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إعداد
د .حممد إبراهيم قطب غبمن
دكتوراه فى الحقوق
قسم القانون التجارى

مقدمت
مػػبزوػػزكغز اػرلزة حك مػػلزقػػفكؿزة ػ ز ػ زاف ػػلزة ػػدكؿزدقدضػػدزم ػػمكظهفزكةأػػدظهفرزد ضر ػػفز ػ ز

كةقػػبزة قضػػفلزة دك ضػػلتزكدكفزة دطػػرؽزإ ػ زد هػػضبل زة يػػبلؼزة ه ػ زقػػكؿزدحرض هػػفتز ظهػػفزدهػػدؼز
دطوضؽز ارلز ف مضػلزالزديد ػؼزودوػفضفزة زمػففزكة ماػففزكدكفزة ظظػرز ؤل اػفرزة أػف دلزدةيػؿزة ػدكؿتز

ةألم ػػرزة ػػذتزثح ػػؿزد ضر ػػفزضمد ػػدز ض ػػمؿزاف ػ ػلزمظ ػػفق زة قض ػػفلزة أضفأ ػػلزكةالقده ػػفدضلزكةالثدمف ض ػػلز
كة وض ضلزكغضر فزمفزة مثفال ( .)1ز

كدأػػدهدؼزة حك مػػلز ػ زثفظوهػػفزةالقدهػػفدتزإقفمػػلزظظػػفـزةقدهػػفدلزدك ػ تزقكةم ػ زقرضػػلزة دثػػفرلز

كأهك لزةظد فؿزة أ بزكة يدمف زكرأسزة مفؿتز فزطرضػؽزإذةوػلزة قػدكدزة فهػ لزوػضفزة ػدكؿتزكدمػ ز

ميد ػػؼزةألأ ػ زػكةؽز ده ػػووزأ ػػكقفةزكةق ػػدلتزمأ ػػدحضظلز ػ ػ زذ ػػؾزوم ػػفززأقد دػ ػ زة ػػكرلزة داظك كثض ػػلزم ػػفز
مأدثدة ز

زمأرحزة قضفلزة دك ضل()2تزثح زة حف ـزقرضلزاكظضلزهغضرلزمقدكدزةألوحػفدتز حكةقبل هػفز

مثدمػػبزةال د ةر ػػذزة ػػذتزدغضػ ز ػ زظ ػ زة قػػدكدزكة ثظأػػضف زمقػػؿزة مثدمػػبزة د ضػػدتزومػػفزضدط وػ ز

مفزق كرزمفدتزألط ةر ( .)3ز

كضظهرزة كةقبزة حم زكوثبلءزةأديدةـزة دكؿزة مد دملز حك ملزز دق ضؽزأ دة هفزكأطمف هفز ػ ز
ُ

إقاػػفـزة أ ػػضطرلز ػ ػ زم ػػد ةر زة ػػدكؿزة ظفمض ػػلزكمكةرد ػػفزة طوضحض ػػلتز ػ ػ زة ظق ػػكزة ػػذتزض ػػمفز ه ػػفز
ة ق ػػفظز ػ زة مأػػف لزة فه ػ لزوضظهػػفزكوػػضفزة ػػدكؿزة ظفمضػػلتزكة ق ػػفظز ػ زمض ػزةفزة ػكتزة أػػف دز ػ ز

ة حبلقف زة دك ضل( .)4ز

بيد أن التساؤل المثار يدور حول مدى تأثير العولمة االقتصادية عمى البيئة؟
ضماػػفزة د اضػػدز ػ زأفزةإلثفوػػلز ػ زذ ػػؾزة دأػػفؤؿزدحػػدزة غفضػػلزةألأفأػػضلز وقػ تزقضػ زدػردوطز

ة حك ملزوف وض لزةردوفطزك ضؽزة ه ل؛زإفزة ثفظ زةالقدهفدتز حك ملزضأدهدؼزة دظفؽزآ ضف زة أكؽز

ة ق ػرتزكة د اضػػدز ػ زأفزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلز ػ زة أػػوضؿزة كقضػػدز كهػػكؿز قضػػفلزارضمػػلتزك ػػكزمػػفز
ض ػػرضزةأػػدغبلؿزة م ػكةردزة طوضحضػػلزأقه ػ زةأػػدغبلؿتزكمػػبزة دأػػفوؽزوػػضفزة ػػدكؿز ػ زدق ضػػؽزة دظمضػػلز

ةالقدهػػفدضل؛زكظهػػكرزة ا ػكةر زة وض ضػػلتزكزضػػفدلزقػػدلزة م ػػفاؿزة وض ػػلتزكيهكه ػضلزةأل ػرةرزة وض ضػػلز

()1زأ .د /مصطفى أحمد فؤاد :ة ف دلزة دك ضلتزدةرزة ظه لزة حروضلتزة ف رلتزودكفزأظلزظ رتزص .5ز
( )2د .أحمددد بددديي بمددي :زدقػكال زة حك مػػلتزة مػػؤدمرزة أػػظكتزة أػػفدسز ا ضػػلزق ػػكؽزة مظهػػكرلتز27-26زمػػفرسز
2002تزص .91ز
ز
( )3أستاذنا الدكتور /محمد إبراىيم موسى:زةظحافأف زة حك مػل ػ ز ػكدزة دثػفرلزة دك ضػلتزدةرزة ثفمحػلزة ثدضػدلتز
ز
ةإلأاظدرضلتزأظلز2007تزص.6
( )4أ.د /محمددد إبدراىيم موسددى:زة ظظػػفـزة ػػفظكظ ز ح ػػكدزظ ػػؿزة داظك كثضػػفتزمث ػػلزة ق ػػكؽتزثفمحػػلزةإلأػػاظدرضلتزأػػظلز
2011تزص.90ززززززززززززززززززز ز

ك ػػدـزد ض ػػد فزوق ػػدكد؛ززةظ ػػغ زأذ ػػففزة ح ػػف ـزو ػػركرلزة حم ػػؿز ػ ػ زد ػػك ضرزقمفض ػػلز حف ػػلز وض ػػلتز

وقأوفظهفزم اػفةز و ػرضلزكدم ػؿزد ةر ػفةزم ػدرافةز ئلظأػفظضل؛زمػفزيػبلؿزة حمػؿز ػ زدق ضػؽزة دػكةزفزوػضفز
مدط وف زة دظمضلزةالقدهفدضلزكوضفز رك ةر زة ق فظز ػ زة وض ػلتزكأضػلزذ ػؾززة قػرصز ػ زدق ضػؽز
ة دظمضػػلزة مأػػددةملتزومػػفزض ػػمفزةال د ػرةؼزوقػػؽزةألثضػػفؿزة قف ضػػلز ػ زدق ضػػؽزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلز

ة م مك لز كهكؿز قضفلزارضملتزمبزم ةر فلزقؽزةألثضفؿزة م و لز ػ زة ق ػفظز ػ زة مػكةردزة طوضحضػلز
و ػػاؿزهػػف وز بلأػػديدةـز د ػ مضفزق هػػفز ػ زمأػػدكتزمحض ػ زال ػػؽتزك ػػكزمػػفزض ػػرضزدغضضػػرزم هػػكـز
ة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزة ػػف ـز ػ زدق ضػػؽزأقه ػ زدرثػػف زة ػرووزدكفزة ظظػػرزألضػػلزة دوػػف ةر زأيػػرتتز
كدوظػ زم هػػكـزة دظمضػػلزة مأػػددةملز مكةزظػػلزوػػضفززمدط وػػف زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكة ق ػػفظز ػ زة وض ػػل.ز

ك كزمفزضأدد

زدأفؤالةزم فدهزمدتزقدرلزة دظمضلزة مأددةملز

ضمافزة د اضدز

زدك ضرزقمفضلز حف لز وض ل؟ ز

زأفزظثفحزة دظمضلزة مأددةملز زة مكةزظلزوضفزة دظمضلزةالقدهفدضلزكة مقف ظػلز

ػ زة وض ػػلتزض ػػرضزمكةثهػػلزة دقػػدضف زةالقدهػػفدضلزكة وض ضػػلزة ف مػػلتزك ػفةز ػػرؤتزميد ػػلزمػػبزدوظ ػ ز
أ ف زأا رز دة لزمفزة أف دلز زمأرحزة قضفلزة دك ضلتزظظ ةرزألفزة كة دزة د زأ رزدهػفزة حك مػلز

دحدرؼزكدارسز دـزة مأفكةلزوضفزة دكؿزك فةز محفضضرزةقدهفدضلزوقدلتزك كزمفزضظهرزوثػبلءززقػفؿز
ة م فرظػػلزوػػضفزة ػػدكؿزة مد دمػػلزكة ػػدكؿزة ظفمضػػل؛ز ف مأػػد ضدززةألكؿزمػػفزة حك مػػلز ػ زة ػػدكؿزة مد دمػػلتز
ك ػكزمػػفزأػػف ـزز ػ زك ػػبزة ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زمك ػػبزة دوحضػػلزةالقدهػػفدضلز ػػدكؿزة مد دمػػل.زك ػػكزمػػفز

ض ضرزدأػفؤالةزمػؤدةهز ػؿزأ

ة مد دمل؟ز ز

ػ زة دوحضػلزةالقدهػفدضلز ػدكؿزة ظفمضػلز كثػكدزدوحضػلزوض ضػلز هػف وزة ػدكؿز

زززضمافزة كؿزأفزة دكؿزة مد دملزد ح زدك ةرز فمػفةز ػ زةزدضػفدزقػدلزة م ػفاؿزة وض ضػلز ػ زة ػدكؿز
ة ظفمضػل؛ز هػرةملزة ػكةظضفزة وض ضػلز ػػدتزة ػدكؿزة مد دمػػلزكزضػفدلزة ػػك زة وض ػ ز ػػدتزمكةطظضهػفتزضحػػدةفز
ة مقرؾزةألأفأذزإلقدةمهفز

زظ ؿزة هظف ف زة م ك لز وض لزإ زة دكؿزة ظفمضلتزكمفزثفظ زأيػرز

ػ فزة قفثػػلزةالقدهػػفدضلز ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زة م أػػرز د وػػؿز اػرلزةإل ػرةرزوف وض ػػلز ػ زأػػوضؿزدق ضػػؽز

ة دظمضلزةالقدهفدضلزة مظ كدلتزكمور ةرز ظ ؿز ذهزة هظف ف زإ زوض دهفتزك كزمفزةظحاػسزةضثفوػفةز ػ ز
ة ك بزة وض ز دكؿزة مد دملتزكأ وفةز زة ك بزة وض ز دكؿزة ظفمضل .ز
كمبزةال دمفـزة حف م زوف وض لزوفد زة دكؿزة ظفمضلزمطف ولزوقمفضػلزة وض ػلتزوضػدزأفزةرد ػفعززدا ػلز

قمفضلزة وض ػلتزكأػكءزةأل زك ػفعزةالقدهػفدضلزدةيػؿزة ػدكؿزة ظفمضػلتزضقػكالفزدكفزقضفمهػفزومػفز ػكزالزـز
دق ضػػؽزقمفضػػلز حف ػػلز وض ػػلتزكض ػػرضز ػ زة ػػدكؿزة مد دمػػلزدػػك ضرزة م ػكةردزة مف ضػػلزة بلزمػػلز قمفضػػلز

ة وض ػػل؛ز دقػػررزة ػػدكؿزة مد دمػػلزمػػفزة ضػػكدزة وض ضػػلزقػػفؿزإقػػدةمهفز ػ زدق ضػػؽزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلتز

ػبلةز ػػفزةأػػد فر فزو مػػفرزة حك مػػلزةالقدهػػفدضلتزض ػػرضز ضهػػفزد ػػدضـزة مأػػف دة زة مف ضػػلز ػػدكؿز
ة ظفمضلتز دماضظهفزمفز بلجزم فا هفزةالقدهفدضلزكة وض ضل( .)1ز
كد ح ػ زة داظك كثضػػفزدك ةرز فم ػزفةز ػ زقمفضػػلزة وض ػػلتز ه ػ زة مقػػرؾزة ر ضأ ػ ز بلقدهػػفدتزك ػػكزمػػفز
ػدمرةرزة ثهػػدزالأػػدظوفطزداظك كثضػػفزأا ػػرزدطػػك ةرزكأقػػؿز
ض ػػرضزةأػػديدةـزة داظك كثضػػفزة ظظض ػػلتزمػػبزةأػ ز

إ ةر ةرزوف وض لتزكمبزة د كؽزة داظك كث ز دكؿزة مد دملزكرغودهفز زة ق ػفظز ػ زة مأػف لزة فهػ لز
وضظهفزكوضفزة ػدكؿزة ظفمضػلتزدػر ضز ػذهزة ػدكؿزدهػدضرزة داظك كثضػفز ػدكؿزة ظفمضػلتزأكزقػدزدحمػدزقػفؿز

ة ط ةر فز دهدضرزة داظك كثضفزإلدرةجزة ركطزة د ضضدضلز ز كدزظ ؿزة داظك كثضػفزة دػ زدقػكؿزدكفز
دق ضػػؽزة هػػدؼزة مودغ ػ زمػػفزةأػػدضرةدزة داظك كثضػػفتزكدحػػكضضزمػػفزدقم د ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزمػػفزدا ػ ز

ةأدضرةد ف( .)2ز

ك ض زضمافزة د اضػدز ػ ززكثػكدزدػ ضرز حك مػلزةالقدهػفدضلز ػ زة وض ػلتزقضػ زضماػفزدقمض هػفز

مأ ك ضلزة دد كرزة وض ز ز ف مظفزة محفهرتزوفإل ف لزإ زأظهفزقدزثح زآ ضف زقمفضلزة وض لز ز
ضدزة دكؿزة مد دملزإزةءزقكدهفزةالقدهفدضلزكة داظك كثضلتزك كزأمرزوف غزة يطكرلز

زة وض ػل.زكة كةقػبززز

أفزدق ضػػؽززقمفضػػلزز حف ػػلز وض ػػلزض ػػرضزدغضضػػرزة كة ػػدزة قفامػػلز ظظػػفـزةالقدهػػفدتزة ػػدك تزمػػفز
ةال ددةدزوف محفضضرزةالقدهفدضلزز دمضضززوضفزة دكؿتزإ زدوظ زقكة دزأا رز دة ػلزد ػمفزةالأػد مفرز

ة حػػفدؿز م ػكةردزة طوضحضػػلزوػػضفزة ػػدكؿتزكدكزضػػبزة ظػػفد زمػػفزةالأػػد مفرز ػ زظقػػكزضق ػػؽزة حدة ػػلزوػػضفز

أ

ػػف تزكض ػػرضزدغضضػػرزظظ ػرلزة ػػدكؿزة مد دمػػلز ػػدكؿزة ظفمضػػلتز حكةظهػػفرزهػػدؽزظكةضف ػػفز ػ زدق ضػػؽز

قمفضػػلز حف ػػلز وض ػػلتزكأفزة دظمضػػلزة مأػػددةملزالزدأػػدهدؼزك ػػبزة حرةقضػػؿزأمػػفـزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزقػػفؿزز

أػ ػػحضهفز دق ضػ ػػؽزة دظمضػ ػػلزةالقدهػ ػػفدضلتزكض ػ ػػرضز ػ ػ زة ػ ػػدكؿزة ظفمضػ ػػلزق ػ ػػدزة ػ ػػد ةر زكةإلمافظػ ػػف زز
كةالأػػدحفظلزو وظف هػػفزة ػػفدرضفز ػ زدق ضػػؽزآمف هػػفزكطمكقفدهػػفزز دق ضػػؽزة دظمضػػلزة م مك ػػلتزمػػبزةأليػػذز
زةال دوفرزمدط وف زة ق فظز

زة وض ل .ز

ولتحقيق اليدف المرجو من البحث تم تقسيمو عمى النحو التالى .
المبحث األول:زمف ضلزة دظمضلزة مأددةملز.ز ز

المطمب األول:زدحرضؼزة دظمضلزة مأددةمل .ز

المطمب الثانى:زأوحفدزة دظمضلزة مأددةمل .ز

المبحث الثانى:زة دوحضلزة وض ضل .ز

المطمب األول:زدكرزة دكؿزة مد دملز ززضفدلزقدلزة م فاؿزة وض ضلز زة دكؿزة ظفمضل .ز

()1زأ /عبد السالم منصور الشيوى:زة قمفضػلزة دك ضػلز طوضحػلزكة قمضػف زة طوضحضػلتزمث ػلزمهػرزة محفهػرلتزة حػددز
522تزأظلز2016تزص .128ز

()2زد /جالل وفاء محمدين:زةإلطفرزة فظكظ ز ظ ؿزة داظك كثضفز زظؿزة ثهكدزة دك ضلزكأقافـزظ ؿزة داظك كثضػفز ػ ز
قفظكفزة دثفرلزة ثدضدتزدةرزة ثفمحلزة ثدضدلتزةإلأاظدرضلتزأظلز2001تزص .108ز

المطمب الثانى:زدقاـزة دكؿزة مد دملز زآ ضف زقمفضلزة وض ل .ز

الخاتمة والنتائج والتوصيات

املبحث األول
مبهيت انتنميت املستدامت
دردوطزة حك ملزوف وض لزةردوفطزك ضؽزة ه لتزكضرثبزة أو ز زذ ؾزإ زأفزة ثفظ زةالقدهػفدلز
حك مػػلزض ػػرضزةأػػدغبلؿزة مػكةردزة طوضحضػػلتزكة وض ػػلز ػ زمهػػدرزة مػكةردزة طوضحضػػلزكمد ػػذزمي ػػف ز
ةألظ ػػطلزةالقده ػػفدضلتزكم ػػبزظه ػػكرزة ا ػػك ةر زة وض ض ػػلزكيهكه ػػضلزةأل ػ ػرةرزة وض ض ػػلتزو ػػف زة ح ػػف ـزز
مطف زوف حمؿز

زدهذض زةألظ طلزةالقدهفدضلز ق فظز

زة وض ل.

كدحػػدزة دظمضػػلزة مأػػددةملزإقػػدتزآ ضػػف زة مكةزظػػلزوػػضفزة ظمػػكزةالقدهػػفدتزكة ق ػػفظز ػ زة وض ػػلتز
وفأػػديدةـزة م ػكةردزةالقدهػػفدضلزو ػػاؿزأا ػػرزا ػػفءلتز دحظػػضـزةا ػػفرزةالضثفوضػػلز ؤلظ ػػطلزةالقدهػػفدضلز
كدبل زةظحافأفدهفزة

فرلز

زة وض لتزكدق ضؽزةالأددةملز دظمضلزذةدهف .ز

زكدهدؼزة دظمضلزة مأددةملز دماضفزةألثضفؿزة قف ضلزمػفزدق ضػؽزة دظمضػلزةالقدهػفدضلززكة كهػكؿز
مأػػدكتزمحض ػ زال ػػؽزمػػبزةقد ػرةـزق ػػكؽزةألثضػػفؿزة م و ػػلزكد ػ مضفزرهػػضد فزمػػفزة م ػكةردزة طوضحضػػلز
زم مكفز ذهزة اػرلز ػ زمط ػ زأكؿز

فءز دظمضل.زك كزمفزض رضزة دحرؼز
وقأوفظهفزمهد ةرزكك ة
كةأدحرةضزأوحفد فز زمط ز فف.زك ض زدـزد أضـز ذةزة موق زإ زمط وضفز
المطمب األول:زدحرضؼزة دظمضلزة مأددةمل .ز
ز

المطمب الثانى:زأوحفدزة دظمضلزة مأددةمل ..ز
ز

زة ظقكزة دف  :ز

املطهب األول
تعريف انتنميت املستدامت
دح ػػرؼزة دظمض ػػلزة مأ ػػددةملزو ظه ػػفزذز م ض ػػلزمدافم ػػلزذة زأوح ػػفدزةقده ػػفدضلزكةثدمف ض ػػلزك ف ض ػػلز
كأضفأضلزدهدؼزإ زدق ضؽزر ف ضلزةأل رةدتزكة د زضمافز فزطرض هفزإ مفؿزق كؽزةإلظأففزكقرضفد ز

ةألأفأضلزذتزك ر هفزد رضرزوركظ زالظد()1زو ظهفزذزة دظمضلزة د زد و زةقدضفثف زة ثضؿزة قف ػرزدكفز
ة د قضلزأكزةإل رةرزو درلزةألثضفؿزة فدملز

زدق ضؽزةقدضفثفدهفذ .ز

ضوػػضفزمػػفز ػػذهزة دحرض ػػف زأفززة دظمضػػلزة مأػػددةملزكأػػض لز دماػػضفزةألثضػػفؿزة قف ضػػلزمػػفززدق ضػػؽز

ة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكدػػك ضرزأ

ػػؿزمأػػدكتزمحض ػػلتزمػػبزة ق ػػفظز ػ زق ػػكؽزةألثضػػفؿزة م و ػػلز ػ ز

ة ق ػػفظز ػ ػ زره ػػضد فزم ػػفزة مػ ػكةردزة طوضحض ػػلزوقأ ػػوفظهفزمه ػػدرزكك ػػفءزة دظمض ػػل()2تز هػ ػ زمقفك ػػلز
دك ضػػؽزوػػضفزة ظمػػكزةالقدهػػفدتزكة ق ػػفظز ػ زة وض ػػلتزقض ػ زضدحػػضفزقػػفؿزة ديطػػضطز دق ضػػؽزة ظمػػكز

ةالقدهفدتزة حمؿز

زة ق فظز

زة وض لزمفزأثؿزدك ضرزةالأددةملز دظمضػلزذةدهػف.ز دهػذض زة اػرز

ػفزطرضػػؽزدق ضػػؽزدظمضػػلز بلظضػػلزر ػػضدل.ز زكدق ضػػؽزةا ػػفرز
ةالقدهػػفدتزقػػفؿزأػػحض ز دق ضػػؽزة ظمػػكز ػ ز
ةالضثفوضلز دظمضػلزةالقدهػفدضلزكدبل ػ زةظحافأػفدهفزة

ػفرلز ػ زة وض ػلتزك ػكزمػفزض ػرضز ػ زة ثضػؿز

ة قػػف زقػػفؿزأػػحض ز دق ضػػؽزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزة ق ػػفظز ػ زة م ػكةردزةالقدهػػفدضلزوهػػكرلزهػػف قلز
بلأديدةـزكظ هفزإ زةألثضفؿزة م و ل(.)3زك فزضد د زذ ؾزإالزوف دحفكفزوضفزأ

ة دك ضػػلز دق ضػػؽزآمػػفؿزةألثضػػفؿزة قف ضػػلز ػ زقضػػفلزأ

فءزة ثمف لزة دك ضلز

ػػؿزمػػف يػػبلؿزدق ضػػؽزأ ػ زمحػػدال زة ظمػػكز

()1زأط ػػؽز ػ ز ثظػػلزة دظمضػػلزة مأػػددةملز ثظػػلزوركظ ػ زالظػػدززظأػػولزإ ػ زر ضأػػلزة ثظػػلزر ضأػػلزكزرةءزة ظػػركض زقض ػ ز
داكظػ ػ زة ثظ ػػلزم ػػفزمثمك ػػلزم ػػفزة يه ػػضف زة أضفأ ػػضلزم ػػفز ػػدلزدكؿزكة دػ ػ ز ػػد ز ػػفءة زم ػػبزميد ػػؼز
ة مأ ك ضفزكة مكةطظضفز زدكؿزة حف ـزقوؿزأفزد دـزد رضر فز فـز.1987زكذ ؾزوظفءز ػ زقػرةرزة ثمحضػلزة حفمػلزز
ؤلمـزة مدقدلزدضأمورز1983زتكذ ؾزوهدؼزمكةهػ لزة ظمػكزةالقدهػفدتزة حػف م زدكفزة قفثػلزإلثػرةءزدغضػ ةر ز
ثذرض ػػلز ػ ػ زة ظظ ػػفـزةالقده ػػفدلزة ح ػػف م .زد /صددددالح زيددددن الدددددين :زدكرزةإل ػػبلـزةالقده ػػفدتز ػ ػ زة دظمض ػػلز
ػػفءز ػ زة ظاػػدزة حػػفـزكر ػػبزمؤ ػػرزة أػػحفدلزة كمضػػلتزة مػػؤدمرزة ح مػ ز
ػدرةدضثلزإ بلمضػػلز
ة مأػػددةملزظقػػكزةأػ ز
ة رةوبز ا ضلزة ق كؽزثفمحلزطظطفزة فظكفزكةإل بلـت24-23زةورضؿز2017تزص .32ز
()2زأ /محمددد زكددى عمددى السدديد :زأوحػػفدزة دظمضػػلزة مأػػددةملتزرأػػف لزمفثأػػدضرزتزا ضػػلزةالقدهػػفدزكة ح ػػكـزة أضفأػػضلتز
ثفمحلزة ف رلتزأظلز2000تزصز7تز .8ز
()3زأ /ىبددددة أحمددددد مصددددطفى محمددددد :زدكرزة م ػػؤ ةر زة وض ض ػػلزة مردوط ػػلزو ػػف دظكعزةالثدم ػػف
ة مأددةملز زمهرتزرأف لزمفثأدضرتزثفمحلز ضفز مستزأظلز2002تزص .23ز

ز ػ ػ زد حض ػػؿزة دظمض ػػلز

ةالقده ػ ػػفدتتزم ػ ػػبزة ق ػ ػػفظز ػ ػ ػ زق ػ ػػكؽزةألثض ػ ػػفؿزة م و ػ ػػلز ػ ػ ػ زة ق ػ ػػفظز ػ ػ ػ زة مػ ػ ػكةردزة طوضحض ػ ػػلز

الأديدةمهف( .)1ز

وضدزأفزة دحفكفزوضفزأ

فءزة ثمف لزة دك ضلزالزضحظ زإدوفعزظهػ زكةقػدتزوػؿزضأػموزودوظػ زرؤتز

ميد ػػلزك ػفةز ػػد ةر زكةإلمافظػػف زة مدفقػػلتز مدط وػػف زة دظمضػػلز ػػدتزة ػػدكؿزة مد دمػػلزد ػػرضز ضهػػفز
ة أ ػػح زظق ػػكزدي ػػضضزةأ ػػدهبلؾزة مػ ػكةردزكة ق ػػدزم ػػفزةأ ػػديدةـزة طفق ػػلتزأم ػػفزة ػػدكؿزة ظفمض ػػلز دحظػ ػ ز
ة دكظضػػؼزةألم ػػؿز مػكةردزة مدفقػػلتز قػػدزمػػفزة ػػرزكة حمػػؿز ػ زر ػػبزمأػػدكضف زة محض ػػلتزك ػػكزمػػفز
ضدط ػ زة قػػدزمػػفزة زضػػفدلزة أػػافظضلز د ضػػؿزة ط ػ ز ػ زة م ػكةردزةالقدهػػفدضلز قػػدزمػػفزةأػػدهبلاهفتز
زكة دقكؿزظقكزة هظف ف زة ظظض لزغضرزة م ك لز وض لتزوفأديدةـزداظك كثضفزأا رزدطك ةرزكأقؿزإ ػرةرز
وف وض ل( .)2ز

ويتض مما تقدم أن التنمية االقتصادية تقوم عمى فكرتين أساسيتين ىما:
 )0تغيير النظرة لمتنمية االقتصادية
دحدز بلقلزةإلظأففزوف وض لزمظذزقػدضـزةألزؿز بلقػلزهػرةعتزضقػفكؿزةإلظأػففزمػفزيبل هػفزدهػذض ز

ة طوضح ػػلز حكةي ػػف هفز ك ػػفءزومدط وفدػ ػ زكةقدضفثفدػ ػ تزكم ػػبزة دط ػػكرزة ح مػ ػ زكة داظك ػػكثذزةأ ػػدطفعز
ةإلظأػػففز ػ زا ضػػرزمػػفزةألقضػػففزة دغ ػ ز ػ زة طوضحػػلتززكق ػفـزوفال دػػدةءزة هػػفرخز ػ زة وض ػػلزومػػفز
دقكض زمفزمكةردزطوضحضلتزمرا ةززة دمفمفد ز

زدق ضؽزة ظمكزةالقدهفدتز دقأضفزمأدكتزمحض د تز

غضرز فوئزو مضلزة وض لز و رضلزثمحفء .ز
ز

()1زأاد زر ضألز ثظلزوركظ زالظدز زأفزةإلطػفرزة حػفـز ثظػلزضدم ػؿز ػ زذز حػؿزةاوػرزمهمػلزم قػلزدكةثهظػفزة ضػكـز
زإقظفعزة حك زوف قفثلز حكدلزز حمؿزمدحددزةألطرةؼ.ز دزاففزدقػدتزإ ػفدلزة وظػفءزوحػدزة قػر زة حف مضػلز
ة فظضلز كزة كلزة قف زلزة ق ض لزكرةءزد أضسزة ظظفـزةالقدهفدتزة دك ز مفزوحدزة قر تزكالودز دقدتزة يػفصز
وػػف ح زكرز ػ زمأػػف ةر زة دظمضػػلزة مأػػددةملزمػػفزأفزد ػػدـزة ػػكلزة دة حػػلزوػػؿزة م قػػلز وق ػ زة مدثػػددز ػػفزق ػػكؿز
د ػػفرؾز ضهػػفزأطػػرةؼزمدحػػددلتزك ػػفززوظػػفءزظظػػفـززةقدهػػفدتزدك ػ ػ زز دحػػفكفتزضيدػػرؽز ػػذهزة دقػػدضف تزق ػػدكدز
ة أ ػػضفدلزة كمض ػػلتزةالأ ػػدرةدضثضف زة مق ػػدكدلز ػ ػرووزةالقده ػػفدتتزكة قػػػدكدزة دػ ػ زد ه ػػؿزة ح ػػكـز ػػفزوح ػػهفز
ة ػػوحضذ.زد /صددفاء الدددين محمددد عبددد الحكدديم :قػػؽزةإلظأػػففز ػ زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكقمفضدػ زدك ضػػفتزرأػػف لز
دادكرةهتزا ضلزة ق كؽتزثفمحلز ضفز مستزأظلز2001تزص .222ز
()2زد /سامى محمد عبد العال:زة وض ػلزمػفزمظظػكرزة ػفظكفزة ػدك زة ثظػف تزدةرزة ثفمحػلزة ثدضػدلتزأػظلز2015تز
ص .18ز

زكدحدوػػرزة دظمضػػلزوهػػذةزة م هػػكـزمقػػؿزةظد ػػفدزدك ػ ()1تزوضػػدزأفزذ ػػؾزالزضحظػ زدي ػ زةإلظأػػففز ػػفز

ق ز زدق ضؽزة دظمضلزةالقدهػفدضلزة مظ ػكدلتزوػؿزضدط ػ زدهػذض زة ػظ سزة و ػرضلزقػفؿزدحفم هػفزمػبز
ة وض لتزكة قدزمفزةإلغرةؽز زة مفدضلزة ذتز ر د زة حك ملتزكدغ ضوهفز ظز ف زة ردضلز

ة مه قلزة ثمف ضلتزكدرأضخززأ مضلزة ق فظز

زقأػف ز

زة وض لزوقأوفظهفزم افةز و رضلزثمحفء()2تزك كزمفز

ض ػػرضزة حمػػؿز ػ زدق ضػػؽزة د ػكةزفزوػػضفزمدط وػػف زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكوػػضفزة ق ػػفظز ػ زق ػػكؽز
ةألثضفؿزة قف ضلزكة مأد و ضلز زة دمدبزووض لزظظض ل( .)3ز

 )3العدالة

د حػ زة دوػػف ةر ززة حدة ػػلزدك ةرز فم ػفةزز ػ زة دظمضػػلزة مأػػددةملتزإذزدأػػدهدؼزدق ضػػؽزة مكةزظػػلزوػػضفز

ق ػػكؽزةألثضػػفؿزة قف ضػػلزكة مأػػد و ضلتزمػػفزيػػبلؿزةال دػرةؼزوقػػؽزةألثضػػفؿزة قف ضػػلز ػ زة أػػح زظقػػكز

دق ضؽزة ظمكزةالقدهفدتزوقأػوفظ زةألدةلزة ا ض ػلزز قضػفلزارضمػلتزكوػضفزةقدػرةـزقػؽزةألثضػفؿززة م و ػلزز
ػ زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلتزك ػػكزمػػفزض ػػرضز ػ زةألثضػػفؿزة قف ضػػلزة د ةزم ػفةزم ػػفدهز ػػركرلزةالأػػديدةـز

ة ر ػضدز مػكةردزة مدفقػلتزكظ هػفزوقف ػلزهػف قلز بلأػديدةـز ؤلثضػفؿزة م و ػلز مأػف ددهفز ػ زدق ضػػؽز
ة دظمضػػل.زوػػؿزأفزة دظمضػػلزة مأػػددةملزد ػػرضزدق ضػػؽزة حدة ػػلزوػػضفزةألثضػػفؿزة قف ضػػلزكةقد ػرةـزق هػػفز ػ ز

ة كهػػكؿز مأػػدكتزمحض ػ زضق ػػؽز هػػفزآمف هػػفزكطمكقفدهػػف()4تزك ػػكزمػػفزض ػػرضز ػػركرلزة ظظػػرز ػ ز

ة ظظفـزة حف م زة ف ـزة ذتزضحدرؼزكضارسزة دمضضززوضفزة و رضلزك ةفز محػفضضرزةقدهػفدضلتز ػ زظقػكز
ض مفزدق ضؽزة دحفكفزوضفزأ

فءزة مثدمبزة دك زإل فدلزدكزضبز مفرزة دظمضلتز

بلز فز مففز

دة ػػلزة دكزضػػبززدةيػػؿزاػػؿزدك ػػلتز ػػف كةقبزة حم ػ زضظهػػرزكوثػػبلءزة د ػػفك زة وػضفز ػ زمحػػدال زة ظمػػكز

ةالقدهفدتزوضفزة دكؿزة مد دملزكة دكؿزة ظفمضل.

()1ز ػػد زة ا ضػ ػرزم ػػفزة م ػػؤدم ةر زة دك ض ػػلز مقفك ػػلزد ػػك ضرزقمفض ػػلز حف ػػلز وض ػػلزكة دك ضػػػؽزو ػػضفزمدط وػػػف زة ظمػػػكز
ةالقدهػػفدتزكة ق ػػفظز ػ زة وض ػػلزتزكضحػػدزمػػفزأ مهػػفزمػػؤدمرزةأػػداهك ـز1972تزمػػؤدمرزرضػػكز1992تزمػػؤدمرز
ثك فظأورجز .2002ز
( )2د /صالح زين الدين:زمرثبزأفوؽتزص .16ز
()3زد /حسددددام الدددددين نجدددداتى :زةالقدهػ ػػفدزةألي ػ ػػرزكدكرهزز ػ ػ زة دظمضػ ػػلزة مأػ ػػددةملتزة مث ػ ػػلزة مه ػ ػرضلز دظمضػ ػػلز
كة ديطضطتزأظلز2014تزص .2ز
()4زد /رض دوان أحمددد الحدداف:زقػػؽزةإلظأػػففز ػ زوض ػلزأ ػ ضملز ػ زة ػػفظكفزة ػػدك زة حػػفـتزرأػػف لزدادػػكرةهتزثفمحػػلز
ة ف رلتزأظلز1998تزص.95ز ز

املطهب انثبنى

أبعبد انتنميت املستدامت
اوال :البعد االقتصادى:ز ز
ضظظ ػػرزة مركث ػػكفز حك م ػػلز ثفظوه ػػفزةالقده ػػفدتتزوقأ ػػوفظ زةألأ ػػفسزكة أ ػػوضؿزة كقض ػػدز دق ض ػػؽز

ة دظمضػػلزة مظ ػػكدلز كهػػكؿز قضػػفلزارضمػػلز ئلظأػػفف()1تزك ض ػ ز ػػدزدوػػفر زة ػػدكؿز ضمػػفزوضظهػػفز دق ضػػؽز
مدط و ػ ػػف زة حك م ػ ػػلزةالقده ػ ػػفدضلتزوه ػ ػػدؼزثظػ ػ ػ ز مفر ػ ػػفتزمد ك ػ ػػلز ػ ػ ػ زأ ػ ػػحضهفز دق ض ػ ػػؽزة ر ف ض ػ ػػلز

ةالقدهفدضلتز وق ز فزدق ضؽزأقه زرووزممافز زكدكفزة ظظرزألضلزة دوف ةر زأيػرتتزةألمػرزة ػذتز
زةدزمفزقدلزة م فاؿزة وض ضلتزة ظفد زز فزةالأديدةـزغضرزة ح بلظ ز مكةردزة طوضحضل(.)2

ززكدحػػدز اػرلزة مقفأػػولزة وض ضػػلز مػكةردزة طوضحضػػلزآ ضػػلزمػػفزآ ضػػف زدهػػذض زة ػ ةر ةر زةالقدهػػفدضلتز

قض ػ زةظهػػرزة كةقػػبزة حم ػ زأفزدغ ض ػ زةال دوػػف ةر زةالقدهػػفدضلز ػ زةال دوػػف ةر زة وض ضػػلزأدتز حػػدـز

إدرةجزةأ ػػدهبلؾزة حظفه ػػرزة طوضحض ػػلزق ػػفؿزقأ ػػف زة دا ػػلزةالقده ػػفدضلز م ػػركعتزم ػػؿز ػػدـزإدرةجز
ق كؿزة غفرزكة ظ طزكة ظ صز ػ زيهػكولزةألرضز ظػدزقأػف زة دا ػلزةالقدهػفدضلز م ػركع()3تزإفز
ذةزةإلغ فؿزضحدزدحوض ةرزكة قفةز فزدغ ض زةال دوف ةر زةالقدهفدضلزا قػدزةظحافأػف ززة حك مػلز ػ ز

ةال دوػ ػػف ةر زة وض ضػ ػػلتزومحظ ػ ػ زأا ػ ػػرزك ػ ػػكقفةزأفزة حك مػ ػػلز ػ ػ زثفظوهػ ػػفزةالقدهػ ػػفدتزالزضقامهػ ػػفزإالز

ة دوف ةر زة روقضلزدكفزة ظظرز بل دوف ةر زة وض ضل( .)4ز

كد رضزة دظمضلزة مأػددةملزإدرةجزة وحػدزةالقدهػفدتز ػ زم هػكـزة دظمضػلزاكأػض لز دق ضػؽزة دػكةزفزز
وػضفزة دظمضػػلزوم هكمهػػفزةالقدهػفدتزكوػػضفزمدط وػػف زة ق ػفظز ػ زة وض ػػلتزمػفزيػػبلؿزةال دػرةؼزوقػػؽز

ةألثضفؿزة قف ضلز زة أح ز دق ضؽزة دظمضلزةالقدهفدضلزة مظ ػكدلزوقأػوفظهفزةا ضػلزة طوضحضػلز دق ضػؽز
قضػفلزارضمػػلتزمػبزةأليػػذز ػ زةال دوػفرز ػػركرلزة حمػػؿز ػ زة ق ػػفظز ػ زة مػكةردزة طوضحضػػلزك ػػمففز

ةأ ػػدمرةر فزو ػػاؿزدة ػػـزكه ػػف وتز حكةدفقده ػػفز بلأ ػػديدةـزم ػػفزقو ػػؿزةألثض ػػفؿزة م و ػػلزك ػػفءز مدط وفده ػػفز

()1زد /صالح زين الدين :مرثبزأفوؽتزص .26ز
()2زد /زيددد المددال صددافية :زقمفضػػلزة وض ػػلز ػ زإطػػفرزة دظمضػػلزة مأػػددةملز ػ ز ػػكءزأقاػػفـزة ػػفظكفزة ػػدك تزرأػػف لز
دادكرةهتزا ضلزة ق كؽزثفمحلزمك كدزمحمرتتزأظلز2013تزص .43ز
()3زد /صالح زين الدين :زمرثبزأفوؽتزص .34ز
()4زد /ىبة احمد مصطفى محمد:زمرثبزأفوؽتزص .22ز

ةالقدهػػفدضل(.)1زك ػػكزمػػفزضدط ػ زدغضضػػرزة ظظ ػرلز ػػدتزة ػػف مضفز ػ زإدةرلزة مػكةردزة طوضحضػػلزكمديػػذتز
ة ةر ةر زةالقدهفدضلتزوقض زضدـزم ةر فلزةألوحفدزة وض ضلزكةالثدمف ضلز ةر ةر زة مديذل.ز ز
كضدط زدق ضؽز ذةزةألمرزدغضضرزظظرلزأ

فءزة مثدمبزة دك ز وض لتزوقأوفظهفزم اػفةز و ػرضلز

ثمحػػفءزكك ػػفءزكأدةلز دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزة مظ ػػكدلتزك ػػكزمػػفزض ػػرضز ػ زة ػػدكؿزة مد دمػػلز ػػركرلز
ة حمػػؿز ػ زدي ػػضضزةأػػدهبلاهفزمػػفزة طفقػػلزكة م ػكةردزة طوضحضػػلتزقض ػ زأظهػػر زةإلقهػػف ضف زأفز

ة ػدكؿزة مد دمػلزدأػػده ؾزظأػولز ف ضػػلزمػفزة طفقػػلزقػفؿزم فرظدهػػفزوف ػدكؿزة ظفمضػػلتز زضػفدلززةالأػػدهبلؾز
ضؤدتز زضفدلزة ط ز

ة مكةردزة طوضحضلتز

زة مكةردزة وض ضلز د وضلزةالقدضفثف تزك كزمفزضػؤدتز مزضػدزمػفزة حػدكةفز ػ ز

بلز ػفز ػركرلزة دزةمهػفزودغضػرزمأػ اهفزكةديػفذزاف ػلزةإلثػرةءة زة بلزمػلز قػدز

مػػفزة د ػػك زة وض ػ تزقضػ زةظهػػرزة كةقػػبزة حم ػ زأفزا ضػػرزمػػفزمهػػفدرزة د ػػك زضماػػفزظأػػودهفز ػػدكؿز

ة مد دمل( .)2ز

كضدحػػضفز ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزدغضضػػرزظظردهػػفز دظمضػػلزةالقدهػػفدضلتز ػ ذةزافظ ػ زةأليض ػرلزدحػػدز ػ ز

ة أوضؿزة كقضدز ظه دهفتزوضدزأفزذ ؾزالزضحظ زأق ضدهفز زةال ددةءزة هفرخز

زة مكةردزة طوضحضلتز

كمور ةرز غضف زة وحدزة وض ز فزق ةررةدهفزةالقدهفدضلتزوؿزضث ز ضهػفزأفزدحػ زأفزة حك مػلزوم هكمهػفز

ةالقدهػػفدتزة ػػف ـز ػ ػ زقرض ػػلزة دثػػفرلزة م ػػد كعزوف دو ػػف ةر زة روقض ػػلتزالزضحطضهػػفزة ق ػػؽز ػ ػ زد ػػدمضرز
ة وض لتزوؿزضدط زمظهفزةأليذز زة قأوففز ػركرلزة مقف ظػلز ػ زة وض ػلتزكة أػح زثف ػدلز دق ضػؽز

ةالأ ػ ػػديدةـزةألم ػ ػػؿز مكةرد ػ ػ ػػفزة طوضح ػ ػػلزدق ض ػ ػ ػفةز دظمض ػ ػػلزةالقدهػ ػ ػػفدضلزة مظ ػ ػػكدل.زإفزإدرةجزة وحػ ػ ػػدز
ةالقدهفدتز زة دظمضلززضأدهدؼزدهذض زةالظد فعزة مقمكـز دق ضؽزمدط وػف زة حك مػلزةالقدهػفدضلتز
ك فءزومدط وف زة دظمضلزةالقدهفدضلزكة ق فظز

زة وض ل .ز

ثانيا :البعد االجتماعي:
ضأدهدؼزة وحدزةالثدمف

ز دظمضلزة ظظرز ئلظأػففزوقأػوفظ زمراػززة ػؿز ػ ز م ضػلزة دظمضػل()3تز

فإلظأففز كزأأفسزة ق فرلزكهفظحهف()4تزك كزمفزض رضز ركرلزةال دمفـزوفإلظأففزكة حمؿز ػ زز

كه ػػكؿز م ػػفرزة دظمض ػػلز ػ ػ تزكض ػػرضزة وح ػػدزةالثدم ػػف

ز دظمض ػػلزإق ػػبلؿزة مهػ ػ قلزة ثمف ض ػػلزمق ػػؿز

ة مه قلزة ردضلتزكدحزضززة ضـزةإلظأػفظضلتزكة حمػؿز ػ زإ ػف لزركحزة دحػفكفزكة ػكدزوػضفزاف ػلزأ ػرةدز
()1زأ /بركان عبد الغانى:زأضفألزةالأد مفرزكقمفضلزة وض لز زة ث ةز رتزرأف لزمفثأدضرتزثفمحلزمك كدزمحمرتتز
أظلز2010تزص .44ز
()2زرةثبزمفزأض زذارهزصز.15زز ز
()3زد /خالدددد سدددعد زلمدددول حممدددى :زظق ػػكزإأ ػػدرةدثضلزإ بلمض ػػلز د حض ػػؿزة دظمض ػػلزةالقده ػػفدضلز ػ ػ زظ ػػؿزة مدغضػ ػ ةر ز
ة محفهرلتزة مؤدمرزة حم زة فظ ز ا ضلزة ق كؽزثفمحلزق كةف-زةإل بلـزكة فظكفتزأظلز1999تزص .7ز
()4زد /صالح زين الدين :زمرثبزأفوؽتزص .34ز

ة ثمف ػػلزة دك ضػػلتزوف دوػػفرزأفزة وض ػػلزم ػػؾز و ػرضلزثمحػػفءتزك ػػكزمػػفزض ػػرضزة حدة ػػلز ػ زةأػػد مفرز
ة مكةردزة طوضحضلتزكا ف لزدكزضبزة حف دزة مدقهؿزمفزةأد مفر فتز

ػمففزد وضػلزةإلظأػففزالقدضفثفدػ ز

ةألأفأػػضلتزكدقأػػضفزة يػػدمف زة هػػقضلزكة دح ضمضػػلزكة أػػاظضلزكغضر ػػفزمػػفزة يػػدمف زة دػ زد ػػمفز ػ ز

قضفلزارضمل( .)1ز

كض ػػمفزة وح ػػدزةالثدمػػف

ز دظمض ػػلزة دحػػفكفزو ػػضفزاف ػػلزأ

ة قمفضلزة مظ كدلز وض لتز كقؼزة ممفرأف زغضرزة ر ضدلزة

ػػفءزة مثدم ػػبزة ػػدك ز ػ ػ زدق ض ػػؽز

فرلزوف وض لتزك مففزةأدم ةررضلزة دظمضػلز

ذةدهفتزكةإلو ػفءز ػ زهػبلقضلزة مػكةردزة طوضحضػلزألدةءزأدك ةر ػفز ػ زدق ضػؽزة دظمضػلز ؤلثضػفؿزة م و ػلتز
ز دظمضلزكأض لزمفزكأف ؿزدق ضؽزة حدؿزوضفزةألثضفؿزة قف ضلزكة م و لز(.)2زك كزمفز

ف وحدزةالثدمف

ض ػػرضزة مأػػف ملزة حف ػػلزوػػضفزأ

ػػفءزة مثدمػػبزة ػػدك زالديػػفذزة ػ ةر ةر زة وض ضػػلزة كةقحضػػلزكك ػػحهفز

مك ػػبزة دظ ضػػذتزومػػفزضحػػكدزوػػف ظ بز ػ زأ

ضثح هفز ر

ز

ؿ .ز

ػػفءزة ثمف ػػلزة دك ضػػلتز غضػػف زة وحػػدزةالثدمػػف

ز دظمضػػلز

بيد أن التساؤل المثار يتمثل فى مدى نجاح البعد االجتماعى لمتنمية فى تحقق أىدافو؟
ضمافزة د اضدز

زأفزة وحدزةالثدمف

زاهدؼزضحدزمفزقوضؿزةأل دةؼزة مقمكدلتزقض زضأػح ز

دحزضززة ضـزةإلظأفظضلز حكة ف لزةقدرةـزق كؽزةإلظأففتزكا ف لزد وضلزةقدضفثفد زةألأفأضلتزمػفزيػبلؿز
ػػمففز دة ػػلز مػػفرزة دظمضػػلزوػػضفزاف ػػلزة ػػدكؿزكدةيػػؿزة دك ػػلزذةدهػػف.زوضػػدزأفزة كةقػػبزة حم ػ زضظهػػرز
كوثبلءزأفزدق ضػؽز ػذهزة هػدؼزضحػدزأم ةػرزهػح زة مظػفؿتز ػ زة ظقػكزة ػذتزضثح ػ زوم فوػلزةأل ػدةؼز

ة يضف ض ػػلزة غض ػػرزقفو ػػؿز دق ض ػػؽتز ف ح ػػف ـزة ػػذتزظقض ػػفهزضظه ػػرزكوث ػػبلءزة د ػػفك زة ه ػػفرخزو ػػضفزة ػػدكؿز
ة مد دمػػلزكة ػػدكؿزة ظفمضػػلتزكة أػػح زة ق ض ػ ز ػػدكؿزة مد دمػػلزإلقاػػفـزة أػػضطرلز ػ زم ػػد ةر زة ػػدكؿز

ة ظفمضػػلز ػ زة ظق ػكزة ػػذتزضثح هػػفزوم فوػػلزة دػػفوبز هػػفتزةألمػػرزة ػػذتزةظحاػػسز ػ ززة ك ػػبزةإلظأػػفظذز
م ػكةطظ زة ػػدكؿزة مد دمػػلزكة ػػدكؿزة ظفمضػػلتزقض ػ زضقضػػفزم ػكةطظ زة ػػدكؿزة مد دمػػلزقضػػفلزارضمػػلتز ػ ز

ة حاسزمفزة ك بزة أف دز زو دةفزة حف ـزة ظفمضلتزقض ززدد ؿزةإلقهف ضف ز ػ زةزدضػفدزمحػدال ز

ة ػرزكةظد ػفرزةألمػرةضزكة دي ػؼزدةيػػؿزة ػدكؿزة ظفمضػلتزةألمػرزة ػذتزضثحػػؿزمػفز ػذةزة هػدؼزكأػػض لز
ورةقلز زضدزة دكؿزة مد دملز دزضضفزة دظمضلزةالقدهفدضلزكثح هفزأدةلزوضدزة ػلزة مأػضطرلز ػ زة ظظػفـز

ةالقدهػػفدتزة ػػدك زإلقاػػفـزة أػػضطرلز ػ زم ػػد ةر زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزكمكةرد ػػفتزدق ػ زأػػدفرزدق ضػػؽز

قمفضلز حف لز وض ل .ز

()1زد /حسام الدين نجاتى :زمرثبزأفوؽتزص .79ز
()2زد  /حسونة عبد الغنى :زمرثبزأفوؽتزص .42ز

إفزةال دزةـزودطوضؽزة وحدزةالثدمف

دظمضلزكزةفزاففزضحدزأم ةرزمقمكدةزظظػ ةرز كة ػدزة دػ زدحػكدز
ز
زح

ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزمػػفزدطوض ػ تزوضػػدزأظػ زضي ػ ز ػ زطضفدػ ز ػػد فةزغضػػرزمح ػػفزكة مدم ػػؿز ػ زدقأػػضفز

هكرلزة حك ملزةالقدهفدضل.زقض زةظهرزة كةقبزة حم زةأديدةـزة وحدزةالثدمف

زمفزقوؿزة راف ز

مدحػػددلزة ثظأػػضف زاكأػػض لز دقأػػضفزهػػكردهفزكدبل ػ زةالظد ػػفدة زة مكثهػػلزإ ضهػػفتز ػ زأػػحضهفزة ػػدة ـز

ظقػػكزدق ضػػؽزة ػرووتز ػ دةءزةألدكةرزةالثدمف ضػػلزمػػفزقوػػؿزة ػػراف زمدحػػددلزة ثظأػػضف زضأػػدهدؼز ػ ز
ز

ة م فـزةألكؿزدق ضؽزأقه زمحدال زة رووتز ف راف زة مدحػددلزة ثظأػضلزدأػديدـزة وحػدزةالثدمػف

دظمضػػلزا قػػدزكأ ػف ؿزة د فضػػلزةإل بلظضػػلزة مثفظضػػلز هػػذهزة ػػراف تزك ػػكزمػػفزضػػؤدتز دحظػػضـزمظف حهػػفز

كزضػػفدلزأروفقهػػفتزومػػفزضحظ ػ زأفزة وحػػدزةالثدمػػف ذز دظمضػػلزة مأػػددةملزضػػدـزةأػػديدةم ز دق ضػػؽزة غفضػػلز
ةالقدهفدضلز حك ملتزأكز دقأضفزة هكرلزةالقدهفدضلز حك مل .ز
ثالثا :البعد البيئى:
دػ ػردوطزة دظمض ػػلزة مأ ػػددةملزةردو ػػفطزك ض ػػؽزة هػ ػ لزوف وض ػػلتز ػ ػ ذةزافظػ ػ زة دظمض ػػلزةالقده ػػفدضلز ػ ػ ز

ةألأػػفسزة كقضػػدزز حػػبلجزة م ػػفاؿزةالقدهػػفدضلزكةالثدمف ضػػلزة د ػ زدكةثههػػفزة ػػدكؿتزوقأػػوفظهفزةألدةلز
دق ضؽزمأدكتزمحض

زال ؽتزوضدزأفزذ ؾزضؤدتز ي ؽزة حدضدزمفزةألزمف زة وض ضلتزظظ زةرزألفززضػفدلز

ة ظمكزةالقدهفدتزضدط ززضفدلزة ط ز

زة مكةردزةالقدهفدضلتزكة د زددهؼزوف مقدكدضلزكة ظدرلتز

افأل ةر ذزة ز ةر ضلزكة مضفهتزةألمػرزة ػذتزضهػددزقف ػرزةألثضػفؿزة قف ضػلزكمأػد وؿزةألثضػفؿزة فدمػلتز
ك كزمفزض رضز ركرلززة دك ضؽزوضفزمدط وف زة دظمضلزةالقدهفدضلزكوضفزة ق فظز

زة وض ل(.)1ز ز

وضدزأفزة دأفؤؿزة م فرزضدكرزقكؿزآ ضلزدق ضؽز ذةزةألمر؟زضمافزة ػكؿزوػ فزةإلثفوػلز ػ زذ ػؾز

ة دأفؤؿزديد ؼزوفيدبلؼزة كثهلزة مدوظفلتز ذةزدـزدغ ضػ زةال دوػف ةر زةالقدهػفدضلز ػ زةال دوػف ةر ز
ة وض ػػلز ػػففزدق ضػػؽزة ظمػػكزةالقدهػػفدتزة ػػذتز ػػكزأأػػفسزة دظمضػػلزضوػػررزةال دػػدةءز ػ زة وض ػلز دق ضػػؽز

ة ظمػػكزةالقدهػػفدتزكة كهػػكؿز قضػػفلزارضمػػلتز زضػػفدلزمػػفزضم اػ زةإلظأػػففزمػػفز ػػكـزكمحػػفرؼتزدأػػف دهز
زة دثدضػدزكةالوداػفرتزض ػمظففززدق ضػؽزة مأػدكتزة محض ػ زة ػذتزضهػوكزإ ضػ تزكزضػفدلزة مدقهػؿز

م ػػفز مػ ػفرزة ظم ػػكزةالقده ػػفدتزض ػػمفزثو ػػرزة
ة داظك كث ز مفزة ا ضبلفزوف

فءز

ػػررزة كةق ػػبز ػ ػ زة وض ػػل.ز ف أ ػػكؽزة ق ػػرزكة د ػػكؽز

زة رزكدقأضفزة وض لتزكدغ ض زةال دوف ةر زة وض ضلزكد

ض هفز

ػ ػ زةال دو ػػف ةر زةالقده ػػفدضلتزضأ ػػدهدؼزة ظض ػػؿزم ػػفزة ظظ ػػفـزةالقده ػػفدتزة ح ػػف م زكمح ػػفدةلز اػ ػرلز

ة أرأػػمف ضلتزةألمػػرزة ػػذتزضقػػكؿزدكفزدق ضػػؽزة ظمػػكزةالقدهػػفدتزكضػػؤدتز قرمػػففزة ػرةءزمػػفزقضػػفلز

ارضمل()2ز.

()1زد /حسام الدين نجاتى :زمرثبزأفوؽتزصز .85ز
()2زد /بركان عبد الغانى :زمرثبزأفوؽتزص .63ز

ززززز ػ زقػػضفزأفزدغ ض ػ زةال دوػػف ةر زة وض ضػػلز ػ زةال دوػػف ةر زةالقدهػػفدضلزض ػػرضزة د ػػقضلز

وف دظمضلزةالقدهفدضلز زأوضؿزة ق فظز

زة وض لتزقض زأظهر زة حك ملزةالقدهفدضلزأح زة ظ فطز

ةالقده ػػفدتز دق ض ػػؽزة ػ ػرووز ػػطزدكفزةال دم ػػفـزوفا ػػفرزة مدردو ػػلز ػػفزذ ػػؾزة ظ ػػفطتز ػػدزأ ػػف د ز

ة حك ملز

زةزدضفدزقدلزة م فاؿزة وض ضلزة ظفدثلز فزدحػددزمهػفدرزة د ػك تزكةزدضػفدزظأػولزة غػف ةز ز

ة مأػوولز بلقدوػػفسزة قػرةرتزكدغضػػرزة مظػػفخزكة دفاػؿز ػ زطو ػػلزةألكزكفزكةأػػدظزةؼزة مػكةردزة طوضحضػػلتز
الأضمفزكأفزة دق ضؿزةالقدهفدتزضديػذزمػفزة ظػفد زة ػكم زةالثمػف ()1زأأفأػفةز دظمضػلتزكمػفز ػـز ػ فز
مفزضدـزةأدهبلا زمفزمكةردزطوضحضلزأكزمفزضظد زمفزد ك زالزضظدرجزقفؿزقأف زة دا لزةالقدهػفدضلز
م ركعتز

بلز فزأفزدق ضؽززقمفضلز حف لز وض لتزض رضزةديفذزمثمك لزمػفزة دػدةوضرزة دػ زمػفز

ػ ػ ظهفزأفزدػ ػػؤدتزالرد ػ ػػفعزة دا ػ ػػلزةالقدهػ ػػفدضلز م ػ ػػركعتزك ػ ػػكزمػ ػػفزضػ ػػؤدتزز ئلقثػ ػػفـز ػ ػػفزة ضػ ػػفـز

وف م ػػرك ف زةالقدهػػفدضلتزةألمػػرزة ػػذتزضػػظحاسزأ ػ وفةز ػ زمحػػدال زة ظمػػكزةالقدهػػفدتتزة ػػذتزضحػػدز

ة أوضؿزة كقضدز دق ضؽززة مأدكتزة محض

زة م مكؿزز ئلظأفف .ز

كة كةق ػػبزأظػ ػ زالزضما ػػفزقو ػػكؿز ػػذةزة ػ ػرأتز ػ ػ زإطبلقػ ػ تزقضػ ػ زأفزةرد ػػفعزة دا ػػلزةالقده ػػفدضلز

م ركعزة ظفد ز فزمدط وف زقمفضلزة وض لتزالزضحدزمور ةرزإل دةرزة قمفضلزة وض ضلزة م مك لتزوقأوففز

أفزة وض لزم ؾز و رضلزثمحفءتز

ػبلز ػفزأفزةإلثػرةءة زة مدط وػلز قمفضػلزة وض ػلز حكةفزدردػ ز ضهػفز

ظ صزة ط ز زةألثؿزة هضرتزوضدزأظ زضػؤدتز دقػكؿزظقػكزة هػظف ف زغضػرزة م ك ػلز وض ػلزكمػفز
ـززضفدلزة ط ز ضهفتزك ض زضدق ؽزة هدؼزةالقدهفدتزمفزة دظمضلززكة كهكؿزز قضفلزارضمل( .)2ز

زك ض ػ زضماػػفزة د اضػػدزز ػ زإمافظضػػلزة دك ضػػؽزوػػضفزدق ضػػؽزمدط وػػف زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكوػػضفز

ة ق فظز

زة وض لتز ف دظمضلزةالقدهفدضلزة يف ضلزمفزة ضكدزمفز ػ ظهفزدػدمضرزة وض ػلزكدهدضػدزة و ػرضلز

وف ظ ػػفء()3تزظدضث ػػلز ث ػػززة مػ ػكةردزة طوضحض ػػلز ػػفزة ك ػػفءزوفقدضفث ػػف زةإلظأ ػػففتززكزض ػػفدلزق ػػدلزة د ػػك زز
ة ظػػفد ز ػػفزةالأػػديدةـزغضػػرزة ح بلظػ زكة ر ػػضدز هػػذهزة م ػكةردتز دغ ضػ زةال دوػػف ةر زةالقدهػػفدضلز ػ ز
ةال دوف ةر زة وض ضلزضثحؿزة حف ـز زةظدظفرزقدك زة اكةر زة دػ زالزدم ػؾزأضػلزدك ػلزقػدرلزمكةثهفدهػفز

كدقمؿزأ فر فزة

فرل.ززكة مغفاللز زة قمفضلزة وض ضلزمفز ظ زد ضضدزةألظ طلز بلقدهفدضلتزة د زدحػدز

أأػػفسزة دظمضػػلتزكمػػفزة كة ػػوزكثػػكدزةردوػػفطزك ضػػؽزة ه ػ لزوػػضفزة وض ػػلزكة دظمضػػلتز ػػبلزضماػػفزد ػػدضـز

()1زض هدزو زمثمكعزمفزضظد زمفزأ بزكيدمف زيبلؿز درلززمظضلزمقددلزغف وفزمفزداكفزأظل .ز
()2زد  /حسونة عبد الغنى :زمرثبزأفوؽتزص .43ز
()3زز ذزة وض لزمفزة مك ك ف زة م درالزوػضفزأػفاظ ز ػذةزة اكاػ زقوػؿزكوحػدزة حك مػلز.ز ػبلزضأػدطضبزأقػدزأفزض ػكؿز
أظظ ػ زأ ػػك زة ثػػزءزة مم ػػكؾز ػ زك ػضسزألقػػدزديػػؿزوهػػذةز.ز ػػف د ك زأ ػكةءزاػػففزأر ػ زأـز ػكة زأـزمػػف زالز
ضظقهرزأ ػرهز ػ زة ماػففزة ػذتزقػد ز ضػ تزوػؿزضظد ػرزكمػفز ػـز مػفزقػؽزة ثمضػبزة ق ػفظز ػ زة وض ػلذزد/عبيدر
فرحات عمى:زقمفضلزة وض لز زظؿزة حك ملزمبزة دطوضؽز
ص.235ز ز

زمهرتزمث ػلزمهػرزة محفهػرلتزةورضػؿز2007تز

أقػػد مفز ػ زةألي ػرتزوػػؿز مػػفزمدبلزمػػففزضظوغ ػ زة حمػػؿز ػ زدق ض همػػف()1تزكالزأػػوضؿز ػػذ ؾزأػػكتز
ودغضضػػرزة كة ػػدزة قفامػػلز ظظػػفـزةالقدهػػفدتزة حػػف م تزكمأػػف دلزة ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زدثػػفكززدػػدظ ز

مأدكضف زة محض لزة ظفد ز فزةظي فضزمأدكتزة ديؿتزكزضػفدلزة ػك زة وض ػ تز قػدزمػفزةالأػديدةـز
غضرزة ح بلظ زكة ر ضدز مكةردزة طوضحضل .ز

وضػػدزأفزة كةقػػبزضظهػػرزأفزدق ضػػؽز ػػذةزةألمػػرزضحػػدزمط و ػفةزهػػح زة مظػػفؿتزظظ ػ ةرزألفزدق ضػػؽز ػػذةز

ة هػدؼزضدط ػ زدغضضػػرزإأػدرةدضثضلزة ػػدكؿزة مد دمػلزدثػػفهزظظردهػفز وض ػلتزكمكق هػفزمػػفزة ػدكؿزة ظفمضػػلتز
ظظػ ػ ةرزألفزمكةثهػ ػػلزة دقػ ػػدضف زكة مأػ ػػدثدة زة وض ضػ ػػلزضدط ػ ػ زدغض ػػرزة ػ ػػظه زة مدوػ ػػبزمػ ػػفزقوػ ػػؿزة ػ ػػدكؿز

ة مد دمػلتز حكةدوػفعزرؤتزميد ػػلزك أػ ف زأا ػرز ػ ف ضلزمػفزمػفز ػػكزقػف ـز ػ زمأػػرحزة قضػفلزة دك ضػػلتز
ألفزة ك ػػبزة قػػف زضثحػػؿزة ػػدكؿزة مد دمػػلزدػػدقاـزةقدهػػفدضفةز ػ زة ػدكؿزة ظفمضػػلتزكضثحػػؿزة قمفضػػلز
ة وض ضلزة مدط ولزر ضفزو رةدلز ذهزة دكؿزكقد فتزكضرثبزة أو ز زذ ؾزإ زأفزة حدضدززمفزمهفدرز

ة د ػػك زضماػػفزظأػػودهفز ػػدكؿزة مد دمػػلتز

ػػبلز ػػفزأفزمدط وػػف زقمفضػػلزة وض ػػلزدقدػػفجز ظ ػػف زمف ضػػلز

وف ظػػلتزكةأػػدظوفطزداظك كثضػػفزأا ػػرزدطػػك ةرزهػػدض لز وض ػػلتزةألمػػرزة ػػذتزضثحػػؿزة ػػدكؿزة مد دمػػلز ػ ز

ة مدقاملز زآ ضف زقمفضلزة وض لتزك كزمفزضدـزةأدظهفرهز زة موق زة فظ  .ز

()1زد /أحمد محمد أحمد حشيش:زة م هكـزة فظكظ ز وض ػلز ػ ز ػكءزموػدأزأأػ ملزة ػفظكفزة محفهػرتزدةرزة ظه ػلز
ة حروضلتأظلز2001تز فمشزص .102ز

املبحث انثبنى
انتبعيت انبيئيت
أ

ػ زة حك مػػلزةالقدهػػفدضلز ثحػػؿزة ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زمك ػػبزة دػػفوبز ػػدكؿزة مد دمػػلتزك ػػكزمػػفز

ةظحاػػسز ػ زة ك ػػبزة وض ػ ز ػػدكؿزة ظفمضػػلتزكضرثػبزة أػػو ز ػ زذ ػػؾزإ ػ زةأػػدغبلؿزة ػػدكؿزة مد دمػػلز
ة قفث ػ ػػلزةالقده ػ ػػفدضلز ػ ػػدكؿزة ظفمض ػ ػػلتز د و ػ ػػؿز اػ ػ ػرلزةإل ػػ ػرةرزوف وض ػ ػػلز ػ ػ ػ زأ ػ ػػوضؿزدق ض ػ ػػؽزة دظمض ػ ػػلز
ةالقدهفدضلتزك كزمػفزأدتز دأػفوؽزة ػدكؿزة ظفمضػلز ػ زة

زة هظف ف زة م ك لز وض لتزدكفزة ظظرز د ضرزذ ؾز

ػغطز ػ زمكةرد ػفزة طوضحضػلتزكة ديهػصز
زة وض ضل.ز هرةملزة ػكةظضفزة وض ػلتزكزضػفدلز

ة ػػك زة وض ػ ز ػػدتزة ػػدكؿزة مد دمػػلتز ػػكزة م أػػرز ػػر ضز ػػذهزة ػػدكؿزة ديهػػصز ػ زة هػػظف ف ز
ة م ك ػػلز وض ػػلتزكأػػحضهفز ظ ػػؿز ػػذهزة هػػظف ف زإ ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلتزممػػفزأػػف ـز ػ زدػػردتزةأل زك ػػفعز
ة وض ضلزدةيؿزة دكؿزة ظفمضل .ز

كددط ػ زقمفضػػلزة وض ػػلززدػكة رزقػػد ةر زمف ضػػلز ػػيملزالزد ػػكتزة ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زدقم هػػفتزك ػػكزمػػفز

ض ػػرضز ػ زة ػػدكؿزة مد دمػػلزة د ةزمػ ػفةزم ػػفدهزد ػػدضـزة ػػد ـزة م ػػف ز ػػدكؿزة ظفمضػػلتز مأػػف ددهفز ػ ػ ز

ة دغ ػ ز ػ زم ػػفا هفزة وض ػػل؛ز فأػػد فرزة ػػدكؿزة مد دمػػلزو مػػفرزة حك مػػلزةالقدهػػفدضلتزكدقرر ػػفززمػػفز

ة ضكدزة وض ضلزقفؿزأحضهفز دق ضؽزة دظمضلزةالقدهفدضلتزض أرزإ زةمهفزود دضـزة مأف دلز دكؿزة ظفمضل .ز
كدح زة داظك كثضفزدك ةرز فمفةز ػ زقمفضػلزة وض ػلتزك ػكزمػفزض ػرضزةأػديدةـزة داظك كثضػفزة ظظض ػلتز

مبزةأدمرةرزة ثهدزالأدظوفطزداظك كثضفزة مدطكرلزة د زدق ؽزقمفضلز وض لتزكمبزة د ػكؽزة داظك ػكث ز
ػػدكؿزة مد دمػػلتزدأػػح زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزثف ػػدلزالأػػدضرةدزة داظك كثضػػفزمػػفزة ػػدكؿزة مد دمػػلتزوضػػدزأفز

ػدضر فز ػػدكؿزة ظفمض ػػلزأكزددثػ ػ ز ده ػػدضرزداظك كثض ػػفزوف ض ػػلزأكزمأ ػػدحم لزالزد ػ ػ ز
ةأليضػ ػرلزد ػػر ضزده ػ ز

ومدط و ػػف زة دظمض ػػلزكة ق ػػفظز ػ ػ زة وض ػػلتزأكزدحم ػػدز ده ػػدضرزة داظك كثض ػػفزم ػػبزة ق ػػرصز ػػ زإدرةجزز

ة ح دزمثمك لزمفزة ركطزة د ضدضلزة د زد رغ زمفزم مكظ تزكدقكؿزدكفزدق ضؽزة هدؼزة مودغػ ز

م ػػفزةأ ػػدضرةدزة داظك كثض ػػفتزكدح ػػكضزة ػػدكؿزة ظفمض ػػلز ػػفزة دا ػػلزة وف ظ ػػلزة دػ ػ زدقم ده ػػفزالأ ػػد دةـز

ة داظك كثضفز.ز ز

ززززززززززززززوعميو تم تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين؛ عمى النحو التالى :ز

المطمب األول :دور الدول المتقدمة فى زيادة حدة المشاكل البيئية فى الدول النامية.

المطمب الثانى :تحكم الدول المتقدمة فى آليات حماية البيئة.

املطهب األول

دور اندول املتقدمت فى زيبدة حدة املشبكم انبيئيت فى اندول اننبميت
د ح زة دكؿززة مد دملززكة راف زة دفوحلز هفزدك ةرز فمفةز زةزدضػفدزمحػدال زة د ػك زة وض ػ ز ػ ز

ة ػػدكؿزة ظفمضػػل()1تز ػػدزةديػػذ زة حك مػػلزمػػفز اػرلزة ظمػػكزةالقدهػػفدتزةألأػػفسزة كقضػػدز دق ضػػؽزة دظمضػػلز
ةالقدهفدضلزة مظ كدلزأحضفةز قهكؿز

زقضفلزارضملز مػكةطظ زة ػدكؿتز ػف ظمكزةالقدهػفدتزمط ػ ز

أأفأػ ػ ز ػ ػرةغوضفز ػ ػ زة ظ ػػرزو م ػػفرزة حك م ػػلزةالقده ػػفدضلتزك ػػفزضدق ػػؽز ػػذةزة ظم ػػكزإالزم ػػفزي ػػبلؿزز

ة م ػكةردزة طوضحضػػلززكةأػػدغبل هفتزوف دوػػفرزأفزةالأػػد مفرز ػػكزةا ضػػلزة ظفثقػػلز
ة دكؿزة ظفمضلتزةألمرزة ػذتزضػؤدتز زضػفدلزة

ة ظفم تز زكضظحاسزأ وفةز

ػػفءز ػ زم ػػفاؿز

ػغطز ػ زة مػكةردزة طوضحضػلزة مكثػكدلز ػ زو ػدةفزة حػف ـز

زأ زك ف هفزة وض ضل( .)2ز

زكضػػد ؿز ػ زذ ػػؾزإقػػدةـزا ضػػرزمػػفزدكؿزة حػػف ـزة ظػػفم زإ ةز ػػلزة غفوػػف زة دػ زدم ػػؿزظقػػك%30زمػػفز

مأفقلزة ضفوألزةأدثفولز مدط وف زة حك ملزةالقدهفدضلتزأحضفةز دهدضر فزكة قهكؿز

زة مظدثػف ز

ة ي ػػوضلتزمد ك ػػلز ػ زذ ػػؾز دق ضػػؽزة ػروو.زوضػػدزأفز ػػذةزة ػرووز ػ زق ض دػ ز ػػكزروػػوزمدػػك ـزكز ةز ػػؼز
قفؿزم فرظد زوف يأف رزة دػ زدقضػؽزوف وض ػلزكمػفزدقكضػ زمػفزمػكةردزطوضحضػلتز قػفؿزإثػرةءزم فرظػ زوػضفز

ة ػرووزة ظػػفد ز ػػفزةأػػدظزةؼزة م ػكةردزة طوضحضػػلزكةال دػػدةءز ضهػػفز دق ضػػؽزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكوػػضفز
ػركرضف زا ف ػػلزقمفضػػلز حف ػػلز وض ػػلتزضدحػػضفزدغ ض ػ زمدط وػػف زة ق ػػفظز ػ زة وض ػػلتزالأػػضمفزكأفز

ة ضملزة وض ضلز مكةردزة طوضحضلزة د زدـزة د قضلزوهفز زم فوؿزة أح ز دق ضؽزة ظمكزةالقدهفدتز ـز

دظػػدرجز ػ زقأػػف زة دا ػػلزةالقدهػػفدضلز م ػػركعتز

ػػبلز ػػفزأفززة ػرووزة ق ض ػ زة ظػػفد ز ػػفز ػػذهز

ة حم ضف زدأد رزو زة دكؿزة مد دملزكة راف زة دفوحلز هفتزظظ ةرز ظثفقهفز زدػ مضفزقهػك هفز ػ ز
ة مػ ػكةدزة ي ػػفـزة بلزم ػػلزإلدم ػػفـز م ض ػػف زة ده ػػظضبزم ػػفزة ػػدكؿزة ظفمض ػػلزو أ ػػحفرزز ض ػػدل()3تزم ػػبزة ض ػػفـز
ودهدضرزة أ بز دكؿزة ظفمضلزمرلزأيرتزو أحفرزمرد حلتزكمػفز ػـز هػ زة مأػد ضدزةألكؿزمػفزةألروػفحز

ة مدق ػػلزمػػفز ػػذهزة حم ضػػلتز ػ ز اػػسزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزة د ػ زقو ػ زة د ػػقضلزومكةرد ػػفزة طوضحضػػلزز
ة مده لزوف ظدرلز دق ضؽزة دظمضلزةالقدهفدضلززة مظ كدلز مكةطظضهف( .)4ز

()1زأ.د /محمد إبراىيم موسى:زظظػرلزإ ػ زمك ػكعزة ػفظكفزة دثػفرتزكأ ػرهز ػ زة وض ػلزد ةرأػلزدق ض ضػلزم فرظػلتزدكفز
ظف رتزدكفزأظلزظ رتزص .110ز
()2زد /حسام الدين نجاتى :زمرثبزأفوؽتزص .18ز
()3زد /زيد المال صافية:زمرثبزأفوؽتزص .19ز
()4زأ /عبد السالم منصور الشيوى:زمرثبزأفوؽتزص128؛زد /محمد صال الشيخ:زةا فرزةالقدهفدضلزكة مف ضلز
د ك زة وض لزككأف ؿزة قمفضلزمظهفتزمطفوبزإضفؾزاكو زأظدرتزة مظهكرلتزأظلز2000تزصز 31ز

كضحػدزمػفزةألأػوف زة ر ضأػلزة دػ زدػؤدتز قػػدلزة م ػفاؿزة وض ضػلز ػ زة ػدكؿزة ظفمضػلتزأػح زة ػػدكؿز

ة مد دملز دراضززة هظف ف زة م ك لز وض لز ػ زة ػدكؿزة ظفمضػلتزقضػ زأظهػرزة كةقػبزة حم ػ زديهػصز
ة دكؿزة مد دملز زة هظف ف زة ظظض لزغضرزة

فرلزوف وض لتز زقػضفزدديهػصزة ػدكؿزة ظفمضػلز ػ ز

ة هػ ػػظف ف زة م ك ػ ػػلز وض ػ ػػلتز ػ ػػف مبلقظزأفزوحػ ػػضزة هػ ػػظف ف زم ػ ػػؿزةألأػ ػػمظ زكةألأػ ػػمدلزكة ودػ ػػركز

اضمفكضف زالزضدـزإظ فؤ فزإالز زة دكؿزة ظفمضلتزظظ ةرز زضفدلزة ك زة وض ز دتزة دكؿزة مد دملزة ذتز
ض ػػر ضزد ػػكطضفزم ػػؿز ػػذهزة ه ػػظف ف زإزةءزآ فر ػػفزة

ػػفرلز ػ ػ زة وض ػػلتز

ػػبلز ػػفزق ػػكلزأثهزده ػػفز

ة د ػرضحضلزكهػرةملزدطوضػؽزة ػكةظضفزة وض ػلتزك ػكزمػفزضقػكؿززدكفزدراضػزز ػذهزة هػظف ف ز ػ زة ػدكؿز

ة مد دمل(.)1زامفزأفزة قفثلزةالقدهفدضلز دكؿزة ظفمضػلزكأػحذزةاليضػرلز دق ضػؽزة دظمضػلزةالقدهػفدضلتزز
كةيدبلؼزة محفضضرزة مدط ولز قمفضػلزة وض ػلز ػ ززقكةظضظهػفز ػفزة محػفضضرزة أػف دلز ػ زة ػدكؿزة مد دمػلتز

ضأ ػػمقففزودراض ػػززم ػػؿز ػػذهزة ه ػػظف ف ز ػ ػ زة ػػدكؿزة ظفمض ػػلتزدكفزةالادػ ػ ةر زوفا ػػفرزة أػ ػ وضلز ه ػػذهز

ة م رك ف ز ػ زة وض ػلتزك ػكزمػفزضماػفز ػدهزدغ ضوػفةز بل دوػف ةر زةالقدهػفدضلزة دػ ز ر ػدهفزة حك مػلز
زةال دوف ةر زة وض ضل( .)2ز

كضحدزمفزةألأوف زة دة ضلزالزدضفدزة د ك ز زة دكؿزة ظفمضل؛زقوك هفز ثحؿزوض دهػفزمردحػفةزيهػوفز

الأػػد وفؿزة مي ػػف زة هػػظف ضلزة مقظػػكرزدػػدةك هفز ػ زة ػػدكؿزة مد دمػػلتز هػرةملزة ػكةظضفزة وض ػػلز ػ ز
ة ػػدكؿزة مد دمػػلزض ػػرضزكثػػكدزمػػدة فزهػػقضلزز ػػدي صزمػػفز ػػذهزة ظ فضػػف تزوضػػدزأفزةرد ػػفعزة دا ػػلز
ة مدط وػػلزإلظ ػػفءز ػػذهزة مػػدة فتزكزة أػػح زظقػػكزدق ضػػؽزة ػرووتزك ػػحؼزة

ػػمضرزة و ػػرتتزثح ػػؿزز

ة دكؿزة ظفمضلزد وؿزود فز ذهزة مي ف ز زأ ةر ضهفتزدكفزم ةر فلز آل فرزة أ وضلز

زة وض ل( .)3ز

كض ح زة ك زة وض زدك ةرز فمفةز زدك ضرزقمفضلز حف لز وض لتزالأضمفز زة ػدكؿزة مد دمػلزة دػ ز

ددمدػػبزوفرد ػػفعزة ػػك زة وض ػ ز ػػدتزمكةطظضهػػفتزم فرظػػلزوػػف ك زة وض ػ زة أػػف دز ػػدتزم ػكةطظ زة ػػدكؿز
ة ظفمضلتزقض زضردوطزة ك زة وض زوف ديؿزةردوػفطزك ضػؽزة هػ لتز زضػفدلزة ػديؿزدػؤدتز زضػفدلزة ػك ز
ػدكتزة ػػك زة وض ػ ز ػ زة ػػدكؿزة مد دمػػلز ػػفزة ػػدكؿزة ظفمضػػلتز فرد ػػفعز
ة وض ػ تزضؤاػػدزذ ػػؾزةرد ػػفعزمأػ ز
مأدكتزة ديؿزة ردتز دتزمكةطظ زة ػدكؿزة مد دمػلزكزضػفدلزك ػضهـزة وض ػ زضػد حهـز أػح ز قهػكؿز
ػ زة أػ بزة مد ػػلزمػػبزة محػػفضضرزة وض ضػػلزدكفزة ظظػػرز مظهػػفتز ػ زقػػضفزأفزةظي ػػفضزة ػػديؿزة ػػردتز

زة ػدكؿزة ظفمضػلزكدػدظ زمأػدكضف زة محض ػلتزضػظحاسزأػ وفةز ػ زك ػضهـزة وض ػ ز()4تزكض أػرزأػحضهـزز

د وضلزةقدضفثفدهـزةألأفأضلزمفزة أ بزريضهلزة مفتزدكفزة ظظرز مدتزةد فقهفزمبزة محفضضرزة وض ضلز
()1زد /أحمدد إبدراىيم مدالوى :ززدػ ضرزة حك مػلزةالقدهػفدضلز ػ زة وض ػلز ػ زدكؿزةالدقػفدزةألكروػ زكدكؿزة اكمضأػػفتز
مث لزثفمحلزة م ؾزأحكدتزة حددزةالكؿزأظلز2014تزص .13ز
()2زأ .د /محمد إبراىيم موسى :زظظرلزإ زمك كعزة فظكفزة دثفرتز.....تزمرثبزأفوؽتزص 123ز
()3زد /سامى محمد عبد العال:زمرثبزأفوؽتزص .63ز
()4زد /أحمد إبراىيم مالوى :زمرثبزأفوؽتزص.5

ة مدط وػػلتز ػػكلزة ػكةظضفزة وض ضػػلز ػػدكؿزة مد دمػػلزكزضػػفدلزك ضهػػفزة وض ػ زضحػػدةفزمػػفزةألأػػوف زة مؤدضػػلز
دمدحهفزووض لزظظض لتزكمفزةألأوف زة مؤدضلز زضفدلزقدلزة د ك ز زة دكؿزة ظفمضل .ز

كضؤاػػدزمػػفزأ ػ ؼزأفزة ػػدكؿزة مد دمػػلزد ػػرضزمحػػفضضرزوض ضػػلز ػ زة أ ػ بزا ػػرطز ظ فذ ػػفزألأ ػكةقهفز

ة دةي ضػػلتزك ػػكزمػػفزض أػػرزر ػػهفزالأػػدضرةدزة مظدثػػف زة ز ةر ضػػلزمػػفزقوػػؿزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزز حػػدـزك ف هػػفز

وف مح ػػفضرزة وض ض ػػلزة بلزم ػػلز ق ػػفظز ػ ػ زه ػػقلزةإلظأ ػػففز ػ ػ زة ػػدكؿزة مد دم ػػل()1تز ػ ػ زة ػػرغـزم ػػفز

إم ػػدةد فز ػػدكؿزة ظفمض ػػلزوف موض ػػدة زة

ة روو(.)2ز ز

ػػفرلزة مقظ ػػكرزةأ ػػديدةمهفزدةي ػػؿزأأػ ػكةقهفزأ ػػحضهفز دق ض ػػؽز

ضوػػضفزممػػفزد ػػدـزأفزة ػػدكؿزة مد دمػػلزدأػػديدـزة حك مػػلزةالقدهػػفدضلز زضػػفدلزة ثػػكلزة فه ػ لزوضظهػػفز

كوػػضفزة ػػدكؿزة ظفمضػػلتزكدػػد بزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزدق ػ ز ػػغطزدق ضػػؽزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلتز وػػكؿز ا ػرلز
ةإل رةرزوف وض لتزمأدغ لز زذ ؾزقكدهفزةالقدهفدضلزكزضػفدلزك ضهػفزة وض ػ ز ك ػفءزومدط وػف زة ق ػفظز
ػ زة وض ػػلتزكد ػػرضز ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزة أػػح ز ق ػػفظز ػ زة وض ػػلتزوضػػدزأفزة ق ػػفظز ػ زة وض ػػلز

زإز لزة ػكةرؽزةالقدهػفدضلزوػضفزة ػدكؿزة ظفمضػلزكة ػدكؿزة مد دمػلتزكةديػفذزدػدةوضرزمف ضػلز ػيملز
ضدط زة
ق ػػفظز ػ زة وض ػػلتزكة حمػػؿز ػ زةأػػدظوفطزداظك كثضػػفزثدضػػدلزالزدػػؤدتز ئل ػرةرزوف وض ػػلتزك ػػكزمػػفز

ضثحػػؿزآ ض ػػف زة ق ػػفظز ػ ػ زة وض ػػلز ػ ػ زض ػػدزة ػػدكؿزة مد دم ػػلتزك ػػكزم ػػفزضما ػػفزةأ ػػدظهفرهزم ػػفزي ػػبلؿز
ة مط زة دف .ز ز

()1زد /إبدراىيم عبددد العزيددز داود:زة دػ ضرزة مدوػػفدؿزوػػضفزقػػفظكفزة وض ػػلزكة ح ػػكدزة مدظضػػلزتزمث ػػلزركحزة ػكةظضفتزا ضػػلز
ة ق كؽز–زثفمحلزطظطفتزة حددزة أفدسزكة بل كفتزأظلز2005تزص .312ز
()2زأ.د /عبد السالم منصور الشيوى :زمرثبزأفوؽتز .132ز
ذضدحػػضفز ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلزأفزد ػػكـزودغضضػػرزأضفأػػدهفزةإلظدفثضػػلتزكةأػػدرةدضثضفدهفزة دهػػظضحضلزمػػفزدهػػظضبزوهػػدؼز
ةالأدهبلؾزإ زدهظضبزو هدزة دهدضر.ز هذةزة دغضضرزضماظهفزمفزةالأديدةـزة ر ضدز مفزدم ا زمفزمكةردتزامفزأظ ز
ضثظوهفزةأل رةرزة وض ضلزة مقدم ػلتزكذ ػؾزألفزة دهػظضبزو هػدزة دهػدضرزأػض رضز ضهػفزةال دػزةـزوف محػفضضرزة وض ضػلز
ة دك ضلزتقد زالزدهطدـزور ضزة دكؿزةأليرتزديكؿزمظدثفدهفزإ ػ زأأػكةقهف.امفزأظػ زأػض زم زوفأػديدةـزمهػفدرز
طفقػػلزة ظظض ػػلزتكة د ػ ززدماظهػػفزمػػفزدق ضػػؽزأ ػػدةؼزة دظمضػػلزة مدكةه ػ لزوض ضػػفتزظظ ػرةزألظ ػ زالزضػػظثـز ظ ػ زةظوحػػف ز
م ك ف زأكزأظهفزد ؿزإ زقدزاوضرزمفز ذةزةالظوحف .زك ذةزةالأديدةـز كزة ذتزأػف دزة ػدكؿزة مد دمػلز ػ زدوػكأز
د ؾزة مافظلزكةقدبل هفزماففزة هدةرلز زة كهكؿزوظأ زة د ك زإ زة قدكدزة مأمكحزوهفذ.زد /مندى قاسدم:زأ ػرز
أضفأف زةالأد مفرزكة دظمضلزةالقدهفدضلز
ص .114ز

زة وض ػلتزمطػفوبزة هض ػلزة حفمػلز بلأػدحبلمف تزة ػف رلتزأػظلز1994تز

املطهب انثبنى
حتكم اندول املتقدمت فى آنيبث محبيت انبيئت
د ػػاؿزقمفضػػلزة وض ػػلز مػفةز ف مضػفةزض ػػغؿزأذ ػػففزة مثدمػػبزة ػػدك تزكدق ضػػؽز ػػذهزة قمفضػػلزض ػػرضز

ة دحفكفزوضفزأ

فءزة مثدمبزة دك تزكدك ضرزة مكةردزة بلزملز ق فظز ػ زة وض ػل(.)1زكد ػؼزة قف ػلز

ةالقدهػػفدضلز ػػدكؿزة ظفمضػػلز ف ػفةزأمػػفـززقضفمهػػفزوػػفإلثرةءة زة بلزمػػلز ق ػػفظز ػ زة وض ػػل()2تزك ػػكزمػػفز
ض رضز

ززة دكؿزة مد دملزة دزةمفةزم فدهزد دضـزة مأف دة زة مف ضػلز ػدكؿزة ظفمضػلز مأػف ددهفز ػ ز

دق ضؽزقمفضلز حف لز وض ل()3؛ز كدهفزةالقدهفدضلزة ظفدثلز فزةأد فر فزو مػفرزة حك مػلزةالقدهػفدضلتز
كدقرر فزمفزة ضػكدززة وض ضػلزقػفؿزأػحضهفز دق ضػؽزة دظمضػلزةالقدهػفدضلتز

ػبلز ػفزدقم هػفزة ظهػض ز

ة ػكة رز ػ ززضػػفدلزقػػدلزة د ػػك ز ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلتززض زمهػػفزودقمػػؿزمأ ػ ك ضدهفز دػػك ضرزقمفضػػلز حف ػػلز
وض لتزكد دضـزة مأف دة زة مف ضلز دكؿزة ظفمضلتز د اضدزهػدؽزظكةضف ػفتزكرغودهػفز ػ زمأػف دلزة ػدكؿز

ة ظفمضلز

زة دي صزمفزةألأوف زة د زدؤدتز بل ددةءز

زة وض ل(.)4زك

زة رغـزمفزأ مضلز ذةز

ةألمػػرزإالزأظػ زض ػػبزة ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زمك ػػبزة دػػفوبز ػػدكؿزة مد دمػػلتزكضثحػػؿزقمفضػػلزة وض ػػلزر ػػضفز
و رةدلزة دكؿزة مد دملتزك كزأمرزوف غزة يطكرلز
كد رض زمدط وف زة ق فظ ز

زة دكؿزة ظفمضلزكة وض لز .ز

زة وض ل زةأديدةـ زة داظك كثضف زة ظظض لت زكة حمؿ ز

ةأل رةر زة وض ضل زة ظفدثل ز ف زةأديدةمهف ز

زد ضؿز

زدق ضؽ زة دظمضل زةالقدهفدضل()5ت زمب زةأدمرةر زة ثهدزز

الأدظوفط زداظك كثضف زأا ر زدطك ةر زدك ر زقمفضل زأا ر ز ف ضل ز وض ل()6ت زكدأد ر زة دكؿ زة مد دملز
كة راف زة دفوحل ز هف زوف مظف ب زة مدقه زمف زة د دـ زة داظك كث ؛ زإزةء زةمدبلاهف ز مكةرد زة و رضلز

كة مف ضل زكة ح زكؿ زة فدرل ز

ة دكؿ زة ظفمضل زوف درغض

زةإلودةع زكة دطكضرت ز

زدفرل زكة در ض

بلَ ز ف زأحضهف زالأد دةـ زة ح كؿ زة ظفوغل زمفز

زدفرل زأيرت؛ ز زضفدل زقكدهف زك مفف زةأدمرةر زد كقهفز

()1زد /سامى محمد عبد العال:زمرثبزأفوؽتزص.54
()2زأ .د /محمد إبراىيم موسى:زظظرلزإ زمك كعزة فظكفزة دثفرتز.....تزمرثبزأفوؽتزص .133ز
()3زأ .عبددد العزيددز قاسددم محددارب:زأ ػػـزةا ػػفرزةالقدهػػفدضلز ميف ػػلزقكة ػػدزة وض ػػلز(زة ق ػػكؿزة مدوحػػلز محف ثدهػػف)زتز
رأف لزمفثأدضرزتزا ضلزة ق كؽزتثفمحلزةإلأاظدرضلتزأظلز2004تزص 30ز
()4زأاػػد زقمػػلزرضػػكز1992ز ػ زأفززدػػك ضرزقمفضػػلز حف ػػلز وض ػػلزضدط ػ زإظ ػػفؽزمػػفزض ػػر زمػػفز125زم ضػػفرزدكالرز
أظكضفتزكدكقبز ددزمفزة يورةءزة مهدمضفزوف وض لزأفزمحف ثلزةأليطفرزة وض ضلزضدط زإظ ػفؽزمػفزض ػر زمػفز625ز
م ضفرزدكالرزأظكضفز.زد /زيد المال صافية:زمرثبزأفوؽتزص .13ز
()5زد /صالح زين الدين:زمرثبزأفوؽتزص .60ز
()6زد /حسام الدين نجاتى :زمرثبزأفوؽتزصز .76ز

ة داظك كث ( )1ت زمب زقرمفف زة دكؿ زة ظفمضل زمف زةالأد فدل زمف ز كؿ زأوظف هف زة فدرضف ز
آمف هفتزوهدؼزة ق فظز

زمضزةفزة كتز زة حبلقف زة دك ضل( .)2ز

زدق ضؽز

كدأح زة دكؿ زة ظفمضل زثف دل زالأدضرةد زة داظك كثضف زمف زة دكؿ زة مد دمل زدق زكط ل ز زدق ضؽز

ة دظمضلزةالقدهفدضلز مكةطظضهفتزك كزمفزضثحؿزة دكؿزة مد دملزدر ضزدهدضرزة داظك كثضفزة مدفقلز
دضهفتزرغولزمظهفز زةالأد فر زومظف حهف زك مففزد كقهف زكزة ق فظ ز

زة مأف ل زة فه ل زوضظهفز

كوضفزة دكؿزة ظفمضلتزأكزدهدضرزداظك كثضفزوف ضلزأكزمأدحم لزالزد زومدط وف زة دظمضلزةالقدهفدضلز
دكؿزة ظفمضلتزأكزةإلقدةـز

زدهدضرزة داظك كثضفزمبزة قرصز

زإدرةجزمثمك لزمفزة ركطز

ة د ضدضلتزة د زدقكؿزدكفزدق ضؽزة هدؼزة مودغ زمفزدقمؿزة دا لزة مف ضلزة وف ظلت زة ظفدثلز فز

ةأد دةـزة داظك كثضفزكة د زد رغزة ح دزمفزم مكظ ( .)3ز

كضرثب زأأفس زة ركط زة دحفقدضل ز رغول زة راف زكة دكؿ زة مد دمل ز

زدارضس زدوحضل زة دكؿز

ة ظفمضلز هفتزكضد ؽزذ ؾزمبزد اضدزة وحض()4زذأفزأأفسزة ركطزة ح دضلزضرثبزإ زذة د كؽزة دثفرتز

ة دثفرتز مكردضفتزطف مفزأظهفزالزدوررز طزومحفضضرز ظضلزمردوطلزوف داظك كثضفزذةدهفزمقؿزة ح د.ز
كذ ؾزأفز ذهزة ركطزد ضرز زق ض لزةألمرتزمأ لز دـزكثكدزداف ؤزداظك كثذزأكزةقدهفدلزوضفز

طر زة ح دتزامفزأفزة ركطزة م ضدلزالزدظه ز طز

زمقدكتزة داظك كثضفزمقؿزة ح دتز حكةظمفز

د مؿزأض فزمقضطهف زة دثفرل زكةالقدهفدتذتز ف كةقبزة حم زضور ف ز

زأف زقوكؿ زة دكؿ زة ظفمضلز

ة ي كع زذ ز ممفرأف زة م ضدل زة مثق ل زظظ ةر ز قفثدهف زة مفأل زإ زدق ضؽ زة دظمضل زةالقدهفدضلز
ة فم لتزة د زالزضد د زإظثفز فزدكفزة قهكؿز

زأأرةرزة د ظضلزكة د زدقفطزوأضفجزقهضفزمفز

ة أرضلتزالزأوضؿزإ زديطض زإالزودا لزوف ظلتزكدق زكط لزقضكدزك ركطزدحأ ضلتزدافدز زا ضرز
مفزةألقضففزأفزد رغز م ضلزظ ؿزة د ظضلزمفزأتزإأهفـز زدق ضؽزأ دةؼزة دظمضلزة مظ كدلذ( .)5ز

()1زد /جالل وفاء محمدين:زمرثبزأفوؽتزص .7ز
()2زد/ىانى محمد دويدار:زظطفؽزةقدافرزة محر لزة داظك كثضلزوكةأطلزة أرضلتزدةرزة ثفمحلزة ثدضدلزةإلأاظدرضلتز
1996تزص .7ز
( )3د/إبدددراىيم قدددادم:زة ػػركطزة م ضػػدلز ػ ػ ز ػػكدزظ ػػؿزة داظك كثض ػػفزكدكر ػػفز ػػ زداػ ػرضسزة دوحضػػلزة داظك كثضػػلز ػ ػ ز
ة مأدكتزة د زك تزرأف لزدادكرةهتزق كؽز ضفز مستزأظلز2002تزص .220ز
()4زد/محسن شفيق:زظ ػؿزة داظ زك كثضػفزمػفزة ظفقضػلزة فظكظضػلزتمراػززة وقػك زكة د ةرأػف زة فظكظضػلزكة دػدرض زة مهظػ ز
ة ػػفظكظ تزمطوحػػلزثفمحػػلزة ػػف رلت1984تزص68؛زد/سددميحة القميددوبى:زمػػدتزثػكةززدطوضػػؽزة ػػفظكفزة ػػكطظ ز
زة دقاضـزو فزدظ ضذزة ح كدزة دك ضلز ظ ؿزة داظك كثضػفتزأ مػفؿزمهػدةلزد/زمقأػفز ػ ضؽتزدةرزة ظه ػلزة حروضػلز
ة حروضلتزة ف رلتزأظلز2002تزص .309ز
()5زد/ىددانى صددالح سددرى الدددين:ز ػػدزظ ػػؿزة داظك كثضػػفز ػ زظػػؿزأقاػػفـزقػػفظكفزة دثػػفرلزة ثدضػػدتزدكفزظف ػػرتزأػػظلز
2001تزص .13ز

كق ػػدزةدثهػ ػ زة ػػدكؿزة ظفمض ػػلز ػ ػ زمقفك ػػلزم ػػفزثفظوه ػػفز دي ض ػػؼزم ػػفزغ ػ ػكةءزة ػػركطزة ح دض ػػلز

ة مثق ػػلتزة ظفدثػػلز ػػفزةأػػدغبلؿزة طػػرؼزة ػػكتز هضمظد ػ زةالقدهػػفدضلزكة ظضػػلز ػػرضز ػػركط تزإ ػ ز
ة دػػديؿزو كة ػػدزقمف ضػػلزد ػػررزإوطػػفؿزة ػػركطزة ح دضػػلزة مثق ػػلتزكضظهػػرزذ ػػؾزمػػفززدظظػػضـزة م ػػرعز

ة مهػػرتز ػػركطزة د ضدضػػلزة ػكةردلزوح ػػدزظ ػػؿزة داظك كثضػػفتزقض ػ زدػػديؿزة م ػػرعز دظظضمهػػف()1تز فد ػزفةزز
دك ضرزقمفضلز حف لز مأدكردزة داظك كثضفتزد مفز زةأديدةـزة داظك كثضفزة مأدكردلتز دق ضؽزة هدؼز

ػفدضلزكةالثدمف ض ػػل()2تزم ػػر ةرزإوط ػػفؿز
ز
ة مودغػ ػ زم ػػفزةأ ػػدضرةد فزكة مدم ػػؿز ػ ػ زدق ض ػػؽزة دظمض ػػلزةالقده ػ
ة ركطزة ح دضلزة د ضضدضلزة كةردلز ز دزظ ؿزة داظك كثضفزك :ز ز

 -تقييد حرية المستورد فى استخدام التكنولوجيا أو تطويرىا

أاػػػدزة م ػ ػػرعزة مهػ ػػرتز ػ ػػدـزهػ ػػقلزاف ػ ػػلزة ػ ػػركطزة د ػ ػ زد ضػ ػػدزقرضػ ػػلزة مأػ ػػدكردز ػ ػ زةأػ ػػديدةـز

ة داظك كثضػػفزة مأػػدكردلتز حكة ةزم ػ زوفأػػديدةمهفز ػ زمثػػفال زمقػػددلتزأكز دق ضػػؽزأغ ػرةضزمحضظػػلتز مػػفز

ة ثػف ززةأػديدةـزة داظك كثضػفزة مأػدكردلز ػ زة حدضػدزمػفزة مثػفال تزكمػػبزذ ػؾز ػ فزمػكردكزة داظك كثضػػفز
ضحمػػدكفزإ ػ زد ضضػػدزقرضػػلزمأػػدكردزة داظك كثضػػفتز حكة ةزم ػ زةأػػديدةمهفز ػ زمثػػفال زمقػػددلزأكز دق ضػػؽز
أغرةضزمحضظلتز فد ضفزمفزذ ؾزإقافـزأضطردهـز

زمأدكردزة داظك كثضفزك مففزكثكدهز زمرازز

دوح ز هـ .ز
كقػػررزة م ػػرعزة مهػػرتزإوطػػفؿزة ػػركطزة ح دضػػلزة د ػ زدقػػكؿزدكفزة أػػمفحز مأػػدكردزة داظك كثضػػفز
ودطكضرزة داظك كثضفزمقؿزة دحفقدتز ف هدؼزمفزد ؾزة ركطتزضرثبز رغولزة دكؿزة مد دملز ػ زة ق ػفظز
ػ زة ثػػكلزة فهػ لزوضظهػػفزكوػػضفزة ػػدكؿزة ظفمضػػلتزومظػػبزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزمػػفزة ػػديكؿز ػ زمظف أػػلزثػػفدلز

كم ػػرك لز هػػفتزوهػػدؼزة ق ػػفظز ػ زمض ػزةفزة ػػكتز ػ زة حبلقػػف زة دك ضػػلتزك ػػمففزةأػػد فر فزومظػػف بز
ة دثػػفرلزة دك ضػػل.زكة كةقػػبزأفز ػػذهزة ػػركطزدحػػدزمػػفزقوضػػؿزة كأػػف ؿزة د ػ زد ث ػ زإ ضهػػفزة ػػراف زة مػػكردلز
داظك كثض ػػفز ق ػػدزم ػػفزق ػػدرلزة ػػراف زة مأ ػػدكردز داظك كثض ػػفز ػ ػ زةالأ ػػد فدلزة م ػ ػ زم ػػفزة داظك كثض ػػفز

ة مأدكردلتزوقرمفظهفزمػفزدطػكضرزكدطكضػبزة داظك كثضػفزومػفزضػدبلءـزمػبزة ظػركؼزة مق ضػلز مأػدكردزأكز

ومفزضدبلءـزمبزة ظركؼزة يفهلزوف مظ لزة مأدكردلز داظك كثضف( .)3ز

()1زد مفزقفظكفزة دثفرلزة مهرتزرقـز17ز أظلز 1999هؿزيفصزدق ز ظكةفزظ ؿزة داظك كثضفزكذ ؾزمفز
ة مكةدزمفز72زإ ز .87ز
()2زأ .د /محمد إبراىيم موسى :ة ظظفـزة فظكظ ز ح كدزظ ؿزة داظك كثضفتزمرثبزأفوؽتزصز .90ز
( )3د /محسن شفيق :زمرثبزأفوؽتزص29؛زد /صالح الدين جمال الدين:ز كدزظ ؿزة داظك كثضفزدظفزعزة كةظضفز
كدأكضلزة مظفز ف تزدكفزدةرزظ رتزأظلز2011تزص250؛زد /حسام عيسى:زظ ؿزة داظك كثضف زدرةأف ز ز
ةا ضلزة فظكظضلز دوحضلزة دك ضلت زدةرزة مأد وؿزة حرو ت زأظلز1987تزص177تز372؛زد /سميحة القميوبى:ز
مرثبزأفوؽتزص .333ز

كضد ؽزذ ؾزمبزد اضدزة ػوحض()1زأظػ زذالزضثػكززأفزضد ػمفز ػدزظ ػؿزة داظك كثضػفز ػرطفزضقػدزمػفز

ظ ػػفطزة مأػػدكردز ػ زة وق ػ زكة دطػػكضرتزإذزأفز ػػذةزة ػػرطزضأػػدهدؼز ػ زة م ػػفـزةألكؿزة قػػدزمػػفزقػػدرلز
ة مأدكردز

زةادأف زة داظك كثضفتزإذزوغضرزظ فطزة وق زكة دطكضرتزأضو زة مأػدكردزأأػضرةز مػكردتز

كومفزضؤدتزإ ض زذ ؾزمفزة قدزمفزقدرد ز

زة مظف ألتز ضظؿزقفوحفز زمثفؿز فوػ زكثفمػد.زكضحدوػرز

مفزقوضؿزة قدزمفزظ فطزة مأدكردز زمثفؿزة وق زكة دطكضرزمظبزة مأدكردزمفزإديفؿزدقأضظف زأكز
دح ػػدضبل ز ػ ػ زة داظك كثض ػػفزمق ػػؿزة ح ػػدزأػ ػكةءزدح ػػؽزةألم ػػرزوده ػػمضـزة مظ ػػد زة ظه ػػف زكمكةهػ ػ فد زأكز

وف طرض لزة هظف ضلزة مأديدملز زةإلظدفجذ .ز

 إلزام المستورد بقبول التحسينات المدخمة عمى التكنولوجيا المستوردةمهرتز مأدكردزة داظك كثضفزوقؽزة دمأؾزو وطفؿزة رزكطزة دحفقدضلزة د زد زم ز
ضحدرؼزة م رعزة ز

و وكؿزةإل ف ف زة مأد و ضلزة دػ زقػدزض ػض هفزمػكردزة داظك كثضػفز ػ زة داظك كثضػفزة مهػدرلزمػبزإ ةزمػ ز
ود بزقضمدهفتز

زة رغـزمفز ػدـزةقدضفثػ زإ ضهػفتزقضػ زأردػفتزة م ػرعزأفزة هػدؼزمػفز ػذهزة ػركطتز

ػدظزةؼزة ػد ةر زة مف ضػلز مأػدكردتز ػفز
ضي زك ةر ز د فةزغضرزمح فزضدم ػؿز ػ زقػرصزة مػكردز ػ زةأ ز
طرضؽزإ زةم زو وكؿزة دقأضظف زة مدي لز

زة داظك كثضفزمقؿزة دحفقدتزدكفزة ثهكؿز

مفززقوك هف(.)2زك حؿز ذةزمفزد بزة م رعزة مهرتز د رضرزإمافظضلزإوطفؿز ذهزة ركط( .)3ز

زأضلززمضزلز

كضرثػػبزة أػػو ز ػ زذ ػػؾزأفذةألهػػؿزة حػػفـز ػ زةال د ػزةـزوظ ػػؿزة دقأػػضظف زأفزضػػدـزوف مثػػففتزكذ ػػؾز
وف ظأ ػػولز دقأ ػػضظف زة دػ ػ زدظ ػػؿزإ ػ ػ زة مد ػ ػ تز ػػضسز م ػػكردزد ف ػ ػ زأتزم فو ػػؿزإ ػػف ز ػػفز ػػذهز
ة دقأضظف تزكقد زك ػكز ػـزداػفز ظػفؾزإدػفكلزأػفرضلتزوػ فزاػففز مػفزة دقأػضظف زضػديؿزأهػبلز ػ ز مػفز

قؽزة محر لزة ذتزدـزد ح زمفزقوؿ()4ذتزك كزمفزضحظ زهقلز ذهزة ركطزطف مفزأفزمكردزة داظك كثضفز
ػػفزضد ف ػ زم فوػػؿزمػػفزة مأػػدكردزظظضػػرزظ ػ ز هػػذهزة دقأػػضظف تزكمػػفز ػػـزض دهػػرزةإلوطػػفؿز ػ زقف ػػلز

إ زةـزة مأدكردزو وكؿزة دقأضظف زة مدي لز

زة داظك كثضفزمقؿزة دحفقدزمبزإ زةم زو دةءز مظهف .ز

 حرمان المستورد من الحصول عمى تكنولوجيا مماثمة أو منافسة لمتكنولوجيا المستوردةدقفكؿزة دكؿزة مد دملزكة راف زة دفوحلز هفزةالقد فظزود كقهفزة داظك كث زتزوهدؼزة ق فظز

ز

ة ثكلزة فه لزوضظهفزكوضفزة دكؿزة ظفمضلتزك مففزداػرضسزدوحضػلزة ػدكؿزة ظفمضػلز هػفتزومػفزض ػمفز هػفز

( )1د /جالل وفاء محمدين:زمرثبزأفوؽتزص .108ز
( )2د /سيد طو بدوى:زمرثبزأفوؽتزص .42ز
()3زد /سميحة القميوبى:زمرثبزأفوؽتزص .334ز

( )4د /يوسف عبد اليادى االكيابى:زة ظظفـزة فظكظ ز ح كدزظ ؿزة داظك كثضفز زمثفؿزة فظكفزة دك زة يفصتز
رأف لزدادكرةهتزا ضلزة ق كؽز–زثفمحلز ضفز مستزأظلزز1989تزص .80ز

ة ق فظز

ة قهكؿز

زمضزةفزة كتزة أف دز زة حبلقف زة دك ضل()1تمفزيبلؿزة ظصز

زقرمففزة مأدكردزمفز

زداظك كثضفزممف لزأكزمظف ألز داظك كثضفزمقؿزة دحفقدتزك كزمػفزد ػبزة م ػرعزة مهػرتز

دػػديؿزم ػػر ةرزوطػػبلفزاف ػػلزة ػػركطزة د ػ زد ضػػدزمػػفزقرضػػلزة مأػػدكردز ػ زةأػػديدةـزة داظك كثضػػفزمقػػؿز

ة دحفقػ ػػد()2تزةألمػ ػػرزة ػ ػػذتزضحط ػ ػ زمأػ ػػدكردزة داظك كثضػ ػػفزماظػ ػػلزة دحفقػ ػػدزمػ ػػبزغضػ ػػرزة مأػ ػػدكردزالأػ ػػد دةـز
داظك كثضفزممف لزأكزمظف ألز داظك كثضفزمقؿزة دحفقد( .)3ز

 تدخل مورد التكنولوجيا لتحديد حجم اإلنتاج وآلية توزيعوضحدزإقدةـزمأدكردزة داظك كثضفز

زةأدضرةدزة داظك كثضفزكدقمػؿزة دا ػلزة مف ضػلزة وف ظػلزة ظفدثػلز

فزةأدضرةد فتزمور ةرز دمدحػ زوقرضػلزدفمػلزك ػفةز مػفزضقػكزهزمػفزقػد ةر زك ػ ز ػكءزمػفزضأػح ز دق ض ػ ز
مػػفزأ ػػدةؼ(.)4زك ضػ زضحػػدزمػػفزقوضػػؿزة ػػركطزة ح دضػػلزة مثق ػػلزة دػ زدقػػكؿزدكفزدق ضػػؽزةالأػػد فدلز
ةم

زمفزة داظك كثضفزة مأدكردلتزإ زةـزمأدكردزة داظك كثضفزو ظدفجز ددزمحضفزمفزة أػ بتزأكزإ ةزمػ ز

ووضػػبزمظدثفد ػ زدةيػػؿزةألأ ػكةؽزة دةي ضػػلتزأكزدػػديؿزة مػػكردز دقدضػػدز مػػفزة أ ػ حلتزك حػػؿز ػػذةزمػػفزاػػففز
دة حفةز م رعزة مهرتز دديؿزم ر ةرزوطبلفزاف لز ذهزة ركطز( .)5ز
 شرط الشراء االجبارىضحدز ذةزة رطزكوقؽزأقدزأ ـزة ركطزة دحفقدضلزة د زضقرصزمػف ا زة داظك كثضػفز ػ زإدرةثهػفز
ح ػدزظ ػؿزة داظك كثضػػفتزوهػدؼزإقاػػفـزة أػضطرلز ػ زمأػػدكردزة داظك كثضػفتزك ػػمففزدوحضدػ زةالقدهػػفدضلز
مكردزة داظك كثضف()6تزكضحظ زذ ؾزة رطزة دزةـزة مأػدكردزو ػرةءزةقدضفثفدػ زمػفزة مػكةدزة يػفـزكة محػدة ز
كةاال زة بلزمػػػلزالأػػػديدةـزة داظك كثضػ ػػفزة مأػػػدكردلزمػ ػػفزة م ػػكردزذةد ػ ػ زأكزم ػػفزيػ ػػبلؿزة ثهػ ػػف زة د ػ ػ ز
ضقدد ف(.)7ز ز

()1زد /صالح الدين جمال الدين:زمرثبزأفوؽتزص .250ز
زز
()2زد /ىانى صالح سرى الدين:زمرثبزأفوؽتزص100؛زد/محسن شفيق:زمرثبزأفوؽتزص.28
()3زد /سميحة القميوبى:زمرثبزأفوؽتزصز .320ز
()4زد /ىانى صالح سرى الدين:زمرثبزأفوؽتزص 100ز
( )5زد /سميحة القميوبي :زد ضضـز ركطزة دحفقدزمفزة ظفقضلزة فظكظضلتزوق زم دـز مؤدمرزظ ؿزة داظك كثضفزة مظح دز
زة درل زمف ز 15زإ ز 19ز ورةضر ز1986ت زةافدضمضل زة وق زة ح م ت زص7؛ زد /حسام عيسى :زظ ؿز
ة داظك كثضفتزمرثبزأفوؽتزص .376ز
( )6د /محسن شفيق:زمرثبزأفوؽتزص30؛زد/حسام عيسى:زظ ؿزة داظك كثضفتزمرثبزأفوؽتزص .178ز
()7زد /سميحة القميوبى:زمدتزثكةززدطوضؽزة فظكفزة كطظ تزمرثبزأفوؽتزص .334ز

زكوظػػفءز ػػذزمػػفزأػػوؽ؛زدػػديؿزة م ػػرعزة مهػػرتزم ػػر ةرزوطػػبلفزذ ػػؾزة ػػرطتزوهػػدؼزإ طػػفءزة قػػؽز
مأدكردزة داظك كثضفزةالأد فدلزمفزآ ضف زة أكؽزة قرزكة مظف ألزة رألزوضفزمكردتزة يدمف تزك دـز
قرمفظ زمفزةالأد فدلزمفزة مضزلزة ظأوضلزة مدفقلزأمفمػ تزكة مدم ػلز ػ زةيػدبلؼزةألأػحفرزة م دمػلزمػفز
غضرزة مكردز فزةألأحفرزة م دملزمفزة مكردزذةد تزوضدزأظ زالزمثفؿز قدض ز فز دـزم ػرك ضلز ػذةز
ة ػػرطزقػػفؿزإقػػدةـزمػػكردزة داظك كثضػػفز ػ زد وضػػلزةقدضفثػػف زة مأػػدكردزو أػػحفرزمظفأػػولزك ػػفز ظػػركؼز
ة أكؽتزقض زدظد زة قاملزمفزإوطفؿزم ؿز ذهزة ركط( .)1ز
 إلزام المستورد ببيي إنتاجو لمورد التكنولوجياضحػػدزمػػفزقوضػػؿزة ػػركطزة دحفقدضػػلزة مثق ػػلزة د ػ زقظػػرزة م ػػرعزة مهػػرتزإدرةثهػػفز ػ زة ح ػػكدز

ة ظفق لز داظك كثضفتزد ؾزة ركطزة د زدقكؿزوػضفزة مأػدكردزكوػضفزةديػفذهزمػفزض ػزـزز دحرضػؼزو ظدفثػ ز
أكزةإل ػػبلفز ظ ػ تز زكضظهػػرزة كةقػػبزة حم ػ زةدثػػفهزمػػكردتزة داظك كثضػػفزإلثوػػفرزمأػػدكردلزة داظك كثضػػفز
ػ زوضػػبزإظدػػفثهـز مػػكردتزة داظك كثضػػفزذةدهػػـتزأكز ؤل ػػيفصزة مقػػددضفزمػػفزقػػو هـز ضػػفـزوحم ضػػلز

دأكضؽزةإلظدػفج(.)2زك ػكزمػفزضقػكؿزدكفزقضػفـزمأػدكردزة داظك كثضػفزوفديػفذزمػفزض ػزـزز دحرضػؼزو ظدفثػ ز

كدأكض تزكض اؿز ولزدقكؿزدكفزةالأد فدلزمفزة داظك كثضف .ز

كضرثػ ػػبزة أػ ػػو ز ػ ػ زذ ػ ػػؾزإ ػ ػ زأفزدقمػ ػػؿزمأػ ػػدكردزة داظك كثضػ ػػفز دا ػ ػلزة مف ضػ ػػلزم فوػ ػػؿزظ ػ ػػؿز

ة داظك كثضفتزدحطض زقؽزة ضفـزواؿزمفزض زـز دحرضؼزوفإلظدفجز زك مففزدأكض ز زةألأكةؽزة دةي ضلز
كة يفرثضلتز حكة زةم زووضػبزةظدفثػ ز مػكردزة داظك كثضػفزأكز ؤل ػيفصزة مقػددلزمػفزقو ػ تزضحػدزق ػلزمػفز
ق ػػف زدا ػرضسز مهػػف وزة طػػرؼزة ػػكتز ػ زة طػػرؼزة ػػحضؼتزقض ػ زض ػػمفز ػػذةزة ػػرطز مػػكردز
ة داظك كثضفزةأد فدد زمفزةألروفحزة ظفدثلز فزظ ؿزة داظك كثضفتز

بلز فزدقام ز زم ػدةرزة ف ػدلز

ة مدقه زمفزةأدضرةدزة داظك كثضفتزمفزيبلؿزدقام ز زم دةرزةإلظدفجزكدهرض تزك كزمفزض ػمفز

ة ق فظز

زمضزةفزة كتز زة حبلقف زة دك ضل.ز ز

بيد أن التساؤل المثار يدور حول مدى نجاح ىذه اآللية لتحقيق الحماية المنشودة لمدول

النامية ؟

ة كةقب زأظ زرغـ زظوؿ ز زة هدؼ ز زة مودغ زمف زة دديؿ زو كة د زقمف ضل زإال زأظ ز ف زضق ؽ زة ظدف ز
ة مرثكلتزظظ ةر زألفزد ضؿزة ثكل زوضفزة دكؿزة مد دملزكة دكؿزة ظفمضلتز فزضد د زإالزوف دمفـزة دكؿز

ة ظفمضل زومرق ل زة م فك ف زة أفو ل ز

زإورةـ زة ح دت زكة حمؿ ز

ز دـ زقوكؿ زة ركط زة دحفقدضلز

()1زد /محسن شفيق:زمرثبزأفوؽتزص .32ز
( )2أ .د /محمد إبراىيم موسى:زة ظظفـزة فظكظ ز ح كدزظ ؿزة داظك كثضفتزمرثبزأفوؽتزص .112ز

ة د ضدضل زة د زدقد زمف زقدرل زة دكؿ زة ظفمضل زكة راف زة دفوحل ز هف زمف زةالأد فدل زمف زة داظك كثضفز

ة مأدكردلتزكمفز ـ زدق ضؽزة هدؼزة مودغ زمفزةأدضرةد فزكة مدم ؿز زدق ضؽزة دظمضلزةالقدهفدضلز
مكةطظضهفتزةألمرزة ذتزضدط ز ركرلزةال دمفـزود اضؿزة رضؽزة د فك

كة ظضلت زممف زددكة ر ز ضهـ زة درل ز

زمفزة حظفهرزة فظكظضلز

زإثرةء زة م فك ف زوحد زأف زوفد ز ـ زك ف( .)1ز

بل ز فز

ركرلزة دمفمهف زومثفؿزة وق زة ح م ت زكثح زأك كضلز زيططزة دظمضلت ز حكة ةز لزاف لزة محكقف ز

ة د زدؤدتز رةرزة ظفوغضفزمفزأوظف هفز دكؿزة مد دمل( .)2ز
كضدحضف ز

زمأدكردت زة داظك كثضف زةأدغبلؿ زمف زأقد د زة حك مل زمف زدحدد زكدظكع ز زم دم ز

ة يدملز اسزمفزاففزأف دةزقدضمفةتزكةأدغبلؿزة مظف ألزة رألزوضفزة راف زة مكردلز داظك كثضفتز
كهكؿز ركطز دضلزدأموز هـزوفالأديدةـزةألم ؿز داظك كثضفزمقؿزة دحفقدتز ف دكؿزة ظفمضلز حكةفز

افظ زدقدفج زإلورةـ زم ؿ ز ذه زة ح كد زوهدؼ زدق ضؽ زة دظمضل زةالقدهفدضل ز مكةطظضهفت ز ف زة دكؿز

ة مد دملزدقدفجزودكر فز هذهزة ح كدزإزةءز ظـزةألروفحزة مدق لزمظهفتزكة د فكضزة ثفدزقكؿز ذهز

ة ركط ز ف زضثحؿ زة مكرد زضقثـ ز ف زد دضمهفت زأك زمف ز ظ زك ب زة مأدكرد ز زمكقؼ زة طرؼز

ة

حضؼتزوؿزة حاسز كزة هقضوتز ف كة دزة قمف ضلزة د زقرردهفزة د رضحف زة كطظضلزدهدؼز ز

ة م فـ زةألكؿ زإ زإ ةز ل زةا فر زة أض ل زة مدردول ز
مأدغبلة زذ ؾ ز ز رض ز ركط ز

زة طرؼ زة

زأضطرل زة طرؼ زة كت ز

حضؼت زوهدؼ زة ق فظ ز

زة حبلقل زة ح دضلز

زة ثكل زوضف زة دكؿز

()1زد /مفيد محمود شياب:زة م فك ف زة دك ضلزذ ـزك فذتزمث لزة دحفكفتزة حددز30تزأظلزز1993تزص .88ز
زززززز-زدحدزة م فك ف ز ـزك ف:ز ه ز ـزة ح ـزظظ ةرزألفززظثػفحزة م فك ػف زضدط ػ زمحر ػلزة م ػفكضز كة ػدز
ة فظكظضػػلزة مظظمػػلز حم ضػػلز د ػػفكضتزك ػ ز ػػفز؛زقض ػ زددط ػ زد ػكة رزمثمك ػػلزمػػفزة أػػمف زة يهػػضلتم ؿز
ة ػػذافءزكأػػر لزة ودضهلتك وفقػػلزة قدض تكة مك ػػك ضلز ػ زة د اضػػرتز مزضػػدزمػػفزة د فهػػضؿ :د /أبددو العددال النمددر:ز
مهف ةر زة مأد فرزة فظكظ ز ز كدزة دثفرلزة دك ضلتزدةرزة ظه لزة حروضلتزدكفزأظلزظ رتزصز .37ز
()2زد .محسن شفيق:زة مرثبزة أفوؽتزصز .5ز
زززز-قض زد ضرزة درةأف زذزة د زقفم زوهفزةألمـزة مدقدلزإ زأفزأ ـزةألأوف زة د زدأف دز ززضفدلزة ثكلز
وضف زة دكؿزة هظف ضلزكة دكؿزة ظفمضل ز ثرل زة ح كؿ ز زمف زة دكؿ زة ظفمضل ز دكؿزة مد دملتزك ك زمف زضحكد زوف ظ بز
زة دكؿزة مد دمل.زك زدقدضدزرقم ز درثلزةالأد فدلزمفزد ؾزة هثرلتزأ فر زد ؾزة درةأف زإ زأفزة كة دز
ة د زدق هفزة دكؿزة مد دملزد ضـزمف ضفزووبلضضفزة دكال ةر تزظظ ةرزألفزةأد فددهفزددق ؽزمفز بل ززكةضف :ز
-1ز دـزدقم هفزة ضملزةالأد مفرضلز دهض لزة اكةدرزة مديههل  .ز
-2زمفزد ض ز ذهزة اكةدرزمفزقضملزم ف لز زميد ؼز ركعزةألظ طلزةالقدهفدضل  .ز
 -3انمىارد انمانية انتى تحصم عهيها حكىمات اندول انمتقدمة من ضرائب عهى اندخم انمفروضة عهى
دخىل انمهاجرين إنيها من انكفاءات" .راجع :د /سميحة القليوبى  :مدتزثكةززدطوضؽزة فظكفزة كطظ ،
مرجع سابق ،ص .353ز

ة مد دملزكة دكؿزة ظفمضلتزكمفز ـز مففزدوحضدهفزةالقدهفدضلز تزومفزضقف ظز

ة حبلقف زةالقدهفدضل( .)1ز

زمضزةفزة كتز ز

ز
ز

()1زد /محمد إبراىيم قطب ةظحافأف زة حك ملز
ثفمحلزطظطفتزأظلز2015تزصز .243ز

زة دقاضـزة دثفرتزة دك تزرأف لزدادكرةهتزا ضلزة ق كؽز–ز

اخلبمتت
قفك ػ زمػػفزيػػبلؿزة وق ػ زةأػػدحرةضزد ػ ضرزة حك مػػلز ػ زة وض ػػلتزكدوػػضفززةأػػدهدةؼزة حك مػػلز
إلضثػػفدزظظػػفـزةقده ػفدتزدك ػ زقكةم ػ زآ ضػػف زة أػػكؽزة قػػرتزكد ػػفوؾزةقدهػػفدضف زة ػػدكؿزمػػبزوح ػػهفز
ة وحضز دحزضززقرالزة دثفرلزة دك ضلتز رغولززة دكؿزة مد دملز زةالأد فرزومظف حهفتزةألمرزضثح هفز

دأح زثف دلزإلو فءزة دكؿزة ظفمضلز زمك ػبزة دػفوبز هػفتزوهػدؼزة ق ػفظز ػ زمضػزةفزة ػكتزة أػف دز
زة حبلقف زة دك ضل.ز ز

ك ر ػ زة حك مػػلزثحػػؿزة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزمودغ ػ ز اف ػػلزة ػػدكؿززة ظفمضػػلز دغ ػ ز ػ زأػػكءز
أك ف هفزةالقدهفدضلتزةألمرزة ذتزأدتزز دأفو هفز ززةأدغبلؿزمكةرد فزة طوضحضلتزك كزمفزةظحاسز

أ وفةز

زة وض ػلتزكمػبزيهكهػضلزةأل ػرةرزة وض ضػلزكظهػكرزة اػكةر زة وض ػلتزوػف زة مثدمػبزة ػدك ز

مطف ػ زود ػػك ضرزقمفضػػلز حف ػػلز وض ػػلتزكة مكةزظ ػػلزوػػضفزمدط و ػػف زة دظمضػػلزةالقده ػػفدضلزكة ق ػػفظز ػ ػ ز

ة وض ػػلتزكأض ػػلزذ ػػؾزدوظػ ػ ززة دظمض ػػلزة مأ ػػددةملززكة دػ ػ زد ػػمفزةالأ ػػديدةـزةألم ػػؿز مػ ػكةردزة طوضحضػ ػلتز
دق ضػػؽزمدط وػػف زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلز ؤلثضػػفؿزة قف ضػػلزمػػبزة ق ػػفظز ػ زم ػػد ةر زةألثضػػفؿزة م و ػػلز

كق هفز زقضفلزارضملتزكة مكةزظلزوضفزمدط وف زة دظمضلزةالقدهفدضلزكقمفضلزة وض ل .ز
زوضدزأفزةأديدةـززة دظمضلزة مأددةملزأ فرزديكؼزة دكؿزة ظفمضػلزمػفززةأػديدةـززة ػدكؿزة مد دمػلز
ه ػذهزة اػ ػرلز حرق ػػلزظمك ػػفزةالقدهػػفدتتزالأ ػػضمفزكأفزة كةق ػػبزة حم ػ زأظه ػػرزدقمػػؿزة ػػدكؿزة مد دم ػػلز
ثفظػ زاوضػػرزمػػفزمأػ ك ضلزةزدضػػفدزقػػدلزة م ػػفاؿزة وض ػػلز ػ زة ػػدكؿزة ظفمضػػلتز

ػػبلز ػػفزدقامهػػفز ػ ز

آ ضػػف زقمفضػػلزة وض ػػلتزإزةءزد كقهػػفزةالقدهػػفدتزكة داظك ػػكث زك ػػكزأمػػرزوػػف غزة يطػػكرلز ػ ززة وض ػػلز
زكم د ةر زة دكؿزة ظفمضل.زةألمرزة ذتزض رضز

زة دكؿزة مد دملزإظهفرزهدؽزظكةضف فزكرغودهػفز ػ ز

ةردزة مف ض ػػلزة بلزم ػػلز قمفض ػػلزة وض ػػلتزكةأ ػػديدةـز
د ػػك ضرزقمفض ػػلز حف ػػلز وض ػػلتزم ػػفزي ػػبلؿزد ػػك ضرزة مػ ػك ز

ة داظ زك كثضفزة ظظض لز ز م ضف زةإلظدفجتزكدأهضؿزقهكؿزة دكؿزة ظفمضلز ضهف.زوخمصت لمجموعة
من النتائج والتوصيات عمى النحو التالى :ز
أوال :اننتبئج:

( )1دأػػح زة حك مػػلزإ ػ زإضثػػفدززظظػػفـزةقدهػػفدتزدك ػ زقكةم ػ زقرضػػلزة دثػػفرلزكزد ػػفوؾزةقدهػػفدضف ز
ة ػػدكؿز دأ ػػهضؿزةظد ػػفؿزة أػ ػ بزكة ي ػػدمف زو ػػضفزة ػػدكؿتز زض ػػفدلزقه ػػض دهفزم ػػفزة دث ػػفرلزة دك ض ػػلتز
كة ق فظز

زة مأف لزة فه لزوضظهفزكوػضفزة ػدكؿزة ظفمضػلتزمػبزإو ػفءزة ػدكؿزة ظفمضػلز ػ زمك ػبز

ة دوحضلز دكؿزة مد دملزوهدؼزإقافـزة أضطرلز

زم د ةر زة دكؿزة ظفمضل .ز

( )2دػردوطزة حك مػػلزةالقدهػػفدضلزوف وض ػػلزةردوػػفطزك ضػػؽزة هػ لتز ف ثفظػ زةالقدهػػفدتز حك مػػلزض ػػرضز
ة

ػغطز ػ زة مػكةردزة طوضحضػلزأػحضفةز دق ضػؽزة دظمضػلزةالقدهػفدضلتزكة وض ػلز ػ زمهػدرزة مػكةردز

ة طوضحضلزكمد ذز مي ف زة دظمضلزةالقدهفدضل.زكزد رضزيهكهضلزةأل رةرزة وض ضلزكة اكةر ز

ة وض لزدديؿزة مثدمبزة دك ز دك ضرزقمفضلز حف لز وض لتزكدحػدزة دظمضػلزة مأػددةملزآ ضػلزة مثدمػبز
ة ػػدك ز د ػػك ضرزقمفض ػػلز حف ػػلز وض ػػلتزم ػػفزي ػػبلؿزة مكةزظ ػػلزو ػػضفزمدط و ػػف زة دظمض ػػلزةالقده ػػفدضلزز
كة ق فظز

زة وض لتزكدق ضؽزة حدة لزوضفزةألثضفؿزة قف ضلزكة م و ل.ز ز

( )3أد زة حك مػػلز ك ػػبزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزمك ػػبزة دوحضػػلزة وض ضػػلز هػػف وزة ػػدكؿزة مد دمػػلتز ه ػرةملز
ة ػ ػكةظضفزة وض ض ػػلز ػػدتزة ػػدكؿزة مد دم ػػلزكزض ػػفدلزة ػػك زة وض ػ ػ ز ػػدتزمكةطظضه ػػفتزضح ػػدةفزة مق ػػرؾز
ةألأفأذزإلقدةمهفز

زظ ؿزة هظف ف زة م ك لز وض لزإ زة دكؿزة ظفمضلتزكمفزثفظ زأيرز فز

ة قفثػػلزةالقدهػػفدضلز ػػدكؿزة ظفمضػػلز ػ زة م أػػرز د وػػؿز اػرلزةإل ػرةرزوف وض ػػلز ػ زأػػوضؿزدق ضػػؽز

ة دظمض ػػلزةالقده ػػفدضلزة مظ ػػكدلتزكمو ػػر ةرز ظ ػػؿز ػػذهزة ه ػػظف ف زإ ػ ػ زوض ده ػػفتزك ػػكزم ػػفزةظحا ػػسز
وفإلضثػػف ز ػ زة ك ػػبزة وض ػ ز ػػدكؿزة مد دمػػلتزكوف أػ ز ػ زة ك ػػبزة وض ػ ز ػػدكؿزة ظفمضػػل.ز
بلز فزأفزة د كؽزةالقدهفدتزكة داظك كثذز دكؿزة مد دملزضثح هفزددقاـز زآ ضف زقمفضلز

ة وض ل .ز

ثبنيب :انتىصيبث
( )1ضدحػػضفزدغضضػػرزة كة ػػدزة قفامػػلز ظظػػفـزةالقدهػػفدتزة ػػدك زة ػػف ـز ػ زة دمضضػػززوػػضفزة ػػدكؿزك ػفةز
محفضضرزةقدهفدضلزوقدلتزكدوظػ زرؤتزمغػفضرلزك أػ ف زأا ػرز دة ػلزد ػ زكـز ػ زدق ضػؽزة مأػفكةلز
وضفزأ ف تز مكةزظلزوضفزدق ضؽزة دظمضلزةالقدهفدضلزكمدط وف زة ق فظز زة وض ل .ز
( )2ضدح ػػضفز ػ ػ زة ػػدكؿززة ظفمض ػػلزق ػػدزاف ػػلزةإلمافظ ػػف ززكة مػ ػكةردزك ػػفز رؤضده ػػفزة دةي ض ػػلز دق ض ػػؽز
ة دظمضلزةالقدهفدضلزة م مك لتزمبزةالأػدحفظلزو وظف هػفزة ػكطظضضفزة ػفدرضفز ػ زقمفضػلزمهػف قهفز
كدق ضؽزأمف هفزتزدكفزةالظحػزةؿز ػفزة مثدمػبزة ػدك تزز ف دظمضػلزةالقدهػفدضلز ػ زرقػف زة غػر ز
ك ـز ةز ؼ .ز
( )3ضدحػػضفزة دمػػفـزة ػػدكؿزة ظفمضػػلزوف وق ػ زة ح م ػ زكثح ػ زأك كض ػلز ػ زيطػػطزة دظمضػػلتز حكة ةز ػلزاف ػػلز
ة ح وف زة د زدؤدتز هثرلزة ظفوغضفزمفزأوظف هفز دكؿزة مد دمل.ز
( )4ز ركرلزة دمفـزة دكؿزة ظفمضلزومرق لزة م فك ف زة أفو لز زإورةـزة ح كدزة دك ضلتزكةال دمفـز
ود ػػاضؿزة رضػػؽزة د فك ػ زمػػفزوػػضفزأوظف هػػفزة ػػفدرضفز ػ زقمفضػػلزمهػػف ق زتز ػ زأفزضقػػكتز
مزضثػفةزمػػفزة حظفهػػرزة فظكظضػػلزكة ظضػػلتزمػػبززمظفق ػػلزاػػؿزوظػػدزمػػفزوظػػكدزة ح ػػدزالأػػدظهفرزدػ ضرهز
زدقرصزة ػدكؿزة مد دمػلز
ز
زة دكةزفزة ح دتز ح دتز دغ ز زإ اف ضلزة ركطزة م ضدلزة د
زإدرةثهفز زة ح كدزة ظفق لز داظك كثضفتزكةأدغبلؿزة مظف أػلزة رأػلزة دػ زأكثػددهفزة حك مػلز
وضفزة راف زة مف الز داظك كثضفزتزكة د زدأح زالورةـز ذهزة ح كدزإزةءز ظـزةألروفحزة مدق ػلز
مظهف.
ز

قبئمت املراجع
( )1د.إبراىيم عبد العزيز داود:زة د ضرزة مدوفدؿزوضفزقفظكفزة وض لزكة ح كدزة مدظضلتزمث ػلزركحزة ػكةظضفتزا ضػلزة ق ػكؽز

–زثفمحلزطظطفتزة حددزة أفدسزكة بل كفتزأظلز .2005ز
( )2د .إبراىيم قادم:زة ركطزة م ضدلز ز كدزظ ؿزة داظك كثضفزكدكر فز زدارضسزة دوحضلزة داظك كثضلز زة مأػدكتز
ة دك تزرأف لزدادكرةهتزا ضلزة ق كؽز–زثفمحلز ضفز مستزأظلز .2002ز
( )3د .أبو العال النمرز:زمهف ةر زة مأد فرزة فظكظ ز ز كدزة دثفرلزة دك ضلزتدةرزة ظه لزة حروضلتودكفزأظلزظ ر .ز
( )4د.أحمد إبراىيم مالوى :زد ضرزة حك ملزةالقدهفدضلز زة وض لز ػ زدكؿزةالدقػفدزةالكروػ زكدكؿزة اكمضأػفتزمث ػلز
()5
()6
()7
()8
()9

ثفمحلزة م ؾزأحكد-زة ح كـزةإلدةرضلتة حدد1تز .2014ز
د .أحمد بديي بمي :ززدقػكال زة حك مػلتزة مػؤدمرزة أػظكتزة أػفدسز ا ضػلزق ػكؽز–زثفمحػلزة مظهػكرلتز ػ زة دػرلز
مفز27-26زمفرسز .2002ز
د .أحمد محمد أحمد حشديش:زة م هػكـزة ػفظكظ ز وض ػلز ػ ز ػكءزموػدأزأأػ ملزة ػفظكفزة محفهػرزتزدةرزة ظه ػلز
ة حروضلتزأظلز .2001ز
د .بركان عبدالغانى:زأضفأػلزةالأػد مفرزكقمفضػلزة وض ػلز ػ زة ث ةز ػرتزرأػف لزمفثأػدضرتزثفمحػلزمك ػكدزمحمػرتتز
أظلز 2010ز
د .جالل وفاء محمدين:زةإلطفرزة فظكظ ز ظ ؿزة داظك كثضفز زظؿزة ثهكدزة دك ضلزكأقافـزظ ؿزة داظك كثضفز ز
قفظكفزة دثفرلزة ثدضدتزدةرزة ثفمحلزة ثدضدلز ظ رتزأظلز .2001ز

()10
()11
()12
()13

د.حسددددام الدددددين نجددددانى:زةالقدهػ ػػفدزةألي ػ ػػرزكدكرهزز ػ ػ زة دظمضػ ػػلزة مأػ ػػددةملزتزة مث ػ ػػلزة مه ػ ػرضلز دظمضػ ػػلز
كة ديطضطتزأظلز .2014ز
د.حسام عيسى:زظ ؿزة داظك كثضفزدرةأف ز زةا ضلزة فظكظضلز دوحضلزة دك ضلزتدةرزة مأد وؿزة حرو ت1987ز .ز
د .خالدددد سدددعد زلمدددول حممدددى :زظق ػػكزإأ ػػدرةدثضلزإ بلمض ػػلز د حض ػػؿزة دظمض ػػلزةالقده ػػفدضلز ػ ػ زظ ػػؿزة مدغضػ ػ ةر ز
ة محفهرلتزة مؤدمرزة حم زة فظ ز ا ضلزة ق كؽزثفمحلزق كةف-زةإل بلـزكة فظكفتزأظلز .1999ز
د .رضوان أحمد الحاف:زقؽزةإلظأففز زوض لزأ ضملز زة فظكفزة دك زة حفـزترأف لزدادكرةهتزا ضلزة ق كؽز
زثفمحلزة ف رلتزأظلز.1998ز زد .زيددد المددال صددافية :زقمفضػػلزة وض ػػلز ػ زإطػػفرزة دظمضػػلزة مأػػددةملز ػ ز ػػكءزأقاػػفـزة ػػفظكفزة دك ترأػػف لز
دادكرةهتزا ضلزة ق زكؽزثفمحلزمك كدزمحمرتزت .2013ز

( )14د.سامى محمد عبد العدال:زة وض ػلزمػفزمظظػكرزة ػفظكفزة ػدك زة ثظػف تزدةرزة ثفمحػلزة ثدضػدلز–زةالأػاظدرضلتز
أظلز .2015ز
( )15د.سميحة القميوبى:



مدتزثكةززدطوضؽزة فظكفزة كطظ ز زة دقاضـزو فزدظ ضذزة ح كدزة دك ضلز ظ ؿزة داظك كثضفتزأ مفؿزمهػدةلزد/ز
مقأفز ضؽتزدةرزة ظه لزة حروضلزة حروضلتزة ف رلتزأظلز .2002ز
د ضضـز ركطزة دحفقدزمفزة ظفقضلزة فظكظضلتزوق زم دـز مؤدمرزظ ؿزة داظك كثضفزة مظح دز زة درلزمفز15زإ ػ ز
19ز ورةضرز1986تزةافدضمضلزة وق زة ح م .ز

( )16د .صددفاء الدددين محمددد عبددد الحكدديم  :قػػؽزةإلظأػػففز ػ زة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلزكقمفضد ػ زدك ضفترأػػف لزدادػػكرةهزتز
ا ضلزة ق كؽتزثفمحلز ضفز مستزأظل .2001ز

()17
()18

()19
()20

د .صالح الدين جمال الددين:ز ػكدزظ ػؿزة داظك كثضػفزدظػفزعزة ػكةظضفزكدأػكضلزة مظفز ػف تزدكفزدةرزظ ػرتزأػظلز
 .2011ز
ػفءز ػ ز
د .صالح زين الدين :زدكرزةإل بلـزةالقدهفدتز زة دظمضلزة مأددةملزظقكزةأػدرةدضثلزإ بلمضػلز
ة ظادزة حفـزكر بزمؤ رزة أحفدلزة كمضلتزة مؤدمرزة ح م زة رةوبز ا ضلزة ق كؽزثفمحلزطظطفزة ػفظكفزكةإل ػبلـتز
24-23زةورضؿز .2017ز
أ .عبدددد السدددالم منصدددور الشددديوى:زة قمفض ػػلزة دك ض ػػلز طوضح ػػلزكة قمض ػػف زة طوضحضلتمث ػػلزمه ػػرزة محفهػ ػرلتز
ة حدد522تزأظلز .2016ز
أ.عبددد العزيددز قاسددم محددارب:زأ ػػـزةا ػػفرزةالقدهػػفدضلز ميف ػػلزقكة ػػدزة وض ػػلز(زة ق ػػكؿزة مدوحػػلز محف ثدهػػف)زتز
رأف لزمفثأدضرتزا ضلزة ق كؽز-زثفمحلزةإلأاظدرضلتز .2004ز

( )30د.عبير فرحات عمى:زقمفضلزة وض لز زظؿزة حك ملزمػبزة دطوضػؽز ػ زمهػرتزمث ػلزمهػرزة محفهػرلتزةورضػؿز
.2007
( )33د .محسن شفيق:زظ ؿزة داظك كثضفزمفزة ظفقضلزة فظكظضلزتمراززة وقػك زكة د ةرأػف زة فظكظضػلزكة دػدرض زة مهظػ ز
ة فظكظ تزمطوحلزثفمحلزة ف رلتزأظلز.1984ز
( )32د.محمد إبراىيم قطب لانم  :ةظحافأف زة حك ملز زة دقاضـزة دثفرتزة ػدك تزرأػف لزدادػكرةهتزا ضػلزة ق ػكؽز
–زثفمحلزطظطفتزأظلز.2015
( )32أ .د .محمد إبراىيم موسى:
 ةظحافأف زة حك ملز ز كدزة دثفرلزة دك ضلتزدةرزة ثفمحلزة ثدضدلتزةإلأاظدرضلتزأظلز.2007
 ظظرلزإ زمك كعزة فظكفزة دثفرتزكأ رهز زة وض لزدرةألزدق ض ضلزم فرظلتزدكفزظف رتزدكفزأظلزظ ر .ز
()25
()26
()27
()28
()29
()30
()31
()32
()33
()34

 ة ظظفـزة فظكظ ز ح كدزظ ؿزة داظك كثضفتزمث لزة ق كؽتزثفمحلزةإلأاظدرضلتزأظلز.2011ززززززززززززززززززز ز
د .محمدد زكددى عمددى السدديد :زأوحػػفدزة دظمضػلزة مأػػددةملتزرأػػف لزمفثأػدضرتزا ضػػلزةالقدهػفدزكة ح ػػكـزة أضفأػػضلز–ز
ثفمحلزة ف رلتزأظلز .2000ز
د .محمد صال الشيخ :زةا فرزةالقدهػفدضلزكة مف ضػلز د ػك زة وض ػلزككأػف ؿزة قمفضػلزمظهػفتزمطػفوبزإضػفؾزاػكو ز
أظدرتزة مظهكرلتزأظلز 2000ز
أ.د .مصطفى أحمد فؤاد :ة ف دلزة دك ضلزتزدةرزة ظه لزة حروضلز-زة ف رلتزدكفزأظلزظ ر .ز
د .مفيد محمود شياب:زة م فك ف زة دك ضلزت ـزك فتزمث لزة دحفكفتزة حددز30تزأظلزز.1993
د /منى قاسدم:زأ ػرزأضفأػف زةالأػد مفرزكة دظمضػلزةالقدهػفدضلز ػ زة وض ػلتزمطػفوبزة هض ػلزة حفمػلز بلأػدحبلمف ز
تة ف رلتزأظلز 1994ز
د /منىىى سمسى  :أ ػػرزأضفأػػف زةالأػػد مفرزكة دظمضػػلزةالقدهػػفدضلز ػ زة وض ػػلتزمطػػفوبزة هض ػػلزة حفمػػلز بلأػػدحبلمف ز
تة ف رلتزأظلز .1994ز
د .ىانى صدالح سدرى الددين:ز ػدزظ ػؿزة داظك كثضػفز ػ زظػؿزأقاػفـزقػفظكفزة دثػفرلزة ثدضػدتزوػدكفزظف ػرتزأػظلز
 .2001ز
د .ىددددانى محمددددد دويدددددار:زظط ػػفؽزةقدا ػػفرزة محر ػػلزة داظك كثض ػػلزوكةأ ػػطلزة أػ ػرضلتزدةرزة ثفمح ػػلزة ثدض ػػدلز-ز
ةإلأاظدرضلتزأظلز .1996ز
أ .ىبدددة أحمددددد مصدددطفى محمددددد :زدكرزة م ػػؤ ةر زة وض ض ػػلزة مردوط ػػلزو ػػف دظكعزةالثدم ػػف ز ػ ػ زد حض ػػؿزة دظمض ػػلز
ة مأددةملز زمهرتزرأف لزمفثأدضرتزثفمحلز ضفز مستزأظلز .2002ز
د .يوسف عبد اليادى االكيدابى:زة ظظػفـزة ػفظكظ ز ح ػكدزظ ػؿزة داظك كثضػفز ػ زمثػفؿزة ػفظكفزة ػدك زة يػفصتز
رأف لزدادكرةهتزا ضلزة ق كؽز–زثفمحلز ضفز مستزأظلز .1989ز
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