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 ىـبضــت انقــٍ يذَُـئٍ فــىث انبُــٍ نهتهــبَـم انًكــانتحهُ
 

 ضحر جببر كبظىو. و.                      ػهٍ حًسة انجىررٌو. و. 

 

 : صــانًهخ

ادٖ انٗ شٚاادة انلهاع ىهاٗ ٔشٚادة دخم انفسد انٕٛيٙ ، انقاظى خالل َفف انقسٌ انًالٙ  نًدُٚة انًتصاٚداٌ انًُٕ انعكاَٙ    

شٚاادة انلهاع ىهاٗ ٔظاالم انُقام بؤَٕاىٓاا  فماال ىاٍ انعاكُٛة ٔانفاُاىٛة ٔانتزازٚاةانًاء ٔانتسباة انًصففاة نالظاتصدايا  

انفُاىٙ انًٕرٕد فاٙ يدُٚاة انقاظاى يتزعادا بًضلاا   الواة انٕلإد ٔاناااش ٔياايام اناخهذ ٔيلااصٍ  انُؽانانًصتهفة، كًا اٌ 

داخاام انصٛاااء  انَؽااالٛة انًاإاد ٔظااكال ٓسبالٛااة يضااال  انًازُااا  ٔانفااساٌ ٔانًصااابص ٔانًٕناادا  انكٔيزااازغ انضلاإ  ٔ

 ٚااتى صااٍٛ فااٙ انعااكُٛة انصٛاااء بااٍٛ انفااهلة يصهفا ٓااا بتفااسٚف رًٛآااا انفااُاىٛةٔانَؽاالة  انتزًاااا  ْاارِ  قاإو اذانعااكُٛة 

 انًفاادز كًَٕٓااا انكلااس انمااسز ٌٚااتضًال أًْاا ٔانزسبٕىٛااة انقاظااى راادٔنٙ انااٗٔانفااهلة  يُٓااا انعااالهة انفمااال   فااسٚف

 .انًدُٚة فٙ انعلضٛة نهًٛاِ انسلٛعٙ

 ، لٕلاء ضهٛم يكاَٙ  يدُٚة انقاظى ،  هٕث بٛوٙ ، :كهًبث يفتبحُت 

Spatial analysis Of Environmental Pollution in the City Of Al-Qasim 

 
Ali Hamza Al-Jotheri                       Saher Jabber Kadhim 

 

Abstract: 

The growing Population of the city of Al-Qasim during the past half century, and the daily 

increase per capita led to income increase the demand for water allocated to industrial and 

commercial uses and soil as well as and soil increased demand for transportation of various 

kinds, and that industrial activity is located in the town of Al-Qasim incarnated stations of fuel 

and gas filling the coefficient of snow and Mills Mjarh cereals, pastry shops and bakeries, 

electric generators and Scalt construction materials in residential neighborhoods, as are these 

gatherings all industrial activities discharge of solid waste from residential neighborhoods, 

while the discharge of liquid waste, including solid and to the tabular denominator and 

Jerbuaah two bear damage the biggest being the main source of water surface in the city. 

Key word: Environmental Pollution, City Of Al-Qasim, Spatial analysis ,Noise  

 

 انًقذيت :

 انًصااانس أْااى" يااٍ انلٛوااٙ تهاإثان يؽااكهة  اااد    

 فداانٛاادا  رااساء يااٍ انللٛاااٙ انتاإاشٌ  اادٓدد انتااٙ

 ؼآد  انتاٙ انُايٛاة انلهاداٌ فاٙ ٔخداـدة اإلَدعداٌ

 األخٛاسة انعإُا  فاٙ انفاُاىٙ انُؽاان فٙ  لٕزا  

 ، انًهٕحاا  اظاتٛاا  ىهاٗ لاادزة انلٛواة كاَا  صٛج

 انتهاإث يؽااكهة  فااالى فًاا  انضالااس انٕلاا  فااٙ أيااا

 انٕلاااا  يااااسٔز ياااا  ٔ انًهٕحااااا   سكٛااااص ٔشٚااااادة

 انًهٕحاا  كداد ه  لدٚاد ٗددىه ادزةدددل سددغٛ أـلض 

 ددةدددددددااااص شاد ادددددااااديً يُٓااااا ؿددددددددددداااادٔانتصه

 اندزاظااة  مااًُ  (2007ظااهًاٌ،")ٕثدددددددددداادانته

 نهتزًااااا  انيخااام غٛاااس انلاااسس  فاـاااٛم انضانٛاااة

 انزق يااٍ كلٛااسة يعاااصا   ضتاام انتااٙ انفااُاىٛة

 انضهاإل انااٗ الااافة كلٛااسة بكًٛااا  انًٛاااِ ٔ عااتصدو

 انًهٕحاااة انًفاااادز بااااك نًاانزاااة ٔلاااا  انتاااٙ

  هاااك نتسكٛاااص  للٛقٛاااة صاناااة انقاظاااى يدُٚاااة يتصااارة

انَعاااااٌ  ىهااااٗ انًلاؼااااس انتااااؤحٛس ذا  انفااااُاىا 

 .ٔانتسبة ٔانًاء انٕٓاءٔ

 :  يشكهت انبحج

 انتعاإن  ان ٛة : تًخم يؽكهة انلضج فٙ     

انتهٕث  ٔاَتؽاز  فالى يٍ انقاظى يدُٚة  ااَٙ ْم -1

 ألخاس يكااٌ ياٍ انًهٕحاا  ْرِ  تلاٍٚ ْٔم ؟ انلٛوٙ

 ؟ انًدُٚة اصٛاء فٙ

 اصااداث فااٙ انتهاإث انلٛوااٙ يؽااكهة ظاااًْ  ْاام -2

 ٔانلٛواة انعكاٌ ىهٗ ظهلٙ بؽكم احس  بٛوٛة يؽاكم

 ؟

   :فرضُت انبحج 

باااٌ يدُٚااة  ٍٛيااٍ ؼااإز انلاااصخ  ُلهااا انفسلااٛة   

ٔاٌ  انلٛواٙ انتهإث ٔاَتؽااز  فاالى ياٍانقاظى  اااَٙ 

  زًا  اناٗ يٍ يكاٌ ألخاس ٚاإد  لاٍٚ انتهٕثظلع 

( ٔانًُصنٛاة انفاُاىٛة) انفاهلة  انُفاٚاا  يٍ انكخٛس

 انعاكال  ٔاَتؽااز ، ياانزاة دٌٔ ىؽٕالٛة بفٕزة
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دخاااإل  انكخٛااااس يااااٍ ٔ  صلااااٛه باااادٌٔ انَؽااااالٛة

انًصهفاااا  انفاااُاىٛة ٔانًُصنٛاااة انًصتهفاااة نزااادٔل 

ٔزْاا بًاانزاا  انزسبٕىٛة دٌٔ يسانقاظى ٔردٔل 

فاانة للم انلاسٔس ، ٔبانتاانٙ اصاداث يؽااكم بٛوٛاة 

 خلٛسة ىهٗ انلٛوة ٔانعكاٌ فٙ انًدُٚة.

 هذف انبحج :

انماإء ىهااٗ صزاااى  انااٗ  عااهٛه ٚٓاادا انلضااج    

يؽااكهة انتهااإث انلٛواااٙ فاااٙ يدُٚاااة انقاظاااى ٔياسفاااة 

 احازْا انعهلٛة ٔانظانٛع انالشية نًاانزتٓا.

 يُهجُت انبحج :

 انظاتدنل باٛاة انتضهٛهاٙ انًُٓذ اندزاظة اىتًد   

 ذناك ٔنتضقٛاا انلضاج لٛد بانًؽكهة  تاها َتالذ ىهٗ

 انكًااااٙ انظااااهٕ  ىهااااٗ يُٓزٛتٓااااا فااااٙ اىتًااااد 

 صادٔد فاٙ انًٕلإ  نزصٚواا  انضعابٛة ٔانًاانزة

 انااادٔالس ياااٍ ىهٛٓاااا انضفااإل  اااى انتاااٙ انًالٛاااا 

 .انًٛداَٛة اندزاظة ىٍ فمال انلهدٚة

 انبحج : حذود

 بًدُٚاااة اندزاظاااة نًُلقاااة انًكاَٛاااة انضااادٔد  تًخااام  

 فاٙ انًضادث نهًدُٚاة انظاض انًصله لًٍ انقاظى

 ياٍ ٚتماش كًاا انقاظاى يدُٚة  ق ٔفهكٛا  2012 ىاو

 ؼاسلا( 44,30,44) نإل خلٙ بٍٛ( 1) انصسٚلة

 ْٔااٙ ؼااًان،( 32,15,32) ىااسق دالس ااٙ ٔبااٍٛ

 انؽاًال ياٍ ٚضدْا صٛج بابم يضافظة المٛة اصدٖ

 َاصٛاااة انزُااإ  ٔياااٍ كاااى،( 40) بداااد انضهاااة يدُٚاااة

 بداد انكفام َاصٛاة انااس  ٔياٍ كاى،( 12) بدد انلهٛاة

( 12) بدااد انًدصتٛااة َاصٛااة انؽااس  ٔيااٍ ، كااى( 30)

  ًخهااا  بًُٛاااا .كاااى( 30) بداااد انؽااإيهٙ َٔاصٛاااة كاااى

انتهاإث  انًؽااكهة ٔالاا   هًااطانتااٙ  انصياَٛااة انضاادٔد

 يؽاكهة اٌ يساىاة ي  2015 ااون انًدُٚة فٙ انلٛوٙ

 . ظابقة فتسا  انٗ  ًتد شيُٛة ررٔز نٓاانتهٕث 

 

 
 اندزاظة يُلقة يٕل ( 1) انصسٚلة

 2102ببالػتًبد ػهً خرَطت انتصًُى االضبش نطُت  ٍُانًصذر : يٍ ػًم انببحخ
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 : انًىقغ وانطكبٌ نًذَُت انقبضى

فٙ راهٓا صهقة  نًٕل  يدُٚة انقاظى دٔزا يًٓا    

فًٛس بٓا انلسٚا انر٘  بزُٕبّٔـم ؼًال اناسا  

بابم  –اناسا  يٍ انؽًال انٗ انزُٕ  )باداد  ٚقعى

اندٕٚاَٛة(، َٔظسا نٕظٛفة انًدُٚة اندُٚٛة بعلع  –

اصتمآَا يسلد انياو انقاظى بٍ انياو يٕظٗ 

ٛسة، انكاظى )ىهًٛٓا انعالو(، انر٘ اكعلٓا اًْٛة كل

انعكاٌ نصٚازة قفد انًالٍٚٛ يٍ فقد اـلض  ي

انًسلد انؽسٚف ٔاـلض  يضلة نهصالسٍٚ 

بٍٛ باداد ٔانزُٕ   ٔاظتساصة انًعافسٍٚ يا

 يٍ بًزًٕىة انقاظى يدُٚة  س له كًا ٔباناكط،

  تٕظه آَا نظًٛا ، انًزأزة انلانٛى ي  انلس 

 اـلض  نرنك رٓا ٓا اغهع فٙ زىٕ٘ شزاىٙ الهٛى

 فقد ، انًتُٕىة انلتفادٚة نألَؽلة رر  يُلقة

 ؼز  حى ٔيٍ انتزازٚة انٕظٛفة  لٕٚس انٗ ْرا ادٖ

 ظكاٌ ىدد بهغ اذ". انٛٓا انًٓارسٍٚ رر  ىهٗ ْرا

انف ( 94484)انٗ  2014 قدٚسا   صعع انًدُٚة

بهغ ىدد انصٛاء ٔ( 1ٚتمش يٍ انزدٔل )كًا ، َعًة

( صٛا ظكُٛا ، ايا 17ٗ)ان 1997انعكُٛة فٙ  اداد

اذ ٔـم ىدد  2014انعكاٌ نااو   قدٚسا فٙ 

ظكُٛا، ٔ سر   صٛا( 21)فٛٓا انٗ  انصٛاء انعكُٛة

انٗ انٓزسة  2014-1997اظلا  ْرِ انصٚادة يا بٍٛ 

ٗ ددددددٗ انًدُٚة باإللافة اندددددددديٍ انسٚف ان

ا ددددٍ انًُاندددددٓا يدددددكاٌ انٛدددددددسة انعدددددددددْز

ٕدٚة ددددددباداد ٔانًضًم دددددعاخُة يخددان

"فٛةدددددددٔانهلٛ
 
 يُانا ىٍ فمال (2011بسْاٌ ، )

 انعلضٛة انًٛاِ ٔ اد ، ىادٚة  زازٚة ٔؼٕاز 

 ؼه يزسٖ يٍ ٚتفس  اذ نهًدُٚة انسلٛط انًٕزد

 انزسبٕىٛة ٔردٔل انقاظى ردٔل ًْا ردٔنٍٛ انضهة

 .انؽًانٛة رٓتٓا يٍ انًدُٚة ٔٚدخالٌ

 انتٕشٚ  انزاسافٙ نهعكاٌ صعع انصٛاء فٙ يدُٚة انقاظى (1انزدٔل )

 رــــذد االضــػ بٌـــــــــــــذد انطكــػ ٍـــــى انحـــاض ث

 960 6699 انؼطكرٌ 0

 961 9609 االحرار 2

 807 5874 انرضىل 3

 358 0181 انكرار 4

 629 4716 انصبدق 5

 887 4960 انًهذٌ 6

 552 3492 االيٍُ 7

 860 5825 انًجتبً 8

 561 3378 انفردوش 9

 567 3569 انطالو 01

 577 3429 االيُر 00

 767 5562 انًذَُت انقذًَت 02

 0093 8174 ضىري 03

 536 2131 االَصبر 04

 410 4886 االَذنص 05

 520 0899 انغذَر 06

 586 2447 االيبو 07

 512 0163 يىضً انكبظى 08

 601 5636 انسهراء 09

 536 2210 انُىر 21

 993 8154 انصُبػٍ 20

 04374  94484 انًجًىع 22

 2105يُشىرة ، غُر بُبَبث ، انقبضى يذَُت بببم، يحبفظت نإلحصبء، انًركسٌ انجهبز انتخطُط، وزارة: انًصذر
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 انقبضى : يذَُتفٍ  ويصبدرِ انتهىث انبُئٍ

ٕٚارااّ اَعااااٌ انافاااس انضااانٙ يؽاااكهة كلٛاااسة "     

 ضتاااااد انااااٗ  مااااافس رٓاااإد انزًٛاااا  نهضااااد يُٓااااا 

ٔياانزتٓاااا ْٔاااٙ  هااإث بٛوتاااّ . صٛاااج اٌ ن َعااااٌ 

بعااالع  انًؽاااكهةانااادٔز انٕالاااش فاااٙ شٚاااادة ْااارِ 

ضٛااة انلؽاسٚة انَؽانا ّ انًصتهفة انتٙ أـلض   ٓدد 

فماال  ىااٍ  ؤحٛسْااا ىهااٗ انكالُااا  انضٛااة األخااسٖ ، 

ث  اٛٛاااسا  فاااٙ انتااإاشٌ انللٛااااٙ نهلٛواااة يًاااا ٚضاااد

 يٕناااإد)"ٔيكَٕا ٓااااا انضٛااااة يُٓااااا ٔغٛااااس انضٛااااة

،1992)  . 

ُْاناااك انادٚاااد ياااٍ انتااااازٚف نًفٓااإو انتهااإث      

(Pollution  )  بؤَااّ "، فًاآُى يااٍ ٚاااسا انتهاإث

كاام  اٛااس كًااٙ أٔ كٛفااٙ فااٙ يكَٕااا  انلٛوااة انضٛااة 

اظااتٛاابّ  قادز األَظًاة انلٛوٛاة ىهاٗ  ٔغٛاس انضٛاة ن

ٔٚاسفاااّ  ،(1979)انضًاااد ،"دٌٔ اٌ ٚصااام با صآَاااا

بًخاباااة انفماااال  انتاااٙ ٚلسصٓاااا "( Dix)داٚكاااط 

اإلَعاااٌ انااٗ انلٛوااة انًضٛلااة بااّ ٔانتااٙ  عاالع أذٖ 

ن َعاااااٌ ٔيااااا ٚضااااٛه بااااّ بؽااااكم يلاؼااااس أٔ غٛااااس 

ْاإرص فااٙ صااٍٛ ٚاسفااّ ، (1988)داٚكااط،"يلاؼااس

(Hodges  )"ُاا بؤَّ انتاٛس غٛس انًسغٕ  فّٛ نلٛوت

ىلس  ؤحٛسا  يلاؼسة أٔ غٛس يلاؼاسة نتضإن  ياٍ 

أًَان انلالة ٔيعتٕٚا  اإلؼاا  ٔانقٕاو انفٛصٚاأ٘ 

 .(1989)ْٕرص ،"أٔ انكًٛأ٘ ٔٔفسة انكالُا 

يننٍ خننالل انذراضننت انًُذاَُننت انًببيننرة وانسَننبراث 

 تتؼننر  انتننٍانبُئننٍ نًصننبدر انتهننىث  انًتىاصننهت

 :َأتٍ بًب انقبضى يذَُت نهب

 :( (Air Pollutionتهىث انهىاء  -اوال 

بؤَااّ الااافة يااادة غسٚلااة "ٚاااسا  هاإث انٓاإاء      

نهٓااإاء  ااائحس فاااٙ ـااافا ّ انكًٛٛأٚاااة ٔانفٛصٚأٚاااة 

ىاٍ انضاناة انتاٙ ٚزاع أٌ ٔ زاهّ فاٙ صاناة  صتهاف 

 انٓاااااااااااااااااااااااااااإاء  ٚكاااااااااااااااااااااااااااإٌ فٛٓااااااااااااااااااااااااااااا

َظٛفااا  ، بضٛااج ٚفاام  سكٛصْااا انااٗ صااد ٚاائحس ظااهلا  

ًٚكااٍ ، عااٌ ٔبقٛاة أؼااكال انضٛااة األخاسٖ ىهاٗ اإلَ

أٌ  كاإٌ انًهٕحااا  ىلااازة ىااٍ غاااشا  فااٙ انٓاإاء 

كًااا ًٚكااٍ أٌ  كاإٌ أرعاااو ـااهلة أٔ ظااالهة  الااٙ 

 ،(2011)انضعاااُأ٘ ، "يزاااال ٔاظااا  ياااٍ انضزاااى

 أٔلٔ انٓٛااادزٔكازبَٕا " ْٔاارِ انًهٕحاااا   ؽاااًم :

أكاظاااٛد ٔأكاظاااٛد انُٛتاااسٔرٍٛ ٔ أكعاااٛد انكسبااإٌ

انااادلالقٛا  ٔ تًخااام اٜحااااز انااياااة نتهااإث  انكلسٚااا 

 تسكاّ ياٍ احااز ظاهلٛة ٔياديسة  انٕٓاء يٍ خالل ياا

ىااااااٍ نسٚااااااا  هٕٚخٓااااااا نهااااااُظى انلٛوٛااااااة انلسٚااااااة 

 . (2011)ىٛعٗ ،"ٔانًالٛة

يٍ ػنذة فٍ انهىاء تهىث َتؼر  جى انًذَُت انً  

 :يُهب  يصبدر

فاااٙ  انلاااابٕ يفااااخس  اَؽااااء انادٚاااد انفالصاااٍٛ -1

يااصازىٓى انقسٚلااة يااٍ انًدُٚااة ٔانتااٙ  اًاام بلسٚقااة 

 ٔانتاٙ  عالعيعتصدية انُفه انظٕد  لدًٚةـُاىٛة 

دخاٌ كخٛاف  ًتاد َضإ انًدُٚاة ٔلا  ْلإ  انسٚااس 

انؽااًانٛة ٔانؽااًانٛة اناسبٛااة ، ٔٚضاادث ْاارا رُاإ  

ؼااس  انًدُٚااة ٔفااٙ َٓاٚااة يُلقااة انضااٙ اناعااكس٘ 

اٌ انااااشا  ."بانتضدٚااد ٔفااٙ َٓاٚااة انضااٙ انفااُاىٙ 

حااَٙ أل ٔانُارًة ىٍ انضس  غٛس انكايم نهٕلإد، 

أكعااااٛد انكااااازبٌٕ ٔانُفاٚااااا  انفااااهلة انفاااااٛسة 

انًتلاٚسة فٙ انٕٓاء يهٕحاا  لاازة نٓاا  اؤحٛس بانااا 

ىهٗ انًُانا انقسٚلة ٔباندزراة انٔناٗ ىهاٗ ؼاس  

انًدُٚاااة باااانسغى ياااٍ اصانتٓاااا بؤصصياااة خماااساء 

 ."بعا ٍٛ َصٛم ٔاؼزاز فاكٓة

ٔراإد يضلااة  الااة انٕلاإد ٔ الوااة انااااش داخاام  -2

انًدُٚااااة الااااافة انااااٗ ظااااكال  انًاااإاد انَؽااااالٛة 

( انزاااؿ، انضفااٗ ،  انؽااٛػ)انلااابٕ  ، انسياام ،

ٔ الوتٓاا فاٙ ـافالش  انقٛسٔ عٛٛم انكتم انكلٛسة يٍ 

ىهاٗ انؽااز   ٔانتاٙ  ٕرادكلٛسة رااْصة نالظاتصداو 

 اذ"( انٓاؼااًٛة –انضسكااة )انقاظااى  بانعااكاٌ انكخٛااف

ُاة فاٙ صاال ْلإ  نزإ انًدٚكلٛاس  علع ْرِ  هٕث 

 ."سٚاسان

 اانفُاىٛة أ باك فسٔىٓا اظتاًان  انزق -3

انقالًااة فااٙ انًدُٚااة اذ  ظٓااس فااٙ يُلقااة انىًااال 

ٔٚالصااان اٌ انضاااٙ انفاااُاىٙ ناااّ انااادٔز انًسكصٚاااة 

انكلٛاااس فاااٙ اَتؽااااز انًهٕحاااا  اذ اٌ ْااارا انتٕشٚااا  

انًكاَٙ نهتزًاا  انفُاىٛة ْٕ بانتؤكٛد خلس ٚٓادد 

انفضة انااياة ٔٚفمام اٌ  ضتإ٘ انصٛااء انعاكُٛة 

ٔانؽااإاز  انتزازٚااااة ىهاااٗ انضااااد اندَاااٗ نهُؽااااان 

انفااُاىٙ ْاارا يااٍ رٓااة، ٔيااٍ رٓااة اخااسٖ اخااس 

انادٚاااد ياااٍ انفاااُاىا  انًاسٔفاااة ٚالصااان ٔرااإد 

بتعللٓا فٙ  هإث انلٛواة داخام انصٛااء انعاكُٛة ٔياا 

يفاااَ    عاااةٚزأزْااا ٔيخااال ذنااك ٔراإد صاإانٙ 

اَؽااالٛة فااٙ انضااٙ انفااُاىٙ بااانزٕاز يااٍ انًُلقااة 

يفااَ  فاٙ انؽااز  انعاٛاصٙ كًاا  حالحةٔ انًسكصٚة

 ٕرااد يفاااَ  نهااخهذ ، فمااال ىااٍ ٔراإد يلاااصٍ 

ٔيفااااَ  نُؽاااس انصؽاااع فاااٙ ٔيزاااازغ نهضلااإ   

يُلقااااة انىًااااال انًسكصٚاااااة ، ْٔاااارِ انتزًااااااا  

انفااُاىٛة  هفاان غاااشا  ظاااياة َٔفاٚااا  ـااهلة نٓااا 

 ىهٗ صٛاة انُاض. كلٛسةالساز 

اٌ انااادخاٌ ٔاناااااشا  "يًاااا ٚزااادز انَتلااااِ اناااٗ    

انًتلااااٚسة ياااٍ بااااك انفاااُاىا  انارالٛاااة انتاااٙ 

ن اااصال  عاااتصدو اناااُفه كًاااادة ٔلااإد يًاااا ٚااااسق 

اَتارٓا ٔرٕ انًدُٚة انٗ انتهٕث ٔخفٕـاا اٌ ْارِ 

انًُؽآ    ُتؽس رًٛآا داخم انصٛاء انعاكُٛة يخام 
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يااياااام اناااادبط ٔياايااااام انلسؼااااٙ ٔانًازُاااااا  

 ."ٔانًصابص ٔانفساٌ

انقدًٚااة ٔانتااٙ  ؽااام يكاَااا  انًسكلااا  اَلااحااا  -4

انكخٛااس يااٍ يسكلااا  خاـااا فااٙ  هاإث انٓاإاء ، اٌ 

 فااٙ انًدُٚااة يهاإث صاااد نلٛوااةاايهااة ان انُقاام انصاااؾ

فااٙ ظاإء  انًدُٚااة نقااديٓا، يًااا ٚصٚااد يااٍ خلسْااا

 صلااٛه انُقاام انااداخهٙ ٔلفاإز فااٙ  صلااٛه يٕالاا  

صاـااااة( ٔ اٛٛااااس ان –اايااااة انيضلااااا  انٕلاااإا )

 . يٕالآا بٍٛ أَة ٔاخسٖ بدٌٔ  صلٛه يلسيذ

 ُْااا اذ اٌ  انعاااية ٔانبصااسة انااااشا  اَتؽاااز -5

 ٚلاادٚٓا انتااٙ انفااضٛضة غٛااس انًًازظااا  يااٍ انادٚااد

 انًصهفاااا  يااا  انتاايااام فاااٙانقاظاااى  يدُٚاااة ظاااكاٌ

 انزـاااافة رااااام نسٚااااا ىااااٍ انفااااهلة انًُصنٛااااة

 ٔاٌ ، ٔصسلٓاا نتزًٛآاا يكاَا انًكؽٕفة ٔانعاصا 

كًاا  انًدُٚة رٕ  هٕث ىهٗ ٚاًم انُفاٚا  ْرِ صس 

 (.2( ٔانفٕزة )1ٚتمش يٍ انفٕزة )
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 انُفاٚا  صس  بعلع انًدُٚة ْٕاء  هٕث( 2) انفٕزة
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 :( (Water Pollutionِبُتهىث انً -حبَُب

يٍ انًؽااكم اناانًٛاة "ٚاد  هٕث انلٛوة انًالٛة        

انكلٛااسة انتااٙ  ؽااام انضكٕيااا  ٔانؽااإ  فااٙ كاام 

نهصلااس فٓاإ ٚاااسق ـااضة اإلَعاااٌ ، أزراااء اناااانى

ٔٚٓدد صٛاة األصٛاء انًالٛة ٔٚاٛا انُؽاان انفاُاىٙ 

ٔأـااالش يٕلااإ  صًاٚاااة انلٛواااة ، ٔ لااإز انًدَٛاااة

ٛا  ددددااااادٕىا  ىانًدددددااااادانًالٛاااااة ياااااٍ انتهااااإث يٕل

 .(1980)ياظتس ، "دٔلددددّ كافة انددددتس  فٛددددد ؽ

نقد ا فاا ىادد ياٍ اناهًااء ىهاٗ  اسٚاف انتهإث      

الااافة ياإاد أٔ نالااة يااٍ  بؤَااّ ىلااازة ىااٍ"انًااالٙ 

اإلَعاٌ انٗ انلٛوة انًالٛاة كافٛاة  إلصاداث لاسز فاٙ 

ـضة اإلَعاٌ أٔ انًٕازد انضٛة ٔاألَظًة انلٛوٛاة أٔ 

انتااداخم بااٍٛ انظااتاًان  انؽااسىٛة نهلٛوااة بماآًُا 

، اٌ ْارا انتاسٚاف ٔاظا  َٕاصٙ انساصة ٔانظتزًاو

ٔؼاااايم ٔٚئكاااد بااااٌ انَعااااٌ ىُفاااس اظاظاااٙ فاااٙ 

 .(1996)صٛا ٙ ، "ٛوتّ هٕٚج ب

ًٚكااٍ  فااُٛف انتهاإث انًااالٙ انااٗ أزباااة أـااُاا  

ٚؽااااًم )انهاااإٌ،  اناااار٘ انتهاااإث انفٛصٚااااالٙ" ْااااٙ :

 انضاااسازة ، انكخافاااة، انزعاااًٛا  انفاااهلة، انسغااإة،

ٔانتهااإث انفٛصٕٚنااإرٙ انااار٘  انفاىهٛاااة اإلؼاااااىٛة(

) انااارٔ  ، انسالضاااة ( ٔٚتكااإٌ ياااٍ ايتاااصاد ٚؽاااًم

انتهاااإث ، ىاااادو انز ٛاااااسانًاااإاد انًهٕحااااة ٔٚعاااالع 

ٚؽاااااًم انلكتسٚاااااا ٔانزاااااساحٛى انااااار٘  انلٕٛنااااإرٙ:

ٔانفلسٚا  ٔاندٚداٌ ٔانلفٛهٛا  ٔانتٙ  ااد ياٍ أْاى 

انتهاااإث ، ٔاألَاااإا  انًاااائحسة فااااٙ انفااااضة اناايااااة

ٚؽاًم انًإاد انكًٛٛالٛاة انتاٙ  لاسس انر٘  انكًٛٛالٙ

ًٚكٍ  قعٛى يفادز  هٕث انًٛاِ بؽاكم  ". انٗ انًٛاِ

 انًفاادز انفاُاىٛةًٔفادز انصزاىٛاة ان" ىاو انٗ

"انًفادز انًدَٛةٔ
 

 .(2007)انعاد٘ ،

 اااادل يدُٚااة انقاظااى اٌ يؽااكهة ايااداد انًاااء انااٗ   

 يُّ خازد انًدُٚة ، اذ  هفان انًدُٚاةيؽكهة انتصهؿ 

 عااالع "ٔانتاااٙ يقاااادٚس كلٛاااسة ياااٍ انًٛااااِ انخقٛهاااة 

 اٛااسا  ىدٚاادة ىهااٗ انلٛوااة انًالٛااة اذا  اًاام ىهااٗ 

انَٓاااز انتااٙ  فااع فٛٓااا أ  اائد٘ يٛاااِ ٛااس ناإٌ اٛ 

اناااٗ از فاااا  َعااالة انًااإاد اناانقاااة ، ٔٚاتًاااد ذناااك 

انًقاااداز ىهاااٗ ٔفاااسة انًٛااااِ يُٓاااا ىهاااٗ انًعاااتٕٖ 

انضماااااااز٘ ٔانرتًاااااااىٙ نعااااااكآَا َٔؽااااااانٓى 

َٔظاسا  ،ًتُإ  الاافة نإايام اخاسٖ"انفُاىٙ ان

انهاااراٌ  انزسبٕىٛاااة ٔرااادٔل انقاظاااى رااادٔل نًاااسٔز

كًاا ٚتماش ياٍ  انؽاًانٛة رٓتٓاا يٍ انًدُٚة ٚدخالٌ

 اذ ٔـم صعع(، ٔ صاٚد ظكاٌ انًدُٚة 2انصسٚلة )

َعاااااًة فًاااااٍ  (60814)اناااااٗ  2007 اصفااااااءا 

 2016ُة فٙ ظاُة ٚفم ىدد ظكاٌ انًدٚ انًتٕل  اٌ

اذ اٌ انُؽااان انفااُاىٙ يااٍ ( َعااًة 706870اناٗ )

انًتٕلاااا  اٌ ٚس فاااا  بعاااالع ٔراااإد انًٛاااااِ انخقٛهااااة 

ة بعااااالع ظااااإء انظاااااتصدايا  انماااااصًة ٔيهٕحااااا

انضماااسٚة نهعاااكاٌ أ انًُؽاااآ  انفاااُاىٛة انقالًاااة 

 فٛٓا.

ناااإٚال دٌٔ ؼاااالكة  ظهاااا  يدُٚااااة انقاظااااى  ااااااَٙ  

نهفسا انفضٙ نرنك كاٌ انزصء انكلس ياٍ انًٛااِ 

انخقٛهاااااة  فاااااسا اناااااٗ رااااادٔل انقاظاااااى ٔرااااادٔل 

نٛااة أ زبًااا باادٌٔ ياانزااة  ٔانزسبٕىٛااة بًاانزااة ا

انتاااٙ الًٛااا  فٛٓاااا ن  فاااٙ  اٚماااا ، ان اٌ انؽااالكة

باااااناسق ٔظهاااا  انًُؽااااآ  انفااااُاىٛة انسلٛعااااة 

اَااا  َضااإ رااادٔل انقاظاااى  فاااسا يٛآْاااا  كًاااا ك

 ٔانزسبٕىٛة.

ٍ تحذَننننذ ـننننـًكَذاٍَ ــننننـانًُ ٍ خننننالل انؼًننننمـــننننـي

ٍ انقبضنى ـنـُبِ جذونـنـث يطُت نتهنىـبدر انرئُنــانًص

 أتٍ:ــً يب َــانت ـربىػُـوانج

دُٚااة ن  صديااّ ؼاالكة انفااسا % يااٍ ان85ًاٌ  -0

فمااال ّ انااٗ فتضااة نهؽاالكة ىُااد  افتفااسانفااضٙ "

 فااسا يٛاْااّ َضاإ  َٓاٚااة كاام ؼاااز  زلٛعااٙ انتااٙ

 . "دٌٔ ا٘ ياانزة انزدٔنٍٛ يلاظسة  

ٛاِ انزٕفٛاة َضإ ف يٛاِ انيلاز ٔانًٚ فسٚتى  – 2

 3( انا و4ٔبكًٛة لد  فم اناٗ ) انزدٔنٍٛ يلاؼسة  

 ، ٔ صااتهه اصٛاَااا ياا  انُفاٚااا  انًُصنٛااة يًااا ٕٚيٛااا

َقٛتٓااا ٔـااإبة  ٚاائد٘ انااٗ شٚااادة صزااى ْاارِ انًٛاااِ

   .فتفسا يلاؼسة  انٗ ردٔنٙ )انقاظى ٔانزسبٕىٛة(

 زاااأش انكخٛاااس ياااٍ انعاااكاٌ فاااٙ انًدُٚاااة بفاااتش  – 3

يزاااز٘ خاـااة بٓااى َضاإ ؼاالكة انفااسا انفااضٙ 

انًٕرااإدة فاااٙ انًدُٚاااة انتاااٙ  فاااسا يٛآْاااا َضااإ 

 .(3انفٕزة )كًا ٚتمش يٍ  انزدٔنٍٛ.

اٌ از فا   سكٛص انًإاد انامإٚة ٔاناانقاة فاٙ  – 4

انًٛاااِ انًتصهفااة ىااٍ انُؽااانا  انفااُاىٛة ٔانًُصنٛااة 

اناٗ انزادٔنٍٛ دٌٔ ياانزاة  عااىد ىهاٗ ٔانتٙ  هفان 

ًَاإ انلضانااع ٔانتااٙ  عاالع فااٙ ظااد انًٛاااِ ٔانتهاإث 

 (.4انفٕزة )كًا ٚتمش يٍ  انضاد فٙ انًٛاِ.

ياٍ  انتاٙ  صٚادؼالكة انفاسا انفاضٙ يؽاكم  – 5

 يؽكهة انتهٕث فٙ انًدُٚة .

 ٔانزسبٕىٛاة انقاظاى ردٔل لفتٙ ٔرٕد يٕندا  -6

ٚاائد٘ اناٗ  هاإث  يًاا ٛة انًهٕحاة هفان انًٛااِ انفااُاى

 فٙ يٛآًْا.صاد 
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 انقاظى يدُٚة فٙ انعلضٛة انًالٛة انًٕازد( 2) انصسٚلة

 يذَرَت انًىارد انًبئُت فٍ انقبضى انًصذر : يٍ ػًم انببحخٍُ ببالػتًبد ػهً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقاظى يدُٚة فٙ انزسبٕىٛة ردٔل با زاِ انفضٙ انفسا يزاز٘( 3) انفٕزة 
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 انقاظى ردٔل فٙ انًُصنٛة انُفاٚا  انقاء( 4) انفٕزة

 :(Soil Pollution) تهىث انتربت -حبنخب

انار٘  انتهإث انلٛواٙ اَإا ٚاد  هٕث انتسبة أصد        

ٚاائحس ظااهلا  ىهااٗ اإلَعاااٌ ٔانُلااا  ٔانضٛاإاٌ بًصتهااف 

اَااّ أصااد انًؽااكال  انلٛوٛااة انتااٙ باادأ  اذ األؼااكال ، 

 تفالى ٕٚيا  باد اخس نًا نٓا يٍ از لاان ٔحٛاا ٔيلاؼاس 

 ، ببَتااااد انااااراء فاااٙ انااااانى بعااالع انصٚاااادة انعاااكاَٛة

بؤَااّ أ٘  اٛٛااس  "ةداادٍ  اسٚااف  هاإث انتسبدددددددددداادًٚك

ٛصٚالٛة ددددااااادة انفدددددددددددااااادالؿ انتسبددددددااااادفاااااٙ خف

ٍ نسٚااااا دددددداااادٕنٕرٛة ىددددددداااادًٛٛالٛة ٔانلٛدددداااادٔانك

ص  ددددددداااااادا أٔ َدداااااادٕاد انٛٓدددددددددددداااااادافة يدددددااااادال

   (.2006)ىلد ، ٕاد يُٓاددددددددي

كًااا َفاٚااا  ـااهلة  انقاظااى اصٛاااء يدُٚااة تكاادض فااٙ    

ٔبًقادٚس كلٛسة ٔنًادة نٕٚهاة ( 5ٚتمش يٍ انفٕزة )

َا زاااة ىاااٍ َؽاااانا  التفاااادٚة صماااسٚة ٔيتااااددة 

 َٔفاٚاااا  ـاااُاىٛة كؤَقااااق ىًهٛاااا  انٓااادو ٔانلُااااء

يًا  عالع لاسز كلٛاس ىهاٗ َٕىٛاة انتسباة  ٔيُصنٛة"

ٔىهٗ انًُانا انعكُٛة انقسٚلة يٍ ْرِ انكداض صٛج 

ـااضٛة لاظااٛة نٌ بقالٓااا فتااسة نٕٚهااة  يصااانس عاالع 

فُٓا ٔ علع فٙ  كاحس ٔاَتؽاز انضؽاسا  ٚئد٘ انٗ  ا

ٔاَلااث انسٔالش كًا  ئحس ىهٗ انًظٓس انزًانٙ أل٘ 

 ."يكاٌ فٙ انًدُٚة

(ىايااام بًًٓاااة  ُظٛاااف 104ٚتااإنٗ اكخاااس ياااٍ )    

انًدُٚااة يااٍ انُفاٚااا  انفااهلة ٚتسكااص ىًهٓااى باندزرااة 

 انًُلقااة انًسكصٚااةانٔنااٗ ىهااٗ انياااكٍ انقسٚلااة يااٍ 

 (12)نهكلط ٔانُقام ٔاكخاس ياٍ نٛة ا (8)يعتاٍُٛٛ   

الاافتا صأٚة حابتة كلٛسة انضزى يٕشىة ىهٗ انصٛاء 

( صأٚة ـاٛسة حابتاة  اى اَؽااإْا 160انٗ اكخس يٍ )

نٓرا انااسق، ٔ ٕشٚا  انضأٚاا  ٔانكٛااض انصاـاة 

فٙ صٍٛ ٚتٕنٗ ىًهٛاة  ُظٛاف "نكم بٛ  فٙ انًدُٚة ، 

انكخٛس يٍ انصٛاء انعكُٛة يٍ انُفاٚاا  انفاهلة ىًاال 

َظافااة  عااتؤرسْى انلهدٚااة فااٙ ىقاإد أ اراإز ٕٚيٛااة 

ٔىدو ٔرٕد يساللة ىهٗ ىًهٛة رًا  انُفاٚاا  َٔظاسا 

نادو كفاٚتٓى ٔنتاؤخسْى فاٙ رًا  انُفاٚاا  فقاد  تزًا  

ُٛة يتعاللة ىانٛة بٍٛ انصٛاء انعك بؤكٕاوْرِ انُفاٚا  

 ،  هفاان انًدُٚااة يااا "ٔيصااانس ـااضٛة كخٛااسة بؤلااساز

اناف ناٍ ياٍ انُفاٚاا  انفاهلة ظإُٚا  (65 -45باٍٛ )

 ُقم انٗ يٕلا  نًسْاا انًقاسز بزإاز انلسٚاا اناااو 

فااٙ يُلقااة انلالااة ٔيٕلاا  اخااس  ٓاؼااًٛة(ان –)انقاظااى 

ؼاااس  انضاااٙ اناعاااكس٘ ٔاخاااس ىهاااٗ انلسٚاااا اناااااو 

ِ انًٕالا   تاس  يكؽإفة لهٛااة( ٔفاٙ ْاران –)انقاظى 

دٌٔ ياانزة أ نًس أ  ضس  فٙ صفس يفتٕصة
 
. 

ًا  قدو اٌ ىًهٛة رً  َٔقام انُفاٚاا  نٛعا  ٔٚتمش ي

يتكايهة ٔ عالع  هإث انًدُٚاة ظإاء ىُاد ياداخهٓا أ 

 فٙ يٕال  نًسْا انضانٛة.
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 انقاظى يدُٚة فٙ انًتساكًة انفهلة انُفاٚا  راَع( 5) انفٕزة

 Noise Pollution) انتهىث انضىضنبئٍ -رابؼب 

): 

ا نااّ أًْٛتااّ فااٙ "     يزااالٚاتلااس انمٕلاااء رااصء 

انلٛوة ، فًا أللش أٌ ٚؽا ظكٌٕ انًدُٚة انتاٙ َضٛاْاا 

ناااالسة َفاحاااة فاااٙ  ٔظاااٛازة ىهاااٗ انلسٚااا أ ـاإ 

فمااال  ىااٍ ، نسٚقٓااا انااٗ انًلاااز أٔ خازرااة يُااّ 

 أـااإا  انقلاااازا  ٔانااادزارا  انُازٚاااة ٔأرٓاااصة

اإلَراز انصاـاة بانؽاسنة ٔاإلظاااا ٔاإلنفااء يا  

يااصٚذ يااٍ أـاإا  انًاارٚا  ٔانتهفاااش فااٙ انًضااال  

اناايااااة ، ٔيلاااااز  ٔان  انضفااااس انًُتؽااااسة ُْااااا 

 (2008يزٛد ،)"ُْٔا 

بؤَاااّ رًهاااة ياااٍ "ٚااااسا انتهااإث انمٕلاااالٙ      

أـاإا  يعااتٓزُة ،  ثضااديث  ااؤحٛسا  يماااٚقا  ٔيخٛااسا  

اء ىاااٍ باااالٙ أَااإا  نهافااالٛة . ٔٚصتهاااف انمٕلااا

ٚتاس   اؤحٛسا  يماسة ىهاٗ انلٛواة  انتهٕث فٙ اَّ ن

ٔكااااارنك ُٚتٓاااااٙ ْااااارا انتهااااإث بتٕلاااااف يفااااادز 

 (2010 انفمهٙ،)"انمزٛذ

ٔاـااإا  غٛاااس ياااٍ لااازٛذ   اااااَٙ يدُٚاااة انقاظاااى

ٔخاـاااة ىُاااد نسفاااٙ انُٓااااز َاااارى ىاااٍ يسغٕباااة 

ٔانااإادو ٔانًُلٓااا   انعااٛازا   اـاإا  يضسكااا 

انًٕرٕدة فٙ ؼٕازىٓا انمٛقة ٔخاـاة فاٙ يُلقاة 

، اذ  انتااٙ  زأزْاااانىًااال انًسكصٚااة ٔانؽاإاز  

رًاة ىاٍ انعاٛازا  ا تلاٍٚ يعاتٕٚا  انمٕلااء انُ

، كًاا  تلااٍٚ  ياٍ يكااٌ ألخاسفٙ يدُٚة انقاظى  لاُٚآ 

يعتٕٚا ٓا  فاٙ كام يٕلا  يُٓاا ياٍ ٔلا  ألخاس فاٙ 

( فقاد ظازه  2ٚتمش يٍ انزدٔل ) انٕٛو انٕاصد كًا

فااٙ انضااٙ اناعااكس٘ يااٍ انعاااىة  يعااتٕٚا  يس فاااة

م ٛلدٚعاا 86 -84( ـاالاصا  سأصاا  بااٍٛ )10 -7)

A)
)*( 

بعاااالع كخافااااة ٔظاااااله انُقاااام انًااااازة يُٓااااا 

 .ٔانُا زة ىٍ صسكة اناًم انٕٛيٛة خالل ْرِ انًدة 

( ظٓسا 10 -7ظزم انضٙ انفُاىٙ يٍ انعاىة )   

( بعاااالع لااااس  انضااااٙ يااااٍ Aم ٛلدٚعاااا 82 -80)

انؽاز  انسلٛعٙ فمال ىٍ يسٔز اىاداد كلٛاسة ياٍ 

انؽاصُا  ٕٚيٛا ٔلس  انضاٙ ياٍ انًُلقاة انتزازٚاة 

انًسكصٚااة. ايااا فااٙ صااٙ انصْااساء فقااد ظاازه  ادَااٗ 

( 2 -12يعاتٕٚا  انمٕلاااء اذ  سأصا  يااا بااٍٛ )

( باىتلازْا يُلقة Aم ٛلدٚع 12 – 10ظٓسا  يٍ )

ٍ انًضال انسلٛعٛة ٔباٛدة ىاٍ ظكُٛة بضتة ٔخانٛة ي

 انعٕ  انسلٛعٙ.

 يٕندا  يٍ ىدد غٛس لهٛم انقاظى يدُٚة فٙ ُتؽسٚ   

خفٕـااا فااٙ  فااٙ ظٓااس  انتااٙٔ انْهٛااة انكٓسباااء

 انكٓسباااالٙ انتٛااااز اَقلاااا  بعااالع انخٛاااسة أَٜاااة

 يااٍ بااانقس   قاا  انًٕناادا  ْاارِ رًٛاا  ٔاٌ خاـااة

 انقاظاااااى رااااادٔنٙ ايتاااااداد ٔىهاااااٗ انعاااااكُٛة انااااادٔز

 ٔفااٙ انمٕلااالٙ بتهاإث  عاآى ٔانتااٙ ٔانزسبٕىٛااة

 ٍٛانلااااصخ بٓاااا لااااو انتاااٙ انًٛداَٛاااة انقٛاظاااا  لااإء

 يعااااتٕٚا  از فااااا   لااااٍٛ انًٕناااادا  ْاااارِ ناااالاك

 انزاادٔل يااٍ ٚتمااش كًااا  فٛٓااا انُارًااة انمٕلاااء

 فاٙ ظزه  انمٕلاء يٍ يس فاة يعتٕٚا  اٌ( 3)

 Aدٚعٛلم 99) اناعكس٘ صٙ كٓسباء يٕندة يٍ كم

 يٕناادة ظاازه  فًٛااا ، ظٓااسا انٕاصاادة انعاااىة فااٙ(   

 يعااااتٕٚا  ادَااااٗ( A دٚعااااٛلم  80) صٛاااادز ظااااٛد

.يعاااااااااء   انخايُااااااااة انعاااااااااىة فااااااااٙ انمٕلاااااااااء
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 ( يعتٕٚا  انمٕلاء انُارًة ىٍ انعٛازا  ٔانظٕا  فٙ يدُٚة انقاظى2انزدٔل )

 Aيعتٕٖ انمٕلاء دٚعٛلم  انًٕل  انتازٚخ انٕل 

  ـلاصا 10 -7

11/1/2015 

 

 اناعكس٘صٙ 

84- 86 

 79 -77 ظٓسا 2  -12

 80-78 يعاء 7 – 4

  ـلاصا 10 -7

12 /1/2015 

 

 صٙ انفُاىٙ

80 – 82 

 77 -73 ظٓسا 2  -12

 81 -79 يعاء 7 – 4

  ـلاصا 10 -7

13/1/2015 

 

 صٙ انَدنط

55 – 60 

 40 -35 ظٓسا 2  -12

 32- 30 يعاء 7 – 4

  ـلاصا 10 -7

14/1/2015 

 

 صٙ انادٚس

 

30 – 33 

 34 – 20 ظٓسا 2  -12

 40 -35 يعاء 7 – 4

  ـلاصا 10 -7

15/1/2015 

 

 صٙ انصْساء

15- 20 

 12 -10 ظٓسا 2  -12

 18 -15 يعاء 7 – 4

 A مٛلدٚع انمٕلاء لٛاض رٓاش ىهٗ بانىتًاد ٍٛانلاصخ:  انًفدز

 انكٓسبالٛة فٙ يدُٚة انقاظى( يعتٕٚا  انُارًة ىٍ باك انًٕندا  3انزدٔل )

 Aيعتٕٖ انمٕلاء دٚعٛلم  انًٕل  انتازٚخ انٕل 

  ظٓسا 1

20/1/2015 

 99 صٙ اناعكس٘

 96 انًُلقة انقدًٚة يعاء   7

  ـلاصا 10

21/1/2015 

 90 صٙ انفاد 

 93 صٙ انادٚس باد انظٓس 3

 80 ظٛد صٛدز يعاء   8

 Aم ٛلبانىتًاد ىهٗ رٓاش لٛاض انمٕلاء دٚع ٍٛانلاصخ انًفدز :

 : االضتُتبجبث

انٗ ـاد  انفسلاٛة انًاتًادة  ٕـه  اندزاظة "    

فااٙ انلضااج فااٙ  فعااٛس ظاااْسة انتهاإث فااٙ لاإء 

 لاُٚٓا ٔىاللا ٓا انًكاَٛاة بانًُؽاآ  انفاُاىٛة بكام 

ٔاٌ ْارِ انًُؽاآ  فاٙ ، ـُف ياٍ اـاُاا انتهإث

ٔ عالع  انقاظاى  فاٙ يدُٚاة يُاظالةيٕال  بٛوٛاة غٛاس 

بؽاااكم أ بااااخس َتٛزاااة  انًضهٛاااة  نهلٛواااة صااااد  هااإث

انًااااء، هفا ٓاااا انفاااُاىٛة انًهٕحاااة نهلٛواااة نلاااسس يص

، انمٕلااء دٌٔ اٌ  زاس٘ نٓاا ا٘  انٕٓاء ، انتسبة

اظااآً  بؤحازْاااا انعاااهلٛة ىهاااٗ انفاااضة ٔ ياانزاااة

، انيس انار٘ ٚعاتدىٙ ٔلا  نألصٛاء انعكُٛةانااية 

انلٛوااااة ٔا صاااااذ انتاااادابٛس انًُاظاااالة صاااادٔد نضًاٚااااة 

ًٚكاٍ  اذ نهًاانزة ٔانعٛلسة ىهٗ انًصهفاا  انًهٕحاة

 اٌ  عاْى فٙ ياانزة انًؽكهة".

 : بثــــانتىصُ

 صفااٛؿ يُلقااة ـااُاىٛة خااازد انًدُٚااة فااٙ  -1

صٛاج  تإفس ايكاَٛاة  انكٓسبالٛاة َٓاٚة يُلقة انلالاة

انتٕظاا  انًعااتقلهٙ ٔانبتااااد بانًهٕحااا  ىااٍ انًدُٚااة 

 ي  انقس  يٍ نسٚا انُقم انسلٛعٙ انًدُٚة.

ٔلااااا  لااااإابه يضاااااددة نًضاظااااالة اـاااااضا   -2

انقدًٚااة فااٙ انًدُٚااة نتقهٛاام  انصاااؾيسكلااا  انُقاام 

انتهااااإث انُاااااا ذ ىاااااٍ ىااااادو انفاااااٛاَة انًعاااااتًسة 

 نهًضسكا .

كُٛة فااٙ انًدُٚااة بؽاالكة انعاا زٓٛااص كافااة اصٛاااء  -3

انفمااال  انعااالهة  ـااسا ـااضٙ، ٔيُاا   فااسٚف

 انقاظاااااى رااااادٔنٙ اناااااٗ ة  يلاؼاااااس  فاااااسٚفٓا ٔيُااااا 

 ..ٔانزسبٕىٛة
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يُاا  انقاااء انُفاٚااا  انفااهلة ىُااد يااداخم انًدُٚااة  -4

 عٛة َٓالٛا ٔيساللة ذنك باظتًساز.ٔؼٕازىٓا انسلٛ

َقااام يٕلااا  نًاااس انُفاٚاااا  انضاااانٙ باٛااادا ىاااٍ  -5

، ٔا صاذ انراساءا  انالشياة نماًاَة  انؽاز  انااو

 نًسْا انفضٙ .

يدُٚااة انقاظااى شٚااادة انيكاَٛااا  انًتاصااة نلهدٚااة  -6

يانٛا ٔبؽسٚا نصٚادة كفاء ٓاا ىهاٗ اداء ىًهٓاا بؽاكم 

 افمم ٔيهًٕض فٙ ْرا انًزال .

يعاااىدة اـااضا  انفااُاىا  انارالٛااة )انًصااابص  -7

سٖ ٔانفاااساٌ( ىهاااٗ  لااإٚس  قُٛاااا ٓى انقدًٚاااة باااؤخ

اظاتلدال ٔصدٚخة بًاا ٚماًٍ ىادو الاسازْى بانلٛواة 

 يادة انٕلٕد بانكٓسباء.

 انلٛواااة صفاااٛؿ يُلقاااة ازق  ابااااة نااإشازة  -8

 كفاااءةخااازد انًدُٚااة نُفااع يٕناادة كٓسبالٛااة ذا  

فاااٙ صاااال اَقلاااا  انتٛااااز "ىانٛاااة نتارٚاااة انًدُٚاااة 

انكٓسبالٙ )انٕنُٙ( نكٙ ٚتى انظتاُاء ىٍ يٕندا  

ٚفاادز فٛٓااا يااٍ اـاإا   ٔيااا "انْهٛااةانكٓسباااء 

 سة.ٔيصهفا  كخٛلٕلاء 

 

 

 :انًصـــبدر

.  هاإث انٓاإاء 2011ُأ٘ ،اشْاااز رااابس .داادانضع 

ٔانًاء إَٔاىّ . يفادزِ. أحاازِ. يزهاة رايااة بابام 

. 2011(. 2(. انااادد )19اناهاإو اإلَعاااَٛة. انًزهااد )

 . 78 -65ؾ

. 1979د ، زؼااٛد ٔيضًااد ظاااٛد ـاالازُٚٙ .داادانضً

انلٛوااة ٔيؽااكال ٓا. ظهعااهة ىااانى انًاسفااة. انكٕٚاا  . 

 .181 -9ؾ يلاب  انٛقظة.

. انلٛوااااة انًالٛااااة . 2006انعاااااد٘ ، صعااااٍٛ ىهااااٙ .

ىًااااٌ . داز انٛااااشٔز٘ اناهًٛاااة نهُؽاااس ٔانتٕشٚااا  . 

 . 220 -4ؾ

هٙ ، ظإد ىلد اناصٚص ،ٔاصًد يٛط ظادخاٌ ددانفم

.انتهااإث انمٕلاااالٙ فاااٙ يدُٚاااة انلفاااسة . 2010.

( 54( .انااااادد )1انًزهااااد ) ادا  انلفااااسة .يزهااااة 

 .171-159ؾ

انًُاااإ  2011اٌ ، اُٚاااااض ىلااااد انيٛااااس ، دداااادبسْ

انضمااس٘ ٔاحااسة ىهااٗ انتٕظاا  اناًساَااٙ فااٙ يدُٚااة 

انقاظااااى )دزاظااااة فااااٙ راسافٛااااة انًاااادٌ(. زظااااانة 

يارعااتٛس )غٛااس يُؽاإزة(. كهٛااة انتسبٛااة . رايااااة 

 .220 -5 ؾ بابم.

يقديااة فااٙ ىهااى . 1996ٙ، أصًااد يفاالفٗ .داادصٛا  

 -2انلٛوة .انصسنٕو . يللاة راياة انصسنإو . ؾ

175 . 

انتهااااااإث انلٛواااااااٙ.  1988كط، أد . أو . ، دااااااادداٚ  

 سرًاااة كااإزكٛط ىلاااد ال ادو . انلفاااسة . يللااااة 

 216 -6راياة انلفسة . ؾ 

. انااللااااا  2007د ، ظااااهًٗ ىلااااد انااااسشا .داااادىل

انًكاَٛااة نهتهاإث فااٙ يدُٚااة انُٓدٚااة .يزهااة راياااة 

-253(.ؾ 4(.انااادد )5سبالء اناهًٛااة .انًزهااد )كاا

269 

.يعااللا  انتهاإث 2011ٗ، رًٛاام ابااساْٛى .داادىٛع  

انلٛواااٙ فاااٙ يدُٚاااة  دْااإ  ٔأظاااانٛع انتصفٛاااف ياااٍ 

( .انااادد 33احازْااا .يزهااة  ًُٛااة انسافاادٍٚ . انًزهااد )

 .187-169(.ؾ105)

. ياااادخم انااااٗ اناهاااإو 1980تس ، كٛهلااااس  .دااادياظ 

.  سرًة ناز  يضًاد ـاانش ٔ  انلٛوٛة ٔانتكُٕنٕرٛا

لٛفاااس َزٛاااع ـاااانش .انًٕـااام . يلااااب  رايااااة 

 . 215 -214انًٕـم . ؾ 

. احاس دزاظاة انمٕلااء 2008ٛد ، َداء َاًاٌ.دديز

فاااٙ  صلاااٛه انًدُٚاااة نتضدٚاااد اظاااتاًان  انزق. 

 (2( .اناادد)1يزهة انَلاز نهاهٕو انُٓدظٛة. انًزهد )

 .142 -133 ؾ

عاااٍٛ ىهاااٙ انعااااد٘ ٕنٕد ،بٓاااساو خماااس ٔ صدااادي 

. ىهى انلٛواة . بابام . 1992ٔفٕش٘ ؼُأة انصبٛد٘ . 

 . 399 - 5يلاب  راياة انًٕـم . ؾ

. انتهٕث انلٛوٙ .  سرًاة 1989ٕرص ، نٕزاَ  .ددْ 

يضًد ىًااز اناسأ٘ ٔىلاد اناسصٛى ىؽاٛس . بااداد . 

 . 219-3بٛ  انضكًة .ؾ يللاة 

 Sound انمٕلااااء يعاااتٕٖ لٛااااض رٓااااش)*( 
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