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 مدى مساهمة المعونات فى إطار التعاون الدولى  
 فى تحسين اإللتزام بالمعايير البيئية

 
 (2)مدحت محمد أحمد عبدالعال  -(1) هبه أحمد إبراهيم محمد

 (3)ماجد محمد يسرى الخربوطلى 
، كلية التجارة (2 جامعة عين شمس، كلية الحاسبات والمعلومات ،قسم العالقات العامة (1

، يئيةدراسات العليا والبحوث البكلية ال، ( قسم العلوم االقتصادية البيئية3 جامعة عين شمس
 جامعة عين شمس

 

 صالمستـخـلـــ
تعتبررر المعونررات الدوليررة أدررم مررورد خررارجي تعتمررد عليرره الرردوم ااكثررر   رررا خا ررة م  ررا 

 تباردرررادولررة أكبرررر متل رري للمعونررات ومختلرررإ أنواع ررا، و ع 33البلرردان اإل ريةيررة وعررردددا ا ن 
تعرراني مررن أتمررة ت ميررة جعلت ررا تتخلررإ عررن الركررظ العررالمي  رري ةرر  ةرررو  م ي ررية متدنيررة 

 وركود إقتصادي مستمر وضعإ مؤشرات الت مية الب رية وتددور ااوضاع البيئية. 
على الم  ج  ول د تم اإلعتمادتم تصميم إستمارة إست صاء ولتح يق أددا  الدراسة 
بارات خالم أسلوب الدراسة ال ظرية والدراسة الميدانية واالختالو فى اإلست رائى وذلك من 

 الدراسة، والختبار تساؤالت على واإلجاوة الفرضيات  حة الختبار اإلحصائية الم اسبة
ى ( مفردة من مسئولى المصانع وال ركات الت84 روض الدراسة تم إختيار عي ة مكونه من )
ئة حماية البي“م  ترة الدراسة الخا ة وم روع إستفادت من المعونات البيئية الدولية خال

 :وأنهوأوضحت نتائج دذه الدراسة  ،”وال طاع الخاص وقطاع ااعمام الص اعى  ى مصر
 يم توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين م روطية المعونات  ى اإلطار البيئى وبين تعظ

 االستفاده م  ا  ى اإلطار البيئي"، 
 صرررائية برررين اسررتدامة المعونرررات البيئيرررة وبررين ت ليررر  معررردالت "توجررد عالقررره ذات داللررة إح

 التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة". 
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 :وتو ى الدراسة
 لبيئيةإشراك وتارة التعاون الدولي مع الج ات المع ية ااخري وملإ المعونات ا وضرورة

وتدخ  الدولية لتح يق مزيد من الت دم فيما يخص المفاوضات وم اركة المجتمع الدولي 
 السلطة الت ري ية  ى مصر لتحديث وتحسين الت ريعات التي تتعلق ومكا حة آثار
دية الم كالت البيئية مع الت سيق والتكام  بين كا ة الج ات المع ية والسياسات االقتصا

ة لمصرياوااخرى المع ية والسياسات البيئية والعم  على وضع خطة استراتيجية لوتارة البيئة 
تؤدي  التي نات البيئية وااللتزام والمعايير واإلشتراطات البيئية وت جيع الم روعاتلربط المعو 

 الحرصو إلى ت لي  االنبعاثات السامة والضارة بتوجيه المعونات البيئية إلى تلك الم روعات 
على مزيد من الت سيق مع الج ات والمؤسسات الحكومية  ى مصر لتعظيم االستفادة من 

 .المعونات البيئية
 

 مقـدمة الدراسة
ع ة ررور الثررورة الصر امية تمكررن الب ررر مرن الت رردم أكثررر  ري ال رررن الحررادي والع رررين، مر

حيررث تطررورت التك ولوجيررا وسرررعة وأ رربق العلررم مت رردمتا وة ررر عصررر التصرر يع، مررع كرر  دررذه 
جرراءت نتيجررة أخرررى للتلرروث الصرر اعي  رري وقررت سررابق، حيررث كانررت الصرر اعات مبررارة عررن 

ج الدخان كملوث رئيسي، ومع ذلرك نظررتا ان عردد المصرانع محردود وكران مصانع  غيرة ت ت
يعمر    ررط لعرردد معرين مررن السرراعات  رري اليروم  رر ن مسررتويات التلرروث لرن ت مررو و ررك  ملحررو  
ولكررن ع رردما أ رربحت دررذه المصررانع  رر اعات ووحرردات تصرر يع واسررعة ال طررا  برردأت قضررية 

  مررن أشرركام التلرروث يمكررن أن يتتبررع التلرروث الصرر اعي تكتسررظ أدميررة أكبررر. ي عررر  أي شررك
مصدره المباشر للممارسات الص امية ورالتلوث الصر اعي، ويمكرن إرجراع معظرم التلروث علرى 
الكوكظ إلرى  ر اعات مرن نروع مرا،  ري الواقرع اكتسربت قضرية التلروث الصر اعي أدميرة كبيررة 

ا للوكاالت التي تحراوم مكا حرة الترددور البيئري، وتجرد البلردان التري تواجره ن مروتا مفاجئترا وسرريعت
ل ذه الص اعات أن ا م كلة خطيرة يجظ السريطرة علي را علرى الفرور. يأخرذ التلروث الصر اعي 
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العديد من الوجوه مثر  تلروث عردة مصرادر لميراه ال ررب وتطلرق سرموم بيرر مربروب  ي را  ري 
كبرررى ال ررواء وت لرر  مررن جررودة التربررة  رري جميررع أنحرراء العررالم، وقررد تسررببت الكرروارث البيئيررة ال

وسبظ الحوادث الص امية التي لم يتم السيطرة علي ا وعد  ي وعض أسرباب التلروث الصر اعي 
 .التي أدت إلى تددور البيئة

 دم تتطورت مفاهيم ت ديم المعونات للدوم ال اميه من قب  الدوم المت دمه عالوه على 
 ن إعتبار لج ةا ليات التى يتم من خالل ا ت ديم دذه المعونات أو المساعدات ، ويمك

  مساعدات الت ميه "داك" والتى تضم مجموعة الدوم المت دمه من أدم الج ات على اإلطال
 –يا دوله م دمه للمعونه ودم )استرال 21التى تتولى ت ديم المعونات وذلك إلشتمال ا على 

المتحده  المملكه –سويسرا  –السويد  – رنسا  –  ل دا  –الدنمارك  –ك دا  –بلغاريا  –ال مسا 
ضاء  ى البرتغام ( ودم الدوم ااع –لوكسمبورج  –اسبانيا  –الواليات المتحده االمريكيه  –

 (2017إسراء محمد  حلمى ،. )م ظمة التعاون االقتصادى والت ميه
ى   امه إن ا ليه التى تحكم عالقة المانق للمعونه والمست ب  أو المتل ى من اامور ال

لدوم اوالتى تتحدد وتت ك  تبعات لمجموعه من العوام  أدم ا مكانة  عالقة المانق والمتل ى
يم المانحه  ى ال ظام الدولى وخصائص الدوله المتلةيه للمعونه ، إن اا    ى  كرة ت د

ه مالي المعونات سواء كانت تلك المعونه  ى شك  تد  ات ماليه وخدميه أن ال ي ابل ا تد  ات
خرى ك المعونات ،   ى إذن تعام  ومثاوة تحويالت من دوله اعكسيه من الدوم المتلةيه لتل

اء ضي. )للمعونهوقد تكون معونات م روطه بتحسين االلتزام والمعايير البيئيه للدوم المتلةيه 
 (2016رحيم محسن،

 المسررررتدامةلكرررري يح ررررق التعرررراون الرررردولي  اادرررردا  المرجرررروة م رررره  رررري تح يررررق الت ميررررة 
الذاتيرررررة للبلررررردان المع يرررررة وحسرررررظ ال يئرررررات الدوليرررررة ال يمكرررررن  ي بغررررري لررررره أن ي تررررررن ورررررالج ود

تح يررررق دررررذه اادررررردا  إال إذا أخررررذت البلرررردان ال اميرررررة ب فسرررر ا تمررررام اامرررررور و ن كرررران ذلرررررك 
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وم رررررراركة  رررررراعلين آخرررررررين، بيررررررر أن ن رررررر  التك ولوجيررررررا والتحررررررويالت الماليررررررة و تجرررررراه بلرررررردان 
مسررررررتديمة، ويبرررررردو دعررررررم المسرررررراعدة الج رررررروب يب ررررررى الوسررررررائ  ااساسررررررية لمباشرررررررة الت ميررررررة ال

التررررري ي ررررردم ا الفررررراعلون المختلفرررررون  ررررري مجرررررام التعررررراون مرررررن أجررررر  الت ميرررررة ااكثرررررر إلحاحرررررات 
مررررررن ذي قبرررررر  أكرررررران ذلررررررك الرررررردعم نوميررررررات أم كميررررررات و أخيرررررررات تبرررررردو قضررررررية إلغرررررراء المديونيررررررة 

 .الخارجيررررررررررررررررة حجررررررررررررررررر الزاويررررررررررررررررة الترررررررررررررررري يب ررررررررررررررررى علي ررررررررررررررررا نجررررررررررررررررا  التعرررررررررررررررراون الرررررررررررررررردولي
(AlexanderThompson  ،2014) 

 

 مشكلة الدراسة
تكمن م كلة الدراسه  ى أن التلوث البيئى ليس له حدود ي ت ى ع رددا ولكرن ي ت ر  برين 
الدوم فيما وعد وذلك د ع الكثير مرن الردوم المت دمره وال اميره للحرد مرن التلروث البيئرى وحمايرة 

تفاقيات إلعاددات واثير من ااساليظ واإلجراءات مث  المكوتحسي  ا وذلك عن طريق اله البيئ
ت رديم المعونرات للردوم ال اميره لمسراعدات ا علرى  سراليظ واإلجرراءات أيضرات االدوليه ومن دذه ا

 .البيئهالحفا  على 
ا مررا بررين  25خررالم السرر وات الع ررر السرراو ة علررى ثررورة  ، 2011-2001ي رراير، وتحديرردت

ما بين أق  من مليار  مليار دوالر أمريكي، تراوحت 20.4و جمالي نحو  معوناتتل ت مصر 
مليررار دوالر  رري سرر وات أخرررى  2.7، ومررا لررم يررزد عررن 2010دوالر  رري وعررض السرر وات مثرر  

والحا   أن الحجم الس وي لتلك المساعدات خالم الع د ااوم من االفية   2009مث  عام 
 l Ministry of planning and Internationa.)مليرارات دوالر 3الثالثرة لرم يرتخط حراجز الرر

2020Cooperation.) 
على  2011وو  تا إلحصاءات وتارة التخطيط والتعاون الدولي،   د حصلت مصر عام 

الرذي  2010مليون دوالر، متراجعة بذلك عن مسرتوى عرام  955أج بية قدرت ب حو  معونات
مليار دوالر. وقد مث   را ي المسراعدات اإلنمائيرة الرسرمية خرالم  2.2تل ت فيه مصر نحو 
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مررن ال رراتج المحلرري اإلجمررالي،  %2ي رراير نسرربة لررم تتعررد  25ااخيررر السررابق علررى ثررورة الع ررد 
و ررق إحصرراءات الب ررك الرردولي، متراجعررة عمررا كانررت عليرره خررالم تسررعي يات ال رررن الماضرري، 

من ال اتج اإلجمالي المحلي، وما يوحي بت لص اادمية ال سبية  %5حيث تعدت نسبت ا نحو 
 ، مصر()الب ك الدولى.قتصاد المصري و ك  مضطردللمساعدات ااج بية  ي اال

وبلغ  ا ى المساعدات اإلنمائيرة الرسرمية والمعونرات الرسرمية المتل راه لجم وريرة مصرر 
تكمررن م رركلة مليررار دوالر  1.74نحررو  2019 لبيانررات الب ررك الرردولى بلغررت عررام العربيررة و  ررات 

ولكررن ي ت رر  بررين الرردوم فيمررا وعررد الدراسرره  ررى أن التلرروث البيئررى لرريس لرره حرردود ي ت ررى ع ررددا 
ي  ا وتحسره وذلك د ع الكثير من الدوم المت دمه وال اميه للحد مرن التلروث البيئرى وحمايرة البيئر

تفاقيررات الدوليرره ومررن إلثيررر مررن ااسرراليظ واإلجررراءات مثرر  المعادرردات واكوذلررك عررن طريررق ال
لرى ه لمسراعدات ا علرى الحفرا  عت ديم المعونرات للردوم ال امير ساليظ واإلجراءات أيضات ادذه ا
 ، مصر()الب ك الدومالبيئه.

وقد تو لت الدراسة الى أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين م رروطية المعونرات 
  ررى اإلطررار البيئررى وبررين تعظرريم االسررتفاده م  ررا  ررى اإلطررار البيئرري، وتوجررد عالقرره ذات داللررة

 ليرررر  معرررردالت التلرررروث وت ميررررة الصرررر اعات إحصررررائية بررررين اسررررتدامة المعونررررات البيئيررررة وبررررين ت
" اسرررتدامة المعونرررات البيئيرررةبرررين المتغيرررر " ذات داللرررة إحصرررائيةعالقرررة  ال ظيفرررة، حيرررث توجرررد

 ت لي  معدالت التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة.والمتغير "
 

 أسئلة الدراسة
 ىبيئيه المقدمه إليها مما ساهم فما مدى إستفادة مصر من المعونات ال

 ؟اإللتزام بالمعايير البيئيه تحسين
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 :هى الفرعية األسئلة من مجموعة السؤال هذا من ويتفرع

اعات تم توجيه المعونات البيئية و ك  ي ل  من تزايد التأثير السلبى للص  إلى أى مدى -1
 الملوثه وي مى من الص اعات ال ظيفه؟

الدولى  ى تيادة حصة السياسة اإلقتصاديه و م  ا سياسات التعاون ا  نج ما مدى  -2
 مصر من المعونات البيئيه  ى إطار اإللتزام بتحسين المعايير البيئيه؟

 

 أهمية الدراسة
من أن ال ركات الخا ة وم روع محاولة التأكد من حيث  أدميت اتكتسظ الدراسة 

ة لمعونات الدوليحماية البيئة لل طاع الخاص وقطاع العمام الص اعى  ى مصر المتلةيه ل
لى  د  اطار التعاون الدولى قد تسادم  ى تحسين اإللتزام والمعايير البيئيه والتى قد ت ى ا

 .حماية البيئه من أشكام التلوث
 

 أهدف الدراسة
 ت د  الدراسة الى:

ير تحديد  مدى  اعلية المعونات  ى إطار التعاون الدولى على تحسين اإللتزام والمعاي -1
 البيئيه.

الت اإلستفاده م  ا  ى برامج الحفا  على البيئه وت لي  معدت ييم دور المعونات ومدى  -2
 التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة.

توضيق دور السياسة اإلقتصادية وم  ا سياسات التعاون الدولى  ى تيادة حصة مصر  -3
 من المعونات البيئيه  ى إطار اإللتزام بتحسين المعايير البيئيه.
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 روض الدراسةف
م لة إحصائية بين م روطية المعونات  ى اإلطار البيئي وبين تعظيتوجد عالقة ذات دال -1

 اإلستفادة م  ا  ى اإلطار البيئي.

توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين استدامة المعونات البيئية وبين ت لي  معدالت  -2
 التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة.

ين ة المعونات البيئيه وبتوجد عالقه مع ويه ذات داللة إحصائية بين تيادة حجم ونومي -3
 تحسين اإللتزام والمعايير البيئيه.

 

 الدراسات السابقة
ق تم المجتمع الدولي و  دار المواثياد (2011 ،)مجدى محمد عبدالعزيز دراسة

 ال اجمة عن ااضرارالدولية المتعل ة وح و  اإل سان والتي ت ص على حماية البيئة من 
ع أنصار حماية البيئة لمطالبة المؤسسات و تالة أو م التلوث، كما تاد الضغط من جانظ 

عديد أسباب التلوث ال اجمة عن العمليات الت غيلية وبيردا من عوام  التلوث، مما أربم ال
 ا ر وال وانين والت ريعات البيئية، وقد ترتظ على ذلك ن أة ع اإللتزاممن المؤسسات إلى 
 إلى الدراسةدذه  دد تحيث  .ب ا المؤسسات التي تضطلع واإللتزاماتجديدة من التكاليف 

  ركاتالتعر  على قياس مدى التزام ال ركات الص اميه والمعايير البيئيه وتأثير التزام ال
لمعايير زم واعلى المحتوى المعلوماتى لل وائم والت ارير الماليه واجراء دراسه لل ركات التى تلت

 البيئيه.

إن الم ظمات الدوليه قد ادتمت  (2012 ،)جوزيف إدوارد زكى ميخائيل دراسة
دتمامات كبيرات وحماية حق االنسان  ى البيئه ال ظيفه من خالم حماية البيئه و يانة موارددا ا 

المتجدده وبير المتجدده ولم ي حصر ادتمام ا على جانظ دون آخر من جوانظ دذا 
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 يه وحماية البيئه الموضوع، د اك قصور واضق  ى تح يق اددا  الم ظمات الدوليه المع
ت ييم دور  إلى الدراسة دذه دد تنظرات للطبيعه الغير إلزاميه لل رارات الصادره ع  ا. و 

 الم ظمات الدوليه  ى حماية حق اإلنسان  ى البيئه ال ظيفه على الصعيد الدولى والوط ى.

 بين العالقةدد ت دذه الدراسة إلى معر ة  (2012 ،)وائل شحاته عبدالحميد دراسة
 لجامعاتب ا  ي ا اإللتزامالتي يتم  واإلداريةمن تطبيق المعايير البيئية  اإلقتصادىالعائد 

ولة ة الدوالمعادد العليا الخا ة  ي محا ظة ال ادرة، وما إذا كان يؤثر على البطالة وميزاني
وتو لت الدراسة إلى إمكانية تص يف العمليات داخ  الجامعات  .و ررص التعليم للطلبة

 ا ة إلى عمليات رئيسية وعمليات  رمية داد ة إلى التأكد من طبيعة العمليات وغرضالخ
طبيق إلى ذلك، وجود عال ة واضحة بين ت واإلضا ة، واإلداريةتحديد ع ا ر الجودة البيئية 

ادى د إقتصوالتى تلتزم ب ا الجامعات والمعادد العليا وتح يق عائ واإلداريةالمعايير البيئية 
 ى.مال

اضحات و تعتبر الحاله المصريه مثاالت  (2013 ، )تغريد محمد عاطف الغندور سةدرا
ب ك للم روطيه المتبادله والتعاون الرشيد بين المؤسسات وال يئات مانحة المعونه مث  ال

. وجود قصور  ى نسبة التعاقدات  ى العديد من برامج المعونهو  الدولى للدوم ال اميه.
دور المعونات التى تل ت ا مصر من   دو  ال  د على  تعر ال إلى الدراسة دذه دد تو 

 الدولى ومحددات ال مو االقتصادى والمساعدات االج بيه.

البحث عن بدائ  محليه لبرامج المعونه  ي عد (2014 دراسة )سارة محمد الخشن،
ضرورة  اامريكيه وعلى رأس ا تيادة معدم اإلدخار المحلى وضبط االست الك واالستيراد.

ال ظر  ى برامج المعونه االمريكيه الم دم لمصر والعم  على توجيه تلك المعونات ل طاعات 
ت عكس على الحاله االجتماميه للمواطن و إعادة ال ظر  ى اسلوب التفاوض بين الجانبين 
المصرى واالمريكى حوم اسلوب  ر  ارتباطات المعونه االمريكيه وعملية التصر   ى 
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اابراض السياسيه التى است د ت ا  على التعر  الدراسة إلىدذه  دد ت حيث ادارة االر ده،
برامج المعونه االمريكيه لمصر م ذ بداية تفعيل ا ع ظ اتفاقية السالم بين مصر واسرائي  
تحت االشرا  االمريكى وم روطية برامج المعونه االمريكيه وتأثيردا االيجابى على 

 االقتصاد المصرى.
 علررررى التعررررر  الدراسررررة إلررررى دررررد ت (2015د عبةةةةدالمنعم ، دراسةةةةة )طةةةةار  محمةةةة

المالمررررق العامرررره إلقتصرررراد الرررردوم محرررر  البحررررث  ررررى ضرررروء تطررررور االوضرررراع السياسرررريه وعررررد 
 1979توقيرررررع اتفاقيرررررة معادررررردة السرررررالم برررررين مصرررررر واسررررررائي  تحرررررت اشررررررا  امريكرررررا عرررررام 

فرررررس البررررررامج وبررررردء تفعيررررر  بررررررامج المعونرررررات االمريكيررررره للررررردولتين درررررذا الرررررى جانرررررظ تفعيررررر  ن
واسرررررررررتعراض ترررررررررأثير بررررررررررامج المعونرررررررررات اامريكيرررررررررة علرررررررررى  1957مرررررررررع االردن مرررررررررن عرررررررررام 

اقتصرررررراد كرررررر  مررررررن مصررررررر وااردن و سرررررررائي . وقررررررد تو ررررررلت الدراسررررررة إلررررررى مجموعررررررة مررررررن 
ت رررراقص اادميررررة ال سرررربية للمعونررررة االمريكيررررة  رررري مصررررر و ررررك  عررررام  مررررن أدم ررررا ال تررررائج

وت ررررررراقص مسرررررررادمت ا  ررررررري االقتصررررررراد وذلرررررررك يرجرررررررع إلرررررررى االنخفررررررراض  ررررررري قيمرررررررة المعونرررررررة 
ال ررررومى سررررواء مررررن حيررررث ت رررراقص نصرررريب ا مررررن ال رررراتج المحلرررري اإلجمررررالي، أو إلررررى إجمررررالي 

ضرررررعإ التوا رررررق و  .أو ت ررررراقص نصرررريظ الفررررررد مررررن المعونرررررة اامريكيررررة مرررروارد ال  رررررد ااج برررري
 .ناتالمتلةية للمعو  بين استراتيجيات الوكالة اامريكية واالحتياجات الحةيةية للدوم

درررد  تيرررادة الصرررادرات مرررن أدرررم  ي عرررد (2015 ،)عبيةةةر محمةةةد منيةةةر م ةةةر دراسةةةة
اادررررردا  الترررررى يسرررررعى الي رررررا أى نظرررررام اقتصرررررادى، انررررره بزيرررررادة الصرررررادرات يرررررزداد الررررردخ  
ال ررررومى ومررررا لررررذلك مررررن آثررررار إيجابيررررة علررررى االقتصرررراد ال ررررومى ومررررن د ررررا  رررر ن قضررررية ت ميررررة 

عمررررر  الحكومرررررات المختلفرررررة سرررررواء  الصرررررادرات مرررررن ال ضرررررايا الترررررى تحتررررر  مانرررررة  رررررى بررررررامج
 رررررى الررررردوم المت دمرررررة أو الررررردوم ال اميرررررة انرررررت ت ميرررررة الصرررررادرات تسرررررادم  رررررى خلرررررق  ررررررص 
عمررر  جديررردة وبالترررالى المسررررادمة  رررى حررر  م رررركلة البطالرررة وعرررالج حالررررة العجرررز  رررى ميررررزان 
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المرررررد وعات والمسرررررادمة  رررررى تيرررررادة ترررررد  ات االسرررررتثمار المحلرررررى وااج برررررى ومرررررا لرررررذلك مرررررن 
ابيرررررة علرررررى االقتصررررراد ال رررررومى وتح يرررررق معررررردم ال مرررررو االقتصرررررادى المسرررررت د   رررررى آثرررررار ايج

ل رررذا أ ررربق مرررن الضررررورى تررروا ر العديرررد مرررن الع ا رررر الترررى تررررتبط  .الخطرررط االقتصرررادية
وال  ررررررررار التصررررررررديرى سررررررررواء ال رررررررروانين ذات الصررررررررلة والتصرررررررردير أو الحرررررررروا ز أو المعررررررررايير 

لخارجيررررررررة مثرررررررر  دراسررررررررة التوا ررررررررق والموا ررررررررفات وكررررررررذلك المعلومررررررررات الخا ررررررررة وااسرررررررروا  ا
البيئرررررى للصرررررادرات  ررررررى االسررررروا  الخارجيررررررة وعرررررد أن أ رررررربق البعرررررد البيئررررررى دور كبيرررررر  ررررررى 
 ررررررتق ااسرررررروا  الخارجيررررررة أمرررررررام الصررررررادرات ومررررررن د ررررررا تظ رررررررر ل ررررررا أدميررررررة توا ررررررق الم رررررررتج 
التصررررررديرى مررررررع المتطلبررررررات والم رررررراييس البيئيررررررة وال سرررررربة للرررررردوم المت دمررررررة وبصررررررفة خا ررررررة 

االوروبررررررى نحررررررو واردات ررررررا مررررررن الرررررردوم االخرررررررى ومررررررن بي  ررررررا لررررررم تؤخررررررذ  ررررررى دوم االتحرررررراد 
االعتبررررار ع ررررد التصرررردير الررررى االسرررروا  الخارجيررررة لمررررا ت رررركله دررررذه المتطلبررررات مررررن ة ررررور 
قيرررررد مررررررن نرررررروع جديرررررد إضررررررا ة لل يررررررود الكميرررررة والسررررررعرية و ن كرررررران يسرررررت د   ررررررحة وأمرررررران 

 .المست لك

صريه معايير البيئيه على الصادرات المت ييم ا ثار االقتصاديه لل إلى الدراسة دد ت
 .راميهالزراميه ودراسة وتحلي  مف وم وأدم مؤشرات ال دره الت ا سيه للصادرات المصريه الز 

ج بيه ان المعونه الغذائيه اا (2016 دراسة )إيمان محمود حسين عبدالخالق ، 
ات بين تد ق المعونال يمكن الفص   عون م دم لدوم ا ريةيا لتح يق الت ميه االقتصاديه.

 ظ يمكن أن تعل ااج بيه الغذائيه الى دوم ا ريةيا عن العالقات السياسيه بين البلدين.
جم ا حعلى  المعونه الغذائيه دورات م مات  ى الت ميه االقتصاديه لدوم ا ريةيا ولكن يتوقإ ذلك

يه بيه  ى الت مدور المعونه الغذائيه ااج  على التعر  الدراسة إلىدذه  دد ت وشروط ا.
 اإلقتصاديه لدوم ال اره اا ريةيه.
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 الدراسة إلى دد ت  Muhammad imad khan, shah Khalid, 2017))دراسة 
 ج بيةإيجاد العالقة قصيرة وطويلة ااج  بين ال مو االقتصادي والمساعدات اإلقتصادية اا

لدراسة نموذج تصحيق واإلدخار المحلى والديون الخارجية  ى واكستان ، وتستخدم دذه ا
وجود عالقة موجبة علي  .لتوضيق العالقة قصيرة وطويلة ااج  ARDL الخطأ ونموذج

مو المدي ال صير كما أوجدت الدراسة عالقة سلبية طويلة ااج  بين اإلدخار المحلى وال 
د اك عالقة سلبية بين الديون ، و  اإلقتصادي  ى حين أن ا موجبة على ااج  ال صير

 .ية وال مو االقتصادي سواء على ااج  ال صير أو الطوي   ى واكستانالخارج
 

  اإلطار النظرى
على الظرو  البيئية  لكون الص اعة من أكثر ال  اطات االقتصادية تأثيرات  ظرات ن

لة السائو المحيطة ب ا من خالم است الك ا للموارد الطبي ية ومن خالم توليد ال فايات الصلبة 
دعم  ى إلىم ت سياسات اإللزام وااللتزام التى يتب ادا ج ات شئون البيئة السعوالغاتية   د تض

الص اعة  ى استخدام تك ولوجيا نظيفة والعم  على تو ير حزم تمويلية مختلفة لدعم 
ع م روعات التحكم  ى التلوث للم  أت الص امية الكبرى والمتوسطة ودذا ج با إلى ج ظ م

 ر ى ويو ت ا ال انونية ع د ت اعس ا عن االرت اء وأدائ ا البيئوضع تلك الم  أت أمام مسئولي
نامج ج ات شئون البيئة دذه الروا د للتموي  والتعاون مع مؤسسات تموي  دولية من خالم بر 

 .التحكم  ي التلوث الص اعي
من  كثيرات ما تواجه البلدان  عوبات  ى ت دير مسادمة تدابير حماية البيئة  ى الحد

 ساسيةيز الت دم، وعادةت ما تكون ااولويات  ى برامج المعونات دى الضرورة ااالف ر وتعز 
 مث  الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الطبية.
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على الظرو  البيئية  لكون الص اعة من أكثر ال  اطات االقتصادية تأثيرات نظرات 
ة السائلو  فايات الصلبة ست الك ا للموارد الطبي ية ومن خالم توليد الاالمحيطة ب ا من خالم 

دعم  ى إلىلتزام التى يتب ادا ج ات شئون البيئة السعإلوالغاتية   د تضم ت سياسات اإللزام وا
ستخدام تك ولوجيا نظيفة والعم  على تو ير حزم تمويلية مختلفة لدعم إالص اعة  ى 

ع إلى ج ظ م م روعات التحكم  ى التلوث للم  أت الص امية الكبرى والمتوسطة ودذا ج بات 
 ر ى ويو رت اء وأدائ ا البيئإلوضع تلك الم  أت أمام مسئوليت ا ال انونية ع د ت اعس ا عن ا

نامج والتعاون مع مؤسسات تموي  دولية من خالم بر ج ات شئون البيئة دذه الروا د للتموي  
 (2020)الم اوى لب ى،  .التحكم  ي التلوث الص اعي

 علي ا إحدى ادم سمات ال ظام الدولي الجديد، حيث أ بحت حماية البيئة والمحا ظة
تطبيق و اعاة تحت  المعايير البيئية موقعات متميزات  ى اإلتفاقيات الدولية المختلفة، وأ بحت مر 

 لكثيردذه المعايير من أدم ال رور التصديرية للعديد من ااسوا  العالمية، ومع ذلك   ن ا
التالت تبدى تخو  ا من اعتماد تلك الوسائ  من المؤسسات وخا ة  ى الدوم ال امية 

 كأساليظ حمائية تؤدى الى ت ييد تجارت ا.
زة وذلك على الربم من أن مراعاة الجوانظ البيئية من طر  م ظمات ااعمام ت عد ركي
لى أساسية لزيادة قدرت ا الت ا سية وتعظيم ربحيت ا، من خالم ما ت س م وه  ى ال ضاء ع

 وادث،اء البيئى، واإلضا ة الى الت لي  من التكلفة وتخفيض معدالت الحالتلوث وتطوير ااد
لي ا ع ضالت عن تيادة كفاءة العاملين ور ع مستوى أدائ م، كما أن إحترام البيئة والحفا  

ي حسن من سمعة المؤسسة و ورت ا وتيادة قدرت ا على إكتساب أسوا  جديدة ومست لكين 
 جدد.
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من أى كمية ولو قليلة من الملوثات  ظ حماية البيئة مطل ات ث بت علميات أنه من الصع
ال اتجة عن اان طة الب رية، وليس من المجدى ترك ت دير كمية الملوثات المسمو  ب ا أو 
بير المسمو  ب ا للت ييم ال خصى أو لمجرد الظن أو التخمين أو اإلعتماد على حواس 

حواس كال فايات الصلبة واادخ ة، وبعض ا المسؤولين.  فبعض الملوثات يمكن إدارك ا وال
يحتاج إلى أج زة دقي ة كأبلظ ملوثات الماء وال واء، والبد مو وجود معايير موضومية أو 
م اييس وموا فات محكمة لتحديد كميات المواد التى ي سمق أو ال ي سمق و خراج ا إلى البيئة 

رة التى يحظر حظرات مطل ات إستخدام ا حماية ل ا. وكذلك تحديد نومية المواد السامة أوالخطي
 ى وعض مجاالت البيئة، ويستعان  ى تطبيق دذه المعايير وأج زة علمية دقي ة قادرة على 
قياس الم ادير والغة الصغر التى تص  إلى جزء من مليون من العي ة المراد 

 ( 2016 حص ا.)لطالمى مراد، 
،   اإلست زا  من الموارد الطبي يةمن أددا  المحا ظة على البيئة من التلوث ت لي

عى، معالجة التلوث ال اتج عن اان طة الب رية وخا ة الص امية م  ا، ر ع اإلنتاج الزرا 
لق  ع دما تزداد إنتاجية الزراعة والمساحات الخضراء تادت ال ظا ة وجمالية ااشياء، خ

يلة تعمام المصادر البدالوعى البيئى بين ااجيام، تبادم الخبرات مع الدوم الم دمة، إس
 للطاقة كال مس، والماء والريا .

 لمحيطاكذلك ي د  ال انون الدولى للبيئة والدرجة ااساس إلى حماية البيئة، أى حماية 
من أى تددور أو ضرر من شأنه أن يعرض وةائفه الحالية والمست بلية للخطر، ت ص 

ظر اته، ويستحق اإلحترام وصر  ال الديباجة على "أن ك  شك  من أشكام الحياة  ريد  ى ذ
 (2015‘لإلنسان.)احمد الكح عن قيمته 
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و لت لج ة اامم المتحدة حوم البيئة والت مية المعرو ة و سم "لج ة  1987 ى س ة 
برنتالند" إلى نتائج م مة  ى ت ريردا ال  ائى وقدمت مجموعة من التو يات موج ة لت جيع 

برامج الحماية البيئية، وضمان الت مية المستدامة، وال يتم  الوعي اإليكولوجى، تحسين  عالية
ذلك إال وموجظ تعاون دولى حوم تحديد الم اك  و يجاد حلوم ل ا، وكذا بزوغ إرادة سياسية 
تترجم وأخذ الدوم الص امية على عات  ا جزء كبير من التكاليف اإلضافية المتكبدة من قب  

إعادة توجيه المساعدة وت وية اإلتفاقيات الدولية،  الدوم السائرة  ى طريق ال مو، ويجظ
 .و يجاد مصادر جديدة للتموي 

 ال من   اك شبه إجماع على أن حماية البيئة اإلنسانية حماية  عالة ومؤثرة لن يأتى إ
ة خالم التعاون لم ع وقوع الضرر البيئى وليس التعويض ع ه وعد حدوثه ،  فى مجام حماي

 ي ا من التلوث ي بغى التركيز على التعاون الوقائى.البيئة والمحا ظة عل
كذا  آلية التعاون الدولى م مة لتجسيد ال انون الدولى ومختلإ السياسات البيئية، و 

 تى  ىت فيذ اإلتفاقيات البيئية،    ى تسمق بر ع التفاوت  ى قدرات الدوم المت دمة، ب  ح
 لعالمىاإلتفاقيات البيئية نظرات للطاوع اوعض حاالت الدوم المت دمة تجد  عوبات  ى ت فيذ 

 وال مولى للم اك  التى تت اول ا.
 اقياتمما سبق يتجلى أن آلية التعاون الدولى ال يمكن اإلستغ اء ع  ا  ى ت فيذ اإلتف

لدوم عدة االبيئية من خالم التعاون المؤسساتى وكذا التعاون  ى إتخاذ التدابير المختلفة لمسا
 (2014اإلتفاقية. )معمر رتيظ، ت ا  ى ت فيذ إلتزاما

حدة تالم بدأ تدميم اإلتفاقيات الدولية لحماية البيئة وأجكام مؤسساتية وعد مؤتمر اامم
وال ظم ، حين رأت الدوم ضرورة حماية الكائ ات الحية 1972للبيئة وأستوك ولم س ة 

التى دذا المؤتمر و  نعكس  ى اإلتفاقيات البيئية التى أتت وعداإليكولوجية، دذا التطور ا
  تحتوى على أحكام ذات طاوع مؤسساتى.
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و تعزت الدعم المؤسساتى لإلتفاقيات البيئية وعد مؤتمر اامم المتحدة للبيئة بري
، لبيولوجىا، بتب ى إتفاقية اامم المتحدة لتغيير الم اخ، و تفاقية الت وع 1992ديجانيرو عام 

ج زة ومؤسسات كمؤتمر ااطرا  ب  إتج ت إلى دذه اإلتفاقيات لم تكتفى   ط و عتماد أ
 (Peter .H. Sand،2010 أكثر من ذلك و دراج ا أج زة تساعددا على ت فيذ أحكام ا.

 ت تعد خطة مارشام دى البداية ااولى للمساعدات اإلقتصادية للدوم ال امية وقد تب
لى ا ى دذا الم روع الواليات المتحدة دذا الم روع وو لت جملة المساعدات التى انف ت ا 

ر مليار دوالر من أج  إعادة اإلعمار واإلست را 13.2وسادمت بر  ،1949بليون  ى عام  6
السياسى واإلقتصادى لدوم برب أوربا، ثم وعددا تم إن اء م ظمة التعاون والت مية 
اإلقتصادية لتصبق المصدر ااساسى للمساعدات الدولية وحل ة الو   بين بداية ة ور 

تم اعدات اإلقتصادية و كل ا الرسمى وخطة مارشام وبداية تطبي  ا على نطا  واسع، و المس
 إن اء العديد من الم ظمات والبرامج والمؤسسات التى تباشر تح يق أددا  ا مث  إتحاد

ية المد وعات ااوربية وب ك اإلستثمار ااوربى،ثم تم إن اء مجموعة المساعدات اإلنمائ
ية الت مو ات اإلنمائية التاوعة ل ا وذلك وعد إنحصار دور م ظمة التعاون و ن اء لج ة المساعد

ات اإلقتصادية وعد تح يق أددا  ا، وتاوع ة ور دذه الم ظمة العديد من البرامج والمؤسس
 التى أن أت لتدعم أبراض الت مية مث  قيام الياوان بتأسيس   دو  التعاون اإلقتصادى

 فلبين،للمساعدات الدولية، وتأسيس ب ك الت مية ااسيوية والالخارجى، وأسست السويد وكالة 
ام  ى ع وأيضات   دو  الت مية اا ريةية، والص دو  الدولى للت مية الزرامية، وقامت تايوان

صادى وبيردم. )على محمد على اإلقتبتأسيس الص دو  الدولى لت مية التعاون  1988
 (2008، محمود
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تسعي ات ت ديم المزيد من المساعدات الى الدوم ال امية ش د ال صإ ااوم من ع د ال
م التوجه نحو  ى  ورة برامج للتكييف ال يكلى ي د  من خالل ا الب ك الدولى الى تدمي

ولكن  ى ال صإ الثانى من ع د التسعي ات ومع وقوع ااتمة ااسيوية  اقتصاد السو  الحر.
دور الدولة  ى ال  ار اإلقتصادى، ومن ثم بدأ التأكيد مرة أخرى على أدمية  1997 ى عام 

  د بدأ توجيه المساعدات ب د  محاربة الف ر وتدميم الحوكمة الرشيدة  ى الدوم المتلةية.  
وقد ش د ع د التسعي ات إنخا اضات ملموسات  ى تد  ات المساعدات الرسمية ك تيجة إلنت اء 

سو يتى مع بداية ذلك الع د ومن ثم تفكك الحرب الباردة ما بين الواليات المتحدة واإلتحاد ال
اإلتحاد السو يتى وتحوم دوم االتحاد السو يتى السابق وأوربا ال رقية من دوم مانحة 

 .(2000)ليلى مصطفى،  للمساعدات.للمساعدات إلى دوم متلةيه 
الدولية أدم مورد خارجي تعتمد عليه الدوم ااكثر   را خا ة م  ا  المعوناتعتبر ت

ومختلإ أنواع ا، و عتباردا  للمعوناتدولة أكبر متل ي  33ن اإل ريةية وعدددا ا ن البلدا
 ي ة  ةرو  م ي ية متدنية تعاني من أتمة ت مية جعلت ا تتخلإ عن الركظ العالمي 

 قتصادي مستمر وضعإ مؤشرات الت مية الب رية وتددور ااوضاع البيئية. مااوركود 
الدولية   لت  ي تح يق الت مية المستدامة  ي الدوم  البيئيةالمعونات تو ل ا إليه دو أّن 

قتصرت ااإل ريةية ااكثر   را،   ي لم تفضي إلى تح يق نمو مستدام ثّم ت مية مستدامة و 
 ي  المعونات البيئية. اج  تفعي  دور سين الت مية الب رية وب ك  محدودمسادمت ا على تح

عاني م  ا من عدم كفاية اإلختالالت الت ليدية التي ت تح يق الت مية المستدامة، يجظ تجاوت
لى المجتمع الدولي أن رتبار ت ديم ا والغايات السياسية للدوم المانحة، ب  يجظ عاوتجزئة و 

قتصادي، تجاري ومالي عالمي عادم والمواتاة مع ت ديم المساعدات، واإلضا ة ايخلق نظام 
ستثمارات التي سات قوية من أج  خلق االمؤسقتصادية مست رة و ارورة خلق بيئة إلى ض
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)سميحة ية. تح ق ال مو المستدام وتب ي الحكم الراشد والم اركة ال عبية وال سبة للدوم المتلة
 (2017، نوى 

 ية منتتسم المعونات اإلنمائية الم دمه لدعم الت مية اإلق صادية واإلجتمامية والبيئ
ت اقة والك رباء والمياه، وال    واإلتصاالخالم تموي  م اريع الب يه التحتية مث  الط

ق واإلضا ة إلى م اريع الخدمات اإلجتمامية حيث تسعى إلى دعم الج ود الدولية  ى تح ي
 ك  أددا  الت مية المستدامة وخصو ات ال د  الرئيسى المتعلق وال ضاء على الف ر الذى ي

ى  ائية إلى تموي  الم اريع اإلنم دد ات ثابتات، إذ أن جزءات كبيرات من دذه العمليات يوجه
 م اطقم دمت ا ال طاعات ىاإلنتاجية كالزراعة لما ل ا دور  ى تو ير السلع الغذائية  ى ال

ورة ااكثر   رات و ى ت  يط ال طاعات اإلنتاجية ااخرى والص اعات المرتبطة وال طاع وص
عليم لما ل ا من دور مباشرة أو بير مياشرة  ضالت عن دعم م اريع قطاعى الصحة والت

 إيجابى  ى تحسين مستويات الم ي ة وت مية الموارد الب رية.
دارة البيئة  ي م ظمة الت مية الص امية التاوعة لألمم المتحدة علي ت جيع إعم  ت

دارة البيئة الةيام ب ذه إالت مية ال املة والمستدامة للص اعة علي مستوي العالم وأسره. وتتولي 
الي جانظ  داء البيئي للص اعات ال ائمة حاليات م ت ديم المساعدات لتحسين ااالم مة من خال

تب ي   اعات جديدة تعم  علي ت ديم الخدمات والمزايا البيئية ودو ما يعم  بدوره علي 
ومن المعلوم أنه مع الطلظ  ة.ت مية و ري ي تح يق نمو اقتصادي مستدام، و  مساعدة الدوم

دمات البيئية والذي تمليه الزيادة المضطرده  ي عدد السكان وارتفاع المتزايد عالميا علي الخ
ومن ثم  مستوي الدخ    ن نمط ال مو اإلقتصادي الحالي يتسبظ  ي وصمة بيئية دائلة. 

لمستويات حرجة عالوة علي أن قدرة أماكن  نخفاضلال  ن الموارد الطبي ية  ي طري  ا 
اب ما ت تجة دذه ااماكن من إنبعاثات ونفايات. عديدة من العالم لن تكون كافية إلستيع

واليوم ي عر الكثيرون بتداميات دذا الوضع الذي ي دد وعواقظ خطيرة تعاني م  ا ااجيام 
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ور ع  اإلتدداروقد قامت الص اعة وكون ا المحرك االوم لل مو اإلقتصادي، بتح يق  .ال ادمة
من الدوم حوم العالم. بير أن  مستوي الم ي ة  ي قطاعات كثيرة لمجتمعات العديد

ست فاذ الموارد الطبي ية وصورة م تظمة، وعلي نطا  اعن  المسئولةدي  أيضات الص اعة 
 ،)العون اإلنمائى المصرى .والماء والتربةكبير، ناهيك عما تسببه من تلوث دائ  لل واء 

2009). 
 وهي المقصود منهاتشمل الدراسة على عدد من المفاهيم التي البد من توضيحها وتحديد 

 على النحو التالي:
دررو مصررطلق يطلررق علررى الج ررود المبذولررة بررين دوم العررالم مررن أجرر    لسررفةالتعةةاون الةةدولى: 

تح يق مصلحة الردوم المتعاونرة و رى سربي  تح يرق اامرن والسرلم الردوليين ومواج رة التحرديات 
 (. 2007د،عامو  أبو سعد محمد ) واام يةالسياسية واإلجتمامية واإلقتصادية 

عوام  المساعدات الخارجية طب ات لعدد من الالمعونات أو ختلإ تعريف ا :المعونات الدولية
حصوم ، وتعددت ال يئات والدوم المانحة وتعددت مصادر الوالمعايير م  ا التعريف والدوا ع

 لتىا على المعلومات و البيانات،  فى الدوم ال امية ي تصر على الم ق االقتصادية الخالصة
دية قتصاوم المت دمة يتسع لي م  الم ق اال ى حين أن  ى الد ،ال تحم  أي إلتزام والو اء

أو  رؤوس االمواممساعدات الف ية وبرامج التدريظ و  ئتمان التصدير والوالخا ة و   العامة
كالت إعادة جدولة المديونية أو المزايا الجمركية، ويخلق الحاجة لتعريف شام  للمعونة م 

م لخا ة ع د قياس الحجم وا ثار، وقد تكون المساعدات إقتصادية أو سياسية ولذلك  أخري 
 .يتم الوقو  على تعريف محدد
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كما تعر  المعونات الدولية وأن ا جميع التد  ات الرأسمالية أو رؤوس ااموام 
ت بله أو والخدمات الحةيةية التى ت دم ا الج ات المانحه  ى البلدان الغ ية إلى الج ات المس

البلدان ااق  نموات  ى العالم الثالث، وتتسم التد  ات المالية والخدمات الخارجية المتلةيه  ى 
 .(2008وليد محمد يوسإ شر  الدين،والت وع )

ت لم تجاتلك ال رور التي يجظ توا ردا  ي ا" ي صد والمعايير البيئية دى المعايير البيئية:
ري ة وطعبوات ا اد المكونة ل ا أو  ي أساليظ إنتاج ا أو سواء  ي مدخالت إنتاج ا أو المو 

فية ة وكيتغليف ا وكذلك الموا فات المحددة لكميات الملوثات الخارجة أث اء العملية اإلنتاجي
التعام  مع ا". ووضع دذه المعايير ال ي تصر   ط على ال طاع الص اعي لضمان أساليظ 

ث  لك  ا تتعداه لت م  السلع الزرامية التي تمإنتاج م تجات بير ملوثة للبيئة  حسظ، و 
لسلع  ذه الالركيزة ااساسية لصادرات العديد من الدوم ال امية لما ت تضيه العملية اإلنتاجية 

 يوسإ) من استخدام مبيدات وااسمدة لحماية التربة  ضال عن موا فات التعبئة والتغليف
 .(2017ر،معم

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون هبه أحمد إبراهيم محمد 

 

 2022مايو ، الثالثالجزء  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

230 

 إجراءات الدراسة
 :علىدذه الدراسة تعتمد  :راسةمنهج الد -1
 و فات م كلة الدراسة سلوب يتم استخدامه لدراسة وو إ من خالم أ: المنهج الوصفى

 .دقي ات للو وم إلى التفسيرات الم طةية المبرد ة
  لى لبيئية اإلست بار الكيفية التى تم ب ا توجيه المعونات الدولية ا: المنهج االستنباطي

  الى مدى مسادمة تلك المعونات  ى تحسين اإللتزام مصر خالم  ترة الدراسة للتو 
 والمعايير البيئية. 

 :ات لدراسوا من خالم الدراسة ال ظرية واإلستفادة من الكتظ والدوريات المنهج اإلستقرائى
 لتحديد المفاهيم واإلستفادة م  ا  ى التو   الى ال تائج ال ظرية.

 26اإل دار  IBM SPSSائى ستخدام برنامج التحلي  اإلحصاو ون قام الباحث
د جمع اإلست صاء. وع  قوائمجتمامية ع د تحلي  بيانات الالمستخدم  ى البحوث اإلنسانية وا

ولي البيانات ااولية من قوائم االست صاء   ن تج يز البيانات أو ما ي عر  والتحلي  اا
إجراء يعتبر خطوة أساسية ومطلوبة قب   Preliminary data analysisللبيانات 

ن أن متأكد التحليالت اإلحصائية. حيث أن التحلي  ااولي للبيانات ي عد أمرات والغ اادمية لل
 التحليالت اإلحصائية سو  تتم و ك   حيق. وقد تأسست عملية التحلي  ااولي للبيانات

 من المراح  التالية:
  التعام  مع الةيم المف ودةMissing Data Handling. 
  الثبات والصد   إجراء اختباريReliability and Validity Tests. 
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 :متغيرات الدراسة -2
 المتغير المستقل                      المتغير التابع          

                  (المعونات)                                    (المعايير البيئية)        
[ 

 
 
 
 
 

 
 
3-  

 
 :تأدوات جمع البيانا-3

 مسئولى المصانع ستمارة على( ا84عم  استمارة است صاء تم توتيع )لباحثون وقام ا
اية وال ركات التى إستفادت من المعونات البيئية الدولية خالم  ترة الدراسة وم روع "حم

 البيئة وال طاع الخاص وقطاع العمام الص اعى  ى مصر".

 حجم املعوانت 

 شكل املعوانت

 مشروطية املعوانت     

 انتملعو ة اإستدام 

حتسني اإللتزام ابملعايري 
 البيئيه
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  والس وات  ى دذا ال  ار( عمر ال ركة –البيانات الديموبرافية )نوع ن ار ال ركة 

 معادن –ب اء –طعام –مواد كيماوية ) لىإ تم توتيع ال ركات وحسظ ال طاعات – 
 (د دسة -نسيج

 محاور الدراسة:-4
  عتمادات على المعونات البيئيةتطوير الداء المؤسسى ا : المحور األول

 من حيث شرور المعونات أوالت:
 ستدامة المعوناتثانيات: من حيث ا

 مصر ئية  ىدور المعونات البيئية  ى تح يق اإللتزام والمعايير واإلشتراطات البي: ر الثانىالمحو 
 مقياس مستويات متغيرات الدراسة 

 الوزن  المقياس
 1 بير موا ق و ده

 2 بير موا ق
 3 ال أدري 
 4 موا ق

 5 موا ق و ده
، ةسر من متغيرات الدرااالست صاء يحتوى ال بارات التى تخص ك  متغي قائمةدذا ال سم  ى 

 .ةطب ات لفروض الدراس
 ومنتائج تطبيق معاملي الثبات والصد  وعدد ال بارات لك  متغير ودرجة ال ب :(2جدول )

 درجة القبول معامل الصد  معامل الثبات عدد العبارات المتغيرات
 ممتات 0.959 0.912 11 شرور المعونات  ي اإلطار البيئي

 ممتات 0.969 0.938 9 بيئيةاستدامة المعونات ال
دور المعونات البيئية  ى تح يق 

شتراطات اللتزام والمعايير واالا
 البيئية  ى مصر

 ممتات 0.961 0.923 10

 تحلي  بيانات قائمة االست صاءعداد الباحث  ي ضوء إ  :المصدر
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م  ، وطب ات لمستويات معا0.9لفا أكبر من أأن جميع قيم معام  كرونباخ  الجدوميتضق من 
 اك د، مما ي  ير إلى أن ممتاتالدراسه ل ا اتسا  داخلى  متغيراتلفا   ن جميع أكرونباخ 

است رار  ي ال بارات الم عبرة عن ك  متغير، كما أن قائمة االست صاء تةيس ما وضعت 
ذه دانات ك يمكن االعتماد على بيلةياسه، وبالتالي   ن ا ت مث  مجتمع الدراسة و ك  جيد. لذل

 .ال ائمة  ي عم  التحليالت واالختبارات اإلحصائية
وعد جمع بيانات الدراسة  –قام الباحثون : األساليب اإلحصائية المستخدمة-5

و جراء ااساليظ اإلحصائية  SPSSبتحليل ا واستخدام البرنامج اإلحصائي  –الميدانية 
 التالية:

 مقياس اإلعتمادية Reliability: ( وذلك من خالم المةياس )ألفاCronbatch 

Alpha  ستجاوات عي ة البحث ااسئلة قائمة اإلست صاء، وذلك لمعر ة مدى الوثوقية  ى
 على أسئلة قائمة اإلست صاء، ومدى إمكانية تعميم نتائج ا على مجتمع الدراسة. 

 اختبار التناسق الداخلي Internal Consistencyين بمعام  االرتبار  : وذلك وحساب
ن أك  مبارة من مبارات االست صاء والمحور الذي ت تمي إليه تلك ال بارة، للتأكد من 

 ال بارات تةيس ما وضعت لةياسه.

 التكرارات والنسب المئوية Frequency Tables حيث يبين دذا ااسلوب أعداد :
لة قائمة على أسئ ي ك   ئة من  ئات مةياس ليكرت إستجاوات عي ة البحث 

وقد تم استخدام الرسوم البيانية  لتلك االستجاوات،ست صاء، وااوتان ال سبية الا
Graphics . لزيادة اإليضا 

 :اب وذلك بتو يف متغيرات الدراسة، وذلك وحس اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
 Standard Deviationكمةياس لل زعة المركزية، والت تت  Meanالوسط الحسابي 

 ياس للت تت.كمة
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  إجراء إختبارT.Test:  وقد تطلظ ذلك تحديد الةيمة االختبارية والتى تمثلت  ى
، و ى ضوء ذلك تم  يابة  رض 3مةياس ليكرت ودي الةيمة المحايدة متوسطات 

 العدم والفرض البدي ، كما يلى:

          H0 : µ = 3: الفرض العدم
  H1 : µ     3 ≠:لفرض البدي 

  ا   ن ا يمك 0.05ب اء على مستوى المع وية المحسوب، إذا كان أق  من  ال راركون يو 
 Tر ض الفرض العدم وقبوم الفرض البدي ، و ي حالة قبوم الفرض البدي  ن ظر إلى قيمة 

ة كان ، و ذا كانت سالب3  ذا كانت موجبة كان متوسط االستجاوات أكبر من الةيمة المحايدة 
 .3ةيمة المحايدة متوسط االستجاوات أق  من ال

  تحلي  التباينAnalysis of Variance (ANOVA) وي د  إلى اختبار تساوي :
متوسطات متغيرات الدراسة وحسظ ال طاعات، ويمكن  يابة الفرض العدم والفرض 

 البدي  كالتالي:
أي متوسط المتغير لل طاع ااوم = متوسط  H0 :M1=M2=….=Mnالفرض العدم 

 .nي = متوسط المتغير لل طاع رقم المتغير لل طاع الثان
 الفرض البدي : يوجد توج واحد على ااق  من ال طاعات مختلإ  ي المتوسطات.

ت و ي حالة ر ض  رض العدم يتم إجراء اختبار الم ارنات المتعددة لتحديد أتوج ال طاعا
 ذات المتوسطات المختلفة.

 رتبار الخطي لبيرسون المعام  اPerson Correlation Coefficient وذلك عن :
رتبار الخطي لبيرسون، ومن خالم دذه العالقة سو  يتم تحديد درجة الطريق معام  ا

 رتبار البسيط، بين متغيرات الدراسة.الواتجاه وداللة عالقات ا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون هبه أحمد إبراهيم محمد 

 

 2022مايو ، الثالثالجزء  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

235 

 

  تحلي  اإلنحدار المتعددMultiple Regression وذلك لب اء نموذج يوضق العالقة :
 ي  لتاوعة، يمكن من خاللة الت بؤ وةيمة المتغير االمست ل اتبين المتغير التاوع والمتغير 

 حالة معر ة قيم المتغيرات المست لة.

  تحلي  االنحدار المتدرجStepwise Regression وذلك بب اء نموذج إحصائي يوضق :
ج عن ، ويتميز أسلوب االنحدار المتدر والمتغيرات المست لةالعالقة بين المتغير التاوع 

 ط  وأنه يكتفى والمتغيرات المع وية  Multiple Regressionنحدار المتعدد أسلوب اال
 ست لةالمأي ذات التأثير المع وي على المتغير التاوع، كما أنه يضمن است اللية العوام  

 مست لةتعدد العالقات الخطية بين المتغيرات الالداخلة  ي ال موذج، أي أنه يعالج م كلة 
Multicollinearity. 

 ن أدم ااساليظ المستخدمة  ي تحلي  االنحدار ما يلي:وم
  معام  التحديدR2 غير ويبين نسبة التغيرات  ي المتالمتعدد : دو مربع معام  االرتبار

 التاوع والتي ي وم بتفسيردا وشرح ا المتغير المست  .

  اختبار(F test) دو أحد أساليظ تحلي  التباين :Analysis of Variance 

(ANOVA)  ، على  وتكون قاعدة الحكم ب اءت ويختبر مع وية نموذج االنحدار كك
 أمكن قبوم مع وية ال موذج. 0.05،   ذا كان أق  من .Sigمستوى المع وية المحسوب 

  اختبار(T test)عام  : وذلك الختبار مع وية المعلمات الم درة )أي ثابت االنحدار، وم
ق    ذا كان أ .Sigمستوى المع وية المحسوب على  وتكون قاعدة الحكم ب اءت  االنحدار(

 أمكن قبوم مع وية المعالم الم درة. 0.05 من

 :ن ا  الدراسة-6
م لتزامسادمة المعونات البيئية  ى إطار التعاون الدولى  ى تحسين اإل :الحدود الموضوعية

 والمعايير البيئية.
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م روع  – وتارة التعاون الدولى –وتارة التجارة والص اعة  –وتارة البيئة  :الحدود المكانية
 حماية البيئة لل طاع الخاص وقطاع ااعمام الص اعى  ى مصر.

 .2020-2005الحدود الزمانية  ى  ترة الدراسة  :الحدود الزمانية
 االستقصاء: قائمةول من أل لقسم اا

 اتالخا ة و طاعالمصانع وال ركات  تكونت العي ة من: العينة التى تم الت بيق عليها
ت لمعوناالتى إستفادت من ا)المواد الكيماوية والطعام والب اء والمعادن وال سيج وال  دسة( 

اص ( شركة ومص ع تاوعين لم روع "حماية البيئة وال طاع الخ84البيئية الدولية وعدددم )
 .2021وقطاع العمام الص اعى  ى مصر" ، وتم التطبيق علي ا عام 

وحسظ ال طاعات، ويوضق الجدوم التالي توتيع  يتضمن دذا ال سم توتيع ال ركات
 ال ركات وحسظ ال طاعات:

 توتيع ال ركات وحسظ ال طاعات: (3جدول )
 نسبة% عدد الق اع

 23.8 20 مواد كيماوية
 25.0 21 طعام
 33.3 28 ب اء

 7.1 6 معادن
 8.3 5 نسيج
 2.4 2 د دسة

 100 84 اإلجمالي
 لي  بيانات قائمة االست صاء تحعداد الباحث  ي ضوء إ  :المصدر

يظ ر الجدوم أن أعلى ال ركات تمثيالت  ي العي ة دي شركات الب اء، والطعام، والمواد 
، بي ما كان ٌأقل ا دي شركات %23.8، %25،  %33.3ث بلغت ال سظ الكيماوية حي

من إجمالي عي ة  %2.4، %7.1، %8.3ال سيج والمعادن وال  دسة حيث بلغت ال سظ 
 .شركة 84سة والبالغ عدددا الدرا
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 االستقصاء: قائمةالقسم الثانى من 
 تم الحصوم على بيانات الدراسه من خالم استمارة است صاء، وقد تم تصميم االسئله

 :المست صى م  م والمستويات التاليةومةياس خماسى حيث ام ال عبير عن اراء 
  20بير موا ق و ده: يأخذ الةيم من  فر الى 
  :40الى  21يأخذ الةيم من بير موا ق. 
  60الى  41محايد: يأخذ الةيم من. 
  80الى  61موا ق: يأخذ الةيم من. 
  100الى  81موا ق و ده: يأخد الةيم من. 

وحيررررث ان متغيرررررات الدراسرررره دررررى الوسررررط الحسررررابى لالجاوررررات علررررى مبررررارات اسررررتمارة 
ة علررى ااسررئلة الررواردة االست صرراء،   ررد قررام الباحررث وحسرراب المتوسررط المرررجق إلجاوررات العي رر

 ي شك  م راوه لمةيراس ليكررت، حيرث يعتبرر مرن أ ضر  أسراليظ قيراس االتجادرات ويسرتخدم 
المتوسط المرجق إذا كان المتغيرر يأخرذ قيمرات تختلرإ مرن حيرث أدميت را، لرذلك يجرظ أخرذ درذه 

  عطراءاادمية  ي االعتبار وذلك و عطاء ك  مبارة الوتن الم اسرظ ادميت را،   رام الباحرث و
الرروتن الم اسررظ ادميررة كرر  مبررارة مررن مبررارات االست صرراء، وذلررك لتحديررد بدايررة م ط ررة كرر  

 اجاوه  ي مةياس ليكرت الخماسي تم عم  ا تي: 
 ( 4=1-5تم حساب المدى وذلك وطر  أ غر قيمة من اكبر قيمة  ي المةياس ) 
 ( وال ررد  مررن ذلررك 5( علررى أكبررر قيمررة  رري المةيرراس )4تررم قسررمة المرردى ) تحديررد الطرروم

( وترررم تحديرررد الحرررد االدنرررى والحرررد االقصرررى لكررر  0.8= 5÷4الفعلررري لكررر  خليرررة، وكانرررت )
اجاوه من اجاوات مةيراس ليكررت طب رات للجردوم الترالى حيرث ترم تحديرد الحرد االدنرى والحرد 
االقصررى لكرر  مسررتوى مررن مسررتويات االجاورره، وذلررك النرره ع ررد حسرراب متوسررط االجاوررات 

 وه ل ذا المتوسط:يجظ تحديد مستوى االجا
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 مستويات مةياس ليكرت لمتغيرات الدراسه والتى تعبر عن متوسط االجاوات (:4)0لجدو

 الحد االعلى الحد االدنى الوزن  المقياس
 1.80 1 1 بير موا ق و ده

 2.60 1.81 2 بير موا ق
 3.40 2.61 3 ال أدري 

 4.20 3.41 4 موا ق
 5 4.21 5 موا ق و ده
 تحلي  بيانات قائمة االست صاء لباحث  ي ضوء عداد اإ  :المصدر

"موا ق ، "موا ق"قد وقعت  ي الفئتين ) العي ةستجاوات ايتضق من الجدوم أن معظم 
 تى ( حيث كانت نسظ المستجيبين  ي داتين الفئتين لألسئلة الواردة والجدوم كاو دة"

(91.7% ،96.4% ،90.5% ،94.0% ،96.4% ،97.6% ،91.7% ،100.0% ،
على الترتيظ. مما يدم على  ي  شرور المعونات( ل بارات 97.6%، 98.8%، 98.8%

 موا  ة من قب  العي ة على شرور المعونات  ي اإلطار البيئي.أن 
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 التوتيع التكراري ل بارات المتغير الثاني "استدامة المعونات البيئية" :(5جدول )

 بيان استدامة المعونات البيئية
ال 

أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد وافقأ

 بشدة
الدولية  ى  تسادم المعونات البيئية

تطوير ااداء المؤسسى البيئى  ى 
 مصر

 35 47 2 0 0 عدد
% 0.0 0.0 2.4 56.0 41.7 

الت سيق مع  د اك ضرورة لمزيد من
الج ات والمؤسسات الحكومية  ى 
 مصر لتعظيم االستفادة من المعونات

 البيئية

 33 49 2 0 0 عدد

% 0.0 0.0 2.4 58.3 39.3 
والتكام  بين  د  وجود الت سيق

السياسات االقتصادية والسياسات 
 البيئية يزيد من حصوم مصر على

 المعونات البيئية الالتمة

 36 47 0 1 0 عدد

% 0.0 1.2 0.0 56.0 42.9 
مصر  تو ر الج ات الرسمية  ى

المعلومات للج ات المانحة عن 
رة من عدم قدرت ا الم روعات المتضر 

 مع المعايير البيئية على التوا ق

 35 48 1 0 0 عدد

% 0.0 0.0 1.2 57.1 41.7 
السامة والضارة  يتم ت لي  االنبعاثات

 والتوا ق مع تيادة المعونات البيئية
 35 47 2 0 0 عدد
% 0.0 0.0 2.4 56.0 41.7 

المصرية لربط  توجد خطة لوتارة البيئة
ية وااللتزام والمعايير المعونات البيئ

 .واإلشتراطات البيئية
 36 46 2 0 0 عدد
% 0.0 0.0 2.4 54.8 42.9 

واالقتصادية  تراعى المحددات الف ية
واالجتمامية ع د تحديد ق وات توتيع 

 المعونات البيئية الدولية
 36 47 1 0 0 عدد
% 0.0 0.0 1.2 56.0 42.9 

الدولي وملإ  إضطالع وتارة التعاون 
المعونات البيئية الدولية من شأنه 
 تح يق مزيد من الت دم فيما يخص

 المفاوضات وم اركة المجتمع الدولي

 36 48 0 0 0 عدد

% 0.0 0.0 0.0 57.1 42.9 
استراتيجية  د اك حاجة ملحه لتحديث

التكيف مع المعايير واالشتراطات البيئية 
 البيئية الدولية واستخدام آلية المعونات

 29 55 0 0 0 عدد
% 0.0 0.0 0.0 65.5 34.5 

 تحلي  بيانات قائمة االست صاءعداد الباحث  ي ضوء إ  المصدر:
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"موا ق ، "موا ق"قد وقعت  ي الفئتين ) العي ةستجاوات ايتضق من الجدوم أن معظم 
 تى ( حيث كانت نسظ المستجيبين  ي داتين الفئتين لألسئلة الواردة والجدوم كاو دة"

(97.6% ،97.6% ،98.8% ،98.8% ،97.6% ،97.6% ،98.8% ،100.0% ،
موا  ة من على الترتيظ. مما يدم على أن البيئية  استدامة المعونات( ل بارات 100.0%

 قب  العي ة على استدامة المعونات البيئية.
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دور المعونات البيئية  ى تح يق التوتيع التكراري ل بارات المتغير الثالث " :(6جدول )
 "تزام والمعايير واالشتراطات البيئية  ى مصراالل

ير دور المعونات البيئية فى تحقيق االلتزام بالمعاي
 بيان واالشتراطات البيئية فى مصر

ال  
أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 بشدة
يوجد توا ق بين أج دة معونات الدولة البيئية وبين 

 .البيئية المصرية السياسات
 30 53 1 0 0 عدد
% 0.0 0.0 1.2 63.1 35.7 

تسادم المعونات البيئية  ى التغلظ على م كالت 
 .مصر التلوث البيئي  ى

 26 56 2 0 0 عدد
% 0.0 0.0 2.4 66.7 31.0 

 يتم ت ييم أداء إنفا  المعونات وصورة مستمرة للتاكد
 .االستخدام اامث  ل ذه المعونات من

 27 57 0 0 0 عدد
% 0.0 0.0 0.0 67.9 32.1 

د  من الضرورى إدراج المعايير واإلشتراطات 
 .قانون البيئة الجارى حاليات  البيئية ضمن تعديالت

 30 54 0 0 0 عدد
% 0.0 0.0 0.0 64.3 35.7 

ن يتم الت سيق واالستفادة من الخبرة الدولية للتأكد م
المعايير واإلشتراطات البيئية المصرية مع  مطاو ة

 .لدوليةاالشتراطات ا

 25 58 1 0 0 عدد
% 0.0 0.0 1.2 69.0 29.8 

ت دم المعونات الدعم الف ي والتك ولوجي لتس ي  
 .االلتزام والمعايير البيئية

 27 56 1 0 0 عدد
% 0.0 0.0 1.2 66.7 32.1 

يتم إجراء عمليات تحسين ضرورية واستخدام 
للتوا ق مع اإلشتراطات البيئية  المعونات البيئية

 .ولةللد

 28 56 0 0 0 عدد
% 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 

يتم م اركة ممثلي أن طة ال طاعات الصغيرة 
 لتحديد الم اك  الف ية والتمويلية والمت اهية الصغر

 .التي تعو  االلتزام والمعايير البيئية

 27 56 1 0 0 عدد
% 0.0 0.0 1.2 66.7 32.1 

 طاع يتم الت سيق بين المؤسسات الحكومية وال
االلتزام والمعايير واإلشتراطات  الخاص للتوا ق على

 .البيئية

 25 59 0 0 0 عدد
% 0.0 0.0 0.0 70.2 29.8 

تعد وتارة البيئة المسئوم ااوم عن إدارة ملإ 
 .الدولية المعونات البيئية

 28 56 0 0 0 عدد
% 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 

 نات قائمة االست صاءعداد الباحث  ي ضوء تحلي  بياإ  :المصدر
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"موا ق ، "موا ق"قد وقعت  ي الفئتين ) العي ةستجاوات ايتضق من الجدوم أن معظم 
 تى ( حيث كانت نسظ المستجيبين  ي داتين الفئتين لألسئلة الواردة والجدوم كاو دة"

(98.8% ،97.6% ،100.0% ،100.0% ،98.8% ،98.8% ،100.0% ،98.8% ،
ت دور المعونات البيئية  ى تح يق االلتزام والمعايير ( ل بارا100.0%، 100.0%

ى موا  ة من قب  العي ة علواالشتراطات البيئية  ى مصر على الترتيظ. مما يدم على أن 
 .دور المعونات البيئية  ى تح يق االلتزام والمعايير واالشتراطات البيئية  ى مصر

 
 

 نتائج الدراسة  
 ال ائمرةسرئلة أوالرذى يعررض  التراليموضرحة والجردوم الرى ال ترائج ال ون قد تو   البراحث

 :يختبار تم استخدامه لالختبار الفرض التالالونجد أن دذا ا ةالدراس لمتغيراتم سمه طب ات 
 .3 لمةياس ليكرت متوسط اإلجاوات يساوى المتوسط العام فرض العدم:

 .3 لمةياس ليكرت متوسط اإلجاوات اليساوى المتوسط العام الفرض البديل:
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 االست صاء قائمةل بارات ( Tنتائج استخدام اختبار ) :(6)جدول 
 Tقيمة  العبارة الرمز

 المحسوبة
القيمة 
 القرار االحتمالية

S1  ت وم الج ات المانحة بتحديد مجاالت الدعم بدقة وعد
ر ض  0.000 19.147 .الدراسة والت سيق مع المؤسسات المصرية

  رض العدم
S2 ر ض  0.000 21.026 .انحة ومتاوعة أوجه اإلنفا  و ك  دائمت وم الج ات الم

  رض العدم
S3  ى  تلتزم الج ات المانحة بت ديم التدريظ أو التأدي  الالتم

ر ض  0.000 16.807 .إطار دعم التطبي ات
  رض العدم

S4  ت سيق الج ات المانحة مع المؤسسات المصرية لتحديد
ر ض  0.000 21.026 .أولويات وشك  وحجم الدعم المطلوب

  رض العدم
S5  توجد قياسات واضحة ومستدامة للم كالت البيئية لتحديد

ر ض  0.000 22.535 .أولويات المعونات
  رض العدم

S6  توجد رقاوة على ال طاعات المتلةية المعونات للتأكد من
ر ض  0.000 23.483 . حة توجيه اإلنفا 

  رض العدم
S7 ر ض  0.000 15.442 .المصرية بدرجة عالية من المرونة تتمتع السياسات البيئية

  رض العدم
S8  د اك حاجة لتدخ  السلطة الت ري ية  ى مصر لسن

ر ض  0.000 25.847 .ت ريعات تتعلق ومكا حة آثار الم كالت البيئية
  رض العدم

S9  يتم تموي  م روعات قائمة على استخدامات الت مية
ر ض  0.000 24.775 .لدوليةال ظيفة من خالم المعونات ا

  رض العدم

S10 
ترتبط مؤشرات الرقاوة داخ  الج ات المانحة ومجموعة من 

رة ا ليات التى تس   عملية الرقاوة الف ية وتجعل ا تتم وصو 
 . حيحة

ر ض  0.000 24.775
  رض العدم

S11  يتم تحديد أولويات إنفا  المعونات لل طاعات ذات الميزة
ر ض  0.000 23.631 .لمصر ال سبية وال سبة

  رض العدم
S12 تسادم المعونات البيئية الدولية  ى تطوير ااداء المؤسسى 

ر ض  0.000 23.722 .البيئى  ى مصر
  رض العدم

S13  د اك ضرورة لمزيد من الت سيق مع الج ات والمؤسسات
ر ض  0.000 23.551 .الحكومية  ى مصر لتعظيم االستفادة من المعونات البيئية

  رض العدم

S14 
د  وجود الت سيق والتكام  بين السياسات االقتصادية 
والسياسات البيئية يزيد من حصوم مصر على المعونات 

 .البيئية الالتمة
ر ض  0.000 22.899

  رض العدم

S15 
تو ر الج ات الرسمية  ى مصر المعلومات للج ات 
 المانحة عن الم روعات المتضررة من عدم قدرت ا على

 .التوا ق مع المعايير البيئية
ر ض  0.000 24.873

  رض العدم
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 االست صاء قائمةل بارات ( Tنتائج استخدام اختبار ) :(6)تابع جدول 
 Tقيمة  العبارة الرمز

 المحسوبة
القيمة 
 القرار االحتمالية

S16  يتم ت لي  االنبعاثات السامة والضارة والتوا ق مع تيادة
ر ض  0.000 23.722 .المعونات البيئية

  رض العدم
S17  توجد خطة لوتارة البيئة المصرية لربط المعونات البيئية

ر ض  0.000 23.825 .وااللتزام والمعايير واإلشتراطات البيئية
  رض العدم

S18  تراعى المحددات الف ية واالقتصادية واالجتمامية ع د
ر ض  0.000 24.984 .تحديد ق وات توتيع المعونات البيئية الدولية

  رض العدم

S19 
إضطالع وتارة التعاون الدولي وملإ المعونات البيئية 
الدولية من شأنه تح يق مزيد من الت دم فيما يخص 

 .المفاوضات وم اركة المجتمع الدولي
ر ض  0.000 26.300

  رض العدم

S20  د اك حاجة ملحه لتحديث استراتيجية التكيف مع المعايير
ر ض  0.000 25.777 .وليةيئية واستخدام آلية المعونات البيئية الدواالشتراطات الب

  رض العدم
S21  يوجد توا ق بين أج دة معونات الدولة البيئية وبين

ر ض  0.000 24.518 .السياسات البيئية المصرية
  رض العدم

S22  تسادم المعونات البيئية  ى التغلظ على م كالت التلوث
ر ض  0.000 23.348 .البيئي  ى مصر

  رض العدم
S23  يتم ت ييم أداء إنفا  المعونات وصورة مستمرة للتاكد من

ر ض  0.000 25.778 .االستخدام اامث  ل ذه المعونات
  رض العدم

S24  د  من الضرورى إدراج المعايير واإلشتراطات البيئية
ر ض  0.000 25.804 .ضمن تعديالت قانون البيئة الجارى حاليات 

 م رض العد
S25  يتم الت سيق واالستفادة من الخبرة الدولية للتأكد من مطاو ة

ر ض  0.000 24.537 .المعايير واإلشتراطات البيئية المصرية مع االشتراطات الدولية
  رض العدم

S26  ت دم المعونات الدعم الف ي والتك ولوجي لتس ي  االلتزام
ر ض  0.000 24.479 .والمعايير البيئية

  رض العدم
S27  يتم إجراء عمليات تحسين ضرورية واستخدام المعونات

ر ض  0.000 25.768 .البيئية للتوا ق مع اإلشتراطات البيئية للدولة
  رض العدم

S28 
يتم م اركة ممثلي أن طة ال طاعات الصغيرة والمت اهية 

زام الصغر لتحديد الم اك  الف ية والتمويلية التي تعو  االلت
 .يةوالمعايير البيئ

ر ض  0.000 24.479
  رض العدم

S29  يتم الت سيق بين المؤسسات الحكومية وال طاع الخاص
ر ض  0.000 25.856 .للتوا ق على االلتزام والمعايير واإلشتراطات البيئية

  رض العدم
S30  تعد وتارة البيئة المسئوم ااوم عن إدارة ملإ المعونات

ر ض  0.000 25.768 .البيئية الدولية
 رض العدم 

 تحلي  بيانات قائمة االست صاءعداد الباحث  ي ضوء إ  :المصدر
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 Tلك  أسئلة االست صاء، ولما كانت ك  قيم  فرض العدمالتم ر ض  الجدوم أنهن يتضق م
ى يع  دذاو . ةو الموا  ه و دأع ى أن مفردات العي ه تمي  الى اإلجاوة والموا  ه ي موجبة   ذا

م توسط وأن د اك  ر  جودرى موجظ بين اإلجاوات والمتوسط العاأن اإلجاوات أكبر من الم
 وات.ويمكن ال وم أنه  ى المجتمع   ن آراء العي ة ت ع  ى الجانظ اايمن لم ح ى االجا 3

 لمحاور الدراسة: T testوالجدول التالي يبين اختبار 
 لمحاور الدراسة T testنتائج اختبار  :(7جدول )

 Tقيمة  العبارة الرمز
 المحسوبة

القيمة 
 القرار االحتمالية

X1 ر ض  رض العدم 0.000 29.058 شرور المعونات 
X2 ر ض  رض العدم 0.000 29.749 استدامة المعونات 
Y لتزام الدور المعونات البيئية  ى تح يق ا

 ر ض  رض العدم 0.000 32.558 شتراطات البيئية  ى مصرالوالمعايير وا

 تحلي  بيانات قائمة االست صاء ي ضوء عداد الباحث  المصدر: إ 
لجميع متغيرات  %95نه يمكن ر ض الفرض العدم واحتمام أالجدوم   يتضق من دذا

على  ةو د ةأو الموا   ةلى الموا  إيميلون  المستجيبين  ى المجتمعن أودذا يؤكد  ة.الدراس
 ع الدراسة.من مجتم %95المحسوبه موجبة واحتمام  Tالدراسة حيث أن قيمة  متغيرات
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 نتائج تحلي  التباين على متغيرات الدراسة :(8جدول )

 مصدر التباين المتغيرات
Sum of 
Squares 
مجموع 
 المربعات

df 
درجات 
 الحرية

Mean 
Square 
متوسط 
 المربعات

 .F Sigقيمة 
 القرار المعنوة

X1 
 0.382 5 1.909 بين المجموعات

2.344 0.049 
ر ض 
 رض 
 العدم

 0.163 78 12.699 عاتداخ  المجمو 
  83 14.608 الكلي

X2 
 0.291 5 1.454 بين المجموعات

1.634 0.161 
قبوم 
 رض 
 العدم

 0.178 78 13.888 داخ  المجموعات
  83 15.342 الكلي

Y 
 0.08 5 0.4 بين المجموعات

0.567 0.725 
قبوم 
 رض 
 العدم

 0.141 78 11.023 داخ  المجموعات

 83 11.423 لكليا
 

 تحلي  بيانات قائمة االست صاء   ضوء  ي عداد الباحث إ  :المصدر
 يظهر الجدول ما يلي:

دور المعونات " X3"استدامة المعونات"،  X2قبوم  رض العدم وخصوص المتغيرين  -
د  توج" أي ال توجد الشتراطات البيئية  ى مصراللتزام والمعايير واالالبيئية  ى تح يق ا

  ذات داللة مع وية بين المتوسطات وحسظ ال طاعات، وذلك ع د مستوى مع وية  ر 
للمتغيرين على التوالي، ودو أكبر  0.725، 0.161، حيث كان مستوى المع وية 0.05

 مما يؤكد عدم مع وية تلك الفرو . 0.05من 
"شرور المعونات"، وقبوم الفرض البدي ، أي  X1ر ص  رض العدم وخصوص المتغير  -

وجد  ر  ذات داللة مع وية بين المتوسطات وحسظ ال طاعات، وذلك ع د مستوى ت
مما يؤكد  0.05، ودو أق  من 0.049، حيث كان مستوى المع وية 0.05مع وية 

 مع وية تلك الفرو .
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 ا علىولتحديد أتواج ال طاعات المختلفة تم إجراء تحلي  الم ارنات المتعددة "توكي" وحصل 
 ال تائج التالية:

 ئية""شرور المعونات البي X1نتائج اختبار توكي للم ارنات المتعددة للمتغير (: 9جدول )

 المجموعات عدد الحاالت الق اع
1 2 

  3.73 2 هندسه
 4.10 4.10 7 نسيج
 4.26 4.26 21 طعام

 4.30 4.30 20 مواد كيماويه
 4.39  6 معادن
 4.49  28 بناء

 تحلي  بيانات قائمة االست صاء     عداد الباحث  ي ضوءإ  :المصدر
 يظهر الجدول ما يلي:

وجد أن أعلى ال طاعات من حيث الموا  ة على شرور المعونات  ي اإلطار البيئي دما  -
 ي كٍ  م  ما، ولم  4.39قطاعي "المعادن"، و "الب اء" حيث بلغ متوسط االستجاوات 
تواجدا  ي مجموعة واحدة، توجد  رو  ذات داللة مع وية بين دذين ال طاعين، حيث 

 و نما وجدت  رو  ذات داللة مع وية بين دذين ال طاعين وباقي ال طاعات.
اوات يلي ذلك قطاعات "المواد الكيماوية" و "الطعام" و "ال سيج" حيث بلغ متوسط االستج -

على التوالي، ولم توجد  رو  ذات داللة مع وية بين تلك  4.10، 4.26، 4.30
واجدوا  ي مجموعة واحدة، و نما وجدت  رو  ذات داللة مع وية بين ال طاعات، حيث ت

 تلك ال طاعات وباقي ال طاعات.
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، وقد وجدت 3.73و ي المرتبة ااخيرة قطاع "ال  دسة" حيث بلغ متوسط االستجاوات  -
  رو  ذات داللة مع وية بين دذا ال طاع وباقي ال طاعات.

 مرتبطة ب ا روض الدراسة والمتغيرات ال (: 10جدول )
رقم 
 الفرض

 متغيرات الفروض الفرض
 المتغير التابع المتغير المستقل

توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين  األول
م روطية المعونات  ى اإلطار البيئى وبين 

 تعظيم االستفاده م  ا  ى اإلطار البيئي

م روطية 
المعونات  ي 
 اإلطار البيئي

تعظيم االستفادة 
ر م  ا  ي اإلطا

 البيئي 
توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين  الثاني

استدامة المعونات البيئية وبين ت لي  
 معدالت التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة

استدامة المعونات 
 البيئية

ت لي  معدالت 
التلوث وت مية 

 الص اعات ال ظيفة
 تحلي  بيانات قائمة االست صاءعداد الباحث  ي ضوء إ  :المصدر

  الدراسه متغيراتبار دذه الفروض، قام الباحث بتحلي  عالقة االرتبار بين الخت
 :وبعض ا البعض، وتو   الباحث الى ال تائج التالية

 مصفو ة االرتبار بين متغيرات الدراسة :(11جدول )
 X1 X2 Y المتغيرات

X1  1 معام  االرتبار الخطي لبيرسون   
    الةيمة االحتمالية

X2 0.000 الةيمة االحتمالية  1 **0.752 رتبار الخطي لبيرسون معام  اال   
Y  1 **0.741 **0.532 معام  االرتبار الخطي لبيرسون 

 عداد الباحث  ي ضوء تحلي  بيانات قائمة االست صاء    إ  :المصدر  0.000 0.000 الةيمة االحتمالية
 .0.01)**( عالقة مع وية ع د مستوى مع وية 
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 ل ما يلي:يظهر الجدو
 م روطية المعونات  ي اإلطار البيئيبين المتغير " ذات داللة إحصائيةعالقة  توجد "

 يرسون " حيث بلغ قيمة معام  ارتبار بتعظيم االستفادة م  ا  ي اإلطار البيئيوالمتغير "
بين دذين  ةودذا يدم على وجود عالقة ارتبار طردي 0.532بين دذين المتغيرين 

 غر أ tالختبار  ةاالحتمالي ةار مع وية معام  االرتبار اتضق ان الةيمختباالمتغيرين وب
م روطية بين " ةن عالقة االرتبار جودريأ( ودذا يدم على ة)مستوى المع وي %1من 

م احتما" وتعظيم االستفادة م  ا  ي اإلطار البيئيوالمتغير " "المعونات  ي اإلطار البيئي
99%. 
طية األول "توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين مشرو  مما سبق إلى قبول الفرض نلخص

 المعونات فى اإلطار البيئى وبين تعظيم االستفاده منها فى اإلطار البيئي".
 ت لي "" والمتغير استدامة المعونات البيئيةبين المتغير " ذات داللة إحصائيةعالقة  توجد 

معام  ارتبار بيرسون بين " حيث بلغ قيمة معدالت التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة
 بين دذين المتغيرين ةودذا يدم على وجود عالقة ارتبار طردي 0.741دذين المتغيرين 

 %1أ غر من  tالختبار  ةاالحتمالي ةختبار مع وية معام  االرتبار اتضق ان الةيماوب
 استدامة المعوناتبين " ةن عالقة االرتبار جودريأ( ودذا يدم على ة)مستوى المع وي

 .%99" واحتمام ت لي  معدالت التلوث وت مية الص اعات ال ظيفةوالمتغير " "البيئية
 دامةمما سبق إلى قبول الفرض الثاني "توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين است نلخص

 المعونات البيئية وبين تقليل معدالت التلوث وتنمية الصناعات النظيفة".
 على وجود عالقات طرديه  %99ومعام  ث ه حصائى إدلي   ةوقد توا ر لدى الباحث

 ةلالمست  اتتواج المتغيرات، ولكن و يت دراسة تأثير المتغير أوجودريه بين ك  توج من 
 على المتغير التاوع. 
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 التابع نتائج االنحدار المتعدد بين المتغيرات المست لة والمتغير :(12جدول )
المتغيرات 
 المستقلة

 التمعام
المعنوية  Tاختبار  االنحدار

Sig.  اختبارF  المعنوية
P R Square 

 0.000 5.131 1.563 ثابت االنحدار
49.529 0.000 

0.530 
X1 -

0.050 -0.500 0.618 
X2 0.679 6.930 0.000 

وعدم  X2مع وية المتغير  ال تيجة
 مع وية ال موذج X1مع وية المتغير 

 Yالمتغير التاوع: 
 ضوء تحلي  بيانات قائمة االست صاء     عداد الباحث  يإ  :المصدر

 يتضح من الجدول السابق أن معادلة االنحدار تأخذ الشكل التالي:
Y= 1.563 -0.050*X1 + 0.679*X2 + ε 

 عدالتترمز للمتغير التاوع "تعظيم االستفاده م  ا  ى اإلطار البيئي، ت لي  م Yحيث أن  -
ية ترمز للمتغير المست   ااوم "م روط X1التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة"، كما أن 

 ترمز للمتغير المست   الثاني "استدامة المعونات X2المعونات  ي المجام البيئي"، 
 ترمز للخطأ الع وائي. εالبيئية"، 

 ولكن يؤخذ على ال موذج ما يلي:
ين "استدامة المعونات البيئية" سالبة،  ي حين أن العالقة ب X2إشارة معام  المتغير  -

 موجبة كما سبق بيانه من تحلي  مصفو ة االرتبار. Yوالمتغير  X2المتغير 
"استدامة المعونات البيئية"  X2أن مستوى المع وية للمتغير  Tاتضق من اختبار  -

 مما يدم على عدم مع وية المتغير. 0.05ودو أكبر من  0.618
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ستقلة الم ين المتغيراتيدل ذلك على أن النموذج يعاني من مشكلة تعدد العالقات الخ ية ب
Multicollinearity حيث توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المتغيرين ،X1, X2 ما ك

 .ظهر من مصفوفة االرتباط
 Stepwise Regrssionنتائج االنحدار المتدرج  :(13جدول )

المتغيرات 
 المفسرة

معامل 
المعنوية  Tاختبار  االنحدار

Sig. 
اختبار 

F 
المعنوية 

P R Square 
ثابت 
 0.000 5.335 1.508 االنحدار

99.72 0.000 0.549 X2 0.639 9.986 0.000 
 مع وية ال موذج مع وية المعامالت الم درة ال تيجة

ت مية تعظيم االستفاده م  ا  ى اإلطار البيئي، ت لي  معدالت التلوث و  Yالمتغير التاوع: 
 الص اعات ال ظيفة

 ضوء تحلي  بيانات قائمة االست صاء     عداد الباحث  يإ  :المصدر
 يتضح من الجدول السابق أن معادلة االنحدار تأخذ الشكل التالي:

- Y = 1.508 + 0.639*X2 + ε 
 عدالتترمز للمتغير التاوع "تعظيم االستفاده م  ا  ى اإلطار البيئي، ت لي  م Yحيث أن  -

عونات مست   الثاني "استدامة المترمز للمتغير ال X2 لتلوث وت مية الص اعات ال ظيفة"،ا
 ترمز للخطأ الع وائي. εالبيئية"، 

 ومن ال موذج يتضق ما يلي:
 "استدامة المعونات البيئية". X2دو المتغير ااكثر تأثيرا على المتغير التاوع  -
ست   على م دار التأثير، أي أن تيادة المتغير الم X2تدم قيمة معام  المتغير المست    -

X2 تغير دامة المعونات البيئية" بدرجة واحدة من درجات ليكرت، يؤدي إلى تيادة الم"است
 درجة. 0.639التاوع وم دار 
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 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نستعرضها فيما يلى:
 توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين م روطية المعونات  ى  قبول الفرض األول"

 .ه م  ا  ى اإلطار البيئي"اإلطار البيئى وبين تعظيم االستفاد
م روطية المعونات  ي اإلطار بين المتغير " ذات داللة إحصائيةعالقة  حيث توجد  -

 ." تعظيم االستفادة م  ا  ي اإلطار البيئي" والمتغير "البيئي
 توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين استدامة المعونات البيئية  قبول الفرض الثاني"

 تلوث وت مية الص اعات ال ظيفة". وبين ت لي  معدالت ال
غير " والمتاستدامة المعونات البيئيةبين المتغير " ذات داللة إحصائيةعالقة  حيث توجد -

 " ت لي  معدالت التلوث وت مية الص اعات ال ظيفة"
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ABSTRACT 

This group of developing countries is Africa, Africa, Africa, 

Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, 

Africa. What we have reached so that you can achieve sustainable 

development in achieving sustainable development in sustainable 

development, and the sustainability of sustainable development.   In 

order to activate the role of environmental aid in achieving sustainable 

development, the traditional imbalances that suffer from insufficiency, 

fragmentation and the linkage of its provision to the political goals of 

the donor countries must be overcome. Rather, the international 

community must create a fair global economic, commercial and 

financial system in parallel with providing aid, in addition to the 
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necessity Creating a stable economic environment and strong 

institutions in order to create investments that achieve sustainable 

growth and adopt good governance and popular participation for the 

recipient countries. 

To achieve the objectives of the study, a survey form was 

designed and the inductive approach was relied upon through the 

method of theoretical study, field study and appropriate statistical tests 

to test the validity of the hypotheses and answer the questions of the 

study. Of the international environmental aid during the study period 

for the project “Environmental Protection in the Private Sector and the 

Industrial Business Sector in Egypt.” The results of this study showed 

that: 

• There is a statistically significant relationship between the 

conditionality of aid in the environmental framework and the 

maximization of benefit from it in the environmental framework. 

• "There is a statistically significant relationship between the 

sustainability of environmental aid and the reduction of pollution 

rates and the development of clean industries." 
 


