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 ملخصال

 نبددييهدددا البحددى قلددى أيدداا تدد اير النمددو االقتصددادي يلددى التلددوث البيئددي حالددة دول المغددرب العربددي للفتددرة 
النمدو  دوالر كمؤشر يدندددددوم بالدددددددددداتج المحلي اإلجمالي مق، حيى تم استخدام نصيب الفرد من الن(1975-2014)

تس االقتصددادي، وانبعااددان ادداني أكسدديد الؤربددوى كمؤشددر يلددى التلددوث البيئددي وذلددن فددي ق ددار فرضدديان منحنددى كددوزن
لسالسد  االبيئي. ولتحقيق ذلن تم تقدير نموذج الدراسدة باسدتخدام القدرل السياسدية التدي تعتمدد يلدى اختبدار سد وى 

العالقدة  ة أىدددددددددددالزمنية، واختبار التؤام  المشترك ومن ادم  ريقدة المربعدان الصدغرم المعدلدة. وأنهدرن نتدااج الدراس
بدوى  ردةدة والتربيعيدة( وانبعاادان اداني أكسديد الؤر  الخقيدة) الحسيقديبين نصديب الفدرد مدن النداتج المحلدي اإلجمدالي 

 وبندداض يلددى ذلددن، البيئددي،لنتي ددة مدد  مددا جدداضن بددح فرضددية منحنددى كددوزنتس وي سددية يلددى التددوالي، وتنسدد م هدد   ا
قتصدادةة خلصت الدراسة قلى يدة توصيان أهمها ضرورة االخ  في االيتبار ال وانب البيئية يند وض  السياسدان اال

 اصدة ققداييخلفدة الؤلية، قضافة الى التركيز نحو استخدام التؤنولوجيدا النييفدة بيئيدا فدي الققايدان اإلنتاجيدة المخت
 الزراية والصناية.
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Abstract 
This study aims to measure the impact of economic growth on environmental pollution, 

the case of Maghreb countries during the period (1975-2014), where per capita GDP in dollar 

was used as an indicator of economic growth, and carbon dioxide emissions as an indicator of 

environmental pollution within the framework of the Environmental Kuznets curve 

hypotheses. To achieve this, the study model was estimated using standard methods that 

depend on the time-series stationery test, the Counteraction test, and then the modified least 

square method. The results of the study showed that the correlation between the real per 

capita GDP (linear and squared) and carbon dioxide emissions is direct and inverse, 
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respectively. This result is consistent with the environmental Kuznets curve hypothesis. 

Accordingly, the study concluded with several recommendations, the most important of 

which is the need to take into account the environmental aspects when setting macroeconomic 

policies. In addition, it suggested focusing on the use of environmentally clean technology in 

the different productive sectors, especially the sectors of agriculture and industry. 

Keywords: Economic growth, Environmental Kuznets curve, Carbon dioxide emissions, 

Maghreb countries. 

 المقدمة .1
دددا   ا دددرألا  دددا مي امتلدددا  نتتجدددال تتالجددداب اارتددداا ماالسدددتقال  تدددرت   ارت ا أل ا  قتأل تعدددل الةامدددً  دددور أل
باستقال  الةامً ، مبالتالي نقي أساس مي رشاط االمتلا ي م مي هلف يسعى الى تحقيق الرناهجً 

م ال ذلك، نإن استخلام الومو  امحفوري كتللر أساسدي لالةامدً تسدبي ندي  االمتلا يً ماالجتتاعجً ؛
زيددا و مريددرو االر عاردداب لالعلاددل  ددا الرددازاب الفددارو ، لددملك نددإن  سددتلً التندداة التددي تريددرب بسددبي زيددا و 
كتجً الرازاب التالورً لالرالف التوي مل مضعت  وضال ال حث ماللراسً تالى  لى العقو  التاضجً  تا 

 للر مالق بيئي رئجسي يسدبي ندي تياادل رداهرو االحت داس الحدراري مبنداذأل تالدى ذلدك رقدرب  جعل  نقا
 the (EKC)مالتي تعرف بفرضجً  نحنى كوزرتس البيئي  Simon Kuznets راسً سجتون كوزرتس 

Environmental Kuznets Curve  ام   ضح نيقا العالمدً بديا التالدول البيئدي مالنتدو االمتلدا ي،
بتياادل رلديي الفدر   دا الدلزل تتياادل  عده  سدتوى التالدول البيئدي، مل دا بعدل ذلدك متندل  ممصل الى أره

رقةً االرعةاف ابلأ  ستوى التالول باالرخفاض  ال زيا و رليي الفر   ا الدلزل، مت دون هدمل العالمدً 
 قالدو  ، ممدل اتخدمب هدمل الةداهرو تندل ال داحضيا كفرضدجً  Uبيا التتريريا السابقيا تالى  دلل حدرف 

سدددتقالً مبلايددددً مبحددددال  سددددتقالً تلادددلو تددددرب  بدددديا النتددددو االمتلددددا ي مالبيئدددً بتددددا يفددددرض الددددرب  بدددديا  
 االملوياب االمتلا يً ماهلاف رةانً البيئً.

 السابقة . البحوث2
  دراسددة((Shahbaz & all,2014:  القددلف  ددا هددمل اللراسددً هددو التحقيددق نددي مجددو   نحنددى

. تد  تةبيدق 2010-1971ي باستخلام بجاراب سنويً لالفترو ني االمتلا  التورس( EKكوزرتس البيئي )
الزت ددار العالمدً  ويالددً التددلى اضددانً الدى ازت ددار تحاليددل السددببجً  ددا  VECMرتدوذا تلددحجح الخةددت 

، أكلب رتائج همل اللراسً تالى مجو  تالمً  ويالً االجل بيا النتدو االمتلدا ي ( (IAAزالل رتوذا 
ا إلى مجو  CO 2ري مماستقال  الةامً ماالرفتاح التتا ني  EKCاالر عاراب، كتا أ ارب النتائج أيفأل

 .IAAم  VECMتورس المي أكلل كل  ا رتوذجي 
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  دراسة((Fodha&Zaghdoud,2010 : همل اللراسً ني العالمً بديا النتدو االمتلدا ي ت حث
نرضددجً . تدد  إجددراذ ال حددث تالددى أسدداس 2004-1961ماالر عاردداب التالورددً للملددً تددورس، زددالل الفتددرو 

 مردداري CO2 نحنددى كددوزرتس البيئددي باسددتخلام بجاردداب السالسددل الي نجددً لتتريددر ردداري أكسدديل ال ربددون )
رتددائج  امتلددا ي. رقددربمالندداتج التحالددي ااجتددالي كتؤ ددر  ،(بيئجددًكتؤ ددراب  SO2)( ال بريددتأكسدديل 

يا مالنداتج التحالدي اللراسً أن هنا  تالمً ت ا دل  شدتركً  ويالدً التدلى بديا ار عارداب الفدر   دا التالدور
ااجتددالي لالفددر .  تددا اضبددت مجددو   نحنددى كددوزرتس نددي تددورس بدديا االر عاردداب التالورددً مالندداتج التحالددي 

تةقدددر رتدددائج  ذلدددك، مالر. تدددالمو تالدددى  1200 دددال رقةدددً تحدددول ندددي الدددلزل تسدددامي تقري ألدددا  ااجتدددالي،
جً أحا يددً االتتددال بالددلزل العالمددً السددببجً أن العالمددً بدديا الددلزل مالتالددول نددي تددورس هددي تالمددً سددبب

تسبي تريراب بيئجً ملجس العلس، سواذ تالى التلى القلير أم الةويل. مهما يعندي أن سجاسداب الحدل 
  ا االر عاراب مزيا و االستضتار ني رفقاب  لانحً التالول لا تفر بالنتو االمتلا ي.

 ( دراسدة (Jebli & Youssef,2015 دار تد  ندي هدمل اللراسدً اسدتخلام  دنقج ازت (ARDL) 
 دا أجدل ار داب مجدو  تالمدً بديا  (VECM) لالت ا دل التشدتر  م دنقج سدببجً رتدوذا تلدحجح الخةدت 

رلدديي الفددر   ددا ار عاردداب ردداري أكسدديل ال ربددون مالندداتج التحالددي ااجتددالي ماسددتقال  الةامددً التتتددل و 
، حيدددث 2009-1980مغيددر التتتدددل و م التتدددارو اللملجدددً )اللدددا راب مالددوار اب( لتدددورس زدددالل الفتدددرو 

تحاليالجداأل ميجاسدجا تالدى (EKC) أرقدرب رتدائج الاجداس الدى تدلم تحقيدق نرضدجً  نحندى كدوزرتس البيئدي  
التلى الةويل. مهما يعني أن تورس ل  تلل بعدل إلدى التسدتوى التةالدو   دا رلديي الفدر   دا النداتج 

 . U علوس تالى  لل حرف  EKCالتحالي ااجتالي لالحلول تالى 
  دراسدة )Shafiq,2016Ul Haq & )  است شدفت هدمل اللراسدً العالمدً بديا الدلزل مار عارداب

م مذلدددك باسدددتخلام 2011إلدددى  1971ال ربدددون ، ماسدددتقال  الةامدددً ، ماالرفتددداح التتددداري لالتردددر   دددا 
 نقتجً جوهارسا لالت ا ل التشتر  بيا التتريراب، حيث أكدلب النتدائج ان اسدتقال  الةامدً ادؤ ي إلدى 

بالتقابل لوحظ ان التتارو الخارججً  فيلو لتو و البيئً  ني التلى القلير مالةويل ،تلهور جو و البيئً 
نددي التددلى القلددير، اال ان .حيددث أن ارفتدداح التتددارو الخارججددً لدده تددترير سددالبي تالددى ار عاردداب ال ربددون 

تددالمو تالددى ذلددك ، هنددا  تالمددً سددببجً مويددً  ددا  تالددى التددلى الةويددل، تالمددًلدد  تؤكددل مجددو   النتددائج 
ني االمتلا  الترربي ، مبالتدالي   و   نحنى كوزرتجس البيئياللزل إلى ار عاراب ال ربون  تا اؤكل مج

 .يتلا لالترر  تحسيا جو و البيئً  ا زالل تقاليل ار عاراب ال ربون ملا ايتج متيرو رتو االمتلا 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve
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  دراسددة)Kharbach & Chfadi,2017( هددمل اللراسددً بتقددلار بعددل العوا ددل الرئجسددجً   تقددت
ل البددري نددي االمتلددا  الترربددي مذلددك باسددتخلام اسددالو  الت ا ددل التحددل و لالتالددول البيئددي نددي مةددا  النقدد

االر عاردددداب ماسددددتقال  الةامددددً ندددي مةددددا  النقددددل البددددري مالنتددددو  2COالتشدددتر  لتحاليددددل العالمددددً بدددديا
 القةدا ،صدحجحً ندي هدما  (EKC)  تدا إذا كاردت نرضدجً  نحندى كدوزرتس البيئدي االمتلدا ي، لتحقدق

اض ندي االر عارداب التالوردً ني مةا  النقدل البدري ادؤ ي إلدى ارخفدالنتو االمتلا ي  النتائج أنأرقرب 
 .لالبيئً

  دراسدة(El Moummy & Salmi,2020)  اسدتقلنت هدمل اللراسدً ازت دار صدالحجً  نحندى
كوزرتس البيئي ني الترر  متحاليدل  مر إرتداا ال قربداذ  دا التلدا ر التتتدل و ندي الحدل  دا ار عارداب 

. حيدث تد  اسدتخلام رتدوذا االرحدلار الدماتي التدوز  مازت دار 2017-1990راري أكسيل ال ربدون لالفتدرو 
سددببجً جرارتددر للراسددً السددببجً بدديا  تريددراب اللراسددً مازت ددار صددالحجً  نحنددى كددوزرتس البيئددي لالحالددً 
الترربجدً. نقدل أ دارب النتدائج إلدى أن هندا  تالمدً ت ا دل مويدً بديا التتريدراب مأرده يتلدا تحقيدق النتددو 

توازي  ال السجاساب البيئجً التدي تسدعى لالحدل  دا ار عارداب رداري أكسديل ال ربدون. ممدل تد  االمتلا ي بال
 توضجح  مر الةامً التتتل و ني الحل  ا ار عاراب راري أكسيل ال ربون.

  ( رتددوذا النتددو االمتلددا ي مالتالددول البيئددي، ازت ددار  نحنددى 2017راتددول، و دراسددة )بددن زيددداى
(، هدلف هدمل اللراسدً هدو ازت دار 2015 -1990ائر زدالل الفتدرو )ني التي (   EKCكوزرتس البيئي )

ضددتت  البيئددي، لددملك نحنددى كددوزرتس البيئددي نددي التيائددر مرددو  العالمددً بدديا النتددو االمتلددا ي مالتالددول 
تددل   ددا التتريددراب التتتضالددً نددي  عددلل النتددو االمتلددا ي، اسددتقال  الةامددً النتددو السددلاري مار عاردداب 

(. ممل بينت رتائج اللراسً بتره ال يتلا تةبيق 2015-1990)ون زالل الفترو غاز راري مأكسيل ال رب
نددي االمتلددا  التيائددري لعددلم مجددو  رقةددً تحددول، أي أن االمتلددا   EKC) ) نحنددى كددوزرتس البيئددي 

التيائري ل  يلل بعل إلى أن يلون الرتفا  رليي الفر   ا الناتج التحالي ااجتالي أرر إيتابي تالى 
بارخفاضدده ،ل ددا توجددل تالمددً سددببجً نددي اتتددال ماحددل بدديا النتددو االمتلددا ي  CO2از   ار عاردداب غدد

 مار عاراب غاز راري مأكسيل ال ربون ني التلى الةويل .
 دراسدة )Ozturk ,2015 Apergis &( دا هدمل اللراسدً هدو ازت دار نرضدجً  نحندى  القدلف 

ركدديب تالددى العالمددً بدديا  .2011-1990 ملددً يسدديويً تتتددل زددالل الفتددرو  14 عددل ل كددوزرتجس البيئددي
اللزل مال ضانً السلارجً مامراضي م ساهتً مةا  اللناتً ني الناتج التحالي االر عاراب البيئً، حيث 

التي تستخلم بجاراب الالوحً ني إ ار تتل رتوذا ارحلار  تعل  لالتتريراب  GMM ت  استخلام  نقتجً
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بدديا  U ت دداط  قالددو  تالددى  ددلل حددرف ددا حيددث مجددو  ار   EKC  حددل اللراسددً الزت ددار نرضددجً
، نإن النتائج مالتقلاراب التي توصالت لقا اللراسً لقا  اللً إحلائجً تالى مجدو  م زل الفر  االر عاراب

 . نحنى كوزرتجس ني تالك اللمل
  دراسددة(8201Destek & Dogan, )  ًتقددلف هددمل اللراسددً إلددى التحقيددق نددي مجددو  نرضددج

 2013إلدى  1980نويً  دا باالتتتدا  تالدى بجارداب سد اممرمبدي. نحنى كوزرتس البيئي للمل االتحا  
مباستخلام  نقتجاب بجارداب لوحدً التيدل الضداري التدي تتزدم ندي االتت دار االتتتدا   اللراسً،لاللمل  حل 

 علدوس بديا الدلزل الحاجقددي Uف تةقدر النتدائج أن هندا  تالمددً تالدى  دلل حدر  .التقةعدي بديا الدلمل
التتتدل و ادؤ ي الدى التييدل  دا التدلهور تياادل اسدتخلام الةامدً غيدر  ذلدك،بااضانً إلى  مالتالول البيئي

 .البيئي بينتا ني التقابل تقالل الةامً التتتل و ماالرفتاح التتاري  ا التلهور البيئي ني تالك اللمل
 ( 2015دراسددة ,Baek( نددي نحددض نرضددجً  نحنددى  لراسددًتتتضددل التسدداهتً الرئجسددجً لقددمل ال

جً تالى  سدتوى  مل التنةقدً القةبجدً الشدتالجً باستخلام بجاراب السالسل الي ن (EKC) كوزرتس البيئي
الختسً، ت  التركيي تالى  توس   زل الفدر  مار عدال رداري اكسديل ال ربدون ندي البالدلان القةدي الشدتالي 

مالت ا دل التشدتر   (ARDL)حيدث تد  تةبيدق  نقتجدً . دال امزدم ندي االتت دار  تريدر اسدتقال  الةامدً
لبالدلان  EKC النتدائج  توانقدً تالدى مجدو  نرضدجً مكاردت 2010-1960تالدى البجارداب السدنويً لالفتدرو 

حيددددث أن النتددددو االمتلددددا ي كددددان لدددده تددددترير  فيددددل تالددددى البيئددددً نددددي بعددددل بالددددلان  .القةددددي الشددددتالي
كتدا مجدل ايفدا  دا ضدتا النتدائج أن اسدتقال  الةامدً لده تدترير ضدار تالدى البيئدً ندي  عةد   .التنةقً

 .تالك الباللان
 ( دراسدة(Demissew & Kotosz, 2020  اقدلف الدى مجدو   دا يعدرف باالمتلدا  امزفدر

الول البيئدي )نرضددجً ددددددددددددددددالل  راسدً العالمدً بديا النتدو االمتلدا ي مالتدددددددددددد)امتلدا  صدلاق لالبيئدً(  دا ز
 ملدً ندي  درف أنرياجدا باسدتخلام  12تدا  EKC نحنى كوزرتس البيئي(. ازتبرب همل اللراسً نرضدجً 

 CO 2. متةقدر النتجتدً أن العالمددً بديا  زدل الفدر  م2013إلددى  1990 دا  رولالفتد (PMG دنقج )
بجدده  ب ددا جدداذمبالتددالي نقدي تؤيددل   علددوس، Uاالر عارداب )كتؤ ددر لالتددلهور البيئددي( تالدى  ددلل حددرف 

امصددالي بدديا امرشددةً االمتلددا يً  Uنرضددجً كددوزرتجس  ددا تالمددً  نحنددى  قالددو  تالددى  ددلل حددرف 
االسدتنتاا أن امرشدةً االمتلدا يً ندي  مل  درف إنرياجدا ال تدؤ ي إلدى  لار  يتمالتلهور البيئي. م ا 

لدملك أمصدت اللراسدً الدى تةبيدق سجاسداب تقدلف لالتحانةدً تالدى البيئدً،  ال ربدون.ار عال راري أكسيل 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/per-capita-income
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/per-capita-income
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مالتقلم الت نولوجي مالسجاساب اللناعجً الحلاضً لتعل النتو االمتلا ي لالباللان  رف أنرياجا نعالً ني 
 البيئي.ا التالول الحل  

 ( دراسدةShahbaz, & Ozturk, 2016)  ًتتفدتا هدمل اللراسدً اردر العولتدً مكضاندً الةامد
 19ندي  (EKC)  نحندى كدوزرتجس البيئدي  تالى االر عاراب التالوردً لالبيئدً لالتحقدق  دا مجدو  مالنتو ني

 حيدث تد  ندي هدمل اللراسدً تةبيدق  دنقج ازت دار الحدلم  .2012-1971باللا أنرياجا لالفترو الي نجً  دا 
ARDL   أكدلب   ا اذا كان هنالك تالمً ندي التدلى الةويدل  دا تدل قا، حيدث يتا الالت ا ل التشتر

النتائج تالى مجو  ت ا ل  شتر  بيا  تريراب  حل ال حث مأ ارب النتائج كملك إلى التدترير اايتدابي 
ار عارداب رداري اكسديل ال ربدون ندي كدل  دا أنرياجدا الوسدةى، التيائدر، أرردوال،  القوي ل ضانً الةامً تالدى

من، جتقوريددً ال وررددو، غارددا، كينجددا، ليبجددا، الترددر ، رجتيريددا، جنددو  أنرياجددا، السددو ان، توغددو ال ددا ير 
متددددورس نددددي حدددديا اددددنخفل تددددترير كضانددددً الةامددددً تالددددى االر عاردددداب التالورددددً لالبيئددددً نددددي كددددل  ددددا زا بجددددا 

 التالدددول البيئدددي ندددي أنرياجدددا مبخلدددوت  تريدددر العولتدددً نقدددل كدددان ذم تدددترير  دددنخفل تالدددى .مزيت دددابوي 
 تتريرهداوسةى، أرروال، ال ا يرمن، جتقوريً ال وررو،  لر، كينجا، ليبجا، تورس مزا بجدا مل دا ادي ا  ال

النتو  أرراللراسً بخلوت  مكتا توصالت .كل  ا غارا مالترر  مجنو  أنرياجا مالسو ان متنيارجا ني
 .ني اغالي  مل  حل ال حث تالى التالول البيئي تالى مجو  نرضجً  نحنى كوزرتجس

ازتالفدددت هدددمل اللراسدددً تدددا اللراسددداب القةريدددً ندددي  حاملتقدددا ايتدددا   نحندددى كدددوزرتجس لدددلمل التردددر     
العدال   ا مل ركيب تالى  نةقً  عيندً  داني كورق تتتتعجًالعربي  تتتعً كتا تختالف تا اللراساب ال

اال مهددي  مل الترددر  العربددي اذ لدد  يسددبق بحسددي تالدد  ال دداحضيا تقددلار ام يجدداس  ددلى مجددو   نحنددى 
مبالتددالي  ددا التتلددا ان تفددجو هددمل الورمددً رتددائج كددوزرتجس نددي بيئددً هددمل الددلمل  تتتعددً  ددا تل دده 

تالتجددً جلاددلو نددي  تددال النتددو مالتالددول لتفددتح انامددا جلاددلو لال حددث ماللراسددً حددول هددما التتددال لال دداحضيا 
 مالتقتتيا بالتنتجً التستلا ً.

 يةمش لة البحثال. 3
 لفق   حاملً ني  مل الترر  العربي  تتوتً ني العالمً همل ازت ار ارتتانا سبق  تا ارةالما

 اال لالجً تالى ااجابً  حامليا البيئي، مالتلهور االمتلا ي النتو بيا العالمً ماتتاهاب  بجعً
    :ني مالتتتضالً حث لال الرئجسجً

 دول المغرب العربي؟ حالة في البيئي كوزنتيس منحنى فرضية تتحقق ه          
 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve
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 يان البحى. فرض4
 التالي:تالى التشلالً ال حضجً يتلا صجاغً نرضجً ال حث تالى النحو  ذبنا

بلمل الترر  العربي  تتتعً مال اوجل أرر لالنتو  EKC نحنى كوزرتجس  قاتحق ال :العدمفرضية 
 االمتلا ي تالى التالول البيئي.

ن النتو االمتلا ي بلمل الترر  العربي  تتتعً ما EKC: اتحقق  نحنى كوزرتجس فرضية البدي 
 لاللمل  حل اللراسً له تتريرل تالى التالول البيئي

 دا البحىددددده. 5
 علالب التالول البيئي م  علالب النتو االمتلا ي اتتال م بجعً العالمً بيا قلف ال حث الى  عرنً ا

خلام باست، مذلك لالوصول الى  عرنً ا لارجً تحقق  نحنى كوزرتجس البيئي ني  مل الترر  العربي 
 التت عً ني  ضل همل البجاراب .بامساليي الاجاسجً البجاراب التقةعجً لاللمل  حل اللراسً ،مباالستعارً 

 حىددددية البدددأهم. 6
كوره أحل اللراساب التي أ زالت  وضو  ال عل البيئي ني تحاليل العالماب   ااهتجً هما ال حث ت تسي 

مضدال الخةد  التنتويدً  نديتلا يً للمل الترر  العربي صارعي السجاساب االم يساتل تا االمتلا يً 
الدمي التوضدو    دا أهتيتده ال حدث هدما يسدتتلكدملك  . سدتقبال مالتدي تتزدم ندي الحسد ان تالدك العالمدً

تياال ار عال راري اكسيل ال ربون السجتا مأن همل الةاهرو تتدترر بتتريدراب امتلدا يً  راهرو اتنامله مهو
  ا ي. قتً أبرزها النتو االمتل

 األدبيان االقتصادةة لفرضية منحنى كوزنتيس البيئي   .7
 أرتاط تا يعبر مهو االمتلا يً ، التنتجً حول امساسجً ال حول  ا اه  ماحل كوزريتس  نحنى يعتبر

 ,Kuznets) بحضجدً مرمدً ندي مجدا ل كدوزريتس  قالدو ، U  دلل تتخدم التدي الدلزل ندي الال سداماو 
 ندي تبدلأ رد  ذرمتقدا لتبالد  أمال، ندي الدلزل الال سداماو  تييدل  ياب الدلمل متلداا تةدور  دال بتره  (1955

 هدمل ازت دار تد  ممدل الدلمل،  دا لالعلادل السالسدل الي نجدً بجارداب باسدتخلام مذلدك ذلدك، بعدل االرخفداض
مدً الرةريدً رائدلو لشدرح الع  EKC البيئديكدوزرتس    نحندى  صد ح ف أ  لضد بشدلل ذلدك بعدل الفرضدجً

تلا ي مالتالول البيئي، حيث تنض النةريً تالى أره ني البلايدً ادؤ ي تياادل  عدلل النتدو مالبيا النتو ا
 صول لتستوى  عيا  ا اللزل ، الو ، ميحلل ذلك الى ان ات    اللزل إلى زيا و التالول البيئيمارتفا

 U مبعدلل  دال تياادل  عدلل النتدو ادنخفل  عدلل التالدول  تدا يتعدل  نحندى كدوزرتس يتزدم  دلل حدرف
  التالي:هو  وضح بالشلل كتا  (2003)تةجً،    قالو 
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 ددا الشددلل البجدداري الددمي يشددير الددى  ددلل  نحنددى كددوزرتجس البيئددي الددمي اوضددح التفاضددالً بدديا النتددو 
االمتلددا ي  عبددرا تندده بتتوسدد  رلدديي الفددر   ددا الندداتج االجتددالي مالتالددول البيئددي  عبددرا تندده بتتوسدد  

ل ال ربددون نفددي الترحالددً االملددى  ددا النتددو االحددظ تحددر  كددال  ددا رلدديي الفددر   ددا ار عاردداب ردداري اكسددي
 توسدد  رلدديي الفددر   ددا الندداتج مالتالددول البيئددي نددي تلدداتل م نددي اتتددال ماحددل حيددث ان حركددً النتددو 
زددالل هددمل الترحالددً يلدداحبقا زيددا و نددي اسددتخلام التددوار  الةبجعجددً مبشددلل  تيااددل اددؤ ي ذلددك الددى زيددا و 

البيئً ميستتر هما الوضال الى ان يلل الى  ستوى  عيا  ا النتو تندل رقةدً ار عال الرازاب التالورً ل
تعددرف بنقةددً التحددول تالددى  نحنددى كددوزرتس البيئددي مهددي تقددال نددي النقايددً العةتددى لالتنحنددى ، بعددل هددمل 
النقةً اتياال  علل النتو حتى اتحول االمتلا   ا امتلا  صناتي الى امتلا  زل ي اقت  بالتواري 

ا تقا  ا  تره ان اؤ ي الى ارخفاض  علل التالول  ال ارتفا   علل النتو  تدا يتعدل  دا البيئجً ماستل
 .  قالو  U نحنى كوزرتس البيئي يتزم  لل حرف 

 تحلي  تقور النمو االقتصادي والتلوث البيئي في دول المغرب العربي. 8
  راسً ني الدلمل التالجدً ت  تحلال تينً الل الترر  العربي  مل ني  حل اللراسً العالمًتةور   ل حث

مالتدي تتضدل  مل  ( LBY ليبجدا ، MOR  وريتارجدا ، MAR التردر  ، TUN تدورس ، DZA التيائدر(
 سالسدل  دلل ندي بالةداهرو  حدل اللراسدً   درت ةيا رئجسدييا  تريدريا  تد  أزدم ، ممدل التردر  العربدي

 متلدا ي  عبدرا تنده بتتريدرالنتدو االندي هدماا التتريدريا  متتتضدل ، 2014 إلدى 1975 لالفتدرو ز نجدً
ام ريلدي مير دي لده  بالدلمالرم الضابتدً  بامسدعار لالدلمل التحالدي االجتدالي النداتج  دا الفدر  رلديي
مالدمي يشدير الدى   التتدري  بدالةا ال ربدون  اكسديل رداري  دا ار عدال الفر  م ترير رليي ، GDPبالر ي
 CO2 .له بالر ي التالول البيئي مير ي  علل
لالوضدال التنتدوي لالدلمل، تالدى أرقدا بالدلان  البندك الدلملي رر  العربي حسدي تلدنجوتلنف  مل الت    

لتي تلنف ضتا  تتوتً اللمل اممدل رتدو ا ، كتدا يعدلم التردر  العربدي  دا را جً، باستضناذ  وريتارجا ا

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2011/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2011/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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تالددى  سددتوى العددال ، نالت ددا الب االمتلددا يً بدديا  ملدده  ًمتلددا يالا  ددا الناحجددً التنددا ق اممددل ارددل اجا
هدمل  % تالدى أملدى تقدلار3ول الدى  دا  من تدالختس تعاري  ا ركدو   ندم تقدو ، متنحلدر  عدلالب ر

تدا  شدلالب  راتتدً ا يً تدا ضدعف امتلدا اب التنةقدً لجسدت مليدلو الالحةدً، مل نقداالحقائق االمتلد
 ي نً،  ا أبرزها ضعف الناتج، مالخالل المي يعتري  وار ها ال شريً، متفشي الفسا ، اضانً الى نشل 

 .تتربً االتحا  التراربي
ضددعفه، لدجس  ددا راحجددً يعلدس  تريددر النداتج التحالددي ااجتددالي ميدً  ملددً  ددلى مدوو امتلددا ها أم      

دا  دا أرشدةً إرتاججدً،  الاجتً نق ، مل ا  ا حيث  بجعدً  لورداب هدما النداتج، ن التدا كدان النداتج  تحققأل
ميجتددً  فددانً تالجددً، كددان ذلددك  لدديالأل تالددى مددوو االمتلددا . مكالتددا اتتتددل تالددى امرشددةً الريعجددً م رتدداا 

 .التوا  امملجً كان ذلك  ليل ضعف
كتدا ندي المتلدا اب  مل التردر  العربدي، النداتج التحالدي ااجتدالي الفدر   دا رلديي مبالنةر إلى     

الددى  2014نددي تددام مصددل ، 1975تددام  مالر  19013.6 بالدد أردده  (، االحددظ2الشددلل البجدداري رمدد  )
بلدفتقا  ملددً  ليبجددا متسدتحوذ  ددا النداتج ااجتددالي العدالتي، %0.54 مالر، أي  دا يعددا ل  24799.7

% نددي 54.8الددمي بالدد    ددا هددما الندداتجالنلدديي االسددل تالددى  ري  ددنخفل رسددبجاذاب تعددلا  سددلا رفةجددً
  .%5.3بنس ً  ني حيا تحتل  وريتارجا الترت ً امزيرو التتوس ،

امملجً ماللناتاب االسدتخراججً تتضدل العتدو  الفقدري لالنداتج التحالدي ااجتدالي  التوا ميتلر بالمكر ان 
لالنددداتج ندددي ليبجدددا مالتيائدددر م وريتارجدددا، ندددي حددديا تسدددتحوذ لدددلمل التردددر  العربدددي، إذ تشدددلل أهددد   لدددون 

 مالترر .ني تورس  كبر  ا الناتج ني كال  االلناتً التحويالجً تالى حلً ام
 

 
 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي لدول المغرب العربي 2ش   رقم 
 التللر: بجاراب البنك اللملي

$ 
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ب تنتويً تعيز التوازن ااستراتجتجتالى  ارت يب يًو تنت العربي سجاساب لترر  مل ا باتتتلبالتقابل 
بيا امبعا  االمتلا يً مالبيئجً ماالجتتاعجً، مذلك بقلف تحسيا روعجً إ ار عجش التوا نيا، 

ممل تعيز هما  ًالبيئ متعييي التلبير التستلام لالتوار  الةبجعجً متشتجال امرشةً االمتلا يً التي تحترم
م اذ االحظ  ا زالل الشلل 1992سنً لبيئً لتراربي لحتايً ا ا زالل اتتتا  التيضاف ا التسار

( ان هنالك تياال  فجو ني حت  االر عاراب التالورً للمل الترر  العربي  ا بلايً 3البجاري رم  )
رر  م مهما الل تالى اره بالرغ   ا اتفاف اللمل الت2014م الى رقايً الفترو تام 1975الفترو تام 

العربي تالى تحسيا التستوى البيئي بقلف زالق بيئً  ناس ً تحقق انفل ارتاججً لالفر  ملالتتتتال اال 
 استخلام ني التوسال تتةالي توالن ارتفا   علل أن حيثارقا ل  تلل الى القلف التةالو  تحاجقه، 

 أن مبتا الةامً، لتوار   لضفاأل  استخلا األ  اتةالي المي اللناتي القةا  ني زلوصاأل  البيئجً التوار 
 تتالجً  ا التتولل لالتالول  تالاجً ست ون  التي هي الومت رفس مني ، قمل التوار ل حاضنً هي البيئً

 تبر ااجتالي التحالي الناتج  ستوى  زيا و نان لملك امزرى، االمتلا يً مامرشةً اارتااالتلنجال  م 
 .ى زيا و ني  علالب التالول البيئيي البشلل اؤ  البيئجً لالتوار  اناي نماست ضرةاأل  اولل سوف الي ا

 تقور انبعااان ااني اكسيد الؤربوى لدول المغرب العربي 3ش   رقم 
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 التللر: بجاراب البنك اللملي 

 منه ية السياا. 9
 النموذج السياسي توصيف 1. 9
الو  السالسددل الي نجددً التقةعجددً لالنتددو يقددوم اسددالو  الاجدداس نددي هددمل اللراسددً تالددى تحاليددل متقددلار سدد    

ملالوصدددول الدددى رتدددائج يجاسدددجً تعلدددس الوامعجدددً بددديا  العربدددي،االمتلدددا ي مالتالدددول البيئدددي لدددلمل التردددر  
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 التتريددراب التسددتقالً مالتتريددر التددابال لفرضددجً  نحنددى كددوزرتس ، تدد  توصددجو النتددوذا الاجاسددي بحسددي
  نحنى كوزرتجس البيئي كتا االي

 
 حيث:

i: الى اللملً متتزم الاج   تر يi = 1.2.3.4.5 
t:    تر ي الى السنواب متتزم الاجt: 1.2.3…….40 

 بتتوس  رليي الفر  بالةا التتري( ) قاساار ي الى لوغاريت  ار عاراب راري اكسيل ال ربون    
لفر   ا الناتج التحالي بتتوس  رليي ا ) قاساار ي الى لوغاريت  النتو االمتلا ي :  
 االجتالي(

 ار ي الى لوغاريت   ربال  توس  رليي الفر   ا الناتج   : 
Uit الحل العشوائي : 

 كالتالي: ،  م  قا لفرضجاب  نحنى كوزرتس البيئي ناره اتومال ان ت ون ا اراب التعالتاب 
، نان ذلك اؤ ى الى زيا و  نتومً  الجً  تياالو ن التا تياال الالر إلى تمهما يشي     =0،   <0 

 البيئي ني التالول
تالمً  الجً  تناملً ، ن التا تياال النتو ، تنخفل  الى  لل زةى ام تشير    =0،   >0

 التالورً لالبيئً  االر عاراب
انخفل الى رقةً  عينً  لنتو، نعنل ا يلل ا قالو   u حرف تشير الى  لل    >0،   <0
 نتوالبيئً  ال زيا و ال، بتعنى ارخفاض الفر  تالى  يالبيئ لتالولا

 ارت   النتو بعالمً  ر يً  ال التالول البيئيحيث  u يشير الى اتخاذ  لل حرف    <0،   >0
 السياا أسلوب 2. 9

 التالجً:لخةواب ت  ات ا  ا  حل ال حثبيا التتريريا  تقلار العالمًم  لاجاس
 اختبار استقرار السالس  الزمنية  1-2-9

لالحلول تالى تقدلاراب لتتريدراب النتدوذا  نةاجدً مغيدر  تحيديو ، تد  اجدراذ ازت دار جدمر الوحدلو       
يعل  ا املى الخةواب التي ان ردي الاجدام بقدا  لفحض  لى سلون جتجال التتريراب  حل اللراسً مالمي

لالتتكدددل  دددا ان السالسدددل الي نجدددً  حدددل اللراسدددً  سدددتقرو ام ال ، مباتت دددار ان البجارددداب التسدددتخل ً ندددي 
التقدلار هددي بجارداب ز نجددً  قةعجددً ندان انفددل االزت داراب الاجاسددجً االكضددر  الئتدً لتضددل هدما النددو   ددا 
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مذلدك  دا  Levin, Lin, Chu (LLC)   ، Im, Pesaran, Shin (IPS)البجارداب هتدا ازت داري 
% 5زددالل الاجتددً االحتتالجددً التسددتخل ً نددي هددماا االزت دداريا ندداذا كارددت الاجتددً االحتتالجددً اكدددبر  ددا 

 تعل السالسً ساكنددً ، حيث ارت ي هماا االزت اريا تالى نرضيتيا اساسيتيا كالتالي : 
الي نجً غير  ستقرو  السالسالً : H0  
H1: السالسالً الي نجً  ستقرو 
   ب النتائج تالى النحو التاليجدداذنقل 

 الاجاسي رتائج ازت ار جمر الوحلو لتتريراب النتوذا 1جلمل رم  
 LEVEL First Difference االختبار المتغير

Intercept Intercept & Trend Intercept Intercept & Trend 

l LLC Statistic 

Prob 
1.8917- 

0.1374 

2. 1258- 

0.1161 

8.8706- 

0.0000 

8.3672- 

0.0000 

IPS Statistic 

Prob 

1.7291- 

0. 1 846  

1.9831- 

0.1258 

9.2405- 

0.0000 

8.1235- 
 0.0000 

lGDP LLC Statistic 

Prob 

1.7696 

0.9616 

0.8059 

0.7899 

5.1370- 

0.0000 

4.6011- 

0.0000 

IPS Statistic 

Prob 

2.8824 

0.9980 

1.6333 

0.9488 

7.7843- 

0.0000 

7.1712- 

0.0000 

 LLC Statistic 

Prob 

1.7696 

0.9616 

0.8059 

0.7899 

5.1370- 

0.0000 

4.6011- 

0.0000 

IPS Statistic 

Prob 

2.8824 

0.9980 

1.6333 

0.9488 

7.7843- 

0.0000 

7.1712- 

0.0000 

 EViews 10التللر:  ا اتلا  ال احضيا باالتتتا  تالى بررا ج 
كارت  t( اتبيا ان الاج  التقلرو الزت ار  1 ا يتلا  الحةته  ا النتائج التوضحً ني التلمل رم  ) 

 Levelامل  ا الاج  التلملجً  ا زالل النةر الى الاج  االحتتالجً ني التلمل تنل التستوى  
بول نرضجً العلم بعلم لتتريراب اللراسً اتفح ارقا غير ساكنً مبالتالي منق همل النتائج يتلا م

  First Differenceسلون التتريراب بتستوياتقا تنل الحل الضابت ماالتتال ، ا ا تنل ازم الفرف االمل 
% ،  تا يعني رنل نرض 1نيالحظ  ا النتائج ان جتجال التتريراب مل استقرب تنل  ستوى  عنويً 

نجً ساكنً مهما تتكيل تالى ان أي إجراذ العل مالقبول بالفرض البلال المي انض تالى ان السالسالً الي 
 .تائج متالماب  نةاجً مغير  تحييوتقلار ام يجاس العالمً بيا همل السالسل ستعةي ر

 المشتركاختبار التؤام   2-2-9
ادددت  نددي هدددمل الترحالدددً  مل،امذا التقددلار  سدددتقرو تنددل الفدددرف التتريدددراب اللازالددً ندددي رتدددو بتددا أن        

تتدلر اال دارو هندا ان انفدل  اللراسدً،ت ا دل التشدتر  بديا التتريدراب  حدل ازت ار  لى مجو  تالمً ال
مازت ددار   Pedroniاالزت دداراب التسددتخل ً نددي هددما الشددتن مالخاصددً بالبجاردداب التقةعجددً هتددا ازت ددار 
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Kao   ت  ت ا ل  شتر  بيا  تريراب النتوذا، متالى انتراض ان نرضجً العلم تنض تالى تلم مجو ،
 : مكارت النتائج تالى النحو التالي يااجراذ االزت ار 

 لدول المغرب العربي نتااج اختباران التؤام  المشترك للبيانان المققعية( 2جدول رقم )
 Pedroniازت ار 

 Intercept Intercept & Trend النتوذا
 Statistic Prob Statistic Prob االزت اراب

Panel v-Statistic 1.9821 0.0138 0.351998 0.3624 
Panel rho-Statistic 8.7515- 0.0000 7.0542- 0.0001 
Panel PP-Statistic 10.1367- 0.0000 10.7405- 0.0000 
Panel ADF-Statistic 5.5844- 0.0000 5.3905- 0.0000 
Group rho-Statistic 7.8513- 0.0015 5.7017- 0.0170 
Group PP-Statistic 8.2959- 0.0000 9.3095- 0.0000 
Group ADF-Statistic 6.5462- 0.0005 5.7004- 0.0123 

 Kaoازت ار 
ADF Statistic Prob  

5.3479- 0.0013 
      

 EViews 10 ا اتلا  ال احضيا باالتتتا  تالى بررا ج  التللر:
ج  مهما  ا توضحه الا اللراسً،( الى مجو  ت ا ل  شتر  بيا  تريراب 2تشير رتائج التلمل رم  )

 تا يستنتج  نه رنل نرض العلم مالقبول بالبلال بوجو   التلمل،االحتتالجً لالزت اراب التوضحً ني 
 النتوذا.ت ا ل  شتر  بيا  تريراب 

 متغيران النموذجاختبار العالقة السببية بين   3-2-9
 متلا ي تالىمالنتو اال ر عاراب راري اكسيل ال ربون العالمً بيا االاتتال ني تقلار  ت  االتتتا       
 :التالجًالمي يتزم اللجرً  بجاراب التقةعجًللالسببجً مالخات با Dumitrescu & Hurlin اسالو 

 

 

حددددلاا  ،  تر ددددي لالتعددددال  التددددرا  تقددددلارها   ،  ،  ،  ، حيددددث إن      
هدما  رت دياب الي نجدً لالت دا ؤ ميالفتدر  m  ،nوائييا بت دااا رابدت م توسد  حسدابي يسدامي صدفر م تشد

  Ytم Xtلالتعددرف تالددى  عنويددً التعالتدداب الاددج  الحالجددً مالسددابقً لددد W-Stat ازت ددارتالددى  السددالو ا
 :   (2005)تةجً، كاالتي
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رنددل نددرض العددلم ممبددول التلملجددً نددإن ذلددك يعنددي  Wالتحسددوبً أكبددر  ددا يجتددً  Wإذا كارددت يجتددً 
 مالعلس صحجح. وجو  تالمً سببجً بيا التتريريانرض البلال ب

نازتجدار الفتدوو الي نجدً  التفسديريً،اتةالي  عرنً الفتوو الي نجً لالتتريراب  W-Statممبل اجراذ ازت ار 
سدتعارً بعدلو االميتةالدي ازتجدار الفتدوو الي نجدً التضالدى  النتدائج،الرير  الئتً اؤ ي غال ا الى تحيدي ندي 

 حيث كارت النتائج تالى النحو التالي: AIC  ،SC  ،HQ عااير اهتقا 
  ( نتااج تحديد يدد فتران التبا ؤ الزمني3رقم )جدول  

 10Eviews ا  خرجاب بررا ج  التللر:
بةدداذ التضالددى ( تشددير التعددااير الددضالل أن تددل  نتددراب اا3 ددا النتددائج الددوار و نددي التددلمل رمدد  )      

 .lag= 2لتتريراب النتوذا هي نترتيا ز نيتيا بتعنى أن 
 

( ت  الحلول تالى Eviews10مباالستعارً ببررا ج ) Dumitrescu & Hurlin  مباستخلام أسالو 
 التاليالنتائج التبينً بالتلمل 

 والنمو االقتصادي التلوث البيئي( العالقة السببية بين 4جدول رقم ) 
 

 
 Eviews10التللر:  خرجاب بررا ج 

لنتو االمتلا ي ( ماCo2) التالول البيئيالسببجً بيا التتريريا  حل اللراسً أمضحت رتائج        
(GDP .) ًم ا زالل  قاررً يجتW-Stat  ًمالاجتً االحتتالجً لقا لالعالمتيا يتلا القول ان العالم

رنل نرض العلم مالقبول بالبلال ني أن الترير المي يتلا االملى م ا زالل الاجتً االحتتالجً لقا 
النةر الى الاجتً االحتتالجً ني  التالول البيئي  ا زاللني  تريرابسبي يحلل ني النتو االمتلا ي ي

 .هما االتتال
 

      
 Lag LogL LR AIC SC HQ 

            
0  86.24740 NA  -0.910783 -0.875968 -0.896673 
1  515.0643  843.7262 -5.503398 -5.398954 -5.461069 
2  532.3486   33.63431*  -5.647012*  -5.472939*  -5.576464* 
3  536.1733  7.359864 -5.645116 -5.401414 -5.546350 
            

      
 Null Hypothesis: W-Stat. Prob. 

      
 LGDP does not Granger Cause LCO2 6.2881 0.000 
 LCO2 does not Granger Cause LGDP 3.4248 0.2020 
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 (FMOLSمنه ية  ريقة المربعان الصغرم المعدلة ) 4-2-9
تدد  اجددراذ تقددلار االرحددلار بدديا التتريددر التددابال مالتتريددراب التسددتقالً الرئجسددجً نددي ازت ددار نرضددجً       

 & Philips نحنددى كددوزرتس، باسددتخلام  ريقددً التربعدداب اللددررى التعللددً التددي صددتتقا كددل  ددا 
Hansen (1990)   مهدمل الةريقدً تعدل االنفدل ندي تقدلار السالسدل الي نجدً التتقةعدً، اذ ان الف درو

االساسدددجً التدددي ترت دددي تاليقدددا هدددمل الةريقدددً هدددي الحلدددول تالدددى مسدددج  غيدددر  تحيدددي م قدددار  لالتوزيدددال 
 التسددتقالً،اب الةبجعددي، كتددا تحددل هددمل الةريقددً  شددلالً االرت دداط التتدديا ا بدديا الحددل العشددوائي مالتتريددر 

  ريةً ان ت ون كل التتريراب النتوذا الاجاسي  ت ا الً  ا الرت ً االملى.
ت  تقلار النتوذا الاجاسي الزت ار نرضجً  نحنى كوزرتس تالى امتلا اب  مل الترر  العربي مكارت 

 التاليالنتائج تالى النحو 
 لبيانان المققعيةبا الخاصة FMOLS ريقة تقدير معلمان النموذج السياسي باستخدام ( 5جدول رقم )

 

 Eviews10التللر:  خرجاب بررا ج     
 تياآل( 5اتفح  ا رتائج التلمل رم  )     
 %1ائجً تنل  ستوى  عنويً ان التتريراب التستقالً ذاب  عنويً احل .أ

 يستلل  ا  عنويً التتريراب التستقالً تالى مجو  تالمً بينقا مبيا التترير التابال  . 
المي يشير الى النتو االمتلا ي للمل التردر  العربدي كاردت  LGDPبالنس ً لتعا ل التترير  .ا

كتا االحظ  ابال،الت تا يعني مجو  تالمً  ر يً بيا هما التترير مبيا التترير   وج ً،ا ارته 
مهددما يشددير الددى مجددو   سددال ً،ا ددارته  التربجعجددً( )بلددجرتهان  عا ددل  تريددر النتددو االمتلددا ي 

 البيئي.تالمً تلسجً  ال التترير التالول 
يشير الى اره تنل ارتفا  النتو  مهما 1.3905االحظ ان يجتً  عا ل النتو االمتلا ي بالرت  . 

بتقلار  البيئي( )التالول راب راري اكسيل ال ربون % سيؤ ي الى زيا و ني ار عا1االمتلا ي 
1.39%. 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   
        LGDP 1.3905 5.7952 0.0000 

 - 0.0831 4.9814 0.0000 
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أي  -0.0831التربجعجدددً( بالردددت  )بلدددجرتهان يجتدددً  عا دددل  توسددد  رلددديي الفدددر   دددا النددداتج  .ه
% نارده ادؤ ي 1بنس ً  لتربجعجً(ا )بلجرتهتنل ا ارتفال  عا ل  توس  رليي الفر   ا الناتج 

 .%0.0831ار الى ارخفاض ني ار عال راري اكسيل ال ربون بتقل
 مناقشة النتااج  .10

اللراساب السابقً التي سبق ترضقا زاصً القةريدً  نقدا مالتدي تخدتض بتدلى تحقدق  نحندى أرقرب 
تتفددق  نددي رتائتقددا حددول  وضددو  ال حددث ، حيددث ابمجددو  ازتالنددكددوزرتجس نددي  مل الترددر  العربددي 
 نحنددى كددوزرتجس  ت  ددا مجددو تحققدد التددي بعددل اللراسدداب هأربتتدد رتددائج  اجدداذ بدده هددما ال حددث  ددال  ددا

،  (ElMoummy&Salmi,2020)، م راسً Fodha&Zaghdoud,2010))كتا ني  راسً البيئي 
اال ارده بدالرغ   دا ذلدك تعارضدت رتدائج هدما ال حدث  دال رتدائج ،  Shahbaz & all,2014)) راسً م 

لم تحقدق ،مالتي أرقدرب تد(2017راتول، م )با زيلان  ، م راسJebli & Youssef,2015ً)) راسً 
التلار بالمكر هنا ان  مل التردر  العربدي  نحنى كوزرتجس ني  ملتي تورس مالتيائر تالى التوالي . 

يددً البيئددً باتت ارهددا تنلددر أساسددي  ددا مددل سددعت الددى التويجددال تالددى اتفايجدداب  شددتركً تقددلف الددى حتا
التت دار التاردي كتدا سدعت الدى ات دا  سجاسداب تنتويدً تتزدم ندي ا التسدتلا ً،ضتا  تةال اب التنتجدً 

تالمً ترب  بيا النتو االمتلا ي مالبيئً  تتضالً ني مهما  ا الت  رتائج هما ال حث  ا مجو   البيئي،
  البيئي.  نحنى كوزرتجس

 التوصيانالنتااج  .  11
 النتااج 1. 11

 أرقر ال حث تل   ا النتائج مالتي تتيي تالى تساؤالب ال حث يتلا تالخجلقا ني االتي      
زلوصددا نددي  نحنددى كددوزرتجس حددول بدده اال بجدداب االمتلددا يً  ب ددال  ددا جدداذ ت رتددائج ال حددثاتفقدد .أ

ان ارتفا  ني النتو االمتلا ي يعل أكلب تالى حيث التراحل االملى  ا النتو االمتلا ي لاللمل ، 
 ليال تالى تحسا االمضا  االمتلدا يً مالتعجشدجً مالرناهجدً لاندرا  ، مهدما  دا  دتره ان ادؤ ي الدى 

و  الحورددً نددي  سددتوياب االسددتقال  ماالرتدداا ، مهددماا االزيددريا سدديؤ يان الددى زيددا و نددي حتدد  زيددا 
التخالفاب التي تفدر بالبيئدً التحجةدً اذا لد  تقابالقدا تتالجداب اتدا و تدلمير ، سديؤ ي ندي النقايدً الدى 

بدده مهددما  ددا جدداذب  زيددا و نددي  سددتوى ار عددال ردداري اكسدديل ال ربددون مارتفددا   سددتوياب التالددول البيئددي
 .   رتائج ال حث ني مجو  تالمً  ر يً بيا النتو االمتلا ي بلجرته الخةجً م علل التالول البيئ 
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مهدما بعدل مجو  ارخفاض ني  علل التالول البيئي  ال زيا و  عدلالب النتدو، أ ارب رتائج ال حث ني  . 
مدً تلسدجً مهما  ا اؤكلل  نحنى كوزرتجس  ا مجو  تال االمتلا ي، رمر  راحل  عينً  ا النتو 

كتدا جداذ ندي النتدائج اال ان هما االرخفاض  التالول،بيا النتو االمتلا ي بلجرته التربجعجً م علل 
ماالتفايجداب التبر دً اهتدال تةبيدق تالدك الدلمل لالسجاسداب مالقدواريا ربتدا يعل ضعجفا رةدرا لفدعف ام 

 ً صليقً لالبيئً. التي تقلف الى تحقيق أحل اهلاف التنتجً اال مهو تحقيق تنتجً امتلا يم 
مجددو   البددلال اال مهددو التتكيددل تالددى  ددا النتددائج السددابقً يتلددا رنددل نددرض العددلم مالقبددول بددالفرض .ا

 (2014-1975زالل الفترو )  تتتعً  مل الترر  العربي نحنى كوزرتجس ني 

 التوصيان 2 .11
ى الضدرمو الةبجعجدً تعييي االستفا و العربجً  ا الخبراب اللملجدً ماالمالجتجدً ندي  تداالب الحفدا  تالد .أ

 .مالقارون اللملي البيئي، مبناذ جسور التعامن لالستفا و  ا تالك الخبراب

متةويرهدددا مالحدددرت تالدددى  فجتدددا بددديا  مل التردددر  العربدددي التشدددريعاب البيئجدددًاالتفايجددداب م تفعيدددل  . 
التخةةددداب التنتويدددً، بتدددا ندددي ذلدددك  ارسدددً التدددترير البيئدددي لالتشدددرمتاب ندددي ال عدددل البيئدددي  اردددل اا

بيئً  توازرً ضدتا الحقدوف العجش ني تنتويً االمتلا يً ماالجتتاعجً، م  راا حق اارسان ني ال
العلالددددً جارددددي  ددددا جوارددددي نددددي تحقيددددق كتسدددداهتً امساسددددجً نددددي القددددواريا ماللسدددداتير الو نجددددً، 

 .االجتتاعجً

تدلابير مالاالجدراذاب ماالستضتار فجه ماتخاذ  ني  مل الترر  العربي تحرير مةا  الةامً التتتل و .ا
 رتاحه. لفتانالالز ً 

 ددا أجدل مضددال زةددً مبرردا ج  ت ا ددل لددل ج نددي الددلمل  حدل اللراسددً،  حلو جدًتعدامن التقدداب ال . 
 .تجًجالتعالج  البيئي م فاهج  التنتجً التستلا ً ضتا التناهج التعال

  المراجع

 . لت ً العبجلان الرياض،السعو يً،  (. امتلا ياب التوار  الةبجعجً مالبيئً.2007يل الشجخ ، حتل با  حتل )
 

(. رتوذا النتو االمتلا ي مالتالول البيئي، ازت ار  نحنى كوزرتس 2017با زيلان، نا تً اليهرو، راتول،  حتل. )
 . 7)13( تالً االستراتجتجً مالتنتجً، التيائر، ). 2015-1990ني التيائر زالل الفترو ) )EKC (البيئي

 

 متلا  الاجاسي مالت ا ل التشتر . ليبجا،  لراتً :  ار الوسجةً لالنشر مالتوزيال.(. اال2012زر وح ، تتر)
 

 الحلاث ني االمتلا  الاجاسي بيا النةريً مالتةبيق. ااسلنلريً: اللار التا عجً. (.2005تةجً، تبل القا ر)
 

 التا عجً . اللار التنتجً. السعو يً ، ني حلاضً اتتاهاب (.2003القا ر)  تبل  حتل القا ر تةجً، تبل
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