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 الملخص 

وتجمع بين التنمية   للنمو االقتصاديخلة  التنمية المستدامة تركز على الروابط المتدا
لوضع  معياري  نهج  وهي  البيئية،  واالستدامة  واالندماج  واالجتماعية  االقتصادية 
تحليلية  نظرية  إنها  كريمة.  لحياة  والتطلع  المجتمع  رقي  لتحقيق  المشتركة  األهداف 

التنمية وأهداف  معياري.  )  وإطار  طريقة  SDGsالمستدامة  هي  العا  للنظر(  لم  إلى 
جديدة وبداية عصر جديد. هذه الدراسة تهدف إلى تحديد دقيق لمفهوم التنمية   بأهداف

مراحل   ري المستدامة في الحقل االقتصادي وتتبع أصل المصطلح ونشأته ورصد وتح
الدراسة  و ،  عليه  المؤثرةتطوره، كما أنها تهدف إلى دراسة الجوانب األساسية واالبعاد  

التنتركز   نتائج  على  المستدامة  ايضَا  واإلقليمي  ع  2030مية  العالمي  المستوى  لى 
والتحليل   العرض  في  الدراسة  واستخدمت  والهند.  والبرازيل  لمصر والجزائر  والمحلي 

 .ئهاالمنهج الوصفي بجانب استخدام المنهج التاريخي والمنهج المقارن في بعض أجزا
   حية:الكلمات المفتا

أهداف    –جوانب التنمية المستدام    -ة  ية المستداممفهوم التنمتطور    –التنمية المستدامة  
 .الهند  - البرازيل –الجزائر   – مصر -2030استراتيجية  -التنمية المستدامة 
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The Development of the Concept of Sustainable 

Development, its Dimensions, and Results in Egypt 

Abstract 
Sustainable development focuses on the interconnected linkages 

of economic growth and combines economic and social 

development, integration, and environmental sustainability. It’s a 

normative approach to set common goals to achieve the welfare 

and raise the living standards. Sustainable development is an 

analytical theory and a normative framework and sustainable 

development goals (SDGs) are a way to look at the world with 

new goals and the beginning of a new era. This study aims to 

precisely define the concept of sustainable development in 

economic fields, track the concept origins as well as monitor and 

investigate the stages of its development. It also aims to study the 

basic aspects and dimensions that affect it. The study focuses on 

the results of sustainable development goals (SDGs) on 

international, regional, and national levels for Egypt, Algeria, 

Brazil, and India. this study uses the descriptive approach, in 

addition to the historical and comparative approach in some parts 

of the study. 
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 مقدمة الدراسة
هناك العديد من التعريفات واالستخدامات المتنوعة لمفهوم التنمية المستدامة، تأتي من  

طويل في تخصصات مختلف بافتراضات مختلفة، فأفكار التنمية المستدامة لها تاريخ 
والبيئية.   واالجتماعية  القتصادية  التنمية  في  و آداب  المصطلح  استخدام  في  االفراط 

حدوث خلط وتداخل في المقصود به مما دفع العديد من    المجاالت المختلفة أدى إلى
عبارة غامضة لكنها خالقة، وأنه مفهوم جذاب    :المفكرين إلى وصف المصطلح بكونه

( زلق  لكنه  أنMitchell & and Dorling, 2003وبديهي  أو  التنمية   :(،  فكرة 
من تجاوز غموضها يمّكنها    : (، وأنRedclift, 1993المستدامة محفوفة بالتناقضات ) 

التنمية المستدامة   :(. أو أنO’Riordan T. , 1995التوترات الكامنة في معناها )
وقت نفسه  (، لكن في الMawhinney, 2002عبارة مفرطة االستخدام وُمساء فهمها )

 (. Barbier, 1987عن التطور الكامل للمجتمع )  التنمية المستدامة يمكن فصلال 

قة في االدبيات االقتصادية ونشأ وانتشر استخدامه  ومصطلح االستدامة له جذور عري
مع تطور النشاط االقتصادي واالجتماعي، وامتدت فكرة التنمية المستدامة في أعماق 

ما يتعلق بمفهوم ندرة الموارد أو عدم تنميتها بما يتفق مع  الفكر االقتصادي بخاصة في
   . أو مراعاة األجيال القادمة احتياجات البشر

ا السابقين تطورا  على جانب  العقدين  في  المستدامة  التنمية  هائل،   خر تطور مفهوم 
أطلق   والتي  األممية،  واالهداف  لالهتمامات  الشاغل  الشغل  شعار    اخر وأصبح 

 ."ال أحد ورائنا" 2030الستراتيجية 

ويزداد   عالمي  سياق  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  اآلن  يجري  أنه  من  الرغم  وعلى 
ازال هناك تحديات ضخمة في عدة مناحي أهمها ما يتعلق بقضايا أنه م  عولمة، إال

التوزيع العادل للموارد والتلوث والتغيرات المناخية الصحة والتعليم و و   والنمو  الفقر والجوع
 مناطق عدة حول العالم. في 
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العالم   دول  أغلب  اهتمام  وجهودها  المتحدة  األمم  مساعي  عن  انبثق  التنمية بوقد 
في خططها  المستدامة وتضم األهداف    المستقبلية،نتها  صدارة  في  أهدافها  ووضعت 

 . كما حدث في مصر القومية

الدراسة   هذه  لمفهوم  ال  إلبرازجاءت  نشأالدقيق  وتتبع  المستدامة  وتطوره لتنمية  ته 
ه األمم في  يتوجلواالهداف التي تبلورت وأصبحت ركيزة راسخة    ،ة لهوالجوانب المختلف

ستقبلية. كما ترصد هذه الدراسة أهم النتائج التي وصلت لها  المالقومية  وضع خططها  
 أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 

 :الفروض اآلتية وبنيت الدراسة على
التنمية المست .1 ولم ينشأ  ر تاريخية  دامة مصطلح عريق له جذو أن مصطلح 

أصبحت له معنى محدد وواضح عليه  وتبلور مفهومه حتى  حديثا بل تطور  
 اتفاق 

 يبنى عليهاخطة طريق واضحة    تطورت لتصبحأن اهداف التنمية المستدامة   .2
 .وضح استراتيجيات تنمية الدولعند 

من أهداف التنمية أن مصر تسير بخطوات جيدة وتحقق نتائج هائلة في عدد   .3
 عدد أخر من هذه األهداف. المستدامة، ولكن تواجه تحديات في 

للتنميةتحديد مفهوم دقي لوتهدف الدراسة   للمصطلح   ،التطور التاريخيوتحري  ورصد    ،ق 
من أجلها وتم   ي  عوإبراز جوانبه األساسية وابعاده الجوهرية، والوقوف على األهداف التي س  

  الجهود المبذولة لتحقيق ن لنتائج  بها دوليًا، والوقوف على الوضع الراه االتفاق عليها والعمل  
األهداف على المستوى الدولي واإلقليمي    في انجاز   اتاالتجاه  أهداف التنمية المستدامة وأهم

 مصر وبعض الدول. في والمحلي 

كافة   على  وأهدافها  المستدامة  التنمية  أهمية  إبراز  في  واضحة  الدراسة  أهمية  تظهر 
وتقديم األصول التاريخية لها والنتائج التي توصلت لها األمم    المحلية والدولية،  لمستوياتا

التنمية في أدبيات    هامختلفة، وعلى جانب أخر تضيف الدراسة مرجع  المتحدة والدول الم
وتكاد تقتصر    باللغة العربية،   نادرة للغاية   اآلن  المستدامة من المنظور االقتصادي والتي هي حتى 

 الدولية.الرسمية درة من الهيئات ى التقارير الصا عل
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التاري المنهج  بجانب  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت  و وقد  المقارن،  المنهج  خي 
واعتمدت الدراسة على المراجع األجنبية بصفة أساسية لندرة الكتابات باللغة العربية في هذا 

عن األمم المتحدة  المختلفة التي تصدر  العديد من التقارير  إلى  الدراسة    واستندت،  المجال
ارير الصادرة عن  بجانب التقارير اإلقليمية وبخاصة التق  ومؤسساتها،  واجتماعاتها الدولية

(. وقد ركزت الدراسة في تتبعها وتحليلها لنتائج  SDSNشبكة حلول التنمية المستدامة )
اعتمدت على  و   ،2019  على أخر التقارير لعام(  SDGs) تحقيق أهداف التنمية المستدامة  

تحليل النتائج وعقد المقارنات على مستوى نفس العام، مستبعدة اجراء مقارنات على أساس  
ل بسبب  تحديد األهداف واوزانها النسبية أوفي  سالسل زمنية نظرًا للتغيرات المتالحقة سواء  

رة  بسبب ادخال تعديالت مستم وأ تحسين قياس نفس الهدف  بهدف  أضافة مؤشرات جديدة  
 أساليب القياس.و  الحساب على طرق 

التنمية   إنجازات  بنتائج  يتعلق  فيما  ومختصر  مركز  عرض  تقديم  على  الدراسة  وركزت 
المستدامة على مستوى العالم أو على المستوى اإلقليمي، في حين تم رصد وتحليل أكثر  

لبرازيل ئر واالجزاهي    تفصيال فيما يتعلق بالوضع الراهن في مصر ومقارنتها ببلدان مشابه
أكثر تفصيال على اساس المؤشرات  على مستوى االجماليات واالهداف السبعة عشر، و   والهند

 والبرازيل. ة معمقارنة شاملب

إلى  نت الدراسة  تناول أربع  قسم  المراجع،  والتوصيات وقائمة  النتائج  إلى  باإلضافة  فصول 
المست التنمية  ومفهوم  االستدامة  مفهوم  تعريف  األول  االقت الفصل  الفكر  في  صادي  دامة 

الثاني أهم   الفصل  تاريخي، وتناول  المستدامة على أساس  التنمية  ونشأة وتطور مفهوم 
فاإلضافة إلى الجوانب األساسية للتنمية االستدامة تم معالجة دور    ،ابعاد التنمية المستدامة

عد المؤسسي، ثم  التكنولوجيا وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك دور الب
ء الضوء على التنمية المستدامة كنهج معياري وكنظام معقد وجانب تحقيق التضافر في  القا

الثالث  الفصل  أما  المستدامة،  التنمية  ألهداف  البديلة  الفرصة  نتاج  فتناول    مقابل  تحليل 
تبذل من أجل  المساعي التي  المستدامة    والجهود  التنمية  أهداف  على (  SDGs)تحقيق 

العا المس الضوء على وضع مصر  ميلمي واإلقليتوى  القاء  الرابع فركز على  الفصل  أما   ،
بعض الدول التي  بين مصر و مقارنة  وعقد    2030حيث تضمن استراتيجية مصر  الراهن  

 .واالجتماعية والبيئية تتشابه مع مصر في العديد من الجوانب االقتصادية
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 هداف التنمية المستدامة أتطور مفهوم و . 1

   التنمية المستدامةمفهوم   1/ 1

تسبب االستخدام المفرط لمصطلح "المستدامة" أو "االستدامة" في المجاالت المختلفة  
العديد من    ةالعلمي  المجاالتفي   له، مما ترتب عليه دعوة  فقد أي شكل محدد  إلى 

الدقيق   المفاهيم، والوقوف على المعنى  التركيز على تحديد  الكتاب إلى الحاجة إلى 
 (. Viederman, 1994مية االستدامة )لح التنلمصط

"، والتي sustenereيرجع مصطلح "المستدامة" في اللغة الالتينية القديمة إلى كلمة "
( عليه"  لإلبقاء  استخدامه  وصيانة  بالشيء  واالحتفاظ  "الحفاظ   Dixon andتعني 

Fallon, 1989; Redclift, 1993الثامن القرنين  إلى  المصطلح  أصول   ( وترجع 
األساس  عشر وا حيث كان  األلمانية،  الغابات  في  الكلمة  استخدام  عشر عند  لتاسع 

إدارة الغابات  في  طويل األجل نسبي ا  المنظور  الالستخدام المصطلح من قبل األلمان هو  
(Stenseth, 1992; Jacobs, 1995). 

جيال روبرت سولو عرف التنمية المستدامة بأنها عدم االضرار بالطاقة اإلنتاجية لأل
األجيال. وتوسع في مفهوم الطاقة اإلنتاجية   هوالمحافظة على الوضع الذي ورث  لقادمةا

الحالية  فاعتبرها األجيال  التي تستهلكها  الموارد االستهالكية  فقط  تتعدى ،  ليست  بل 
ذلك، فتشمل إلى جانبها المادي الجانب المعنوي أو المعرفي والتي تشمل على طبيعة  

القيمةية االسوحجم االدخار ونوع لفائض  إلى أن مبدأ االستهالك    ،تثمار  باإلضافة 
للموارد   )االقتصادية  الرشيد  والمستقبلية  سولو    (.Solow, 1991الحالية  مفهوم 

(Robert Solow)    المستوى المعيشي لألجيال المستقبلية كما   بذلكلالستدامة يضمن
 . (2005كولستاد، ستمرار )االضمان  و  على األقل  هي متاحة لألجيال الحالية

( األمريكي  العالم  استعمل  االقتصادي  األدب  مصطلح D.H Meadowsوفي   )
االستدامة في كتابه "حدود التنمية" حيث بحث فيه االستقرار البيئي واالقتصادي الذي  

المفرط للموارد    االستخدام  بسببأيضا المشكلة التي تنشأ  ، وتناول  االستدامةيتصف ب
 رة األرضية.الطبيعية المحدودة للك
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"التنمية المستدامة" قد  أن فكرة    (Worster, 1993)وجاء في كتاب لدونالد وورستر  
( العالمية  البيئة  على  الحفاظ  استراتيجية  في  مرة  ألول   Worldظهرت 

Conservation Strategy  في كتاب براون   1981؛ ثم في عام  1980( في عام
،  (Brown, 1981) (Building a Sustainable Society)  "بناء مجتمع مستدام"

 (Gaia: An Atlas of Planet Management)في:  1984ثم ظهرت في عام 

(Myers, N. (ed.) , 1984) بشكل مترد وتتابع بعد ذلك استخدامه. 

ال هذه  مثل  على  وتؤكد  اساسية  بصورة  مسعاها  في  المستدام(  )النمو  المثلى  سياسة 
الحقيقي للفرد دون استنفاد مخزون   ي الدخلللنمو ف ضرورة الحفاظ على معدل مقبول

 (. Turner, 1988األصول الرأسمالية الوطنية أو مخزون األصول البيئية الطبيعية )

أنه الحفاظ على اإلنتاجية الصافية  على  رى تعريف التنمية المستدامة  جانب اخر يُ   وعلى 
زمن( على مدى    للكتلة الحيوية )توازن الكتلة اإليجابي لكل وحدة مساحة لكل وحدة

كالسيكي لمفهوم التنمية المستدامة التعريف  وال  .(Conway, 1987)عقود إلى قرون  
الم انتشارا واستخداما في  الذي  يعد األشهر واألكثر  راجع االقتصادية حتى اآلن هو 

بقدرة    اعالن  هنشر  المساس  دون  الحاضر  احتياجات  تلبي  التي  "التنمية  برونتالند، 
هناك   (.WCED, 1987, p. 43)  ى تلبية احتياجاتهم الخاصة"األجيال القادمة عل

تطور تدريجي في استخدام المصطلح ومعناه. ويجب أن نفرق بين ثالثة أنواع متميزة 
 (:Dixon and Fallon, 1989االستخدام التي تعكس هذا التطور )من 

األول ال  النوع  فردي.  لمورد واحد  فيزيائي بحت  كمفهوم  االستدامة  فكرة هنا  ُتستخدم 
الغابة كمورد مت إذا تم تطبيقها على  للغاية:  الغابة يكون بسيطة  جدد، فإن استغالل 

تم تجديده في النمو. بهذه الطريقة، يتم  مستدام ا إذا لم يأخذ المرء أشجار ا أكثر مما ي 
 .هاستغالل المورد دون استنفاذ

ارد أو النظام البيئي. ُتستخدم االستدامة كمفهوم مادي لمجموعة من المو   النوع الثاني
ولك نفسها،  هي  هنا  بسبب  الفكرة  االستغالل  آثار  تحديد  الفور  على  الصعب  من  ن 

من النظام البيئي. إن استغالل الغابات، على  التعقيد والتفاعل بين األجزاء المختلفة  
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سبيل المثال، سيؤثر ويغير تكوين أنواع الحيوانات والنباتات. على الرغم من أن عملية  
األشجار يمكن أن تكون مستدامة عندما يتم اعتبار الغابة كمورد فردي، إال أنها    قطع

 ليست بالضرورة كذلك بالنسبة للنظام البيئي األصلي. 
المنظور، ستكون هناك عواقب مختلفة تعتمد على ما إذا كنا نعتبر الغابة من هذا  

يجب الحفاظ عليه    كمورد فردي أو كنظام إيكولوجي واحد. وهنا يطرح السؤال حول ما
البيئي األصلي؟ أم أنها الموارد أ الموارد التي يختار المرء   م بالفعل. هل هو النظام 

 استغاللها؟

تخدام هذه على الموارد المتجددة، ولكن من الصعب تطبيقها قد يتم تطبيق طريقة االس
تقليل   على الموارد غير المتجددة. سيؤدي كل استخدام للموارد غير المتجددة إما إلى

مناسب. على سبيل المثال، يعتبر  دها خالل وقت  أو سيؤدي إلى استنفامنه،    المخزون 
في هذا    حافظة عليه"، ال معنى لهأنه "قابل للمافتراض    علىاالستخدام المستدام للنفط  

 ال يمكن الحفاظ على االستخدام المستمر لمورد غير متجدد.حيث  السياق

ُتستخدم االستدامة   ، حيث أوسع  مل مفهوم اجتماعيامن االستخدام، يش   النوع الثالث
كمفهوم اجتماعي مادي اقتصادي يتعلق بمستوى الرفاهية االجتماعية والرفاهية الفردية  

 الذي يجب الحفاظ عليه وتطويره. 

والبيئة.   االقتصادية  مما سبق يتضح أن التنمية المستدامة جاءت لسد الفجوة بين التنمية
ألسماك والمياه الجوفية، والتي  ستدامة من الغابات ومصايد افاألصل جاء مصطلح اال

مثل "الحد األقصى للقطع المستدام" و "الحد األقصى للغلة المستدامة"    حدودتعاملت مع  
و "الحد األقصى لمعدل الضخ المستدام". ومن هذا المنطلق تفسر التنمية المستدامة  

ابات؟  الغنفس رصيد  قطعها وما زال على سبيل المثال: كم عدد األشجار التي يمكننا
الفترة  نفس  نهاية    فياألسماك    رصيدكم عدد األسماك التي يمكن أن نأخذها وما زال  

الزمنية؟ ما مقدار المياه الجوفية التي يمكن أن نضخها وما زالت لدينا طبقة مياه جوفية 
 قابلة للحياة في نهاية فترة الضخ؟ 
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" هذه  مراعاة  تتم  عندما  حتى  الكن  النظام  فإن  القصوى،  ليس الحدود  نفسه  لبيئي 
ليست سوى مكونات النظام البيئي الشامل.   إنهابالضرورة أن يكون مستدام ا، حيث  

باإلضافة إلى أن غالب ا ما يمكن تحقيق االستدامة على المدى القصير، ولكن ليس  
أننا نواجه صعوبا المشكلة في  ت في  بالضرورة على المدى الطويل. ومن ثم تكمن 

ة بدقة أو حتى تحديدها عملي ا. وتكرس الجهود لمحاولة تطبيق تحديد التنمية المستدام
 . المستدامةجوانب التنمية مانع لكافة  جامعمفهوم 

 التنمية المستدامة في الفكر االقتصادي 2/ 1

( مالتس  لتوماس  عام  Thomas Malthusفي مقال  في  عن مبدأ  1798(  ، كتب 
رها الماضية  حيث تناول المشكلة السكانية واثا  1803يحه في عام  السكان، والذي تم تنق

والحالية على السعادة البشرية؛ مع التحقيق فيما يتعلق بإزالة أو تخفيف أسباب الكوارث 
تحدث.   أ التي  والر حيث  "البؤس  خالل  من  عليهم  السيطرة  يتم  السكان  أن  ذيلة  عتقد 

ركوا يزدادون بنسبة كان، عندما إذا ما تُ وأكد مالتس أن "... الس  والتقييد األخالقي".
 هندسية، بينما حد االعاشة لإلنسان ينمو بنسبة حسابية." 

حيث   ،واج فكر مالتس واتباعه انتقادا  حادا على مر الزمان وما زال يستمر حتى اآلن
  ، 1750عام  عن  اضعاف عدد السكان    9مليار شخص أي    7.5يعيش اآلن أكثر من  

ويزداد عدد السكان    ،مليون شخص في بداية الثورة الصناعية  800  بـ  والذي كان يقدر
مليار   8.5مليون شخص سنويا ، ومتوقع أن يصل عدد سكان الكوكب إلى    75بمقدار  

  السكان من    ى اطعام هذه الزيادة المتناميةومازال هناك القدرة عل  2030شخص بحلول  
(Sustainable Development Solutions Network, 2013.)  

( في كتاب Malthusianismنشر نادي روما تجديدا لفكر مالتس )  1973وفي عام  
النمو" للنمو والتيدونيال ماديوز واخرون،    لمؤلفل  "حدود  أغلبها لم تتحقق    توقعات 

)الفترة من   الثالثين عام  2003إلى عام    1973خالل  التوقع ( أي خالل  هي فترة 
(Meadows & etal, 1972 .) 
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الفت نفس  رائوخالل  لنا  ظهر  )رة  براون  لستر  هو  المالتسيون  لفكر  اخر   Lesterد 

Brown  حيث نشر على مر السنين صيحات تتوقع بالغم والبؤس والمصير الكئيب )
تعد لها على أساس االتجاه    تنبؤاتهإال أن    تحقق توقعاتهعدم  على الرغم من  و القادم،  
 مقبولة.

المحاصيل إنتاج  في  خبير  وهو  براون،  أنشأ  عام  وقد  في  العالمية  المراقبة  معهد   ،
ي قدم ملخصات تحظى بتقدير كبير لالستخدام العالمي للموارد الطبيعية ، والذ1974

كانت  والبيئة،   الوشيكوالت  باالنهيار  بتحذيرات  عادة  براون    ُتعد  ،مصحوبة  سلسلة 
تدامة السنوية العالمية وورقات العمل المرتبطة بها خطوات مهمة في تطوير مفاهيم االس 

(Brown, 1981.) 

، إال وعلى الرغم من االنتقادات واألخطاء العديدة التي وقعت فيها أفكار المالتسيون 
ا للمجتمع والحكومات بأن استمرار االستهالك المفرط يمكن أن  أنهم قدموا تذكير ا مفيد 

 عاجال  أم آجال . ضخمة أما يتسبب لنا في مشاكل 

فعل نفاذ للموارد كما تنبأت  دامغة على أنه لم يكن لدينا بالباإلضافة إلى األدلة القائمة ال 
يشار إليها باسم الوفرة، حيث ترفض هذه  ، نشأت مدرسة فكريةواتباعه فرضية مالتس

مع االعداد المتزايدة من البشر يتمتعون بمزايا ومنافع  أن الفرضية وترى بدال  من ذلك 
 أكبر على الكوكب. 

أن "الضرورة هي أم االختراع، حيث أن فهم يرون  ن،  على عكس منطق فكر المالتسيو 
ر تكنولوجيا جديدة وإنتاج المزيد  كحافز لتطويدائما  الزيادة في الضغط السكاني تعمل  

من الغذاء، وخالصة فرضية هذه المدرسة أن النمو السكاني يؤدي بطبيعة الحال إلى  
( السكانية  الضغوط  ستنخفض  وعندها  اختلف    (.Boserup, 1981التنمية،  كذلك 

( الكوكب Julian Simonجوليان سيمون  أنه يرى أن مستقبل  إذ  المالتسيون  ( مع 
بر  على  القضايا  يتوقف  على  وليست  واالبتكار  التجديد  على  وقدرته  االنسان  اعة 

وأيضا ويلفريد بيكرمان    (.Simon, 19981االعتيادية مثل استهالك الغذاء والطاقة ) 
(Wilfred Beckerman  أن يرى  ال(  ولكنه  مستقبل  بالموارد،  ا  محدود  ليس  كوكب 



 تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه            محمد فتحي عبدالغني          تاريخ قبول النشر2020/9/16

412                                           المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Beckermanدية )محدود بسبب عدم قدرة البشر على إصالح المؤسسات االقتصا

2003.) 

، يرى كارل ماركس أن إمكانات االستهالك آخذة في االتساع، وأن  1848ومنذ عام  
 (.Khan, 1976ذلك على أساس سعي مؤسسة الرأسماليين في الترويج للعولمة )

هناك سلسلة من الكتب الهامة التي ظهرت لتعزز وجهات نظر أكثر دقة حول الجدل  
المو  كفاية  بعدم  )الخاص  ووفرتها  السكانية  للزيادة  المصاحبة   / Malthusارد 

Cornucopian( على سبيل المثال ال الحصر كتابات كل من لمبورج .)Lomborg )
( ديموند  العDiamondو  واقع  تفسير  تحاول  التي  فكالهم(  االنهيار،  وحاالت  ا الم 

سوا حد  على  النجاح  أو  الفشل  بين  للمجتمعات  االختيار  يكون  كيف  ء  يوضحان 
بطريقتهم الخاصة حيث تبحث بعناية في النظم البيئية من منظور تاريخي وتستخلص 

بعض   ففي  مختلطة،  التي النتائج  للمجتمعات  بالنسبة  وخيمة  العواقب  تكون  حاالت 
بينما يكون التكيف في حاالت أخرى،  ،  استراتيجيات البقاء البيئيةتسيء التصرف في  

التكيف   القدرة على  االجتماعي والسياسي على أنها الفرق الرئيسي  كما يرى كالهما 
 .(Lomborg, 2001; Diamond, 2005)بين الكارثة والبقاء 

ال   على الرغم من مرور أكثر من جيل منذ عودة ظهور أفكار مالتس، لكن ال يزال
االجابة على التساؤالت الخاصة بتحديد  ال توافق في  و   ،يوجد إجماع في اراء العلماء

نظم البيئية في العالم أو إمكانية التطوير المستمر من اجل نمو للكيف يحدث ضعف 
 السكان. 

 نشأة التنمية المستدامة وتطور أهدافها   3/ 1

 أصل المصطلح (1)

ترجع أصول المصطلح  يث  ن بعيد ح( إلى زمsustainableيعود مصطلح مستدام )
فمديرو مصائد األسماك على سبيل المثال،  إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  

المصطلح  استخدموا   طويلة  هذا  فترة  مستدامة"  مثل  منذ  غلة  "أقصى  مفهوم 
(maximum sustainable yield  لصيد الممكن  األقصى  الحد  إلى  لإلشارة   )
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صيد عدد األسماك في السنة ومن ثم استقرار   استمرار نفساألسماك كل عام بما يحقق  
استخدمت الكلمة في الغابات األلمانية كاألساس لمنظور طويل األجل نسبي ا كما    الغلة. 

 .(Stenseth, 1992; Jacobs, 1995إلدارة الغابات )

خل هذا  إال أن االهتمام المتزايد بالتنمية لم يكن إال بعد الحرب العالمية الثانية حيث د
حيث كان االهتمام مركزا حول الكيفية التي يتم بها   ، هوم في تنمية الدول المتخلفةالمف

تنمية الدول المتخلفة للوصول إلى مستوى الدول الصناعية. ومع التطور الذي عرفه  
الفكر االقتصادي كان االهتمام منصبا فقط على ظاهرة ومفهوم النمو االقتصادي، ففي  

من   تع  1960-1950الفترة  النمو كانت  مراحل  من  سلسلة  التنمية  عملية  تبر 
الدول،   كل  عليها  تمر  ان  يجب  التي  المتتابعة  ثماالقتصادي  النظرية    ومن  كانت 

التنمية ترى   في  االدخار  أن  االقتصادية  المزيج من كمية  في  األصل واألساس هو 
النمو ير في طريق ن دول العالم الثالث من الس يواالستثمار والمساعدات األجنبية لتمك

التنمية  اصبحت  التاريخية  لألحداث  ووفقا   المتقدمة.  الدول  اتبعته  الذي  االقتصادي 
( السريع  الكلي  االقتصادي  للنمو  مرادفا    .Todaro & Stephen Cاالقتصادية 

Smith, Economic Development, 2006.) 

  1972إعالن ستوكهولم   –مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة البشرية  (2)

لع السبعينيات، شهد مفهوم التنمية تطور كبير، فإلى جانب المعنى الذي كان  مع مط
محصورا في البعد االقتصادي واالجتماعي، فقد تم إلحاق مصطلحات جديدة بالتنمية 
من أهمها ما اصطلح على تسميته بالتنمية المستدامة وأصبح من أهم هذه المصطلحات 

 ة.المتداولة في أدبيات التنمي

يطرح هذا المصطلح على الساحة الدولية، ففي مؤتمر األمم   مرة  ألول   1972ففي عام  
المتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم، تم طرح التحديات التي تواجه الحفاظ  

حيث جاء في على االستدامة من خالل سياق مصطلح النمو والتنمية االقتصادية،  
روما أن استمرار النمو االقتصادي  ادي  نشره ن  ( والذيLimits to Growthكتاب )
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في األنماط االقتصادية السائدة سيصطدم بالموارد المحدودة لألرض، مما يؤدي إلى  
 (. 1972تجاوز مستقبلي وانهيار )االمم المتحدة، 

، بنفس 1972التنمية المستدامة على المسرح العالمي عام    اتبعدما تم وضع تحدي
ات تم اعادته في تقرير قوي بعنوان استراتيجية الحفاظ على  الطريقة بعد ثماني سنو 

. حيث جاء في  1980الموارد الحية من أجل التنمية المستدامة  العالم: الحفاظ على  
االقتصادية التنمية  إلى  في سعيهم  البشر،  أن  إلى  الطبيعة،   مقدمته  بثروات  والتمتع 
الموار  استخدام  من  الحد  ضرورة  حقيقة  يتفهموا  أن  للنظم  يجب  االستيعابية  د والقدرة 

احتياج االعتبار  في  يأخذوا  أن  ويجب  المستقبل اإليكولوجية،  أجيال  ات 
(International Union for Conservation of Nature, 1980.)   كان و

في دفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة من خالل  الغرض من المنشور هو المساعدة  
م اعتماد هذه العبارة ونشرها في تقرير لجنة األمم  الحفاظ على الموارد الحية حيث ت

 لتنمية. المتحدة المعنية بالبيئة وا

 1987 (Brundtland Report)تقرير برونتالند 

متخصص تم   22، أقامت األمم المتحدة مجموعة منفصلة مكونة من 1984في عام  
ب معا،  المتقدم  والدول  النامية  الدول  من  األعضاء  الدول  من  تحديد  اختيارهم  هدف 

، أطلق المؤتمر 1987وفي عام   االستراتيجيات البيئية طويلة المدى للمجتمع الدولي.
العالمي المعني بالبيئة والتنمية تقرير ا عاما، يعتبر األشهر في حقل التنمية المستدامة 

( والذي أطلق عليه "تقرير Our Common Futureمستقبلنا المشترك )بعنوان    -
تولى رئاسته رئيس وزراء النرويج آنذاك    بسبب(،  Brundtland Reportبرونتالند )

(. وقد استخدم التقرير مصطلح "التنمية  Harlem Brundtlandجرو هارلم برونتالند )
"ال أنه  على  على نطاق واسع وعرف مفهومه  احتياجات المستدامة"  تلبي  التي  تنمية 

 Worldحتياجاتها الخاصة" )الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية ا

Commission on Environment and Development, 1987،)    هنا من 
وضع التقرير التنمية المستدامة بقوة في الساحة السياسية للفكر اإلنمائي الدولي. ونظرا  
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(.  Finger, 1994لغة )   24للتقرير فقد تمت ترجمته إلى أكثر من    لألهمية القصوى 
المستدامة هو األشهر واألكثر استخدام ا حتى    تقرير لمصطلح التنميةوال يزال تعريف ال

 اآلن.

 1992مؤتمر قمة األرض في ريو  (3)

، عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، قمة األرض، في  1992وفي عام  
 Rio( فيما عرف فيما بعد بمؤتمر ريو )Rio de Janeiroجانيرو، البرازيل )  ريو دي

Conference وحتى ذلك الوقت أعتبر أكبر مؤتمر دولي على اإلطالق، حيث تم ،)
من   أكثر  و  170تمثيل  و  2500دولة  أخرى  حكومية  غير  صحفي    8000منظمة 

ي هو تحديد (. وكان الهدف الرئيسAdams, 2001; O’Riordan, 2000معتمد )
بر أن التحدي مبادئ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة في المستقبل. وقد اعتُ 

مستوى،   أعلى  على  إجماع ا  في    لذلكيتطلب  للنظر  مرة  الدول ألول  رؤساء  اجتمع 
وايضَا كان أحد المبادئ الرئيسية إلعالن ريو هو أن "التنمية اليوم يجب أال البيئة.  

جيال الحالية والمقبلة" وبذلك تم تبني مفهوم التنمية المستدامة "بين تهدد احتياجات األ
وباإلضافة إلى ذلك انتشر مصطلح "التنمية المستدامة"   على نطاق واسع.األجيال"  

( العالمية  البيئية  المنظمات  حدود   ,Adams, Green Developmentوتتجاوز 

1990.) 

باالضطراولقد   الكبير  اإلعالمي  االهتمام  بحرائق أدى  المحيطة  الخطيرة  البيئية  بات 
ركتين والصين وبنغالديش، واألعاصير  الغابات في إندونيسيا، والفيضانات في األمي

خاصة  وأفكار االستدامة  والصيانة  ظ  افي جنوب شرق آسيا، إلى طرح أسئلة حول الحف
 .العالم المتقدم  دول في

أن التنمية المستدامة هي نقطة وفي مجالي التنمية والبيئة، ظهر إجماع واضح على  
ومع ذلك، كان  ي إليه.تجمع مهمة للبحث والعمل وهدف سياسي مرغوب ينبغي السع

هناك جدل كبير وخالف بشأن معنى وممارسة   من الواضح خالل عقد التسعينات أن 
 التنمية المستدامة.
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وثيق حمل  ريو،  والق ة  مؤتمر  السياسية  السلطة  من  الكثير  ضخمة  أعمال  وة  جدول 
ى  اختالفات مهمة فعل  ورظه  فالبد من اإلشارة إلى  .األخالقية للقرن الواحد والعشرين

المثال   البيئية  ظهرت خالفات  سبيل  المخاوف  الغنية والفقيرة، وبين بين  بين  البلدان 
أولئك الذين يرغبون في استغالل الموارد وأولئك الذين يرغبون في الحفاظ عليها، وبين  

 Mather)  لألجيال الحالية واحتياجات األجيال القادمة في المستقبل.احتياجات التنمية  

& Chapman, 1995)  . فهناك من طور تعريف مصطلح "التنمية المستدامة" بعد
ذلك مرات عديدة واستخدمه لتغطية العديد من جوانب المجتمع كالعالقات البيئية التي 

على  االتفاق  يمكن  كان  إذا  ما  حول  "شكوك  اآلن  منها   أصبحت  جيد  شيء  أي 
(Malena, 2000)  .تحدث فرق ا   وهناك من اعتبر التنمية المستدامة عبارة عن فكرة"

حل خالف، وتتطلب النقاش والتوافق وألنها تتحدى  واختالفات على وجه التحديد ألنها م
 .(McNeill, 2000كل من الباحثين وصانعي السياسات )

الم التنمية  مفهوم  تطور  الوقت،  مرور  أكثر  ومع  بشكل  التركيز  فاعليةستدامة  مع   ،
أكثر على النهج الشمولي الذي يربط تركيز  بشكل أقل على االحتياجات بين األجيال و 

وأصبح من المفهوم   بين التنمية االقتصادية واإلدماج االجتماعي واالستدامة البيئية.
البيئي للتنمية  المعقد  الترابط  في  يكمن  لالستدامة  العالمي  التحدي  واالجتماعية  أن  ة 

 . (Potter, Binns, Elliott,, & Smith, 2004) واالقتصادية 
 

اال  (4) لل األهداف  ) نمائية   ,Millennium Development Goalsلفية 

MDGs) 

حضر قادة دول العالم    ، 2000سبتمبر عام   8في   وبالتحديد  وفي مطلع األلفة الثانية
منظمة دولية   23ومشاركة أكثر من  دولة    192األعضاء في األمم المتحدة وعددهم  

( لأللفية  اإلنمائية  األهداف  عليه  أطلق  ما  على   Millenniumواتفقوا 

Development Goals, MDGs)  ، حيث تم اعتماد القرار بهذه األهداف والتوقيع
الفقر والجوع واألمراض واألمية  ، حيث  عليها في مكافحة  العالم  يلتزم دول  بموجبها 
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 وتقرر أنة واالستدامة البيئية واقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.  والتمييز ضد المرأ 
القادمة، بهدف تحفيز التنمية بوجه   ف خالل الخمس عشر عامايتم تحقيق هذه األهدا

عام، وذلك من خالل تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبخاصة في  
غاية    21نمائية لأللفية من ثمانية أهداف واألهداف اإل  وتتألف.  دول العالم األكثر فقرا

. وشملت المرامي الثمانية التنموية  مؤشرا لقياس التقدم المحرز في تحقيق األهداف  60و
 : (2003)األمم المتحدة،  الثمانية لأللفية هي

 .القضاء على الفقر المدقع والجوع  .1

 . تحقيق تعميم التعليم االبتدائي .2

 . تمكين المرأة تعـزيـز المساواة بين الجنسين و  .3

 .تخفيض معدل وفيات األطفال .4

 .تحسين صحة األمهات .5

ال .6 المناعة  نقص  فيروس  وغيرهمكافحة  والمالريا  من بشري/اإليدز  ما 
 .األمراض

 .كفالة االستدامة البيئية .7

 .إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية .8

 . 2002( جوهانسبرغ WSSDالقمة العالمية للتنمية المستدامة )  (5)

رؤساء دول مرة أخرى في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،   104، اجتمع  2002في عام  و 
خطة تنفيذية عن  ناقشت  (، حيث  WSSDة المستدامة )لحضور القمة العالمية للتنمي

االجتماعية  والتنمية  االقتصادية  التنمية  المستدامة:  للتنمية  الثالثة  العناصر  "تكامل 
( مترابطة  ركائز  باعتبارها  البيئة،   World Summit on Sustainableوحماية 

Development, 2002.)    البيئية الموارد  بين  للربط  جديد  فهم  برز  والنزاعات ثم 
الفرص، باإلضافة إلى ذلك تم إشراك مجموعة أكثر  والتهديدات البيئة للعولمة وكذلك  

تنوع ا من مجموعات المصالح في األنشطة في جوهانسبرغ أكثر من مجموعة ريو، 
العديد من المنظمات غير الحكومية من العالم النامي التي تمثل قضايا    وكان هناك



 تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه            محمد فتحي عبدالغني          تاريخ قبول النشر2020/9/16

418                                           المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقترحت حقوق اإلنسان والعدالة اال المثال.  التجارية، على سبيل  جتماعية والمساءلة 
ية المستدامة على المستوى العالمي وفهم أكثر هذه األنشطة طرق ا جديدة لمعالجة التنم

 . (Bigg, 2004)لالمركزية لمصدر التغيير 

ثانوي حيث انتشر التأكيد على مفهوم  يصبح  لبات مفهوم العدالة بين األجيال    بعدها
 واالجتماعية والبيئية.   الشاملة التي تشمل األهداف االقتصاديةالتنمية 

 ( 20)ريو +  2012مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  (6)

المكونة من ثالثة أجزاء للتنمية المستدامة وقد تم التأكيد مرة أخرى على هذه الرؤية  
ريو+    باسم  2012( حيث عقدت قمة في عام  Rioفي الذكرى العشرين لقمة ريو ) 

(Rio+20  )( تحت شعار المستقبل الذي نريدهThe Future We Want)  ،  حيث تم
من خالل تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل  ف التنمية المستدامة  اهدأ وضع  

دل، وخلق فرص أكبر للجميع ، والحد من التفاوتات ، ورفع مستويات المعيشة والعا
التنمية االجتماعو األساسية ؛   العادلة واالندماج ؛تعزيز  المتكاملة   ية  وتعزيز اإلدارة 

التنمية  أمور  جملة  في  تدعم  التي  اإليكولوجية  والنظم  الطبيعية  للموارد  والمستدامة 
والب واالجتماعية  وتجديدها االقتصادية  اإليكولوجية  النظم  حفظ  تسهيل  مع  شرية 

والناشئة الجديدة  التحديات  مواجهة  في  ومرونتها   United Nations)  واستعادتها 

General Assembly, 66th Session. 2012, para. 4) الوثيقة نفس  وفي   .
دامة  الختامية لمؤتمر المستقبل الذي نريده ُطلب ضرورة أن تستند أهداف التنمية المست

وروابطها   إلى المستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد  متوازنة  بطريقة  وتدمج  تعالج  أن 
او المشتركة،   داف التنمية المستدامة يجب أن تكون ذات منحى  على أن أه  تؤكد أيض 

العدد وطموحة،  عملي التواصل، ومحدودة  وعالمية بطبيعتها وقابلة   ،وموجزة وسهلة 
ا جميع  على  عالمي ا  التنمية  ،  لبلدانللتطبيق  ومستويات  والقدرات  الحقائق  مراعاة  مع 

الوطنية واألولويا السياسات  المختلفة واحترام  للحكومات أن تقود  و ت،  الوطنية  ينبغي 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصالح المعنيين 
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(United Nations General Assembly, 66th Session. 2012, pp. para. 

7-246.) 
 ,Sustainable Development Goals) 2030أهداف التنمية المستدامة  (7)

SDGs  ) 

والتي وفرت  ،  التفاق على األهداف اإلنمائية لأللفيةعاما على ا  15  بعد مرور حواليو 
على  ،  جوانبها، وأُحرز من خاللها تقدم كبير في عدد من  المستدامة  إطارا هاما للتنمية

التقدم كانت متفاوتة وال سيما في أفريقيا والدول األقل نمو والبلدان    تيرةالرغم من أن و 
ل استكماكانت الرغبة في  عن المسار الصحيح.    ف بعيدابعض تلك األهدا  عدبُ النامية، و 

التي    والدولقل نموا  الدول األل تزويد  أهداف اإلنمائية لأللفية، من خالما تحقق من  
خاصة تلك التي تركز على أمور محددة  ، بتواجه أوضاعا خاصة بمزيد من المساعدات

يتحقق في إطارها، تمام ما لم  وتسعى إلى إ  منطلقا لها،األهداف اإلنمائية لأللفية  وتتخذ  
طلق وفي نقلة من هذا المن،  ضعفااألكثر  وال سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الفئات  

  2015نوعية أعلن بان كي مون األمين العام السابق لألمم المتحدة أن "تعتبر سنة  
وفيها نعمل على صياغة رؤية   ،سنة مفصلية. ففيها سننهي األهداف اإلنمائية لأللفية

 ي رؤية تشمل مجموعة من أهداف التنمية المستدامة".شجاعة للتنمية المستدامة، وه
 ةالوكاالت المعني  فيقد أول اجتماع لفريق الخبراء المشترك  عُ   2015  عام  وفي يونيو

لتبدأ عملها في تطوير مقترح (،  IAEG-SDGsبمؤشرات أهداف التنمية المستدامة )
. وكان من مهامها  2015تنمية لما بعد عام  إلطار عالمي ألهداف وغايات خطة ال

بشأن   القرارات  علىاتخاذ  بناء   وذلك  بعملها؟  ستقوم  العمل   كيف  سير  متطلبات 
، والتوجيهات التي تلقتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 2015للحكومات لما بعد عام  

(UNSC( والعمل الذي تم بالفعل ،)SDG Knowledge hub, 2015.) 

األمم المتحدة بالذكرى السنوية السبعين إلنشائها، انطلقت خطة   ال منظمةوفي احتف
 Transforming our" )تحويل عالمناتحت عنوان  "  2030المستدامة  التنمية  

Worldإلى    25، ففي الفترة من  ( لتقدم األهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة
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األعضاء في منظمة األمم المتحدة، ، بمدينة نيويورك اجتمع الدول  2015سبتمبر    27
وبدعم قوي غير مسبوق من كل    ض،األر لكوكب  العتماد أول خطة للتنمية المستدامة  

دول العالم، مكتسبة قوة دفع من النجاح الذي تحقق في تنفيذ خطة االلفية اإلنمائية  
سنة   عشر  الخمس  نحو حيث  ،  الماضيةخالل  التحفيز  طريق  استكمال  إلى  تهدف 

مسة عشر عام أخرى تالية بإعالن  المستدامة )بعد خطة األلفية اإلنمائية( لخ  التنمية
المستدامة  أهداف الناس  2030التنمية  ألجل  عمل  برنامج  الخطة  هذه  تمثل  حيث   .

الفقر بجميع   وكوكب األرض وألجل االزدهار وإلى تعزيز السالم العالمي والقضاء على
  حيث اُعتبر أكبر تحدي يواجه العالم والشرط   صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع،

جدير بالذكر أن هذه الخطة أولت عناية فائقة بأهمية  وال   األهم لتحقيق التنمية.الرئيسي و 
تحسن   وهو  الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها لضمان تحقيق الغرض منها

األفضل.   إلى  العالم  الجميع وتحول  الخطة  حياة  تناولت  الجوهرية  كما  التي  األبعاد 
 (:United Nations, 2015من أجلها والتي يمكن ايجازها في ) انشأت

يمكن    ه: من خالل القضاء الفقر والجوع، بجميع صورهما وأبعادهما، وكفالة أنالناس
مناخ  ظل  وفي  والمساواة  الكرامة  من  إطار  في  الكامنة  طاقتهم  تفعيل  البشر  لجميع 

 صحي. 

حما  الكوكب خالل  األر من  كوكب  في ية  االستدامة  تكفل  بطرق  التدهور  من  ض 
م وإدارة  واإلنتاج،  واتخاذ  االستهالك  مستدامة،  بصورة  الطبيعية  األرض  كوكب  وارد 

إجراءات عاجلة بشأن حماية تغير المناخ، حتى يمكن دعم احتياجات األجيال الحالية  
 والقادمة. 

الكوكب بحياة يعمها الرخاء  من خالل ضرورة أن يتمتع جميع الناس على    االزدهار
اعي والتكنولوجي في انسجام  وتكفل تحقيق التقدم االقتصادي واالجتم  تلبي طموحاتهم

 مع الطبيعة.
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لجميع    السالم تتسع  والعدل  السالم  يعمها  مجتمعات  قيام  تشجيع  خالل    البشر،من 
مية وتكوين مجتمعات تخلو من الخوف والفزع ومن العنف. فال سبيل إلى تحقيق التن

 المستدامة دون سالم، وال يمكن تحقيق السالم بدون تنمية مستدامة.

خالل حشد الوسائل الضرورية لتنفيذ الخطة وأهمها تنشيط التجارة العالمية   من  الشراكة 
من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز روح التضامن الدولي، مع التركيز على احتياجات  

 كة الجميع.المناطق االكثر فقرا وضعفا، وبمشار 

المستدامة   التنمية  عالمنا    2030خطة  تحويل  شعار  تحت  انطلقت  والتي 
(Transforming our world خطة فريدة من حيث النطاق واألهمية. حيث تبثق )

أهدافها من األهداف األساسية ألنشاء األمم المتحدة. وقد حظيت بقبول جميع الدول 
وال االختالفات  وتراعي  الجميع،  على  ومستويات  وتسري  الدول  بين  المتفاوتة  قدرات 
ولويات الوطنية، وقد شملت جميع دول  تنميتها، وفي نفس الوقت تحترم السياسات واأل

العالم، الدول المتقدمة والدول الناشئة والدول النامية على حد سواء. كما انها متكاملة 
ثالثة البعد االقتصادي  وغير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة ال

تبرهن أهداف التنمية و   (.United Nations, 2015والبعد االجتماعي والبعد البيئي ) 
غاية على اتساع نطاق هذه الخطة العالمية   169هدفا،  17المستدامة، البالغ عددها  

من فالمنشود  طموحها.  األهداف    ومدى  مسيرة  مواصلة  هو  والغايات  األهداف  هذه 
إلى أن  ومن األهمية بمكان أن نشير    .إطارها  لفية وإنجاز ما لم يتحقق فياإلنمائية لأل

هذه األهداف والغايات هي نتاج مشاورات عامة واتصاالت مكثفة أجريت على مدى  
أكثر من سنتين في شتى أنحاء العالم مع المجتمع المدني والجهات األخرى المصاحبة،  

وشملت األهداف العامة    فئات وأضعفها.وقد أولي فيها اهتمام خاص ألصوات أفقر ال
 (: 2015لى )األمم المتحدة، سبتمبر ع
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 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.  .1

الزراعة    .2 وتعزيز  المحسنة  والتغذية  الغذائي  األمن  وتوفير  الجوع  على  القضاء 
 المستدامة.

 ر.ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعما  .3

جميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لل  .4
 للجميع.

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.  .5

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها إدارة مستدامة.  .6

الطاقة    .7 خدمات  على  ميسورة  بتكلفة  الجميع  حصول  الموثوقة  ضمان  الحديثة 
 والمستدامة. 

الكاملة    .8 والعمالة  والمستدام،  للجميع  والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز 
 والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. 

للجميع،  إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل   .9
 وتشجيع االبتكار. 

 . داخل البلدان وفيما بينهاالحد من انعدام المساواة  .10

الصمود    .11 على  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  جعل 
 ومستدامة.

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. .12

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.  .13

لتحقيق  لبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام  حفظ المحيطات وا .14
 التنمية المستدامة.

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،   .15
األراضي   تدهور  ووقف  التصحر،  ومكافحة  مستدام،  نحو  على  الغابات  وإدارة 

 وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
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من أجل تحقيق التنمية لتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد  ا .16
وص إمكانية  وإتاحة  فعالة المستدامة،  مؤسسات  وبناء  العدالة،  إلى  الجميع  ول 

 وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

 لمستدامة. تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية ا .17

تحقق التوازن بين ،  بلة للتجزئةملة غير قاغايات متكاالهداف و األوالجدير بالذكر أن  
كما انها تؤكد   .2030األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة، ويعتزم العمل بها حتى عام  

على نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها األمم المتحدة والتي  
وهي    الخطة الجديدة.ساسا متينا للتنمية المستدامة وأسهمت في تشكيل هذه  أرست أ

ومؤتمر المستدامة،  للتنمية  العالمي  القمة  ومؤتمر  ريو  إعالن  العالمي    تشمل  القمة 
)األمم المتحدة،   للتنمية االجتماعية، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

 ( 2015سبتمبر 

اف اإلنمائية ق أهداف التنمية المستدامة يتجاوز بكثير نطاق األهدحقيقة االمر ـأن نطا
اإلنمائ األولويات  جانب  فإلى  واالهتمام  لأللفية،  الفقر  على  القضاء  على  القائمة  ية 

من   واسعة  مجموعة  اإلطار  هذا  يحدد  والتغذية،  الغذائي  واألمن  والتعليم  بالصحة 
و يعد أيضا بإرساء مجتمعات أكثر سالما األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وه

حدد وسائل تواء جميع شعوب األرض، وفي غاية األهمية أيضا أنه يقادرة على اح
في   بينها وتشترك  فيما  عميقة  الجديدة بروابط  األهداف والغايات  ذلك. وترتبط  تنفيذ 

لجديدة  نهج المتكامل. حيث يبدأ سريان األهداف والغايات االعناصر عديدة، مما يعكس  
 . 2016يناير  1في 

 
 

 



 تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه            محمد فتحي عبدالغني          تاريخ قبول النشر2020/9/16

424                                           المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامة أبعاد التنمية المست. 2

جوانب التنمية المستدامة والبعد المؤسسي وتأثير التكنولوجيا، نتناول    الفصلفي هذا  
هداف أل  يمكنمفهوم التنمية المستدامة كنهج معياري وكنظام معقد ثم نوضح كيف  ثم  

،  األهداف اإلنمائية المنشودة وال تتعارضتتكامل وتتضافر لتحقيق  أن  التنمية المستدامة  
 اهم في تحقيق الكفاءة واالنصاف في آن واحد. كيف يمكن ان تس على سبيل المثال

 الجوانب الرئيسية للتنمية المستدامة  1/ 2

انتشر لدراسة التنمية المستدامة مداخل وجوانب متعددة لكن األدبيات المختلفة في حقل  
المعياري من   االقتصاد تصب جميعها في أن المستدامة يخرج إطاره  التنمية  مفهوم 

 االستدامة البيئية.بعاد أساسية هي التنمية االقتصادية واإلدماج االجتماعي و ثالث ا

وقبل تناول هذه االبعاد نؤكد أنها تتالقى وتتشابك معا في مجاالت متعددة. أما الجوانب  
ا والجانب  المؤسسي  الجانب  فاشهرها  المشتقة  اإلداري االخرى  والجانب  لتكنولوجي 

)الكبيسي   فروع أخرى الجوانب ايضا  يخرج منها جوانب  وجانب التنمية البشرية، وهذه  
 (. 2019وآخرون، 

والذي يعتبر أكثر عمقا  لتفسير مفهوم التنمية   البعد األول يركز على الجانب االقتصادي
المستدامة حيث يرّكز على االستخدام االمثل للموارد للحصول على الحد األقصى من  

رد واستخدامها وال يؤدي إلى تقليل الّدخل الحقيقّي المنافع في ظل الحفاظ على تنوع الموا
المتقدمة بخفض   الدول  الصدد تهتم  المستقبل. وفي هذا  استهلكها في مستويات  في 
األ التوظيف  إلى  النامية تسعى  الدول  بينما  للموارد بهدف رفع  الطاقة والموارد،  مثل 

ة دخل الفرد في  مستوى معيشة المواطن ومحاصرة الفقر، وبعبارة أخرى ضمان تنمي
وخالل فترة التسعينات زاد   المستقبل بحيث ال يقل عن دخل الفرد في الجيل الحالي.

دخال البعد البيئي في مجال االقتصاد في االعتبار وبذلك تغيير مفهوم التنمية االتجاه إل
االقتصادية من زيادة استغالل الموارد االقتصادية النادرة إلشباع الحاجات اإلنسانية 

ستغالل االمتعددة والمتجددة إلى مفهوم التنمية االقتصادية المستدامة والتي ال تمنع  ال
الغابات، ولكنها ترفض االستغالل   و أالنفط    وأادية مثل المياه  موارد االقتصللالكثيف  
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الجائر لهذه الموارد بحيث تؤثر على نصيب األجيال القادمة من هذه الموارد القابلة  
وبرز مفهوم التنمية االقتصادية البحتة الذي ال يأخذ في  جددة،  غير متالللنضوب أو  

جميع األوساط والمؤسسات االقتصادية   محل انتقاد منيعتبر  االعتبار البعد البيئي و 
أبعد من    (.2019سوداء" )الحربي،  التنمية  الالعالمية؛ لدرجة أن اطلق عليه البعض "

الجانب واالجتماعي. حيث اعتمد في شمل البعد االقتصادي بجانب البعد البيئي    ذلك
االت في قمة األرض في جوهانسبرج أن تكون االستدامة االقتصادية في مج  2002عام  

األساسية اإلنسانية  مثل  الحاجات  والطاقة  ،  والمأوى  والتعليم  والصحة  والغذاء  المياه 
 (.2010بجانب الدخل )الطاهر، 

الثاني   البعد  البعد  أما  ع  االجتماعيهو  االنسفيركز  وعدم  لى  المتبادلة  وعالقته  ان 
فرص   التعليم والصحة والمساوة واتاحة  المعيشة من خالل  التمييز وتحسين مستوى 
الحرية والمشاركة السياسية وفي كل األحوال تهتم بالقطاع الحكومي والمجتمع المدني  

ل أساسي بشك  التركيزواالستدامة من المنظور االجتماعي تعني    (.2015)الجهني،  
، وكيفية تحقيق النمو،  والخدمات العامة  الالئق،  ر فرص الحصول على العملعلى توفي

الذي يأخذ بعين االعتبار قضايا الصحة والقضاء على األوبئة واالمراض ومستويات  
الفقر  ايضا  قضايا  التنمية االجتماعية  التعليم والتدريب والعدالة االجتماعية، وتشمل 

المأوى ونوعية الحياة، واألمن االجتماعي والنمو وقضايا  ،  لى الجوعبأنواعه والقضاء ع
 السكاني واعداد الوفيات وبخاصة في المراحل المبكرة من العمر.

التنمية المستدامة على اساس    ينظر إلىوالذي    البعد الثالث يركز على الجانب البيئي
أو تناقص  تدهورها  ائها أو  استخدام الموارد الطبيعية المتجددة، بأسلوب ال يؤدي إلى فن

والمحافظة على رصيد ثابت ال يتناقص من الموارد  القادمة،  قدرتها بالنسبة لألجيال  
 الطبيعّية. 

( هيجل  أرنست  األلماني  العالم  اإليكولوجيا Ernst Haeckelأسس  علم   )
(Ecology  عام هما    1866(  يونانيتين  كلمتين  دمج  بعد  التسمية  جاءت  وقد  م، 
(Oikesومعن )وكلمة  اها مسكن ،(Logos ومعناها علم. وبهذا ترجمت للعربية بعلم )
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معيشتها  وطرق  وتغذيتها  الحية  الكائنات  بدراسة  يعنى  الذي  العلم  على  لتدل  البيئة 
ووجودها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب ودراسة عالقتها بالوسط الذي  

العوامل   ودراسة  فيه  والرطو كالتعيش  والحرارة،  واإلشمناخ  و بة  الغازات عاعات، 
وهناك   (.Haeckel, 1866والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض والماء والهواء )

( والذي هو عبارة عن  Ecosystemالنظام البيئي )و (  Ecologyفرق بين علم البيئة )
تفاعل عناصر البيئة )الهواء والمياه والتربة( وفق نظام يحافظ على التوازن يمثل وحدة  

ون من كائنات حية وغير حية في محيط معين تتفاعل مع بعضها  املة يتكيئية متكب
متوازن  نظام  وفق  أداء    البعض  في  تستمر  منتظمة  دائبة  حركة  وفي  للغاية،  ودقيق 

؛ المومني وعمر،  2009)الرفاعي،    وظائفها في اإلبقاء على الحياة وعدم االختالل
ستوكهولم    (.2013 مؤتمر  تقسيم  1972وفي  طبيعالبيئة    تم  وبيولوجية إلى  ية 

واجتماعية، فالبيئة الطبيعية تتكون من نظم رئيسة مرتبطة بشكل وثيق وهي: الغالف  
 الجوي واليابسة والمحيط المائي. 

التنمية و مصطلح  ظهر  ثم  ومن  والتنمية  البيئة  مشكالت  بين  واضح  تداخل  هناك 
ألمثل لألراضي  ستخدام اعند اال  الصعيد البيئي تصبح التنمية مستدامة  المستدامة. فعلى 

الزراعية والموارد المائية، مما يضاعف المساحة الخضراء. ومن هذا المنطلق تكون  
ص شديد )قاسم،  االستدامة عدم اإلساءة إلى موارد الثروة الطبيعية، واستخدامها بحر 

2007 .) 

 ي للتنمية المستدامة س البعد المؤس 2/ 2

المؤسسي   البعد  أليات  ينتقل  من  التقالمستدام  اإلداري  يواكب الفكر  فكر  إلى  ليدي 
التطورات في مفهوم التنمية المستدامة بجوانبها الرئيسية الثالثة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، سواء على مستوى الدولة بسلطاتها أو على مستوى القطاعات الثالث، القطاع  

  دف في األول واألخر تنمية المستدامة تهفال  العام والخاص وقطاع المجتمع المدني.
والدول باعتبارها ،  على المحافظة على النظام الكوني الموحد باعتباره جزء ا ال يتجزأ 

النظام الكوني ال يمكن أن تعمل منفردة، ولذلك يجب أن تعمل بشكل  مكونات هذا 
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  ة اإلنسانيةتنمية البشريوعلى    تعاوني على المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية
وعلى جانب أخر    ة للعيش برفاهية وسالم وتحقيق العدل واإلنصاف،النهض  وتحقيق

تتفاعل الدول بعضها مع بعض في بيئة يسودها السالم واالحترام خالية من التلوث  
 والمخاطر والنزاعات والحروب.

ة. لهذا  البعد المؤسسي هو المسئول عن تحقق التكامل ألبعاد وأهداف التنمية المستدام
نموية المستدامة ودور الدولة في التنمية المستدامة،  لرؤية للمؤسسات التيركز على ا 

والمسؤولية   البيئية  والمحاسبة  والشراكة  المستدامتين،  والقيادة  اإلستراتيجية  واإلدارة 
 االجتماعية للمنظمات المستدامة.

المستدامة  وبمأن   التنمية  الدولتضع  خطط  المرجع  وتطبقها جميع مؤسسات  فهي  ة، 
امة وتطبيقاتها على جميع محاور العمل الحكومي وعلى كافة  وض بالتنمية المستدللنه

نفسها. بالمؤسسة  وانتهاء  الموظف  من  ابتداء   التنموي    المستويات  المؤسسي  فالنهج 
المستدام يجب أن يعمل على إقامة الروابط العضوية بين المداخل الرئيسة والفرعية  

متفق عليها بشكل كبير لتحقيق  الواضحة و الهداف  األمة، يبدأ من تحديد  للتنمية المستدا
مدخل من المداخل دون األخرى    يحدث فيالتقدم في المداخل المختلفة، فأي تقدم فرعي  

من ثم تعتمد التنمية المستدامة على حسن اإلدارة و قد يتعرض لخطر عدم االستدامة؛  
الجماعي  والمشاركة   )الوالعمل  تضفالدو   (.2001سنبل،  والمساءلة  السياسات لة  ع 

وتتخذ القرارات، ومن أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة أن تكون هذه السياسات وتلك  
القرارات وما يعقبها من خطط شاملة ومتكاملة، والتي يجب أال تتعارض مع القوانين 

المستدام مع الفكر    وأ   ،والتشريعات والمؤسسات أو مع غيرها داخل الدولة من ناحية
فمثال ال يتم فصل الجانب البيئي واالجتماعي عن    ،ى ألخرى من ناحية أخر للجوانب ا

فصل االقتصاد عن العمل البيئي واالجتماعي. كما أنها  تم  الخطط االقتصادية، وال ي
تؤدي الدور الرقابي والمتابع لكافة جوانب التنمية المستدامة من خالل تطبيقاتها بواسطة  

 داعم ومكمل لآلخر. محددة يكون كل منهابرامج واضحة و 
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يكون   أن  يجب  ثالث  جانب  التنمية متوافق  ومن  لتحقيق  العالمية  التوجهات  مع 
وما تم االتفاق عليه من المشاركات واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحقق ،  المستدامة

 إستراتيجية وطنية. هذه االهداف، وال يقتصر على الوضع المحلي من خالل وضع 

ا لبرنامج  اوفقا  المتحدة  )ألمم  القطاعات UNDPإلنمائي  بين  البناء  التفاعل  فأن   )
الثالث القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو األساس للحكم الرشيد،  

والتوجيه،  طرح  و  واالستجابة،  والشفافية،  المشاركة،  هي:  الرشيد  للحكم  صفات  تسع 
وهذه    والمساءلة، والرؤية اإلستراتيجية،عالية والكفاية، وسيادة القانون،  واإلنصاف والف

لتحق االعتبار بشكل متزامن ومتواز  بعين  أن تؤخذ  الحكم يالصفات يجب  أهداف  ق 
المتحدة   )االمم  المستدام  المؤسسي  للجانب  األساسية  الركيزة  يمثل  والذي  الرشيد 

(UNDP) ،1997 .) 

جوهانسبرج  بة ودور القانون  للقضاء المعنية بالتنمية المستدامالندوة العالمية    في اجتماع
،  حضور أعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء العالمفي    2002في أغسطس  

المستدامة،  من   التنمية  البيئة واستمرار  القوانين لحماية  أكدت على االلتزام بتطبيق 
تمثل الجهاز فيي  ات الدولة  خالل آليات قانونية مفعلة بصفتها تمثل احد اركان مؤسس

فقوانين االستثمار يجب أن تتكامل في الرؤية القانونية والتنمية االجتماعية،     يالرقاب
يمك أن  ويجب  وأنظمتها،  والبيئة  والعمال،  العمل  على    نوقوانين  القانون    كافة رجل 

لنهج   المستويات من ضبط العملية التنموية ودفعها لألمام من خالل مواكبة القوانين ل
 (. 2011لحسن، التنموي الشمول المستدام )ا 

وفي إطار التحول لمنهج مؤسسي مستدام انبثقت مفاهيم جديدة مثل اإلدارة االستراتيجية 
( قدم  فقد  المستدامة،  والقيادة  عام  Stead & Steadالمستدامة  مصطلح    1996( 

صدر هام ( حيث عرف األرض على كونها مSSMاإلدارة االستراتيجية المستدامة )
هي  لى جانب أن األرض هي المصدر النهائي لرأس المال و فإ،  متناميذات تأثير  للقوة  

النهائي للمخلفات  ايضا    سبق المالك في بيئة االعمال، وان نجاح ت  فأهميتهاالملقي 
بيئة االعمال في المستقبل يتطلب إيجاد أساليب مالئمة اقتصاديا للعمل ضمن الحدود  
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كما  (.2012ي، و العبادي، لكوكب األرض )العيساوي،، والعارض البيولوجية المادية
( أن االستدامة ال  Visser & Courticeظهر مفهوم القيادة المستدامة حيث أكد )

يمكن فصلها عن مفهوم القيادة بل تعتبر مزيج محدد من خصائص القيادة يتم تطبيقها  
ي كل شيء، فهي تشمل  في سياق مستهدف بحيث تتسق مع مدرسة القيادة السائدة ف

لية له، فالقائد يجب أن يخدم ويدعم  امة على الكوكب والتطلعات المستقبتحديات االستد
 (.Visser & Courtice, 2011العمل المستدام نحو عالم أفضل )

يوجد   فال  واالنصاف  االجتماعية  بالعدالة  وثيق  بشكل  مرتبطة  المستدامة  والقيادة 
مرتبط بشبكة من   لمستدامة تؤمنون أن الجميع سواسية عنصرية وال تمييز. فالقيادة ا

يسهم   نر متبادل بين جميع األطراف والعالقات اإلنسانية وأنه يجب أ االعمال ذات تأثي
اإلطار المؤسسي المستدام يؤمن بأهمية  الجميع بالتأثير االيجابي في البيئة المحيطة.

الخاص والمجتمع المدني وفي نفس  الشراكة والتعاون بين بين القطاعات الثالثة العام و 
 ة البيئية والمسؤولية االجتماعية للمنظمات. وقت يؤكد على ضرورة تفعيل المحاسبال

تحدد  و ولإلطار المؤسسي مؤشرات مصاحبة ألهداف للتنمية المستدامة، لقياس األداء  
للتنمية   متكاملة  عملية  إلى  التحول  الدولة  تستطيع  مدى  أي  وكذلك  إلى  المستدامة، 

إمكانية الوصول إلى المعلومات والبنية األساسية أيضا تقيس القدرات المؤسسية ومدى  
للكوارث  لال واالستعداد  الصدمات  مواجهة  على  والقدرة  والتكنولوجيا  والعلم  تصاالت، 

الطبيعية المحتملة، وتساهم في تقييم مدى تقدم المؤسسات في مجال تحقيق التنمية 
رات الوطنية والدولية  بشكل فعلي على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم من القرا  المستدامة

 حول السياسات واإلستراتيجيات. 

 دور التغيير التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة  3/ 2

على سبيل المثال قد تساهم من خالل  ،  في تحقيق التنمية المستدامةتساهم  التكنولوجيا  
م  ة استخدام الطاقة، حيث يمكن التحول إلى استخدام نظاتحسين خدمات النقل وكفاء

السكك الحديدية التي تعمل بالطاقة الكهربائية باستخدام    ،طاقة نظيف منخفض الكربون 
الكربون   يكون  منخفض  وقود  إلى  األحفوري  الوقود  من  البيئة.    التحول  على  يحافظ 
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الحد السكك  من  السابقة  األجيال  عكس  على  الحديثة  تشغيلها فالقطارات  يتم  يدية 
مصدر طاقة أولي  من  الكهرباء    هذه  إنتاج  يتمرول، و بالكهرباء بدال  من الفحم أو البت

أغلب دول  منخفض الكربون بدال  من الفحم الذي يهيمن اليوم على توليد الكهرباء في  
، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي هي أقل تلويثا بكثير وال تؤدي إلى تغير  العالم

يجب أن  ف التنمية المستدامة. و ، ومن ثم تدعم التكنولوجيا أهداالمناخ بفعل اإلنسان
 (: SACHS, 2015نفرق بين ثالث جوانب لعالقة التنمية المستدامة بالتكنلوجيا هي )

يعتبر التقدم التكنولوجي قوة الدفع الرئيسية للنمو االقتصادي العالمي على المدى   .1
  250هو نتيجة    1750الطويل. فالنمو الذي تحقق لالقتصاد العالمي منذ عام  

ا من المحرك البخاري ووسائل النقل التي  تراكم  ن  عام ا م التقدم التكنولوجي، بدء 
الداخل االحتراق  ومحرك  بالبخار،  الصناعية،  تعمل  والكيمياء  والكهرباء،  ي، 

والهندسة الزراعية، والطيران، والطاقة النووية، وصوال إلى تكنولوجيا المعلومات  
التطورات هذه  بدون  العاالقتصلتوقف    واالتصاالت.  عن  اد  العالم  وسكان  المي 

 النمو.

رها يصاحب التقدم التكنولوجي غالبا تأثيرات جانبية سلبية، حتى عندما تكون آثا  .2
المباشرة إيجابية عظيمة. فمثال حرق الفحم هو شعار الثورة الصناعية وهو اساس 
المحرك   اختراع  خالل  من  الحديثة  الحضارة  مكن  فالفحم  الحالية.  البيئية  أزمة 

اري وتسخير الوقود األحفوري من أجل القوة المحركة. ومع ذلك فإن استخدام  البخ
ثار الجانبية الرهيبة يعرض للخطر الحضارة  الفحم اآلن على هذا النطاق وبتلك اآل

عام   في  حوالي  2010نفسها.  البشرية  بثت  أكسيد    14،  ثاني  من  طن  مليار 
إجمالي انبعاثات ( من خالل حرق الفحم، ما يقرب من نصف  CO2الكربون )

العالم بسبب الوقود األحفوري. ما لم يتم التخلص من  ثاني أكسيد الكربون ف ي 
تخدامه مع التقنيات الجديدة )مثل احتجاز الكربون وعزله(،  الفحم بسرعة أو اس

 االقتصاد العالمي ساحق ا.بسيكون الضرر بالكوكب و 
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لى حد ما، تحت إشراف  الجانب الثالث هو أن التقدم التكنولوجي، على األقل إ .3
تص يتم  األحيان  بعض  في  يانصيب اإلنسان.  أنه  على  التكنولوجي  التقدم  وير 

تحديده   يتم  األفراد  كبير،  والعلماء  المخترعين  مهارة  أو  القرعة  حظ  خالل  من 
متابعة  ظو ظالمح مجرد  بأنه  أحيانا  يوصف  التكنولوجي  التقدم  أن  أو  بها،  ين 

( R&Dر في البحث والتطوير )الشركات تستثم  حقيقة االمر أن،  لمتطلبات السوق 
األرباح تحقيق  أجل  االسواق  من  احتياجات  عن   وتلبية  النظر  ة  األهمي  بغض 
 الحيوية للفقراء أو البيئة. 

نحو األهداف البشرية من   اهناك بعد اخر هام يرتبط بفكرة أنه يمكن توجيه التكنولوجي
اصة للبحث والتطوير. حيث من  خالل تفاعل مدروس قائم على جهود كبيرة عامة وخ

ال اب تتعلق بالدولة وألغراض عسكرية، فمثالمعتاد أن تقود الحكومات التكنولوجيا ألسب
أسلحة  وبناء  لتصميم  ومخترعين  مهندسين  طويلة  فترة  منذ  الحكومات  استأجرت 
ودفاعات جديدة، العديد منها ينطوي على اختراقات رائدة في التكنولوجيا. على سبيل  

الحرب    ، ويسرتال مهدت الحرب العالمية األولى لتقدم كبير في مجال الطيرانالمث
العالمية الثانية تقدم ا في أجهزة الكمبيوتر، والرادار، والصواريخ، والمضادات الحيوية،  
واالتصاالت، وأشباه الموصالت، والتقدمات األخرى التي ال حصر لها بقيادة البحوث 

ذلك مشروع مانهاتن األمريكي، الذي جمع علماء الفيزياء المدعومة من الدول، بما في  
هناك دعم حكومي للتقدم  ، والواقع أن المي ا لتصميم وبناء أول قنابل ذريةالمشهورين ع

)على الرغم من أن الحكومات غالب ا ما كانت تضع أهداف ا  ايضا   التكنولوجي المدني  
المدني االختراقات  في هذه  االعتبار حتى  في  األخيرة،  ة(عسكرية  العقود  في   :فمثال 

وا المعلومات،  وتكنولوجيا  تحديد اإلنترنت،  أنظمة  )مثل  الفضاء  وتكنولوجيا  لطيران، 
المواقع العالمية(، وعلم الجينوم، وتكنولوجيا النانو، ومجاالت أخرى ال حصر لها من  

 (.  2019 البليهد،التقدم التكنولوجي، تدين بتطورها إلى حد كبير لدعم الحكومة )

وجه من أجل تطوير التكنولوجي الم  التحولالتنمية المستدامة، تحتاج إلى مثل هذا  و 
النقل والبناء وإنتاج الغذاء وتقديم الخدمات  تستخدم في  تقنيات جديدة للطاقة المستدامة،  
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. يجب أن توجه الحكومات العديد من أدواتها وسياساتها لدفع  وغيرها  الصحية والتعليم
اتجاه مستهدف، بما في ذلك التمويل العام للبحث والتطوير، والبحوث االبتكارات في  

االختراعات  لتشجيع  والحوافز  الجوائز  وضع  كذلك  العامة،  المختبرات  في  المباشرة 
 .الجديدة، وتعديل قوانين البراءات

 لتنمية المستدامة البعد المعياري ل 4/ 2

ي ال يمكن أليديولوجية أو سياسة أن  تؤكد التنمية المستدامة على األبعاد المعيارية الت
وسيكون من الصعب على المرء إيجاد مجموعة من    شل في معالجتها،تتجاهلها أو تف

القيم التي وصلت إلى مستوى مماثل من االعتراف السياسي، فالتنمية المستدامة هي 
طريقة لفهم العالم على أنه تفاعل معقد بين األنظمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

ة لتحديد أهداف المجتمع ومع ذلك، فهي أيضا وجهة نظر معيارية وأخالقية للعالم، طريق
 الذي يعمل بشكل جيد، مجتمع يوفر الرفاهية لمواطنيه اليوم ولألجيال القادمة. 

إن النقطة األساسية للتنمية المستدامة بهذا المفهوم المعياري أنها ترسم رؤية شاملة لما 
المتقدم. المجتمع  المجتمع    يجب أن يكون عليه  المتقدم هو  للمجتمع  الضيقة  النظرة 

للحياة االقتصادية والسياسيةا النهائي  الهدف  الدخل األعلى هو    ، لغني، حيث يكون 
فمثال لنفترض أن المجتمع كان غني ا في المتوسط ألن   ،للغاية ضيقةهذه وجهة نظر و 

ا؟ لذلك بجانب أهمية   ا بينما كان باقي المجتمع فقراء جد  ا كان غني ا جد  ا واحد  شخص 
ا يكون  أن  يجب  األعلى  الرفاهية  الدخل  لتحقيق  الدخل  توزيع  بطريقة  الهتمام 

(Peeters, 2012.)   توزيع بشأن  ارتباطها  يتفق  األقل  على  قضايا  خمس  هناك 
الرفاهية، وهي التي نظرت إليها بعين االعتبار كافة الخطط المعنية بالتنمية المستدامة 

فقر المدقع؛  في اغلب مراحل تطورها، لقد داعت المجتمعات إلى السعي للقضاء على ال
للثروة والفقر؛ وتحقيق درجة عالية من الحراك االجتماعي،   الكبيرةوالحد من الفجوات  

بما في ذلك فرص الحياة الجيدة لألطفال المولودين في فقر؛ والقضاء على التمييز بما  
في ذلك الجنس أو العرق أو الدين؛ وتعزيز الثقة االجتماعية والدعم المتبادل والقيم  

 ,SACHSمصطلح اإلدماج االجتماعي )  ، والتي يطلق عليهاية والتماسكاألخالق
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بعد اخر للمجتمع تنظر إليه التنمية المستدامة كهدف معياري وهو أن يكون   (.2015
الطبيعية للبيئة  ا  جيد  ماوكيال   فإذا  والتنوع    الحق   ،  للمياه  الفيزيائية  بالنظم  الضرر 

 استمر تقيرجميع، ايضا إذا  لل  فالخسارة  اتالمحيطات والغاب  رتإذا دمأو    البيولوجي
لذلك، ومن    (.SACHS, 2015مخاطر ) الجميع ال  واجه ياألرض فسوف  على  مناخ  ال

كما  نهتم،  كنا  إذا  وجذابة  صحيحة  بالتأكيد  البيئية  االستدامة  تبدو  معياري،  منظور 
 وأجيال المستقبل. األطفال واالحفادينبغي برفاهية 

عمل الحكومات. إن الحكم الرشيد وسيادة القانون يخلقان    هو كيفيةأخر  جانب جوهري  
اب القانون والسياسيون غير الجديرين  يخلق الفساد وغي  بينماشعورا باألمن والرفاهية.  

بالثقة والخدمات الحكومية غير العادلة والتمييز الكبير والتعامل من الداخل وما إلى  
 (. Hediger, 2000ذلك الكثير من التدهور والتعاسة )

والمنظور المعياري للتنمية المستدامة، ينظر إلى المجتمع المتقدم ليس فقط مجتمع ا 
ا مجتمع شامل اجتماعي ا ومستدام بيئي ا  مزدهر ا اقتصادي   ا بارتفاع دخل الفرد ولكنه أيض 
ا. المستدامة. وهي    ومحكوم جيد  للتنمية  المعيارية  لألهداف  العملي  المفهوم  هذا هو 
لتي أقرتها أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول األعضاء في  وجهة النظر ا

 (. 2015تمبر األمم المتحدة )األمم المتحدة، سب

السؤال األساسي هو كيف نأخذ المعرفة المؤكدة بالترابط بين االقتصاد والمجتمع والبيئة 
ومدارة بشكل   والحكم ونطبقها لتحديد كيفية إنتاج مجتمعات مزدهرة وشاملة ومستدامة

 جيد.

 معقد متداخل و التنمية المستدامة كنظام  5/ 2

ف معياري ا،  مفهوم ا  كونها  إلى  معقد.  باإلضافة  نظام  ا  أيض  هي  المستدامة  التنمية  إن 
النظام عبارة عن مجموعة من المكونات المتفاعلة التي تشكل إلى جانب قواعد تفاعلها  

تريليون خلية    10معقد يتكون من حوالي    جسم اإلنسان هو نظامفمثال    وحدة مترابطة.
ضاء، وكذلك  فردية، حيث تتفاعل تلك الخاليا بطرق منهجية في مختلف أنظمة األع

االقتصاد هو نظام أيضا معقد مثل جسم االنسان، نظام الماليين من األفراد والشركات،  
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  واللوائح. المرتبطين ببعضهم البعض في األسواق والعقود والقوانين والخدمات العامة  
وتتصف األنظمة بالتعقيد ألن تفاعالتها تؤدي إلى سلوكيات وأنماط ال يمكن تمييزها  

االقتصاد المتنامي هو أكثر  كذلك الحال فإن    لمكونات األساسية نفسها.بسهولة عن ا 
 (. SACHS, 2015من مجموع انشطته الفردية وعماله )

الخصائص التي تنشأ من تكون  عندما  المعقد  بعلماء التعقيد يصفون خصائص النظام  
أجزائه مجموع  "أكثر من  المكونات إلنتاج شيء  المعقد  ،تفاعالت  األنظمة  ة وتتميز 

بطريقة غير متوقعة للصدمات أو    تهبالعديد من الخصائص غير المتوقعة، واستجاب
وربما    ضخما  في مكونات النظام يمكن أن يسبب تغيير ا    البسيطالتغييرات، حتى التغيير  

فمثال يمكن أن يؤدي التغيير البسيط في كيمياء الخلية    ،يا في أداء النظام ككلكارث
الت يتسبب  وقد  موتها؛  كبيرة  إلى  تغييرات  حدوث  في  المادية  البيئة  في  البسيط  غيير 

يمكن أن يؤدي فشل نشاط تجاري واحد إلى حالة  كذلك الحال    ،ومتتالية في تلك البيئة
المي، مثلما حدث عندما فشل بنك االستثمار ليمان من الذعر المالي واالنكماش الع

( سبتمبر  Lehman Brothers investment bankبراذرز  في  حيث 2008(   ،
يمكن أن يؤدي فشل بنك واحد أو إصابة واحدة أو تغير طفيف في درجة حرارة األرض،  

ها  ما إلى رد فعل متسلسل سواء عملية ردود فعل إيجابية أو سلبية ل  فيروسأو ظهور ل
 (.Armistead, 2011) وخيمةمتفجرة وعواقب قد تكون نتائج 

نظام تفاعل واحد فقط بل أربعة أنظمة تفاعلية  بالمثل ال تنطوي التنمية المستدامة على  
  ،معقدة، حيث يتعامل مع االقتصاد العالمي الذي يمتد اآلن في كل جزء من العالم

للثقة  االجتماعية  التفاعالت  على  الدعم    واألخالق  ويركز  وشبكات  المساواة  وعدم 
الجدي العالمية  اإلنترنت  مجتمعات  ذلك  في  بما  المجتمعات،  في  التي  االجتماعي  دة 

كذلك يمكن أن أصبحت ممكنة بفضل الثورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  
كذلك  النظم اإليكولوجية ؛    وأالتغييرات في أنظمة األرض المعقدة مثل المناخ    ؤديت

بالمثل   (.Peeters, 2012ل الحوكمة ، بما في ذلك أداء الحكومات والشركات )مشاك
الخصائص الخاصة    على واالجتماعية والبيئية والحوكمة    األنظمة االقتصادية  تنطوي 
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لألنظمة المعقدة، مثل السلوك الناشئ والديناميكيات القوية غير الخطية )بما في ذلك  
 و (.Hediger, 2000ية )الطفرات والكساد(، كلها واضحة للغا

ا بعض التعقيد في التفكير، لذلك من الخطأ االعتق اد بأن  تتطلب األنظمة المعقدة أيض 
حل واحد.  أو  واحدة  فكرة  في  اختصارها  يمكن  العالم  في  المستدامة  التنمية    مشاكل 

ا  فظاهرة معقدة واحدة مثل الفقر في ظل وجود العديد من األسباب تتخطى تشخيص 
أو ا  أو   عالجية وصفة    واحد  البيئية  العلل  حاالت  في  الحال  هو  كما  تمام ا  واحدة، 

جزء من عمل الطبيب الماهر هو إجراء    لثقة والعنف.االجتماعية التي مزقتها عدم ا
تشخيص صحيح للسبب المحدد للحمى في مريض معين، كذلك يحتاج ممارس التنمية  

لمعقدة بالطريقة نفسها، مع االعتراف  المستدامة الماهر إلى أن يكون خبير ا في النظم ا
 بتعقيد المشكالت ويتطلع إلى إجراء تشخيص محدد لكل حالة محددة.

 التضافر مقابل الفرصة البديلة في أهداف التنمية المستدامة  6/ 2

مقايضات   بوجود  يقر  التقليدي  االقتصادية    هامةالمنظور  األهداف  انجاز  في 
ال أن المجتمع يمكن أن يهدف إلى أن يكون ثري ا، أو  واالجتماعية والبيئية. فُيعتقد مث 

المزيد من المساواة، فسوف ينتهي  أن يهدف إلى المساواة. ولكن إذا كانت تهدف إلى  
الدخل والمساواة فرص بديلة    من هذا المنظور يكون كل منثراء.  ال  تقليل األمر إلى  

(Todaro & Smith , 2006.) 

ال يتكرر  العامية،  المصطلحات  الكعكة في  "ينمو  أن  المهم  كان  إذا  ما  حول  جدل 
نظر إلى وجود مفاضلة مماثلة االقتصادية" أو "يقسم الكعكة بشكل متساوي" غالب ا ما يُ 

  ايضاَ   إن المجتمع الفقير يجب أن يختار بين النمو والبيئة.  فمثال  فيما يتعلق بالبيئة.  
"اإل "الكفاءة" و  االقتصاديون مصطلحي  هذه  مثل  نصاف" لوصف  غالب ا ما يستخدم 

يع  اإلنصاف يعني توز   بينما  الكفاءة تعني فطيرة في جوهرها أكبر حجم ممكن  ،الخيارات
قد تختلف بين األفراديالكعكة، و  قد تعني ذكر أن معايير اإلنصاف  ، في االقتصاد 

نفايات   وجود  عدم  كما  الكفاءة  االسمنت(،  أو  )مصانع  دخل  لزيادة  طريقة  توجد  ال 
 (.Hediger, 2000احد دون خفض دخل شخص آخر )رفاهية شخص و 
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إن المجتمعات التي تهدف إلى أن تكون أكثر عدال ، من وجهة النظر التقليدية هذه،  
تؤدي حتم ا إلى عدم الكفاءة في االقتصاد، مما يؤدي إلى إهدار الموارد. على سبيل  

الدخل على لتوزيع  المفروضة على األغنياء  الضرائب  قد تؤدي  إلى    المثال،  الفقراء 
)الذين يجب عليهم دفع جزء من دخلهم في الضرائب( ألغنياء  عند اخفض حافز العمل  

لفقراء )الذين لديهم حافز أقل للعمل(. قد تكون النتيجة أكثر عدال  ولكن على حساب  وا
للغاية، فحقيقة االمر أن االستثمار   ةمتشائمه وجهة النظر الالكفاءة وانخفاض الناتج. هذ

ا استثمار ا في الكفاءةفي اإل يحقق   بينما مفهوم التنمية المستدامة  ،نصاف قد يكون أيض 
 (. SACHS, 2015إنصاف ا وكفاءة أكبر في نفس الوقت )

فعلى سبيل المثال بافتراض أن الضريبة على األغنياء تستخدم من أجل تعليم الفقراء  
لل مرتفع  عائد  والتعليم  الصحة  في  االستثمار  فيكون  للفقراء، وصحتهم.  بالنسبة  غاية 

اجية أفضل، وفي نفس الوقت إذا كان األغنياء ال يتأثر كثير ا يمكنهم من تحقيق إنت
بالضريبة، بينما يتم تعزيز إنتاجية الفقراء بقوة، وزيادة اإلنتاجية يصب في نهاية المطاف 

ار في في صالح المزيد من الكفاءة والمزيد من اإلنصاف. وبالمثل ايضا ، فإن االستثم
ال في مصر بحيرة المنزلة، البردويل، البرلس(  مكافحة تلوث البحيرات )على سبيل المث

تزيد من إنتاجية القوى العاملة عن طريق زيادة المورد من ناحية والحد من االمراض 
فيات من ناحية أخرى، وخاصة بالنسبة للفقراء الذين يعيشون في أكثر الظروف  و وال

ا  ،تلوث ا تحقق  ثم  الومن  اإلنتاج  أهداف:  ثالثة  التلوث  على  ، فاءة(ك)ال  عاليلسيطرة 
 والمزيد من اإلنصاف، والمزيد من االستدامة.  

بين  االختيار  بدال  من  للتآزر  نموذج  المستدامة  التنمية  تقدم  المفهوم  من خالل هذا 
 الفرص البديلة في السعي لتحقيق الكفاءة واإلنصاف واالستدامة. 

 



 تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه            محمد فتحي عبدالغني          تاريخ قبول النشر2020/9/16

437                                           المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على المستوى العالمي واالقليمي لمستدامةنتائج التنمية ا. 3

 على المستوى العالمي   1 /3

انطالقا من النتائج المكتسبة من الخطة اإلنمائية لأللفية والتي أنتهى العمل بها في 
، وصدر لها تقارير 2016في أول يناير    2030، بدأت خطة التنمية المستدامة  2015
م المراجعة السنوية ألداء الدول حول  يمدى ما تحقق من نجاح، وتقد  لمتابعةسنوي  
لعام    أهداف السنوي  التقرير  ويغطي  عشر،  السبعة  المستدامة  جميع   2019التنمية 

دولة، وارتفعت مؤشراته لتصل   193الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها  
ويضيف   75إلى   القياس  منهجية  على  جوهرية  تعديالت  ويتضمن  فردي ا،  مؤشر ا 

الدوليمؤشرا بالتأثيرات  يتعلق  فيما  خاصة  جديدة  اجراء  ت  ثم  ومن  المباشرة.  غير  ة 
 المقارنات لألربع سنوات الماضية لن يكون مفيدا  وال دقيقا .

وفيما يتعلق بنتائج تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على مستوى الكوكب 
على الطريق الصحيح نحو حتى اآلن تبرز حقيقة أنه ال توجد دولة حتى اآلن تسير  

( يبين ترتيب أفضل عشر دول حول العالم في  1والشكل رقم )  تحقيق جميع األهداف.
 Sustainable Development Solutions)التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 

Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung, June 2019)2030 . 

 
( درجة، وأن أفضل  85رك في المرتبة األولى وسجلت )( أن الدنما1يبين الشكل رقم )

٪  85ومن ثم فإن    ، فقطدرجة    85إلى    80عشر دول حققت أعلى درجات تتراوح بين  
أن التقدم والتغييرات في السياسات ليست كافية   ممكنة، يؤكد التقريرتمثل أفضل نتيجة  
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  نمية المستدامة. وجهد أكبر لتحقيق أهداف الت  قأعمحيث يحتاج العالم إلى تحوالت  
( SDGs)  اتويوضح أن الدول اإلسكندنافية )الدنمارك والسويد وفنلندا( تتصدر مؤشر 

لهذا العام، وتبين البيانات الواردة في التقرير أن جميع الدول التي في العشرين مكانة 
 األولى هي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

تواجه تحديات كبيرة في مؤشر واحد على األقل    استثناء  بدون   العالم  فكل دول  ومع ذلك
. كما تشير إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع السبعة عشر  من أهداف التنمية المستدامة

للتنمية  عشر  عشر والخامس  الرابع  بالهدف  يتعلق  فيما  على أسوأ تصنيف  تحصل 
ير المباشرة. وأن  نسبي ا في مؤشرات التأثيرات غتظهر انها سيئة االداء  كنا    ،المستدامة

ال تحرز تقدم ا ملحوظا في القضايا المتعلقة باالستهالك واإلنتاج    ها تبين انهااتجاهات
وحماية التنوع البيولوجي، باإلضافة إلى تزايد الفوارق في جميع أنحاء العالم مما يشير  

 لمتقدمة والنامية. إلى ضرورة إجراء تغييرات عميقة في سياسات الدول ا

ويرجع ذلك جزئي ا إلى    ، أن الدول منخفضة الدخل تحصل على درجات أقل  تبين أيضا
طبيعة أهداف التنمية المستدامة التي تركز إلى حد كبير على إنهاء الفقر المدقع وعلى  

حيث تعاني ،  (9إلى    1الوصول إلى الخدمات األساسية والبنية التحتية )األهداف من  
ليات المناسبة إلدارة القضايا البيئية الرئيسية. ل من ضعف البنية التحتية واآلهذه الدو 

الفقر    مساعيها للقضاء علىرغم ذلك اتجاهات هذه الدول تبين انها تحرز تقدما في  
يتعلق  فيما  وخاصة  التحتية  والبنى  األساسية  الخدمات  إلى  الوصول  وتوفير  المدقع 

العمل الالئق والنمو   والهدف الثامن )توفير ،فاهية(بالهدف الثالث )الصحة الجيدة والر 
التي  االقتصادي( باستثناء   أهليةالدول  أظهرت ، وقد  تواجه نزاعات مسلحة وحروب 

العالم بما في ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أنها تتقدم  بعض الدول حول 
ا الفقر المدقع ال يزال راسخ  في بعض أجزاء    بسرعة نحو القضاء على الفقر، ولكن 

 العالم.  

ايضا  بعض التقارير لمصاحبة حدوث تراجع عن اإلنجازات المكتسبة فيما يتعلق  تفيد  
األخيرة   للتقارير  طبقا   المناخ،  الدولية  للبتغيير  الحكومية  المناخ هيئة  بتغير  المعنية 
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(Delmotte & etal, 2018والهيئة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال .) 
الن وخدمات  البيولوجي  )التنوع  اإليكولوجية  هيئة  (.  IPBES 2019ظم  وأكدت 

(IPBES  الغذائي والصحة ( استمرار تقوض أصول االقتصاد وسبل العيش واألمن 
يؤكد صندوق النقد الدولي على ضرورة    ، في حينونوعية الحياة في جميع أنحاء العالم

خالل    والممولة من  ،تنمية المستدامةرفع االستثمارات العامة الموجهة نحو أهداف ال
زيادة موارد الخدمات المحلية والمساعدات اإلنمائية الدولية بشكل اساسي في أغلب  

 ,Gaspar, Amaglobeli, Garcia-Escribano, Prady, & Soto) العالم  دول

(  SDSNوطبقا  للمسح الميداني الذي أجرته شبكة حلول التنمية المستدامة ) (.2019
لتنمية المستدامة أن بعض الحكومات تتعامل الجهود الحكومية بشأن أهداف القياس  

النحو  على  ذلك  تفعل  ال  األخرى  الحكومات  من  العديد  ولكن  األهداف،  مع  بجدية 
 التالي: 

دولة التي تم مسحها   43دولة فقط من أصل    18حيث تشير النتائج إلى قيام   .1
ال تدخل  دولة    25ميزانياتها الوطنية مقابل  إلى تواجد أهداف التنمية المستدامة في  

دول منهم على المستوى المحلي    9في ميزانيتها أي أهداف للتنمية المستدامة،  
 دول على المستوى الدولي فقط.  3،  دول على المستوى المحلي والدولي 6، فقط

من قبل مسئول   2018بيان رسمي منذ بداية يناير  أي  وأن الدول التي أصدرت   .2
جلس وزراء( يتعلق بتنفيذ أهداف لمستوى )رئيس جمهورية أو عضو مايع  رسمي رف

 دولة.  43من أصل  33التنمية المستدامة على المستوى الوطني قد بلغت 

المحقق في اهداف   .3 التقدم  لمتابعة وقياس مدى  أما فيما يتعلق بوضع مؤشرات 
أو اتحادية    التنمية المستدامة سواء من خالل معاهد إحصائية أو مؤسسات مركزية

لم تضع    15دولة بذلك في مقابل    28يجة المسح قيام  وطنية، فجاءت نت  ةرسمي
إلى    46أي مؤشرات للرصد، وتفاوتت عدد المؤشرات التي وضعتها الدول بين  

مؤشر على مستوى المسح، في حين أن تقرير    141، تشكل متوسط  امؤشر    243
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ة ومتابعة مدي التقدم المحرز  مؤشر لمراقب  75التنمية المستدامة قد قام برصد  
 . 2030داف التنمية المستدامة في أه

وفيما يرتبط بوضع آليات شاملة إلشراك أصحاب المصلحة والمعنيين وإرشادهم   .4
المسح   نتيجة  فكانت  المستدامة،  التنمية  أهداف  أصل    35بتنفيذ    43دولة من 

 دولة. 

 على المستوى االقليمي  2/ 3

 مستوى اإلقليمي: هم نتائج التنمية المستدامة على الوفيما يلي نلقي الضوء على أ 

 (Sachs, 2019) (OECDدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) .1

( والتنمية  االقتصادي  التعاون  دول منظمة  أن  البيانات  عام  OECDتظهر  ( بشكل 
مازالت ليست على المسار الصحيح لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. وأن هذه  

لعالم في تحقيق األهداف المتعلقة بالنتائج الدول صاحبة األداء األفضل على مستوى ا
االقتصادية والبنى التحتية، وبالتحديد فيما يتعلق بالهدف األول )ال فقر(، و االجتماعية  

ثالث )الصحة الجيدة والرفاهية(، والهدف السادس )المياه النظيفة والصرف  والهدف ال
)الطاقة  المستدامة  التنمية  أهداف  من  السابع  والنظيفة(  الصحي( والهدف  ، الميسورة 

في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ    ةورغم ذلك هناك حاجة لبذل جهود ضخم
فضال عن وجود تحديات قائمة ،  (15  إلى  12وحماية التنوع البيولوجي )األهداف من  

بجانب ان هناك فجوة في العائد النهائي   ،تتعلق بالزراعة والحماية الغذائية المستدامة
من المستهدف في العديد من الدول    ٪80الذي يصل إلى أقل بكثير من  المستهدف و 

في ثماني دول، ومن ثم ينبغي اجراء المزيد من اإلصالحات لزيادة   ٪ 50واقل من  
النظم   لتحسين  الجديدة  والطرق  النظم  واستخدام  األراضي  واستخدام  الزراعة  كفاءة 

اواة في الدخل وكذلك الوصول إلى  إن عدم المس  الغذائية واالستهالك المستدام لألغذية.
االقتصادي   التعاون  منظمة  دول  معظم  في  متزايدة  تحديات  هي  والفرص  الخدمات 

ومازال معدل   palma، ونسبة  مرتفع  المعدل  GINIال يزال معامل  ، حيث  والتنمية
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الفقر بين المسنين مرتفعة وتزداد في أغلب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
 ى ذلك التفاوت في نتائج الصحة والتعليم المرتبطة بالدخل والمناطق اإلقليمية.يضاف إل

 (Sachs, 2019) شرق وجنوب آسيادول  .2

التي تواجه   التحديات  دول شرق  تختلف  بين  اختالف ا كبير ا  المستدامة  التنمية  أهداف 
االقتصادية. وجنوب اسيا، نظرا  لتفاوتها بشكل كبيرا فيما بينها في حجم ومستوى التنمية  

وبصورة إجمالية، يتم الحصول على أفضل أداء في لهذه الدول في الهدف األول )ال  
والهدف السابع )طاقة ميسورة ونظيفة(. وتحصل  جودة التعليم(،  )الرابع  فقر(، والهدف 

دولة واحدة على األقل في المنطقة على التصنيف السيء )تواجه تحديات رئيسية(. 
تحديا تواجه  جوع(،  والتزال  )ال  الثاني  بالهدف  يتعلق  فيما  الدول  أغلب  في  كبيرة  ت 

بين )المساواة  الخامس  الجيدة والرفاه(، والهدف  )الصحة  الثالث  الجنسين(،   والهدف 
 يظهر   االتجاه الصاعد بشكل إيجابي للغاية لهذه المجموعة ،  16-12واالهداف من  

الصحيح   الطريق  على  تسير  حيث  فقر(  )ال  األول  الهدف  الفقر  في  على  للقضاء 
 المدقع. 

 (Sachs, 2019) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىدول  .3

لهدف األول )ال فقر( والهدف  تقدم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أفضل أداء لها في ا 
مشاكل كبيرة في الهدف السادس    خناك  ال يزالو السابع )الطاقة الميسورة والنظيفة(،  
والمؤسسات والعدالة  )السالم  بعض    عشر  في  الفساد  معدالت  ارتفاع  بسبب  القوية( 

الدول، وضعف حرية التعبير وانعدام األمن، وكأغلب دول العالم فإن األداء ضعيف  
تحتاج لمزيد من اإلجراءات ، حيث  هداف من الثاني عشر وحتى الخامس عشر في األ

الخدمات    التحويلية. إلى  الوصول  اتجاهات  في  واضحا  تقدما  المجموعة  وتحرز 
التحديد الهدف السادس )المياه النظيفة والصرف الصحي(  بألساسية والبنية التحتية، و ا

 يفة. والهدف السابع )الطاقة المعقولة التكلفة والنظ
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 ( Sachs, 2019) أمريكا الالتينية والكاريبيدول  .4

تقدم دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أفضل أداء لها في الهدف األول )ال 
تقدم ا  ف وتحرز  والنظيفة(  الميسورة  )الطاقة  السابع  والهدف  الهدف  واضحا  قر(  في 

الثامن   والهدف  الصحي(  والصرف  النظيفة  )المياه  والنمو  السادس  الالئق  )العمل 
الدخل والثروة، وهذا   التفاوت في  العالم تعاني من  االقتصادي(. وكأغلب باقي دول 

وبالتحديد الهدف العاشر )الحد من عدم    األداء الضعيف يسود جميع دول المنطقة،
حيث أن نسبة منخفضة من ،  المساواة(، وتسود المنطقة نسبة مرتفعة من جرائم القتل

باألمان أثناء المشي منفردا، باإلضافة إلى زيادة معدالت الفساد والتي   الناس يشعرون 
والع )السالم  عشر  السادس  الهدف  في  الحالي  واالتجاه  األداء  ضعف  دالة  تفسر 

والمؤسسات القوية(، كما تشترك مع باقي دول العالم في التأثير البيئي السلبي على  
في اإلنجاز في األهداف من الثاني   انخفاض معدالت النمو والذي يسبب فجوات كبيرة

 عشر وحتى الخامس عشر. 
 (Sachs, 2019) أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى دول  .5

تحديات كبيرة في تحقيق بشكل عام  راء الكبرى  تواجه جميع دول أفريقيا جنوب الصح
المستدامة التنمية  واالقتصادية    ،أهداف  االجتماعية  باألهداف  يتعلق  فيما  بخاصة 

إلى  والوصول   األول  الهدف  من  وبالتحديد  التحتية،  والبنية  الخدمات  إلى  األساسي 
أهداف مختلفة  ويؤثر انعدام األمن والصراع سلب ا على األداء على عدة    ،الهدف التاسع

بما في ذلك الهدف السادس عشر )السالم والعدالة والمؤسسات القوية( والهدف السابع  
اك تحسن بسيط في أداء األهداف من الثاني هن  .  عشر )الشراكات من أجل األهداف(

بالرغم من االتجاهات   التصنيع،  عشر حتى الخامس عشر بسبب انخفاض مستويات
بالتلوث يتعلق  فيما  )المدن    السيئة  عشر  الحادي  الهدف  الحضرية  المناطق  في 

)الحياة    15والمجتمعات المستدامة( وفقدان الغابات وحماية التنوع البيولوجي، الهدف  
 لى األرض(. ع
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 ( Sachs, 2019) أوقيانوسيا .6

أداء  أفضل فيما يتعلق بالهدف الثاني عشر )االستهالك واإلنتاج    تظهر  هذه المنطقة
ال والهدف  جودة  المسؤول(  من  وتعاني  األهداف(.  أجل  من  )الشراكات  عشر  سابع 

الوصول إلى الخدمات بالتحديد الهدف الثالث )الصحة الجيدة والرفاهية( والهدف الرابع 
ثلة باألهداف: السادس )المياه النظيفة البنى التحتية المم  في)التعليم الجيد(. وبالمثل  

وال الميسورة  )الطاقة  السابع  الصحي(،  واالبتكار والصرف  )الصناعة  التاسع  نظيفة( 
ا نسبي ا مقارنة بباقي دول  و والبنية التحتية(.   يالحظ أنن هذه المنطقة تحقق أداء  جيد 

 العالم فيما يتعلق بتخفيف المناخ الهدف الثالث عشر. 

 (Sachs, 2019) شرق األوسط وشمال أفريقياالدول منطقة  .7

شكل كبير، فمثال تؤدي النزاعات المسلحة يتفاوت األداء في هذه المنطقة بين الدول ب
التنمية  والصراعات في بعض الدول إلى ضعف األداء وانخفاضه في أغلب أهداف 

الثالث )الصحة الج  الهدف المستدامة وبخاصة على   يدة  الثاني )ال للجوع(، والهدف 
أن   حين  في  القوية(،  والمؤسسات  والعدالة  )السالم  عشر  السادس  والهدف  والرفاه(، 

لدول األخرى تقدم أفضل أداء لها في الهدف األول )ال فقر( والهدف السابع عشر  ا
)الشراكات من أجل األهداف(. يالحظ أن جميع دول المنطقة تواجه تحديات كبيرة فيما  

جوع( بسبب نقص التغذية أو التقزم أو معدالت السمنة  يتعلق بالهدف الثاني )عدم ال
كما يظهر ذلك بالتفصيل   ثل سوء إدارة النيتروجين(أو استخدام األراضي والزراعة )م 

ا ال  . أ(2في الشكل رقم )  بشكل عام  ب( يوضح ارتفاع االتجاهات  2شكل رقم )وايض 
  السادستية أي الهدف  وبمعدالت سريعة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والبنية التح

ة والنظيفة(، لكنها )المياه النظيفة والصرف الصحي( والهدف السابع )الطاقة الميسور 
تعاني من ضعف في حقوق ومعايير العمالة المحلية ومعالجة اآلثار غير المباشرة  
السلبية الهدف الثامن )العمل الالئق والنمو االقتصادي( كذلك حرية التعبير ومعالجة 

والعدالة وبناء المؤسسات  معدالت الفساد بموجب الهدف السادس عشر )السالم    ارتفاع
التحرك في اتجاه اقتصاديات إعادة التدوير لمزيد من كذلك تحتاج هذه الدول القوية(. 
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امس عشر، حيث  خواالقتصاد األخضر وبالتحديد األهداف من الثاني عشر وحتى ال
تفعة الناجمة من صادرات الوقود األحفوري تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المر 

ف  تأثيرا المنطقة  الهدف  سلب ا على أداء أغلب دول  المناخي(.  13ي  وتعاني    )العمل 
الفقر عند  لتتبع  البيانات  المنطقة من وجود ضعف في  الخليج في هذه  بعض دول 

اة  دوالر / لليوم، وعدم المساو   3.20دوالر / لليوم وكذلك عند مستوى    1.90مستوى  
    ( وظروف العمل )مثل الرق الحديث(.GINIفي الدخل )معامل 

 أ(   2شكل رقم ) 

 
 (Sachs, 2019) صدر: الم
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 ب( 2شكل رقم )

 
  (Sachs, 2019) المصدر: 
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 . وضع مصر الراهن على طريق التنمية المستدامة 4

   2030رؤية مصر   1 /4

جسد الدستور المصري اهتمامها    :2030التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر  
التنمية المستدامة، وقد ظهر ذلك جلي في   للعديد من أهدافها    يهتبنملحوظ بأهداف 

والذي   منه  الثاني  الفصل  وفي  وغيرها،  والصحة والمساوة  التعليم  المثال  سبيل  على 
على "يهدف النظام االقتصادي إلى    27اختص بالمقومات االقتصادية نصت المادة  

والعدالة االجتماعية، بما يكفل   التنمية المستدامةالرخاء في البالد من خالل  تحقيق  
لنمو الحقيقي لالقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل رفع معدل ا

  (. 2014وتقليل معدالت البطالة، والقضاء على الفقر. )الهيئة العامة لالستعالمات،  
مصر  جاءت  ولذلك   األممية   2030استراتيجية  األهداف  مع  التوافق  لتحقق  أساسا 

 . 2063ية التنمية المستدامة ألفريقيا ومع استراتيج  2015للتنمية المستدامة ما بعد 
مصر    وقد استراتيجية  اعداد  يناير    2030بدأ  مراحل  2014في  أربعة  : وتضمنت 

الرئيسيةالتحضيرية،  المرحلة   التوجهات  إعداد  السياسات و ،  ومرحلة  اختيار  مرحلة 
األولوية ذات  ومرحلة  والبرامج  المجتمعي،  والحوار  االستراتيجية  وثيقة  و إعداد  تم ، 

ديسمبر  ع في  الوزراء  مجلس  على  التخطيط   .  2015رضها  منهجية  اعتمدت  وقد 
بالمشاركة في اإلعداد، حيث عقدت مجموعة كبيرة من جلسات وورش العمل شارك  

ميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الوزارات فيها الخبراء واألكادي
الدولية والتمويل  التنموية  والمنظمات  عن المختلفة  ممثلين  العمل  فريق  ضم  كما   .

مجموعات كبيرة من فئات المجتمع المختلفة، وبعد االنتهاء من كل مرحلة تم التواصل  
الموقع ا المرحلة على  اإلعالم وإتاحة مخرجات كل  للوزارة وصفحات  مع  إللكتروني 

  ُعرضت االستراتيجية للحوار . كذلك  التواصل االجتماعي لتلقي المقترحات والتعليقات
 المجتمعي في محافل كثرة محلية ودولية وراجعت كافة الوزارات والهيئات المعنية نتائج 

ق  وتم إطال  .عمل مجموعات العمل، وتضمنت الوثيقة النهائية كافة المالحظات واآلراء
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كافة   مع  والتفاعل  االستراتيجية  لعرض  االجتماعي  للتواصل  ومواقع  الكترونية  بوابة 
 (. 2018اء، )رئاسة الوزر  المواطنين

ن  يتحس  من خالله تبّنت االستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار اساسي يتحقق  
أفضل،    جودة الحياة في الوقت الحاضر بما ال يخل بحقوق األجيال القادمة في حياة

مصر   استراتيجية  تتبّناه  الذي  التنمية  مفهوم  ركز  الثالثة   2030وقد  االبعاد  على 
تشكل والتي  مستدامة البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي  الرئيسية للتنمية ال

التنمية االقتصادية  :  حيث تضمن الجانب االقتصادي على المحور األول،  عشر محاور
الطاقة والمحور الثالث: المعرفة واالبتكار والبحث العلمي و المحور    والمحور الثاني:

كومية، بينما تضمن الجانب االجتماعي المحور الرابع: الشفافية وكفاءة المؤسسات الح
التعليم  السابع:  والمحور  الصحة  السادس:  المحور  و  االجتماعية  العدالة  الخامس: 

اما   الثقافة،  الثامن:  المحور  التاسع:  والتدريب و  المحور  فقد تضمن  البيئي  الجانب 
تنقسم إلى اهداف    تم وضع أهداف عامة  وقدالبيئة والمحور العاشر: التنمية العمرانية.  

فرعية محدده بكميات مستهدفة ومزودة بمؤشرات لقياس لمتابعة األداء. كذلك شملت 
الكمية وبرامج وسياسات وم المستهدفات  التي تحول دون تحقيق  شروعات التحديات 

 (. 2018تتصدى للتحديات تطبق في ضوء مدى نجاح التنفيذ )رئاسة الوزراء، 

تتوافق    2030هداف العامة والفرعية الستراتيجية مصر  والجدير بالذكر أن صياغة األ
 .مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها للغايةإلى حد كبير 

 تدامة  تحقيق أهداف التنمية المسفي   مصر نتائج  مقارنة 2/  4
استعراض أسباب اختيار منطقة الدول العربية والجزائر والهند والبرازيل   1/  2/    4

 لعقد المقارنة 
استعراض نتائج تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي والدولي  بعد  

الدولي واإلقليمي    بشكل موجز وشامل المستوى  دول منطقة  مصر    تتبع   حيثعلى 
اغلب  عليه الدراسات في  ، وهوه التصنيف الدي تعتمده  األوسط وشمال أفريقياالشرق  
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لما نظرا  البحوث  ومراكز  العالمية  تشابه  المؤسسات  أوجه  من  الدول  هذه  به   تتمتع 
 تميزها عن باقي مناطق دول العالم.  اقتصادية واجتماعية وبيئية

على المناطق   أكثر  زنستكمل استكشاف الوضع الراهن لمصر بالتركيالجزء    وفي هذا 
لتحقيق أهداف    مصر  سعينتائج    تفصيال عن  أكثروالدول المشابه. للوقوف على وضع  

نقارن وللوقوف على مدى ما تحقق من انجاز الغرض  ولتحقيق هذا التنمية المستدامة
 كالتي: من محور أكثرعلى مصر  وضع

  ةهذه الدول تقع في منطق  إنحيث    ندرس الوضع الحالي لمصر مقارنة بالدول العربية
األهداف ومن ثم يمكن قياس  و جغرافية واحدة وتجمعهم العديد من الروابط والخصائص  

ول من نجاح في تبني أهداف التنمية المستدامة من جه، ومن جه  ما حققته هذه الد
  وتركيز كل قطر على أهداف بعينها   التي تحققتالتباين في النتائج    أخرى اظهار مدى

االخ التي    رى دون  مصر  واجهها  توالتحديات  مكان  وأخيرا  الدول،  هذا  بعض  في 
 .المضمار

كمحور أخر    17التنمية المستدامة  تتجه المقارنة إلى مزيد من التفصيل عن أهداف    ثم
وثالث دول أخرى، حيث تجمع مصر وكل دولة منها مجموعة من المقومات  بين مصر  

الثالث وتتميز بارتفاع اعداد السكان   والخصائص المتشابه، فجميعهم من دول العالم
، الجدير بالذكر  نةر هر ذلك في نتائج المقاظوتواجه تحديات متشابه إلى حد ما كما ي

منطقة تين تتبع  كدول  دولة الجزائرالدول تشابه وصالحه للمقارنة مع مصر    أكثر  أن
 وشمال أفريقيا.عربية ومنطقة شرق البحر المتوسط الدول  ال

التي تمثل    196ين مصر والبرازيل للوقوف على مدى تحقيق الغايات  وأخيرا نقارن ب
تكمال للمقارنة السابقة على  للتنمية المستدامة. وقد تم اختيار البرازيل اس  17األهداف  

أن البرازيل هي األقرب إلى مصر من حيث المكانة في تحقيق  مستوى األهداف وبسبب  
 من الهند أو الجزائر. 17األهداف 
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 منطقة الدول العربيةمصر و التنمية المستدامة في  2/ 2/ 4

ثقافة، وهي  دولة أواصر مشتركة من حيث التاريخ واللغة وال 22تربط المنطقة العربية  
تشمل كل دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا السابق تناولها فيما عدا إيران، لكن نظرا 

تتناول الدراسة مزيد من التحليل    ألهمية المنطقة فهي تمثل المنطقة اإلقليمية لمصر
 ( والتي نوجزها فيما يلي: Sachs, 2019ألهم النتائج المتوفرة من البيانات المتاحة )

المنطقة العربية، فكما تحقق  الكبير في    التفاوت  1  ب(2أ( ورقم )2ل رقم )يوضح الشك
  بعض الدول نجاحات مبهرة تشهد دول أخرى صراعات وحروب مأساوية، لكن تواجه 

وبشكل عام ال تستطيع الدول األكثر ،  المنطقة العديد من التحديات والفرص المتشابهة
أهم العوامل األساسية لتيسير الرفاه لمواطنيها  فقر ا في المنطقة تقديم ولو حتى القليل من  

الوقت،    المنطقة ككل عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وذات  وتتخلف
ابية في العديد من أوجه النجاح في مجاالت مرتبطة بعمق بأهداف هناك اتجاهات إيج

 .التنمية المستدامة
األهدا  الدولثلثا   أكثر من تحقيق  أو  األمهات  العربية  بالحّد من وفيات  المتعلقة  ف 

وحديثي الوالدة واألطفال، أو على الطريق نحو تحقيق ذلك، وتحقق تقدم ملحوظ في 
مثل الوصول الشامل إلى الطاقة الكهربائية ،  لخدماتالتوجهات نحو مجاالت إتاحة ا

 كما ظهرت توجهات إيجابية أخرى تتجلى في معدالت تحصين،  والوصول إلى اإلنترنت
األطفال الرضع، وتوفير الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي األساسية ووقود  

راعات والعنف  تشترك المنطقة في عدد من التحديات المتعلقة بالصو   الطهو النظيف.
وسوء اإلدارة؛ وكذلك الموارد المائية ومصايد األسماك وسوء التغذية )الجوع والسمنة(  

ل إلى مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل دور المرأة في والتخلص من الكربون واالنتقا
 المجتمع؛ والبحوث واالبتكار والتوظيف. 

 
 . 33-32ص  (Sachs, 2019ب )2 أ،2 :المصدر  1

و  ألوان إشارات المرور الضوئية )أخضر أو أصفر أ( وتستخدم 0-100التقييم بين )
برتقالي أو أحمر( لإلشارة إلى األداء المتحقق. باإلضافة إلى ذلك، تشير األسهم إلى  
 االتجاهات الراهنة في تحقيق أهداف المؤشرات التي تتوفر عنها بيانات لعدة سنوات. 
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الجوع وتوفير األمن الغذائي    تقدم المنطقة أداء ضعيف في الهدف الثاني )القضاء على 
والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة(، والهدف الخامس )تحقيق المساواة بين 

وتمكي والفتيات(الجنسين  النساء  الهدف    ،ن  في  ضخمة  تحديات  المنطقة  تواجه  كما 
الثالث )الصحة الجيدة والرفاه(، والهدف السادس )المياه النظيفة والصرف الصحي(،  

الهدف السابع )الطاقة النظيفة الميسورة التكلفة(، والهدف الثامن )العمل الالئق والنمو و 
البتكار والبنية التحتية(، والهدف الرابع عشر  االقتصادي(، والهدف التاسع )الصناعة وا

 )الحياة تحت الماء( والهدف السادس عشر )السالم والعدالة والمؤسسات الفعالة(. 

( رقم  يقار 3الشكل  طبقا (  المستدامة  التنمية  أهداف  إنجاز  في  العربية  الدول  بين  ن 
 (. SDGCAR  ،2019للبيانات المتوفرة في تقرير التنمية المستدامة للمنطقة العربية )

 
، حيث 2019قطعت ثلثي الطريق في عام  قد  يبين أن خمسة دول    (3)   الشكل رقم

المؤشر   على  درجاتها  إجمالي  واإلمارات   65بلغ  الجزائر،  هي  الدول  وهذه  درجة. 
  58العربية المتحدة والمغرب وتونس واألردن، في حين تحقق المنطقة في المتوسط  

 ( SDGCAR ،2019)  درجة 100درجة من أصل  

( رقم  الشكل  المنطقة  2أ،    2ويبين  دول  أن  تحديات ب(  )تواجه  حمراء  درجات  قد 
من جميع األهداف، ولم يتحقق حتى اآلن سوى أربعة أهداف    51رئيسية( في نسبة ٪  

وتونس  ولبنان  واألردن  )العراق  المنطقة  في  دول  خمس  في  هدفا   عشر  السبع  من 
حقق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة تلم  دولة    17واالمارات(. وهذا يعني أن  



 تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه            محمد فتحي عبدالغني          تاريخ قبول النشر2020/9/16

451                                           المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواجه الدول الفقيرة والمتأثرة بالحروب الخطر األكبر في التخلف عن الركب  بعد. كما  
سوريا والعراق، درجات حمراء  كل من  بشكل عام، حيث سّجلت الدول الستة األقل نمو ا و 

ة المستدامة مما  أهداف من أهداف التنمي  10)تواجه تحديات رئيسية( في أكثر من  
تحرز العديد من دول  بينما    يق هذه األهداف.يشير إلى أنها بعيدة كل البعد عن تحق

المنطقة تقدما في االتجاهات الخاصة باالستدامة البيئية، والمياه، وتغّير المناخ الهدف 
السادس )ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة( 

ناخ وآثاره(، بينما تحرز ف الثالث عشر )اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير الموالهد
البيئي  تقدم معتدل في  المنطقةأداء أهداف األمن  مشكلة كبيرة فيما يتعلق    . وتواجه 

وال سّيما توزيع الثروة والدخل.    المستدامة،بتوافر البيانات الالزمة لقياس أداء التنمية  
الفقر( والهدف العاشر  وبالتحديد الهدف األ ة داخل  المساوا   )انعدامول )القضاء على 

 الدول وفيما بينها(. 

مصر والجزائر والبرازيل التنمية المستدامة في  مقارنة مدى انجاز أهداف    3/  2/  4
 والهند 

الوضع الراهن  نقارن بين    يتجه البحث لدراسة مكانة مصر بشكل أكثر تفصيال حيث
من الهند   وكل  2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة    واتجاهات التحول نحو  مصرل

،  ألهداف السبعة عشر اإلجمالية وعلى أساس اوالبرازيل على أساس النتائج    لجزائروا
 ثم نقارن بين مصر والبرازيل على أساس مؤشرات القياس:
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 ( 1جدول رقم )

 
 

 ر والبرازيل والهند أوال المقارنة على أساس النتائج االجمالية بين مصر والجزائ

الجدول   النتائج االجمالية بين مصر وكل من    ( 1رقم )يوضح  المقارنة على اساس 
والجرائر   والبرازيل  للبيانات  الهند  من  طبقا   للمنطقة المتاحة  المستدامة  التنمية  تقرير 

 . (SDGCAR  ،2019) 2019العربية 
 األهداف ثانيا على مستوى 
بين كل من مصر والهند والبرازيل    واالختالف  مدى التشابه(  4)يوضح الشكل رقم  

للتنمية المستدامة  17االهداف ال في تحقق  الذيوالجزائر على أساس مدى اإلنجاز 
2030 (Sachs, 2019 )2: 

وتوضح فيما يلي ملخص للوضع الراهن والجهود المبذولة في الدول األربعة 
(Sachs, 2019): 
 
 
 
 

 
تقرير التنمية بيانات من المن تصميم الباحث، و جميع االشكال والجداول في هذا الفصل  2

 حات متعددة. صف 2019المستدامة 

وجه المقارنة الهند مرص ازيل البر الجزائر

المكانة عىل مستوى العالم 115 92 57 53
درجة المؤشر 61.1 66.2 70.6 71.1

متوسط درجة المنطقة 65.9 57.8 67.1 57.8

ة االثار الغبر مباشر 99.4 98.7 97.7 97

ي األهداف ال 17
 
أعىل انجاز ف 12،13 13 7 1

بدرجة 94.5 97.8 94 97.8

ي األهداف 
 
التحديات الرئيسية ف 2،5،9،10 5،9،10 9،10 9،14
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 والجزائر والهند والبرازيل مصر   فيتدامة أهداف التنمية المس (4الشكل رقم )
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األهداف    تظهر  الهند: من  هدف  أي  تحقق  لم  أنها  تواجه  17الهند  مازالت  وأنها   ،
في  ، وتعاني من وجود تحديات جوهرية  17و  13و  12و  8تحديات في األهداف:  

  2األهداف    في  ضخمة، وتواجه تحديات رئيسية ومشاكل  15و  14و  4و  1األهداف  
 . 16و  11و 10و 9و 7و  6و 5و 3و

أن توضح  البيانات  فإن  الهند  تبذلها  التي  الجهود  إطار  الطريق   هاوفي  على  تسير 
، وتحرز  13و  2و  1الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدف  

المساعي  ، بينما ال تحقق  7و  6و  3و  2تقدما كبيرا في جهودها فيما يتعلق باألهداف:  
، ابعد من ذلك تواجه  16و 14و 11و 9و 5قدم فيما يتعلق باألهداف: المبذولة أي ت

,    4، وتواجه مشاكل فجوة معلومات بخصوص األهداف  15ف  دالهند تدهور في اله
 . 17و 12و 10

لم تصل مصر إلى التحقيق الكامل الي هدف  يظهر أن مصر  الوضع الراهن  مصر:  
المستدام التنمية  ازالت تقابل تحديات فيما يتعلق  ة على االطالق وأنها ممن أهداف 

  4، وتواجه تحديات جوهرية فيما يتعلق باألهداف:  15  13و   12و  7و  1باألهداف:  
  8و  5و  3و  2، وتواجه تحديات رئيسية ضخمة فيما يتعلق باألهداف:  17و  11و  6و
حقيق رائع وتسير على الطريق الصحيح لت  إجابي  مصر تقدموتحقق    .16و   10و  9و

جهوده  األهداف بفي  يتعلق  فيما  المبذولة  تحسنا  13و   7و  1األهداف:  ا  وتحقق   ،
، وتفشل مساعيها في  14و   9و  8و  6و  5و   3و  2ملحوظا  في مساعيها في األهداف:  

، كما أنها مازالت تعاني من فجوة عدم  11و  4تحقيق أي تقدم فيما يتعلق باألهداف  
 . 17و 16و  12و 10توافر البيانات بخصوص األهداف: 

من األهداف   7الراهن في البرازيل يبين أنها لم تحقق إال الهدف رقم  لوضع: االبرازيل
، وتعاني من وجود 17و   9السبعة عشر، وأنها مازالت تواجه تحديات في األهداف:  

، وتواجه  15و  14و   13و  12و  11و  6و  5و  4و  2و  1تحديات جوهرية األهداف:  
وفي إطار    .16و  10و  8و  3ما يتعلق باألهداف:  تحديات رئيسية ومشاكل كبيرة في 

أن توضح  البيانات  فإن  البرازيل  تبذلها  التي  على    هاالجهود  الصحيح    المسارتسير 
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، وتحرز تقدما كبيرا في  7و  6لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدف  
باألهداف:   يتعلق  فيما  تحق17و  14و  11و  9و  5و  3و  2جهودها  ال  بينما  ق ، 

تواجه البرازيل و ،  16و  15و  13و  8تقدم فيما يتعلق باألهداف:    المساعي المبذولة أي
  10,  4ف األول، وتواجه مشاكل فجوة معلومات بخصوص األهداف دتدهور في اله

 . 12و

الوضع الراهن في الجزائر يبين أنها لم تحقق أي هدف من األهداف السبعة  :  الجزائر
  10و  7و  4و  1في األهداف:    ا مازالت تواجه تحدياتعشر للتنمية المستدامة، وأنه

  13و  11و  6و  5و  3األهداف  في  ، وتعاني من وجود تحديات جوهرية  17و  12و
  . 14و  9و  8و  2، وتواجه تحديات رئيسية ومشاكل كبيرة فيما يتعلق باألهداف  15و

ق تسير على الطريها  وفي إطار الجهود المبذولة من الجزائر فإن البيانات توضح أن
التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدف األول والتاسع، وتحرز    الصحيح لتحقيق أهداف

باألهداف:   يتعلق  فيما  جهودها  في  ملحوظا  تحقق 7و  6و  5و  3تقدما  ال  بينما   ،
  15و  14و   13و  11و  8و  4و  2المساعي المبذولة أي تقدم فيما يتعلق باألهداف:  

 . 17و 12و 10و  4األهداف ، وتواجه مشاكل فجوة معلومات بخصوص 16و
 

بين  4/  2/  4 من    مقارنة  والبرازيل  كل  مؤشرات  مستوى على  مصر  أهداف    أهم 
 التنمية المستدامة 

تتشابه مصر مع البرازيل في بعض المؤشرات وتختلف عنها في مؤشرات أخرى، على  
األول الهدف  في  المثال  حتى   : سبيل  كبيرة  جهود  مصر  حققت  الفقر  على  القضاء 

المدقع  ٪0.5وصلت إلى   الفقر  الخضراء، وحققت   حصلت على الدرجة وبذلك    في 
اتجاهات    تشيرو البرتقالي    وحصلت على الدرجة في معدل الفقر العادي    ٪9.5نسبة  

الصحيح في كال المؤشران، في حين أن    المسارة أن مصر تسير على  الجهود المبذل
  ، الصفراء والبرتقالي على التوالي  حصلت على الدرجةو   11.2و  4.3رازيل حققت  الب

إلى ل التحول تشير  اتجاهات  االتجاهالمساعي تسير    أن   كن  ، وبالنسبة  المخالف   في 
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مصر نتائج إيجابية للغاية في القضاء على نقص التغذية وإنتاجية   تحقق  :للهدف الثاني
تعاني لكن  ر مساعها على المسار الصحيح، و الحبوب ومستوى التغذية البشرية وتسي
وتعاني من المشكلة    لمعالجة هذه تجاه الصحيح  من مشاكل في التقرزم وتسير في اال

ا  تعكس  جهودها  و   ، وتسجل تدهور في هذا المؤشر  ارتفاع نسبة السمنة   فيتراجع ايض 
في االتجاه  المسار  حين    هذا  إيجابية  في  نتائج  تحقق  البرازيل  فيأن    هذه   للغاية 
الدرجةالمؤشرات   على  بالسمنة ومستوى    ولكن تحصل  يتعلق  فيما  التغذية البرتقالي 

الجدول  ذا يبين  هك. و على المسار الصحيح  إجابيهوجهودها ال تحقق اتجاهات  .  البشرية
أوجه التشابه وأوجه االختالف بين كل من مصر والبرازيل في كل مؤشرات   3التالي  

 مستدامة. أهداف التنمية ال
 

 
 من صفحات متفرقة.   2019بيانات الجدول من تقرير التنمية المستدامة   3
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االتجاه التصنيف قيمة ال االتجاه التصنيف قيمة ال

SDG1 - القضاء على الفقر

  4,3   0,5 المؤشر العددي للفقر عند 1.90 دوالر في اليوم )٪ من السكان(

  11,2   9,5 المؤشر العددي للفقر 3.20 دوالر في اليوم )٪ من السكان( 

SDG2 - القضاء على الجوع

  2,5   4,5 انتشار نقص التغذية )٪ من السكان( 

  7,1   22,3 انتشار التقزم )الطول المنخفض بالنسبة للعمر( في األطفال دون الخامسة ٪

  1,6   9,5 انتشار الهزال عند األطفال دون سن الخامسة )٪( 

  22,1   32 انتشار السمنة، مؤشر كتلة الجسم ≤ 30 )٪ من السكان البالغين( 

  4,2   7,1 محصول الحبوب )طن / هكتار( 

..  0,6 ..  0,7 مؤشر اإلدارة المستدامة للنيتروجين

  2,4   2,2 مستوى التغذية البشرية )األفضل 2-3 األسوأ( 

SDG3 - صحة جيدة ورفاهية

  44   33 معدل وفيات األمهات )لكل 100 ألف مولود حي( 

  8,5   11,6 معدل وفيات الولدان )لكل 1000 مولود حي( 

  14,8   22,1 معدل الوفيات ، أقل من 5 سنوات )لكل 1000 مولود حي( 

➔  44   13 اإلصابة بمرض السل )لكل 100،000 نسمة5

➔  0,2   0 اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية )لكل 1000( 

  16,6 ➔  27,7

معدل الوفيات حسب العمر بسبب األمراض القلب واألوعية الدموية 

والسرطان، السكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة في السكان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 30 و70 سنة )لكل 100 ألف نسمة(

..  30 ..  109
معدل الوفيات المعياري حسب العمر الذي يعزى إلى تلوث الهواء المنزلي 

وتلوث الهواء المحيط )لكل 100.000 نسمة(

  22,6   133 معدل وفيات حوادث المرور )لكل 100.000 من السكان( 

  75,1 ➔  70,5 العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(

➔  62,7 ➔  51 معدل خصوبة المراهقين )المواليد لكل 1000 امرأة أعمارهم بين 19-15(

  99,1 ..  91,5 الوالدات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة )٪( 

  89   74
النسبة المئوية للرضع الباقين على قيد الحياة الذين تلقوا لقاحين أوصت 

بهما منظمة الصحة العالمية )٪(

➔  70 ➔  65,2 مؤشر تتبع التغطية الصحية الشاملة )100-0(

  6,2   4 الرفاهية الذاتية )متوسط درجات السلم، 10-0( 

SDG4 - تعليم عالي الجودة

  95,5 ➔  97 صافي معدل القيد األساسي )٪( 

..  71,8   81 معدل إتمام المرحلة الثانوية الدنيا )٪( 

..  99 ..  88,2 معدل معرفة القراءة والكتابة بين 15-24 عاًما، لكال الجنسين )٪( 

SDG5 - المساواة بين الجنسين

الطلب على تنظيم األسرة راضي بالطرق الحديثة )٪ النساء المتزوجات

 أو في النقابات الذين تتراوح أعمارهم بين 49-15(

  103,9   82,3 اإلناث إلى الذكور يعني سنوات الدراسة، السكان في سن 25 + )٪( 

  71,2 ➔  30,2 نسبة مشاركة اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة )٪( 

➔  10,7 ➔  14,9 المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية )٪( 

SDG6 - المياه النظيفة والصرف الصحي

  97,5   98,4 السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية على األقل )٪( 

  86,1 ➔  93,2 السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي األساسية على األقل )٪( 

..  1,3 …  159,9 سحب المياه العذبة كنسبة٪ من إجمالي موارد المياه المتجددة 

..  0,5 ..  28 استنزاف المياه الجوفية المستوردة )م 3 / سنة / فرد( 

..  17,5 ..  28,4 مياه الصرف الصحي البشرية المنشأ التي تتلقى المعالجة )٪( 

SDG7 - طاقة ميسورة ونظيفة

  100   100 الحصول على الكهرباء )٪ من السكان( 

  95,6   97,6 الوصول إلى الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطبخ )٪ من السكان( 

  0,8   1,1 انبعاثات CO2 من احتراق الوقود / خرج الكهرباء  1.5

  89,3   80

برازيل ال مصر
هدف/ المؤشر ال
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SDG8 - العمل الالئق والنمو االقتصادي

..  -4,7 ..  -2,4 معدل النمو المعدل )٪( 

..  1,8 ..  5,5 انتشار الرق الحديث )الضحايا لكل 1000 من السكان( 

  70   32,8
البالغون )15 سنة فأكثر( الذين لديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية 

أخرى أو مع موفر خدمة الهاتف النقال )٪(

  12 ➔  11,8 معدل البطالة )٪ من إجمالي القوى العاملة( 

..  0,1 ..  0,1 الحوادث المرتبطة بالعمل القاتلة والمتضمنة في  )الوفيات لكل 100000( 

SDG9 - الصناعة واالبتكار والبنية التحتية

  67,5   45 السكان الذين يستخدمون اإلنترنت )٪( 

  90,2   50,1 اشتراكات النطاق العريض لألجهزة المحمولة )لكل 100 نسمة( 

  2,9   2,8 مؤشر األداء اللوجستي: جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل 5-1

..  39 ..  29,7 ترتيب جامعات تايمز ، متوسط درجات أفضل 3 جامعات )100-0(

➔  0,3 ➔  0,1 عدد مقاالت المجالت العلمية والتقنية )لكل 1000 من السكان( 

  1,3   0,7 نفقات البحث والتطوير )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( 

SDG10 - تقليل الالمساواة

..  53,9 ..  49,7 تم تعديل معامل جيني ألعلى دخل )100-1( 

SDG11 - المدن والمجتمعات المستدامة

المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون

 )PM2.5( في المناطق الحضرية )ميكروغرام / م 3(

  99   مصدر محسن للمياه، يتم توصيله باألنابيب )٪ سكان المدن / إمكانية الوصول( 97,9

  48   71 الرضا عن النقل العام )٪( 

SDG12 - االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

..  1 ..  1,4 النفايات الصلبة البلدية )كغم / يوم / فرد( 

..  7,4 ..  5,5 النفايات اإللكترونية المتولدة )كجم / فرد( 

..  8 ..  7,6 انبعاثات SO2 القائمة على اإلنتاج )كجم / فرد(

..  0,1 ..  -0,6 انبعاثات SO2 المستوردة )كجم / فرد(

SDG13 - العمل المناخي

➔  2,1   2 نصيب الفرد من انبعاثات tCO2 المتعلقة بالطاقة )tCO2 / للفرد(

..  0,4 ..  -0,2 انبعاثات tCO2 المستوردة، معدلة بالتكنولوجيا )tCO2 / للفرد(

..  1964 ..  17,2 األشخاص المتضررون من الكوارث المتعلقة بالمناخ )لكل 100.الف نسمة( 

..  658 ..  155 انبعاثات tCO2 المضمنة في صادرات الوقود األحفوري )كجم / فرد(

SDG14 - الحياة تحت الماء

  66,1   64,8 متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي )٪( 

  59   49,5 المياه النظيفة في مؤشر الصحة المحيطية )100-0( 

  33,7   27,4
النسبة المئوية لمخزون األسماك المفرط في االستغالل أو االنهيار من قبل 

المنطقة االقتصادية الخالصة )٪(

  17,5   34,5 األسماك التي يتم صيدها بشباك الجر بشباك الجر )٪( 

SDG15 - الحياة على األرض

➔  47,6 ➔  39,6 متوسط المساحة المحمية في المواقع األرضية المهمة للتنوع البيولوجي )٪( 

➔  15,6 ➔  28,5 متوسط المساحة المحمية في مواقع المياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي ٪ 

  0,9   0,9 مؤشر القائمة الحمراء لبقاء األنواع )1-0( 

..  0,4 ..  0 إزالة الغابات الدائمة )متوسط سنوي 5 سنوات ٪( 

..  0,9 ..  0,3 تهديدات التنوع البيولوجي المستوردة )لكل مليون نسمة( 

SDG16 - السالم والعدالة والمؤسسات القوية

  29,5 ..  2,5 جرائم القتل )لكل 100.000 نسمة( 

السكان الذين يشعرون باألمان يمشون بمفردهم ليالً

في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها )٪(

..  4,3 ..  3,6 حقوق الملكية )7-1( 

..  96,4 ..  99,4 تسجيالت المواليد بالسلطة المدنية، األطفال تحت سن 5 )٪( 

  35   35 مؤشر مدركات الفساد )100-0( 

..  6,6 ..  0,7 األطفال من سن 5-14 عاًما المشاركين في عمل األطفال )٪( 

..  0 ..  0 تحويالت األسلحة التقليدية الرئيسية )الصادرات(

  31,2   56,7 مؤشر حرية الصحافة )األفضل 0-100 األسوأ( 

SDG17 - الشراكات من أجل األهداف

  10,1 ..  5,4 اإلنفاق الحكومي على الصحة والتعليم )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( 

➔  27,2   21  )GDP ٪( دول أخرى: اإليرادات الحكومية باستثناء المنح

..  0 ..  0 نتيجة المالذ الضريبي )األفضل 0-5 أسوأ( 

  33,6   87

  12,7   87
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 النتائج والتوصيات . 5
 أوال النتائج

النتائجالدراسة    استنبطت من  سالفا  منها  بعضها  ،الهامة  مجموعة  الفصل    ذكر  في 
 في النقاط األتية:يمكن تلخيصها إلى نتائج  ةباإلضاف، السابق

o مرتبط بأغلب األنشطة االقتصادية  ، و مفهوم االستدامة مفهوم عريق له جذور قديمة
واالستخدام  الندرة  بفكرة  مقترنا  االقتصادي  الفكر  في  أصله  ويمتد  واالجتماعية 

للموا الموارد  األمثل  وبخاصة  المتجددةرد  الموارد  ،  غير  وصيانة  والمحافظة 
االقتصادية المتجددة واستمرارية انتاجيتها ونموها ورفع كفاءتها، وهو مفهوم قديم 

في نفس الوقت يمتد فيه الجدل العلمي منذ نظرية مالتس للسكان وحتى  وحديث  
 اآلن.

o تي تلبي احتياجات الحاضر دون  استقر تعريف التنمية المستدامة بأنها "التنمية ال
الخاصة"   احتياجاتها  تلبية  على  القادمة  األجيال  بقدرة  لتقرير المساس  طبقا 

 . 1987برونتالند

o ثالث جوانب أساسية، التنمية االقتصادية واالجتماعية   تتبلور للتنمية المستدامة في
البعد    معة  التنمية المستدامفيه  والبيئية )والحقيقة أن الجانب االجتماعي تختلط  

الجانب  ،  االقتصادي يمثل  االقتصاد  أن  وترتبط    االكبركما  البيئي(،  البعد  في 
  ، ثالثة سالفة الذكربالتنمية المستدامة أبعاد جوهرية مشتقة جميعها من الجوانب ال

أهمها البعد التكنولوجي والبعد المؤسسي ومدى تأثيرهما القوي على نتائج التنمية 
 المستدامة.

o سة على أن مفهوم التنمية المستدامة مفهوم مركب، ويكمن التحدي في  تؤكد الدرا
إلى  البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية، ومن ثم يحتاج  المعقد بين  الترابط 

لها ومتابعتها،  مت التنفيذية  األهداف والخطط  أهداف فخصصين ماهرين لوضع 
ويؤثر في بعضه البعض التنمية المستدامة السبعة عشر هي جزء متكامل ومترابط  

 وال يمكن فصلها عن بعضها البعض.
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o   التنمية المستدامة يحل البرامج ووضع السياسات من خالل منظور  أن تخطيط 
مثل المفاهيم   ،مفهوم المقايضة في انجاز األهداف   فكرة التعارض ويقضي على 

تفعة التي قد تبدو متعارضة بين مبدأ الكفاءة واالنصاف أو بين تحقيق معدالت مر 
 من النمو والمحافظة على البيئة. 

o  المتنامي الذي انبثق عن بالتنمية المستدامة من خالل االهتمام  تبلور االهتمام 
البشرية من  االجتماعات األممية وفرعها بدء    البيئة  المتحدة بشأن  مؤتمر األمم 

رير  والتنمية وتق   ، ثم المؤتمر العالمي المعني بالبيئة1972  عام  وإعالن ستوكهولم
، ثم مؤتمر قمة األرض  1987عام  1987 (Brundtland Report)برونتالند 

  ، (MDGsواألهداف االنمائية لأللفية )  2000، ثم مؤتمر سبتمبر  1992في ريو  
للتنمية المستدامة ) القمة العالمية  ، ثم مؤتمر 2002( بجوهانسبرغ  WSSDثم 

المستدامة   للتنمية  المتحدة  +    2012األمم  "ل   صوال، و (20)ريو  تحويل  مؤتمر 
)عالمنا  "Transforming our World   السنوية بالذكرى  االحتفال  في   )

المتحدة   لألمم  المستدامة    2015السبعين  التنمية  أهداف    2030وانطالق  
(Sustainable Development Goals, SDGs و التنمية (.  تطورت 

واالهداف    2030ة  المستدامة بهذا القدر الذي ربط بين أهداف التنمية المستدام
 األمم المتحدة.التي أنشئت من أجلها 

o   التوسع في أهداف التنمية المستدامة ووصوال باألهداف إلى سبع عشر هدف عام
غاية وأعداد متزايدة من المؤشرات الهادفة إلى قياس دقيق لمدى اإلنجاز    169و

لتحديد   بحثية عميقة  مجاالتاألولى فتح  ،  المحقق واتجاهاته أدي إلى نتيجتين
ومن ثم يمكن    ،المتداخل لبعضها على البعض  اتوالتأثير   االهداف  درجة ارتباط

وضع تشخيص أو خريطة طريق لكل بلد في تحديد النهج المناسب لها، والنتيجة 
تبسيط من درجة تزاحم األهداف  لمحاور ل  6إلى    من جديد  الثانية إعادة اختصارها

كن  يم  حتى  ،2019عام  التنمية المستدامة  ر  والغايات، وهذا ما تم اقتراحه في تقري
 . مساعدة الحكومات على تطوير استراتيجية تنفيذ واضحة 
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 ثانيا التوصيات 
التنمية   توصي بأهداف  المرتبطة  االقتصادية  البحوث  الدراسة بضرورة زيادة تشجيع 

بالتخطيط االستراتيجي   الخاصة  متخذي القرارات  وضرورة مراعاة،  ودعمها  المستدامة
 : النقاط االتية ستقبلللم

o   التنمية المستدامة كمنظور معياري ال يمكن أليديولوجية أو سياسة أن تتجاهلها  أن
أو تفشل في معالجتها، فهي مقبولة على نطاق واسع كهدف سياسي واقتصادي  

موارد.  لبين العديد من المؤسسات المعنية بالتنمية المستقبلية ل  ةواجتماعي مرغوب
من الصعب عدم الموافقة عليها،    مثل األمومة وهللا  ابأنه  اهناك من شبههوأن  

طريق برؤية شاملة لما ال  طوبهذا المفهوم المعياري يجب أن ترسم الحكومات خط 
ال يوجد نهج واحد يناسب ، مع مراعاة أنه  يجب أن يكون عليه المجتمع المتقدم

للحكوماتوحشد  لتعبئة    الدول  جميع المختلفة  اهدا  اآلليات  التنمية لتحقيق  ف 
 . (SDGsالمستدامة )

العدالة   ▪ التغذية وتحقيق  الجوع وإلنهاء سوء  على  للقضاء  الجهود  بذل مزيد من 
الموارد   من  المزيد  وتخصيص  االبتكار،  على  قائمة  مجتمعات  وبناء  والمساواة 

 للبحوث والتطوير والتكنولوجيا.

ال المياه والتحول  ضرورة مواصلة الجهود للتحّول للزراعة المستدامة وكفاءة استعم ▪
 ادر الطاقة المتجددة والسالمة البيئية.إلى مص

إن النزاعات والعنف تجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال ومن ثم يجب  ▪
 انهائها. 

من الضروري بذل المزيد من الجهود في التحديات التي تواجه مصر في تحقيق   ▪
القضاء على الجوع    :بالهدف الثانييتعلق  فيما  ، بالتحديد  أهداف التنمية المستدامة

  : والهدف الثالث  ،مشكلة التقزم في األطفال وانتشار السمنة عند البالغينبخصوص  
أمراض بخصوص  والرفاهة    جيدةالصحة  ال بسبب  العمر  حسب  الوفيات  معدل 
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السكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة في    القلب واألوعية الدموية والسرطان،
مالسكان   المراهقينعدل  وأيضا  الذاتيةو   خصوبة  :  الخامس  الهدفو   ،الرفاهية 

الجنسين  بين  اإلناثبخصوص    المساواة  مشاركة  القوى    نسبة  في  الذكور  إلى 
المياه   :الهدف السادسو   ، مجلس النوابالمقاعد التي تشغلها النساء في  و  العاملة  

موارد  سحب المياه العذبة كنسبة من إجمالي  بخصوص    ة والصرف الصحيالنظيف
بخصوص   العمل الالئق والنمو االقتصادي  :وفي الهدف الثامن  ،المياه المتجددة

سنة فأكثر( الذين لديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية    15البالغون )  معدل
أو مع   النقال    مقدم أخرى  الهاتف  البطالة  ايضا  و خدمة  التاسع، و معدل    :الهدف 

التحتية والبنية  واالبتكار  يستخدمون نسبة    بخصوص  الصناعة  الذين  السكان 
البحث  نسبة  و اإلنترنت   ا  إلىوالتطوير  نفقات  المحلي  والهدف  ،  إلجماليالناتج 

الهدف  ، و معامل جيني ألعلى دخلفيما يتعلق بتعديل    الالمساواة   تقليل  :العاشر
المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات  )  المدن والمجتمعات المستدامة  :الحادي عشر

بخصوص   الحياة تحت الماء:  الرابع عشروالهدف  ،  (2.5عن  التي يقل قطرها  
السادس  والهدف  ،  النظيفة في مؤشر الصحة المحيطيةالمياه  المؤشر الخاص ب

مؤشر و مؤشر مدركات الفساد  بخصوص    السالم والعدالة والمؤسسات القوية  :عشر
  . حرية الصحافة
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 الرياض: دار جامعة نايف للنشر.  التكنولوجي للتنمية المستدامة.

البلدان العربية بين النظرية  التنمية  (.  2010محمد قادري الطاهر. ) .17 المستدامة في 
 دار الحسين، دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان.  والتطبيق.

العربية:   .18 للمنطقة  المستدامة  التنمية  ألهداف  التميز  )SDGCARمركز   .2019  .)
وماسية  أكاديمية اإلمارات الدبل  تقرير مؤشر ومتابعة التنمية المستدامة المنطقة العربية.

(EDA.) 
التنمية االجتماعية والبشرية المستدامة في: (.  2015عيم بن عطا هللا الجهني. )ن .19

 الرياض: دار جامعة نايف للعلوم االمنية. دراسات حول التنمية المستدامة.
 
 


