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 ملخصال

اجحة   ،منذ ظهور اتجاه التنميةة المسةتدامة طتيقيتاتةى اةت التنميةة العم اايةة  المةدد المسةتدامة طالمةدد الرهة ا  ط ي  ةا 

كما لم تنجح دطل أخ ى ات تحتيق افة  النتةائج ااة ا لوجةود تحةديا   ،مجال ذا العدد من دطل العالم ات تحتيق اتائج جيدة ات 

 ،المعوقةا  طالتحةديا  التةت تواجةى  ةذه الةدطل اةت  ةذا ال ة د تحديد أ متسعت  ذه الورقة الت  ،. طات  ذا السياق.طمعوقا  بها

 .المدد المستدامة"االستدامة ات المدد "بغ ض طضع مجموعة من األط  العامة التت تمكن  ذه الدطل من تحتيق 

. الريةوة األطلةت تتعلةق .طتعتمد الورقة علت خمسة خيوا  رئيسية ت كل ايما بينها منحنا تصةاعديا للعمليةة القحةيةة

بمتدمةة القحةةت طت ةةمل تولةيك الم ةةكلة القحةيةةة طا ةداب طأ ميةةة القحةةت با ضةااة الةةت تولةةيك أطة  ط ةةدطد القحةةت 

طالريةوة الةالةةة تتعلةق  ،طالمصيلحا  ال ئيسةية اةت القحةتمفا يم هقط الطالريوة الةااية تتعلق ب ،طاج ا اتى المنهجيى

أما الريوة ال ابعة اتتعلق ب لد التحديا   ،تتييم الحالة ال ا نة لمدد الدطل النامية ات ضو  اساسيا  المدد المستدامةب

أما النتية الرامسة طاألخية ة  اتتعلةق بصةيا ة  ،المستدامةدد لمالدطل النامية للولول لطالمعوقا  التت تتك  ائال أمام 

 .مجموعة األط  العامة التت تمكن الدطل النامية من الولول الت تحتيق المدد المستدامة

  الدطل النامية –المدد المستدامة  -المدد إستدامة  -التنمية العم ااية المستدامة  :الكلمات المفتاحية

 مقدمةال. 1

 خلفية عامة. 1.1

منةةذ ظهةةور مفةةا يم التنميةةة المسةةتدامة طالمةةدد المسةةتدامة اةةت اطخةة  التةة د الع ةة ين طبةةدايا  التةة د الوا ةةد 

طاسةتياع  بعةه  ةذه الةدطل أد تريةو  ،سع  دطل كةي ة  ول العالم ات تقنت طتيقيق  ذه المفةا يم ،طالع  ين

تيع بعهها األخ  اةت أد يريةو افة  الريةوا  كما لم يس ،خيوا  طاسعة طأد تحتق اتائج جيدة ات  ذا المجال

 .عن تحتيق النتائج الجيدة التت  تتتها الدطل األخ ىاا ا لوجود تحديا  طمعوقا  تعيق  ذه الدطل الواسعة 

 م كلة القحت. 2.1

"المدد تحتيق االستدامة ات المدد مستوى تكمن الم كلة ال ئيسية للقحت ات طجود اجوة كقي ة بين دطل العالم ات 

 .دطل  السيما الدطل النامية  من تحتيق االستدامة ات المدد "المدد المستدامة"الطعدم تمكن عدد من  ،المستدامة"

 القحت با دأ. 3.1

يهدب القحت الت تحديد أ م المعوقا  طالتحديا  التت تعيق الدطل النامية من الولول الت تحتيق استدامة 

كما يهدب الت ليا ة مجموعة من األط  العامة التت تمكن  ذه الدطل من التغلب  ،المدد "المدد المستدامة"

 .علت التحديا  التت تواجهها طتحتيق  استدامة المدد "المدد المستدامة"

  دطد القحتأط  ط. 4.1
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علت  "ب كل أساست"ي كز طالذى ا طار الموضوعت  ط ت ،ثالثة اط  أساسية من دطد تت كل أط  ط

مجموعة الدطل ا طار المكاات للقحت ايتهمن أما  ،طكيفية طلول الدطل اليهاتدامة ات المدد موضوع ا س

ايقدأ أما ا طار الزماات للقحت  ،التت لديها تحديا  تعيتها عن  تحتيق االستدامة ات المدد "المدد المستدامة"

 .طيستم  مستتقالم   2018عام   ال ا نةالفت ة  من

 لقحتية لمنهجا ج ا ا  ال. 5.1

يتقنت القحت اطار منهجيا متكامال يعتمد علت استردام منهجين مرتلفين ات أد طا د بحيت يغيت كل 

االمنهج األطل ط و المنهج  ،منهج منهما جز  من العملية القحةية طتتكامل مهمتى مع مهمة المنهج األخ 

الم اجع العلمية طالتتاري   ات يتم من خاللى اج ا  مسح مكتقت  (Descriptive Approach)الولفت 

المصيلحا  طالمفا يم األساسية الم تقية بموضوع القحت  التنمية ط للجوااب النا يةطالدراسا  ط ي  ا  

 Content Analysis)المهمود تحليل منهجأما المنهج الةاات ط و  ،المدد المستدامة ط ي  ا  –المستدامة 

Approach)    طتتييم الحالة ال ا نة لمدد الدطل النامية ات طالذى يتم من خاللى تحليل المعلوما  المتا ة

طمن ثم يتم تحديد  ،ضو  اساسيا  المدد المستدامة بهدب تحديد مدى اتساق  ذه األ وال مع مقادئ ا ستدامة

طليا ة مجموعة من  ،لمستدامةأ م التحديا  طالمعوقا  التت تتك  ائال أمام الدطل النامية للولول للمدد ا

 .األط  العامة التت تمكن  ذه الدطل من الولول الت تحتيق المدد المستدامة

. الريوة .طيعتمد القحت علت خمسة خيوا  رئيسية ت كل ايما بينها منحنا تصاعديا للعملية القحةية

 ضااة الت توليك أط  األطلت تتعلق بمتدمة القحت طت مل توليك الم كلة القحةية طا داب القحت با

 ،طالريوة الةااية تتعلق بهقط المفا يم طالمصيلحا  ال ئيسية ات القحت ،ط دطد القحت طاج ا اتى المنهجيى

أما  ،طالريوة الةالةة تتعلق بتتييم الحالة ال ا نة لمدد الدطل النامية ات ضو  اساسيا  المدد المستدامة

لمعوقا  التت تتك  ائال أمام الدطل النامية للولول للمدد الريوة ال ابعة اتتعلق ب لد التحديا  طا

أما النتية الرامسة طاألخي ة  اتتعلق بصيا ة مجموعة األط  العامة التت تمكن الدطل النامية من  ،المستدامة

 الولول الت تحتيق المدد المستدامة.

 المفاهيم والمصطلحات. 2

 الدطل النامية  .1.2

تع يك طا د متقول عالميا لمصيلح "الدطلة النامية" طأد معام المفا يم المتداطلة ال يمكن التول أد  ناك 

طلعل من اب ز  ذه  ،ات العالم لهذا المصيلح  ت اجتهادا  سوا  من من القا ةين أط المناما  الدطلية

عليى دطل مفهوم "الدطل النامية" طالذى ييلق من أد  2015عام تقناه لندطق النتد الدطلت ا جتهادا  ما 

  يتسع Emerging Market and Developing Economies"األسواق الصاعدة طا قتصادا  النامية"  

 Advanced) لي مل كااة الدطل أط ا قتصادا  التت ال يصنفها الصندطق علت أاها "اقتصادا  متتدمة" 

Economies)  ط ت الدطل األعلت ات قيمة الناتج المحلت االجمالت(GDP)  علت اسعار ل ب السوق  بنا

دطلة ات العالم ي تت علت رأسها الواليا  المتحدة طكندا طالمملكة المتحدة طا اسا طالماايا  37طيقلغ عدد ا احو 

طبنا  علية اإد دطل "األسواق  ،طايياليا طالياباد با ضااة الت عدد من الدطل األطرطبية طاألسيوية طاست اليا

دطلة من  152طتهم احو  ،"  ت الدطل األقل ات قيمة الناتج المحلت ا جمالتالصاعدة طا قتصادا  النامية

  [10] .بينها معام الدطل الع بية طا ا يتية طاألسيوية طمعام دطل أم يكا الالتينية

 ا ستدامة ات المدد "المدد المستدامة"  .2.2

طالمنتجةة  ،طال ةاملة إجتماعيةا ،منها  أاها  ت "المدد اآلمنة بيئيا ،ظه   ع  ا  التع يفا  للمدد المستدامة

"المدينة التت خيي  مع األخةذ بعةين االعتقةار ل ثة     المدد المستدامة أيها علت ااهاطع ا ،[16] " اقتصاديا

طتلةو  الهةوا  طكذلك تتليل المر جةا  مةن النفايةا   ،القيئي طتتليل إستهالك المدخال  من الياقة طالمياه طالغذا 

أيها علت أاها "المدينة التت تعمل بكفا ة لصالح مواطنيهةا اةت الوقة  الحاضة   ع ا كما  ،[5] طالمياه طالت بة"

 .[2] دطد أد تتسقب ات ا دا  م كال  سوا  لمواطنيها اط للعالم اجمع ات المستتقل"
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 خصائص طمؤش ا  المدد المستدامة. 2.3

االدبيا  الصادرة عن المؤسسا  الدطلية طلم يستيع الولول الت قائمة قام القا ت بمسح لعدد كقي  من 

الت قائمتين مرتلفتين ات  تولل القا ت ي  أد  ،مو دة متفق عليها لرصائص طمؤش ا  المدد المستدامة

تهم أساسية أربعة أبعاد مجال داخل  37مؤش  موزعة علت  115تتكود من  التائمة األطلت ، ذا ال  د

طالتائمة الةااية  ،[12] قتصادية طالتنمية ا جتماعية طا دارة القيئية با ضااة الت الحوكمة العم اايةالتنمية ا 

مؤش  رئيست داخل األبعاد الةال  األساسية للتنمية  20مؤش  ا عت اتط موزعة علت  32تتكود من 

. طبال  م من أد التائمتين .[3] لقيئيةطالتت تهم التنمية ا قتصادية طالتنمية ا جتماعية طا دارة ا المستدامة

اإد القا ت سوب يعتمد علي التائمة الةااية ات  ذا القحت اا ا لكواها تم تج بتها  ، ي  متفق عليهما دطليا

   1جدطل  بالفعل ات تصنيك المدد طقتا لمستوى استدامتها.  

 المدن المستدامة  ومؤشىرات تقييم الحالة الراهنة لمدن الدول النامية فى ضوء خصائص. 3

األمم المتحدة الت أد مدد الدطل النامية "بصفة عامة" تواجى م كال   ادة مةل الفت  طالتهمةي   أدبيا ت ي  

خالةة  با ضةااة الةت تف ةت القيالةة  ،[17] طعدم األماد طالتد ور القيئت طعدم العدالة ات جودة القيئة المعي ةية

سكاد الذين يعي ود ات الع وائيا  ط يمنة التياع الالرسمت طعةدم كفايةة الرةدما  طارتفاع اسب ال  بين ال قاب

عةةدم تريةةيط ا متةةدادا  العم اايةةة اهةةال عةةن ط  ميةةاه ال ةة ب طالصةة ب الصةةحت طالياقةةةخالةةة  األساسةةية 

 . [14] الص اع ا جتماعت طالسياست علت األرض طالمستويا  الم تفعة من الحساسية للكوار  القيئية

الصة اع  ططة ةت ي  القيااا  المتا ة أيها الت أد معاةم المجتمعةا  الع بيةة "بوجةى خةاا" تعةاات مةن  كما

كما تعاات معام المةدد الع بيةة مةن ارتفةاع  ،طالتيوي  التنمية عمليا  مواكقة عن المدقع طالترلك طالنزاع طالفت 

تةص اةت الرةدما  مةنرفه التكلفةة طا السكااية طالتهرم العم اات  ية  المةدرطو طاتةص اةت ا سةكاد الكةااا 

با ضااة الت الم كال  المت تقةة علةت التغية  المنةاخت مةةل  ،األساسية طالم ااق العامة طارتفاع اسعار األراضت

العم اايةة  ا دارة اهةال عةن الم ةكال  الم تقيةة ب سةاليب ،طالمةائي الغةذائي األمةن طااعةدام طالتصةح  الجفةاب

    [22] .المحلية ات ت دية مهامها احو سكاد المدد السليا  كفا ة تعوق التت ال ديدة كالم كزية الحالية

 (ARCADIS, 2016)  [3]المصدر: اتال بتص ب عن  - قائمة المؤش ا  المستردمة ات اه و المدد المستدامة :(1جدول )

 طلك المؤش  اسم المؤش  الفه و/القعد

 معدل األمية - التعليم  الناو 

 القعةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 ا جتماعت 
  ت تيب الجامعا   - 

 اصيب السكاد مع التعليم العالي -  

 توقع الحياة - الصحة 

 معدل السمنة -  

 معدل ا عالة - السكاد/الديمو  اايا 

 معامل جينت - عدم العدالة ات الد ل 

 ال قم التياسي ألسعار المستهلك - التدرة علت داع التكاليك  التيسي   

 أسعار العتارا  -  

 متوسط ساعا  العمل السنوى - التوازد بين العمل طالحياة 

 معدل ج ائم التتل - الج يمة 

 التع ض للكوار  اليقيعية - المراط  القيئية الكوكب

 المسا ا  الره ا  كنسقة من مسا ة المدينة - المسا ا  الره ا   القعد القيئت 

 استردام الياقة - الياقة 
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 :(1جدول )تابع 

 الياقة المتجددة صة مصادر  -  

 استهالك الياقة لكل دطالر من الناتج المحلي ا جمالي -  

 متوسط مستوى الملوثا  - تلو  الهوا  

 االاقعاثا  باألطناد المت ية  للف د الوا د  - ااقعاثا   ازا  الدايئة 

 إدارة المرلفا  الصلقة  دان المرلفا  متابل إعادة التدطي   - ادارة المرلفا  

 مياه الص ب المعالجة صة  -  

 امكااية الولول إلت مياه ال  ب  % من األس  المعي ية  - مياه ال  ب طالص ب الصحت 

 إمكااية الولول إلت الص ب المحسن  % من األس  المعي ية  -  

 ا زد ام الم طرى - القنية التحتية للنتل ال بح

 القعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 ا قتصادى 
 الهياكل األساسية للسكك الحديدية - 

 االرتياح بالميار -  

 اصيب الف د من الناتج المحلي ا جمالي - التنمية ا قتصادية 

 مؤش  سهولة التيام باألعمال التجارية - سهولة التيام باألعمال التجارية 

 للف د الوا د  ،عدد الزطار الدطليين اي السنة  الميلق - السيا ة 

 ا تصال المتنتل  عق  الهاتك النتال  - ا تصال 

 االتصال طاسع النياق  ا تصال بال قمة الدطلية للمعلوما   -  

 األ مية اي ال قكا  العالمية -  

 عدد األشراا الذين تم توظيفهم  % من سكاد المدينة  - التوظيك 

الةت أد المةدد التابعةة لةدطل  2016ي ي  تصنيك أعلت مائة مدينة ات العالم طقتا لمستوى استدامتها ات عةام ط

 كمةا ي ةي  الةت ا ةتالل  ةذه المةدد ،العالم استدامةمدد أكة   % من مجمل63المتتدمة" شكل  احو  "ا قتصادا 

لم اكةةز متتدمةةة اةةت التصةةنيك  يةةت ا تلةة  الم اكةةز الرمسةةين األطلةةت   التابعةةة لةةدطل "ا قتصةةادا  المتتدمةةة"  

كمةةا ي ةةي   ..اتةةط منهةةا م اكةةز اتةةط  طالم اكةةز الع ةة ين التاليةةة لهةةا  باسةةتةنا  خمسةةة  37 باسةةتةنا  الم كةةز رقةةم 

% اتةط 37"األسواق الصةاعدة طا قتصةادا  الناميةة" لةم ت ةكل سةوى التصنيك أيها الت أد المدد التابعة لدطل 

 اةت التصةنيكطي ي  أيها الت أد معام  ةذه المةدد قةد ا تلة  م اكةز متة خ ة  ،من مجمل المدد التت تم تصنيفها

   1  شكل  .للقحتط و ما يؤكد الف ضية األساسية  ،[3] متاراة بالمدد التابعة لدطل "ا قتصادا  المتتدمة"
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 اتةال بتصة ب عةنالمصةدر:  - 2016طاق مستوى االسةتدامة لعةام  ة ات العالمنيمدت تيب أاهل مائة  :(1شكل )

[3]  (ARCADIS, 2016)، [24]  2013 ،لندطق النتد الدطلت  

 التحديات التى تعيق إستدامة المدن " المدن المستدامة" فى الدول النامية. 4

أشار  عدد من األدبيا  الت أد الدطل النامية تواجى تحديا  كةي ة تعيتها عن الولول الت استدامة 

اتد قام القا ت بتجميع اب ز  ذه التحديا   ،طاا ا للتنوع الكقي  ات  ذه التحديا  طتعدد مجاالتها ،المدد

طتجدر ا شارة الت أاى لي  باله طرة أد تواجى  ،  2 شكل   ليسهل دراستها طتصنيفها ات عدة مجموعا 

كل دطلة علت  دى من الدطل النامية جميع  ذه التحديا  طااما قد تواجى دطلة ما بعه  ذه التحديا  طتواجى 

 .بما يتسق مع ظ طب كل دطلةدطلة اخ ى تحديا  مرتلفة 
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 المصدر: القا ت استنادا الت مجموعة من المصادر - تحديا  استدامة المدد "المدد المستدامة" ات الدطل النامية :(2شكل )

 (Challenges of awareness, knowledge and culture)تحديا  الوعت طالمع اة طالةتااة   .1.4

 :طت مل ،علت ثالثة تحديا  بارزة اتط من بين التحديا  الم تقية بالوعت طالمع اة طالةتااةت كز  ذه المجموعة 

 ا ات الدطل الفتي ة طالنامية   السيم : اهناك قياع من مواطنت كل دطلةتحديات نقص الوعى والقيم

 ذا   ي  مهتم بالجوااب القيئية طالتياع األخ  من المهتمين طالذين لديهم طعت بيئت ال ينعك 

امترذى الت ار يعيود أطلوية لإلقتصاد أكة   ،الوعت علت ق اراتهم طسلوكهم ات الحياة اليومية

مما  ،[1] طمالك المنازل ال يعيود اطلوية للقيئة عند بنا  أط تجديد منازلهم ،من التنمية المستدامة

 ي كل لعوبة ات طلول مدد مةل  ذه الدطل الت ا ستدامة.

 تعد المدد المستدامة  دب م  وب علت مستوى السياسا  طلكن ال غيير: تحديات الرؤية والت

كما ااى مفهوم جذاب طمعتد ط ي  ملموو  ،[4] توجد مع اة كااية  ول ما يتى من النا ية العملية

ط و  ،[11] ات الواقع العملت بسقب تعدد الترصصا  التت تعمل ايى طكل منها لى مفهومى طرؤيتى

ات طمتكاملة ل المدد الت ا ستدامة أم  معتدا طيتيلب اج ا ا  كةي ة األم  الذى يجعل طلو

 .دطل كةي   ول العالمعلت  ااتراذ  يصعبشتت المجاال  

 ناك ا تياج كقي  لوجود أدطا  تساعد ات تتييم مستوى ا ستدامة   :تحدى نقص ادوات صناعة القرار 

طتتييم مستوى ا ستدامة ات  ،المرتلفة ات المدينةات الوضع ال ا ن طالوضع المستهدب ات التياعا  

امع عدم طجود عملية تتييم منامة يصعب التعلم من الدرطو  ،مرتلك ا ست اتيجيا  طالم  طعا 

 ا ستدامة.ط و ما يتلل من ا ا استفادة المدد من تجارب  ي  ا احو  ،[8] السابتة طتك ر األخيا 

 (Environmental challenges)التحديا  القيئية   .2.4

 :التاليةطتتهمن  ذه المجموعة التحديا  

  :االتغي ا  المناخية الحادة قد تتسقب ات  دط  ظوا   تحديات الظروف والتغيرات المناخية

أط ذطباد الجليد ات التارا  التيقية مما يت تب عليى   ق  "تسواامت" ط ال ياح ال ديدةأكالجفاب 

    [16] [13] للري  سكااهامدد كةي ة  ول العالم طتع يه 

  :اليقيعية أط استنزااها ب كل مف ط يهدد  اتلة المواردتحديات محدودية وتآكل الموارد الطبيعية

بعدم امداد المدد المستم  با تياجاتها من الياقة طالغذا  طالما  طالمواد الرام الالزمة للت اطا  

 [23] [3] امل استدامتها.ط و ما يعنت ااتتاد المدد لكةي  من عو ،ا قتصادية

 ااات ار التلو  القيئت ب اواعى المرتلفة  تلو  المياه طالت بة طالهوا   :تحديات التلوث البيئى

بغه  -با ضااة الت التلو  السمعت طالقص ى طالكيميائت طا شعاعت طالقيولوجت  ات المدد 

اع ا قتصادية طا جتماعية يؤث  ب كل سلقت علت األطض – طمصادره المرتلفة النا  عن اسقابى

    [13] .من أ م ش طط استدامتها ش ططا  افتدطالصحية ات المدد مما ي

 تنيوى المراط  اليقيعية  الزالزل طالق اكين طالفيهااا   :تحديات المخاطر/الكوارث الطبيعية
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ت ثي ا  طالسيول طا ازالقا  األرضية طالجفاب طالتصح  طالح ائق اليقيعية ط ي  ا  علت 

. اكةي  من المدد  ول العالم دم  .سلقية كقي ة علت ا اساد طالمدد طالتجمعا  الق  ية ات العالم

ب كل كلت اط جزئت خالل السنوا  الع   الماضية كما طلل عدد التتلت من ج ا   ذه الكوار  

 [26] [15] مليود شرص. 1.6احو أكة  من  2015إلت عام  1990خالل الفت ة من عام 

 (Economic and financial challenges)التحديا  ا قتصادية طالمالية   .3.4

 :ط ما ،ت كز  ذه المجموعة علت أثنين من أ م التحديا  الم تقية بالجوااب ا قتصادية طالمالية

 يتسقب تقاطؤ النمو ا قتصادى ات ااكماش األا ية ا قتصادية طت اجع عدد  :النمو اإلقتصادى المتباطئ

الوظائك المتا ة ات المدد طارتفاع اسقة القيالة بها طبالتالت ت اجع مستويا  دخول األا اد طاارفاض 

  [3] .ط و ما ي كل طا د من ا م التحديا  التت تواجى استدامة المدد ،مستوى المعي ة بوجى عام

  :ر علت قدرة المدد علت يؤث  اتص الموارد المالية طا ستةمانقص الموارد المالية واإلستثمار المباشر

.. .تواي  ا ا العمل طا سكاد طشقكا  القنية التحتية  شقكا  مياه ال  ب طالص ب الصحت طالكه با 

الخ  طالردما  العامة  الردما  التعليمية طالصحية طالت ايهيت طالدينية طا جتماعية... الخ  ط ي  ا 

 [3] .السيما ات الدطل النامية طالفتي ة لمددط و ما ي كل عائتا كقي ا أمام استدامة ا ،لمواطنيها

 (Social challenges)التحديا  ا جتماعية   .4.4

 :ط ت ،ت كز  ذه المجموعة علت ثالثة تحديا  أساسية من بين مجمل التحديا  ا جتماعية

  :بليود  7ت ي  ا صا ا  األمم المتحدة الت أد عدد سكاد العالم بلغ احو ارتفاع معدالت النمو السكانى

% من 50طأد  والت  ،[20] 2050بليود عام  9طمن المتوقع أد يصل الت احو  2011اسمة عام 

تنتمت سقعة منها للدطل تتع ات ثماد دطل اتط   احو بليود اسمة اجمالت  ذه الزيادة السكااية ات العالم 

يت تب عليى  دط  م كال  بيئية كقي ة ات  ذه مما  ،طأ لب  ذه الزيادا  ات المدد ،[18]  النامية

 المدد مةل التلو  القيئت باشكالة المرتلفة طقصور ات ا سكاد طالردما  طشقكا  القنية األساسية

  [25] [9] .ا ستدامةطمن ثم يفتد  ذه المدد ا م متوما   ،بوجى عام طتد ور األ وال المعي ية

  :يؤث  الفت  طت اكم الديود سلقيا علت األدا  ا قتصادى العام للدطل  السيما الدطل الفقر والديون

طمن ثم  ،الفتي ة طالنامية منها  طعلت اقتصاديا  المدد بها باعتقار ا مح كا  النمو ا قتصادى

طالردما   يهعك قدرة المدد علت تلقية ا تياجا  مواطنيها  من الغذا  طا ا العمل طا سكاد

مليود شرص  767. طات  ذا السياق ت ي  ا صا ا  األمم المتحدة إلت أد احو . .. الخ.األساسية

يعي ود تح   2013% من اجمالت سكاد العالم عام 11 أ لقهم ات القلداد النامية  بنسقة  والت 

لعالم % من اجمالت سكاد ا11مليود شرص بنسة  والت  793كما أد احو  ،خط الفت  الدطلت

ط و ما يعنت أد المدد التت يعي  ايها  ،[26]يعااود من اتص التغذية  2016-2014خالل الفت ة 

  ؤال  األشراا تفتتد لمتوما  أساسية من متوما  ا ستدامة. 

  :اهت  ،تعاات الدطل النامية من ضعك طترلك اام التعليم التائمةاألمية ونظم التعليم غير الفعال

ة علت استيعاب كااة األطفال طال قاب ات سن التعليم مما يؤدى الت زيادة اسقة من اا ية  ي  قادر

طمن اا ية اخ ى اهذه النام تفتتد الت جودة التعليم   ،التس ب من التعليم طبالتالت زيادة اسقة األمية

طبالتالت اهت  ي  قادرة علت اكساب خ يجيها المعلوما  طالمهارا  طالسلوكيا  األساسية التت 

طت كيدا علت ما سقق ت ي  القيااا  المتا ة  ،مكنهم من مساعدة دطلهم طمداهم ات تحتيق ا ستدامةت

% منهم 70مليود طفل طم ا ق طشاب ات العالم   والت  263لدى األمم المتحدة الت أد  والي 

 ،[26] 2014ات الدطل النامية   ي  ملتحتين بالمدارو أط خارج مناومة التعليم ال سمت اي عام 

الت عدم  2018كما ي ي  تصنيك أعلت خمسود جامعة ات العالم طقتا لمستوى جودة التعليم لعام 

ط و ما يعنت  ،[6] ا تالل جامعا  القلداد النامية ألى م كز من الم اكز الرمسين ات التصنيك

                                                 

  2011باستردام معادلة التوة ال  ائية لعام  ، دطالر أم يكت لل رص الوا د ات اليوم 1.9خط الفت  الدطلت  يساطى . 
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 .  1ااتتاد  ذه القلداد النامية لمؤش ا   امة من مؤش ا  إستدامة المدد  راجع جدطل  

 (Urban challenges)التحديا  العم ااية   .5.4

 :التحديا  التاليةت كز  ذه المجموعة علت  ،من بين التحيا  العم ااية

 التحضر  :ت ي  بيااا  األمم المتحدة الت أد عدد سكاد المناطق الحه ية والنمو العمرانى السريع

 ،2014بليود اسمة عام  3.90احو  الت 1950بليود اسمة عام  0.70"المدد" ات العالم قد زاد من 

 2008% من اجمالت سكاد العالم عام 50كما ت ي  الت أد اسقة سكاد المدد ططلل  الت  والت 

طأد أ لب  ذه الزيادا   ،2050% من سكاد العالم ات عام 70طمن المتوقع أد تصل الت احو 

ا ططسط طجنوب طش ق أسيا السكااية سوب تكود ات مدد الدطل النامية خالة ات خالة ات اا يتي

[19] طالصين
،
طيت تب عليى  دط  م كال   [21] مما يتسقب ات امو طتمدد  ذه المدد ب كل كقي  

طقصور ات ا سكاد طالردما  طشقكا  القنية   [7]بيئية كقي ة مةل التلو  القيئت باشكالة المرتلفة 

  .[9] ا ستدامةذه المدد ا م متوما  طمن ثم يفتد   ،بوجى عام األساسية طتد ور األ وال المعي ية

  :تتقنت العديد من القلداد النامية ات العالم منا ج تتليدية للترييط نظم التخطيط القديمة والتقليدية

العم اات  ي  قادرة علت استيعاب التغي ا  الس يعة التت تم  بها المدد طالتحديا  الكقي ة التت 

التحه  الس يع طالفت  الحه ي طالماا    ي  ال سمية تواجهها السيما ايما يتعلق بعمليا  

ط و ما ي كل تحديا  ،[27] طاأل يا  الفتي ة طمستوى توا  الردما  طالقنية األساسية ط ي  ا

 كقي ا أما  ذه القلداد ات الولول الت استدامة المدد "المدد المستدامة"

 (Technologyical challenges)التحديا  التكنولوجية   .6.4

 :التاليةتنيوى  ذه المجموعة علت التحديا  

 تستردم عدد من القلداد النامية تكنولوجيا  قديمة  ات استخدام تكنولوجيات قديمة وغير مالئمة :

ط ذه التكنولوجيا   ،.. الخ .عمليا  ا اتاج ط/أط ا ستهالك ط/أط النتل ط/أط الترلص من المرلفا 

التديمة لها ت ثي ا  سلقية كقي ة ات المدد أ مها التلو  القيئت ب شكالى المرتلفة "تلو  الهوا  أط 

طمن ثم اإد ا ستم ار ات استردام  ذه التكنولوجيا  ي كل تحديا كقي ا طيفتد  ،المياه أط الت بة"

 .مدد  ذه الدطل كةي  من خصائص طلفا  المدد المستدامة

 تتوم الدطل المتتدمة بعمليا  تصدي  طاعادة  :توطين التقنية الملوثة للبيئة فى البلدان النامية

توطين تكنولوجيا  طتتنيا  داخل الدطل النامية سقق استردامها طثق  تلوثها للقيئة طخيورتها 

ا  الدطل األطرطبية لتتنيا  لناع طلعل اب ز  ذه العمليا  اعادة توطين ،علت لحة ا اساد

ط و ما يتسقب ات تلو   ،األسمن  طالقت طكيماطيا  ات مدد بعه الدطل بوسط طشمال أا يتيا

 .القيئة بهذه المدد طااتتاد ا لمؤش ا   امة من مؤش ا  إستدامة المدد

  :تواجى عملية ااتتال التكنولوجيا الجديدة طالنايفة ات صعوبات انتقال التكنولجيا الحديثة والنظيفة

 ،معالجة مياه الص ب الصحت  عادة استردامها ،مرتلفة  الصناعة الره ا  "لديتة القيئة"المجاال  ال

.. الخ  من الدطل المتتدمة الت الدطل .طسائل الموالال  العامة النايفة ،ااتاج الياقة من المصادر المتجددة

ت  ذه الدطل أط عدم النامية لعوبا  كةي ة ألسقاب يتعلق بعهها بترلك اام التعليم طالقحت العلمت ا

توا  الموارد المالية لديها ل  ا   ذه التكنولوجيا أط بسقب قيود تف ضها الدطل المتتدمة علت كل اط بعه 

ط و ما يسا م ات ا دا  مزيد من التلو  القيئت  ،الدطل النامية أل  اض تجارية أط سياسية اط عسك ية

 .مؤش ا  إستدامة المدد ات مدد الدطل النامية طااتتاد ا لمؤش ا   امة من

 (Political & administrative challenges)التحديا  السياسية طا دارية   .7.4

 : التاليةساسية األتحديا  ال ت كز  ذه المجموعة علت

                                                 

 ." التحه : يتصد بى "ااتتال السكاد من الحياة ات المستت ا  ال يفية  الت ى  الت الحياة ات المستت ا  الحه ية  المدد 
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 تتسقب كل من الح طب بين الدطل طبعهها الحروب والنزاعات المسلحة واالحتالل األجنبي :

محليين داخل الدطلة الوا دة ات تدمي  األا ية ا قتصادية طشقكا  طالنزاعا  المسلحة بين ا قا  

كما تتسقب ات تلو  القيئة با ضااة الت ضياع األمن طا ستت ار ات  ،القنية األساسية طالمقاات الردمية

 ط و األم  الذى يؤدى الت ااتتاد مدد  ذه القلداد لكةي  من ش طط المدد المستدامة ، ذه المجتمعا 

  :تفتتد عدد من القلداد النامية لوجود القنية طالت تيقا  األطر المؤسسية والتنظيمية غير الفاعلة

طي تت  ،المؤسسية المناسقة  دارة المدد بكفا ة لتلقية ا تياجا  مواطنيها طتحتيق آمالهم ططمو اتهم

قا  جيدة بينها علت رأو  ذه الت تيقا  المفتتدة طجود مؤسسا  ااعلة  دارة المدد ططجود عال

با ضااة الت طجود اام معلوما  قوية توا  المعلوما  الحديةة طالدقيتة لهذه  ،طتكامل ادطار ا

ط و  ،ططجود قيادا  طكوادر انية تمتلك المهارا  طالتدرا  الكااية علت إتراذ الت ارا  ،المؤسسا 

 [27] .نامية للولول الت المستدامةاألم  الذى ي كل بالنهاية تحديا كقي ا طعائتا أمام مدد الدطل ال

 الدطل كةي  من األط  التااواية طالت  يعية بتعاات  :غير الممكنة األطر القانونية والتشريعية

با ضااة  ،منها عدم التكامل طا تساق بين التوااين طبعهها القعه ،من م كال  كقي ةالنامية 

ط و ما يؤدى الت تداخل سليا  طلال يا  المؤسسا   ،الت التداخل طالتهارب ايما بينها

المرتلفة ات ادارة شئود الدطلة طعدم ت مين المتيلقا  التااواية لكل مؤسسة للتيام ب دطار ا 

  [27] .التنمية المستدامةالمدد ططلال ياتها طقتا للتااود ات التعامل مع التهايا الم تقية ب

 (Results & proposals)المقترحات النتائج و. 5

 النتائج العامة للقحت   .1.5

 2016خلص القحت الت أاى بنا  علت تصنيك أعلت مائة مدينة ات العالم طقتا لمستوى استدامتها ات عام 

قد ا تل  المدد التابعة لدطل "األسواق الصاعدة طا قتصادا  النامية" م اكز مت خ ة ات التصنيك متاراة 

الت أد  ناك سقعة تحديا  أساسية تواجى  خلص القحتكما  ،بالمدد التابعة لدطل "ا قتصادا  المتتدمة"

عن الولول الت استدامة المدد "المدد الدطل النامية "دطل األسواق الصاعدة طا قتصادا  النامية" طتعيتها 

 :ط ت ،المستدامة"

 ،: طتتهمن  من بين ما تتهمن  تحديا  اتص الوعت طالتيمتحديا  الوعت طالمع اة طالةتااة .1

 .طتحدى اتص ادطا  لناعة الت ار ،طتحديا  ال ؤية طالتغيي 

طمحدطدية الموارد  ،طتتهمن  من بين ما تتهمن  الا طب طالتغي ا  المناخية :التحديا  القيئية .2

 طالمراط /الكوار  اليقيعية: ،طالتلو  القيئت ،اليقيعية طتآكلها

طاتص  ،التحديا  ا قتصادية طالمالية: طتتهمن  من بين ما تتهمن  النمو ا قتصادى المتقاطئ .3

 .الموارد المالية طا ستةمار المقاش 

 ،طالفت  طالديود ،حديا  ا جتماعية: طتتهمن  من بين ما تتهمن  ارتفاع معدال  النمو السكااتالت .4

 .طاألمية طاام التعليم  ي  الفعال

طاام  ،التحديا  العم ااية: طتتهمن  من بين ما تتهمن  التحه  طالنمو العم اات الس يع .5

 الترييط التديمة 

طتوطين  ،ما تتهمن  استردام التكنولوجيا   ي  المالئمة: طتتهمن  من بين التحديا  التكنولوجية .6

 .با ضااة الت لعوبة ااتتال التكنولوجيا الحديةة إليها ،التكنولوجيا  الملوثة للقيئة ات الدطلة النامية

التحديا  السياسية طا دارية: طتتهمن  من بين ما تتهمن  الح طب طالنزاعا  المسلحة طاال تالل  .7

 .طاألط  التااواية طالت  يعية  ي  الممكنة ،المؤسسية طالتنايمية  ي  الفاعلة طاألط  ،األجنقي

طتجدر ا شارة الت أاى لي  باله طرة أد تواجى كل الدطل النامية جميع  ذه التحديا  طااما قد تواجى 

 .دطلة ما بعه  ذه التحديا  طتواجى دطلة اخ ى تحديا  مرتلفة بما يتسق مع  الة طظ طب كل دطلة

 التوليا  "المتت  ا "   .2.5

ن الدطل النامية من التغلب علت تمك التتاألط  العامة  من يتت ح القحت مجموعة ،ات ضو  ما سقق
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 طتتهمن ما يلت: ،المعوقا  طالتحديا  التت تعيتها عن الولول الت تحتيق استدامة المدد "المدد المستدامة"

عةن الولةول الةت التحديا  التت تعيق الدطل النامية األط  العامة المتت  ة للتغلب علت قائمة  :(2جدول )

  استدامة المدد "المدد المستدامة"

التحديا  التت تعيق الدطل النامية عن الولول الت 

 استدامة المدد "المدد المستدامة"
 األط  العامة المتت  ة للتغلب علت التحديا 

 ا طار التعليمت طا عالمت/التوعوى طالةتااة تحديا  الوعت طالمع اة

 ا طار القيئت التحديا  القيئية

 التحديا  ا قتصادية طالمالية
 ا طار ا قتصادى طا جتماعت

 التحديا  ا جتماعية

 ا طار التتنت طالتكنولوجت التحديا  التكنولوجية

 التحديا  العم ااية
 إطار إدارة ط وكمة المدد

 التحديا  السياسية طا دارية

  يهدب  ذه ا طار الت التغلب علت تحديا  الوعت طالمع اة : التوعوى/اإلعالمىالتعليمى واإلطار

طيتم ايى تقنت مجموعة من ا ج ا ا  ل اع مستوى الوعت ب  مية القيئة طسقل الحفاظ  ،طالةتااة

طذلك من خالل تقنت  ،عليها طالت سيخ الةتاات ألاكار المدد المستدامة لدى كااة ائا  المجتمع

ططضع ب امج تعليمية  ، مال  مستم ة ات كااة طسائل ا عالم لتوعية المواطنين العاديين

با ضااة الت طضع ب امج  ،اسية ات م ا ل التعليم المرتلفة لتوعية اليالب طال قابطمت را  در

 .مسئولت ادارة المدد طمتردى الت ارلتوعية تدريقية خالة 

 يهدب  ذه ا طار الت التغلب علت التحديا  ا قتصادية : اإلطار اإلقتصادى واإلجتماعى

اعاش اقتصاد المدد لتواي  ا ا عمل جديدة طا جتماعية من خالل استغالل الموارد المتا ة ال

طلتحتيق طاورا  اقتصادية كااية  ،طتحسين مستويا  الدخول لمواجهة الفت  طالديود من اا ية

اام ااتاج  –لإلافاق علت تحسين الردما  العامة طتيوي  األاامة المرتلفة  اام النتل طالموالال  

 ... الخ .طالص ب الصحت  طالترلص من المرلفا اام ا مداد بمياه ال  ب  –الياقة النايفة 

 طيتم ايى  ،يهدب  ذه ا طار الت التغلب علت التحديا  التكنولوجية: اإلطار التقنى والتكنولوجى

العمل علت استردام التكنولوجيا  المتيورة طالنايفة ط ي  الملوثة للقيئة ات المجاال  المرتلفة 

اام النتل  –الردما  طالم ااق العامة  –ا اتاج  ات المدد  الن اطا  ا قتصادية طاام

سلوكيا  المواطنين  –اام الترلص من المرلفا   -اام القنا   –اام ااتاج الياقة  –طالموالال  

من خالل العمل علت استي اد  ذه األاامة التكنولوجية من الدطل  ،.. .-"أاماط ا ستهالك" 

ة طعالقا  جيدة مع الدطل المصدرة  اط العمل علت المتتدمة  يتيلب تواي  موارد مالية ضرم

با ضااة الت ت  يل الكوادر الق  ية بالمدد  ،ااتاجها محليا  يتيلب تيوي  اام التعليم طالتصنيع 

 . دارة طت غيل طليااة  ذه األاامة

 متكاملة من خالل تقنت خية  ،القيئيةيهدب  ذه ا طار الت التغلب علت التحديا  : اإلطار البيئى

من المياه طالياقة المدد إستهالك ت شيد  ا تجاه األطل ،تعمل ب كل متوازى ات عدة اتجا ا 

الموارد اليقيعية طبالتالت الحد من التلو  القيئت طالحفاظ علت جودة الهوا  طالحد من ااتاج طكااة 

ت العمل علت تدطي  طا تجاه الةاا ،المرلفا   يتكامل مع ا طار التعليمت طا عالمت/التوعوى 

طا تجاه  ،طمياه الص ب ط ي  ا من المرلفا  الصلقة المرلفا من المدد  افايا طاعادة استردام 

الن اطا  السيما ات الةالت ا عتماد ات ت غيل جميع ااامة المدد علت الياقا  القديلة طالمتجددة 

 تتيلب  ...طالموالال  اام النتلطالردما  طالم ااق العامة طا قتصادية طاام ا اتاج 

 تكنولوجيا  متتدمة كما  و موضح با طار التتنت طالتكنولوجت 

  طذلك من خالل: ،يهدب  ذه ا طار الت التغلب علت التحديا  ا دارية: دارة وحوكمة المدنإإطار 

  لتريةةيط المةةدد اكةةة  ااعليةةة طقةةدرة علةةت اسةةتيعاب التحةةديا  المتنوعةةة جديةةدة ااةةم  تيةةوي

الس يعة ات ا وال المدد طتتديم الحلول الناجعةة طالتابلةة للتنفيةذ للم ةكال  التةت طالتغي ا  

  .تواجهها ات اطار من الحفاظ علت القيئة طالموارد اليقيعية المتا ة



204 

JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 47, No. 2, March 2019, pp. 194–206  

  مةن خةالل تةدعيمها  ،ألجهةزة المةددالعمل علت تحسين األط  المؤسسية طالهياكل التنايمية

رلةةد طمتابعةةة التةةت تمكنهةةا مةةن  لتكنولوجيةةة الحديةةةةالوسةةائل ابةةالكوادر الق ةة ية المدربةةة ط

 .طتصويب المسار احو استدامة المدد ،أطضاع استدامة المدد

  تواي  األط  التااواية الفعالة طالممكنة ألجهةزة المةدد  ترةاذ التةدابي  طا جة ا ا  الالزمةة

طتةواي   ،ا مةنح أجهةزة المةدد السةليا  طالصةال يطالتت من بينها  ،لتحتيق استدامة المدد

 .الموارد المالية الكااية لها طالتت تمكنها من تحتيق استدامة المدد
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SUSTAINABILITY IN CITIES "SUSTAINABLE CITIES"  

IN DEVELOPING COUNTRIES 

 (CHALLENGES & SOLUTION FRAMEWORKS) 

ABSTRACT 

From the first appearance of Sustainable Development approach and its applications in urban 

development (Green Cities, Eco-Cities, Sustainable Cities), a number of countries worldwide 

succeeds in achieving good results in this area, as other countries did not succeed in achieving the 

same results because of many challenges and problems. In this context, this paper seeks to identify 

the main constraints and challenges facing these countries in this regard, and to establish a set of 

general frameworks that enable these countries to achieve sustainable cities. 

The paper relies on five main steps, which are together forming an ascending research line. This 

line starts with the first step which focuses on paper introduction including research problem 

description, objectives and the importance of research, research borders, and methodological 

procedures. The second step is to adjust the research key concepts and terms. The third step focuses 

on the assessment of the current situation of developing countries' cities in the light of the basics of 

sustainable cities. The fourth step is to identify challenges facing developing countries in achieving 

sustainable cities. The fifth step relates to draft a general framework that enables developing 

countries to bring about sustainable cities. 

Keywords: Sustainable Urban Development – Sustainability in Cities - Sustainable Cities – 

Developing Countries. 

 


