىٞخ اىَؾدذٗدح 

ٗٝغدددشٙ ؽندددٌ ٕدددزٓ اىَدددبدح ػينَدددب ٝغدددز٘سد ٍدددِ ا٥ٟد ٍٗؼدددذاد 

ٗعٞبساد خبطخ ثبىجْبس ٗػيٚ اىَششٗػبد اىزدٚ ٝدزٌ اّشدبإٕب فدٚ 

ٍدِ اىقدبُّ٘  4اىَغزَؼبد اىؼَشاّٞخ اىغذٝدذح  مَدب ٗسد فدٚ اىَدبدح 

ىزؼددذٝو ا٥ٟد ٗاىَؼددذاد ، مَددب أخؼددغ ا 1916ىغددْخ 116سقددٌ 

اىزددٚ رغددز٘سد ثظددفخ ٍئقزددخ ١ػَددبه ٍئقزددخ ٍؾددذدح اىَددذح ىؼددشٝجخ 

% 22% ػِ مو شٖش اٗ عضس ٍْٔ ٗثؾذ أقظٚ 2عَشمٞخ ث٘اقغ 

% ػدِ مدو عددْخ اٗ عدضس ٍدِ اىغدْخ رجقدٚ فٞددٔ 22عدْ٘ٝب ثدذ٥ ٍدِ 

داخددو اىددج٦د ٗؽزددٚ اػددبدح رظددذٝشٕب ىيخددبسط مَددب ٗسد فددٚ ّددض 

- ُ اىغدبثق . ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو اّظدش :ٍِ اىقدبّ٘ 1اىَبدح سقٌ 

ٍٖدددب ٍؾَددد٘د سٍؼدددبُ ، دساعدددٔ ٍقبسّدددٔ ػدددِ رؼدددذ٦ٝد قددد٘اِّٞ 

اىغَبسك ٗ اىزؼشٝفخ اىغَشمٞخ  ، ا٥داسح اىؼبٍخ ىيجؾ٘س اىَبىٞدخ ، 

 . 35: 12، ص  2227

 1963ىغددددْخ  66اعدددد٦ه اثدددد٘ اىفزدددد٘ػ ، قددددبُّ٘ اىغَددددبسك سقددددٌ  -

ئؾزددددٔ اىزْفٞزٝددددخ ٥ٗ 2225ىغددددْخ  95ٗرؼذ٦ٝرددددٔ ؽزددددٚ اىقددددبُّ٘ 

، ٍشعدغ عدجق  2226ىغدْخ  12اىظبدسح ثقشاس ٗصٝش اىَبىٞخ سقٌ 

 . 11:  9رمشٓ ، ص 

 1916أغغطظ عدْخ  21)ربثغ( فٚ  34اىؼذد  –اىغشٝذح اىشعَٞخ  -

 .   13:  3، ص 

مزٞت اىزششٝؼبد اىزٚ أػذرٖب ٗصاسح اىَبىٞخ ٗاىظبدسح خ٦ه اىفزشح  -

  7:  5،ص2212٘ثش،ٗصاسح اىَبىٞخ،أمز2212- 2225ٍِ 
(125)

%( ػدِ 13ٝنُ٘ اىغؼش اىؼبً ىيؼشٝجخ ػيٚ اىغيغ ٗاىخدذٍبد) 

%( اػزجددبسا ٍددِ اىؼددبً اىَددبىٚ 14ٗ ) 2216/2217اىؼددبً اىَددبىٚ 

، ٗاعددزضْبسا ٍددِ رىددل ٝنددُ٘ عددؼش اىؼددشٝجخ ػيددٚ  2217/2211

%( 5ا٥ٟد ٗاىَؼذاد اىَغزخذٍخ فٚ اّزبط عيؼخ اٗ رؤدٝخ خذٍخ )

ٗعدٞبساد اىشمد٘ة . ىَضٝدذ ٍدِ اىزفبطدٞو ٗرىل ػدذا ا٥ر٘ثٞغدبد 

( ىغْخ 67( ٍِ اىجبة اىضبّٚ ٍِ اىقبُّ٘ سقٌ )3ٝشعغ اىٚ اىَبدح )
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ً هفن ًضننل هػػػػػينخػػػػػ ًامن ػػػػػ  ػػػػػإفنق دػػػػػفن  دػػػػػفن ددةػػػػػتل
ًك ػػػفن دتػػػ ن ً هفن دجد ًك ػػػفن ػػػـنتخػػػيؼنق دػػػفن دخػػػ جد

ً هفنن ةػػتودت ًامنخػػدفنلنػػيءنخػػ نلػػ ن  دػػفن ددةػػتل
ًام،نن دد دػػػفن ددخػػػي فن  ددوةػػػلهفننلػػػ ن  دػػػفن ددةػػػتل

ن ًةػػـل هيالخػػي فن دػػ نددػػؾن ػػتـنتوصػػ ؿن د ا ػػاندػػفن د
ًةػػػػػػـن ند ػػػػػػؿن ًل يتن دتػػػػػػ ن تودلهػػػػػػين ددةػػػػػػتًل ل ددصػػػػػػ
ً ػػػػ ن دويلهػػػػػيتن  ةػػػػتخا ـن دويةػػػػػبن الدػػػػ ،ننفدػػػػػيتنتف
ً يتن دت نتز ان د بءننلػ ن ًايندفن ددص ل......لا 

ًكيتن  ًامنخيصػػػػفندػػػػلنكينػػػػتندػػػػفن دشػػػػ دجهػػػػفن ددةػػػػتل
ًم،هيإلخي فنددػ نددػؾندػـن د ػزن ددػينلفن  ددول فن دص  
ًك ػػػػػفنهػػػػػ فن د ػػػػػاانل  التن ً هفن دجد  ػػػػػ نةػػػػػ ًن دخػػػػػ
ًجفن وت يجهين  ددختلففندفنو  نطه  تهينلنلن تهينلا

لالفنتد  ػػػػػزنهػػػػػ فن ددطينػػػػػيتن،(126)ند نصػػػػػًن د دػػػػػؿ
ًلنيتنا خؿن ددطينيتن ددينأا ن القتصيا فنألن ددش

ًمن ددنتجػػػػػػػ فن ػػػػػػػ ن دوصػػػػػػػلؿننلػػػػػػػ ن إلنخفػػػػػػػيضنقػػػػػػػا
ً ه فن ددطهدػػػفندػػػفن،  الت كدػػػينتػػػا عن دة يةػػػفنن دخػػػ

ًقػػػػـن ًقػػػػـنن8خػػػػبلؿن ددػػػػيامن دةػػػػنفنن186دػػػػفن ددػػػػينلفن
ًقػػػـ)1986 ًقػػػـن28(،)ن27،ل ددػػػيات فن (ندػػػفن ددػػػينلفن

ً ًن،(127)هشػػأفن دتػػيج ًن دتدػػل ل ن1995دةػػنفنن95 لقػػ

                                                             
عدجزَجش  7( ٍنشس )ط( فٚ 35،اىغشٝذح اىشعَٞخ ، اىؼذد ) 2216

2216 . 
(126)

( ٍددِ اىجددبة اىضددبّٚ ٍددِ اىقددبُّ٘ سقددٌ 11( ٗ)12اّظددش اىَددبدح )  

( ٍندشس )ط( فدٚ 35د )،اىغشٝذح اىشعدَٞخ ، اىؼدذ 2216( ىغْخ 67)

 . 2216عجزَجش  7
(127 )

أؽذ ا١عبىٞت اىزٚ َٝندِ ا٥ػزَدبد ػيٖٞدب  ٝؼزجش اىزبعٞش اىزَ٘ٝو

ىزَ٘ٝو اىزنيفخ ا٥عزضَبسٝخ ىيَششٗػبد ا٥عدزضَبسٝخ دُٗ اىؾبعدخ 

ىذفغ ف٘ائدذ. ٗفدٚ ّطدبا ٕدزا اىْد٘ع ٍدِ اىزَ٘ٝدو َٝندِ اىزَٞدض ثدِٞ 

بؽخ اىَبىٞدخ ٗٗفقدب ىٖدزا اىزؤعٞش اىزشغٞيٚ ٗاىزٙ ٝؼذ ٍِ قجٞدو اى٘عد

ا١عددددي٘ة فددددبُ اىَغددددزضَش ٝقددددً٘ ثزددددؤعٞش ثؼددددغ ثْدددد٘د اىزنيفددددخ 

ا١عٖددضح ٗاىَؼددذاد اى٦صٍددخ ىزشددغٞو -ا٥ٟد-ا٥عددزضَبسٝخ )اىؼددذد

اىَششٗع ( ثذ٥ ٍِ شدشائٖب ٗرؾَدو رنيفدخ اعدز٦ٖمٖب ٗفدٚ ٍقبثدو 

ا٥عزفبدح ثخذٍبد ٕزٓ ا١ط٘ه ٝزؾَو اىَغزضَش ٍجبىن ٍؾدذدح ٝدزٌ 

ٝب أٗ ؽغت ثْ٘د ا٣رفبا اىَجشً ثدِٞ  اىَغدزضَش ٍٗدئعش دفؼٖب عْ٘

ريدل ا١طد٘ه . ْٕٗدب فدبُ ٍدئعش ا١طد٘ه عد٘ف ٝزؾَدو ٍخدبؽش 

رقبدً ا١ط٘ه اىَدئعشح ٗػدذً ٍغدبٝشرٖب ىيزطد٘ساد اىزنْ٘ى٘عٞدخ. 

أٍب اىزؤعٞش اىزَ٘ٝيٚ ف٦ ٝؼذ ٍِ قجٞو أػَبه اى٘عبؽخ اىَبىٞخ ٗٗفقب 

ٍدِ خد٦ه ؽشفدبُ سئٞغدٞبُ  ىٖزا ا٥عي٘ة فبُ ػَيٞدخ اىزدؤعٞش ردزٌ

َٕب اىَئعش ٕٗ٘ اىشخض اىزٙ ٝز٘ىٚ رَ٘ٝو ششاس ا١ط٘ه اىزٚ 

ٝؾزبط اىٖٞب اىَغزضَشصٌ ٝقً٘ ثزؤعٞشٕب ىيَغزضَش ٍِ خ٦ه ػقذ ٝدزٌ 

ٍِ خ٦ىٔ اىغدَبػ ىيَغدزضَش ثبعدزغ٦ه ريدل ا١طد٘ه ىَدذح ؽ٘ٝيدخ 

ً فن)ندصػػػلوفندصػػػلوت  ً ئبن ددصػػػ ً ئن دخػػػ بن دخػػػ
ًك ػػػػفن(ن(128)ةػػػػيهديننلػػػػ ن دده  ػػػػيت ً ئبن دجد ل دخػػػػ

ً ءن د اانن1997دةنفنن1ًقـن  ددنتج فن د نتفخ ؿنش
ًاػػػػين ن ػػػػيدنصننلػػػػ نا ػػػػعندػػػػين ل  التنهػػػػاالندػػػػفنتأج 

ًتبن20  ياؿن ًمن ت ً ئبن دددً %نةنل يندفنق دفن دخ
ًمنتصػػؿن نل ػػثننػػاـنهدػػيءن  التنل دد ػػا تنهػػيدهبلاندفتػػ

فنقػػانتػػـنتةػػا انددػػ نخدػػسنةػػنل تنل دتػػ نخبلدهػػين كػػلن
ًك ػػػفن،نػػػبللمننلػػػ ن100 ً هفن دجد %ندػػػفنق دػػػفن دخػػػ

ًؾنهيدخػػػػديفنل دػػػػد ن  ػػػػياؿن  وتفػػػػيظندصػػػػلوفن دجدػػػػي
ًاندالنهإنيامنتصػا ًن ً هفن ددةتودفن،نل دد نالن   دخ
  التنوتػػ نلدػػلنا ػػػعنخػػبلؿن دخدػػػسنةػػنل تنكيدػػػؿن
ًان  التنةػػػ جان ً هف،ددين  نػػػ نأفندةػػػتل دهلػػػ ن دخػػػ

ً هفنه نهةػػػا ان دخػػػ يدكيدػػػؿنخػػػبلؿنخدػػػسننفةػػػفندلتػػػـز
ًقػـن)  لػلن،(ندػفن ددػينلفنن8ةنل تنطهديندنصن ددػيامن

ًقػػـن) ن ن1997(ندةػػنفن1 ننػػينأخػػفنين دػػ نددػػؾن ددنشػػًل
ًؾنهيإلتفيؽندعندصلوفن ًتفندصلوفن دجدي  دد نأصا
ً ئبننلػػػ ن دده  ػػيتنل دػػػد ن ػػنصننلػػػ نأفن ػػػتـن  دخػػ

ً هفن دده  ػػيتن ددةػػتودفننػػفن20توصػػ ؿن %ندػػفنخػػ
ًجنننهيننف ًةيئؿن ددف كؿننػيـنألنجػزءندنػثنلددػؾنن د

ًجنننهػينتوػتننظػيـن إلنفػيء تن نل نكي فن دةلعن ددفػ
ًضن دتػػػأج ًن دتدػػػل ل ن ًجنننهػػػينه ػػػ ًك ػػفنألن ددفػػػ  دجد

                                                             
ٍقبثدددو ٍجدددبىن اٝغبسٝدددخ ٍزفدددق ػيٖٞدددب ٝؾظدددو ػيٖٞدددب ٍدددئعش ريدددل 

ىَغددزؤعش ٕٗدد٘ َٝضددو اىشددخض اىددزٙ ٝقددً٘ ثبعددزغ٦ه ا١ط٘ه،ٗا

ا١ط٘ه اىَئعشح ىظبىؾٔ أٗ ىظبىؼ اىغٞدش ٗٝندُ٘ ٕدزا اىشدخض 

ٍيزددضً ثغددذاد اىددذفؼبد ا٣عبسٝددخ اىزددٚ رددٌ ا٥رفددبا ػيٖٞددب ىظددبىؼ 

 اىَئعش . ىَضٝذ ٍِ اىزفبطٞو ؽ٘ه ٕزا اىَ٘ػ٘ع أّظش:

د. عددؼٞذ ػجددذ اىؼضٝددض ػزَبُ،دساعددبد عددذٗٙ اىَشددشٗػبد ثددِٞ  -

 227،ص 2221ْظشٝددخ ٗاىزطجٞق،اىددذاس اىغبٍؼٞخ،ا٣عددنْذسٝخ،اى

:221. 

د. عدددَٞشٓ اثدددشإٌٞ اٝ٘ة،آىٞدددبد رؼظدددٌٞ مفدددبسح أداس قطدددبع اىْقدددو  -

اىجؾدشٙ اىَظدشٙ فددٚ ظدو اىَغددزغذاد اىؼبىَٞخ،ٍغيدٔ اىذساعددبد 

اىزغبسٝددددٔ ٗا٥داسٝددددٔ،ٍيؾق اىؼددددذد ا٥ٗه، ميٞددددٔ اىزغبسٓ،عبٍؼددددخ 

 .41:  42،ص 2221ا٥عنْذسٝٔ،امز٘ثش 

د. عَٞشٓ اثشإٌٞ اٝ٘ة،اقزظدبدٝبد اىْقدو : دساعدٔ رَٖٞذٝٔ،اىدذاس  -

 . 2222اىغبٍؼٞٔ،
(121)

( ىغدْخ 67( ٍِ اىجبة ا٥ٗه ٍِ اىقدبُّ٘ سقدٌ )3اّظش اىَبدح )  

عددجزَجش  7( ٍنددشس )ط( فددٚ 35،اىغشٝددذح اىشعددَٞخ،اىؼذد )2216

2216 . 



 رط٘ٝش طْبػخ رذٗٝش............فبػيٞخ اىغٞبعخ اىَبىٞخ فٚ رَْٞخ ٗان حسن محمود سوسة                      أ/ إيم  

 

54 

 

ًقػػـن ،ةػػنجانأفن1995دةػػنفن95طهدػػينألوكػػيـن ددػػينلفن
ً ه فن ددطهدػػػػػفنتػػػػػػا عن ددنتجػػػػػ فنددػػػػػػ ن  دة يةػػػػػفن دخػػػػػػ
ً ءن د ػػػػػاانل  التنل دد ػػػػػا تنهػػػػػاالندػػػػػفن تفخػػػػػ ؿنشػػػػػ

ًاػػػين،نلن ًاهػػػفن ػػػ نتشػػػج عنتأج  اػػػلندػػػين تنػػػيقضندػػػعن د
ًانل ز ان د ػبءن ًمن ددل   دتصن عنل دتصا ًن  نظؿننا
ًتهـننلػ نتند ػفنلتطػل ًن نل ن ددنتجػ فنل وػاندػفنقػا
طػػيقتهـن إلنتيج ػػفنل دتػػػ نتد ػػؿن دهػػػاؼن إلةيةػػ ندػػػفن

وفثثثى ضثثثو  مثثثا نننننن.(ن129)ننظػػػيـن دتػػػيج ًن دتدػػػل ل 
ن-سبق يقترح ما يمى :

 بالنسبة لممستو  الثانى   

ًا تن         ً ه فنتد  ز ػػػػفندػػػػل  ً ػػػػًند يدلػػػػفنخػػػػ تد
ًلنيتن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل ندػػػفن د ػػػاانل  التن  ددشػػػ
ً ه فنتتخدف:  لخطلطن إلنتيج،لاد ن دد يدلفن دخ

ًا تندفئػفن - ً من هنينتخخعن دػل  دد نكينتن  التندشت
ًا تن ددطينػػػػيتن القتصػػػػيا فن ًنػػػػفنهػػػػل  دخفخػػػػفنددي

. ً ن ألخ
ًم،نلددػػػػػػين - كينػػػػػتن دد يدلػػػػػػفندد نكينػػػػػتن  التندػػػػػ ج

ًك ػػػػػفن دديئدػػػػػفنتتخػػػػػدفنخخػػػػػلعنتلػػػػػؾن  التن  دجد
ً هفن20ةػػػػػػػنل يلنددػػػػػػػين  ػػػػػػػياؿن %ندػػػػػػػفنق دػػػػػػػفن دخػػػػػػػ

ً هفن دده  ػػيتن ددةػػتودف  إفن ألدػػًن ًك ػػفنلخػػ  دجد
 دتخػػػػعنانػػػػينت ػػػػا ؿنتلػػػػؾن دد يدلػػػػفنهو ػػػػ ن ػػػػلاعن
ًانننػػػػػػاندنػػػػػػيامنتصػػػػػػا ًن  دػػػػػػفنالفن خػػػػػػديفن ةػػػػػػت

%نددػػػػػػػػػامنألؿنخدػػػػػػػػػسن20توصػػػػػػػػػ ؿننةػػػػػػػػػهفن دػػػػػػػػػػن
وػػػػي زنإلنػػػػيامنتصػػػػا ًن  التننةػػػػنل ت هدين خلػػػػؽ

ً تن ل ةػػػػػػػػػػػػتئجيًنةالتنجا ػػػػػػػػػػػػامندتيه ػػػػػػػػػػػػفندلتطػػػػػػػػػػػػل
 دتكنلدلج ػػػػف،أديندد نهد ػػػػتن  التنددػػػػامنأك ػػػػًندػػػػفن

%ننػػػفنكػػػؿنةػػػنفن20ددػػػؾن هنػػػينتوصػػػؿننةػػػهفن دػػػػن

                                                 
(129)

د. ٍؾَددذ  -ىَضٝددذ ٍددِ اىزفبطددجو ؽدد٘ه ٕددزا اىَ٘ػدد٘ع اّظددش : 

أث٘دٗػ ، رؾيٞو ٗرقٌٞٞ ػ٦قبد اىزشبثل ثِٞ اىؼشٝجخ اىؼبٍدخ ػَش 

ػيدٚ اىَجٞؼدبد ٗاىؼدشائت ٗاىدْظٌ اىغَشمٞدخ اىخبطدخ فدٚ ػدد٘س 

ٍزطيجدددددبد رشددددددغٞغ ا٣ّزددددددبط اىَؾيدددددٚ ٗصٝددددددبدح اىقددددددذسح ػيددددددٚ 

اىزظدددددذٝش،عبٍؼخ ا٣عدددددنْذسٝخ،ٍغيخ ميٞدددددخ اىزغدددددبسح ىيجؾددددد٘س 

 . 2225 اىؼيَٞخ،ٍيؾق اىؼذد ا١ٗه، اىَغيذ اىضبّٚ ٗا١سثؼِٞ ،

ًانهأك ًندػفن %ندػفن100لهو  نالن طيدبن ددةتل
ًصػػػفن الخت ػػػيًنهػػػ فن ً ئبنهدػػػين  ط ػػػثن  ق دػػػفن دخػػػ

ًاي. ً ءن  دفنألندنيامنتصا   ش
 النسبة لممستو  الثالثب 
ًأةديد فن ددةتخادفن عن إلنتػيجنن-1 دخخيعن دةلعن د

ً عنتػػػػػػال ًنلتصػػػػػػن عن ددخلفػػػػػػيتن  دصػػػػػػنينعنددشػػػػػػي
ًك ػػفنل دػػيلن ً هفن دجد  دصػػلهثن ػػ ناػػد ن ددةػػتل ندلخػػ

ندآلد فن  ت فن:
ًأةػػػػػػديد فندتلةػػػػػػطثن دتكنلدلج ػػػػػػينل دتػػػػػػعنن-أ  دةػػػػػػلعن د

ً عن ػ ن  دتصًندةتخا دهيننلػعنه ػضنأنػل عن ددشػي
ً قهػػػػػثنن-د ن ددةػػػػػتل ناػػػػػ ًمنلد ً عن نشػػػػػيءنل ا  كدشػػػػػي

ً ه فنتخخػعندفئػفنخػن- ددا  فن دصو ثنل.... دػخن
ً لبندفن ًك فنتت ن.%5ن-%ن3جد

ًأةديد فننيد ثن دتكنلدلج ينل دتطل ًن دتعنن-ب  دةلعن د
ًلنيتن ددةػػػتوا ثن  دتصػػػًندةػػػتخا دهيننلػػػعن ددشػػػ

ًاػػػين ً عن نتػػػيجننن- ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل ننالفنا  كدشػػػي
ً ػػثن لن دطيقػػثندػػفن  ً ًهيئ ػػثن لنو  ددخلفػػيتنةػػل ءنكه

ًلج ن ن لناػػػيزنو ػػػل ن... دػػػخن دفئػػػفننن-لقػػػلانا ػػػا
ً لبنهػػػ فنوػػػان إلنفػػػيءنلن ًك ػػػفنتتػػػ ً ه فنجد %ن2خػػػ

ل ديلندؤلاد فن ألقتصيا فندكؿنصنينفندنهػينل لدل ػثن
ن دتنف دنهيدنةهثندلالدثن.ن

ًك ػفننلػعن ددكلنػيتنن-2 ً هفن دجد ً عند ػاالتن دخػ
ًج ًامندػػػػفن دخػػػػي ل دبلزدػػػػفندصػػػػنينفنتػػػػال ًنن ددةػػػػتل

 ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل نل تػػػل  ًندهػػػين
د  ػػػػػػػؿندولػػػػػػػعنددػػػػػػػعنوػػػػػػػااين ألقصػػػػػػػع،دعندنفػػػػػػػيءن
ًجنلدػػػ سندهػػػيند  ػػػؿن ًامندػػػفن دخػػػي  ددكلنػػػيتن ددةػػػتل
ًك ػػػػف،ل عنويدػػػػفنلجػػػػلان ً هفن دجد دولػػػػعندػػػػفن دخػػػػ
الن أصػػنيؼندػػػفن ددكلنػػػيتنتصػػػنعندول ػػػيلنلدكػػػفنهدػػػا

ً هفن شػػهعن إلوت يجػػيتن ددول ػػفندنهػػين ػػت ـن ػػًضنخػػ
ًؽنه فنوان إلنفيءنل دوػان ًك فنت ياؿننصؼن دف جد
ًك ػػػػػػػفننلػػػػػػػعنتلػػػػػػػؾن ً هفن دجد  ألقصػػػػػػػعندفئػػػػػػػفن دخػػػػػػػ
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ًجنهجػػػا لؿن إلدتز دػػػيتن  ألصػػنيؼنل دػػػيلنددػػػيناػػػلندػػػا
 دةػػل  فن دػػػعنأفن ػػػتـن ددخػػػيءننلػػػعنتلػػػؾن دفجػػػلمن ػػػـن
ًضنأفن ًك ػػفنددػػعن دد ػػاؿن ددفتػػ ً هفن دجد ت ػػلان دخػػ

ًك ً هفن دجد  ػػػػػفننلػػػػػعنتكػػػػػلفننل ػػػػػث،لتخف ضن دخػػػػػ
ًامن دتعندهيننظيئًندول فن أصنيؼن ددكلنيتن ددةتل
ددعنأانعندةتلمندهػين ػعنويدػفننػاـنتطػل ًن دد  ػؿن
 ددولػػػعندنهػػػينكػػػؿنخدػػػسنةػػػنل تندخػػػديفنوػػػال ن
ن دتكنلدػػػػلجعن ػػػػعن دصػػػػنينفنلاػػػػلندػػػػينكػػػػيفن  دتطػػػػًل
ً لنأ نػػػػيءن د دػػػػؿنهأوكػػػػيـن ددػػػػيامن دةياةػػػػفندػػػػفن دفتدػػػػ

ًك ف. ً ففن دجد ن دت 
ًك ػػػفنتأج ػػػؿنةػػػا ان)ألنتن-3 ً ئبن دجد دةػػػ طن(ن دخػػػ

ًجن ًامندػػػػفن دخػػػػي نلػػػػعندةػػػػتلزديتن إلنتػػػػيجن ددةػػػػتل
ه ًضن إلةتخا ـن ددهيشًن ػعن إلنتػيجنددػعندػينه ػان

ًك فن ددختصفن. ً جنننهيندفن دال ئًن دجد   ال 
عمثثث  صثثثعيد السياسثثثات ادنفاصيثثثة  - ثانيثثثا:

نيقترح األت  
 بالنسبة لممستو  الثانى 

خلفػػػػيتن دصػػػػلهثندتطػػػػل ًنصػػػػنينفنتػػػػال ًن ددنننننننن
ًبن ل دلصػػػػلؿنههػػػػينددةػػػػتل ن دصػػػػنينيتن ددلد ػػػػفنتدتػػػػ

ًؾن دالدػػػثن ً ن ده ئػػػثنن– دهيو ػػػثن فنتشػػػت دد لػػػثن ػػػ نلز 
ل دصنالؽن الجتدين ندلتند ثنلصنالؽنودي ػثن ده ئػثن

ًتفػػػػيعنن-ل...نل دػػػػخن  ػػػػ ن ددوي ظػػػػيتن دتػػػػ نتتد ػػػػزنهي
كد يتن ددخلفػيتن دصػلهثنلدػينتوتل ػثندػفندػل انقيهلػفن

ً عنتػال ًندلتال ًندعن ددط يعن دخػيصن ػ ندقيدػفندشػي
ًأسن ً ؾن دالدػثن ػ ن ندلدج فنهو  نالنتز اننةػهثن شػت

ًلعننػػػػػفن %نههػػػػػاؼنتشػػػػػج عن ددطػػػػػيعن40دػػػػيؿن ددشػػػػػ
 صػػنينيت دخػػيصننلػػ ن دػػاخلؿن ػػ ناػػد ن ددجػػيؿنك

ن.نندتلةطف
ًضن دبلزدػػػػػػػثننننننننن ل دكػػػػػػػفندلالدػػػػػػػثن فنتتػػػػػػػ  ن ال

ًجن ددػػافنل دتجد ػػػيتن ًلنيتن دتػػػال ًنخػػي إلنشػػيءندشػػ
ًلعن لندػػػفن دةػػػكن ًدػػػز ندػػػا نو ػػػي ن ددشػػػ  ثنهإ جػػػيًن

ًدػز ن،نلنلػ ن فنتكػلفن خبلؿن ده عندلدةػت دًنهةػ ًن
ًؽن.ن ً خ ندجهزمنهيدهن ػفن دتوت ػفنلشػهكفن دطػ اد ن ال

 لصػنالؽ  إلجتدػين   دصػنالؽ  دػـلل دكػفن فن
 إلقيدػف  دػبلـزن ددػيد   دػانـ هتدػا ـ  ده ئػف ودي ػف

ًلنيت ند ا ت تل  ً،نلنن ددنيطؽ اد   دتال ًن  ندش
ًا ن  دتال ً  خبلؿ دفةل ءن ددصن فندول ين لن ددةتل
 لودي ػف  إلجتدػين   دصػنالق ف دػف تدل ل ػفنأنظدػف
 لننديك نػػيت الةػػتخا ـ دػػعن نطػػيءن اللدل ػػفن ده ئػػف

  د ندػينكينػتن  دول ػي  ددصػن ف  دتػال ًند ػا ت
نن.  د يدد ف ل ددل صفيت دلد ي  ًندطيهدث
ًلنيتن دتال ًن ػ نلكلة لثندلانـن دفن نددشنننننننن

ً كػزن ً ن ده ئثنهإنشيءند نلز  اد ن ددةتل ن دكفن فنتدـل
ً بنطهدػػينددل صػػفيتن ن ػػفنله ئ ػػفنلصػػو فندوػػاامن تػػا
ًةػػ خندهػػيا ءن دتند ػػفن ددةػػتا دفن،نلتدػػيـن تةػػهـن ػػ نت
ً ه ػػػثندل ػػػيدل فن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل نكػػػؿنةػػػتثن ً تنتا ال
ً عندةػتل ن دةػبلدفن ددهن ػفندل ػيدل فنلتف  ػؿن  شهًند

تن دةػػػػػلؽن القتصػػػػػيا فندػػػػػانـنأنشػػػػػطثن دتػػػػػال ًنةد ػػػػػي
ً نهنجػػيبن  ددختلفػػفن،نلنلػػ ن فن دػػن ندػػفن جتػػيزن دػػال
شػػػهيا نتتػػػ  ندػػػثن  خػػػل ثن دوصػػػلؿننلػػػ ن دػػػانـندػػػفن
ً نددػػػػفندػػػػـن  دالدػػػػثنةػػػػل ءن ددػػػػيا ن لن دفنػػػػ ننػػػػفنا ػػػػ
ن ً تن.نكدػػين دكػػفنتف  ػػػؿناًل  وصػػؿننلػػ ناػػد ن دػػال

 عن ده ئيتن دالد فنل دوكلد ػفنل دخيصػفن دد ن ػفنهتشػج
ق يـن دصنينيتن ددتلةػطفنلتلج ػثنجينػبندػفناندهػين
 دفنػػػػ نل ددػػػػيا ننوػػػػلن ددةػػػػينامن ػػػػ ندنشػػػػيءنك ينػػػػيتن
ً ػػػػػفن ػػػػػ نأنشػػػػػطفن دتػػػػػال ًن ػػػػػ ناػػػػػد ن تصػػػػػن   فنلتجي
 ددةػػػػتل ن،ننلػػػػ ن فن ػػػػتـنددػػػػؾندػػػػفنخػػػػبلؿندنظلدػػػػفن
ًمن ً ؼن ده ئػػػػػػفن دتنةػػػػػػ د ثنالا  دتكيدلػػػػػػفننلتوػػػػػػتندشػػػػػػ

ن ددخلفيتن دصلهفن.ن
ً قهػفن دف يدػفندػفنجينػبنل دكفندػفنخػبلؿن نننننننن دد

ً دػػيتننلػػ ن ًضن د   دالدػػثننلػػ ناػػد ن دصػػنينيتنل ػػ
 ددخػػػػػػػيدف فندلدل صػػػػػػػفيتن دفن ػػػػػػػفنل ده ئ ػػػػػػػفنل دصػػػػػػػو فن
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ًاػػلبن ًبن ددخلفػػيتن د  ػػًند  ددوػػاامنن دوػػاندػػفنتةػػ
ن-  هػػػػػين ػػػػػػ نصػػػػػنينثن دتػػػػػػال ًن ػػػػػ ناػػػػػػد ن ددةػػػػػػتل ن

ًمن ددين  ا ننل ن ددا نن-كيددخلفيتن دصو فن دخط
تػػػػيـنهػػػػ فن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن ددصػػػػ ًن دػػػػ ن دفصػػػػؿن د

ًةػػيتن دخيطئػػفن ًمننلػػ ن دددي ًمنل دةػػ ط  د يا ػػفنل دخطػػ
ندلت يدػؿن  دػفند هػين هدػين.ن (130)لتند فن دلن ن دبلـز

نننننن ةػػػػػػػػػياـن ػػػػػػػػػ نتطػػػػػػػػػل ًنتلػػػػػػػػػؾن دصػػػػػػػػػنينفنلتند تهػػػػػػػػػين
لت ظػػػ ـن ألةػػػػتفيامندنهػػػػين قتصػػػػيا يندػػػػعنتدػػػػا ـن دػػػػانـن
ًلنيتن دتػػػػال ًن دديئدػػػػفنهيدف ػػػػؿ،نهو ػػػػ ن نددشػػػػ  دػػػػبلـز

ًلنيتن ددلد ػػػػثن،ننتصػػػػؿ  ػػػػ ن دنهي ػػػػفنددةػػػػتل ن ددشػػػػ
ًجيعن ًتػػػػبننلػػػػ نندل ػػػػيتن دتػػػػال ًنههػػػػين ةػػػػت و ػػػػ ن ت
 د ا ػػػػػػػاندػػػػػػػفن ددػػػػػػػل ان الةيةػػػػػػػ فنل نػػػػػػػيامنتصػػػػػػػن  هين

ًامندنهػػيل ةػػتخادهينلهيدتػػي .ند نتدل ػػؿن دكد ػػيتن ددةػػتل
ًل  ن دػػػػعن د دػػػػؿننلػػػػ نز ػػػػيامن دتلن ػػػػفن النبلد ػػػػفندلتػػػػ

ًاي ً ءن دةلعن دد يانتػال  كػلفنددػؾن   ل دتوف زننلعنش
دػػفنخػػبلؿندنشػػيءنقنػػيمنتهػػ ننلػػعن ألقدػػيًن دصػػنين فن
ًل ج فندلةػلعن دد ػيان ً د نت  دتعنتدتلكهين دالدفنتد عنه
ًاينل ددصػػػػنلنفندول ػػػػيلنلتدػػػاـنهػػػػ نوػػػػعنددل قػػػػعن تػػػال 
ً فنده ػيفندػامن دجا ػفن ػعن ًكيتن ددصػ  د دؿن عن دشػ
 د دػػػػؿنلدػػػػامن إلدتػػػػز ـنهد ػػػػي  ًن ألدػػػػيفنلدل صػػػػفيتن

ًجػػفن دتكن لدلج ػػين ددةػػتخادفنن ددل صػػفيتن دجػػلامننلا
ًل  ن ًايندلتػػ  دد يةػػ فنألصػػنيؼن ددكلنػػيتن دد ػػيانتػػال 

ً ندفن ددخلفيت. ننفن ددنت ن دد يانتال 
كدػػػين دكػػػفندله ئػػػثن دتنةػػػ د ثن ددةػػػيادثن ػػػ نننننننننن

ً تن ًلنيتن دتػػػػػػػػػػال ًنلدػػػػػػػػػػااينهػػػػػػػػػػيدخه تدل ػػػػػػػػػػؿندشػػػػػػػػػػ
 دتكنلدلج ػػػػفن دبلزدػػػػفن،نل دد يلنػػػػفن ػػػػعنتػػػػل  ًن  التن

ًاػينألنتدل كهػينألصػػويبنل دد ػا تننلػ  نأفن ػتـنتأج 
ًلنيتنن)ن دتػػػػػأج ًن دتدػػػػػل لعن(ن،نلتدػػػػػا ـن اػػػػػد ن ددشػػػػػ

                                                 
(132)

عٖددبص شددئُ٘ اىجٞئددخ ، اىَشمددض  –ٗصاسح اىذٗىددخ ىشددزُ٘ اىجٞئددٔ   

اىؾدددذٝش ىيذساعدددبد اىَزنبٍيدددخ ىددد٦سع ٗاىجٞئدددخ ، ٍشمدددض اىجٞئدددخ 

ٗاىزَْٞخ ى٦قيٌٞ اىؼشثدٚ ٗ اٗسثدب ) عدٞذاسٙ ( ، اؽدبس اعدزشارٞغٚ 

ىزذٗٝش اىَخيفبد فٚ ٍظش ، اىزقشٝش اىْٖبئٚ ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، 

 . 52،   41ص

ًلنيتن دتػػػال ًنتكػػػػلفن ً ةػػػػيتنجػػػال نددشػػػػ ندػػػيدجنكا
ًلنيتن عن ددنػيطؽن ً ويتنالقيدفناد ن ددش هد يهفن قت
ً خػػػفنتتخػػػدفن  ددبلئدػػػفن،نلهنػػػيءنقينػػػامند للدػػػيتنن
ًلنيتن دتػػػال ًنوةػػػبن كي ػػػفن ده ينػػػيتن دخيصػػػفنهدشػػػ

ًأسن ددػػػػػػػيؿن ددةػػػػػػػت دًن  هػػػػػػػينلدةػػػػػػػتل نأن شػػػػػػػطتهينل
ًؼننلػػعن  دد ػػا تن ددةػػتخادفن.نلهصػػففنخيصػػفن دت ػػ
ًج فن دتػعن ل جههػين  ددشيكؿنل دد لقيتن دا خل فنل دخي
ًوػيتهـندلت لػبننل هػين دصن ل ن ددخلفػيتن دصػلهفنلددت
ًقيهػػفننلػػعن ددل صػػفيتن ،ننلػػعنأفن ػػتـن دتشػػا ان ػػعن د

ًاين،نل دد ػػي  ًن دد يةػػ فننلػػعن ددنتجػػيتن  دد ػػيانتػػػال 
ً ء تننديه ثن عنويدفنلجلاندخيدفيتنتدنعن ل تخيدن ج
تلػػؾن ددنتجػػيتندػػفن إلةػػتهبلؾن ددولػػعنددػػين ز ػػان دػػفن
ًمننل ند ؿناػدمن دنلن ػفندػفن قهيؿن ددةتهلؾن ددص ل  

ن.ن(131) دةلعنن
ً ن دكػػػفندلالدػػػفنأفنتةػػػتف ان  خػػػيندػػػفنننننننننن لأخ ػػػ

ًلنيتنة يةتهين النفيق فن دويد فن دا ندفنددطيعن  ددشػ
ً  فنلتشػػج  هـن ًمن ػػ نتوف ػػزنصػػ يًن ددةػػت د  دصػػ  
نل ن د دػؿن ػ ندجػيؿنتصػن عن ددخلفػيتن دصػلهفن ػ ن
نن دالدػفنهيدف ػؿنهتخصػ صن اد ن ددةتل ن،نو  نتدػـل
ًااػػػػين دديد ػػػػفندتدػػػػا ـنخػػػػاديتنتندل ػػػػفن ه خػػػػيندػػػػفندل 
ً ه ػػػػػػػفنلتةػػػػػػػل د فندػػػػػػػفنخػػػػػػػبلؿنه ػػػػػػػضن ألجهػػػػػػػزمن لتا

،ندصػػلوفن  عد ػػؿن ده ئػػفن د يدػػفندلتصػػنن- دوكلد ػػفن
ًمن ً بن ددهنػػػػػعن دتيه ػػػػػفندػػػػػلز   دكفي ػػػػػفن النتيج ػػػػػفنل دتػػػػػا
ًكػػػػػػػزنتند ػػػػػػػفن دتصػػػػػػػد ديتن دهناةػػػػػػػ فن  دصػػػػػػػنينفن،ند
ً  ػػػػفنل دت ػػػػػيلفن ل دصػػػػنين فن،نجهػػػػيزن دصػػػػػنينيتن دو

ن-(ن132) النتػػػػػيجعن،ن دصػػػػػنالؽن الجتدػػػػػينعندلتند ػػػػػػفن

                                                 
(131)

عٖددبص شددئُ٘ اىجٞئددخ ، اىَشمددض  –ٗصاسح اىذٗىددخ ىشددزُ٘ اىجٞئددٔ   

اىؾدددذٝش ىيذساعدددبد اىَزنبٍيدددخ ىددد٦سع ٗاىجٞئدددخ ، ٍشمدددض اىجٞئدددخ 

ٗاىزَْٞددخ ى٦قيددٌٞ اىؼشثددٚ ٗاٗسثددب ) عددٞذاسٙ ( ، اؽددبس اعددزشارٞغٚ 

ىزذٗٝش اىَخيفبد فٚ ٍظش ، اىزقشٝش اىْٖبئٚ ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، 

 . 43،  42ص

(
132
كفبٌةةت اسَتبجٍةةت وانتةةذرٌن انًهُةةً انتببعةةت يصةةهحت انرقددً٘ (  

، ٍددِ خدد٦ه أّشددطزٖب اىَخزيفددخ ػيددٚ ٍغددز٘ٙ نةةىسارة انصةةُبعت 

ٍْٖددخ ٗفقددب   12اىغَٖ٘سٝددخ ثزدد٘فٞش اىؼَبىددخ اىَددبٕشح فددٜ أمضددش ٍددِ 
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ًمن الندػيؿن ً بننلػ ندا  ل دتعنت دؿن عندجيالتن دتا
ً بن ددهنػػػػػػػػ نل دفنػػػػػػػػعنل دتةػػػػػػػػل ؽنل ددويةػػػػػػػػهفنل دتػػػػػػػػ ا

ً قهػػػػفن دجػػػػلامنل د دػػػػؿننلػػػػ ن  ددتخصػػػػصن،نلكػػػػددؾند
ً ةيتن ن فن،..... دخن ً نلندؿنا تصد ـن ددنت نلتطل 
ًبن دهيو فن فنتخصصن دالدثننةهثند  نػثندػفن .نلتدت
ً عن خػػػػاديتناػػػػد ن ألجهػػػػزمن دوكلد ػػػػفنددةػػػػينا ندشػػػػي

هثن دخيصػػػػػثنههػػػػػد ن ددةػػػػػتل نتػػػػػال ًن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػل
ًاػػي ً فن ػػ ناػػد ن،نل د دػػؿننلتطل  لػػ نتلج ػػثن ددةػػت د

ًؼنل الةػػػػتفيا ندػػػػفنخػػػػاديتهين دديئدػػػػثن  ددةػػػػتل ندلت ػػػػ
ن  هيدف ؿنن.

  بالنسبة لممستو  الثالث 
ًلنيتن دتػ ن خػتصنههػينننننننننن هدين فندجيؿن ددشػ

 ددةػػتل ن د يدػػ ندػػفنقطػػيعن ددخلفػػيتن دصػػلهفنتشػػكؿن
ً فنهدػػػػػينتوتيجػػػػػثندػػػػػفن أوػػػػانننيصػػػػػًن دتند ػػػػػفن دوخػػػػ

ً تنخػػػػخدفن صػػػػ بن نلػػػػ ن ددطػػػػيعن دخػػػػيصن ةػػػػت دي
ًا ن،ن ةػػػل ءن دػػػلطن ن لن الجنهػػػ   دػػػاخلؿن  هػػػينهدفػػػ

ندتود ػػػؽن هيإلخػػػي فنددػػػ نطػػػلؿنن ددػػػا ن دزدنػػػ ن دػػػبلـز
 د يئػػان القتصػػيا ندنهػػيندػػعندػػين نػػت نننهػػيندػػفندنػػي عن

                                                             
ىيَؼددبٝٞش ٗاىَ٘اطددفبد اىَظددشٝخ ٗاىؼشثٞددخ ٗاىؼبىَٞددخ ىيَٖددِ ٍددِ 

ٌ اىخدذٍبد خ٦ه ٍشامض اىزذسٝت اىَْٖٜ اىَْزششح، مَب ٝقً٘ ثزقدذٝ

ا٥عزشبسٝخ ٗقٞبط ا٣ّزبعٞخ اىزٜ رؾزبعٖب اىَشدشٗػبد اىظدغٞشح 

يزكةةةش تًٍُةةةت ٗفدددٜ ٍشاؽدددو اّشدددبئٖب ٗرشدددغٞيٖب اىَخزيفدددخ ، اٍدددب  

فٞقدددً٘ ثدددشثؾ اىَشدددشٗػبد  انتصةةةًًٍبث انهُذسةةةٍت وانصةةةُبعٍت

اىظددغٞشح مَشددشٗػبد ٍغزٝددخ ىيَشددشٗػبد اىَز٘عددطخ ٗاىنجٞددشح، 

ٙ اداسح اىؼددددبٍيِٞ فددددٜ ٗرقدددذٌٝ ٍغددددبػذاد رذسٝجٞددددخ ىشفددددغ ٍغددددز٘

اىَشددشٗػبد ٍددِ خدد٦ه ثددشاٍظ اىزددذسٝت اىذٗسٝددخ ، ٗمددزىل ّقددو 

اىزنْ٘ى٘عٞدددب اىؾذٝضدددخ ٗاى٦َئَدددخ ىيظدددشٗف اىَؾيٞدددخ ىيَشدددشٗػبد 

 جهبس انصُبعبث انحزفٍت وانتعبوٌ اسَتبجًاىظغٞشح ، ٗٝخزض 

ثزقددذٌٝ اىخددذٍبد ا٣داسٝددخ ٗاىفْٞددخ  ٗؽددو ٍؼظددٌ اىَشددن٦د اىزددٜ 

ٗاىزْغدٞق ثْٞدٔ ٗثدِٞ ٍظديؾخ اىنفبٝدخ ا٥ّزبعٞدخ ر٘اعٔ اىؾدشفِٞٞ ، 

ٗاىزذسٝت اىَْٖٜ ٥ٝغدبد ػَبىدخ ٍدبٕشح ٍٗذسثدخ قدبدسح ػيدٚ خيدق 

قَٞخ ٍؼبفخ ىيْبرظ اىقٍٜ٘ . مَدبٝؼزجش اىدذػٌ اىفْدٜ ٗاىزدذسٝت ٍدِ 

ٍدِ   انصُذوا اسجتًبعً نهتًٍُةتإٌٔ اىَؾبٗس اىزٜ إزٌ ثزَْٞزٖب 

َٞددخ اىَدد٘اسد اىجشددشٝخ خدد٦ه ثشاٍغددٔ اىَزْ٘ػددخ ٗخبطددب ثشّددبٍظ رْ

ٗاىزٙ ٖٝذف ىزذسٝت أطدؾبة اىَشدشٗػبد  اىغدذد ػيدٚ ٍخزيدا 

اىَٖبساد ا٣داسٝخ اىؾذٝضخ ىزَنٌْٖٞ ٍِ  اداسح ٍششٗػبرٌٖ ثفبػيٞخ 

ٍَددب أدٙ ى٦ٕزَدددبً ثضٝددبدح قدددذسح اىجْٞدددخ ا١عبعددٞخ ىيزدددذسٝت ػيدددٚ 

اىَغز٘ٙ اىقٍٜ٘ ىز٘فٞش رذسٝت ػدبىٜ ٝغدزغٞت ٥ؽزٞبعدبد عد٘ا 

،  اىظْذٗا ا٥عزَبػٜ ىيزَْٞخ -ٍِ اىزفبطٞو اّظش : اىؼَو ىَضٝذ

 . 17: ص  12 ، ص2225 ،  ٗؽذح اىزغ٘ٝق ٗاىَؼبسع

ً نيتػثن.  لو ػ نتلجػاننػام  جتدين ػفننلػ ن دالدػفند
ًؽ ًكف  ط ً دف  خت ي  دخيصن  تدا  ددطيع ددشي   دط

ًمن ددطػيع  القتصػيا ف  د ل دػؿ  نلػ  ددنيةػهف  لقػا
ًكف اد  تود ؽ نل   دخيص  ل ددل ن ف ل ألنظدف  ددشي
ًب  دني دم  ل دتدن ػف  ددا نػف  دةيهدفنل وت يجػيت ل دتجي

ً ندطه  ػفناػد ن دنػلعندػفن ًبن دهيو ػثننظػ ًمن،ن تدتػ  ددتل 
ًلنيتن  ناػد ن ددةػتل ن دػيـن ًبن ددش ًلنيتنط  ددش

-فنخػػػػػبلؿنندػػػػػلان الةػػػػػت ديًن الجنهػػػػػ ن ددهيشػػػػػًندػػػػػ
B.O.T-نBuilding Operating and Tran-
sfers(133)نل تطلػػػػػبنددػػػػػؾندػػػػػفن ده ئػػػػػثن دتنةػػػػػ د ثنن.

دلدخلفػػػػيتن دصػػػػلهثنتوا ػػػػان دد ػػػػي  ًن دبلزدػػػػثنإلنشػػػػيءن
ًلنيتن ددةػػػػػػتدهل فندتػػػػػػال ًن لتشػػػػػػ  ؿندختلػػػػػػؼن ددشػػػػػػ
ًالان القتصػػيا ن ً نألاد ػػفن ددػػ  ددخلفػػيتن دصػػلهف،ننظػػ

ًلنيت،نل الجتدػػػين نل ده ئػػػ ن ددتلقػػػعندػػػفنت لػػػؾن ددشػػػ
ً  فنل خوفن دد يدـ هيدنةهفنألجهػزمنن للجلانتنة ؽنل

ن دالدفنل ددةت دًن الجنه ن.

                                                 
ٍددِ أمضددش B.O.T (  ٝؼددذ ّظددبً ا٣ّشددبس ٗاىزشددغٞو ٗاىزؾ٘ٝددو 133)

ا٥عدبىٞت قجد٥٘ فدٚ ٍخزيدا دٗه اىؼدبىٌ ،ٕٗد٘ ّظدبً ثغدٞؾ ٝغدزة 

ا٥عددزضَبساد اىخبسعٞخ،ٗٝغددزخذً ػيددٚ ّطددبا ٗاعددغ  ٍشددشٗػبد 

ىجْٞددخ ا١عبعددٞخ ٍضددو ٍؼبىغددخ اىَٞددبح ٗاىظددشف اىظددؾٚ ٗاىطبقددخ ا

اىنٖشثبئٞددخ ٗ...ٗاىدد  .ؽٞددش ٝقددً٘ اىَغددزضَشُٗ ا٥عبّددت فددٚ ٕددزا 

اىْظددبً ثجْددبس اىَشددشٗع ٗرشددغٞئ ىفزددشٓ صٍْٞددخ ٍؾددذدح ،صددٌ ٝددئٗه 

اىَششٗع اىٚ اىذٗىخ )اىؾنٍ٘خ( ثؼذ اّقؼبس اىفزشح اىضٍْٞخ اىَزفق 

ػبٍددب فددٚ اىَز٘عددؾ (  32-25 ػيٖٞددب )ٗاىزددٚ رزددشاٗػ ػددبدا ثددِٞ

ٗٝشزَو ا٥ؽبس اىزْظَٞٚ ىٖزا ا١عي٘ة ػيٚ ص٦صخ ع٘اّت قبّّ٘ٚ 

ٗفْددٚ ٗاقزظددبدٙ ، ٗرظٖددش ٕددزٓ اىغ٘اّددت فددٚ اىؼقددذ اىَجددشً ثددِٞ 

اىؾنٍ٘دددخ ٗاىَغدددزضَشِٝ ىز٘ػدددٞؼ ا٣ّزدددبط ٗاىزشدددغٞو ٗا٥عدددؼبس 

ٗاىز٘صٝددغ .ٗثبىزددبىٚ ٝددزٌ ّقددو اىَغددئ٘ىٞخ ٍددِ اىؾنٍ٘ددخ اىددٚ اىقطددبع 

خظ٘طدب ٍدب ٝزؼيدق ٍْٖدب ثب٥عدزضَبس ٗاىزشدغٞو) ٝزؼدَِ اىخبص 

ا٥عزضَبس اىزَ٘ٝو ٗاىجْبس( اٍب ٍغئ٘ىٞخ رؾظٞو سعً٘ ا٥عدز٦ٖك 

فٖٚ ٍغئ٘ىٞخ اىذٗىخ اػبفخ اىٚ ٍينٞزٖب ىيَششٗع ثؼذ اّقؼبس فزشح 

اعدبىٞت ػذٝدذح ٍْٖدب اىجْدبس   B.O.Tاىزؼبقذ . ٗٝزفشع ػِ اعدي٘ة 

اىزبٕٞدو ٗاىزشدغٞو ٗاىزؾ٘ٝدو  ( ،اػدبدحBOOٗاىزَيل ٗاىزشدغٞو ) 

( ،اىجْدددبس ٗاىزَيدددل ٗاىزشدددغٞو ٗاىزؾ٘ٝدددو ROTىيَشدددشٗع اىؼدددبً )

(BOOT ىَضٝذ ٍِ اىزفبطٞو ؽ٘ه اعي٘ة . )B.O.T : اّظش-   

د. اىَشعدددٚ اىغدددٞذ ؽغدددبصٙ ، اقزظدددبدٝبد اىَشدددشٗػبد اىؼبٍدددخ:  -

عدددذٗٙ اىَشدددشٗػبد ٗرغدددؼٞش ٍْزغبرٖدددب ٗخظخظدددزٖب ، اىدددذاس 

 . 325:324، ص 2225اىغبٍؼٞٔ ،  

د. عددَٞشٓ اثددشإٌٞ اٝدد٘ة ، آىٞددبد رؼظددٌٞ مفددبسح أداس قطددبع اىْقددو  -

اىجؾشٙ اىَظشٙ فٚ ظو اىَغزغذاد اىؼبىَٞخ ، ٍشعغ عجق رمشٓ 

 . 37:  36، ص 
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ًلنيتنننننننننن ن ددةػػػت دًن الجنهػػػ ن ػػػ ن ددشػػػ ل لتػػػـز
هتدل ػػػػػػػػؿنجد ػػػػػػػػعنأندػػػػػػػػيؿننB.O.T ددنشػػػػػػػػأ نهنظػػػػػػػػيـن

ًك هػػػػػػػػػػػيتنل الجهػػػػػػػػػػػز ن  إلنشػػػػػػػػػػػيء تنلن دد ػػػػػػػػػػػا تنل دت
ًلعندهػػػػاءن دتشػػػػ   ؿنل.....ل دػػػػخن دتػػػػ ن وتيجهػػػػين ددشػػػػ

ً فنخػخدفننلػػ ن ل النتػيجنلاػلندػين د ػؿنتكلفػفن ةػت دي
ًضن دبلزدفنإلنشػيءناػد ن  ددةت دًن.نلالفندةيوفن ال
ً عنلدين صيوههيندفنهن فن ةية فن)ند ؿنشػهكفن  ددشي
ًؼن(ناػ ن دتكلفػفن ًهيءنل دد يمنل التصػيالتنل دصػ  دكه
ًبن فنتةػياـن دالدػثن  النل ن،نلدتدل ؿناػد ن دتكلفػفن دتػ

ًضن  نخفػضنتلػؾن دتك لفػفندػفنخػبلؿنتخصػ صن ال
ًدػػػز ن لن ًلعندلدةػػػت دًنهةػػػ ًن  دبلزدػػػثنالنشػػػيءن ددشػػػ
ًلعن،ندػػػػعندػػػػااينهكي ػػػػػفن هيال جػػػػيًندػػػػا نو ػػػػي ن ددشػػػػػ
ً  ػػؽندػػعنتوا ػػػانةػػدؼندبلةػػػت ديًن ددهػػائ ندلالدػػػثن  دد
ً ةػػػيتن دجػػػال نلنلػػػ ن فنتكػػػلفن ددتطلهػػػيتن طهدػػػيندا
 دديد ػػػػفن ددةػػػػتدهل فن دبلزدػػػػفندلصػػػػ ينفنل دتطػػػػل ًندػػػػفن

ًان  ًلعندخػػػػػػػديفن ددػػػػػػل  دد ت ػػػػػػػفن دنيجدػػػػػػػفننػػػػػػػفن ددشػػػػػػػ
ً خ ن ددجهزمندديهؿن  الةتا دفن،نل دكفندن ناد ن ال
ًلعن ػ ن  نوؽندنتفػيعن نددػا نطل لػفن)نوتػ ن هػاأن ددشػ
ًهػػػيبن(ن ػػػـن دكػػػفنه ػػػانددػػػؾنتوا ػػػان  النتػػػيجنلتود ػػػؽن 
ًبن ًهػيبننلاػد ن دددتػ   جيًنةنل نكنةهفند  نثندػفن ال

ً  فن ددت يقػػػا فنهو ػػػ نال تل جػػػثن ودػػػؽندصػػػلوفندلطػػػ
ًلنيتن دجا ػػامنأنهػػيءنديد ػػفند جػػزمن ػػ نهػػا  يتن  ددشػػ
أنشػػػطتهينلهػػػيدتل ز نل ػػػ ننفػػػسن دلقػػػتنتودػػػؽن دالدػػػثن
ً تهينل خػػدفن نيئػػا نةػػنل ينن  طػػ نجينهػػيندػػفندةػػت دي
ًكيءن ألجينػػبن ن دشػػ ًمنددػػـز ًل ً عن.ندػػعنخػػ جا ػػفن ددشػػي
  ن دصػنينفنهػيفنالتدػؿن دفنػلفن النتيج ػفن ددةػتخادفن

ًاػػػػػينن ػػػػػ نلوػػػػػا تهـن النتيج ػػػػػف  ػػػػػ ندصػػػػػًننػػػػػفننظيئ
 ددطهدػػفن ػػ نلوػػا تهـن النتيج ػػفن ػػ ندػػلطنهـندخػػديفن
 النتػػيجننلػػ ندةػػتل نتدنػػ ننػػيد نلهيدكفػػيء نل دجػػلامن
ًولفن لد ن  ددطللهثندبلةتهبلؾن  ن دةلؽن ددول نكد

ًج ػػفن ً نلدل جهػػثندني ةػػ فن ػػ ن الةػػل ؽن دخي ،نلتصػػا 
ًولثنالودفن.نلهني ًبن دهيو ث  ند ن-:ءننل نددؾنتدت

تةػػػػػػياـن دالدػػػػػػثن ػػػػػػ نتدل ػػػػػػؿنتكلفػػػػػػفن إلنتػػػػػػيجنأفنن-1
ًؽن ً ػػػػػؽنتطػػػػل ًن دطػػػػػ ًلنيتن دتػػػػػال ًننػػػػفنط ددشػػػػ
 دد ا ػػػفندلدػػػافن دصػػػنين فنألندنشػػػيءنخطػػػلطنةػػػكؾن
ًبن ددوي ظػػيتن دتػػعن ًهطنتلػػؾن ددػػافنهػػأق وا ا ػػفنتػػ
تته هػيندتخفػػ ضنتكلفػػفنندػؿن دهخػػيئع،نلانػػـنأةػػ يًن
ًبندػػفن ددنػػيطؽن دصػػنين فن  دلوػػا تن دةػػكن فنهػػيدد

ً ًن ػػػعنتدػػػا ـنندتدل ػػػؿنتكلفػػػف ندػػػؿن د ديدػػػفن،نل إلةػػػتد
ًكػػزنتوػػا  ن دصػػنينفندػػعنز ػػيامندهيدػػثن خػػاديتند
ًكػػفن دطلػػبندػػفندصػػن عن دتشػػدؿنتةػػه ؿندنةػػ يبنو
ًمن.   ددنتجػػػػيتن دنهيئ ػػػػػفنلهػػػػيقعن دصػػػػػنينيتن ألخػػػػػ
ً ندنشػػػػػيءنلوػػػػػا تند دل ػػػػػفنتخػػػػػتصنهأندػػػػػيؿن لأخ ػػػػػ

،نلتصػػد ـن ددنتجػػيتن دد ػػيانن(134) دهوػػ نل دتطػػل ً

                                                 
ففٜ اىََينخ اىَزؾذح ّغذ أُ اىق٘اِّٞ اىؼشٝجٞخ عدخٞخ اىدٚ ؽدذ   ( 3)

ش ٍددب فَٞددب ٝزؼيددق ثددبىؾ٘افض اىؼددشٝجٞخ فددٜ ٍغددبه ا١ثؾددبس ٗرطدد٘ٝ

ٗرَْٞخ رنْ٘ى٘عٞب ٍٗؼذاد ٗأعٖضح ٍنبفؾخ اىزي٘س ٍِٗ أعو دػدٌ 

ا٥ثؾبس اىؼيَٞدخ فدٜ ٍغدبه رنْ٘ى٘عٞدب ٍْٗزغدبد ؽَبٝدخ اىجٞئدخ ٝدزٌ 

رقذٌٝ ّ٘ػِٞ ٍِ اىزغ٦ٖٞد َٕب
(134)

اسئتًةبٌ انرةزٌبً نهبحة   -:

فقددذ قددذٍذ اداسح اىجٞئددخ فددٜ ػددبً  انعهًةةً وتًٍُةةت وتطةةىٌز انبٍئةةت  

ىؾَبٝدخ اىجٞئدخ ، ٗؽجقدب  ىٖدزا اىْظدبً َٝندِ ّظبٍب  رنْ٘ى٘عٞب  1919

% ٍِ رنيفخ ٍشدشٗػبد اىجؾدش اىؼيَدٜ فدٜ 52ىيؾنٍ٘خ أُ رَْؼ 

اسَفةبا ٍغبه اىظْبػخ اىزٜ رٖذف اىٚ رؾغِٞ اىَؼبٝٞش اىجٞئٞدخ . ٗ

انفةةةىري نهًصةةةزوفبث انزأسةةةًبنٍت فةةةً يجةةةبل األبحةةةب  انعهًٍةةةت 

ٗفبد ؽٞش رَدْؼ اىشدشمبد اىزدٜ رزنجدذ ٍظدش وانتطىر وانتًٍُت  

سأعدددَبىٞخ ػيدددٚ ا١ثؾدددبس اىؼيَٞدددخ )٥ ٝقزظدددش رىدددل ػيدددٚ ٍغدددبه 

% ٗٝشدزشؽ 122ٍنبفؾخ اىزيد٘س( خظدَب  سأعدَبىٞب  ثْغدجخ رؼدبده 

ىَْؼ ٕزا اىؾبفض اُ رنُ٘ اىَْشدؤح قدذ ثدذأد اىؼَدو ثبىفؼدو أٗ ػيدٚ 

ٗشدل اىجددذس ٗاىزْفٞددز . مَددب اعدزخذٍذ اّغيزددشا اىطشٝقددخ ا١ٍشٝنٞددخ 

شمبد ػيدٚ رَ٘ٝدو ا١ثؾدبس اىؼيَٞدخ ى٦ٕ٢ك اىخَغٜ ىزشغٞغ اىش

ؽٞش رٌ اىغَبػ ثخظٌ طبفٜ اىزنيفخ ى٢ط٘ه اىشأعَبىٞخ اى٦صٍخ 

٥غشاع اىجؾش اىؼيَٜ ػيٚ خَغخ اقغبؽ عْ٘ٝخ ٍزغدبٗٝخ صدٌ ردٌ 

% ٍِ رنيفخ ا١طو فٜ اىغْخ 62رؼذٝيٖب ثؼذ رىل ثؾٞش ٝزٌ خظٌ 

غ % ٍدِ رنيفدخ ا١طدو عدْ٘ٝب  ىَدذح ا١سثد12ا١ٗىٚ ٍِ ششائٔ صٌ 

عددْ٘اد اىزبىٞددخ
(134)

. ٥ٗ ر٘عددذ ؽدد٘افض اعددزضَبسٝخ ىزشمٞددت اعٖددضح 

ٍٗؼذاد ٍنبفؾخ اىزي٘س فٜ اىَْشآد ٗاىَظشٗفبد اى٘ؽٞدذح ىَْدغ 

اىزي٘س اىزٜ َٝنِ خظَٖب ٕٜ اىزٜ ٝزٌ رؾَيٖب ػْذٍب ٝز٘قا ؽقو 

ىيجزشٗه ) أٗ عضس ٍْٔ ( ػِ ا٥ّزبط ٗرىل فٜ عجٞو رخفٞغ ا٥صش 

ٚ ؽدذ ٍَندِ ٗٝغدَؼ ثٖدزا اىخظدٌ ٍدِ. اىغيجٜ ػيٚ اىجٞئخ اىٚ أدّد

 -ىَضٝذ ٍِ اىزفبطٞو أّظش : 

 . 22د. سٍؼبُ طذٝق ٍؾَذ، ٍشعغ عجق رمشٓ ، ص -

Organisation For Economic Co – Operation and 

Development(OECD), P:133 .- 
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ًاينهشػػػكؿننػػػيـننلػػػ عنأفن ػػػتـنتخصػػػ صنقةػػػـنتػػػال 
خػػػيصنهأندػػػيؿنصػػػنينفنتػػػال ًن ددخلفػػػيتن دصػػػلهفن
 كلفنا كػؿنتدل لػثنددةػـنهػ فن ألدػل ؿن ددخصصػفن
دػػفن ددل زنػػفن د يدػػفندئلنفػػيؽننلػػعنندل ػػيتن دهوػػ ن
ً ا تن دجيد ػػيتن ل دتطػػل ًن دصػػنينع،نجػػزءندػػفند ػػ
ً فن،ندةػػػػياديتن ددصػػػػن  فن ددول ػػػػ فندػػػػفن  ددصػػػػ

هوػ نل دتطػل ًنخبلؿن دلوػا تن دد دل ػفنألنشػطفن د
ًاػػػين.نل دكػػػفنتدػػػا ـننتػػػيئ ن  دخيصػػػفنههػػػـنل.....لا 
ً تنتلؾن دد يدؿنددصن عن ددخلفػيتن دصػلهفن هتكي ل  
ًدػػز ننلدػػفنأد لػػفندػػين ػػتـنا خػػؿن دجينػػيلنألنهدديهػػؿن

نتلؾن دلوا تن دد دل فندفنأنشطفن ألتعن:
ًاين. -أ ختهي ندنتيجن د  نفن أللدعنل  
ًؽننتطػػػػل ًن ددنتجػػػػيتن دديئدػػػػفنه ػػػػاندكتشػػػػيؼ -ب طػػػػ

ًمندلدنػػػػت ن ًؽند ػػػػي  نػػػػيامنتصػػػػن  هينهطػػػػ تصػػػػن  هينل  
ن ألصلعن.

دهتكػػػػػػيًنتصػػػػػػد ديتنجا ػػػػػػامندلدنتجػػػػػػيتن دد ػػػػػػيان -ج
ًاين. نتال 

دهتكػػيًندنتجػػيتنجا ػػامننلػػعن دةػػلؽن ددولػػعندػػفن -د
ًلعن نتػػػػػيجن دكلنػػػػػيتن ددخلفػػػػػيتن دصػػػػػلهفند ػػػػػؿندشػػػػػ

ًهيءندفن ددخلفيتن دصلهفن. ن دكه
ً ء -هثثثثثثث ً ةػػػػػػفندلقػػػػػػؼن دتدن ػػػػػػيتن د يدد ػػػػػػفنله  تهػػػػػػينا

ل دلقلؼننلػعنتلػؾن دتػعندػـن  ػان تطلػبندةػتخا دهين
ً خ صندػػػفنأصػػػويههينلدويلدػػػفن دلوصػػػلؿننلػػػعنتػػػ
ًاػػػينلتطل  هػػػيندتنيةػػػبندػػػعندتطلهػػػيتنت د ػػػؽن تطل 

ن دتصن عن ددولعن.

                                                             
ٗسد اىقددبُّ٘ ٗعَٞددغ ٍيؾقبرددٔ ػيددٚ ٍ٘قددغ ٗصاسح اىجٞئددخ **

ّزشّدددددذ ثدددددبىؼْ٘اُ ػيدددددٚ شدددددجنخ ا٥ (defra)اىجشٝطبّٞدددددخ 

www.defra.gov.uld/Environment/  ٚٗمددددزىل ػيدددد

ٍ٘قددددغ ٍنزددددت اىَؼيٍ٘ددددبد اىخددددبص ثبىجشىَددددبُ اىجشٝطددددبّٜ 

(opsi) ُاىزددددبىٚ :   ػيددددٚ شددددجنخ ا٥ّزشّددددذ ثددددبىؼْ٘ا-  

www.opsi.nl/legistatiqu/ environment/         ٗأ

   .www.opsi.gov.uk/acts.htmاُاىؼْ٘

ً بن د ػػيدل فندػػفنن-2  دكػػفنتدل ػػؿنتكلفػػفنتأا ػػؿنلتػػا
جػػزءندػػفننفدػػيتنن(135)خػػبلؿنتودػػؿن دخز نػػفن د يدػػفن
ًكيتنصػػني ً بن د ػػيدل فنهشػػ نفنتػػال ًن ددخلفػػيتنتػا

ًلطن ألت فن: ن دصلهفندد نتوددتن دش
ً بننفنخدةفننشًن لديلنأفنالنتدن-ب ن.ؿندامن دتا
ًجن دػهبلان ػعنددػًنن-ج ً هعنخي ًنيد ن دتا أفن كلفن ده

ًكفن أل ن.ـنديدكفنألندينوفن دتصن عن عندصً دش
ًه فنن-د ً هعندكةػػيبن ددتػػا ًنػػيد ن دتػػا أفن تخػػدفن ده

ًمنجا امن. ندهي
ًت ػػػيان ددل قػػػعن دبلزدػػػفنن فن دػػػن ن-3  ددةػػػت دًنوػػػؽن 

ًانتلق ػػػعن ًلعنهدجػػػ دتنف ػػػدن ندػػػيؿنهنػػػيءنلتشػػػ ان ددشػػػ
ن دالدػػػثنهػػػيفنتتػػػ  نلتخػػػدفندلدةػػػت دًن  د دػػػانلتلتػػػـز
ن لن ًةػـل خلل ناد ن ددل قعندفن الشػ يالتنالفن  ن

ندديهؿن.
ً ةػػػػفنتفصػػػػ ل فن ن ػػػػفنله ئ ػػػػثنل قتصػػػػيا فنن-4  نػػػا انا

ا نجػػػال نلقينلن ػػػفنلتول ل ػػػفندتكيدلػػػفندتلخػػػ  ندػػػ
 الةػػػػػػت ديًن ػػػػػػ ناػػػػػػد ن ددجػػػػػػيؿن ػػػػػػ نخػػػػػػلءنوجػػػػػػـن
 ددخلفػػيتن د لد ػػفنلتصػػن فيتهين،نلتوا ػػان الدكينػػيتن
 ددلجػػػػلامنل الوت يجػػػػيتن ددةػػػػتده ل فنلنشػػػػًننتػػػػيئ نن
ً فن دكهػيًن ػ ن ً ةػفنكلةػ لثندجػدبن ددةػت د اد ن دا

                                                 
(
1
ؽٞش رقً٘ اى٘مبىخ اىَبىٞخ فٚ فشّغب ثزؾذٝذ عؼش اىؼدشٝجخ ػيدٚ (  

اىزيدد٘س ثَؼددذه ٗعددؾ ثددِٞ اىَقددذسح اىزنيٞفٞددخ اىقظدد٘ٙ ٗاىزددٜ ٝددزٌ 

رقذٝشٕب ثب٥عزششدبد ثزقْٞدبد اىَؼبىغدخ اىَزبؽدخ ٗاىَقدذسح اىزنيٞفٞدخ 

اىزيد٘س اىؾدبىٜ اىذّٞب ٗاىزٜ رقذس ػيدٚ اعدبط ا٥عزششدبد ثزدذفقبد 

ٗمزىل اىزي٘س اىَزشامٌ ػِ اىَظبدس اىقذَٝخ ٗإَٔو ٍؼبىغزدٔ فدٜ 

اىَبػٜ، مَب رفشع اىؼشٝجخ ػيٚ اىزي٘س ٍٗدب ٝدزٌ رؾظدٞئ ٍدِ 

ٍغدبػذاد ى٦عدزضَبس رزدشاٗػ  -ػشٝجخ ٝد٘صع ػيدٚ اىْؾد٘ اىزدبىٜ:

% 52% اىددٚ 32% ىيٖٞئددبد اىَؾيٞددخ ٍٗددب ثددِٞ 42% ، 15ثددِٞ 

ذاد ىؼددددَبُ اّزظددددبً رشددددغٞو ىيَشددددشٗػبد اىظددددْبػٞخ ، ٍغددددبػ

ٍؾطبد اىزْقٞخ ، قدشٗع ٗعديا ىيٖٞئدبد اىَؾيٞدخ ٗاىَشدشٗػبد 

ٗاىزددٜ  –اىظدْبػٞخ ، ّفقددبد اداسٝددخ ٗرَ٘ٝدو ىيجؾدد٘س ٗاىذساعددبد 

% ٗثبىزددبىٜ ٝؼددبد ر٘صٝددغ ّؾدد٘ 1رشددنو ّغددجخ ػددئٞيخ ٥ رزغددبٗص 

% ٍِ اٝشاداد اى٘مبىخ اىَبىٞخ ػيٚ اىَْزفؼِٞ ٍِ خذٍبرٖب ٌٕٗ 92

د.  -ىؼشٝجخ فٜ ّفظ اى٘قذ ىَضٝذ ٍِ اىزفبطٞو أّظش :اىَنيفِٞ ثب

دافٞذ ٍبىِٞ سٗدٍبُ ، رشعَخ ؽغْٜ رَبً ، اىضشٗح اىطجٞؼٞخ ى٢ٌٍ، 

رط٘ٝددغ اىغدد٘ا ٥ؽزٞبعددبد اىجٞئٞددخ، عيغدديخ ٗٗسىددذٗارظ ىَشاقجددخ 

 2227، اىغَؼٞخ اىَظشٝخ ىْشش اىَؼشفخ ٗاىضقبفخ اىؼبىَٞخ ،  اىجٞئخ

 .133:  119، ص 

http://www.defra.gov.uld/Environment/
http://www.defra.gov.uld/Environment/
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ً فهـنهدػا نجػال ن الةػت ديًن ػ ن اد ن ددةتل نلت ػ
دػػػػفنجهػػػػيزناػػػػد ن ددجػػػػيؿن،نل دكػػػػفن فن تػػػػلد نكػػػػبلن

ًمن دصػػػنينفن،نل ده ئػػػفن دتنةػػػ د ثن شػػػئلفن ده ئػػػفن،نلز 
ًاػػػػػين ً ةػػػػػيتنلتل   ًمن ددخلفػػػػػيتن نػػػػػا اناػػػػػد ن دا إلا 

ً فن. ندلدةت د
تػػػػل  ًن ده ينػػػػيتنل دد للدػػػػيتن دتػػػػ نقػػػػان وتيجهػػػػينن-5

ً دػػفن ً ةػػيتنلط ً ءندػػين وتيجػػثندػػفنا  ددةػػت دًنإلجػػ
ً جن  دوصػػػػػػلؿننل هػػػػػػػينلتهل ههػػػػػػػينلتول لهػػػػػػػينالةػػػػػػػتخ

ً تن دبلزد نفندنهين. دد ش
ًمن دصػػػنينفنن-6 نلز  ًبن فنتدػػػـل ا ئػػػفن دتلو ػػػانن– دتػػػ

ً ف ،نهيدت يلفندعن دجهػيتن دد ن ػفنن- دد ية ن ددص
ً ن ددول ػػػػػفند ػػػػػؿن توػػػػػيان دصػػػػػنينفنهلخػػػػػعن  ألخػػػػػ
 ددل صػػػػػػػفيتن دد يةػػػػػػػ فنألنشػػػػػػػطفنلدنتجػػػػػػػيتناػػػػػػػد ن
ً عنلددػػؾندتشػػج عنتند ػػفنأةػػل ؽندهػػينل دوفػػيظن  ددشػػي

ً جننلػػػػ ن دصػػػػوفن د يدػػػػفنكدػػػػينةػػػػتكلفنلةػػػػ لفنال ا
ً يتن ًلنيتنخػػػػػػػدفن ددشػػػػػػػت دنتجػػػػػػػيتنتلػػػػػػػؾن ددشػػػػػػػ
 دوكلد ػػػفندػػػفنخػػػبلؿنتشػػػج  هـننلػػػ ن دػػػاخلؿن ػػػعن

ً ا تن دوكلد فنن.نن ن ددنيقصيتنل دتل
ً  نن-7 ً جنكي ػفن دتصػػي  دكػفندلالدػػثن فنتتػلد ن ةػػتخ

ًلعنلتدػػا ـنكػػؿندػػين ً خ صن دبلزدػػفندهنػػيءن ددشػػ ل دتػػ
نددةػػػػينامن ددةػػػػت دًن الجنهػػػػ ندلوصػػػػلؿننلػػػػ ن  لػػػػـز

ً ػػػػػػفن لنن ددل  دػػػػػػيت  دوكلد ػػػػػػفن دػػػػػػيـن دجهػػػػػػيتن الا 
ًةػػد فن ددختصػػفننلػػ ننفدتهػػيندتدك نػػثندػػفن قيدػػفن  د
ً  ػػػؽن دبلزدػػػفندهػػػاءن ً تنل دد ل نشػػػيءن ددهػػػين نل د دػػػي

ًلعن. ن ددش
ً ؼند تن دصػػلثنن-8 ً ػػعنلنػػ نكي ػػفن الطػػ ًل  نل  دتػػ

ً عنقلد ػفن ً تنكدشػي ً ؼنهياد ػفناػد ن الةػت دي ل دت 
جتدين ػػػػػػػػػفندةػػػػػػػػػتدهل فندػػػػػػػػػفن دنػػػػػػػػػل و ن ده ئ ػػػػػػػػػفنل ال

ن ل القتصػػػيا فنلخطػػػطن دالدػػػثندتطػػػل ًن ددطػػػيعنلاًل
ًانل ددجتدػػػػعن ددولػػػػ ن ػػػػ ناػػػػد ن د دل ػػػػفن.ندػػػػفن  دفػػػػ
خػػػػػػػػبلؿندنبلنػػػػػػػػيتن الد نػػػػػػػػفنل دتل فز ػػػػػػػػلفنلدل قػػػػػػػػعن

ًنػػػتنلنشػػػًنددػػػيالتنل نبلنػػػيتن ػػػ ن ددجػػػبلتن  النت
ً يخػػػػػ فنل د دي  ػػػػػفن ًني ػػػػػفن الوػػػػػا  ن د ل دصػػػػػوؼنل

نل.....نل دخن.
فن ددلزدػػػػػػفن دتػػػػػػ ندصػػػػػػا ًن دت يقػػػػػػا تن دندلدج ػػػػػػن-9

تلخػػ نكد ػػفنلنلن ػػفن ددخلفػػيتن د لد ػػفن دتػػ ن جػػبن
ًلعند ػػػػػتدكفندػػػػفن النتػػػػػيجندتف  ػػػػػؿن  فنتتػػػػا ؽندلدشػػػػػ
ً هطنهػػ فن ددةػػتل  فن ًكيتنلتيك ػػاننبلقػػيتن دتػػ  ددشػػي
 اللؿنل د ػػػػػػػػين نل ددةػػػػػػػػتل ن د يدػػػػػػػػ نهدػػػػػػػػين خػػػػػػػػدفن
دلدةػػت دًنةػػهلدثن دوصػػلؿننلػػ نكد ػػيتن ددخلفػػيتن

ًمن دتػػ ن وتيجهػػين ًلعن لد ػػين دخػػخدفنل ددةػػتد  ددشػػ
ً ًن  ن النتػيجننهتكلفػفنزا ػامنكد ػزمن ةيةػ فنن دبلةتد
ًكفنهتخص صنجينبندػفن ًلعندديهؿن دتز ـن دش دلدش
ًلطن ًهيوهػػػػػيندلتلةػػػػػ يتنل دتجا ػػػػػانل الوػػػػػبلؿنلشػػػػػ  
ً بن  دةبلدفن ددهن فنل ده ئػفنل دتػيد فن دصػو نل دتػا

نل.....نل دخن.
دػػػػػػن نتةػػػػػػه بلتنإلةػػػػػػتدا ـن د ديدػػػػػػفن الجنه ػػػػػػفنن-10

ً ء تن القيدػػػػػفن ددصػػػػػي ًلعنلتهةػػػػػ طندجػػػػػ وهفندلدشػػػػػ
ً فن لتجا ػػااين،نلكػػددؾنتةػػه ؿنةػػفًن د ديدػػثن ددصػػ
ًجن ً هيتن دبلزدػػػػػفن ػػػػػ ن دخػػػػػي دلوصػػػػػلؿننلػػػػػ ن دتػػػػػا
هينتهػػػػػيًن فند ػػػػػؿناػػػػػد ن دصػػػػػنينيتنجا ػػػػػا ننلػػػػػ ن
ً نلدػػػػ سندهػػػػيننظ ػػػػًندولػػػػ ن،ن لن  ددجتدػػػػعن ددصػػػػ
ً ءن تدػػػا ـنكي ػػػفن دتةػػػػه بلتن دبلزدػػػفنالةػػػتدا ـن دخهػػػػ

نفنلتػػػػػل  ًنلةػػػػػيئؿن القيدػػػػػفن الجينػػػػػبن ػػػػػ ن دصػػػػػني
ً كػػػػزن  دبلئدػػػػفندهػػػػـن،نلتػػػػل  ًن دػػػػيكفندخصصػػػػفنكد
ً تن دتكنلدلج ػفن ً فنلندؿن دخه ً بن د ديدفن ددص دتا

ن د هـن  ندصًن.
ًكػػػػػزن ددػػػػػلد ندلهوػػػػػل نن-11  دكػػػػػفندػػػػػفنخػػػػػبلؿن دد

ًؼن دصػػػػػػػنين فن ل كيا د ػػػػػػػفن دهوػػػػػػػ ن د لدػػػػػػػ نل د ػػػػػػػ
ً  فن دػػػػػػػلطن  فنهأوػػػػػػػا ن  ددختلفػػػػػػػفنانػػػػػػػـن ددةػػػػػػػت د

ً تن دتكنلدلج ثن  ناد ن ددجيؿ الهوي نل دت ن.طل
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ننل نخادػفنن-12 ًكزند للديتن دـل ًنيد ن نشيءند ه
اػػػد ن ددةػػػتل ندػػػفنخػػػبلؿنتةػػػه ؿن دوصػػػلؿننلػػػ ن
 دد للدػػػػيتن دفن ػػػػػفنل دد للدػػػػػيتن دخيصػػػػػفنهيدةػػػػػلؽن
 ددولػػػ نل د ػػػيدد نلددػػػؾندػػػفنخػػػبلؿن نشػػػيءنقينػػػامن
ً وػػػؿن ًتكػػػزننلػػػ نتول ػػػؿنةلةػػػلفن دد دػػػثندد ه ينػػػيتنت

لفػػػيتن دصػػػلهفنلتصػػػن  هينلتخػػػـن نػػػيامنتػػػال ًن ددخ
أة يًن دخيديتنل ددنتجيتن)ندصن  فن،ند ةةيتن
ًا فن،ندل قػػػػػػػػعننيدد ػػػػػػػػفن،ن  نػػػػػػػػيامن دتػػػػػػػػال ًن،ندػػػػػػػػل
د ةةػػيتن دػػانـن ددػػيد ن د يدد ػػفنل ددول ػػفن ددهتدػػفن
هيددجػػػػػػػيؿن،ن ددل صػػػػػػػفيتن دد يةػػػػػػػ فن،.... دػػػػػػػخن(ن،ن
لتػػػػل  ًنقينػػػػػامنه ينػػػػػيتندتخصصػػػػػفنتخػػػػػـن وػػػػػا ن

ً جعن د لد ً تنل دد ن فند تن دصلفن. الصا 
 فنتػػػػل ًن دالدػػػػفنكي ػػػػفن دخػػػػدينيتنندلدةػػػػت دًنن-13

ً عنهدين ً ء تن الخت ً فنله دودي فنودلؽن ددلك فن دفك
ً  ن د دان فن ةتخاـن لن ةػد ن ال ةد نال ندفنط
ًمنهػػيفن ةػػتخاـن  ن ًقيهتػػثندهيشػػ ال نشػػخصنتوػػتن
ً عن لن د بلدػػػػػػػيتنل الةػػػػػػػديءن ً ء تن الختػػػػػػػ دػػػػػػػفنهػػػػػػػ

ً فن لن دنديدجن دصػنين  فن ددةػجلفن لن  ندػفن دتجي
ً ػػػفن دددللكػػػفن لن ودػػػلؽن ددلك ػػػفن دصػػػنين فن لن دفك
ًؼن الخػًن النه ػاندل  دػفن ًمن دطػ  دل ق فنتوتنةػ ط

ًؼن. ً وفندفناد ن دط نكتيه فنص
ًكيتن دتصػػػػػن عن ددولػػػػػعنن-14 ق ػػػػػيـن دجيد ػػػػػيتنلشػػػػػ

ًدز ػػػفن تفػػػؽننلػػػعن ن ًةػػػـل هإنػػػا اناهللدػػػيتندهن ػػػفنه
،ن دويد ػفنعند  كسندتطلهيتن دتطػل ًدوتل اين د لد

ً  ن ن ػػػػػ فنتنف ػػػػػد  فندل دػػػػػؿننلػػػػػعن دديك نػػػػػيتنلتخػػػػػ
ن. دوا  ف

 دكػػفندػػفنخػػبلؿن ده ئػػثن دتنةػػ د ثن د دػػؿننلػػ نن-15
ًلنيتنتال ًن ددخلفيتن تشج عنتةل ؽندنتجيتندش
ًج ػػيلن،نو ػػ ن  دصػػلهفن ػػ ناػػد ن ددةػػتل نا خل ػػيلنلخي
ًلنيتننلػػػػ نتةػػػػل ؽن  دكػػػػفندلالدػػػػفندةػػػػينامن ددشػػػػ

ً ػػػػػػػػؽند ً كػػػػػػػػزندنتجيتهػػػػػػػػينا خل ػػػػػػػػيلننػػػػػػػػفنط نشػػػػػػػػيءند

ًايندػػفن دتخصصػػفندتةػػل ؽن ددنتجػػيتن دد ػػيانتػػال 
 تخص صه ددخلفيتن،نق يـن دوكلدفنل ددطيعن د يـن

ً يت دػف نةػهف دػفن ددنتجػػيتنن  دوكلد ػف  ددشػػت
ًايندتػ نكينػتناػد ن ددنتجػيتنتتفػؽندػعن  دد يانتػال 

ل دكػػػػفنددػػػػؾندػػػػفنخػػػػبلؿنتشػػػػج  هـننن وت يجػػػػيتهـن.
ً ػا ت  دوكلد ػفنننل ن داخلؿن ػعن ددنيقصػيتنل دتل

ًضن دخيصػػػػػفن ،نل د دػػػػػؿننلػػػػػ نز ػػػػػيامننػػػػػاان دد ػػػػػي
ًل  ندهػػػػي،ن ًاينل دتػػػػ ًضن ددنتجػػػػيتن دد ػػػػيانتػػػػال  ه ػػػػ
ًكيتنقطػػيعن الندػػيؿن لن ددطػػيعن دخػػيصن لوػػ نشػػ
ًلنيتنل نشػيءن نل ن دت يقاننل ندنتجيتناد ن ددشػ
دجد ػػيتنتةػػل د فندهػػينهدختلػػؼن ددوي ظػػيتن.ندػػعن
ً ؾن ػعند ػؿناػد  ن د دؿننل نتخفػ ضند جػيًن الشػت
ًمندنيةػػهفن  دد ػيًضنلتػػل  ًن داني ػػفن دكي  ػفنقهػػؿن تػػ
دػػػػفن قيدػػػػفن دد ػػػػًضن،نل...نل دػػػػخن.نأدػػػػينهيدنةػػػػهفن
ًلنيتنتػال ًن ددخلفػيتن دصػلهفننلػ ن ددةينامندشػ
ًج ػػػيلن ػػػ دكفندػػػفنخػػػبلؿنق ػػػيـن تةػػػل ؽندنتجيتهػػػينخي
ًكفن ػػػػػػػعن ًنػػػػػػػيد نةػػػػػػػنلمندلدشػػػػػػػي  دالدػػػػػػػفنهتنظػػػػػػػ ـنه
قيدفند يًضنا ئد فن دد يًضنل ألةل ؽن دالد فن،نل  

ً ػػػػفنهػػػػه ضن دػػػػالؿن دتػػػػ ن دكػػػػفن ً كػػػػزن دتجي  ػػػػعن دد
ًل  ن ددنتجيت ً ؼن ت ًاين  هينلتوػتندشػ  دد يانتال 

ًؽن دةػػا ان ًمندوػؿندشػػيكؿنطػ دكيتػبن دتد  ػؿن دتجػػي
ًؼنل...نل دػخن،ندػعن الاتدػيـنهػيدجلامن لأة يًن دص
ًج ػػػػفندػػػػفنخػػػػبلؿن ل دتصػػػػد ـن ددبلئػػػػـندؤلةػػػػل ؽن دخي

هلك فنتل  ًند للديتننػفنأدل ؽنلتفخػ بلتن ددةػت
ً ن. ن عن دالؿن ألخ

تلج هػػػػػػػثنجينػػػػػػػبندػػػػػػػفندخصصػػػػػػػيتنلنل ئػػػػػػػانن-16
صػػنالؽنودي ػػفن ده ئػػفنلدػػن ن ده ئػػيتن دالد ػػفندد ػػؿن

ًلنيتننه ئ ثن ًايندش ًلنيتنهينتهي ن.نن(136)اد ن ددش
                                                 

(
136
اىغٖدددبد اىزدددٚ رخظدددض ٍْؾدددب ٥قبٍدددخ اىَشدددبسٝغ  ٍدددِ إٔدددٌ  ( 

اىؼددخَخ فددٚ قطددبع اىَخيفددبد اىظدديجخ ٗاىزددٚ رغددزفٞذ ٍْٖددب ثيددذاُ 

اىجشّبٍظ ا٣َّبئٜ اىزدبثغ ى٢ٍدٌ  -ٍؼْٞخ ٍِ ػَْٖب ٍظش ٍب ٝيٚ  :

اىَزؾددذح 
 

،ثشّددبٍظ ا١ٍددٌ اىَزؾددذح ىيجٞئددخ
 

،ٍشفددق اىجٞئددخ اىؼبىَٞددخ
 

 ،

(اى٘مبىخ اىنْذٝخ ىيزَْٞخ اىذٗىٞخ ) عٞذا 
 ،

اىظْذٗا اىذَّبسمٜ ىيذػٌ 
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ثالثا: عم  صعيد السياسات ا ئتمانيثة يقتثرح 
 األت 

  بالنسبة لممستو  الثانى 
ًبن فن دػـل .1  ؽلصػنالن  إلجتدػين   دصػنالؽ  دتػ

ًلض هتػل  ً  ده ئػف ودي ػف  دػع  دفيئػام دنخفخػف قػ
ً ت  . دنيةهف ةديب  ت

ًبن دػػػز ـن دهنػػػلؾن دتػػػعنت دػػػؿنكجهػػػيتنلةػػػ طفن .2  دتػػػ
ًلضن دددادػػػػػفندػػػػػفنصػػػػػنالؽن دتند ػػػػػفن دتػػػػػل  ًن ددػػػػػ
ً ء تنوصػػلؿن  الجتدػػينعن د دػػؿننلػػ نتةػػه ؿندجػػ
ًلنيتنن د يدلػػػفن ػػػ ندجػػػيؿنتػػػال ًن أصػػػويبن ددشػػػ

ًلض،ندػػػػعن ال كتفػػػػيءن ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفننلػػػػ ن ددػػػػ
ً ؽن دد هتػػػػػفندػػػػػا فن ددػػػػػًضن دػػػػػطنكيدشػػػػػ كيتن هػػػػػيالل
ًض،نلتخفػػػػػ ضنةػػػػػ ًن ل دكده ػػػػػيالتنكخػػػػػديفندلدػػػػػ
ًلضنو ػػػػ ن نخفخػػػػتن ةػػػػػتفيامن  دفيئػػػػامننلػػػػ ن ددػػػػػ

                                                             
اىزَْ٘ٛ اىذٗىٜ ) داّٞذا (
  

، قغٌ اىَغبػذح اىذٗىٞخ
 

،ٗمبىدخ اىَؼّ٘دخ 

اىفْٞددخ ا١ىَبّٞددخ ،ا٣داسح اىؼبٍددخ ىيزؼددبُٗ اىددذٗىٜ ٗاىزَْٞددخ
 

،ٗمبىددخ 

اىزؼددبُٗ اىدددذٗىٜ اىٞبثبّٞدددخ ) عٞندددب (
  

، اى٘مبىدددخ ا١ٍشٝنٞدددخ ىيزَْٞدددخ 

اىذٗىٞدددخ
 

اىزفبطدددٞو ؽددد٘ه . ىَضٝدددذ ٍدددِ  MEDA،ثشّدددبٍظ ٍٞدددذا 

اىغٖددبد ٗاىٖٞئددبد اىذٗىٞددٔ اىَبّؾددخ  ىيددذػٌ  فددٚ ٍغددبه اىَخيفددبد 

اىظددديجٔ عددد٘اس فدددٚ شدددنو ٍدددْؼ اٗ قدددشٗع اٗ....اىددد  ٗاىشدددشٗؽ 

اى٦صٍددددٔ ىيؾظدددد٘ه ػيٖٞددددب ٍٗقددددذاسٕب ٗمٞفٞددددٔ ا٥عددددزفبدٓ ٍْٖددددب 

ٗاىؼدددَبّبد اىَطي٘ثدددٔ ىيؾظددد٘ه ػيٖٞدددب ٗاىدددذٗس اىدددزٙ َٝندددِ اُ 

ٗػبد ٕزا اىَغز٘ٙ ػيٖٞب  رغبٌٕ ثٔ اىذٗىٔ فٚ رٞغٞش ؽظ٘ه ٍشش

  -اّظش :

United Nations Environment Programme , United 

Nations Avenue, Gigiri, Po Box 30552, Nairobi, 

Kenya,on the Website: www.unep.org 

ٍنزددت عٞبعددخ اىزَْٞددخ ػيددٚ  -اىجشّددبٍظ ا٣َّددبئٜ ى٢ٍددٌ اىَزؾددذح   -

  -اىشاثؾ اىزبىٚ:

http://www.unep.org/gef/content/index.htm  

  - www.gefweb.org ٍشفق اىجٞئخ اىؼبىَٞخػيٚ اىشاثؾ اىزبىٚ :  -

http://Inweb18.worldbank.org/envext.nsf/45ByDoc

Name/WorldBankGlobalEnvironmentalFacility- 

-خ ىيزَْٞددددددددخ اىذٗىٞددددددددخ ) عددددددددٞذا ( ٍ٘قددددددددغ اى٘مبىددددددددخ اىنْذٝدددددددد  -

 www.acdi-cida.gc.ca-  

ٍ٘قدددددددغ اىظدددددددْذٗا اىدددددددذَّبسمٜ ىيدددددددذػٌ اىزَْددددددد٘ٛ اىدددددددذٗىٜ   -

  www.um.dk))داّٞذا

 www.dfid.gov.uk ٍ٘قغ  قغٌ اىَغبػذح اىذٗىٞخ  -

  -www.gtz.de-   ٍ٘قغ ٗمبىخ اىَؼّ٘خ اىفْٞخ ا١ىَبّٞخ ػيٚ اىشاثؾ

 -اىزبىٚ :

ُ اىددددذٗىٜ اىٞبثبّٞددددخ )عٞنددددب( ػيددددٚ اىددددشاثؾ ٍ٘قددددغ ٗمبىددددخ اىزؼددددبٗ  -

  /http://www.jica.go.jpاىزبىٚ:

  

ًاػينهنػػؾن دتند ػػثن ًلضن دتػػ ن ل  ًلنيتندػػفن ددػ  ددشػ
ًتفػػيعنأةػػ يًن ً ننت جػػفنال  دصػػنين ثنل د دػػيؿن ددصػػ
ً ننػػػػفنأةػػػػ يًن يئػػػػامن  دفيئػػػػامن دتػػػػ نالنتختلػػػػؼنك  ػػػػ

ًمن دةػػػا انهو ػػػ ن كػػػلفن ده ً ػػػثن،نلدػػػان تػػػ نػػػلؾن دتجي
ًلؼن ددنتجػػػ فن ػػػ ناػػػد ن دهلػػػ ن ددةػػػطندنيةػػػبندظػػػ
 ددةتل نوت ن تدكنل ندفن دةا ان.نكدين جػبننلػ ن
صنالؽن دتند فن الجتدػينعندتيه ػفن ددةػتف ا فندػفن
ًاػػػين دصػػػنالؽندػػػفنخػػػبلؿنكتيهػػػفن ًلضن دتػػػعن ل   ددػػػ
ً ًنال ػػػػػفننػػػػػنهـن،نتلخػػػػػ ن  هػػػػػيندػػػػػا ن دتػػػػػز ـن تدػػػػػي

 انلدػػا نجا تػػثنلدػػا نتدادػػثن،نلدػػفننيو ػػفن ددةػػتف
ًؼننلػػػ نأاػػػـن ددشػػػكبلتن دتػػػعنتل جػػػثن ً ن دت ػػػ  خػػػ
ًبنلدويلدػفنوػؿناػد ن ددشػكبلتن،ن  ددةتف اننػفنقػ
ل ددتيه ػػػػػػفن دددصػػػػػػلامنانػػػػػػيند ةػػػػػػتندتيه ػػػػػػفند دػػػػػػؿن
ًؼن وصػػيًندلدةػػتف ا فنلدكػػفندتيه ػػفندشػػيكلثنل دت ػػ
ًبننل هينلدويلدفنتدا ـن دوللؿن ددنيةهفندهػين نفنق

. 
ن دهنلؾنكد ةةػيتنتدل ل ػفنتةػياـن ػعننتف  ؿ .3 اًل

ًمنهأةػػػػػػػ يًن يئػػػػػػػامندنيةػػػػػػػهفنن ًلضند ةػػػػػػػ تدػػػػػػػا ـنقػػػػػػػ
ً فنل دصػنيعن ػػ ناػد ن ددةػػتل ن،ندػعندز ػػان دلدةػت د

ً د ن دهنلؾن عناد ن دشأفن.  دفن دتلن فندهـنهه
ًكيتنخػػػديفن .4  د دػػػؿننلػػػ ن دتلةػػػعن ػػػعندنشػػػيءنشػػػ

ًلنيتن ددتلةػطثن ً عندلدشػ دخيطًن الئتدػيفن ددصػ
ناػػػػد  ًكيتنهخػػػػديفننةػػػػهفندػػػػفنن،نو ػػػػ نتدػػػػـل  دشػػػػ

ًلضنل دتةه بلتن دتعنتدادهين دهنلؾنألصويبن  دد
ًاين،نلقػػػػان  ً ًلنيتن ددتلةػػػػطثندخػػػػديفن ةػػػػتد  ددشػػػػ

ًؾن عندن ًكيتن دتأد ف شي  .شيئهينه ضن دهنلؾنلش
ًبندنشػػػػػػيءندكيتػػػػػػبن ئتدػػػػػػيفنتكػػػػػػلفندهدتهػػػػػػين .5  دتػػػػػػ

 ألةيةػػػ فناػػػعنجدػػػعند للدػػػيتناق دػػػفنلل   ػػػفننػػػفن
تيوتهػػي ًخػػفن ػػعنن د دػػبلءن ددختلفػػ فنل   دلجهػػيتن ددد

ًمن ئتدين ػػػػفندهػػػػ الءن ويدػػػػفنويجتهػػػػيند دػػػػؿنتد ػػػػ ـنجػػػػا 
 د دػػػبلءن،نلددػػػؾندتدلػػػؿندػػػفندخػػػيطًن دت يدػػػؿندػػػعن

http://www.unep.org/gef/content/index.htm
http://www.unep.org/gef/content/index.htm
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ًتهـن الئتدين فن. ًخ فنل ديلندجا   تصن ؼن دددت
ًبن دتلةعن عنتطه ؽنه ػضنأةػيد بن دتدل ػؿن .6  دت

ً  ن دتػػػػػػعنتتفػػػػػػؽندػػػػػػعن دفكػػػػػػًن القتصػػػػػػيامن  ددصػػػػػػ
 نأال تن دتدل ػؿن الةبلدعن،نو  ن فن النتدياننل

ًلنيتن ًاػػػػينةػػػػلؼن تػػػػ  نددشػػػػ  إلةػػػػبلد نه ػػػػانتطل 
ًان  دتػػػال ًن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل ن دوصػػػلؿننلػػػ ندػػػل 
ًلنيتن ػ ندطػيًن تدل ل فندػـنتكػفنددكنػفندهػد ن ددشػ
ً  فن دتدل ا ػػف.نل دكػػفن الةػػت ينفنهػػه ضناػػد ن  ددصػػ
ًكف ًهثن،ن ددشػي ً هوػفن،ن ددخػي ،  ألةػيد بنلدنهػين دد

ًم  .(137)ندان دةلـ،نن إلجي

ًبنأفنتةػتف ان دالدػثنندػفنة يةػتهين الئتدين ػفنن .7  دت

                                                 
(

137
ٍئعغددخ ٍظددشفٞخ ؽذٝضددخ راد ؽددبثغ ٕددٚ  ( اىجْدد٘ك ا٣عدد٦ٍٞخ 

ىٌ ٝندِ ٍَنْدب  ؽٞش  خبص ىٌ ٝنِ ٍؼشٗفب  ٍِ قجو فٜ ػبىٌ اىجْ٘ك

 ٍْز اىجذاٝخ أُ رؼزَذ اىجْ٘ك ا٣ع٦ٍٞخ ػيٚ ا٣قزدشاع ٗا٣قدشاع

ششٝؼخ ا٣ع٦ٍٞخ ٥ َٝنِ أُ ٝشد ا٥ ثَضيدٔ. ٍٗدِ ، فبىقشع فٜ اى

ىدزىل ، ٗىدٞظ اىنغدت  ٍزنبفئخ أعبعدٖب ا٣ؽغدبُ صٌ فٖ٘ ٍؼبٗػخ 

مبُ ٍِ اىطجٞؼٜ أُ رجؾش اىجْ٘ك ا٣ع٦ٍٞخ ٍْز ّشؤرٖب ػِ ؽشا 

ىيزَ٘ٝو ٥ رؼزَذ فٖٞب ػيٚ اقشاع اىْق٘د أٗ ٍْؼ ا٣ئزَبُ ثبىف٘ائدذ 

ذ ٍددِ اىزفبطددٞو ؽدد٘ه ٗعددبئو ىَضٝدد.  مَددب رفؼددو اىجْدد٘ك اىزقيٞذٝددخ

ٗاعددبىٞت اىزَ٘ٝددو ٍددِ اىَْظدد٘س ا٥عدد٦ٍٚ ٗمٞفٞددٔ ا٥عددزفبدح ٍْٖددب 

 -ٝشعغ اىٚ  :

 -ا٥قزظدددبد ا٥عددد٦ٍٚ اىؼبىَٞدددٔ ػيدددٚ اىدددشاثؾ اىزدددبىٚ : ٍغيدددٔ -

http://www.giem.info/article/details/ID/50   

http://www.uabonline.org/magazine/magazine- 

article.php?pageid=5&issueid=107&Aid=3628  -  

-http://islamfin.go-forum.net/t1219-topic- 

(  ،  ٍددذخو ؽددذٝش عددؼٞذ ػجددذ اىؾَٞددذ ٍطددبٗع،   ا٣داسح اىَبىٞددخ ) -

 51:36  ، ص 2221،  ، ٍظش، اىقبٕشح داس ا٣شؼبع اىفْٞخ

،   اىزدؤعٞش اىزَد٘ٝيٜ  ، ٍنزجدخ ٍٗطجؼدخ  عَٞش ٍؾَدذ ػجدذ اىؼضٝدض -

 41:12،ص2221، ا٣عنْذسٝخ،  اىطجؼخ ا١ٗىٚ ا٣شؼبع اىفْٞخ ،

 ٍؼدددبٝٞش اىَؾبعدددجخ اىذٗىٞدددخ  ،اىغدددضس ا١ٗه، عَؼٞدددخ اىَؾبعدددجِٞ  -

ػقدد٘د  17، اىَؼٞددبس سقددٌ 2224اىقددبِّّ٘ٞٞ فددٜ عدد٘سٝخ، دٍشددق، 

   311: 279ا٣ٝغبس، ص

ىَبىٞدددخ  ٍؼدددبٝٞش اىَؾبعدددجخ ٗاىَشاعؼدددخ ٗاىؼددد٘اثؾ ىيَئعغدددبد ا -

اىظبدسح ػِ ٕٞئدخ اىَؾبعدجخ ٗاىَشاعؼدخ ىيَئعغدبد  ا٣ع٦ٍٞخ ،

اىَؼٞدبس اىَؾبعددجٜ  ،2233/2224،  اىَبىٞدخ ا٥عد٦ٍٞخ، اىجؾددشِٝ

 211ا٣عبسح ٗا٣عبسح اىَْزٖٞخ ثبىزَيٞدل، ص    1ا٣ع٦ٍٜ سقٌ 

:324 

ٍشمدض  ، اىزؾ٘ؽ فٜ اىزَ٘ٝو ا٣عد٦ٍٜ ، د. سفٞق ّٝ٘ظ اىَظشٛ -

 عددذح – عبٍؼددخ اىَيددل ػجددذاىؼضٝض ا٣عدد٦ٍٜ ، أثؾددبس ا٥قزظددبد

 .2227،اطذاساد اىَؼٖذ ا٣ع٦ٍٜ ىيجؾ٘س ،

 اىَقبطذ اىششػٞخ ٍِ ػقذ ا٣عبسح اىَْزٖٞدخ  د . ػجذ اىنشٌٝ ػغٌ، -

، ا١مبدَٝٞددخ اىؼشثٞددخ ىيؼيددً٘ اىَبىٞددخ  ، ثؾددش ٍبعغددزٞش ثبىزَيٞددل 

 .2221 ،  ، دٍشق ٗاىَظشفٞخ

ػدذا اىَئعغدبد  ىَخدبؽش ىيَئعغدبد )اىَجبدة ا٣سشدبدٝخ ٣داسح ا -

( اىزدددٜ رقزظدددش ػيدددٚ رقددذٌٝ خدددذٍبد ٍبىٞدددخ اعددد٦ٍٞخ  ،  اىزؤٍْٞٞددخ

 .2225 اىظبدسح ػِ ٍغيظ اىخذٍبد اىَبىٞخ ا٣ع٦ٍٞخ، ٍبىٞضٝب، 

ً ن ًلنيتن دصػػػػػ    دويد ػػػػػثنل دا ندػػػػػفنددطػػػػػيعن ددشػػػػػ
ً  فن ػػػػػ ناػػػػػد ن ل ددتلةػػػػػطثن ػػػػػ ندةػػػػػينا ن ددةػػػػػت د
 ددةتل ننلتشج  هـننل ن د دؿن  ندجيؿنتصػن عن
نن دالدػػػػفنهيدف ػػػػؿ   ددخلفػػػػيتن دصػػػػلهفن،نو ػػػػ نتدػػػػـل
ً ن دددادػػثندػػفن ًلضن دد ةػػ هتػػل  ًن د ا ػػاندػػفنن ددػػ

ًبن دهيو ػػػػػفن فنتخصػػػػػصند ن ةةػػػػػيتندختلفػػػػػثنلتدتػػػػػ
ً عن ًلضنددشػػػػي  دالدػػػػثننةػػػػهثند  نػػػػثندػػػػفناػػػػد ن ددػػػػ
تػػػال ًن ددخلفػػػيتن دصػػػلهثن دخيصػػػثنههػػػد ن ددةػػػتل ن
ً فن ػػ ناػػد ن ًاػػينل د دػػؿننلػػ نتلج ػػثن ددةػػت د لتطل 
ًؼنل دبلةػػتفيا ندػػفنخػػاديتهين دديئدػػثن  ددةػػتل ندلت ػػ

 نن-هيدف ؿنلا نكيدتيد ن:
نصثث يرة والمتوسثثطةبورصثثة النيثثل لممتثثروعات ال  -

لةػيادتن ػعنادػ نقطػيعنن2007هاأتن عنأكتػلهًن
ًمننل ددتلةػػػػػطفن ػػػػػعن ًكيتن دصػػػػػ   كه ػػػػػًندػػػػػفن دشػػػػػ
ً ػػؽن دد ػػان  هػػػين ًةػػدعننػػفنط دنظلدػػفن القتصػػيان د
ًمنتتنيةػبندػعنألخػينهين ً ء تند ةػ لددؾنل دػينإلجػ
ًمن دديد ػػفنل دتنظ د ػػفندهػػد ن ددػػين ز ػػاندػػفنكفػػيءمن إلا 

ًكيتنهةهبن الدتز ديتن دتع تتودلهيندد ااين ػعنن دش
ًكيتن ًصفندز  ػيندلشػ ًصفن،نل ت  ن دد ان عن دهل  دهل
ًمنل ددتلةػػػػػطفندػػػػػفنه نهػػػػػين دوصػػػػػلؿننلػػػػػ ن  دصػػػػػ  
ً ضنطل ػػػؿن ًصػػػفندبلقتػػػ تيوػػػفن دف نل    دتدل ػػػؿن دػػػبلـز
ًأسن ً ػػػؽندصػػػا ًنةػػػنا تنألنز ػػػيامن  ألجػػػؿننػػػفنط
ًكػػػزنتوػػػا  ن دصػػػنينفننػػػفن  ددػػػيؿن،نلقػػػانأنلػػػفند

ًصػػػػفن دن ػػػػؿن ػػػػ ًنػػػػيد ندتف  ػػػػؿنهل ًبنه ً فنطػػػػ عندطػػػػي
ًكيتن ًلعنق ػػػاناػػػد ن دشػػػ أوػػػاادين ددةػػػيادفن ػػػعندشػػػ
ًمندػػعن ددةػػيادفن ًكفندهيشػػ ل ألخػػًن دػػاخلؿن ػػعندشػػي

 .(138)هد دفن دتدل ؿ

ت ػان وػػان دلةػيئؿن دتػػعننتثركات التثثأجير التمثثويم   -
ًلنيتننأفنتوصػػػؿندػػػفنخبلدهػػػيننلػػػ ن  دكػػػفندلدشػػػ

                                                 
 (138)
http://www.idbe-

egypt.com/arabic/ar_reasech.htm 

http://www.giem.info/article/details/ID/50%20%20%20%20مجله
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ًضن ن دددػ )ننننًأسنديؿندتلةطن ألجؿنل  هينن دـل
ً ءنهنػػػؾنألند ةةػػػيتنتدل  ً  فن(نهشػػػ ل ػػػفنا ػػػًندصػػػ

ًخػػػػ فنلددػػػػؾندػػػػفن ًاػػػػينددػػػػ ن دددت  دد ػػػػا تن ػػػػـن  ج
ً دػػػػفن دػػػػا عنل وػػػػتفظن خػػػػبلؿنندػػػػلانتػػػػأج ًنتوػػػػاانط
ًضنهدلك ػػفن ألصػػؿنل ػػ ننهي ػػفندػػامن دتػػأج ًن  دددتػػ

ًلعنتدلػػؾن5ن-ن3) ةػػنل تن(ن ةػػتط عنصػػيوبن ددشػػ
 ألصؿندديهؿنةػا اندهلػ ندوػاان،نلقػانهلػ ن جدػيد ن

ً كد ػػفند دػػلان دتػػأ ج ًن دتدػػل لعن ػػعندصػػًن دد دػفن دت
ن ددػػػػػػينلفنن25.7نوػػػػػػلن دل ػػػػػػيًنجن ػػػػػػثندنػػػػػػدنصػػػػػػاًل

لوتػ ننهي ػػفنن1995 دخػيصنههػد ن دنشػػيطن ػعننػػيـن
 .نن(ن139)نن2008نيـن

تػػػػػـندنشػػػػػيءنألؿنننصثثثثثناديق ا سثثثثثتثمار المباتثثثثثر  -
ًكػػػػزنتوػػػػا  ن صػػػػنالؽندبلةػػػػت ديًن ددهيشػػػػًنهػػػػ فند

ًأةػػػديؿن ًكفنةػػػ نة نكيه تػػػيؿنه ن250 دصػػػنينفنلشػػػ
ًمندل ػػػػػػػػػلفنجن ػػػػػػػػػثندتدل ػػػػػػػػػؿن دد ًلنيتن دصػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػ

ن دصػنالؽنهيإلخػي فن ل ددتلةطفن عندصػًن،نل دػـل
ًمن دديد ػػػفنل دفن ػػػفن ددػػػ نتدػػػا ـن دتدل ػػػؿنهتدػػػا ـن ددشػػػل
ًلنيتن،نكدػينأنشػيءن ً فنل دتةل د فندهػد ن ددشػ ل إلا 
نػػػػػػػػااندػػػػػػػػفن دهنػػػػػػػػلؾنصػػػػػػػػنيا ؽنخيصػػػػػػػػفنهتدل ػػػػػػػػؿن

ًمنل ددتلةطف ًلنيتن دص    ن.(ن140)ن ددش

شػػػيءن ػػػ ندصػػػًن ػػػ ندننالجهثثثاز المصثثثرفى ةػػػياـنن -
ًمن ًلنيتن دصػػػ   ًكيتن دا ندػػػفنألنشػػػطفن ددشػػػ  دشػػػ
ً ن ًكيتن دتدل ػػػػػػػػؿن دتػػػػػػػػأج  ل ددتلةػػػػػػػػطفند ػػػػػػػػؿنشػػػػػػػػ
ل الةػػػػت بلـن الئتدػػػػينعنلخػػػػديفندخػػػػيطًن الئتدػػػػيفن
ً عنل دتةػػػػػػػػػػػل ؽنلصػػػػػػػػػػػنيا ؽن الةػػػػػػػػػػػت ديًن  ددصػػػػػػػػػػػ
ًكيتن ًكفن عنتأة سنش  ددهيشً......ن دخن،نل ددشي
ًمنل ددتلةػػطفن،ن ًلنيتن دصػػ   خيصػػفندتدل ػػؿن ددشػػ

دػ ن ةتكشػيؼن ػًصن الةػت ديًن دجا ػامنهيالخػي فن 
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ًمنل ددتلةػػػطفندد هػػػين.ن ًلنيتن دصػػػ   لتلج ػػػثن ددشػػػ
ًلنيتن ن دهنػػػلؾن ػػػعنتدل ػػػؿن ددشػػػ ل ػػػ ا نز ػػػيامناًل
ًمنل ددتلةػػػطفنددػػػ نتلةػػػ عنقينػػػامنندبلئهػػػػين  دصػػػ  
لتنل ػػػػعن ددخػػػػيطًنلألجػػػػثن الةػػػػت ديًنددػػػػين ػػػػن كسن

 .ن(141)نن  جيه يننل ن ددوي ظن دديد فندهي

هتأةػػػػ سننام لمجمعيثثثات األهميثثثةا تحثثثاد العثثثث قػػػيـن -
ًأةديدهين دبل ػ فنجن ػثنن10د ةةفن قتصيا فنأال فن

ًمنل ددتلةػػطفن ػػعن ًلنيتن دصػػ   ههػػاؼنانػػـن ددشػػ
جد عن ددوي ظيت،نلت دؿناد ن دد ةةفندفنخػبلؿن
نل دد ػػػػيـن دجينهػػػين دفن ػػػػفننلػػػ نتػػػػل  ًن دتدل ػػػؿن دػػػػبلـز
ن دلةػػػػػ طنهػػػػػ فند ةةػػػػػيتن دتدل ػػػػػؿن دتدل ا ػػػػػف ننننننهػػػػػاًل

ً ؼن)ن دهنػلؾن(نلا  ًاػيندػػفن دجهػيتن ددينوػفنل ألطػػ
ًؼنك ف ػفن  ددةتها فن دتعنتوتػيجنددػ نتدل ػؿنلالنت ػ

 .(142)ن دلصلؿندد ث

  يقترح األت  بالنسبة لممستو  الثالث 
ًكػز نهتخفػ ضنألندنفػيءن دهنػلؾنن-1 ةديبن دهنؾن دد

ً ػػػػفندػػػػفن إلدتػػػػز ـنهنةػػػػهفن إلوت ػػػػيطعن ددػػػػينلنعن  دتجي
ًلضننلعنددا ًن دلا ئعن دتعنتت ياؿندػعنوجػ ـن ددػ

 دتعنتدونهينتلؾن دهنلؾنددطيعن الندػيؿن ػ ندجػيؿن
صػػػنينيتن دتػػػال ًن ػػػ ناػػػد ن ددةػػػتل ن نو ػػػ نت ػػػان

ن لندػػفنأاػػـن دصػػ لهيتنةػػهفن إلوت ػػيطعن ددػػينلنعن
ًكػػزمننلػػ ن دهنػػلؾن ًلخػػفندػػفن دهنػػؾن دد  دد ػػلان ددف

ًاين ددهيشػػػًن) ًكيتنألننندلدػػػيلنهيدنةػػػهفنإلةػػػت دي شػػػ
ًاي(ن ن دهنلؾنهدلجهػثنا  نةػهفننهيدوفػيظننلػ ،ن تلتـز

ًكػػز ن ًلخػثندػفن دهنػؾن دد  إلوت ػيطعن ددػينلنعن ددف
ل  ػػا عنجػػزءنكه ػػًندػػفن دػػل ؿن ددػػلان فن ػػ ن دهنػػؾن

ًكػػز نهػػالفن ل ئػػانلن الن جػػلزنت ػػا هينوفيظػػيلننلػػ ن دد
 دةػػ لدفنلودي ػػفنألدػػل ؿن ددػػلان فن ػػعن دهنػػلؾن دتػػعن
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ًلضنهفيئام ،نلهتخف ضنألنن  تداننشيطهيننل ن دد
ً ػػػػػػػػفندػػػػػػػػفن إلدتػػػػػػػػز ـنهنةػػػػػػػػهفندنفػػػػػػػػيءن دهنػػػػػػػػلؾن د تجي

 إلوت يطعن ددينلنعنةلؼن تػ  ن ددز ػاندػفن دةػ لدفن
ً عنل ػ امنددػ نت ةػ ًن أللخػيعن  عن دجهيزن ددص
 الئتدين ػػػػػفنلهيدتػػػػػيد نز ػػػػػيامن دتدل ػػػػػؿن ددجػػػػػينعن ػػػػػعن
ً عن،ن  دةػػػلؽنلز ػػػيامن دةػػػ لدفندػػػا ن دجهػػػيزن ددصػػػ
لالندين  امندد نتدل ػؿنتكلفػفن دتدل ػؿندػا ن دهنػلؾن

ً فنخيصثن دلطن فننل ندقيدفنن،ندين شجع  ددةت د
ًلنيتن إلنتيج ػػػػػفن دخػػػػػخدثن ػػػػػ ن ددجػػػػػيالتن  ددشػػػػػ
ً عن ػػػػػ ناػػػػػد ن ددةػػػػػتل ن،ن  دجا ػػػػػا نكطه  ػػػػػثن ددشػػػػػي
ًلضن لدت ظػػػػػ ـن ةػػػػػتفيامن ددةػػػػػت دًندػػػػػفناػػػػػد ن ددػػػػػ
ًبن فنتكػػػلفنل دػػػيلن ل دوفػػػيظننلػػػ ن دػػػل ؿن دهنػػػؾن دتػػػ

ًلطن  ت فن:ن ننن-دلش
ًلضنطل لفن ألجؿن.ن-أ نأفنتكلفنتلؾن دد
ًلضنهأةػػ يًن يئػػامندنخفخػػفنن-ب أفنتكػػلفنتلػػؾن ددػػ

ًاين عن دةلؽن ددولعنلا ًندهػيد ن  هػين نفننظيئ
ًنفنهتكلففن ألدل ؿن ددلانفندػامن دهنػؾن ددػين ن ددي

ًضن. ندلد
ًلضندلجهػػػػفنإلنتػػػػيجندنػػػػت نن-ج أفنتكػػػػلفنتلػػػػؾن ددػػػػ

ً ن جا ػػػػػػان ػػػػػػعن دةػػػػػػلؽن ددولػػػػػػعن ػػػػػػ ندجػػػػػػيؿن ا 
ًهػيءندػفن ددخلفػيت ن ددخلفيتن دصػلهثنكينتػيجن دكه
 ل..... دػػخن،نألندندػػؿنتكنلدلج ػػينجا ػػامنألندز ػػيامن
ًمن ػعن  دطيقفن إلنتيج فنألفنطه  فن دةلؽن ددصػ
ً افنتوتػػػػيجندلوػػػػا تندنتيج ػػػػفنجا ػػػػامن  دلقػػػػتن دػػػػ

ًمنتكنلدلج يندتصن عن ددخلفيتنن. ندتطل
ًلضنه ػػػان دتأكػػػاندػػػفنن-د أفنتػػػتـن ددل  دػػػفننلػػػعن ددػػػ

ًمن الئتديفنهيدهن ؾن دجالمن القتصيا فندفنقهؿندا 
ننن.(143) ددين ندلدًض

                                                 
(  فْغذ فٚ فشّغب اُ ىيذٗىخ ٍغئ٘ىٞٔ ػدِ اىْبؽٞدخ ا٥قزظدبدٝخ  143)

( ىؼشائت ) ٍِ اىَْزفؼِٞ ٗاىَي٘صِٞاٗاىَزَضيخ فٜ اعز٦ً ؽظٞيخ 

صدددٌ اػدددبدح ر٘صٝؼٖدددب ثدددِٞ رَ٘ٝدددو اىَشدددشٗػبد اىغَبػٞدددخ ٗرقدددذٌٝ 

ا٥ػبّبد ٗاىغيا ٗاىقشٗع ىجؼغ اىَششٗػبد اىزدٜ ىٖدب ػ٦قدخ 

د. دافٞدددذ ٍدددبىِٞ  أّظشثزدددذٗٝش اىَخيفدددبد ٗرؼظدددٌٞ ا٥عدددزفبدح ٍْٖدددب.

ًأسن دديؿن ددخيطًنلددؾنن-2 ًكيتن تشج عندقيدفنش
ًلنيتن ػ ن ًمن دتني ة فندلدشػ  عندويلدفندت ز زن ددا
ًأسن ددػػيؿن ددخػػيطًنشػػكؿن اػػد ن ددةػػتل ن،نل  تهػػًن
دػػػػػفنأشػػػػػكيؿن دتدل ػػػػػؿن ددتلةػػػػػطنل دطل ػػػػػؿن ألجػػػػػؿن
ًلنيتننلنػػيامندػػين كػػلفندصػػاًناػػد ن دتدل ػػؿن دلدشػػ

ً فنألن د ًمن دتػػػعنتدػػػػاـنكهػػػيًن ددةػػػت د ًكيتن دكه ػػػ شػػػػ
ًلنيتننوت نتػتدكفندػفنهػاءن ًاندلدش  ألدل ؿنل ددل 
ًلنيتن ًؾن ددشػػ نشػيطهينلهدلجػػبناػػد ن دتدل ػػؿنتشػػي
ًلنيتنن)ن ًمن ػػػعنجػػػزءندػػػػفندلك ػػػفناػػػد ن ددشػػػػ  دكه ػػػ

ًأسن40ن-%ن20تكػػلفننػػيامننةػػهفن %ندػػفندلك ػػفن
ًصػفنل دتػيزن ًبنأةػهـن ػعن دهل  دديؿ(نلدكفنالفنطػ

تدل ػؿن دتدل ػامن دددنػلبنًأسن دديؿن ددخيطًننفن د
ًأسن ددػػػيؿن هل ةػػطفن دهنػػلؾن ػػعنأفناػػػد ن دنػػلعندػػفن
ًجػػفننيد ػػفندػػفن ددخػػيطًن  ددخػػيطًندةػػت اندتدهػػؿنا

ًخ  ف لدتف  ػؿن،ن(144)لالن تطلبنخدينيتندفن دددت
ًبن:  اد ن الا من عندصًن دت

ًأسن دديؿن ددخيطً،ن ًكيتن *ندنشيءنقينامنه ينيتندش
ًأسنل د دػػػؿننلػػػػ ن جتػػػد بند ةةػػػػيتنلدةػػػػت دًن من

ن دديؿن ددخيطً.
ًأسن ددػيؿن ددخػيطًنتػا ًن ً د ندػ *ند جيانصنيا ؽنله
ًؼنهتدل ػػػػػؿندػػػػػفن دوكلدػػػػػفنل دجهػػػػػيتن هشػػػػػكؿندوتػػػػػ

  ددينجفنلد ةةيتن دتدل ؿن دالد فنألنأمندنهي.
ًأسن ددػػػػػػػػيؿن ًكيتن *نتدػػػػػػػػا ـن ددةػػػػػػػػينامن دفن ػػػػػػػػفندشػػػػػػػػ
ً ػػػػػػػفنل دفن ػػػػػػػفن ً تن إلا   ددخػػػػػػػيطًندتوةػػػػػػػ فن ددهػػػػػػػي

نل ددينلن ف.
ًك زن-3 ًبنت ًلضن دت ػيلفن دػالدعن ػعن ػانهنػؾنن دت قػ

ًمنهػػػػػااللندػػػػػفن  دتند ػػػػػفن دصػػػػػنين فنل د دػػػػػيؿن ددصػػػػػ
ًمن،ننلػػػػ ن فن تلز  هػػػػيننلػػػػعنأك ػػػػًندػػػػفنهنػػػػؾنتجػػػػي

                                                             
رط٘ٝددغ  اىضددشٗح اىطجٞؼٞددخ ى٢ٍددٌ، ، رشعَددخ ؽغددْٜ رَددبً سٗدٍددبُ،

 .119ص  ، ٍشعغ عجق رمشٓ، غ٘ا ٥ؽزٞبعبد اىجٞئٞخاى
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ًكػػػزمنن ػػػعنةػػػ ًن دفيئػػػامن تكػػػلفندكيةػػػبن دهنػػػؾن دد
 دتعن دًضنههينننانوااين الان ندفنةػ ًن دفيئػامن
 ددمن قتًضنهثن،نلدكيةبنهنػؾن دتند ػفن دصػنين فن

ًمن ًضنههػينل د ديؿن ددص  عنة ًن دفيئػامن دتػعن دػ
ًضن ننػانكوػااين الانػ ندػػفنةػ ًن دفيئػامن دػدمن قتػػ
هػػػػثن  خػػػػي،نلدػػػػعن دتأكػػػػاندػػػػفن دجػػػػالمن القتصػػػػيا فن
ًمن الئتدػػػيفن ًلعننطيدػػػبن ددػػػًضندػػػفنقهػػػؿندا  دلدشػػػ

ًمن. ندا نهنؾن دتند فن دصنين فنل د ديؿن ددص
ً ؾنطهدػيند دػانن-4 ًاينش نB.O.T دكفندلالدثنهينتهي

 دًن دلطن نل الجنه نوت ن ػتدكفن فنتخدفن ددةت
ًلضنطل لفن الجػؿندػفنهنػلؾن دفن دوصلؿننل نق
ًطنتلؾن دهنلؾن ً تن  ن دةا انو  نتشت الد فنهت ة 
ًضن فن كػػػػلفن دخػػػػيدفن وػػػػا ن ده ئػػػػيتن ددػػػػن ن ددػػػػ

ن.ن(145)  د يدف
 
 

                                                 
(

145
ٍددِ إٔددٌ اىَئعغددبد اىذٗىٞددخ ٗثددشاٍظ اىزَ٘ٝددو اىزددٚ رؼطددٚ   ( 

اٗى٘ٝخ ىزْفٞز اىَشبسٝغ اىؼخَخ اىَزؼيقخ ثدبداسح اىَخيفدبد اىظديجخ  

بّخ ثٖددب ىَغددبػذح ىددذٗه ٍؼْٞددخ ٍددِ ػددَْٖب ٍظددش َٗٝنددِ ا٥عددزؼ

اىجْدل اىدذٗىٜ -اىَغزضَش ا٥عْجٚ فٚ رَ٘ٝو ريل اىَشبسٝغ ٍدب ٝيدٜ:

ىيزؼَٞش ٗاىزَْٞخ
 

،ثْل اعزضَبس دٗه شَبه أٗسٗثب ، عَؼٞدخ اىزَْٞدخ 

اىذٗىٞددخ
 

، طددْذٗا اىزَْٞددخ ا١ٗسٗثددٜ .ىَضٝددذ ٍددِ اىزفبطددٞو ؽدد٘ه 

اىذٗىٞدٔ اىَبّؾدخ ىيدذػٌ  عد٘اس فدٚ شدنو ٍدْؼ اٗ  اىغٖبد ٗاىٖٞئبد

اٗ....اىد  ٗ اىشددشٗؽ اى٦صٍدٔ ىيؾظدد٘ه ػيٖٞدب ٍٗقددذاسٕب  قدشٗع

ٗمٞفٞٔ ا٥عزفبدٓ ٍْٖب ٗاىؼَبّبد اىَطي٘ثٔ ىيؾظ٘ه ػيٖٞب ٗدٗس 

 اىذٗىٔ فٚ رىل  اّظش :

ٍ٘قغ اىجْل اىذٗىٚ ػيٚ اىشاثؾ اىزبىٚ  - www.worldbank.org 

ٍ٘قدددددددددددددغ ٍنزدددددددددددددت اىزؼدددددددددددددبُٗ ىيَؼّ٘دددددددددددددخ ا١ٗسٗثٞدددددددددددددخ:  -

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis 

ٍ٘قددددددددددددغ اىَذٝشٝددددددددددددخ اىؼبٍددددددددددددخ ىيؼ٦قددددددددددددبد اىخبسعٞددددددددددددخ:  -

http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/

tacis 

 /http:// www.ear.eu.int ٍ٘قغ اى٘مبىخ ا١ٗسٗثٞخ ىيزؼَٞش -

 

 

 

 

 

 

 صائمة المراجة
  ةأو : المراجة العربي 
 الكتب 

ًمننأودػػػػاننهػػػػان دجػػػػل ا:ن.ا -  ددديدػػػػفن،نةلةػػػػلفنا ئػػػػ
ًؼن ده ئ ػػف، دد ًه ػػفندلنشػػًنل دتلز ػػع،نن ػػي  دػػا ًن د 

ن.1991
قخػػي ين دنفي ػػيتن ددنزد ػػفنن،نأودػػاننهػػان دجػػل ا.ان -

ًه فندلنشًنل دتلز ػع ًهعن دا ًن د  ن،ن عن دلطفن د 
ًم،ن  نن2000 دديا

نتكنلدلج ينتال ًن ددخلفيتن،نأوداننهان دجل ان.ا -
ًهػػػعن، ًه ػػػفنن،ندلةػػػلنفنه ئػػػفن دػػػلطفن د   دػػػا ًن د 

ًم،ندلنشًنل دت  .1997لز ع،ن دديا

تد ػػػػػ ـنن،نةػػػػػلل نشػػػػػويتفنا.نأااػػػػػـنجدػػػػػيؿن دػػػػػا ف، -
ًمن ً فن ػػػػػػعندجػػػػػػيؿندا  ًهػػػػػػفندوي ظػػػػػػفن الةػػػػػػكنا تج

ً ن ف قةـنن،ن ددخلفيتن دصلهفنكداخؿندلتند فن د د
ً ف،دجلػػفنكل ػػفن دهناةػػفن ن،ن2003 دهناةػػفن دد دي

 .جيد فن ددنل  ف

ًقـنن،نجبلؿن هلن دفتلبد - ًؾن دةنفنن66قينلفن دجدي
ن2005دةػػنفنن95 بلتػػثنوتػػ ن ددػػينلفنلت ا1963

ًقػـن ً ًنلز ػًن دديد ػفن ًمنهدػ لالئوتثن دتنف د فن دصػيا
ًؾن2006دةنفنن10 ًمن،ن،ندصلوفن دجدي ،نن دديا

2006. 

ًةػػػػػػػػػػ ن دةػػػػػػػػػػ انوجػػػػػػػػػػيز  -  قتصػػػػػػػػػػيا يتنن،نا.ن دد
ًلنيتن د يدف ًلنيتنلتة  ًنن:ن ددش جال ن ددش

ن،ن دػػػػػػػػػا ًن دجيد  ػػػػػػػػػثنينلخصخصػػػػػػػػػتهيدنتجيتهػػػػػػػػػ
،2005. 

 

ًلفأودػػػػػػػػػان دةػػػػػػػػػ ان  - ًلأخ ً تنن،ندنجػػػػػػػػػي  الةػػػػػػػػػت دي
ًصنن ألجنه ػػػػفن ػػػػعندصػػػػً،  دلنػػػػانل دوصػػػػيانل ػػػػ

ً ةػيتن دة يةػ فننت   ًن ددةيً، ً ـندلا ًكػزن الاػ د
ً ت ج ف  .ن2009،نل الةت

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis
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ًلفنا.نهشي ً - ًمنلةخػ ً ألجهػزمن دوكلد ػفنن،نخ ػ ال
ً ف ًكػػػػػزنن،ن ػػػػػعندل جهػػػػػفنتلػػػػػل ن ده ئػػػػػفن دوخػػػػػ د

ً ف،ن ً ةيتن دتخط ط فنل دد دي  .ن2010 دا

ً زان.نويدان - ان.نة  اننهان د ز ػز:ندهػيا ءنن،نا
ً فن،ن دػػا ًن دجيد  ػػفن،ن دديد ػػفن د يدػػف ن،ن إلةػػكنا

2001. 

ً ز، - ً ه فن،نا.نويدانا ن دػا ًن دجيد  ػفن دنظـن دخ
ً فن،  .2003،نن إلةكنا

ً زن - ن، دة يةيتن دديد ػفن،نان.نويداننهان ددج انا
 .نن2003ن دا ًن دجيد  فن

ًلف - ً زنلأخػػػػ ن– دديد ػػػػفنن دة يةػػػػيتن،نان.نويدػػػانا
 .2017ن،ن دا ًن دجيد  فن،ن دجزءن د ين 

ًلادػػيف - ًجدػػفنوةػػنعنتدػػيـن،نا.نا   ػػاندػػيد فن ن،نت
ًلمن دطه   ػػػػػػػػػػفندؤلدػػػػػػػػػػـ نتطل ػػػػػػػػػػعن دةػػػػػػػػػػلؽن،ن د ػػػػػػػػػ

ً قهػػػفنن،نالوت يجػػػيتن ده ئ ػػػف ًدػػػال تسندد ةلةػػػلفنلل
ً ػفنل د دي ػفنن،ن ده ئف ً فندنشػًن دد   دجد  فن ددصػ

 .2007 د يدد ف،ن

ًدخيفنصا ؽ - ً هفننل ن دػاخؿنقينلفنن،نا.ن  دخ
ًقػػـن لالئوتػػفنن2005دةػػنفنن91 دصػػياًنهيددػػينلفن

ًقػـن ًنتػينهيددػينلفن ن1981دةػنفنن157 دتنف د ػفنددي
ً ءن دفدػػػػثنل تػػػػيل ندجلػػػػسن دالدػػػػفن لنلػػػػ نخػػػػلءنة

ًه ػػفن،نلأوكػػيـن ددخػػيء ًمن،نا ًن دنهخػػفن د  ن ددػػيا
 .ن2006نن،

ً ػػػػينطػػػػيولف - ًمن ده ئػػػػفننوػػػػلن إلنتػػػػيجنن،نان.نزك دا 
ًم،نن،ن دي ػػفندلنشػػًنل دتلز ػػعا ًن دن،ن ألنظػػؼ  ددػػيا
2005. 

ً ةػػػػػيتنجػػػػػال ن - ا.نةػػػػػ  اننهػػػػػان د ز ػػػػػزننتديف،ا
ً ػػػػػػفنل دتطه ػػػػػػؽ ًلنيتنهػػػػػػ فن دنظ  دػػػػػػا ًنن،ن ددشػػػػػػ

ً فن،ن،ن دجيد  ف  .2001 إلةكنا

ًمن دديد ػػػػػفننن،نةػػػػ  اننهػػػػػان دود ػػػػاندطػػػػػيلع - ننن ن إلا 
،نن(ن ،نا ًن إلشػػػػػػػ يعن دفن ػػػػػػػػفندػػػػػػػاخؿنوػػػػػػػا  ن)

ًم  .ن2001،نندصً،ن دديا

،ن ن دتػأج ًن دتدػل لعن ،ننداننهػان د ز ػزةد ًندو -
 دطه ػفن أللدػ ،نندكتهفنلدطه فن إلشػ يعن دفن ػفن،

ً ف،ن  2001 إلةكنا

ً ا ـن  ػػػػػلب - ً ن هػػػػػ دقتصػػػػػيا يتن دندػػػػػؿ:نن،نا.نةػػػػػد 
ً ةثنتده ا ث  .ن2002،نن دا ًن دجيد  ثن،نا

ً ه فنن،نا.نة  اننهان د ز زننتديف - ن– دنظـن دخػ
ًف ًلسن ن،ندػػػػاخؿنتول لػػػػ نددػػػػي ن،نند لد ػػػػفا ًن ػػػػي

2010 

 ددلةػػػػػػلنفن ده ئ ػػػػػػفنن،نا.نةػػػػػػ  اندودػػػػػػان دوفػػػػػػيً -
ًه ػػػف قتصػػػيا فن،ن ددجلػػػان د ػػػين ن،ن د  ن،ن دتلػػػل نل  

 .1998،ننجيد فنقطً

تول ػػػػؿنلتد ػػػػ ـنه ػػػػضنن،نا.دودػػػػانندػػػػًنأهػػػػلالب -
ً ئبننل ن داخؿ دجلفنكل ػفنن،نجل نبنقينلفن دخ
ًمندلهوػػػل ن د لد ػػػفن،نجيد ػػػف ً فن دتجػػػي ن،ن إلةػػػكنا

2005. 

ً ه نهػ فنن،نًنأهلالبا.ندودانند -  إلصبلبن دخػ
ً تن دجهي ػػػف ً ئبندنتهػػػي ن،نل ألةػػػسن د لد ػػػفندلخػػػ

 .2008،ن دا ًن دجيد  ف

ًدخػػػػػػيف - ًنػػػػػػثننػػػػػػفنن،ندهػػػػػػيندودػػػػػػلان ً ةػػػػػػثنددي ا
ًك ػػف، ً فػػفن دجد ًؾنلن دت  نت ػػا بلتنقػػل ن فن دجدػػي

ًمن د يدفندلهول ن دديد فن،ن  .ن2007 الا 

ً ه فنن،نا.ندودانولدعنط دػف - ن دة يةػفن دخػ اًل
ً ػػػػفنل دتطه ػػػػؽ ػػػػعن ن،ندكي وػػػػفنتلػػػػل ن ده ئػػػػفن دنظ

ً ن فندؤلل ةت  .2001،نن،ن دج زمن د د

ًنػػػػػي لط - ن،ن إلنةػػػػػيفنلتلػػػػػل ن ده ئػػػػػفن،نا.ندودػػػػػانأ
ً فن د يدػفندلكتػيب ًمن،ن ده ئفن ددصػ ن،ندكتهػفن ألةػ

ًمن  .ن1999 دديا
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   الرسائل العممي 

ن دة يةيتن دديد ػفن ػ نت ظػ ـنن،ند ديفنةلةف - اًل
ًجيعنن ددخلفػػيتن ددنػػي عن دنيتجػػفننػػفنتػػا ل ًنل ةػػت

ً فندػػػػػعن  دصػػػػػلهفن ػػػػػعن ددػػػػػافنل ددنػػػػػيطؽن دوخػػػػػ
ً ف ًةػػػػػػػػيدفنن،ن دتطه ػػػػػػػػؽننلػػػػػػػػ ندا نػػػػػػػػفن ألةػػػػػػػػكنا

ًمن،نقةػػـن دديد ػػفن د يدػػفن،نديجةػػت ً ن،نكل ػػفن دتجػػي
ً ف  .2013،ننجيد فن إلةكنا

ن دة يةػيتن دديد ػفن ػ نتند ػفنن،ندودانن دػيف - اًل
ًمن ػػ ندصػػً ًلنيتن دصػػ   ًةػػيدفنن،نقطػػيعن ددشػػ

ًمنن،ن د يدػفنقةـن دديد ػفن،نديجةت ً ،ننكل ػفن دتجػي
ً ف  .2009ن،نجيد فن إلةكنا

ً ـننجػػـ - ًن فندػػفنندػػاننن،ننهػػان دكػػ   ددديصػػان دشػػ
ًمن ددنته ػػػفنهيدتدل ػػػؾ  ،ننديجةػػػت ًنًةػػػيدف،نن إلجػػػي

ً  ف ن دديد ػػػػفنل ددصػػػػ ًه ػػػػفندل لػػػػـل ،نن ألكيا د ػػػػفن د 
 .2008ن،ننادشؽ

  المؤتمرات والندواتو الدوريات العممية 

ًكز ندلت هئفن د يدػفنل الوصيء،دصػًن دجهيزن  - دد
ًقػػػػػػيـن ًسنن،ن2016 ػػػػػػ نأ ن،ن2016 صػػػػػػا ًندػػػػػػي
ًقـن:ن ًجعن ن.نن2016ن–ن01112ن–ن71د

ًكػػز   دجهػػيز - ن،نل إلوصػػيء  د يدػػف دلت هئػػف  دد
 لن ػػػػػػػػػلنن،نددوػػػػػػػػػفندوصػػػػػػػػػيئ فن–ن2010دصػػػػػػػػػًن
2010. 

ًكػػػػػز ندلت هئػػػػػفن د يدػػػػػفنل الوصػػػػػيء - ن،ن دجهػػػػػيزن دد
ً ػػػػػػفندصػػػػػػً ً ػػػػػػًن الوصػػػػػػيئعن ده ئػػػػػػعندجدهل ن دتد

ًه ف ن–ن71ًقػـنن،ن2009 صػا ًن اةػطسنن،ن د 
 .2007/ن12800

ًمن ددخلفػيتن دصػلهفنهػالؿن - ًلعن القل دػ نالا   ددش
ًهػػػػ  ًبن د  ًؽنل دد ػػػػػ ً ت ج فنن،ن ددشػػػػ دطػػػػػيًن ةػػػػػت

ً ػًنوػلؿن تال ًن ددخلفػيتن دصػلهفن ػ ندصػً:نتد
ً افنددطػػػػيعن نػػػػيامنتػػػػال ًن ددخلفػػػػيتن  دلخػػػػعن دػػػػ

ً ةػػػػيتن ددتكيدن،ن دصػػػػلهف ًكػػػػزن دوػػػػا  ندلا لػػػػفن دد

ًكػػػػزن ده ئػػػػفنل دتند ػػػػفندآلقلػػػػ ـن دػػػػؤلًضنل ده ئػػػػفنلد
) ً ًهين)ة ا  ًه نلأل  .2005 لد لنن3،نن د 

ًنػػػػيد ن دن،ن دهنػػػػؾن دػػػػالدع - ندله ئػػػػفنف دفن ػػػػمنادةػػػػينه
ًلع ،نيددتلةػػػػطه ًمن دنفي ػػػػػيتنإل إلقل دػػػػعنن ددشػػػػ ا 

د ػػامندػػفن6 دجػػزءنن،ن دػػاالئؿن إلقل د ػػفن-ن دصػػلهف
لفن،كػينGTZ–ERM–GK ألتويان دالدع قهؿ

 نن.2006 اللؿ،

ً ػػػػػػػًن ده ئ ػػػػػػػػفنن،نMETAP،نن دهنػػػػػػػؾن دػػػػػػػػالد  - ننننتد
 نن.2004  ندصًند يـن

ًقػػثنن دكتػػيبن ألوصػػيئعن ده ئػػعن دةػػنلم - نن نػػا اندتف
ًكػػػػػػزمندلت ه ئ ػػػػػػفنن2016ن-2008 ،ن دجهػػػػػػيزن دد

 . د يدفنل إلوصيءن

ًمن ددخػػػػيطًندلد ةةػػػػيت - ًشػػػػيا فنإلا  نننن ددهػػػػيائن إل
 ن(ن دتػػعنتدتصػػًننلػػننػػا ن دد ةةػػيتن دتأد ن ػػفن)

ًمننػػػػفن تدػػػػا ـنخػػػػاديتنديد ػػػػفندةػػػػبلد فن ،ن دصػػػػيا
ن،نديد ز ػػػػي،نندجلػػػػسن دخػػػػاديتن دديد ػػػػفن إلةػػػػبلد ف

ن.2005
ًلف - ً تننأودػػػػػػان دةػػػػػػ ان دنجػػػػػػيًنلأخػػػػػػ ،ن الةػػػػػػت دي

ًصن  ألجنه ػػػػفن ػػػػعندصػػػػً،ن دلنػػػػانل دوصػػػػيانل ػػػػ
ً ةيتن دة ية فن ً ـندلا ًكزن الا ت   ًن ددةيًن،ند

ً ت ج فن،ن  .2009ل الةت

ً نن - ً ًن دتند فن دهش نوػلنن- خت ػيًندةػتدهلنيننفن:تد
ننن.2005دصًن،،ن ندان جتدينعنجا ا

ً ًن دتػػػػػيهعن - ًكػػػػػزن دد للدػػػػػيتنلانػػػػػـندتخػػػػػيدن ددػػػػػ د
 ً ً ءن ددصػػ ً فنن،نددجلػػسن دػػلز ن– ددا نػػفن ددصػػ

ً ًند للديت ػػفن،  دةػػنفنن ددبلدػ نل دخصػػيئص،نتدػي
ً ه ف ً ؿنن،ن40 د اانن،ن د  .ن2010أه

جد  ػفن د ي  ًن ددويةهفن دالد ػفن ، دجػزءن أللؿ،ن -
ً ف ًقػػػـنن ددويةػػه فن ددػػػينلن  فن ػػػعنةػػل ،ن دد  ػػػيًن

 .2004،ننندلان إل جيًن،نادشؽن17
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ً ج ػػػػػػػػػػػفنل دخػػػػػػػػػػػل هطن -  د ػػػػػػػػػػػي  ًن ددويةػػػػػػػػػػػهفنل دد
ًمننػػػػفنن،ندلد ةةػػػػيتن دديد ػػػػفن إلةػػػػبلد ف   دصػػػػيا

ً ج ػػػػػفندلد ةةػػػػػيتن دديد ػػػػػفن ا ئػػػػػفن ددويةػػػػػهفنل دد
ًقػـنن،ن الةبلد ف ن8 دد  يًن ددويةػهعن إلةػبلدعن

ًمنل إلجػػػػػػػػػػػػػػػ ًمن ددنته ػػػػػػػػػػػػػػػفنهيدتدل ػػػػػػػػػػػػػػػؾ،ن إلجػػػػػػػػػػػػػػػي ي
ً ف،  .2004 دهو

ًه ػػػػف - ن:ن ددطػػػػيعن القتصػػػػيا ن،نجيد ػػػػفن دػػػػالؿن د 
ًمن ده ئفنل الةكيفنل دتند فن ددةتا دف دةلامنن،ن ا 

ً ػػًن دتنف ػػدن القل دػػ نهشػػيفن ددجػػيالتن دخدةػػفن تد
ًلخػػػػفننلػػػػ ندجنػػػػفن ألدػػػػـن ددتوػػػػامندلتند ػػػػفن  دد 

ًتهػين د يدنػفننشػًندػي لن ن2010 ددةتا دفن ػ نال
ًبن ددةػػ  د فندل ػػ ً ءن د ػػ ًضننلػػ ندجلػػسن دػػلز

ًلف ًتػػثن دل وػػانل د شػػ ن،ننػػفنشػػئلفن ده ئػػفن ػػ نال
ًةػػ ننلػػػـن ًه ػػػفن–دا نػػفند ً ػػفندصػػًن د  ن،نجدهل

ًمندػػػػػػػػػينهػػػػػػػػػ فن /نن11/ن11:نن11/ن10 ػػػػػػػػػ ن دفتػػػػػػػػػ
2009. 

ًجدػػفنوةػػنعنتدػػيـن،ن - ًلادػػيفن،نت ا.نا   ػػاندػػيد فن
ًلمن دطه   فندؤلدـ،نتطل عن دةػلؽنالوت يجػيتن  د 

ً قهػػػػػػفن ده ئػػػػػػف،نةن ده ئ ػػػػػػف ًدػػػػػػال تسندد ،ننلةػػػػػػلفنلل
ً ػفنل د دي ػفن د يدد ػفن ً فندنشًن دد   دجد  فن ددص

 .2007،ن

ًم - ً  ػػؽن ػػلنسن ددصػػ ،ن دتوػػلطن ػػعن دتدل ػػؿن ا.ن
ًكػزنأهوػي ن القتصػيان إلةػبلدعن،ن إلةبلدعن، ند

ً تنن،نجػػػػػامن–نجيد ػػػػػفن ددلػػػػػؾننهػػػػػا د ز ز دصػػػػػا 
 .2007 دد هان إلةبلدعندلهول ن،

ً ا ـن  ػػػػ - ً ن هػػػػ ةد ػػػػيتنت ظػػػػ ـنكفػػػػيءمنن،نلبا.نةػػػػد 
ً ن ػػػػػ نظػػػػػؿن ً ن ددصػػػػػ أا ءنقطػػػػػيعن دندػػػػػؿن دهوػػػػػ

ً ػثننن،ن ددةػتجا تن د يدد ػف ً ةػيتن دتجي دجلػثن دا
ً ػػث ً ندلوػػؽن د ػػػاان اللؿن،ن،نل الا  ن،نكل ػػثن دتجػػػي

ً ث  .ن2008 كتلهًنن،نجيد فن الةكنا

ً ه ثن - ن دوػل  زن دخػػ ً ا ـنأ ػلبن،ناًل ً ندهػ ا.نةػد 
ًش ان الةػت  ً ثنق نجدبنلت ً تن ألجنه ػثن ددص دي

ًم ً ػػثنن،ن ددهيشػػ ً ػػثنل الا  ً ةػػيتن دتجي ن،ندجلػػثن دا
ً ن،ندلوػػػػػػؽن د ػػػػػػاان اللؿ جيد ػػػػػػفنن،نكل ػػػػػػثن دتجػػػػػػي

ً ث  .ن2004 كتلهًنن،ن الةكنا

ً ا ـ - ًهػػػػػفنن،نا.ندودػػػػػاننهػػػػػان دهػػػػػيقعندهػػػػػ تد ػػػػػ ـنتج
ًمن ددخلفػػيتن دصػػلهفن ػػعن  ددطػػيعن دخػػيصن ػػعندا 

ً فن،ندصً ً ةيتن دتخط ط فنل دد دي ًكزن دا ،نند
2010. 

ً ا ـ  دهػيق  نهػا دودػا .انن(1) -  ددػ   دويجػفن،ن هػ

ًم ندصػً،  ػ   دجا ام هيدداف  دصلهف دلدخلفيت دا 
ًكز ً ةيت د ً ف ل  دتخط ط ف  دا  .ن2012، دد دي

ًكػػػػػػػػزنتكنلدلج ػػػػػػػػين دهبلةػػػػػػػػت ؾ - ًمنن،ند ًمن دتجػػػػػػػػي نننلز 
ًكػػػػزنتوػػػػا  ن دصػػػػنينفن،نل دصػػػػنينف ً ةػػػػفنن،ند ا

ن:نقطػػػػػػيعندنػػػػػػيامنتػػػػػال ًن دهبلةػػػػػػت ؾن ػػػػػػ نقلد ػػػػػف
 .2008دصً،

تول ػػػػؿنلتد ػػػػ ـننبلقػػػػيتنن،ندودػػػػانندػػػػًنأهػػػػلالب -
ً هفن د يدػػػػفننلػػػػ ن دده  ػػػػيتن  دتشػػػػيهؾنهػػػػ فن دخػػػػ
ًك ػػفن دخيصػػفن ػػ نخػػلءن ً ئبنل دػػنظـن دجد ل دخػػ
ًمن دتطلهػػػيتنتشػػػج عن إلنتػػػيجن ددولػػػ نلز ػػػيامن ددػػػا

ً ف،ندجلػػفنكل ػػفنن،ننلػ ن دتصػػا ً جيد ػػفن إلةػػكنا
ًمندلهوػػػػػػػػػل ن د لد ػػػػػػػػػػفن، دلوػػػػػػػػػؽن د ػػػػػػػػػػاانن دتجػػػػػػػػػي

ًه  ف،  أللؿ  .ن2005،ننددجلان د ين نل أل

ًؾ - ً ئبن ػػػػػػػ نن،نا.ندجػػػػػػا ن دةػػػػػػ انتػػػػػػػ ن دخػػػػػػ اًل
دكي وػػػفن دتلػػػػل ن ده ئػػػػ ن ػػػ ندصػػػػًنل ددشػػػػكبلتن

ًتهطػػػػفنههػػػػػين، ً ه نن ددويةػػػػه فن دد  ددػػػػ تدًن دخػػػػػ
ً ه نن:ن د ػػػين ننشػػػً   يد ػػػفنتطه ػػػؽن دنظػػػيـن دخػػػ
ً ن، ً فندلديد ػػػػػفن د يدػػػػػفنن ددصػػػػػ  دجد  ػػػػػفن ددصػػػػػ
ً ئب ً ةػػيتن ددين،نل دخػػ ًكػػزن دا ً ه ف،ند د ػػفنل دخػػ

2007. 
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ًلف - ًاػػيـنلأخػػ دشػػكلفن ددديدػػفن ػػعندصػػًنن،نلد ػػانه
ًقػثنندػؿن ػ نن،ن...نأزدفندل طفنأـنأزدػفنلطػف ل
ًلعنصػػلتن ددػػل طف د ةةػػثندينػػتنن،ن طػػيًندشػػ

ن.ن2010،نندلخاديتن الجتدين ث
ً ف،ن - ًمن إلةػػػػت ديًن،ند ػػػػي  ًن ددويةػػػػهفن ددصػػػػ لز 

ن.ن2006نيـن
ً  يتنأكتله - ًمن دديد ف،نكت بن دتش  .2010ًلز 

ًمن دالدػػفندشػػئلفن ده ئػػفن - نجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػف،ن–لز 
ًمن دالدػفندشػئلفن ده ئػفننػيـن ًل فن ددةػتدهل فندػلز   د

طهدػػػػينأللدل ػػػػيتن دخطػػػػفن دلطن ػػػػفندل دػػػػؿنن2030
ن.ن2017-2002 ده ئعن

ًمن دالدػػفندشػػئلفن ده ئػػف - نجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػف،–نلز 
ً تن ده ئ ػفن د ػػاان ًمن دد شػػ ن،2008ةػػهتدهًن،4نشػ

ن.2009دي لنن،ن6 د اان
ًمن دالدػػفندشػػئلفن ده ئػػف - -جهػػيزنشػػئلفن ده ئػػف–نلز 

ًمن د يدػػفندلدخلفػػيت ً ػػًنوػػيؿن ده ئػػفن ػػعنن،ن إلا  تد
ًقفن)نن،ندصً ن (.2016:نن1999أنا اندتف

ًمن - نجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػف،ن– دالدػػفندشػػئلفن ده ئػػفنلز 
ً ً ًقػفن)ن،ن ده ئعن دةػنلمن دتد ن:ن2001 نػا اندتف
2009). 

ًمن دالدػػفن - ،نجهػػيزنشػػئلفن ده ئػػفن– ده ئػػثندشػػتلفنلز 
ًضن ً ةػػػػػيتن ددتكيدلػػػػػفندػػػػػبل ًكػػػػػزن دوػػػػػا  ندلا  دد
ًهػػػػ ن ًكػػػػزن ده ئػػػػفنل دتند ػػػػفندبلقلػػػػ ـن د  ل ده ئػػػػفن،ند
ً ت ج ندتػػػػػال ًن ً ن(ن،ن طػػػػػيًن ةػػػػػت ًهػػػػػين)ةػػػػػ ا  ل ل

ً ًن دنهيئ ن،ن  .2012 ددخلفيتن  ندصًن،ن دتد

نالقوانين والقرارات
ًةػػػػػػد فن - ً ػػػػػػامن د ن21)تػػػػػػيهع(ن ػػػػػػ نن34 د ػػػػػػاانن– دج

 .1986ةطسنةنفنأا

ًقػػػػػػػـنن963 ددػػػػػػػينلفن - ن1966دةػػػػػػػػنثنن66هيصػػػػػػػػا ًن
ًةػػػػػػد فن،ن ً ػػػػػػامن د ًؾن،ن دج هيصػػػػػػا ًنقػػػػػػينلفن دجدػػػػػػي

ً ن  ن  .ن1963 لن ثنن26 دصيا

ًقػػػػػـن -  دخػػػػػيصنهت ػػػػػا ؿنن1986دةػػػػػنفن186 ددػػػػػينلفن
ًقػػػػػػـن ًؾن دةػػػػػػنفننن66ه ػػػػػػضن وكػػػػػػيـنقػػػػػػينلفن دجدػػػػػػي

ًةػػد فنن،1963 ً ػػامن د )تػػيهع(ن ػػ نن34 د ػػاانن– دج
 .1986ةنفن دصياًن  نأاةطسنن،21

ًقػػػػـن - ن،نهشػػػػأفنودي ػػػػفن ده ئػػػػفنن94دةػػػػنثنن4 ددػػػػينلفن
ًةػػػػػػػد ف ً ػػػػػػػامن د نننننن دصػػػػػػػياًنن ػػػػػػػعنن،ن5،ن د ػػػػػػػاانن دج

ً  ًن3  .1994 ه

ًقػػػـن -  دخػػػيصنهخػػػدينيتنن،1997دةػػػنثنن8 ددػػػينلفن
ًةػػػد ثنلوػػػل  زن الةػػػت ديً، ً ػػػا ن د ن19 د ػػػاانن،ن دج

ًً ً  ًنن11 دصياًن  نن،دك  .2007 ه

ًقـن - شػأفنت ػا ؿنه ػضنهن2000دةنفنن162 ددينلفن
ًقػػـن ًةػػد فن1997دةػنفن8 وكػيـن ددػينلفن ً ػامن د ن دج

ًًنن  نن24 د اانن،  .2000 لن فنةنفنن18دك

ًقـ) - ً هثنن،ن2005(ندةنفن91 ددينلفن  دخيصنهيدخػ
ًةػػػد فن،ن ددلوػػػا ننلػػػ ن دػػػاخؿ ً ػػػامن د  د ػػػاانن،ن دج

لدػينن2005 لن فنةػنفنن23 دصياًن  نن،نتيهعن23
 . اخؿننل ثندفنت ا بلت

ًقػػػػػػـنقػػػػػػينلفن  - ًؾن كت ػػػػػػبنن،2005دةػػػػػػنفنن95دجدػػػػػػي
ًمن ًمن دديد ػػػػػفنل دصػػػػػيا ً  يتن دتػػػػػ نأنػػػػػاتهينلز   دتشػػػػػ

ًمندػػػفن ًمن دديد ػػػفن،ن2010-ن2005خػػػبلؿن دفتػػػ ن،لز 
 .نن2010أكتلهً

ًقػػـن - هشػػيفنت ػػا ؿن ددػػينلفنن2007دةػػنفننن19قػػينلفن
 دخػػػػيصنهخػػػػدينيتنلوػػػػل  زنن1997دةػػػػنفنن8ًقػػػػـن

ًةد فن ً امن د ًًن ن19 د اانن– ألةت ديً،ن دج  ندك
 .ن2007دي لنةنفنن16

ًقػػػػػػػـن -  دخػػػػػػػيصنهتنظػػػػػػػ ـنن2010دةػػػػػػنثنن67قػػػػػػينلفن
ًلنيتن دهن ػػػػفن ًكفن ددطػػػػيعن دخػػػػيصن ػػػػ ندشػػػػ دشػػػػي
ً ػػػػػامن ً  ػػػػػؽن د يدػػػػػفن،ن دج  ألةيةػػػػػ فنل دخػػػػػاديتنل دد

ًةػػػػػػد فن،ن د ػػػػػػاان ًًن)أ(ن ػػػػػػ نن19 د دػػػػػػي لنن18دكػػػػػػ
 .ن2010
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ًقػـن - ًه ثن ً ثندصًن د  ًئ سنجدهل ً ًن دةػنثنن186ق
ًك ػفهيصا ًنقػينلفنتنظػ ـن إلنن1986 نفػيء تن دجد

ًةػػػػػد فن،ن، ً ػػػػػامن د ن21)تػػػػػيهع(ن ػػػػػ نن34 د ػػػػػاانن دج
 .ن1986 اةطسن

ًقػػـن - ًه ػػثن ً ػػثندصػػًن د  ًئػػ سنجدهل ً ًن دةػػنثنن39قػػ
ًك ػػػػػػػفن2007 ً فػػػػػػػثن دجد ً ػػػػػػػامنن،نهيصػػػػػػػا ًن دت   دج

ً ن  ن د ً  ًنن6ًةد ثن، دصيا  .2007 ه

ًقػـن - ً ءن ًئػ سندجلػسن دػلز ً ًن ن1995دةػنفنن338ق
ن،ننلفنودي ػػػفن ده ئػػػفهإصػػػا ًن دبلئوػػػفن دتنف د ػػػفنددػػػي

ً هطن ًةػػػد ندجهػػػيزنشػػػئلفن ده ئػػػفننلػػػ ن دػػػ  ددلقػػػعن د
  www.eeaa.gov.egن- دتيد :

ًئ سندج - ً ًن ًقـنلق ً ءن ن2005ةػنفنن1741سن دلز
ًقػػـن هت ػػا ؿن دبلئوػػفن دتنف د ػػفنددػػينلفنودي ػػفن ده ئػػفن

ً ف،ن،ن1995دةػػػػػػنفنن338  د ػػػػػػػاانن دلقػػػػػػيئعن ددصػػػػػػ
 .2005نأكتلهًندةنفنن29)تيهع(ن عنن247

ً  ً ً ددػػػػػ - ل دصػػػػػياًنةػػػػػنفنن104ًقػػػػػـن  دػػػػػلز 
 كؿن دول  ز " دتال ً أنشطف" هدن  ل دخيص2001

ًم  . 1997ن/ن8ًقـن   ددينلف     دددً

ًقـن - ً ًنلز ًن دديد ثن  دخػيصنن،2005دةػنثنن991ق
ًقػـ ً هثننلػ ن دػاخؿن نهيدبلئوثن دتنف د ثنددػينلفن دخػ

ً هطن دتيد ن2005دةنثنن91  -:نل ن د

www.mof .gov.eg \arabic _layouts\mof-

\externalpages\laws\default_ar.aspx10

\2\2010 

ًقػػـن - ً ًنلز ػػػًن دديد ػػػثن هيصػػػا ًنن2006دةػػػنثنن10قػػ
ًقػػػـن ًؾن دةػػػنثنن66 دبلئوػػػثن دتنف د ػػػثنددينػػػففن دجدػػػي

ًمن ػ نن1963 ً ثن، دصيا  نػي ًنن17،ن دلقيئعن ددص
2006. 

ًقػػػـن - ً ًنلز ػػػًن دديد ػػػثن هشػػػأفنن2009دةػػػنثنن414قػػػ
ً نقل نانلأةسن ددويةه ً ه ثندلدنشأتن دص   ثن دخ

ًهيوهي. ً هثنلأ ً ء تنتوص ؿن دخ ج  ل  

ًقػػـن - ً ًنلز ػػًن دديد ػػفن ،ن دخػػيصن2006دةػػنفنن10قػػ
ًقػـن ًؾن ن95هيصا ًن دبلئوتفن دتنف د فنددينلفن دجدي

ًمن2005دةػػنفن ً  يتن دتػػ نأنػػاتهينلز  ،نكت ػػبن دتشػػ
ًمندػػػػػػػفن ًمنخػػػػػػػبلؿن دفتػػػػػػػ -ن2005 دديد ػػػػػػػفنل دصػػػػػػػيا

ًمن دديد ف،أكتله2010  .2010ً،لز 

ًقػػػػـن - ً نهيصػػػػا ًنقػػػػينلفن ً ًن دجدهػػػػل دةػػػػنفنن17 ددػػػػ
ًكيتنن2015 هشػػػػػػػػأفنت ػػػػػػػػا ؿنأوكػػػػػػػػيـنقػػػػػػػػينلفنشػػػػػػػػ

ًكيتن ًكيتن دتلصػػ فنهيالةػػهـنل دشػػ  ددةػػيادفنلةشػػ
ًقػـن ن11د تن ددةئلد فن ددوالامن دصػياًنهيددػينلفن

لقػػينلفنخػػدينيتنلوػػل  زن الةػػػت ديًنن1991دةػػنثن
ًقػػػػػػـن ،لقػػػػػػينلفن1997دةػػػػػػنفنن8 دصػػػػػػياًنهيددػػػػػػينلفن

ً ه ًقػػػػـن دخػػػ ن91فننلػػػ ن دػػػاخؿن دصػػػياًنهيددػػػينلفن
ًةػػػػػػػػػػػػػد ف، د اان)2005دةػػػػػػػػػػػػػنفن ً ػػػػػػػػػػػػػامن د (ن11، دج

ً خن ًسنن12تيهع،هتي  .ن2015دي

ً هفننلػػػ ن دد دػػػفن ددخػػػي فنقػػػينلفن - (ن67ًقػػػـن) دخػػػ
ًةػػػػػػػػػػػػػػد ف، د اا)2016دةػػػػػػػػػػػػػػنفن ً ػػػػػػػػػػػػػػامن د (ن35، دج

ًً)ج(ن    .2016ةهتدهًنن7دك
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