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 مصريف معايري حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة 

 ابتسام امحد مدبولي علي السيدأ/ 

 املعيدة بقسم علم االجتماع كلية اآلداب جامعة بين سويف

 مقدمة :

املفاهيم احلديثة اليت شاع تداوهلا واستخدامها خاصة يف العقد األخري من ان مصطلح التنمية املستدامة من 

القرن املنصرم ، وأصبحت االستدامة يف جانب التنمية يف مطلع القرن احلادي والعشرين شبيهة إن مل نقل 

،  الصناعي بل يف كل دول املعمورةمدرسة فكرية عاملية بلغ صداها وانتشارها ليس فقط يف أقطار العامل

رمسية حيث يطالب الكل بتطبيق فلسفتها  وحكومات، وأجهزة وتبنتها هيئات ومجعيات غري رمسية

 وتوجهاتها. 

ذلك أن مشاريع التنمية اليت قام بها اإلنسان يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية قد 

ة وهلذا السبب دعت األمم املتحدة إلي عقد تسببت يف حدوث الكثري من التغريات اليت أحلقت أضرارا بالبيئ

بريودي جانريو بالربازيل أطلق عليه مؤمتر قمة األرض حضره عدد كبري  1992مؤمتر للبيئة والتنمية عام 

من رؤساء الدول ، ففكرة التنمية املستدامة تقوم علي الرشد والرتشيد والعقالنية يف حتقيق التنمية بكل 

ت ، فهي تسعي للموازنة بني حتقيق معدالت منو اقتصادي لفائدة اإلنسان أشكاهلا ويف كافة اجملاال

وباملقابل تهدف للحفاظ علي البيئة واملوارد الطبيعية ، وذلك للوصول يف أخر املطاف لضمان حياة كرمية 

 للسكان يف عاملنا احلاضر ، وضمان حق األجيال يف املستقبل من املوارد الطبيعية بشيت أنواعها . 

اليت حتدد  األخرىويوفر النهج التنموي القائم علي احلريات فهما اوسع ملا هو مقصود من التنمية مقارنة باالنهج 

التنمية حسب الزيادة احملققة يف متوسط دخل الفرد ، أو التصنيع أو التقدم التكنولوجي أو التحديث 

ع يف مخس حريات وهي احلرية السياسية االجتماعي ، ويتمثل أفضل جتسيد لثراء هذا النهج التنموي الواس

املرتبطة بالدميقراطية مبعناها الواسع ، والتسهيالت االقتصادية مبعين "الفرص اليت يتمتع بها االفراد كل 

فيما خيصه لالنتفاع باملوارد االقتصادية بغرض االستهالك أو االنتاج أو التبادل " والفرص االجتماعية مبعين 

ها اجملتمع للتعليم والرعاية الصحية ، وغريها من النواحي " وضمانات الشفافية مبعين " "الرتتيبات اليت يضع

حرية التعامل مع الغري يف إطار ضمانات االفصاح والوضوح " ، واألمن الوقائي مبعين توفري "شبكة لألمن 

، ويف بعض احلاالت إلي  االجتماعي متنع احندار ) القطاعات املستضعفة يف اجملتمع ( إلي مرحلة الفقر املدقع
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اجملاعة واملوت ، وختدم هذه "احلريات االدواتية " القدرة العامة للشخص علي عيش حياة اكثر حرية ، 

 لكنها تكمل بعضها البعض أيضا . 

ويتمثل اهلدف احملوري للتنمية االقتصادية املستدامة يف حتقيق مستوي حياة نوعي أفضل ويتفرع منه 

والغذاء والصحة واملأوي واخلدمات والدخل( ، فهي تهدف إلي ضمان إمداد كاف  املياهجمموعة أهداف وهي )

من املياه ورفع كفاءة استخدام املياه يف التنمية الزراعية والصناعية واحلضرية والريفية وتأمني احلصول 

ي ضمان احلماية علي املياه لالستعمال املنزلي واملشاريع الزراعية الصغرية لألغلبية الفقرية وتهدف إل

الكافية للمستجمعات املائية واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة وإلي رفع االنتاجية الزراعية واالنتاج من 

أجل حتقيق األمن الغذائي االقليمي والتصديري ، وإلي زيادة االنتاجية من خالل الرعاية الصحية والوقائية 

املناسب بالسعر املناسب باإلضافة إلي الصرف الصحي وحتسني الصحة ، وضمان احلصول علي السكن 

واملواصالت لألغلبية الفقرية ، وتوفري فرص عمل وتوظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع ، 

 وضمان مشاركة شعبية فعالة للتوعية باملخاطر ، واحلفاظ علي البيئة الطبيعية . 

امة علي الصعيد املصري هي )العدالة واإلنصاف ، االستثمار يف االنسان ومن معايري التنمية االقتصادية املستد

( دراسة 21وقد وجدت ) " التنمية البشرية " ، تنمية ثقافة املشاركة ، تنمية ثقافة ترشيد االستهالك ،.....( .

اليت  و توصلت لبعض الصعوبات ،ة ،واستخدمت منهج الوصف التحليليسابقة تناولت املوضوع من رؤي خمتلف

قلة االمكانات التقنية واخلربات  –التدريب املهين  –البطالة  –واجهت الدراسة وهي) الفقر وتراكم الديون 

 ....  ( .  -تدني االوضاع االقتصادية  –الفنية 

دية لذا البد من وضع حلول وتطبيقها ملعاجلة هذه املعوقات والصعوبات اليت متنع حدوث التنمية االقتصا

وذلك من خالل عمل خطة اسرتاتيجية ووجوب تنفيذها والنظر يف معقباتها ، حيت نتمكن من املستدامة 

القضاء علي مظاهر التخلف والفقر والوصول إلي الرخاء والرفاه ويتم ذلك من خالل التعاون وعمل فريق حبثي 

 متكامل وشامل كل جوانب اجملتمع .

 ملستدامة : املطلب االول : السياق التارخيي لظهور التنمية ا

 اوال: مرحلة اإلرهاصات: 

، وذلك بانعقاد اول اجتماع مبدينة )بارن( 1913إلي سنة  ةاملستدامتعود البدايات االولي لظهور مفهوم التنمية 

(Berne السويسرية اليت )بباريس 1923فيها أول مؤمتر دولي حلماية املناظر الطبيعية ، ثم جاءت سنة  انعقد

فيها مؤمتر حلماية النباتات واحليوانات املهددة باالنقراض ، واالقاليم الطبيعية املتدهورة  انعقدالفرنسية اليت 
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ات واحليوانات املهددة اتفاقية مجاعية متعلقة حبماية النبات إلعدادهذا ما أدي بالدول إلي حتضري 

 .باالنقراض

 ثانيا : مرحلة التبلور : 

مبثابة البداية واملفتاح لتبلور هذا املفهوم  1972تحدة بستكهومل سنة تعترب القمة اليت دعت إليها هيئة األمم امل

،إذ يعترب احملللون بأن هذا امللتقي الذي نظم ألجل وضع األسس والقواعد اليت يقوم عليها هذا  املفهوم خاصة ما 

الربنامج الذي  تعلق منها بالتنمية واحملافظة علي احمليط ، ومحاية مصري األجيال القادمة ، وذلك من خالل

تبنته هيئة االمم املتحدة حلماية احمليط ، والذي ناقش فيه الوزراء اجملتمعون بعض القضايا املتعلقة باجلوانب 

 التارخيية ، خاصة عالقة دول الشمال باجلنوب ، إذ أكدت دول اجلنوب علي حقها يف النمو والتنمية .

 ثالثا : مرحلة االعرتاف : 

بالتنمية املستدامة بناء علي اقرتاح جلنة برانتالند وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  جاء االعرتاف الرمسي

، أين مت إنشاء جلنة حتضريية إلعداد مؤمتر عاملي بشأن البيئة والتنمية ، وقد  1989ديسمرب  22املؤرخ يف 

 15مارس إلي  18ثانية جبنيف من ، وال 1990أوت  31إلي  6اجتمعت يف دورتها االولي بنريوبي يف كينيا ما بني 

 أفريل . 

وقد ورد يف مستهل التقرير :" إن البشرية متلك القدرة علي حتقيق الدوام للتنمية أي علي التأكيد من أنها 

 تليب االحتياجات احلالية دون املساس بقدرة االجيال القادمة علي تلبية حاجاته ."  

تتطلب تلبية االحتياجات األساسية للجميع ، وإتاحة الفرصة أمام واوضح التقرير بأن: " التنمية املستدمية 

 الكافة لتحقيق متطلباتهم يف حياة أفضل . " 

فالتقرير ينص علي أنه جيب تركيز اجلهود علي تأثري اإلجهاد البيئي علي االقتصادي للعامل ، فالبيئة 

مني العام للمؤمتر " موريس سرتونج" أن ميكن فصلهما مطلقا ، ولقد عرب األ واالقتصاد أصبحا متالزمني وال

اهلدف من قمة األرض هو وضع األساس للمشاركة فنحن يف حاجة إلي حتقيق توازن قابل لالستمرار 

ومنصف بني البيئة والتنمية وحنن علي مشارف القرن الواحد والعشرين ، فكان هذا املؤمتر بداية مسار 

 لالنتقال حنو التنمية املستدامة. 

( عقدت مؤمترات أخري متتالية ومنها مؤمتر كيوتو  ،  Charte de La terreوبعد مؤمتر قمة األرض  )     

هيئة  15دولة و 161الذي يعرف بربوتوكول كيوتو ، أين اجتمعت فيه  21والذي أهم ما جاء فيه األجندة رقم 

اجملموعة األوربية ، اليت  حكومية ، ولعل أهم توصية خرجت بها هذه القمة تلك الالئحة اليت تقدمت بها
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، غري أن هذا املطلب قوبل بالرفض  2010% من الغازات السامة ، وذلك مع مطلع سنة 15تنص علي ضرورة ختفيض 

 ألنهامن طرف الواليات املتحدة االمريكية )الو.م.أ( إذ طالبت بضرورة التعامل مبرونة مع هذا املوضوع ، 

، وذلك  2001أكتوبر  10يف العامل ، ثم انعقد مؤمتر مراكش يف صاحبة أكرب مالك للمؤسسات الصناعية 

قصد تفعيل االتفاقيات املوقعة وهذا يف ظل أنانية الواليات املتحدة االمريكية والصني باعتبارهما أكرب 

قوة صناعية يف العامل ، ثم انعقد مؤمتر جوهانسبورغ 

(1)

سبتمرب عرف غياب أحد الفاعلني  04أوت إلي 26: من 

الرئيسني يف السياسية العاملية املتمثل يف الواليات املتحدة االمريكية ، وهذا مبناسبة الذكري العاشرة 

 النعقاد قمة األرض ، والذي تعددت اآلراء حول مدي جناعة أو فشل هذا املؤمتر ،

منظمة  7000والذي كان من املفروض أن يكون مناسبة ألصدقاء األرض لطرح مطالبهم ، إذ شاركت أكثر من 

غري حكومية كانت مناهضة للعوملة ، وضد التسلح النووي ، وقد اندلعت مواجهات عنيفة بني املتظاهرين 

 شرطي قصد التحكم يف الوضع .10000والشرطة اليت وصل عددها أكثر من 

السباب ومن خالل هذه املراحل اليت مرت بها التنمية املستدامة مت التوصل إلي وجود جمموعة من العوامل وا

 اخلاصة بالتنمية املستدامة : 

 ازدياد اهلوة بني الشمال واجلنوب :  -أ

وذلك بإصالح النظام االقتصادي العاملي ، والبحث عن كيفية معاجلة اخللل احلاصل يف نسق عالقات التعاون 

الكرمية ،  الدولي القائمة بني خمتلف الشعوب والدول وذلك من أجل بناء نظام عاملي يضمن للجميع احلياة

% من 86% فقط من سكان العامل واملتواجدة يف الشمال تستهلك 20إن هذه اهلوة تتجسد من خالل أن هناك 

 املوارد الطبيعية يف ظل وجود عامل نامي ميلك أكرب االحتياطات يف العامل ، ولكنه األفقر يف العامل. 

 فشل النموذج التنموي الكالسيكي :  -ب

الذي حاول معاجلة األزمة اليت مر بها النظام الرأمسالي بعد أزمة الركود  Keynsالذي يتزعمه كينز 

حيث كان االهتمام منصبا علي توفري احلاجات وزيادة االستهالك  1929االقتصادي اليت عرفتها أمريكا سنة 

ملادية والبحث عن الربح مهما كان مصدره ، وبالتالي احنصر اهتمام هذا النموذج التنموي علي اجلوانب ا

وأهمل أهم عنصر يف التنمية وهو خدمة اإلنسان ، مما ولد استنزافا للموارد وهيمنة  للشركات املتعددة 

اجلنسية علي االقتصاد العاملي ، فاملعادلة اليت دأب املفكرون االقتصاديون الدفاع عنها تتكون من العناصر 

 التالية : 

                                                 

  .44 – 42، ص ص  2008( عبدو مصطفي ، 1)
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ال يكون ذلك إال برفع حجم االستثمارات يف القطاع العمل علي حتقيق أكرب فائض جتاري ممكن : و -1

الصناعي والزراعي لدول الشمال اليت متلك التكنولوجيا مما أدي إلي استنزاف للمناطق األكثر رطوبة يف 

العامل والرتاجع الكبري للمساحات الغابية وخنص بالذكر غابات األمازون املتواجدة بالربازيل ، واليت يعتربها 

 ة بأنها الرئة اليت تتنفس منها الكرة األرضية علماء البيئ

العمل علي حتقيق أكرب معدالت الربح والدخل لدي األفراد مما أنتج حالة الالمساواة بني الطبقات  -2

 االجتماعية . 

العمل علي الرفع من مستوي االستهالك لدي الفرد مما ولد أساليب ومناذج استهالكية سيئة خصوصا فيما  -3

زدياد استهالك الفرد للطاقة لدي الدول املصنعة وعلي رأسها الواليات املتحدة االمريكية اليت تعترب يتعلق با

% من حجم التلوث العاملي يف العامل 22أكرب املساهمني يف مشكلة التلوث يف العامل تصل إلي أكثر من 

 .  1992سنة  % من سكان العامل حسب إحصائيات16باملقابل جند دولة مثل اهلند اليت متثل 

 أزمة النفط :  -ج

كانت أزمة النفط مع مطلع السبعينات مبثابة املنبه الذي فتح أعني الدول حول استعمال الطاقة غري املتجددة 

وبصفة مفرطة إلي زيادة التلوث اجلوي وما يفرزه من اختالالت يف البيئة وحياة االنسان واملخاطر اليت 

يتعرض هلا كوكب االرض

(1)

  . 

 لب الثاني : مفهوم التنمية املستدامة : املط

أن التنمية املستدامة هي :" تلبية احتياجات احلاضر دون أن  1987عرفت اللجنة العاملية للتنمية املستدامة عام 

 تؤدي إلي تدمري قدرة األجيال املقبلة علي تلبية احتياجاتها اخلاصة ." 

أن التنمية املستدامة هي : " إدارة  1992ريودي جانريو  _وجاء يف تعريف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية 

املوارد االقتصادية بطريقة حتافظ علي املوارد والبيئة ، أو حتسينها لكي متكن األجيال املقبلة من العيش 

يف كرامة أفضل 

(2)

". 

التطورات اليت عرفها مصطلح التنمية ، وحسب حممد نصر عارف فإن   يإحديجيسد مفهوم التنمية املستدامة 

ميثل اجليل الرابع من التطورات احلاصلة يف جمال حبوث التنمية اليت انصب  -التنمية املستدامة –هذا املفهوم 

، اهتمام الباحثني فيها علي دراسة السبل الكفيلة للخروج من التخلف الذي يعرفه عامل اجلنوب من جهة 

                                                 
 . 46 -44( املرجع السابق ،ص ص1)

 . 110، ص  2011يولية  –( خمتار رحاب ، العدد الثامن 1)
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مباشرة  الثانيةواالزمات اليت مير بها اقتصاد الشمال املصنع من جهة أخري ، ففي الفرتة اليت تلت احلرب العاملية 

إلعادة إعمار  الناجعكان انشغال الباحثني منصبا علي الرفع من القدرات االقتصادية للدول باعتباره احلل 

مام مبسألة إعادة بناء ما خلفته احلرب الفتاكة ، االمر الذي أوربا املنهارة اقتصاديا ، فكان من بابا أولي االهت

الصناعية الضخمة  املنشآتيف جمال بناء  الكربىيتطلب إمكانيات اقتصادية هائلة ، ومنها بعث املشاريع 

اليت تتطلب بدورها موارد مالية هائلة فكان مفهوم التنمية يركز علي الوسائل واإلمكانات املادية 

املفهوم  من التنمية االقتصادية إلي  الكفيلة بتحقيق الرفاهية املادية لإلنسان املعاصر ، لينتقلواالقتصادية 

اليت تعين مبختلف مناحي حياة االنسان االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ويف شيت  التنمية الشاملة

لتفسريات املادية فالتعليم التخصصات العلمية والعملية ومع ذلك فقد ظل مفهوم التنمية الشاملة أسريا ل

الرتبوية ، وارتفاع معدل امللتحقني باملدارس ، واالقتصاد يقاس مبا يقدمه من فرص للعمل  املنشآتيقاس بعدد 

 والتنافس علي فرص االستثمار . 

إن هذا الطرح القي الكثري من االنتقادات من حيث مشوليته ، وهذا ما أدي إلي هيمنة النموذج الغربي علي 

ط أفكاره علي العامل املتخلف ، ولفك هذا االرتباط جند أن الباحثني يف التنمية قاموا بتقديم صياغة بس

جديدة ملفهوم التنمية قصد حتريره من النظرة األحادية التفسري من طرف العامل املصنع ، حيث أدرج مفهوم 

مستقلة تعين بدراسة الظروف اخلاصة  التنمية املستقلة لتجاوز األطر املعرفية الضيقة بإجياد مناذج تنموية

بكل دولة وما تتوفر عليه من شروط االنطالق حنو التقدم والرفاهية وهو النموذج الذي حياكي عملية 

التصنيع اليت عرفتها خمتلف دول العامل يف فرتة السبعينات من القرن العشرين ، بيدا أن  عملية التصنيع لقيت 

شمال الذي ميلك التكنولوجيا واملال الالزمني له من أجل السيطرة علي هذه فشال ذريعا الرتباطها بعامل ال

الدول تقنيا وماليا ، هذه الصعوبات جعلت فكرة االستقاللية يف التنمية جمرد فكرة فضفضة ال صلة هلا 

ليت مير بالواقع ، وغري ملمة باملعطيات العلمية واملوضوعية الكفيلة بالطرح اجلدي الزمة التنمية والتخلف ا

 بها العامل املتخلف يف تلك املرحلة .

 حيظىإن  تبين مفهوم التنمية املستدمية يعكس حماوالت باحثي التنمية للوصول إلي مفهوم مشرتك 

باالتفاق من طرف مجيع الباحثني يف الدراسات املتعلقة بالتنمية ، إال أنهم مل يتفقوا علي تعريف موحد وهذا 

 اآلتية :  العناصرقدمينا تعاريف عدة تقتصر علي ما سنتحدث عنه من خالل ت

 التنمية املتجددة والقابلة لالستمرار .  -1

 مع البيئة .  لتتعارضالتنمية اليت  -2
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التنمية اليت تضع نهاية لعقلية ال نهائية املوارد الطبيعية  -3

(1)

. 

التعاريف الثالث اليت قدمت يركز كل واحد منها علي جانب معني ، وإهمال جوانب أخري يف التنمية 

املستدمية ، ففي التعريف األول الذي ميتاز بالعموم وعدم  الدقة حبيث يركز علي جانيب التجديد 

بدأين ، أما التعريف الثاني واالستمرار دون أن يبني لنا اآلليات والوسائل اليت ميكن من خالهلا حتقيق هذين امل

فقد وضع تركيز أكثر علي عنصر البيئة باعتباره احملدد الرئيس يف إحدي التنمية املستدمية مع إهماله 

 لعناصر أخري كاالقتصاد وقيم اجملتمع . 

إن هذه الشمولية يف تعريف التنمية املستدمية وعدم الوضوح يف حتديد املفهوم بدقة ، جعل الباحثني يف 

إلي البحث علي تعاريف ترتبط أكثر باحلقول الدراسية اليت يعكف الباحثون يف دراستها  يلجئونا اجملال هذ

 ، ومنهم االقتصاديون : 

 من هذه التعاريف أنها :   

ركزت علي العناصر اليت تكون النشاط االقتصادي وجتعل منها األرضية الرئيسة اليت تنطلق منها التنمية  -1

ملة اجلانب االجتماعي واإلنساني والثقايف يف إرساء هذه العملية حيث جعلت عملية التنمية املستدمية ، مه

 املستدمية تتجه يف خدمة االقتصاد .

يتسم كل من التعريفني بالتعقد وعدم التفريق بني متطلبات التنمية املستدمية وبني تقديم تعريف  -2

 حمدد للتنمية املستدمية . 

املستدمية فقد مت تعريفها بأنها : ذلك النموذج التنموي الذي يعمل علي دمج وطرح  أما يف قاموس التنمية

انشغاالت واهتمامات خمتلف اجملتمعات وشعوب العامل لتحقيق عامل أكثر عدالة يف امليدان االجتماعي 

 .لك يف إطار تضامن أجيال املستقبلومحاية احمليط الداخلي واخلارجي بصفة أمشل وأعم ، وذ

م من خالل هذا التعريف أن التنمية املستدمية هي : ضرورة العمل علي إنشاء وخلق جمموعة من ويفه

السياسية واالقتصادية اليت من خالهلا ميكن العيش بطريقة أكثر عقالنية ،  تواالسرتاتيجيااالنظمة 

شجيع التالحم ومتكني الفرد واجلماعة من املشاركة أكثر يف صنع القرارات املصريية اليت تهمهم ، وت

 االجتماعي ، وحتقيق نوعية أفضل يف احلياة .

ورغم اختالف الباحثني يف الوصول إلي تعريف حيظي باإلمجاع لديهم ، وذلك نظرا لتعدد ختصصاتهم 

املعرفية من جهة ، وارتباط املفهوم مبعظم التخصصات العلمية واملعرفية خاصة وأن مفهوم التنمية املستدمية 

                                                 
 .47 -46، املرجع السابق ، ص ص  2008( عبدو مصطفي ، 2)
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ظم الباحثني والدارسني من صناع القرار إلي علماء االقتصاد ، االجتماع ، البيئة ، الطب ، نال اهتمام مع

 والبيولوجيا ....اخل .

إال أن ذلك ال مينعنا من تقديم تعريف لعملية التنمية املستدمية بكونها " عبارة عن اسرتاتيجية متعددة 

ماعية ، دون اإلخالل بالبيئة مع احلفاظ علي اجلوانب تتضمن ضرورة تكامل السياسات االقتصادية واالجت

 مصاحل األجيال القادمة ." 

بلية ينبغي إشراك املواطنني فالتنمية املستدمية هي قبل كل شيء عبارة عن سياسة واسرتاتيجية مستق

، ألنها تتعلق مبستقبلهم ومستقبل أبنائهم حيث جند أن البنك الدولي حيث الدول علي حتقيق التنمية فيها

 ملستدمية من خالل إتباع السياسات التالية : ا

 ضرورة األخذ بعني االعتبار البيئة يف صنع القرارات . -1

 معاجلة النمو الدميوغرايف واعتبارها من أولوية األولويات . -2

 التمسك بشعار )فكر كونيا واعمل حمليا ( بالرتكيز علي القضايا احمللية أوال .  -3

 دارية حلماية البيئة من خالل وضع أهداف واقعية وتطبيقها .ختفيض التكاليف اإل -4

احلاجة إلي حترك خمطط ومتوازن داخل اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيولوجية وذلك من خالل  -5

 خطط قصرية األجل وطويلة األمد .

 علي حد سواء. واجب احلكومات القيام بأحباث حول التنمية وتقدميها إلي اإلدارات واملواطنني -6

  التمسك بشعار الوقاية خري من العالج. -7

 يوجد ثالث أنواع من املؤشرات األساسية :

 رأمسال طبيعي .  -3رأمسال اجتماعي  -2رأمسال البشري -1

 فكل مؤشر من هذه املؤشرات يقوم علي جمموعة من املقاييس اليت ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية :

 تم تقوميه وفق مقاييس متعلقة بالرتبية والتعليم ، الصحة ، العدالة يف املداخيل .الرأمسال البشري : ي

الرأمسال االجتماعي : يكون باحلكم علي جودة املؤسسات القائمة وفعاليتها ، تطبيق القوانني ، وسياسات 

 احلماية االجتماعية .

 الطاقة ، املاء واهلواء .الرأمسال الطبيعي: يقوم من خالل املعطيات املتعلقة بالتحكم يف 

ويعد عنصر االستمرارية والدوام القاسم املشرتك الذي تتالقي فيه األبعاد املختلفة للتنمية املستدمية ، ولعل 

من بني األسباب اليت دفعت إلي ظهور مشكلة اإلنسان مع بيئته هو عدم إدراكه لطبيعة العالقة املتكاملة 
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للوحدات اليت تكون البيئة اليت اعتربتها اجملتمعات املعاصرة كوحدات مستقلة ، وغري متكاملة ، لذا جند 

أن منوذج التنمية املستدمية جاءت لتكرس فكرة التكامل واالستمرار يف وضع االسرتاتيجيات التنموية ، 

انب البيئية فالسياسات االقتصادية واالجتماعية ال ميكن أن تنجح إن مل تراعي اجلو

(1)

. 

 التنمية املستدامة يف اآلتي :  مبادئو تتمثل 

 االنصاف: أي حصول كل انسان علي حصة عادلة من ثروات اجملتمع وطاقاته .  -

 أو التأثري عليها. تالقراراالتمكني: أي اعطاء أفراد اجملتمع امكانية املشاركة الفعالة يف صنع  -

 . ةواملسؤوليالشفافية واحلوار والرقابة  مبادئاع أهل احلكم واإلدارة إلي حسن اإلدارة واملساءلة : أي خضو -

التضامن : يتم بني االجيال والفئات االجتماعية داخل اجملتمع وبني اجملتمعات بغرض احلفاظ علي البيئة  -

ع تأمني واملوارد الطبيعية لألجيال القادمة ، وعدم تراكم الديون خشية اثقال كاهل االجيال الالحقة م

احلصص العادلة من النمو لكل الفئات االجتماعية 

(2)

. 

مفهوم شامل للتنمية املستدامة توصل التقرير من خالل  1992لقد حدد تقرير املوارد العلمية الذي نشر 

التعريفات إلي اربع جمموعات هي : التعريفات االقتصادية والتعريفات البيئية ، والتعريفات االجتماعية 

 ية ، والتعريفات التقنية واالدارية . واالنسان

أ( فاقتصاديا :بالنسبة للدول الصناعية يف الشمال ، فإن التنمية املستدامة تعين إجراء خفض عميق ومتواصل 

يف استهالك هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية وإحداث حتوالت جذرية يف االمناط احلياتية السائدة ، 

قرية : فالتنمية املستدامة تعين توظيف املوارد  من أجل رفع املستوي املعيشي للسكان أما بالنسبة للدول الف

 األكثر فقرا يف اجلنوب .  

ب( أما علي الصعيد االنساني واالجتماعي : فإن التنمية املستدامة تسعي إلي حتقيق االستقرار يف النمو 

تطوير مستوي اخلدمات الصحية والتعليمية يف السكاني  ، ووقف تدفق االفراد إلي املدن ، وذلك من خالل 

 االرياف وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية . 

ج ( وأما علي الصعيد البيئي : فإن التنمية املستدامة هي االستخدام االمثل لألرض الزراعية واملوارد املائية يف 

 ء علي سطح الكرة األرضية . العامل ، مبا يؤدي إلي مضاعفة املساحة اخلضرا

                                                 
 . 54 -48، ص 2008عبدو مصطفي ، ( 1)

 . 31، ص 2006( رامي العسود ، 2)
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د( وأما علي الصعيد التقين واإلداري : فإن التنمية املستدامة هي التنمية اليت تنقل اجملتمع إلي عصر الصناعات 

والتقنيات النظيفة اليت تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد ، وتنتج احلد االدني من الغازات وامللوثات 

 درجة حرارة سطح االرض والضارة باألوزون . اليت ال تؤدي إلي رفع 

يقول تقرير املوارد الطبيعية إن القاسم املشرتك هلذه التعريفات االقتصادية والبيئية واالنسانية والتقنية هي 

 أن التنمية لكي تكون مستدامة  جيب : 

 الضوابط واحملددات البيئية . أال تتجاهل  أوال:

 ستنزاف املوارد الطبيعية . ثانيا : أال تؤدي إلي دمار وا 

الدميوقراطية  –أوضاع املرأة  –مستوي البيئة  –الصحة  –ثالثا : أن تؤدي إلي تطوير املوارد البشرية )املسكن  

 حقوق اإلنسان ( .  –

 رابعا : أن حتدث حتوالت يف القاعدة الصناعية السائدة . 

إن التنمية املستدامة هي املبدأ القائل بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية جيب أن ال تدمر البيئة ، وأن تتم 

عملية التنمية ضمن حدود وإمكانات العناصر البيئية ، وضمن األطر اليت يضعها علم البيئة مبعناه الواسع ، 

ان ونشاطاته املختلفة وبني البيئة اليت يعيش فيها وما وذلك من خالل دراسة وفهم العالقات املتبادلة بني االنس

 حيكمها من قوانني فيزيائية وكيميائية . 

ويشري مفهوم التنمية املستدامة إلي قيمة أخالقية يف غاية األهمية ، وهذه القيمة هي املساواة بني األجيال 

ة استثمار مواردهااليت أصبحت أحد أهداف اإلدارة البيئية ، كما تنبه كل دولة إلي أهمي

(1)

 . 

إن أبسط متثيل ملفهوم التنمية املستدامة يتم من خالل دراسة املنظومات اليت يتعامل معها ن ففي كل منطقة 

 مقياسها )بلد ،إقليم ،مدينة، ....اخل( توجد منظومتان أساسيتان ،فيهما يعيش اإلنسن ،هما:  اختلفمهما 

 (Socio-Economic Environment System) ةواالقتصادي االجتماعيةمنظومة البيئة  _

(Natural Environment System )منظومة البيئة الطبيعية  _
(2)

. 

 

 

 

                                                 

 ( منظمة االيسييسكو  ، 1) 28http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm-27ص ، ص 

 . 2( حممد علي األنباري، بدون سنة ، ص 2)
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 املطلب الثالث : مقومات وأسس التنمية املستدامة : 

أ( اإلنسان : وهو املسئول  وحامل االمانة ، وتوضح أجندة القرن احلادي والعشرين أنه نتيجة للنمو السريع يف 

عدد سكان العامل فإن أمناط استهالكهم تتزايد علي األرض واملاء والطاقة واملوارد الطبيعية األخري ، لقد 

وينبغي علي  2025بليون عام  8توقع أن يصل إلي م ومن امل 1993بليون عام  5.5كان عدد سكان العامل أقل من 

اسرتاتيجيات التنمية أن تتعامل مع النمو السكاني ، وصحة النظام البيئي ، ووسائل التكنولوجيا 

واستخداماتها املتقدمة ، كما ينبغي أن تتضمن األهداف األولية للتنمية حماربة الفقر ، وتأمني احلياة 

ة جديدة متضمنة حتسني أوضاع املرأة ، وتأمني احلاجات األساس مثل الغذاء البشرية ، والسعي لنوعية حيا

واملأوي ، واخلدمات األساس مثل التعليم وصحة األسرة ، وإعادة تشجري الغابات ، وتوفري فرص العمل ، والرعاية 

 البيئية . 

كما ينبغي أن تكون اهتمامات السكان جزءا من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة ، وجيب علي الدول أن 

حتدد هلا أهدافا وبرامج سكانية واضعة يف االعتبار أن التكوين اهلرمي للسكان والذي تزداد فيه نسبة 

 صغار السن ، سوف خيلق يف املستقبل القريب طالب وضغوط علي املوارد . 

لب أجندة القرن احلادي والعشرين من الدول أن يتعرفوا علي القدرات االحتمالية ملواردهم ، مع إعطاء وتطا

اهتمام خاص للموارد احلرجة مثل املياه واألرض ، والعوامل البيئية األخري ، كصحة النظام البيئي ، والتنوع 

ديم احتياجات البشر بدون إهدارها أو األحيائي ) القدرة االحتمالية تعين مقدرة املوارد علي إعالة وتق

استنزافها ( ، كما تنبه أجندة القرن احلادي والعشرين إلي أن العامل حيتاج إلي دراسات جادة للتنبؤ بالنتائج 

احملتملة لألنشطة البشرية ، متضمنة اجتاهات السكان ، ونصيب كل فرد منهم من الناتج اإلمجالي للدخل 

 ات املنتظرة نتيجة للتغيري املناخي. ، وتوزيع الثروة ، واهلجر

حسب إحصائيات صندوق األمم املتحدة للسكان ، بلغ عدد سكان دول العامل اإلسالمي األعضاء  2001ويف عام 

% من مجلة عدد سكان 18مليون نسمة ، وهم يشكلون حنو 144يف منظمة املؤمتر اإلسالمي حنو مليار و

سكان املناطق األكثر منوا يف العامل ) الدول املتقدمة ( واليت يبلغ عدد  العامل يف نفس السنة ، وما يوازي عدد

% من سكان املناطق األقل منوا ، واليت 23.3مليون نسمة ، بينما يشكلون حنو  193سكانها حنو مليار و

مليون نسمة ونتيجة الرتفاع معدالت الزيادة الطبيعية ملعظم  940يشكل سكانها حنو أربعة مليارات و

دولة ( وأيضا ارتفاع  48دولة من  40% سنويا )3و 2.5دول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي واليت تبلغ ما بني ال

سنة ، وسيادة النمط الزراعي يف معظم اقتصاديات هذه الدول ، فإن اإلسقاطات  15نسبة صغار السن أقل من 
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 2050مليون نسمة ويف  699مليار و 2025م السكانية هلا مرتفعة ويتوقع أن يصل عدد سكان هذه الدول عا

 مليون نسمة . 227مليارين و

ويقدر اخلرباء أنه من اخلطأ اعتبار الزيادة السريعة يف عدد السكان نعمة مطلقة ،أو نقمة مطلقة ، 

فبالتحليل املوضوعي جند أن تأثري الزيادة خيتلف من بلد آلخر حسب الظروف احمللية ، واحتياجاته ، وموارده 

وتطلعاته ، فهناك دول حتتاج إلي الزيادة السكانية وعندها من املوارد الكافية الستيعابها ، وهناك بالد قد 

تؤدي الزيادة السكانية فيها إلي أثار سلبية ، لقلة املوارد ، واملهم أن يكون للدولة سياسة سكانية وال يرتك 

 النمو السكاني فيها بدون ختطيط .

 احليوي ، وهو خزانة املوارد اجملددة وغري املتجددة . ب( الطبيعة : احمليط 

املزارع ، ويعد االنسان عنصرا رئيسا من عناصر  –املراعي  –مصائد األمساك  –ثل الغابات ماملوارد املتجددة : 

 استهالك تلك املوارد السابقة هو إنتاج متجدد ما استمرت صحة النظام البيئي . 

موارد خمتزنة يف باطن االرض تكونت وجتمعت يف عصور سابقة وسحيقة ، ما  وهي املوارد غري املتجددة : 

يؤخذ منها ال يعوض وال يتجدد ، وتضم هذه اجملموعة خامات البرتول والفحم والغاز الطبيعي ورواسب املعادن  

تجددة نقيض وتكوينات احملاجر غالبية املياه اجلوفية ، وترشيد وتنمية املوارد الطبيعية املتجددة وغري امل

استنزافها ، أي جتاوز قدرة النظم البيئية علي العطاء ، وهذا الرتشيد هو التنمية املتواصلة أو املستدامة أو 

 املطردة ، وحاليا يف عهد الثورة العلمية الثالثة بعد أن كانت مقومات االقتصاد

ت ، أصبحت حاليا يف عهد الثورة الثالثة يف عهد الثورة الصناعية هي األرض مبواردها : العمالة ورأس املال واآلال

 هي الفكر والعلم واالبتكار . " فقد أصبحنا نتكلم اآلن عن زراعة بال زراع وبال مزارع ".

النباتات األفريقية واليت  إحدىوهي موجودة يف فاكهة  Thaumatinسبيل املثال ففي مادة الثوماتني  ىوعل

تعادل حالوتها حالوة السكر مائة ألف مرة ، استطاع العلماء عن طريق تكنولوجيا جديدة هي فصل أو 

أن يفصلوا اجلني اخلاص بهذه املادة ، وأن ينتجوه معمليا   Techniques Gene Splicing تقطيع اجلينات 

صور حجم هذه الزراعة العلمية املعملية علي إنتاج بكميات جتارية يف معامل بكتريية، ونستطيع أن نت

قصب السكر والبنجر يف خمتلف أحناء العامل ، وأثر ذلك علي العمالة املوجودة حاليا يف املزارع ، وأثر ذلك 

علي االرض اليت كانت تستغل يف هذا الشأن 

(1   )

 

                                                 

 االيسيكو ،  منظمة32http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.ht -29ص ص  ,  
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يا ثالثة باليني دوالرا ويزيد إنتاجها كل أيضا واليت تبلغ قيمة إنتاجها السنوي عامل Vaniliaومادة الفانيليا 

% وتكسب معظم األغذية الطعم والرائحة ، استطاع العلماء أن يفصلوا اجلني اخلاص 3سنة بنسبة تصل إلي 

بالفانيليا ، واستطاعوا أن ينتجوه بكميات جتارية ، يف محامات بكتريية عن طريق جزء من اهلندسة 

هذا يعين أننا نتجه حنو عامل فيه زراعة بال زراع وبال مزارع ، وصناعة تدخل الوراثية بطريقة نقل اجلينات ، و

 فيها املعرفة والعلوم ، بدال من النفط واأليدي العاملة ، واالرض واملواد اخلام . 

 ج ( التكنولوجيا : 

الكثري من لقد أصبح التطور التكنولوجي مرتسبا يف نسيج اجملتمعات ويف حياة الناس اليومية ، وذلك ألن 

املشاكل اليت تنشأ عن التقنية اليت ليس هلا حل إال البحث عن تقنيات تصوب األخطاء ، قد تبدو بعض الوسائل 

التكنولوجية عظيمة النفع أول األمر ، بريئة الضرر، ومع تطور املعارف العلمية والتكنولوجية تبني أن هلا 

م ،  1928كلوروفلوروكربون ( واليت اكتشفت عام أضرارا جسيمة خفيت علينا مثل مركبات الفريون ، ال

يت كانت تستخدم يف صناعة م ، كبديل ملركبات االمونيا وثاني أكسيد الكربيت وال 1930وطبقت عام 

 . التربيد

وسرعان ما اكتشفت هلا استعماالت عديدة باعتبارها مركبات أمنة ، وبعد مخسني عاما علمنا أن هذه 

بطبقة األوزون يف   واحدة من قضايا البيئة ناجتة  العاملية وهي تضراملركبات قد تكون سببا يف

 . األسرتاتوسفري

سادت يف الزمن احلديث فكرة احللول التكنولوجية لسائر املشكالت الصناعية والبيئية واالجتماعية ، 

نولوجيا ، وأن ولكن التجربة أظهرت أن املشاكل البيئية ناجتة عن التفاعالت بني اإلنسان والطبيعة والتك

احللول املؤقتة قد تكون عرب الوسائل التكنولوجية ، واحلل الشامل هلذا اخللل يعتمد علي إصالح التفاعل 

وإجياد طرائق تتصل بالعناصر الثالثة لتحقيق االتزان يف تفاعالتها ، والسبيل إلي ذلك حزمة متكاملة 

ئل االجتماعية ، مبا يف ذلك التشريعات واإلجراءات جتمع بني الوسائل التقنية والوسائل االقتصادية والوسا

اإلدارية كما أن استخدام بعض هذه احلزمة دون مجلة العناصر يعد قصورا ال يؤدي إلي الطريق الناجح 

(1)

  . 
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املطلب الرابع: معايري حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة من خالل حتويل االنسان االقتصادي إلي االقتصاد 

 االنساني :

 تتمحور هذه املعايري يف االتي : 

( العدالة واالنصاف تعترب العدالة واإلنصاف من أهم العناصر املدرجة ضمن فلسفة التنمية  االقتصادية 1

العدل واملساواة بني األجيال البشرية احلاضرة واألجيال البشرية  املستدامة ، واملقصود بعنصر اإلنصاف هو

يف عاملنا املعاصر من  نعيشهباملوارد الطبيعية املتوفرة ، خصوصا ما  لد بعد فيما يتعلقالالحقة اليت مل تو

 سيطرة لقوي السوق الرأمسالية املتوحشة اليت ال تراعي غالبا مصاحل األجيال الالحقة. 

ما جند أما النوع الثاني من اإلنصاف فيتعلق بالتفاوت احلاصل بني سكان الدولة القطرية الواحدة ، فغالبا 

سكان دول العامل الثالث يعيشون بفرص غري متساوية يف احلصول علي املوارد الطبيعية واخلربات 

من منحين الفقر وحتسني املستوي املعيشي هو مسؤولية  ففالتخفياالجتماعية واالقتصادية ، وبالتالي  

 مشرتكة تقع علي عاتق الدول الغنية والفقرية . 

 احلصول علي املوارد الطبيعية واالقتصادية واخلدمات االجتماعية يعرقل ذلك أن عدم تكافؤ الفرص يف

تعين احلد من التفاوت  ةاالقتصادية املستدامتنشيط التنمية والنمو االقتصادي ، هذا إضافة إلي أن التنمية 

ناعيةاملتزايد يف الدخل ، وعدم املساواة يف احلصول علي القروض وحيازة األراضي خصوصا يف الدول الص

(1)

 . 

باإلضافة إلي التفاوت الصارخ بني دول الشمال ودول اجلنوب يف ظل هيمنة مطلقة للرأمسال العاملي الذي يزيد 

هذا التفاوت اتساعا يوما بعد يوم ، ولذلك فمن شروط حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإحداث توازن يف 

يمة االجتماعية اإلنسانية أال وهي قيمة اإلنصاف ، العالقات االجتماعية الدولية هو ضرورة األخذ بهذه الق

 واليت ميكنها أن تتحقق بدعم وضغط قوي اجملتمع املدني واهليئات غري الرمسية العاملية. 

التنمية  االقتصادية املستدامة من : ( تنظيم النمو الدميوغرايف ، وإرساء سياسات رشيدة يف توزيع السكان 2

باألبعاد البشرية والسكانية هو العمل لتنظيم النمو السريع واملتزايد للسكان ،ذلك أهم معانيها فيما يتعلق 

أن النمو السريع للسكان يتسبب يف حدوث ضغط شديد علي املوارد الطبيعية كتدهور الرتبة ، واإلفراط 

السريع يف استغالل احلياة الربية والبحرية ، إضافة إلي تدمري املساحات اخلضراء ، كما يشكل النمو 

 للسكان عائقا أمام السياسات احلكومية يف توفري اخلدمات .

                                                 

 (. 118، ص  2011يوليه  –(خمتار رحاب ، العدد الثامن 2
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كما أن لتوزيع السكان أهمية فرتكز السكان يف املناطق احلضرية وزيادة اهلجرة إليها نتج عنه منو املدن 

علي بصورة كبرية مما أحدث أثرا سلبيا علي البيئة من خالل تركز النفايات وتراكم املواد امللوثة ، مما أثر 

السكان والنظم البيئية ، كل هذا يستوجب الرتكيز علي دعم وإجناح التنمية الريفية والقروية ، واعتماد 

 سياسات اإلصالح الزراعي .

يشكل اإلنسان ضمن فلسفة التنمية املستدامة حمور : ( االستثمار يف اإلنسان "التنمية البشرية " 3 

جب االهتمام والرتكيز علي إحداث تنمية بشرية من أجل حتسني التعريفات املقدمة بشأنها ، وهذا ما يستو

مستويات التعليم والرعاية الصحية ، والرفاه االجتماعي ، ذلك أن إرساء تنمية بشرية ناجحة يؤدي إلي 

 امتالك ضمانات واقعية إلحداث وإجناح تنمية اقتصادية . 

تنمية  االقتصادية املستدامة يف أي بلد هو تدعيم من األمور األساسية لنجاح ال: ( تنمية ثقافة املشاركة 4

الوعي بقيمة املشاركة من قبل اجلماهري الشعبية ، حيث تعتمد هذه املشاركة علي القبول االجتماعي ، 

وهي جوهر الدميقراطية ، ذلك أن غياب املشاركة ينتج عنه إعفاء وعدم اإلحساس باملسؤولية ، وتعطيل 

من أهم أطر املشاركة   تعتربسواء علي مستوي األقراد أو اهليئات ، هذه األخرية اليت  الطاقات املبدعة واخلالقة

 اجلماهريية . 

وقد يتبادر لألذهان أن املشاركة الشعبية يف اسرتاتيجية التنمية املستدامة تعين تدخل كل شخص مما 

العليا غري أن املراد هو إجياد نظم  ينتج فوضي املشاركة والتخطيط والتنفيذ ، وبالتالي غياب النظام واإلدارات

وهيئات وبناءات تنظيمية يتأطر من خالهلا األفراد ويشاركون يف اسرتاتيجيات ومشاريع التنمية  

االقتصادية املستدامة ، مما يولد لدي هؤالء األفراد شعورا بقدرتهم علي صناعة مستقبلهم يف أمان ودون 

خماطر

(1)

  . 

املقصود بهذا هو االعتماد علي آليات اجتماعية تضبط السلوك : االستهالك( تنمية ثقافة ترشيد 5

االستهالكي للسكان ، حيث يتم توفري احلصص الرشيدة من االحتياجات دون الوقوع يف اإلسراف والتبذير ، 

و فغالبا ما يتبع الزيادة يف حصص االستهالك زيادة يف حجم املخلفات ، هذا علي مستوي الدولة القومية أ

 القطرية .

أما علي املستوي العاملي فنجد هناك تفاوتا بني أفراد الدول حيث جند أن حصة االستهالك الفردي من املوارد 

الطبيعية كاستخدام الطاقة مثال املتولدة من النفط والغاز والفحم يف الواليات املتحدة االمريكية يفوق 

                                                 

 . 120 -118،املرجع السابق ، ص ص  2011يوليه  –( خمتار رحاب ، العدد الثامن 1)
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وق يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ثالثا وثالثني مرة ما يستهلكه الفرد يف اهلند ويف

"OCDE عشرة أضعاف البلدان النامية كلية ، وهذا ما يفرض ضرورة احلذر واالنتباه من حتويل الضغوط "

 البيئية من الدول الغنية إلي البلدان الفقرية .

يوانية خاصة األنواع املهددة وهذا ما يستوجب تغيري أمناط االستهالك للموارد الطاقوية والنباتية وحيت احل

باالنقراض ، فمن مفاهيم التنمية  االقتصادية املستدامة يف أيامنا هذه لدي الدول الغنية هو القيام 

بتخفيضات متتابعة ومستمرة من مستويات االستهالك املفرط للطاقة واملوارد الطبيعية ، وذلك من خالل 

 تغيري يف ثقافة وأساليب احلياة احلالية .  استحداث آليات حتسني مستوي الكفاءات وإحداث

 ( مقرطة احلكم من أجل اإلدارة واملساءلة 6

احلوار والشفافية والرقابة واملساءلة  مبادئيعين هذا اخلضوع من ميلكون القرار وسلطة التسيري واإلدارة إلي 

اليت تعيق جناح التنمية   األخرىعند الضرورة ، وذلك ملنع حدوث وانتشار الفساد واحملسوبية والظواهر 

 االقتصادية املستدامة . 

تستوجب التنمية املستدامة يف مجيع دول العامل التخفيف من إنفاق األموال : ( تقليص اإلنفاق العسكري 7

علي األغراض األمنية والعسكرية ، وزيادة إنفاقها علي احتياجات التنمية 

(1)

. 

توفري لادية املستدامة من خالل : بناء قوي وثابت واقتصاد مستدام إن املبدأ األساسي لتحقيق التنمية االقتص

الفرص للجميع وحتمل التكاليف االجتماعية والبيئية واستخدام املصادر بكفاءة للتحفيز ،ويتحقق النمو 

األيكولوجية ، ولتحقيق األربع خصائص  لالستدامةاالقتصادي ملستوي عالي من خالل االلتزام بشدة 

للتنمية املستدامة تشمل : لوجود استهالك و انتاج دائم وذلك بتقليل وختفيض استخدام املصادر الغري كفء ، 

والبحث عن تأثري إعادة املواد واملنتجات وتشجيع األفراد عن عواقب ونتائج مشرتياتهم البيئية واالجتماعية 

(2)

 . 

 : الدراسات السابقة املطلب اخلامس  

 يتم دراسة املوضوع من خالل الرتاث النظري وذلك بتتبع الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع وترتيبها زمنيا .

م بعنوان ) التنمية املستدامة ما 1999: دراسة عبد املنعم أمحد شكري السعيد اليت أجريت عام الدراسة األوىل 

( ( 1995 -90 -85حتليلية مقارنة للفرتات )بني املفهوم والتطبيق : دراسة 

(3)

 

                                                 

 . 121 -120، ص ص  2011يوليه  –(خمتار رحاب ، العدد الثامن 1)

(2) Ross,Andrea, March 2009, p 41 . 

 .1999( عبد املنعم أمحد شكري السعيد ، 3)
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بعنوان ) أبعاد التنمية املستدامة مع  2000: دراسة حممد زكي علي السيد اليت أجريت عام الدراسة الثانية

دراسة للبعد البيئي  يف االقتصاد املصري( 

(1)

 . 

نوان ) مؤثرات التنمية املستدامة م بع2006: دراسة عصام رشدي حممد البكري اليت أجريت عام الدراسة الثالثة

يف الدول النامية ( 

(2)

. 

م بعنوان ) أثر العوملة علي التنمية 2009: دراسة خالد عمر حسن رحومة اليت أجريت عام الدراسة الرابعة

املستدامة :مع إشارة خاصة ملصر ( 

(3)

 . 

بعنوان ) الفاعلية اإلدارية م  2010الدراسة اخلامسة : دراسة خالد حامد سعد خليفة اليت أجريت عام 

واالقتصادية للمنظمات الدولية اإلقليمية يف حتقيق التنمية املستدامة : دراسة تطبيقية علي جامعة 

الدول العربية (

 (4.)

 

م بعنوان ) األبعاد االقتصادية 2011الدراسة السادسة : دراسة عفاف زكي مهين إبراهيم اليت أجريت عام 

والبيئية للصناعات الصغرية يف حتقيق التنمية املستدامة ( 

(5)

. 

م بعنوان ) مباديء االستدامة كمدخل  2012دراسة أمنية حممد شوقي اليت أجريت عام  الدراسة السابعة :

حلل مشكلة اإلسكان املنخفض التكاليف يف مصر (  اقتصادي

(6)

  . 

م بعنوان ) املسئولية االجتماعية  2012الدراسة الثامنة :دراسة أية حممد صفوت صاحل اليت أجريت عام 

ودورها يف التنمية املستدامة : دراسات احلالة والدروس املستفادة (  ((CSRللشركات 

(7)

. 

م بعنوان ) تقييم دور التنمية املستدامة 2012د وائل عمر شرف اليت أجريت عام دراسة حمم الدراسة التاسعة :

يف احلفاظ علي مدينة دمشق القدمية (

(8)

 . 

م بعنوان ) التخطيط  2013الدراسة العاشرة : دراسة اسالم السيد متولي حممد شاهني اليت أجريت عام 

اطق ذات احلساسية البيئية يف مصر (االسرتاتيجي كأداة للتطوير والتنمية املستدامة : للمن

(9)

 . 

                                                 
 .2000( حممد زكي علي السد ، 1)

 . 2006( عصام رشدي حممد البكري ، 5)

 . 2009( خالد عمر حسن رحومة، 6)

 . 2010( خالد حامد سعد خليفة، 1)

 .2011( عفاف زكي مهين ابراهيم ، 2)

 . 2012( امنية حممد شوقي ، 3)

 . 2012صفوت ،  ( أية حممد4)

 . 2012( حممد وائل عمر شرف ، 5)

 .  2013( اسالم السيد متولي حممد شاهني ، 6)
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م بعنوان ) الطاقة والتنمية  2013الدراسة احلادية عشر : دراسة إيهاب يسري كامل شليب اليت أجريت عام 

املستدامة : مدخل اقتصادي للتعاون يف جمال الطاقة بني مصر واالحتاد األوروبي ( 

(1)

. 

م بعنوان ) دور اجلهاز  2014د اهلل عرفه الشيخ اليت أجريت عام الدراسة الثانية عشر : دراسة أجني طاهر عب

املصريف علي التنمية املستدامة يف ظل املتغريات العاملية ( 

(2)

 . 

م بعنوان ) املسئولية  2014دراسة شيماء بهاء الدين حسني مليجي اليت أجريت عام  الدراسة الثالثة عشر :

لتنمية املستدامة ( االجتماعية ملنظمات رجال األعمال يف ا

(3)

. 

م بعنوان ) البنوك  2014دراسة حممد حممد عبد الوهاب طاحون اليت أجريت عام  الدراسة الرابعة عشر : 

التجارية واستهداف التنمية املستدامة : دراسة مقارنة مع إشارة خاصة لالقتصاد املصري (

(4)

 . 

م بعنوان ) مدي مساهمة  2014دراسة مين حلمي عباس حممد اليت أجريت عام   الدراسة اخلامسة عشر:

سياسات مكافحة الفقر يف مصر يف حتقيق التنمية املستدامة(

(5)

 . 

م بعنوان ) اقتصاديات مشروعات 2014الدراسة السادسة عشر :دراسة نها رمضان علي خضري اليت أجريت عام 

صحراوي لبعض حمافظات مصر ( التنمية املستدامة يف قري الظهري ال

(6)

 . 

م بعنوان )املساعدات اإلمنائية  2014الدراسة السابعة عشر : دراسة هبة أبو رواش السيد حممود اليت أجريت عام 

الدولية للتعليم قبل اجلامعي يف مصر علي ضوء مفهوم التنمية املستدامة ( 

(7)

 . 

م بعنوان ) الضرائب علي املشروعات 2015دراسة عمر أمحد صربي حممد اليت أجريت عام  عشر: الدراسة الثامنة

الصغرية وانعكاساتها علي التنمية املستدامة ( 

(8)

 . 

م بعنوان ) االستثمارات العربية يف  2015الدراسة التاسعة عشر :دراسة ملياء فاروق مهدي عيسي اليت أجريت عام 

ها لتحقيق التنمية املستدامة يف الوطن العربي ( اخلارج ووسائل االستفادة من

(9.)

  

م بعنوان ) دراسة املشروعات  2015الدراسة العشرين :دراسة حممد خليل حممود حممد اليت أجريت عام 

الصغرية : مدخل للتنمية املستدامة يف اليابان ( 

(1.)

  

                                                 
 . 2013( إيهاب يسري كامل شليب ، 7)

 .  2014( أجني طاهر عبد اهلل عرفه الشيخ ، 1)

 .  2014( شيماء بهاء الدين حسني مليجي ، 2)

 .  2014( حممد حممد عبد الوهاب طاحون ، 3)

 .  2014( مين حلمي عباس حممد ن 4)

 . 2014( نها رمضان علي خضري ، 5)

 . 2014( هبة أبو رواش السيد حممود ، 6)

 .  2015( عمر أمحد صربي حممد ، 7)

 .  2015( ملياء فاروق مهدي عيسي ، 8)
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 اشرتاطاتحمددة بعنوان ) حتليل  الدراسة الواحد والعشرون : دراسة حممد محدي أمحد مكاوي بدون سنة

متويل مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة (

(2)

 . 

 املطلب السادس : منهج الدراسة 

املنهج هو الطابع املميز للموضوع أو وسيلة ابرازه علميا من خالل السبل الفنية اليت تتبع من قبل الباحث أثناء 

والبيانات ، و أثناء تصنيفها وحتليلها وتفسريها ، وعرض نتائجها يف شكلها النهائي ، وهلذا إذا جتميع املعلومات 

كان املنهج بال فلسفة فهو عبارة عن مشروع ارجتالي مل ينب علي أسس ثابتة

 (3.)

 

تتضمن لذا فإن املنهج املناسب للدراسة هو منهج الوصفي التحليلي يعترب هذا املنهج مظلة واسعة ومرنة قد 

 عددا من املناهج واالساليب الفرعية مثل املسوح االجتماعية ودراسات احلاالت والتطورية وامليدانية وغريها . 

إذ أن املنهج الوصفي يقوم علي اساس حتديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بني متغرياتها 

رب اغوار مشكلة أو ظاهرة معينة والتعرف علي واسبابها واجتاهاتها وما إلي ذلك من جوانب تدور حول س

 حقيقتها يف أرض الواقع .

 باستثناء املنهجني التارخيي والتجرييب .  األخرىالوصفي يشمل كافة املناهج  املنهج بانويعترب الباحثني 

عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشرتكة وموجودة يف كافة أنواع البحوث  ألن

هو كائن ( وحتديد الظروف والعالقات  ة ، ويعتمد املنهج الوصفي علي تفسري الوضع القائم )أي ماالعلمي

املنهج الوصفي جمرد مجع بيانات وصفية حول الظاهرة إلي التحليل  يتعدىاملوجودة بني املتغريات ، كما 

والربط والتفسري هلذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها 

(4).

  

وتستند البحوث الوصفية إلي عدد من االسس مثل التجريد والتعميم ، كما تتخذ أشكاال عديدة مثل 

ودراسة احلالة ودراسة النمو )التتبع (  Content Analysisالنظري أو امليداني وحتليل املضمون   Surveyاملسح 

 وغريها . 

فمهما اختلفت اشكال املنهج الوصفي إال أنها مجيعا تقوم علي أساس الوصف املنظم للحقائق واخلصائص 

املتعلقة بظاهرة أو مشكلة حمددة بشكل عملي ودقيق 

(5)

. 

 

                                                                                                                                                                              
 . 2015( حممد خليل حممود حممد ، 1)

 ( حممد  محدي امحد مكاوي ، بدون سنة . 2)

 . 47، ص 1999سني عقيل ، ( عقيل ح3)

 .  96،ص  1968( مرسي ، 4)

 .  103،ص  1997( العواملة ، 5)
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 املطلب السابع : الصعوبات اليت واجهت الدراسة 

 معوقات عدم حدوث تنمية اقتصادية مستدامة يف مصر تتمثل يف اآلتي :  

الفقر مفهوم متعدد االبعاد فهو يعين انعدام احليلة ، والتعرض للمعاناة ، واخلوف ،  :الفقر وتراكم الديون -1

والفقر ال يشمل فقط اخنفاض الدخل واالستهالك بل يشمل أيضا ضعف االجناز يف جماالت التعليم والصحة 

فة أساسية إلي أن توزيع املكاسب والتغذية ، واالسكان ، وغريها من جماالت التنمية ويرجع الفقر بص

 بصورة صارخة . متكافئالعاملية غري 

يتم اختاذ نصيب الفرد من الناتج القومي االمجالي ، كمؤشر عام يوضح مدي االستقرار املادي ألفراد الشعب ، 

ذلك يف دوالر يف مصر و 9266دوالر حيت أقل من  756حيث جند أن نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجالي من 

 2000عام 

يدفع الفقر إلي استنزاف للموارد الطبيعية املتوفرة والقليلة إلي استعماهلا استعماال عشوائيا ، حيث تستعمل 

األراضي اهلامشية إلي درجة استنزافها ، وتنخفض قدرتها علي االنتاج الزراعي ، كما تقطع أشجار الغابات 

قطعه ، وهذه اجلدلية بني الفقر واستنزاف املوارد الطبيعية  تسمح بتعويض ما مت ألغراض التدفئة بسرعة ال

قد يكون سببها ضغط الديون اخلارجية اليت جتعل الفقري ال يستطيع التفكري يف املدي البعيد ، وال يفكر 

 إال يف قوته اليومي الذي ميثل بالنسبة له أكرب التحديات . 

% 9.5يف مصر  1998دمات عام حيث تشكل خدمة الدين بالنسبة لصادرات السلع واخل

(1)

. 

من خالل تقرير التنمية البشرية ملصر يتضح أن االقتصاد املصري مل يعد اقتصاد كفاف ومع ذلك ميكن 

% من السكان كفقراء ، وفقا لكل أبعاد الفقر أسفر الفقر ، وخباصة الفقر يف املناطق 20تصنيف حنو 

، وخباصة أطراف القاهرة  الريفية ، وندرة فرص العمل عن ارتفاع مستويات اهلجرة إلي أطراف املدن الكبرية

الكربي ، وبذلك تتواصل مشاكل العشوائيات واملناطق الفقرية ، وقد استغرق الوقت أكثر من ثالثني عاما 

حيت تتمكن احلكومة من السيطرة علي مشكلة االسكان ، ولكنها تسعي حاليا إلي حل هذه 

اري ، ومنح حوافز لبناء الوحدات املشكلة من خالل التخطيط العمراني السليم ، ونظم التمويل العق

السكنية ، فالفقر يف مصر يتسم ببعد قوي يتعلق بانتقاله عرب االجيال ،وتشري نظرة الشباب إلي العالقة 

املهمة بني الظروف األسرية وفقر األطفال والشباب ، فالفقراء يف جيل ما هم أبناء الفقراء يف اجليل السابق ، 

                                                 

 منظمة االيسيسكو  ، http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm(1 ).  50 -49، ص ص 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm??
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وجود الفقر واستمراره مثل : حجم وهيكل األسرة ، ونوع ومستوي رب االسرة وهناك عدة عوامل تكمن وراء 

 واخنفاض معدل القيد يف التعليم ، وارتفاع نسبة التسرب من التعليم واألمية . 

وهناك ارتباط قوي بني عدم وجود وظائف دائمة والفقر ، فالشباب الفقري ال يستطيع أن يتحمل البقاء طويال 

عن فكرة احلصول علي وظيفة رمسية أسرع من الفئات األخري من الشباب ،  يتخلىبدون عمل ، لذلك 

ويلتحق بأي وظيفة ميكن أن جيدها سواء كانت وظيفة مؤقتة أومومسية وهلذا ال يعترب جمرد احلصول 

علي وظيفة هو املخرج من الفقر ، ولكن احلصول علي وظيفة جمزية واحلفاظ عليها هو الوسيلة الفعالة 

ج الشباب من دائرة الفقر، وتساهم الوظائف اليت يتم احلصول عليها من خالل اهلجرة يف ختفيض الفقر خلرو

 بالنسبة ألسر املهاجر ، كما تساهم يف حتويالت العاملني يف اخلارج يف زيادة نسبة االلتحاق باملدارس. 

مصر ، وأكثر أنواع إقصاء الشباب تعترب بطالة الشباب هي السمة الغالبة علي شكل البطالة يف  :البطالة -2

عاما ، كما يتأثر عدد أكرب بالبطالة اجلزئية وهلذا  30% من املتعطلني يقل عمرهم عن 90خطورة ، فحوالي 

تعترب بطالة الشباب يف مصر مرتفعة بكل املقاييس ، وال يتمثل التحدي يف جمرد خلق وظائف أكثر 

قتصاد غري املنظم ميثل حاليا املصدر الرئيس للتشغيل ولكن أيضا يف خلق وظائف أفضل ، حيث أن اال

إلي أن إمجالي عدد العاملني يف القطاع  2006بالنسبة للوافدين اجلدد لسوق العمل ، وتشري بيانات تعداد عام 

 1996مليون عامل عام  5مليون عامل ، من 7.9غري املنظم ارتفع إلي 

(1)

 . 

 112الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائى، أن مصر حتتل املرتبة الـ ،2013أظهر تصنيف التنمية البشرية لعام 

دولة. وأشار التقرير إىل أن معدل البطالة فى مصر بني الشباب هو  160عامليًا فى قائمة التنمية البشرية، من بني 

%54.1، حيث يصل إىل 2012األعلى عربيًا خالل عام 
(2.)

 

 التدريب املهين  -3

حاليا ال تليب العمالة املصرية احتياجات سوق العمل ، وهو ما يشكل عقبة جسيمة أمام منو القطاع اخلاص 

وقدرته التنافسية يف ظل اقتصاد منفتح وحر ، وقد عمق من هذه املشكلة عدم وجود اسرتاتيجية كافية 

أن قضايا العمل واضحة بشللموارد البشرية علي مستوي املنشآت تعطي ألصحاب األعمال توجهات 

، وال يتاح لكل الشباب املصري نفس فرص الوصول إلي شبكات الدعم ، وفرص العمل املناسبة ، والتوظيف

وذات الدخول اجملزية ، فمن ناحية ترتفع معدالت البطالة بني الشباب ذوي التعليم اجلامعي نتيجة عدم 

                                                 

 . 6  _ 5، ص ص  2010( تقرير التنمية البشرية يف مصر ، 2)

 (1 )https://maktoob.news.yahoo.com 
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حية أخري واجه خرجيو التعليم الفين والتدريب التوافق بني تعليمهم واحتياجات سوق العمل الرمسي ، ومن نا

املهين نقصا يف فرص التشغيل ، وقد كان التعليم الفين والتدريب املهين هو نهاية الطريق أمام من أبعدوا عن 

 التعليم العام والعالي . 

دريب ، وليس ومع هذا فإن معظم مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين تعتمد علي جانب العرض يف توفري الت

لديها معايري واضحة لتطوير املناهج وتقديم التدريب ، كما تستخدم هذه املؤسسات أجهزة ومعدات عتيقة 

ال تتناسب مع التطور التكنولوجي ، والنتيجة ختريج عمالة متدنية املهارة ال تستطيع تلبية احتياجات 

النهائية ، وبالتالي تضطر هذه العمالة إلي الصناعة من التخصصات املطلوبة أو احتياجات قطاعات اخلدمات 

التوجه للقطاع غري املنظم حبثا عن عمل ، ومن املفارقات أن الشواهد تدل علي أن العمالة غري املاهرة تتاح هلا 

فرص عمل رمبا يرجع هذا إلي رواج قطاع التشييد 

(1)

 . 

احلديثة واملالئمة للظروف احمللية يف مصر عدم توفر التقنيات : قلة اإلمكانات التقنية واخلربات الفنية  -4

لقلة املوارد املالية ويظهر ذلك كمثال فيما يصرف علي التعليم يف مصر مقارنة بالول املتقدمة ، فما تزال 

مصر بعيدة عن حتقيق االستيعاب الكامل لألطفال يف مدارس التعليم االبتدائي ، رغم رفعها شعار إلزامية 

الحظ اخنفاض قدرة التعليم الثانوي يف مصر علي استيعاب التالميذ يف الشرحية التعليم ، وبشكل عام ي

% أو أكثر ، فإن نسبة  90العمرية املقابلة وإذا كانت نسبة طالب املدارس اإلعدادية واملتوسطة تصل إلي 

ي إلي جفاف % ، ويؤدي هذا بالتال25طالب التعليم الثانوي إلي الشرحية العمرية املقابلة تنخفض لتصل إلي 

 املنبع الذي خترج منه اخلربات الفنية باإلضافة إلي هجرة العقول إلي الدول املتقدمة .

تتزايد الفجوة يف نوعية التعليم بني الدول الصناعية والدول النامية يف مصر وهذا له انعكاساته علي 

ي املستوي العلمي ومستوي املهارات التفاوت يف مدخالت العملية  التعليمية واحتياجاتها الفنية ، وبالتالي عل

ملخرجات التعليم ، ومن ثم اتسعت الفجوة بني دول الشمال ودول اجلنوب ، وجتسد ما عرف بأسم فجوة املعرفة 

 بني الدول الغنية والفقرية ، بل بني األغنياء والفقراء يف القطر الواحد . 

مبسئولياتها جتاه التنمية  االلتزامت الدول يف مما ينعكس سلبيا علي قدرا:  االقتصاديةتدني األوضاع  -5

ف رأس املال املتاح ع، ضي اخنفاض متوسط دخل الفرد يف مصراالقتصادية املستدامة ، ويرجع ذلك إل

لالستثمار يف النهوض بقطاعات االنتاج ، انتشار البطالة وعدم وجود فرص عمل بصفة خاصة للشباب وقد مت 

اع األول قطاع الصناعة يف الناتج احمللي االمجالي ، وازدياد مساهمة القطذكرها سابقا واخنفاض مساهمة 

                                                 
 . 6، ص  2010( مصر تقرير التنمية البشرية ، 2)



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

27 

، وارتفاع معدالت النمو السكاني ، كالزراعة والصيد والرعي، وقطع األخشاب، وارتفاع نسبة األمية

والتنمية االقتصادية اخلارجية واالعتماد علي سلعة واحدة تقوم الدولة بتصديرها ، واهلجرة من الريف 

دن ، واستثمار األموال يف اخلارج ، وبالتالي فإن هذه األوضاع االقتصادية تؤثر علي تنفيذ مشاريع التنمية للم

االقتصادية املستدامة 

(1)

 . 

 عدم وجود مواءمة بني النمو السكاني واملوارد الطبيعية املتوفرة  -6

األراضي الصاحلة لالستخدام جند أنها  لتلبية احتياجات معدالت النمو يف مصر ، فإذا أخذنا علي سبيل املثال

% يف مصر ، وقد أدت الضغوط السكانية إلي تزايد التوسع 6حمدودة بالنسبة للمساحة الكلية فهي متثل 

يف زراعة مناطق الرعي الطبيعية والزراعات املطرية ، وقد أدي ذلك إلي إزدياد معدالت الرعي اجلائر ، 

 والتصحر . 

 ه العذبة كمثال ، جند أن حصة الفرد من املياه العذبة قد اخنفضت بشكل حاد . وإذا أخذنا مصادر امليا

 .  1950مرت مكعب للفرد الواحد عام  4000من 

 .  1995مرت مكعب للفرد الواحد عام  1312إلي 

 . 2001مرت مكعب للفرد الواحد عام  1000إلي 

 .  2025مرت مكعب للفرد الواحد عام  500واملنتظر 

 ويؤثر يف مشاكل املياه يف املنطقة عدة عوامل منها :        

 سرعة تزايد معدالت النمو السكاني .  _

 اإلدارة والسياسات واملمارسات غري الفعالة للمياه .  _

  الوضع األمين املتقلب وسريع التأثر .  _

، ولقد مت  2002انسربج يف اغسطس أولويات القمة العاملية للتنمية املستدامة جبوه إحدىيعترب نقص إمدادات 

تبين سياسات وبرامج طموحة تهدف إلي تنمية مصادر املياه املتجددة لتغطية النقص احلاد يف إمدادات املياه 

الصاحلة للشرب ، ومن هذه املصادر حمطات حتلية مياه البحر ، وإنشاء السدود لتجميع مياه األمطار ، واستغالل 

، ونشر الوعي البيئي بني األفراد لرتشيد استهالك املياه يف خمتلف األغراض ، باإلضافة املياه اجلوفية املتجددة 

 إلي برامج ناجحة للتخطيط والتنظيم العقلي. 

 عدم وفاء الدول املتقدمة بتقديم املساعدات اليت وعدت بها للدول النامية -7

                                                 

 منظمة االيسيسكو ،   http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm(3).  52 – 51، ص ص  

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm(3)
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،% من إمجالي 7لدول املتقدمة بتقديم ، تعهد ا 1992كان من نتائج مؤمتر قمة األرض بريودي جانريو عام 

ناجتها احمللي إلي الدول النامية ، ملساعدتها يف تنفيذ مشروعات بيئية حتقق أهداف التنمية املستدامة ، هذا 

غازات  انبعاثات% من  80باإلضافة إلي أن الدول املتقدمة هي املسؤول األساس عن تلوث البيئة ، حيث تنتج 

طمح الدول النامية يف مؤمتر قمة التنمية املستدامة جبوهنسربج إلي حتويل أعباء االحتباس احلراري ، وت

مالية خلدمة أهداف التنمية املستدامة  مواردالديون وفوائدها إلي 

(1)

 . 

 املطلب الثامن : النتائج املستخلصة من البحث والتوصيات 

% من املوارد الطبيعية يف ظل وجود عامل نامي 86% فقط من سكان العامل املتواجد يف الشمال تستهلك 20( إن 1 

 ميلك أكرب االحتياطات يف العامل ولكنة األفقر يف العامل . 

 ( أزمة النفط أدت إلي زيادة التلوث اجلوي . 2

ية )ضرورة األخذ بعني االعتبار البيئة يف صنع ( يعرف مفهوم التنمية املستدمية من خالل السياسات التال3

ختفيض التكاليف  –التمسك بشعار " فكر كونيا واعمل حمليا "  –معاجلة النمو الدميوغرايف  – تالقرارا

التمسك بشعار الوقاية خري من العالج ( ،  _اإلدارية حلماية البيئة من خالل وضع أهداف واقعية وتطبيقها 

 فالتنمية املستدامة اقتصاديا هي تعين توظيف املوارد من أجل رفع املستوي املعيشي للسكان األكثر فقرا . 

حساس باملسؤولية وتعطيل الطاقات املبدعة واخلالقة سواء ( إن غياب املشاركة ينتج عنه إعفاء وعدم اإل4

 علي مستوي األفراد أو اهليئات . 

 . 2000دوالر يف مصر وذلك عام  9266دوالر حيت اقل من  756( نصيب الفرد من الناتج القومي االمجالي من 5

االت التعليم والصحة ( الفقر اليشمل فقط اخنفاض الدخل واالستهالك بل يشمل أيضا ضعف اإلجناز يف جم6

 والتغذية . 

 % . 9.5م يف مصر  1998( تشكل خدمة الدين بالنسبة لصادرات السلع واخلدمات عام 7

( أسباب الفقر هي ) حجم وهيكل األسرة ، نوع ومستوي رب األسرة ، اخنفاض معدل القيد يف التعليم ، ارتفاع 8

 نسبة التسرب من التعليم واألمية ( . 

مليون عامل من 7.9إلي أن إمجالي عدد العاملني يف القطاع غري املنظم ارتفع إلي  2006( تشري بيانات تعداد عام 9

 م .  1996مليون عامل عام  5

                                                 

(1 )http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm54 .  -, pp 53  

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm
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( يشري تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة إلي أن معدل البطالة يف مصر بني الشباب هو 10

 % . 54.1م حيث يصل إلي  2012 األعلي عربيا خالل عام

( إن معظم مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين تعتمد علي جانب العرض يف توفري التدريب ، وليس لديها 11

 معايري واضحة لتطوير املناهج وتقدم التدريب وختريج عمالة متدنية املهارة . 

 % . 25الميذ يف الشرحية العمرية لتصل إلي ( اخنفاض قدرة التعليم الثانوي يف مصر علي استيعاب الت12

( عدم وجود مواءمة بني النمو السكاني واملوارد الطبيعية املتوفرة ، فنجد أن األراضي الصاحلة لالستخدام 13

 % يف مصر . 6أنها حمدودة بالنسبة للمساحة الكلية فهي متثل 

مرت  1312إلي  1950مكعب للفرد الواحد عام مرت  4000 ( اخنفاض حصة الفرد من املياه العذبة فقد كانت 14

مرت مكعب للفرد  500، واملنتظر 2001مرت مكعب للفرد الواحد عام  1000، إلي  1995مكعب للفرد الواحد عام 

 .  2025الواحد عام 

لذا أوصي بضرورة وضع خطة اسرتاتيجية قصرية املدي وطويلة املدي علي حسب كل قطاع ، يساهم فيها من 

احتياجا ومطلبا أي عامة الشعب مع لفيف من رجال الدولة اللذين ميثلون اجملتمع ملعاجلة الفقر  هم أكثر

والعشوائيات والبطالة واألمراض تشارك فيها مجيع مؤسسات ومنظمات الدولة بالتعاون مع منظمات اجملتمع 

من ختلف وجهل وأوبئة  املدني لكي نصبو إلي ما نريد وحنقق الرخاء االقتصادي والقضاء علي ما نعانية

 وأوجاع نفسية واجتماعية واقتصادية وخماطر بيئية خطرية .

 قائمة املراجع :

، رسالة ماجستري ،  2006 -1995( عبدو مصطفي ، تأثري الفساد السياسي يف التنمية املستدامة : حالة اجلزائر 1)

 .2008العقيد احلاج خلضر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،  –جامعة باتنة 

( خمتار رحاب ، العلوم االجتماعية والتنمية املستدامة : دعوة من أجل اعتماد انثروبولوجيا شاملة ، اجمللة 2) 

 . 2011ة يولي –العربية لعلم االجتماع ، مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، جامعة القاهرة ، العدد الثامن 

( رامي سليمان عسود ، تقييم التنمية البشرية املستدامة يف لواء الكورة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، 3) 

 . 2006، كلية الدراسات العليا ، قسم جغرافيا ،  األردنيةاجلامعة 

.http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm : ( منظمة 4) املستدامة

 ، العامل االسالمي وحتديات  االيسيسكو
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( عبد املنعم أمحد شكري السعيد ، التنمية املستدامة ما بني الفمهوم والتطبيق ، دراسة حتليلية مقارنة 5)  

، قسم اهلندسة املعمارية ، ( ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية اهلندسة 1995 _ 90 _80للفرتات )

 . م1999

( حممد زكي علي السيد ،أبعاد التنمية املستدامة مع دراسة للبعد البيئي يف االقتصاد املصري ، رسالة 6)

 . 2000ماجستري ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، قسم االقتصاد ، 

ماجستري ، جامعة ( عصام رشدي حممد البكري ، مؤثرات التنمية املستدامة يف الدول النامية ، رسالة 7)

 . 2006القاهرة ، كلية اهلندسة ، قسم اهلندسة املعمارية ، 

( خالد عمر حسن رحومة ، أثر العوملة علي التنمية املستدامة :مع إشارة خاصة ملصر ، رسالة ماجستري 8)

 م.  2009جامعة االسكندرية ، كلية التجارة ، قسم احملاسبة ، 

لية اإلدارية واالقتصادية للمنظمات الدولية واالقليمية يف حتقيق ( خالد حامد سعد خليفة ، الفاع9)

التنمية املستدامة :دراسة تطبيقية علي جامعة الدول العربية ، رسالة دكتوراة ، جامعة عني مشس ، معهد 

 م. 2010الدراسات والبحوث البيئية ، قسم اقتصاد وقانون ، 

ادية والبيئية للصناعات الصغرية يف حتقيق التنمية املستدامة ( عفاف زكي مهين إبراهيم ، األبعاد االقتص10)

 م. 2011، جامعة عني مشس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ،  دكتوراه، رسالة 

االستدامة كمدخل اقتصادي حلل مشكلة اإلسكان املنخفض التكاليف  مبادئ( أمنية حممد شوقي ، 11)

 م . 2012، كلية اهلندسة ، قسم اهلندسة املعمارية ، يف مصر ، رسالة ماجستري ، جامعة حلوان

( ودورها يف التنمية املستدامة CSRاالجتماعية للشركات ) ةاملسؤولي( أية حممد صفوت صاحل ، 12)

:دراسات احلالة والدروس املستفادة ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، قسم االقتصاد ، 

 م . 2012

وائل عمر شرف ، تقييم دور التنمية املستدامة يف احلفاظ علي مدينة دمشق القدمية ، رسالة  ( حممد13)

 م . 2012ماجستري ن جامعة حلوان ، كلية السياحة والفنادق ، قسم الدراسات السياحية ، 

للمناطق  ( اسالم السيد متولي حممد شاهني ، التخطيط االسرتاتيجي كأداة للتطوير والتنمية املستدامة :14)

ذات احلساسية البيئية يف مصر ، رسالة ماجستري ، جامعة القاهرة ، كلية اهلندسة ، قسم اهلندسة 

 م .2013املعمارية ، 
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( إيهاب يسري كامل شليب ، الطاقة والتنمية املستدامة : مدخل اقتصادي للتعاون يف جمال الطاقة بني 15)

معة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، قسم االقتصاد ، جا دكتوراهمصر واالحتاد األوروبي ، رسالة 

 م . 2013، 

( أجني طاهر عبد اهلل عرفة الشيخ ، دور اجلهاز املصريف علي التنمية املستدامة يف ظل املتغريات العاملية ، 16)

 م .2014، جامعة عني مشس ، كلية التجارة ، قسم االقتصاد،  دكتوراهرسالة 

بهاء الدين حسني مليجي ، املسئولية االجتماعية ملنظمات رجال االعمال يف التنمية املستدامة ، ( شيماء 17)

 م . 2014رسالة ماجستري، جامعة عني مشس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، قسم العلوم االنسانية البيئية ، 

ية املستدامة :دراسة مقارنة مع ( حممد حممد عبد الوهاب طاحون ، البنوك التجارية واستهداف التنم18)

، قسم االقتصاد واملالية كلية احلقوق ،دكتوراه، جامعة حلوانإشارة خاصة لالقتصاد املصري ،رسالة 

 م. 2014العامة،

( مين حلمي عباس حممد ، مدي مساهمة سياسات مكافحة الفقر يف مصر يف حتقيق التنمية املستدامة 19)

 م. 2014س ،كلية التجارة ، قسم االقتصاد ، ، جامعة عني مشدكتوراه، رسالة 

( نها رمضان علي خضري ، اقتصاديات مشروعات التنمية املستدامة يف قري الظهري الصحراوي لبعض 20)

 م . 2014حمافظات مصر ، جامعة الفيوم ،كلية الزراعة ، 

اجلامعي يف مصر علي ضوء مفهوم ( هبة أبو رواش السيد حممود ، املساعدات اإلمنائية الدولية للتعليم قبل 21)

 م.2014التنمية املستدامة ، رسالة ماجستري ، جامعة حلوان ،كلية تربية ،قسم أصول الرتبية ،

( عمر أمحد صربي حممد ، الضرائب علي املشروعات الصغرية وانعكاساتها علي التنمية املستدامة ، 22)

حوث البيئية ،قسم العلوم االقتصادية والقانونية رسالة ماجستري ، جامعة عني مشس ،معهد الدراسات والب

 م. 2015واالدارية والبيئية ، 

( ملياء فاروق مهدي عيسي، االستثمارات العربية يف اخلارج ووسائل االستفادة منها لتحقيق التنمية 23)

 م. 2015د ، ، جامعة عني مشس ، كلية التجارة ، قسم االقتصا دكتوراهاملستدامة يف الوطن العربي ، رسالة 

( حممد خليل حممود حممد ، دراسة املشروعات الصغرية :مدخل للتنمية املستدامة يف اليابان ، رسالة 24)

ماجستري ، جامعة الزقازيق ، معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية ،قسم دراسات وحبوث العلوم السياسية 

 م. 2015واالقتصادية ،



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

32 

( حممد محدي أمحد مكاوي ، حتليل إشرتاطات متويل مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التنمية 25)

االقتصادية املستدامة ، رسالة ماجستري ، جامعة عني مشس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، قسم العلوم 

 االقتصادية والقانونية واالدارية والبيئية ، بدون سنة . 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid  4305، أديب، أبعاد التنمية املستدامة( عبد السالم 26)

 التخطيط ومعهد ، املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامج( هبة حندوسة ،مصرتقرير التنمية البشرية ، 27)

 م.  2010مصر، القومي،

https://maktoob.news.yahoo.com(28) مصر،  2013التنمية البشرية لعام  تقرير 

 دوليًا لتنفيذها املطلوبة واإلجراءات املستدامة والتنمية للبيئة املفاهيمي اإلطار( حممد علي اإلنباري، 29) 

 املعمارية ، جامعة بابل ، بدون سنة .،قسم اهلندسة  وحمليًا

(30) Ross, Andrea,Modern Interpretations of Sustainable  development , Journal of law and 

Society, ISSN: 0263-323X,  Vol 36 , Number 1 ,2009. 
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 محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

 أبوبكر الصديق بن حيي أ/ 

 أستاذ مساعد  )أ( يف القانون بكلية احلقوق جامعة زيان عاشور باجللفة/ اجلزائر

benyahiaboubakeur@yahoo.fr 
 مقدمة

إال أن الشريعة ،  يعد موضوع اإلنسان والطبيعة إحدى أهم املوضوعات اليت يتم دراستها يف علم الفلسفة

َواْذُكُروا ِإْذ  ''عاىل يف كتابه العزيز كانت سباقة يف موضوع اإلنسان والطبيعة حي قال اهلل ت اإلسالمية

اَل ُبُيوتًا َفاْذُكُروا َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اأَلْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِلَها ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَب

اإلسالم يأمر باحملافظة على البيئة ومواردها وينهى عن  نإ ، 1''(74آالَء اللَِّه َوال َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن )

ن تلويثها كان جراء أو اإلنساناهلل جعل األرض صاحلة حلياة  أنتلويثها وتعطيل دورها يف احلياة، وهو يقرر 

ًا ِإنَّ َرْحَمَة اللَِّه َقِريٌب ِمْن الناس هلا، قال تعاىل: َوال ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمع إفساد

ن البيئة إذ أ،  وخرياتها  األرض أمرنا اهلل تعاىل باحملافظة على ففي هذه اآلية الكرمية ي .2(56اْلُمْحِسِننَي )

فبعدما كان اإلنسان يف العصور القدمية حبيس    ، املكان الذي ينزل فيه اإلنسان أو احليوان أوهي املنزل 

أكل ويشرب منها حماوال التأقلم معها أصبح يف العصر احلديث يؤثر عليها ويغريها، وإن كان الطبيعة، ي

هلذا الفعل مظاهر إجيابية يف حتسني إطار وظروف معيشته، إال أن له مساوئ كثرية تتمثل يف جعل 

إلنسان الطبيعة ضحية سلوكات اإلنسان، فتعرف الطبيعة اليوم تدهورًا مستمرًا يرجع إىل سوء تصرف ا

 .  املتزايدة على البيئة  واعتداءاته

بات مستقبل البيئة مهددا بأخطار جسيمة بسب سوء تصرف اإلنسان املتزايدة عليها . وبدأت البيئة  وبالتالي

بالفعل رغم نظامها البديع وإمكانيتها الكبرية تنوء مبا أصابها من جراء ذلك من تلوث وتعجز عن معاجلته 

ان يعاني من كل تلوث كل عناصر البيئة احمليطة به من ماء وهواء وغذاء وترب وزادت تلقائيا وأخذ اإلنس

الضجة املؤرقة واإلشعاعات املؤذية ، وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدم الصناعة واستخدام 

ربى سباقة إىل اآلالت واألدوات  احلديثة وأسلحة احلرب املدمرة على نطاق واسع وكانت الدول الصناعية الك

                                                 
 /
1
 سورة األعراف  74ية اآل  
2
 سورة األعراف 56اآلية  /  

mailto:benyahiaboubakeur@yahoo.fr
mailto:benyahiaboubakeur@yahoo.fr
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اكتشاف املشكلة وخماطرها والبحث عن احللول املناسبة ملعاجلتها وذلك بوضع قوانني تنظم عالقة اإلنسان 

 مع وسطه وتنظم سلوكاته. 

لذا أصبح احلديث عن البيئة من األمور املسلم بها يف الوقت احلاضر وغدت مشكلة تزداد تعقيدًا وتشابكًا،     

احلاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات املتأنية خلصائص البيئة وتشخيص  األمر الذي أصبحت فيه

املشكالت اليت تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث واإلجراءات الواجب إتباعها حلل مشاكلها والبحث عن 

حيث يواجه العامل منذ بضعة عقود موقفا صعبا مل يسبق له مواجهته، و مدى التوفيق بني البيئة والتنمية، 

املتزايدة ، ويعاني معظم البشر من صعوبات  تعاني الطبيعة من التدهور الكبري بفعل النشاطات اإلنسانية 

وعجز يف تلبية مطالبهم من االحتياجات الضرورية مع تدني اإلطار املعيشي لذلك فإن قضايا البيئة ترتبط 

 ارتباطا وثيقا  بقضايا البشر ومشاكلهم 

1

  .  

عامل أصبح مقتنعا متام االقتناع بأهمية معاجلة املشاكل البيئية خصوصا يف جمال محاية والشك  يف أن ال

فأخذت قضية  مبختلف مفاهيمه أهمية بالغة على املستوى العاملي ،، ويكتسي موضوع التنمية البيئة 

ها الوثيق حبياة البيئة ومحايتها حيزًا كبريًا من االهتمام على الصعيد الوطين والدولي، وهذا راجع الرتباط

اإلنسان واحليوان والنبات مما جعل احلكومات والشعوب تتوجه حنو عقد املؤمترات وحلقات العمل 

حنو احلاجة إىل التنمية املستدامة  ،  فاالرتباط الوثيق بني ،  املتخصصة لبحث اإلشكاليات املتعلقة بالبيئة

امة " ، وعرفت التنمية املستدامة ألول مرة على يد اللجنة البيئة والتنمية أدى إىل ظهور مفهوم " التنمية املستد

بتحقيق التنمية اليت تفي باحتياجات اجليل احلاضر دون اإلخالل العاملية للبيئة والتنمية وذلك عندما طالبت 

باحتياجات املستقبل 

2

 ، 

فاظ عليها بأهمية البيئة يف حياة اإلنسان وبضرورة احل اإلحساسكل هذا من شأنه أن حيرك لدينا 

بروز هذا الوعي ن فالتكنولوجيا احلديثة ميكنها املساهمة بشكل كبري للتقليل من األضرار البيئية ، إ

، وهذا األمر بدأ يتجسد يف اآلونة  دولةأي  بأهمية البيئة ، سيؤثر بال شك على اختاذ القرارات السياسية يف

فموضوع محاية البيئة  ،وبالتاليخاصة بالبيئة  األخرية على أرض الواقع من خالل ختصيص حلقيبة وزارية

حيتاج لنظام قانوني حمكم من أجل ضبط  خمتلف العوامل املؤثرة يف األدوات القانونية حلماية البيئة ، واليت 

                                                 
 
1
 . 2007/ 05مجلة الباحث العدد  رزيق ، دور الدولة في حماية البيئة كمال  / 
2
 .  2008/  06د محمد طالبي ومحمد ساحل ، أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة )عرض تجربة ألمانيا (، مجلة الباحث ، العد  / 
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عرض للقواعد   ميكن أن تربز لنا النقائص املوجودة يف النظام القانوني حلماية البيئة يف اجلزائر ، وكذلك 

اجلزائرالبيئية يف 

1

. 

هي التدهور البيئي ومشروع إصالحه يف إطار املبادرة اجلزائرية النقطة اليت حتتاج إىل متحيص وعالج و

ومن هذا ضافة إىل ما يثريه من إشكالية قانونية إ عن طريق الوقاية منها قبل عالجها ، للتنمية املستدامة 

   : املنطلق ميكننا طرح اإلشكالية التالية

 ؟اليت تبنها املشرع اجلزائري ت القانونية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ما هي األدوا

 املبحث األول : محاية البيئة والتنمية املستدامة 

هوم محاية البيئة من خالل اجتاهني رئيسني ، األول تبناه العامل الغربي ويقوم على حتقيق التوازن بني تبلور مف

والثاني تبنته دول العامل الثالث ومن بينهم اجلزائر ، وقام على معارضة الطرح الغربي  محاية البيئة والتنمية ،

من غري حلماية البيئة باعتباره شكل من أشكال القضاء على حق التنمية هلذه الدول وعلى الرغم من أنه 

اعية واقتصادية اإلنصاف إنكار أهمية وحيوية اخليار التنموي لدول العامل الثالث يف حتقيق مصاحل اجتم

على حد  ةاسرتاتيجية ، فإن أثار هذا اخليار الذي انتهجته دول العامل الثالث كان وخيما على البيئة والتنمي

  سواء .

 املطلب األول : اإلطار املفاهيمي والقانوني للبيئة

جل التعاريف نتعرض يف هذا املطلب إىل نقطتني أساسيتني االوىل حماولة إىل تعريف البيئة والتطرق إىل 

 . ية حلماية البيئةنالفقهية وأراء الباحثني والنقطة الثانية تتمثل يف األهمية القانو

 البيئة تعريف: األول الفرع 

 أساسية بصفة يعتمد، القانوني الفقه أن يدرك l’environnement للبيئة حمدد تعريف عن الباحث إن   

 به قال ما البيئة، تعريفات بني ومن ومكونتها، للبيئة ديدحت من والطبيعة البيولوجيا علماء يقدمه ما على

 حبياة ال خيتص ما كل وهي احليوية، البيئة أوهلما"  اآلخر بعضهما يكمل مفهومني للبيئة أن من البعض

 احليوانية احلية، باملخلوقات اإلنسان عالقة أيضا تشمل بل فحسب، ووراثة تكاثر من نفسه اإلنسان

 والفضالت املياه موارد فتشمل الطبيعية، البيئة وهي ثانيهما، أما. واحد صعيد يف معه تعيش اليت والنباتية،

 اخلصائص من ذلك وغري والطقس تلوثه أو ونقاوته واجلو واملساكن األرض وتربة واحلشرات منها، والتخلص

 "  .للوسط الطبيعية

                                                 
  / 

1
 . 2007قانون العام ، جويلية في ال هوناس يحي ، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتورا 
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 واليت اإلنسان أنشطة أوجدتها اليت والعوامل عيةالطبي العوامل جمموع" بأنها البيئة تعريف إىل اجتاه ذهب ولقد

 ."البيئي التوازن على وثيق ترابط يف تؤثر

 والعوامل والبيولوجية الطبيعية العوامل جمموع هي البيئة أن القول العلمية للحقيقة أقرب ويبدو   

 واألنشطة احلية اتالكائن على مباشر غري أو مباشر تأثري هلا اليت واالقتصادية والثقافية االجتماعية

 .اإلنسانية

 واهلواء املاء وتشمل الطبيعية، البيئة فهناك: مركب مضمون ذو اصطالح البيئة بأن يتبني التعريف هذا من   

 املكونات مع وتعامله اإلنسان تدخل أوجده ما كل تشمل وهي االصطناعية، البيئة وهناك والرتبة،

 . واملصانع كاملدن للبيئة، الطبيعية

 الرأي فهذا حقيقي، قانوني مضمون أي من خيلو البيئة لفظ أن إىل ذهب قد القانون فقهاء بعض كان وإذا     

 قدمت عديدة قانونية حماوالت لوجود وذلك البيئة، محاية لقانون احلديث التطور يدرك ال ضعيف

 .سلفا أوردناها اليت تلك عن كثريا تبتعد ال للبيئة تعريفات

 الطبيعة من مساحة أو قطاع وهو écosystème البيئي بالنظام يسمى ما حيكمها السابق مباملفهو والبيئة   

 يف فيه تعيش وسطا وتشكل حية، غري عناصر أو وموارد حيوانية أو نباتية حية كائنات من حيتويها وما

 .متوازن حنو وعلى البعض بعضها مع مستمر تفاعل

 :العناصر من نينوع على يقوم املعنى، بهذا البيئي، والنظام

 اختالف على العناصر هذه وتعيش واحليوانات والنباتات اإلنسان، أهمها عديدة وهي: احلية العناصر   -

 .متحرك نظام يف أشكاهلا

 ناحية فمن به خاصا حميطا يشكل منها عنصر وكل والرتبة واهلواء املاء وأهمها: حية الغري العناصر   -

 ناحية ومن atmosphère اهلوائي أو اجلوي احمليط هناك ثانية ناحية ومن  hydrosphèreاملائي احمليط: هناك

 .lithosphèreاألرضي أو اليابس احمليط هناك أخرية

 تتكون: " أنها على املستدامة التنمية إطار يف البيئة محاية قانون يف البيئة اجلزائري املشرع عرف ولقد    

 يف مبا واحليوان، والنبات األرض وباطن واألرض واملاء واجلو كاهلواء، واحليوية الالحيوية الطبيعية املوارد من

  . " الطبيعية واملعامل واملناظر األماكن وكذا املوارد، هده بني التفاعل وأشكال الوراثي، الرتاث ذلك
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 راخلط هو ليس أنه من بالرغم la pollution التلوث وهو أال آخر مبوضوع يرتبط البيئة مفهوم أن كما  

 أهم ومن التلوث، تعريف اليسري من وليس العموم، وجه على األخطار أهم أنه إال البيئة، يهدد الذي الوحيد

 للبيئة املتحدة األمم مؤمتر ضمن البحار، تلوث عن للحكومات العمل جمموعة أوردته الذي هو التعاريف

 أو ملواد مباشر غري أو مباشر بطريق إلنسانا إدخال: " بأنه التلوث عرف والذي 1972 عام استكهومل يف اإلنسانية

 اإلنسان صحة تعرض أو احلية، باملوارد تلحق اليت كاألضرار ضارة، آثار هلا يكون البحرية، البيئة يف طاقة

 استخدامه، نظر جهة من البحر، مياه خواص وإفساد الصيد، فيها مبا البحرية، األنشطة تعوق أو للمخاطر،

1."منافعه من واإلقالل

 

 1979 سنة جنيف يف املربمة االتفاقية من" أ" فقرة األوىل املادة به جاءت ما هو التلوث، تعريفات أهم ولعل   

 أو ملواد مباشر غري وبطريق مباشرة اإلنسان إدخال يعين اهلواء أو اجلو تلوث تعبري: " أن من اهلواء بتلوث واملتعلقة

 باملوارد الضرر ويلحق اإلنسان، صحة للخطر يعرض حنو على مؤذ، مفعول له يكون اهلواء أو اجلو يف لطاقة

 املشروعة األخرى واالستخدامات بالبيئة التمتع بقيم ويضر املادية، باألموال والتلف البيئية، والنظم احليوية

 . "للبيئة

 للبيئة اشرمب غري أو مباشر تغيري كل"  بأنه البيئة محاية قانون يف التلوث عرف بدوره اجلزائري املشرع   

 واهلواء واحليوان والنبات اإلنسان وسالمة بالصحة مضرة وضعية حيدث قد أو حيدث فعل كل فيه يتسبب

 ." والفردية اجلماعية واملمتلكات واألرض واملاء واجلو

 الفيزيائية اخلصائص تغري أن شأنها من املائي، الوسط يف مادة أية إدخال"  بأنه املياه تلوث عرف كما

 الربية والنباتات باحليوانات وتضر اإلنسان، صحة على خماطر يف وتسبب للماء، والبيولوجية ائيةوالكيمي

 ." للمياه أخر طبيعي استعمال أي تعرقل أو املواقع، جبمال متس و واملائية

 أو أدخنة أو أخبرة أو غازات انبعاث بسبب اجلو أو اهلواء يف مادة أية إدخال"  بأنه عرفه فلقد اجلو تلوث أما   

 ".   املعيشي اإلطار على وأخطار أضرار يف التسبب شأنها من صلبة، أو سائلة جزئيات

 : االهتمام القانوني حبماية البيئةاألول  لفرع ا 

إذا كانت مشكلة محاية البيئة قد جذبت عناية رجال العلوم الطبيعية أو البيولوجية منذ وقت بعيد، إال   

 ر نسبيا يف التنبه إىل املشكلة القانونية اليت تثريها املخاطر اليت تهدد البيئة.أن الفقه القانوني قد تأخ

                                                 
1
 . 09، ص  2003/2006، دفعة للقضاء العليا المدرسة إجازة لنيل التخرج مذكرة ، تطبيقها في القاضي ودور البيئة لحماية القانونية الوسائل / حوشين رضوان ، 
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ونظرا لكون البيئة قد أصبحت عرضة االستغالل الغري الرشيد مع ميالد الثورة الصناعية يف النصف الثاني    

وإدخال امللوثات من مواد كيميائية وصناعية ونفايات املصانع 19من القرن 

1

بحت احلاجة ملحة ، عندئذ أص

لقواعد قانونية أو نظامية تضبط سلوك اإلنسان يف تعامله مع بيئته، على حنو حيفظ عليها توازنها 

اإليكولوجي فكان ميالد قانون محاية البيئة، الذي ميكن تعريفه: " بأنه جمموعة القواعد القانونية، 

بيئة، والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه، وحتدد ذات الطبيعة الفنية، اليت تنظم نشاط اإلنسان يف عالقاته بال

ماهية البيئة وأمناط النشاط احملظور الذي يؤدي إىل اختالل التوازن الفطري بني مكوناتها، واألثار القانونية 

 املرتتبة على مثل هذا النشاط".

ساني الذي يتصل بها من هذا التعريف يتضح جوهر موضوع قانون محاية البيئة، أال وهو البيئة والنشاط اإلن   

 ويشكل اعتداء عليها مبا يهدد باخلطر مظاهر احلياة فيها.

فزيادة األخطار اليت تهدد البيئة اإلنسانية أدت بالدول إىل وضع أنظمة قانونية ملواجهة األخطار البيئية    

نسا، على أن بعض فصدرت العديد من القوانني البيئية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا وإنكلرتا وفر

 1976الدول قد ذهبت اهتمامها بالبيئة إىل حد جعل احلفاظ عليها مبدأ دستوريا، كالدستور اهلندي لسنة 

" على الدولة أن تعمل على محاية البيئة وحتسينها، وحتافظ على سالمة الغابات واحلياة  48أين نصت مادته 

 الربية للبالد".

 االجتماعيةفلقد عرفت فراغًا قانونًيا ومؤسساتيًا من مجيع جوانب احلياة  اللاالستقأما يف اجلزائر، وغداة    

القوانني الفرنسية إال فيما  استعمالميدد  62/157، مما جعل املشرع اجلزائري ومبوجب قانون واالقتصادية

 يتعارض مع السيادة الوطنية.

، كما طبق 1938وسنة  1924واملعدل سنة  1844وهكذا يف جمال الصيد مثاًل طبق القانون الفرنسي لسنة    

1883و 1874يف اجلزائر واليت مت تدعيمها بقوانني خاصة سنة  1827قانون الغابات الفرنسي لسنة 

2

. 

إال أنه يف سنوات الثمانينات عرفت اجلزائر قفزة نوعية يف جمال التشريعي البيئي، واليت بدأت بصدور أول    

1983قانون حلماية البيئة سنة 

3

، والذي كان يعترب مبثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية 

والتنظيمية املتعلقة حبماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون األهداف األساسية اليت ترمي إليها محاية البيئة 

 وهي:

                                                 
1
 / « Le droit de l’environnement trouve ses sources dans un grand nombre de textes du XIX siècle et de la première partie du 

XX siècle inspires exclusivement par des préoccupations d’hygiène et de promotion de l’agriculture et de l’industrie ».  
2
 /  DR. Youcef Benaceur. La législation environnementale en algérie. La revue algérienne. P  
3
 المتعلق بحماية البيئة. 1983فيفري  05الموافق ل  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  83/03قانون /  
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 محاية املوارد الطبيعية. -                       

 ن أشكال التلوث.إتقاء كل شكل م -                       

 حتسني إطار املعيشة ونوعيتها. -                       

 فضال عن ذلك يرتكز هذا القانون على املبادئ التالية:   

 محاية البيئة يف التخطيط الوطين. االعتبارضرورة األخذ بعني  -                       

 ومتطلبات محاية البيئة. االقتصاديت النمو حتقيق التوازن بني متطلبا -                       

 حتديد شروط إدراج املشاريع يف البيئة. -                       

كما تعرض املشرع يف هذا القانون إىل دراسات مدى التأثري واملنشآت املصنفة واجلهات املكلفة حبماية    

وصدرت عدة نصوص تنظيمية تنفيذًا   ،ئةالبيئة، وعلى إمكانية إنشاء مجعيات للمساهمة يف محاية البي

 هلذا القانون منها:

الوطنية واحملميات  تصنيف احلظائراحملدد لقواعد  1987يونيو  16املؤرخ يف  87/143املرسوم التنفيذي   -

 الطبيعية.

لتنظيم املطبق على املنشآت املصنفة واحملدد والذي يضبط ا 1998نوفمرب  03املؤرخ يف  98/339املرسوم التنفيذي  -  

 لقائمتها.

وبعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق حبماية البيئة، ونظرًا للمعطيات اجلديدة اليت عرفها    

العامل السيما التطور التكنولوجي واحلضري رأى املشرع إىل ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق حبماية 

ولقد حدد هذا القانون املبادئ األساسية حلماية البيئة  2003يوليو  19املؤرخ يف  03/10ون البيئة وهو القان

 واملتمثلة يف :

 مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي. -                   

 مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية. -                   

 . le principe de substitution االستبدالمبدأ  -                   

 le principe d’intégrationمبدأ اإلدماج  -                   

 مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند املصدر. -                   

 le principe de précautionمبدأ احليطة  -                   
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 le principe du pollueur payeurوث الدافع مبدأ املل -                   

            le principe d’information et de participation            مبدأ اإلعالم واملشاركة -                   

يدة فيما يتعلق بالبيئة، التنمية املستدامةولقد جاء هذا القانون مبفاهيم وتعاريف جد

1

واجملاالت احملمية 

2

 ،

كما أنه حدد أدوات تسيري البيئة واليت تتشكل من هيئة لإلعالم البيئي، نظام تقييم األثار البيئية ملشاريع 

 األنظمة القانونية اخلاصة وهي املتعلقة باملؤسسات املصنفة واجملاالت احملمية. التنمية

قانون البيئة الذي يعترب الشريعة العامة والنص األساسي املتعلق حبماية البيئة، جند عدة قوانني وجبانب   

 أخرى عاجلت موضوع محاية البيئة من بني هذه القوانني: 

 قانون الغابات  -      

 قانون املياه -      

 قانون املناجم -      

 قانون الصيد -      

 قانون النفايات -      

 قانون الصحة -      

 قانون محاية الرتاث الثقايف. -      

 قانون الصيد البحري وتربية املائيات.      -      

 :مفهوم  التنمية املستدامة املطلب الثاني 

                                                 
1
منه:" تقتضي التنمية الوطنية تحقيق التوازن  03حيث نصت المادة  1983فانون البيئة لسنة  لقد أشار المشرع الجزائري للتنمية المستدامة بصفة غير مباشرة في / 

المتعلق  03/01جاء تعريف للتنمية المستدامة في قانون  السكان". كماالضروري بين متطلبات النمو اإلقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة 

 القادمة". ولقدة على أنها: " نمط تنمية تضمن فيه خيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي لألجيال بالتنمية المستدامة للسياح

قابلة لالستمرار وحماية البيئة،  :" على أنها التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصاديةهمن 04المادة بصفة واضحة التنمية المستدامة في  03/10عرف  قانون البيئة الجديد

 أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة واألجيال المستقبلية".

 على أنها:   développement durable et stratégie de l’environnementو يعرف األستاذ تابت عاول ماحي التنمية المستدامة في كتابه

«  la protection de l’environnement est devenue une préoccupation et un paramètre essentiel de l’activité socio-économique et de 

l’activité diplomatique principalement dans les pays du nord. Les problèmes de pollution ont amené les sociétés actuelles à 

percevoir les limites physiques du milieu dans lequel elles évoluent. Chaque société cherche maintenant à avoir une vision 

prospective de l’exploitation des ses ressources naturelles. La restauration de la qualité de l’environnement et la recherche de 

nouveaux modes de production et de consommation, compatibles à long terme avec la sauvegarde du milieu naturel, sont 

devenues des objectifs incontournables. » 

Michel prieur : « …l’idée de développement durable va dominer le rapport de la commission mondiale sur l’environnement et le 

développement publié en 1987 sous le titre «  notre avenir à tous »… les nations unies vingt ans après Stockholm vont réunir à 

rio ( brésil) une conférence mondiale en juin 1992 sur l’environnement et le développement. »  

   وبين ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها.  االقتصادي  مية المستدامة يقصد بها هو التوفيق بين النمووبهذا يمكن القول أن التن
2
المجال المحمي على أنه منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي و المدار الطبيعية المشتركة، وهي منطقة خاضعة إلى  03/10من قانون  29و  4عرفت المادتين  /

 حماية المواقع واألرض و النبات و الحيوان و األنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة.أنظمة خاصة ل
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، حيث أشار املبدأ الرابع الذي أقره التنمية املستدامةالوثيق بني البيئة والتنمية إىل ظهور مفهوم أدى االرتباط 

أن متثل احلماية البيئية جزاء إىل أنه " لكي تتحقق التنمية املستدامة ينبغي  1992ريو دجيا نريو عام مؤمتر 

ال يتجزأ من عملية التنمية وال ميككن التفكري فيها مبعزل عنها "

1

، حبيث تتحقق على حنو متساو   

ال تقتصر فحسب ة املستدامة التنمياحلاجات التنموية ألجيال احلاضر واملستقبل ، وبذلك تأكد أن عبارة 

على التنمية االقتصادية ، بل تتعداها لتشري إىل جمموعة واسعة من القضايا وتستلزم نهجا متعد اجلوانب 

التنمية املستدامة ، وعليه إلدارة االقتصاد والبيئة واجملتمع ، وهذه العناصر الثالثة األخرية تشكل ركائز 

قيق التنمية املستدامة، ولتحقيق ذلك البد من وسائل سنذكرها فيما إن االهتمام حبماية البيئة ألجل حت

 بعد . 

 :اإلسالم يف املستدامة التنمية مفهوم: الفرع األول 

 فقد. واملسلمني اإلسالم على جبديد ليس مفهومه فإن( املستدامة التنمية) مصطلح حداثة من الرغم على

 للتنمية األساسية الركائز متثل اليت النصوص من عديدبال املطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن حفل

 إىل للحياة صاحلة استمراريتها ضمان أجل من بالبيئة اإلنسان عالقة حتكم اليت الضوابط وتضع املستدامة،

 أكثر إنه بل مشوال، أكثر اإلسالم يف املستدامة التنمية مفهوم أن بالذكر اجلدير ومن. اهلل أمر يأتي أن

 فالنظرة(. ريو) قمة عن املنبثقة والعشرين احلادي القرن أجندة يف تبنيه مت الذي املناظر ملفهوما من إلزاما

 واألخالقية، الدينية الضوابط عن مبعزل التنمية هذه تتم أال توجب املستدامة للتنمية الشاملة اإلسالمية

 الوقت ويف. استمراريتها مربرات املستدامة التنمية تفقد جتاوزات أية دون حتول اليت هي الضوابط هذه ألن

 النواحي مع جنب إىل جنبا املادية، بالنواحي تعنى املستدامة للتنمية الشاملة اإلسالمية النظرة فإن نفسه

 متتد وإمنا وحدها، الدنيا باحلياة املرتبطة األنشطة على املستدامة التنمية تقتصر فال واخللقية، الروحية

 إىل عبور جسر األوىل صالحية وجيعل احلياتني، بني التوافق حتقيق منيض بشكل اآلخرة، احلياة إىل

  .منغصات وبال انقطاع بال املستمرة احلقيقية احلياة أي احليوان، هي اليت األخروية احلياة يف النعيم

 واءس ومستقبال، حاليا البشرية متطلبات توفري هي اإلسالمي املنظور يف املستدامة التنمية مهمة فإن وهكذا،

 التنمية من نصيب له يكون أن يف ومصر عصر كل يف اإلنسان حق ذلك يف مبا روحية، أو مادية أكانت

 عن اإلسالمي املنظور يف املستدامة التنمية فيه ختتلف مهم ُبعد وهذا. واالجتماعية والثقافية اخُللقية

 متطلبات حتقيق يف واالعتدال توازنال مبدأ على يعتمد ألنه األخرى، واألفكار النظم يف املستدامة التنمية

                                                 
1
 . 17، ص 2000/ ف. دوجالس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة ، ترجمة بهاء شاهين ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش.م.م، القاهرة  
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 املنظور يف املستدامة والتنمية. الكائن هلذا اإلهلية اخللقة طبيعة مع يتفق بشكل البشري اجلنس

 بها رفيقا هلا، حمسنا بها، أمينا جتعله بل عليها، متسلطا وال للطبيعة، ندا اإلنسان جتعل ال اإلسالمي

 ُتَعّد أنها كما. تفريط وال إفراط وبال إسراف، بدون يعوهلم، من ةوحاج حاجته بقدر منها يأخذ وبعناصرها،

 أمناط من منطا األرض يف العمل كون من انطالقا َخلقه، على به أنعم ما على املنِعم شكر ألوان من لونا

 .  هلل الشكر

  :املستدامة للتنمية األساسية العناصر:  الفرع الثاني  

  .والبيئة واجملتمع االقتصاد: هي أساسية، عناصر ثةثال على املستدامة التنمية تقوم

 أحد فاالقتصاد. كبريا تداخال بينها فيما وتتداخل ببعض، بعضها يرتبط العناصر هذه أن املالحظ ومن

 رعوي، أو زراعي أو صناعي جمتمع) ملاهيته احملددة الرئيسية العوامل وأحد للمجتمع، الرئيسية احملركات

 نوع على اعتمادا فيه، تسود اليت االقتصادية لألمناط األساسي وامُلشكِّل االقتصاد، انعص هو واجملتمع(. إخل

  ).اإلسالم االشرتاكي، الرأمسالي،) اجملتمع يتبناه الذي االقتصادي الفكر

 أفراد بسلوكيات البيئة تتأثر كما. فيها ويؤثر االقتصادية باألنشطة يتأثر الذي العام اإلطار هي والبيئة

 له بد ال املستدامة للتنمية ناجح برنامج أي فإن ولذلك. املختلفة وأنشطتهم الصحية أحواهلم يف وتؤثر تمعاجمل

 االرتقاء تستهدف واحدة بوتقة يف كلها يصهرها وأن الثالثة، العناصر هذه بني واالنسجام التوافق حيقق أن

 وضمان اجملتمع، أفراد متطلبات وتلبية االقتصادي، النمو حتقيق أي: معا العناصر لتلك اجلودة مبستويات

 التمتع وعلى الطبيعية املوارد من القادمة األجيال حقوق على نفسه الوقت يف احملافظة مع البيئية، السالمة

 محاية متثل الصدد هذا ويف. وثيقة عالقة البيئة ومحاية املستدامة التنمية بني والعالقة. نظيفة ببيئة

 املوارد جلميع األساسي املصدر هي البيئة أن إىل ذلك ويرجع املستدامة، التنمية رامجب يف األول اهلدف البيئة

 البيئية النظم تدمري إىل يؤدي البيئي بالتوازن واإلخالل. ومشروعاتها املستدامة التنمية برامج تتطلبها اليت

 استخدامها يتعذر حبيث فسادهاإ أو بعضها بنفاد والتعجيل( احلية وغري احلية) الطبيعية املوارد حالة وتدهور

 املستدامة التنمية لربامج خاصة ضوابط وضع تتطلب البيئة محاية فإن وهلذا. اقتصاديا مناسب بشكل

 :يلي ما الضوابط هذه وتتضمن. الطبيعية البيئية النظم تدهور عدم الضوابط هذه تكفل حبيث

 .(اهلواء جودة املياه، نظافة غذاء،ال عناصر تدوير الرتبة، خصوبة) البيئة سالمة على حملافظةا -1

 .احليوي التنوع فقدان من واحلد والنباتات، احليوانية لألحياء الوراثية املوارد على احملافظة -2
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 يكون ال حبيث ،(واحليوانية النباتية املوارد وخباصة) الطبيعية للموارد املتواصل االستخدام ترشيد -3

 .واإلنتاج التكاثر على املوارد هذه قدرة من أكرب االستهالك

 خيطط وأن البيئية، النظم صون أهمية ويراعي الضوابط، هذه اإلنسان يراعي بأن املستدامة التنمية وتقضي

 على وقدرتها النظم تلك طاقة وبني احتياجاته بني التوازن على حيافظ حبيث استهالكه معدالت

  .والعطاء االستمرارية

  ودوره يف محاية البيئة  دارياإل اجلــــزاء:  ثاني ال املبحــــث

 ختتلف كثيـــرة البيئة محاية إجراءات خمالفــة مرتكيب على اإلدارة تطبقها اليت اإلدارية اجلزاءات إن

 اجلزاء مراحل مـن أوىل كمرحلة إخطار شكل اجلزاءات هذه تتخذ فقد ، املرتكبة املخالفة نوع باختالف

 العقوبة تكون وقد ، القانونية لقواعد مطابقته غاية إىل للنشاط مؤقت إيقاف شكل يف تأتي وقد ، اإلداري

 . نهائيا الرتخيص سحب إىل اإلدارة تلجأ عندما هو و ذلك من أشد

 يتمثل و العامة السلطة امتيازات من به تتمتع مبا ذلك و اجلزاء من جديد أسلوب لإلدارة منح املشرع أن كما

   Le principe du pollueur payeur الدافع امللوث مبدأ يف األسلوب  هذا

1

. 

 النشاط ووقــف اإلخطـــار:  األول املطلــب

 املخالف على تطبيقها قبل اإلدارة فان ذلك على و خطورتها حيث من  بالتدرج تتميز اإلدارية اجلــزاءات إن

 املتمثل و اإلدارية اءاتللجز التمهيدية باإلجراءات يسمى ما إىل تلجأ فإنها خطورة األكثر اإلداريــة العقوبة

  : بيانــــه اآلتي النحو على وذلك النشاط ووقف اإلخطار يف

  اإلخطــــــــار:  األول الفـــرع

 إختاذ عدم حالة يف أنه على للمخالف اإلدارة تنبيه هو اإلدارية اجلزاءات من كجزاء باإلخطار املقصود إن

 و ، قانونا عنه املنصوص للجزاء سيخضع فإنه القانونية  شروطلل مطابقا النشاط جتعل اليت الكافية املعاجلة

 مثة أن هو و لألفراد  مهمته ضمانة على حيتوي ، القانوني اجلزاء مقدمات من مقدمة هو اإلخطار أن نقول عليه

 .خطارباإل اجلزاء  تطبيق تسبيق من بد ال وإمنا  مباشرة إليها األفراد إخضاع ميكن ال  اجلزاءات من أنواع بعض

 قانون يف جنده ما هو  هلذا مثال أحسن و البيئة محاية قوانني يف اإلخطار أسلوب اجلزائري املشرع تبنى ولقد 

 قائمة يف واردة الغري املنشأة مستغل بإعذار الوالي يقوم أن على"  نص اليت 25  مادته يف 03/10 اجلزائري البيئة

                                                 
1
 . 145سائل القانونية لحماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستـــير جامعـة البليدة ص ألستاذة حميدة جميلة ،الو/  
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 الضرورية التدابري الختاذ أجال له حيدد و ، بالبيئة متس ضرارأ أو أخطار عنها ينجم واليت املصنفة املنشآت

 " األضرار أو األخطار تلك إلزالة

 االمتياز أو الرخصة تلغى انه على 87 مادته يف األسلوب هذا على نص 12/ 05 اجلديد املياه قانون جند كما

 و الشروط  مراعاة عدم حالة يف االمتياز أو  الرخصة لصاحب يوجه  إعذار بعد املائية املوارد استعمال

 . قانونا عليها املنصوص االلتزامات

 عندما"  انه على 48 مادته يف نص الــذي 01/19 إزالتها و مراقبتها و النفايات بتسيري املتعلق القانون ذلك إىل ضف

 على أو ميةالعمو الصحة على خطورة ذات سلبية عواقب أو أخطارا النفايات ملعاجلة املنشأة استغالل يشكل

 ." األوضاع هذه إلصالح فورا  الضرورية اإلجراءات باختاذ املستغل املختصة اإلدارية السلطة تأمر البيئة

 يتضمن أوىل كمرحلة اإلدارة إليـه تلجأ الذي اجلزاء وسائل من كوسيلة اإلخطار أن نقول القول وخالصة

 . املخالفة إلزالة اإلجراءات اختاذ عدم حالة يف عنها املرتتب اجلزاء جسامة و املرتكبة املخالفة خطورة

 النشاط وقـــف:  الثاني الفــــرع

 هو و الصناعي الطابع ذات املؤسسات نشاط على األحيان غالب يف يقع اإلدارية جزاءات من كجزاء اإليقاف إن

 إىل يؤدي الذي و الصناعات املشروعات مزاولة بسبب خطر وقوع حالة يف اإلدارة إليه تلجأ تدبري عن عبارة

العموميــة بالصحـة املساس أو البيئة تلويث

1

 . 

 املصري املشرع أن حني يف" اإليقاف" هو األحيان أغلب يف اجلزائري املشرع طرف من املستعمل املصطلح و

 أن يرى من فهناك كعقوبة، الغلق القانونية الطبيعة بشان فقهي جدال ثار وقد "الغلق" مصطلح يستعمل

 الغلق أن أساس على للنقد تعرض الرأي هذا أن إال اإلدارية، تدابري من تدبري جمرد هو إمنا و بعقوبة يسل الغلق

 الوقائي التدابري معنى و اجلزائية العقوبة بني جيمع العام القانون يف

2

. 

 الذي فالوق وليس إداري قرار مبقتضى يتخذ إجراء هو اجلزائري املشرع يسميه كما للنشاط اإلداري والوقف

 يف اجلزائري املشرع أوردها اإلداري اإليقاف لعقوبة عديدة تطبيقات هناك و قضائي حكم مبقتضى يتم

 انه 02 الفقرة 25 مادته يف ينص الذي و 03/10 البيئة قانون نصوص يف جنده ما ذلك من البيئة محاية تشريع

 اختاذ ،مع املفروضة الشروط تنفيـذ حني إىل املنشأة سري يوقف ، احملدد األجل يف املستغل ميتثل مل إذا:"

 " نوعها كان مهما  املستخدمني مستحقات دفع تضمن اليت فيه مبا الضرورية املؤقتة التدابري

                                                 
1
 .  21ص  1994/ الدكتور ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة دار المطبوعات الجامعية االسكندرية طبعة  
2
 . 152 ص لسابقا المرجع جميلة حميدة االستاذة/  
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 اجلهة لرئيس ميكن ، املخالفة معاينة حالة يف:" انه على 212 مادته يف نص الذي 01/10 املناجم قانون كذلك

 السلطة طلب على بناءا هذا و االستغالل أو البحث أشغال بتعليق يأمر أن املختصة اإلداريــة القضائيـــــة

 لتوقيف املتخذة التدابري عن اليد برفع وقت كل يف تأمر أن القضائية للجهة ميكــن ،كما املؤهلـة اإلدارية

 . " ستغلامل من أو املالك من أو املؤهلـة اإلدارية السلطــة من بطلب ذلك و عليها، اإلبقاء أو األشغال

 باختاذ الشأن صاحب إللزام كوسيلة اإلدارة إليه تلجأ مؤقتة إدارية عقوبة هو الوقف أن األخري يف لنصل

 . بالبيئـــــة متس اليت اإلخطار وقوع مبنع الضرورية اإلجراءات

  الرتخيـــــــص سحــب:  الثانــي املطلــــب

 عليــه و إليه التطرق سبق كما البيئة حبماية الكفيلة الوقائية اإلجراءات أهم من يعد الرتخيص نظام إن

 باحلقوق(2) خطري مساس من هلا ملا لإلدارة املشرع خوهلا اليت اإلدارية اإلجراءات اخطر من يعد سحبه فان

 القانونية للمقاييس مطابقا غري نشاطه كان الذي املستغل جتريد مبقتضاه ميكن اليت و لألفراد املكتسبة

 . الرخصة من البيئية

 هذه مقتضيات بني يوزان املقابل يف فانه تنميته و مشروعه إقامة يف الفرد حق يهمل ال كان إذا فاملشرع

 يف املواطنني أو األخر الفرد حقوق احرتام يف يكمن واجب يقابله احلق هذا أن غري العامة املصلحة و املصلحة

 املستقبل بأجيال احلاضر أجيال يربط مشرتك حق جيعله خبصائص يتمتع حق هو و سليمة بيئة يف العيش

 سحب يف احلق لإلدارة يعطي حينما البيئي التشريع و نوعيتها و املعيشة إطار يتحسن احلق هذا بتجسيد و

 يف ضعيفا جماهلا يكون  األخرية هذه الن التقديرية سلطتها مبقتضى ميارس ال هذا فان الرتاخيـــص

 . الرخصة بسحب ملزمة اإلدارة تكون خمالفتها متت إذا قانونية روطش و مقاييس مبقتضى إمنا و السحب

  : الفقهاء بعض حيدده كما التالية احلاالت يف إال يتم ال فالسحب حال كل على و

 أو العموميـة الصحـة أما عناصره احــد يف العام النظام يداهـم خطـــر إىل يؤدي  املشروع استمرار كان إذا -1

 . العموميــــة كينــةالس أو العام األمن

 . توافرها بضرورة املشرع إلزام اليت القانونية الشروط املشروع يستويف مل إذا  -2

 .قانونا احملددة املدة من ألكثر العمل عن املشروع توقف إذا -3

 ما اجلزائري التشريع يف الرتخيص سحب تطبيقات من و، إزالته أو املشروع بغلق قضائي  حكم صــدر إذا -4

 مطابقة عدم من املختصة اإلداري السلطة تتحقق عندما" انه على املستهلك محاية قانون يف ملشرعا عليه نص
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 و االستهالك حيز البضاعـة وضع مسار من سحبها يتـم املعنيـة البضاعة فان دراسته أو اختياره مت الذي املنتوج

 " فـورا ــهبسحبـ اإلدارية السلطة تقوم لالستهالك عرضه مت املتوج بان احظـر إذا

1

. 

 ،استعمال امتياز أو الرخصة صاحب مراعاة عد حالة يف" انه على 87 مادته يف 05/12 املياه قانون نـص كما

 " االمتياز أو الرخصة هذه يلغي قانون عليه املنصوص االلتزامات و للشروط املائية املوارد

  املاليـــــــة العقوبـــة:  الثالث املطلــــب

 الوقائية اإلجراءات احرتام عدم حالة يف أخر جزاء متلك اإلدارة فان إليها التطرق سبق اليت اجلزاءات إىل باإلضافة

 و االنبعاثات مقابل ضريبة التلوث يف املتسبب حتميل يف الوسيلة هذه تتمثل و البيئــة حبماية الكفيلة

 من احلد السياسات من سياسة من أو ةجه من العامـــة املالية اإلرادات يف تساهم مالي طابع ذات وسيلة هي

 أصحاب على الرسوم من جمموعة وضع يف التسعينات من ابتداء اجلزائر شرعت ولقد أخر، جهة من التلوث

الدافع امللوث مبدأ مفهوم إىل بعدها ،و البيئي الرسوم حمتوى إىل سنتعرض منه و امللوثة األنشطة

2

 . 

  البيئيـة الرســـوم حمتـــوى:  األول الفــــرع

 ابتداءا الرسوم هذه وضع يف الدولة شرعت و 2002 لسنة املشرتك الوزاري املنشور ضل يف البيئية املرسوم مسيت

 : يلـــي ما نذكــر الرسوم هذه أهم من لعل ،و تدرجيية  بصفة 1992 سنـة من

 : البيئة على واخلطرة امللوثة األنشطة على الرسم  -1

  بالنسبة القاعدي الرسم هذا حدد املشرع أن جند 1992 لسنة املالية قانون من 117 املادة نص إىل بالرجوع

 إلجراء اخلاضعة املصنفة تللمنشآ بالنسبة إما ج د 3000 حبوالي التصريح إلجراء اخلاضعة املصنفــة للمنشآت

 ج د 750 ىلإ القاعدي الرسم خفض فقد شخصني من أكثر تشغل ال اليت تآاملنش أما ج د 30 حبوالي الرتخيص

 . للرتخيــــص اخلاضعــة للمنشآت بالنسبة ج د 6000 إىل و للتصريح اخلاضعة املصنفة للمنشآت بالنسبة

 تتوقف و 2000 لسنة املالية قانون من 54 املادة مبوجب مبراجعتها الرسم هذا أسعار للتواضع نظرا املشرع قام لقد و

 بدراسات املتعلق 98/339  التنفيذي املرسوم يف املشرع به اءج الذي تصيف منها معايري عدة على األسعار هذه

 . املؤسسات أو باملنشأة املشغلني العمال لعدد طبقا السعر يتحدد كما البيئة على التأثري

 قانون من 38 املادة مبوجب أنشا ، العهد حديث رسم وهوTaxe sue les carburants :  الوقود على الرســــم -2

  .بالرصــــاص العادي و املمتاز البنزيــن من لرت كل عن واحد دينار تعريفته تتحدد 2002 لسنة املالية

                                                 
1
 . المستهلك بحماية المتعلق 89/02 قانون من 02 01 الفقرتان 19 المادة/  
2
 . تلمسان جامعة ، اإلدارية و القانونية العلوم مجلة،  البيئية الرسوم و الجباية طريق عن البيئة حماية ،بشير شاوش يلس االستاذ/  
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 taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique:  اجلوي التلوث على التكميلي الرسم -3

 . 2002 لسنة املالية قانون مبوجب تأسيســـه مت الذي

 رسم إنشاء باقرتاح احلكومة بادرت 2003 لسنة املالية قانون عدادإ عند : امللوثة املياه على التكميلي الرسم -4

 املرتتب التلوث و املدفقة املياه حجم على الرسم هذا مبلغ يتوقف و الصناعية املستخدمة املياه على تكميلي

 . بـــــــه املعمول التنظيم يف احملددة القيم يتجاوز عندما النشاط عن

 قانون مبوجب تأسس: اخلطرية أو اخلاصة الصناعية النفايات ختزين عدم على للتشجيع التحفيزي الرسم -5

 مبلغه حيدد املخزنة اخلطرية أو اخلاصة الصناعية النفايات على نصت الذي 2003 مادته يف 2002 لسنة املالية

 هذا ختزين عدم على املؤسسات محل إىل الرسم هذا يهدف و املخزنة النفايات من طن كل عن دج 10.500:ب

 منشآت الجناز سنوات ثالث مهلة متنع حبيث حينا للتحصيل قابل غري الرسم هذا أن غري النفايات من النوع

 . اإلفراز منشآت مشروع تنفيذ يف االنطالق تاريخ من إبتداءا النفايات هذه إزالة

  الدافــــــع امللوث مبـــــدأ:  الثاني الفــــرع

 العامة املبادئ من كمبدأ الدافع امللوث مبدأ على 03/10 البيئة ايةمح قانون من 02 املادة نصت: تعريفـه -1

 إحلاق يف يتسبب ميكن أو نشاطـــه يتسبب شخص كل حتمل:" التالي النحو على عرفته و البيئة حلماية

 حالتها إىل بيئتها و األماكن إعادة و منه التقليص و التلوث من الوقاية تدابري كل نفقات بالبيئة الضرر

  " صليــةاأل

 من على للتلوث االجتماعية التكلفة عبء إلقاء هو املبدأ هلذه إقراره عند إليها الوصول املشرع أراد اليت فالغاية

 األقل على أو البيئة تلويث عن ليكف امللــوث على املالــي الضغط صور من صورة الشكل بهذا فهو حيدثه

 التلوث مصادرة يف أكثر التحكم بقصد ذلك و تلويــــــث  األقل التكنولوجيات عن البحث و منه التقليص

 . امللوثــــة النشاطات على الرسم مداخيل حتسني و

 امللوث مبدأ عرف إذا اقتصادي و سياسي مفهوما له أعطى الذي املبدأ هذا ظهور يف كبريا دورا الفقه لعب ولقد 

 املواد كلفة تعكس أن جيب السوق يف املعروضة اتاخلدم أو السلع أن يعين و اقتصادي مفهوم" انه على الدافع

 من نوع هو الرتبة أو املياه أو اهلواء يف ملوثـــة نفايات إلقاء أن ذلك البيئية املوارد ذلك يف مبا املستعملة

 ضمن تدخل اليت البيئية املواد هذه استخدام مثن دفع عــدم يؤدي و اإلنتاج عوامل ضمن املوارد هذه استعمال

 توفري يف العاـمة السلطات إرادة" يف فيتمثـل السياسي املفهـوم أما" .  عليها القضاء و حتطيمها و اإلنتاج عوامل
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 للمتسببيـن مباشرة بصورة حتميلها و العامة اخلزينة عن مكافحته و التلوث باتقاء املتعلقة املالية األعباء

 " التلوث يف

  : الدافع امللوث مبدأ جماالت -2

 يشمل بذلك هــو و للبيئة امللوث فيها يتسبب اليت املباشرة األضرار عن التعويض الدافع لوثامل مبدأ يشمل

 الدول طبقتها الدافع امللوث  مبدأ يشملها أخـرى جمالت هناك أن ،إال الدورية أو املستمرة امللوثة النشاطات

  : يلـــــي فيما حصرها ميكن اليت و األوربيـة

 األضرار عن قائمة يبقى امللوث مسؤولية أن يعين هو و: املتبقية األضرار إىل  لدافعا امللــوث مبدأ سريان  -

 دفعه حالة يف حتى املفعول الساري التنظيم و التشريع يف احملددة للمقاييس خمالفته حالة يف املتبقية

 . الرســوم خــالل من له احملددة لإلقساط

 األوربي التعاون منظمة أدرجت لقد: احلوادث طريق عن التلوث حاالت إىل الدافع امللوث مبدأ سريان  -

O.C.D .E الوقاية إجراءات تكلفة إحلـــاق على نصها خالل من ذلك و احلوادث عن الناجتة التلوث حاالت 

 العامة امليزانية أعبـاء ختفيف هو اإلجراء هذا غاية و الدافع امللوث مببدأ احلوادث طريق عن التلوث حاالت من

 املنشآت هذه أصحاب يبذل حتى ذلك و املنشأة صاحب قبل من حتملـها مقابل التلـوث حـوادث تنفقا من

 . احلـــــــــوادث التقــاء الضرورية االحتياطات

 به املسموح اجملال امللوثني أحد جتاوز إذا: املشــــروع الغيـر التلــوث جمال إىل الدافع امللوث مبــدأ سريان -

  الغرامــة دفع و بالتعويض يلزم فانه للغري ضررا ذلك ثرا على سبب و للتلوث

 على اإلدارية السلطات متارسها الرقابة من نوع الواقع يف تعترب اإلدارية العقوبات أن إال خنلص األخري يف 

 هذه لردع كافية غري وحدها العقوبات هذه أن إال أضرار من عنها ينجم ما و البيئــة على املرتكبة االعتداءات

 . البيئيــــة اجلرائــم جمـــال يف العام الردع به بتحقيق أخرى جبزاءات املشرع دعمها لذلك االعتداءات

 خامتة 

ويف األخري ومما سبق ذكر إن االهتمام بالبيئة وقضاياها من خالل انتهاج سياسيات بيئية حديث نسبيا ، 

موية اهلامة اليت بدأت مجيع الدول املبادرة بالعناية بها ، بعد حيث أصبح محاية البيئة اليوم من املشاريع التن

أن تبني هلا أن تلك احلماية ليست ضرورية فقط لصحة اإلنسان ، وإمنا للتنمية أيضا ، وتعين محاية البيئة 

 .احملافظة والصيانة واإلبقاء على الشيء املراد محايته دون ضرر أو حدوث تغيري له يقلل من قيمته 
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حظنا من خالل حتليل النظام القانوني حلماية البيئة غياب إدارة مركزية وحملية بيئية ،وتبني حيث ال

مبناسبة دراسة اإلدارة البيئية يف اجلزائر أن دورها الوقائي والتدخلي تأثر بسبب التناوب املستمر ملختلف 

العناصر البيئية واليت ظلت لف الوزارات على مهمة محاية البيئة وعدم استقرارها ، والطابع القطاعي ملخت

حتتفظ به وزارة قطاعية خاصة ، مع غياب أو نقص التنسيق نتيجة لعدم وجود وزارة قوية ، وبعد استحداث 

وزارة خاصة بالبيئة كرست النصوص املنظمة هلا تصورات خاصة بطريقة تسيري الطابع القطاع حلماية 

وزارة املكلفة بالبيئة ، وكنتيجة منطقية لغياب وعدم البيئة من خالل التنسيق بني خمتلف الوزرات وال

فعالية اإلدارة املركزية للبيئة تأثر التدخل احمللي حلماية البيئة بسبب عدم مالئمة التنظيم القانوني 

 . داري لألوساط الطبيعية املتجانسةواإلداري احمللي لوظيفة محاية البيئة ، والذي يقوم على أساس التقطيع اإل

جانب التحديث الذي عرفه جمال التنظيم اإلداري حلماية البيئة ، مت االقتناع بضرورة إشراك كل وإىل 

الفاعلني يف جمال محاية البيئة إىل جانب اإلدارة ، وبذلك فسح اجملال ملساهمة اجلمعيات يف بلورة القرار 

واالسرتاتيجيات املتعلقة  البيئي بطريقة غري مباشرة من خالل املشاركة يف إعداد التقارير والدراسات

حبماية البيئة ، أو من خالل املشاركة يف عضوية بعض اهليئات ، أو من خالل فرض احرتام املشروعية 

 وتهدف محاية البيئة إىل :  بلجوئها إىل القضاء ،

 وقاية اجملتمعات البشرية من التأثريات الضارة لبعض عوامل البيئة .  -

ن النشاط اإلنساني الضار ، وتعترب محاية البيئة من أهم املواضيع اليت حظيت وقاية البيئة حمليا وعامليا م -

مبفهوم التنمية املستدامة اليت تدعو إىل باهتمام واسع يف اآلونة األخرية ، ومن مظاهر هذا االهتمام ارتباطه 

 ال تدمر البيئة . منط جديد يف التنمية حيافظ على خمزون املوارد الطبيعية املتاحة ويستحدث بدائل نظيفة 
 وبالتالي األدوات القانونية اليت تستعملها الدول حلماية البيئة هي : 

 األدوات القانونية . -

 األدوات االقتصادية والتجارية .  -

 األدوات اجلبائية واملالية .  -

 : املعتمدة واملصادر املراجع 

 القران الكريم             

   :  الكتب-1

 لعربيةباللغة ا كتبال
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إبراهيم حممد عبد اجلليل ، محاية البيئة من متطور إسالمي ودور احلسبة يف محايتها ، دار اجلامعية  *

 .  2011اجلديدة ، اإلسكندرية ، 

أمني مصطفى حممد ، احلماية اإلجرائية للبيئة املشكالت املتعلقة بالضبطية القضائية واإلثبات يف نطاق 

 .  2001امعة اجلديدة للنشر ، التشريعات البيئية ، دار اجل

 . 2007دار الفجر للنشر والتوزيع ، تطبيقات ( ،  –دراسات  –حسام حممد مازن ، الرتبية البيئية ) قراءات *

 .  2009رياض صاحل أبو العطا ، محاية البيئة من منظور القانون الدولي العام ، دار اجلامعة اجلديدة ،*

 .  2009النماذج (،  –ات البيئية للمشروعات ) اإلجراءات زكرياء طاحون ، تقييم التأثري*

-طارق إبراهيم الدسوقي عطية ، األمن البيئي : النظام القانوني حلماية البيئة ، دار اجلامعة اجلديدة *

 .  2009اإلسكندرية ،

 . 2002ماجد راغب احللو ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ، منشأة املعارف ، *

لويف ، محاية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية والكميائية يف القانون اجلزائري ، دار اخللدونية جميد خ*

 .  2008للنشر ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ، 

حممد مرسي حممد مرسي ، اإلسالم والبيئة ، مركز البحوث والدراسات ، السعودية ، الرياض ، الطبعة *

 .  1999األوىل ، 

عبد اهلل احلميدي ، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية  حممد سعيد*

 .   2008حلمايتها ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ، 

 .    2005ممدوح حامد عطية ، سحر مصطفى حافظ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، *

 ، دار الفكر اجلامعي .  ISO 14000زاوى ، إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات جنم الع*

عبد القادر الشخيلي ، محاية البيئة يف ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والرتبية واإلعالم ، منشورات احلليب *

 .  2009احلقوقية ، الطبعة األوىل ، 

  . 2006ئة واألمن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، فؤاد حجري ، سلسلة القوانني اإلدارية ، البي*

 الكتب باللغة الفرنسية:       

* Michel prieur "Droit de l’environnement" 4éme édition 2001.dalloz-édition  Delta 2001. 
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* Tabet-aoul mahi "Développement durable et strategie de l’environnement"  office des 

publications unversitaires 1998.  

* Jean phillipe barde"économie et politique de l’environnement"P.U.F.2éme 2   édition.paris 

1992. 

* martine rémond-guilloud "du droit de détruire essai sur le droit de  l’environnement" 

P.U.F.1 édition.paris 1989. 

 واألطروحات :الرسائل  -2

 الرسائل واألطروحات باللغة العربية

مذكرة لنيل  ،  دراسة على ضوء التشريع اجلزائري،  الوسائل القانونية حلماية البيئة،محيدة مجيلة *

 .2001  جامعة البليدة سنةريشهادة املاجست

جامعة ، ريشهادة  املاجستمذكرة خترج لنيل ،  دراسة مقارنة،  احلماية اجلنائية للبيئة، وي جواد عبد الال*

 .2004/2005 تلمسان سنة

 جامعة وهران سنة، ريمذكرة خترج لنيل شهادة املاجست، اإلدارة البيئية يف اجلزائر، وناس حيي * *

1998/1999 . 

 الرسائل واألطروحات باللغة الفرنسية:

* Dr.youcef Benaceur "la législation environnementale en Algérie" la revue    

algérienne.1993. 

* Patrick mistretta "la résponsabilité pénale du délinquant écologique" .thése pour le doctorat 

en droit. Soutenue le 13 janvier 1998 a l’université Jean Moulin.Lyon. 

  اجملالت واملقالت -3

مقال منشور مبجلة العلوم  القانونية ،  املشاكل البيئيةاملشاركة اجلماهريية يف حل ، باسم حممد شهاب *

 . 2003 سنة ، جامعة تلمسان،  واإلدارية

 . 2007/ 05جملة الباحث العدد  ،كمال رزيق ، دور الدولة يف محاية البيئة *

حممد طاليب وحممد ساحل ، أهمية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة )عرض *

 2008/  06بة أملانيا (، جملة الباحث ، العدد جتر
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القانونية   مقال منشور مبجلة العلوم ، محاية البيئة عن طريق اجلباية والرسوم البيئية، يلس شاوش بشري *

 . 2003ة سن ، جامعة تلمسان،  واإلدارية

  القوانني واملراسيم: -4

  القوانني:

 06/22املتضمن لقانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم بالقانون رقم  1966يونيو  08املؤرخ يف  66/155أمر رقم  *

 . 2006ديسمرب  20املؤرخ يف 

 20املؤرخ يف  06/22املتضمن لقانون العقوبات املعدل واملتمم بالقانون رقم  1966يونيو  08املؤرخ يف  66/156أمر رقم *

 .  2006ديسمرب 

املتضمن  2005يونيو  20املؤرخ يف   05/10املعدل واملتمم بالقانون رقم  1975 سبتمرب 26املؤرخ يف  75/58أمر رقم * 

 .   2007مايو 13املؤرخ يف  07/05واملتمم بالقانون رقم  لاملعد القانون املدني.

ن املتضم 1998يونيو  25املؤرخ يف   98/05املعدل واملتمم بالقانون رقم  1976أكتوبر  23املؤرخ يف  76/80أمر رقم  *

 القانون البحري.

 املتعلق حبماية البيئة. 1983فيفري  05املؤرخ يف  83/03قانون رقم  *

 واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها. 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  01/19قانون رقم  *

 .واملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  01/20قانون رقم  *

 واملتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة. 2003فرباير  17املؤرخ يف  03/01قانون رقم  *

 واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 2003يوليو  19املؤرخ يف  03/10قانون رقم  *

 واملتعلق بقانون الصيد. 2004غشت  21املؤرخ يف  04/07قانون رقم  *

 واملتعلق بقانون املياه. 2005سبتمرب  04ملؤرخ يف ا 05/12قانون رقم  *

 املراسيم:    

 احملدد لصالحيات وزير تهيئة اإلقليم  والبيئة. 2001جانفي  07املؤرخ يف  01/08املرسوم التنفيذي رقم  *

اإلقليم  املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية ووزارة تهيئة 2001جانفي  07املؤرخ يف  01/09املرسوم التنفيذي رقم * 

 والبيئة.
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واملتضمن إنشاء املرصد الوطين  للبيئة والتنمية  2002أفريل  03املؤرخ يف  02/115املرسوم التنفيذي رقم   *

 املستدامة.

احملدد الختصاصات الوكالة  الوطنية للنفايات،  2002ماي  20املؤرخ يف  02/175املرسوم التنفيذي رقم  *

 تشكيلها وكيفية عملها.

 

 

 

 رها كقوانني وأفكار املستدامة بعد تبلودولية واإلقليمية يف فرض التنمية دور اهليئات ال

 دراسة احلالة اإلماراتية

 أ/ بولودان عبدالرازق

 03أستأد مساعد وكاتب جامعة اجلزائر

abdobouloudene@gmail.com 

 امللخص :

 والذي العربية ، الدول يف املستدامة التنمية ومسرية البيئي العمل جمال يف الكبري التقدم من بالرغم

 ضمنها ومن العربي العامل دول من كبرًيا عدًدا هناك أن إال ريو، إعالن أعقبت اليت الفرتة خالل حتقق

 وبرامج خطط وتفعيل تبين أمام  حائال تقف اليت والصعوبات العراقيل من الكثري تواجه تزال ال مصر،

 لتحقيق سعيها العربية يف الدول تواجه اليت التحديات علي التعرف إلي الدراسة دفتهو .املستدامة التنمية

 من العديد ويري .خاص بشكل فيها املستدامة التنمية ومعوقات عام، بشكل املستدامة التنمية

 تعاني انهأ حيث ،ثالث ال العامل دول من الكثري شأن انهشأ الدول العربية كون من بالرغم أنه االقتصاديني

 .الدول تلك يف املستدامة التنمية حتقق دون حتول اليت املشكالت كافة من

Résumé : It can be argued that a significant progress of environmental policies, aimed at 

achieving sustainable development, have been accomplished in many arabic countries since 

the declaration of Rio. Nevertheless these countries, including Egypt, still face many 

obstacles which hinder their ability to implement effective sustainable development 

mailto:abdobouloudene@gmail.com
mailto:abdobouloudene@gmail.com
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strategies. This study attempts to identify the obstacles and challenges for sustainable 

development in the arabic world in general, and particularly in the latter of witch. For the 

case of arabe contries , besides the issues common with other third world  countries . 

 متهيد:

ح التنمية املستدامة املفهوم الذي جاء إىل األكادمييني العرب من خالل أعمال غربية حبتة لكي يصب

متداوال يف اجلامعات ولدى السياسيني واملنشغلني بقضايا التنمية والبيئة عامة لكن نالحظ أن هدا املفهوم 

ترعى التنمية املستدامة  واتفاقياتمنحى عمليا إال قليال يف وطننا العربي رغم وجود عدة جمالس  يأخذمل 

عديدة دولية مما يطرح إشكال غياب اجلدية يف فرض التنمية املستدامة كخيار  واتفاقياتعربيا 

 للشعوب العربية 

 إشكالية البحث:

ميكن أن نطرح اإلشكال التالي : ماهي درجة جدية الدول واهليئات العربية يف فرض وجتسيد خيار 

 التنمية املستدامة للشعوب العربية ؟

 ونرفق اإلشكالية بتساؤالت فرعية :

 ماهي النتائج احملققة عربيا يف جمال التنمية املستدامة وما واقعها  ؟

 ماهي آليات فرض خيار التنمية املستدامة لدى اهليئات العربية ؟ 

 على أي أساس ميكن حتقيق طفرة تنموية مستدامة عربيا ؟

 فرضية البحث: 

 نا يف دراستنا هذه أنه :ضإفرت

ة على املوارد التقليدية لتلبية حاجياتها اإلقتصادية كلما تأخرت يف الدول العربي اعتماد استمركلما / 1

 حتقيق التنمية املستدامة لشعوبها .

 غياب اآلليات العملية لفرض التنمية املستدامة عربيا عطل من تنويع مصادر اإلنتاج والثروة ./ 2

ي وعربية مهمة اإلقالع التنمتغييب عامل اإلنسان كشريك يف جمال التنمية املستدامة فوت على الدول ال

 املستدام .

 إميان حكام اإلمارات وتبنيهم لفكرة التنمية املستدامة جعل منها واقعا معاشا .
 مفهوم التنمية املستدامة: تعريفها عناصرها ومهدداتها - 1
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 تعريف التنمية املستدامة:  -أ 
إن التنمية املستدامة ال متثل ظاهرة أو اهتماما حديثا بقدر ما هي مطلب قديم ومنذ سنوات مضت. إذ كانت 

التنمية تركز على قضايا الرفاه االجتماعي يف اخلمسينات وعلى حتقيق طموحات التنمية، لكن جند أنه 

ت العربية، إىل أن جاء مفهوم يف الستينات انتقلت إىل عهد البناء وتلبية احلاجيات الضرورية للمجتمعا

التنمية املستدامة كواقع فرضه التغيري احلاصل يف الثمانينات ببداية تأثر البيئة احليوية لإلنسان العربي، 

الناجتة عن األساليب املتخلفة يف اإلنتاج والتصنيع، واستنزاف املوارد بشكل غري عقالني فعقدت يف ذلك 

 .استدامةدها العربية يف إطار حتقيق تنمية أكثر املؤمترات واللقاءات األممية وبع

ظهر تعريف التنمية املستدامة مع تقرير مستقبلنا املشرتك" الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 

بروندالند" رئيس  ( برئاسة1983" حيث تشكلت هذه اللجنة بقرار من اجلمعية العامة ) كانون األول 1987

شخصية من النخب السياسية واالقتصادية يف العامل وذلك بهدف مواصلة النمو  22عضوية وزراء النرويج و

 االقتصادي العاملي دون احلاجة إىل إجراء تغيريات يف بنية النظام االقتصادي العاملي. 

للتنمية املستدامة شهرة دولية يف الوسط االقتصادي  BRUNDTLONDواكتسب تعريف هيئة براندالند

 تقرير تلك اهليئة حماولة لتعريف التنمية املستدامة بأنها عملية التأكد أن قدرتنا لتلبية حيث ظهرت يف

احتياجاتنا يف احلاضر ال تؤثر سلبا على قدرات أجيال املستقبل لتلبية احتياجاتهم " وقد عرفنا كذلك بأنها 

".االجتماعيعملية التفاعل بني ثالث أنظمة النظام احليوي، النظام االقتصادي، النظام 
(1)

 

وتعرف على أنها وضع مجلة من األهداف يتم من خالهلا الرتكيز على األمد البعيد بدل من األمد القصري 

وعلى األجيال املقبلة بدل األجيال احلالية وعلى كوكب األرض بكامله بدل من دول وأقاليم منقسمة 

 املوارد واليت  وعلى تلبية احلاجيات األساسية وكذلك على األفراد واملناطق والشعوب املنعدمة

تعاني من التهميش.
(2) 

حيث مت تعريف  1992وقد مت التأكيد على هذا املعين من خالل املبدأ الثالث الذي نفرزه يف ري ودي جانريو عام 

التنمية املستدامة " بأنها ضرورة اجناز احلق يف التنمية " حبيث تتحقق على حنو متساوي احلاجات التنموية 

املستدامة ال تقتصر فحسب على التنمية ألجيال احلاضر واملستقبل" ، وبذلك تأكد أن عبارة التنمية 

                                                 
، 01، العدد 25، دمشق للعلوم اهلندسية، اجمللد لتنميو املستدامة، جملة جامعةالتخطيط من اجل ا، مهنا سليمان، ة. ديب ريد1

 .488، ص 2009سوريا، دمشق 

(2): MARIE CLAUDE SMOUTS .le developpement durable ; editios armand colin ; france ; 2005،p 4.  
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االقتصادية بل تتعداها لتشري إىل جمموعة واسعة من القضايا وتستلزم نهجا متعدد اجلوانب إلدارة االقتصاد 

والبيئة واجملتمع ، وهذه العناصر الثالثة األخرية تشكل الركائز للتنمية املستدامة وإذا اعترب أن هذه 

 لة ذات أحجام متساوية، جند أن منطقة التقاطع عند املركز الركائز متثل روابط متداخ
متثل رفاهية اإلنسان فكلما اقرتبت هذه الدوائر من بعضها البعض شريطة أن تكون متكاملة ال متناقصة، 

منطقة التقاطع وكذلك رفاهية اإلنسان ازدادت
(1)

 

ملستوى املعيشي للمجتمع العربي بأسلوب أما املنظور العربي للتنمية املستدامة فيتمثل يف النهوض با      

حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل: التنمية املطردة للثروة البشرية والشراكة العربية على أساس 

املعرفة واإلرث العربي الثقايف واحلضاري والرتقية املتواصلة لألوضاع االقتصادية على أساس املعرفة 

ت احمللية واالستثمار العربي والقصد يف استخدام الثروات الطبيعية مع واالبتكار والتطوير واستغالل القدرا

ترشيد االستهالك وحفظ التوازن بني التعمري والبيئة وبني الكم والكيف 
(2)

 

 عناصر ومرتكزات التنمية املستدامة: ميكن أن توضع بالشكل مرتكزات التنمية املستدامة:  -بـ 

                                           

 اجملتمع        الرفاه         االقتصاد                                                                                      
 االستدامة                                                                

 البيئة                                                             

 

 

مع العنصرين اآلخرين املتحركني وهما اإلنسان وعملية  باالرتباطبهذا يتضح لنا مركزية مفهوم البيئة 

اإلنتاج اليت يقوم بها فوق البيئة الطبيعية خدمة للرفاه فإذا حتقق شرط العقالنية يف التصرف يف هذه البيئة 

 ومواردها كنا أمام التنمية املستدامة اليت هدفها يف األخري رفاه اإلنسان.

                                                 

 

، جملة البيئة ألجل التنمية املستدامة عرض التجربة املانيااملتجددة يف محاية   الطاقة اهميةحممد، حممد،ساحل :طاليب(1)

 .203 ،ص2008 ،06الباحث،عدد

سلسلة دراسات يصدرها مركز االنتاج االعالم  التنمية املستدامة يف الوطن العربي بني الواقع واملأمول،(:بن صادق طيب أسامة، 2)

 .46 ،ص2007 جيامعة امللك عبد العزيز االصدار احلادي عشر،
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املرتكزات، البعد التكنولوجي فتصبح التنمية املستدامة قائمة على هناك من يضيف إىل هذه األبعاد و -

 واجملتمعي) البشري( والتكنولوجي:  واالقتصاديالبعد البيئي 

 يرتكز على عدة مؤشرات مثل: البعد االقتصادي: 

 حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية.
 إيقاف تبديد املوارد الطبيعية.

 دمة عن التلوث ومعاجلته.مسؤولية البلدان املتق
 التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية.

 يرتكز على مؤشرات مثل:  البعد اجملتمعي ) البشري(:

 تثبيت النمو الدميغرايف
 مكانة احلجم النهائي للسكان يف الكرة األرضية 

 أهمية توزيع السكان 
 االستخدام الكامل للموارد البشرية 

 يف التنمية املستدامة واختاذ قراراتها  إشراك اجلماعات احمللية
 ويرتكز على مؤشرات هي:  البيئي: البعد

 محاية املوارد الطبيعية 
 صيانة املياه 

 محاية املناخ من االحتباس احلراري 
 صيانة الرتبة حلماية إنتاجيتها

 ويرتكز على: البعد التكنولوجي: 

 استعمال التكنولوجيا أنظف من املرافق الصناعية 

ترشيد استعمال الوقود واحلد من انبعاث الغازات فاستعمال الوقود يستدعي اهتماما خاصا ألنه مثال واضح عن 

العمليات الصناعية املغلقة فالوقود جيري استخراجه وإحراقه وطرح نفاياته داخل البيئة. فيتلوث املياه 

واهلواء األرض
(1) 

                                                 

:تقرير الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، األنظمة والتشريعات البيئية االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت الدولية (1)

 واالقليمية اليت وقعت او صادقت عليها اململكة العربية السعودية .
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 يات التصفوية يقلل من تأثر الوسط احليوي والضوضاء. كما أن استخدام التكنولوجيا العالية ذات التقن
 مهددات التنمية املستدامة: -جـ

يف العالقة وهذه البيئة  التنمية املستدامة وكما سبق وقلنا تعترب البيئة أهم مرتكزاتها أي املتغري الثابت

ملستدامة يف لي احليوية تتعرض ملهددات كالتلوث بكل أنواعه والذي يعترب عائق يف حصول التنمية ا

دولة على غرار الدول العربية واليت ورغم ختلف تضيعها إال أنها متتلك ميزة احملروقات اليت تعترب مادة ملوثة يف 

 مجيع مراحل نضيعها وهذا ما حرك اهليئات العربية والدول ألخذ التدابري لذلك.

األحكام العمة لقانون البيئة "تلوث البيئة ويشمل على تلوث) اهلواء واملاء والغداء( وجاء يف  التلوث البيئي:

يعين أي تغيري يف خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على األضرار بالكائنات احلية 

 آو املنشئات ويؤثر على ممارسة  اإلنسان حلياته الطبيعية" 
مل املؤثرة على البيئة حيث أدى االستخدام استنزاف املوارد الطبيعية احد العوا  استنزاف املوارد الطبيعية: 

ى إىل تدمري جزء كبري من رأس املال ) املادي داملفرط  للتكنولوجيا إىل حدوث ضغوط هائلة على البيئة وأ

ثر على النظام االيكولوجي تأثريا سلبيا، ومثل التطور التكنولوجي خطرا على أ( لإلنسان، ووالبيولوجي

 تسبب يف األشجار إزالةعموما يف ما يلي: )  التدهوربعضها، ومتثل هدا  تدمرياملوارد الطبيعية و بتناقصالبيئة 

نفاد بعض موارد الطاقة  إىلالتصحر، اجنراف الرتبة، انقراض بعض احليوانات الربية والبحرية باإلضافة 

(األساسية
(2) 

 ب: / واقع التنمية املستدامة العربية مقارنة باملواثيق واخلطا2

الدول العربية يف جمال التنمية املستدامة واملشاكل اليت تقف يف وجه تقدم  أهدافيف هذا احملور ندرس 

 .ذلك وأسبابمشاريعها 

هدف يف عموم الدول واملنظمات العربية املختلفة يف ت التنمية املستدامة العربية: االسرتاتيجية أ/ أهداف

 حتقيق : إىلجمال التنمية املستدامة 

 احلد من الفقر والبطالة باستغالل املوارد الطبيعية.. 
بؤر التوتر وأسلحة الدمار الشامل ويف مقدمتها السالح النووي  وإزالةعادلة  أساسعلى  األمن قق السالم ويحت. 

 . األوسطيف منطقة الشرق 
 حتقيق املواءمة بني معدالت النمو السكاني واملوارد الطبيعية املتاحة.. 

                                                 
 .2007 ر ديسمرب، اجلزائ02كواش خالد السياحة واألبعاد البيئة، جملة جديد االقتصاد،العدد: (2)
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لى االمية وتطوير مناهج واساليب الرتبية والتعليم والبحث العلمي والتقين مبا يتوافق مع احتياجات القضاء ع. 

 التنمية املستدامة.
 دعم وتطوير املؤسسات التنموية والبيئة وتعزيز بناء القدرات البشرية وارساء مفهوم املواطنة البيئية.. 
ل على ادارتها بشكل مستدام حيقق االمن الفذائي واملائي احلد من تدهور البيئة واملوارد الطبيعية والعم. 

 واحملافظة على النظم االيكولوجية والتنوع احليوي ومكافحة التصحر. 
تطوير القطاعات االنتاجية العربية وتكاملها واتباع نظم االدارة البيئية املتكاملة واساليب االنتاج النفط . 

التنافسية للمنتجات العربية وتعزيز قدرات التنبؤ باحلوادث  وحتسني الكفاءة االنتاجية لرفع القدرة

 الصناعية والكوارث الطبيعية واالستعداد هلا.

دعم دور القطاع اخلاص واجملتمع املدني العربي وتشجيع مشاركتهم يف الوضع والتنفيذ خطط التنمية . 

املستدامة وتعزيز دور املرأة ومكانتها يف اجملتمع 
(1) 

 عامة حول التنمية املستدامة العربية:مؤشرات الب/ 
من الصعب تطبيق التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية رغم سهولة نقاش معادالت التنمية هذه وما 

 العتبارات عديدة تتحكم فيها البيئة البشرية ودرجة الوعي واملعرفة ودرجة حتقيقه، يكون  أنجيب 

 ضعته بعصنرب يف املعدالت التنموية العربية مع فريق ضئيل والرشادة السلطوية فهناك تقاوكمة احل

 نه: أالدول اخلليجية فنجد 
حيث ال  ال تتوفر بعض الدول العربية على نظام بيانات مالئم لوصف البيئة الطبيعية وتفاعلها مع االقتصاد

نذكر منها قلة  تستعمل مؤشرات مناسبة لتقييم تطبيق برامج التنمية املستدامة، وذلك ألسباب خمتلفة

ومع ذلك جتدر ، اخلربة وعدم كفاية الوسائل البشرية واملادية ضمن القيود الكبرية يف هذا اجملال عموما

قاعدة معلومات قد بدلت يف هذا اجملال على مستوى الدول من اجل وضع  عديدة جهود أن إىل اإلشارة

فقد مت تعيني هيئات يف هذه  21القرن  أعمالتطبيق جدول  إطاروطنية للتنمية املستدامة. يف اللمؤشرات ل

 البلدان للتنسيق بني فعاليات هذا الربنامج، وتتوىل هذا التنسيق يف عدة هيئات سنذكرها يف حمورنا الالحق.

 األوضاع نأخذ منوذج بلدنا اجلزائر ومصر من خالل اجلدول التالي:  حولتشري

 العربية: مؤشرات التنمية املستدامة يف بعض الدول 1جدول

                                                 

/ على املوقع:   06/02ص  1569،2006احلوار املتمدن ، العدد التنمية املستدامة وحتدياتها العربية،:املصطفى عبد احلافظ، (1)

www.achewar.org./debat chow. Art. asp=aid=66247. (15/09/2015 , 08 :20). 
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 جيدة البلد

بعض البيانات جيدة ولكنها 

 ناقصة

 ضعيفة

 اجلزائر

 حماربة الفقر
 االستهالك أمناطتغيري 

 مستوطنات بشرية
الكاملة  واإلدارةالتخطيط 

 األرضيةللموارد 
 الغابات إزالةحماربة 

 حماربة التصحر واجلفاف
 االستغالل املستدام للجبال

دعم التنمية الزراعية 

 املستدامةوالريفية 
البيوتكنولوجيا، احمليطات 

البحار واملناطق الساحلية 

 ومواردها البيولوجية
 نفايات خطرية

الرتبية والتوعية العامة 

 والتدريب

البيئية  اإلشكالية إدماج

 والتنمية يف اختاذ القرار
 محاية اجلو

 احلفاظ على التنوع البيولوجي
 املوارد املائية

 السامة الكيماويةاملواد 
 املزارعون

 املالية واآللياتاملواد 
التكنولوجيا والتعاون وبناء 

 القدرات
العلم يف خدمة التنمية 

 املستدامة
التعاون الدولي من اجل البناء 

 القدرات
 الصكوك القانونية الدولية

من اجل اختاذ القرارات  اإلعالم

 س

 التعاون والتجارة الدوليان
احلفاظ على التنوع 

 البيولوجي
 وناملزارع

 الرتتيبات املؤسسة الدولية

 

 

 مصر

 التعاون والتجارة الدوليان
 حماربة الفقر

 الصحة
 املستوطنات البشرية

 واإلدارةالتخطيط 

 املتكامالن للموارد األرضية

 االستهالك األمناطتغيري 
احمليطات والبحار واملناطق 

 البيولوجيةالساحلية ومواردها 
 السامة الكيماويةاملواد 

 النفايات املشعة
 دور املرأة يف التنمية املستدامة
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 الغابات إزالةحماربة 
 حماربة التصحر واجلفاف

دعم التنمية الزراعية 

 والريفية
احلفاظ على التنوع 

 البيولوجي
 املائيةاملوارد 

 النفايات الصلبة
 املنظمات غري احلكومية

 السلطات احمللية
 العمال ونقاباتهم

 التجارة والصناعة
الدوائر العلمية 

 والتكنولوجية
الرتبية والتوعية العامة 

 والتدريب
 التعاون الدولي وبناء القدرات

 والشباب األطفال
 األصليونالسكان 

 املالية واألليافاملوارد 
التكنولوجيا والتعاون وبناء 

 القدرات
 العلم يف خدمة التنمية

 الرتتيبات املؤسسة الدولية
 من أجل اختاذ القرار اإلعالم

املتحدة اللجنة االقتصادية إلفريقيا، وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق فيما  تقرير األمماملصدر: 

، االجتماع السادس إفريقيامشال  اإلقليميدون  اإلمنائييتعلق باألمن الغذائي والتنمية املستدامة، املركز 

 2016سمار 16-13عشر للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، طنجة املغرب 

مصر واجلائر متقاربتان يف  نجدف آلخرالوضع خيتلف من بلد  أننالحظ من خالل اجلدول التقرييب كمثال 

كالدول اخلليجية اليت مل نذكرها يف بعض املؤشرات تعترب بعيدة  األخرىلكن حاالت  ،بعض املؤشرات

ومتقدمة جدا بالنسبة لكال البلدين، كما أنه هناك مفارقات لدى بعض الدول مثل السودان اليت متتلك 

 أومؤشرات التنمية املستدامة العربية مقارنة مثال بالسعودية  ذيل ترتيبيف  ندرجت أنها إالهائلة  إمكانيات

 املغرب. حتى
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 التنمية املستدامة العربية : ب الدفعيف  العربية واهليئات  العربية دور اجلامعة / 3

فنجد أنه على  ،التنمية املستدامة وفرض خيارها عربيا تبينالدول العربية كما املنظمات مبسألة  اهتمتلقد 

لك ذفنجد  اقليمياحدة ، أما  كل دولة على اختالفمستوى الدول وضعت عدة هيئات ووزارات هلدا الغرض مع 

بالغا بها  اهتماما املستقلة عنها فنجدها أولت وكذلك ،يتجسد يف دور اجلامعة العربية واهليئات التابعة هلا

التنمية  تبين اىلهدف تدولية وأمضت على عدة بروتوكوالت وطرحت عدة مشاريع  اتفاقياتيف  فاخنرطت

كفكر وكواقع نظري من خالل املؤمترات واللقاءات العربية  تاملستدامة كواقع ملموس بعدما تبلور

واألممية واليت تركز على رهانية التنمية املستدامة لشعوب العامل ، فالدول العربية واهليئات العربية وإميانا 

 . يكتسب أهمية كبريةا التوجه من نقائص إال أنه ذيعرتي ه ا املسعى مل تتوانى رغم كل ماذمنها به

معظمها بقضايا البيئة من  التزام أزدادأن الدول العربية  2003الصادر عن اإلسكوا عام  االستعراضيف  فقد ورد

إعادة هيكلة املؤسسات القائمة وصياغة  أوعمدت إىل إنشاء مؤسسات بيئية  ذإ،  1992قمة األرض  

املتعددة األطراف واإلقليمية  البيئية االتفاقياتوخطط العمل البيئية الوطنية واملصادقة على  االسرتاتيجيات

تزال قائمة على  للسياسات البيئية ،غري أن فجوة كبرية ال تنفيذامن القوانني واألنظمة  ، وسن الكثري

اإلجتماعية والبيئية ،  اإلقتصادية و التنموية مستوى وضع نهج متكامل لصنع القرارات وصياغة السياسات

لنقص يشكل عائقا كبريا أمام التنمية ادا الوضع ، الشك أن هدا مع أن املنطقة العربية ليست وحيدة يف ه

حبت قد تؤدي إىل نتائج إجيابية على املدى  اقتصاديمن منطق  ذالدائمة يف املنطقة ، فالقرارات اليت تتخ

على التنمية  واعتمادهاالقصري ، لكنها لن تفلح يف دلك على املدى البعيد إال إدا أخدت يف احلسبان آثارها 

املستدام للمنطقة العربية يعتمد كثريا على العمل  فاالزدهاروالسالمة البيئية يف املنطقة ،  االجتماعية

والبيئية . واالجتماعية االقتصاديةمتكامل يف صنع السياسات  اسرتاتيجيبنهج 

1

 

أطلقت املبادرة العربية للتنمية  2002اإلقليمية ففي عام  االلتزاماتاجلامعة العربية تعترب الرائدة ملعظم هذه 

للتعريف بالتنمية املستدامة يف البلدان العربية وتهدف املبادرة العربية   االنطالقةاملستدامة ، وكانت مبثابة 

اإلقليمية  االلتزاماتاألولويات احملددة يف املبادرة ، ومن  أساسإىل وضع برنامج إقليمي للتنمية املستدامة على 

الصادر عن اجمللس   2002أيضا هو مشرتك مع البلدان اإلفريقية ، وأبرزها ما يرد يف اإلعالن الوزاري املشرتك لعام 

 الوزاري اإلفريقي املعين بالبيئة وجملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة .

                                                 
،  االستعراض اإلقليمي ملؤسسات التنمية املستدامة يف املنطقة العربيةتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،  - 

  111، ص  2011
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يف إطار هيئات اجلامعة العربي املنشغلة شرح ألهم املبادئ واألهداف اليت تطرقت هلا الدول العربية  ذاوه

 بالتنمية املستدامة :

 معاجلة إىل املبادرة هذه تهدف" 2000عام العربية الدول امعةجل املستدامة للتنمية العربية املبادرة1  - 

 البلدان التزام على وتؤكد ،املستدامة التنمية حتقيق أجل من العربية البلدان تواجهها اليت التحديات

 القمة مؤمتر ونتائج األلفية إعالن يف الواردة اإلمنائية واألهداف 21 القرن أعمال جدول بتنفيذ العربية

 املبادرة وتسعى .املتمايزة لكن املشرتكة املسؤولية مبدأ باالعتبار األخذ مع املستدامة، للتنمية العاملي

 تعزيز إىل
 على وحتديًدا املستدامة، التنمية حتقيق إىل الرامية جهودها تدعيم بهدف العربية البلدان مشاركة

 ."املستدامة والتنمية البيئة محاية برامج لتمويل آلية إجياد وإىل وآثارها، العوملة ضوء

 يتطلب"2002 – العربية الدول جامعة املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر يف العربي اإلعالن 2 - 

 التارخيية الظروف باالعتبار تأخذ متكاملة عربية اسرتاتيجية وضع املستدامة التنمية حتقيق
 يف والراهنة

 السالم إحالل :التالية لألهداف حتقيًقا وذلك العاملية والتطورات املستقبلية التغريات وترتقب املنطقة

 األمية؛ حمو الطبيعية؛ واملوارد السكاني النمو بني التوازن حتقيق والبطالة؛ الفقر مكافحة واألمن؛
 قطاعات تطوير والبيئة؛ الطبيعية املوارد لتدهور حد وضع وتقويتها؛ البيئية واملؤسسات التنمية دعم

 اخلاص القطاع دعم و نظافة؛ أكثر إنتاج تقنيات واعتماد بينها ما يف التكامل وحتقيق العربية اإلنتاج

 ."املستدامة التنمية عملية يف مشاركتها وضمان املرأة لدور خاصة أهمية إيالء عرب املدني، واجملتمع

 )  العرب الوزراء وجملس بالبيئة املعين األفريقي الوزاري اجمللس عن الصادر) املشرتك الوزاري اإلعالن3- (

 القضايا من هما السكاني النمو معدالت وارتفاع الفقر تفاقم   2002 – البيئة شؤون عن املسؤولني

 املستدامة التنمية حتقيق جلهود أساسًيا حتدًيا الفقر مكافحة ومتثل ا،معاجلته ينبغي اليت الرئيسية

 على االستثمار وتشجيع املتوفرة املوارد استخدام ترشيد القضية هذه معاجلة وتتطلب .املنطقتني يف
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 دور وتعزيز الدين عبء ملشكلة العملية احللول حتديد تستوجب كما .واإلقليمي احمللي املستويني

 ."املستدامة التنمية حتقيق يف واملرأة الشباب ذلك يف مبا املدني واجملتمع اخلاص القطاع

 عن املسؤولني العرب الوزراء جملس) العربي الوطن يف البيئي العمل مستقبل عن ظيب أبو إعالن4  -(

 يف ذلك أدى وقد ،البيئة على املتسارعة التنمية أثرت"2001 – العربية الدول جامعة/البيئة )  شؤون

 الفقر على والقضاء التنمية مستلزمات بني األمثل الربط مستوى بلوغ قضية إثارة إىل متأخر وقت
 وحتسني التنمية حتقيق جهود أدت وحتديًدا ، ةيدعد سلبية أوجه عن ذلك وكشف ،البيئة ومحاية

 تلوث مستويات وإىل الطبيعية للموارد مكثف استغالل إىل بالبيئة االهتمام دون من العيش مستويات
 املستدامة التنمية حتقيق على تساعد وسليمة صحية بيئة تهيئة على الطبيعة قدرة تستنفد
 على تقوم كفاءة أكثر إمنائية نهج اعتماد إىل يدعو الواقع وهذا، العربية الشعوب آمال وحتقيق

 .التلوث من محايتها إىل إضافة املتجددة وغري املتجددة الطبيعية املوارد استخدام ترشيد

 2003 – البيئة شؤون عن املسؤولني العرب الوزراء جملس) والطاقة البيئة حول ظيب أبو إعالن5 - (

 ملواردها املستدامة التنمية يف الشروع يف العربية البلدان حق على التأكيد إعادةإىل  اإلعالن يدعو
 واخلسائر واالجتماعية االقتصادية األضرار عن التعويض إىل الصناعية البلدان الطبيعية، ويدعو

 وحتديًدا تصديرهما، وإيرادات والغاز النفط إنتاج على تعتمد اقتصاداتها اليت العربية بالبلدان الالحقة
 مبوجب االلتزامات إطار يف الصناعية البلدان اليت اعتمدتها اإلجراءات من الناجتة واخلسائر األضرار
 املدني اجملتمع مشاركة أهمية التأكيد على وإعادة املناخ، تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية
 إىل الطاقة وتعزيز إمدادات الطبيعية، واملوارد الطاقة قطاع يف االستدامة أهداف حتقيق يف العربي
املماثلة . الطاقة مصادر وتنويع العربي العامل يف والنائية الريفية املناطق

1

 

ألهم اإلعالنات  الئحةب   املبادرات واإلعالنات اإلقليمية يف جمال التنمية املستدامةوميكن أن نوضح بعض 

 :واملبادرات اإلقليمية بشأن قضايا التنمية املستدامة العربية
 اإلعالن العربي حول البيئة والتنمية  1986 .1
 اإلعالن العربي عن البيئة والتنمية والتوقعات املستقبلية  1991 .2

                                                 

  1. 12/13تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،نفس املرجع ، ص  - 
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 برنامج العمل اإلقليمي للتنمية املستدامة  1992 .3
 إعالن املنتدى العاملي األول للبيئة من منظور إسالمي  2000 .4
 إعالن أبو ضيب عن مستقبل العمل البيئي يف الوطن العربي  2001 .5
 إعالن عمان عن البيئة والتنمية املستدامة  2001 .6
 ية املستدامة اإلعالن الوزاري العربي عن التنم 2002 .7
 اإلعالن اإلسالمي للتنمية املستدامة  2002 .8
اإلعالن الوزاري املشرتك حول التنمية املستدامة الصادر عن اجمللس الوزاري اإلفريقي املعين  2002 .9

 بالتنمية   

 2002املبادرة العربية للتنمية املستدامة وجملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة  . 10

 2003إعالن أبو ضيب حول البيئة والطاقة . 11

)  2008- 2003مبادرة أبو ضيب حول تنفيد النشاطات ذات األولوية يف برنامج العمل اإلقليمي خالل فرتة . 12

 التصحر ومكافحته( 

 2005إعالن احلكم الرشيد من أجل التنمية يف مبادرة البلدان العربية ) اعالن البحر امليت( . 13

 2006امات جدة حول التنمية املستدامة التز. 14

 2007اإلعالن الوزاري العربي عن التنمية املستدامة . 15

 2008اإلطار العام للتنمية املستدامة يف العامل اإلسالمي ) املؤمتر اإلسالمي الثالث لوزراء البيئة ( . 16

 2009األوىل ) الكويت(  واالجتماعية االقتصاديةالقمة العربية التنموية . 17

 2009واإلنتاج املستدامني لالستهالكاإلقليمية العربية  االسرتاتيجية. 18

 2010إعالن الدوحة بشأن اإلحصاء يف املنطقة العربية . 19

 2010العربية للحد من خماطر الكوارث  االسرتاتيجية. 20

 2011شيخ( الثانية ) شرم ال واالجتماعية االقتصاديةالقمة التنموية . 21

 :املوجودة عربيا بني الواقع واملواثيق  االختالالت: 4

حكوميا ومن طرف اهليئات العربية  جند أن هناك  املبذولةواقع التنمية املستدامة واجلهود   عند حتليل

ولعل أنه من  ،التنمية املستدامة العربية مسة دائمة إال يف حاالت قليلة تراجعأسباب وعوائق جتعل من مسة 

 :إلى تعود المنطقة في العوائق معظم أن عامة وبصفةبني هده األسباب جند 
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 :العربية المنطقة في عامة معوقات( 03) شكل

     البشرية الموارد نقص    السياسي المناخ جمود 

 البحوث قصور  اللغة     التنسيق غياب    

 

 في تألساسياا هذه لتعريف مبذول كبري مجهود اكـهن أنـب"  :آشكروفت قاله ما هو المبادئ هذه لمثل الموجه النقد لعل

 "العملي الصعيد على لتحقيقهم بسيط ودـمجه يقابله الذي الوقت

 هذا حتى هـأن هو عتقادإلا فإن النهاية في ولكن ،تطبيقها هو الصعب ولكن االستدامة نناقش أن السهل من بأنه برامول وعلق

 .األهداف لتحقيق األولى الخطوة هي األساسيات هذه تعريف وأن شيء ال من أفضل المناقشة في الجهد
 تسلط يـالت العملية الدراسات من وأيضاً لها المستمرة التفسيرات ومن ةـالنظري اتـالدراس من تستفيد المستدامة التنمية

 التنمية هذه تجاه الحكومي داءاأل بسبب تكون ما غالباً والتي ودةـالمنش ةـالتنمي هذه تحقيق طريق في الفشل أسباب على الضوء

1

. 

 :المستدامة التنمية إخفاق تسبب أن يمكن نقاط 05 حددت الدراسة وقد
 .الذكية الحضرية للمشروعات الحكومي الدعم ضعف - 1
 .أخرى ةـإقليمي أهداف مع متوافقة واضحة بيئية أهداف تقديم في اإلخفاق -2
 .هشة لتنمية نصل وبالتالي الكبيرة أو الصغيرة واءـس ددةـمتع توياتـمس في الكافي الغير بالقدر الرسمي ءاءاألد -3
 (.المحيطة العمرانية البيئة مع المشروع لـتكام توىـمس) يـالمحل توىـالمس على المستدامة التنمية فشل -4
 .التقليدية غري دداتـوالمح المعلومات نوعية مع التعامل على القدرة عدم -5

 :العربية تية كنموذج متقدم للتنمية املستدامةامارإلاحلالية ادراسة  -5

ماراتيني استطاعوا جتاوز ذلك ططني اإلخن املأال إمارات العربية املتحدة تتصف مبقومات طبيعية جد قاسية اإل

 ووضعوا أسس التنمية املستدامة وبنو قواعد احلفاظ عليها من خالل هيئات وقوانني ومشاريع واعدة.

                                                 

ي آسيا قضايا أولويات تكنولوجيا املعلومات يف غربتقرير، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) اإلسكوا (،   - 1

  82/83، ص 2003، نيويورك  خمتارة
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 أن إالمارات من النمو العمراني السريع والنمو السكاني وجهود تنويع مصادر االقتصاد ما تشهده اإلفرغم 

ه ذحكومتها الرشيدة وهل أولوياتبدا عن قائمة أاحلماية البيئية واحلفاظ على املوارد الطبيعية مل تغب 

 التنمية عدة مرتكزات: 
 :اراتللتنمية املستدامة باإلم القانوني املتني اإلطار

قانونيا متينا من اجل احملافظة على البيئة وثرواتها البيئية الثمينة  إطارالعربية  اإلماراتوضعت دولة 

السلبية النامجة عن املمارسات البشرية اخلاطئة وتدهور النظام البيئي السريع  اآلثارواحلساسة ومحايتها من 

نوع البيولوجي والبيئة والنظم البيئة البحرية كما وقعت الدولة على عدد من االتفاقيات املتعلقة بالت

احمللية منذ نشأتها سنة  واألوامرالعديد من القوانني االحتادية واملراسيم الرئاسية  إصدارجانب  إىلوالساحلية 

1971. 

 الشيخ زايد بن سلطان أصدره( الذي 1999سنة  24ويعترب قانون محاية البيئة والتنمية ) القانون االحتادي رقم 

2000نهيان من ابرز القوانني اليت صدرت يف الدولة يف جمال محاية البيئة وقد بدأ العمل به يف فيفري  آل
(2)

 

 : باإلمارات العربية اهليئات والربامج يف جمال التنمية املستدامة
 ةحوكمالعديد من اهليئات يف جمال التنمية املستدامة وسالمة البيئة و العربية ماراتأنشأت دولة اإل

 يب للتخطيط العمراني. ظ أبو، وجملس أبو ظيبمثل هيئة البيئة  ،وترشيد الطاقات االستهالكية

العربية املتحدة مت  اإلماراتالوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي الوطين: يف دولة  االسرتاتيجيةفمثال 

عضو ميثلون كل ما يتصل بالبيئة والتنمية يف  50ففي عضويتها أكثر من  1995التخطيط هلا مند عام 

قطاع املوارد املياه، قطاع البيئة البحرية، قطاع  ،الدولة، وتقسم لعشر جمموعات عمل: قطاع البلديات

قطاع الصناعة، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع ، األرضالتخطيط والبيئة احلضرية، قطاع الزراعة وموارد 

 التعليم والتوعية البيئية وقطاع النفط والغاز 
يز عزالوطنية البيئة وخطة العمل البيئي الوطنية يف ت لالسرتاتيجيةومتثلت األهداف التنموية الرئيسية 

ال االعتبارات البيئية يف عمليات االلتزام الدولة حبماية البيئة وتبين مبادئ التنمية املستدامة عن طريق إدخ

وذلك عن طريق التعرف على األولويات  ،التخطيط الوطنية للتنمية وتنمية القدرات العاملة يف اجملال البيئي

 البيئية( وعلى القدرات البيئية، مت االنطالق حنو: 21القرن  أجندةالعمل البيئي) 
                                                 

 :موقع بوابة حكومة ابو ظيب االلكرتونية راجع: (2)

 (26/01/2016   ،18:00         )http://www.adudhdbi.de/....../link;  

 

http://www.adudhdbi.de/....../link
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 .لإلمارات العربية ك األولوياتعداد خطة وطنية بيئية متثل األهداف والسياسات لتلإ
اة رئيسية لتطوير أدالبيئية الوطنية لتكون  االسرتاتيجيةعداد خطة عمل بيئية وطنية مبينة على إ

( مت اجناز هذا املشروع على 2000 أكتوبر 1997سنوات من العمل املتواصل ) ديسمرب  ثالثالتنمية املستدامة ب

 .اإلماراتالقضايا البيئية يف دولة  أولوياتبتحديد  عنيت املرحلة األوىل منها ،ثالث مراحل
البيئية ذات  ،واملرحلة الثانية مت من خالهلا وضع االسرتاتيجيات والسياسات البيئية لكل قضية من القضايا

 األولوية على املستوى الوطين وعلى مستوى القطاعات

سرتاتيجيات اإل شاريع وخطط العمل لتنفيذواختتم املشروع باملرحلة الثالثة: اليت من خالهلا مت وضع امل 

 والسياسات اليت مت حتديدها يف املرحلة الثانية على املستوى الوطين وعلى مستوى القطاعات .

) اللجنة  للنتائج املسفر عنها وأسست 2002يف  03عن كل هذا اعتماد جملس الوزراء مبوجب قرار رقم  انبثق

مشروعا مع ترتيب كل  14يف تنفيذ  والبدء إعدادومت  البيئية والتنمية املستدامة( لالسرتاتيجيةالوطنية 

املشاريع املقرتحة يف خطة العمل حسب أولوياتها
(1) 

 سياسة ختضري الصحراء:

قوا الكثري من الدول يف العامل يف تنفيذ بفقد س حوكمة السياسة اإلماراتية تشفيف هذه النقطة نس

وذلك قبل أن تطرح االستدامة  ،جنة خضراء إىللطموحة لتحويل املناطق الصحراوية العديد من املشاريع ا

الشيخ زايد  أطلق 1969ففي عام  ،ألي برنامج تنموي على مستوى العامل أساسيةواحلماية البيئية كعناصر 

بية وشهد يف مدينة زايد يف املنطقة الغر اإلماراتسياسة عامة للتشجري مع تأسيس أول غابة اصطناعية يف 

مساحة الغابات والزراعة واملنتزهات الرتفيهية اىل حنو  إمجاليبرنامج التشجري توسعا كبريا حتى وصل 

من مساحتها % 5.3أي  ،ظيب لوحدها أبو إمارةيف  2004هكتارا عام  360124
(2)

 

وتشجر فيه املساحات وتناقش املناشري، التشجري وتوزع فيه  أسبوع ةالدول أحناءكما تنشط البلديات يف سائر 

هو توقيف بيع النفط خارج  اإلمارات إليهفيه خمتلف املواضيع اليت تعين بالشؤون الزراعية وأهم شيء وصلت 

 ( بأخر برميل يصدر. 2016) فيفري  مؤخرا اإلماراتالبالد اذ يستعمل فقط للصناعة احمللية واحتفلت 
 وع: ماراتي ريادة وتنقطاع الطاقة املتجددة اإل

                                                 
يف دولة االمارات العربية املتحدة، ملف اعالمي صادر عن وزارة البيئة واملياه، تقرير، أضواء على اهم جهود محاية البيئة  -1

 .23/24ص  2007فيفري  4اهليئة االحتادية للبيئة مبناسبة يوم البيئة الوطين العاشر 

 :بوابة حكومة ابو ظيب االلكرتونية: مرجع سبق ذكره.(2)
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العربية املتحدة يف جمال  اإلماراتقضايا متس مشروعات دولة  إال وتورد وسائل اإلعالم ال يكاد مير يوم 

ودعمها ملشروعات عاملية يف هذا اجملال وهذا التناول متشعب يبدأ من مشروعات التنفيذ  ،الطاقة املتجددة

تاح املعاهد واملراكز العاملية املتخصصة بهذا مرورا بالبحث العلمي وافت، العملي لتطبيقات الطاقة املتجددة

ثقافة التعامل الرشيد مع الطاقة ومتكني ثقافة املباني اخلضراء  إرساء إىلظيب وصوال  أبو إمارةالشأن يف 

 بواسطة التعليم واملؤمترات واملسابقات الثقافية والعلمية. 

 وإنشاءهذه تضمنت مجع  "مصدر "الطاقة املتجددة فشركة  إنتاجوتعترب جتربة" مصدر" جتربة رائدة يف 

شروعات امل إدارةوهلا دور يف  ،شركات الطاقة املتجددة والطاقات النظيفة يف العامل ياتحمفظة تضم كرب

مميزة  إمكانيةظيب حتديدا  أبو وإمارةاخلافضة النبعاث الكربون والتقاطه وختزينه ما يؤمن لإلمارات 

ورائدة يف جمال التقنيات النظيفة. 
(1)

 

الكريم  ففضال عن العائد املالي الذي يضمن التنمية املستدامة فهذه املشروعات توفر البيئة النظيفة للعيش

 . اإلماراتيللمواطن 

 : ةعربيالتوصيات وحلول عملية إلشكالية التنمية املستدامة  -6

طري وإقليمي وتوجه عاملي مفروض على الدول العربية مجيعها التنمية املستدامة واجب عربي وطين ق

وتعمل بكل جدية على حتقيقه وأن تثمن املبادرات املوجودة ، وأن ،  حكومات وشعوبا أن تتجاوب معه

تعيد إحياء الفاشلة وجتعلها قابلة للتجسيد فالعمل القطري وحده ال يكفي بل يتجاوزه بقوة لتمتني 

يف جمال التنمية املستدامة ودعم أسس املنظمات العربية واجلامعة العربية يف هذا  البيينالتنسيق والعمل 

 اجملال  ومبا أن دراسة آفاق أي مشكلة  ينطلق من واقعها فإنه جند أن :
التخطيط  وغياب الطبيعية املتاحة باملوارد مقارنة العربية باملنطقة السكان عدد يف املطردة الزيادة -

 .البشرية واردللم السليم

 البشرية، للثروة اجيابيًا مؤشرًا ميثل أنه من الرغم على العربي اجملتمع يف الشباب تعداد نسبة ارتفاع -
 وتوفري وتأهيلهم لتنشئتهم الصاحلة البيئة إجياد يف يتمثل جديًا حتديًا يشكل الوقت نفس يف انه إال

 .هلم املناسبة العمل فرص

                                                 

جملة افاق املستقبل،  ملتجددة ثروة عربية متنامية، ابو ظيب مركزا هلا،الطاقة ا: اجلابر سلطان امحد، السويدي مجال مند، (1)

 .19/  04، ص 2011، سنة 11العدد 
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 إعداد عند األولوية الريفية املناطق إعطاء تتطلب احلضرية املناطق إىل األرياف من املتزايدة اهلجرة  -
 لسد خدمية ومرافق حتتية بنى بإنشاء االهتمام إىل إضافة والتعليمية، والصحية التنموية الربامج

 .للمدن هجرته من واحلد الريف يف العربي املواطن احتياجات

 الوعي مستوى رفع يتطلب والطاقة واألرضية املائية وخاصة الطبيعية للموارد الرشيد غري االستغالل  -
 الدول بني والتكامل والتعاون املستدام واالستهالك اإلنتاج أمناط وتشجيع املوارد، لتلك السليمة واإلدارة

 .املستدامة التنمية حيقق مبا واستغالهلا املوارد هذه على للمحافظة العربية

إىل  العربية، واحلاجة املنطقة يف املستدامة التنمية حتقيق إمكانية من حتد قد اليت وأثارها العوملة  -

 على مبين قوي عربي إقليمي تكتل وإجياد االقتصادية واملؤسسية ألوضاعها العربية ترتيب املنطقة

 .للمنطقة واالقتصادية واحلضارية الثقافية املقومات

 حنو والسعي املشرتكة العربية السوق مقومات تعزيز يتطلب قوي عربي اقتصادي كيان قيام  -
ودعم املوقف التفاوضي للدول العربية مع التجمعات  العربية، للمنتجات كبريًا سوقًا لتوفري تكاملها

 .العاملية التجارة منظمة فيها مبا األخرى اإلقليمية والتكتالت ، االقتصادية

 يف والبيئية واالجتماعية االقتصادية الظروف مع يتناسب مبا احلديثة وتوطني وامتالك التقنيات نقل  -
 سلبياتها وتاليف احملتملة وآثارها تطبيقاتها وتقييم املراد استريادها التقنيات تلك ودراسة العربية، الدول

 .املنطقة يف تطبيقها يف الشروع قبل

 1.املستدامة التنمية لتحقيق واستثماره العربية املنطقة به تنفرد الذي والديين احلضاري اإلرث صيانة  -

جدية من  أكثرن حتقق اهداف التنمية املستدامة العربية يتطلب صياغة العمل العربي مشرتك أكما  

 خالل: 
تطبيق سياسات متكاملة للحد من الفقر اهمها تسيري التأقلم مع سياسات االصالح االقتصادي ورفع املستوى  -

العام والفين واجياد فرص العمل املناسب، وترشيد وحسن االستغالل الثروات املتاحة، التأهيل املهين والتعليم 

واجياد حلول عملية للمشكلة الديون، وتعزيز دور القطاع اخلاص واجملتمع املدني يف املشاركة يف وضع 

 وتنفيد برامج التنمية املستدامة.

                                                 

 .172بن صادق طيب أسامة ، مرج سابق الدكر ،ص  -  1
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 كاني بني الريف واملدنوضع سياسة سكانية متكاملة ومعاجلة اختالل التوازن الس -
التشريعات امللزمة وتنفيد حبزم للسياسات املتكاملة على الصعيدين الوطين واالقليمي العربي. فرض  - 

والتقييم الدوري هلا ورفع وعي مجيع الفئات اجملتمع العربي بها، وتطبيق سياسات امنائية سليمة تأخد بعني 

 وتوزيعها  االعتبار حمدودية املوارد الطبيعية املتاحة
تطبيق اساليب االدارة املتكاملة للموارد املائية العربية وتطوير مصادر اضافية للمياه كتحلية املياه البحر  - 

وتنمية املوارد املائية باستخدام تقنيات عملية ومتطورة كإعادة تدوير مياه العرف املعاجلة) هنا يطرح 

 التنمية املستدامة( بإحلاح مشكل التمكني التكنولوجي العربي لصاحل 
يالء التنمية البشرية اهتماما كبريا يف املنطقة العربية من خالل تعزيز السياسات الوطنية واالقليمية إ - 

اليت تهتم بصحة االنسان ورعاية الطفولة واألمومة والشيخوخة ودوي االحتياجات اخلاصة وذلك للحفاظ 

لتعليم يف خمتلف املراحل ودعم مراكز البحث العلمي والتقين على التماسك األسري وتطوير املناهج الرتبية وا

 ورفع مستوى الوعي والثقافة والتأهيل.
تشجيع االستثمار واستقطاب رؤوس االموال اىل املنطقة العربية مع األخذ بعني االعتبار األهداف االجتماعية  -

الفرص اجلديدة لتحقيق التنمية  واالقتصادية والبيئية يف اخلطط والربامج والسياسات القطاعية ودعم

املستدامة واحلد من االثار البيئية على الصحة والبيئة
(1) 

من التجارب الرائدة عامليا مثل التجربة األملانية الفريدة يف هذا اجملال فأملانيا تتوجه شيئا  األخذكما جيب  -

أساسا على الطاقات احليوية املتجددة ودلك عن طريق  واالعتماديلوث البيئة  عن كل ما االستغناءفشيئا إىل 

 تتمثل يف :ح لعوامل جنا اعتمادها

ويهدف إىل احلد  2000ودخل حيز التطبيق يف سنة   (eeg)القانون األملاني يف جمال البيئة والطاقة املتجددة  -

فمثال وصلت الطاقة الطاقة املتجددة  واستخدامالوقود األحفوري وينظم مصادر  استعمالاملتواصل من 

باملئة من الطاقة يف أملانيا خالفا للطاقات األخرى كالكتلة احليوية  12الكهربائية لتلبية اكثر من 

 وطاقة الرياح واملياه .

ختصصا  144بالبحث العلمي يف جمال الطاقة املتجددة فهناك عدة جامعات ومعاهد حتتوي على  االهتمام -

لطاقة الشمسية والطاقة احليوية ومعاهد منفردة بالبحث يف الطاقة املتجددة حول الطاقة والرياح وتقنيات ا

                                                 
، مذكرة دكتوراه، يف العلوم دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة بالدول العربية حالة اجلزائرسابع زيد ،   -1

 . 177،178، ص، 2013االقتصادية ختصص االقتصاد التنمية، جامعة ابي بكر بلقايد، 



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

72 

، وجامعة جامعة ألندنبورغ للطاقة املتجددةمثل معهد بوخوم العالي التخصصي يف أنظمة الطاقة اجلوفية و

 القتصاد  irwthكاسل لفعالية  الطاقة والطاقة املتجددة ، وجامعة فرايبورغ لإلدارة البيئية ، ومعهد آخن 

يف هذا اجملال  العامليةالطاقة ومعاهد أخرى تعترب من أرقى اجلامعات 

2

تقدم  املذكورة، فمثال هده املعاهد  

شهادات عليا للماجستري والدكتوراه يف جمال التنمية املستدامة وليس فقط التكوين القاعدي وهذا ما يدل 

 على مراهنة األملان على تطوير هدا اجملال وقد بدت نتائجه راقية  .

 الضبط ميثل التلوث خطر من البيئة محاية جمال ففي عليهإعطاء أهمية كربى للضبط اإلداري و -
 له توفرت اذا والغذاء، والرتبة واهلواء املاء املتعددة، البيئة عناصر حلماية الوسائل القانونية أفضل ارياإلد

النظم. من نظام إليه يصل ال الذي املهم والوقائي الرقابي دوره يف ذلك ويتمثل الفاعلية الالزمة،

1

  
 خامتة :

فالتنمية  االقتصادييف األخري تبقى التنمية املستدامة العربية خيار البد منه كضمان ألمن الشعوب  

إنتاجية كمية ونوعية وما توفره من حفاظ  على موارد األجيال الالحقة  امتيازاتاملستدامة مبا توفره من 

اهليئات واحلكومات بإخراجها من األدراج واألحاديث النظرية وفرضها  إطالعوبيئتهم النظيفة وجب 

كمشاريع وخمرجات عملية ملموسة ألن الفرد العربية سيتجاوب حتما مع ما يضمن له مصريه ومستقبله 

ويضمن مصري ومستقبل األجيال املتالحقة ، وما احلاالت املتقدمة لبعض الدول العربية كاإلمارات العربية 

به وواجب أن يدرس جلميع اهليئات والشعوب واملواطنني العرب حيث أن اإلنسان  حيتذىة إال دليل املتحد

اإلماراتي كان هو اهلدف واملستفيد وهو احملرك يف نفس الوقت للتنمية املستدامة بعدما رأى التبين واإلميان 

 اليقني من طرف حكامه بها .
 قائمة املراجع واملصادر :

 باللغة العربية :

، دمشق للعلوم اهلندسية، املستدامة، جملة جامعة ةالتخطيط من اجل التنمي، مهنا سليمان، ةديب ريد

 2009، سوريا، دمشق 01، العدد 25اجمللد 

 )مقارنة دراسة( العربية التشريعات يف اجلرائم البيئية يف اخلاص القضائي الضبط مهام الفيل، عدنان علي

 .54،العدد   27  اجمللد ، والتدريب األمنية للدراسات العربية اجمللة، 

                                                 

 اجمللة،  )مقارنة دراسة (العربية التشريعات يف اجلرائم البيئية يف اخلاص القضائي الضبط مهامعدنان ، الفيل علي - 2

 .270، ص 54،العدد   27  اجمللد ، والتدريب األمنية للدراسات العربية
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زيد سابع، دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة بالدول العربية حالة اجلزائر، مذكرة دكتوراه، 

 2013يف العلوم االقتصادية ختصص االقتصاد التنمية، جامعة ابي بكر بلقايد، 

جملة  املتجددة ثروة عربية متنامية، ابو ظيب مركزا هلا،الطاقة اجلابر سلطان امحد، السويدي مجال مند، 

 2011، سنة 11افاق املستقبل، العدد 

املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة عرض   الطاقة اهمية حممد، ساحل حممد، طاليب

 2008 ،06، جملة الباحث،عددالتجربة املانيا

سلسلة دراسات يصدرها مركز  الوطن العربي بني الواقع واملأمول، التنمية املستدامة يفبن صادق طيب أسامة، 

 2007 امعة امللك عبد العزيز االصدار احلادي عشر،جباالنتاج االعالم 

 2007 ، اجلزائر ديسمرب02كواش خالد، السياحة واإلبعاد البيئة، جملة جديد االقتصاد،العدد

جملة  املتجددة ثروة عربية متنامية، ابو ظيب مركزا هلا،الطاقة اجلابر سلطان امحد، السويدي مجال مند، 

 2011، سنة 11افاق املستقبل، العدد 

املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة عرض   الطاقة أهمية حممد، ساحل حممد، طاليب

 2008 ،06، جملة الباحث،عددالتجربة املانيا

سلسلة دراسات يصدرها مركز  الوطن العربي بني الواقع واملأمول، التنمية املستدامة يفبن صادق طيب أسامة، 

 .2007 امعة امللك عبد العزيز اإلصدار احلادي عشر،جباالنتاج االعالم 

 التقارير: -

تقرير، أضواء على اهم جهود محاية البيئة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ملف اعالمي صادر عن وزارة . 1

 2007فيفري  4اهليئة االحتادية للبيئة مبناسبة يوم البيئة الوطين العاشر البيئة واملياه، 

أولويات تكنولوجيا املعلومات يف غربي لغربي آسيا ) اإلسكوا (،  واالجتماعية االقتصادية. تقرير، اللجنة 2

 ،2003، نيويورك  آسيا قضايا خمتارة

مة والتشريعات البيئية االتفاقيات واملعاهدات تقرير الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، األنظ. 3

 والربوتوكوالت الدولية واإلقليمية اليت وقعت أو صادقت عليها اململكة العربية السعودية

االستعراض اإلقليمي ملؤسسات التنمية املستدامة يف واالجتماعية لغربي آسيا ، االقتصادية. تقرير اللجنة 4

 .2011دة نيويورك ،  األمم املتح املنطقة العربية
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أولويات تكنولوجيا املعلومات يف لغربي آسيا ) اإلسكوا (،  االجتماعيةو  االقتصادية. تقرير، اللجنة 5

 2003، نيويورك  غربي آسيا قضايا خمتارة

. تقرير، أضواء على اهم جهود محاية البيئة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ملف اعالمي صادر عن وزارة 6

 2007فيفري  4ئة واملياه، اهليئة االحتادية للبيئة مبناسبة يوم البيئة الوطين العاشر البي

املتحدة اللجنة االقتصادية إلفريقيا، وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق  األمم. تقرير 7

، االجتماع السادس عشر ياإفريقمشال  اإلقليميدون  اإلمنائيباألمن الغذائي والتنمية املستدامة، املركز 

 2016مارس 16-13للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، طنجة املغرب 

 املواقع االلكرتونية:

 موقع بوابة حكومة ابو ظيب االلكرتونية راجع: 

(26/01/2016   ،18:00         )http://www.adudhdbi.de/....../link;  

/ على 06/02ص  1569،2006املصطفى عبد احلافظ، التنمية املستدامة وحتدياتها العربية،احلوار املتمدن، العدد 

 املوقع:  

       www.achewar.org./debat chow. Art. asp 

=aid=66247. (15/09/2015 , 08 :20). 

 باللغة األجنبية 
leE SMOUTS .MARIE CLAUD ; France ; ; éditions Armand colin developpement durable 

2005،p 4.  
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 رؤية مقرتحة -والدولية يف مناهج التعليم العام الوطنية  التنمية املستدامةتضمني أهداف 

 سيد أمحد غامن تفيدة /د

 للبحوث الرتبوية والتنمية القومياملركز  شعبة حبوث تطوير املناهج أستاذ باحث مساعد

 مستخلص

تواجه مجهورية مصر العربية العديد من التحديات الوطنية التى تعوق حتقيق التنمية املستدامة فى 

اجملاالت التالية: النظام السياسى، واالقتصاد، والشفافية وكفاءة املؤسسات احلكومية، واألمن القومى، 

عية، والثقافة واهلوية، والتعليم، واملعرفة والبحث العلمى، والبيئة، والعدالة االجتماعية، واحلماية االجتما

والتنمية العمرانية والثروات الطبيعية. وتعمل وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى على تطبيق خطة 

ة عشر . وتعمل هيئة األمم املتحدة على حتقيق سبع2030اسرتاتيجية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  حتى 

الثالثة: البيئية، هدًفا من أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الدوىل فى أبعاد التنمية املستدامة 

جند أنه هناك أهمية عظمى للسعى لتحقيق هذه األهداف من خالل مناهج و واالجتماعية، واالقتصادية.

ية للتنمية البشرية الالزمة لتحقيق التعليم العام. وذلك ألن جمال التعليم ميكن أن يقدم القاعدة األساس

أهداف التنمية املستدامة فى مجيع اجملاالت األخرى. فأنه عن طريق حتسني نوعية التعليم وتطوير املناهج 

ميكن ضمان توفري األيدى العاملة املدربة، والعقول اخلبرية فى حل مشكالت العامل، واألفراد املبدعني 

ميكن تأكيد حتقيق النمو اإلنسانى بصفة عامة من خالل منو قدرات واملبتكرين فى مجيع اجملاالت. و

األفراد العقلية واملهارية والوجدانية؛ التى تشجعهم على حتقيق النمو والرفاهية واحلفاظ على املوارد املتاحة 

 رؤية مقرتحة لتضمني أهداف التنمية املستدامة الوطنية والعاملية فى مناهجوتضع الباحثة وجتديدها. 

التعليم العام على مستوى: األهداف التعليمية، وبناء وتصميم املناهج، واملواد التعليمية، واألنشطة التعليمية، 

يعتمد تصميم وبناء املناهج املقرتح على تكامل حيث واملصادر التعليمية، وطرق التقويم، وتدريب املعلمني. 

 .ة من خالل مداخل اجملاالت البينية أواملندجمةاملواد الدراسية ومتحورها حول قضايا التنمية املستدام

وتتضمن األنشطة واملصادر التعليمية املتكاملة الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة وتقوميها. والرتكيز على 

تدريب املعلمني على تدريس العلوم املتكاملة والبينية، ومهارات البحث الذاتى، وأسس إعداد املواد التعليمية، 

 ئة التعلم، واملشاركة فى املشروعات الرتبوية.وإدارة بي

 مناهج التعليم العام. -أهداف التنمية املستدامة الوطنية والدولية  -التنمية املستدامة  الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

فى مفهوم أهداف التنمية املستدامة  قد ظهروتعد التنمية املستدامة هدًفا عاملًيا مشرتًكا بني كافة الدول. 

. وكان اهلدف من وراء هذا املفهوم هو أن يستنبط 2012يف عام  20مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ريو+

جمموعة من األهداف القابلة للتطبيق على نطاق العامل وأن يوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: 

على سبعة عشر هدفًا من أهداف التنمية وتركز األمم املتحدة البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية. 

وأهداف التنمية املستدامة خطى قوية إىل  2015عام منذ وحاليًا ختطو عمليات املستدامة تتعلق بهذه األبعاد. 

. وهناك ةجديد ية، وذلك عند وضع جدول أعمال تنمية عامل2030األمام، اليت من احملتمل أن متتد إىل عام 

هناك مشاركة نشطة جارية من ، وحناء العامل تصب يف هذه العمليات الشاملةعمليات كثرية جارية يف أ

 ى فى هذا اجملال.احلكومات، واملنظمات الدولية وتنظيمات اجملتمع املدن

ومن متابعة تقارير التحديات التى تواجهها الدول العربية، ومن ضمنها مصر، فى حتقيق التنمية املستدامة 

األكثر تأثرًيا هى: احلرمان والتهميش االجتماعى، والتهميش االقتصادى، وسياسة جند أن التحديات األربعة 

وتعمل  (2011)عبد اهلل الدردرى،  .والطاقة والرتبة املياه موارد يف الشديد اخللل ووحوكمة التنمية، 

، 2030مجهورية مصر العربية على حتقيق التنمية املستدامة من خالل خطة اسرتاتيجية طموحة حتى عام 

 وتنشد هذه اخلطة حتقيق التنمية املستدامة فى جماالت متعددة تتصف باألزمات واملشكالت املرتاكبة. 

داف التنمية املستدامة من خالل ونعقد األمل على مساهمة قطاع التعليم واملناهج الدراسية فى حتقيق أه

طرح رؤية مقرتحة لتضمني أهداف التنمية املستدامة الوطنية والعاملية فى مناهج التعليم العام على مستوى: 

األهداف التعليمية، وبناء وتصميم املناهج، واملواد التعليمية، واألنشطة التعليمية، واملصادر التعليمية، وطرق 

 ني.التقويم، وتدريب املعلم

 التحديات التى تواجه مصر فى حتقيق التنمية املستدامة:

تضطلع مصر فى سبيل حتقيق التنمية بالعمل املتكامل بني التوجهات الرئيسة املتصلة بكل من:  النظام 

السياسى، واالقتصاد، والشفافية وكفاءة املؤسسات احلكومية، واألمن القومى، والعدالة االجتماعية، 

اعية، والثقافة واهلوية، والتعليم، واملعرفة والبحث العلمى، والبيئة، والتنمية العمرانية واحلماية االجتم

والثروات الطبيعية. وذلك ملواجهة العديد من التحديات التى تعوق حتقيق التنمية املستدامة، وذلك عن 

وزارة تضطلع بها  ( والتى2014، 2030مصر –اسرتاتيجية التنمية املستدامة طريق وضع خطة اسرتاتيجية )

 املصرية لتحقيق غايات التنمية املستدامة هذه اجملاالت كما يلى: التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى
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 االقتصاد: 

 ةیناح من ةیاسیالس لألوضاع جةینت ریاخنفاض معدالت النمو االقتصادي بشكل كب التحديات:

ارتفاع معدالت البطالة خاصة للدولة، و العامة املوازنة عجز ارتفاع اهرأس وعلى ةیكلیه اختالالت ولوجود

 العمل سوق ملتطلبات میالتعل نظام ةیالشباب، خاصة مع تواضع معدالت النمو االقتصادي، وعدم تلب بني

لي والعربي والدولي، وتراجع مشاركة املرأة يف قوة العمل، مع وجود احمل اخلاص للقطاع بالنسبة خاصة

ارتفاع معدالت التضخم النامجة العمل، و لسوق املنظمة نیوالقوان األجور منظومة يف ةیكلیهاختالالت 

ارتفاع معدالت ة، ویعن ضعف الرقابة على األسواق ووجود اختالالت يف منظومة النقل والتجارة الداخل

 القرى ةیتنم برامج ةیفاعل وعدم د،یالصع حمافظات يف اهوتركز السكان من ٪23 من قربیالفقر إىل ما 

 .اجلغرايف دافهاالست أو فقرًا الكثر

ا منفتح على العامل اخلارجى ا احتوائًيويستخدم منهًج ،ىل اقتصاد يتميز بالتنافسية والتنوعإالتحول الغايات: 

 .%10حيقق معدالت منو مستدامه تتخطى الـو ،قادر على تعظيم القيمة املضافة واستيعاب القوة العاملة

 النظام السياسى: 

شعور قطاع من اجملتمع وخاصة فئتى الشباب ، وحالة االستقطاب احلادة فى اجملتمع املصرىتحديات: ال

تعارض ة، ویاسیالس اداتیالق خوخةیوش ةیاسیضعف الكوادر الس، وواألقباط باالغرتاب عن اجملتمع

 .ةیاسیالس والقوى اراتیالت بعض مصاحل مع ةیملف العدالة االنتقال

تشريعية حمدثة قادر على االنتصار ذو جذور راسخة يتميز ببنية قامة جمتمع وطنى متماسك الغايات: إ

ا ومتكني مجيع فئات وتيارات اجملتمع سياسًي ،جراءات واضحة لنفاذه دون متييزلسيادة القانون وفقا إل

 ،افريقًيأا وعربًي قليميةاستعادة السيادة األو ،دارة اخلالفليات حمددة إلآا وفق قواعد واضحة وواجتماعًي

 .قطاب الدوليةوحتقيق توازن فى العالقات بني األ

 العدالة االجتماعية: 

 میالق و اجلودة، مرتفع جمانى میتعل لیمتوو املختلفة، املناطق نیب ةیالتفاوتات التنمو التحديات:

 .ةیللتنم املعطلة اتیوالسلوك

ا متكافئة وقادر على متكني مجيٌع املواطننٌي من قامة جمتمع عادل متكاتف يتميز بتوفري فرًصالغايات: إ

ويقوم بالتوازي باحتواء منهجي ومستدام لكل  ،مواجهة صعوبات احليٌاة واملشاركة اإلجٌيابيٌة فى اجملتمع

 وىل بالرعاية.للفئات اآل شرائح اجملتمع املهمشة وحتقيق احلماية
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 احلماية االجتماعية:

ة، یاالجتماع ةیستدامة برامج احلما، واواإلسكان الصحي نیالتأم ربامجل الالزم لیالتمو ریتوفالتحديات: 

 .قيیحق بشكل املدني اجملتمع مبشاركة مسحی مؤسسي ریتطوو

 حیتت ئةیب خلق خالل من املصري اجملتمع يف ةیاالجتماع العدالة( من دیمتزا قدر) قیحتقالغايات: 

 حیتیو املفرغة الفقر حلقة بكسر مسحی حنو على الدخل وحمدودي للفقراء متكافئة ةیمعرف فرص

 .عي املبين على القدراتاجملتم احلراك فرص

 الثقافة واهلوية: 

تدنى و املصرى، اجملتمع فى احلوار لغة وتدنى ةیالعرب اللغة على ةیاستحداث مصطلحات غرب التحديات:

 له،  دیاجل جیوالرتو رهیعن تطوعزوف وال لیصابط واحنصار الفن الراقى األهاملستوى الفنى وانتشار الفن ال

 فى دةیوجود فجوات عدة، ویساساأل اهیاحل اجاتیاحت فاءیمتام باستهنتماء للبلد واالنعدام الشعور باالوا

 ةین غالبأى حت نیاملواطن من دینعدام احلس الفنى لدى العدوا خمتلفة، ثقافات وجود اهعن نتج اجملتمع

القائمة  ةینهالصورة الذم، ویالقد والرتاث ةیوالثقاف ةیاحیالسماكن واملزارات باأل ملم ریغ الشعب

 اهتیمهبأ البالد على نیمن منطلق عدم اقتناع القائم للثقافة التصدي يف احلكم ةیعدم جد، وللثفافة

 .للحلول سيیرئ كمدخل

مالحمها  بناء جمتمع مثقف مستنري مبدع يتذوق الفنون يتميز باحلفاظ على ثقافة مصرية تستمدالغايات: 

نصهار العادات والتقاليد العربية أا هلا وتتميز بساًسأسالمية املعتدلة وحتتفظ باللغة العربية من القيم اإل

احرتام ونشر ثقافة  :رضها، وقادر علىأوالقبطية والفرعونية لتشكل هوية قومية فريدة لكل مواطن على 

خالل مناهج تعليمية من خالقيات فى النشء غرس القيم واألر، وخمساحة تقبل واستيعاب األ، والعمل

 .ةموجه

 املعرفة والبحث العلمى: 

 .ةیلیالتمو اتیاآللعي، ویاملناخ التشر، والعنصر البشريالتحديات: 

واالبتكار يتميز بعنصر للعلم والتكنولوجيا  (ecosystem) ركاناقامة جمتمع متكامل األالغايات: 

وميكن من رفع جودة  ،عمال كفءأيتفاعل مع جمتمع ريادة وئة، بشرى مبدع وآليات متويلية مرنة وجري

 قرارات قطاعات الدولة مبرجعية علمية.
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 البيئة: 

 اساتیوضع ساملؤشرات، و اسیق على القدرة میوتعظ اناتیبناء قاعدة للباملتعلقة ب اتیاآللالتحديات: 

 .واملتابعة ذیتنفلل ةیالقدرة املؤسسمتكاملة، و داعمة

النظام  دمى علىجيال احلالية والقادمة عن طريق السيطرة على الطلب األاحلفاظ على البيئة لألالغايات: 

محاية احملميات الطبيعية مبا ال يتعارض مع النمو ، ومن تلوث البيئة واحلدض، رألل ىااليكولوج

 االقتصادى.

 األمن القومى: 

 عنىی مایختاذ القرار فإ اتیعمل من تضعف البالد اهشیتع اليت ةیاسیالس ةیاحلالة الضبابالتحديات: 

عف وض ًا،یوخاصة تلك اليت حتتاج تعاماًل فور احلساسة، اهیقضا ومعاجلة القومي األمن منظومة ریبتطو

 ريیومعا اتیمستو على ةیأمن منظومة النشاء املطلوبة ةیاملال املوارد توافر عدم وبالتالي ةیاملوارد االقتصاد

 والشركات ةیمناملتخصصة يف بناء القدرات األ ةیوالبحث ةیمیكادواأل ةیالعلمندرة الكفاءة ة، ویدول

 القومي. األمن اتیوتقن حلول مبجال العاملة ةیاملصر

 ،حدث التقنيات التكنولوجية احلديثةأمنية متكاملة تتميز بالرتابط واستخدام أبناء منظومة الغايات: 

، ساسيةصول واملؤسسات والبنية األتأمني األ : والدولية قادرة علىقليمية والتعامل الفعال مع الدوائر األ

حتقيق جمتمع ، ومحاية وتقوية سيادة وهيبة الدولة، وزمات الداخلية والكوارث الطبيعيةالتعامل مع األو

 خلق بيئة دولية مالئمة للحفاظ على مصاحل الدولة.، ودة القانونامن واالنتصار لسيأ

 ية: كفاءة املؤسسات احلكوم

االنتقال لثقافة   ،عدم استخدام احلكومة يف حل مشكلة البطالة فى سنوات البطء االقتصادىالتحديات: 

 صعبیغلغل الفساد اىل نسب ادة، وتهالش ریو تسعهو به املعمول احلالي النظام مقابل يف فةیالوظ ریتسع

 املرتبات. برفع اهتهجماب

حدث أعادة هيكلة جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية واملوائمة مع املتغريات واستخدام الغايات: إ

اجلودة  قادر على تعظيم االستفادة من املوارد وتقديم خدمات متميزة مرتفعة  ساليب التكنولوجيةاأل

ل عملية إجياد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف، ويؤدي إىل تسهيو ،سلوب كفءأب

 النمو االقتصادي.

 التنمية العمرانية والثروات الطبيعية: 
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 دةیجد مدن ةیوتنم طیختطالكثافات، و لیوتقل األرض مساحة على السكان عی: توزالتحديات: 

 دةیجد ةیمائ موارد ریوفوت ،إستغالل مصادر الطاقة املتجددة، وةیالسكان ادةیالز عابیالست

 نیالقوان لیتعدت، وایالعشوائ ةیتنم، واإلحتباس احلراري، والتصحرو املناخي، ریالتغ، وومتجددة

  واحملافظات. میاألقال میإعادة تقسبالعمران، و اخلاصة عاتیوالتشر

خريطة عمرانية تتميز بالديناميكية والرتابط معتمدة على امكانيات مصر تتضاعف فيها : الغايات

رض( قادرة على رفع جودة احلياة واستمرار األ، واملياه، و)الطاقةساسية أمساحة العمران، تقوم على ثالثية 

 حتسينها من خالل التنمية املستدامة.

 التعليم: 

 مهبداخل وتبين مصر ذیلتالم واإلبداع االبتكار ةیحبر تسمح جهملنا ةیمیالتعل ةیالتحديات: افتقار العمل

 طول ذلك يف واالستمرار الذات میتعل يف والرغبة ف،یالشر والتنافس اهواحرتام ةیالفرد املبادرة علي القدرة

 بیسالأ قیض ذ،یالتالم لدى العاملي العمل سوق متطلبات حسب املختلفة اراتهامل ةیكذلك تنم العمر،

 ةیواملال ةیاإلدار مهقدرات رفع أو مهختصصات فى سواء نیاملعلم إعداد مصادر عیوتنو نیاملعلم بیتدر

 .ريیلتغا إدارة على قادرة حرجة كتلة خللق ثةیاحلد والقدرات باخلربات مهحیوتسل ة،یوالثقاف

تطوير منظومة تربوية تعليمية حديثة جاذبة تتميز بتوظيف التقنيات احلديثه، واكتشاف الغايات: 

توفري موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة  على:  املواهب الفردية، وبناء مواطن واعي مسئول، تكون قادرة

وعلى أعلى درجة من اجلودة واألخالقيات املهنية من أجل بناء جمتمع يقوم على التعلم وتلبية احتياجات 

 .ستعادة الريادة الرتبوية والتعليمية يف املنطقةوا  ،سوق العمل القتصاد يقوم على املعرفة والتنمية الشاملة

 املتحدة لتحقيق التنمية املستدامة العاملية:جهود األمم 

جزء من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة  ، وهىشعبة األمم املتحدة للتنمية املستدامةتعمل 

على دفع عجلة التنمية املستدامة من واقع دورها كأمانة فنية للجنة ؛ لألمم املتحدة، ومقرها نيويورك

ومن خالل أنشطة التعاون التقين وبناء القدرات على األصعدة  ،ابعة لألمم املتحدةالتنمية املستدامة الت

وجلنة التنمية املستدامة منتدى رفيع املستوى للتنمية املستدامة يستعرض  .يةوالوطن يةواإلقليم يةالدول

وخطة عمل بربادوس وخطة  الواحد والعشرين،ويرصد جوانب التقدم احملرزة يف تنفيذ جدول أعمال القرن 

، ويعّد تقارير يف هذا الشأن. وجتتمع اللجنة يةوالدول يةواإلقليم يةتنفيذ جوهانسربغ على األصعدة الوطن
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ومن  .سنويًا يف نيويورك يف إطار دورات زمنية ألعمال االستعراض وحتديد السياسات مدة كل منها سنتان

 أهم املؤمترات التى عقدتها ما يلى:

ربط ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية )مؤمتر قمة األرض( )ريو دي جانريو، الربازيل(  1992: 

ومبادئ ريو. ويف كانون  21عتمد جدول أعمال القرن أالتنمية االقتصادية واالجتماعية حبماية البيئة و

املتابعة الفّعالة لنتائج مؤمتر  اجلمعية العامة جلنة التنمية املستدامة لضمان وأنشئت، 1992األول/ديسمرب 

 .األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية

املؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية )بريدجتاون، بربادوس(   1994:

للدول  عتمد برنامج عمل بربادوس الذي نّص على إجراءات وتدابري حمّددة ألغراض التنمية املستدامةأ

 .اجلزرية الصغرية النامية

عتمد برنامج مواصلة تنفيذ أ( )نيويورك(، 5دورة اجلمعية العامة االستثنائية )مؤمتر قمة األرض + :  1997

 .2002إىل  1998، مبا يشمل برنامج عمل جلنة التنمية املستدامة للفرتة من 21جدول أعمال القرن 

جري تقييمًا للعقبات اليت أستدامة )جوهانسربغ، جنوب أفريقيا(، مؤمتر القمة العاملي للتنمية امل:  2002

عتمد خطة تنفيذ أ، و1992نعقاد مؤمتر قمة األرض لعام أتعرتض سبيل التقدم وللنتائج احملرزة منذ 

جوهانسربغ، اليت تنص على اتباع نهج حمدد الرؤية يسعى خبطوات ملموسة إىل حتقيق أهداف وغايات قابلة 

 ي ومرتبطة جبداول زمنيةللقياس الكم

اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس إبان استعراض السنوات  ت الدولعتمدأ 2005: 

العشر لربنامج عمل بربادوس من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية )بورت لويس، 

 .(موريشيوس

وتغري املناخ ومن هذه   ،ؤمترات حول التنمية املستدامة العامليةامل عقدت األمم املتحدة العديد منكما    

والذى عقد فى ريو دي جانريو، ،   املستدامة بالتنمية املعين املتحدة األمم مؤمتر (20ريو+)مؤمتر   :املؤمترات

ديسمرب  11نوفمرب إىل  30يف باريس من الذى عقد مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ و . 2012الربازيل، يف يونيه 

2015. 

على أساس دورات زمنية إلجراء االستعراضات ورسم  (2017حتى عام  2004)برنامج العمل الراهن من عام ميتد و

 .السياسات مدة كل منها سنتان، والربنامج منظم حول جمموعات من القضايا

 .املستوطنات البشريةواملرافق الصحية، واملياه،   2004-2005:

http://www.uncsd2012.org/rio20/
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تغري وتلوث اهلواء/الغالف اجلوي، والتنمية الصناعية، والطاقة من أجل التنمية املستدامة، :  2006-2007

 .املناخ

 .أفريقياوالتصحر، واجلفاف، واألراضي، والتنمية الريفية، والزراعة، : 2008-2009

إطار السنوات العشر للربامج املتعلقة والتعدين، وإدارة النفايات، واملواد الكيميائية، والنقل، :  2010-2011

 .بأمناط االستهالك واإلنتاج

 .اجلبالوالسياحة، والتكنولوجيا احليوية، والتنوع البيولوجي، والغابات،  2012-2013: 

إدارة الكوارث وقابلية وصغرية النامية، الدول اجلزرية الواملوارد البحرية، والبحار واحمليطات،  2014-2015: 

 .التأثر بها

، 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21تقييم شامل لتنفيذ جدول أعمال القرن :  2016-2017

 .وخطة جوهانسربغ للتنفيذ

 :أهداف التنمية املستدامة العاملية

بالنظر إىل تقارير األمم املتحدة جند أنه هناك اهتمام متزايد بتحقيق أهداف التنمية املستدامة على 

، تقريرمؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميةاملستويات الوطنية واألقليمية والدولية. ومن هذه التقارير: 

بيان موريشيوس ؛ و2004ارة البيئية الدولية، أسلوب اإلد؛ و2001تقرير اإلدارة البيئية الدولية، و ؛1992

واسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة املستدامة للدول اجلزرية الصغرية 

تقرير حتديات التنمية فى الدول و؛ اجلزء الثاني 2007-2006اإلطار االسرتاتيجي املقرتح للفرتة ؛ و2005النامية ، 

مشـروع الوثيقـة اخلتاميـة ؛ و2013قضايا السياسات العامة: حالة البيئة: البيئة والتنمية ، و ؛2012العربية، 

، 2015أهداف التنمية املستدامة، و؛ 2014للمـؤمتر الـدولي الثالـث املعـين بالـدول اجلزريـة الصغرية النامية، 

أعلنت األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة فقد  اجلهودوبناء على هذه  . 2015تقرير التنمية املستدامة و

 فيما يلى من أهداف: يف العاملية

 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان: – 1اهلدف 

ا ملصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل اجلوع إن الفقر أكثر من جمرد االفتقار إىل الدخل واملوارد ضماًن

وسوء التغذية، وضآلة إمكانية احلصول على التعليم وغريه من اخلدمات األساسية، والتمييز االجتماعي، 

ختاذ القرارات. لذا، يتعني أن يكون النمو االقتصادي إواالستبعاد من اجملتمع، عالوة على عدم املشاركة يف 

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: ،الوظائف املستدامة ويشجع على وجود التكافؤا حبيث يوفر جامًع
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 .بليون شخص يف فقر مدقع 1.2ما زال يعيش 

 .ادوالر يومًي 1.25يعيش واحد من كل مخسة أشخاص يف املناطق النامية على أقل من 

: جنوب آسيا وأفريقيا ا إىل منطقتنيدوالر يومًي 1.25تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من 

 .جنوب الصحراء الكربى

 .ا ما توجد معدالت الفقر العالية يف البلدان الصغرية واهلشة وتلك اليت تعاني من النزاعاتغالًب

 .هناك واحد من كل أربعة أطفال دون اخلامسة من العمر يف العامل يعاني من قصر القامة مقارنة بعمره

 .ا للحماية من جراء النزاعاتشخص ترك منازهلم طلًب 32 000 ، تعني يوميا على2013خالل عام 

 ف األول:داملقصود من اهل

ا بعدد األشخاص الذين ، وهو ُيقاس حالًي2030القضاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول عام 

 .دوالر يف اليوم 1.25يعيشون بأقل من 

مجيع األعمار الذين يعانون الفقر جبميع أبعاده وفقًا للتعاريف ختفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من 

 .2030الوطنية مبقدار النصف على األقل حبلول عام 

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا، وحتقيق 

 .2030.تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 

متّتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على املوارد  ضمان

االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف فيها وغريه من 

د الطبيعية، والتكنولوجيا احلقوق املتعّلقة بأشكال امللكية األخرى، وباملرياث، وباحلصول على املوار

 .2030اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرضها وتأّثرها بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ 

 .2030جتماعية والبيئية حبلول عام وغريها من اهلزات والكوارث االقتصادية واال

عن طريق التعاون اإلمنائي املعّزز، من أجل تزويد البلدان  كفالة حشد موارد كبرية من مصادر متنوعة

ا، مبا يكفيها من الوسائل اليت ميكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ الربامج النامية، وال سيما أقل البلدان منًو

 .على الفقر جبميع أبعاده والسياسات الرامية إىل القضاء

وضع أطر سياسية سليمة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدولي، استنادًا إىل اسرتاتيجيات إمنائية 

مراعية ملصاحل الفقراء ومراعية للمنظور اجلنساني، من أجل تسريع وترية االستثمار يف اإلجراءات الرامية إىل 
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 Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable). القضاء على الفقر

Development, 2015; Sustainable Development Goal-1, 2015) 

 :القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة – 2اهلدف 

البيولوجي للتدهور السريع. ويشكل تغري املناخ تتعرض الرتبة واملياه العذبة واحمليطات والغابات والتنوع 

ا على املوارد اليت نعتمد عليها، مما يزيد من املخاطر املرتبطة بالكوارث مثل اجلفاف ا إضافًيضغًط

قادرين على تغطية نفقاتهم على أراضيهم، مما  –رجاال ونساًء  –والفيضانات. ومل يعد كثري من الريفيني 

ومثة حاجة إىل تغيري عميق يف نظام األغذية والزراعة  .ا عن الفرصملدن حبًثجيربهم على اهلجرة إىل ا

 .2050مليون جائع اليوم، باإلضافة إىل ملياري شخص آخرين متوقعني حبلول عام  805العاملي إذا ما أردنا تغذية 

 .ى اجلوع والفقرا يف القضاء علا مركزًيرئيسة للتنمية، ويعد قطاًع يقدم قطاع األغذية والزراعة حلواًلو

 ويدعم ذلك احلقائق التالية:

 :اجلوع

ماليني شخص يف العامل ليس لديهم غذاء يكفي ألن يتمتعوا حبياة صحية نشيطة. ويعادل  805هناك زهاء 

 .ذلك قرابة واحد من بني تسعة أشخاص على ظهر األرض

يف املائة من السكان  13.5د نسبة تعيش الغالبية العظمى من اجلوعى يف العامل بالبلدان النامية، حيث توج

 .يعانون من نقص التغذية

آسيا هي القارة اليت تضم معظم اجلوعى حيث يشكلون ثلثي جمموع اجلوعى. واخنفضت النسبة املئوية يف 

 .جنوب آسيا خالل السنوات األخرية، بيد أنها زادت قليال يف غرب آسيا

تشهد أعلى انتشار للجوع )نسبة مئوية من السكان(. أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي املنطقة اليت 

 .يعاني واحد من كل أربعة أشخاص يف تلك املنطقة من نقص التغذية

 3.1يف املائة( من حاالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة، أي  45يفضي سوء التغذية إىل حوالي النصف )

 .امليون طفل سنوًي

لعامل من توقف النمو. ويف البلدان النامية قد يرتفع املعدل إىل يعاني طفل واحد من كل أربعة أطفال يف ا

 .واحد من بني ثالثة أطفال

 23مليون طفل من سن املرحلة االبتدائية الدراسة وهم جوعى يف شتى أرجاء العامل النامي، منهم  66حيضر 

 .مليون طفل يف أفريقيا وحدها
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 :األمن الغذائي

يف املائة من سكان  40ا للوظائف يف العامل، حيث توفر سبل العيش لنسبة الزراعة هي القطاع األكرب توفرًي

 .العامل اليوم. وهي أكرب مصدر للدخل وفرص العمل لألسر الريفية الفقرية

 80مليون مزرعة صغرية يف مجيع أحناء العامل، يعتمد معظمها حتى اآلن على األمطار، ما يصل إىل  500وتوفر 

ستهلك يف جزء كبري من العامل النامي. واالستثمار يف أصحاب احليازات الصغرية من يف املائة من الغذاء امل

ا، فضال عن زيادة اإلنتاج الغذائي النساء والرجال هو طريقة هامة لزيادة األمن الغذائي والتغذية لألشد فقًر

 .لألسواق احمللية والعاملية

يف املائة من تنوع احملاصيل. وميكن لإلستخدام  75ومنذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول املزارعني حنو 

األفضل للتنوع الزراعي أن يساهم يف وجبات مغذية أكثر، ويف حتسني معيشة اجملتمعات الزراعية ويف 

 .توفري أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة

 150 مبقدار يصل إىل لو حتصل املزارعات على املوارد اليت حيصل عليه املزارعون لقل عدد اجلوعى يف العامل

 .مليون شخص

حيث يعيش أغلب أولئك يف املناطق الريفية من  –مليار شخص يف أحناء العامل على الكهرباء  1.3وال حيصل 

ا أمام خفض اجلوع وكفالة ا رئيسًيالعامل النامي. فالفقر يف جمال الطاقة يشكل يف عديد املناطق عائًق

 .وفاء مبتطلبات املستقبلإنتاج العامل ما يكفي من الغذاء لل

 ف الثانى:داملقصود من اهل

فيهم الرّضع، على ما  القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن

 .2030 يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام

ا بشأن ا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها دولًي، مب2030وضع نهاية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام 

توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء 

 .2025احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 

وأفراد الشعوب األصلية واملزارعني مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء 

األسريني والرعاة والصيادين، من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى 

واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على الفرص لتحقيق قيمة 

 .2030راعية، حبلول عام مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري ز
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ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية 

واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ وعلى 

فى ا انات وغريها من الكوارث، وحتسِّن تدرجيًيمواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيض

 .2030نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام 

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع الربية، من 

ن الصعيد الوطين واإلقليمي والدولي، خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة اليت ُتدار إدارة سليمة على كل م

وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية 

 .2020ا، حبلول عام بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دولًي

التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية وخدمات زيادة االستثمار، عن طريق التعاون الدولي املعّزز، يف البنى 

اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة 

 .اسيما يف أقل البلدان منًو اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال

 األسواق الزراعية العاملية، عن طريق اإللغاء املوازي منع القيود املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات يف

ا لتكليف جولة جلميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، ومجيع تدابري التصدير ذات األثر املماثل، وفًق

 .الدوحة اإلمنائية

عن األسواق  اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسري احلصول على املعلومات

 .االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارهاويف الوقت املناسب، 

(Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; 

Sustainable Development Goal-2, 2015) 

 :عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمارضمان متّتع اجلميع بأمناط  – 3هلدف ا

للجميع من كل األعمار عنصر ال بد منه يف التنمية املستدامة.  يةإن ضمان احلياة الصحية وتشجيع الرفاه

ختذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة العمر املتوقع وخفض حاالت اإلصابة ببعض األمراض العامة أوقد 

واألمهات. وحتقق تقدم جوهري يف زيادة إمكانية احلصول على املياه  القاتلة املرتبطة بوفيات األطفال

النظيفة والصرف الصحي، وخفض حاالت اإلصابة باملالريا، والسل وشلل األطفال، واحلد من انتشار فريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز. ومع ذلك فثمة حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للقضاء كلية على جمموعة 

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: .من األمراض ومعاجلة الكثري من شتى املسائل الصحية الدائبة والناشئة واسعة
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 :صحة الطفل

 12.7على الرغم من النمو السكاني، اخنفض عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف مجيع أحناء العامل من 

 .احالة يومًي 17000وفيات األطفال اخنفضت بزهاء ، مما يعين أن حاالت 2013مليون يف  6.3إىل  1990مليون يف 

 .مليون حالة وفاة 14، ساعدت لقاحات احلصبة على ختفيض عدد الوفيات بأكثر من 2000منذ عام 

على الرغم من التقدم احملرز على الصعيد العاملي يف احلد من وفيات األطفال، فهناك نسبة متزايدة يف وفيات 

 .ربعة من كل مخسة أطفال قبل سن اخلامسةألصحراء وجنوب آسيا حيث ميوت األطفال يف أفريقيا جنوب ا

احتماالت وفاة األطفال الذين يولدون يف براثن الفقر تكاد تكون ضعفي اولئك الذين يولودن ألسر أكثر 

 .ثراء

ر يف البقاء هلم فرص أكث ،مبن فيهن األمهات احلاصالت على املرحلة االبتدائية فقط ،أطفال األمهات املتعلمات

 .على قيد احلياة من أطفال األمهات غري املتعلمات

 صحة األم:

 .1990يف املائة منذ عام  45اخنفضت وفيات األمهات بنسبة 

 .اخنفض معدل وفيات األمهات بنحو الثلثني يف شرق آسيا، ويف مشال أفريقيا وجنوب آسيا

يف املناطق النامية ال  ،على قيد احلياة ما بعد الوالدة األمهات اليت ال تبقى ،ولكن نسبة وفيات األمهات النفيسة

 .مرة منه يف املناطق املتقدمة 14يزال أعلى 

يف املائة يف  65يتلقى مزيد من النساء رعاية ما قبل الوالدة. وارتفعت نسبة تقديم تلك النوع من الرعاية من 

 .باملناطق النامية 2012يف املائة يف عام  83إىل  1990عام 

 .ف نساء املناطق النامية يتلقى الرعاية الصحية املوصى بها اليت حيتاجون إليهانص

الزيادة اهلائلة  خنفض معدل الوالدات يف أوساط املراهقات يف معظم املناطق النامية، إال أن التقدم تباطئ.أ

 .2000مل حتدث يف فرتة  1990الستخدام وسائل منع احلمل اليت حدثت يف فرتة 

 .جة إىل تنظيم األسرة لعدد أكرب من النساء حيدث ببطء ، ولكن الطلب يتزايد بوترية سريعةتلبية احلا

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض:

 .ا احلصول على عالجات منقذة لألنفس من فريوس اإليدزمليون فرًد 12،9استطاع  2013يف نهاية عام 

 .ريوس نقص املناعة البشرية يف اخنفاض يف معظم املناطقاإلصابات اجلديدة بف
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زيادة أعداد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية الذين يعيشون أكثر من أي وقت مضى )بسبب اخنفاض 

مليون إصابة  2.5عدد الوفيات النامجة عن اإليدز( واستمرار وقوع عدد كبري من اإلصابات اجلديدة مبعدل 

 .جديدة كل عام

 .شابة بفريوس اإليدز 50لكن يف كل ساعة تصاب و

منخفضة يف أوساط الشباب، إضافة إىل  ال تزالواملعرفة الشاملة بشأن انتقال فريوس نقص املناعة البشرية 

 .استخدام الواقي الذكري

الوفيات ، واخنفضت معدل 2000يف املائة منذ عام  17اخنفض املعدل املقدر العاملي لإلصابة باملالريا بنسبة 

 .يف املائة 25النامجة عن املالريا بنسبة 

 .مليون وفاة 1.1، اخنفضت عدد الوفيات النامجة عن املالريا بـ 2000ويف خالل عشر سنوات منذ عام 

ناموسيات معاجلة مببيدات احلشرات أرتفعت  ويف أفريقيا جنوب الصحراء، نسبة األطفال الذين ينامون حتت 

 .بفضل زيادة التمويل

 .2012و  1995مليون شخص يف الفرتة ما بني  22نقذ عالج مرض السل أرواح حوالي أ

 :لثاملقصود من اهلدف الثا

 .2030مولود حي حبلول عام  100 000حالة وفاة لكل  70خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من 

، بسعي مجيع 2030 تفاديها حبلول عاموضع نهاية لوفيات املواليد واألطفال دون سن اخلامسة اليت ميكن 

مولود حي، وخفض  1000حالة وفاة يف كل  12البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات املواليد على األقل إىل 

 .مولود حي 1000حالة وفاة يف كل  25وفيات األطفال دون سن اخلامسة على األقل إىل 

دارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض امل

 .2030واألمراض املنقولة باملياه واألمراض املعدية األخرى حبلول عام 

ختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز 

 .2030الصحة والسالمة العقليتني حبلول عام 

الوقاية من إساءة استعمال املواد، مبا يشمل تعاطي املخدرات وتناول الكحول على حنو يضر بالصحة، تعزيز 

 .وعالج ذلك

 .2020خفض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث املرور إىل النصف حبلول عام 
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علومات ضمان حصول اجلميع على خدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات وم

تنظيم األسرة والتوعية اخلاصة به، وإدماج الصحة اإلجنابية يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية حبلول عام 

2030. 

حتقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك احلماية من املخاطر املالية، وإمكانية احلصول على خدمات 

ميع على األدوية واللقاحات اجلّيدة والفعالة الرعاية الصحية األساسية اجليدة وإمكانية حصول اجل

 .وامليسورة التكلفة

احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض النامجة عن التعّرض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلويث 

 .2030وتلّوث اهلواء واملاء والرتبة حبلول عام 

 .فحة التبغ يف مجيع البلدان، حسب االقتضاءتعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكا

دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية وغري املعدية اليت تتعرض هلا البلدان 

ا النامية يف املقام األول، وتوفري إمكانية احلصول على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، وفًق

االتفاق املتعلق باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبالصحة إلعالن الدوحة بشأن 

العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية يف االستفادة بالكامل من األحكام الواردة يف االتفاق بشأن 

صحة اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه املرونة الالزمة حلماية ال

 .العامة، وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدوية

زيادة التمويل يف قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف 

 .ا والدول اجلزرية الصغرية النامية، زيادة كبريةالبلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منًو

ز قدرات مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جمال اإلنذار املبكر واحلد من املخاطر وإدارة املخاطر تعزي

 Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable) الصحية الوطنية والعاملية.

Development, 2015; Sustainable Development Goal-3, 2015) 

 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع: – 4اهلدف 

شكل احلصول على تعليم جيد األساس الذي يرتكز عليه حتسني حياة الناس وحتقيق التنمية املستدامة. 

االلتحاق  وقد ُأحرز تقدم جوهري صوب زيادة إمكانية احلصول على التعليم بكل مراحله، وزيادة معدالت

ا بالنسبة للنساء والفتيات. وقد حتسنت بقدر هائل مهارات القراءة والكتابة، إال أن مثة بالدراسة خصوًص

حاجة إىل بذل جهود أكثر جسارة كفيلة بتحقيق قفزات يف إجناز األهداف العاملية احملددة للتعليم. فعلى 
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التعليم االبتدائي، ولكن عدد البلدان اليت متكنت  سبيل املثال، حقق العامل التكافؤ بني البنات والبنني يف

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: .من حتقيق ذلك اهلدف جبميع مراحل التعليم مل يزل قلياًل

 .املدارس خارج طفل مليون 58 تبقى ولكن ،٪ 90يف الدول النامية بلغ عدد املسجلني يف التعليم االبتدائي 

 .يلتحقوا باملدارس يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربىأكثر من نصف األطفال الذين مل 

يف املائة من األطفال الذين هم يف سن املرحلة االبتدائية  50يعيش يف املناطق اليت تعاني من النزاعات ما نسبته 

 .ومل يلتحقوا باملدارس

ساسية يف القراءة والكتابة، تزيد مليون من الشباب غري ملمني باملهارات األ 126مليونا من البالغني و  781هناك 

 .يف املائة 60نسبة النساء منهم على 

 املقصود من اهلدف الرابع:

أن يتمّتع مجيع البنات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي جماني ومنصف وجّيد، مما ضمان 

 .2030يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول عام 

أن تتاح جلميع البنات والبنني فرص احلصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة ضمان 

 .2030املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي حبلول عام 

ّيد وامليسور ضمان تكافؤ فرص مجيع النساء والرجال يف احلصول على التعليم املهين والتعليم العالي اجل

 .2030التكلفة، مبا يف ذلك التعليم اجلامعي، حبلول عام 

يف ذلك املهارات  الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا

 .2030التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة حبلول عام 

ى التفاوت بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل مجيع مستويات التعليم القضاء عل

والتدريب املهين للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين 

 .2030 يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام

ن الكبار، رجااًل ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة مومجيع الشباب من ضمان أن تلّم نسبة كبرية 

 .2030واحلساب حبلول عام 

ضمان أن يكتسب مجيع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك جبملة من 

الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واّتباع أساليب العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة 
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واطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مساهمة بني اجلنسني، والرتويج لثقافة السالم والالعنف وامل

 .2030 الثقافة يف التنمية املستدامة، حبلول عام

بناء املرافق التعليمية اليت تراعي الفروق بني اجلنسني، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية 

 للجميع. فالقائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العن

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان النامية على الصعيد العاملي للبلدان النامية، 

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، مبا وخباصة ألقل البلدان منًو

املعلومات واالتصاالت، والربامج التقنية واهلندسية والعلمية يف يف ذلك منح التدريب املهين وتكنولوجيا 

 .2020البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، حبلول عام 

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني، مبا يف ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب املعلمني يف 

 .2030ا والدول اجلزرية الصغرية النامية، حبلول عام لبلدان منًوالبلدان النامية، وخباصة يف أقل ا

(Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; 

Sustainable Development Goal-4, 2015) 

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات: – 5اهلدف 

العامل قد أحرز تقدما يف املساواة بني اجلنسني مبوجب األهداف اإلمنائية لأللفية )مبا يشمل التكافؤ رغم أن 

يف احلصول على التعليم االبتدائي بني البنات والبنني(، ال تزال النساء والفتيات يعانني من التمييز والعنف يف 

ا من حقوق اإلنسان، س فحسب حقا أساسًيإن املساواة بني اجلنسني تشكل ليو .كل بقعة من بقاع العامل

كما أن توفري  .ا من األسس الضرورية الالزمة إلحالل السالم والرخاء واالستدامة يف العاملولكن أيضا أساًس

التكافؤ أمام النساء والفتيات يف احلصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الالئق، والتمثيل يف 

ات املستدامة وسيفيد يختاذ القرارات سيكون مبثابة وقود لالقتصادإصادية والعمليات السياسية واالقت

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: .اجملتمعات واإلنسانية مجعاء

، حتقق 2012ولد. ويف عام  100فتاة من بني كل  74بالتعليم االبتدائي سوى  1990 جنوب آسيا، مل يلتحق عام يف

 .البنات والبننيالتكافؤ يف معدالت االلتحاق بني 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وأوقيانوسيا، وغرب آسيا، ال تزال الفتيات يواجهن حواجز تعوق التحاقهن 

 .بالتعليم االبتدائي والثانوي
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يف مشال أفريقيا حتصل النساء على أقل من وظيفة واحدة من كل مخس وظائف مدفوعة األجر بالقطاع 

 .غري الزراعي

يف املائة من مقاعد الربملانات الوطنية، على األقل يف  30ا على نسبة تزيد على بلًد 46اآلن يف  حتصل النساء

 .جملس واحد من جملسْي الربملان

 :امساملقصود من اهلدف اخل

 .لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكانا

والفتيات يف اجملالني العام واخلاص، مبا يف ذلك االجتار القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء 

 .االستغالل بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من أنواع

القضاء على مجيع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء 

 (.التناسلية لإلناث )ختان اإلناث

الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفري اخلدمات العامة والبنى  االعرتاف بأعمال

التحتية ووضع سياسات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األسرة املعيشية والعائلة، 

 .حسبما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطين

عالة وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة على قدم املساواة مع كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وف

 .الرجل على مجيع مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة

ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى احلقوق اإلجنابية، على النحو املتفق 

ني والوثائق اخلتامية ملؤمترات كلدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيا لربنامج عمل املؤمتر اعليه وفًق

 .استعراضهما

ا متساوية يف املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصوهلا على حق القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوًق

ملوارد الطبيعية، وفًقا امللكية والتصّرف يف األراضي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية، واملرياث وا

 .للقوانني الوطنية

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز 

 .متكني املرأة

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 

 Sustainable) .اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على مجيع املستويات للنهوض باملساواة بني
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Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable 

Development Goal-5, 2015) 

 :ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع – 6اهلدف 

فيه.  احلصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العامل الذي نريد أن حنيا ن توافر مياه نقية يسهل أ

االقتصادية  وتوجد مياه عذبة كافية على كوكب األرض لتحقيق هذا احللم. ولكن نتيجة لسوء الربامج 

صور أمراض مرتبطة بق أو لضعف البنية التحتية ميوت كل سنة ماليني من البشر، معظمهم أطفال، من جراء 

وقصور الصرف الصحي هي عوامل  وشحة املياه وسوء نوعيتها  .إمدادات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

التعليم بالنسبة لألسر الفقرية يف خمتلف أحناء  تؤثر سلبًا على األمن الغذائي واختيارات سبل املعيشة وفرص 

 .مما يؤدي إىل زيادة اجلوع وسوء التغذية سوًءا  ا من اجلفاف،العامل. ويعاني بعض أشد بلدان العامل فقًر

واحد على األقل من كل أربعة أشخاص يف بلد يعاني من  من املرجح أن يعيش شخص  2050وحبلول سنة 

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: .نقص مزمن أو متكرر يف املياه العذبة

مليون شخص على نطاق   884ع ذلك مازال . وم1990بليون شخص على مياه شرب مأمونة منذ سنة  1.7حصل حنو 

 .العامل ال حيصلون على مياه شرب مأمونة

 .أو البدائية بليون شخص إىل خدمات الصرف الصحي األساسية، من قبيل املراحيض العادية  2.6يفتقر حنو 

 .منهاالوقاية  طفل يف املتوسط نتيجة ألمراض مرتبطة باملياه والصرف الصحي ميكن  5000ميوت كل يوم 

 19حبيث متثل  ا على نطاق واسع، الطاقة املائية هي أهم مصدر من مصادر الطاقة املتجددة وأكثرها استخداًم

 .يف املائة من جمموع إنتاج الكهرباء على نطاق العامل

 .يف املائة من كل املياه املتاحة 70ُيستخدم يف أغراض الري زهاء 

 .يع الوفيات املرتبطة بالكوارث الطبيعيةيف املائة من مج 15الفيضانات مسؤولة عن 

 املقصود من اهلدف السادس:

 .2030حتقيق هدف حصول اجلميع بشكل منصف على مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة حبلول عام 

حتقيق هدف حصول اجلميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط يف العراء، 

 .2030خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام  وإيالء اهتمام
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حتسني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيميائية اخلطرة وتقليل 

ير وإعادة تسّربها إىل أدنى حد، وخفض نسبة مياه اجملاري غري املعاجلة إىل النصف، وزيادة إعادة التدو

 .2030االستخدام املأمونة بنسبة كبرية على الصعيد العاملي، حبلول عام 

زيادة كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات زيادة كبرية وضمان سحب املياه العذبة وإمداداتها على حنو 

ندرة املياه،  مستدام من أجل معاجلة شح املياه، واحلد بدرجة كبرية من عدد األشخاص الذين يعانون من

 .2030حبلول عام 

تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على مجيع املستويات، مبا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب 

 .2030االقتضاء، حبلول عام 

ار محاية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه، مبا يف ذلك اجلبال والغابات واألراضي الرطبة واألنه

 .2020ومستودعات املياه اجلوفية والبحريات، حبلول عام 

تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية يف جمال األنشطة والربامج املتعلقة باملياه 

والصرف الصحي، مبا يف ذلك مجع املياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعاجلة املياه العادمة، 

 2030.تكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال، حبلول عام و

 Sustainable) .دعم وتعزيز مشاركة اجملتمعات احمللية يف حتسني إدارة املياه والصرف الصحي

Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable 

Development Goal-6, 2015) 

 ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة: – 7 اهلدف

إن الطاقة حمورية بالنسبة لكل حتد رئيسي يواجهه العامل وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العامل اآلن.      

إنتاج  تغري املناخ أو  فإمكانية حصول اجلميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو األمن أو 

اإليكولوجية،  األغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز االقتصادات، ومحاية النظم 

مستدامة للجميع  وحتقيق اإلنصاف. ويتوىل بان كي ـ مون األمني العام لألمم املتحدة قيادة مبادرة طاقة 

استخدام  حديثة، وحتسني كفاءة الطاقة، وزيادة  لكفالة إمكانية حصول اجلميع على خدمات طاقة

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: .مصادر الطاقة املتجددة

 .واحد من كل مخسة أشخاص ال يزال يفتقر إىل احلصول على الكهرباء احلديثة
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من قبيل اخلشب أو الفحم احلجري أو الفحم  بليون شخص على الكتلة احليوية التقليدية،  3يعتمد حنو 

 .النباتي أو نفايات احليوانات، ألغراض الطهي والتدفئة

يف املائة من  60حبيث متثل حوالي  هي املساهم املهيمن يف تغري املناخ،  ،اإلمداد بها وحتويلها واستخدامهاوالطاقة 

 .جمموع انبعاثات غازات االحتباس احلراري العاملية

مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل كل وحدة من الطاقة ميثل احلد من الكثافة الكربونية للطاقة ــ أي 

 .ا فيما يتعلق بتحقيق األهداف املناخية الطويلة األجلا أساسًياملستهلكة ــ هدًف 

 املقصود من اهلدف السابع:

 2030ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة حبلول عام 

 .2030الطاقة املتجددة يف جمموعة مصادر الطاقة العاملية حبلول عام  حتقيق زيادة كبرية يف حصة

 .2030مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام 

تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسري الوصول إىل حبوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك تلك 

لكفاءة يف استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري املتقدمة واألنظف، املتعّلقة بالطاقة املتجددة، وا

 2030.وتشجيع االستثمار يف البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، حبلول عام 

توسيع نطاق الُبنى التحتية وحتسني مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة احلديثة 

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية، يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منًو واملستدامة للجميع

 .2030ا لربامج الدعم اخلاصة بكل منها على حدة، حبلول عام والبلدان النامية غري الساحلية، وفًق

(Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; 

Sustainable Development Goal-7, 2015) 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري  – 8اهلدف 

 :العمل الالئق للجميع

ا. ويف كثري من األماكن، ال ال يزال حنو نصف سكان العاملي يعشيون على ما يعادل قرابة دوالرين يومًي

االلتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر. لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطئ وغري املتكافئ يضمن 

معاودة التفكري فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع االستعانة بأدوات 

م كفاية االستثمارات، وقلة االستهالك إن استمرار انعدام فرص العمل الالئق، وعدو .جديدة يف هذا املضمار

يفضي إىل تضاؤل العقد االجتماعي األساسي الذي ترتكز عليه اجملتمعات الدميقراطية وهو: اقتضاء 
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ا من التحديات الرئيسية اليت ستواجهها مشاركة اجلميع يف التقدم. وستظل تهيئة فرص العمل اجليد حتدًي

وسوف يقتضي النمو االقتصادي املستدام أن تعمل اجملتمعات  .2015ام ا فيما بعد عاالقتصادات مجيعها تقريًب

على تهيئة الظروف اليت تتيح للناس احلصول على فرص عمل جيد حتفِّز االقتصاد دون اإلضرار بالبيئة. 

ا إتاحة فرص العمل أمام مجيع من هم يف سن العمل من السكان، وكل ما ميكنهن من وسيقتضي أيًض

 ظروف الئقة. ويدعم ذلك احلقائق التالية:العمل يف ظل 

مليون  75، منهم قرابة 2012مليون عاطل عام  202إىل زهاء  2007مليون عاطل عام  170زادت البطالة يف العامل من 

 .من الشابات والشباب

دون مستوى حد الفقر وهو دوالران  -عامل واحد من بني كل ثالثة عمال –مليون عامل  900يعيش قرابة 

 .ا، وال يتسنى القضاء على الفقر إال من خالل فرص عمل مستقرة بأجر جيدمًييو

 2016ا إىل سوق العمل يف الفرتة بني عامي ا لصاحل الداخلني حديًثمليون فرصة عمل عاملًي 470مثة حاجة إىل 

 .2030و 

 املقصود من اهلدف الثامن:

ة، وخباصة على منو الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة ا للظروف الوطنياحلفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفًق

 .اا يف أقل البلدان منًويف املائة على األقل سنوًي 7

حتقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا، 

املضافة العالية والقطاعات واالبتكار، مبا يف ذلك من خالل الرتكيز على القطاعات املتسمة بالقيمة 

 .الكثيفة العمالة

تعزيز السياسات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال 

احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر 

 .طة احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصول على اخلدمات املاليةوالصغرية واملتوس

، والسعي 2030ا، حتى عام حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد العاملية يف جمال االستهالك واإلنتاج، تدرجيًي

تاج إىل فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشري للربامج بشأن االستهالك واإلن

 .الريادة املستدامني، مع اضطالع البلدان املتقدمة النمو بدور

ذلك الشباب واألشخاص  يف حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء والرجال، مبا

 .2030 ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، حبلول عام
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 .2020 التعليم أو التدريب حبلول عام ة الشباب غري امللتحقني بالعمالة أواحلد بدرجة كبرية من نسب

جتار بالبشر لضمان حظر واستئصال ختاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق املعاصر واالإ

شكاله أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك جتنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال جبميع أ

 .2025حبلول عام 

محاية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة جلميع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون، وخباصة 

 .املستقرة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل تعزيز السياحة املستدامة اليت توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات 

 .2030 احمللية حبلول عام

تعزيز قدرة املؤسسات املالية احمللية على تشجيع إمكانية احلصول على اخلدمات املصرفية والتأمني 

 .واخلدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

املعزز ا، من خالل اإلطار املتكامل زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منًو

 .اللمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان منًو

وضع وتفعيل اسرتاتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل الصادر عن منظمة 

 ;Sustainable Development Knowledge Platform. 2015) .2020 العمل الدولية حبلول عام

Sustainable Development, 2015; Sustainable Development Goal-8, 2015) 

إقامة بنى حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع  – 9اهلدف 

 :االبتكار

عنصر حيوي  ،النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إن االستثمار يف البنية األساسية

من عناصر حتقيق التنمية املستدامة والتمكني للمجتمعات يف كثري من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن 

بعيد بأن النمو يف اإلنتاجية والدخل وحتسني النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان االستثمار يف البنية 

مارات جديدة يف البنية األساسية املستدامة وينشأ أيضا عن وترية النمو والتحضر حاجة إىل استث .األساسية

ا إعطاء زخم للنمو اليت ستساعد املدن على التكيف بقدر أكرب مع تغري املناخ، وسيكون بوسعها أيًض

وإضافة إىل التمويل احلكومي واملساعدة اإلمنائية الرمسية، جيري  .االقتصادي واالستقرار االجتماعي

 ا للبلدان اليت يف حاجة إىل دعم مالي وتكنولوجي وتقين. عًمتشجيع التمويل من القطاع اخلاص د

 املقصود من اهلدف التاسع:
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ذلك البنى التحتية  يف إقامة بنى حتتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، مبا

ل وصول سبيسري اإلنسان، مع الرتكيز على ت يةاإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه

 .اجلميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة

حصة الصناعة يف  يف 2030 تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وحتقيق زيادة كبرية حبلول عام

 .االعمالة ويف الناتج احمللي اإلمجالي، مبا يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان منًو

سيما يف البلدان النامية، على  فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسائر املشاريع، وال دة زيا

 .اخلدمات املالية، مبا يف ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها يف سالسل القيمة واألسواق

استدامتها، مع زيادة كفاءة من أجل حتقيق  2030 حتسني البنى التحتية وحتديث الصناعات حبلول عام

ا، ومع قيام مجيع استخدام املوارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئًي

 .ا لقدراتهاختاذ إجراءات وفًقأالبلدان ب

ما سي تعزيز البحث العلمي وحتسني القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف مجيع البلدان، وال

، تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبرية يف عدد العاملني يف 2030البلدان النامية، مبا يف ذلك، حبلول عام 

 .جمال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعني العام واخلاص على البحث والتطوير

دان النامية من خالل حتسني الدعم املالي تيسري تطوير البنى التحتية املستدامة والقادرة على الصمود يف البل

ا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول والتكنولوجي والتقين املقدم للبلدان األفريقية، وأقل البلدان منًو

 .اجلزرية الصغرية النامية

الة وجود دعم تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق كف

 .بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بني أمور أخرى

حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص 

 Sustainable) .2020 ا حبلول عامالوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منًو

Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable 

Development Goal-9, 2015) 

 :احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها – 10اهلدف 

ا  أقل البلدان أشد الدول ضعًفخطى اجملتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر. وال تزال 

ا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية  تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. منًو
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، حيث هناك تباينات واسعة يف إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية بيد أن التباين ال يزال متواصاًل

وعالوة على ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض يف التباين يف  .تاجيةوالتعليمية وغري ذلك من األصول اإلن

الدخل بني البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ يف االرتفاع. وهناك توافق متزايد يف اآلراء على أن النمو 

ة ا خلفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غري شامل للجميع، وال يتضمن األبعاد الثالثاالقتصادي ليس كافًي

ا إىل خفض التباين، مت التوصية وسعًي .للتنمية املستدامة وهي األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية

باتباع سياسات شاملة من حيث املبدأ، على أن تولي االهتمام يف الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية 

 املستضعفة واملهمشة. ويدعم ذلك احلقائق التالية:

يف املائة بالبلدان النامية بني  11بنسبة  -متوسط التباين مع أخذ حجم السكان يف االعتبار حدثت زيادة يف

 .2010و  1990عامي 

يف  يف املائة من السكان 75تعيش اليوم الغالبية العظمى من األسر املعيشية يف البلدان النامية  أكثر من 

 .يف التسعينات جمتمعات يزيد فيها التباين يف توزيع الدخل عما كان عليه

بالنمو وجهود خفض حدة الفقر، ونوعية العالقات يف احلياة  تبني األدلة أن التباين يضر، بعد عتبة معينة

 .العامة واحلياة السياسية، ومدى شعور األفراد بتحقق أهدافهم وقيمتهم الذاتية

ن احتواء التباين يف ليس هناك شئ حمتم بصدد ارتفاع التباين يف الدخل؛ فقد متكنت بلدان عديدة م

 .ا يف النموالدخل أو خفض حدته، ويف الوقت ذاته حققت أداء حسًن

لن يكون يف الوسع مواجهة التباين بفعالية ما مل ُتؤخذ يف االعتبار الصالت اليت ال انفصام هلا بني التباين يف 

 .النتائج والتباين يف الفرص املتاحة

أرجاء العامل، يف استقصاء عاملي أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  أقر املسؤولون عن رسم السياسات من شتى

ا للتنمية االجتماعية واالقتصادية على املدى ا، وقد يشكل تهديًدبأن التباين يف بلدانهم مرتفع عموًم

 .البعيد

مسة ال يزال يزيد وتبني األدلة املستقاة من البلدان النامية أن األطفال يف أدنى شرحية من شرائح الثروة اخل

 .احتمال وفاتهم قبل بلوغ اخلامسة من العمر ثالث مرات عن األطفال يف أغنى شرحية من تلك الشرائح

وقد مت توسيع نطاق احلماية االجتماعية إىل حد كبري على الصعيد العاملي، ومع ذلك فإن األشخاص ذوي 

 .ات عن املتوسطاإلعاقة يزيد احتمال تكبدهم نفقات الكوارث الصحية مخس مر
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ورغم هبوط وفيات األمهات عموما لدى غالبية البلدان النامية، ما زالت النساء يف املناطق الريفية يزيد احتمال 

 .وفاتهن أثناء الوالدة ثالث مرات عن النساء الالتي يعشن يف املراكز احلضرية

 املقصود من اهلدف العاشر:

املائة من السكان مبعدل أعلى  يف 40استمرار ذلك النمو ألدنى  التوصل تدرجييا إىل حتقيق منو الدخل ودعم

 .2030 من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو اجلنس أو اإلعاقة 

 .2030 غري ذلك، حبلول عام أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو

ضمان تكافؤ الفرص واحلد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج، مبا يف ذلك من خالل إزالة القوانني 

 .والسياسات واملمارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات املالئمة يف هذا الصدد

اسات األجور واحلماية االجتماعية، وحتقيق قدر أكرب من سيما السياسات املالية وسي اعتماد سياسات، وال

 .ااملساواة تدرجيًي

 .حتسني تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

ضمان تعزيز متثيل البلدان النامية وإمساع صوتها يف عملية صنع القرار يف املؤسسات االقتصادية واملالية 

 .العاملية، من أجل حتقيق املزيد من الفعالية واملصداقية واملساءلة والشرعية للمؤسسات الدولية

يف ذلك من خالل تنفيذ  تيسري اهلجرة وتنقل األشخاص على حنو منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، مبا

 .سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارة

يتماشى مع اتفاقات  ا، مباالتفضيلية للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منًوتنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصة و

 .منظمة التجارة العاملية

تشجيع املساعدة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر، إىل الدول اليت 

والبلدان األفريقية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، ا، سيما أقل البلدان منًو تشتد احلاجة فيها إليها، وال

 .ا خلططها وبراجمها الوطنيةوالبلدان النامية غري الساحلية، وفًق

املائة، وإلغاء قنوات التحويالت املالية اليت تربو  يف 3خفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين إىل أقل من 

 ;Sustainable Development Knowledge Platform. 2015) .2030 يف املائة، حبلول عام 5تكاليفها على 

Sustainable Development, 2015; Sustainable Development Goal-10, 2015) 

 :جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة – 11اهلدف 
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ذلك  العلم واإلنتاجية والتنمية االجتماعية وما هو أكثر من إن املدن هي مراكز األفكار والتجارة والثقافة و

كثرية  بيد أن مثة حتديات  اا واقتصادًينت الناس، يف أفضل حاالتها، من التقدم اجتماعًيكبكثري. فاملدن م

إجهاد األرض  تقف يف طريق صيانة املدن على حنو يستمر معه إجياد فرص عمل وحتقيق الرخاء مع عدم 

لتقديم اخلدمات  وتشمل التحديات املشرتكة املتعلقة باملدن االكتظاظ ، وعدم توافر أموال واملوارد. 

التحديات اليت تواجهها  ومن املمكن التغلب على  .األساسية، ونقص اإلسكان الالئق، وتدهور البنية التحتية

ذاته استخدام املوارد ومع  املدن بطرائق تتيح لتلك املدن مواصلة االنتعاش والنمو، مع حتسينها يف الوقت 

الفرص، ويتاح فيها للجميع  ختفيضها للتلوث والفقر. وينطوي املستقبل الذي نبتغيه على مدن تتوافر فيها 

ذلك. ويدعم ذلك احلقائق  احلصول على اخلدمات األساسية والطاقة واإلسكان والنقل وما هو أكثر من 

 التالية:

 ويدعم ذلك احلقائق التالية: .ص يف مدن اآلنباليني شخ 3.5يعيش نصف البشرية ــ 

 .مناطق حضرية يف املائة من سكان العامل يف  60سيعيش ما يقرب من  2030حبلول سنة 

 .يف املائة من التوسع احلضري يف العقود املقبلة يف العامل النامي 95سيحدث حنو 

مليون شخص   828، ويوجد اآلن حنو يتواصل ارتفاع عدد األشخاص الذين يعيشون يف أحياء عشوائية فقرية

 .يعيشون يف أحياء من هذا القبيل

مسؤولة عن  يف املائة من مساحة األرض على الكرة األرضية، ولكنها  2تشغل مدن العامل نسبة ال تتجاوز 

 .بوناملائة من انبعاثات الكر يف  75يف املائة من استهالك الطاقة وعن نسبة قدرها  80إىل  60نسبة ترتاوح من 

 .العامة ميارس التحضر السريع ضغطًا على إمدادات املياه العذبة، والصرف، وبيئة املعيشة، والصحة 

ا يف ا تكنولوجًيالكثافة املرتفعة نسبيًا للمدن ميكن أن حتقق مكاسب من حيث الكفاءة وابتكاًر

 .الذي حتد فيه من استهالك املوارد والطاقة الوقت 

 عشر: املقصود من اهلدف احلادى

ضمان حصول اجلميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى 

 2030األحياء الفقرية، حبلول عام 

توفري إمكانية وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، 

سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات  وحتسني السالمة على الطرق، وال
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عاقة وكبار السن، حبلول األشخاص الذين يعيشون يف ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإل

 2030عام 

تعزيز التوسع احلضري الشامل للجميع واملستدام، والقدرة على ختطيط وإدارة املستوطنات البشرية يف مجيع 

 2030 البلدان على حنو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام، حبلول عام

 .العامليتعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي 

التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشخاص املتضررين، وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلسائر 

االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج احمللي اإلمجالي العاملي اليت حتدث بسبب الكوارث، مبا يف ذلك الكوارث 

اص الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول املتصلة باملياه، مع الرتكيز على محاية الفقراء واألشخ

 .2030 عام

احلد من األثر البيئي السليب الفردي للمدن، مبا يف ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية اهلواء وإدارة 

 .2030 نفايات البلديات وغريها، حبلول عام

جميع وميكن الوصول إليها، توفري سبل استفادة اجلميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة لل

 .2030 سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، حبلول عام وال

دعم الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة باملناطق 

 .نمية الوطنية واإلقليميةاحلضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز ختطيط الت

، على الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املدن واملستوطنات البشرية اليت تعتمد وتنفذ 2020 العمل حبلول عام

ا متكاملة من أجل مشول اجلميع، وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد، والتخفيف من تغري سياسات وخطًط

مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر  املناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود يف

 .2030-2015الكوارث على مجيع املستويات، مبا يتماشى مع إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 

ا، مبا يف ذلك من خالل املساعدة املالية والتقنية، يف إقامة املباني املستدامة والقادرة على دعم أقل البلدان منًو

 ;Sustainable Development Knowledge Platform. 2015) صمود باستخدام املواد احمللية.ال

Sustainable Development, 2015; Sustainable Development Goal-11, 2015) 

 :ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة – 12اهلدف 

تتعلق أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة بتشجيع الكفاءة يف املوارد والطاقة، واستدامة البنية األساسية، 

وتوفري إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية، وتوفري فرص العمل الالئق وغري املضر بالبيئة، وحتسني 
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نتاج املستدامة على إجناز خطط التنمية جودة احلياة لصاحل اجلميع. ويساعد تطبيق أمناط االستهالك واإل

، وتوطيد القدرة التنافسية الشاملة، وخفض التكاليف االقتصادية والبيئية واالجتماعية مستقباًل

إنتاج املزيد بشكل أفضل ”وتستهدف أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة  .االقتصادية، وخفض حدة الفقر

الناشئة عن األنشطة االقتصادية خبفض استعمال  يةة يف الرفاه، وزيادة املكاسب الصافي“وبتكلفة أقل

املوارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة احلياة، مع العمل على زيادة جودة 

احلياة. ويدخل فيها شتى أصحاب املصلحة، ومنهم أصحاب األعمال، واملستهلكون، واملسؤولون عن رسم 

وهي تقتضي  .الباحثون، والعلماء، وجتار التجزئة، ووسائط اإلعالم، ووكاالت التعاون اإلمنائيالسياسيات، و

ا من املنتج والتعاون فيما بني اجلهات الفاعلة العاملة يف سلسلة اإلمداد، بدًء ضتباع املنهجية يف النهوإا أيًض

التثقيف بأمناط االستهالك واحلياة إشراك املستهلكني من خالل التوعية و: وحتى املستهلك األخري. وتشمل

املستدامة، وتزويد املستهلكني مبا يكفي من معلومات من خالل املعايري وامللصقات التعريفية، واالخنراط 

 املستدامة. ويدعم ذلك احلقائق التالية: يف املشرتيات العامة

بليون طن قيمته ترليون دوالرإىل  1.3ما يعادل أى يف كل عام ينتهي ما يقدر بثلث مجيع األغذية املنتجة 

العطب بسبب سوء النقل وعدم سالمة عمليات  التعفن يف صفائح قمامة املستهلكني أو جتار التجزئة، أو

 .احلصاد

وإذا حتول الناس يف شتى أرجاء العامل إىل استعمال املصابيح اليت ُتستعمل فيها الطاقة بكفاءة، سيوفر العامل 

 .ابليون دوالر سنوًي 120

، قد تقتضى احلاجة إىل وجود ما يعادل ثالثة 2050بليون نسمة عام  9.6وإذا ما بلغ عدد السكان يف العامل 

 .ا لتوفري املوارد الطبيعية املطلوبة لصون أمناط احلياة الراهنةأمثال كوكب األرض تقريًب

 املقصود من اهلدف الثانى عشر:

تاج املستدامني، مع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات وتولي تنفيذ اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلن

 .البلدان النامية وقدراتها البلدان املتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية يف

 .2030 حتقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، حبلول عام

ئية العاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني مبقدار ختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذا

ذلك خسائر ما بعد احلصاد،  يف النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا

 .2030 حبلول عام
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طر الدولية املتفق ا لألا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفًقحتقيق اإلدارة السليمة بيئًي

عليها، واحلد بدرجة كبرية من إطالقها يف اهلواء واملاء والرتبة من أجل التقليل إىل أدنى حد من آثارها الضارة 

 .2020على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

حبلول احلد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال، 

 .2030 عام

سيما الشركات الكبرية وعرب الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج  تشجيع الشركات، وال

 .معلومات االستدامة يف دورة تقديم تقاريرها

 .ا للسياسات واألولويات الوطنيةتعزيز ممارسات الشراء العام املستدامة، وفًق

لومات ذات الصلة والوعي بالتنمية املستدامة وأمناط العيش يف ضمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املع

 .2030 وئام مع الطبيعة حبلول عام

ا حنو حتقيق أمناط االستهالك دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدًم

 .واإلنتاج األكثر استدامة

على السياحة املستدامة اليت توفر فرص العمل وتعزز  وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات التنمية املستدامة

 .الثقافة واملنتجات احمللية

ترشيد إعانات الوقود األحفوري غري املتسمة بالكفاءة واليت تشجع على االستهالك املسرف، عن طريق القضاء 

دريج من ا للظروف الوطنية، عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتعلى تشوهات األسواق، وفًق

اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها البيئية، على أن تراعى يف تلك السياسات على حنو كامل 

االحتياجات والظروف اخلاصة للبلدان النامية، والتقليل إىل أدنى حد من اآلثار الضارة اليت قد تنال من 

 Sustainable Development) .ملتضررةتنميتها، وعلى حنو يكفل محاية الفقراء واجملتمعات احمللية ا

Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable Development 

Goal-12, 2015) 

 :اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره – 13اهلدف 

الدفيئة الناشئة عن األنشطة البشرية أعلى مستوى هلا يف التاريخ. وينشأ عن تغري  اتغازالبلغت انبعاثات 

املناخ، الناتج عن النمو االقتصادي والسكاني، تأثريات واسعة النطاق يف النظم البشرية والطبيعية بكل بلد 

وبعد تعرض الغالف اجلوي واحمليطات لالحرتار، ما برحت مساحات الثلوج  .من البلدان، وبكل قارة من القارات
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واجلليد يف تناقص، ومستويات البحر يف ارتفاع. ومن املتوقع أن ترتفع درجة حرارة املسطح العاملي على مدار 

رجات مئوية القرن احلادي والعشرين، وما مل ُتتخذ اإلجراءات الالزمة من احملتمل أن ترتفع مبا يتجاوز ثالث د

ويف ضوء ما حيدثه تغري املناخ من تأثريات يف التنمية االقتصادية، واملوارد الطبيعية، وحالة  .خالل هذا القرن

ا يف إطار إجناز التنمية املستدامة. وسوف يضمن التوصل إىل ا معقًدالفقر، أصبحت معاجلته تشكل عنصًر

بسبب  تعثر التقدم احملرز على مدار العقود السابقة حلول لتغري املناخ بصورة غري مكلفة ومتصاعدة عدم 

  التكيف. ويدعم ذلك احلقائق التالية: ات البلدان بالصحة والقدرة علىيتلك الظاهرة، ومتتع اقتصاد

ولوضع تلك  .درجة مئوية 0.85، ارتفع متوسط احلرارة يف العامل مبا قدره 2012و  1880يف الفرتة بني عامي 

، فإن كل ارتفاع يف درجة احلرارة مبقدار درجة واحدة سيفضي إىل هبوط غلة احلبوب احلقيقة يف نصابها

ا ا. وشهدت غلة حمصول كل من الذرة والقمح وحماصيل رئيسية أخرى هبوًطبنسبة مخسة يف املائة تقريًب

 .ار املناخبسبب احرت 2002و  1981ميغاطن سنويا يف الفرتة بني عامي  40ا على الصعيد العاملي مبقدار شديًد

ا، ومستوى سطح البحر وتتعرض احمليطات لالحرتار، حيث تشهد مساحة الثلوج واجلليد انكماًش

ا، حيث سنتيمرًت 19، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر عامليا مبقدار 2010و  1901ويف الفرتة بني عامي  .اارتفاًع

البحر اجلليدي بالقارة القطبية بشكل متددت احمليطات وذاب اجلليد بسبب االحرتار. وانكمش مسطح 

مليون كيلومرت مربع  1.07بفقدان مسطح جليدي مساحته  1979متتابع يف كل عقد من العقود منذ عام 

 .على مدار كل عقد من العقود

ويف ضوء الرتكيزات الراهنة وتواصل انبعاثات غازات الدفيئة، من احملتمل أن يتجاوز االرتفاع يف درجة 

بالنسبة جلميع  1900و  1850ا على الفرتة بني عامي درجة مئوية، قياًس 1.5ا يف نهاية هذا القرن ملًياحلرارة عا

وسوف تتعرض حميطات العامل لالحرتار وسيستمر ذوبان اجلليد. ومن  .السيناريوهات باستثناء سيناريو واحد

سنتيمرتا حبلول عام  63-40، و 2065م سنتيمرتا حبلول عا 30-24املقدر أن يرتفع مستوى سطح البحر مبا مقداره 

 .. وسوف تستمر بدأب معظم جوانب تغري املناخ لدى كثري من البلدان حتى يف حالة وقف االنبعاثات2100

 .1990يف املائة منذ عام  50بنحو  (CO2) وقد ارتفعت يف العامل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

بأكثر مما كان عليه يف كل عقد من العقود  2010و 2000بني عامي وتسارع النمو يف االنبعاثات يف الفرتة 

 .الثالثة السابقة

وال يزال يتسنى، لدى االستعانة مبجموعة واسعة من التدابري التكنولوجية والتغيريات يف السلوكيات، 

 .رة الصناعيةا على مستويات ما قبل الثوا على درجتني مئويتني قياًسقصر االرتفاع يف متوسط احلرارة عاملًي
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وسيفضي إحداث تغيريات مؤسسية وتكنولوجية رئيسية إىل تهيئة فرصة أفضل من ذي قبل تسمح بعدم 

 .جتاوز االحرتار العاملي لتلك العتبة

 املقصود من اهلدف الثالث عشر:

ع تعزيز املرونة والقدرة على الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف مجي

 .البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار

 .إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطين

حتسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، واحلد 

 .واإلنذار املبكر بهمن أثره 

تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من 

من مجيع املصادر لتلبية  2020 ا حبلول عامبليون دوالر سنوًي 100التزام بهدف التعبئة املشرتكة ملبلغ قدره 

سياق إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر احتياجات البلدان النامية، يف 

 .للمناخ يف حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقت ممكن

ا، تعزيز آليات حتسني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف أقل البلدان منًو

 .رية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على النساء والشباب واجملتمعات احمللية واملهمشةوالدول اجلزرية الصغ

(Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; 

Sustainable Development Goal-13, 2015) 

امها على حنو مستدام لتحقيق التنمية حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخد – 14اهلدف 

 :املستدامة

النظم  هي اليت تقف وراء  ،درجة حرارتها والكيمياء اخلاصة بها وتياراتها واحلياة فيها ،إن حميطات العامل

وطقسنا  فمياه أمطارنا ومياه شربنا  .ا للسكنى بالنسبة للبشريةالعاملية اليت جتعل كوكب األرض صاحًل

توفرها  وسواحلنا وقدر كبري من غذائنا، بل وحتى األكسجني املوجود يف اهلواء الذي نتنفسه، ومناخنا 

حيوية للتجارة  ا يف نهاية املطاف. وقد كانت احمليطات والبحار على مر التاريخ قنوات البحار وتنظمها مجيًع

مستدام. ويدعم ذلك  ات مستقبل ومتثل إدارة هذا املورد العاملي اجلوهري بعناية مسة أساسية من مس .والنقل

 احلقائق التالية:
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املوجودة على سطح  يف املائة من املياه  97تغطي احمليطات ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية، وحتتوي على 

 .يف املائة من حيز العيش على الكوكب حبسب احلجم 99األرض، ومتثل 

 .معيشتهم ي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل يعتمد أكثر من ثالثة باليني شخص على التنوع البيولوج

ا، أو الدوالرات سنوًي تريليونات من  3ا ُتقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية مببلغ عاملًي

 .يف املائة من الناتج احمللي اإلمجالي العاملي 5حنو 

 .د الفعلية قد تكون باملالينينوع حمدد، ولكن األعدا 200 000حتتوي احمليطات على زهاء 

محاية من  يف املائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، حبيث توفر  30تستوعب احمليطات حنو 

 .تأثريات االحرتار العاملي

احمليطات  بليون شخص على  2.6متثل احمليطات أكرب مصدر يف العامل للربوتني، حبيث يعتمد أكثر من 

 .تني بالنسبة هلمكمصدر رئيسي للربو

 .مليون شخص 200يعمل يف مصائد األمساك البحرية، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، أكثر من 

جهود  تساهم اإلعانات اليت تقدم لصيد األمساك يف سرعة استنفاد أنواع مسكية كثرية وحتول دون بذل 

بليون  50مببلغ قدره  ا يتسبب يف خسائر إلنقاذ وإعادة مصائد األمساك العاملية وفرص العمل املتعلقة بها، مم

 .ميكن أن حتققه دوالر من دوالرات الواليات املتحدة كل سنة كانت مصائد األمساك احمليطية 

بينها التلوث  من األنشطة البشرية، ومن  ’متضررة بشدة‘يف املائة من حميطات العامل  40ُتعترب نسبة تصل إىل 

روف واحلشائش جناامل ملوائل الساحلية من قبيل الشعاب املرجانية وأشجار واستنفاد مصائد األمساك وفقدان ا

 .البحرية، وكذلك من جراء األنواع املائية الغازية

 املقصود من اهلدف الرابع عشر:

منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية، وال سيما من األنشطة الربية، مبا يف ذلك احلطام 

 .2025 حبلول عام ،وتلوث املغذياتالبحري، 

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتنب حدوث آثار 

سلبية كبرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتقيق 

 2020. الصحة واإلنتاجية للمحيطات، حبلول عام

تقليل حتمض احمليطات إىل أدنى حد ومعاجلة آثاره، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي على مجيع 

 .املستويات
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املنظم وممارسات  املبلغ عنه وغري تنظيم الصيد على حنو فعال، وإنهاء الصيد املفرط والصيد غري القانوني وغري

كانت عليه  لعلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ماالصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على ا

ا يف أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفًق

 .2020 حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام ملا

ا يتسق مع القانون الوطين والدولي واستناًد مبااملائة على األقل من املناطق الساحلية والبحرية،  يف 10حفظ 

 .2020 إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، حبلول عام

حظر أشكال اإلعانات املقدمة ملصائد األمساك اليت تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األمساك، 

غ عنه وغري املنظم، واإلحجام عن استحداث وإلغاء اإلعانات اليت تساهم يف صيد األمساك غري املشروع وغري املبل

إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن املعاملة اخلاصة والتفضيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية 

ا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات ملصائد ا ينبغي أن تكون جزًءوأقل البلدان منًو

 .2020 لول عاماألمساك، حب

ا من االستخدام زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منًو

املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك، وتربية األحياء املائية 

 .2030 والسياحة، حبلول عام

لعلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايري اللجنة زيادة املعارف ا

األوقيانوغرافية احلكومية الدولية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل 

ال سيما الدول حتسني صحة احمليطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري يف تنمية البلدان النامية، و

 .ااجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منًو

 .توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق

تعزيز حفظ احمليطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته 

قانون البحار اليت تضع اإلطار القانوني حلفظ احمليطات ومواردها واستخدامها الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ل

 Sustainable)".املستقبل الذي نصبو إليه"من وثيقة  158على حنو مستدام، كما تشري إىل ذلك الفقرة 

Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable 

Development Goal-14, 2015) 
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محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة  – 15اهلدف 

الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 

 :البيولوجي

ملائة من مسطح األرض، وعالوة على أنها توفر األمن الغذائي واملأوى، فإنها عنصر يف ا 30تغطي الغابات مساحة 

مهم من عناصر مكافحة تغري املناخ، ومحاية التنوع اإليكولوجي وأوطان سكان الشعوب األصلية. وُيفقد 

ة إىل تصحر مليون هكتار من الغابات، يف الوقت الذي أفضى فيه التدهور الدائب يف األراضي اجلاف 13سنويا 

يشكالن حتديني  ،الناشئني عن األنشطة البشرية وتغري املناخ، إن إزالة الغابات والتصحرو .بليون هكتار 3.6

رئيسيني أمام التنمية املستدامة، وما برحا يؤثران يف حياة ومصادر رزق ماليني الناس يف سياق احلرب ضد 

 ومكافحة التصحر. ويدعم ذلك احلقائق التالية:ا إىل إدارة الغابات بذل اجلهود سعًيتالفقر. و

 :الغابات

على الغابات يف  ،ثقافة من ثقافات الشعوب األصلية 2 000منهم ما يزيد على  ،بليون من الناس 1.6يعتمد زهاء 

 .احلصول على مصدر رزقهم

 .ضيةيف املائة من أنواع احليوانات والنباتات واحلشرات األر 80تأوي الغابات ما يزيد على 

 :التصحر

يف املائة من األراضي املستعملة يف الزراعة  52بليون من الناس مباشرة على الزراعة، غري أن نسبة  2.6يعتمد 

 .ا من جراء تدهور الرتبةا أو شديًدا خفيًفتتأثر تأثًر

 .ابليون من البشر عاملًي 1.5يؤثر تدهور األراضي يف 

 .مرة 35و  30ة للزراعة عن املعدل التارخيي مبا يرتاوح بني ُتقدَّر الزيادة يف فقدان األراضي الصاحل

هكتار يف الدقيقة(، كان يتسنى  23مليون هكتار سنويا ) 12ُيعزى إىل اجلفاف والتصحر فقدان مساحة 

 .مليون طن من احلبوب 20االستفادة منها يف زراعة 

 .ايف املائة من الفقراء بتدهور األراضي عاملًي 74يتأثر مباشرة 

 :التنوع اإليكولوجي

ساللة، وهناك  8 300تعرض لالنقراض نسبة مثانية يف املائة من السالالت احليوانية املعروفة، البالغ عددها 

 .يف املائة منها مهددة باالنقراض 22نسبة 
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 نوع، سوى لنسبة واحد يف 80 000مل جتر حبوث بصدد إمكانية استعمال أنواع األشجار، اليت يزيد عددها على 

 .املائة منها

يف املائة من الربوتني احليواني حلوالي ثالثة باليني من البشر. وتقدم عشرة أنواع  20توفر األمساك نسبة 

يف املائة  50يف املائة من املصيد مبصائد األمساك البحرية، بينما توفر عشرة أنواع قرابة  30فحسب قرابة نسبة 

 .من إنتاج تربية املائيات

يف املائة من نظام الغذاء البشري. وتقدم مخسة أنواع فحسب من احلبوب  80ما يزيد على توفر النباتات 

 .يف املائة من مدخول الطاقة الغذائي 60الغذائية نسبة 

ا من عناصر خدمات النظام اإليكولوجي، غري أنه ال يزال ا مهًممتثل الكائنات اجملهرية والالفقاريات عنصًر

 .تها واإلقرار بتلك اإلسهاماتهناك قصور يف معرفة إسهاما

 املقصود من اهلدف اخلامس عشر:

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، 

ا وال سيما الغابات واألراضي الرطبة واجلبال واألراضي اجلافة، وضمان استخدامها على حنو مستدام، وذلك وفًق

 .2020 لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية، حبلول عام

تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق 

 .2020 زيادة كبرية يف نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العاملي، حبلول عام

وترميم األراضي والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك األراضي املتضررة من التصحر واجلفاف  مكافحة التصحر،

 .2030والفيضانات، والسعي إىل حتقيق عامٍل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام 

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفري 

 .2030املنافع اليت ال غنى عنها لتحقيق التنمية املستدامة، حبلول عام 

ختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، إ

 .، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها2020حبلول عام 

الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع 

 .ااملوارد، على النحو املتفق عليه دولًي

اختاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غري املشروع لألنواع احملمية من النباتات واحليوانات واالجتار فيها، 

 .عرض والطلب على السواءوالتصدي ملنتجات األحياء الربية غري املشروعة، على مستويي ال
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اختاذ تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألراضي واملياه وتقليل أثر ذلك إىل 

 .2020 حد كبري، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، حبلول عام

لتخطيط الوطين واحمللي، والعمليات إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف عمليات ا

 .2020 اإلمنائية، واسرتاتيجيات احلد من الفقر، واحلسابات، حبلول عام

حشد املوارد املالية من مجيع املصادر وزيادتها زيادة كبرية بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم 

 .اا مستداًماإليكولوجية واستخدامها استخداًم

املصادر وعلى مجيع املستويات بغرض متويل اإلدارة املستدامة للغابات وتوفري حشد موارد كبرية من مجيع 

 .يف ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات ما يكفي من احلوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، مبا

ار بها، وذلك تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية إىل مكافحة الصيد غري املشروع لألنواع احملمية واالجت

بوسائل تشمل زيادة قدرات اجملتمعات احمللية على السعي إىل احلصول على فرص سبل كسب الرزق 

 ,Sustainable Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development) املستدامة.

2015; Sustainable Development Goal-15, 2015) 

 :واملؤسسات: السالم والعدل 16اهلدف 

، أهمية إدراج احلرية والسالم واألمن واحرتام حقوق 2012عام  20أكدت من جديد البلدان، خالل مؤمتر ريو+

اإلنسان يف إطار التنمية اجلديد الذي سينبين على األهداف اإلمنائية لأللفية، مؤكدين أن مثة حاجة إىل 

من أهداف التنمية  16واهلدف  .از التنمية املستدامةاجملتمعات اليت يسود فيها العدل والدميقراطية بغية إجن

ا للتنمية املستدامة، املستدامة اجلديدة خمصص لتشجيع وجود اجملتمعات السلمية الشاملة للجميع حتقيًق

وتوفري إمكانية اللجوء إىل القضاء أمام اجلميع، والقيام على مجيع املستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة 

 .للمساءلة

 قصود من اهلدف السادس عشر:امل

 .مكان احلد بدرجة كبرية من مجيع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل

 .وتعذيبهم إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالجتار بالبشر ومجيع أشكال العنف ضد األطفال

 .وصول اجلميع إىل العدالةتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدولي وضمان تكافؤ فرص 

احلد بقدر كبري من التدفقات غري املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز اسرتداد األصول املسروقة وإعادتها 

 .2030ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة، حبلول عام 
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 .احلد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما

 .عة للمساءلة على مجيع املستوياتإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاض

ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع 

 .املستويات

 .توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مؤسسات احلوكمة العاملية

 .2030توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليد، حبلول عام 

ا للتشريعات الوطنية واالتفاقات كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية، وفًق

 .الدولية

القدرات على مجيع املستويات،  ا لبناءتعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعًي

 .اإلرهاب واجلرمية وال سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة

 Sustainable Development) .تعزيز القوانني والسياسات غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة

Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable Development 

Goal-16, 2015) 

 :العاملية من أجل التنمية املستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة  – 17اهلدف 

يتطلب جدول تنمية مستدامة ناجع شراكات بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدني. وهذه 

الشراكات الشاملة ُتبنى على قواعد وقيم ورؤية مشرتكة وأهداف مشرتكة تضع الناس والكوكب يف 

وأشار األمني  .العاملية واإلقليمية والُقطرية واحمللية ألصعدةالقلب من هذه اجلهود. ومجيعها متطلبات على ا

جناح جدول أعمال  أن إىل،  2030حبلول عام  "الطريق إىل الكرامة" يف تقريره املعنون، العام لألمم املتحدة

على مدى قدرته على حشد الفاعلون والشراكات اجلديدة واجلهات املؤيدة التنمية املستدامة يتوقف 

ويشري التقرير بأن جيب إقامة شراكة عاملية متجددة احليوية لتحقيق التنمية  .ومواطين العامل ككل

املستدامة بناء على األسس املتفق عليها يف إعالن األلفية والعملية الدولية لتمويل التنمية اليت بدأت يف 

ختاذ إومن الضروري  .وعملية التنمية املستدامة اليت اسُتهلت يف جوهانسربغ يف نفس العام ،2002مونتريي عام 

يف تريليونات الدوالرات من موارد القطاع اخلاص،  إجراءات عاجلة لتعبئة الطاقة احملِدثة للتحول الكامن

اف التنمية املستدامة. ومثة حاجة إىل وإعادة توجيه تلك الطاقة وإطالق العنان هلا من أجل حتقيق أهد

توجيه استثمارات طويلة أجل، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر، إىل قطاعات ذات أهمية حامسة، 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/69/700
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وخاصة يف البلدان النامية. وتشمل هذه القطاعات الطاقة املستدامة واهلياكل األساسية والنقل، عالوة على 

ت. وسيتعني على القطاع العام أن حيدد وجهته بوضوح. فُأطر االستعراض تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

والرصد وهياكل التنظيم واحلفز اليت توضع للتمكني من إجراء هذه االستثمارات جيب تنقيحها إذا أريد هلا 

زة العليا أن جتتذب االستثمارات وأن تعزز التنمية املستدامة. وينبغي تقوية آليات الرقابة الوطنية، مثل األجه

 للرقابة املالية العامة واملهام الرقابية للسلطة التشريعية. ويدعم ذلك احلقائق التالية:

 .، وهو أعلى مستوى مسجل هلا على اإلطالق2013بليون دوالر عام  134.8بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية 

 .املتقدمة النمو بدون مجاركيف املائة من واردات الدول النامية إىل البلدان  80تدخل نسبة 

 .ا عند حوالي ثالثة يف املائة من عائد الصادراتما زال عبء الدين الواقع على كاهل البلدان النامية مستقًر

 .ا عدد مستعملي شبكة اإلنرتنت يف أفريقيا خالل فرتة السنوات األربع املاضيةتضاعف تقريًب

العصر الرقمي، ويستعملون بنشاط شبكة اإلنرتنت منذ ما اليقل يف املائة من شباب العامل هم من مواليد  30

 .عن مخس سنوات

يف املائة منهم إىل العامل  90غري أن ما يزيد على أربعة باليني من البشر ال يستعملون شبكة اإلنرتنت، ينتمي 

 .النامي

 املقصود من اهلدف السابع عشر:

 :الشؤون املالية

بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إىل البلدان النامية، لتحسني القدرات احمللية تعزيز تعبئة املوارد احمللية، 

 .يف جمال حتصيل الضرائب وغريها من اإليرادات

ا كاماًل، مبا يف ذلك قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية تنفيًذ

يف املائة من دخلها القومي اإلمجالي للمساعدة  0.7بلوغ هدف ختصيص نسبة التزام العديد من تلك البلدان ب

يف املائة من الدخل  0.20و  0.15البلدان النامية، وختصيص نسبة ترتاوح بني  اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل

منائية الرمسية ا؛ ويشجع مقدمو املساعدة اإلالقومي اإلمجالي للمساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منًو

يف املائة على األقل من الناتج القومي اإلمجالي  0.20على النظر يف إمكانية رسم هدف يتمثل يف ختصيص 

 .اللمساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منًو

 .حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
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رة على حتمل الديون على املدى الطويل من خالل تنسيق السياسات مساعدة البلدان النامية يف حتقيق القد

الرامية إىل تعزيز التمويل بديون وختفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب االقتضاء، ومعاجلة مسألة 

 .الديون اخلارجية للبلدان الفقرية املثقلة بها إلخراجها من حالة املديونية احلرجة

 .ا وتنفيذهاتثمار ألقل البلدان منًواعتماد نظم لتشجيع االس

 :التكنولوجيا 

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي فيما يتعلق 

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل املعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل 

سيما على مستوى األمم املتحدة، ومن خالل آلية عاملية  التنسيق فيما بني اآلليات القائمة، والتشمل حتسني 

 .لتيسري التكنولوجيا

ا ونقلها وتعميمها ونشرها إىل البلدان النامية بشروط مواتية، مبا يف تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئًي

 .عليه املتفق ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصاحل 

، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 2017ا حبلول عام أقل البلدان منًو

 .املعلومات واالتصاالت

 :بناء القدرات

لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية تنفيذًا فعااًل وحمدد األهداف من أجل دعم اخلطط  تعزيز الدعم الدولي

الوطنية الرامية إىل تنفيذ مجيع أهداف التنمية املستدامة، بوسائل تشمل التعاون بني الشمال واجلنوب 

 .وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

 :التجارة

طراف عاملي وقائم على القواعد ومفتوح وغري متييزي ومنصف يف إطار منظمة تعزيز نظام جتاري متعدد األ

التجارة العاملية، بوسائل منها اختتام املفاوضات اجلارية يف إطار خطة الدوحة اإلمنائية اليت وضعتها تلك 

 .املنظمة

ا من الصادرات ان منًوزيادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبريًة، وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلد

 .2020العاملية حبلول عام 
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ا إىل األسواق بدون رسوم مجركية أو حتقيق التنفيذ املناسب التوقيت لوصول منتجات مجيع أقل البلدان منًو

ا مع قرارات منظمة التجارة العاملية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد املنشأ حصص مفروضة، متاشًي

واردات أقل البلدان منوًا شفافًة وبسيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد يف تيسري التفضيلية املنطبقة على 

 .األسواق الوصول إىل

 :املسائل العامة  

 .اتساق السياسات واملؤسسات

 .تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العاملي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وحتقيق اتساقها

 .أجل حتقيق التنمية املستدامةتعزيز اتساق السياسات من 

احرتام احليز السياساتي والقيادة اخلاصني بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وحتقيق 

 .التنمية املستدامة

 :شراكات أصحاب املصلحة املتعددين

ملصلحة تعزيز الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة، واستكماهلا بشراكات بني أصحاب ا

املتعددين جلمع املعارف واخلربات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقامسها، وذلك بهدف حتقيق أهداف التنمية 

 .املستدامة يف مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبني القطاع العام والقطاع اخلاص وشراكات اجملتمع املدني الفعالة، 

 .املوارد االستفادة من اخلربات املكتسبة من الشراكات ومن اسرتاتيجياتها لتعبئةب

 :البيانات والرصد واملساءلة

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية، تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منًو

اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع لتحقيق زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية 

اجلنس، والسن، والعرق، واالنتماء العرقي، والوضع كمهاجر، واإلعاقة، واملوقع اجلغرايف وغريها من اخلصائص 

 .2020ذات الصلة يف السياقات الوطنية، حبلول عام 

ز يف حتقيق التنمية املستدامة تكمل الناتج االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم احملر

 Sustainable). 2020 احمللي اإلمجالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية، حبلول عام

Development Knowledge Platform. 2015; Sustainable Development, 2015; Sustainable 

Development Goal-17, 2015) 
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 الوطنية والدولية فى مناهج التعليم العام:  التنمية املستدامةرؤية مقرتحة لتضمني أهداف 

بعد عرض أهداف التنمية املستدامة الوطنية والدولية من خالل عرض اخلطة االسرتاتيجية للتنمية 

جند أنه هناك أهمية املستدامة فى مصر، وجهود األمم املتحدة فى حتديد األهداف العاملية للتنمية املستدامة. 

عظمى للسعى لتحقيق هذه األهداف من خالل مناهج التعليم العام. وذلك ألن جمال التعليم ميكن أن يقدم 

القاعدة األساسية للتنمية البشرية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة فى مجيع اجملاالت األخرى. 

ج ميكن ضمان توفري األيدى العاملة املدربة، والعقول فأنه عن طريق حتسني نوعية التعليم وتطوير املناه

اخلبرية فى حل مشكالت العامل، واألفراد املبدعني واملبتكرين فى مجيع اجملاالت. وميكن تأكيد حتقيق 

النمو اإلنسانى بصفة عامة من خالل منو قدرات األفراد العقلية واملهارية والوجدانية التى تشجعهم على 

 فاهية واحلفاظ على املوارد املتاحة وجتديدها.حتقيق النمو والر

وتقدم الباحثة رؤية مقرتحة لتضمني أهداف التنمية املستدامة الوطنية والدولية فى مناهج التعليم العام 

من خالل تضمني هذه األهداف فى األهداف العامة واإلجرائية للمناهج، وإنعكاس هذه األهداف فى تصميم 

املوضوعات املتعلقة بها على مستوى املواد التعليمية، وحتقيق جوانبها العملية من وبناء املناهج، وتغطية 

خالل األنشطة التعليمية، وتوفري املصادر التعليمية املالئمة لتشجيع استمرارها، وتضمينها فى جماالت 

 التقويم الرتبوى والتعليمى. وتتكون الرؤية املقرتحة من عدة مستويات كما يلى:

 أهداف مناهج التعليم العام:على مستوى 

تقرتح الباحثة أن تصبح األهداف التعليمية فى مناهج التعليم العام على مستوياتها: املعرفية واملهارية 

والوجدانية نابعة من أهداف التنمية املستدامة وتعرب عن أبعادها وأغراضها وغاياتها، ولذلك تقرتح الباحثة 

 ج التعليم العام: األهداف التالية لتضمينها فى مناه

 تنمية شخصية املتعلمني املتطلعة لتحقيق التنمية والرفاهية على املستوى الشخصى واجملتمعى.

 اكتساب املتعلمني القدرات اللغوية واألدبية التى متكنهم من التواصل مع اجملتمع من حوهلم بكفاءة.

 س وبالوطن.تنمية السمات الشخصية للمتعلمني التى تؤدى إىل االعتزاز بالنف

 تعزيز القيم التارخيية للحضارة اإلنسانية لدى املتعلمني.

 تنمية وعى املتعلمني بالبعد اجلغرافى لوطنهم وعالقته باحمليط اجلغرافى العاملى من حوهلم.

 فهم املتعلمني للنظم السياسية العاملية وتأثريها على حتقيق التنمية والرفاهية للشعوب.

 والقومية لدى املتعلمني فى إطار فهم تفاعالت هذه الثقافة مع الثقافات العاملية. تعزيز الثقافة الدينية



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

117 

 اكتساب املتعلمني للمعرفة الصحية والغذائية والوقائية التى تساعدهم على احلياة الصحية.

 اكتساب املتعلمني املعرفة واملهارات والقيم املتعلقة بالبيئة.

 ني حتى تصبح الثقافة الشخصية للفرد.تأصيل الثقافة العلمية  لدى املتعلم

 تعزيز حب استطالع املتعلمني الستكشاف جوانب العلوم الطبيعية واإلنسانية بشغف.

 تدريب املتعلمني على املهارات الرياضية األساسية.

 تنمية مهارات التفكري وتشجيع املتعلمني على اإلبداع واالبتكار.

 إلدارة والقيادة فى إطار جمتمعى.تدريب املتعلمني على مهارات التخطيط وا

 تدريب املتعلمني على مهارات  التعلم الذاتى والتعليم املستمر لدى احلياة.

 اكتساب املتعلمني مهارات القرن الواحد والعشرين.

 اكتساب املتعلمني مهارات التصنيع والنمذجة والتصميم.

 املستدامة.تنمية معرفة املتعلمني وفهمهم ألمناط االقتصاديات 

 توجيه املتعلمني الختيار املهن املتعلقة بالتنمية املستدامة.

 اكتساب املتعلمني االجتاهات الالزمة حلماية النظام البيئى ومصادر الطاقة والتنوع احليوى.

 تشجيع املتعلمني على املشاركة فى مواجهة ظاهرة التغري املناخى واحلد من آثاره.

 العمل واحرتام املهن التنموية لدى املتعلمني. تنمية القيم املتعلقة حبب

 فهم املتعلمني ألهمية املشاركة فى حتقيق السالم من أجل التنمية.

 إدماج املتعلمني فى أنشطة اخلدمة املدنية وتنمية اجملتمع احمللى.

 تنمية قدرات املتعلمني على حل املشكالت احلياتية والبيئية والتكنولوجية بطريقة مستدامة. 

 غرز القيم الالزمة ملشاركة املتعلمني فى احلفاظ على مجال البيئة الطبيعية والبيئة الصناعية لإلنسان.

تنمية املتعلمني القادرين على تطويع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى تنمية قدراتهم 

 املعرفية.

 نية.تشجيع املتعلمني على التعبري الفنى واملشاركة فى األنشطة الف

 تنمية احلس الفنى لدى املتعلمني وتشجيع املوهبة واإلبداع الفنى لديهم.

 تكوين عادات الرياضة البدنية لدى املتعلمني واكتشاف املوهوبني رياضًيا.



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

118 

اجلوانب املعرفية: وتشمل املعرفة والفهم ملا يلى: طبيعة العلم وأدواته، والنظريات والقوانني العلمية، 

ية األساسية، وعلوم الكمبيوتر والشبكات، وآداب وفنون اللغة العربية، وآداب وفنون والعمليات الرياض

اللغات األجنبية، والبيئة ومكوناتها، والتنوع البيئي، والتنوع احليوى، والتاريخ واحلضارات وتفاعلها عرب 

واخلطرية، والصحة  الزمن، ومصادر الطاقة وصورها، وموارد الغذاء والصحة الغذائية، واألمراض املستوطنة

والوقائية، وطرق األمان والسالمة، وأساسيات االقتصاد ونظرياته، وأسياسات الصناعات املنزلية، ومداخل 

اإلدارة، والعلوم النفسية، وبنية اجملتمع وأصول االجتماع، والقوانني السائدة واحلقوق والواجبات األساسية 

ة وأبعادها، والثقافة العربية وتأثريها، والثقافات العاملية، والثقافة لإلنسان، والنظام السياسى، والثقافة املصري

 الدينية، واألداب واألخالق اإلنسانية، وأنواع الفنون وأدواته، واملعرفة املعلوماتية، واملعرفة التكنولوجية.

 

 اجلوانب املهارية:  -ب

killsCentury Sمهارات القرن الواحد والعشرين وتعتمد على اكتساب 
st 

وتتمثل مهارات القرن الواحد  :21

Churches Jukes &, Crockett, 2009; Fadel&  (Trilling ,والعشرين فى جمموعات املهارات التالية: 

2010)  Cash, 2011;  

 : التعلم والتجديدأواًل: مهارات 

هى القدرة على: السببية الفعالة، والتفكري فى األنظمة، وإختاذ  مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت: 

 القرار واألحكام، ووضع حل للمشكالت.

خرين، وتطبيق األفكار ا، والعمل بطريقة إبداعية مع األ: هى القدرة على: التفكري إبداعًياإلبداعمهارات  

 اجلديدة.

 مهارات التواصل والتعاون:  

القدرة على: توضيح األفكار، وترمجة املعانى، واستخدام طرق االتصال، مهارات التواصل بوضوح: هى 

 واستخدام أدوات االتصال.

 املرونة والتوافق، ومشاركة املسئولية.وخرين: هى القدرة على: العمل فى فريق، مهارات التعاون مع األ

لومات املقدمة بطريقة بصرية ترمجة، وإدراك، وتقدير، وفهم املع هى القدرة على:مهارات الثقافة البصرية:  

 ومن خالل الرموز واإلجسام الطبيعية ومن صنع اإلنسان. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Andrew+Churches&search-alias=books&text=Andrew+Churches&sort=relevancerank
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تقويم جودة املعلومات العددية والعلمية بناء على  هى القدرة على:مهارات الثقافة العددية والعلمية:  

ناسبة، والقدرة مصدرها وطرق إنتاجها، وتقويم اجلدل العلمى بناء على األدلة، وتطبيق النتائج بطريقة م

 على إظهار السببية فى التفكري العددى واستخدام املفاهيم الرياضية.

تطبيق املعرفة واالجتاهات والسلوك واملهارات بطريقة بينية مناسبة  هى القدرة على:مهارات التفكري البينى:  

 وفعالة.

 والكتابة، والتحدث، واالستماع.استخدام اللغة فى القراءة،  هى القدرة على:مهارات الثقافة األساسية:  

 ثانيًا: مهارات املعلومات والوسائط والتكنولوجيا:

: )مهارات التوصل للمعلومات واستخدامها(: هى القدرة على: التوصل للمعلومات يةاملعلومات الثقافةمهارات  

 بكفاءة، وتقييم املعلومات بطريقة نقدية، واستخدام وإدارة املعلومات.

: )مهارات فهم وتطبيق الوسائط(: هى القدرة على: حتليل الوسائط، وإنتاج مواد يةالوسائط فةثقامهارات ال 

 وسائطية.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: )مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(: هى  ثقافةمهارات  

 القدرة على: تطبيق التكنولوجيا بفعالية.

 ومهنية:ثالثًا: مهارات حياتية 

 مهارات املرونة والتكيف: هى القدرة على: التكيف للتغيري، والتعامل بإجيابية ومرونة. 

مهارات املبادرة الشخصية والتوجية الذاتى: هى القدرة على: إدارة الوقت واألهداف، والعمل باستقاللية،  

 والتوجيه الذاتى للتعلم.

التفاعل بكفاءة مع األخرين، والعمل بكفاءة واحرتام  مهارات اجتماعية وعرب ثقافية: هى القدرة على: 

 ا.وتفتح فى فريق متنوع ثقافًي

 اإلنتاجية واملسائلة:مهارات  

هى القدرة على: مقابلة األهداف، والتغلب على الصعوبات، وختطيط العمل، وحتقيق  مهارات إدارة املشروعات:

 نتائج.

خالق وبإجيابية، والقيام مبهام متعددة، وحتمل مسئولية مهارات حتقيق نتائج: هى القدرة على: العمل بأ

 النتائج.

 القيادة واملسئولية: مهارات  



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

120 

مهارات قيادة وإرشاد األخرين: هى القدرة على: استخدام مهارات حل املشكالت واملهارات االجتماعية لقيادة 

 خالقى.األخرين، وحتفيز األخرين بالقدوة، والتأثري فى األخرين بتواضع وسلوك أ

 مهارات حتمل املسئولية: هى القدرة على: التصرف مبسئولية، ومراعاة مصلحة اجملتمع.

احلد من ، واحلفاظ على موارد البيئةاجلوانب الوجدانية: وتشمل امليول واالجتاهات والقيم املتعلقة مبا يلى:  -ج

والتنور العلمى، و التنور التكنولوجى، ، وعالج املشكالت البيئية، والتنمية البيئية، والرفاهية، تلوث البيئة

، والثقافة العاملية، واملواطنة، واجملتمع السلمى، واملهن املختلفة ،العملوالتنور الصحى، والتنور البيئى، وأتقان 

، واحرتام القانون، واحرتام حقوق اإلنسان، والتعاون الدوىل، واإلدراك الدوىل، احرتام األخرونشر السالم، و

 ة، والتذوق الفنى، والتعلم الذاتى، والتعليم املستمر.واإلجيابي

 على مستوى تصميم وبناء مناهج التعليم العام:

يعتمد تصميم وبناء املناهج املقرتح على تكامل املواد الدراسية ومتحورها حول قضايا التنمية املستدامة من 

وتناول القضايا األساسية ومعاجلتها. ذلك ،  (Interdisciplinary)خالل مداخل اجملاالت البينية أواملندجمة 

ألن تصميم وبناء مناهج التعليم العام على أساس املواد املنفصلة ال يتواكب مع حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة فى ظل عصر املعلوماتية واملعرفة الفائقة، والتطور التكنولوجى، وتعدد جماالت العلوم واملعرفة. 

( )العلوم، والتكنولوجيا، والتصميم اهلندسى، والرياضيات(، ومدخل STEMومن هذه املداخل: مدخل )

 .  (STS)، ومدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع (STSE)واجملتمع، والبيئة  العلم، والتكنولوجيا،

 على مستوى احملتوى واملواد التعليمية املقدمة فى مناهج التعليم العام: 

أهداف التنمية املستدامة، واملقرتح تضمينها فى مناهج التعليم العام، جيب أن أن األهداف التعليمية املرتبطة ب

تعمل وفًقا ألساس التكامل بني مجيع اجملاالت الدراسية فى شتى العلوم التى يعترب تدريسها فى مرحلة 

قضايا التعليم العام. ولتحقيق هذه األهداف البد من تضمني موضوعات كربى وقضايا وطنية ودولية تتعلق ب

التنمية املستدامة يدور حوهلا التعلم. ويتضمن اختيار احملتوى التعليمى للمناهج وإعداد املواد التعليمية 

املتعلقة مبوضوعات التنمية املستدامة تناول قضايا التنمية املستدامة الواجب تدريسها مثل ما يلى من 

ى، والتلوث البيئى، واالحرتار العاملى، والنفايات والتنوع احليو البيئى،النظام ومصادرها، و الطاقةموضوعات: 

، التكنولوجيا اخلضراءالتكنولوجيا احليوية، وو، داة التدويراإعوثقافة ، البيئيةاملوارد إدارة والنووية، 

وحقوق اإلنسان، واملعلوماتية احليوية، وتكنولوجيا الفضاء، والتصميم العمرانى، والتنمية السكانية، 

اإلنسانية، والثقافة اإلسالمية الثقافة و ،واملواطنة العامليةالدوىل،  السالمالعاملية املعاصرة، وثقافة أبعاد الو
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واألدب وفنون  ،االقتصاديات املستدامةوالبيئى،  القتصادوا ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوالعربية، 

ن وحقوق اإلنسان، والنظم السياسية، واإلدارة اإلبداعية، واللغات العاملية، القانوالفنون اللغة العربية، و

، أساليب التنمية البشرية، األسرة واجملتمع، والرفاهيةاالقتصادية، والتصميم والنمذجة، اجملتمع وحتقيق 

 .امللكية الفكريةء، واألمراض والوقاية، ووالغذا ةالصحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى مناهج التعليم العام

 البيئة واإلنسان 

 قضايا التنمية المستدامة

 المعرفة العلمية واإلنسانية 

 من أجل التنمية المستدامة

تصميم المناهج البينية وفقًا لمداخل تربط بين العلوم 

 والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

 مناهج التعليم العامأهداف 

 وجدانية –مهارية  –معرفية 

 

 

 

 

 مهارات القرن الواحد والعشرين

 قدرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 اإلبداع والموهبة

االتجاهات والقيم من أجل التنمية 

 المستدامة

 أهداف التنمية المستدامة

 الوطنية والدولية

 



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)شكل  

 الرؤية املقرتحة لتضمني أهداف التنمية املستدامة الوطنية والدولية فى مناهج التعليم العام

 على مستوى األنشطة التعليمية املقرتحة فى التعليم العام: 

تضمني أنشطة تعليمية متكاملة تتعلق بالتنمية املستدامة، ومنها: أنشطة املشروعات البيئية، وأنشطة       

التعاون الدوىل، وأنشطة التواصل واإلدراك الدوىل، وأنشطة األحباث احلقلية، وأنشطة البحوث امليدانية، 

نشطة املعارض الثقافية، وأنشطة فنية، وأنشطة البحوث العلمية، وأنشطة املسابقات القومية والدولية، وأ

وأنشطة رياضية، وأنشطة توعية صحية وغذائية، وأنشطة توجيه مهنى وحرفى، وأنشطة اخلدمة احمللية، 

 وأنشطة اخلدمة اجملتمعية.

 على مستوى املصادر التعليمية الواجب توفريها فى التعليم العام:

ية املستدامة البد وأن يشارك الرتبويني واألكادمييني فى إعداد لتحقيق األهداف التعليمية املتعلقة بالتنم    

مصادر تعليمية إثرائية ومرجعية، وأدلة، وخرائط، وصور، ومواد تعليمية إثرائية، وأطالس، ودوريات، 

ونتائج حبوث، وعالمات اسرتشادية، ودليل عالمات دولية، وقواميس، وروابط معلوماتية، وقواعد بيانات، 

ة، واختبارات ومقاييس إلكرتونية. وذلك حبيث يتم تزويد املناهج مبجموعة واسعة من املصادر وبنوك أسئل

التعليمية املطبوعة، واملسموعة، واملرئية، والوسائط املتعددة، واملواد اإللكرتونية عرب شبكة املعلومات 

 األنشطة التعليمية

 

 

 التعليمية الواسعة المصادر

 التقويم والتغذية الراجعة

 فى ضوء العائد البيئى والمجتمعى من التعلم 

 خدمة المجتمع والبيئة

 والتوجيه نحو مهن االستدامة
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ل التابلت واجلوال. باإلضافة الدولية، وكذلك توفري املواد التعليمية على األوساط التكنولوجية احلديثة مث

إىل إنشاء مواقع تفاعلية مع الطالب فى مجيع املراحل من خالل مواقع التواصل االجتماعى، وأنظمة التواصل 

 احلديثة.

 على مستوى التقويم فى مناهج التعليم العام:

ت املواصفات التالية: تستخدم أساليب التقويم التى تقيس العائد البيئى واجملتمعى من التعلم، وتكون ذا    

التوزان ؛ والسماح بتقويم متوازن بني االختبارات املوضوعية عالية اجلودة، وأدوات التقويم البنائى واجلمعى

باستخدام االختبارات اإللكرتونية؛  بني التقويم البنائى واجلمعى واستخدام التكنولوجيا فى التقويم

الرتكيز على التغذية والعقلية والنفسية للطالب، ووالتمحور حول تقويم جوانب التنمية الشخصية 

 ، وتشجيع تقويم املشروعات.استخدام ملفات اإلجناز؛ وفى التعلم اليومى طالبالراجعة اليومية ألداء ال

 على مستوى تدريب املعلمني فى مراحل التعليم العام:   

والبينية، وحتقيق أهداف التنمية البد من الرتكيز على تدريب املعلمني على تدريس العلوم املتكاملة 

املستدامة، ومهارات البحث الذاتى، وأسس إعداد املواد التعليمية، وإدارة بيئة التعلم، واملشاركة فى املشروعات 

 الرتبوية، وحبوث العمل الفعالة فى املدرسة.

 اخلالصة والتوصيات:

الوطنية والدولية فى مناهج التعليم العام. وبعد عرض الرؤية املقرتحة لتضمني أهداف التنمية املستدامة 

وحتديد مستويات تضمني هذه األهداف من خالل تضمينها فى األهداف العامة واإلجرائية للمناهج، وكذلك 

إنعكاسها فى تصميم وبناء املناهج، وتغطية املوضوعات املتعلقة بها على مستوى املواد التعليمية، وحتقيق 

األنشطة التعليمية، وتوفري املصادر التعليمية املالئمة لتشجيع استمرارها، جوانبها العملية من خالل 

وتضمينها فى جماالت التقويم الرتبوى والتعليمى. توصى الباحثة بضرورة تضمني أهداف التنمية املستدامة 

الواقع على فى مناهج التعليم العام فى مجيع مراحله، وتبنى الرؤية املقرتحة، والعمل على تطبيقها على أرض 

مستوى املدرسة، واملنهج، واملعلم، والفصل الدراسى. وكذلك تشجيع البحوث الرتبوية فى هذا اجملال. كما 

توصى الباحثة باملشاركة اجملتمعية فى تنفيذ هذه الرؤية والتعاون مع املدرسة فى تنمية اجملتمع بصورة 

مسئولية احلفاظ على البيئة وتنميتها فى  متكاملة، والرتكيز على بناء املتعلم اإلنسان الذى سيحمل

 املستقبل.
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 أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني التخفيف من حدة يفدور اخلدمة االجتماعية 

 دراسة مطبقة على طالب احللقة الثانية: لوالديهم

 حكمت عبد التواب عبد الكريم سعدأ/ 

 ماجستري يف كلية اخلدمة االجتماعية جامعة الفيومباحثة 

hekmat.abdo@yahoo.com 

 -اواًل : مشكلة الدراسة:

األسرة هي احلضن الرئيس إلشباع احلاجات البيولوجية والنفسية واالجتماعية لألبناء ومن ثم تعترب و

ملعاملة الصادر من الوالدين التكامل اإلشباعي لكل أفرادها، فإذا حدث خلل يف البناء األسرى وفى أسلوب ا

فأن ذلك سوف يرتتب عليه زيادة املشكالت األسرية  األمر الذي ينتج عنه فرصة البحث عن احلب والقبول 

خارج األسرة 

(1)

كما تعتري احلضن االجتماعى الذى ينمو فيها بذور الشخصية، كما أنها تقوم برتبية  .

ممارسة السلوك االجتماعى  النشء، وإعدادهم أخالقيا واجتماعيا حيث تتوىل تعليمهم وتوجيههم فى

القويم

(2)

  . 

فى مرحلة الطفولة  ( دور االسرة فى تنمية القيم األجتماعية لدى الطفل2014وأشارت دراسة )عزى احلسني، 

املتاخرة، فإذا كانت تربيته داخل االسرة قد متت بصورة جيدة فإنه يستطيع أن يتعامل مع العامل اخلارجى 

بصورة مثلى

 (3)

  . 

متثل املرحلة التى تلى مرحلة الطفولة املتاخرة، هى مرحلة املراهقة املبكرة والتى تأثر على االطوار 

كية، واالجتماعية لدى النشء، وتعد مرحلة املراهقة من املراحل األكثر النفسية، والفسولوجية، والسلو

حساسية فى حياة الفرد

(4)

. 

                                                 

الرفض ( كما يدركها األبناء وعالقتها بالسلوك التوكيدي لدى تالميذ  –فرحات امحد : أساليب املعاملة الوالدية )التقبل  (1)

 .21، ص2112-2011،  )اجلزائر(التعليم الثانوي ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة مولود معمري تيزى وزور

نظمى عودة : املشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الفلسطنيني "دراسة مطبقة على عينة من أطفال األمهات العامالت والغري  - 2

  . 400عامالت" جملة اجلامعة اإلسالمية بغزة ، سلسلة الدراسات اإلنسانية ، اجمللد الرابع عشر ، العدد الثانى ، ص 

فى تنمية القيم االجتماعية  لدى الطفل فى مرحلة الطفولة املتاخرة ، رسالة ماجستري غري عزى احلسني : األسرة ودورها  -3 

     . 7، ص2014-2013منشورة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة مولود معمرى تيزى وزور )اجلزائر( ، 

حنني واالحداث غري اجلاحنني ، دراسات ، العلوم االنسانية (عبداهلل فالح املنيزل : أزمة اهلوية : دراسة مقارنة بني االحداث اجلا4)

 .138،ص1994(، 1)أ( عدد)21، ج
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إن مرحلة املراهقة هي مرحلة حرجة يف حياة اإلنسان فهو ينتقل من مرحلة الطفولة اليت يعتمد فيها على 

الوالدين إىل مرحلة املراهقة اليت حياول فيها االستقالل عن البيت واألسرة

(1)

، ويسيطر عليه عدم حتديد 

 األدوار اليت ميكن أن يقوم بها واليت تؤدي إىل نشوء حالة انفعالية

(2)

 . 

( تسلط معظم الدراسات الضوء على املراهقة وكيفية 2006)بالنشارد  جني ما، ماكنيليوقد أشارت دراسة 

ووصف ماذا حيدث للغالبية مواجهة مشاكل املراهقني ، وكيفية إمكان البالغني املساعدة فى حلها ، 

العظمى من الشباب خالل فرتة املراهقة ،  ومساعدة الشباب على التحرك بنجاح فى مرحلة البلوغ ، وتتم 

مساعدة البالغني للمراهق من خالل الرتكيز على جتنب االشياء السيئة مثل املخدرات ، والقيادة وهو خممور ، 

اىل عالقة ناجحةواجلنس دون وقاية ، وذلك من أجل الوصول 

(3)

   . 

برناديت وقد أشارت العديد من الدراسات اىل ان املراهقني يكون لديهم سلوكيات سلبية وأوضحت دراسة )

( بعنوان دور األسرة فى الوقاية من خماطر BernadetteWardandPamelaSnow  ،2008،  وارد وباميال سنو

راط فى السلوك احملفوف باملخاطر مع أقرانهم من نفس الكحول على الشباب ، ان املراهقني أكثر عرضة لألخن

العمر حيث انهم فى ذلك السن هم أقل قدرة على التفكري السليم ، وتغري سلوكهم

 (4)

  . 

(  بعنوان 2011،سكوت بى ، كريستني وينكر  ScottP.Sells,KristinWinokurEarlyوأكدت دراسة )

احلد من املعارضة واالضطربات السلوكية لدى املراهقني، على ان املراهقني يستخدمون سلوكيات متطرفة 

مثل عدم األحرتام ، اهلروب ، والعنف ، والتغيب عن املدرسة

 (5)

 . 

ب واألم دوره اخلاص واملكمل يف إعداد للوالدين دور هام يف عملية التنشئة االجتماعية حيث أن لكل من األ

 الفرد للحياة ومن ثم خروجه إىل اجملتمع

(1)

، فمسئولية تربية األبناء وتنشئتهم التنشئة الصحيحة تقع على 

                                                 

(سهري إبراهيم حممد إبراهيم : العالقة بني شبكة االتصال داخل وبني اختيار املراهقني جلماعة الرفاق غري السوية ، رسالة 1)

 .1ص  ، 2011ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة عني مشس ، 

 .21(فرحات امحد : )مرجع سبق ذكره ( ص 2)

)3(Mcneely Ma , Jayne Blanchard : The Teen Years Explained : Aguide To Healty Adolescent 

Development  , Johns Hopkins Bloomberg , Center For Adolescent Health , 2006 , pp 17_18 .   

4- Bernadette Ward and Pamela Snow : The role of families in preventing alcohol- related harm among 

young people , School of Psychology, Psychiatry and Psychological Medicine, Monash University, Issues 

Paper  No. 5 , June 2008, pp2.   

5-  Scott P. Sells, Kristin Winokur Early: Reducing Adolescent Oppositional and Conduct Disorders: An 

Experimental Design Using the Parenting with Love and Limits® Model , Professional Issues in Criminal 

Justice Vol 6(3 & 4),pp16, 2011.   
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كاهل األب واألم معُا

(2)

ألبنائهم من خالل  ، واألمهات، وتتم عملية التنشئة االجتماعية اليت يقوم بها اآلباء 

هات واألساليب الوالدية اليت تتنوع وختتلف طبقا جملموعة من العوامل واحملكات اليت جمموعة من االجتا

 .حتدد هذه األساليب

األطفال الذين يعانون من السلوك أن ( إىل Richard P. Barth، 2009وقد توصلت دراسة ريتشارد بارث )

، حيث تؤكد تلك الدراسة  العدواني يأتون من عائالت يكون سلوكهم سلوك منحرف مع وجود ارتباط قوى

على تعزيز التفاعل بني الوالدين والطفل ، واخنفاض استخدام األوامر والتوجيهات الوالدية ، ويعمل التدريب 

على استخدام املنهج السلوكي لدعم وبناء مهارات الوالدين ورصد التغريات يف األدوار واملمارسات الوالدية ،  

على سلوكيات الطفل أيضا حيث أن السلوكيات الوالدية توثر

(3)

. 

(البد من توفري حوار مفتوح بني املراهقني Greer Sullivon and others،  2010اكدت دراسة جرير سوليفان )

ميكن ان يساعد الشباب على اختاذ خيارات صحيحة ، ومعرفة شعورهم الذاتى ، لذلك جيب  ،واالباء واالمهات

على الوالدين توفري بعض من الوقت واجلهد مع االبناء املراهقني من أجل عالقة سعيدة وقوية

(4) 

   . 

ء األطفال أتضح والعالقه بني االجتاهات الوالدية فى التنشئة األجتماعية لألطفال وبني منو الشخصية هلؤال

صية الطفل ، والعكس بالعكس خمنها األجتاهات الالسوية فى التنشئة يرتتب عليها نتائج سلبية فى منو ش

، لذلك أن العالقة بني الوالد ) الوالدة ( والطفل عالقة ديناميكية يتأثر كل منهما باآلخر ويؤثر فيه

(5)

. 

ن بالتوتر والتحدى من رو(  اىل ان الوالدين يشعMargaret Acton، 2009مارغريت أكتون )دراسة  أوضحت

تصرفات املراهقني ، واملراهقني حيتاجون اىل اتصال مفتوح مع الوالدين، وحيتاج اىل الدعم والتشجيع كما 

                                                                                                                                                                              

ما يدركها األبناء وعالقتها بالشعور باألمن النفسي لدى عينة من طالب املرحلة (سامية إبراهيم : أساليب معاملة األب ك1)

( ، جامعة العربي بن مهيدى أم 7)25الثانوية يف تبسة ، حبث منشور ، جملة جامعة النجاح لألحباث )للعلوم اإلنسانية ( ، جملد 

 .2011البواقي ، اجلزائر ،

2-Elizabeth A .Martin : Dictionaey of law , ox ford university press ,1997, pp10 .   

)3(Richard P .Barth : Preventing Child Abuseand Neglect with Parent Training : Evidenceand 

Opportunities , Vol 19 , No 2 , The future of children , fall 2009 , P 95- 105. 

)4(GreerSullivon and others : V eteran Parents with Teenagers (13- 18years) , The creation and 

dissemination of the toolkits were supported by a Clinical Educator , Grant sponsored by the VISN 16 

South Central Mental Illness Research, Education, and Clinical , Center (MIRECC)  , August 2010 , pp 6-7 

. 

 .76م ، ص1998(حممد عماد الدين امساعيل : الطفل من احلمل اىل الرشد ، دار القلم ، اجلزء الثانى ، الطبعة االوىل ، الكويت ، 5)
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حيتاجون اىل احلب غري املشروط ، واذا كان فى اجملتمع اختالف ومتعدد للثقافات فان ذلك يتطلب من االسرة 

مع البيئة اجلديدة ، وهذا ما ينطبق على االبناء ايضا  بعض الوقت للتكيف

(1)

       . 

( بعنوان توفري الرعاية الوالدية واكتئاب االطفال  MelindaKavanaugh ,2013,وأشارت دراسة )مليندا ، 

ودور اخلدمة االجتماعية ، اىل أن العالقة بني األباء واألمهات مع املراهقني تكون على خالف دائم بني الوالدين 

واملراهقني.، الن املراهقني يريدون ان يعربوا عن أنفسهم

 (2)

  . 

ب فيتخذ تفاعله فى األغلب شكل املالعبة أو املداعبة ، وتكون فى األغلب تقوم األم بدور احلاضن ، أما األ

املالعبة من ناحية األب خشنة بعض الشئ ، وقد تركز فى النواحى احلركية مما التستطيع األم أن تقوم به 

فى أغلب االحيان

(3)

 . 

( إىل برنامج يهدف القضاء على عجز الوالدين وتعرضهم  Amanda Holt2009,أشارت دراسة أماندا هولت )و

لإليذاء على أيدي أطفاهلم داخل املنزل ، وقد كان الرتكيز على جمموعة ترتبط بدالالت إحصائية أن األم 

هي األكثر تعرضًا لسوء املعاملة من األطفال ، ويعرف بأنه اإليذاء البدني ، أو العقلي ، أو العاطفي ، أو املالي ، 

يث وصفت الدراسة العديد من الصعوبات اليت تواجهها أفراد األسرة واألشقاء األصغر سنا ح

(4)

 . 

(حماولة معرفة وجهة نظر املراهقني فى العوامل االجيابية  2009OliviaMcevoyدراسة اوليفيا ماك )وأشارت 

جتعلك تشعر بسعادة أمنة والسلبية التى قد تؤثر على الصحة النفسية ، ان التنشئة االجتماعية السليمة 

على التعبري عن العواطف واملشاعر مع االخرين ،  ًاومامونة مع نفسك ومع أشخاص آخرين ، وان تكون قادر

                                                 

)1(Margaret Acton ; Parenting Positively Teenage Well-being For Parents of Teenagers , ©Family Support 

agency Barnardos , 2009 , pp 5- 6 www.barnardos.ie/teenhelp . 

2- Melinda Kavanaugh : DEPRESSION IN CHILDREN PROVIDING CARE TO A PARENT WITH 

HUNTINGTON’S DISEASE: CAREGIVING STRESSORS, STRAINS, AND THE ROLE OF SOCIAL 

SUPPORT , A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy (Social Welfare) , UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON , 2013, pp25 . 
  

 . 76(حممد عماد الدين امساعيل : ) مرجع سبق ذكرة ( ص3)

)4(Amanda Holt : Parent Abuse Some Reflections On the Adequacy of Ayouth Justice , Respone Internt 

Journal of Criminology .com ,2009 , p.p 1-8 . 
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بينما العوامل السلبية توصلت اىل ان املراهق متقلب املزاج لذلك سيصعب عليه معرفة الفرق بني النكد 

والصحة النفسية السلبية

(1)

  . 

يتضح ان التنشئة االجتماعية هلا تأثري واضح على سلوك االبناء ولذلك ترى الباحثة البد  ومن خالل ما سبق

 من توفري قدوة طيبة ذو تاثري واضح على االبناء حيتذى به.

معها  ملراهق( عن أهمية وجود قيادة طيبة فى املنزل يتوحد ا2002أوضحت دراسة بشرى عبد اهلادى ابو ليلة )

تعد غاية فى   والدينبكثري من التعليم والنصح واالوامر ، كما ان شخصية ال الن عملية التوحد أهم

االهمية بالنسبة للصحة النفسية للطالب واالبناء

(2)

    . 

لقد حظيت أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء باهتمام كبري من جانب العديد من الباحثني  

فاعلية برنامج لإلرشاد بعنوان ( 1996سة يوسف حممد عبد احلميد )خالل الفرتة األخرية مثل حيث أشارت درا

األسرى يف تنمية إدراك اآلباء خلطورة أساليب املعاملة الوالدية غري السوية ، ميكن تدعيم الدور الوالدي عن 

 طريق تعليم الوالدية من خالل تنظيم برامج ودورات إرشادية يقوم بها األخصائي االجتماعي متعاونًا مع

األخصائي النفسي باملدارس واجلامعات والعيادات النفسية مع ختطيط هذه الربامج ختطيطًا مسبقَا لكي 

تتناول أساليب املعاملة الوالدية السوية وخماطر استخدم اآلباء ألساليب غري سوية يف تنشئة أبنائهم 

اجتماعيا

(3)

   . 

املعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعى أساليب بعنوان ( 2003دراسة جناح رمضان حمرز )أكدت  

وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة احصائيا بني كل من االسلوب التسلطى ، والقسوة ، والنبذ ،  اىلوالشخصى،

واالهمال ، والتفرقة ، والتوافق االجتماعى والشخصى للطفل

(4)

   . 

                                                 

)1(Olivia Mcevoy : Teenage Mental Health : What helps and What Hurts Report on The Outcome of 

Consultations with Teenagers on Mental Health , affice of the Minister for children and Youth Affairs , 

June 2009 , pp 15 

بشرى عبد اهلادى ابو ليلة : أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها االبناء وعالقتها باضطراب املسلك لدى طالب املرحلة  (2)

 . 225ص  ،2002غزة ، –رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، اجلامعة االسالمية  االعدادية مبدارس حمافظات غزة ،

(يوسف حممد عبد احلميد : فاعلية برنامج لإلرشاد األسرى يف تنمية إدراك اآلباء خلطورة أساليب املعاملة الوالدية غري 3)

 .285 -31، ص ص 1996السوية  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اخلدمة االجتماعية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم ، 

املعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعى والشخصى فى رياض االطفال ، جملة (جناح رمضان حمرز : أساليب 4)

 . 286، ص  2003،  5200، العدد  12جامعة دمشق ، اجمللد 
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هلاتأثريات مباشرة وغري مباشرة علي األبناء ، وفى الوالدية  ان أساليب املعاملة( 2006دراسة سهى بدوى )أشارت 

حماولة للكشف عن الدور الذى ميكن أن تؤديه أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء فى 

إكسابهم املسئولية اإلجتماعية ، الطموح ، الدافعية لالجناز

(1)

 . 

عاملة الوالدية كما يدركها األبناء على تعزيز ( التى أكدت على أساليب امل2007ودراسة شيماء ماهر )

السلوك اإلنتمائى ، تأكيد الذات ، القيم اإلخالقية ، الشعور باألمن النفسى ، التوافق النفسى ، النمو 

اإلجتماعى

(2)

 . 

أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء إىل ( 2008شارت دراسة عبد الرمحن بن حممد بن سليمان )ا

أفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة أن قتها بالتوافق النفسي ، وتوصلت إىل وعال

هي التوجيه لألفضل ثم التشجيع والتسامح ثم التعاطف الوالدي ،الثانوية

(3)

. 

التعرف على العالقة بني االغرتاب النفسى وأساليب ب( 2009دراسة عبدة سعيد حممد امحد ) لقدهدفتو

املعاملة الوالدية ، ومدى اسهام أساليب املعاملة الوالدية فى التنبؤ باالغرتاب النفسى ، وتسهم املعاملة الوالدية 

فى التنبؤ باالغرتاب النفسى لدى الطلبة

(4)

   . 

اآلثار السلبية الناجتة عن ظاهرة العنف ضد  على تعرفاىل ال(  2010اشارت دراسة امساء رحبى العرب ) وأيضًا 

لطفل والوصول اىل حلول هلذه املشكالت من وجهة نظر أولياء االمور، ونتجت اىل ان هناك اثارا للعنف على ا

حياة الطفل تتمثل فى ان العنف يعطل طاقات الطفل االبداعية ويعمل على زيادة الشعور بالفشل لدى 

ل هو العنف اللفظىاشكال العنف املوجه ضد الطف من الطفل ويسبب مشاكل نفسية لديه ، وان اكثر

(5)

 . 

                                                 

(سهى بدوى  : املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بتحمل املسئولية االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية ، 1)

 .5( ، ص2006دكتوراه ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، )رسالة 

(شيماء ماهر  : أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالقيم األخالقية لدى طالب املرحلة الثانوية ، رسالة 2)

 .7(،، ص2007، القاهرة )ماجستري ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس 

(عبد الرمحن بن حممد بن سليمان : أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالتوافق النفسي ، رسالة 3)

 .122 -7م ، ص ص 2008ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

: العالقة بني االغرتاب النفسى وأساليب املعاملة الوالدية لدى الطلبة املعاقني مسعيا فى املرحلة  (عبدة سعيد حممد امحد4)

 ، ص ن . 2009الثانوية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة تعز ، 

الشكال واالثار ، حبث منشور أحباث (امساء رحبى العرب : العنف ضد الطفل من وجهة نظر اولياء االمور فى اجملتمع الريفى ـ ا5)

م ، اجلامعة االردنية ،اململكة االردنية اهلامشية ، 2011،  2، العدد  27الريموك ، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، اجمللد 

 . 1664ص 
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وواضحة بني أساليب املعاملة   عالقة مباشرةيؤكدون بوجود كثري من السيكولوجيني  ()وترى الباحثة 

ألطفال املضطربني واملالحظات لالدراسات  العديد من  وشخصيته ؛ فقد أثبتت راهقالوالدية وسلوك امل

يف  والدينبني أساليب املعاملة الوالدية اليت يتبعها الالتجريبية لألطفال العاديني أن هناك عالقة ارتباطيه 

األبناء ؛ حيث أثبتت الدراسات أن األساليب الرتبوية اليت يتبعها الوالدان مع أبنائهم تؤثر  كتنشئة أبنائهم وسلو

، وإثارة  والقسوة  يف شخصياتهم مثل التسلط ، والتدليل ، واإلهمال ، واحلماية الزائدة ، والتفرقة يف املعاملة،

األمل النفسي ، وحرمانهم من التعليم ، والتدخل يف اختيار الصديق

 

.   

وفى وقتنا احلاضر هناك جوانب أخرى أثرت على عقوق االبناء  للوالدين و منها العوملة والتكنولوجيا 

عالقه احلديثة التى مير بها العامل على مدار الساعة التى أثرت بشكل ملحوظ على الرتابط األسرى وال

ولقد أدى اهلوس فى استخدام تكنولوجية العوملة كاالنرتنت اىل تقطيع الروابط .، الوالدية بني أفراد األسرة 

بني افرادها فظهر على أثر ذلك االسرة املفتتة وأفتقاد االسرة للغة احلوار

(1)

   . 

على العالقات األسرية ( تأثري التكنولوجيا احلديثة 2011وقد توصلت دراسة حممد كمال امحد حسن ) 

حيث استهدفت الدراسة التعرف على تأثري التكنولوجيا احلديثة على العالقات األسرية  وقد توصلت إىل أن 

التكنولوجيا أدت إىل انهيار البناء الثقايف والقيمي داخل األسرة وتغري منط وشكل االنتماء لألسرة

(2)

. 

ب بترجع بسني لوالديهم املراهقغري السوية من عاملة يب املأسال من األسباب اليت تؤدى إىلوترى الباحثة 

يؤدى إىل  واألمهات، اضطراب سلوك اآلباءو،    سويةالغري  معاملةألبناء بأساليب ل واألمهات، معاملة اآلباء

 . والدينمعاملة غري سوية من األبناء إىل ال

( أن عدوان  CaittioQuinandScottTawse ، 2009)كما أكدت دراسة كاترين كوين ، سكوت تويز 

املراهق خيتلف على نطاق واسع بشأن معدالت مجع البيانات ، حيث تشري إىل أن املراهقني بالواليات املتحدة 

كما أكدت الدراسة على أن ثلث % ، 10وكندا  % ،18.5يقوموا بضرب آبائهم مرة واحدة على األقل بنسبة 

ظهروا سلوكياتهم العنيفة يف املدرسةاألطفال يف مرحلة املراهقة ي

(3)

. 

                                                 

 83م ، ص 2004االسكندرية ،  ، 1(السيد على شتا : هموم الشباب فى اجملتمع العربى برؤية ظاهرية ، املكتبة املصرية ، العدد 1)

. 

(حممد كمال امحد حسني : تأثري التكنولوجيا احلديثة على العالقات األسرية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستري غري 2)

 .274، ص 2011منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الفيوم ، 

)3(Caittio  Quin and Scott Tawse : Adolescent Aggression Towards Parents : Factors Associated and 

Intervention Proposals , Nova Science Publishers Inc ,chapter 6 , No C , 2009 , p.p 2-4. 
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السلوكيات اليت أن  (GregoryRoutt&LilyAnderson،  2011وتوصلت دراسة غريفورى روت ، ليلى أندرسون )

يتم استخدامها من قبل املراهقني ما هي إال لفت النظر ، واملراهقني يلجئون إىل العنف من أجل إبعاد والديهم من 

، حيث توصى هذه الدراسة باستخدام منوذج لدعم األسر اليت يكون فيها مراهق يقوم السيطرة على حياتهم 

بالعنف ضد الوالدين ، مع منع العنف املنزلي ، وتقديم الدعم جلميع اجملتمعات ملنع أشكال العنف اليت هي 

 جزء من دورة األجيال

(1)

. 

توعيه الوالدين بأهمية وخطورة مرحلة وانطالقا مما سبق فقد حتددت مشكلة الدراسة احلالية فى 

تربية الطفل يف وجود الوالدين ، وليس بعيدًا عنهما حتى ال واملراهقة اليت جيب التعامل معها بكل حرص ، 

فاجئ املراهق بظهور والديه يف حياته وحياول جاهدًا مقاومتهما، فيقاوم االبن وجود والديه يف دنياه اليت ي

حماولة فهم الوالدين بأساليب املعاملة السوية اليت جيب إتباعها مع األبناء من أجل صنعها بدون وجود هلم ، و

الوصول إىل إجناح العالقة بينهم ، وحماولة معرفة األسباب اليت أدت إىل ظهور العالقة الغري سوية بني الوالدين 

سلبية لدى املراهقني والعمل ملساهمة فى تعديل السلوكيات ال، واواألبناء ، وسد الفجوة  اليت ظهرت بينهما

 على تدعيم السلوكيات االجيابية لديهم .

 -ثالثا: أهمية الدراسة:

 تنقسم أهمية الدراسة إىل قسمني أهمية نظرية وأهمية عملية .         

 أوال : األهمية النظرية : 

وذلك من ، األسرة املصرية  من املتوقع من الدراسة الراهنة أن خترج بنتائج تفيد يف احملافظة على استقرار. 1

 خالل تعديل أساليب املعاملة غري السوية لألبناء .

ملا كانت مرحلة املراهقة متثل مرحلة خطرة يف حياة اإلنسان وملا كانت هناك مستجدات ومتغريات . 2

راسة ساهمت على حنو ال ميكن إنكاره يف التأثري يف تلك املرحلة العمرية سلبًا ميكن أن تفيد نتائج الد

 الراهنة املخططني واملهنيني يف متكني املراهق من ختطى تلك املرحلة بطريقة علمية .

 ثانيا : األهمية العملية :

قد تساهم بوضع برنامج مقرتح لتدعيم العالقة بني الوالدين كما أن النتائج اليت تتوصل إليها الدراسة .1

 واالبناء . 

                                                 

)1(Gregory Routt & Lily Anderson : Adolescent Violence to Wards Parents , Journal of Aggression , 

Maltreatment& Trauma,20:1, 1-19 

  http://dx.doi.org/10.1080/10926771.2011.537595. 
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آلليات كيفية حتسني نتائج وتوصيات تساعد يف التوصل اخلروج ب ميكن أن تسهم الدراسة احلالية يف.2

 معاملة االبناء لوالديهم .

 -: مفاهيم الدراسة :ثالثا

 وفيما يلى تناول هذه املفاهيم بالتفصيل :

مفردها أسلوب وهو نهج خاص يف التعبري عن األفكار )طريق( -أساليب : 

(1)

. 

بني الوالدين واألبناء وتشمل األساليب والسلوكيات اليت يظهرها الوالدان هي التفاعل داخل األسرة  -املعاملة : 

جتاه األبناء

(2)

  . 

( عامَل)  وهى مصدر من الفعل معامالت ، مفردمعاملة : 

 (3)

. 

تعريف اإلساءة الوالدية : هو كل فعل ضار يقوم به الطفل يف سن املراهقة يهدف إىل كسب السلطة 

ين ، واإلساءة ميكن أن تكون جسدية ، نفسية ، مالية ، ويشمل االعتداء والسيطرة على أحد الوالد

اجلسدي الضرب واللكم ، الصفع ، والدفع وهو الشكل األكثر وضوحًا من سوء املعاملة

(4)

 . 

 نينعت املرء بهذه الصفة متى احنرف سلوكه وتصرفة احنرافا شديد الدرجة ع  Abnormalغري سوى : 

ط املعيارى للسلوكاملعدل السوى أو النم

(5)

 . 

إن مفهوم املراهقة كمرحلة منائية متميزة من احلياة قد مت الرتكيز عليه فى اآلونه  ملراهقة : تعريف ا

األخرية فقط ، إأل اننا جند هذا املصطلح منذ عصور قدميه فى اعمال الشعراء ، والفالسفة ، واملؤرخون الذين 

املة وما نطلق علية اشاروا بصورة مبهمه لفرتة الشباب التى تتبع مرحله الطفوله وتسبق مرحلة الرشد الك

                                                 

 . 1992، دار العلم للماليني ،  معجم الرائدجربان مسعود :  (1)

(حممد الشيخ محود : أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء األسوياء واجلاحنون )دراسة ميدانية مقارنة يف 2)

 .21، ص  2010، العدد الرابع ،  26، جملة جامعة دمشق ، اجمللد حمافظة دمشق( ، كلية الرتبية ، جامعة دمشق 

 .2211، ص2008، عامل الكتب ، الطبعة االوىل ، القاهرة ،  معجم اللغة العربية املعاصرةامحد خمتار عمر : (3)

)4(Barbara Cottrell :  Parent Abuse: The Abuse of Parents by Their Teenage Children was Family Violence 

, National Clearinghouse on Family Violence , Family Violence Prevention Unit , Population and Public 

Health Branch , Health Canada ,  Web Site: http://www.hc-sc.gc.ca/nc-cn , E-mail: 

national_clearinghouse@hc-sc.gc.ca , 2003, pp 2. 

هـ ، يناير 1416، شعبان  7(وفيق صفوت خمتار : أطفالنا .. كيف نعاملهم ؟ ، جملة البحرين الثقافية ، دولة البحرين ، العدد 5)

 .   63م ، ص 1996

http://www.hc-sc.gc.ca/nc-cn
mailto:national_clearinghouse@hc-sc.gc.ca
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االن املراهقة هى الفرتة املبكرة من مرحله الرشد عندما تعلم الفرد دور حياة الرشد ، بينما كان يقوم باكثر 

ان مل يكن مجيع مسئوليات وامتيازات مرحلة الرشد

(1)

 . 

تماع بأن املراهقة وهناك العديد من اآلراء لعلماء النفس و االجتماع حول مفهوم املراهقة حيث يرى علماء االج

هى :" فرتة التحول الفيزيقى حنو النضج وتقع بني بداية سن النضوج وبداية مرحلة البلوغ ، وحتدد عادة فى 

سن الثانيه عشر ، أو الثالثه عشر وختتلف االجتاهات حنو املراهق باختالف الثقافات كما أن األثر االجتماعى 

ختالف األمناط الثقافية واالجتماعية " والسيكولوجى للمراهقة خيتلف أيضا طبقا ال

(2) 

  . 

ويشري علماء النفس اىل أن املراهقة هى : " فرتة ما بعد البلوغ والتى يشعر فيها الفرد باملسئولية حيث تظهر 

خصائص النضج اجلسمية بوضوح ، وتتميز هذه الفرتة من النمو بالرغبة فى البحث عن احلرية وبتاكيد 

بالنفس ، واحلس املرهف كل هذه تعترب خصائص لتلك الفرتة ، وميتد مدى تلك الفرتة من الذات وزيادة الثقة 

عند الذكور" 22 -13عند األناث ، ومن  21 -12

(3)

   . 

هو عبارة عن التصرفات اليت تصدر من املراهق أثر تعامله مع والديه ومن حوله سواء -أساليب معاملة املراهقني : 

 ب .كان باإلجياب ، أو بالسل

 -:  ساليب معاملة املراهقنيألالتعريف اإلجرائي 

 سنة .18-15الطفل يف املرحلة العمرية للمراهقة من 

 أن الطفل يف هذه املرحلة العمرية يسلك تصرفات عدوانية .

 أن الطفل يف هذه املرحلة العمرية يسلك سلوك العناد والرفض لألسرة .
 أحداهما .  يقوم باألعتداء اللفظى على الوالدين ، او

 . يقوم باالعتداء البدنى على الوالدين ، او أحداهما

 .يقوم بزجر أو نهر الوالدين ، أو أحداهما

 -: أهداف الدراسة :رابعا

 حتديد أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم.

                                                 

(أوسكار جارى بوكشني : إدمان املراهقني التقيم والوقايه والعالج ، ترمجه خالد ابراهيم الفخرانى ،ابتسام حامد ، دار 1)

 .11م ، ص  2000طباعة ، الطبعه االوىل ، طنطا ، احلضارة لل

 . 19-18م، ص ص 1979(حممد عاطف غيث : قاموس علم االجتماع ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، د.ط ، القاهرة  ، 2)

)3(H. J.  Eysench   . W . Arnold , Wurzbung . R . Meili  Berne  ADoI ESence " Encycl opEDia of 

PsycholoGy . ,  Volume one , The SEABuRY PRESS , Newyork , Inc  , 1972 ,   P . 26 . 
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 لوالديهم.حتديد األسباب اليت أدت إىل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني 

 التوصل لدور مقرتح للخدمة االجتماعية يف تعديل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم.

 -: تساؤالت الدراسة :خامسا

 أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم. ما

 لوالديهم.األسباب اليت أدت إىل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني ما 

 ؟  ما الدور املقرتح للخدمة االجتماعية يف تعديل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم

  -سادسا : منهجية الدراسة ونتائجها : 

 احملور االول : منهجية الدراسة .

تنتمى هذه الدراسة اىل منط الدراسات الوصفية التحليلية   -: Type Of Resrarch( نوع الدراسة1

DescriptiveStudies   ، حيث تستهدف الدراسة حتديد أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني اىل والديهم

بهدف وضع تصور من منظور اخلدمة االجتماعية لتعديل هذه االساليب . فالدراسة الوصفية تؤكد على 

ات بني الظواهر واالحداث ، واهلدف االساسى من البحث الوصفى بانه يعطى صورة واضحة وصف وشرح العالق

عن االفراد واالحداث من خالل الوصف 

(1)

  . 

: سوف تستخدم الباحثة منهج املسح االجتماعى باعتباره أنسب Research Methodology(املنهج املستخدم 2

ات الوصفية التحليلية التى تعتمد على الوصف والتحليل املناهج هلذه الدراسة التى تنتمى لنمط الدراس

 الكمى والكيفى للظواهر املختلفة . 

 :  Techniques Research(أدوات الدراسة 3

 )أ(أدوات مجع البيانات : 

قامت الباحثة فى هذه الدراسة بتصميم استمارة استبيان اشتملت على البيانات األولية، ودور اخلدمة 

االجتماعية فى احلد من أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم ، ومت تقسيم هذه األساليب اىل 

 ثالثة أبعاد رئيسية هى :  

 (عبارات . 10ية من املراهقني لوالديهم واشتمل على )البعد االول : أساليب املعاملة غري السو

                                                 

(1) Barbara Thomlison ; Descriptive Studies , In Bruce A. Thayer ; The Handbook of SocialWork Research 

Methods, Sage Publication , INC., London , 2001 , p 131 .   
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 . (عبارات10لوالديهم واشتمل على ) البعد الثانى : األسباب التى أدت اىل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني

والديهم البعد الثالث : الدور املقرتح للخدمة االجتماعية فى تعديل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني ل

 (عبارات. 8واشتمل على )

 ولقد مت تصميم اإلستمارة مبا يلى :

اطلعت الباحثة على الرتاث النظرى املرتبط مبوضوع الدراسة ، مما ساعد فى حتديد عبارات اإلستمارة ومت -

 تصنيفها حتت ثالثة أبعاد سبق ذكرها . 

جامعة -وكلية اخلدمة االجتماعية مت عرض اإلستمارة على ثالثة من احملكمني من كلية الرتبية، -

 الفيوم وهما : 

 أ.د/ عرفات زيدان خليل                   أستاذ متفرغ بقسم طرق اخلدمة االجتماعية .

 أ.د/ مصطفى أمحد حسان                أستاذ متفرغ بقسم جماالت اخلدمة االجتماعية . 

 مدير مركز اإلشارد النفسى. –النفسية أ.د/ حممد عبد العال امحد         رئيس قسم الصحة 

ال( على أن -أحيانا-مت وضع استجابات ثالثة أمام كل عبارة حبثية خيتار املبحوث أحدها فقط، وهى )نعم -

 ( . 3-2-1( ، عبارات سلبية )1-2-3تكون درجات هذه االستجابات على التواىل عبارات اجيابية )

وذلك من خالل توزيعها مباشرة على املرهقني )الطالب( مبدارس  مت تطبيق االستمارة على عينة الدراسة -

 الثانوية بإدارة بنى سويف التعليمة .

اعتمدت الباحثة على استخدام التكرارات والنسب املئوية واألوزان املرجحة  )ب( أدوات حتليل البيانات :

 تسق مع أهداف الدراسة وتساؤالتها .  والوسط املرجح وترتيب العبارات، ومت فى ضوء ذلك حتليل البيانات مبا ي

(جماالت الدراسة : نتناول فيما يلى كاًل من : اجملال اجلغرافى )املكانى( واجملال البشرى ، واجملال الزمنى 4

 للدراسة . 

أ(اجملال اجلعرافى )املكانى( : يتحدد اجملال اجلغرافى للدراسة احلالية فى املدارس الثانوية بنوعيها التابعة 

دارة بنى سويف التعليمة، وقد وقع االختيار على ادارة بنى سويف التعليمة ، ليكون جماال مكانيا إلجراء إل

 هذة الدراسة .

ب(اجملال البشرى :يقصد باجملال البشرى جمتمع البحث ويتوقف حتديد جمتمع البحث على أهداف الدراسة 

 لبشرى هلذه الدراسة فى : واالسرتاتيجية املستخدمة ، وبناء على ذلك حتدد اجملال ا
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( طالب وطالبة ومت 384طالب املرحلة الثانويه )الثانوى العام والثانوى الصناعى والثانوى التجارى( وعددهم )

 ( طالب وطالبة .  384توزيع االستمارات عليهم وقام بإعادة االستمارات )
  -وفيما يلى وصف عينة الدراسة على النحو التاىل :

 ة من املراهقني .عينة الدراس -1

 )أ( من حيث النوع اخلاص بالطالب : 

 (1جدول رقم )

 384ن=       لنوع .توزيع أفراد عينة الدراسة من املراهقني وفقًا ليوضح 

 الرتتيب النسبة % التكرار)ك( النوع م

 1 %8,57 222 ذكر أ

 2 %2,42 162 أنثى ب

 - %100 384 ـمـــاىلاالجـ

( مفردة من الذكور ، 222(، الذى يوضح النوع اخلاص بالطالب اىل أن هناك )1السابق رقم )تشري بيانات اجلدول 

( مفردة من اإلناث ، وهذا يوضح ان نسبة 162% ( ومتثل )2,42%( فى حني أن النسبة الباقية  )8,57وذلك بنسبة ) 

 الذكور اكثر من اإلناث فى املدارس .  

 )ب(من حيث السن اخلاص بالطالب : 

 384ن=   يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من املراهقني وفقًا للسن (2ول رقم )جد

 الرتتيب النسبة % التكرار السن م

1 15 114 7,29% 2 

2 16 95 7,24% 3 

3 17 133 6,34% 1 

4 18 42 9,10% 4 

 - %100 384 مـــاىلاالجــ
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جمتمع الدراسة وفقا للسن اخلاص بالطالب ،  حيث (، والذى يوضح توزيع 2تشري بيانات اجلدول السابق رقم )

%( ، ثم 7,29سنة( بنسبة بلغت ) 15%(  ، يـليها فى الرتتيب فئة سن )6,34سنة( بنسبة بلغـــت ) 17بلغت فئة سن )

%(  ، وهذا يدل 9,10سنة( كانت أقل نسبة حيث بلغت )18%( ، ثم كانت فئة )7,24سنة( بنسبة بلغت )16فئة )

على تنوع فى السن ، وبالتاىل يدل على ان اختالف أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني )الطالب( 

 للوالديهم .   

 )ج( من حيث تعليم الطالب : 

 384يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من املراهقني وفقًا ملستوى تعليم املراهقني        ن=  (3جدول رقم )

 الرتتيب النسبة % التكرار ستوى تعليم الطالبم م

 197 ثانوى عام 1
3,51% 

1 

 166 ثانوى صنايع 2
2,43% 

2 

 3 % 5.5 21 ثانوى جتارى 3

 - %100 384 ـمـــاىلاالجــــــ

(، أن مستوى تعليم الطالب )املراهقني( اخلاص بهم حيث تبني ان مستوى تعليم 3يوضح اجلدول السابق رقم)

( بنسبة بلغت 166%( ، وتلى ذلك التعليم الثانوى الصنايع حيث بلغ )3,51( بنسبة بلغت )197العام بلغ )الثانوى 

 %(  .  5.5( بنسبة بلغت )21%( ، وجاء فى املرتبة االخرية التعليم الثانوى التجارى حيث بلغ )2,43)

 )د( من حيث عدد افراد األسرة : 

 384لدراسة من املراهقني وفقًا لعدد افراد األسرة                      ن= يوضح توزيع أفراد عينة ا (4جدول رقم )

 الرتتيب النسبة % التكرار عدد أفراد االسرة م

1 2-5 237 
7,61 % 

1 

2 6-9 137 
7,35 % 

2 

3 10-13 4 
0,1 % 

4 
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 6 فأكثر13 4
6,1 % 

3 

 - %100 384 مـــاىلاالجــــ

( اىل 5-2اخلاص بتوزيع عينة الدارسة اخلاص بعدد أفراد االسرة حيث بلغت فئة )(، 4يوضح اجلدول السابق رقم)

( ، ثم فئة %7,35( مفردة ، بنسبة بلغت )137( اىل )9-6( ، ويليها فئة )% 7,61(مفردة وبنسبة بلغت )237)

مفردة ، وبلغت  (4( التى تتوصل اىل )13-10%( ، ووصلت فئة ) 6,1( مفردة ، وبنسبة بلغت )6فأكثر( وبلغت )13)

 %( . 0,1النسبة اىل )

( اجملال الزمنى : فرتة مجع البيانات الدراسة بشقيها النظرى والعملى ، حيث استغرقت فرتة مجع البيانات 3

 . 12/2015: ا/2014/  22/4الفرتة من

 احملور الثانى : عرض وحتليل بيانات ونتائج الدراسة :

 ( النتائج اخلاصة باملراهقني:1

 -:لالبأساليب املعاملة غري السوية من املراهقني ب اوال: النتائج اخلاصة 

 (5جدول رقم )

أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة من املراهقني فيما يتعلق ب

 384ن=    -لالب:

 االسلوب م

 ال احيانا نعم

جمموع 

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

النسبية 

% 

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

 6 69.70 2.09 803 0,7 27 8,76 295 1,16 62 أرفع صوتي على أبي 1

 9 56.08 1.68 646 9,41 161 9,47 184 2,10 39 أهدد أبي برتك املنزل 2

3 

أذاكر دروسي إلرضاء 

 أبي

65 9,16 170 3,44 149 8,38 852 2.22 73.96 2 

4 

 اخاصم أبي عند حدوث

 مشكلة معه

84 9,21 265 0,69 35 1,9 817 2.13 70.92 5 
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 االسلوب م

 ال احيانا نعم

جمموع 

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

النسبية 

% 

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

5 

 برغممع أبي  أتعامل

 قسوته علي

63 4,16 198 6,51 123 0,32 828 2.16 71.88 4 

 3 73.70 2.21 849 ,8 3 3,77 297 9,21 84 ال يتقبل أبي ألفكاري 6

7 

اجتاهل وجود أبي وال 

 اعطيه

31 1,8 232 4,60 121 5,31 678 1.77 58.85 8 

8 

أسئ معاملة أبي بردود 

 أفعالي

26 8,6 326 9,84 32 3,8 762 1.98 66.15 7 

 10 49.57 1.49 571 6,57 221 2,36 139 3,6 24 اقوم بسب أبي لفظيًا 9

 1 94.97 2.85 1094 2,5 20 7,4 18 1,90 346 عند معامليت ال احرتم أبي 10

 790اجملموع املرجح للبعد =

للبعداالول  املتوسط املرجح

=2.06 

 %68.58القوة النسبية للبعد=

  :أنلالب يتضح  أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني( واملتعلقة ب5وباستقراء معطيات اجلدول السابق رقم )

 توسطوامل( ، 790)تتوزع توزيعًا إحصائيًا وفق اجملموع العام للتكرارات املرجحة والذى بلغ ستجابات الاهذه 

 .  ( 68.58)  بلغتللبعد والتى  نسبيةالقوة ال( ، و06,2(املرجح

ولقد جاءت هذه االستجابات مرتبة وفق متوسطها النسبى وقوتها النسبية حيث أن ما يدل على وجود تلك 

األساليب بدرجة كبرية وفق متوسطها املوزون وقوتها النسبية والتى مت ترتيبها تنازليا وفق موافقة عينة 

 ة كالتاىل :  الدراس

مبتوسط مرجح  وذلكيف الرتتيب األول " ال احرتم أبى عند معاملتى معه ( والتى مفادها " 10العبارة رقم ) توجاء

 وفى هذا السياق جاءت دراسة سكوت وكريستني %(.94.97( وبقوة نسبية )2.85)

(ScottP.Sells,KristinWinokurEarly 2011بعنوان احلد من املعارضة واالضط ) ربات السلوكية لدى
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املراهقني، على ان املراهقني يستخدمون سلوكيات متطرفة مثل عدم األحرتام ، اهلروب ، والعنف ، والتغيب 

عن املدرسة

 (1)

  . 

( 2.22مبتوسط مرجح )وذلك " أذاكر دروسي إلرضاء أبي " يف الرتتيب الثاني التى مفادها  و( 3جاءت العبارة رقم )

  ( . %73.96وبقوة نسبية )

( 2.21مبتوسط مرجح )وذلك " ال يتقبل أبي ألفكاري " يف الرتتيب الثالث ( والتى مفادها 6جاءت العبارة رقم )

وتعكس هذه النتيجة بدرجة كبرية أهمية التعبري عن آرائهم وتكوينهم الفكرى %( 73.70وبقوة نسبية )

 .ويريدون من الوالدين التعامل معهم على هذه الطريقة 

" أتعامل مع أبي برغم قسوته علي"  يف الرتتيب الرابع  مبتوسط مرجح ( والتى مفادها 5لعبارة رقم )ت اوجاء

 % ( .71.88( وبقوة نسبية )2.16)

مبتوسط  " اخاصم أبي عند حدوث مشكلة معه " ويف الرتتيب اخلامس ( والتى مفادها4ت العبارة رقم )وجاء

 % (  .70.92( وبقوة نسبية )2.13مرجح )

" أرفع صوتي على أبي عند حدوث مشكلة " يف الرتتيب السادس مبتوسط  ( التى مفادها1رقم ) عبارةال تاءوج

 % (  .69.70( وبقوة نسبية )2.09مرجح )

" أسئ معاملة أبي بردود أفعالي بشكل غري الئق " يف الرتتيب السابع ( التى مفادها 8رقم )عبارة الجاءت و

 % (.66.15بية )( وبقوة نس1.98مبتوسط مرجح )

" اجتاهل وجود أبي وال اعطيه اى اهتمام" يف الرتتيب الثامن مبتوسط مرجح  ( التى مفادها7رقم ) عبارةالجاءت و

 % (  .58.85( وبقوة نسبية )1.77)

" أهدد أبي برتك املنزل عند حدوث مشكلة معه" يف الرتتيب التاسع مبتوسط  التى مفادها عبارةال توجاء

 .% ( 56.08وبقوة نسبية)( 1.68مرجح )

( وبقوة 1.49يف الرتتيب العاشر مبتوسط مرجح ) " لفظيًا" اقوم بسب أبي  ( التى مفادها9رقم ) عبارةالجاءت و

 %(  .49.57نسبية )

السلوكيات اليت يتم أن  (2011دراسة غريفورى روت ، ليلى أندرسون ) ومن خالل النتائج السابقة تتنفق

استخدامها من قبل املراهقني ما هي إال لفت النظر ، واملراهقني يلجئون إىل العنف من أجل إبعاد والديهم من 

                                                 

1-  Scott P. Sells, Kristin Winokur Early: Reducing Adolescent Oppositional and Conduct Disorders: An 

Experimental Design Using the Parenting with Love and Limits® Model , Professional Issues in Criminal 

Justice Vol 6(3 & 4),pp16, 2011.   
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السيطرة على حياتهم ، حيث توصى هذه الدراسة باستخدام منوذج لدعم األسر اليت يكون فيها مراهق يقوم 

، وتقديم الدعم جلميع اجملتمعات ملنع أشكال العنف اليت هي بالعنف ضد الوالدين ، مع منع العنف املنزلي 

جزء من دورة األجيال

(1)

. 

 -:لالب السباب التى أدت اىل اساليب معاملة غري السوية من املراهقنيالنتائج اخلاصة با : ياثان

أساليب املعاملة غري السوية من يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة من املراهقني فيما يتعلق ب (6جدول رقم )

 384ن=     -لالب:املراهقني 

 االسلوب م

جمموع  ال احيانا نعم

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

 %النسبية

 بيالرتت

 % ك % ك % ك

1 

أبي يهمل يف رعاييت 

 ماديًا

28 3,7 33 6,8 323 1,84 473 23,1 06,41 10 

2 

زيادة عدد افراد االسرة 

 املسكنفى 

41 7,10 63 4,16 280 9,72 529 38,1 92,45 9 

3 

تفضيل أبي ألخوتي 

 أكثر مين

55 3,14 211 9,54 118 7,30 705 84,1 20,61 7 

 8 82,51 55,1 597 7,60 233 2,23 89 1,16 62 سعادة أبي ال تهمين 4

5 

ال افضل قضاء وقت 

 املنزلففراغى 

229 6,59 149 8,38 6 6,1 991 58,2 02,86 1 

6 

أبي ال حيب أن يكون 

 لدي أصدقاء

71 5,18 295 8,76 18 7,4 821 14,2 27,71 6 

7 

على اى اعرتض مع أبي 

 ئ ليتصرف يس

153 3,39 220 3,57 11 9,2 910 37,2 99,78 2 

 3 30,76 29,2 879 3,2 9 4,66 255 3,31 120 ال أتفق مع أبي بالتواجد 8

                                                 

)1(Gregory Routt & Lily Anderson : Adolescent Violence to Wards Parents , Journal of Aggression , 

Maltreatment& Trauma,20:1, 1-19 

  http://dx.doi.org/10.1080/10926771.2011.537595. 
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 االسلوب م

جمموع  ال احيانا نعم

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

 %النسبية

 بيالرتت

 % ك % ك % ك

9 

ال أحل مبكان أبي أثناء 

 أنشغاله

123 0,32 230 9,59 31 1,8 860 24,2 65,74 4 

 5 14,72 16,2 831 8,7 30 0,68 261 2,24 93 أعاند أبي دائمًا 10

 937,65القوة النسبية للبعد=   978,1املتوسط املرجح للبعد=  759.6اجملموع املرجح للبعد = 

ساليب أاالسباب التى أدت اىل ( والذى يوضح استجابات الطالب حول 6وباستقراء معطيات اجلدول السابق رقم )

 اجملموع الوزنيتتوزع إحصائيا وفق  ستجاباتالا هذه أنُيالحظ  عاملة غري السوية من املراهقني مع األبامل

( وهذة االستجابات تعرب عن االسباب 937,65) غت، وقوة نسبية بل (978,1املرجح للبعد ) ( ، مبتوسط759.6)للبعد 

التى أدت املراهقني فى التعامل باالساليب غري السوية مما يدل على أهمية االهتمام بتوفري الدورات التدربية 

 والتى ُتمكن الوالدين  من حتسني اساليب تعاملهم مع هذه الفئة . 

والقوة النسبية والتى مت ترتيبها تنازليًا وفق موافقة وجاءت هذه االستجابات مرتبة طبقًا للمتوسط املرجح 

 عينة الدراسة كالتاىل : 

" يف الرتتيب األول مبتوسط مرجح  " ال افضل قضاء وقت فراغى فى املنزل ( التى مفادها5رقم ) عبارةال توجاء

 . %(02,86( وبقوة نسبية )58,2)

الرتتيب الثاني مبتوسط فى على اى تصرف يسئ ىل " اعرتض مع أبي "  ( التى مفادها 7رقم ) عبارةالجاءت و

 % ( .99,78( وبقوة نسبية )37,2مرجح )

يف الرتتيب الثالث  "  ال أتفق مع أبي بالتواجد يف املناسبات االجتماعية"  ( التى مفادها 8رقم ) عبارةالجاءت 

 %(  .30,76( وبقوة نسبية )29,2مبتوسط مرجح )

( 24,2يف الرتتيب الرابع مبتوسط مرجح ) "ال أحل مبكان أبي أثناء أنشغاله "  ( التى مفادها9رقم ) عبارةال توجاء

 % ( .65,74وبقوة نسبية )



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

146 

( وبقوة نسبية 16,2" يف الرتتيب اخلامس مبتوسط مرجح ) أعاند أبي دائمًا"  ( التى مفادها 10رقم ) عبارةالجاءت 

(14,72.  ) % 

يف الرتتيب السادس مبتوسط مرجح  " أبي ال حيب أن يكون لدي أصدقاء"  التى مفادها  (6رقم ) عبارةال توجاء

 % (  .27,71( وبقوة نسبية )14,2)

  (84,1يف الرتتيب السابع مبتوسط مرجح ) " تفضيل أبي ألخوتي أكثر مين"  ( التى مفادها 3رقم ) عبارةالجاءت و

 % ( .20,61وبقوة نسبية )

( وبقوة 55,1يف الرتتيب الثامن مبتوسط مرجح ) "سعادة أبي ال تهمين "  ( التى مفادها 4رقم ) عبارةالجاءت و

 % (  . 82,51نسبية )

يف الرتتيب التاسع مبتوسط مرجح  " زيادة عدد افراد االسرة فى املسكن " ( التى مفادها 2رقم ) عبارةال توجاء

 . % ( 92,45( وبقوة نسبية)38,1)

( وبقوة 23,1" يف الرتتيب العاشر مبتوسط مرجح )أبي يهمل يف رعاييت ماديًا"  ( التى مفادها1رقم ) عبارةالجاءت و

 %(  .06,41)نسبية 

 -:لالم أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني ثالثا: النتائج اخلاصة ب

أساليب املعاملة غري السوية من يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة من املراهقني فيما يتعلق ب (7جدول رقم )

 384ن=   -لالم :املراهقني 

 االسلوب م

جمموع  ال احيانا نعم

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

 %النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

1 

أرفع صوتي على أمي عند حدوث 

 مشكلة

292 0,76 86 4,22 6 6,1 1054 2.74 91.49 2 

2 

حدوث أهدد أمي برتك املنزل عند 

 مشكلة

60 6,15 204 1,53 120 3,31 708 1.84 61.46 10 

 3 77.78 2.33 896 2,49 189 9,34 134 9,15 61 أذاكر دروسي إلرضاء أمي 3
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 االسلوب م

جمموع  ال احيانا نعم

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

 %النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

4 

اخاصم أمي عند حدوث املشاكل 

 معها

103 8,26 242 0,63 39 2,10 832 2.17 72.22 5 

 6 71.96 2.16 829 9,41 161 0,32 123 0,26 100 أتعامل مع أمي برغم قسوتها علي 5

 4 75.00 2.25 864 3,1 5 4,72 278 3,26 101 ال تتقبل أمي ألفكاري 6

7 

اجتاهل وجود أمي وال اعطيها اى 

 اهتمام

74 3,19 260 7,67 50 0,13 792 2.06 68.75 8 

8 

أسئ معاملة أمي بردود أفعالي 

 بشكل غري

41 7,10 313 5,81 30 8,7 779 2.03 67.62 9 

 7 69.10 2.07 796 1,8 31 6,76 294 4,15 59 اقوم بسب أمي لفظيًا 9

 1 95.05 2.85 1095 3,2 9 2,10 39 5,87 384 عند معامليت معها ال احرتم أمي 10

 04,75القوة النسبية للبعد= 25,2املتوسط املرجح للبعد=  864 ,5اجملموع املرجح للبعد = 

 :أنلالم يتضح  أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني( واملتعلقة ب7وباستقراء معطيات اجلدول السابق رقم ) 

 توسطوامل( ، 864 ,5)تتوزع توزيعًا إحصائيًا وفق اجملموع العام للتكرارات املرجحة والذى بلغ ستجابات الاهذه 

 .  (  04,75)  بلغتللبعد والتى  نسبيةالقوة ال، و  (25,2املرجح )

( 2.85" يف الرتتيب األول مبتوسط مرجح )ها ى عند معاملتى معم" ال احرتم أ (التى مفادها 10رقم) عبارةال تجاء

 %(.95.05وبقوة نسبية )

عند حدوث مشكلة " يف الرتتيب الثاني مبتوسط  أميعلى  يصوت أرفع"  ( التى مفادها1رقم ) عبارةالجاءت 

 % ( .91.49نسبية ) ( وبقوة2.74مرجح )

( وبقوة 2.33" يف الرتتيب الثالث مبتوسط مرجح ) أمي إلرضاء يكر دروساذأ"  ( والتى مفادها3رقم) عبارةالجاءت 

 %(  .77.78نسبية )

( وبقوة 2.25" يف الرتتيب الرابع مبتوسط مرجح ) ال تتقبل أمي ألفكاري"  ( التى مفادها6رقم ) عبارةال تجاء

  % ( .75.00نسبية )
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ي عند حدوث مشكلة معه " يف الرتتيب اخلامس مبتوسط مرجح م" اخاصم أ( التى مفادها4رقم )عبارة الجاءت 

 % (  .72.22( وبقوة نسبية )2.17)

" يف الرتتيب السادس مبتوسط مرجح  علي اقسوته برغم أميمع  أتعامل"  ( التى مفادها5رقم ) عبارةت الجاء

 % (  .71.96( وبقوة نسبية )2.16)

( وبقوة 2.07" يف الرتتيب السابع مبتوسط مرجح ) لفظيًاي م" اقوم بسب أ ( التى مفادها9رقم ) عبارةالجاءت 

 % ( .69.10نسبية )

 الرتتيب الثامن مبتوسط مرجح ي وال اعطيه اى اهتمام" يفم" اجتاهل وجود أ ( التى مفادها7رقم ) عبارةالجاءت 

 % (  .68.75( وبقوة نسبية )2.06)

" يف الرتتيب التاسع  أسئ معاملة أمي بردود أفعالي بشكل غري الئق"  ( التى مفادها8رقم ) عبارةال تجاء

 .% ( 67.62( وبقوة نسبية)2.03مبتوسط مرجح )

ند حدوث مشكلة معه " يف الرتتيب العاشر ي برتك املنزل عم" أهدد أ( التى مفادها2رقم )عبارة الجاءت 

  %(.61.46( وبقوة نسبية )1.84مبتوسط مرجح )
 -:لالم السباب التى أدت اىل اساليب معاملة غري السوية من املراهقنيرابعا: النتائج اخلاصة با

أساليب املعاملة غري السوية من يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة من املراهقني فيما يتعلق ب (8جدول رقم )

 384ن=   -لالم:املراهقني 

 االسلوب م

جمموع  ال احيانا نعم

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

 %النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

 10 38.72 1.16 446 8,88 141 3,6 24 9,4 19 أمي تهمل يف رعاييت ماديًا 1

2 

زيادة عدد افراد االسرة فى 

 املسكن

33 6,8 73 0,19 278 4,72 523 1.36 45.40 8 

 7 55.64 1.67 641 6,45 175 6,45 161 5,12 48 تفضيل أمي ألخوتي أكثر مين 3

 9 40.36 1.21 465 7,85 329 6,7 29 8,6 26 سعادة أمي ال تهمين 4

 1 87.07 2.61 1003 - - 8,38 149 2,61 235 ال افضل قضاء وقت فراغى فى املنزل 5

6 

أمي ال حتب أن يكون لدي 

 أصدقاء

64 7,16 295 8,76 25 5,6 807 2.10 70.05 6 
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 االسلوب م

جمموع  ال احيانا نعم

 االوزان

املتوسط 

 املرجح

 القوة

 %النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

7 

اعرتض مع أمي على اى تصرف 

 يسئ ىل

172 8,44 204 1,53 8 1,2 932 2.43 80.90 2 

8 

ال أتفق مع أمي بالتواجد يف 

 املناسبات

152 6,39 204 1,53 28 3,7 892 2.32 77.43 3 

 4 75.00 2.25 864 7,11 45 6,51 198 7,36 141 أنشغاهلاال أحل مبكان أمي أثناء  9

 5 72.40 2.17 834 9,9 38 0,63 242 1,27 104 أعاند أمي دائمًا 10

 29,64القوة النسبية للبعد= 92,1املتوسط املرجح للبعد =  740 ,7اجملموع املرجح للبعد = 

االسباب التى أدت اىل اساليب معاملة غري السوية من ( واملتعلقة ب8وباستقراء معطيات اجلدول السابق رقم ) 

  :أنم يتضح املراهقني مع األ

 ط( ، مبتوس  740 ,7)تتوزع توزيعًا إحصائيًا وفق اجملموع العام للتكرارات املرجحة والذى بلغ ستجابات الاهذه 

 .(29,64)، وبقوة نسبية بلغت (92,1)

ضل قضاء وقت فراغى فى املنزل " يف الرتتيب األول مبتوسط مرجح " ال اف ( التى مفادها5رقم ) عبارةال توجاء

 %(.87.07( وبقوة نسبية )2.61)

على اى تصرف يسئ ىل " يف الرتتيب الثاني مبتوسط مرجح اعرتض مع أمي "  ( التى مفادها7رقم ) عبارةالجاءت 

 % ( .80.90( وبقوة نسبية )2.43)

" يف الرتتيب الثالث  أتفق مع أمي بالتواجد يف املناسبات االجتماعيةال "  ( التى مفادها8رقم ) عبارةالجاءت 

 %(  .77.43( وبقوة نسبية )2.32مبتوسط مرجح )

( 2.25" يف الرتتيب الرابع مبتوسط مرجح ) ال أحل مبكان أمي أثناء أنشغاهلا " ( التى مفادها9رقم ) عبارةال تجاء

  % ( .75.00وبقوة نسبية )

( وبقوة نسبية 2.17" يف الرتتيب اخلامس مبتوسط مرجح ) أعاند أمي دائمًا"  ( التى مفادها10رقم ) عبارةالجاءت 

(72.40.  ) % 

" يف الرتتيب السادس مبتوسط مرجح  أمي ال حتب أن يكون لدي أصدقاء" ( التى مفادها6رقم )عبارة ال تجاء

 % (  .70.05( وبقوة نسبية )2.10)
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( 1.67" ويف الرتتيب السابع مبتوسط مرجح ) تفضيل أمي ألخوتي أكثر مين" تى مفادها( ال3رقم )عبارة الجاءت 

 % ( .55.64وبقوة نسبية )

" زيادة عدد افراد االسرة فى املسكن " يف الرتتيب الثامن مبتوسط مرجح  ( التى مفادها2رقم ) عبارةالجاءت 

 % (  .45.40( وبقوة نسبية )1.36)

( وبقوة 1.21" يف الرتتيب التاسع مبتوسط مرجح ) سعادة أمي ال تهمين " ( التى مفادها4رقم ) عبارةال تجاء

 .% ( 40.36نسبية)

( 1.16" يف الرتتيب العاشر مبتوسط مرجح )  أمي تهمل يف رعاييت ماديًا"  ( التى مفادها1رقم ) عبارةالجاءت 

 %(  .38.72وبقوة نسبية )

 تصور املقرتح ملواجهة مثل هذه املشكالت ؟ خامسا: النتائج اخلاصة با ال

 384(                         ن = 9جدول رقم )

 الرتتيب النسبة التكرار االسلوب م

 7 %65.10 205 جيب الوالدين ان يدركوا ان جيلهم خيتلف عن جيل االبناء 1

 8 %59.89 230 جيب على الوالدين احرتام افكار وآراء االبناء 2

 6 %88.54 340 على الوالدين التعرف بأهمية تقافة االعتذارجيب  3

 5 %95.57 367 املعاملة احلسنة من الوالدين لالبناء ومصحابتهم  4

 3 %98.69 379 تقديم النصح واالرشاد لالبناء وعدم معاندتهم   5

 1 %99.47 382 أهمية اشعار االبناء باحلب واحلنان ووجود حوار فى االسرة  6

 4 %98.17 377 حسن تربية االبناء منذ الصغر واالهتمام بهم  7

 2 %98.95 380 عدم التشدد فى حماسبة االبناء على كل فعل وإلقاء اللوم عليهم 8

  :أن( واملتعلقة بالتصور املقرتح ملواجهة مثل هذه املشكالت يتضح 9وباستقراء معطيات اجلدول السابق رقم )

( 382( التى مفادها "أهمية اشعار االبناء باحلب واحلنان ووجود حوار فى االسرة " بتكرار )6جاءت العبارة رقم )

 ( . 99.47وبنسبة )
( التى مفادها "عدم التشدد فى حماسبة االبناء على كل فعل وإلقاء اللوم عليهم "  بتكرار 8جاءت العبارة رقم )

 (.98.95( وبنسبة )380)
( وبنسبة 379( التى مفادها "تقديم النصح واالرشاد لالبناء وعدم معاندتهم" بتكرار )5ارة رقم )جاءت العب

(98.69.) 
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 (.98.17( وبنسبة )377( التى مفادها "حسن تربية االبناء منذ الصغر واالهتمام بهم " بتكرار )7جاءت العبارة رقم )
( وبنسبة 367من الوالدين لالبناء ومصاحبتهم" بتكرار )( التى مفادها "املعاملة احلسنة 4جاءت العبارة رقم )

(95.57.) 
( وبنسبة 340( التى مفادها "جيب على الوالدين التعرف باهمية ثقافة االعتذار" بتكرار )3جاءت العبارة رقم )

(88.54.) 
بناء" بتكرار ( التى مفادها "جيب على الوالدين ان يدركوا ان جيلهم خيتلف عن جيل اال1جاءت العبارة رقم )

 (.65.10( وبنسبة )250)
 (.59.89( وبنسبة )230( التى مفادها "جيب على الوالدين احرتام افكار وآراء االبناء" بتكرار )2جاءت العبارة رقم )

 (التصور املقرتح لدور اخلدمة االجتماعية لتعديل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم . 2

راسة امليدانية التى قامت بها الباحثة ، وما أظهرت من نتائج ومن حتليل الدراسات السابقة انطالقا من الد

ميكن وضع تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتماعية لتعديل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني 

 لوالديهم . 

 ويتضمن هذا التصور النقاط الرئيسية التالية : 

 ح .)أ(اهلدف من التصور املقرت

 )ب(املسلمات التى ينطلق منها التصور املقرتح . 
 )ج(االسس والركائز التى يستند عليها التصور املقرتح . 

 )ه(عوامل جناح التصور املقرتح . 
 )و(أنـــــســــــــاق التصور املقرتح . 

 -وميكن توضيح العناصر التى يتضمنها التصور املقرتح كالتاىل : 

 اهلدف من التصور املقرتح . 
 حتديد أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم . 

 حتديد األسباب التى أدت اىل أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم. 
 . ة من املراهقني لوالديهمالتوصل لدور مقرتح للخدمة االجتماعية فى تعديل أساليب املعاملة غري السوي

 املسلمات التى ينطلق منها التصور . 
 التاكيد على متاسك االسرة فى اجملتمع . 
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 التاكيد على أهمية توفر جوى اسرى طبيعى لألبناء من أجل التعايش فية.
 تأكيد دور الوالدين فى الرتبية من أجل اخراج شخص سوى اىل اجملتمع . 

 سليمة .  تاكيد دور الوالدين فى تربية االبناء تربية دينية
 اطالع الوالدين على أساليب الرتبية احلديثة .

 تعريف الطالب بأهمية احرتام الوالدين واختاذهم قدوة . 
 توضيح السلوكيات السوية وغري السوية للطالب عند التعامل مع الوالدين.

 تعريف الطالب بااللتزام باتباع السلوكيات السوية عند التعامل مع الوالدين.
 .أبن/ أبنة( _أم  –أهمية العالقة التفاعلية بني االبناء والوالدين مثلث العالقة االسرية )أب تأكيد على 

 االسس والركائز التى يستند عليها التصور . 
نتائج البحوث والدراسات السابقة التى تناولت أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم ودور اخلدمة 

 االجتماعية خاصة . 

القراءات واملعارف النظرية اخلاصة باملوضوعات واملفاهيم املرتبطة بأساليب املعاملة غري السوية من املراهقني 

 عامة ودور اخلدمة االجتماعية خاصة . 
 آراء اخلرباء واملتخصصني األكادمييني فى جمال الرتبية والسلوكيات عامة واخلدمة االجتماعية خاصة . 

ا الدراسة احلالية والتى أظهرت أهمية تعديل أساليب املعاملة غري السوية من النتائج التى كشفت عنه

 املراهقني لوالديهم .
اإلطار النظرى الذى اعتمدت عليه الدراسة والذى مشل جمموعة من الدراسات والبحوث املرتبطة باملوضوع ، 

 خلدمة االجتماعية .   وذلك لتحديد أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم ودور ا
 عوامل جناح التصور املقرتح . 

: قرتح والتى تتضمن ما يلىترى الباحثة ضرورة أن تتوافر جمموعة من العوامل التى تساهم فى جناح التصور امل

- 

 عقد الندوات التى توضح تأثري أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم.

 . سلوك سوى وجتنب السلوك غري السوىالوالدين والطالب مهارات التعامل ب توفري دورات تدربية إلكساب
 عقد مؤمترات ملناقشة أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم ودور اخلدمة االجتماعية . 
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راهقني توفري اجملالت والنشرات الثقافية التى تتيح املعلومات واخلربات حول أساليب املعاملة السوية من امل

 لوالديهم . 
عقد االجتماعات مع املتخصصني مبجال الرتبية والسلوكيات واخلدمة االجتماعية باجملتمع للتناقش حول 

 تأثري أساليب املعاملة غري السوية من املراهقني لوالديهم .                    
 أنساق التعامل . 

 أنساق اهلدف . 
 بإدارة بنى سويف التعلمية. طالب املرحلة الثانوية بنني وبنات  

 االسرتاتيجيات املستخدمة فى التصور . 
 اسرتاتيجية تغري السلوك .                )ج( إسرتاتيجية املناقشة .

 إسرتاتيجية حل املشكلة .                )د( إسرتاتيجية االتصال .
 االدوار املهنية التى يستند عليها التصور . 

 كمنشط . –          دوره كموجه .      -

 كمالحظ .  -دوره كمدعم .                -

 كخبري .  –كمخطط .                    -

 كمنفذ .  -كمشرف                      -

 كمشارك .    -كمنسق                       -

 كميسر .  –دورة كوسيط .                 -

 فريق العمل . 
 بية والسلوكيات فى داخل وخارج املدرسة .اخلرباء فى جمال الرت

 اخلرباء فى جمال اخلدمة االجتماعية فى داخل وخارج املدرسة . 

 ادارة مدارس الثانوية بإدارة بنى سويف التعلمية . 
 طالب املرحلة الثانوية بتلك االدارة . 

 أولياء أمور الطالب من نفس عينة طالب املرحلة الثانوية . 
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 املستدامة االقتصاد األخضر لتحقيق التنميةالتمكني من 

 مسية شاكريأ/ 

 اجلزائر -2-جامعة: حممد األمني دباغني سطيف احلقوق و العلوم السياسية  كلية أستاذة مساعدة قسم "أ"

soumayachakri@ymail.com 

 امللخص :

تطور مفهوم التنمية مع تطور البعد البشري يف الفكر االقتصادي السائد حيث اهتم بالرفاهية االجتماعية 

خالل اخلمسينيات، لينتقل خالل الستينات إىل االهتمام بالتعليم و التدريب، ثم يف السبعينات إىل ختفيف 

املستدامة و الذي احتل مكانا بارزا  حدة الفقر وتأمني حاجات اإلنسان األساسية وصوال إىل مفهوم التنمية

على تعريف التنمية املستدمية يف املبدأ  1992على املستوى الدولي، أين اتفقت دول العامل يف مؤمتر األرض عام 

الثالث الذي أقره مؤمتر البيئة و التنمية  على أنها :"ضرورة إجناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق على شكل 

االقتصاد األخضر أنه االقتصاد موية والبيئية ألجيال احلاضر و املستقبل". و من هنا ُعرف متساو، احلاجات التن

الذي يهدف إىل حتسني حياة اإلنسان و حتقيق العدالة االجتماعية و احلد من املخاطر البيئية و عدم استنزاف 

 قتصادي و االجتماعي و البيئي.املوارد الطبيعية لضمان حقوق األجيال القادمة، حمققا الرتابط بني البعد اال

عن اإلشكالية الرئيسة  فكيف يتم التمكني من االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة؟ و تتفرع

 إشكاالت فرعية أهمها:

 ما املقصود من االقتصاد األخضر و ما أساسه ؟- 

 ما هي أدوات التمكني من االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة؟  -

 و ما هي األساليب الداخلية للدولة لتحقيق االقتصاد األخضر؟ -

مفهوم االقتصاد األخضر ، أساسه القانوني، االقتصادي و البيئي يف البحثية يف البداية  الورقة هذه تستعرض

ليتم بعدها عرض أهم أدوات التمكني من االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة من  املبحث األول،

الطاقة اخلضراء، االستثمار األخضر، التكنولوجيا اخلضراء، التغيري املناخي، احلياة اخلضراء و املدينة خالل: 

أساليب الدولة يف أهم املستدامة و الوظائف اخلضراء يف املبحث الثاني. أما املبحث الثالث فقد عرض  اخلضراء

أسلوب العقود االتفاقية، أسلوب اجلباية البيئية دعم تطبيق االقتصاد األخضر السيما منها األساليب الوقائية، 

 و األسلوب اجلزائي سواء كان مدني و جنائي أو حتى إداري لتحقيق فعالية لالقتصاد األخضر.
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 و تناولت اخلامتة أهم النتائج و التوصيات لتحقيق فعال لالقتصاد األخضر.

 لتمكني.الكلمات املفتاحية: االقتصاد، األخضر، التنمية املستدامة، ا

 مقدمة : 

املخاطر مما أدى إىل تفاقم  أهملت املفاهيم االقتصادية القدمية أهمية البعد البيئي يف التنمية االقتصادية

البيئية، نتيجة لطغيان الّنموذج االقتصادي املبين أساسًا على النمو االقتصادي امُلقاس بالناتج الداخلي اإلمجالي 

ُندرة املوارد الطبيعية األولية، التبعية الطاقية لالقتصاديات  لى البيئة،دون االهتمام بكلفته الّسلبية ع

املتقدمة،  فكان من األهمية مبكان صياغة مفاهيم اقتصادية ناجعة مبنية على أساس احلفاظ على 

البيئة من أجل تصحيح االختالالت البيئية و ذلك من خالل إتباع سياسات اقتصادية عاملية وإقليمية ووطنية 

تدعم االستدامة البيئية لالنفجار الدميغرايف، و تعيد تنظيم الّسوق الطاقية العاملية، و تعتمد سياسات 

اقتصادية قوامها االستقالل الّطاقي، إذ تعّددت السياسات االقتصادية بني الدول حبسب توّفر مصادر الّطاقة 

ة النووية كعماد لبناء سياساتها االقتصادية  على الّصعيد الوطين؛ وعلى سبيل املثال رّكزت فرنسا على الّطاق

واعتمدت الصني على الّطاقات األحفورية واستغالل الّسدود فيما اجتهت جهود أملانيا حنو االبتكار لتعزيز 

الّطاقات املتجّددة.

1

 االهتمام نأ مفادها هامة، حقيقة على املستدامة التنمية فلسفة تركزو بالتالي  
 االقتصادية للتنمية الصلب األساس هو بالبيئة

 املبحث األول: مفهوم االقتصاد األخضر

(، اإلقتصاد األخضر: "االقتصاد الذي ينتج عنه حتسني الّرفاهية UNEPيعرف برنامج األمم املتحدة للبيئة )

وُندرة البشرية، وامُلساواة االجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى اإلقالل بصورة ملحوظة من األخطار البيئية 

املوارد االيكولوجية؛ ويرتكز على إعطاء وزن ُمتساو للّتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية 

واالستدامة البيئية"

2

. 

وبتعبري أبسط، فإن االقتصاد األخضر هو "اقتصاد منخفض الكربون وفعال من حيث املوارد وشامل اجتماعيًا. 

طة استثمارات من القطاعني العام واخلاص تفضي إىل ختفيض وُيوجَّه فيه النمو يف الدخل والعمالة بواس

                                                 

تيًا. من العاملية إىل أبو القاسم زياني، احلسني شكراني،" االقتصاد األخضر: بني تطّور األطر النظرية وتفعيلها مؤّسسا - 1

 . 6الوطنية"، ص

2 UNEP, 2011. Green Economy Report. Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication. UNEP Edition, p.16. 
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انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة واملوارد ومنع خسارة التنّوع اإلحيائي وخدمات 

  .1"النظم اإليكولوجية

تعزيز النمو االقتصادي و عرفت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: "إن املقصود بالنمو األخضر هو 

والتنمية مع ضمان أن تواصل الثروات الطبيعية توفري املوارد واخلدمات البيئية اليت تعتمد عليها رفاهيتنا. 

 ."ولتحقيق ذلك، جيب أن حيفز االستثمار واالبتكار، مما يدعم النمو املطرد ويتيح فرصًا اقتصادية جديدة

د األخضـر مـن خيبـة األمـل مـن النظـام االقتصـادي العـــاملي الســـائد جـاء التفكيـر بـالتحول إلـى االقتصـا

حاليـــا واألزمـــات العديـــدة املتزامنـــة )انهيـــارات األســـواق، األزمـــات املاليـــة واالقتصادية، ارتفاع 

ملوارد الطبيعية وتسارع التغيري أسعار الغذاء، ارتفاع نسبة البطالة، التقلبات املناخية، الرتاجع السريع يف ا

 البيئي، الندرة املتنامية يف األراضي املنتجة.

االقتصاد األخضر يف سياق التنمية  أن 2012وترى وثيقة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

نرى أنه ميكن أن املستدامة والقضاء على الفقر هو أحد األدوات اهلامة املتاحة لتحقيق التنمية املستدامة، و

يتيح خيارات ملقرري السياسات، وليس من املفروض أن يكون جمموعة من القواعد اجلامدة. ونشدد على 

ضرورة أن يسهم االقتصاد األخضر يف القضاء على الفقر ويف حتقيق النمو االقتصادي املطرد وتعزيز اإلدماج 

لعمل الالئق للجميع، واحلرص يف الوقت ذاته االجتماعي وحتسني أحوال البشر وخلق فرص العمل وتوفري ا

 على استمرار النظم اإليكولوجية لكوكب األرض يف أداء وظائفها على حنو سليم.

وينطوي االقتصاد األخضر على الفصل بني استخدام املوارد والتأثريات البيئية وبني النمو االقتصادي. وهو يتسم 

اخلضراء، تدعمه يف ذلك إصالحات متكينية على مستوى بزيادة كبرية يف االستثمارات يف القطاعات 

السياسات. وتتيح هذه االستثمارات، العمومية منها واخلاصة، اآللية الالزمة إلعادة رسم مالمح األعمال 

التجارية والبنى التحتية واملؤسسات، وهي تفسح اجملال العتماد عمليات استهالك وإنتاج مستدامة. وسوف 

رسم املالمح هذه إىل زيادة نصيب القطاعات اخلضراء من االقتصاد، وارتفاع عدد الوظائف تفضي عملية إعادة 

                                                 

 56عايد راضي خنفر ، املرجع السابق،ص  - 1
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اخلضراء الالئقة، واخنفاض كميات الطاقة واملواد يف عمليات اإلنتاج، وتقلص النفايات والتلوث، واحنسار 

كبري يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري.

1

 

 بأن املتزايد االقتناع نتيجة ولكنه املستدامة، التنمية مفهوم حمل حيل ال األخضر االقتصاد مفهوم إن
 منوذجا األخضر و الذي يعترب االقتصاد طريق عن إال تتحقق لن املطلوبة املستدامة التنمية حتقيق
 لالقتصاديات املعرفة على أساسًا يقوم والذي النمو، السريعة االقتصادية التنمية مناذج من جديدا
 الطبيعي، البيئي والنظام اإلنسانية االقتصاديات بني ما املتبادلة العالقة معاجلة إىلاهلادفة  البيئية

 الطاقة على وحيتوي احلراري، واالحتباس املناخي، التغري على اإلنسانية للنشاطات العكسي واألثر
 على واحملافظة األحفوري، الوقود من بدال املتجددة، الطاقة أساس على توليدها يقوم واليت اخلضراء

 واليت األخضر االقتصاد منوذج أهمية عن فضاًل فعالة، طاقة كمصادر واستخداماتها الطاقة مصادر
ومنع  واحلقيقي، املستدام االقتصادي النمو وضمان اخلضراء، العمل بفرص يعرف ما خلق يف تكمن

2. البيئي و الرتاجع املوارد و استنزاف احلراري، واالحتباس البيئي، التلوث

 

 لتكون االقتصادية األنشطة وتصويب تشكيل إعادة على األخضر االقتصاد مفهوم و عليه يرتكز
 حتقيق حنو طريقًا األخضر االقتصاد يشّكل حبيث االجتماعية والتنمية للبيئة مساندة أكثر

املستدامة. التنمية

3

 

 املطلب األول : األساس القانوني

( تشكل األساس 1992(، ومؤمتر ريو )1987-1983وجهود جلنة برانتالند )(، 1972الشك أن مؤمتر ستوكهومل )

 املوضوعي لتطوير مفهوم االقتصاد األخضر.

بني مفهومي االقتصاد واإليكولوجية، وحاول الّتمهيد  1972مؤمتر ستوكهومل للبيئة البشرية للعام ربط 

(. إذ بادر املؤمتر إىل Eco-developpementلبناء منوذج تنموي حمافظ للبيئة وضامن لإلنصاف االجتماعي)

                                                 

 26 - 24جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي، بالي، إندونيسيا،  الدورة االستثنائية احلادية عشرة-1

القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة: البيئة يف النظام املتعدد من جدول األعمال املؤقت،  4البند ، 2010شباط/فرباير 

 .6و  5. فقرة UNEP/GCSS.XI/1األطراف، 

 .54(، ص 63-53، ص ص )2014، يناير  39بيئي "، جملة أسيوط للدراسات البيئية ، العددعايد راضي خنفر،" االقتصاد ال - 2

رىل جمدالني ، مفاهيم و مبادئ االقتصاد األخضر، اإلطار املفاهيمي ، اجلهود املبذولة و قصص النجاح، - 3

RoulaMajdalani.pdf-http://css.escwa.org.lb/sdpd/1390/1 

 

http://css.escwa.org.lb/sdpd/1390/1-RoulaMajdalani.pdf
http://css.escwa.org.lb/sdpd/1390/1-RoulaMajdalani.pdf
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من أجل "إجياد حلول للمشاكل البيئية على امُلستويات:  1972إحداث برنامج األمم املتحدة للبيئة  يف العام 

الدولية واالقليمية والوطنية، فانصّب عمله على تقييم السياسات البيئية، وتطوير الربامج البيئية وتقوية 

يم للبيئة"مؤّسسات الّتدبري السل

1

. 

: كّلفت األمم املتحدة اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  )  (Brundtland Commissionجلنة برانتالند

(WCED من أجل إجناز تقرير شامل عن الوضع البيئي العاملي واقرتاح التوصيات املالئمة. وخالل سنة )1987 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية أصدرت اللجنة املذكورة تقريرها الذي أكّد على ترابط 

كأساس لتحديد مفهوم التنمية املستدامة.

2

 

ويف إطار مواجهة املشاكل البيئية اكتسبت هذه األخرية املزيد من األهمية يف إطار املناقشات العاملية سيما 

 1982ة لألمم املتحدة" يف سنة منذ العقدين األخريين من القرن املاضي، أي منذ أن أنشأت "اجلمعية العام

"اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية" )املعروفة باسم "جلنة برونتالند"( لتتوىل دراسة العالقة بني البيئة 

والتنمية. وبعد مخس سنوات نشرت هذه اللجنة تقريرها املعنون: "مستقبلنا املشرتك"، الذي عّرف "التنمية 

تنمية اليت تفي باحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على الوفاء املستدامة" بوصفها: "ال

باحتياجاتها هي األخرى".وقد أوضح التقرير الرتابط الوثيق بني البيئة والتنمية مبا ذكره: "أّن البيئة هي 

نتان ال انفصام حيث حنيا؛ وأن التنمية هي كل ما نفعله سعيا إىل حتسني مصرينا يف هذا املستقر، واالث

 بينهما".
: إذ أدرج مفهوم التنمية املستدامة كأساس للسياسات 1992للبيئة والتنمية لسنة  مؤمتر ريو دي جانري 

( Agenda 21)  21االقتصادية الدولية واالقليمية والوطنية، وانبثق عنه عمليًا برنامج أجندة القرن 

 ( واتفاقية التنوع البيولوجي. UNFCCCاالطارية بشأن التغريات املناخية ) -واالتفاقية

                                                 

, accessed January 3, 2015.http://www.unep.org/french/AboutURL:  1 
"التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات األجيال احلالية دون املساس حباجيات األجيال املقبلة". أنظر تقرير جلنة   2

 برانتالند:

WCED, 1987. Our commun future. Oxford: Oxford University Press, p.43. 

http://www.unep.org/french/About
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كما مّتت أجرأة االنتقال

1

( الذي حّدد Kyoto Protocolاالطارية إىل بروتوكول كيوتو )-من االتفاقية 

كأساس مرجعي،  1990مع اعتبار سنة   باملائة للدول الصناعية 2.5ختفيض ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 

زامات البيئية يف هذا اجملالومّت استثناء الدول النامية من االلت

2

، لكن ُظهور بعض الدول النامية كقوة 

اقتصادية صاعدة )كالصني واهلند والربازيل( أدى بالدول الصناعية إىل ُمراجعة مواقفها الّسابقة. وأدى فشل 

املفاوضات بشأن تطبيق بروتوكول كيوتو إىل تباين املصاحل حول نظام امُلحاصصة خبصوص ختفيض 

(2001ات، والّتنّصل من الّرقابة املفروضة على حجم االنبعاثات )مؤمتر مراكش، االنبعاث

3

 

 (20برنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+

أن تنظم  2009كانون األول/ديسمرب  24 الصادر يف 64/236 قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها

 ‘‘20ريو+’’ أيام، وأصبح هذا املؤمتر يعرف بـ 3 مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة ملدة 2012 يف عام

 .1992يف إشارة إىل الذكرى السنوية العشرين ملؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية عام 

املنظمات واهليئات التابعة سيما  من القرار دعوة ألصحاب املصلحة ذوي الصلة، وال 22وقد تضمنت الفقرة 

لألمم املتحدة، لتقديم "أفكار ومقرتحات تعكس التجارب والعرب اليت تعلموها مساهمًة منهم يف عمليات 

التحضري. وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مستعد لإلسهام بالفوائد اليت جناها من جتربته املتعلقة مبوضوعي 

نمية املستدامة والقضاء على الفقر، وإطار العمل املؤسسي للتنمية املؤمتر"، االقتصاد األخضر يف سياق الت

 املستدامة.

أهمية مفهوم التنمية املستدامة يف  أدمج املؤمتر (:2002املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة )جوهنسبورغ  

مُلستويات. ( البيئي وتطبيقه على مجيع اMaking decisionصياغة السياسات االقتصادية، واختاذ القرار )

                                                 

 .1997إىل  1992دامت املفاوضات بني الدول من سنة   1 

2 Peter, Dauvergne. 2005. Handbook of global Environmental Politics. (UK. Edward Elgar Publishing 
Limited), pp. 46-48. & Pierre Berthaud, Denise Cavard et Patrick Criqui. 2006. Economie politique 
internationale de l’environnement global : Kyoto est-il condamné ?. In La question politique en économie 

internationale (Pierre Berthaud, Gérard Kebadjian), Paris, La Découverte, p.215. 
3 Annie Vallée. 2011. Economie de l’environnement. Paris. Seuil, pp.240-241. 
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ومن أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة أقّر املؤمتر باحلاجة إىل مؤّسسات متعّددة األطراف تعمل بفاعلية 

وتستند إىل األسس الدميقراطية يف التدبري

1

. 

أعلنت بلدان شتى عن خطوات حمددة على صعيد االنتقال إىل االقتصاد األخضر، مبا يف ذلك  2009يف عام 

ت اخلضراء يف اجملموعات االقتصادية املصغرة واإلنفاق املنتظم من امليزانية مع وضع سياسات وطنية االستثمارا

 لتفعيل االنتقال.

( Green Climate Fund) مؤمتر الصندوق األخضر للتغريات املناخية كوبنهاغن حول املناخ  مؤمتر أحدث

تعزيز السياسات واألنشطة اهلادفة إىل الّتخفيف كأداة عملية تهدف إىل متويل املشاريع والربامج البيئية، و

من التغريات املناخية يف الدول النامية

2

. 
تبّنى التقرير اخلتامي للمؤمتر )املستقبل الذي ُنريد(  [:2012] 20مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريو +

صانعي القرار. وشّدد التقرير على  مفاهيم أكثر دّقة منها االقتصاد األخضر كوسيلة عملية لتقييم خيارات

مساهمة االقتصاد األخضر يف احلّد من الفقر ويف حتقيق التنمية االقتصادية وتعزيز االندماج االجتماعي 

وحتسني رفاهية الناس وخلق فرص الشغل وتوفري العمل الكريم للجميع مع احلرص على استدامة الّنظم 

االيكولوجية

3

. 

حزيران  22 إىل 20 من للفرتة الربازيلية جانريو ريودي مبدينة أنعقد الذي األرض قمة مؤمتر أكد

املستدامة،  التنمية يف األخضر االقتصاد أهمية ,ميثلهم من أو دولة 193 من أكثر قادة مبشاركة 2012

 املستدامة التنمية سياق يف األخضر االقتصاد أن : اخلتامي القمة بيان من ( 56 ) الفقرة يف جاء حيث

                                                 

1 United Nations: Report of the World Summit on Sustainable Development Johannesburg, South Africa, 
26 August-4 September 2002 

, reissued.pdfhttp://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/131302_wssd_report_URL: 
accessed January 3, 2015. 

2 United Nations. Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen 
, http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdffrom 7 to 19 December 2009, URL: 

accessed January 3, 2015. 

3General Assembly, RES 66/288. The future we want URL: 
, accessed January 3, 2015.doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=Ehttp://www.un.org/ga/search/view_ 

http://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/131302_wssd_report_reissued.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
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 األخضر لالقتصاد وينبغي , املستدامة التنمية لتحقيق املتاحة اهلامة األدوات من هو الفقر على والقضاء

 , االقتصادي اإلدماج وتعزيز , املطرد االقتصادي النمو حتقيق ويف , الفقر على القضاء يف يسهم أن

 للجميع الالئق العمل وتوفري العمل فرص وخلق , اإلنسان رفاه وحتسني

 التنمية سياق يف األخضر االقتصاد سياسات تسرتشد أن ضرورة على :" ونؤكد 57حني نصت الفقرة يف 
 جوهانسربغ وخطة 21 القرن أعمال وجبدول فة كا ريو مببادئ الفقر على والقضاء املستدامة

 املوضوع ذابه يتصل ما حتقيق يف السياسات تلك تسهم وأن املبادئ، هلذه وفقا وضعها يتم وأن التنفيذية

  ".لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها متفق إمنائية أهداف من

 تكون أن ,الفقر على والقضاء األخضر االقتصاد سياسات يف يراعى أن : ( 58 ) التوصية يف وجاء

 تكون وأن . الطبيعية موارده على بلد لكل الوطنية السيادة حترتم وأن , الدولي القانون مع متسقة

 قيام مع املستويات مجيع على جيد بشكل وظائفها تؤدي ومؤسسات مؤاتية ببيئة مدعومة

 النمو تعزز وأن ,املدني اجملتمع ذلك يف مبا .املعنية األطرافط مجيع ومشاركة قيادي بدور احلكومات

 .للجميع والشامل املطرد االقتصادي

 املطلب الثالث: أسباب اللجوء إىل االقتصاد األخضر:

تعرف األزمة املالية أنها االخنفاض املفاجيء يف أسعار نوع أو أكثر من األصول، و األصول إما  املالية: األزمة

رأس مال مادي يستخدم يف العملية االنتاجية، مثل اآلالت و املعدات أو األبنية و إما أصول مالية، و هي حقوق 

خار مثال، أو أنها حقوق ملكية لألصول املالية ، و هذه ملكية لرأس املال املادي، مثل األسهم و حسابات االد

تسمى مشتقات مالية، و منها العقود املستقبلية.

1

 

 خمتلف يف والدخل العمل فرص من العديد فقدان عن أسفرت و 2007أزمة مالية عام  العامل اجتاحت
 يف واملعيشية االقتصادية األوضاع على عنها املرتتبة اآلثار انعكست االقتصادية، كما القطاعات

                                                 

 2مفتاح صاحل، املرجع السابق، ص - 1
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 السيادية، الصناديق على وضغوط على احلكومات، متزايدة ديون عنها نتج إذ العامل. أحناء خمتلف

1 .لالستثمار املتاحة السيولة واخنفاض

 

 

 .3، ص 2010مفتاح صاحل، األزمة املالية العاملية، أحباث اقتصادية و إدارية، العدد الثامن ، ديسمرب

 

                                                 

منرية سالمي و منى مسغوني ، إشكالية التأهيل البيئي يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة حنو حتقيق االقتصاد األخضر، - 1

احلكومات ، الطبعة الثانية : منو املؤسسات ة االقتصاديات بني حتقيق األداء املالي امللتقى الدولي حول األداء املتميز للمنظمات و 

 .185(، ص 204-183.،ص ص )2011نوفمرب  23و  22و حتديات األداء البيئي ، املنعقد جبامعة ورقلة يومي 
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 تلخيص آلية املالية احلالية فيمكن تلخيصها يف الشكل التالي:و ميكن 

 

 .9نقال عن املرجع السابق، ص 

، اليت شهدتا زيادة حادة يف أسعار املواد 2008و  2007برز حالة األزمة الغذائية خالل عامي  الغذائية: األزمة

كما وصل عدد اجلياع بالعامل إىل  الغذائية األساسية، الضعف الشديد للنموذج الزراعي و الغذائي احلالي.

. و 2007مليون عام  850مليون جائع حسب منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، بعد أن كان  925

حسب وزارة الزراعة األمريكية. لكن يف الواقع، إن األزمة  2017مليار جائع يف عام  1.2سريتفع هذا الرقم إىل 

عل تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على نصف سكان العامل أي أكثر من ثالثة الغذائية احلالية هي بالف

% من عام 12مليارات نسمة، و إن أسعار املواد الغذائية مل تتوقف عن الصعود أبدا. فقد كان هناك ارتفاع بنسبة 

م الصادرة عن البنك حسب مؤشر أسعار املواد الغذائية ملنظمة الفاو. أما األرقا 2007% سنة 24و  2006إىل  2005

% يف السنوات الثالث املاضية. خضعت احلبوب واملواد 83الدولي فتنحو نفس االجتاه حيث زادت األسعار بنسبة 

األساسية األخرى، اليت تستهلكها شرائح واسعة من السكان خاصة يف بلدان اجلنوب )القمح والصوجا 

% و الذرة 74% و األرز ب87% و الصوجا ب130فع مثن القمح بنسبةوالزيوت النباتية واألرز...(، ألكرب الزيادات. فإرت

%. و رغم التقديرات اجليدة حول منتوج احلبوب،تتوقع منظمة الفاو بقاء أسعار احلبوب مرتفعة يف 31ب

 .السنوات املقبلة. و نتيجة لذلك ستظل البلدان الفقرية تعاني من آثار األزمة الغذائية
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ال يكمن املشكل اليوم يف نقص الغذاء و لكن يف العجز عن الوصول إليه. يف الواقع، تضاعف إنتاج احلبوب 

يف حني أن عدد السكان على الصعيد العاملي قد تضاعف مرتني فقط. مل يشهد التاريخ  1960ثالث مرات منذ 

الزيادة يف أسعار املواد الغذائية جعلت  . ولكن2008هذا القدر الكبري من املواد الغذائية كما احلال اليوم يف 

 النسبة هذه تبلغ قد) الغذائية املواد شراء يف دخلهم من ٪ 60إىل  50ماليني الناس ببلدان اجلنوب، الذين ينفقون 

 .إليها الوصول عن عاجزين ،(فقرا األكثر البلدان يف ٪ 80

يهما: الزيادة يف أسعار النفط و تزايد هناك سببان لألزمة الغذائية قصريا األمد جيب تسليط الضوء عل

االستثمار املضارب يف املواد اخلام. كال العاملني أخال يف النهاية بتوازن النظام الزراعي الغذائي الذي كان هشا 

1 للغاية.
 

 احلادة التغريات ملواجهة الالزمة اجلهود تضافر تتطلب عاملية كأولوية املناخ أزمة برزت :املناخ أزمة-

 .أثارها من والتخفيف والتكيف املناخ، يف

 انطالقاته بداية يف األخضر االقتصاد مفهوم متحور ذكرها، السابقة العاملية األزمات مواجهة إطار ويف
 ملواجهة الالزمة واإلجراءات االستثمارات تضمن حيث مشوال، أكثر ليصبح ذلك بعد وتطور 2008العام  يف

 االقتصادي النمو حتقيق من األخضر االقتصاد مبادرات مفهوم توسع كما البيئية. اإلدارة حتديات
 اجلهود تعزيز أطار يف االقتصادية التنمية مناذج وضع اسرتاجتيا ليشمل القصري املدى على األخضر

 .الطويل املدى على املستدامة التنمية لتحقيق املبذولة

يتسبب تغري املناخ يف تفاقم التحديات املاثلة أمام التنمية و النمو و يتسبب يف إحلاق الضرر بالفعل بالبلدان 

النامية عن طريق طرح تهديدات إضافية و صعوبة اإلفالت من الفقر. و رغم أن الدول النامية مل تطلق سوى 

ت الغازية يف تنامي مستمر ، فأزمة املناخ هي خطر ثلث االنبعاثات املسببة لإلحتباس احلراري إال أن االنبعاثا

وشيك يهدد التنمية 

2

 

                                                 

 2010مارس  19الغذائية : األسباب ، النتائج و البدائل"،املناضلة، اجلمعة  ،"األزمةإسثري فيفاس - 1

 .3، ص 

2 - Kirk Hamilton and Marianne Fay, “ Changing Climate for Development”, Climate Change Stimulating a 
Green Recovery, Finance & Development A QUARTERLY PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL 

MONETARY FUND , Volume 46 , N°4, December 2009 , PP(10-12) 

http://www.almounadil-a.info/auteur384.html
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تأثري التغريات البيئية : 

1

 

يشكل التغري املناخي التحدي األساسي الذي يواجه التنمية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين، 

، ومواجهة ذلك يتطلب حتوالت 2015والتهديد األكرب لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة حبلول سنة 

 اجتماعية واقتصادية وبيئية رئيسية مرتابطة فيما بينها. 

أدى إىل  األخضر"، كما مبدأ "االقتصاد اكتسبها اليت الدافعة القوة السائد يف االقتصادي موقد أسهم النظا

من  األول العقد أثناء حدثت اليت وانهيار األسواق العديدة املتزامنة األزمات من باإلرهاق اإلحساس زيادة

على وجود  دالئل متزايدة ظهور الوقت نفس ويف ،2008لسنة  املالية األزمة ذلك يف مبا األلفية اجلديدة،

تنامي املخاطر  على حساب بالضرورة فيه املادي الثراء إىل الوصول يكون نظام ال جديد؛ اقتصادي نظام

 االجتماعية. واملفارقات اإليكولوجية، والندرة البيئية،

األحفورية، و طاقات تنقسم الطاقة من املنظور البيئي إىل طاقات ملوثة للبيئة و هي الطاقات  الطاقة اخلضراء:

صديقة للبيئة، و هي الطاقات املتجددة و يطلق عليها أيضا الطاقة البديلة و تعرف أنها تلك الطاقة املتواجدة 

باستمرار و غري قابلة للنفاذ ألنها تتجدد باستمرار و ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي.

1

 

                                                 

حدة متلف، اعتماد الوظائف اخلضراء يف توظيف الشباب وحتقيق التنمية املستدامة، املرجع السابق،ص صليحة عشي و  - 1

 .6-4ص
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 كبري خفض إىل السعي يف الصناعية، الشمال لدول املستدامة التنمية متثل :ي االقتصاد البعد حسب

 السائدة احلياتية األمناط يف جذرية حتوالت وإحداث الطبيعية، املوارد و الطاقة استهالك يف متواصل و

 للدول بالنسبة أما .املتخلفة الدول إىل الصناعي منوذجها تصدير من احلد و اإلنتاج، و االستهالك يف

2.فقرا األكثر للسكان املعيشي املستوى رفع أجل من املوارد توظيف تعين املستدامة فالتنمية الفقرية
 

أوال: الوقود احليوي هو الطاقة املستمدة من الكائنات احلية سواء النباتية أو احليوانية منها، وهو أحد أهم 

احليوية  مصادر الطاقة املتجددة، الوقود احليوي هو وقود نظيف يعتمد انتاجه باألساس على حتويل الكتلة

سواء كانت ممثلة يف صورة حبوب وحماصيل زراعية مثل الذرة وقصب السكر او يف صورة زيوت مثل زيت 

                                                                                                                                                                              

"، رسالة 2011-1996مات الطاقات البديلة يف احلفاظ على التوازن البيئي يف اجلزائر يف الفرتة من "شراقي باية خدجية، مساه - 1

 12،ص 2012ماجستري يف العلوم االقتصادية فرع حتليل اقتصادي كلية العلوم اااقتصادية و العلوم جامعة اجلزائر، 

 48املرجع نفسه، ص  - 2
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فول الصويا وزيت النخيل وشحوم حيوانية، اىل ايثانول كحولي او ديزل عضوي مما يعين امكانية 

لى نطاق واسع يف دول كثرية استخدامها يف االنارة وتسيري املركبات وادارة املولدات، وهذا حادث فعاًل وع

 .ابرزها امريكا والربازيل واملانيا والسويد وكندا والصني واهلند

من مزايا الوقود احليوي رخص تكلفته وإمكانية انتاجه يف أي وقت ويف أي بقعة من األرض، بسبب توافر 

تفتقدها مصادر الطاقة مواده األولية وعدم تقيدها بأي عوامل جغرافية او طبيعية، وهي ميزة كربى 

غري ان ميزة الوقود احليوي الكربى هي نظافة هذا املصدر وعدم اضراره بالبيئة او املناخ  .االخرى املتجددة

وبالتالي تعاظم االمال املعقودة عليه يف ختليص العامل من جزء كبري من مشاكله البيئية كما ميكن ان 

احليوي اىل حدوث اخنفاض هائل يف التكاليف حيث قد يؤدي االبتكار التكنولوجي يف تصنيع الوقود 

يدخل جيال اخر من الوقود احليوي املشتق من املواد الوسيطة السليلوزية ضمن االنتاج التجاري، مما يؤدي اىل 

1. اخنفاض املنافسة مع احملاصيل الزراعية واخنفاض الضغط على اسعار السلع االساسية
 

 الشمسية الطاقة :ثانيا

 طاقة فهي استغالهلا، لإلنسان ميكن اليت الطاقات أنواع أهم من الشمس من إلينا الواردة لطاقةا تعترب
 خملفات ترتك ال و أخرى، مبصادر مقارنة بالبيئة ضارة نواتج أو غازات استخدامها عن ينتج ال دائمة

 أملانيا متكنت .النووية الطاقة استعمال عن تتخلف اليت املشعة النفايات مثل اخلطورة من درجة على

 يوجد كما ،"مسارت" باسم حمليا املعروف  و الشمسي باملصباح أملانية مدينة 220 من أكثر إضاءة من

 2500 أملانيا يف يوجد كما شتوجتارت، مدينة يف الكهرومشسية بالطاقة يضاء العامل يف شارع أطول

 الشمسية اخلاليا تصنيع يف تعمل شركة 39 منها الشمسية الطاقة يف قطاع تعمل شركة

الفوتوفولطي.

2

 

 

                                                 

موسى الفياض و عبري أبو رمان،"الوقود احليوي اآلفاق و املخاطر و الفرص"، املركز الوطين للبحث و اإلرشاد الزراعي، اململكة  - 1

 ، Uploaded/file/BiofuelCoal.pdfdatepalms.net/-http://www.iraqi.. 1ص  2009األردنية اهلامشية،

 العربي، اخلليج دول و الكويت لدولة القومي األمن منظومة و البديلة الطاقة غنيمي، املقصود عبد الدين زين - 2
 .64، ص 2008 الكويت، األوىل، الطبعة الكويتية، الدراسات و البحوث مركز

http://www.iraqi-datepalms.net/Uploaded/file/BiofuelCoal.pdf
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جملة  اإلمكانات و التحديات، –املصدر: نقال عن حممد مصطفى اخلياط: الطاقة املتجددة يف العامل العربي 

 .216، ص 2009، 176السياسة الدولية، مطابع األهرام التجارية ، العدد 

 مع فعال استخدام هلا تضمن الشمسي، اإلشعاع من مرتفعة معدالت بتوافر العربية الدول تتمتع
 الطاقة استخدام العربية الدول بعض يف ينتشر حيث حاليا، املتوفرة الشمسية التقنيات

 .ومصر األردن و لبنان و سوريا يف احلال هو كما املياه، حتلية و املنزلي التسخني يف الشمسية

 الرياح طاقة :ثالثا

 ليست واليت الفضاء طبقات حرارة درجة ترفع فالشمس الشمسية، الطاقة مظاهر أحد الرياح طاقة تعترب
 ذلك يف تتحكم بل االرتفاع، املختلفة الطبقات يف و األماكن كل يف واحدة حرارة درجة على

 اهلواء حمل ليحل البارد اهلواء ينتقل و الطبقة هذه على الشمسية األشعة بها تسقط اليت الزاوية
 هي التحركات هذه البارد، اهلواء حمله ليحل األعلى إىل بدوره الساخن اهلواء يرتفع كذلك و الساخن،

 .الريح تسبب اليت
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 نهاية يف ميجاوات ألف128 عن يزيد إىل ما عامليا الرياح توربينات من املركبة القدرات إمجالي بلغ

 مؤشرا هذا يعد و ،2005 حتى 2000عام من للفرتة % 28 مقداره سنوي زيادة مبتوسط ذلك و ،2008عام

 الطاقة تكلفة خفض يف ساعد مما األخريين، العقدين يف حدثت اليت االتصاالت ثورة ينافس إجيابيا

 اليت الدول عدد يصل .س.و.ك/دوالر سنت 5 من أقل إىل 1980 عام س.و.ك/دوالر سنت 40 من املنتجة

 من املنتجة الكهرباء سعر ينافس و دولة، 45 إىل الطاقة الكهربائية إنتاج يف الرياح طاقة تستخدم

 ال اليت الدول يف خاصة األحفوري، الوقود على املعتمدة القوى حمطات من املنتجة الكهرباء سعر الرياح

 الرياح توربينات بواسطة العاملية الكهرباء احتياجات من % 12 تغطية ويتوقع الوقود، هلذا دعما تقدم

 .2020عام حبلول

 يف مشعة عناصر وجود عن ناجتة لألرض الطبيعية احلرارة هي اجلوفية احلرارة: اجلوفية الطاقة :رابعا

 املناطق و الربكانية املناطق يف الطبيعي احلراري االنتقال نتيجة الصخور بني املخزونة و األرض باطن
 أعماق إىل اجتهنا كلما تزداد و األرض داخل دفينة طاقة هي و الربكانية، الصخور بأحواض الغنية

 احلرارية الطاقة أن من الرغم على طن ، و مليار 700 ب تقدر طاقوية قدرة الطاقة هذه متثل.األرض

 يتم أن يف واسعة آماال هناك فإن واسع، نطاق على و جدي بشكل اآلن حد إىل تستغل مل اجلوفية

 .القادمة السنوات يف عملي بشكل استغالهلا

 مثل رخيصة تطبيقات مع املتكاملة األرضية احلرارية للطاقة الزمن عرب املمتدة الوفرة مع و
 العامل. حول احملطات من متزايدة أعداد إنشاء يتم الكهرباء، توليد وسائل و التربيد و التدفئة

 املياه االعتماد على يعود و .األرضية الكرة سطح أرباع ثالثة حنو املاء يغطي: املائية الطاقة :خامسا

 اإلنسان كان حيث عشر، الثامن القرن يف البخارية الطاقة اكتشاف قبل ما إىل للطاقة كمصدر

 خمتلفة. أخرى أعمال و األخشاب قطع و احلبوب مطاحن تشغيل يف األنهار مياه يستخدم

 و املد و املياه مساقط و األنهار جريان من و البحار و احمليطات أمواج من طاقة على احلصول إمكانية إن

 من أكثر يف حاليا الطاقة املائية مصادر تستخدم .عديدة لعصور اإلنسان شغل قد أمر هو اجلزر،

 تطورت إذ الكهربائية، الطاقة من اإلنتاج العاملي مخس الطاقة من إنتاجها يبلغ و العامل، يف بلدا ثالثني
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 إىل ميكانيكية؛ طاقة إىل املاء من بسيطة كميات بتحويل تقوم دواليب من املصدر هذا تقنية
 جدا. عالية بكفاءة كهربائية طاقة تنتج كبرية بسرعة تدور مولدات

 توفر أن تستطيع اليت املتجددة الطاقة مصادر كل من الوحيد املصدر الكهرومائية الطاقة تعترب 
 العامل استطاع فإذا األسعار، بأرخص و املشاكل من قدر بأقل الكهرباء من مركزة و كبرية كميات

 األحفوري بالوقود تعمل اليت الكهرباء املشروعات عن االستغناء ألمكن اقتصاديا الطاقة هذه يستغل أن
 النووية. الطاقة و

البيئية: الناحية من البديلة الطاقات مزايا
 1

 

 أكسيد ثاني مثل للهواء ملوثة غازات عنها ينتج فال للبيئة صديقة بكونها النظيفة الطاقات تتميز  
 التقليدية، للطاقات بالنسبة احلال هو كما ضارة خملفاتال  و امليثان أو النرتيك أكسيد أو الكربون

 .طفيف بالبيئة الضار تأثريها فإن بالتالي و

 الطاقات على االعتماد من يقلل غريها و الرياح طاقة و الشمسية كالطاقة املتجددة الطاقات استخدام

 .البيئي التوازن تهدد اليت النووية و التقليدية

 ال و االنبعاثات مشاكل أو النفايات من التخلص إىل احلاجة تصاحبها ال أخطارها، بقلة كما تتميز
 بالنسبة احلال هو كما دولية لصراعات تتعرض قد اليت األهداف من باعتبارها كبرية بأهمية تتمتع

 اليت احلراري اإلحتباس ظاهرة و املناخية التغريات من للحد الرئيسة احللول من تعترب و  النووية للطاقة

 التطوير جمال يف النظيفة و املتجددة الطاقة ملصادر املتزايد االستخدام يساهم.اآلن العامل يعرفها

 .القادمة لألجيال الرخاء ضمان يف و املستمر،

 

                                                 

 .29شراقي باية خدجية، املرجع السابق، ص  - 1
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هو إنفاق ذلك اجلزء من الدخل الذي ال خيصص لشراء السلع  investmentاالستثمار  االستثمار األخضر :

واخلدمات اليت تفي املتطلبات االستهالكية مباشرة بل الذي يؤول إىل زيادة وسائل إنتاج تلك السلع واخلدمات. 

وحيسب حجم االستثمار عادة بوساطة قيمة اإلنفاق اليت تتم يف مدة زمنية معينة على تكوين أصول ثابتة 

 جديدة.

يكون االستثمار األخضر يف املشاريع البيئية و اليت يقصد بها تلك االستثمارات اإلنتاجية أو اخلدمية 

املرتبطة بالبيئة و اليت تهدف إىل توفري منتجات نظيفة )املنتجات اخلضراء( اليت ال تضر بها، كما تشمل 

واردها، أو تلك االستثمارات اليت تهدف املشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب يف م

إىل التخلص من ملوثاتها أو يف معاجلة مشاكل نضوبها سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة داخل املنزل أو بالبيئة 

املهنية أو بالبيئة اخلارجية إمجاال."

1

 

وارد، و هو وسيلة و يعرف االستثمار األخضر أنه الستثمار يف االقتصاد الذي يتسم بقلة الكربون و جناعة امل

حمدَّدة ملواجهة هذا التحدي. وقد بدأت بعض البلدان يف السري يف هذا االجتاه كجزء من جمموعات احلوافز 

التاريخ الذي شهد ألول مّرة جتاوز استثمارات مصادر توليد  2008االقتصادية اليت وضعتها ،و شكلت سنة 

، االستثمارات يف مصادر توليد الطاقة بالوقود األحفوري بليون دوالر 140الطاقة البديلة، اليت بلغ حجمها 

                                                 

  112، ص 2003صاحل األشواح ، األطراد و البيئة و مداولة البطالة، دار غريب، القاهرة، زينب  -1
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بليون دوالر، ومتشيًا مع التحول حنو االقتصاد األخضر، ستشمل نصف االستثمارات تغطية نفقات  110وقدرها 

إبدال التكنولوجيات التقليدية بتقنيات سليمة بيئيًا وقليلة الكربون. واالستثمارات املتوّقعة يف قطاع 

مليون وظيفة إضافية على األقل يف هذا القطاع، مما  20تجّددة وحدها سوف تفضي إىل إحداث الطاقة امل

  .الطاقة بالوقود األحفوري اليومة جيعله مصدرا للعمالة أكرب بكثري من قطاع صناع

واالستثمار يف التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته على أساس النظم اإليكولوجية يشّكل حالًّ 

يف املائة من  20قتصاديا أخضر آخر. إْذ تستأثر االنبعاثات ذات الصلة بإزالة األحراج وتدني الغابات بنحو ا

االنبعاثات العاملية احلالية من غازات االحتباس احلراري. والزيادة يف استثمارات احلّد من االنبعاثات النامجة 

-REDD“ للغابات، وتعزيز الغطاء الغابي، املعروف باسمعن إزالة األحراج وتدني الغابات، واإلدارة املستدامة 

plus” ( برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف

1 البلدان النامية(، هي سبل فعالة من حيث التكلفة للحّد بسرعة من منو نسب االنبعاثات.
 

النقلة إىل االقتصاد األخضر ميكن أن تؤدي إىل ختفيض ملحـوظ فـي انبعاثـات غـازات االحتباس احلراري. 

% مـن الناتج احمللي اإلمجالي يف 2ففي املخطط التصـوري االسـتثماري، الـذي يسـتثمر فيـه مـا نسـبته 

ر ذلــك االســتثمار لزيــادة قطاعات رئيسية مـن االقتصـاد األخضـر، خيصـص أكثـر مـن نصـف مقــدا

كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتوســيع إنتــاج واســتخدام مــوارد الطاقــة املتجددة، مبا يف ذلك اجليل الثاني 

يف كثافة استخدام الطاقة على الصعيد  %36من الوفد احليوي. والنتيجه هي حتقيق خفض بنسبة قـدرها 

من معادل الـنفط فــي كــل وحــدة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــالي حبلــول العاملي، تقاس مباليني األطنان 

. وفــي املخطــط التصــوري االسـتثماري، مـن شـأن انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون ذات الصـلة 2030العــام 

ولذلك فـإن  2050 جيجا طن يف عام 20.0إىل  2010جيجا طن يف عام  30.6بالطاقـة أن يـنخفض حجمهـا من 

االسـتثمار يف االقتصاد املنخفض انبعاثـات الكربـون ينطـوي علـى إمكانـات كبيـرة ملواجهـة التحـديات 

التـي يفرزهـا تغيـر املنـاخ، مـع أن مـن الضـروري القيـام باسـتثمارات إضـافية واختـاذ تـدابري فـي إطـار 

                                                 

  /http://www.ausde.orgعلي عبد الرمحان علي، اإلقتصاد األخضر، اإلحتاد العربي للتنمية املستدامة و البيئة، أنظر:   -1 

http://www.ausde.org/
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 450غـاز ثـاني أكسـيد الكربـون فـي الغـالف اجلـوي إلـى  السياسات العامة من أجل احلد من تركيـزات

 .1 جزءا من املليون أو أقل من ذلك

مليون أورو،  733بـ :  1997ولقد خصص البنك األوربي لالستثمار جمموع القروض اليت منحها للجزائر يف سنة

دوق العربي للتنمية االقتصادية مليون أورو للمغرب، أما فيما يتعلق بالصن 977مليون أورو لتونس و869مقابل 

، فقد أكد ممثله أن هيئته تعري اهتماما متزايدا لكل املشاريع الرامية حلماية (FADES)واالجتماعية

مليار دوالر للجزائر  5.1البيئة، من خالل دعم كل األنشطة ذات االنعكاس اإلجيابي على البيئة ومنح 

ماليني أورو للجزائر لتمويل أربع 7مساعدة تقدر بـ :  لتمويل عدة إجنازات، وكذلك إيطاليا قد قدمت

مشاريع بيئية، كما اقرتحت بلدان ماحنة معروفة ببيئتها الصحية منها النمسا وسويسرا والسويد، جعل 

اجلزائر تستفيد من سلسلة من احللول التكنولوجية العالية يف جمال التلوث،

2

 

ل الطبيعــي ومنهــا احلراجــة، الزراعــة، امليــاه العذبـة، مصـايد يســتثمر االقتصــاد األخضــر بــرأس املــا

األسـماك وصـناعة الغابـات ومـع مـرور الوقـت التـي ينـتج عنهـا حتسـني نوعيـة وجـودة الرتبـة وزيـادة 

عة العائـدات مـن احملاصـيل الرئيسـية، وتعمـل الكفـاءة الزائـدة فـي قطاعـات الزراعــة والصــنا

والبلــديات مــن الطلــب علــى املــاء ممــا يقلــل الضــغط علــى امليــاه اجلوفيــة والسطحية على املدى 

3. القصري والطويل على حد سواء
 

ال يوجد تعريف موحد لالستثمار األخضر و ميكن أن يعرف بأنه االستثمار الالزم للحد من انبعاثات غزات 

 عاثات امللوثة للهواء.و يأخذ االستثمار األخضر عدة أشكال خمتلفة هي : االحتباس احلراري و االنب

 االستثمارات اليت جتعل توليد الطاقة أقل تلويثا:

ينطوي االستثمار األخضر على التحول من إمدادات الطاقة من الوقود األحفوري إىل بدائل اقل تلويثاإما 

 .كمصادر توليد الكهرباء أو  كمصادر مباشرة للطاقة

                                                 

 59املرجع السابق،  ص عايد راضي خنفر ، - 1

بن قرينة حممد محزة و فروحات حدة ، تقييم دور املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية يف اجلزائر دراسة حالة - 2

 .125(، ص 136-123.، ص ص )2010، 7،جملة الباحث، العدد-مشروع "اجلزائر البيضاء" بورقلة

-53، ص ص ) 2014، يناير  39العدد  –تصاد األخضر، جملة أسيوط للدراسات البيئية عايد راضي خنفر، االقتصاد البيئي، اإلق - 3

 .57(،ص 63
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يتضمن االستثمار األخضر أيضا التكنولوجيا اليت تقلل مقدار الطاقة  ثمارات اليت تقل استهالك الطاقة:االست

الالزم النتاج السلع و اخلدمات و اليت حتسن مستوى الطاقة و نقلها و توزيعها و تتوافر أيضا إمكانية لتحقيق 

ائية اهلجينة األكثر كفاءة يف استهالك مكاسب الكفاءة يف جمال النقل باستخدام السيارات الكهرب

الوقود و التوسع يف استخجام النقل العام.

1

 

 املطلب الثالث: التكنولوجيا اخلضراء

يعد تطوير التكنولوجيا النظيفة وتوفرها من العوامل احلامسة يف النجاح يف إقامة اقتصاد أخضر. وتنطوي 

والبيئة. ويصدق هذا األمر باألخص على اإلدارة  التكنولوجيات العتيقة على خطر األضرار بصحة البشر

السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. فالزيادة السريعة يف استخدام املواد الكيميائية وإنتاج النفايات 

الصلبة واخلطرة تؤدي غالبًا إىل تلّوث البيئة، وخماطر صحية، وانبعاثات ُسمّية، وتلف يف املوارد. والتعرض 

ات احلشرات وغريها من املواد الكيميائية الزراعية يشكل خطرًا مهنيًا كبريًا قد يتسبب يف مثاًل ملبيد

ماليني إصابة، حاالت وفاة يصل  3التسّمم واملوت. وينجم عن حاالت التسّمم باملبيدات، اليت يبلغ عددها سنويا 

حالة يف العامل. 220 000عددها إىل حنو 

2

 

طبيق تقين حلماية البيئة، ومدى مساهمة احللول التقنية يف احلد من تمعنى التكنولوجيا اخلضراء هي 

 : يف اجملتمع التكنولوجيا اخلضراء انبعاثات الكربون واالحتباس احلراري و ختتلف أساليب تطبيق

 ا املعلومات اخلضراء االتىومن أهم املبادئ اليت ميكن تطبيقها فى جمال تكنولوجي

تطوير ورفع كفاءة البنية االساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل استخدام معدات  .1

 مرشدة للطاقة وتطوير تكنولوجيات حديثة منخفضة استهالك الطاقة

تكنولوجيات تطوير ورفع كفاءة منظومة التشغيل لنظم املعلومات واالتصاالت من خالل استخدام  .2

حديثة خلفض استهالك الطاقة خالل عملية التشغيل وتشجيع كافة املبادرات التى تهدف اىل ترشيد 

  استهالك الطاقة فى هذا القطاع

                                                 

 36(، ص 37-34،ص ص )2012لوك إيرود وبنيديكت كليمنتس،" اإلخضرار"، التمويل و التنمية، يونيو - 1

2 Eddleston, M., and others, “Pesticide poisoning in the developing world – a 
minimum pesticides list,” Lancet 360 (2002), p. 1163. 

http://www.eekn.net/tags/243886/posts
http://www.eekn.net/tags/243886/posts
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 . دعم برامج البحث والتطوير فى جمال تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلضراء .3

  واالتصاالت بأهمية ترشيد استهالك الطاقة زيادة الوعي بني كافة شرائح جمتمع املعلومات .4

 .تنفيذ مشروعات إلعادة االستخدام للمخلفات االلكرتونية .5

البناء املستدام هو صديق البيئة ويتضمن أنشاء هياكل جديدة ، فضال عن إعادة تصميم : املباني اخلضراء .

املواد القابلة للتجديد يف البناء وكذلك  املباني القدمية. ويستند مفهوم املباني اخلضراء على فكرة استخدام

االستفادة من اسرتاجتيات الطاقة البديلة جلعل املبنى مريح لشاغليه. باستخدام األساليب املختلفة اليت تعترب 

سلمية للبيئة،فأنها ترتك بصمة أقل للكربون على املناظر الطبيعية وبالتالي تعزيز رفاهية للبيئة. تسعى 

ستدام لتحقيق أفضل استخدام ملواد البناء اليت تكون مبتناول اليد، أو اليت تكون متجددة يف عملية البناء امل

الطبيعة. وهذا يوفر جمموعة كبرية من املوارد اليت ميكن استدعاؤها عندما يبدأ العمل مبهمة أنشاء 

املقطوع أو املواد غري العمارة املستدامة. التصميم ممكن أن يدعو الستخدام مواد يعاد تدويرها، مثل اخلشب 

 التقليدية مثل القناني الزجاجية أو إطارات السيارات القدمية

املدينة املستدامة ، أو املدينة البيئية .

هي مدينة خططت مع االخذ بنظر االعتبار األثر البيئي ، واليت  : 1

الغذائية ، والنفايات الناجتة من احلرارة ، يقطنها ناس غايتهم تقليل املدخالت الالزمة من الطاقة واملياه واملواد 

 ، وامليثان ، وتلوث املياه ودون أن يرتك عبئا على األجيال املقبلة. CO2 -- وتلوث اهلواء

بنيت سرتاتيجيات املدينة املستدامة على أساس املبادئ اخلمسة للتنمية .

2

 

                                                 

 1-www.qac.jo/Files/GreenHouseConcept.pdf 

 

 تتمثل املبادئ اخلمسة للتنمية املستدامة يف : - 2

اليقني العلمي ينبغي أن ال يكون ذريعة لتأجيل اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أو تقليل األضرار مبدأ االحرتاز : ان االفتقار إىل 

 احملتملة

 مبدأ التكامل : ان املتطلبات البيئية جيب أن تكون متكاملة يف مجيع جماالت صنع السياسة

 ن التسبب يف ذلك.ع مبدأ امللوث يدفع : ان تكلفة التلوث جيب أن تتحملها تلك اجلهات املسؤولة  .

مبدأ اإلجراء الوقائي : إن األنشطة اليت من املفرتض أن تلحق ضررا خطريا لرأس املال الطبيعي أو العمراني ال ينبغي أن حتظى بدعم  

  اجملتمع

 مبدأ التشارك : إن شراكة اجلمهور يف صنع القرار جيب أن تكون على أوسع نطاق.
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قت بظالهلا على خمتلف القطاعات يف هذا التصميم املستدام يستحضر التحديات البيئية واالقتصادية اليت أل

العصر، فاملباني اجلديدة يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بأساليب وتقنيات متطورة تسهم يف تقليل األثر 

البيئي، ويف نفس الوقت تقود إىل خفض التكاليف وعلى وجــه اخلصــوص تكــاليف التشغيل 

 توفري بيئــة عمرانية آمنة ومرحيــة. وهكــذا فإن بواعث ، كما أنها تسهم يف (Running Costs)والصيانة

تبين مفهـــوم االستدامة يف القطــاع العمراني ال ختتلف عن البواعث اليت أدت إىل ظهور وتبين مفهوم التنمية 

  .بأبعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية املتداخلة(Sustainable Development)املستدامة 

العمل لتنفيذ اسرتاتيجية املدينة اخلضراء يف : تتمثل خطة

1

 

Energy الطاقة ،. Waste Reduction 

Urban Nature.الطبيعة احلضرية: 

Transportationالنقل: 

Environmental Health الصحة البيئية: 

Waterاملياه 

 للشركات البيئي األثر ختفيف تكفل اليت تلك اخلضراء": "بالوظائف ويقصد الوظائف اخلضراء:
الوظائف  ومن أمثلة هذه حتّملها، ختفيض مستوياته إىل حدود ميكن إىل وتؤدي والقطاعات االقتصادية

والتشييد  تدوير املخلفات ويف الزراعة وإعادة االقتصاد، كالطاقة من كثرية تلك اليت توجد يف قطاعات

 األّولية املواد وحسن استخدام ةالطاق استهالك ختفيض والنقل. وكل هذه الوظائف من شأنها أن تسهم يف
 الدفيئة، الغازات انبعاث وتقليل الكربون من ختليص االقتصاد تعمل على خالل اسرتاتيجيات من واملياه

البيولوجي. والتنوع البيئية الُنُظم وإصالح والتلوث، ومحاية وختفيض/أو إزالة مجيع أشكال النفايات

2  

وهكذا تعترب "الوظائف اخلضراء" حال ملشكلة التغري املناخي والتدهور البيئي، ألنها تعمل على التنسيق بني 

أهداف احلد من الفقر وتلك اخلاصة بتخفيض مستويات انبعاث الغازات الدفيئة، وحتسني البيئة الطبيعية 

                                                 

 www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files، 2011كانون الثاني  13املدينة اخلضراء، حممد علي األنباري ، التحول حنو -1 

 

 3حدة متلف، اعتماد الوظائف اخلضراء يف توظيف الشباب وحتقيق التنمية املستدامة، املرجع السابق، ص صليحة عشي و  - 2

http://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files
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هو  7من الفقر" واهلدف رقم  هو "احلد 1من خالل استحداث وظائف الئقة للسكان. أي أن اهلدف رقم 

"االستدامة البيئية" ضمن أهداف األلفية الثالثة للتنمية، وهما هدفني متكاملني.

1

 

املشرتك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية  2008أعطى تقرير عام 

 57امًا للوظيفة اخلضراء على أنها أي وظيفة الئقة ألصحاب العمل واالحتاد الدولي لنقابات العمال، تعريفًا ع

وهذه  .تسهم يف احلفاظ على نوعية البيئة أو اسرتجاعها، سواء يف الزراعة أو الصناعة أو اخلدمات أو اإلدارة 

 الوظائف، من الناحية العملية:

 " ختفض استهالك الطاقة واملواد اخلام؛ 1" 

 " حتد من انبعاثات غازات الدفيئة؛2"

 " تقلل النفايات والتلوث؛3" 

 " حتمي النظم اإليكولوجية وتسرتجعها؛ 4" 

ومن العناصر املهمة يف هذا التعريف  .900" متكِّن املنشآت واجملتمعات احمللية من التكيف مع تغري املناخ5"

ر للوظائف اخلضراء أن الوظائف جيب أاّل تكون خضراء فحسب بل الئقة أيضًا، أي وظائف منِتجة وتوف

مداخيل ومحاية اجتماعية كافية وحترتم حقوق العمال ومتكِّنهم من املشاركة يف اختاذ القرارات اليت 

والوظائف اخلضراء هي العمل  .ستؤثر على حياتهم. ويشمل هذا التعريف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

صادي، مما يؤدي يف نهاية املطاف إىل الالئق الذي حيد كثريًا من التأثريات البيئية السلبية للنشاط االقت

املنشآت واالقتصاديات املستدامة.

2

 

 أساليب الدولة يف دعم تطبيق االقتصاد األخضر . املبحث الثالث :

 املطلب األول: األساليب الوقائية.

يعرف الدكتور عمار بوضياف أسلوب الرتخيص على أنه:" اشرتاط اإلدارة و طبقا لنصوص القانون  الرتاخيص:

أو التنظيم على األفراد ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معني كما لو أراد 

                                                 

1- 1 - UNEP, ILO, IOE, ITUC, ‘‘Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world’’, 
Report produced by  World Wach Institute with technical assistance from Cornell University ILR Scool, 
Global Labor Institute, United Nations Environment, (September 2008), p. 17. 

 

 .22مكتب العمل الدولي ، التقرير اخلامس، التنمية املستدامة و العمل الالئق و الوظائف اخلضراء ، ص  - 2
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صول على رخصة قبل القيام األفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسرية فمن حق اإلدارة أن تفرض عليهم احل

بالنشاط و إال كان عملهم مشوبا بعيب يف املشروعية، كما تستطيع اإلدارة أن تفرض على حامل السالح 

استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول ملنطقة معينة احلصول على إذن من جهة حمددة 

 ". وعادة ما يكون ذلك يف احلاالت االستثنائية

ال محاية البيئة ، فبعد ان نصت التشريعات البيئية على احلظر بالنسبة لألنشطة اخلطرية اليت من ويف جم 

نص على الرتخيص كأجراء وقائي حلماية  -السابق ذكرها  -شأنها تهديد النظام العام البيئي بشكل مباشر 

ستها األ بعد احلصول على أذن مسبق. البيئة بالنسبة للنشاطات األقل تأثريًا بالنظام البيئي واليت ال جيوز ممار

كمنح ترخيص لغرض تداول كميات او أنواع معينة من النفايات الضارة بالبيئة او ازالتها او معاجلتها او 

ختزينها. والرتخيص كإجراء وقائي احلكمة من فرضه ،تتمثل بفسح اجملال أمام سلطات الضبط اإلداري 

 وقي اآلثار السلبية للنشاط حمل الرتخيص.املعنية ألختاذ االحتياطات الالزمة لت

ويعد الرتخيص احد أهم الضمانات الوقائية حلماية البيئة ،ألن ليس هليئات الضبط املختصة حبماية البيئة  

منح الرتاخيص اال بعد حتققها من توفر الشروط الالزمة واليت قد تتعلق بشخص املتقدم طبيعي او معنوي 

ر اإلذن مبمارسة النشاط وفقًا ملقتضيات محاية البيئة .والواقع ان الرتخيص ومتى توفرت هذه الشروط يصد

كإجراء وقائي حيتل أهمية كبرية يف نطاق محاية البيئة ، ألن ممارسة بعض األنشطة التجارية او 

 الصناعية او بعض احلريات كحرية الصيد كثريًا ما ينجم عنها إخالل بالنظام العام البيئي ،لذا فأن أهمية

الرتخيص تكون واضحة يف وضع الضوابط اليت متارس يف إطارها مثل هذه النشاطات واحلريات دون األضرار 

بالبيئة او تلوثه.

1

 

يقصد بالرتخيص اإلذن الصادر عن اإلدارة املختصة ملمارسة نشاط معني، اهلدف منه تقييد حريات األفراد مبا 

اجلزائري أمثلة آثرية على نظام الرتاخيص تشمل : رخصة حيقق النظام العام داخل اجملتمع، ويف التشريع 

رخصة استغالل املؤسسات املصنفة -البناء ومحاية البيئة

2

 

جيد الرتخيص مربره األول يف ضرورة احلفاظ على النظام العام البيئي، و ذلك بتمكني اإلجارة من التدخل 

مقدما يف كيفية القيام ببعض األنشطة البيئية املضرة بالبيئة من خالل متكني السلطات اإلدارية من 

                                                 

امساعيل البديري و حواء ابراهيم، األساليب القانونية حلماية البيئة من التلوث، جملة احملقق احللى للعلوم القانونية و  - 1

 .80(،ص 129-62سادسة ، العدد الثاني،ص ص )السياسية ، السنة ال

عمر صخري و عبادي فاطمة الزهراء، دور الدولة يف دعم تطبيق نظام إدارة البيئة لتحسني أداء املؤسسات االقتصادية دراسة - 2

 .160(، ص 164-157، ص ص )2012، 11حالة اجلزائر،جملة الباحث،العدد
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يف كل حالة تبعا للظروف من  اختاذ االحتياطات الالزمة لوقاية اجملتمع من اخلطر املرتتب عن ممارستها

حيث املكان و الزمان و مراقبة سري النشاط املرخص به و فرض اشرتاطات جديدة على استغالله إذا استدعى 

األمر ذلك.

1

 

 و تعترب الرتاخيص نوع من الرقابة السابقة على البيئة .

نظام احلظر كثريا ما ينص قانون محاية البيئة إىل حظر إتيان بعض التصرفات اليت تشكل خطرا على 

البيئة وقد يكون هذا احلظر مطلقا وقد يكون نسبيا، أما احلظر املطلق فهو منع إتيان أفعال معنية ملا هلا من 

ذا األجراء أن حيظر القانون وبشكل مطلق يعين هآثار ضارة بالبيئة منعا باتا ال استثناء فيه وال ترخيص بشأنه 

احلظر النسيب:  .أماال أستثناء فيه وال ترخيص معه،ممارسة أفعال معينة نظرًا ملا هلا من أثار ضارة بالبيئة

يتجسد احلظر النسيب يف منع القيام بأعمال معينة ميكن أن تلحق آثار ضارة بالبيئة يف أي عنصر من 

حتددها  ى ترخيص بذلك من السلطات املختصة، ووفقا للشروط والضوابط اليت عناصرها، إال بعد احلصول عل

يتجسد مبنع التشريعات البيئية القيام بأعمال او نشاطات معينة ملا  والذي .القوانني واللوائح حلماية البيئة

البيئي او  هلا من خطر على البيئة أال بعد احلصول على إذن او موافقة او ترخيص من هيئات الضبط اإلداري

 اختاذ بعض االحتياطات الالزمة وفقًا للشروط وضوابط  محاية البيئة

يتحدد املقصود باحلظر كوسيلة تلجأ أليها سلطات الضبط اإلداري حلفظ النظام العام بالنهي عن اختاذ إجراء 

عني بسبب وقوف السيارات يف مكان م  معني أو ممارسة نشاط حمدد خلطورته على النظام العام ،كنهي عن

ألنه ليس لسلطة حمل احلظر، ازدحام املرور يف ذلك املكان ،إال ان ذلك ال يعين احلظر املطلق أو الشامل للنشاط 

الضبط اإلداري إلغاء احلريات اليت كفلها القانون ،لذا مل يقر جملس الدولة الفرنسي لإلدارة قيامها مبنع 

رع بشكل مطلق. ويف جمال محاية البيئة ، يعين هذا املصورين املتجولني من ممارسة نشاطهم يف الشوا

اإلجراء ، إن مينع القانون إتيان او ممارسة بعض التصرفات اليت من شأنها أن تهدد البيئة وتؤدي اىل اإلضرار بها

2

 

نظام احلظر وسيلة قانونية تقوم بتطبيقه اإلدارة، تهدف من خالله منع إتيان بعض التصرفات بسبب اخلطورة 

تنجم عن ممارستها.اليت 

3

 

                                                 

وره يف احملافظة على النظام العام البيئي،جمل الفقه و القانون ، العدد الثاني ، صالح الدين دكداك،الرتخيص اإلداري و د- 1

 4،ص 2012ديسنرب 

امساعيل البديري و حواء ابراهيم، األساليب القانونية حلماية البيئة من التلوث، جملة احملقق احللى للعلوم القانونية و - 2

 78(،ص 129-62السياسية ، السنة السادسة ، العدد الثاني،ص ص )

 160عمر صخري و عبادي فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص  - 3
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و  .نظام اإللـزام من الوسائل اليت استخدمها القانون حلماية البيئة، هو إلزام األشخاص بالقيام بأعمال معينة

األعمال ،  اإللزام بالقيام بعمل إجيابي يعادل حظر القيام بعمل سليب، أي حظر االمتناع عن القيام ببعض 

األضرار واألخطار اليت ميكن أن متس بالبيئة، وتكمن أهمية  اإللزام هو أسلوب ضبط للوقاية من مجيع

األسلوب يف كونه قواعد أمرة تأتي على شكل إجراء إجيابي حتقق احلماية القانونية للبيئة عندما يتم 

 القيام مبا تأمر به القاعدة القانونية.

منع إتيان النشاط، يف حني أن  اإللزام هو عكس احلظر، ألن هذا األخري إجراء قانوني وإداري يتم من خالله

اإللزام هو ضرورة القيام بتصرف معني،

1

 

يقصد باإللزام كأجراء قانوني أداري إلزام املشرع اإلفراد بضرورة القيام ببعض اإلعمال والتصرفات وهو إجراء 

عكس احلظر  اجيابي ال يتحقق هدفه إال بإتيان التصرف الذي أوجبه القانون ،وعليه فإاللزام حسب هذا املعنى

ألنه إجراء سليب يتمثل مبنع القانون بعض التصرفات. ويعد اإللزام الصورة الغالبة لإلجراءات القانونية اليت 

تستخدمها سلطات الضبط اإلداري ،فهي يف نطاق هذا اإلجراء ال حتظر النشاط  وال تعلق ممارسته على 

ولتحقيق متطلبات  ن كيفية ممارسته.ترخيص او إخطار سابق،بل تكتفي مبجرد تنظيم النشاط وبيا

محاية البيئة تلجأ هيئات الضبط اإلداري البيئي إىل هذا اإلجراء الوقائي،حبسب الشروط املنصوص عليها يف 

القوانني اخلاصة حبماية البيئة. ويقصد به إلزام اإلفراد واجلهات األخرى ) طبيعية او معنوية( بالقيام بعمل 

دف محاية البيئة ومنع التلوث إذا ما تقيدت بشروط هذا اإللزام. واألمثلة على اإللزام به –تصرف اجيابي  -معني 

الوارد يف التشريعات البيئية كثري نذكر منها ما نص عليه املشرع الفرنسي يف قانون محاية الطبيعة حيث 

ئةأشار اىل إلزامية دراسة التأثري البيئي لتقييم ما هلذه املشاريع من تأثري على البي

2

 

يعد اإللزام ضرورة إتيان عمال ما ، قصد احملافظة على البيئة كاإللزام بضرورة التصريح أو اإلصالح أو إعادة 

احلال إىل ما كان عليه.

3

 

 .البيئة على خطر تشكل أن ميكن اليت األنشطة على الحقة رقابة فرض إىل يسعى: ــرینظام التقار .

 حيث ألزم مستعملي بعض املنشآت املصنفة اليت ميكن أن تشكل خطر على البيئة بضرورة تقديم تقرير 

                                                 

 .160عمر صخري و عبادي فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص - 1

 .81امساعيل البديري و حواء ابراهيم، املرجع السابق،ص  - 2

اجلزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، بن أمحد عبد املنعم، الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف  - 3

 80،ص 2009كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 
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سنوي عن األنشطة املمارسة وانعكاساتها على احمليط البيئي نظام التقارير فهو أسلوب جديد استحدثه 

وب الرتخيص، آما أنه املشرع، يهدف إىل فرض رقابة الحقة ومستمرة، هلذا فهو يعترب أسلوبا مكمال ألسل

يقرتب من اإللزام آونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته، ويرتب القانون على عدم القيام 

بهذا اإللزام جزاءات خمتلفة

1 
: وسيلة أساسية للنهوض حبماية البيئة،من أجل التوصل إىل معرفة وتقدير  رینظام دراسة مدى التأث 

والغري مباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على إطار ونوعية معيشة االنعكاسات املباشرة 

 ."السكان

واملقصود بذلك أن املشاريع ختضع مسبقا لتقييم ألثرها، ويلزم عرض املشروع التنموي مع وصف للحالة 

تسمح من  األصلية للموقع على البيئة و على صحة اإلنسان ، و على الرتاث الثقايف و عرض للتدابري اليت

و اعترب املشرع إجراء دراسات مدى التأثري وسيلة أساسية حلماية  . التخفيف و اإلزالة و إذا أمكن التعويض

البيئة ، لكونها تهدف إىل معرفة و تقدير انعكاسات املباشرة و/أو غري املباشرة للمشاريع على التوازن البيئي 

، و كذا على إطار و نوعية معيشة السكان.

2

 

جتدر اإلشارة أن هناك آليات أخرى كاإلبالغ و هو أن يسنح القانون لألفراد بالقيام بعمل أقل خطر و  هذا و

تلويث للبيئة دون شرط الرتخيص و لكن مع شرط اإلبالغ على أي شك أو عمل سواء قبل أو بعد مرور مدة من 

أسلوب الرتغيب و منح املزايا و الشروع يف األشغال فهو رقابة سابقة و الحقة للنشاط أو العمل.كما يوجد 

الذي يكون من خالل إعطاء األولويات يف منح مشاريع أو امتيازات مادية أو معنوية أو تقليل و ختفيف 

الضرائب لكل من يقوم مبشاريع حتافظ على البيئة و يعمل على محايتها باإلضافة إىل سلطة اجلزاء 

اليت تأخذ العديد من الصور كاإنذار ، التوبيخ ، الغلق ، الغاء املمنوحة لإلدارة من أجل احلفاظ على البيئة و 

الرخص و غريها.

3

 

 املطلب الثاني:أسلوب العقود االتفاقية.

جند من بني األساليب اإلدارية يف جمال محاية البيئة، جمموعة النشاطات االتفاقية بني اإلدارة املسؤولة عن 

محاية البيئة واملتعاملني االقتصاديني، وفيما يلي حناول التطرق باختصار اىل عقود تسيري النفايات وآذا 

                                                 

 .160عمر صخري و عبادي فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص  - 1

 .84بن أمحد عبد املنعم ، املرجع السابق، ص  - 2

  152.3(، ص 160-145البيئة، جملة االجتهاد القضائي، العدد السادس، ص ص ) حممد ملوسخ، دور اجلماعات احمللية يف محاية-
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ة إجراءات حتفيزية قصد تشجيع تطوير عقود التنمية، حبيث يف إطار عقود تسيري النفايات متنح الدول

 نشاطات مجع النفايات ونقلها وتثمينها وإزالتها

اما بالنسبة اىل عقود التنمية فيمكن أن يرتتب على تنفيذ املخططات التوجيهية وخطط التهيئة السيما يف 

ة واملتعاملني والشركاء املناطق الواجب ترقيتها، إبرام عقود تنمية تشرتك فيها الدولة و/أو اجلماعات اإلقليمي

االقتصاديني، حيث أن عقد التنمية هو اتفاقية تشرتك فيها الدولة وجمموعة أو عدة جمموعات إقليمية، أو 

متعامل أو عدة متعاملني أو شريك أو شركاء اقتصاديني للقيام بأعمال وبرامج حتدد انطالقا من املخططات 

حلداثة هلذه العقود وعدم دخوهلا حيز التنفيذ فإنه من الصعب  التوجيهية و خطط التهيئة ملدة معينة؛ ونظرا

من خالل ما سبق ميكن القول أن هذه العقود هي ذات فعالية اآبر من  .احلكم على مدى فعالية هذه العقود

األدوات العقابية، ذلك ألنها نابعة من الرغبة الطوعية ملسريي املؤسسات يف إتباع وتطبيق سياسات من شأنها 

ساهمة يف محاية البيئة، األمر الذي حيسن من صورة املؤسسة و كذا أداها االقتصادي، وذلك مقابلة امل

1.احلصول على إعانات من الدولة
 

العقود االتفاقية هي عقود تربم على أساس املفاوضات اليت جتمع بني الفواعل املدافعة عن البيئة من جهة، 

أجل الوصول إىل إبرام اتفاق ملزم جلميع األطراف؛ يهدف إىل حتقيق والفواعل امللوثة من جهة أخرى، وذلك من 

 االقتصاد األخضر.

عقد التنمية هو اتفاقية تشرتك فيها الدولة و جمموعة أو عدة عقود التنمية : عقود التنمية املستدامة 

بأعمال و برامج جمموعات إقليمية ، أو متعامل أو عدة متعاملني أو شريك أو شركاء اقتصاديني ، للقيام 

2. حتدد انطالقا من املخططات التوجيهية و خطط التهيئة ملدة معينة

 

إن موضوع تسيري النفايات ال يقتصر على اجلانب التقين فقط بل يشمل مواضيع : عقود تسيري النفايات 

اقتصادية و إيديولوجية معاصرة حيث يفرض مشاكل تتطلب حلول اقتصادية و سوسيولوجية تراعي 

ق األجيال احلاضرة و املستقبلية، و عليه ففهم العملية التسريية للنفايات يستلزم اإلملام باملراحل التقنية حقو

و كذا التكلفة و نوعية اخلدمة املقدمة، و يقصد بسلسلة عمليات تسيري النفايات تلك الدراسة العملية 

 فة أال و هي :التسيريية لنفايات حضرية وفق املراحل التقنية املتعاقبة املعرو

                                                 

 161عمر صخري و عبادي فاطمة الزهراء، املرجع السابق ص  - 1

 28بن أمحد عبد املنعم ، املرجع السابق ، ص  - 2
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مرحلة مجع النفايات يف األوساط احلضرية و الريفية تليها نقلها إىل منشآت املعاجلة اليت توجد بها العديد 

نت طرائق التثمني و الفرز و أخرى نهائية تتمثل يف الدفن التقين لنفايات معاجلة و /أو غري معاجلة مسبقا 

 الزالتها.

ضة لكنها مربرة ،إذ أن هذه اخلدمة العامة ضرورة ال ميكن ينتج عن تسيري النفايات تكاليف باه

االستغناء عنها لتحقيق الفاعلية االقتصادية و البيئية مع احلفاظ على الصحة العامة و املواطن.

1 

ا شك أن مفهوم تسيري النفايات املدينة قد حيمل ال تسيري النفايات : تعامل مرن مع مشكلة حضرية معقدة 

وسيناريوهات ختتلف باختالف املتدخل وحجم املدينة لكنه يبقى يرتكز حول حمورين تصورات وأفكار 

 :أساسني متكاملني

البحث عن كيفية التوفيق بني نوع و كمية النفايات املطروحة من جهة و أفضل الطرق للتعامل معها بدءا  -

 من مجعها ، فنقلها و صوال إىل معاجلتها و إعادة استخدامها

  .ية التحكم يف كل العناصر اليت ترتكز عليها العملية يف مجيع مراحلهاالبحث عن كيف-

مبدأ املشاركة العامة يف التسيري ال ميكن أن ينجح بدون إعداد أفراد  تسيري النفايات: مشاركة عامة-  ب

ذا النوع اجملتمع لتلق املشاركة ؛ وهذا يكون عن طريق بذل اجلهود املسبقة إلفهام األفراد األهداف العامة هل

 . من التسيري

 تسيري النفايات : استثمار رابح على مجيع املستويات-  ت

 نظم املعلومات اجلغرافية : أداة فعالة للتحكم مشكلة النفايات احلضرية-  ث 

 عقود حسن األداء البيئي:  . 

يعترب عقد حسن األداء أداة حديثة ، تضمن مساهمة أكرب للملوثني يف تنفيذ السياسة البيئية بسبب 

االمتثال الطوعي للقواعد التنظيمية البيئية ، مقابل استفادتهم من إعانات و امتيازات خمتلفة تقدمها الدولة . 

                                                 

، مذكرة -اسة حالة اجلزائر العاصمةدر–سعيدي نبيهة، تسيري النفايات احلضرية يف اجلزائر بني الواقع و الفعالية املطلوبة - 1

 72.ص 2012ماجستري،جامعة بومرداس ، اجلزائر، 
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فاوض إىل استعمال األسلوب االنفرادي و و يعود سبب جناح هذا األسلوب يف أن اإلدارة ستتدخل بعد مرحلة الت

بدون مقابل .يف حالة عدم استجابة ملوثي البيئة للمتفق عليه مع اإلدارة.

1

 

فعقود النجاعة ، عقود تربم بني الوزارة املكلفة بالبيئة و املؤسسات العاملة يف هذا عقود النجاعة البيئية :

سيري املؤسسة ، و يعمل على احلد من التلوث باستعمال ، يهدف إىل إدراج البعد البيئي يف جوانب ت جملالا

لتقنيات اإلنتاج األنظف.

2

 

 املطلب الثالث: أسلوب اجلباية البيئية.

 نظري له كعقوبة املنتج على الدولة تفرضه جربي نقدي اقتطاع عن عبارة وهي :البيئية اجلباية

 إىل تذهب اإلرادات بيئيا، هذه نظيفة تكنولوجيا عن للبحث تذهب األموال هذه إن البيئة، تلويث

 الرسوم هذه فرض مت وقد .العمومية وامليزانية البلدية، وميزانية التلويث، إزالة للبيئة الوطين الصندوق

 الغازات وتسرب الصناعية السوائل و الصلبة، بالنفايات وتتعلق 2003 لسنوات املالية قوانني خالل من

 كالرسوم األخرى التدابري بعض إىل باإلضافة .البيئة على 2000، 2002، اخلطرية أو امللوثة والنشاطات

 األداة البيئية الرسوم تعترب حيث محاية عملية يف الردعية الوسائل أهم من نعتربها اليت البيئية

 وقد .املبدأ هذا تطبيق يدفع – امللوث" مبدأ من انطالقا البيئة، " pollueur- payeur"، يف األساسية

 بالنشاطات املتعلق الرسم البالستيكية، األكياس على الرسم :منها الرسوم من جمموعة استحدثت

 على الرسم ،.الوقود على الرسم اجلوية، اإلنبعاثات على اخلاصة الرسوم البيئة، على واخلطرة امللوثة

3.الصلبة النفايات على الرسوم الصناعية، السائلة االنبعاثات

 

 :نظرتني خالل من ذلك البيئي التلوث ملكافحة كأساس البيئية اجلباية فكرة اعتماد أهمية تتجلى

 .التلوث ضد (مالية عقوبة) كغرامة البيئية الضريبة اعتبار •

                                                 

 .29بن أمحد عبد املنعم ، املرجع السابق، ص- 1

 .33بن أمحد عبد املنعم ، املرجع السابق، ص - 2

 200منرية سالمي و منى مسغوني ، املرجع السابق،ص  - 3
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 جديدة أساليب وتطوير البيئي التلوث آثار حمو يف تستغل البيئية الضرائب من املتأتية املوارد أن •

 الت،جملاا شتى يف للبيئة صديقة

 .املصانع يف البيئي التلوث من احلد تقنيات تطوير مقابل وهذا الضرييب اإلعفاء •

 املعنويني األشخاص على الدولة تفرضها اليت والرسوم الضرائب خمتلف تشمل البيئية فاجلباية
 أن إىل باإلضافة للبيئة امللوثني والطبيعيني

 الذي والطبيعيني املعنويني لألشخاص اجلبائية والتحفيزات اإلعفاءات خمتلف تشمل قد البيئية اجلباية
 مهنشاطا يف يستخدمون

1.للبيئة صديقة تقنيات االقتصادية
 

 أضرارا حيدثون الذين امللوثني على املفروضة الضرائب تلك هي اخلضراء، اجلباية أو: البيئية الضرائب (أ

 املختلفة االقتصادية متهنشاطا خالل من بيئية
 نسبة حتديد أو امللوثة و استخدامهم لتقنيات إنتادية مضرة بالصحة و يتممنتجاتهم امللوثة  عن النامجة

 مسيت الضريبة هذه للبيئة املدمرة االنبعاثات خطورة ودرجة كمية تقدير أساس على الضرائب هذه

 بيجو) Pigou) وتدعى (les taxes pigouviennes) االقتصادي باسم

 والسالمة التطهري تقنيات فيها تستخدم خاصة خدمات من الدولة توفره ملا نظرا :البيئية الرسوم ( ب

 املباشرة االستفادة عند إال تظهر ال خاصة رسوما اخلدمات هذه من املستفيدين على تفرض فهي البيئية

 اإلشارة وجتدر (...للشرب الصاحلة املياه من االستفادة رسم النظافة، أو التطهري رسم :مثل) خدماتها  من

 نطاقا أوسع تعريفا يستخدم والتنمية االقتصادي التعاون مبنظمة اخلاص املعلومات نظام أن إىل

 على واملفروضة بالبيئة الصلة ذات الضرائب كافة يتضمن حبيث ،(اإليكولوجية أو) البيئية للضرائب

 :إىل حيتاج وتطبيقها استحداثها أن البيئية والرسوم الضرائب خالل من واملالحظ املنتجات

 البيئة، محاية يف مباشر بشكل الدولة تدخل ضرورة •

                                                 

،ص) 2010-2009، 7محاية البيئة من خالل اجلباية البيئية، جملة الباحث، العددفارس مسدور، أهمية تدخل احلكومات يف - 1

 348( ص 345-351
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 التلوث، درجة قياس تقنيات توفر ضرورة •

 التلوث، ملكافحة اجتماعي عقد وجود ضرورة •

 .البيئية املسائل يف متخصصة عدالة •

 الدولة مكافحة لتعزيز متينة قاعدة تأسيس يف بالغرض تفي أن ميكن ال السابقة العناصر أن علما
 : اآلتي يف جنملها أن ميكن مساعدة عناصر هنالك يكن مل ما البيئي للتلوث

 التلوث اجملتمع خبطورة وأفراد االقتصاديني األعوان حتسس اليت النشطة املدني جملتمعا منظمات •

 البيئي،

 املدارس، وطلبة تالميذ عقول يف البيئة محاية ترسخ تربوية سياسات •

 البيئي، التلوث من واحلد البيئة محاية يف املساهمة بضرورة مقنعة إعالمية إسرتاتيجية •

 البيئة حلماية متينة قاعدة تأسيس يف السابقة العناصر على االرتكاز علينا يفرض الذي واإلشكال

 البيئي؟ التلوث من للحد وضرائب رسوم فرض يكف هل :التالي السؤال يف يكمن التلوث من واحلد

 فيه يوجد وإمنا ورسوم، ضرائب كله ليس اجلبائي النظام أن الواقع : اجلبائية واإلعفاءات احلوافز ( ت

 اعتماد يف األثر أكرب هلا يكون قد اليت اجلبائية واإلعفاءات احلوافز
 والغش بالتهرب يواجه قد والرسوم الضرائب فرض ألن للبيئة، صديقة اقتصادية ونشاطات صناعات
 وتقنيات تكنولوجيات واعتماد التلقائية االستجابة يقابله قد واإلعفاء التحفيز بينما اجلبائي،

 :التالية األشكال يأخذان قد والتحفيز اإلعفاء أن علما للبيئة، صديقة

 للتمييز وهذا املختلفة االقتصادية النشاطات على تفرض اليت والرسوم الضرائب من وهذا :الدائم اإلعفاء

 .هلا الصديقة وتلك للبيئة امللوثة  االقتصادية النشاطات بني

 األوىل سنوات اخلمس يف املعنية املؤسسة إعفاء يتم كأن حمدودة، ملدة يكون والذي :املؤقت اإلعفاء

 للبيئة صديقة مكلفة تكنولوجيات اكتساب عن وتعويضها لتحفيزها وهذا نشاطها، بداية من
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 تستخدم اليت بالسلع مقارنة تنافسية أكثر سلع إنتاج يف مباشر غري بشكل ااتمساعد إىل باإلضافة

 .للبيئة ملوثة تكنولوجيات

 الضرائب دفع من للبيئة الصديقة املستوردة واملعدات التجهيزات إعفاء يتم كأن :اجلبائية احلوافز

 استرياد على املؤسسة حتفيز بغية وذلك األخرى، والرسوم الضرائب وخمتلف اجلمركية، والرسوم
 دائرة توسيع يف يساعد قد ما للبيئة، الصديقة التكنولوجيات

 __.بالبيئة تضر ال اليت االقتصادية النشاطات

اإلعفاء الضرييب :" هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل 

التزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة.

1

 

اجلزائر، فقد مت إقرار جمموعة من الضرائب و الرسوم تبعا ملسار اإلصالح اجلبائي األخضر الذي اعتمدته 

البيئية كمحاولة لوضع حد ملختلف أنواع التلوث، خاصة تلوث اهلواء و املاء، مع اإلشارة إىل أنه مت إدخال أول 

حيث مت فرض الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة أو  1992ضريبة بيئية من خالل قانون املالية لسنة 

و من أهم الرسوم املعتمدة: 2003، 2002، 2000إال أنه مل يتم جتسيد العملية إال خال السنوات ، (TAPD)اخلطرة

2

 

رسوم النفايات الصلبة : منها رسم إخالء النفايات العائلية، الرسم التحفيزي على عدم ختزين النفايات -

 الصناعية، الرسم على األكياس البالستيكية.

و خيضع الرسم جلميع املؤسسات املصنفة اليت TAPD) وثة و اخلطرة على البيئة)الرسوم املتعلقة بالنشاطات املل

ينجم عن نشاطها ااستغاللي أخطار و مساوئ قد تكون هلا آثار سلبية على الصحة العمومية، النظافة و األمن 

 ة.و الفالحة، محاية الطبيعة و البيئة، احملافظة على اآلثار و املعامل و كذلك املناطق السياحي

 .2003الرسم اخلاص باالنبعاثات السائلة الصناعية و الذي أدخل مبوجب قانون املالية لسنة 

 ه.إتاوة احملافظة على جودة امليا

 

                                                 

عبد اجمليد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية: دراسة حتليلية تقييمية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 1

 173اجلزائر، ص 2005

-دراسة حالة اجلزائر–ة يف متويل البيئة من أجل حتقيق التنمية املستدامة فروحات حدة ، اسرتاتيجات املؤسسات امالي - 2

 .130(، ص 2010-2009،سنة)  7،جملة الباحث،عدد
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 خامتة :

 مت التوصل من خالل البحث إىل جمموعة من النتائج و التوصيات أهمها ":

 انتقال يسهل أن شأنه من الذي واإلقليمي، الدولي التعاون وتعزيز ودفع الروابط تقوية ضرورة
 يسهم أن اإلقليمي التعاون و التنسيق ميكن كما األجنبية، اخلربات من واالستفادة التكنولوجيا

 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو اجلهود تكامل و دمج يف بفاعلية

 املؤسسات تشجيع و املتجددة، و اجلديدة الطاقة جمال يف وطنية هيئات و مراكز إنشاء يف االستثمار

 .احملليني للمستثمرين الالزم التمويل تقديم على البنكية

 نظافة األكثر الوقود و التكنولوجيات استخدام نطاق توسيع من بد ال

توجيه اإلعالم ووسائله الفعالة إىل نشر الوعي البيئي، وتكثيف براجمه الداعية للمحافظة عليها وإطالع 

،وكذلك زيادة النشرات والبحوث والدوريات املتخصصة واليت حتمل طابع التوجيه األفراد على خماطر التلو ث 

 . واإلرشاد للتعامل مع البيئة إلخراج جيل مشبع بالرتبية البيئية وداعيا هلا

 ً، والطاقـة األنظـف والطاقـة الطاقـة لكفـاءة واقليميـةٕ  الـدعوة إلـى اعتمـاد اسـرتاتيجيات وطنيـة -

ً   عمرانيـا البلديـة األراضـي لتصـنيف أنظمـة وباعتمـاد املتجـددة، صـناعية سياسـة وبوضـع ً  وتنظيميا ً م

  للصناعات املنخفضة الكربـون والقـدرات البحثيـةً  مؤسسيا وطنية توفر إطارا واتيا والتطويرية
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 منظمة التعاون و النمو اإلقتصادي
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ستدامة يف صعيد مصر: حتليل نقدي لنظريات التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق التنمية امل

 التنمية االجتماعية

 طلعت إبراهيم لطفيأ.د/ 

 جامعة بين سويف اســتاذ علم االجتمـاع وعميد كلية اخلدمة االجتماعية التنموية

 مقدمة:

أن أربعة عشر مليون مصري يعيشون حتت خط  2007ورد يف تقرير األمم املتحدة عن التنمية البشرية عام 

بني دول العامل األكثر فقرًا 111الفقر، بينهم أربعة ماليني ال جيدون قوت يومهم، وحتتل مصر املركز 

(1)

. 

، عن تركز غالبية الفقراء يف 2000وقد كشف التقرير الصادر من املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان عام 

سكان الوجه القبلي، بينما % من إمجالي 35.2مصر مبحافظات الوجه القبلي، حيث تصل نسبتهم إىل 

 % من إمجالي السكان.13.1تنخفض نسبة الفقراء يف حمافظات الوجه البحري إىل 

وقد ورد يف التقرير السابق، أن حمافظة أسيوط تعد من أفقر حمافظات الوجه القبلي، حيث تبلغ نسبة 

كز الثاني حيث تبلغ نسبة % من مجلة السكان، بينما حتتل حمافظة بين سويف املر58.1عدد الفقراء بها 

% ال جيدون قوت يومهم. وتأتي حمافظة سوهاج يف املركز 20.2% من مجلة السكان منهم 53.2عدد الفقراء بها 

% ال جيدون قوت يومهم17.2% من مجلة السكان، منهم 45.5الثالث، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 

(2)

. 

لقبلي إىل عدم تكافؤ الفرص، وعدم التوزيع العادل وقد يرجع انتشار الفقر، خاصة يف حمافظات الوجه ا

للثروة واملوارد بني احملافظات املختلفة، وتدنى اخلدمات األساسية يف حمافظات الوجه القبلي، وخاصة 

 اخلدمات اليت تتعلق بالتعليم والصحة واإلسكان.

دراسة إىل حماولة ويف مواجهة مشكلة الفقر وتدنى اخلدمات األساسية يف صعيد مصر، تهدف هذه ال

صياغة وتطوير رؤية مستقبلية لصعيد مصر يتم تنفيذها يف السنوات العشر القادمة، األمر الذى يتطلب 

القيام بعملية التخطيط االسرتاتيجي ووضع خطة تنفيذية تتضمن مجلة من التدابري واإلجراءات الكفيلة 

ية املستدامة، وتعمل على حتول صعيد مصر بعالج مشكلة الفقر وتوفر اخلدمات األساسية، وحتقيق التنم

 من جمتمع تقليدي إىل جمتمع حديث يتبنى مسات أو خصائص اجملتمعات املتقدمة.

 أواًل: أهداف الدراسة

تستهدف هذه الدراسة تطوير وصياغة رؤية مستقبلية لصعيد مصر حتقق التنمية املستدامة، وتعمل 

القبلي، حبيث تصبح من بني أكثر اجملتمعات تقدمًا على على حتسني نوعية احلياة يف حمافظات الوجه 
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املستوى احمللي والقومي واإلقليمي والعاملي من حيث األبعاد الثالثة للتنمية، وهى التنمية االقتصادية، 

 والتنمية االجتماعية، ومحاية البيئة.

يط االسرتاتيجي، كما ولتحقيق هذه الرؤية املستقبلية لصعيد مصر يتطلب األمر القيام بعملية التخط

يتطلب األمر دراسة وحتليل الوضع احلالي يف حمافظات الصعيد، وحتديد عوامل القوة والفرص املتاحة يف 

هذه احملافظات، واليت تساعد على حتقيق التنمية املستدامة، وكذلك حتديد عوامل الضعف والتهديدات أو 

 املخاطر اليت تهدد عملية التنمية املستدامة.

وء ما سبق، يرى الباحث أنه ميكن بناء اسرتاتيجية لتحقيق التنمية املستدامة تعزز وتدعم عوامل ويف ض

القوة والفرص املتاحة يف صعيد مصر، وتتجنب عوامل الضعف والتهديدات واملخاطر اليت تواجه عملية 

قضايا النظرية اليت التنمية املستدامة يف صعيد مصر. وذلك مع االسرتشاد يف بناء هذه االسرتاتيجية بال

يف مؤلفه  Andrew Websterتثريها نظريات التنمية االجتماعية، األمر الذى يتفق مع ما ذكره أندرو وبسرت 

)مقدمة يف علم اجتماع التنمية( من حيث أنه ميكن االستفادة من النظريات املختلفة يف التنمية والتغري 

ومة لتحقيق التنميةاالجتماعي يف التخطيط االجتماعي ووضع خطط احلك

(3)

. 

 ثانيًا: املفهومات األساسية للدراسة

 من املفهومات األساسية هلذه الدراسة، مفهومي التخطيط االسرتاتيجي ومفهوم التنمية املستدامة.

 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي: -1

عملية تنطوي على التنبؤ باملستقبل لفرتة زمنية طويلة  Strategic Planningأن التخطيط االسرتاتيجي 

سنوات فأكثر(. ومتثل اخلطة االسرتاتيجية خمرجات عملية التخطيط االسرتاتيجي. ولتنفيذ هذه اخلطة  5)

جيب وضع خطة تنفيذية تتضمن خمتلف األنشطة واملهام املطلوب القيام بها من أجل حتقيق غايات وأهداف 

 ة.اخلطة االسرتاتيجي

ويعد التخطيط االسرتاتيجي أحد املهارات األساسية للقيادة، وهو عبارة عن خارطة ترشدنا إىل الطريق 

الصحيح بني نقطتني أوهلما أين حنن اآلن، واألخرى أين نرغب يف أن نكون يف املستقبل، وكيف ميكن أن 

 حنقق ذلك.

املستدامة يف صعيد مصر أن نتعرف أواًل ويف ضوء ما سبق، يتطلب التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق التنمية 

على الوضع احلالي يف صعيد مصر، وما الذى نريد أن نصل إليه ويصبح عليه صعيد مصر، وأخريًا ما هى 



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

192 

اخلطة التنفيذية اليت تتضمن خمتلف األنشطة واملهام املطلوب القيام بها من أجل سد الفجوة بني الوضع احلالي 

 نمية املستدامة يف صعيد مصر.والوضع املستهدف لتحقيق الت

 مفهوم التنمية املستدامة: -2

من املوضوعات األساسية اليت شغلت حيزًا كبريًا من الدراسات  Developmentيعد موضوع التنمية 

والبحوث االجتماعية. وتعد التنمية عملية تستند إىل االستغالل اجليد للموارد بهدف إقامة جمتمع حديث. 

عملية تلقائية للنمو وإمنا هى عملية إحداث تغيري خمطط يهدف إىل االرتقاء  وال تعد التنمية جمرد

مبستوى معيشة الدول النامية

(4)

. وتتضمن فكرة التنمية من منظورها العام كال من التنمية االقتصادية 

والتغريات االجتماعية والثقافية املصاحبة هلا

(5)

. 

ة أو وسيلة من خالهلا تستطيع الدول النامية مواجهة بوصفه أدا Developmentوقد ظهر مفهوم التنمية 

عوامل التخلف بتبنيها خلصائص أو مسات اجملتمعات املتقدمة. ولقد بذلت حماوالت عديدة لتحديد معنى 

هذا املفهوم. ويذهب بعض الباحثني إىل أن التنمية هى عملية تستند إىل االستغالل الرشيد للموارد بهدف 

بهذا املعنى فإن اجملتمع املتقدم يتميز بتطبيق التكنولوجيا، والتساند االجتماعي إقامة جمتمع حديث. و

الواسع النطاق، والتحضر، والتعليم، واحلراك االجتماعي

(6)

. 

وتعرف األمم املتحدة التنمية بأنها عبارة عن "جمموعة من الوسائل والطرق اليت تستخدم بقصد توحيد 

من أجل حتسني مستوى احلياة من النواحي االقتصادية واالجتماعية جهود األهالي مع السلطات العامة 

والثقافية يف اجملتمعات القومية واحمللية، وإخراج هذه اجملتمعات من عزلتها لتشارك إجيابيًا يف احلياة 

القومية، ولتساهم يف تقدم البالد"

(7)

. 

مد على عنصرين أساسيني هما: ويتضح من التعريف السابق أن عملية التنمية هى عملية معقدة، وتعت

مساهمة األهالي بأنشطتهم اجلماعية والفردية يف اجلهود اليت تبذل لتحسني مستوى معيشتهم بصورة 

إجيابية، أما العنصر اآلخر فهو تقديم اخلدمات الفنية واملادية من احلكومة أو اهليئات الدولية أو األهلية، 

 لتشجيع هذه اجلهود والعمل على جناحها.

على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي  Sustainable Developmentقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة و

يف أواخر الثمانينيات من القرن العشرين لكي جيد طريقه وسط العديد من املفهومات املعاصرة مثل مفهوم 

 العوملة، والتنمية البشرية، وصراع احلضارات، واحلداثة، وما بعد احلداثة.
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 1978الذى أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية يف عام  Brundtland Reportوطبقًا لتقرير برونتالند 

بعنوان )مستقبلنا املشرتك( مت تعريف التنمية املستدامة بأنها "التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أن 

تعرض للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتياجاتها"

(8)

. 

قامت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بتعريف التنمية املستدامة على اعتبار أنها "إدارة  1989ويف عام 

ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار وإرضاء 

املستدامة حتمي األرض واحلياة  احلاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية. وجند أن تلك التنمية

واملصادر الوراثية البنائية واحليوانية وال تضر بالبيئة، وتتسم بأنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من 

 الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعية".

ريودي جانريو بالربازيل  وطبقًا لتعريف األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذى وضع خالل قمة األرض يف

، جند أن التنمية املستدامة ترتكز على املسئولية اجلماعية لتقرير األبعاد الثالثة للتنمية وهى 1992عام 

 التنمية االقتصادية، والتنمية االجتماعية، ومحاية البيئة على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.

ية املستدامة يف الواقع هى مفهوم شامل يرتبط باستمرارية ويتضح لنا من التعريفات السابقة أن التنم

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والبيئية للمجتمع، حيث متكن التنمية املستدامة اجملتمع 

وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبري عن وجودهم الفعلي يف الوقت احلالي مع حفظ التنوع 

على النظم اإليكولوجية والعمل على استمرارية واستدامة العالقات اإلجيابية بني النظام احليوي واحلفاظ 

البشري والنظام احليوي حتى ال يتم اجلور على حقوق األجيال القادمة يف العيش حبياة كرمية، كما 

ب التغلب عليه مع حيمل هذا املفهوم للتنمية املستدامة ضرورة مواجهة العامل ملخاطر التدهور البيئي الذى جي

 عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك املساواة والعدل االجتماعي.

 ثالثًا: التحليل النقدي لنظريات التنمية االجتماعية:

سبق أن ذكر الباحث عند حتديد أهداف الدراسة أن بعض الباحثني مثل أندرو وبسرت يرون أنه ميكن 

فة يف التنمية والتغري االجتماعي يف وضع خطط احلكومة لتحقيق االستفادة من النظريات املختل

التنمية

(9)

. لذلك سوف حياول الباحث فيما يلي القيام بعملية التحليل النقدي لنظريات التنمية االجتماعية 

بهدف االستفادة من هذا التحليل يف عملية التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة يف صعيد 

ن نظريات التنمية اليت سيحاول الباحث حتليلها حتلياًل نقديًا، نظرية التحديث، ونظرية التبعية، مصر. وم

 ونظرية النظام العاملي، ونظرية متفصل أمناط اإلنتاج، ونظرية العوملة، ونظرية الدفعة القوية.
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 :Modernization Theoryنظرية التحديث  -1

يف أوائل الستينيات من القرن العشرين نتيجة جلهود  Modernizationذاع استخدام مصطلح "التحديث" 

جمموعة من املتخصصني يف التنمية بالواليات املتحدة لتطوير بديل نظري للتحليل املاركسي للتنمية 

االجتماعية

(10)

. 

من أشهر ممثلي نظرية  Walt Whitman Rostoويعترب عامل االقتصاد األمريكي والت ويتمان روستو 

التحديث. وقد قدم روستو نظرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وصفها بالشمول والواقعية والوضوح. 

يف تطور اجملتمعات، واليت  K. Marxويذكر روستو أن هذه النظرية تعترب بدياًل عن نظرية ماركس 

 تستند إىل الدور الذى تلعبه عالقات اإلنتاج يف تاريخ البشرية.

التحديث على فكرة أن مجيع اجملتمعات الرأمسالية احلديثة مثل الواليات املتحدة هلا وتقوم نظرية 

نسق من القيم الثقافية يؤدي إىل تقدم هذه الدول. وتتمثل هذه القيم الثقافية للرأمسالية يف االنفتاح، 

ية ال تتوافر يف والدميقراطية، والتجديدات، والفردية، واإلجناز. ويرى روستو أن مثل هذه القيم الثقاف

اجملتمعات البدائية والزراعية. لذلك فإن على الدول النامية أن حتاكي الدول الصناعية املتقدمة يف نظمها 

االقتصادية واالجتماعية، وتنمية القيم الثقافية، حتى ميكنها أن تلحق بركب احلضارة وتصل إىل أعلى 

 ا الدول الصناعية املتقدمة.مراحل التقدم االقتصادي بنفس الطريقة اليت وصلت به

وتعد نظرية التحديث أول تفسري سوسيولوجي لعملية التنمية، وقد قامت هذه النظرية بتصوير التنمية 

على اعتبار أنها حتواًل على مراحل من التقليدية إىل احلداثة. ويتحقق هذا التحول على الصعيد االقتصادي 

ثمارات األجنبية. ويتم على الصعيد االجتماعي عن طريق تبين بفعل تبين نظام السوق واالعتماد على االست

النظم، وأنواع القيم والسلوك الغربية املالئمة. أما على الصعيد السياسي، فيمكن أن يتحقق ذلك التحول عن 

 طريق تبين نظام الدميقراطية الربملانية.

أن اجملتمعات متر يف مخس  1953م ويرى روستو يف كتابه بعنوان )مراحل التقدم االقتصادي(، الصادر عا

مراحل أساسية للتقدم االقتصادي على التالي

(11)

. 

 :The Traditional Societyمرحلة اجملتمع التقليدي  -أ

وهى مرحلة تتسم بالتقاليد اجلامدة اليت تعوق عملية احلراك االجتماعي، واألمية، وضعف تقسيم العمل، 

واحلرف اليدوية، ويف هذه املرحلة يقوم اإلنتاج على أساس العلوم حيث يعمل غالبية السكان يف الزراعة 

والفنون اليت كانت سائدة قبل عصر نيوتن الذى فصل بني عاملني: أحدهما عامل يقوم على املصادفات، والعامل 
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اآلخر يقوم على الضبط والتحكم. ويتسم هذا اجملتمع التقليدي بعدم القدرة على تطبيق التكنولوجيا، 

ة الطابع الزراعي املرتبط بالنظام االقتصادي، حيث يتم اإلنتاج الزراعي بهدف تسويقه أو االجتار فيه وليس وغلب

بهدف االستهالك الذاتي املباشر. كما يتسم اجملتمع التقليدي باخنفاض متوسط الدخل الفردي الذى يقرتب 

 من الكفاف حبيث يتعذر االدخار وهو أساس عملية االستثمار.

اجملتمع التقليدي كل اجملتمعات اليت سبقت عصر نيوتن أو قبل تطور العلم الطبيعي الذى يقوم وميثل 

على الضبط والتحكم، وهي جمتمعات تتسم بسيادة الوحدات العائلية كبرية احلجم مثل األسر املمتدة 

الشرق األوسط،  واملركبة والبدنات، مثل تلك اجملتمعات اليت توالت على عرش الصني، واليت متثل حضارات

والعصور الوسطى يف أوربا، واجملتمعات اليت جاءت بعد عصر نيوتن وظلت غري قادرة على التحكم والسيطرة 

 على البيئة.

والشك أن هذه اخلصائص اليت يتميز بها اجملتمع التقليدي تشري إىل أنه جمتمع يتسم ببطئ عملية النمو، 

 ا يف عملية التنمية.وأن هناك حدودًا حمددة ال ميكن أن يتخطاه

 :The preconditions for take-offمرحلة التهيؤ لالنطالق  -ب

ويشهد اجملتمع يف هذه املرحلة زيادة تقسيم العمل وانتشار التعليم ولو بني طبقات حمدودة يف اجملتمع. 

والقدرة على وتظهر جمموعة من املنظمني واالقتصاديني تتسم خبصائص حمددة مثل اخلربة االقتصادية 

حتمل املخاطرة، ولديها قدرات تنظيمية وإدارية، وتتصف هذه اجملموعة بروح اإلقدام وتعمل على تعبئة 

املدخرات، وتتوىل قيادة بعض املشروعات االقتصادية سواء على املستوى الفردي أو احلكومي. ثم تظهر 

ية والداخلية وتظهر مشروعات صناعية يف املؤسسات والبنوك ويزداد االستثمار، ويتسع حجم التجارة اخلارج

أماكن متفرقة، وهي املشروعات اليت تسهم يف حتقيق الرتاكم الرأمسالي الذى يعد أساسًا أوليًا لعملية النمو 

 االقتصادي.

والبد من توافر ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة حتى يكون اجملتمع يف مرحلة التهيؤ 

هذه الظروف يف أوربا الغربية يف أواخر القرن الثامن عشر، كما أن إجنلرتا كانت لالنطالق، وقد توافرت 

 أسبق دول أوروبا يف دخول هذه املرحلة بسبب مزاياها اجلغرافية ومواردها الطبيعية واستقرارها االجتماعي.

ليدي إىل وهناك جمموعة من الشروط األساسية اليت جيب حتقيقها حتى ميكن االنتقال من اجملتمع التق

مرحلة التهيؤ لالنطالق ويف مقدمة هذه الشروط ظهور اإلميان بأن التقدم االقتصادي ليس أمرًا مرغوبًا فيه 

فحسب، ولكنه أمر ممكن وضروري من أجل حتقيق األهداف املرغوب فيها داخل اجملتمع، سواء على املستوى 
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وحتسني نوعية احلياة لألجيال التالية، أو على الفردي مثل الربح أو على املستوى االجتماعي مثل الرفاهية 

املستوى القومي مثل كرامة الوطن واستقالله. ومن الشروط الالزمة لالنتقال إىل مرحلة التهيؤ لالنطالق 

حدوث تغيري يف اجتاهات األفراد حنو اإلجناب، وحتول رؤوس األموال حنو االستثمارات يف األنشطة االقتصادية 

، ومنو معايري لتقييم األفراد طبقًا ألعماهلم وإجنازاتهم ال انتماءاتهم وطبقاتهم. وباملثل حيدث ذات الطابع العام

حتول فيما يتعلق بالنظرة إىل العامل، حبيث ينظر أفراد اجملتمع إىل العامل على اعتبار أنه خاضع لقوانني جيب 

ال اإلنتاج الزراعي، حيث يصل نسبة اكتشافها، كما يتحتم يف هذه املرحلة أن حتدث تطورات ثورية يف جم

% وتظهر الصناعات االستخراجية، ومنو سكان احلضر، وظهور قيادة واعية تؤمن 75العاملني يف الزراعة إىل 

 بالتجديدات الثقافية من اكتشافات واخرتاعات.

ة يف سيطرة إال أن التغري يف األنشطة االقتصادية يف هذه املرحلة يكون بطيئًا بسبب املعوقات املتمثل

 أساليب اإلنتاج التقليدية، وانتشار القيم والتقاليد واألفكار واملمارسات املعوقة لعملية التنمية.

 :The take-offمرحلة االنطالق  -جـ

ويف هذه املرحلة يتم القضاء على القوى والعقبات اليت تقف يف طريق النمو واالنطالق االقتصادي، حبيث تأخذ 

يف االنتشار يف اجملتمع.  -واليت جنحت يف أداء مهامها يف مرحلة التهيؤ لالنطالق  -دم االقتصادي القوى الدافعة للتق

وتبدأ مرحلة االنطالق حبدوث دافع قوي معني قد يأخذ شكل ثورة سياسية تؤثر يف البناء االقتصادي واالجتماعي 

، وكما حدث يف 1848يف أملانيا عام  والسياسي والثقايف القائم، كما حدث يف الصني بعد الثورة، وكما حدث

، ويذهب روستو إىل أن 1867اهلند بعد االستقالل، وكما حدث يف اليابان بعد ظهور القوانني اإلصالحية عام 

 التكنولوجيا كانت هي العامل احلاسم يف انطالق إجنلرتا وأمريكا وكندا.

، ويف الواليات املتحدة وفرنسا حوالي 1782ويرى روستو أن مرحلة االنطالق قد بدأت يف بريطانيا بعد عام 

 .1950، ويف اهلند والصني حوالي عام 1890، ويف روسيا حوالي عام 1840عام 

وتتميز مرحلة االنطالق بظهور نظام معقد لتقسيم العمل. وتراكم رأس املال، وزيادة معدل االستثمار 

النمو يف التكنولوجيا املستخدمة يف  % من الدخل القومي، حيدث10% إىل 5ومعدل االدخار من حوالي 

الصناعة، وتتم استحداث بعض الصناعات اجلديدة، وزيادة ملحوظة يف نسبة العاملني يف األنشطة 

الصناعية، وتنتشر املراكز احلضرية، وظهور التحديث يف جمال الزراعة حيث تظهر أساليب جديدة يف 

لقطاع، وحيدث تغري يف أساليب حياة الريفيني، ويتم اإلنتاج الزراعة ويتم استخدام امليكنة الزراعية يف هذا ا

الزراعي بهدف تسويقه واالجتار فيه، وليس بهدف االستهالك الذاتي املباشر كما هو احلال يف الطابع الزراعي 
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% بعد أن 40املرتبط بالنظام اإلقطاعي السائد يف اجملتمع التقليدي. وتنخفض نسبة العاملني يف الزراعة إىل 

 % يف املرحلة السابقة وهي مرحلة التهيؤ لالنطالق.75كانت 

وتربز خالل مرحلة االنطالق وجود مجاعة متلك مصادر القوة وتؤمن بالتحديث والتنمية وتعمل على 

إحداث التغري االجتماعي واالقتصادي املخطط الذى يؤدي إىل ارتفاع معدالت التنمية يف اجملتمع. ويرى 

عشرين عامًا من مرحلة االنطالق يكون البناءات االقتصادية والسياسية واالجتماعية قد روستو أنه خالل 

 استقرت.

 :The drive to maturityمرحلة االجتاه حنو النضج  -د

ويعرف روستو هذه املرحلة بأنها تلك املرحلة اليت يؤكد فيها اجملتمع قدرته على احلركة خارج نطاق 

ه إىل االنطالق، حبيث يتمكن اجملتمع من إنتاج أي شئ يرغب يف إنتاجه. ويرى الصناعات األصلية اليت دفعت

 روستو أن اجملتمع يصل عادة إىل هذه املرحلة بعد مضى ستني عامًا على بدء مرحلة االنطالق.

ويف هذه املرحلة تنتشر طرق ووسائل اإلنتاج احلديثة، ويتجه االقتصاد إىل األخذ باألساليب 

% من جمموع 20-10تقدمة داخل مجيع القطاعات، ويرتفع معدل االستثمار ليصل إىل ما بني التكنولوجية امل

الدخل القومي، ويرتفع معدل النمو االقتصادي بشكل يتجاوز معدل النمو السكاني، ويتمكن االقتصاد 

 ج الصناعي.القومي من تثبيت أقدامه يف اجملال الدولي، ومن ثم تظهر احلاجة إىل تصدير الفائض من اإلنتا

وباقرتاب اجملتمع من مرحلة االجتاه حنو النضج حتدث حتوالت اقتصادية واجتماعية وثقافية. إذ أن نسبة 

% يف 40% يف مرحلة التهيؤ لالنطالق واخنفضت إىل 75% بعد أن كانت 20العاملني يف الزراعة تنخفض إىل 

 مرحلة االنطالق.

ة من أيدي الرأمساليني الذين كونوا ثرواتهم عن طريق ويف مرحلة االجتاه حنو النضج تنتقل القياد

 ملكية املصانع إىل أيدي املديرين األكفاء.

ومن أهم مسات هذه املرحلة منو القدرة على استيعاب التكنولوجيا احلديثة، واحتالل االقتصاد الوطين 

ملتقدمة، واختفاء الكثري مكانة مهمة داخل النظام االقتصادي العاملي، وتزايد ظهور الصناعات اجلديدة ا

 من الصناعات التقليدية املتخلفة.
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 :The age of high mass consumptionمرحلة عصر االستهالك الوفري:   -هـ

ويف هذه املرحلة تتجه قيادة االقتصاد الوطين إىل القطاعات العاملة باخلدمات وإنتاج السلع املعمرة مثل السيارات، 

والثالجات، والغساالت الكهربائية، وأجهزة الراديو والتليفزيون. ويصبح لدى غالبية أفراد اجملتمع الدخل الذى 

ات، ويرتفع معدالت التحضر، ويتجه اجملتمع إىل ختصيص ميكنهم من جتاوز الضروريات إىل استهالك الكمالي

جزء كبري من موارده للرعاية والتأمينات االجتماعية، ويتحول اجملتمع خالل هذه املرحلة إىل دولة الرفاهية 

Welfare state وهي الدولة اليت تتحمل مسئولية رئيسية عن توفري الرفاهية عن طريق نظم التأمني االجتماعي ،

اخلدمات واملساعدات اليت تشبع احتياجات الناس األساسية يف جماالت اإلسكان، والصحة، والتعليم، ورفع  وتقديم

مستوى الدخل

(12)

. وتعد دولة الرفاهية هي الدولة املسئولة عن مواطنيها من املهد إىل اللحد، وقد تبنت منوذج دولة 

الرفاهية بعض الدول مثل السويد، والنرويج، ونيوزيالند

(13)

. وميكن أن يطلق على دولة الرفاهية مصطلح )دولة 

على  Globalizationاحلد األقصى( وذلك يف مقابل مصطلح )دولة احلد األدنى(، وهو مصطلح يطلقه أنصار العوملة 

الدولة اليت تراجعت للخلف، وختلت عن دورها معظم حياتها وسلطاتها آلليات السوق، وتعترب أن املواطن على أرضها 

واًل عن نفسه وعليه أن حيل مشكالته بنفسه حتى ولو مل يكن متسببًا فيها مثل مشكلة البطالة. ويعتقد مسئ

 أنصار هذا االجتاه أن إحساس املواطن باملسئولية جتاه نفسه على األقل، حيفزه على أعمال فكره، 

أن تقوم الدولة حبل وعالج وخوض جماالت املنافسة بطريقة أو بأخرى، وعدم االرتكان إىل الكسل يف انتظار 

مشكالته

(14)

. 

ويعتقد روستو أن الواليات املتحدة قد دخلت إىل مرحلة عصر االستهالك الوفري يف الثالثينيات من القرن 

 العشرين، كما دخلت هذه املرحلة أوربا الغربية واليابان يف أوائل النصف الثاني من القرن العشرين.

إىل هذه املرحلة األخرية من مراحل التنمية االقتصادية واالجتماعية وقد شهدت اجملتمعات اليت وصلت 

ارتفاع متوسط الدخل الفردي، والزيادة اهلائلة يف نسبة سكان املناطق احلضرية، وزيادة االهتمام بتوفري 

اعتمادات كبرية للرفاهية االجتماعية والتضامن االجتماعي. ويف هذه املرحلة تزداد القوة اخلارجية 

ولة، ويتم ختصيص اعتمادات عسكرية هائلة، وحتقيق أهداف إنسانية عن طريق فرض ضرائب للد

تصاعدية لتذويب الفوارق بني الطبقات، وأخريًا التوسع يف مستويات االستهالك

(15)

. 

ونظرًا ألن نظرية التحديث كانت مثرة من مثار احلرب الباردة وكانت تنطلق من الرغبة يف حتدي األفكار 

االشرتاكية يف فرتة ما بعد االستعمار، لذلك فقد تعرضت هذه النظرية النتقادات حادة بسبب نزعتها التفاؤلية، 

وإغراقها يف تبسيط األمور، وتوجهها املتمركز حول الساللة

(16)

. 
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قد  وعلى الرغم من أن مفهوم االنطالق إىل النمو االقتصادي املستقل قد مارس تأثريه، إال أن نظرية روستو

أصبحت موضوعًا للنقد العنيف من قبل منظري التبعية يف علم االجتماع، وخاصة من قبل أندريه جوندر 

الذى انتقد نظرية روستو يف مقال شهري أعيد نشره عدة مرات بعنوان )علم  Andre Gunder Frankفرانك 

ن غريه بقسوة إلهماهلم تاريخ اجتماع التنمية وختلف علم االجتماع(، وهو املقال الذى ينتقد روستو وآخري

اإلمربيالية واالستعمار اجلديد. وقد فقدت النظرية يف أيامنا هذه كثريًا من مصداقيتها، وأن ظلت فكرة 

نقطة االنطالق متثل جزءًا من لغة التنمية االقتصادية

(17)

. 

 :Dependency Theoryنظرية التبعية  -2

حالة الفقر والركود االقتصادي الذى تتسم به  لوصف underdevelopmentيستخدم مصطلح "التخلف" 

اجملتمعات ال تعاني فقط من انعدام التنمية، وإمنا كثري من جمتمعات العامل الثالث. وهو يعين ضمنا أن هذه 

يعين كذلك أنها مل تستطع أن حتقق مستويات التنمية اليت كان ينبغي أن تتحقق، لو مل تقم على استغالهلا الدول 

املتقدمة الرأمسالية

(18)

. 

اليت ترتبط بكل من نظرية النظام  Dependency theoryويرتبط مصطلح "التخلف" بنظرية التبعية 

العاملي، والنظرية املاركسية، وأن مل تتطابق متامًا مع املنظور املاركسي

(19)

. 

عملية مستقلة،  -من الناحية التارخيية –ويذهب منظرو التبعية إىل أن منو الرأمسالية الغربية مل يكن 

ولكنه اعتمد على االستغالل االستعماري لدول العامل الثالث وإفقارهم تبعًا لذلك. وهكذا جند أن النظريات 

التقليدية للتنمية االقتصادية تتجه إىل اعتبار أن الدول النامية أو اآلخذة يف النمو هي تلك الدول اليت مل متر 

تصنيع والنمو االقتصادي، بينما جند أن نظرية التبعية ترى أن هذه الدول قد ختلفت أثناء بعد بعمليات ال

 نفس العملية اليت مت من خالهلا تنمية الدول الصناعية الغربية وتقدمها.

قد عارض الفكرة املاركسية التقليدية  P. Paranوجند أن عامل االقتصاد السياسي املاركسي بول باران 

الرأمسالية ظاهرة تقدمية دائمًا، وذهب إىل أن السيطرة االستعمارية يف البيئة االستعمارية قد اليت ترى أن 

أدت إىل إعاقة النمو االقتصادي احمللي بداًل من التعديل به أو تشجيعه

(20)

. 

الثالث وقد تطورت نظرية التبعية ملواجهة املزاعم املتفائلة لنظرية التحديث اليت ترى أن مبقدور دول العامل 

أن تلحق بركب الدول املتقدمة. إذ يؤكد أصحاب التبعية أن للمجتمعات الغربية مصلحة يف احلفاظ على 

وضعها املتميز بالنسبة للدول النامية، وأن لديها اإلمكانيات املالية والتكنولوجية لتحقيق ذلك. وتذهب 
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مالئمة ومتواصلة من التنمية إمنا يرجع نظرية التبعية إىل أن فشل دول العامل الثالث يف حتقيق مستويات 

 إىل تبعيتها للدول الرأمسالية املتقدمة.

والشك أن أبرز اإلسهامات يف نظرية التبعية، تتمثل يف اإلسهام الذى قدمه عامل االقتصاد األملاني أندريه 

مل الثالث ورأي أن الذى هاجم النظريات اليت تعوق التنمية يف بلدان العا Andre Gunder Frankجوندر فرانك 

 معوقات التنمية يف هذه الدول ليست من طبيعة داخلية وإمنا ترجع إىل تبعيتها للقوى الغربية.

ويعد فرانك هو صاحب الفضل يف ترويج العبارة الشهرية "تنمية التخلف" ليصف ما اعتربها اقتصاديات 

أو التوابع للمراكز األكثر تقدمًاتابعة يف الدول اهلامشية، أو حسب مصطلحات فرانك الدول األطراف 

(21)

 .

إىل القول  -1969يف كتابه بعنوان "الرأمسالية والتخلف يف أمريكا الالتينية" الصادر عام  –وقد ذهب فرانك 

بأن العامل الثالث حمكوم عليه بالركود نظرًا ألن الفوائض اليت حيققها تستأثر بها الدول الرأمسالية املتقدمة، 

الشركات متعددة اجلنسية أو العابرة للقارات. وقد أصر فرانك نفسه على القول بأن الدول ت مثل من خالل مؤسسا

النامية لن حتقق النمو إال إذا قطعت صالتها مع الرأمسالية، وتبنت اسرتاتيجيات للتنمية خاصة بها

(22)

. 

لسبعينيات إىل ظهور وقد شجعت أوجه القصور الواضحة يف نظرية التبعية والرغبة يف تطويرها خالل ا

، وهو مبثابة أسلوب وصفي استكشايف يذهب إىل Center- Peripheryواألطراف )التوابع(  –منوذج املركز 

أن التغريات يف البناء االجتماعي االقتصادي للمجتمع ترتبط بالتغريات يف البناء املكاني

(23)

. وبتعبري آخر هو 

حلل من خالله العالقات االقتصادية العاملية. وقد كان هلذا مبثابة منوذج حتليلي قام بتطويره فرانك، و

النموذج تأثريه على كل من نظرية التبعية ونظرية النظام العاملي. ويرى فرانك أن هناك سلسلة عاملية من 

العالقات بني املراكز والتوابع أو األطراف متتد من مراكز الرأمسالية لتصل إىل اجملتمعات الريفية الصغرية 

لعامل الثالث. وهذه العالقات تشكل أيضًا سلسلة من االستغالل والتبعية إىل حد أن أصبح أكثر الشعوب وا

انعزااًل مندجمًا اندماجًا كاماًل يف نسق هرمي متدرج يتم عن طريقة امتصاص وحتويل فائض الثروة من 

التوابع إىل املراكز أو العواصم

(24)

. 

واألطراف نوعًا من االستعارة املكانية اليت تصف وحتاول أن تفسر العالقة البنائية  –وميثل منوذج املركز 

بني املراكز املتقدمة أو املرتوبوليتانية واألطراف األقل منوًا. وطبقًا هلذا النموذج ال يعترب التخلف نتاجًا 

 ركز الرأمسالية.للتقاليد، ولكنه ينشأ كجزء من العملية الضرورية لتطور الرأمسالية يف دول امل

ويذهب منوذج املركز واألطراف إىل أن االقتصاد العاملي يتسم بوجود عالقات بنائية بني اقتصاديات 

املراكز اليت تنتزع الفائض االقتصادي من بلدان األطراف اخلاضعة باستخدام القوة العسكرية والسياسية 
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راكز واألطراف أحد العوامل الرئيسية اليت جتعل والتجارة. وتعد الفروق بني مستويات األجور يف كل من امل

 من توطني جزء أو كل العمليات اإلنتاجية يف املناطق املتخلفة أمرًا مرحبًا للمشروعات الرأمسالية.

وهكذا، فإن أنصار منوذج املركز واألطراف، يذهبون إىل أن كون الرأمسالية تبدو ظاهريًا وكأنها تطور 

تأخرة من خالل توطني مشروعاتها يف املناطق املتخلفة إمنا خيفى يف الواقع العالقة اجملتمعات التقليدية وامل

البنائية اليت ينمو من خالهلا رأس املال وينتعش على حساب االقتصاديات غري الرأمسالية أو على حساب 

ختلف الدول النامية

(25)

. 

تصادية، واختاذ بعض صياغاتها طابعًا ومما يعيب نظرية التبعية مبالغتها يف التأكيد على العوامل االق

جربيًا اعتمادًا على فكرة استنزاف الفوائض، أي استخالص األرباح واالستيالء عليها من الدول األقل منوًا 

لصاحل الدول األغنى واألقوى. ولكن نظرية التبعية تتميز مع ذلك بأنها لفتت االنتباه إىل البعد الدولي 

بحث عالقات القوة بني الدول. إال أن ظهور الدول الصناعية اجلديدة وقدرتها للتنمية وطرحت على بساط ال

على إحراز النجاح مؤخرًا ميثل حتديًا لصدق الفروض األساسية اليت تنهض عليها نظرية التبعية، وتكشف 

ىل لنا أن حتقيق النجاح مؤخرًا يف التصنيع كان ممكنًا يف ظروف معينة، األمر الذى يدل على حاجتنا إ

مدخل أكثر حنكة ومتاسكًا يف تناول قضية تنمية العامل الثالث

(26)

. 

 :World System Theoryنظرية النظام العاملي  -3

 Immanuelترتبط نظرية النظام العاملي أساسًا ببحوث العامل األمريكي اميانويل والرشتاين 

Wallerstein
(27)

والنظم التارخيية واحلضارات  وزمالؤه يف مركز فرديناند بروك لدراسة االقتصاديات 

جبامعة والية نيويورك

(28)

. 

 A. G. Frankوهو النموذج التحليلي الذى طوره أندريه جوندر فرانك  –ويف ضوء منوذج املركز واألطراف 

ذهبت نظرية النظام العاملي إىل أن الرأمسالية نظام ذو طابع عاملي وليس  -وكان له تأثريه على نظرية التبعية

، وأن أقاليم املركز املهيمنة تطور نظمًا صناعية متقدمة، وتستغل املواد اخلام يف األقاليم الطرفيةقوميًا

(29)

. 

Capitalismويفرتض والرشتاين أن هناك منط إنتاجي عاملي واحد وهو الرأمسالية 
(30)

. وقد عرف 

ي من خالل املبادالت التجارية والرشتاين النظام العاملي بأنه نظام اجتماعي يعتمد على تقسيم العمل الدول

دون حاجة إىل بناء سياسي موحد. ويعمل هذا النظام على خلق مركز وحميط ومناطق شبه حميطية أو 

شبة هامشية تتباين مشاركتها يف االقتصاد العاملي، وتتنوع داخلها نظم التنظيم الطبقي واالقتصادي. وميثل 

 لنماذج التنمية االقتصادية التقليدية.هذا التصور مدعومًا بنظرية التبعية حتديًا 
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ويعارض والرشتاين النموذج املاركسي الذى يقوم على تعدد أمناط اإلنتاج وترتيبها يف سلسلة خطية 

)تطورية( متتابعة، ويرى بداًل من ذلك أنه يتعني فهم االقتصاد يف العامل احلديث على أساس منوذج وحيد، هو 

املاركسيون من ناحية أخرى، فريون أن االقتصاد الرأمسالي العاملي يتكون من  النظام العاملي الرأمسالي. أما

أمناط إنتاجية متعايشة ومتميزة نستطيع أن جندها يف داخل التكوينات االجتماعية املتنوعة، وأنها 

يشة مع أمناط التبادل الرأمسالي. وقد تكون أمناط اإلنتاج املتعا articulationترتابط من خالل التمفصل 

أكثر مالءمة لبعض السياقات وجتعلنا نتحاشى االجتاه القوي الذى نلمسه يف النظرية الواحدية على اعتبار 

أن األطراف سلبية متامًا، وأن املركز هو القوة الوحيدة املؤثرة والفاعلة

(31)

. 

وعلى الرغم من أن نظرية والرشتاين تعد نظرية مفيدة ومارست تأثريها إال أنها مل تفعل أكثر من جمرد 

لفت االنتباه للعالقات بني املركز واألطراف. لذلك فقد تعرضت هذه النظرية لكثري من أوجه النقد نظرًا ألنها 

تفسريها للتغيري االجتماعي ومن أهم  تهمل تأثري العوامل الداخلية بصفة عامة، والثقافة بصفة خاصة يف

A. Bergesenالعلماء الذين وجهوا النقد هلذه النظرية برجسن 
(32)

R. Collinsوكولينز  
(33)

. 

أن نظرية النظام العاملي تعد أحد املداخل الرئيسية لدراسة العوملة  Leslie Sklairويرى لزلي سكلري 

Globalization لرتكيز على العوامل االقتصادية والتقليل من أهمية العوامل إال أن هذا املدخل مييل إىل ا

السياسية والثقافية

(34)

. 

 :Articulations of modes of productionمتفصل أمناط اإلنتاج  نظرية -4

مبعنيني خمتلفني. فأحيانا يستخدم  Social articulationيستخدم مصطلح "متفصل اجتماعي" 

انًا أخرى كما هو احلال يف الكتابات املاركسية، يستخدم لإلشارة كمعادل للتكامل أو التماسك، وأحي

 إىل متفصل أمناط اإلنتاج.

ويشري مفهوم "متفصل أمناط اإلنتاج" إىل تفاعل أمناط إنتاجية خمتلفة وترابطها، أو يعين ترتيبات 

حول التارخيي مؤسسية خمتلفة بهدف تنظيم العملية االقتصادية. وقد أكدت النظرية املاركسية على الت

اقتصادي إىل تكوين آخر –ألمناط اإلنتاج، واالنتقال من تكوين اجتماعي 

(35)

، حيث جند نظرية ماركس 

K. Marx  يف تطور اجملتمعات، واليت تستند إىل الدور الذى تلعبه عالقات اإلنتاج يف تاريخ البشرية، تؤكد

، إىل العبودية Primitive communalعلى التحول التارخيي ألمناط اإلنتاج، واالنتقال من اجلماعية البدائية 

Slavery ثم اإلقطاع ،Feudalism إىل االشرتاكية ،Socialism الشيوعية ، وأخريًاCommunism
(36)

. 
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إال أن النظرية املاركسية مل توىل االهتمام الكايف لتعايش أمناط إنتاجية متباينة داخل نفس النسق 

االجتماعي اإلقليمي أو القومي. وقد تصدت الدراسات االجتماعية لفهم تلك املواقف اخلاصة بتواصل االنساق 

الدراسات االجتماعية اهتمامًا كبريًا لتفسري تداخل عالقات  اإلنتاجية املتباينة وتفاعلها وقد كرست هذه

اإلنتاج الرأمسالية وما قبل الرأمسالية، وذلك يف جمتمعات املرحلة االستعمارية وما بعد االستعمارية

(37)

. 

يف  Ernesto Laclauويرتبط مفهوم "متفصل أمناط اإلنتاج" إىل حد كبري بأعمال ارنستو الكالو 

القرن العشرين. وقد استخدم الكالو هذا املفهوم بهدف نقد نظرية التبعية. ويشري مفهوم  السبعينيات من

متفصل أمناط اإلنتاج إىل فكرة تعايش أمناط إنتاجية متباينة وعملها يف نفس الوقت عرب الكون. وجند أن 

نه منط لإلنتاج قادر على منط اإلنتاج املهيمن، وهو الرأمسالية على سبيل املثال، قادر على التمفصل، مبعنى أ

 التوجيه والضبط أو التحكم يف أمناط اإلنتاج األخرى لتحقيق أهدافه اخلاصة.

ويرى الكالو أنه من املمكن وجود أمناط متعددة لإلنتاج تعمل يف نفس الوقت عرب الكون، وذلك على 

عكس ما ذهب إليه فرانك عكس ما ذهب إليه والرشتاين الذى ترتبط نظرية النظام العاملي ببحوثه، وعلى 

الذى ترتبط بأعماله نظرية التبعية، حيث يرى كل من والرشتاين وفرانك أن هناك منط إنتاج عاملي واحد، 

 .Capitalismوهو الرأمسالية 

وقد حتدى الكالو فكرة وجود املركز الرأمسالي واألطراف أو التوابع طبقًا للنموذج التحليلي الذى طوره 

ثريه يف نظرية التبعية، وذلك على أساس أنه بينما توجد الرأمسالية يف املركز، نالحظ فرانك وكان له تأ

وجود أمناط إنتاج خمتلفة يف األطراف أو التوابع

(38)

، فال ميكن اعتبار األطراف سلبية متامًا، وأن املركز 

يوجد به القوة الوحيدة املؤثرة والفاعلة املتمثلة يف النظام العاملي الرأمسالي

(39)

. 

 :Globalization Theoryنظرية العوملة  -5

من الصعب صياغة تعريف دقيق للعوملة نظرًا لتعدد تعريفاتها واليت تتأثر باحنيازات الباحثني 

األيديولوجية واجتاهاتهم حنو العوملة رفضًا أو قبواًل

(40)

 . 

إىل  K. Marxوميكن أن جند جذور مصطلح "العوملة" يف النظرية املاركسية، حيث اشار ماركس 

الرأمسالية على اعتبار أنها عملية كونية أو عاملية

(41)

. 

العوملة بأنها تشري إىل منو االعتماد املتبادل بني خمتلف أجزاء  Leslie Sklairويعرف لزلي سكلري 

العامل

(42)

. 
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للعوملة  Martin Albrowومن التعريفات السوسيولوجية للعوملة، ذلك التعريف الذى قدمه مارتن الربو 

على اعتبار أنها تشري إىل مجيع العمليات اليت عن طريقها يندمج الناس يف خمتلف أحناء العامل يف جمتمع 

كوني واحد

(43)

. 

 .O. K، وكندي R. Cohenل كوهن وقد القى تعريف ألربو القبول من بعض علماء االجتماع مث

Kennedy
(44)

هذا املعين حيث ذهب إىل أن العوملة قد ظهرت نتيجة احلداثة  A. Giddens. كما أكد جيدنز 

Modernity وأنها تشري إىل االعتماد املتبادل بني خمتلف أجزاء اجملتمع العاملي الذى حتدث فيه التفاعالت ،

على مستوى كوني واسع النطاق

(45)

. 

أن مفهوم العوملة يعكس حنو االعتماد املتبادل يف اجملتمع العاملي، والذى يظهر  Ian Marshيرى مارش و

على مستويات متعددة: اقتصادية، وثقافية، واجتماعية، وسياسية، وعسكرية

(46)

. 

 وتدرس نظرية العوملة ظهور نسق ثقايف عاملي. وتفرتض هذه النظرية أن الثقافة الكونية قد ظهرت من

خالل عدد من التطورات االجتماعية والثقافية منها: وجود نظام للمعلومات ينتشر عن طريق وسائل االتصال 

الفضائية على مستوى العامل، وظهور أمناط كونية من االستهالك والثقافة االستهالكية، وتبلور أساليب 

باريات كرة القدم العاملية، ومباريات حياة كونية، وظهور الرياضات الكونية مثل دورة األلعاب األوملبية، وم

كرة املضرب )التنس( الدولية، وانتشار السياحة العاملية، وتناقص سيادة الدولة القومية، ومنو نظام 

عسكري عاملي، والوعي باألزمة البيئية على مستوى العامل، وظهور مشكالت صحية على مستوى عاملي 

ى العامل مثل عصبة األمم وهيئة األمم املتحدة، وتكوين مثل األيدز، وظهور أنساق سياسية على مستو

 حركات سياسية عاملية مثل حركة حقوق اإلنسان، والتبادل املعقد بني الديانات العاملية.

واألهم من هذه التطورات االجتماعية والثقافية، أن النزعة العاملية تتضمن وعيًا جديدًا بالعامل كمكان 

بأنها: "التشكيل البنائي امللموس للعامل ككل"، أي الوعي املتزايد على املستوى  واحد. ومن ثم وصفت العوملة

الكوني بأن العامل بيئة تتشكل على حنو مستمر ال يتوقف. وبذلك فإن العوملة ليست جمرد علم اجتماع 

 للعالقات الدولية.

ة والكونية، تؤدي العملية وتذهب نظرية العوملة إىل أن العوملة تتضمن عمليتني متناقضتني هما: احمللي

وهي  –إىل دعم التنوع والتباين بني دول العامل، بينما تقوم العملية الثانية  –وهي عملية احمللية  –األوىل 

على حتقيق التجانس والتناغم بني دول العامل. أي أن هناك تفاعل معقد بني احمللية،  –العملية الكونية 

للمقاومة ضد عمليات العوملة والكونية، وجند أن هناك حركات قوية

(47)

. 
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ويشري مفهوم العوملة إىل منو االعتماد املتبادل بني اقتصاديات العامل، وبالتالي منو االعتماد املتبادل بني 

اجملتمعات املختلفة. فمنذ نصف قرن تقريبًا، انتشرت الرأمسالية حبيث أصبحت النظام االقتصادي 

د زادت هيمنة الرأمسالية يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وخاصة واالجتماعي املهيمن يف العامل. وق

 .F، األمر الذى أدي إىل قيام فرانسيس فوكوياما 1989بعد انهيار الشيوعية وسقوط حائط برلني عام 

Fukuyama  بنشر مقال بعنوان  –وهو مفكر أمريكي من أصل ياباني  –عامل التاريخ يف جامعة هارفارد

. ويف هذا املقال مت مناقشته على نطاق واسع أعلن فوكوياما أن الرأمسالية قد 1989التاريخ( عام  )نهاية

انتصرت على الشيوعية يف نهاية الصراع االقتصادي واأليديولوجي بينهما. ويرى فوكوياما أن التاريخ قد 

املتحدة األمريكية وغرب أوربا، وأن وصل إىل نهايته املتمثلة يف الدميقراطية الليربالية السائدة يف الواليات 

هذه الدميقراطية الليربالية ستظل املطمح السياسي الواضح والوحيد يف خمتلف املناطق والثقافات

(48)

. 

أستاذ علم السياسة ومدير معهد أولني للدراسات  – S. Huntingtonنشر صمويل هانتنجتون  1993ويف عام 

مقااًل بعنوان )الصدام بني احلضارات(، ذهب فيه إىل أن احلضارة الغربية ستجد نفسها  -االسرتاتيجية جبامعة هارفارد

م هذا يف املستقبل املنظور يف حالة صراع مع بقية احلضارات األخرى يف العامل، وعليها أن تتخذ التدابري الالزمة حلس

الصراع لصاحلها. وسوف ترتكز السياسات العاملية يف املستقبل حول النزاع بني الغرب وبقية العامل

(49)

. 

والشك أن مثل هذه األفكار اليت قدمها بعض املفكرين مثل فوكوياما وهانتنجتون تؤكد سيادة الثقافة 

افة الغرب على اعتبار أنها الثقافة الوحيدة األكثر الغربية اليت تعمل آليات العوملة على فرضها على العامل، وتقدم ثق

 قدرة على امتالك املعرفة وعلى االستجابة ملتطلبات العصر.

وتتميز نظرية العوملة عن نظرية النظام العاملي، بأن هذه النظرية األخرية تعد أحد املداخل النظرية 

نظام العاملي تركز على العوامل االقتصادية األساسية اليت تنطلق منها حبوث العوملة. ونظرًا ألن نظرية ال

وتقلل من شأن العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية، لذلك جند أن هناك مداخل نظرية أخرى تستخدم 

يف دراسة العوملة، وهي: مدخل الثقافة الكونية، ومدخل اجملتمع الكوني، ومدخل الرأمسالية 

الكونية

(50)

د أن هذه املداخل النظرية األربعة السالفة الذكر تستخدم يف . وبتحليل حبوث العوملة، جن

توجيه حبوث العوملة من منظور كوني واسع، وذلك على أساس صعوبة دراستها على مستوى اجملتمع وداخل 

حدود الدولة القومية. ومن بني املشكالت والقضايا اليت يتم دراستها يف ضوء هذه املداخل النظرية، مشكلة 

ة، واالنفجار السكاني، ونظام تقسيم العمل الدولي، واإلقليمية، واملدن الكونية، وغري ذلك من تلوث البيئ
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املشكالت اليت ساهم يف دراستها بعض علماء االجتماع واألنثروبولوجيا، واجلغرافيا، والسياسة، 

واالقتصاد

(51)

. 

لذى ظل يركز على الدولة القومية، ويقف أنصار نظرية العوملة موقفًا نقديًا من علم االجتماع التقليدي ا

وليس على العامل كنسق من اجملتمعات ومع ذلك تبقى هناك بعض املشكالت اليت تعاني منها نظرية العوملة. 

بني العوملة واألمناط احلديثة لإلمربيالية؟ كما أن هناك أيضًا مشكالت  -على سبيل املثال –فكيف منيز 

قتصادية والثقافية، وبني العوملة والتحديث. ولقد عرضت جمموعة املقاالت يف حتديد العالقة بني العوملة اال

بعنوان "العوملة  Elizabeth Kingواليزابيث كينج  Martin Albrowاليت مجعت يف كتاب مارتني الربو 

، لنظرية العوملة وأهم املشكالت املرتبطة بها1990واملعرفة واجملتمع"، الصادر عام 

(52)

. 

 :The Big Push Theoryنظرية الدفعة القوية  -6

وترى هذه النظرية أنه جيب أن تكون التنمية على شكل قفزات قوية تدفع التيار يف عزم وقوة إىل األمام 

حمدثة املزيد من النمو وذلك على عكس التدرج يف التنمية االقتصادية، نظرًا ألن التغلب على الركود االقتصادي 

 احدة يف مجيع جماالت االقتصاد الوطين.حيتاج دفعة قوية و

نظرية الدفعة القوية، وهى نظرية تالئم النمو يف  Raul N. Rodanوقد قدم عامل االقتصاد بول رودان 

 البلدان النامية، ولكي تطبق هذه النظرية جيب األخذ باالعتبارات التالية:

ن اخلارج، نظرًا ألن االقتصاد الوطين أن تتوافر كميات كبرية من رؤوس األموال اليت يقرتض أغلبها م .أ 

 الداخلي ال يستطيع القيام منفردًا بعملية التمويل.

 أن يتم إنشاء الصناعات اخلفيفة واالستهالكية اليت تشغل أعداد كبرية من العمال. .ب 

االبتعاد ما أمكن عن الصناعات الثقيلة ذات النفقات الباهظة ومستلزماتها العديدة على أساس مبدأ  .ج 

م العمل الدولي الذى يكفل متوين البالد النامية مبا حتتاجه من الصناعات الثقيلة املوجودة يف الدول تقسي

 الرأمسالية الصناعية املتطورة.

ويتضح مما سبق أن نظرية الدفعة القوية تذهب إىل أن التنمية حتتاج دفعة قوية تفوق يف أثرها اخلطوات 

قوم على االعتماد على رؤوس األموال اخلارجية والبعد عن الصناعات التدرجيية. كما يتضح أن هذه النظرية ت

الثقيلة اليت تشكل األساس اإلنتاجي للتقدم الصناعي

(54)

. 
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 رابعًا: اخلطة التنفيذية السرتاتيجية التنمية املستدامة لصعيد مصر

إن بناء اسرتاتيجية للتنمية يعين وضع خطة قومية للعمل توضح كيف ميكن للمجتمع أن يستخدم 

على  –موارده أفضل استخدام ممكن الكتساب مزايا تنافسية بني اجملتمعات األخرى. وتشمل هذه اخلطة 

اق الذين سوف الوظائف اليت سوف يؤديها اجملتمع، والسلع واخلدمات اليت يقدمها، واألسو –حنو منوذجي 

ختدمهم هذه اخلطة

(55)

. 

وتوضح اخلطة التنفيذية السرتاتيجية التنمية املستدامة لصعيد مصر كيفية االستفادة من التحليل 

النقدي لنظريات التنمية االجتماعية. وتتضمن هذه اخلطة التنفيذية خمتلف األنشطة واملهام أو اإلجراءات 

الفجوة أو اهلوة بني الوضع املتدني الراهن يف صعيد مصر والوضع املطلوب القيام بها يف صعيد مصر لسد 

املستهدف حنو االستغالل األمثل للموارد املوجودة يف حمافظات الوجه القبلي بهدف حتقيق رؤية مستقبلية 

لصعيد مصر، والعمل على إحداث التغيري املخطط الذى يؤدي إىل حتول صعيد مصر من جمتمع تقليدي إىل 

ث يتبنى مسات أو خصائص أكثر اجملتمعات تقدمًا على املستوى احمللي والقومي واإلقليمي جمتمع حدي

 والعاملي من حيث األبعاد الثالثة للتنمية وهى التنمية االقتصادية، والتنمية االجتماعية، ومحاية البيئة.

بين اسرتاتيجية ولتحقيق الرؤية املستقبلية للتنمية املستدامة يف صعيد مصر، يرى الباحث ضرورة ت

تعمل على تعزيز وتدعيم عوامل القوة واالستفادة من الفرص املتاحة يف صعيد مصر، مع جتنب عوامل 

الضعف والتهديدات اليت تواجه حتقيق التنمية املستدامة يف حمافظات الوجه القبلي، وذلك كما يتضح مما 

 يلي:

تاحة اليت تساعد على حتقيق التنمية جيب تعزيز وتدعيم عوامل القوة واالستفادة من الفرص امل .أ 

 املستدامة يف صعيد مصر على النحو التالي:

إىل أن هناك مخس مراحل  –وهو رائد نظرية التحديث  – W. W. Rostowيذهب والت ويتمان روستو  -1

للتنمية، هي: مرحلة اجملتمع التقليدي، ومرحلة التهيؤ لالنطالق، ومرحلة االنطالق، ومرحلة االجتاه حنو 

النضج، وأخريًا مرحلة عصر االستهالك الوفري، وهو العصر الذى تظهر فيه دولة الرفاهية. ويف ضوء خصائص 

كل مرحلة من هذه املراحل اخلمس، ميكن القول بأن صعيد مصر يعد اآلن يف املرحلة الثالثة من مراحل 

 .The take-offالتقدم االقتصادي، وهي مرحلة االنطالق 

النطالق قد بدأت يف بعض الدول نتيجة وجود دافع قوي قد يأخذ شكل ثورة سياسية وإذا كانت مرحلة ا

كما حدث يف الصني، وكما حدث يف اهلند بعد االستقالل، وكما حدث يف اليابان بعد ظهور القوانني 
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، وكما حدث يف إجنلرتا والواليات املتحدة وكندا نتيجة الثورة الصناعية والتقدم 1867اإلصالحية عام 

يونيو اليت  30يناير،  25التكنولوجي. وباملثل ميكن القول بأن مرحلة االنطالق قد بدأت يف مصر بعد ثورتي 

تعد قوة دافعة للتقدم، بعد أن أطاحت بالنظام السياسي الذى كان قائمًا يف مصر قبل الثورة وعملت على 

بذلك تعد هذه الثورة متثل التخلص من شكل احلكومة القائمة وإحالل حكومة جديدة أخرى حملها. و

 نقطة أو بداية مرحلة االنطالق، وهي القوة الدافعة للتقدم يف مراحل التنمية.

يونيو  30يناير،  25إذا كان صعيد مصر يف مرحلة االنطالق، فيجب العمل على االستفادة من ثورتي  -2

باعتبارهما قوة دافعة للتقدم، وجيب االستفادة من قوة اإلرادة الشعبية يف التعجيل بسرعة عملية التنمية حبيث 

. وأن تكون التنمية على 2030مصر عام ينتهي تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لتحقيق التنمية املستدامة يف صعيد 

شكل قفزات قوية تدفع التيار يف عزم وقوة إىل األمام حمدثة املزيد من النمو، نظرًا ألن التغلب على الركود 

االقتصادي حيتاج دفعة قوية واحدة يف مجيع جماالت االقتصاد الوطين، األمر الذى يتفق مع ما ذهب إليه عامل 

وذلك على عكس ما  The Big Push Theoryيف نظرية الدفعة القوية  Paul N. Rodanاالقتصاد بول رودان 

 ذهبت إليه بعض النظريات األخرى للتنمية اليت تنادي بالتدرج يف عملية التنمية االقتصادية.

ال ميكن أن تبدأ حمافظات الوجه القبلي يف مرحلة االنطالق إال إذا توافرت الشروط االجتماعية  -3

اليت تساعد على هذا االنطالق. إذ أن عملية التنمية عملية معقدة، وتتطلب تعبئة كل القوى والسياسية 

االجتماعية والسياسية صاحبة املصلحة يف التغيري، فمن الضروري مشاركة رجال األعمال وشركات 

ووسائل القطاع اخلاص وممثلوا جملس النواب واألحزاب والقوى السياسية واجلمعيات واملؤسسات األهلية 

اإلعالم، وكذلك ممثلوا وحدات اإلدارة احمللية واملراكز البحثية املعنية املعنية بعملية التنمية املستدامة. 

وعلى مجيع هذه القوى االجتماعية والسياسية أن تتوافق على حد أدنى من األهداف الواضحة املنبثقة من 

ود دنيا من الوسائل املتاحة واحملتملة ملباشرة مسرية واقع اجملتمع يف صعيد مصر، والبد هلا أن تتفاهم على حد

 التنمية من نقطة االنطالق حنو مرحلة عصر االستهالك الوفري والتمتع مبزايا دولة الرفاهية.

ومن عوامل القوة املوجودة يف صعيد مصر، أن لدى حمافظات الوجه القبلي إمكانيات سياحية هائلة  -4

لعامل، وتنتشر اآلثار القدمية يف كثري من مناطق الصعيد مثل األقصر، حيث ظهرت بها أقدم احلضارات يف ا

وأسوان، وقنا، وإدفو، وبين سويف، وتل العمارنة يف دير مواس مبحافظة املنيا مشال الصعيد. وتضم حمافظة 

ناطق األقصر وحدها ما يقارب ثلث آثار العامل، األمر الذى يعطي صعيد مصر ميزة تنافسية تفوق غريها من امل

 السياحية يف العامل.
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يتميز صعيد مصر خبصوبة أراضيه وتوافر كميات هائلة من املياه اجلوفية، األمر الذى شجع الدولة  -5

منطقة يف  13على إعداد املشروع القومي الستصالح املليون ونصف املليون فدان، وجند أن هذا املشروع يضم 

، حيث يوجد مبنطقة الفرافرة القدمية بالوادي اجلديد مثانية حمافظات معظمها يف حمافظات الوجه القبلي

ألف فدان  90ألف فدان بامتداد الداخلة بالوادي اجلديد،  50ألف فدان بالفرافرة اجلديدة،  40ألف فدان،ن  190

ألف فدان غرب كوم  25ألف فدان مبنطقة امتداد جنوب شرق املنخفض،  50جنوب شرق املنخفض باجليزة، 

ألف فدان يف توشكى بالصحراء  198ألف فدان باملراشدة يف قنا،  43.5ألف فدان غرب املنيا،  620امبو باسوان، 

 8الغربية جنوب أسوان. وجند أن استصالح هذه األراضي، سيؤدي إىل ارتفاع مساحة الرقعة الزراعية من 

صر، كما يؤدي إىل % من مجلة املساحة املزروعة يف م20مليون فدان بزيادة قدرها  9.5مليون فدان إىل 

حتقيق األمن الغذائي، وتقليل االعتماد على االسترياد من اخلارج، ويؤدي إىل إقامة اجملتمعات العمرانية 

اجلديدة، وتوفري ملونني من فرص العمل أمام الشباب، األمر الذى يؤدي يف النهاية إىل تفعيل القدرة التنافسية 

 لصعيد مصر.

، وجود ثروات معدنية وحمجرية عديدة مل تستغل بعد، حيث يوجد ومن عوامل القوة يف صعيد مصر -6

العديد من مناجم الذهب من أشهرها وأكربها منجم السكري الذى يوجد يف صحراء النوبة، وهو ثالث أكرب 

منجم يف العامل. كما يوجد الذهب مصاحبًا للفضة يف وادي محام مبحافظة قنا، باإلضافة إىل وجود كثري 

ملعدنية واحملجرية يف مناطق خمتلفة من صعيد مصر، منها احلديد والفوسفات، واألمسنت، من الثروات ا

والرخام، واجلرانيت، واحلجر اجلريي والرملي، وغري ذلك من املواد الالزمة للبناء. وجند أن وجود هذه الثروات 

ضافة إىل املشروعات املعدنية واحملجرية يتيح الفرصة إلقامة املشروعات االسرتاتيجية الضخمة، باإل

اإلنتاجية الصغرية للشباب. ويعد مشروع تنمية املثلث الذهيب أول مشروع اسرتاتيجي يتبنى استخراج وتصنيع 

اخلامات املعدنية واحملجرية مبصر حيث يهدف املشروع إىل إقامة عاصمة صناعية جديدة من خالل إنشاء 

ا يف املنطقة اجلنوبية اليت تضم قنا وسفاجا مركز تعديين صناعي جتاري وسياحي خيدم مصر وأفريقي

والقصري. ويتم من خالل هذا املشروع تعظيم دور الثروات التعدينية يف هذه املناطق وتفعيلها لدعم االقتصاد 

القومي وتصنيع اخلامات بداًل من تصديرها كمواد خام ويعد هذا املشروع طفرة كبرية يف تنمية اجلنوب 

والصناعية والزراعية والسياحية حيث أن هذه املنطقة حمرومة من التنمية لسنوات من الناحية التعدينية 

طويلة، األمر الذى يقضى على الفقر والبطالة ويؤدي إىل إتاحة فرص العمل اجلديدة أمام الشباب يف هذه 
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مية املستدامة املناطق واليت تعترب سلة معادن مصر. والشك أن إقامة مثل هذه املشروعات يؤدي إىل حتقيق التن

 يف صعيد مصر.

جيب إقامة املشروعات القومية الكربى اليت تدفع بعجلة التنمية، ومنها املشروعات اليت تعتمد على  -7

التصنيع الزراعي، خاصة وأن معظم أراضي املشروع القومي الستصالح املليون ونصف مليون فدان تقع يف 

ت االسرتاتيجية اليت تقوم على استخراج وتصنيع مناطق الصعيد. كما جيب التوسع يف إقامة املشروعا

اخلامات املعدنية واحملجرية العديدة اليت توجد يف مناطق الصعيد املختلفة. وجيب العمل على منو القدرة 

على استيعاب التكنولوجيا احلديثة واآلخر باألساليب التكنولوجية املتقدمة يف مجيع القطاعات 

 املوجودة يف صعيد مصر.

ه جيب أن ندرك أن التصنيع أو استخدام التكنولوجيا املتقدمة ال يكون دائمًا مؤشرًا على الرفاهية أو إال أن

التقدم يف حتقيق التنمية املستدامة، وجيب أن ختضع النتائج االجتماعية واالقتصادية للتنمية لفحص 

امة حتى ميكن معرفة ما دقيق وعلينا أن نتساءل بشكل نقدي عن املستفيدين من عملية التنمية املستد

إذا كان التقدم التكنولوجي أو االقتصادي ميثل حتسنًا يف أحوال جمموع السكان يف صعيد مصر، أم أنه 

 مل حيقق إال زيادة يف أرباح صفوة أو خنبة حملية أو أجنبية أو كالهما.

ددة وهى الطاقة ومن عوامل القوة املوجودة يف صعيد مصر، وجود أحد مصادر الطاقة اجلديدة واملتج -8

الشمسية، وتتجه الدولة حاليًا حنو تفعيل استخدام الطاقة الشمسية واالعتماد عليها حيث جيري حاليًا 

إنشاء حمطات الطاقة الشمسية، وقد مت افتتاح ثالث حمطات للطاقة الشمسية مبحافظة األقصر، األوىل 

ة مببنى ديوان عام حمافظة األقصر، والثالثة مببنى الدولية املطلة على كورنيش النيل، والثانيبقاعة املؤمترات 

كلية الفنون اجلميلة. ويأتي إنشاء تلك احملطات يف إطار خطة لتحويل حمافظة األقصر إىل مدينة خضراء 

، حيث أن من أهم مقومات املدينة اخلضراء ترشيد استهالك املياه واستخدام الطاقة الشمسية يف 2020حبلول عام 

 ء. توليد الكهربا

وتتجه الدولة حاليًا حنو االعتماد على الطاقة الشمسية يف كثري من مناطق الصعيد، حيث مت تشغيل 

حمطة للطاقة الشمسية مبدينة طيبة اجلديدة، ومت تشغيل أول حمطة مشسية إلنارة مدينة بالكامل يف 

م الطاقة الشمسية لإلنارة سيوة، كما مت إنارة أول خميم سياحي يف بئر اجلبل بالوادي اجلديد، كما تستخد

يف مستشفى سوهاج العام بداًل من الكهرباء، وجيري حاليًا إنشاء حمطات للطاقة الشمسية يف مدن املنيا 

 اجلديدة، ويف القرى اجلديدة وغريها من القرى احملرومة من الكهرباء.
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قنا الصحراوي  –كما بدأ التشغيل التجرييب ألول حمطة طاقة مشسية مركزية إلنارة طريق طيبة 

الشرقي بطول أربعة كيلومرتات كأول طريق يف مصر يعمل بنظام حمطات الطاقة الشمسية املركزية، 

 منزل بأربع حماظات يف صعيد مصر. 6900وذلك باإلضافة إىل استخدام الطاقة الشمسية يف إنارة 

ق اجلديدة اليت مت استفاد صعيد مصر من املشروع القومي لشبكات الطرق يف مصر. ومن أمثلة الطر -9

إنشائها يف الوجه القبلي الطريق الصحراوي الشرقي املمتد من أسيوط حتى حلوان، والطريق املمتد من أسيوط 

قنا( الصحراوي الشرقي، وطرح مشروع تنفيذ وتطوير وإعادة  –حتى الفرافرة بالوادي اجلديد، وطريق )طيبة 

وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوي، ورفع كفاءة بعض تأهيل الطريق الواصل من كوبري أسوان "امللجم" 

اسيوط(. والشك أن  –الطرق اليت حتتاج إىل كفاءة، باإلضافة إىل زيادة أطوال ازدواجية طريق )اخلارجة 

الطرق تعد شريان احلياة فهي تربط مناطق الصعيد املختلفة، وختدم املشروعات االستثمارية، وتوفر البنية 

 تحقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر.التحتية الالزمة ل

البد من وجود مؤسسات يف صعيد مصر تقوم حبشد اإلمكانات املادية الالزمة لعملية التنمية، وتقوم  -10

بتحديد وحصر موارد اجملتمع، وتشرف على القيام بالعمليات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت من 

ل هلذه املوارد. وذلك باإلضافة إىل قيام هذه املؤسسات بتعبئة القوى البشرية شأنها املعاونة على االستغالل األمث

الالزمة لعملية التنمية املستدامة من متخصصني ومشاركني يف هذه العملية، والعمل على تشجيعهم على 

 التعاون والعمل بروح الفريق، مع دعمهم ماديًا ومعنويًا. 

مية املستدامة يف صعيد مصر يتطلب العمل على حتسني على الصعيد االقتصادي، فإن حتقيق التن -11

مناخ االستثمار، وزيادة معدالت االدخار، وتراكم رأس املال، وذلك نظرًا ألن مستويات االستثمار الرأمسالي 

عملية  إذ أن تكون ذات أهمية جوهرية للنمو االقتصادي كما أكد ذلك والت روستو يف نظرية التحديث.

توفر اإلمكانات املادية الالزمة للشروع يف عملية التنمية الشاملة، اليت تتطلب وجود  التنمية املستدامة

ثروات قومية وطاقات علمية ورؤية مستقبلية. كما يتطلب التقدم االقتصادي تبين نظام السوق، واحلفاظ 

املتقدمة،  على أسعار مناسبة، وانتشار طرق ووسائل اإلنتاج احلديثة، واألخذ باألساليب التكنولوجية

وانتشار طرق ووسائل اإلنتاج احلديثة، وعدم سيطرة أساليب اإلنتاج التقليدية، وفرض الضرائب التصاعدية 

على أصحاب الدخول العالية، والعمل على توفري فرص العمل وخفض معدالت البطالة، والعمل على ارتفاع 

ميكنهم من جتاوز الضروريات إىل  مستوى الدخل حبيث يصبح لدي غالبية أفراد اجملتمع الدخل الذى

 استهالك الكماليات، والعمل على ارتفاع معدل النمو االقتصادي بشكل يتجاوز معدل النمو السكاني.
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وعلى الصعيد االجتماعي والثقايف، فإن حتقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر يتطلب التمسك  -12

م، مثل قيم العمل واإلجناز، والتخلص مما علق بهذه بقيمنا األصيلة وخاصة تلك القيم اليت تدفع إىل التقد

القيم من أفكار وعادات وممارسات تعوق عملية التنمية. ومن اخلطأ االعتقاد بأنه ميكن حتقيق التنمية 

عن طريق تبين أو حماكاة النماذج التنموية اليت اعتمدت عليها الدول الغربية املتقدمة كما ترى نظرية 

هناك اختالفًا قائمًا بني التجارب القومية يف جمال التنمية، كما ختتلف الظروف التحديث، نظرًا ألن 

 التارخيية والثقافية للدول املختلفة.

والبد وحنن نسري يف عملية التنمية من االهتمام بنظم الرعاية والتأمينات االجتماعية، كما جيب القضاء 

 االجتماعي، وتقبل التجديدات الثقافية من اخرتاعات على العوامل االجتماعية اليت تؤدي إىل مقاومة التغري

واكتشافات. وذلك باإلضافة إىل أنه جيب العمل على منو معايري لتقييم أفراد اجملتمع املصري طبقًا ألعماهلم 

وإجنازاتهم ال طبقًا لنوعيتهم وعالقاتهم الشخصية وانتماءاتهم األسرية أو الطبقية، والبد من تفضيل املصلحة 

 امة على املصلحة اخلاصة.الع

على الصعيد السياسي، فإن حتقيق عملية التنمية املستدامة يف صعيد مصر يتطلب منا التأكد من  -13

عدم غياب الدميوقراطية واحلريات الفردية والعامة. وجيب أن ال تقتصر الدميوقراطية على جمرد حرية 

، بل جيل أن تتجاوز ذلك إىل حرية اقتحام اجملاالت الرأي والتعبري وحق االتفاق واالختالف بني أفراد اجملتمع

املتعددة، والبحث يف املوضوعات املختلفة والعمل على عدم اتساع دائرة احملظور من املوضوعات، وخاصة إذا 

يناير،  25كانت هذه املوضوعات ال تتعلق خبصوصيات األفراد أو أمن الدولة. كما جيب احملافظة على ثورتي 

بارهما باعتبارها قوة دافعة للتقدم وإحداث التغريات الكلية يف اجملتمع وجيب تشجيعها على يونيو باعت 30

تكوين حزب سياسي قوي يعمل على حتقيق املصلحة العامة يف اجملتمع، وإما قد يستولي عليها أحد 

 ملصري.األحزاب السياسية املوجودة يف مصر، أو قد تتحول إىل مجاعة من مجاعات الضغط يف اجملتمع ا

لتحقيق عملية التنمية املستدامة يف صعيد مصر البد من أن ترتكز هذه العملية على املسئولية  -14

اجلماعية لتدعيم وتعزيز األبعاد الثالثة للتنمية وهى التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ومحاية 

األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذى البيئة على املستوى احمللي والقومي واإلقليمي والعاملي طبقًا لتعريف 

 .1992وضع خالل قمة األرض يف ريودي جانريو بالربازيل عام 
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البد من جتنب عوامل الضعف والتهديدات اليت تواجه حتقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر، وذلك  .ب 

 على النحو التالي:

التنمية املستدامة يف صعيد مصر، إذ يعد يعد الفقر أحد التهديدات األساسية اليت تهدد عملية حتقيق  -1

الفقر شكل من أشكال اإلقصاء التهميش، وهو انتهاك للعديد من حقوق اإلنسان، فهو ميس كرامة اإلنسان 

وينتهك حقه يف العمل والدخل املناسب والعيش الكريم والضمان االجتماعي والصحة والتعليم وغري ذلك من 

 دراسة أسباب مشكلة الفقر يف صعيد مصر متهيدًا لعالج هذه املشكلة. اخلدمات األساسية. لذلك البد من

كما يعد الفساد أحد التهديدات اليت تواجه عملية التنمية املستدامة يف صعيد مصر نظرًا ألن الفساد  -2

يؤثر سلبًا على النظام السياسي ويضعف فاعلية الدميقراطية ويؤدي إىل ضياع حقوق املواطنني خاصة حقهم 

احلصول على اخلدمات العامة واحلريات، ويقلل من إقبال املواطنني على املشاركة السياسية نتيجة عدم يف 

اقتناعهم بنزاهة املسئولية، لذلك جيب مشاركة الكفاءات واملؤسسات التشريعية والقضائية واإلدارية 

 موارد الدولة. واملالية يف جهد مشرتك للمساهمة يف القضاء على الفساد كوسيلة للمحافظة على

يعد عدم حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة يف توزيع الثروة واملوارد واخلدمات األساسية بني  -3

احملافظات املختلفة من بني التهديدات اليت تواجه حتقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر، إذ تقرتن التنمية 

يق املساواة والعدالة، لذلك البد من حتقيق العدالة ، وال يوجد تنمية بدون حتقEquityباملساواة والعدالة 

واملساواة يف توزيع الثروة واملوارد واخلدمات األساسية، وخاصة التعليم والصحة واإلسكان، وخلق نوع من 

 التوازن بني حمافظات الوجه القبلي وحمافظات الوجه البحري.

اليت تواجه حتقيق التنمية املستدامة يف  كما يعد التغري املناخي والتلوث البيئي من بني التهديدات -4

صعيد مصر، وعلى الرغم من مشولية مفهوم التنمية املستدامة واشتماهلا على جوانب اقتصادية واجتماعية 

ومؤسسية وبيئية وغريها، إال أنه البد من التأكيد على البعد البيئي يف فلسفة وحمتوى التنمية املستدامة، 

ملشروعات االقتصادية الكثرية واملتنوعة جيهد البيئية سواء من خالل استخدام ويرجع ذلك إىل أن إقامة ا

املوارد الطبيعية القابلة للنضوب أو من خالل ما حتدثه هذه املشروعات من هدر أو تلوث للبيئة، ومن ثم تأخذ 

ف البيئية مع الظروف التنمية املستدامة يف اعتبارها سالمة البيئة، وتعطي اهتمامًا متساويًا ومتوازيًا للظرو

االقتصادية واالجتماعية. وتكون محاية البيئة واالستخدام املتوازن للموارد االقتصادية جزء ال يتجزأ من 

 عملية التنمية املستدامة.
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جيب مقاومة تهديد العوملة واالستعمار الثقايف الذي يصاحب هيمنة الشركات متعددة اجلنسية  -5

ة يف وسائل اإلعالم الغربية، تلك التكنولوجيا اليت غزت العامل حبثًا عن وتكنولوجيا املعلومات املستخدم

األسواق العاملية والعمالة الرخيصة. وقد أصبحنا نشاهد املؤسسات متعددة اجلنسية مثل شركة سوني 

Sony  وفوردFord  وميكروسوفتMicrosoft  وهي تغزو وحتكم قبضتها احلديدية على اقتصاد العامل

ب احلذر من أن يؤدي منو هذه الشركات االحتكارية العمالقة إىل تراجع دور الدولة القومية وجتارته. وجي

عن كثري من مسئولياتها. إذ يؤكد أصحاب نظرية التبعية أن هذه  –طواعية أو قسرًا  –يف مصر أو أن تتنازل 

تعمل على انتزاع الفائض حتاول توطني مشروعاتها يف الدول النامية، فهي الشركات متعددة اجلنسية عندما 

إىل املراكز والعواصم الرأمسالية، األمر الذي  –واليت يطلق عليها األطراف أو التوابع  –االقتصادي من الدول النامية 

 يؤكد عالقات االستغالل والتبعية للدول الرأمسالية املتقدمة.

لى هويتنا وثقافتنا القومية يف والبد وحنن حناول حتقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر أن حنافظ ع

مواجهة تهديدات العوملة والثقافة الكونية، وعدم تبين القيم والتقاليد واألفكار واملمارسات وأمناط السلوك 

 الغربية اليت قد ال تتفق مع قيم جمتمعنا.

صر، كما جيب احلذر من االعتماد على االستثمارات األجنبية يف حتقيق التنمية الشاملة يف صعيد م -6

إذ أن هذه االستثمارات ال تتخذ فقط معنى اقتصاديًا خالصًا، بل أنها تتضمن أيضًا سياسات بالغة األهمية، 

طاملا أنها جتعل الدول املتلقية هلذه املساعدات تابعة وخاضعة يف السياسة اخلارجية للدول املاحنة هلذه 

الدول املتقدمة يف القطاعات اإلنتاجية األساسية االستثمارات. وهناك شواهد متزايدة اآلن على أن استثمارات 

يف الدول النامية مل تؤد إىل إحداث تقدم اقتصادي يف هذه الدول، بل خلقت مشكالت عديدة حالت دون 

األجنبية قد تؤدي إىل عواقب وخيمة بالنسبة لالقتصاد حتقيق هذا التقدم. باإلضافة إىل أن االستثمارات 

زان املدفوعات، وتضعف التكامل االقتصادي، وتؤثر على املشروعات الصناعية القومية، القومي، فهي تؤثر على مي

وتؤدي إىل استنزاف وإضعاف االقتصادي القومي، وتدعيم االقتصاد األجنيب، وتؤثر تأثريًا بالغًا على احلياة 

ية، وتسهم يف حتقيق االجتماعية والسياسية، وتعمل على حتالف القلة احلاكمة مع القوى االحتكارية العامل

 السيطرة على القطاعات االقتصادية اليت حتقق أرباحاً عالية، وتؤدي إىل عدم تكامل االقتصاد الوطين.

الشك أن ارتفاع نسبة األمية يعد أحد التهديدات اليت تواجه حتقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر،  -7

ة أدواتها ووسائلها، لذلك جيب العمل على انتشار خاصة وأن األمية تؤدي إىل اجلهل بالتكنولوجيا ومعادا

 التعليم يف صعيد مصر، والنهوض بربامج تعليم الكبار كوسيلة لنجاح خطة التنمية املستدامة.
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ومن عوامل الضعف والتهديدات اليت تهدد عملية التنمية املستدامة تلك التعديات على األراضي  -8

تهدد األمن الغذائي، لذلك البد من حماربة عملية التعدي على الزراعية اليت تضعف اإلنتاجية الزراعية و

األراضي الزراعية وضرورة مراجعة التشريعات والقوانني الكفيلة مبكافحة التعديات على األراضي 

 الزراعية.

وأخريًا نود أن نؤكد أنه على الرغم من وجود كثري من عوامل الضعف والتهديدات الداخلية  -9

واخلارجية اليت قد تعوق حتقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر، إال أنه ميكن مواجهة هذه املعوقات 

من العلماء  والتغلب عليها، وخاصة أن مصر بوجه عام، وحمافظات الوجه القبلي بوجه خاص لديها الكثري

والباحثني يف جمال العلوم االجتماعية، ولديها الكثري من الكفاءات البشرية اليت متلك املهارات املتنوعة، 

والقدرات اليت تصل إىل اإلبداع إذا توافر هلا املناخ املالئم، والشروط االجتماعية والسياسية اليت تساعد على التقدم 

  صعيد مصر.يف جمال حتقيق التنمية املستدامة يف

 اخلالصة:

استهدفت هذه الدراسة تطوير وصياغة رؤية مستقبلية لصعيد مصر حتقق التنمية املستدامة وتعمل 

على حتسني نوعية احلياة يف حمافظات الوجه القبلي، حبيث تصبح من بني أكثر اجملتمعات تقدمًا على 

لثالثة للتنمية، وهى التنمية االقتصادية، املستوى احمللي والقومي واإلقليمي والعاملي من حيث األبعاد ا

 والتنمية االجتماعية، ومحاية البيئة.

وقد قام الباحث بعملية التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق هذه الرؤية املستقبلية لصعيد مصر، حيث مت 

ظات دراسة وحتليل الوضع احلالي يف حمافظات الصعيد وحتديد عوامل القوة والفرص املتاحة يف هذه احملاف

واليت تساعد على حتقيق التنمية املستدامة، حيث تبني أن صعيد مصر يتميز خبصوبة أراضيه وتوافر 

كميات هائلة من املياه اجلوفية، مما شجع الدولة على إعداد املشروع القومي الستصالح املليون ونصف فدان 

رقعة الزراعية وتوفري فرص العمل وتقع معظمها يف مناطق صعيد مصر، األمر الذى يؤدي إىل زيادة مساحة ال

أمام الشباب، كما يتميز صعيد مصر بوجود إمكانيات سياحية هائلة حيث ظهرت فيها أقدم احلضارات 

وتنتشر اآلثار القدمية يف كثري من مناطق الصعيد مثل األقصر، وأسوان، وقنا، وأدفو، وبين سويف، وتل 

صعيد. وتضم حمافظة األقصر وحدها ما يقارب ثلث آثار العامل، العمارنة يف دير مواس مبحافظة املنيا مشال ال

 األمر الذى يعطي صعيد مصر ميزة تنافسية تفوق غريها من املناطق السياحية يف العامل.
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ومن عوامل القوة أيضًا، وجود ثروات معدنية وحمجرية عديدة يف صعيد مصر مل تستغل حتى اآلن، منها 

سفات، واألمسنت، والرخام، واجلرانيت، واحلجر اجلريي والرملي، األمر الذى الذهب والفضة، واحلديد، والفو

يتيح الرصة إلقامة املشروعات االسرتاتيجية الضخمة باإلضافة إىل املشروعات اإلنتاجية الصغرية اليت تتيح 

 فرص العمل أمام الشباب.

ة يعد من بني عوامل القوة يف كما أن وجود أحد مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة وهى الطاقة الشمسي

 صعيد مصر، حيث يتم حاليًا إنشاء حمطات الطاقة الشمسية يف كثري من مناطق الصعيد.

وقد استفاد صعيد مصر من املشروع القومي لشبكات الطرق يف مصر، إذ أن الطرق هى شريان احلياة، 

صحراوي الشرقي املمتد من أسيوط والشك أن إنشاء بعض الطرق املهمة يف صعيد مصر مثل إنشاء الطريق ال

حتى حلوان والطريق املمتد من أسيوط حتى الفرافرة يف الوادي اجلديد من العوامل اليت تربط مناطق الصعيد 

 املختلفة وتشجع على االستثمار، وتوفر البنية التحتية الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة يف صعيد مصر.

عف والتهديدات أو املخاطر اليت تواجه التنمية املستدامة يف صعيد كما قام الباحث بتحديد عوامل الض

مصر، حيث تبني أن من أهم هذه العوامل الفقر، والفساد، وعدم حتقيق العدالة واملساواة يف توزيع الثروة 

ايف، الذى واملوارد واخلدمات األساسية بني احملافظات املختلفة، والتلوث البيئي، وتهديد العوملة واالستعمار الثق

يصاحب هيمنة الشركات متعددة اجلنسيات وتكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف وسائل اإلعالم 

 الغربية، وخطورة االعتماد على االستثمارات األجنبية، وانتشار األمية، والتعديات على األراضي الزراعية.

مية املستدامة تعزز وتدعم عوامل ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أنه ميكن بناء اسرتاتيجية لتحقيق التن

القوة والفرص املتاحة يف صعيد مصر، وتتجنب عوامل الضعف والتهديدات أو املخاطر اليت تواجه عملية 

التنمية املستدامة. وذلك مع االسرتشاد يف بناء هذه االسرتاتيجية بالقضايا النظرية اليت تثريها نظريات 

 التنمية االجتماعية.
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 حالة جامعة بين سويفدراسة : واملأمول الوعي التنموي للشباب اجلامعي بني الواقع

 عبداملنعم حممد حممد عبداهللأ.د/ 

 سويف استاذ أصول الرتبية وعميد كلية الرتبية السابق جبامعة بين

amoneim132@yahoo.com 

 وليد حممد عبداحلليم عليأ/ 

 ، مصربين سويفجامعة كلية الرتبية ب مدرس مساعد قسم أصول الرتبية

walid.abdalhalim@yahoo.com 

 :امللخص

تهدف الدراسة الي التعرف علي مفهوم الوعي التنموي، أهدافه، جماالته، اهميته، دور االسالم يف تدعيمه. 

سويف يف جماالت التنمية باإلضافة الي الكشف عن واقع الوعي التنموي لدي طالب جامعة بين 

(، فضاًل عن وضع أليات مقرتحة لتنمية الوعي التنموي لدي الشباب االقتصادية، البيئية، االجتماعية)

 اجلامعي.

وتستخدم الدراسة املنهج الوصفي، لوصف مستوي الوعي التنموي لدي طالب جامعة بين سويف، ووضع اليات 

أهمية الدراسة من اهمية التنمية ألي بلد يسعي للتقدم والرقي، مقرتحة  لتنمية هذا الوعي، كما تنبع 

كما أن الدراسة تركز علي الشباب اجلامعي الذي يعد أداة التنمية االساسية والقوي احملركة هلا يف 

 معظم البلدان، فضال عن أن الدراسة تضع رؤيتها للحل انطالقا من الواقع الذي مت الكشف عنه يف الدراسة.
مد الدراسة علي االستبانة كأداة جلمع البيانات حيث مت تصميم استبانة من ثالثة حماور كما تعت 

مستوي الوعي التنموي لدي طالب جامعة بين سويف، مت تطبيقها علي عينة عشوائية مكونة من للكشف عن 

 م.2016/ 2015طالبًا بالفرقة الرابعة لكلييت التجارة والرتبية للعام اجلامعي 322

أن الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي ببين سويف درجته متوسطة، إضافة الي ت نتائج الدراسة وقد كشف

، كلية التجارة يف الوعي التنموي ككلوعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني طالب كلية الرتبية 

 كما ال يوجد ،يف حموري الوعي االقتصادي والوعي البيئي همايوجد فروق ذات داللة احصائية بينبينما 

، فضاًل عن أن الدراسة احلالية توصلت فروق ذات داللة احصائية بني الذكور واالناث يف الوعي التنمويأيضًا 

 الي جمموعة من االليات املقرتحة لتنمية الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي.

mailto:amoneim132@yahoo.com
mailto:amoneim132@yahoo.com
mailto:walid.abdalhalim@yahoo.com
mailto:walid.abdalhalim@yahoo.com
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الوعي  -التنموي البيئي  الوعي -الوعي التنموي االقتصادي  -التنمية -: الوعي التنموي مصطلحات البحث

 التنموي االجتماعي، االسالم والوعي التنموي.

 مقدمة:

أصبح العامل اليوم يعيش يف تغري مستمر، يواجه حتديات ومتغريات جمتمعية متالحقة، منها ما هو سياسي 

دورًا بارزًا يف وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، إال أن التصدي للمتغريات االقتصادية والتأقلم معها يلعب 

التغلب علي باقي التحديات األخرى، فاالقتصاد هو عصب احلياة، من أجله تثور الشعوب وتهدأ، لذا بدأت 

 معظم دول العامل تتوجه حنو حتقيق مستوي مناسب من التنمية يليب رغبات وتطلعات الشعوب.

واألمان االقتصادي، إال ان ذلك كما بدأ الرتكيز من معظم احلكومات علي توفري مستوي مقبول من االمن 

يتطلب تنمية شاملة يف مجيع اجملاالت وليس االقتصاد وحده من أجل ضمان رضا ورفاهية املواطنني، ومل 

جتد احلكومات سبياًل لذلك إال من خالل التنمية الشاملة، إال أن تلك التنمية تواجه حتديات جسيمة أهمها 

اتها ومبعوقاتها رغم أنهم الشريك األول للحكومات يف صناعة التنمية جهل املواطنني بها وعدم وعيهم مبتطلب

 احلديثة، كما أن التنمية مل تعد تقوم علي أكتاف احلكومات وحدها دون مساعدة الشعوب.

لذا كان البد من البحث أواًل عن سبل توعية األفراد مبا هلم وما عليهم يف جماالت التنمية، ونظرًا الن الشباب 

هم أساس النهضة احلقيقية ألي أمة من األمم، فقد جاء البحث احلال من أجل تنمية الوعي التنموي اجلامعي 

 هلؤالء الشباب.  

 مشكلة البحث:

تشري العديد من االحصاءات والدراسات الي وجود قصور واضح يف الوعي التنموي لدي لشباب اجلامعي، وتعد 

% من 59.5جند أن  ففي جمال الوعي التنموي االقتصاديذلك،  ممارسات واجتاهات هؤالء الشباب خري شاهد علي

املصريني تقريبا يفضلون احلصول علي عائد من غري أي تعب، وال ميثل االهتمام باإلجناز هلم أي قيمة

(1)

، مما 

 العديد من األمثاليدل علي ضعف ميل الشباب املصري الواعد للجد واالجتهاد من أجل االجناز، هذا مع انتشار 

( حمدش بيموت من اجلوع، نام وارتاح يأتيك النجاح مثل )بينهم واليت تدعوا إلي التكاسل والسلبية  الشعبية

 .الوعي التنموي للشبابوغريها من األمثال اليت تدل علي وجود قصور يف 

                                                 

 

(1)

دراسة  –األطر الثقافية احلاكمة لسلوك املصريني واختياراتهم جلنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية:  

 . 157م، ص 2009القاهرة، ، لقيم النزاهة والشفافية
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ساعة فقط  48.2كما أن متوسط عدد ساعات عمل الشباب املصري خالل األسبوع إىل 

(1)

من  % فقط1كما أن ، 

( سنة إما أنهم أصحاب أعمال أو يعملون حلساب أنفسهم 20- 15الشباب بني سن )

(2)

 تقرير مركز، وقد كشف 

ثالثة أن حوالي قضايا النشء والشباب املصري  حولاملعلومات ودعم واختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري 

%( فكروا جديا يف 23ر فقط )حنو مخس الذكو أن إال%( يفضلون العمل اخلاص، 59.7الذكور ) أمخاس

% 7.6 أن إالفضلن العمل اخلاص، ي %(47.2) اإلناثمشروع خاص بهم، يف حني يوجد ما يقرب من نصف  إقامة

فكرن جديا يف مشروع خاص بهن اإلناثمن 

(3)

. 

% خارج قوة 15.1م إىل 2009( عام  24- 15كما أن نسبة البطالة بني الشباب املصري يف الفئة العمرية من )  

، ووصلت نسبة بطالة الشباب املصري بشأنه هتمت أو هفي رغبت وال عمل عن بحثت وال عملت الالعمل، أي 

% من إمجالي البطالة يف مصر88.9إىل 

 (4)

. 

ورغم أن جزءًا من عبء هذا االرتفاع قد يرجع إلي قلة فرص العمل يف الدولة إال أن اجلزء األكرب منه قد  

يرجع الي اتكاهلم علي الوالدين، وضعف سعيهم ومثابرتهم من أجل احلصول علي العمل، كما أن بعض 

غم من وجود بعض الوظائف بانتظار الوظيفة احلكومية بالر البطالة أحضانيف الشباب يف مصر قد جيلسون 

اخلاصة اليت ميكن أن يعملوا بها، إضافة إلي أن هناك من الشباب من يرفضون بعض األعمال حبجة أنها ال 

تليق بهم وال مبستواهم االجتماعي أو التعليمي يف حني أن العمل بها أفضل من البطالة. 

(5)

 

بها معظم الشباب املصري أوقات فراغه مؤسفة وبالنسبة الستغالل وقت الفراغ، فإن الطريقة اليت يقضي 

من  الشباب مييل ، كماالتليفزيون مشاهدة يف يوميًا املتوسط يف دقيقة 120 حوالي ونيقضللغاية، ف

 معهم، اخلروج من بداًل التليفون األصدقاء عرب مع احلديث إىل العمر عن النظر بغض واإلناث الذكور
األنشطة  أداء يف الشباب ويتساوى، املتوسط يف يوميًا دقيقة مخس عشرة ملدة هاتفيًا يتحدثون حيث

أما  ،العمرية الفئة أو عن النوع النظر بغض ،يوميًا دقيقة أربعني متوسطه ما تستغرق اليت الدينية

 ويقضي ،اإلناث من  %5 و، الشباب الذكور من % 15فيستخدمه حوالي  اإلنرتنت ستخدامال بالنسبة
                                                 

(1)

 .222ص ،م2010القاهرة، ، 2010تقرير التنمية البشرية ملصر  معهد التخطيط القومي: 

(2)

 .140، صاملرجع السابق 

(3)

التعليم والعمل  –تقرير عن قضايا النشء والشباب املصري مركز املعلومات ودعم واختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري: :  

 13م، ص2011، مارس 51القاهرة، عواهلجرة، 

(4)

 .60-59م، ص ص2012، القاهرة، التشغيل والبطالة يف الدول العربية -: التقرير العربي الثالثمنظمة العمل العربية

(5)

، رسالة تصور مقرتح للرتبية االقتصادية بالتعليم اجلامعي يف ضوء املتغريات اجملتمعيةوليد حممد عبداحلليم علي:  

 . 137م، ص2014كلية الرتبية، جامعة بين سويف،  ماجستري،
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 اإلنرتنت مواقع تصفح يف يوميًا ونصف الساعة ساعة واإلناث يوميا، املتوسط يف ساعتني حوالي الذكور

(1) . 

متابعة مباريات كرة القدم من خالل قراءة أخبارها وأخبار الالعبني، أو مشاهدة املباريات فضال عن أن  

تغدق فاألموال تهدر وقت الشباب املسلم، وذلك ملا يرى من مزايا ألهلها،  اليتمن أكثر األشياء  أصبحتاملختلفة 

، والغريب أن يصبح تتكلم عنهم ليل نهارعليهم، ووسائل اإلعالم سواء أكانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية 

ج، ويتطلع ال تنت اليت، وينصرفون حنو األعمال الشبابيتقاعس فينتج ال يؤبه به،  والذي، ءال ينتج معطا الذي

 يفم 2006عام كأس األمم األفريقية يف  لمشاهدة مباراة ،  فالشباب حنو تقليد جنوم الرياضة دون عمل مثمر

أي ألن أبواب اإلستاد ُتْغَلق الرابعة عصرًا،  ،عصرًا 3 إليها قبل الساعة الشباب مساًء ذهب  7القاهرة الساعة  إستاد

 مشاهدة مباراة كرة قدمتذهب هباء من أجل ساعات  6أكثر من 

(2)

. 

حجم الذي يظهر يف التعامل مع البيئة وما بها من ممتلكات، فنجد أن  أما بالنسبة للوعي التنموي البيئي

% من 39.4مليون طن، استحوذت حمافظة القاهرة وحدها بنحو 13.8فقط بلغت  م2010قمامة يف مصر عام ال

أي  ،كجم 173 إليمن قمامة املنازل يف نفس العام وصل  دالواح نصيب الفرد أنهذه الكمية، كما  إمجالي

فات كل عام لكمخ إلقائهااليت يتم  واألخشاب األوراقكمية  كما أن ،جرام يوميًا 475ما يعادل حنو 

عام  بها وصل حجم املخلفات املنزليةأن  جتدوباملقارنة مع الصني ، عام 20مليون منزل ملدة  50كافية لتدفئة 

فقط رغم أن عدد سكان الصني يفوق عدد سكان مصر بأكثر من مائة مرة  مليون طن 160م الي 2010

(3)

. 

% 3 من أقلأما املشاركة يف أعمال التشجري ونظافة البيئة وجتميل الشوارع وغريها، فتشري اإلحصاءات إلي أن 

 هذه النسبة نم % 64 حدهاو اخلريية األنشطة وتشكل ،عمالتلك األ يف ونالشباب يشارك من فقط

الشباب من الفئة تلك بها تقوم اليت

(4). 

كما انتشر يف اجملتمع املصري الكتابة والرسم والتخطيط علي أسوار وحوائط وأعمدة املؤسسات اخلاصة 

يناير، مما دعي الكثري من  25والعامة، ووضع امللصقات يف كل مكان، خاصة يف الفرتة األخرية بعد ثورة 

                                                 
(1)

 .41، ص: مرجع سابقمعهد التخطيط القومي 

(2)

 

الرتبية االقتصادية فى اإلسالمحممد عبد اللطيف على عبد العزيز: 

 

)دراسة حتليلية(،

 

جامعة  -رسالة دكتوراه، كلية الرتبية 

م2006األزهر،

 .152، ص

(3)

تقرير عن مشكلة املخلفات يف مصر ... الواقع واحللول مركز املعلومات ودعم واختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري:  

 .15 - 3م، ص ص 2012، ابريل 64، عاملمكنة

(4)

 .40، صمرجع سابق معهد التخطيط القومي: 



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

224 

الدولة إلي الدعوة إلي حظر مثل هذه األمور، ملا تسببه من تشويه للمنظر العام وإهدار املال يف إعادة رجال 

 جتميل هذه األماكن مرة أخري.

حيث نشأ شعور عام لدى  التعليمية،انعكست على البيئة  كما أن مظاهر القصور يف الوعي التنموي البيئي

تنتشر فيه مناخ عام  حيث ظهر يف املؤسسات التعليمية ،ى يعيشون فيهاالطالب بعدم االنتماء للبيئة العامة الت

ختريبهم و للملكيات العامة بقلة احرتام الطال، ومرافق املدرسة وعدم االهتمام بنظافتها اإلساءة إىل

ووضع األبواب و قاعات واملدرجاتالكتابة على جدران الاملنشات التعليمية، إضافة الي  أثاثحملتويات و

 األفنيةإلقاء الطلبة ملخلفات الطعام فى يف غري موضعها مما يشوه املنظر العام للمكان، وصقات اإلعالنية املل

، وأيضًا وعدم االعتناء بها املوجودة يف أفنية املنشآت التعليميةنباتات الو باألشجارالعبث ، فضاًل عن والطرقات

باملؤسسات التعليمية، وفتح األنوار يف القاعات واملدرجات  اإلسراف فى املياه، بل وترك صنابري املياه مفتوحة

طوال الوقت بدون داعي

 (1)

. 

 يف ونالشباب يشارك من % 3 من أقلفقد أشارت اإلحصاءات إلي أن  وبالنسبة للوعي التنموي االجتماعي

 األعمال أمناط أماث، األنا بني %  1.5 الذكور و بني% 4.5 املشاركة معدل يتجاوز وال ،تطوعية أعمال

كل  من % 64 اخلريية األنشطة وتشكل، اجلنسني بني ختتلف فال فيها الشباب يشارك اليت التطوعية

 بني الشباب من الذكور ويقوم ،الشباب من الصغرية اجملموعة هذه بها تقوم اليت التطوعية، األعمال
 بني هم من يليهم اخلريية، األنشطة من األكرب بالقدر من أعمارهم والعشرين والواحدة عشرة الثامنة

 خريية التطوعية كانت األنشطة لإلناث وبالنسبة ،أعمارهم من والعشرين والتاسعة الثانية والعشرين

 والتدريب التدريس جماالت يف مساعدة اآلخرين أيضا تضمنت لكنها معظمها، يف

ويف الفرتة .(2)

يعتربها بعض الشباب وسيلته الوحيدة للثراء السريع، مع سعي األخرية زاد معدل اهلجرة غري الشرعية اليت 

فرص العمل. أو لخارج حبثا عن املال لفرصة سفر أي  إجياد إليكثري من الشباب املصري يف الوقت احلاضر ال

عملية صعبة يف هذا الوقت وتنخفض أصبحت اهلجرة الشرعية أن ن و% من الشباب املصري ير84 أنخاصة 

للشباب يف حالة  األولليبيا حتتل التفضيل وقد كانت فاع املستويني التعليمي واالقتصادي، سهولتها مع ارت

                                                 

 

(1)

، رسالة الـمــرحلـة الثانــويـــة) دراسة حتليلية (الـمشـكالت اخللقيـــــة لـــدى طـالب  اشرف امحد امحد الديب: 

 .199م، ص2002جامعة املنصورة،  -ماجستري، بكلية الرتبية بدمياط

 (2)

 .40، صمرجع سابق معهد التخطيط القومي: 
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، إال أن األحداث السياسية يف املنطقة قد أثرت %20.4%، يليها السودان بنسبة 54.5اهلجرة غري الشرعية بنسبة 

ك بلدهم واهلجرة للخارج، % من الشباب الذكور يف مصر يرغبون يف تر28.5قرابة علي تلك النسب، كما أن 

 % فقط6 إليلتصل  اإلناثوتقل النسبة يف 

(1)

 . 

 % تقريبا من الشباب املصري هم الذين لديهم درجة مرتفعة من الشعور باالنتماء59فضاًل عن أن 

(2)

، والباقي 

لديه درجات منخفضة ومتوسطة، ورمبا اخنفاض تلك النسبة هو السبب يف وجود بعض الشباب ممن 

يفضلون املنتج املستورد عن الوطين، ويتضح ذلك يف ملبسهم ومأكلهم ومشربهم، حيث إن اغلب الشباب يف 

الفرتة احلالية مالبسهم مستوردة، كما أن أنواع الطعام اليت يفضلونها مثل )الكنتاجي والربجر واملاكدونلز( 

مستوردة ودخيلة علي اجملتمع  واملشروبات مثل)كانزات الكوكاكوال والبيبسي وغريها( معظمها أنواع

 املصري.

ويف املنازل يكاد ال خيلو منزل يف مصر من املنتجات املستوردة خاصة املنتجات الصينية، بينما إذا حبثنا عن 

املنتج املصري قد ال جنده يف تلك املنازل، وقد يرجع ذلك أما إلي ضعف االنتماء لدي هؤالء الشباب، أو إلي ضعف 

 واإلنتاج املصري.الصناعة والعمل 

ونظرًا الن اعداد القوي البشرية ذات املعارف واملهارات واالجتاهات التنموية الالزمة للمجتمع من أهم مهام 

اجلامعات املصرية، سواء كانت تلك املعارف واملهارات واالجتاهات يف جماالت التنمية االقتصادية أو البيئية أو 

االجتماعية

(3)

تسعي الي الكشف عن واقع الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي ووضع  ، فان الدراسة احلالية

 آليات مقرتحة لتدعيمه من أجل الوصول الي املستوي الالئق واملأمول لشباب مصر.
 تساؤالت البحث: 

 ؟جماالته، أهم مفهوم الوعي التنموي، اهميته
 ما دور االسالم يف تدعيم الوعي التنموي؟

 ؟دي طالب جامعة بين سويفواقع الوعي التنموي لما 
  ما العالقة بني الوعي التنموي وبعض املتغريات الدميوغرافية لطالب جامعة بين سويف؟

                                                 
(1)

والعمل واهلجرة  التعليم –تقرير عن قضايا النشء والشباب املصري مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري:  

 .17، 15، ص ص، مرجع سابق

(2)

، 29، القاهرة، ع : تقرير عن الشباب املصري... اخلصائص واالهتماماتمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري 

 .3م، ص 2009مايو 
(3 )

دراسات  جملةدراسة تقوميية(،  -عبدالرحيم الرفاعي بكرة: الوعي التنموي والقيم االنتاجية لدي طالب وطالبات اجلامعة

 .122، ص 1992 ،49 ع، 8 مج , مصر، تربوية



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

226 

 ؟الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي تدعيم آليات ما

 أهمية البحث:

 يستمد البحث أهميته من أهمية التنمية ألي بلد يسعى للنمو والتقدم.

 نفسها علي الساحتني احمللية والدولية وهي قضية الوعي التنموي.يرتبط بقضية هامة طرحت 

يأتي يف وقت يشهد فيه اجملتمع املصري حتواًل كبريًا بعد ثورتني، ويف حاجة ماسة الي ألي وسيلة تساهم يف 

 حتقيق رفاهية وتقدم الدولة املصرية.

خيتص طالب التعليم اجلامعي الذين ميثلون الثروة احلقيقية ألي أمة من األمم، وذلك إلعداد جيل من القادة 

 التنمويني لقيادة اجملتمع وحل مشكالته. 

 قد يساعد اجلامعات املصرية علي تبنى وتضمني الوعي التنموي بالتعليم اجلامعي.

نموية اليت يعاني الشباب من قصور فيها وحماولة عرضها علي قد يفيد مؤسسات اإلعالم يف اختيار القضايا الت

 املواطنني وتقديم حلول هلا لتكوين إعالم هادف.

 منهج البحث:

اعتمدت البحث على املنهج الوصفي لوصف وحتليل واقع الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي، إضافة وضع 

 الوصف نظريًا وكميًا من خالل اجلانب امليداني.اليات لتنمية هذا الوعي لدي طالب اجلامعة، وقد مت هذا 

 احملور األول: مفهوم الوعي التنموي واهم جماالته وأهميته.

 .مفهوم الوعي التنمويأواًل: 

 كما يلي: من التعرف علي مفهومي الوعي والتنمية للتعرف علي مفهوم الوعي التنموي البد اواًل

 مفهوم الوعي:

وعى الشيء وعيًا: مجعه فى وعاء، واحلديث: حفظه وفهمه ، والفهم وسالمة اإلدراك يعرف الوعي لغويًا بأنه:

: وعاه وحفظه، وأذن واعيه، حافظه، والوعى: الشيءوقبله، ووعى األمر: أدركه على حقيقته، و)أوعى( 

(1)

 ،

مه حفظه وفه :واحلديث يعيه وعيًا ووعاهالشيء، حفظ القلب  :وقد جاء يف لسان العرب أن كلمة وعي

والواعي أي احلافظ الكيس والفقيه ،وفالن أوعي من فالن أي أحفظ وأفهم ،وقبله فهو واٍع

(2)

. 

                                                 
(1)

 .675م( ص2000، )القاهرة: اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، املعجم الوجيزوزارة الرتبية والتعليم،  
(3 )

 .396، ص 1990، بريوت، دار صادر، اجمللد اخلامس عشر، ط لسان العرب أبن منظور:
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و الوعى أيضًا هو: "الدراية بأساليب احلياة وإدراك اإلنسان ملا خيتلج فى نفسه وما حييط به، وامتالك العلم 

واملعرفة فى أمور كثرية وبقدر واسع"

(1)

تتولد عنها قيم، ترتجم يف صورة باإلضافة الي أنه "معرفة ، 

سلوكيات"

 (2)

 

كما عرف بأنه: إدراك املعلومات واملعارف والقيم اليت حيملها الفرد كمواطن يف اجملتمع املصري، ينفعل 

بقضاياه ومشكالته ويتفهمها حتى يتمكن من مقاومتها والتصدي هلا بإجيابية وفاعلية فى ظل نظام 

عاملي جديد. 

(3)

 

 التنمية:مفهوم 

مل يتفق الباحثون وخصوصًا علماء االقتصاد واالجتماع حول مفهوم موحد للتنمية، فقد نظر هلا كل منها 

وفق رؤيته اخلاصة  وختصصه العلمي، مما أوجد كمًا هائال من التعريفات. فيوجد من يعرفها بأنها: اجلهود 

رية الفاعلة والبحوث العلمية التطبيقية املنظمة اليت تبذل وفق ختطيط مدروس يعتمد علي القدرات البش

واإلمكانات االقتصادية واملادية املتوفرة يف بيئة اجتماعية لتحقيق االرتقاء املستمر ورفع مستوي احلياة 

جبوانبها املتعددة للوصول إلي مستويات مرتفعة من الرخاء والرفاهية االجتماعية 

(4)

 . 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية  ،ع بأبعاده املختلفةإضافة الي أنها: التطوير اهليكلي للمجتم

والتنظيمية بهدف توفري احلياة الكرمية جلميع أفراد هذا اجملتمع 

5

 . 

كما أنها: مفهوم معنوي يعرب عن ديناميكية تتكون من سلسلة من التغريات الوظيفية واهليكلية يف 

اجملتمع حتدث نتيجة للتدخل اإلرادي لتوجيه التفاعل بني الطاقات البشرية يف اجملتمع وعوامل البيئة بهدف 

زيادة قدرة اجملتمع علي البقاء والنمو 

1

 . 

                                                 
(1)

، جامعـة  اجمللة الرتبويـة بسـوهاج  أمحد حممود حممد عبد املطلب، "الرتبية ودورها فى نشر الوعى القانونى واستتباب األمن"،  

 .4م، ص1993أسيوط، العدد الثامن، اجلزء األول، يناير 
(2)

، رسالة التنمية الذهنية ملعلم القرن احلادي والعشرين يف ضوء الوعي باملدرسة الذكيةسلمي فضل صعيدي أمحد:  

 .12م. ص 2005دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، مصر
(3)

كلية ماجستري، ، رسالة لتعليم األساسياألنشطة الرتبوية وتنمية الوعى الوطين لدى تالميذ ااحلسني حامد حممد حسني :  

 .14، ص2005الرتبية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، 

(4)

عبد اهلل أمحد الرشيد : دور مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف توجيه البحث العلمي خلدمة اجملتمع وخطط  

عمادة املركز اجلامعي خلدمة ، اجلامعات السعوديةامللتقي األول لعمداء مراكز خدمة اجملتمع يف  :التنمية ، حبوث

 .252هـ، ص 22/7/1419-20يف الفرتة ، اجملتمع والتعليم املستمر، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
(5)

ة ندو عبد اهلل سليمان الباحوث وآخرون: الدراسات العليا يف مواجهة متطلبات التنمية املعوقات واحللول "رؤية طالبية " ،

، عمادة الدراسات العليا ، جامعة اإلمام حممد ين سعود اإلسالمية ،  2006مايو 6-2يف الفرتة ، الدراسات العليا وخطط التنمية

 24، ص  2006
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بأنها " العملية اليت ينتج عنها زيادة يف فرص  هاعرفيزاوية اآلثار املرتتبة عليها فمن  هلاينظر  أيضًا منوهناك 

حياة بعض الناس يف جمتمع ما دون نقصان فرص حياة بالنسبة لبعض آخر يف اجملتمع نفسه ويف الوقت نفسه 

 "

2

  . 

ع عن طريق االستخدام كما عرفت أيضًا بأنها: عملية دينامية تهدف إلي حتسني احلياة وتطورها يف اجملتم

األمثل إلمكاناته وطاقاته يف أقصر وقت ممكن وبأقل جهد 

3

 . 
 مفهوم الوعي التنموي:

النظر الي مفهومي الوعي والتنمية يتضح أن الوعي التنموي نتاج  دمج املصطلحني، حيث يعرف الوعي التنموي من 

، كما أنه يعرب عما يوجد لدي الوعي بأهمية التنمية وضرورتها وادراك عائدها ووسائل حتقيق اهدافها" بأنه: "

األفراد من ادراك للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية املرتبطة بالتنمية يف اجملتمع املصري، وفهمهم هلا 

وتقييمها والتصرف معها.

 (4)

 

تنموي للطالب اجرائيا بأنه: وعي الطالب بقيم وممارسات التنمية بأبعادها وتعرف الدراسة احلالية الوعي ال

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية، والبعد عن معوقاتها. 

  الوعي التنموي. جماالتثانيًا: 

تتعدد تصنيفات جماالت الوعي التنموي تبعا الختالف تصنيفات جماالت التنمية، إال أن أغلب تلك 

 والتنمية، والتنمية البيئية، ةقتصاديالا التنميةثالثية األبعاد تضم كاًل من )أن التنمية التصنيفات تري 

( ومجيعها أبعاد مرتابطة متكاملة ومتداخلةاالجتماعية

 (5)

البحث احلالي يف  ، وهذا ما سيسري عليه

 التعرف علي جماالت الوعي التنموي كما يلي:

 :)العمل واالستثمار(.اجملال االقتصادي

للتنمية االقتصادية تعريفات متعددة ختتلف فيما بينها باختالف وجهات نظر أصحابها، فهناك من يري أن 

التنمية االقتصادية:" هي استخدام املوارد املتاحة لتحقيق معدل سريع للنمو االقتصادي من جانب والتوسع 

                                                                                                                                                                              
(1)

 10، ص  2005، أسيوط، دار اإلسراء ، دراسة يف النموذج الصيين –التعليم والتنمية نبيل سعد خليل :  
(2) 

 11، ص  2002، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  التنمية البشرية بالتعليم والتعلم يف الوطن العربيإبراهيم عصمت مطاوع: 
(3)

، رسالة ماجستري ، : دور املعاهد العليا اخلاصة يف تنمية القوي البشرية يف مصر " رؤية مستقبلية"حممد فتحي علي موسي  

 32ص  ،1977كلية الرتبية ، جامعة طنطا ، فرع كفر الشيخ ، 
(4)

جملة مبحافظة الغربية،  م دراسة استطالعية2000سيد جاب اهلل السيد: مالمح الوعي التنموي لدي املرشحني جمللس الشعب  

 .113، صم2001،  14ع  ،مصر ،جامعة طنطا،  كلية اآلداب
(5)

،التنمية املستدمية: دراسة نظرية يف املفهوم واحملتوى"ماجدة أبو زنط و عثمان غنيم:"  ، 2006، 1، ع 12 مج، املنارةجملة  

.161ص  
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ومي مما ينعكس على زيادة االقتصادي من جانب آخر، حبيث يؤدى ذلك إىل زيادة واضحة يف الدخل الق

"نصيب الفرد من السلع واخلدمات

(1)

. 

يف حني يري آخر: "أنها جمموعه من اإلجراءات املقصودة واملخططة تؤدى إىل إحداث تغيريات جذرية يف 

هيكل االقتصادية القومي وأساليب اإلنتاج بهدف حتقيق زيادة سريعة دائمة الدخل احلقيقي لألفراد ورفع 

املعيشي للسكان"املستوى 

(2)

. 
بينما ينظر إليها آخرون نظرة أكثر مشوال وعمقا، فنجد من يعرفها بأنها:عملية حتسني مقصودة يف نوعية 

احلياة البشرية باالستخدام االمشل واألكفأ للموارد االقتصادية املتاحة، اعمارا لألرض ورفعا ملستوى اإلنسان 

فسيا ، وسعيا لتمتعه بكافه أنواع احلقوق يف إطار ضوابط متنع ماديا وروحيا وفكريا، وحتريره سياسيا ون

العدوان أو االحنراف أو التسلط، فتكون بذلك عملية توسيع للخيارات اإلنسانية ) االقتصادية، االجتماعية، 

السياسية، الثقافية( وليست فقط جمرد منو مستمر ومتزايد يف متوسط دخل الفرد احلقيقي 

(3)

، كما 

مية االقتصادية إلي جزأين، األول عبارة عن البنية التحتية للمجتمع )الطرق، املياه، الصرف تنقسم التن

الصحي، االتصاالت(، والثاني عبارة عن اخلدمات االجتماعية والثقافية والتسهيالت اليت يقدمها اجملتمع ، 

وتشرتك كافة مؤسسات الدولة جبميع أنواعها يف حتقيقها 

(4)

. 

العمل احد أهم ممارسات الوعي التنموي االقتصادي، وهو كل جهد مشروع يبذله اإلنسان ويعود عليه ويعد 

وعلى غريه باخلري والفائدة سواء كان هذا اجلهد جسميا أو فكريا 

(5)

، وهو ميدان متشعب يشمل كل ما 

 . ق هدف معنييقوم به اإلنسان من أنشطة صناعية أو مهنية أو زراعية أو جتارية أو غريها لتحقي

                                                 
(1)

 .60 -59، ص ص مرجع سابقعلى عبد احلليم حممود: 

 

(2)

، جملة كلية الرتبية، جامعة عني مشس، دور تعليم الكبار فى التنمية االقتصادية واالجتماعيةحممد عبد الرمحن فهد: 

 .81م، ص1994، 3، ج18ع

 

(3)

األمة وأزمة  مؤمترعبد احلميد الغزاىل: واقع اقتصاد األمة ومستقبله فى حترير املصطلحات وتدقيقها من منظور إسالمي، 

 .1م، ص2004ديسمرب، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  9-6، يف الفرتة الثقافة والتنمية

 

(4)

، بها( العمل وخطط احمللى االقتصاد تنمية اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع احمللية)دليل االقتصادية التنميةالدولي:  البنك 

 .12م، ص 2004سبتمرب 

 (5)

، جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بقنا، العمل والكسب يف نظر اإلسالمحممد عبد احلافظ إبراهيم:  

 .182م، ص2004، 5جامعة األزهر، ع
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كما أن يعد االستثمار من أهم ممارساته أيضًا، وهو عملية توظيف املال بهدف حتقيق العائد أو الدخل أو 

الربح أو املال وهو األموال اجلديدة اليت ال تستخدم مباشرة يف إشباع احلاجات اإلنسانية بل يف إنتاج أموال أخرى 

(1)

. 

لبشر فأغلب األشياء اليت خلقها اهلل يف الكون ال تصلح مباشرة إلشباع ويعترب العمل نشاطا ضروريا يف حياة ا

حاجات اإلنسان إال بعد أن يبذل اإلنسان فيها جهدا معينا، فمثال جند املعادن موجودة يف الطبيعة ولكنها 

 حتتاج إىل جهد بشري لتصبح منتجات معدنية ميكن االستفادة منها.

ة إنسانية كبرية فاألنبياء وهم خري خلق اهلل وقادة البشرية كانوا ومهما كان نوع العمل فهو شرف وقيم

يعملون وحيرتفون ويشتغلون بأيديهم وال يتعالون على مزاولة أي عمل مشروع 

(2)

، كما أن العمل بأي مهنة 

مهما كانت أفضل بكثري من تلك البطالة اليت تدمر الفرد واجملتمع وتلحق الضرر بكل منهما سواء كان هذا 

لضرر يف شكل إفساد يف األرض وانتشار للجرائم )سرقة ، نصب ، بلطجة ،......اخل( بسبب احلاجات املادية أو ا

بسبب احلاجة إىل تصريف طاقات غري مستهلكة فيما ينفع الناس، أو يف شكل اخنفاض يف كمية اإلنتاج 

 وإبطاء سري عملية التقدم مما يؤدى إىل احندار اجملتمع وهالكه .

كل عدم إتقان العمل خطورة كبرية علي التنمية، فهو يؤدى إىل إحلاق الضرر بالعامل نفسه، مما كما يش

يؤدى إىل زعزعة الثقة يف عمله وتقييم أجره يف املدى البعيد على أساس عمله اهلابط، ويؤدى كذلك إىل 

راف املتعاملني معه عن إحلاق الضرر بصاحب العمل ألنه يدفع أجرا ال يقابله عمل متقن، كما يؤدى إىل انص

خدماته وإنتاجه، وقد ميتد الضرر إىل الوطن ككل، فإذا كان اإلنتاج عبارة عن سلع قابلة للتصدير 

وكانت غري متقنة انصرف عنها املستوردون وحبثوا عن أسواق أخرى السترياد سلعهم منها مما يؤثر على توازن 

 منتجاتهم عماهلا يتقن ال اليت رةٍّميزان املدفوعات للدولة املصد

(3)

. 

وقد أصبح من الضروري أن تعتمد األمة أيضًا على االستثمار يف معركة التنمية الذاتية بدال من الديون 

اخلارجية املورطة، فاإلنسان الذي يستثمر ما يدخره وكان لديه الرؤية الواضحة والعقلية الناضجة من 

                                                 
(1)

 .7-6، ص ص م2010القاهرة، د ن،  ،ختطيط االستثمارفتحي علي سعد، نادية النمر:  

(2)

م، ص 2005جامعة األزهر،  -، القاهرة، مركز صاحل لالقتصاد اإلسالمي دور العقيدة فى االقتصاد اإلسالميمسري حممد نوفل:  

 .288 -287ص 

 (3 )

م، 2001، املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، فى اإلسالم الرتبية املهنية واحلرفيةمجال حممد حممد اهلنيدى: 

 .376ص
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هامة  اسرتاتيجيةلتنمية القائمة على االستثمار تعد احملتمل أن حيسن أوضاعه بل وأوضاع جمتمعه، لذا فا

الستقالل الوطن ومواجهة مشكالته 

(1)

. 

ويلعب الوعي التنموي االقتصادي الدور األكرب يف تنمية قيم االستثمار لدى الشباب وغرس السلوك 

ى، واستغالل االستثماري يف نفوسهم عن طريق مساعدتهم علي إقامة املشروعات اخلاصة وعمل دراسات اجلدو

وقت الطالب فيما يفيد، والتغلب علي االجتاهات اخلاطئة املوجودة لدي بعض الشباب كتفضيل البطالة 

واجللوس يف املنزل بانتظار الوظيفة احلكومية علي العمل اخلاص، خاصة وأن اقتصاد أي أمة ال يرقى 

 ويتقدم إال بسواعد شبابها . 

الي توعية الطالب بأهمية التنوع يف السلع واخلدمات وعدم كما تسعي عملية التنمية االقتصادية 

االقتصار على قلة منها، مع األخذ يف االعتبار األولوية أو األهمية النسبية للسلعة، فهناك ما هو ضروري 

وهناك ما هو كمالي، بل إن عليه أيضا أن يضع يف حسبانه كمية السلعة وحجمها ومكان عرضها حسب 

طلب السوق

(2)

. 

 يتوقف هدف التنمية االقتصادية عند هذا فحسب، بل تهدف أيضًا إىل ترغيب الطالب يف التدريب وال 

والتأهيل املستمر ليتواكبوا مع كل جديد يف جماالتهم، والي إعداد الطالب الذين يستطيعون مواجهة 

ن املهن اليت ظهرت يف التغري يف املهن والوظائف املختلفة إذا اقتضت الظروف ذلك، خاصة وأن هناك العديد م

اجملتمع ثم اختفت بعد أن أتقنها أصحابها 

(3)

. 

 األخرىكما تسعي إلي توعية الطالب بأهمية دراسة احتياجات السوق، فمن املؤسف أن جتد العمال يف الدول 

يعرفون حاجات الدول العربية واإلسالمية من السلع واملنتجات أكثر مما يعرفه أبناء العامل العربي 

واإلسالمي، فالصني ُتصدُِّر إىل اجملتمع املصري كل ما حيتاجه الفرد من وسائل التكنولوجيا، وتصدر له 

لي أهمية توعية طالب أيضا كل ما حيتاجه الرجل الريفي الذي يعيش يف أقصي الصعيد، مما يؤكد ع

 اجلامعة بضرورة رفع إنتاجيته وتعويده علي العمل واإلنتاج من أجل حياة كرمية له وجملتمعه.

                                                 
(1)

ندوة الرتبية االقتصادية طريف شوقي فرج: األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية بني الواقع اجملتمعي واملتوقع اإلسالمي،  

يوليو،  29-27اإلسالمي جبامعة األزهر، يف الفرتة  ، املنعقدة يف مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصادواالمنائية يف اإلسالم

 .459م، ص2002، 2القاهرة، مركز الدراسات املعرفية ،ج

(2) 

، املنعقدة يف ندوة الرتبية االقتصادية واالمنائية يف اإلسالمشوقي امحد دنيا: السلوك اإلسالمي يف اإلنتاج بني املثال والواقع، 

يوليو، القاهرة ، مركز الدراسات املعرفية   29-27اإلسالمي جبامعة األزهر، يف الفرتة  مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد

 .360-354م، ص ص 2002، 2،ج

(3)

 

مرحممد عبد اللطيف على عبد العزيز: 

جع سابق

،

 

ص

149.
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 .البيئة واملمتلكات مع اجملال البيئي: التعامل

البيئة هي "ذلك احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان وميارس فيه نشاطه يف احلياة ، وهي أيضا ذلك املستودع ملوارد 

اإلنسان وعناصر الثروة املتجددة وغري املتجددة، واليت تتفاعل مع بعضها وتؤثر علي اإلنسان وتتأثر به " 

(1)

 ،

ء، وبيئة بيولوجية: وتشمل كل الكائنات احلية من وللبيئة نوعان بيئة مادية: وتشمل األرض واملاء واهلوا

نبات وحيوان وإنسان

 (2)

. 

ويعيش اإلنسان يف عامل اجتماعي يتمثل يف معامالته ومؤسساته وسياساته، كما يعيش أيضا يف عامل 

يف طبيعي يتكون من )الرتبة، املاء، اهلواء، الكائنات احلية(، وقد كان تأثري اإلنسان على العامل الطبيعي 

البداية حمدودًا، أما يف العصر احلديث فقد زاد تدخل اإلنسان يف العامل بسلوكياته اخلاطئة، مما أوجد 

العديد من املشكالت البيئة اليت تكلف اإلنسان والدولة أمواال طائلة للحد من آثارها أو عالجها 

(3)

، ومن هذه 

 املشكالت:
 الرقعة الزراعية. جتريف الرتبة أو البناء عليها مما يقضي علي -1

 الصيد اجلائر للحيوانات واألمساك الصغرية مما يدمر الثروة احليوانية والسمكية. -2

تلوث الرتبة واملاء واهلواء سواء عن طريق اإلسراف يف استخدام األمسدة واملبيدات أو إلقاء املخلفات والعوادم يف  -3

 غري موضعها أو غري ذلك من األسباب .

فرد والدولة من خريات تلك املوارد، اليت يقوم بالقضاء عليها وإحلاق الضرر بها بداًل من أن كل ذلك حيرم ال

يستغلها ويستثمرها، كما أن األمر ال يتوقف عند جمرد احلرمان من خرياتها فقط، بل يتم إنفاق ماليني 

 اجلنيهات من أجل حل تلك املشكالت أو تالفى أضرارها.

ي إىل تكوين جيل واع ومهتم بالبيئة ومشكالتها ولديه من املعارف واملهارات ويهدف الوعي التنموي البيئ

والقدرات ما يؤهله للحفاظ عليها واستغالهلا وحل مشكالتها القائمة، والعمل على منع ظهور مشكالت 

بيئية جديدة مع االرتقاء بالبيئة حتى تتسلمها األجيال القادمة يف أفضل صورة، كما يهدف أيضا الي 

ليح الشباب باخللق أو الضمري البيئي، والذي يتكون من تزويده باملعارف واملهارات والقيم البيئية الالزمة، تس

                                                 
(1)

 .46م، ص2003، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلعالم البيئيمجال الدين السيد صاحل:  

(2)

 .13م، ص2006، األردن، مكتبة اجملتمع العربي، الصحة والبيئة :طارق أسامة صاحل 

(3)

 م( 2/11/2012، متوفر علي: )مت الدخول بتاريخ الرتبية البيئية :إميان غيث 

http://www.uop.edu.jo/download/Research/members/105_562_Eman.pdf 
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اليت حتد من سلوكه وتضبطه أثناء تعامله مع بيئته، واليت تؤثر يف اختاذ قراراته البيئية مهما كان مستواها 

(1)

. 

ة نقود أو منشآت أو خدمات أو سلع قومية مصدر كما تعد املمتلكات العامة واخلاصة سواء كانت يف صور

ثراء الوطن وقوته، ويعترب االعتداء عليها أو عدم صيانتها أو التبذير فيها أمرا خيالف قيم التنمية، وبقدر أهمية 

املمتلكات اخلاصة لدي كافة املواطنني فان املال العام أيضا ملك للمجتمع وليس لفرد أو جمموعة بعينها، 

 علي كل فرد أن يساعد يف احملافظة عليه وضمان سالمته.مما حيتم 

ويأتي دور الوعي التنموي البيئي يف إكساب الطالب االجتاهات القوية حنو احملافظة على املمتلكات العامة 

واخلاصة لتكوين الشخصية الوطنية اليت تهتم مبجتمعها وتعمل على رقية وتقدمه عن طريق 

(2)

:- 

ترشيد استخدام  ية لبالدنا أمام العامل اخلارجي،ك املمتلكات ألنها الواجهة احلضاراحملافظة على نظافة تل

 واستهالك املمتلكات سواء كانت منشآت أو سلع قومية كاملاء والكهرباء أو غريها.

 عدم االعتداء على املال باإلهدار أو باالغتصاب أو بالسرقة أو االختالس أو التشويه. 
 ل التطوعي، التكافل، االنتماء(.اجملال االجتماعي:)العم

يف تنمية املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات الالزمة للشباب ليشاركوا  الوعي التنموي االجتماعييأتي دور 

 يف التنمية ويواجهوا معوقاتها عن طريق :

 التخلص من التواكل والسلبية والواسطة واحملسوبية.

 واملظاهرات الفئوية والرتكيز علي العمل اجلاد وإعالء مصلحة الوطن .االنصراف عن االعتصامات واإلضرابات 
تشجيع املنتج الوطين وتفضيله علي املنتجات املستوردة للنهوض بالصناعات احمللية، وهذا حيتاج إلي تنمية 

 االنتماء لدي الطالب كي يشاركوا يف رقي الوطن وتقدمه.

 ا.التعاون والتكافل بني األفراد ماديا ومعنوي
وحتى تتحقق مشاركة الشباب يف التنمية يف أي بلد من البلدان البد من االهتمام بالتعليم وتطوير مناهجه 

ووسائله وأساليبه كأساس للنمو االقتصادي املنشود، والبد أيضا من استخدام كافة الوسائل واألساليب 

                                                 
(1)

، من )سلسلة كتب عامل املعرفة يصدرها اجمللس الوطين للثقافة البيئة ومشكالتها رشيد احلمد وحممد سعيد صباريين: 

 .194م، ص 1979والفنون واآلداب بالكويت(، أكتوبر 

(2)

، فاعلية برنامج مقرتح لتنمية بعض القيم االقتصادية لدي طفل الروضة باستخدام التعلم النشطهنية حممود علي حممود:  

 .111- 110م، ص ص 2013جامعة أسيوط، -الرتبية بالوادي اجلديدرسالة دكتوراه، كلية 
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كنيكي خللق جمتمع متقدم قادر التكنولوجية احلديثة، وتدريب األفراد عليها والتخلص من التخلف الت

علي مواكبة متطلبات العصر

(1)

. 

 ة الوعي التنموي.هميثالثًا: أ

تنبع أهمية الوعي التنموي من أهمية االستثمار يف رأس املال البشري من جهة ومن أهمية دراسة علم االقتصاد 

 من جهة أخرى، لذلك تري الدراسة احلالية أن الوعي التنموي ضرورة هامة لألسباب اآلتية :  
 ياسية أو ثقافية أو اجتماعية(مواجهة التغريات احمللية والعاملية سواء كانت هذه التغريات )اقتصادية أو س

 مواجهه املشكالت االقتصادية و حلها مثل ) البطالة، الفقر، األمن االقتصادي، .....اخل(

حتقيق التقدم والرقى والتنمية االقتصادية اليت توفر لألمة احتياجاتها وحتفظ هلا عزتها وكرامتها وجتعل 

 كلمتها عالية ومسموعة بني األمم .

 األمان والسعادة واالستقرار والتكافل والتعاون بني األفراد وحتقيق العبودية الكاملة هلل .حتقيق األمن و

وغرس  ،عالج العديد من السلوكيات اخلاطئة لدي الشباب مثل االعتداء على البيئة واملال اخلاص والعام

العمل واإلنتاج، إضافة إلي مواجهة السلوكيات غري املشروعة يف الكسب  قيمووتنمية السلوك االستثماري، 

 واإلنفاق، واليت بانتشارها يتحول اجملتمع اآلمن إلي غابة تضيع فيها حقوق الضعفاء. 

إعداد فكما يري الباحث أيضا أن أهمية الوعي التنموي تنبع من أهمية حتقيق كل هدف من أهدافه، 

ة مطلب هام يقي من ذل االسترياد وذل املعونة والتبعية االقتصادية اليت متكن الكوادر العاملة واملنتج

اآلخرين من التدخل يف الشئون الداخلية والتحكم يف لقمة العيش؛ فال عزة لبلد إال بقوته وال قوة له إال 

واجملتمعات بالعمل املنتج واملتقن، كما يقي من شر البطالة وما يرتتب عليها من مشكالت ويوفر لألفراد 

احتياجاتهم ويؤمن هلم استهالكهم من املنتجات، إضافة إلي حتقيق الرفاهية والتقدم االقتصادي عن طريق 

 زيادة الدخل القومي ورفع مستوى املعيشة 

كما أن السلوك االستثماري ضرورة هامه حملاربة االكتناز وتوجيه املدخرات لالستثمار بكافة أنواعه، 

باب وتقليل نسبه البطالة، وزيادة معدالت التكوين الرأمسالي للدولة، فضال عن وتوفري فرص عمل للش

وزيادة الدخل القومي لألفراد والوصول إىل مستوى معيشة أفضل وتنمية الثروة القومية وحتقيق التقدم 

 ض املشروط .االقتصادي للبالد، كما يوفر للفرد والدولة األموال الالزمة مما حيررهم من ذل املعونة واالقرتا

                                                 

 

(1)

 65-64، ص ص م1992 ،، القاهرة، دار النهضة املصريةالرتبية االقتصادية يف اإلسالمود: عبد الغين عب
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وبالنسبة للمحافظة على البيئة واملمتلكات فذلك ألنهما مصدر ثراء الوطن وقوته وال يعتربان ملكًا لفرد 

بعينه بل هما ملك للجميع، مما يدعو اجلميع للحفاظ عليهما وتسليمهما لألجيال القادمة يف أحسن صورة، 

وخيالف القوانني الربانية والوضعية، كما أن تلك  خاصة وأن االعتداء عليهما أمرا خيالف القيم االجتماعية

األشياء هي الواجهة احلضارية لبالدنا أمام العامل اخلارجي، ويسهم االستغالل األمثل هلما يف تشغيل الشباب 

 ويوفر املال الالزم لعمليات التنمية، فضال عن أن اإلضرار بهما يكلف الدولة أمواال طائلة لعالج هذا الضرر.

زيادة الدخل القومي وحتقيق قدر مناسب من األمن  يف يسهماملشاركة يف التنمية االقتصادية  كما أن

االقتصادي للفرد واجملتمع ككل، فضال عن االرتقاء مبستوى معيشة اإلنسان، وتقليل الفجوة الداخلية 

 وتعديل تركيبة هيكل االقتصاد القومي لصاحل قطاعات الصناعة والتجارة.

 : دور االسالم يف تدعيم الوعي التنموي.احملور الثاني

اهلل  سبيل يف سعيًا النشاط االقتصاديجعلت اليت خيل القرآن الكريم من اآليات مل 

(1)

 اليت رضوتعمريًا لأل، 
 من سبحانه فيها أودعه مبا االنتفاع ييسر الذي العمل إليها بغري سبيل ال اليت العمارة تلك منها، خلقنا
َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ُهَو َأنَشَأُكْم ﴿ تعالي وثروات، فقال خريات

 بعمارتها أمركم أي[، 61 :هود] ﴾ِمَن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َقِريٌب ُمِجيٌب

 هاوغري الصناعات واملباني وإقامة والبحار، واألنهار واملعادن للثروات واستغالل الزراعة عن طريق العمل يف

(2)

. 

ُهَو الَِّذي َجَعَل ﴿تتعدد اآليات اليت تأمرنا بالعمل وحتثنا علي السعي وراء الرزق كما يف قوله تعالي كما 

َفِإَذا ُقِضَيِت  ﴿ تعالي قوله ويف[ ، 15:امللك] ﴾ َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر َلُكُم اأَلْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي

 وأيضا[، 10: اجلمعة] ﴾ لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنالصََّلاُة َفانَتِشُروا ِفي اْلَأْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َواْذُكُروا اللََّه َكِثريًا 

ِة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَد ﴿تعالي قوله يف

 اهلل " إن إلي العمل واالحرتاف كما يف قوله  النيب دعا كما[، 105: التوبة] ﴾َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن

                                                 
(1)

ندوة الرتبية االقتصادية حممد عبدالعليم مرسي: االنتماء اإلنساني للكون يف اإلسالم كأحد حماور الرتبية االقتصادية،  

 . 3-62ص ص  ،مرجع سابقواالمنائية يف اإلسالم، 

(2)

ندوة الرتبية االقتصادية واالمنائية يف سعيد إمساعيل القاضي :الرتبية االقتصادية اإلسالمية لألبناء يف البيت واملدرسة،  

يوليو، القاهرة ،  29-27جبامعة األزهر، يف الفرتة ، املنعقدة يف مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي اإلسالم

 . 11ص ،م2002مركز الدراسات املعرفية ، 



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

236 

احملرتف" املؤمن حيب

 (1)

له حرفة أو مهنة أو أي عمل شريف، كما دعا إلي االرتقاء بقيمة العمل  من أي ،

" ما أكل أحدا طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب  وخاصة العمل البدوي كما يف قوله 

اهلل داوود كان يأكل من عمل يده"

 (2)

له" أمسى مغفورًا يده، عمل " من أمسى كااًل من ، ويف قوله 

 (3)

 . 

" إن اهلل  ومل يكتف اإلسالم بالدعوة إلي العمل فقط، بل دعا إلي إتقان هذا العمل وجودته، كما يف قوله

عز وجل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه"

 (4)

، فمحبة اهلل تبارك وتعالي للعامل مقرونة بإتقانه لعمله، 

"إن اهلل كتب اإلحسان على كل  حيت أثناء القتل والذبح كما يف قوله وأكد النيب علي إتقان العمل

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فلريح ذبيحته(

 (5)

 . 

ولألجيال بإعطاء دروس عديدة لصحابته  قام النيبو ،وقد حارب اإلسالم البطالة والتسول والتقاعس عن العمل

أتي  األنصار من رجال أن مالك بن أنس فعن املتعاقبة من املسلمني عن العمل وترك التسول ومواجهة البطالة،

" أما يف بيتك شيء؟. قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه  النيب له فسأله، فقال النيب

بيده، وقال من يشرتى هذين؟. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال  النيباملاء، فقال: ائتين بهما، فأتاه بهما فأخذهما 

من يزيد على درهم؟ قاهلا مرتني أو ثالثا، قال رجل أنا آخذهما بدرهمني، فأعطاهما األنصاري، وقال:  رسول اهلل

عودا بيده، ثم  اشرت بأحدهما طعاما فانبذه إىل أهلك، واشرت باآلخر قدوما، فأتين به. فأتاه به، فشد فيه رسول اهلل

وقد أصاب عشرة قال اذهب، فاحتطب وبع ، وال أرينك مخسة عشر يوما. ففعل الرجل، ثم جاء إىل رسول اهلل 

دراهم فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال له الرسول: هذا خري لك أن جتئ املسألة نكتة يف وجهك يوم 

(6) القيامة "

. 

استخدم املسلمون يف بداية عهدهم األنشطة االستثمارية يف الدعوة إلي اإلسالم خاصة جمال التجارة كما 

الذي كان سببا يف دخول عدد كبري ممن تعامل مع التجار املسلمني يف اإلسالم، حيث كان هذا االستثمار 

                                                 
(1 )

، 8جحمسن احلسـيين،   –حتقيق طارق بن عوض اهلل  املعجم األوسط للطرباني، أبو القاسم سليمان بن امحد الطرباني )الطرباني(:

 .380م، ص1995القاهرة، دار احلرمني، 
(2)

 18م، ص1996، اجمللس األعلى للشئون اإلسـالمية،  4، جـ3ط صحيح البخارى،أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخارى)البخاري(:  

0 
(3)

 .289، ص 7مرجع سابق، جأبو القاسم سليمان بن امحد الطرباني)الطرباني(:  
(4)

 .275، ص 1جمرجع سابق، أبو القاسم سليمان بن امحد الطرباني)الطرباني(: 
(5)

أبو احلسني مسلم بن احلجاج ) 

م

سلم(

ا: 

 .72، د.ت،صالقاهرة، املطبعة الرتكية، 6، ججلامع الصحيح

(6)

جملة كلية الرتبية شحات غريب حسن جزر: دراسة حتليلية لبعض املبادئ االقتصادية من منظور الرتبية اإلسالمية،  

 . 25، صم2005، 3، ج 127، ع جامعة األزهر
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فاء بالعهود والعقود، والبعد عن اجلشع املتمثل يف التجارة قائما على الصدق يف التعامل، واألمانة يف األداء، والو

وأكل أموال الناس بالباطل

(1)

. 
اليت تنظر للعامل الديين أهمية كبرية يف االدخار وتوجيه املدخرات خاصة يف اجملتمعات اإلسالمية  وكان

مصر مت فتح  إىل أنواع معينة من االستثمارات على أنها حمرمة شرعا، وبالتالي يكون االستثمار فيها قليل، لذا ففي

 بعمليات اجملال أمام العديد من البنوك وبيوت املال اإلسالمية لتمويل الكثري من املشاريع واألنشطة، والسماح للقيام

االستثمار صناديق وإنشاء التأجري التمويلي

(2). 

 الشخصي احلافز وحتقيق الفردي على النشاط التشجيع بهدف وذلك للتملك أقصى يضع اإلسالم حدا ومل
من األفراد حتى ولو  قليلة فئة بني متداواًل املال يكون أن يسمح ال االستثمار، ويف نفس الوقت على

 حتى وذلك[ ،  7: احلشر] ﴾َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأَلْغِنَياِء ِمنُكْم  ﴿حصلوا علي أمواهلم بطرق مشروعة 

 أفراد بني االقتصادي التوازن إلعادة تتدخل أن الدولة على وحيتم بل، االستثمار يف فرصهم اجلميع يأخذ
اجملتمع إذا حدث أي خلل يف هذا التوازن 

(3)

. 

 استثمار املال مداومة إلي يؤدى ما كل وإلي لالستثمار، مباشرة دعوة الشريفة السنة كما حتوى
" ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه  قوله ذلك ومنوعدم تركه دون استثمار، وتنميته 

طري أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة" 

(4)

علي االستثمار فقال " من كانت له أرض  ، بل وأكد النيب

فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فان أبي فليمسك أرضه" 

(5)

. 

ويوجه القران الكريم سلوكيات املسلمني عند االستثمار يف اختيار من يستثمرون أمواهلم معهم كما يف 

 َقْواًل َلُهْم َوُقوُلوْا َواْكُسوُهْم ِفيَها َواْرُزُقوُهْم ِقَيامًا َلُكْم الّلُه َجَعَل الَِّتي َأْمَواَلُكُم السَُّفَهاء ُتْؤُتوْا َواَل ﴿قوله تعالي 

                                                 
(1)

 

محممد عبداللطيف على عبدالعزيز: 

  87، صرجع سابق

(2 )

، رسالة دكتوراه، مقدمة إلي كلية العلوم معوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلهابوكساني رشيد: 

 .74م، ص2006االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائر، اجلزائر،

 

(3)

ندوة الرتبية االقتصادية عبداهلادي علي النجار: فرضية التناغم بني املصلحة اخلاصة والعامة يف ميزان الشريعة اإلسالمية، 

يوليو،  29-27املنعقدة يف مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة األزهر، يف الفرتة واالمنائية يف اإلسالم، 

 . 209، ص م2002املعرفية، القاهرة، مركز الدراسات 

 

(4)

أبو احلسني مسلم بن احلجاج ) 

م

سلم(

 :

م، 1996، القاهرة، اهليئة العامة لشئون املطابع األمرييـة،  10، جصحيح مسلم بشرح النووى

 0 15ص

(5)

املطبعة ، القاهرة، 2، حتقيق حمب الدين اخلطيب، جاجلامع الصحيحأبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري )البخاري(:  

   .  158هـ، ص 1403السلفية ومكتبتها، 
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َوَلا ﴿ تعالي قوله يف كما االستثمار وقيم بآداب خيل ضار سلوك أي عن أيضا ينهاهم كما[، 5: النساء] ﴾ مَّْعُروفًا

 [ .183: الشعراء] ﴾ َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياءُهْم َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض ُمْفِسِديَن

روع الذي يستثمر فيه املسلمون أمواهلم، فيحل كما يؤكد القران علي أهمية اختيار اجملال املناسب واملش 

الَِّذيَن َيْأُكُلوَن ﴿بعض هذه اجملاالت كالتجارة وحيرم بعضها كالربا وامليسر وغريها، كما يف قوله تعالي

َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ الّلُه  الرَِّبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم

َيا َأيَُّها الَِّذيَن ءامنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالُم  ﴿تعالي قوله ويف[ ، 275: البقرة]﴾اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا

 به جمال كل  عن تعالي اهلل وينهي بل[،  90: املائدة] ﴾َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم  ﴿ تعالي قوله يف كما وعدوانا ظلما الناس أموال علي اعتداء

[ ، 29:النساء] ﴾ ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيمًاِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن 

"ما تزول قدما عبد يوم   قال فقد املال هذا وإنفاق كسب طرق علي إنسان كل سيحاسب اهلل الن وهذا

شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما القيامة حتى ُيْسَأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن 

أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه"

(1)

باستثماره واستغالله كما يف  ، حتى الوقت أمرنا الرسول الكريم

اغتنم مخسًا قبل مخس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل "  قوله

"شغلك، وحياتك قبل موتك

 (2)

. 

ورغم أن اإلسالم يدعوا إلي االدخار إال أن اهلل عز وجل قد نهي عن االدخار الذي يعد اكتنازا لألموال دون  

 َواَل َواْلِفضََّة الذََّهَب َيْكِنُزوَن َوالَِّذيَن﴿فائدة أو دون استثمار، والذي يؤدي للحرمان من خريها حيث قال تعالي 

 قد الذي اخلري من صاحبها حيرم األموال هذه فكنز[  ، 34: التوبة] ﴾ شِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍمَفَب الّلِه َسِبيِل ِفي ُينِفُقوَنَها

 واجملتمع للفرد النافعة املشاريع يف باستثمارها األفراد مع أو، اخلريات يف بإنفاقها اهلل مع استثمارها مت إذا جتلبه

االدخار لوقت احلاجة كما يف سورة يوسف يف و للمستقبل االحتياط علي األمثلة أروع القران ضرب وقد، 

ُأَخَر َياِبَساتٍ ُيوُسُف َأيَُّها الصِّدِّيُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو﴿قوله تعالي

ُسْنُبِلِه ِإال َقِلياًل ِممَّا  َل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفيَلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن* َقا

                                                 
 (1)

، بـريوت، دار الكتـب العلميـة،    2، حتقيق: أبـى هـاجر حممـد السـعيد، ج    شعب اإلميانأبو بكر أمحد بن احلسني )البيهقى(:  

 0 286م، ص1990
 

(2)

 .306ت، ص 0، بريوت، دار املعرفة، د4ج املستدرك على الصحيحني،احلاكم(: أبو عبداهلل احلاكم النيسابورى ) 
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ذَِلكَ َن* ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َتْأُكُلوَن* ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإال َقِليال ِممَّا ُتْحِصُنو

 [49-46: يوسف] ﴾َعامٌ ِفيهِ ُيَغاثُ النَّاسُ َوِفيهِ َيْعِصُروَن

َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم  ﴿ تعالي فقال  وممتلكات وثروات موارد من به ما بكل لإلنسان الكون اهلل ـرَّسخـ

ُهَو الَِّذي ﴿ تعالي قوله ويف[، 20: لقمان] ﴾ ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًةَما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم 

[، 29: البقرة]﴾َعِليٌم َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء

ما يف السَّماواِت وما يف األرِض مجيعًا ِمنه إنَّ يف ذلَك آلياٍت ِلقوٍم  وسخَّر لُكْم﴿ تعالي قوله يف وأيضا

 ما مجيع أن وعلى واخلاصة، العامة امللكية وجود علي تأكيد  أيضا هذا ويف[، 13:اجلاثية]  ﴾يتفكَّرون

،  وينموه عليه حيافظوا الوقت نفس ويف به لينتفعوا البشر لكافة اهلل خلقه قد ظهرها على أو األرض يف

" املسلمون شركاء يف ثالثة: يف الكأل واملاء والنار" علي وجود تلك امللكية بقوله وأكد النيب

(1)

. 

 كما اآليات من الكثري يف خلقه علي بها امنت اليت واملوارد النعم بعض الكريم القران يف تعالي اهلل دَّوعد 

َتْحُرُثوَنءَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَ اِرُعوَن*َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما َأَفَرَأْيُتْم َما  ﴿ تعالي قوله يف

َأَفَرَأْيُتُم اْلَماَء الَ ِذي َتْشَرُبوَن*ءَأْنُتْم َأنَزْلُتُموُه  َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن ِإنَ ا َلُمْغَرُموَن َفَظلُتْم َتَفكَ ُهوَن

ْحُن اْلُمنِزُلوَن*َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا َفَلْوال َتْشُكُروَن*َأَفَرَأْيُتُم النَ اَر الَ ِتي ِمَن اْلُمْزِن َأْم َن

َوُهَو الَ ِذي  ﴿[، ويف قوله تعالي 72-63: الواقعة ﴾]ُتوُروَن* ءَأْنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن اْلُمنِشُئوَن

ٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَ ْخَل َوالزَ ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلُه َوالزَ ْيُتوَن َوالرُ مَ اَن َأنَشَأ َجنَ اٍت مَ ْعُروَشا

 [.   141: األنعام] ﴾ ُمَتَشاِبهًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه

يف وقد أمر اهلل اإلنسان باستغالل املوارد والثروات علي اختالف أنواعها، فأمر باستغالل الثروات املعدنية كما 

معدنية [، وأيضا الثروات الال25]احلديد: ﴾َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَ اِس﴿قوله تعالي

َوُهَو الَ ِذي َسخَ َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحًما َطِريً ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَيًة ﴿كما يف قوله تعالي 

ِض َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَ ُكْم َتْشُكُروَن* َوَأْلَقى ِفي اْلَأْر

 باحملافظة تعالي اهلل أمر كما[، 16-15:النحل] ﴾َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَأْنَهاًرا َوُسُبال لَ َعلَ ُكْم َتْهَتُدوَن

                                                 
 

(1)

 .276م ، ص1998، القاهرة،  دار احلديث، 3، جسنن أبى داودسليمان بن األشعث )أبو داود(:  
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ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم ِإنَ  ِفي َذِلَك آَلَياٍت أُلْوِلي  ﴿تعالي قوله يف كما احليوانية لثروةا علي

َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَ اٍت ِمْن َنِخيٍل ﴿تعالي قوله يف كما النباتية الثروة باستغالل وأمر[، 54: طه] ﴾النُ َهى

-34يس: ] ﴾اْلُعُيوِن*ِلَيْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم َأَفال َيْشُكُروَنَوَأْعَناٍب َوَفجَ ْرَنا ِفيَها ِمَن 

[ ، كما أمر املولي عز وجل بعدم االعتداء علي الثروات واملمتلكات العامة أو اخلاصة وعدم إفسادها فقال 35

وُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَ  َرْحَمَت اللَ ِه َقِريٌب ِمْن َوال ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها َواْدُع ﴿تعالي

[ 56: األعراف] ﴾اْلُمْحِسِنيَن

(1)

. 
 .احملور الثالث: )االطار امليداني(

 :. يهدف االطار امليداني للبحث الي ما يلي:أهداف االطار امليداني
 .واقع الوعي التنموي لدي طالب جامعة بين سويفالتعرف علي  
 التعرف علي العالقة بني الوعي التنموي وبعض املتغريات الدميوغرافية للطالب. 

 :اإلطار امليدانيأداة 

جبامعة بين الرتبية والتجارة  يتبعة بكليااستبانة طبقت علي طالب الفرقة الر اعتمد اإلطار امليداني علي

 لتحقيق األهداف السابقة. سويف

 وصف االستبانة يف صورتها النهائية
وحتكيمها واجراء التعديالت الالزمة أصبح االستبانة كما يف  االستبانة يف صورتها األولية تصميمبعد 

 .(1جدول)

 موضوعه احملور
 عدد العبارات

 قبل التحكيم
 عدد العبارات

 بعد التحكيم

 10 11 الوعي التنموي االقتصادي االول
 8 11 الوعي التنموي البيئي الثاني
 9 10 التنموي االجتماعيالوعي  الثالث

وبأوزان ( غري موافق-حمايد–موافقن اإلجابة علي عبارات االستبانة كانت وفق مقياس ثالثي متدرج )أب علمًا

 ( للعبارات االجيابية والعكس للسلبية.1-2-3)نسبية 
                                                 

 (1)

نــدوة الرتبيــة ملــاذا وكيــف؟، -عبــد الــرمحن عبــد الــرمحن النقيــب: الرتبيــة اإلســالمية أداة للتنميــة واحلفــاظ علــي البيئــة

، املنعقدة يف مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة األزهر ، يف الفـرتة  يف اإلسالم االقتصادية واالمنائية

 . 493-492م، ص ص 2002يوليو، القاهرة ، مركز الدراسات املعرفية ، 27-29
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 الصدق كما يلي:ولتقنني االستبانة مت حساب الثبات  -تقنني االستبانة :

 ثبات االستبانة:

ويقصد بالثبات: أن األداة تعطي النتائج نفسها أو قريبًا منها، إذا ما أعيد استخدامها مرة أخرى يف ظروف 

مشابهة، ويتم التحقق من ثبات األداة بطرق متعددة منها: طريقة إعادة التطبيق، وطريقة الصورتني 

املتكافئتني، وطريقة التجزئة النصفية 

(1)

. 
معامل الثبات لالستبانة  حبساب معامل ألفا كرونباخ، وكانت قيمةوقد مت حساب معامل الثبات لالستبانة 

حساب معامل ألفا ( نتائج 2( ، ويوضح جدول )0.01) معنويةداللة ( وهو دال عند مستوى 0.74ككل تساوي )

 لقياس ثبات اإلستبانة. كرونباخ

 لقياس ثبات اإلستبانة.حساب معامل ألفا كرونباخ ( نتائج 2جدول )

 مستوي الداللة الداللة معامل الثبات احملور م
 0.01 دال 0.67 الوعي التنموي االقتصادي االول

 0.01 دال 0.72 الوعي التنموي البيئي الثاني
 0.01 دال 0.62 الوعي التنموي االجتماعي الثالث

 0.01 دال 0.74 االستبانة ككل
( لكل حمور  0.72، 0.62أن قيمة معامالت الثبات مرتفعة لكل حمور وترتاوح بني ) السابق اجلدول يتضح من

(، وهذا يعنى أن معامل 0.74من حماور اإلستبانة، كذلك كانت قيمة معامل الثبات جلميع فقرات اإلستبانة )

، وبذلك يكون الباحث قد تأكد للتطبيقالثبات مرتفع، وبالتالي فاإلستبانة يف صورتها النهائية تعد قابلة 

إستبانة الدراسة مما جيعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج من صدق وثبات 

 واإلجابة على أسئلة الدراسة .

يقصد بصدق االستبانة مقدرتها على قياس ما وضعت من أجله، وقد مت التأكد من صدق  صدق االستبانة:

 عن طريق اآلتي :االستبانة 
 صدق احملتوي:

وعرضها على  مت إعداد االستبانة يف صورتها األولية،، حيث احملكمنياستخدم الباحث طريقة صدق 

جمموعة من احملكمني، ملعرفة مدى صدقها من حيث احملتوى، ومـدى سالمة صياغة العبارات ومالئمتها 

                                                 
(1)

 .412-411ص ص ،1990، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسديوبولد فان دالني:  
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، واضحة ومعربة عن اجملاالت اليت وضعت من أجلها للموضوع، وأيضا للتأكد من أن عبارات االستبانة شاملة

وبعد االسرتشاد بآراء هؤالء احملكمني وإجراء أهم التعديالت اليت اتفقوا عليها أصبحت االستبانة يف صورتها 

 .النهائية جاهزة للتطبيق

 :الذاتيصدق ال

( وهي قيمة مناسبة من 0.86)به اجلزر الرتبيعي ملعامل الثبات وكانت قيمته يف االستبانة احلالية  يقصدو

 الصدق للعلوم االنسانية .

 اإلطار امليداني:عينة 

التجارة )طالب ذوي خلفية اقتصادية(  ةمت اختيار العينة من طالب جامعة بين سويف وحتديدًا من كلي

اقتصاديات املالية )أصول االقتصاد، اقتصاديات املوارد الطبيعية والبيئية، بعض املواد االقتصادية مثليدرسون 

العامة، اقتصاديات املشروعات، إدارة اإلنتاج، إدارة املوارد، إدارة مالية، احملاسبة وفروعها، النقود والبنوك، 

(، كما ال يدرسون اقتصادالرتبية )كلية (، والتنمية االقتصادية والتخطيط االقتصادي، تكاليف، التسويق

يف الفصل الدراسي االول للعام  يات، وهم طالب الفرقة الرابعةمت اختيار عينة عمدية من طالب تلك الكل

( طالبا لتطبيق أداة البحث 322، ومن بني طالب الفرقة الرابعة مت أخذ عينة عشوائية من )2015/2016اجلامعي 

عليهم، حيث ان الطالب يف هذه املرحلة قد أمتوا دراسة معظم املقررات التعليمية علي مدي سنوات طويلة 

 طريقهم للخروج لسوق العمل. ويف

 توصيف العينة حسب متغري اخللفية العلمية( 3جدول )

 عدد العينة اقسامه املتغري
 عدد الفرقة الرابعة

 )اجملتمع األصل(
 النسبة إلي اجملتمع األصل

 اخللفية العلمية
 %10 231 23 الرتبية

 %10 2992 299 التجارة
 %100 3223 322 اجملموع

% من طالب الفرقة الرابعة بكلييت الرتبية والتجارة ببين 10نسبة مت أخذ ه اجلدول السابق أنحيث يتضح من 

طالبا من كلية  299وعدد  من طالب الفرقة الرابعة عام بكلية الرتبية، اطالب 23عدد سويف، حيث مت أخذ 

 .()انتساب+انتظام( برنامج الدراسة باللغة العربية)عربيالتجارة
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 العينة حسب متغري النوع توصيف( 4جدول )

 النسبة املئوية عدد العينة اقسامه املتغري

 النوع

 %44 142 ذكور
 %56 180 اناث

 %100 322 اجملموع
 180% من حجم العينة وعدد 44طالبًا مبا يعادل  142العينة تتكون من  حيث يتضح من اجلدول السابق أن

 .% من احلجم الكلي للعينة56طالبة مبا يعادل 
 املعاجلة اإلحصائية:

مت تفريغ البيانات التى مت احلصول عليها بصورة جمملة ألفراد العينة فى جداول أعدت خصيصًا هلذا الغرض 

مت استخدام و ،اإلحصائي SPSS (22)ثم عوجلت البيانات بواسطة برنامج  Excel"باالعتماد على برنامج" 

 نات:األساليب اإلحصائية التالية فى التعامل مع البيا
وميكن توضيح مستوي  داول التكرارية، والوزن النسيب.يتضمن اإلحصاء الوصفي: اجل اإلحصاء الوصفي: )أ(

 يف اجلدول التالي: اكم االستجابةودرجة ومدي 

 للعبارات. االستجابة( يوضح مستوي ودرجة ومدي 5) جدول

 درجةال االستجابةمستوي 
 دىامل

 إلي من

 2.34 3 كبرية )دائما / موافق

 1.67 2.33 متوسطة حمايدأحيانا / 

 1 1.66 ضعيفة نادرا / غري موافق

 :الستنتاجيااإلحصاء  )ب(

اختبار "كا- 1

2

: " 

ويستخدم للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات املالحظة ألفراد العينة فى أقسام 

 .املتغري والتكرارات املتوقعة

 :اختبار )ت( -2
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 .واخللفية العلميةللتعرف على الفروق بني أفراد العينة يف ضوء متغريات النوع 

 .وحتليلها وتفسريها اإلطار امليدانينتائج ثانيًا: 

 لتحقيق اهلدف االول لإلطار امليداني:

وهو الكشف عن واقع الوعي التنموي لدي أفراد العينة، مت التعامل مع العينة ككل يف التفسري علي أنها 

والنسب املئوية وكا األفرادتكرارات استجابات وحدة واحدة، حبساب 

2

وحتليل وتفسري ذلك  ومستوي داللتها 

 يف جماالت الوعي التنموي االتية

تكرارات واقع الوعي التنموي االقتصادي لدي الطالب مت حساب لكشف عن ل الوعي التنموي االقتصادي:

وكا والوزن النسيب وترتيبه والنسب املئوية األفراداستجابات 

2

ودرجة الوعي وحتليل وتفسري ذلك  وداللتها

 كما يلي:

والوزن النسيب والنسب املئوية  الوعي التنموي االقتصادي( تكرارات استجابات أفراد العينة حول 6جدول )

وكاوترتيبه 

2

 .ودرجة الوعي ومستوي داللتها 

 العبارة م

 غري موافق حمايد موافق
وزن ال

 نسيبال

 ترتيب

الوزن 

 النسيب

كا

2 
درجة 

 % ك % ك % ك الوعي

 
اعتمد علي 

زمالئي يف 

 أعمالياجناز 

 كبرية 91.4 2 2.43 54.7 176 34.2 110 11.2 36

 

 انتظار فضلُأ

 وظيفة

 احلكومة

 العمل علي

 اخلاص

 متوسطة 72.5 6 2.04 24.2 78 55.6 179 20.2 65

 

أقوم بتأجيل 

بعض أعمالي 

الجنازها فيما 

 بعد

 متوسطة 32.6 4 2.25 47.8 154 29.5 95 22.7 73

 متوسطة 57.9 10 1.73 53.1 171 20.8 67 26.1 84اعمل يف  
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 العبارة م

 غري موافق حمايد موافق
وزن ال

 نسيبال

 ترتيب

الوزن 

 النسيب

كا

2 
درجة 

 % ك % ك % ك الوعي

أوقات األجازات 

للحصول علي 

 املال

 

اقرتض لسد 

احتياجاتي 

الن مصرويف ال 

 يكفيين

 كبرية 345.4 1 2.79 81.4 262 15.8 51 2.5 8

 

اصرف ما يف 

اجليب فسوف 

يأتيين ما يف 

 الغيب

105 32.6 103 32.0 114 35.4 2.02 8
 

.64


 متوسطة 

 

فضل عمل ُأ

مشروع خاص 

جبانب وظيفيت 

 األساسية

 متوسطة 30.0 5 2.21 18.9 61 41.0 132 40.1 129

 

ادخر جزًء من 

دفرت ) مصرويف

، توفري

مجعيات 

 شهرية،..اخل(

 متوسطة 14.6 9 1.95 40.4 130 23.6 76 36.0 116

 

احرص علي 

استغالل وقت 

فراغي يف شيء 

 مفيد

 متوسطة *5.5 7 2.03 28.6 92 39.1 126 32.3 104

                                                 

كا 

2

 0.05غري دالة عند مستوي معنوية   
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 العبارة م

 غري موافق حمايد موافق
وزن ال

 نسيبال

 ترتيب

الوزن 

 النسيب

كا

2 
درجة 

 % ك % ك % ك الوعي

 

اهتم مبتابعة 

مؤشرات 

البورصة 

عن املصرية 

 قرب

 كبرية 62.3 3 2.34 13.0 42 39.8 128 47.2 152

 متوسطة 166.4 ــــــــــــ 2.181 ككل احملور

 يتضح من اجلدول السابق:

( 5(، وقد جاءت عبارة )2.18أن الوعي التنموي االقتصادي ألفراد العينة ككل كان )متوسًطا( بوزن نسيب ) 

الوزن النسيب بدرجة وزن ( يف الرتتيب األول من حيث اقرتض لسد احتياجاتي الن مصرويف ال يكفيينوهي )

(، أي أن درجة وعيهم التنموي االقتصادي يف هذه العبارة كان من أعلي درجات الوعي وهو الوعي 2.79نسيب)

بدرجة كبرية، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة لصاحل الذين أجابوا بعدم املوافقة، 

 %( فقط.2.5بارة، بينما وافق عليها )%( من الطالب علي هذه الع81.4فلم يوافق )

ورمبا يرجع ارتفاع نسبة الرفض الي أن احتياجات الطالب يف هذه الفرتة حمدودة إلي حد ما، كما أنه ليس 

معنيا إلي حد كبري باالقرتاض لسد احتياجاته ألن ذلك غالبا ما يقع علي كاهل األسرة طول فرتة التعليم، 

ض الطالب الذين يعملون أثناء األجازات الصيفية لتوفري مصاريف الدراسة ورمبا يفسر ذلك أيضا بوجود بع

فال توجد لديهم أي مشكلة مالية تدفعهم لالقرتاض، ورمبا ألنهم يديرون شئونهم املالية بعناية، وبالرغم من 

األسر  أن نسبة من وافقوا علي االقرتاض صغرية إال إن ذلك قد يعكس حالة الفقر الشديد اليت تعيشها بعض

املصرية واليت جتعلها غري قادرة علي سد احتياجات األبناء وبالتالي يضطر الطالب لالقرتاض، كما قد تشري 

أيضا إلي وجود بعض الطالب الذين ينفقون بغري ضابط وال رابط فينفد مصروفهم ويقرتضوا عليه مما يؤكد 

 أن هؤالء الطالب يفتقدون إلي معاني االدخار واالستثمار

( فقد جاءت يف الرتتيب الثاني بدرجة أعمالياعتمد علي زمالئي يف اجناز ( وهي )1بالنسبة لعبارة رقم ) أما 

( أي أن لديهم وعي تنموي اقتصادي بدرجة كبرية يف تلك العبارة أيضًا، حيث يوجد فرق دال 2.43وزن نسيب)

%( من الطالب علي 54.7قة، فلم يوافق )إحصائيا بني استجابات أفراد العينة لصاحل الذين أجابوا بعدم املواف
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%( فقط. ورمبا يرجع ذلك إلي اخنفاض روح التواكل واإلتكالية لدي 11.2العبارة، يف حني وافق عليها )

الطالب، وانشغال الطالب بدراستهم فقط وعدم وجود أعباء اخري علي طالب اجلامعة سوي اجلد واالجتهاد يف 

 الدراسة.

( يف الرتتيب العاشر واألخري اعمل يف أوقات األجازات للحصول علي املال( وهي )4م)بينما جاءت العبارة  رق

(، أي أن الوعي التنموي االقتصادي لألفراد يف هذه العبارة كان متوسطًا، حيث يوجد 1.73بدرجة وزن نسيب)

جابوا باملوافقة، ومل فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة يف الوعي التنموي االقتصادي لصاحل الذين أ

 %( فقط.26.1%( من الطالب علي هذه العبارة، بينما وافق عليها )53.1يوافق )

ورمبا يرجع ذلك الي اخنفاض ميول واجتاهات الطالب حنو العمل واإلنتاج، كما قد يرجع ارتفاع نسبة الرفض 

أو إلي تأثر شباب العينة وخاصة واخنفاض املوافقة إلي ظروف خارجة عن إرادة الطالب مثل قلة فرص العمل، 

 اإلناث بالفكر السائد لدي بعض األسر املصرية اليت مازالت ترفض عمل املرأة.

، مجعيات شهرية،..اخل(( فقد جاءت دفرت توفري) ادخر جزًء من مصرويف( وهي عبارة )8أما بالنسبة للعبارة رقم) 

 (، كما يوجد أيضًا فرق دال1.95بدرجة وزن نسيب)يف الرتتيب التاسع وقبل االخري من حيث الوزن النسيب 

إحصائيا بني استجابات أفراد العينة يف الوعي التنموي االقتصادي لصاحل الذين أجابوا باملوافقة، حيث مل 

%( فقط، ورمبا يرجع ذلك إلي احلالة االقتصادية 36%( من الطالب علي العبارة، يف حني وافق عليها )40.4يوافق )

 متر بها معظم األسر املصرية فال يتبقى من دخلها شيء لالدخار، أو إلي حاالت اإلنفاق واالستهالك السيئة اليت

 الزائدة اليت يقوم بها معظم الطالب، حيث ينفق الطالب كل ما حيصل عليه من مال.

احرص علي (، )اصرف ما يف اجليب فسوف يأتيين ما يف الغيب) علي الرتتيب وهما (9، 6)بالنسبة للعبارتني و

كا) استغالل وقت فراغي يف شيء مفيد( فقد كانت قيمة

2

( مما 0.05هلما غري دالة عند مستوي داللة ) (

عليه وعيهم التنموي يف يشري الي وجود اتفاق بني اجابات افراد العينة عليهما وبني ما ينبغي ان يكون 

كااحملور، أما باقي عبارات االستبانة فقيمة )

2

دالة للمحور ككل، أي أن مستوي الوعي  ( هلا دالة وأيضًا

التنموي الذي ظهر يف الواقع خمتلف عما كان ينبغي أن يكون، وأن توزيع أفراد العينة علي االختيارات 

( فقد جاءت 10، 7، 3، 2الثالثة لالستبانة مل يكن متساوي كما هو متوقع باجملتمع، أما باقي عبارات احملور )

، أي أن وعي الطالب بهم كان متوسطًا عدا العبارة ( علي الرتتيب2.34، 2.21 ،2.25 ،2.04)بدرجات وزن نسيب

 األخرية كان كبريا
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 الوعي التنموي البيئي: 

 والنسب املئوية األفرادتكرارات استجابات للكشف عن واقع الوعي التنموي البيئي لدي الطالب مت حساب 

وكا والوزن النسيب وترتيبه

2

 ودرجة الوعي وحتليل وتفسري ذلك كما يلي وداللتها

والوزن النسيب وترتيبه والنسب املئوية  الوعي التنموي البيئي( تكرارات استجابات أفراد العينة حول 7جدول )

وكا

2

 ودرجة الوعي ومستوي داللتها 

 العبارة م

 غري موافق حمايد موافق
وزن ال

 نسيبال

 ترتيب

الوزن 

 النسيب

كا

2

 

درجة 

 % ك % ك % ك الوعي

 
سوار اكتب علي اجلدران واأل

 للتعبري عن رأيي
 كبرية 284.3 1 2.70 77.3 249 15.8 51 6.8 22

 
اعتقد أن األمسدة الصناعية أفضل 

 من الطبيعية
 كبرية 221.0 2 2.64 71.4 230 21.7 70 6.8 22

 
أري أن خدمة البيئة واحلفاظ عليها 

 مهمة املكلفني بها فقط
 كبرية 128.3 3 2.51 60.6 195 30.1 97 9.3 30

 
أري البناء علي األرض الزراعية حرية 

 شخصية ألصحابها
 كبرية 114.6 5 2.463 60.9 196 24.5 79 14.6 47

 
حرص علي نظافة الشارع كحرصي ا

 علي نظافة بييت
 متوسطة 10.9 8 1.88 36.0 116 39.1 126 24.8 80

 
أري أن اجلامعة لن تستجيب 

 إال بالعنفلرغباتي 
 كبرية 102.7 6 2.460 57.5 185 31.1 100 11.5 37

 
يقوم زمالئي بإلقاء القمامة يف القاعات 

 واملدرجات
 كبرية 123.8 4 2.50 59.0 190 32.6 105 8.4 27

 
شارك يف محالت تشجري ونظافة ُأ

 البيئة

 متوسطة 78.7 7 2.20 13.0 42 53.4 172 33.5 108

 كبرية 216.8 ــــــــــــ 2.41 احملور ككل

 يتضح من اجلدول السابق:

(، وقد جاءت العبارة االولي 2.41أن الوعي التنموي البيئي ألفراد العينة ككل كان )كبريًا( بوزن نسيب )

( يف الرتتيب األول من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن اكتب علي اجلدران واألسوار للتعبري عن رأيي)
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درجة وعيهم التنموي البيئي يف هذه العبارة كان من أعلي درجات الوعي وهو الوعي (، أي أن 2.70نسيب)

بدرجة كبرية، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة لصاحل الذين أجابوا بعدم املوافقة، 

 %( فقط.6.8%( من الطالب علي هذه العبارة، بينما وافق عليها )77.3فلم يوافق )

ع ذلك الي رفض الطالب للمناظر القبيحة اليت ظهرت بعد ثورة يناير علي الكثري من جدران وأسوار ورمبا يرج

املمتلكات العامة واخلاصة، نتيجة كتابة العديد من الشعارات السياسية والدينية والعبارات الرنانة ووضع 

حيان كلمات سب وقذف امللصقات ورسم العديد من صور الكاريكاتري عليها، واليت تضمنت يف معظم األ

متبادل بني التيارات السياسية، خاصة يف فرتات االنتخابات واالستفتاءات وحدوث األزمات وغريها، وإحساس 

الطالب مبا تتكلفه الدولة من أموال طائلة يف إزالة مثل هذه األشياء وجتميل تلك األماكن مرة أخري، أما 

ذين يشاركون يف مثل هذه األفعال، ورمبا ظروف الثورة هي اليت نسبة املوافقة الصغرية فتشري إلي الطالب ال

 دفعتهم يف بعض األحيان إلي ذلك.

( فقد جاءت يف الرتتيب الثاني اعتقد أن األمسدة الصناعية أفضل من الطبيعيةأما بالنسبة للعبارة الثانية ) 

ي بدرجة كبرية يف تلك العبارة ( أي أن لديهم وعي تنموي بيئ2.64من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن نسيب)

أيضًا، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة لصاحل الذين أجابوا بعدم املوافقة، فلم يوافق 

 %( فقط. 6.8%( من الطالب علي العبارة، يف حني وافق عليها )71.4)

د العينة يعيشون يف حمافظات زراعية، ورمبا يرجع ذلك الي رمبا يرجع ارتفاع نسبة الرفض إلي أن معظم أفرا

وبالتالي فهم أكثر ارتباطا باألرض الزراعية وأكثر دراية بالسلوكيات اخلاطئة اليت تضرها، كما أنهم 

أكثر دراية بأنواع األمسدة ومدي فائدة كل نوع منها للرتبة، أما نسبة املوافقة الصغرية  رمبا ترجع إلي 

 .الفئة احلضرية من الطالب

( يف الرتتيب الثامن احرص علي نظافة الشارع كحرصي علي نظافة بييت( وهي عبارة )5ا جاءت عبارة رقم)بينم

(، أي أن الوعي التنموي البيئي لألفراد يف هذه العبارة 1.88واألخري من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن نسيب)

يف الوعي التنموي البيئي لصاحل  كان متوسطًا، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة

 %( فقط.24.8%( من الطالب علي هذه العبارة، بينما وافق عليها )36.0الذين أجابوا باملوافقة، ومل يوافق )

ورمبا يفسر ذلك انتشار املناظر القبيحة وأكوام القمامة يف بعض الشوارع، كما أن هذا يشري إلي أن هناك 

فاظ علي املمتلكات العامة كالشوارع، يف الوقت الذي يهتمون فيه مشكلة حقيقية لدي الطالب يف احل
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مبمتلكاتهم الشخصية من أراضي ومنازل وغريها. ورمبا الن البعض قد يري أن خدمة البيئة واحلفاظ عليها 

 مهمة املكلفني بها فقط.

 الرتتيب السابع وقبل البيئة( فقد جاءت يف ونظافة تشجري محالت يف شاركُأأما بالنسبة للعبارة الثامنة ) 

(، أي أن الوعي التنموي البيئي بالعبارة درجته متوسطة، 2.20االخري من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن نسيب)

كما يوجد أيضًا فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة يف الوعي التنموي البيئي لصاحل الذين أجابوا 

 %(.33.5طالب علي العبارة، يف حني وافق عليها )%( من ال13باملوافقة، حيث مل يوافق )

ورمبا يرجع ذلك الي ميل بعض الشباب واستعدادهم للمشاركة يف مثل هذه احلمالت، إال أنهم ال يرونها بل 

وقد ال يسمعون عنها يف قراهم النائية وحمافظتهم بالصعيد، نظرًا ألن نشاط تلك احلمالت مازال يعد حمدودًا 

ألماكن، كما أن نسبة املوافقة رمبا ترجع إلي بعض الطالب الذين يعيشون يف احلضر للغاية يف بعض ا

 بالقرب من تلك احلمالت والقائمني عليها. 

( علي 2.50، 2.460، 2.463،  2.52( فقد جاءت بدرجات وزن نسيب )7، 6، 4، 3)باحملور أما بالنسبة لباقي العبارات 

، وهذا يؤكد بداية اهتمام الشباب بيئي كبري لدي طالب اجلامعة ، ومجيعها تشري الي وعي تنمويالرتتيب

 .بالبيئة يف ظل االهتمام احمللي والعاملي بها

 الوعي التنموي االجتماعي:

والنسب  األفرادتكرارات استجابات للكشف عن واقع الوعي التنموي االجتماعي لدي الطالب مت حساب 

وكا والوزن النسيب وترتيبه املئوية

2

 :ودرجة الوعي وحتليل وتفسري ذلك كما يلي وداللتها

والوزن النسيب  والنسب املئوية الوعي التنموي االجتماعي( تكرارات استجابات أفراد العينة حول 8جدول )

وكا وترتيبه

2

 ودرجة الوعي ومستوي داللتها 

 العبارة م

 غري موافق حمايد موافق
وزن ال

 نسيبال

 ترتيب

الوزن 

 النسيب

كا

2

 

 درجة

 % ك % ك % ك الوعي

1 
أري أن التنمية وسيلة هامة حلل 

 مشكالت اجملتمع
 كبرية 161.9 1 2.57 5.6 18 31.1 100 63.4 204

2 
اعتصم وأضرب ليصل صوتي 

 للمسئولني
 متوسطة 22.2 6 2.21 43.8 141 33.9 109 22.4 72

 متوسطة 40.2 7 1.99 24.5 79 50.0 161 25.5 82اعتقد أن التنمية االقتصادية  3
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 العبارة م

 غري موافق حمايد موافق
وزن ال

 نسيبال

 ترتيب

الوزن 

 النسيب

كا

2

 

 درجة

 % ك % ك % ك الوعي

 مسئولية احلكومة وحدها

4 
 طريقة بأي للخارج اهلجرة فضلُأ

 العيش لقمة عن حبثا
 كبرية 77.5 4 2.36 46.3 149 43.5 140 10.2 33

5 
 املنتج علي املستورد املنتج فضلُأ

 احمللي
 متوسطة 13.4 8 1.94 27.3 88 42.9 138 29.8 96

6 
أساهم يف نشر الوعي بالتنمية بني 

 أفراد اجملتمع
 متوسطة 34.2 9 1.89 31.4 101 47.5 153 21.1 68

7 
 يف األهلية املنظمات مع شاركُأ

 اجملتمع تنمية
 كبرية 104.5 3 2.45 13.7 44 27.3 88 59.0 190

8 
يلجأ بعض زمالئي للواسطة واحملسوبية 

 لتسيري أمورهم
 متوسطة 27.7 5 2.23 42.9 138 37.3 120 19.9 64

9 

احرتم الفرد علي قدر املكانة 

 االجتماعية ملهنته
 كبرية 102.6 2 2.46 55.3 178 35.4 114 9.3 30

 متوسطة 216.8 ـــــــــــ 2.23 احملور ككل

 يتضح من اجلدول السابق:

(، وقد جاءت العبارة 2.23أن الوعي التنموي االجتماعي ألفراد العينة ككل كان )متوسًطا( بوزن نسيب )

الرتتيب األول من حيث الوزن النسيب بدرجة ( يف أري أن التنمية وسيلة هامة حلل مشكالت اجملتمعاالولي )

(، أي أن درجة وعيهم التنموي االجتماعي يف هذه العبارة كان من أعلي درجات الوعي وهو 2.57وزن نسيب)

الوعي بدرجة كبرية، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة لصاحل الذين أجابوا 

%( فقط، ورمبا يرجع ذلك إلي 63.4طالب علي هذه العبارة، بينما وافق عليها )%( من ال5.6باملوافقة، فلم يوافق )

 إميان طالب اجلامعة بأهمية وضرورة التنمية ودورها يف حل مشكالتهم ومشكالت جمتمعهم

( فقد جاءت يف الرتتيب الثاني احرتم الفرد علي قدر املكانة االجتماعية ملهنتهأما بالنسبة للعبارة التاسعة ) 

( أي أن لديهم وعي تنموي اجتماعي بدرجة كبرية يف تلك 2.46من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن نسيب)
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العبارة أيضًا، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة لصاحل الذين أجابوا بعدم املوافقة، فلم 

 %( فقط. 9.3رة، يف حني وافق عليها )%( من الطالب علي العبا55.3يوافق )

% اال أن ذلك يعد أمرًا خطريًا علي اجملتمع املصري، فاحرتام الناس ال 10ورغم أن نسبة رفض العبارة ال يتعدى 

يتوقف علي مهنهم كما أن العمل بأي مهنة شريفة يعد شرف لصاحبها طاملا أنه يكسب من حالل ومن عمل 

يؤكد وجود مشكلة حقيقية يف هذا األمر لدي الشباب ويف حاجة ماسة يده وليس عالة علي أحد، مما 

 للعالج

( وهي )أساهم يف نشر الوعي بالتنمية بني أفراد اجملتمع( يف الرتتيب التاسع واألخري 6بينما جاءت العبارة رقم )

هذه العبارة كان (، أي أن الوعي التنموي االجتماعي لألفراد يف 1.89من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن نسيب)

متوسطًا، حيث يوجد فرق دال إحصائيا بني استجابات أفراد العينة يف الوعي التنموي االجتماعي لصاحل 

 %( فقط.21.1%( من الطالب علي هذه العبارة، بينما وافق عليها )31.4الذين أجابوا باملوافقة، ومل يوافق )

تنمية كما ظهر يف العبارة االولي إال أنهم ال يقدمون شيء ومن املالحظ أنه بالرغم من اميان الطالب بأهمية ال

يدل علي هذا االهتمام كنشر الوعي بني الناس بسلوكيات التنمية، وقد يرجع ذلك الي عدم معرفتهم 

بالطرق اليت ميكن ان يساهموا بها يف التنمية وخدمة جمتمعهم، ورمبا يرجع ذلك أيضًا الي القصور الواضح 

 ووسائل االعالم املنوط بهما توعية الشباب مبثل هذه السلوكيات والوسائل التنموية.   يف دور التعليم 

احمللي( فقد جاءت يف الرتتيب الثامن قبل  املنتج علي املستورد املنتج فضلُأ( وهي )5أما بالنسبة للعبارة رقم ) 

ال إحصائيا بني استجابات أفراد (، كما يوجد أيضًا فرق د1.94االخري من حيث الوزن النسيب بدرجة وزن نسيب)

%( من الطالب 27.3العينة يف الوعي التنموي االجتماعي لصاحل الذين أجابوا بعدم املوافقة، حيث مل يوافق )

 %(.29.8علي العبارة، يف حني وافق عليها )

ي حيصل ورمبا يرجع ذلك الي أن بعض املنتجات املستوردة قد تكون أكثر جودة وأرخص مثنًا يف الوقت الذ

فيه اإلنسان علي املال بصعوبة يف ظل الظروف الراهنة، ورمبا يشري هذا أيضًا إلي جهل الطالب باآلثار السلبية 

، 3، 2)احملور  أما باقي عباراتاليت تنعكس علي اقتصاده الوطين من تفضيله للمنتج املستورد وضعف انتمائه، 

، أي ان الوعي التنموي (علي الرتتيب2.23، 2.45، 2.36 ،1.99، 2.21( فقد جاءت بدرجات وزن نسيب )8، 7، 4

 االجتماعي بهم ما بني املتوسط والكبري.



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

253 

( أي أن الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي  2.27وحبساب الوزن النسيب لالستبانة ككل وجد أنه يساوي)  

ا مصر الي الشباب الواعي يف ببين سويف درجته متوسطة وهذا ال يتناسب مع املرحلة الراهنة اليت حتتاج فيه

 كل جماالت احلياة، خاصة وان النهضة احلقيقية ألي أمة ال تقوم اال علي سواعد شبابها.

وهذا ما دفع البحث احلالي الي حماولة وضع آليات مقرتحة لتنمية الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي، وذلك  

م اجلامعي اليت تضم )االدارات اجلامعية، املقررات عن طريق وضع مقرتحات اجرائية بعناصر منظومة التعلي

الدراسية، االنشطة الطالبية، اعضاء هيئة التدريس(، إال أن ذلك حيتاج أواًل الي التعرف علي تأثري بعض 

املتغريات )كالنوع واخللفية العلمية( علي الوعي التنموي هلؤالء الطالب من أجل توصيف واقع الوعي 

دقة ووضع االليات علي أسس سليمة، وهذا ما سيسعي الي حتقيقه اهلدف الثاني  التنموي بطريقة أكثر

 لالطار امليداني.

مت حساب الفروق بني استجابات األفراد حسب متغريات )اخللفية  لتحقيق اهلدف الثاني لإلطار امليداني:

 العلمية، النوع(.

 اخللفية العلمية( نتائج اختبار) ت( لداللة الفروق للمقارنة بني الطالب حسب متغري 9جــدول )

طالب كلية الرتبية )خلفية غري يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني 

الوعي التنموي ككل، إال أنه عند حساب  يفاقتصادية(  وطالب كلية التجارة )ذوي خلفية اقتصادية( 

قيمة )ت( لكل حمور اتضح أن هناك فروق ذات داللة احصائية بينهما يف حموري الوعي االقتصادي والوعي 

 البيئي.

(، كما أنها 0.05( وهي دالة عند مستوي معنوية )2.66دي بلغت )حيث ان قيمة )ت( حملور الوعي االقتصا 

( حملور الوعي البيئي وهي دالة أيضًا عند نفس مستوي املعنوية السابق، مما يشري الي أن الفرق 1.74تساوي )

 احملور م

 غري اقتصادية

 (23)ن=
 (299)ن= اقتصادية

 قيمة

 )ت(

 

 قيمة

Sig 

 

 الداللة

 املتوسط

االحنرا

ف 

 املعياري

املتوس

 ط

االحنراف 

 املعياري

 دالة 020. 2.66 2.1 13.4 1.50 12.5 الوعي االقتصادي 1

 دالة 012. 1.74 2.5 19.3 1.67 20.0 الوعي البيئي 2

 غري دالة 430. 73. 2.5 20.1 2.43 19.7 الوعي االجتماعي 3

 غري دالة 154. 1.71 الدرجة الكلية
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بينهما يف الوعي التنموي ككل كان يرجع الي حمور الوعي االجتماعي، حيث أن قيمة )ت( حملور الوعي 

 .(05.( وهي قيمة غري دالة عند مستوي معنوية )73.عي تساوي )االجتما

ترجع تلك الفروق بني أفراد العينة يف حموري الوعي االقتصادي والبيئي الي دراسة طالب كلية التجارة ورمبا  

ملواد اقتصادية أثرت يف معارفهم واجتاهاتهم وميوهلم وانعكست يف سلوكياتهم يف هذين احملورين، كما 

 األقل.افية علي أن هذا يؤكد ضرورة دراسة طالب اجلامعة جبميع ختصصاتهم ملادة اقتصادية ثق

 ( نتائج اختبار) ت( لداللة الفروق للمقارنة بني الطالب حسب متغري اجلنس10جــدول )

 احملور م

 (180إناث )ن= (142ذكور )ن=
 قيمة

 )ت(
 الداللة Sig قيمة

 املتوسط
االحنراف 

 املعياري

 املتوسط
االحنراف 

 املعياري

 غري دالة 320. 5.45 2.1 13.9 1.9 12.6 الوعي االقتصادي 1

 غري دالة 392. 2.04 2.5 19.1 2.3 19.7 الوعي البيئي 2

 غري دالة 755. 197. 2.4 20.1 2.6 20.1 الوعي االجتماعي 3

 غري دالة 489. 2.562 الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني الذكور واالناث يف الوعي التنموي 

تساوي ور الوعي االقتصادي كانت لداللة الفروق بني الذكور واالناث حملككل، فعند حساب قيمة )ت( 

( وهي 2.04) ئي تساوي(، كما أن قيمة )ت( حملور الوعي البي05.( وهي غري دالة عند مستوي معنوية )5.45)

( وهي غري 197.(، وكذلك قيمة)ت( حملور الوعي االجتماعي تساوي)05.غري دالة أيضًا عند مستوي معنوية )

 دالة أيضًا عند نفس مستوي املعنوية السابق.

وهذا يشري الي أن الوعي التنموي سواء كان اقتصادي او بيئي او تنموي حباجة الي دعم وتنمية لدي اجلميع 

ذكورًا واناثًا، ورمبا يرجع ذلك أيضا الي أن االناث أصبحوا حيملون هموم التنمية جنبًا الي جنب مع الذكور 

من الشباب اجلامعي، وأنه مل يعد هناك فرق بينهم يف العصر احلديث يف معظم االمور التنموية املطروحة يف 

 االستبانة.

 اجلامعي. احملور الرابع: آليات تدعيم الوعي التنموي لشباب

استنادًا الي نتائج الواقع امليداني وحتليل االطر النظرية للدراسات واالحباث اخلاصة بالتنمية ميكن تدعيم 

 الوعي التنموي للشباب اجلامعي من خالل جمموعة اآلليات اآلتية:

 ينبغي علي اإلدارات أن تقوم باآلتي: -أواًل: بالنسبة لإلدارة اجلامعية:
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طابع خاص) وحدة التنمية الشاملة( يف كل جامعة تتولي نشر الوعي التنموي لدي الشباب عمل وحدة ذات 

وإقامة عالقات شراكة مع منظمات اجملتمع املدني احمللي والعاملي لتوعية الشباب اجلامعي اقتصاديا وبيئيا 

 واجتماعيًا، وخاصة منظمات )محاية البيئة، متويل صغار املستثمرين،...اخل(.

 مترات وندوات وورش عمل عن التنمية الشاملة ومتغريات العصر ذات الصلة.عقد مؤ 

 تزويد مكتبات كافة الكليات باجلديد دائما يف جمال االقتصاد والتنمية. 

عمل محالت) تشجري ونظافة البيئة وجتميل اجلامعة، وحمو األمية وتعليم الكبار...اخل( وحث الطالب علي 

 املشاركة فيها. .

 يات مع وزارات)التجارة والصناعة، االستثمار، البيئة،..اخل( لنشر الثقافة التنموية.عقد اتفاق

وفتح دفاتر  علي االستثمارلتشجيعهم مالية صغرية للطالب  ًاقروض بكل جامعة يقدم إنشاء صندوق خاص 

 توفري للطالب وحثهم علي االدخار فيها.

عمل معارض لبيع الكتب وصناعة بعض املنتجات إتاحة الفرصة للطالب لتأجري كافيرتيات اجلامعة و 

 البسيطة وبيعها داخل اجلامعة. 

االتفاق مع البنوك علي تقديم قروض لتمويل بعض املشاريع الصغرية لطالب اجلامعة بدون فوائد شريطة أن 

 يقدم الطالب دراسة جدوى سليمة ملشروعه

(، والتنسيق مع سوق العمل لتشغيل الشباب فور توفري مصادر للمعرفة التنموية) مكتبات ، االنرتنت،...اخل

 خترجهم .

 لكي تقوم املقررات الدراسية اجلامعية بدورها ينبغي : -ثانيًا : بالنسبة للمقررات الدراسية:

 عمل مقرر دراسي باسم )مقرر التنمية الشاملة( يدرس لكافة طالب اجلامعة.

 ات املصرية ليستفيد منها كل املصريني.إتاحة هذا املقرر علي املواقع االلكرتونية للجامع

 اإلشارة للمشكالت التنموية وسبل عالجها داخل كافة املقررات لزيادة وعي الطالب بها .

تطوير املقررات الدراسية احلالية وتقدميها بشكل ينمي كافة القيم واالجتاهات واملهارات التنموية للطالب 

 ارات التنمية.وتنقيحها مما يتعارض مع قيم واجتاهات ومه

 ربط املقررات يف اجلامعة باحتياجات سوق العمل.

 لكي تقوم األنشطة الطالبية اجلامعية بدورها ينبغي : -ثالثًا: بالنسبة لألنشطة الطالبية:
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تعزيز األنشطة اليت ترسخ قيم التنمية خاصة قيم واالستثمار وترشيد االستهالك والعمل واإلنتاج واحملافظة 

 ملال العام،....اخل( .علي البيئة وا

عمل يوم فصلي للنشاط الثقايف واالقتصادي يتناول فيه الطالب بعض القضايا االقتصادية ويقومون فيه 

بالعديد من األنشطة االقتصادية سواء) بيع منتجات معينة من عملهم أو عمل محالت للتشجري ونظافة 

الفتات اقتصادية وتعليقها يف بعض األماكن اجلامعة واملمتلكات العامة يف اجملتمع اخلارجي، كتابة 

 املناسبة....اخل(، فضال عن االحتفال سنويا بيوم )األرض، البيئة، عيد العمال،...اخل( .

 عمل جملة طالبية لتوعية الطالب حبقوقهم كمستهلكني ومستثمرين ومواطنني صاحلني.

 وااللتزام بها. عمل خطة لألنشطة الطالبية التنموية باجلامعة علي مدار العام 

إحداث نوع من التكامل بني األنشطة احلرة وأنشطة املقررات وقيام الطالب بتسويق ما يصنعوه يدويا أثناء  

 األنشطة االقتصادية داخل وخارج اجلامعة

 االهتمام بالوعي التنموي فيما يتم تقدميه علي مسرح اجلامعة.

واالستثمار والدين والبيئة،...اخل( لعمل ندوات علمية للطالب دعوة املشاهري من رجال) األعمال واالقتصاد 

 حول التنمية واالقتصاد ومشكالته والقضايا املرتبطة به.

عمل مسابقات حبثية عن ) أفضل دراسة جدوى لبعض مشكالت التنمية، وأفضل رسم يعرب عن 

 مشكالتنا،....اخل( .

التنمية ونشرها يف القاعات واملدرجات وباقي أماكن عمل الفتات عليها شعارات للتنمية عن كافة جماالت 

 اجلامعة.

 : لكي يقوموا بدور فعال ينبغي:رابعًا: بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس

عقد برامج ودورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس مبراكز تنمية القدرات عن التنمية الشاملة 

 لتزويدهم باجلديد دائما يف هذا اجملال.

ل جملة دورية تسمي)جملة التنمية الشاملة واملستدامة( تنشر فيها أحباث أعضاء هيئة التدريس، عم

 وتكون نواه للمنافسة بينهم يف هذا اجملال.

االعتماد علي طرق التدريس القائمة علي) املشاركة والعمل والتعلم النشط والتعلم التعاوني،...اخل( واليت 

 اجيابية. جتعل الطالب أكثر تفاعال وأكثر

 أن يوجه طالبه للبحث يف التنمية واملتغريات اجملتمعية املؤثرة عليها. 
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 إدارة مناظرات مع طالبه حول التنمية ومشكالتها وأساليب حلها. 

احلرص علي تنمية عادات االستثمار لدي الشباب، وقيم وسلوكيات التنمية )كالوالء واالنتماء واستغالل  

 العمل التطوعي،....اخل(. وقت الفراغ واملشاركة يف

 أن يقود الطالب يف محالت لتجميل ونظافة اجلامعة واملمتلكات يف اجملتمع اخلارجي 

 احلرص علي تشجيع الطالب علي العمل واإلنتاج ويغرس فيهم قيم حب العمل وإتقانه. 

 مساعدة الطالب يف مواجهة مشكالتهم االقتصادية والتوصل معهم حللول قاطعة هلا.

 ًا: إجراءات ضرورية أخري: خامس

احلد من إعالنات السلع االستهالكية عدمية القيمة يف وسائل اإلعالم وإظهار املنتجات علي حقيقتها أمام 

 اجلمهور وترك احلرية له ليختار

 عمل قنوات اقتصادية علي غرار بعض الدول متخصصة يف التثقيف التنموي واالقتصادي.

  وسائل اإلعالم وتشجيع الشباب علي االشرتاك فيها.اإلعالن عن مسابقات تنموية يف

الدعوة املستمرة لالستثمار والعمل واإلنتاج واحملافظة علي البيئة واملال العام واملشاركة يف التنمية يف 

 كافة وسائل اإلعالم ودور العبادة وغريها.

 حتري السلوكيات املشروعة فيما يتم عرضه يف كافة وسائل اإلعالم. 

 مكتبات املساجد والكنائس والنوادي ومراكز الشباب باجلديد يف التنمية. تزويد

 عقد دروس وندوات يف املساجد والكنائس والنوادي ومراكز الشباب عن التنمية الشاملة.

 االهتمام بالتنمية ومشكالتها يف كافة املؤسسات الرتبوية بداية من مرحلة الروضة.

 أهم النتائج:

 حديث النشأة ناتج من دمج مفهومي الوعي والتنمية مبجاالتها املختلفة. الوعي التنموي مفهوم

يلعب االسالم دورًا هاما يف تدعيم الوعي التنموي االقتصادي والبيئي واالجتماعي وقد ظهر ذلك من حتليل 

 الكثري من اآليات القرآنية واالحاديث النبوية.

درجته متوسطة حيث انه حبساب الوزن النسيب لالستبانة الوعي التنموي لدي الشباب اجلامعي ببين سويف 

 (. 2.27ككل وجد أنه يساوي) 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني طالب كلية الرتبية )خلفية غري اقتصادية(  وطالب كلية 

 .التجارة )ذوي خلفية اقتصادية( يف الوعي التنموي ككل
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الرتبية وطالب كلية التجارة يف حموري الوعي  يوجد فروق ذات داللة احصائية بني طالب كلية

 االقتصادي والوعي البيئي.

 .عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني الذكور واالناث يف الوعي التنموي

 .(2.18الوعي التنموي االقتصادي ألفراد العينة ككل كان )متوسًطا( بوزن نسيب )

 .(2.41)كبريًا( بوزن نسيب )الوعي التنموي البيئي ألفراد العينة ككل كان 

 .(2.23الوعي التنموي االجتماعي ألفراد العينة ككل كان )متوسًطا( بوزن نسيب )

 أهم التوصيات:

عمل وحدة ذات طابع خاص) وحدة التنمية الشاملة( يف كل جامعة تتولي نشر الوعي التنموي لدي  

 الشباب

 كافة طالب اجلامعة.عمل مقرر دراسي باسم )مقرر التنمية الشاملة( يدرس ل 

تطوير املقررات الدراسية احلالية وتقدميها بشكل ينمي كافة القيم واالجتاهات واملهارات التنموية  

 للطالب وتنقيحها مما يتعارض مع قيم واجتاهات ومهارات التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية .

مار وترشيد االستهالك والعمل واإلنتاج تعزيز األنشطة اليت ترسخ قيم التنمية خاصة قيم واالستث 

 واحملافظة علي البيئة واملال العام،....اخل( 

 عمل خطة لألنشطة الطالبية التنموية باجلامعة علي مدار العام وااللتزام بها 

عقد برامج ودورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس مبراكز تنمية القدرات عن التنمية  

 باجلديد دائما يف هذا اجملالالشاملة لتزويدهم 

 عمل قنوات اقتصادية علي غرار بعض الدول متخصصة يف التثقيف التنموي. 

االهتمام بالتنمية ومشكالتها يف كافة املؤسسات الرتبوية بداية من مرحلة الروضة وحيت مرحليت  

 املاجستري والدكتوراه.

علي البيئة واملال العام واملشاركة يف التنمية يف الدعوة املستمرة لالستثمار والعمل واإلنتاج واحملافظة  

 كافة وسائل اإلعالم ودور العبادة وغريها
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 املراجع

أبو احلسني مسلم بن احلجاج ) .1

م

سلم(

 :

، القاهرة، اهليئة العامة لشئون 10صحيح مسلم بشرح النووى، ج

 0م1996املطابع األمريية، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

ا: 

، القاهرة، املطبعة الرتكية، 6، ججلامع الصحيح

 .د.ت

 أبو القاسم سليمان بن امحد الطرباني )الطرباني(: املعجم األوسط للطرباني، حتقيق طارق بن عوض اهلل .3

 م.1995القاهرة، دار احلرمني، ، 8، ج7ج حمسن احلسيين، –

، بريوت، دار 2)البيهقى(: شعب اإلميان، حتقيق: أبى هاجر حممد السعيد، جأبو بكر أمحد بن احلسني  .4

 0م 1990الكتب العلمية، 

، 2أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري )البخاري(: اجلامع الصحيح، حتقيق حمب الدين اخلطيب، ج .5

   . هـ1403القاهرة، املطبعة السلفية ومكتبتها، 

 ت.0، بريوت، دار املعرفة، د4ى )احلاكم(: املستدرك على الصحيحني، جأبو عبداهلل احلاكم النيسابور .6

، اجمللس األعلى للشئون 4، جـ3أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخارى)البخاري(: صحيح البخارى، ط .7

 0م 1996اإلسالمية، 

ة) دراسة الـمشـكالت اخللقيـــــة لـــدى طـالب الـمــرحلـة الثانــويـــ اشرف امحد امحد الديب: .8

 م.2002جامعة املنصورة،  -حتليلية(، رسالة ماجستري، بكلية الرتبية بدمياط

 م2/11/2012الرتبية البيئية، متوفر علي: )مت الدخول بتاريخ  إميان غيث: .9

10. http://www.uop.edu.jo/download/Research/members/105_562_Eman.pdf 

 احمللى االقتصاد تنمية اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع لاحمللية)دلي االقتصادية الدولي: التنمية البنك .11

 .م2004بها(، سبتمر  العمل وخطط

رشيد: معوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها، رسالة دكتوراه، مقدمة إلي كلية بوكساني  .12

 .م2006العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائر، اجلزائر،

 م.2003صاحل: اإلعالم البيئي، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، مجال الدين السيد  .13
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: لتحقيق التنمية املستدامة توازن بني واجبات محاية البيئة ومتطلبات التنميةضرورة  خلق ال

 اجلزائر أمنوذجا

 د/ عيسى معيزة

 جامعة زيان عاشور باجللفة/ اجلزائرأستاذ حماضر )أ( يف قانون األسرة واملرياث بكلية احلقوق 

aissa_al@yahoo.fr 

 

 احملور األول: املعايري والقوانني واالتفاقيات العربية للتنمية املستدامة .

انعكست بشكل خطري على ، ةيف تنامي سلسلة من املشاكل البيئي رهيبال تطور الصناعيال أدى

 صار من الضروري البحث عن حلول ناجعة له.  اجملتمعات املعاصرة وهددت مستقبل األجيال،

وبسبب تعاظم خطر تلك املشاكل من جهة، وتقلص نسبة املوارد على األرض وإضعاف قدرتها على جتديد 

ذاتها من جهة أخرى، فإن هناك حاجة ملحة لرتشيد التعامل اإلنساني عن طريق تبين ما يعرف بالتنمية 

احملافظة على البيئة، عن طريق التقليل قدر اإلمكان من لوث ومسبباته و، اليت تهدف للتقليل من التاملستدامة

واملوازنة بني  اآلثار السلبية الناجتة عن األنشطة االقتصادية واالجتماعية على مصادر االقتصاد وعلى البيئة؛

 ذلك وبني ما تقتضيه التنمية باستعمال البدائل النظيفة والصديقة للبيئة وتشجيعها.

زت اجلزائر محاية البيئة من خالل سن عدد من التشريعات القانونية اليت تهدف إىل تنظيم خمتلف وقد عز   

 اجلوانب املتعلقة به، نذكر منها: 

 . جويلية: املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 19املؤرخ يف  10-03قانون  -

 : املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01قانون  -

 : املتعلق حبماية الساحل و تثمينه 2002فيفري  05املؤرخ يف  02-02قانون  -

: املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار 2004ديسمرب  24املؤرخ يف  20-04قانون  -

 ية املستدامةالتنم

 : املتعلق بتهيئة اإلقليم و التنمية املستدامة2001ديسمرب  12املؤرخ يف  20-01قانون  -

 : املتعلق باملناطق احملمية يف إطار التنمية املستدامة 2011فيفري  17املؤرخ يف  02-11قانون  -
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 اخلضراء  : املتعلق بتسيري، محاية و تطوير املساحات2011ماي  13املؤرخ يف  06-07قانون  -

 املستدامة : املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية2004جوان  23املؤرخ يف  03-04قانون  -

واإلشكالية اليت سنعاجلها يف هذا البحث : ما هو مفهوم البيئة والتنمية املستدامة؟ وإىل أي مدى يساهم   

يت بذلتها اجلزائر للحفاظ على البيئة كضرورة وأولوية البعد البيئي يف التنمية املستدامة؟ وما هي اإلجراءات ال

 يف التنمية املستدامة؟

 املبحث األول: تعريف البيئة والتنمية املستدامة

لإلجابة على اإلشكاليات السالقة فإنه يتوجب يف البداية التعريف الدقيق مبفهوم البيئة والتنمية 

 املستدامة.

 تعريف البيـئة املطلب األول: 

 أوال: يف اللغة: 

                               لقد استخدم العلماء املسلمون كلمة البيئة استخداما اصطالحيا منذ القرن الثالث للهجري،                                                 

 و تعين النزول، و احللول يف املكان.

اللغة العربية إىل الفعل "بّوأ"، و جند أنه قد ورد عدة مرات   يف األصل اللغوي لكلمة البيئة يف  و يعود      

وأْوحينا  إىل موسى وأخيه أن تبوءا ) من ذلك قوله تعاىل :باسم اهلل الرمحن الرحيم": القرآن الكريم،

له من سورة يونس .وقو 87" اآلية (لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصالة وبّشر املؤمنني 

واذُكروا إذ جعلُكم خلفاَء من بعد عاد وَبوَّأكم يف األرض تّتخذوَن من سهوهَلا قصورا وتْنِحتوَن ) تعاىل 

 .من سورة األعراف 74اآلية  (اجلباَل بيوتا فاذكروا ءاالء اهلل وال تعُثوا يف األرِض مفسديَن

وجل:)أن تبّوآ لقومكما مبصر بيوتا( أي اختذا، جاء يف لسان العرب:"بوَّأتك بيتا: اختذُت لك بيتا، وقوله عز 

.... والتبّوؤ : أن يعِلم الرجُل الرجَل على املكان إذا أعجبه لينزله. وقيل تبوَّأه: أصلحه وهيَّأه، ... وتبوَّأ: نزل 

وأقام"

i

 .  

وف أو وهو يعين جمموعـة الظـر   Environmentللبيئة مصطلحان متداخالن   :    و تضع املعاجم االجنليزية

) االكولوجيـا ( و    ecologyاملؤثرات اخلارجية اليت هلا   تأثري يف حياة الكائنات مبا فيهـا اإلنسـان ،و مصـطلح    

تعين البيئة يف علم البيئة بأنها: الوسط أو اجملال املكاني الذي يعيش فيه اإلنسان ،مبا يضم من ظواهر طبيعيـة  

،و بشرية يتأثر بها ويؤثر فيها

ii

 . 
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  القانون اجلزائري: ثانيا: يف

، والذي نص املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،جويلية 19املؤرخ يف  10-03قانون مت إصدار ال

 منه إىل أن اهلدف من محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على اخلصوص ما يلي: 2يف املادة 

 حتديد املبادئ األساسية وقواعد تسيري البيئة. -1

 ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم. -2

 الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار امللحقة بالبيئة، وذلك بضمان احلفاظ على مكوناتها. -3

 إصالح األوساط املتضررة. -4

وكذلك استعمال ترقية االستعمال اإليكولوجي العقالني للموارد الطبيعية املتوفرة،  -5

 التكنولوجيات األكثر نقاء.

 تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة. -6

البيئة، وإمنا حدد القواعد واألحكام حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،  03/10مل يعرف القانون       

السالف الذكر، ميكن اعتبار البيئة ذلك احمليط الذي يعيش فيه  03/10قم غري أنه "و بالرجوع إىل القانون ر

اإلنسان مبا  يشمله من ماء  هواء ، تربة ، كائنات حية و غري حية و منشآت خمتلفة ، و بذلك فالبيئة تضم 

. وذلك من خالل نص املادة الرابعة اليت ذكرت مكونات  iiiكاّل من البيئة الطبيعية و االصطناعية"

بيئة اليت تتكون من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وباطن األرض والنبات ال

واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد، وكذا األماكن واملناظر واملعامل 

 الطبيعية.

موعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات واحليوانات، بينما عرفت نفس املادة النظام البيئي بأنه جم

 وأعضاء مميزة وبيئتها غري احلية، واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.

:"البيئة ايكولوجيا تعرف بأنها جمموع كل  1972ويف املفهوم الواسع للبيئة الذي تبناه مؤمتر ستكهومل 

باشرة املؤثرة على حياة ومنو الكائنات احلية"، لذا فإن اإلطار البيئي املؤثرات والظروف اخلارجية املؤثرة وغري امل

 عناصر متداخلة مع بعضها وهي: 3يتكون من 

 البيئة كمصدر للرتفيه والتمتع باملناظر الطبيعية. – 1

 البيئة كمصدر للموارد الطبيعية. -2

البيئة كمستودع الستيعاب املخلفات -3

iv

. 
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  التنمية املستدامة:املطلب الثاني: تعريف 

الذي  1972وقد مت الربط ألول مرة بني البيئة والتنمية يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية بستوكهومل 

عرب عن قيمة اجتماعية جديدة يف إطار القانون الدولي البيئي، بتحديد مفهوم االستدامة مع االهتمام باجليل 

ابطة: البيئة/ التنمية/ االستدامة إىل رهان حقيقي، حيث يبقى التطور األول من املشاكل البيئية، فتحولت الر

والنمو مشروطا بصيانة البيئة العاملية

v

. 

االهتمام بأجيال املستقبل، وضرورة العمل على متكينهم من التمتع بكرة  عرفته األمم املتحدة على أنه:   

أرضية حيوية وحياة بعيدة عن االحتياجات ، حياة بدون خوف

vi

. 

إىل تقديم اقرتاح مفهوم جديد للتنمية املستدامة أكثر مؤونة  1972الذي قاد يف عام وهو االهتمام    

وبساطة أن املقصود بالتنمية يف اليت تفي باحتياجات احلاضر دون التقليل من قدرة أجيال املستقبل على الوفاء 

 باحتياجاتها.

احتياجات املستقبل، خصوصا يف ظل تعدد الثقافات لكن بقي التساؤل عن مفهوم احتياجات احلاضر و   

تقرتح تعريفا جديدا للتنمية املستدامة بأنها :"تلك اليت تسمح بتحقيق   OCDEيف العامل، مما جعل منظمة 

القدر األقصى من الرفاهية ألجيال احلاضر دون االنتقاص من تلك اليت ختص أجيال املستقبل؛ أي تلك اليت تعترب 

نسانية سبيال لتلبية االحتياجات االقتصادية واجلوانب االجتماعية والبيئية"الرفاهية اإل

vii

 . 

يف اجلزائر بأنها: مفهوم يعين التوفيق بني تنمية  03/10وقد عرفتها الفقرة الرابعة من املادة الرابعة من القانون 

يف إطار تنمية تضمن تلبية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة ، أي إدراج البعد البيئي 

 .viiiحاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية"

التنمية املستدامة يتضح لنا جليا أنه ال بد من التوفيق بني األمرين وخالل هذين التعريفني للبيئة من      

ل األمثل لشتى وخلق التوازن بينهما؛ أي بني التنمية االقتصادية واالجتماعية والصناعية، من خالل االستغال

املوارد، باختاذ عدد من اإلجراءات اليت تهدف باألساس إىل حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وبذلك فإن املشكل "ومحاية املوارد البيئية من جهة أخرى ،  من جهة ، والصحية جلميع أفراد اجملتمع، هذا

و الغابات و اهلواء لذا قّررت  د مت على حساب املوارد البيئية كاملياهق االقتصادياملثار اليوم هو أن حتقيق النمو 

كما أن التنمية ، معظم القوانني و التنظيمات استحالة الفصل بني قضايا التنمية و مشكلة البيئة 

املستدامة تعد مبثابة إحدى الثوابت اجلوهرية يف سياسة الدولة، كون أن البيئة و التنمية يشكالن 
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و البقاء و احملافظة على حقوق األجيال املقبلة و أي إخالل بهما يؤدي  االستمراريةملة واحدة و هي وجهان لع

"حتما إىل تدهور احلياة الطبيعية و اإلقتصادية

ix

. 

 و مشكلة البيئة .  الفصل بني قضايا التنمية عدم احلديثة أغلب التشريعاتلذا قّررت      

املبحث الثاني: حتديات التنمية املستدامة يف اجلزائر، واإلجراءات املتخذة للموازنة بني محاية البيئة 

 ومتطلبات التنمية املستدامة:  

 املطلب األول: حتديات التنمية املستدامة يف اجلزائر:

واحملافظـة علـى البيئـة    اعتمدت اجلزائر على غرار خمتلف الدول ضرورة خلق التوازن بني متطلبات التنمية 

باختاذ عدد من اإلجراءات ؛كسن عدد من التشريعات القانونيـة الـيت ذكرناهـا سـابقا الـيت تهـدف إىل ضـرورة        

مراعاة البيئة واالهتمام بها، وكذا خلق عدد من املؤسسات املهتمة حبماية البيئة، وذلك بهدف احلفـاظ عليهـا،   

شكاليات واملعوقات اليت أثرت على البيئة ، واليت ميكن تلخيصها خصوصا مع ما تعانيه اجلزائر من عدد من اإل

يف النقاط التالية

x

 : 

الزراعة باجلزائر، فهناك الكثري  يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر يف مستقبل مشكل التصحر: -1

 .من مساحات األراضي املعرضة إىل هذا اخلطر

إىل  هناك مساحات هائلة يتم حتويلها مشكلة التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية:  -2

من  الفردنصيب  مباني، مع فقدان كميات كبرية من الغابات بفعل احلرائق و الطفيليات و لقد اخنفض

 0.15م، و يتوقع أن يقل عن   1980 هكتار يف عام 0.35م إىل  1962هكتار يف عام  1.1األراضي الزراعية، من 

  .هكتار مع منتصف القرن احلالي

تفاقم مشكل التلوث يف اجلزائر بشكل مقلق، ونظرا للنمو السكاني املتزايد، إذ  تلوث البيئة:  -3

يف جماالت  السكان بشكل ال ميكن للموارد البيئية املتوفرة أن تتحمله، فضال عما تولده من ضغوط ينمو

فلقد تضاعف عدد  .يةاملتطلبات األساس السكن، والعناية الصحية، الطاقة و املياه، واخلدمات وغريها من

مليون نسمة  30.6مليون إىل أكثر من  6م من  2002 –م  1962عامي  مرات ما بني 5السكان يف اجلزائر أكثر من 

 م. 2020مليون نسمة مع حلول عام  42سنويا، حيث يتوقع أن يصل حوالي  % 0.3مبعدل زيادة يفوق 

اجلزائر  لوث للبيئة يف املدن الكربى، ففيتشكل السيارات خاصة القدمية منها أهم م اهلواء: تلوث -4

احلجم اهلائل للنفايات الطبية اليت  هناك نسبة عالية من السيارات املفرتض إبعادها عن االستعمال، إضافة إىل

التكلفة  و التهرب من دفع الضرائب، و يقدر حجمها  يتم حرقها بطريقة غري سليمة و غري صحية لتقليل
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ألف طن فضالت  29طن فضالت متعفنة شديدة اخلطورة على الصحة، و  22ا، منها ألف طن سنوي 124حبوالي 

 .سامة

الذهب األبيض )املاء  جيمع علماء البيئة على املستوى العاملي أن األلفية الثالثة هي ألفية تلوث املياه: -5

ي عليه، ومن أهم الزيادة يف الطلب العامل الصاحل للشرب(، هذا نظرا لتوقع نقص يف عرض هذا األخري مقابل

التخلص من خملفات الصناعة بدون  الصحي و التخلص من خملفاته، قصور خدمات الصرف عوامل تلوث املياه

األرض  عوجلت فيتم ذلك بشكل جزئي، وتسرب املواد الكيميائية واملبيدات احلشرية يف معاجلتها، وإن

املائية يف اجلزائر، عن نوعية   الوطنية للموارد وتبني دراسة حديثة قامت بها الوكالة .وتلويث املياه اجلوفية

و فيما  .% ذات نوعية رديئة 15مرضية بينما  % ذات نوعية 45% منها ذات نوعية جيدة، و 40املياه املستهلكة أن 

مستوى اجلزائر العاصمة و بعض املدن الساحلية الكربى، جلأت  خيص احلد من مشكل نقص املياه على

مليون دوالر أمريكي، تصل قدرتها  25حتلية مياه البحر واليت كلفت حوالي  حمطاتاحلكومة إىل إنشاء 

 مرت مكعب يوميا. ألف 200إىل 

 املطلب الثاني: اإلجراءات املتخذة للموازنة بني محاية البيئة ومتطلبات التنمية املستدامة يف اجلزائر:

الذي حدد قواعد محاية البيئة إطار التنمية املستدامة يف  03/10نص القانون  أوال: مبادئ محاية البيئة:

 مادته الثالثة، على عدد من املبادئ العامة اليت جيب مراعاتها وهي:

املبدأ األول: مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي، الذي ينبغي مبقتضاه على كل نشاط جتنب إحلاق  -1

  ضرر معترب بالتنوع البيولوجي.

املبدأ الثاني: مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية، وذلك بتجنب إحلاق الضرر باملوارد الطبيعية، كاملاء  -2

واهلواء واألرضوباطن األرض، واليت تعترب يف كل احلاالت جزءا ال يتجزأ من مسار التنمية، وجيب أال تؤخذ 

 بصفة منعزلة يف حتقيق تنمية مستدامة.

االستبدال: وذلك باستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها، مهما املبدأ الثالث: مبدأ  -3

 كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية.

املبدأ الرابع: مبدأ اإلدماج: وذلك بدمج الرتتيبات املتعلقة حبماية البيئة والتنمية املستدامة عند إعداد  -4

 طاعية وتطبيقها.املخططات والربامج الق



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

269 

املبدأ اخلامس: مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار  البيئية باألولوية عند املصدر: ويكون ذلك  -5

باستعمال أحسن التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة، ويلزم كل شخص ميكن أن يلحق تشاطه 

 ضررا كبريا بالبيئة مراعاة مصاحل الغري قبل التصرف.

ادس: مبدأ احليطة: وذلك بأال يكون عدم توفر التقنيات سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية املبدأ الس -6

 واملتناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة.

املبدأ السابع: مبدأ امللوث الدافع: الذي جيب مبقتضاه أن يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن  -7

ر بالبيئة نفقات كل التدابري الوقائية من التلوث والتقليص منه، وإعادة األماكن أن يتسبب يف إحلاق الضر

 وبيئتها إىل حالتهما األصلية.

املبدأ الثامن: مبدأ اإلعالم واملشاركة: والذي يتضمن أن يكون لكل شخص احلق يف أن يكون على  -8

 ارات اليت قد تضر بالبيئة.علم حبالة البيئة ، واملشاركة يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القر

كما مت إنشاء عدد من املؤسسات املختصة يف محاية   ثانيا: إنشاء مؤسسات وطنية خمتصة يف البيئة: 

البيئة بغية تطبيق هذه القوانني واإلجراءات املتخذة والسياسة البيئية بهدف حتقيق التنمية املستدامة، ولعل 

أهمها

xi

 : 

 -ONEDDة  املرصد الوطين للبيئة والتنمي -1

 CNFE  املرصد الوطين للتكوين يف اجملال البيئي -2

 ANDالوكالة الوطنية للنفايات  -3

 CDRBمركز تنمية املوارد البيولوجية والبيو أمنية  -4

 CNTPPاملركز الوطين للتكنولوجيات النظيفة  -5

 احملافظة الوطنية للساحل. -6

 الوكالة الوطنية للتغريات اجلوية. -7

 األرض.الوكالة الوطنية لعلوم  -8

 CNADDاجمللس الوطين لتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم  -9

 الوكالة الوطنية للجيولوجية واملراقبة املنجمية. -10



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

270 

إضافة إىل آليات أخرى يف خمتلف ميادين مراقبة نوعية األنظمة البيئية، تسيري النفايات، تسيري وتقليص 

احملافظة على التنوع احليوي، وترقية املنتوجات الصناعية السامة املتعلقة حبماية السواحل، و

 التكنولوجيات اخلاصة بتطوير التكوين املتخصص يف محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة. 

اىل  76ووردت يف الباب اخلامس من نفس القانون، بعنوان أحكام خاصة، من املادة  ثالثا: إجراءات حتفيزية:

 ، وتتمثل يف اآلتي: 80املادة 

من حوافز مالية ومجركية كل مؤسسة صناعية تستورد التجهيزات اليت تسمح يف سياق تستفيد  -1

 صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو ختفيف ظاهرة االحتباس احلراري والتقليص من التلوث يف كل أشكاله.

يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من ختفيض يف الربح اخلاضع  -2

 للضريبة.

 تنشأ جائزة وطنية يف جمال محاية البيئة.  -3

 تدرج مادة الرتبية البيئية يف برامج التعليم.  -4

 تنمية املساحات اخلضراء يف املناطق العمرانية الكبرية.  -5

ويظهر من خالل هذه اإلجراءات التحفيزية أن انها وسيلة أراد من خالهلا املشرع دعم وتشجيع سياسة 

 سائل املتاحة.محاية البيئة بكل الطرق والو

وأوردها املشرع يف الباب السادس حتت عنوان "أحكام جزائية يف  رابعا: اإلجراءات العقابية والردعية: 

، ويف الفصل الثاني العقوبات 82و  81الفصل األول منه العقوبات املتعلقة حبماية التنوع البيولوجي املادتان 

اىل  84فصل الثالث العقوبات املتعلقة حبماية اهلواء واجلو، من املادة ، ويف ال83املتعلقة  باجملاالت احملمية املادة 

، ويف الفصل 100اىل املادة  88، ويف الفصل الرابع العقوبات املتعلقة حبماية املاء واألوساط املائية من املادة 87املادة 

يف الفصل السادس العقوبات املتعلقة ، و106اىل املادة  101اخلامس العقوبات املتعلقة باملؤسسات املصنفة من املادة 

، ويف الفصل السابع العقوبات املتعلقة حبماية اإلطار املعيشي 108اىل املادة  107باحلماية من األضرار من املادة 

، وهي عقوبات إما باحلبس أو الغرامة أو بالعقوبتني معا يف اجلرائم املاسة بالبيئة109/110من املادة 

xii

. 

 : اخلامتة

مما سبق نتوصل إىل أنه ال ميكن أن تكون تنمية مستدامة إال بالتوازي مع توافر الشروط واإلجراءات       

والتشريعات واملؤسسات املختصة حبماية البيئة، فال تنمية مستدامة حقيقية إال بضرورة وجود توازن 

ة تكاملية وتداخلية بينهما ، حقيقي يف وجود محاية أكيدة للبيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، لوجود عالق
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واالستغالل العقالني للموارد الطبيعية وترشيد استعماهلا، وعدم استنزافها حفاظا على حقوق األجيال املقبلة 

يف الرفاهية بعدم االستغالل املفرط هلذه الطاقات ، وكذا احلفاظ على البيئة اليت نعيش فيها ومحاية اإلطار 

 املعيشي للمواطن.   

ترب اجلزائر من البلدان املواكبة هلذه التطورات اخلاصة حبماية البيئة بإقرارها اسرتاتيجية طويلة وتع   

، ووضعت عددا من اآلليات القانونية واملؤسسية والتمويلية، يف إطار برنامج اإلنعاش 2000املدى ابتداء من سنة 

 االقتصادي.

 اهلوامش:

 .38ر، اجمللد األول، صابن منظور: لسان العرب، لبنان، دار صاد -1

 .99ص، 2005 ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ، اجلزائر،معجم يف القانون الدولي: سعد اهلل عمر -2

التخـرج  : النظـام القـانـوني حلمايــة البيئـة يف ظل التشريـع اجلــزائري، مذكرةانـري سفيـبـن ق -3

 . 4، ص2005 - 2004لنيـل إجازة املـدرسة العليـا للقضـاء، اجلزائر، املدرسة العليا للقضاء، 

سامي زعباط  وعبد احلمبد مرغيت: آليات محاية البيئة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف   -4

حديات، جامعة جيجل، اجلزائر يومي اجلزائر، املرمتر الدولي األول  حول عالقة البيئة بالتنمية: الواقع والت

 .04، ص 2015أفريل  29، 28

مدخل إىل تقييم السياسات البيئية  2012لعام  20إىل ريو + 1972شكراني احلسني: من مؤمتر استكهومل -5

 .150،  2013، صيف خريف 63/64العاملية، جملة حبوث اقتصادية عربية، العددان 

نمية املستدامة ومقتضيات البعد اإليكولوجي دراسة حالة اجلزائر، جنية مقدم املولودة زحوف: الت -7 – 6

 .109/110، ص 2010/2011، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 3أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر 

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،اجلريدة  20/07/2003املؤرخ يف  03/10القانون رقم -8

 .9، ص 2003لسنة  43ية العدد الرمس

التنمية املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن محاية البيئة مع اسيا قاسيمي:  - 9

 امللتقى الدولي الثاني السياسات والتجارب التنموية باجملال العربي واملتوسطي، اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية

اجلمعية التونسية املتوسطية للدراسات ، 2012افريل  27-26 ،باجة )تونس (، ، االفاقالتحديات ، التوجهات 

 .15، التارخيية واالجتماعية واالقتصادية

 .8: النظـام القـانـوني حلمايــة البيئـة يف ظل التشريـع اجلــزائري، مرجع سابق، صانـري سفيـبـن ق -10
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ستدامة ومقتضيات البعد اإليكولوجي دراسة حالة اجلزائر، جنية مقدم املولودة زحوف: التنمية امل  -11

 . 242، ص 2010/2011، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 3أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر 

 : معاينة جرائم البيئة ومتابعتها،  مذكرةحـديـد وهـيـبـةلالطالع على العقوبات بالتفصيل انظر:  – 12

 .2008 – 2005، 16ازة املـدرسة العليـا للقضـاء، اجلزائر، املدرسة العليا للقضاء، الدفعة التخـرج لنيـل إج
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 درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة

 من وجهة نظر العاملني فيها

 فرج إبراهيم حسن أبو مشالةد/ 

أكادميي للرياضيات كلية جمتمع تدريب غزة وكالة الغوث  وطرق التدريس املساعد اذ املناهجأست

 الدولية بغزة "األنروا"

faraj_abu_shammala@yahoo.com 

 م. إبراهيم فرج إبراهيم أبو مشالة

 مجعية مساندة الطفل الفلسطيين ماجستري إدارة

ibrahimeng.555@hottmail.com 

 ملخص البحث باللغة العربية:

يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري 

احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها: )رئيس جملس اإلدارة، نائب رئيس جملس اإلدارة، 

ات، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املدير التنفيذي، املدير العام، مدير مشروع،...(، وعالقتها ببعض املتغري

( فقرة حبسب تدريج 38( حماور، وحتتوى على )4التحليلي، وقاما بتطوير استبانه كأداة للبحث تشتمل على )

( عاماًل، ومت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 143مخاسي، وتطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )

 ت اإلحصائية الالزمة للبحث. إلجراء التحليال (SPSS)االجتماعية 

 وقد أظهر البحث عدة نتائج أهمها:
درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة  

 %(  وهي بدرجة )متوسطة(.66.691نظر العاملني فيها جاءت بوزن نسيب )
ة( حبسب تقدير العاملني يف املنظمات غري احلكومية جاء ترتيب حماور التنمية املستدامة )االستبان 

تنازليًا كما يلي )املساهمة  يف حتقيق التنمية االجتماعية، املساهمة يف حتقي التنمية االقتصادية، 

 املساهمة يف حتقيق التنمية البيئية، وضوح املفاهيم واملبادئ واملهارات املتعلقة بالتنمية املستدامة(.

mailto:faraj_abu_shammala@yahoo.com
mailto:faraj_abu_shammala@yahoo.com
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( يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية α≤0.05)داللة احصائية عند مستوى   ال توجد فروق ذات 

املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى إىل متغريات 

 البحث: اجلنس، عدد سنوات اخلدمة، عمر العامل، املؤهل العلمي.

 عدة توصيات أهمها:ويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان ب

االهتمام بتوافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة، وتعزيز 

نقاط القوة، ومعاجلة نقاط الضعف أو التخفيف من حدتها، والعمل على وضوح املفاهيم واملبادئ واملهارات 

التكامل بني املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، املتعلقة بالتنمية املستدامة، والتعاون والتفاعل و

والقطاع العام، والقطاع اخلاص، من أجل املساهمة يف حتقيق التنمية البيئية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

واإلنتاجية واخلدمية، يف فلسطني، ومصر، والعامل العربي للعيش يف عزة وكرامة، ورفعة وتقدم يف القرن 

 احلادي والعشرين.

 Abstractلخص البحث باللغة اإلجنليزية: م

 مقدمة البحث:

تسعى اجملتمعات اإلنسانية احمللية والعربية والدولية إىل خدمة الفرد واجملتمع وتنميته، وتتحمل املؤسسات 

واملنظمات احلكومية نصيبها من التفكري والتدبري، والتخطيط االسرتاتيجي، واإلدارة احلكيمة، واختاذ 

الطاقات  من أجل حتقيق التنمية الشاملة القرارات، وحل املشكالت، وإقامة املشاريع االستثمارية، واستغالل 

املستدامة يف مجيع أحناء الدولة، ولكن العبء ثقيل، واحتياجات اجملتمع يف القرن احلادي والعشرين 

كبرية وواسعة، والظروف صعب عامليًا، وظروفنا يف العامل العربي ال ختفى على أحد، فيعاني العامل العربي من 

ثل: األمية، الفقر، واملرض، والعشوائيات، زيادة عدد السكان، والغزو الثقايف بعض املشكالت والتحديات، م

والفكري، واخرتاق واحرتاق يف اهلوية الثقافية والوطنية، واهتزاز يف القيم واألخالق، والتلوث البيئي،...، 

رب وقد وبالرغم من أن هذه املشكالت قد ختتلف من دولة عربية إىل أخرى، وهي مشكالت نسبية قد تك

تصغر أو قد تنعدم، إال أن احلكومات العربية تسمح لبعض املنظمات واملؤسسات غري احلكومية واألهلية، 

والقطاع اخلاص، والقطاع العام مبد يد املساعدة، واملساهمة يف حل بعض املشكالت، وحتقيق التنمية 

يًا، وتكنولوجيًا،...، سعيًا إىل  خدمة اجملتمع الشاملة املستدامة اجتماعيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، إنسانيًا، بيئ

وتنميته، وحتقيق اخلاء والتقدم واالزدهار، واحرتام ومحاية الوطن واملواطن، وإعداد الكوادر البشرية 
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املتعلمة واملتدربة واملتمتعة بالكفايات الالزمة لسد حاجات سوق العمل، واستثمار القطاعات اإلنتاجية 

 ايري اجلودة الشاملة، وتلبية احتياجات الفرد واجملتمع، والعيش يف عزة وكرامة.واخلدمية، وحتقيق مع

وقد ظهرت املنظمات يف حياة اجملتمع اإلنساني عندما بدأت اجلماعات األولية كاألسرة والقبيلة تتحلل من 

لثغرات نتيجة القيام بوظائفها الرئيسية ويف مقدمتها التنشئة االجتماعية، وعملت هذه املنظمات على سد ا

هلذا التحلل ثم أخذت تنمو وتنتشر بالتدريج حتى أصبحت تغطى اغلب نواحي النشاطات احليوية يف 

اجملتمع اإلنساني املعاصر، وتقوم املنظمات غري احلكومية بنشاطات تنموية مباشرة لتحسني نوعية احلياة 

، وتشمل نشاطاتها تقديم اخلدمات الصحية ملئات اآلالف من املواطنني، وخصوصًا الفئات الفقرية واملستضعفة

والتعليمية والرعاية االجتماعية إضافة إىل النشاطات املوجهة خللق فرص العمل ومكافحة الفقر وتقديم 

اإلقراض الصغري جدًا، وتشغيل شبكات األمان ملختلف شرائح وطبقات اجملتمع الفلسطيين. وشهدت السنوات 

ذه املنظمات اىل جماالت عمل جديد تركز على حقوق اإلنسان، األخرية تطورًا نوعيا يف ولوج ه

والدميقراطية، وحقوق املرأة والطفل. وقد عملت هذه املنظمات يف مجيع أحناء مناطق الضفة الغربية وقطاع 

غزة وعلى مستوى مجيع احملافظات الفلسطينية، مما وسع أعداد املستفيدين منها، كما متيزت، بشكل 

( إىل 2002ية وبإداريني وكوادر على مستوى رفيع، ويشري تقرير التنمية البشرية الفلسطيين )عام، بقدرات مال

أن تنامي رغبة اجلمهور الفلسطيين يف املشاركة يف صناعة القرار وتنشيط اهتمامه بالتعليم  والثقافة، 

الفوقية األولية املشرتكة وحتليه بقدر أوسع من املرونة والتكيف مع املستجدات، كان نتاجًا مباشرًا للبنية 

 ( 72، 71: 2012. )احللو، 1967اليت متكن الفلسطينيون من إنشائها بعد العام 

تعيش املنظمات يف بيئة متغرية، تتسم بدرجة عالية من التعقيد، وتؤدي خدماتها يف بيئة سياسية و

ري فيها الفرص املتاحة وتتغ ،واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وثقافية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم

بالكامل، تشمل هذه التغريات اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية، 

 اإلدارةهذه املؤسسات بالتطور اهلائل واملتسارع يف عاملنا الذي نعيش فيه، هذا مما جيعل مهمة  وتتأثركما 

ملنظمات القدرة على التكيف والتأقلم مع بيئتها الداخلية املنظمة، ويستوجب من ا أهدافيف حتقيق  أصعب

: 2007سيكون مصريها االختفاء واالنزواء. )الشويخ،  وإالواخلارجية حتى تستطيع االستمرار والنمو والبقاء، 

21) 

وقد اكتسبت املنظمات األهلية الفلسطينية أهمية خاصة من حيث دورها ليس فقط يف عملية البناء وإمنا 

يف حتديد مضمون هذه العملية وتقديم منظور تنموي وثقايف  يأخذ بعني االعتبار القيم التالية: كذلك 
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العدالة االجتماعية، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، االعتماد على الذات، املشاركة اجملتمعية، إشراك املرأة 

والتكامل، واالستناد إىل مبادئ يف العملية التنموية، محاية حقوق الفئات الضعيفة واملهمشة، واالستدامة 

 (43، 42: 2008ومقاربات التنمية البشرية املستدامة. )مطر، 

ويعترب التخطيط االسرتاتيجي الطريقة اليت متكن املسئولني من توجيه املنظمة بدًء من االنتقال من جمرد 

لديناميكية الداخلية رؤية خمتلفة العوامل ا إىلوصوال  األزماتاليومية ومواجهة  اإلداريةالعمليات 

واخلارجية القادرة على حتقيق التغيري يف البيئة احمليطة بهم، مبا حيقق يف النهاية توجيها فعاال بصورة 

 (14: 2004خرباء بيمك، )ملؤسساتهم.   أفضل

الفلسطينية طيلة عشرات السنني يف الضفة الغربة وقطاع غزة وفقا لدستور  األهليةوقد عملت املؤسسات 

قدمتها  اليتوقد تنوعت اخلدمات  ،ني تنظم عالقة اجملتمع الفلسطيين مبؤسساته الرمسية والشعبيةوقوان

نتيجة حرية  أوسععلى املستويني العمودي واالفقى. فقد مشلت قطاعات اجتماعية  األهليةاملؤسسات 

خلدمات فيما حركتها واندفاعها للمساهمة يف عملية البناء، وميكن تلخيص العناوين العريضة هلذه ا

، يف جمال التنمية اإلنسانيلي: "يف جمال احملافظة على البيئة، يف جمال الثقافة، يف جمال حقوق 

 (2003بو علبة، أوالطفل". ) املرأة، يف اجملال الصحي، يف جمال والتأهيلاالقتصادية، يف جمال التدريب 

ة غري احلكومية كباقي منظمات العامل تعيش املنظمات الفلسطيني أن إىل اإلشارةال بد من  اإلطاريف هذا و 

حالة متغرية فالبيئة التى تعمل بها بيئة مضطربة وغري مستقرة وهذا كله يضع حتديات ومتطلبات 

ا من قبل، فكيف يستطيع املدير هاجهوويف هذه املنظمات، لرمبا مل ي واملسئولنياملديرين  أمامكبرية 

مع هذه التحديات وحيافظ على استمرارية وبقاء  والتأقلمكيف مواجهة هذه التغريات؟ وكيف يستطيع الت

املنظمات الفلسطينية  أنرات الكبرية التى حتيط بها؟ كما ثاملنظمة وضمان جناحها وفاعليتها يف ظل املؤ

الفلسطينية  األراضيالبيئة االقتصادية واالجتماعية يف  تأهيلعلى صعيد  هامًا غري احلكومية تلعب دورًا

على صعيد  واضٍح فقد قامت املنظمات الفلسطينية غري احلكومية خالل السنوات املاضية جبهٍد ،احملتلة

اجملتمع الفلسطيين على الرغم  ألولوياتتستجيب  أنالتنمية، واستطاعت  أو اإلغاثةتنفيذ العديد من برامج 

ومن الضروري ان  ،الفلسطينيني املواطننيجتاه  اإلسرائيلية لإلجراءاتنتيجة  نشأتمن الصعوبات الكبرية التى 

من خالل االستمرار يف  ،متعددة يف املرحلة املقبلة إضافية أدوارًاتلعب املنظمات الفلسطينية غري احلكومية 

تقديم اخلدمات الطارئة والتنموية للمجتمع الفلسطيين وتطوير القدرات املؤسسية والتنظيمية يف املنظمات 

نظمات الفلسطينية غري احلكومية حسب احصائيات وزارة الداخلية لعام وقد بلغ عدد امل ،غري احلكومية
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وتواجه املنظمات الفلسطينية غري احلكومية بعض التحديات ، ( منظمة يف خمتلف اجملاالت682حنو ) (2004)

تغيري ملواكبتها، فاملنظمات غري احلكومية ال تعمل  أحداثالتى تفرض نفسها على بيئة العمل وتفرض 

ن البيئة املوجودة بها فهي تؤثر وتتاثر مبا حيدث من تغريات خارجية واليت تفرض بدورها بعض مبعزل ع

تلك  أمام األيديتقف مكتوفة  أنالتغريات الداخلية، وال تستطيع املنظمات الفلسطينية  غري احلكومية 

تطيع ان تواجه تبادر باحداث التطوير التنظيمي والتخطيط له مقدما حتى تس أنالتغريات، ولكن جيب 

 (3: 2006. )مرزوق، أنشطتهاالتغريات حبكمة ودون ارتباط يف 

، فاخلدمات اإلنسانيطلق البعض على عصرنا احلاضر عصر املنظمات تهيمن على خمتلف مناحي حياة و

ا خل، التى يتمتع بها ويستفيد منهإية والشبابية والرياضية واملسرحية والفنية..فالصحية واالجتماعية والثقا

من  اإلنسانوما يتناوله  ،مشرتكة أم أهلية، تقدم من خالل وبواسطة املنظمات املختلفة حكومية او األفراد

التى يستخدمها تصنعها وتنتجها  واألدواتواملأوى الذي يسكنه والتجهيزات  ،غذاء وما يلزمه من لباس

من خالل املنظمات  إالاملنظمات املختلفة، وما يستخدمه من وسائل نقل واتصاالت ال حيصل عليها الفرد 

اجملتمع يعملون يف هذه املنظمات املختلفة، وما كان  أبناءنسبة عالية من  أن إىل باإلضافةاملختلفة، هذا 

املنظمة  إىلوميكن النظر  ات احلياة احلديثة العصرية بدون املنظمات.لينعم بوسائل الرفاه ومقوم اإلنسان

بكفاية  أهدافهاوعليه يتوقف جناحها يف حتقيق  اإلنسانعناصره هو  أهمكيان اجتماعي  أنهاعلى 

 اإلنسانتعتمد على  األخرىللمنظمة ليست هامة، ولكنها هي  األخرىاملكونات  أنوفعالية، وهذا ال يعنى 

 خذ هذا االهتمام يتزايد بشكٍلأيف املنظمات يف العشرينات، و اإلنسانيالهتمام اجلاد بالعنصر وقد بدا ا

العامل احلاسم يف جناحها وتقدمها  اإلنسانتعترب  أنواعهااملنظمات على اختالف  وأصبحت ،ومستمٍر مضطرٍد

على  فأكثر أكثرركز ت تقدمًا األقلكثري منها وخباصة الدول  أخذتوعلى مستوى الدول،  ،وازدهارها

 (19 :2004وتعتربه عماد ثروتها والعنصر احلاسم يف تقدمها وازدهارها. )حريم،  اإلنسان،

وقد جاء يف بروشور )أو نشرة أو مطوية( املؤمتر العلمي العاشر لكلية اآلداب جامعة بين سويف يف مجهورية 

يف صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية( أنه قد  مصر العربية بعنوان )حنو بناء إسرتاتيجية للتنمية املستدامة

م(، وعندما عقد مؤمتر قمة األرض 1972بدأ االهتمام باستخدام "التنمية املستدامة" يف مؤمتر استكهومل عام )

م( مت التصديق على فكرة التنمية املستدامة رمسيًا، واعتمد اجملتمع الدولي 1992يف ريودي جانريو عام )

(، الذي يعد مبثابة خطة عمل عاملية مل يسبق هلا مثيل للتنمية املستدامة. ولكن 21) جدول أعمال القرن

أفضل االسرتاتيجيات ال قيمة هلا اال بقدر تنفيذها، لذا وفر مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف 
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علية، وحتديد أهداف م( فرصًة مهمًة للزعماء، إلقرار خطوات ف2002)جوهانسربج( جبنوب أفريقيا يف سبتمرب )

( على حنو أفضل. ويقصد "بالتنمية املستدامة" 21قابلة للقياس الكمي، من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن )

اإلدارة احلكيمة للموارد الطبيعية املتاحة بشكٍل يكفل الرخاء االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 

 ، واملقبلة.وحتقيق االحتياجات اإلمنائية والبيئية لألجيال احلالية

وتأسيسًا على ما سبق، ونظرًا ألهمية املنظمات غري احلكومية يف خدمة اجملتمع وتنميته، ودورها يف 

حتقيق أهداف املنظمات احلكومية، وتغطية بعض اجلوانب اجملتمعية اليت حتتاج إىل املساعدة والتنمية، 

دامة يف اجملتمع، واملساهمة يف تقدم وأهمية تفعيل اسرتاتيجيات وطرق وأساليب ووسائل التنمية املست

وازدهار ورفاه كافة شرائح اجملتمع، وتنميته اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ومدنيًا، وسياسيًا، وبيئيًا، وإنسانيًا، 

وتكنولوجيًا، ورغبًة يف تفعيل دور املؤسسات العلمية والصناعية واإلنتاجية واخلدمية لصاحل أفراد اجملتمع 

، ومصر وصعيدها، والعامل العربي بصفة عامة، وانسجامًا مع رؤية ورسالة املؤمتر العاشر لكلية يف فلسطني

اآلداب جامعة بين سويف حنو إسرتاتيجية للتنمية املستدامة يف صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية؛ جاءت 

 املنظمات غري احلكوميةيف  درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامةفكرة هذا البحث بعنوان )

 (.مبحافظات غزة

 مشكلة البحث وأسئلته: 
 مت حتديد مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

ما درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة  

 نظر العاملني فيها؟

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى ملتغري اجلنس: 

 )ذكور، إناث(؟

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

ات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى ملتغري عدد سنوات املستدامة يف املنظم

 سنوات(؟10سنوات، أكثر من 10-5سنوات، من5اخلدمة: )أقل من 
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يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

افظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى ملتغري العمر: )أقل املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبح

 عاما(؟40عاما، أكرب من 40-30عاما، من 30من 

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فيها تعزى ملتغري املؤهل املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني 

 العلمي: )دبلوم، بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه(؟

 البحث:  فرضيات

 لإلجابة على أسئلة البحث مت صياغة الفروض التالية:

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى ملتغري اجلنس: 

 )ذكور، إناث(.

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى ملتغري عدد سنوات املستدامة يف املنظمات غري 

 سنوات(.10سنوات، أكثر من 10-5سنوات، من5اخلدمة: )أقل من 

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

زة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى ملتغري العمر: )أقل املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غ

 عاما(.40عاما، أكرب من 40-30عاما، من 30من 

يف درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

عزى ملتغري املؤهل املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها ت

 العلمي: )دبلوم، بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه(.

 أهداف البحث: 
 هدف هذا البحث إىل:

مبحافظات  يف املنظمات غري احلكومية متطلبات حتقيق التنمية املستدامة تسليط الضوء على درجة توافر

 .من وجهة نظر العاملني فيها غزة
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يف  متطلبات حتقيق التنمية املستدامة إحصائية يف درجة توافرالكشف عن وجود فروق ذات داللة 

 ، تعزى إىل متغريات البحث:من وجهة نظر العاملني فيها مبحافظات غزة املنظمات غري احلكومية

 اجلنس: )ذكور، إناث(. 
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10 -5سنوات، من  5عدد سنوات اخلدمة: )أقل من  
 عاما(. 40عاما، أكرب من  40 -30عاما، من 30ات غري احلكومية )أقل من عمر العاملني يف املنظم 
 املؤهل العلمي للعاملني )دبلوم، بكالوريوس، ماجستري، دكتوراة(. 

تقديم جمموعة من التوصيات واملقرتحات، من أجل توافر متطلبات التنمية املستدامة يف املنظمات غري 

نقاط القوة، ومعاجلة نقاط الضعف أو  ع وتنميته، وتعزيزاحلكومية، وتفعيل دورها يف خدمة اجملتم

يف مجيع املؤسسات العاملة احلكومية وغري  ةالتخفيف من حدتها، والسعي إىل حتقيق التنمية املستدام

احلكومية )الصناعية والتجارية والرتبوية والعلمية والصحية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

ية واخلدمية( يف فلسطني، ومصر، والعامل العربي، للعيش يف عزٍة وكرامٍة ورفعٍة والتكنولوجية... اإلنتاج

 ورخاٍء وتقدٍم يف القرن احلادي والعشرين.

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

يتناول البحث موضوعًا مهمًا وحيوًيا مفيدًا، وهو حتقيق التنمية الشاملة املستدامة يف املنظمات غري  

 احلكومية.
يفيد هذا البحث اجملتمع يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة اليت تسهم يف تقدمه وازدهاره،  

 واحملافظة على  خرياته، ومحاية بيئته صاحلة وحمفزة.
 يفيد هذا البحث املنظمات غري احلكومية يف تفيعل دورها، وحتقيق رؤيتها ورسالتها. 
مات غري احلكومية يف اكتساب الكفايات واملهارات الالزمة ألداء يفيد هذا البحث العاملني يف املنظ 

 املهام والواجبات املوكلة إليهم.
قد يفيد هذا البحث يف توفري عوامل املشاركة والتعاون والتكامل والتواصل، وتبادل اخلربات بني  

 املنظمات غري احلكومية، واملنظمات احلكومية، سعيًا إىل حتقيق التنمية الشاملة.
قد حيث هذا البحث إىل إجراء أحباث أخرى، تتناول جوانب أخرى، من جوانب التنمية الشاملة، ويف  

 مؤسسات وقطاعات جمتمعية خمتلفة يف الوطن العربي الكبري.
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 حدود البحث: 

 يشتمل البحث على احلدود التالية:

 حدود موضوعية: التنمية الشاملة املستدامة. 
 احلكومية. حدود مؤسساتية: املنظمات غري 
 حدود بشرية: العاملني يف املنظمات غري احلكومية. 
 حدود مكانية: حمافظات غزة يف فلسطني. 
 م. 2016شهر مارس/  -م2015حدود زمانية: من شهر ديسمرب/  

 مصطلحات البحث: 

 يتناول البحث املصطلحات التالية:

،...، اليت تليب حاجات اجملتمع يف احلاضر، التنمية املستدامة: هي التنمية االقتصادية، االجتماعية، البيئية

مستخدمة معايري ومؤشرات وشروط التخطيط االسرتاتيجي املتميز، وتسعى إىل تلبية احتياجات اجملتمع 

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف املستقبل حبيث يدوم أثرها، وينتقل أثرها جلميع جماالت احلياة، وهي اليت 

كسبهم املعارف واخلربات واملهارات واالجتاهات والقيم للمحافظة على التنمية تزود األفراد واجملتمع وت

 ومحايتها والدفاع عنها، وحتقيق خدمة اجملتمع وتنميته وتقدمه وازدهاره.

املنظمات غري احلكومية: مؤسسات أو مجعيات أو هيئات أو مراكز أو وحدات تتمتع بشخصية اعتبارية، 

غري حكومية، تنشأ يف ضوء اتفاق بني أشخاص طبيعيني عاديني، يتمتعون خريية، مستقلة غري رحبية، و

بإدارة حكيمة للموارد الطبيعية املتاحة، ويوظفون التخطيط االسرتاتيجي، وحيافظون على البيئة ومجاهلا 

 وصفائها، واملناخ التنظيمي املالئم، من أجل حتقيق أهداف مشروعه تليب خدمة اجملتمع وتنميته.

 الدراسات السابقة: 

 من االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة، ويعرض فيما يلي بعضها: انمتكن الباحث

 (:2015دراسة )احللو، 
( منظمة غري حكومية 100هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور تطبيق مبادئ احلكم الرشيد يف أكرب )

ه املنظمات يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع. وإلجراء هذه يف قطاع غزة، وأثرها على مساهمة هذ

الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام مبراجعة األدبيات النظرية والدراسات السابقة 

لتحديد مبادئ احلكم الرشيد، وحتديد معايري حتقيق التنمية املستدامة، كما أعد الباحث استبانة مت 



 

 

املستدامة يف  املؤمتر العاشر لكلية اآلداب بعنوان حنو بناء اسرتاتيجية للتنميةأعمال 
 صعيد مصر يف ظل العلوم اإلنسانية 

 م2016مارس  14 -13يف الفرتة من 
 

 

 

282 

( استبانة، وقد توصلت الدراسة إىل 145ها على رؤساء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيون وقد مت اسرتداد )توزيع

 عدة نتائج من أهمها:

%(، حيث تقوم (77.77يتم تطبيق مبادئ احلكم الرشيد يف املنظمات غري احلكومية يف قطاع غزة بنسبة 

لعدل واملساواة، اإلمجاع، األنظمة الداخلية )حكم املنظمات غري احلكومية بتطبيق مبادئ )املساءلة، ا

القانون(، الفاعلية والكفاءة، الرؤيا االسرتاتيجية، الالمركزية، الشفافية( بنسب مقبولة تظهر وعي عام 

 لدى هذه املنظمات حنو اآلثار اإلجيابية للحكم الرشيد كأسلوب إداري.
مبادئ احلكم الرشيد يف املنظمات غري احلكومية يف توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية بني تطبيق 

قطاع غزة واملساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة، حيث يساهم تطبيق تلك املبادئ يف حتقيق التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف اجملتمع.
 وخلصت الدراسة إىل عدة توصيات من أهمها:

وضع آليات عملية ولوائح داخلية لتعزيز تطبيق مبادئ احلكم ضرورة قيام املنظمات غري احلكومية ب

الرشيد يف خمتلف املراحل اإلدارية، واالستعانة جبهات متخصصة لإلشراف على وتقييم هذا التطبيق يف 

املنظمة، إىل جانب ضرورة تطوير برامج تدريبية خاصة للعاملني يف املنظمات وفق االحتياجات الالزمة 

مبادئ احلكم الرشيد، والعمل على زيادة الوعي اجملتمعي والوعي لدى العاملني يف  لضمان جناح تطبيق

 املنظمة حنو أهمية املساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة ومعايري تطبيقها.
ختصيص اجلهات املاحنة جلزء من منحها لدعم املنظمات غري احلكومية بالتكاليف التشغيلية والتطويرية 

 كم الرشيد، وربط األهداف العامة للمنح والتمويل مبعايري حتقيق التنمية املستدامة.لتطبيق مبادئ احل
تفعيل دور احلكومة يف توجيه أنشطة ومشاريع املنظمات غري احلكومية حنو املساهمة يف حتقيق 

 التنمية املستدامة يف قطاع غزة.
 (:2010دراسة )صيام، 

النسوية  األهليةاملؤسسات  بأداءخطيط االسرتاتيجي وعالقته  اىل التعرف على تطبيق الته الدراسة هذ تهدف

يف قطاع غزة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة خصيصا جلمع البيانات، 

النسوية  األهليةمقابالت وجمموعة مركزة واحدة مع مدراء/ات املؤسسات  (5) بإجراءوكذلك قامت الباحثة 

 إلدارة.اجملس  أعضاءو أ
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، ياالسرتاتيجالعليا للتخطيط  اإلدارةنتائج البحث ما يلي: وجود  عالقة اجيابية بني كال من )دعم  وأظهرت 

، إسرتاتيجية"، وجود خطة وأهداف"رؤية ورسالة  إسرتاتيجيةاالسرتاتيجي البيئي، وجود توجهات  لالتحلي

النسوية يف  األهليةاملؤسسات  أداء( وبني اإلسرتاتيجية، متابعة وتقييم اخلطة اإلسرتاتيجيةتنفيذ اخلطة 

النسوية لديها فهم واضح وقناعة بعملية  األهليةاملؤسسات  إداراتقطاع غزة، كما كشفت النتائج ان 

 األهليةالتخطيط االسرتاتيجي وتشجيع العاملني/ات على املشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي، وان املؤسسات 

وحمددة  إسرتاتيجية أهدافوكذلك تقوم بتطوير  ،وير رؤية ورسالة واضحة ومكتوبةالنسوية تقوم بتط

مبا  يتالءم مع  إسرتاتيجيتهامكتوبة، وختتار  تطور خططا اسرتاتيجية وتنفيذية وأنهاواضحة ومكتوبة، 

قوم باجتذاب ت وأنها، وأهدافهاقدرتها الداخلية والظروف اخلارجية اليت تواجهها وتنسجم مع رؤيتها ورسالتها 

وتقوم بنفس الوقت بتطوير قدرات  اإلسرتاتيجيةالبشرية ذات اخلربة واملهارة الالزمة لتنفيذ اخلطة  املوارد

 وأنشطتهاالنسوية ختتار براجمها  األهليةن املؤسسات أ، واإلسرتاتيجيةعامليها مبا يساهم يف تنفيذ اخلطة 

 يساهم يف زيادة الطلب على خدماتها.مبا يتالءم مع احتياجات فئاتها املستهدفة، مما 

: ضرورة االستمرار بتطبيق التخطيط االسرتاتيجي من أهمهاىل جمموعة من التوصيات ت الدراسة إكما خلص

تواجه عملية التخطيط االسرتاتيجي  اليتقبل املؤسسات النسوية، وضرورة العمل على تذليل الصعوبات 

العليا هلذه املؤسسات يف التخطيط االسرتاتيجي،  لإلدارةيبية بكل  مراحلها، وضرورة عقد الدورات التدر

يف املؤسسات النسوية، وضرورة تبنى املؤسسات النسوية لنظم  اإلداريةدائرة لنظم املعلومات  إنشاءوضرورة 

 األداءتقوم املؤسسات النسوية بتحديد مؤشرات  أنرقابة وتقييم واضحة ومكتوبة ومالئمة، وضرورة 

 املؤسسي الفعلي.  األداءلتحديد درجة  آلخر،اخلاصة بها وقياسها من وقت 
التعرف على دور اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف تطوير  إىلهدفت الدراسة  (:2010دراسة )الطهراوي، 

ومدى  غزة،مبحافظات  االداء املؤسساتي من خالل دراسة واقع التخطيط االسرتاتيجي لتنمية املوارد البشرية

لقائمني على صياغة ومتابعة وتقييم تلك اوالتعرف على مستوى  ،تطوير تلك االسرتاتيجيات بشكل مهنى

ومدى قدرة تلك  ،توجه املنظمات غري احلكومية اجتاه االستثمار يف العنصر البشري وأيضًااالسرتاتيجيات. 

مبا حيقق اهدافها يف االستمرار واملنافسة  اأدائهاملنظمات على االستفادة من تلك االسرتاتيجيات يف تطوير 

 ،( منظمة غري حكومية117وتقديم اخلدمات للفئات املستهدفة. وقد طبق الباحث دراسته على عينة قدرها )

ما   ًا،( موظف240من خالل اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت ) األصلي،%( من جمتمع الدراسة 13أي ما نسبته )

 جلمع البيانات.  كأداةمنسق وحدة(، وقد استخدم الباحث االستبانة  ،فرع، مدير مشروعبني )مدير عام، مدير 
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 مستوىن أ% من املنظمات غري احلكومية لديها اسرتاتيجيات لتنمية املوارد البشرية. و80 أنالنتائج  وأظهرت

التمويل  أنالدراسة  وأظهرت ،(%78) بـيقدر و ،نسبيًا اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف تلك املؤسسات عاٍل

 وإعدادمن القائمني على صياغة  (%75)ن أو ،يف تطوير تلك االسرتاتيجياتأساسٍي  اخلارجي يساهم بشكٍل

ن أظهرت النتائج أكما  ،االسرتاتيجيات لتنمية املوارد البشرية لديهم مستوى مهنى مناسب ومالئم لتلك املهنة

 .   عاٍم يف تطوير االداء املؤسساتي بشكٍل جيابٍيإ ساهمت بشكٍلاسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية 

وقد سعت هذه الدراسة إىل توضيح مساهمة  :Nikkah and Redzuan, 2010) دراسة  نيكا وريدزوان)

املنظمات غري احلكومية يف التنمية اجملتمعية املستدامة. واعتمدت الدراسة على إطار نظري لربط وظائف 

حلكومية بالتنمية املستدامة يف البلدان النامية، كما اعتمدت على حتليل الدراسات املنظمات غري ا

السابقة يف تكوين هذا اإلطار. وأوضحت الدراسة أن  املنظمات غري احلكومية لديها العديد من الربامج 

 والوظائف واألدوار اليت تساعد اجملتمع على التمكني، من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

د توصلت الدراسة إىل أن املنظمات غري احلكومية لديها القدرة على متكني اجملتمع من حتقيق التنمية وق 

 املستدامة، من خالل تطبيق الربامج والوظائف املتعلقة بتمويل املشاريع الصغرية وأنشطة بناء القدرات. 
نظيمي على فعالية القرارات اإلدارية هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التطوير الت (:2008دراسة )مطر، 

يف املؤسسات األهلية يف قطاع غزة. كما هدفت أيضًا إىل التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة احصائية 

يف إجابات املبحوثني تعزى للخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة. ولقد مت استخدام املنهج الوصفي 

م، ومت اختيار 2007منظمة أهلية مسجلة يف دليل األمم املتحدة لعام  (262التحليلي، ويضم جمتمع الدراسة )

( عاملني دائمني فأكثر، أو تضم 10( منظمة، بعد التأكد من استيفائها للشروط، وهي أن تضم املنظمة )160)

( متطوعني فأكثر، إن كان عدد العاملني بها يقل عن عشرة، وقد استخدم الباحث استبانة ومت توزيع 10)

 ( فردًا باإلجابة عليها وإرجاعها. 153( استبانة، على مدراء املنظمات األهلية، حيث قام )160)

 ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:

وجود عالقة ذات داللة احصائية بني مجيع جماالت التطوير التنظيمي وفاعلية القرارات اإلدارية يف  

لت هذه اجملاالت األهداف واالسرتاتيجيات، اهليكل املؤسسات األهلية يف قطاع غزة، وقد مش

التنظيمي، األساليب واألدوات التكنولوجية، تنمية وتطوير العاملني، االنظمة والسياسات اإلدارية 

 وجمال العمل اجلماعي.
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وجود بعض الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة يف بعض جماالت التطوير التنظيمي تعود  

 ة مثل: )العمر واملؤهل العلمي وعدد سنوات اخلدمة(.للمتغريات الشخصي

 وتوصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات من أهمها:

العمل على تطوير اهلياكل التنظيمية يف املؤسسات غري احلكومية بشكل مستمر جيعلها قادرة  

يزيد من  على مواكبة التغريات يف بيئة العمل، وإجراء تعديالت يف أنظمة وسياسات املؤسسة، مبا

 فاعليتها يف اختاذ القرارات.
العمل على تنمية وتطوير العاملني يف جمال اختاذ القرارات، وزيادة مشاركتهم يف العملية اإلدارية  

بشكل عام األمر الذي يؤدي إىل تطوير املؤسسة وتعزيز كفاءتها، والتخصص يف جماالت العمل 

 األهلي بداًل من التكرار وعدم الوضوح.

تناولت الدراسة الدور الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية لالستفادة من  (:2008)حنني أبو حنلة، دراسة 

التمويل الدولي لدعم أصحاب املشاريع، وخلق فرص عمل مستدامة، وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

جمال التنمية، وبلغ ( منظمة غري حكومية يف قطاع غزة تعمل يف 176حيث تكون جمتمع الدراسة من )

( منظمة غري حكومية مت حتديدها بشكٍل عشوائٍي، واستخدمت الباحثة 90حجم العينة يف هذه الدراسة )

 االستبانة إىل جانب اجملموعات البؤرية، واملقابالت كأدوات جلمع املعلومات. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة مباشرة بني غياب التخصص يف جمال حمدد للمنظمات غري 

احلكومية، وفشل يف قدرة خلق فرص عمل مستدامة، كذلك فقد ووجدت الدراسة أن اجلهات املاحنة 

ثرت سلبًا على قدرة لديها سياساتها اخلاصة اليت تركز على مشاريع الطوارئ، والتدريب والعمالة املؤقتة اليت أ

خلق فرص العمل املستدامة. وقد أوصت الدراسة املنظمات غري احلكومية بضرورة التخصص يف جمال حمدد 

لزيادة كفاءة وفعالية العمل، وبالتالي حتقيق التنمية املستدامة، إىل جانب حماولة التغلب على السياسات 

املنظمات اليت ختدم أولويات اجملتمع وأهداف تلك  املفروضة من قبل اجلهات املاحنة، وفرض أولويات هذه

 املنظمات.    
التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمات غري ممارسة التعرف على واقع  إىلهدفت الدراسة  (:2006دراسة )األشقر، 

، وذلك من خالل التعرف على وضوح املفهوم العلمي للتخطيط االسرتاتيجي لدى يف قطاع غزة احلكومية

ذه املنظمات، ومدى املمارسة والتطبيق هلذا املفهوم، والتعرف على املعوقات التى تواجه التخطيط مديري ه
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االسرتاتيجي كما يراها املديرون، والتعرف على اثر بعض اخلصائص الشخصية والتنظيمية يف وضوح 

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. واملفهوم. 

من مديري املنظمات لديهم وضوح للمفهوم العلمي للتخطيط االسرتاتيجي،  %(66.7) أنالنتائج  أظهرتوقد 

حيث بلغ املتوسط احلسابي العام لفقرات املمارسة  ،عاليٍة مييلوا ملمارسة هذا النوع من التخطيط بدرجٍة وأنهم

 املديرين ال ينظرون أنالدراسة  أظهرتكما  %( بدرجة كبرية،72.4( درجات، بنسبة )(5( من 3.62)

عملية ممارسة التخطيط االسرتاتيجي  أماممت عرضها عليهم كمعوقات تقف  اليت ددةللمعوقات احمل

وعدم استقرار الظروف البيئية يف قطاع  ،عالية غري متوفرة إداريةمهارات  إىل)التكلفة العالية، واحلاجة 

 اإلمكانات، ونقص وأخرىرتة وجود معوقات اخرى كمتغري طاقم العاملني بني ف إىلبعضهم  أشارغزة(، بينما 

يف  إحصائيةالدراسة عدم وجود فروق ذات دالة  وأظهرت ،ساندة الكافية من السلطةملاملادية، وعدم تلقى ا

)جنس املدير، عمره، مؤهله العلمي، سنوات  :وضوح املفهوم العلمي للتخطيط االسرتاتيجي تعزى للخصائص

بينما هناك فروق ذات  ،وكذلك للخصائص التنظيمية )عدد املتطوعني، عدد العاملني الدائمني( ة(،اخلرب

داللة  تالدراسة عدم وجود عالقة ذا أوضحتتعزى للمتغري التنظيمي عمر املؤسسة، كما  إحصائيةداللة 

الدراسة بضرورة  أوصتوقد  ،بني وضوح املفهوم ومستوى املمارسة العملية للتخطيط االسرتاتيجي إحصائية

 جدية من وضوح الرسالة والرؤية.  أكثرتعميق الفهم واملمارسة بصورة 
حتديد مفهوم واسرتاتيجيات البناء املؤسسي للمنظمات غري  إىلتهدف الدراسة  (:2003دراسة )حسن، 

 ،تتكون الدراسة من ثالث فصولو ي،الفاعلني الرئيسيني يف منظومة اجملتمع املدن كأحد ،احلكومية

 :عدة نتائج منها إىلتوصلت الدراسة و

 األدبياتمفهوم البناء املؤسسي غري واضح املعامل على مستوى املنظمة غري احلكومية، معظم  أن 

نه ال توجد أكما  ،وليس على مستوى املنظمة املفردة ،تتحدث عن املفهوم على مستوى القطاع

 غري احلكومية مؤسسيًا.اسرتاتيجيات واضحة وحمددة املعامل لبناء املنظمات 
للرقابة  أداةوليس جمرد  ،تتم عمليات املتابعة والتقييم حبيث تكون مناسبة لعملية التعلم أنجيب  

 واملراجعة.
املصرية ال تتم بالفاعلية  األهليةتطبيقات أنشطة وبرامج البناء املؤسسي يف واقع اجلمعيات  إن 

 املطلوبة.
 فعيل مفهوم البناء املؤسسي وتطبيقاته يف الواقع املصري: الدراسة عددا من التوصيات لت وقدمت 
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العاملني  واألكادمييني ،مةتامله األطراف، املمارسني، األهليةنشر مفهوم البناء املؤسسي بني اجلمعيات  

 يف جمال املنظمات غري احلكومية.
 املصرية. األهليةتطوير اسرتاتيجية عامة لبناء اجلمعيات  
على استخدام املتابعة  والتأكيدعمليات املتابعة والتقييم  بأهمية األهلية نشر وتوعية اجلمعيات 

 والتقييم كمناسبة للتعلم من خربة املاضي.
 املصرية مؤسسيًا. األهليةلبناء اجلمعيات  ،دعم قدرات املنظمات الوسيطة كاسرتاتيجية طويلة املدى 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أداء  املنظمات غري احلكومية يف الضفة الغربية  (:2001دراسة )شليب، 

وقطاع غزة من فلسطني، وبينت هذه الدراسة أن عدد املنظمات غري احلكومية الفاعلة يف الضفة الغربية 

ملت بياناتها ( منظمة، توزعت على القطاعات املختلفة، يف حني أن عدد املنظمات اليت اكت926وقطاع غزة هو )

( منظمة، واقتصر التحليل يف هذه الدراسة على هذه  املنظمات، وكانت النسبة األعلى من اجلمعيات 881بلغ )

%(. وسجلت الدراسة (29.2اخلريية ثم األندية الشبابية والرياضية، واقتصرت نسبة املنظمات اجلديدة على 

عد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث إن أكثر ارتفاعًا ملحوظًا يف تأسيس املنظمات غري احلكومية ب

(، كما سجلت ارتفاعًا واضحًا يف نسبة التسجيل لدى 1993من ثلث املنظمات اليت مت عدها تأسست بعد العام )

اجلهات الرمسية، ما يعين أن هذا القطاع مبجمله خيضع لألنظمة والقوانني املعمول بها، وتنوعت املنظمات 

فة والقطاع من حيث أهدافها وبراجمها، لكن النتيجة األهم هي يف تشتت أهداف وبرامج هذه الفاعلة يف الض

املنظمات، وعدم تركيز معظمها على أهداف وبرامج حمددة، بل يسود التنوع واالتساع معظم أهداف وبرامج 

واخنفاض نسبة املنظمات هذه املنظمات، والالفت للنظر هو ارتفاع يف نسبة املنظمات اليت تعتمد أهدافًا عامة، 

اليت تضع لنفسها أهداف حمددة، ما يعين غياب الرؤية الواضحة لدى معظم هذه املنظمات، وكشفت الدراسة 

عن متايز واضح يف نوعية اهليئات القيادية بني األنواع املختلفة من املنظمات، فاجلمعيات اخلريية واألندية 

وفقًا ألنظمتها هليئة عمومية، ومن هنا توافقت نسبة املنظمات اليت  الشبابية والرياضية تعود مرجعيتها العليا

يتوفر هلا هذا النوع من اهليئات مع نسبة اجلمعيات اخلريية واألندية الرياضية والشبابية، أما املنظمات 

ي اجلديدة فتعود مرجعيتها جملالس أمناء أو جمالس إدارة، وإن هذا التمايز يكشف عن طبيعة النمط اإلدار

الذي تعتمده األنواع املختلفة من املنظمات، حبيث أشارت الدراسة إىل أفضلية يف البناء املؤسسي لدى املنظمات 

اجلديدة مقارنة باملنظمات التقليدية، وهو ما ينعكس على فاعلية وكفاءة املنظمات املختلفة يف تقديم 
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سة بإجراء دراسات معمقة عن املنظمات غري خدماتها وحتقيق األهداف اليت أسست من أجلها. وقد أوصت الدرا

احلكومية تشخص وتقيم مستويات جودة اإلدارة فيها بهدف تطويرها، كما أن هناك حاجة إىل دراسات 

تسهم يف تطوير آليات خاصة لتوفري مصادر متويل ذاتية وحملية كافية، لتعزيز مدى استقالليتها وتدعيم 

 استدامتها. 

 سابقة: التعليق على الدراسات ال

أجريت غالبية الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة احلالية يف فلسطني، يف حني أجريت دراسة  

 ( يف مجهورية مصر العربية.2003)حسن، 
 اتبعت غالبية الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي. 
ية االستبانة كأداة للدراسة، يف حني استخدمت غالبية الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة احلال 

( استبانة، باإلضافة إىل مقابالت 2008(، دراسة )حنني أبو حنلة، 2010استخدمت دراسة )صيام، 

 وجمموعة مركزة )أو بؤرية( واحدة.
مت إجراء غالبية الدراسات السابقة، وكذلك الدراسة احلالية على املنظمات غري احلكومية، يف حني  

( على املنظمات 2008( على املؤسسات األهلية النسوية، وطبقت دراسة )مطر، 2010صيام، أجريت دراسة )

 األهلية.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف إثراء )أو إغناء( حبثه، ويف إعداد استبانه كأداة للدراسة، ويف  

 إتباع األساليب اإلحصائية الالزمة للبحث، ويف تفسري النتائج ومناقشتها.

 هجية البحث:من

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يفيد يف فهم أفضل وأدق جلوانب وأبعاد منهج البحث: 

 الظاهرة موضوع البحث حيث يصفها وصفًا دقيقًا ويعرب عنها كيفيًا وكميًا. 

 .غزة العاملني يف املنظمات غري احلكومية مبحافظاتيتكون جمتمع البحث من مجيع جمتمع البحث: 

العاملني يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات ( من 143مت اختيار عينة عشوائية عددها )عينة البحث: 

 حسب اجلدول التالي:   وتتوزع عينة البحث غزة،

 

 

 (1جدول رقم )
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 عينة البحث توزيع

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 اجلنس 1

 59.4 85 ذكر
 40.6 58 أنثى

 اخلدمة عدد سنوات 3

 28.0 40 سنوات 5أقل من 
 35.0 50 سنوات 10-5من 

 37.0 53 سنوات 10أكثر من 

 العمر 3

 35.0 50 عام 30أقل من 
 31.5 45 عام 40-30من 

 33.5 48 عام 40أكثر من 

 املؤهل العلمي 4

 21.0 30 دبلوم
 28.0 40 بكالوريوس

 28.0 40 ماجستري
 23.0 33 دكتوراة

 %100 143 العدد الكلي

، تتكون من جمموعة من الفقرات، تبني درجة أربعة حماورمت استخدام استبانة تشتمل على  أداة البحث:

( لتقابل 1، 2، 3، 4، 5القيم ) ومت حتديداملوافقة )كبرية جدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدا(، 

 التقديرات السابقة لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 صدق أداة البحث:

( من احملكمني من ذوى االختصاص، من أجل التأكد من 7مت عرض االستبانة على عدد ) صدق احملكمني:

سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء الفقرات ألبعاد االستبانة، ومدى 

 بذلك مت التأكد من صدق احملكمني.البحث، و اصالحية هذه األداة لقياس األهداف املرتبطة بهذ

(، من خالل 30مت حساب صدق االتساق الداخلي للعينة االستطالعية اليت عددها ) صدق االتساق الداخلي:

 إجياد معامالت االرتباط حملاور االستبانة، كما هو موضح يف اجلدول التالي:

 

 

 

 معامالت االرتباط حملاور االستبانة (2جدول رقم )
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 مستوى الداللة معامل االرتباط احملور م

 0.01 دالة عند 0.738 وضوح املفاهيم واملبادئ واملهارات املتعلقة بالتنمية املستدامة 1

 0.01 دالة عند 0.680 املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية 2

 0.01 دالة عند 0.617 املساهمة يف حتقيق التنمية االجتماعية 3

 0.01 دالة عند 0.783 التنمية البيئيةاملساهمة يف حتقيق  4

يتبني من اجلدول السابق أن حماور االستبانة تتمتع مبعامالت ارتباط دالة إحصائيا، وهذا يدل على أن حماور 

 االستبانة تتمتع مبعامالت صدق عالية.

  ألفا كرونباخ: باستخدام معادلةالثبات  ثبات أداة البحث:

معامالت االرتباط حملاور االستبانة واالستبانة ككل مت التأكد من ثبات أداة البحث من خالل حساب 

 ألفا كرونباخ، كما هو مبني يف اجلدول التالي: معادلة باستخدام

 ألفا كرونباخ معادلة معامالت االرتباط حملاور االستبانة واالستبانة ككل باستخدام (3جدول رقم )

 ت ألفا كرونباخمعامال احملور م
 0.845 وضوح املفاهيم واملبادئ واملهارات املتعلقة بالتنمية املستدامة 1

 0.717 املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية 2

 0.865 املساهمة يف حتقيق التنمية االجتماعية 3

 0.827 املساهمة يف حتقيق التنمية البيئية 4

 0.901 االستبانة ككل 

ألفا  معادلة حملاور االستبانة واالستبانة ككل باستخدام معامالت االرتباط اجلدول السابق أنيتبني من 

 كرونباخ هي معامالت ثبات عالية، وتفي بأغراض البحث.
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ولإلجابة على أسئلة البحث مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم  األساليب اإلحصائية املستخدمة:

 One-Way، اختبار T-Test( )املتوسط احلسابي، االحنراف املعياري، الوزن النسيب، اختبار SPSSاالجتماعية )

ANOVA.يف إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للبحث ) 

 نتائج البحث:

 نتائج السؤال األول:

 ينص السؤال األول على ما يلي: 

ري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة ما درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غ

 نظر العاملني فيها؟

ولقد مت اإلجابة على هذا السؤال باستخدام املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب، كما هو مبني 

 يف اجلدول التالي:

 (5جدول رقم )

 واالستبانة ككلاملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب حملاور االستبانة 

 احملور م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 الرتتيب
 درجة

 املوافقة

 متوسطة 4 65.065 0.409 3.253 وضوح املفاهيم واملبادئ واملهارات املتعلقة بالتنمية املستدامة 1

 متوسطة 2 67.185 0.410 3.359 املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية 2

 كبرية 1 69.476 0.464 3.474 املساهمة يف حتقيق التنمية االجتماعية 3

 متوسطة 3 66.259 0.466 3.313 املساهمة يف حتقيق التنمية البيئية 4

 متوسطة  66.691 0.335 3.335 االستبانة ككل 

احلكومية درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري حيث أنه قد مت حساب 

، حبسب مقياس مخاسي التدريج، كما هو مبني يف اجلدول مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها

 التالي:
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 مقياس مخاسي التدريج (6جدول رقم )

 الدرجة

 الوزن النسيب املتوسط احلسابي

 إىل من إىل من

 35.99 20.00 1.79 1 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.8 قليلة

 67.99 52.00 3.39 2.6 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.4 كبرية

 100.00 84.00 5 4.2 كبرية جدا

 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر 

 (.متوسطةبدرجة ) ي(، وه66.691بوزن نسيب ) تجاء العاملني فيها

وقد يعود السبب يف ذلك إىل ما يعانيه الشعب الفلسطيين من ظروف صعبة جداً، من االحتالل واحلروب 

 والقتل والدمار، واحلصار،... 

وكذلك يعزو الباحثان السبب يف ذلك إىل أن املنظمات غري احلكومية تقدم مساعدات إغاثية، ومعونات 

الشعب الفلسطيين، ونادرًا ما تقوم املنظمات غري احلكومية بإنشاء مشاريع استهالكية حبسب احتياجات 

منتجة تستوعب أعدادًا من العاطلني عن العمل، وتفتح جمااًل للعمل املتواصل، واإلنتاج احلقيقي  ةاستثماري

اف إىل ذلك أن الذي يعمل على تنمية اجملتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وبيئيًا، وتكنولوجيًا،...، ويض

املنظمات غري احلكومية يف قطاع غزة يف فلسطني يهتم البعض منها يف جماالت حقوق اإلنسان، وحقوق 

 املرأة،...، للمساهمة يف محاية واحرتام ورعاية اإلنسان، ورفع الظلم واإلهانة عنه.

(، 2010(، )الطهراوي، 2015وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )احللو، 

 (.2006)األشقر، 

هذا وقد جاء ترتيب حماور االستبانة )حماور التنمية املستدامة( حبسب متوسطات تقديرات عينة البحث  

 كما يلي:
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(، 69.476(، وقد جاء بوزن نسيب )املساهمة يف حتقيق التنمية االجتماعيةهو حمور ) األولالرتتيب  

 (.كبريةوهو بدرجة )

(، 67.185(، وقد جاء بوزن نسيب )املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصاديةهو حمور ) الثانيالرتتيب  

 (.متوسطةوهو بدرجة )

(، وهو 66.259(، وقد جاء بوزن نسيب )املساهمة يف حتقيق التنمية البيئيةهو حمور ) الثالثالرتتيب  

 (.متوسطةبدرجة )
واملبادئ واملهارات املتعلقة بالتنمية املستدامة(، وقد جاء بوزن  هو حمور )وضوح املفاهيم الرابعالرتتيب  

 (.متوسطة(، وهو بدرجة )65.065نسيب )

وهذا يتطلب من اجلهات املسئولة يف احلكومة أو السلطة تقديم التسهيالت الالزمة للمنظمات غري 

إىل ذلك جيب على اجلهات احلكومية للقيام باملهام املوكلة إليها لتحقيق التنمية املستدامة، ويضاف 

الالزمة  تاملسئولة التعاون واملشاركة مع املنظمات غري احلكومية، واقرتاح املناطق أو الشرائح أو االحتياجا

للشعب الفلسطيين حبسب األولويات املطلوب تلبيتها أواًل بأول، وتشجيع التعاون والتكامل والتنسيق بني 

 .ةومية، والقطاع اخلاص، والقطاع العام لتحقيق التنمية املستداماجلهات املسئولة، واملنظمات غري احلك

وكذلك فإنه من املطلوب من املنظمات غري احلكومية االهتمام بالكوادر العاملة فيها، وحسن اختيارهم، 

ودراسة احتياجاتهم، وتقديم الربامج التدريبية املهنية الالزمة إلعدادهم وتأهيلهم وإكسابهم الكفايات 

ية اليت تؤهلهم للعمل مبهنية عالية، وحتقيق معايري اجلودة الشاملة، ورفع قدرتهم على تعزيز نقاط املهن

القوة، ومعاجلة نقاط الضعف، او التخفيف من حدتها، وزيادة فاعلية العاملني يف املنظمات غري احلكومية 

 يف دعم وتعزيز التنمية املستدامة  يف مجيع جماالت احلياة.

احثني يف حتقيق أهداف البحث، قامًا بإجياد املتوسط احلسابي، واالحنراف املعياري والوزن النسيب ورغبة من الب

 لكل فقرة من فقرات حماور التنمية املستدامة املتوفرة يف االستبانة كما يلي:
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 لفقرات احملور األولاملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب  (7جدول رقم )

 الفقرة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 الرتتيب
 درجة

 املوافقة

1 
يتوافر لدى إدارة املنظمة أو اجلمعية أو املؤسسة فهم 

 واضح للمفاهيم املختلفة بالنسبة للتنمية املستدامة

 كبرية 1 77.762 0.815 3.888

2 
التنمية تهتم املنظمة بتطبيق مبادئ ومعايري ومؤشرات 

 املستدامة أثناء التخطيط لألنشطة والربامج

 كبرية 2 73.287 0.581 3.664

3 
تهتم املنظمة بتطبيق مبادئ ومعايري ومؤشرات التنمية 

 املستدامة أثناء التنفيذ لألنشطة والربامج

 متوسطة 10 64.336 0.980 3.217

4 
تهتم املنظمة بتطبيق مبادئ ومعايري ومؤشرات التنمية 

 املستدامة أثناء املتابعة لألنشطة والربامج

 متوسطة 11 59.860 1.110 2.993

5 
تراعي املنظمة تفادي اآلثار السلبية على البيئة احمللية 

 أثناء تنفيذ األنشطة والربامج

 متوسطة 5 66.713 1.007 3.336

6 
حترص املنظمة على حتقيق استخدام أمثل للموارد 

 لتنفيذ األنشطة والربامجواإلمكانات الالزمة 

 متوسطة 7 64.476 0.982 3.224

7 
حترص املنظمة على حتقيق إعادة تدوير املخلفات 

 والبواقي واالستفادة منها

 متوسطة 13 57.902 1.203 2.895

 متوسطة 12 58.881 0.918 2.944 حترص املنظمة على وجود نظام للمساءلة 8

 متوسطة 14 55.524 0.791 2.776 واملساواةحترص املنظمة على حتقيق العدالة  9

 متوسطة 4 67.832 0.594 3.392 حترص املنظمة على تطبيق حكم القانون 10

 متوسطة 6 66.573 1.005 3.329 حترص املنظمة على توافر الفاعلية والكفاءة يف األداء 11

12 
حترص املنظمة على وضوح رؤية ورسالة وأهداف 

 املنظمة للجميع
 كبرية 3 68.811 1.072 3.441

13 
حترص املنظمة على تفعيل دور الالمركزية يف 

 العمل
 متوسطة 7 64.476 0.716 3.224

 متوسطة 7 64.476 0.633 3.224 حترص املنظمة على مراعاة الشفافية املالئمة 14

 متوسطة  65.065 0.409 3.253 ككل احملور 
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 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر درجة توافر 

بوزن نسيب  تجاء( وضوح املفاهيم واملبادئ واملهارات املتعلقة بالتنمية املستدامةيف احملور األول ) العاملني فيها

 (.متوسطةبدرجة ) ي(، وه65.065)

لدى إدارة املنظمة أو اجلمعية أو املؤسسة فهم واضح للمفاهيم املختلفة  يتوافر(، وهي )1أعلى ترتيب فقرة رقم )

 (.كبريةبدرجة ) ي(، وه77.762بوزن نسيب ) توقد جاء (،بالنسبة للتنمية املستدامة

بوزن نسيب  توقد جاء (،حترص املنظمة على حتقيق العدالة واملساواة(، وهي )9أدنى ترتيب فقرة رقم )

 .(8(، )7، ثم فقرة رقم )(متوسطةبدرجة ) ي(، وه55.524)

 (8جدول رقم )

 لفقرات احملور الثانياملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب 

 الفقرة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 درجة الرتتيب

 املوافقة

1 
ضروريًا لفتح يعترب تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي 

أسواق جماالت عمل جديدة للمستفيدين من أنشطتها وبراجمها 

 ومشاريعها التنموية

 كبرية 1 82.378 0.809 4.119

تضمن مبادئ التخطيط االسرتاتيجي املتوفرة يف املنظمة استدامة  2

 املشاريع الصغرية املنفذة لصاحل الفئات املستهدفة
 متوسطة 7 63.217 0.688 3.161

يسهم تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي يف رفع معدل  3

 دخل الفرد
 متوسطة 5 65.455 0.874 3.273

تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي يزيد يف معدل خلق  4

 فرص عمل مستدامة للفئات املستهدفة
 كبرية 2 68.811 0.836 3.441

االسرتاتيجي إىل حتقيق يهدف تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط  5

 الرخاء االقتصادي يف اجملتمع
 متوسطة 3 66.573 0.886 3.329

توظف املنظمة وسائل االتصال والتواصل واإلعالم اجلديد يف دعم  6

 االقتصاد الوطين
 متوسطة 6 64.336 0.980 3.217

توظف املنظمة تكنولوجيا املعلومات يف تعزيز االقتصاد حمليًا  7

 وعامليًاوعربيًا 
 متوسطة 4 65.594 0.996 3.280

تتعاون املنظمة مع مؤسسات القطاع العام واخلاص يف حتقيق  8

 التنمية االقتصادية الشاملة
 متوسطة 8 61.119 0.785 3.056

 متوسطة  67.185 0.410 3.359 ككل احملور 
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 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية 

 ي(، وه67.185بوزن نسيب ) تجاءيف احملور الثاني )املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية(  العاملني فيها

 (.متوسطةبدرجة )
يًا لفتح أسواق (، وهي )يعترب تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي ضرور1أعلى ترتيب فقرة رقم )

بوزن نسيب  توقد جاء جماالت عمل جديدة للمستفيدين من أنشطتها وبراجمها ومشاريعها التنموية(،

 (.كبريةبدرجة ) ي(، وه82.378)

(، وهي )تتعاون املنظمة مع مؤسسات القطاع العام واخلاص يف حتقيق التنمية 8أدنى ترتيب فقرة رقم )

 .(6(، )2، ثم فقرة )(متوسطةبدرجة ) ي(، وه61.119بوزن نسيب ) توقد جاء االقتصادية الشاملة(،

 لفقرات احملور الثالثاملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب  (9جدول رقم )

 الفقرة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 الرتتيب
 درجة

 املوافقة

1 
املطبقة يف املنظمة يف تسهم مبادئ التخطيط االسرتاتيجي 

 تقليل معدالت البطالة يف اجملتمع

 كبرية 1 79.021 0.705 3.951

2 
تزيد مبادئ التخطيط االسرتاتيجي املعتمدة يف املنظمة يف 

 االعتماد على الذات لدى الفئات املستفيدة

 كبرية 3 68.951 0.836 3.448

3 
املنظمة تلبية تضمن مبادئ التخطيط االسرتاتيجي املطبقة يف 

 االحتياجات اإلنسانية األساسية للفئات املستهدفة

 متوسطة 4 66.713 0.671 3.336

4 
تطبيق املؤسسة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي يعمل على 

 خفض نسبة األمية يف اجملتمع

 متوسطة 7 64.476 1.236 3.224

5 
يرفع تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي من مستوى 

 التعليم لدى أفراد اجملتمع

 متوسطة 4 66.713 1.061 3.336

6 
يهدف تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي إىل حتقيق 

 الرخاء االجتماعي

 متوسطة 7 64.476 0.922 3.224

7 
تراعي املنظمة املعايري واملؤشرات االجتماعية العربية للتنمية 

 املستدامة

 كبرية 2 78.881 0.528 3.944
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8 
تراعي املنظمة املعايري واملؤشرات االجتماعية العاملية للتنمية 

 املستدامة

 متوسطة 6 66.573 1.005 3.329

 كبرية  69.476 0.464 3.474 ككل احملور 

 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

غزة من وجهة درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات  

(، 69.476بوزن نسيب ) تجاءيف احملور الثالث )املساهمة يف حتقيق التنمية االجتماعية(  نظر العاملني فيها

 (.كبريةبدرجة ) يوه
(، وهي )تسهم مبادئ التخطيط االسرتاتيجي املطبقة يف املنظمة يف تقليل معدالت 1أعلى ترتيب فقرة رقم ) 

 (.كبريةبدرجة ) ي(، وه79.021بوزن نسيب ) توقد جاء البطالة يف اجملتمع(،

(، وهي )تطبيق املؤسسة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي يعمل على خفض نسبة 4أدنى ترتيب فقرة رقم ) 

(، وهي )يهدف تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي إىل حتقيق 6األمية يف اجملتمع(، وفقرة رقم )

 (.8، ثم فقرة )(متوسطةبدرجة ) ي(، وه64.476بوزن نسيب ) قرتانت الفوقد جاء الرخاء االجتماعي(،

 (10جدول رقم )

 لفقرات احملور الرابعاملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب 

 الفقرة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 درجة الرتتيب

 املوافقة
يف املنظمة من قدرتها تزيد مبادئ التخطيط االسرتاتيجي  1

 على احلفاظ على املوارد البشرية العاملة
 كبرية 1 76.643 0.964 3.832

تزيد مبادئ التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمة من قدرتها  2

 على احلفاظ على املوارد املادية
 متوسطة 5 65.455 0.874 3.273

يشجع تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي أفراد  3

 اجملتمع على اعتماد فكرة تدوير املخلفات
 متوسطة 8 60.000 0.888 3.000

4 
تسهم مبادئ التخطيط االسرتاتيجي املطبقة يف املنظمة يف 

تقليل املخلفات الناجتة عن تنفيذ األنشطة والربامج 

 واملشاريع

 متوسطة 4 66.713 0.581 3.336

االسرتاتيجي توعية يضمن تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط  5

 جمتمعية حنو استخدام الكيماويات الضارة
 متوسطة 7 61.119 0.854 3.056

6 
يشجع تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي 

اجملتمع احمللي للحفاظ على نسبة أكرب من املساحات 

 اخلضراء

 متوسطة 3 66.713 1.007 3.336
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 الفقرة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 درجة الرتتيب

 املوافقة
االسرتاتيجي إىل يهدف تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط  7

 حتقيق الرخاء البيئي يف اجملتمع
 كبرية 2 68.951 0.601 3.448

يهدف تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي إىل  8

 حتقيق الرعاية الصحية الشاملة
 متوسطة 6 64.476 0.922 3.224

 متوسطة  66.259 0.466 3.313 ككل احملور 
 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة  

(، وهو 66.259جاء بوزن نسيب )يف احملور الرابع )املساهمة يف حتقيق التنمية البيئية(  نظر العاملني فيها

 (.متوسطةبدرجة )
سرتاتيجي يف املنظمة من قدرتها على احلفاظ (، وهي )تزيد مبادئ التخطيط اال1أعلى ترتيب فقرة رقم ) 

 (.كبريةبدرجة ) ي(، وه76.643بوزن نسيب ) توقد جاء على املوارد البشرية العاملة(،

(، وهي )يشجع تطبيق املنظمة ملبادئ التخطيط االسرتاتيجي أفراد اجملتمع على 3أدنى ترتيب فقرة رقم ) 

 .(8(، )5، ثم فقرة )(متوسطةبدرجة ) ي(، وه60.000بوزن نسيب ) توقد جاء اعتماد فكرة تدوير املخلفات(،

 نتائج السؤال الثاني:

 ينص السؤال الثاني على ما يلي:

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية ( يف α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

تعزى ملتغري اجلنس  العاملني فيهااملستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر 

 (؟ذكر، أنثى)

 ومتت صياغة هذا السؤال بالفرضية التالية:  

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية ( يف α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال 

 اجلنس تعزى ملتغري املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها

 .(ذكر، أنثى)

 ، كما هو مبني يف اجلدول التالي:T-Testولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار 
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 الفروقات بالنسبة ملتغري اجلنس (9جدول رقم )

 العدد اجلنس 
 املتوسط

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

"Sig." 
 الداللة

 االستبانة ككل

 0.333 3.320 85 ذكر
 دالةغري  0.543 0.609-

 0.339 3.355 58 أنثى

 1.980( = 0.05( وعند مستوى داللة )141" اجلدولية عند درجة حرية )Tقيمة "

 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم " اجلدولية، وهذا يدل على Tمن قيمة " أقل" احملسوبة Tقيمة " 

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية ( يف α≤0.05داللة )مستوى 

 .تعزى إىل متغري اجلنس مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها
ويعزو الباحثان السبب يف ذلك إىل ان العاملني يف املنظمات غري احلكومية، سواًء من الذكور أم اإلناث هم  

يعملون يف منظمات غري حكومية لديها رؤية ورسالة وأهداف متقاربة، وهي تعمل يف  فلسطينيون،

 حمافظات غزة يف فلسطني، وخلدمة الشعب الفلسطيين.

ويضاف إىل ذلك إىل أن العاملني يف املنظمات غري احلكومية لديهم توجهات متشابهة حنو خدمة  

واحلصار،...، ولديهم تقديرات متقاربة مل تظهر  الشعب الفلسطيين وتنميته، الذي يتعرض للقتل والدمار

الفروق بني متوسطات تقديراتهم لدرجة توافر متطلبات حتقيق التنمية يف املنظمات غري احلكومية 

 مبحافظات غزة.

 (.2006وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )األشقر،  

 ال الثالث على ما يلي:ينص السؤ نتائج السؤال الثالث:

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية ( يف α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

تعزى ملتغري عدد سنوات  املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها

 (؟سنوات 10، أكثر من سنوات 10-5، من سنوات 5اخلدمة )أقل من 
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 ومتت صياغة هذا السؤال بالفرضية التالية: 

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية ( يف α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال

تعزى ملتغري عدد سنوات  املستدامة يف املنظمات غري احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها

 .(سنوات 10، أكثر من سنوات 10-5من ، سنوات 5اخلدمة )أقل من 

، كما هو مبني يف اجلدول One-Way ANOVAولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار 

 التالي:

 الفروقات بالنسبة ملتغري عدد سنوات اخلدمة (10جدول رقم )

 املتوسط العدد عدد سنوات اخلدمة 

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
 قيمة

"F" 
 قيمة

"Sig." الداللة 

 االستبانة ككل

 0.351 3.288 40 سنوات 5أقل من 
 0.319 3.372 50 سنوات 10-5من  دالةغري  0.501 0.696

 0.339 3.334 53 سنوات 10أكثر من 
 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )140، 2" اجلدولية عند درجة حرية )Fقيمة "

 وقد تبني من اجلدول السابق أن: 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم " اجلدولية، وهذا يدل على Fمن قيمة " أقل" احملسوبة Fقيمة " 

درجة توافر متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف املنظمات غري احلكومية ( يف α≤0.05مستوى داللة )

 تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة. مبحافظات غزة من وجهة نظر العاملني فيها

ويعزو الباحثان السبب يف ذلك إىل أن العاملني يف املنظمات غري احلكومية، سواًء كانت عدد سنوات  

خدمتهم قليلة أم متوسطة أم كبرية هم فلسطينيون، يعملون يف منظمات غري حكومية لديها رؤية 

 .ورسالة وأهداف متقاربة، وهي تعمل يف حمافظات غزة يف فلسطني، وخلدمة الشعب الفلسطيين

(، بينما ختتلف مع 2006وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )األشقر،  

 (.2008دراسة )مطر، 

 


