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 الملخص 

يستعرض من خالل دراسة تطبيقية  االقتصادية للمجتمعات والمشروعات الستدامةا تحقيقجديدة ل رؤيةيطرح الباحث 

استدامة المشروعات أو استدامة المجتمعات، أو التنمية  سوآءا  األدبيات الحديثة حول مفهوم االستدامة في بدايتها الباحث 

األسس االقتصادية لتحقيق استدامة  ، ثم ينتقل الباحث إلى تحديدالمستدامة بصفة عامة ومعرفة الخصائص والمكونات

مع البعد جديدة للتعامل  رؤيةالباحث  قدمي، و المشروعات والمجتمعات، أو األسس االقتصادية للتنمية المستدامة

من خالل تبني يمكن من خاللها تفعيل األسس االقتصادية لالستدامة  التيالمختلفة  دواتاالقتصادي لالستدامة بطرح األ

منهجية جديدة وحديثة لتفعيل تحقيق األسس االقتصادية لالستدامة بصفة عامة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بصفة 

 مستوى على المستدامة التنمية لتفعيل ككل و آليات الدولة مستوى على المستدامة يةالتنم لتفعيل خاصة بتقديم آليات

للمجتمعات  نماذجإجراء دراسة مقارنة لعدد من الحاالت أو الالمشروع، ثم ينتقل الباحث إلى الجزء التطبيقي ب

األسس االقتصادية لالستدامة التي من خالل منهج المقارنة بين  االقتصادية التي نجحت في تحقيق االستدامةوالمشروعات 

تم تطبيقها على مستوى الدول أو المناطق أوال  والمنهجية الجديدة المقترحة لتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة من خالل 

وكذلك يطرح الباحث عدة مشروعات اعتمدت   المقارنة بين تجربة القاهرة التاريخية وتجربة السوق المغطى في تركيا،

 الطاقة مشروعات لتمويل المصري س اقتصادية لالستدامة وطبقت منهجية فعالة لتحقيق االستدامة مثل البرنامجعلى أس

 نموذج)  الهادي والمحيط آسيا منطقة في النظيف اإلنتاج مشروعات ،و(المستدام للتمويل نموذج" ) إيجيبتسف" المستدامة

المنهجية الرؤية أو ليحدد معالم وركائز   نتائج التي تم التوصل إليهايقدم الباحث ال، وفي نهاية البحث (المستدام لألداء

الجديدة، للتعامل مع األسس االقتصادية لالستدامة وكيفية تفعيل هذه األسس لتحقيق االستدامة الصحيحة، كما يطرح 

 تطبيق هذه المنهجية الجديدة.دعم الباحث عدة توصيات تساعد على 

القاهرة  استدامة المدن، استدامة المشروعات،حاالت دراسة،  االستدامة االقتصادية،، االستدامةالكلمات المفتاحية: 

 .مصر، تركيا التاريخية،
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A new approach to achieving economic sustainability for communities and projects (A 

comparative cases study) 

 

Abstract  

The researcher proposes a new vision to achieve the economic sustainability of societies and 

projects through an applied study. The researcher reviews the modern literature on the 

concept of sustainability, whether project sustainability or the sustainability of societies, or 

sustainable development in general, and then the researcher defines the economic bases to 

achieve the sustainability of projects and societies. Or the economic bases for sustainable 

development, and the researcher presents a new vision to deal with the economic dimension 

of sustainability by introducing the various tools which the economic bases of sustainability 

can be activated by adopting a new and modern methodology to activate the achievement of 

the economic bases for sustainability in general and achieve the desired sustainable 

development in particular, then In the applied part, the researcher compares a number of 

cases or models for societies and projects that have succeeded in achieving economic 

sustainability, through the approach of comparison between the economic bases of 

sustainability that have been applied at the level of Countries or regions first And the new 

methodology proposed to activate the economic bases of sustainability through a 

comparison between the historical Cairo experience and the experience of the covered 

market in Turkey.  

The researcher also proposes several projects that depended on economic bases for 

sustainability and applied an effective methodology to achieve sustainability, such as the 

Egyptian Program for Financing Sustainable Energy Projects "EGYPTSF" (a model for 

sustainable financing), and at the end of the research the researcher presents the results and 

recommendations. 

 

Keywords: Sustainability, Economic Sustainability, cases study, Cities Sustainability, 

Enterprises Sustainability, Historic Cairo, Egypt, Turkey. 
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  Research contentمحتوى البحث /  

 Introductionالمقدمة / 

على مستوى المشروعات أو على  سوآءا  يطرح الباحث منهجية جديدة إلرساء وتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة 

تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل البعد االقتصادي لالستدامة ركيزة من أهم  التيوالدول مستوى المجتمعات 

فعيل األسس لعمليات االستدامة، ومن ثم تكون هناك أهمية قصوى لمعرفة كيف يمكن تز للتطبيق العملي الفعال الركائ

 آليات التطبيق.معرفة هذه األسس بل يجب أيضا  معرفة  يكفي، فال االقتصادية لالستدامة

 أهمية البحث

همية البحث في تعرضه لقضية االستدامة االقتصادية وكيفية تحقيقها وتفعيلها وتحديد األسس االقتصادية تتضح أ

بعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية، ويستعرض الباحث البعد أن االستدامة هى محصلة لعدة أحيث  ،لالستدامة

على مستوى  سوآءا  االقتصادي لالستدامة من خالل تقديمه لرؤية جديدة لتحقيق وتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة 

ة االقتصادية، كما االستدامو على مستوى المشروعات وتقديمه آلليات جديدة ومنهجية جديدة لتحقيق أالمجتمعات والمدن 

سس اقتصادية أالمقارنة بين نماذج لمجتمعات ومشروعات بها  ومنهجيةهمية البحث من خالل الجزء التطبيقي أتتضح 

 ومعرفة كيف يمكن لهذه المجتمعات تطبيق المنهجية الجديدة المقترحة لتحقيق االستدامة االقتصادية . ،لالستدامة

 أهداف البحث

 ما يلي:هداف البحث فيأتتمثل 

 والمشروعات المجتمعات الستدامة االقتصادية تحديد األسس. 

 االقتصادية األسس لتطبيق جديدة طرح منهجية جديدة لتحقيق االستدامة االقتصادية من خالل تقديم أدوات 

 .على مستوى المشروعأو  ككل الدولة مستوى على سوآءا   لالستدامة

  والمشروعات والمقارنة بينهم للمجتمعات االقتصادية لالستدامة تقديم نماذج تطبيقية. 

  الستدامة المجتمعات بالجزء التطبيقي االقتصادية األسس لتفعيل الجديدة همية المنهجيةأتوضيح. 

 وتقديم أهم التوصيات من أجل دعم تطبيق المنهجية  ،عرض أهم النتائج حول قضية االستدامة االقتصادية

مما يساعد على الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة  ،الجديدة لتحقيق وتفعيل البعد االقتصادي للتنمية المستدامة

 .بكل أبعادها المختلفة

 الية:ويطرح الباحث المنهجية الجديدة لتفعيل البعد االقتصادي لالستدامة من خالل الفصول الت

 األدبيات الحديثة لالستدامةالفصل األول: 

استدامة المشروعات أو استدامة المجتمعات، أو التنمية  سوآءا  يستعرض الباحث األدبيات الحديثة حول مفهوم االستدامة 

 المستدامة بصفة عامة ومعرفة الخصائص والمكونات.
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 االستدامة 1-1 

قدمت منظمة الزراعة واالغذية العالمية تعددت التعريفات واألدبيات التي تعرضت لمفهوم االستدامة، ومن هذه التعريفات 

(FAO  تعريفا )  للتنمية المستدامة بأنها " إدارة قاعدة الموارد وصونها وتوجيه عملية التغير البيولوجي  موسعا  ودقيقا

والمؤسسي على نحو يضمن إشباع الحاجات اإلنسانية لألجيال الحاضرة  والمقبلة بصفة مستمرة في كل القطاعات 

 (1) االقتصادية، وال تؤدي إلى تدهور البيئة وتتسم بالفنية والقبول"

وعالقته بنوعية  البعد البيئيبعدين جديدين للتنمية هما البعد النوعي لمفهوم التنمية ليشمل  ضيفية المستدامة تإن التنم

 . مقبلةألجيال الا الذي يحفظ حقوق(، والبعد الزمني للتنمية Quality of Lifeالحياة )

قدر يماثل أو أكثر مما تم تزويد األجيال بحجم من الفرص ب " تزويد األجيال القادمة بأنهاالستدامة كما يمكن تعريف ا

هذا التعريف يجعل االستدامة عملية تتعلق بالحق في الحصول على الفرص المستدامة باإلضافة إلى كونها ، والحالية به "

ا. ا إنساني ا واضح   (2) متعلقة بإدارة الموارد مما يعطيها بعد 

عرف باالستدامة الهّشة أو ي   ااألول م لالستدامة مختلفينبين مفهومين وتعرضت أدبيات االستدامة إلى التفرقة 

مكونات رأس المال الكلي )المادي والبشري والطبيعي( قابلة  أن مختلف مؤيدوهويرى ، النيوكالسيكية أو االقتصادية

الموارد  يدرشلإلحالل والتعاوض في ما بينها، وأنها بذلك تشكل صورة جديدة معدلة للفعالية االقتصادية، بحيث تشمل ت

أما المفهوم الثاني المعروف باالستدامة الصلبة أو البيئية، فهو يرفض فرضية إحالل رأس المال الطبيعي مع باقي  ،البيئية

مكونات رأس المال الكلي، نظرا  إلى ما يميزه من خصائص تتعلق باليقين وعدم المرونة، وهو بهذا يربط االستدامة 

 (3). ي ونقله إلى األجيال القادمة بشكل كاملبالحفاظ على رأس المال الطبيع

 :وهى كالتالي بسبعة مبادىء أساسيةالتنمية المستدامة  ويرتبط مفهوم

من المستوى  وجود عالقات مترابطة بين البيئة واالقتصاد على جميع المستوياتوهو االعتماد المتبادل  :ولاأل بدأالم

 (4) المحلي الى المستوى العالمي.

 ن يصبح العالم مكانا  أعلى كل فرد تحملها داخل المجتمع لضمان  جبالمسئوليات التي ي وتعنيالمواطنة  الثاني: بدأالم

 .فضلأ

جراءات ثار المترتبة على اإلفهم االحتياجات االساسية للمجتمع واآل الثالث: احتياجات وحقوق األجيال القادمة:بدأ الم

 .المقبلة جيالالمتخذة اليوم لتلبية احتياجات األ

 .تقدير االختالفات الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةواحترام  التنوع أيالرابع:  بدأالم

 أن التنمية المستدامة تهدف إلى ضمان جودة الحياة لجميع األفراد. الحياة أيالخامس: جودة  بدأالم

في األوضاع مناهج مختلفة لتحقيق االستدامة وتغير مستمر هناك  حيث أنالسادس: عدم اليقين واالحتياطات بدأ الم

 ساليب التعلم المستدامة والمرنة.أ االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويجب استحداث

  .تحقيق التنمية المستدامة قد تتغير بالمستجدات المختلفة خطط ومناهج ومداخلن أ حيثالسابع: التغير المستدام  بدأالم
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ي يوضح فروق مبدئية بين التنمية غير المالئمة والتنمية المستدامة، حيث أن التنمية المستدامة تساعد على والشكل التال 

 الحفاظ على البيئة وهو ما يحافظ على الصحة العامة مما يدعم تحقيق التنمية الشاملة " المستدامة".

 

 ( فروق مبدئية بين التنمية المستدامة والتنمية غير السليمة1شكل رقم )                           

 

، المملكة العربية السعودية، الشئون البلدية والقروية، الرياض، وزارة يل التنمية المستدامة في التخطيط: دليل تفعالمصدر

 .هـ1421

 

 المدن المستدامة 1-2

المدينة المستدامة بأنها المدينة التي تحقق االحتياجات الحالية لساكنيها دون التأثير السلبي على االحتياجات يمكن تعريف 

المستقبلية، وتعتبر المدينة المستدامة هى المدينة التي تحقق تنمية معتمدة على العدالة االجتماعية، و تعتمد كذلك على 

أفضل استدامة من خالل اإلمكانيات المحلية والتي تعتمد على الطاقة الجديدة المبادىء البيئية في اتخاذ القرار، وتحقق 

 (5) والمتجددة وتحقق أقل تلوث للمحتوى البيئي.

وتهدف العديد من المدن على المدى البعيد إلى تحقيق االستدامة الحقيقية من خالل إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز 

ويشجع المشروعات الخاصة والروح االستثمارية لدى األفراد، ويكون على درجة عالية على األنشطة ذات القيمة العالية 

من االندماج في االقتصاد العالمي بما يؤدي إلى توفير فرص أفضل للجميع، ويأتي ذلك من خالل االعتماد على الموارد 

 (1)يس القيمة المادية الحالية فقط. المتجددة و استغالل المورد والتعامل معه وفقا  لقيمته الحقيقية عبر الزمن ول

ويمكن القول أيضا  إن عناصر المجتمعات المستدامة تتمثل في منظومة الحكم الجيد، النقل والمواصالت، الخدمات،  

 (7)البيئة، المساواة، االقتصاد، اإلسكان والبيئة المبنية، الثقافة والمجتمع. 
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 وعدم الطبيعية البيئة حماية في والتواصل االستدامة ومبادئ مفاهيم تحقيق على المستدامة الحضرية التنمية وتعتمد 

 شبكات وتوفير والتشجير والشوارع المباني بتحسين تهتم التي العمرانية البيئة تنمية إلى باإلضافة الموارد استنزاف

 وتوفير البشرية الموارد بتنمية تهتم التي االجتماعية البيئة تنمية إلى باإلضافة العام النقل وشبكات العامة المرافق

 تحسين في يساهم بما( الدينية – االجتماعية – والرياضية الترفيهية – الصحية – التعليمية) العامة الخدمات من متطلباتها

 (8) األفراد . معيشة مستوى

 االستدامة المالية والمشروعات المستدامة 1-3

نفاق المطلوبة وبالشكل وجه اإلأنها القدرة على تأمين موارد مالية ثابتة وكافية وتوزيعها على بأاالستدامة المالية   تعرف

خر هى القدرة على توفير تمويل ذاتي كافي من مصادر متنوعة تسمح باستمرارية آوفي تعريف  ين،المناسبوالوقت 

 (9) .العمل

المشروع الذي  بأنه يمكن تعريف المشروع المستدامالمستدامة، ووترتبط االستدامة المالية بالمشروع المستدام والمنتجات 

تحقيق مستويات أداء عالية بخلق قيمة لمستثمريه وعمالئه ومورديه وموظفيه وللهيئات التي تعتمد عليها أعماله، ستطيع ي

 (11)وهو يركز على النظم البيئية واالجتماعية للحصول على موارده.

وتحمي  منتجات تحقق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، وتوفر الحماية للصحة العامة، أما المنتجات المستدامة فهي

من وقت استخراج المواد الخام حتى  عمر المشروعالرفاهية، وتنشر الرخاء االقتصادي وتؤكد على حماية البيئة خالل 

 (11) النهائي لها. وزيعالت

 

 تمعات والمشروعاتاألسس االقتصادية الستدامة المجالفصل الثاني: 

 (12). جزاءمن عزل األ من الجزء، ويؤكد على العالقات بدال   ولوية للكل بدال  أتعد االستدامة جزءا  من اتجاه يعطي 

تضمن اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية المستدامة التي تعنى ي الذي البعد االقتصادي تحقيقالتنمية المستدامة  تتضمنو 

 ن يكون االقتصاد كفء قادر على المنافسة " و تحقيق نمو اقتصادي ذاتي سريع ومستدام،أو ،واالبتكارمجتمع المعرفة 

توفير فرص العمل وخاصة للطبقات ذات و ،وتحقيق دخول حقيقية أعلى للمواطنين ونقلهم إلى مستويات ما فوق خط الفقر

افع التنموية بين مختلف فئات المجتمع، و تعزيز القدرة الدخل المحدود، والقضاء على البطالة، وتحقيق عدالة توزيع المن

 (13) تحول االقتصاد إلى اقتصاد المعرفة. ، والتنافسية لالقتصاد الوطني

 خمسة عشرةوفي الواقع تتعدد األسس و المبادىء االقتصادية لالستدامة ولكن يمكن تجميعها وحصرها في المبادىء ال

 (14) التالية:

 "التمويل المستدامالمبدأ األول: توفير التمويل وتحديد أولويات االستثمار بعناية " 

يجب توفير تكلفة تأسيس وتشغيل األنشطة االقتصادية ) تمويل التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل ( التي تضمن تحقيق 

  .الستخداماالستدامة، ويتضمن هذا المبدأ البحث عن أفضل طرق التمويل والكفاءة في ا
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 المبدأ الثاني: االستخدام الكفء ألدوات السوق "آليات السوق الحديثة" 

مثل  -وأدوات السوق المالية   -مثل سعر الفائدة  –استخدام أدوات السوق النقدية  اقتصاديا  يجب لتحقيق االستدامة 

مية كالجزائر بفرض رسوم بيئية على لزيادة اإليرادات، فعلى سبيل المثال تقوم بعض الدول النا –الضرائب والرسوم 

 النفايات وتطبيق قواعد السوق بالنسبة لعمليات االستخراج. 

 المبدأ الثالث: العمل مع القطاع الخاص " الشراكة"

، وأن وشريكا  في عمليات التنميةيجب على الدولة التعامل بجدية وموضوعية مع القطاع الخاص باعتباره عنصرا  أساسيا  

 (15) من االستثمار. ألنواع المختلفةحوافز الكافية لجذبه لتقدم له ال

 المبدأ الرابع: المشاركة المجتمعية " التطوع وتقليل التكلفة"

أصبح مفهوم التخطيط بالمشاركة تقنية  مهمة  في بناء القراراِت التخطيطية، فاألشكال المختلفة لمنهج التخطيط بالمشاركة 

د من المؤسسات ومشروعات التنمية، ولكنها اختلفت في طريقة تطبيقها ودرجة السماح تم تشجيعها واألخذ بها في عدي

ومن أجل تحقيق ، (.(Stakeholders( وأصحاب المصالح Beneficiariesبالمشاركة للمواطنين المحليين المستفيدين )

يجب أن يتم تشجيع األشخاص المحليين على القيام بأدوار قيادية في التخطيط والتنمية بمساعدة  اقتصاديا  االستدامة 

الحكومة وقطاع األعمال والقطاع المالي وغيرها من المصالح.وبشكل عام يمكن القول إن المشاركة الشعبية تتدرج من 

وحة للمشاركة التي تتدرج من المشاركة في البساطة إلى التدخل الصادق الحقيقي، ويعتمد ذلك على المساحة الممن

 Decision( إلى المشاركة في صنع القرار )Consultation( إلى االستشارة ) Information sharingالمعلومات )

making  إلى األداء والتنفيذ مع اآلخرين )Initiating action).)  ولتحقيق أهداف المشاركة بالفعل من المهم فهم أنماط

ألنشطة التي يمكن أن يتقبلها ويتعامل معها المجتمع المحلي، وبالتالي إشراك المجتمع المحلي في البرامج ونوعية ا

 واألنشطة السياحية أمر بالغ األهمية.

الحفاظ وتطوير التراث العمراني يؤدي إلى تقليل خاصة مشروعات مشروعات الوينبغي التأكيد أن التطوع المجتمعي في 

 مكانية ضخ االستثمارات الرأسمالية والتشغيل لألنشطة االقتصادية بشكل كفء.التكلفة، ومن ثم إ

 المبدأ الخامس: توظيف الشراكة التي تحقق نجاحاً "المرونة والفعالية"

يجب على الحكومات االعتماد على األطراف المشاركة والقوى الفاعلة كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

 ق األدوار بكل وضوح ودقة لتحقيق االستدامة .وغيرها، وتنظيم وتنسي

 المبدأ السادس: تحسين األداء الوظيفي واإلداري للمبني  "الكفاءة االقتصادية والفعالية "

يجب أن تتحقق الكفاءة الوظيفية واإلدارية في المبنى لتقليل التكلفة وتعظيم اإليراد من خالل استغالل الفراغات في المبنى 

يمكن استخدامها كأماكن لإلدارة واستثمار طاقات الموظفين من خالل الحوافز، كما أصبح بوسع المديرين التراثي التي 

البارعين إنجاز تحسينات كبيرة في البيئة بأدنى التكاليف، فمثال  في دول أوروبا الشرقية سابقا  تمكن أصحاب مصانع 

 بفضل تحسين تنظيم المنشآت من الداخل.  صهر الرصاص من تخفيض كبير في نسبة التلوث للهواء والغبار
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 المبدأ السابع: إدماج البيئة من البداية "اقتصاديات البيئة" 

أصبحت معظم الدول اآلن تضع في الحسبان التكاليف والمنافع النسبية للبعد البيئي في مشروعات التنمية بصفة عامة، 

المتعلقة بالطاقة، كما أنها تجعل من العامل  تراتيجيتهااسومشروعات التراث العمراني بصفة خاصة، وخاصة عند تصميم 

 البيئي عنصرا  فعاال  في إطار السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية والتجارية والبيئية. 

 اإلحياء االقتصادي للمباني والموارد غير المستغلةالمبدأ الثامن : 

 ,Reduce) (Res 4وذلك من خالل تطبيق آلية "األربعة" ) االقتصادي"تفعيل دورة حياة المبنى التراثي " اإلحياء 

Reuse, Rehabilitate, Recycle بتحديد مجموعة المعايير الضرورية النتخاب البديل لالستخدام األفضل للمبنى )

 التاريخي أو التراثي.

( Reuseتحديدها، أما إعادة االستخدام )( تعني التقليل والحد من تأثير العوامل الضارة بعد Reduceإن عملية الخفض ) 

( Rehabilitateفتعني إعادة االستخدام األمثل والمالئم لنوع المبنى التراثي، بينما العملية الثالثة فهي إعادة التأهيل )

ة إحياء ( بإعادRecycleالتراثية، وتأتي العملية الرابعة وهى اإلحياء االقتصادي ) والمبانيبإعادة تأهيل النسيج الحضري 

 المبنى التراثي وظيفيا ، وبذلك يتم تفعيل دورة حياة المبنى التراثي. 

 المبدأ التاسع: ضمان تحقيق الربح لكل األطراف "المشاركة في الربح"

مشروع هو درجة الربح المتوقعة، ولذلك على الدولة أن تشجع دخول  أيإن الحافز الرئيس لدخول القطاع الخاص في 

من خالل تقديم الحوافز المختلفة والتسهيالت الممكنة واإلعفاءات الضريبية لكى  المختلفةمشروعات الالقطاع الخاص إلى 

. توزيع األرباحعادلة لتضمن المشاركة الحقيقية والفعالة للقطاع الخاص وأفراد وهيئات المجتمع المدني وتحديد أسس 

(11) 

 المواردحماية ل تشريعات حاسمةالمبدأ العاشر: 

بحقوق إخالل أو اعتداء  أيمن خالل إطار قانوني واضح يجرم بشدة  الموارد المختلفة مايةحيحتاج تحقيق االستدامة إلى 

بمتابعة ومراقبة عمليات اإلنتاج واستغالل تعنى كما البد من إنشاء هيئات رسمية  يرشد االستهالك، أياألجيال المقبلة 

 ، وتضمن استمرار الوظيفة االقتصادية" األنشطة المختلفة " لهذه المناطق وتطويرها. الموارد

 Clean Productionالمبدأ الحادي عشر : سياسات اإلنتاج النظيف 

تعني اتخاذ طرق إنتاجية صديقة  التي Clean Productionهو اتباع المؤسسات والشركات لسياسات اإلنتاج النظيف 

 للبيئة.

 المبدأ الثاني عشر : الرشادة المالية

 هو تحقيق أقصى إيرادات ممكنة وأدنى تكلفة ممكنة خالل عمر المشروع.
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 المبدأ الثالث عشر: الكفاءة االقتصادية 

 هو استخدام جميع موارد اإلنتاج باقل تكلفة ممكنة وبأقصى استخدام ممكن.

 الرابع عشر: تعظيم االستفادة من الموارد المادية والبشرية المبدأ

هو تصنيف الموارد إلى موارد متجددة وتعظيم الناتج منها، وكذلك تحديد الموارد غير المتجددة والعمل على إبقاءها 

مثل الطاقة الشمسية لألجيال المقبلة من خالل استخدام فنون إنتاجية أخرى متجددة كاالعتماد على موارد الطاقة المتجددة 

 وطاقة الرياح.

 Sustainable Outputالمبدأ الخامس عشر : الناتج المستدام 

أنه غير ملوث، كما أنه يعني اتباع سياسات  أيأنه يتصف بأنه صديق للبيئة  أيوهو تقديم منتج نهائي يتصف باالستدامة 

اإلنتاج النظيف والرشادة المالية والكفاءة االقتصادية، كما أنه يتصف باالستمرارية ويمكن إتاحته لألجيال المقبلة بنسب 

 متفاوتة.

 األسس االقتصادية لالستدامةلتطبيق  أدوات جديدةالفصل الثالث: 

تفعيل تحقيق األسس االقتصادية لالستدامة بصفة عامة وتحقيق التنمية المستدامة يطرح الباحث منهجية جديدة وحديثة ل

 المنشودة بصفة خاصة، من خالل استحداث آليات وطرق جديدة كالتالي:

 ليات تفعيل التنمية المستدامة على مستوى الدولة ككلآ 3-1

 ،بالشمولية ا األمم المتحدة حديثا  مطرحته انالت م٣٦٢٦وخطة التنمية المستدامة لعام  م٣٦٠٢تتسم كل من خطة عام 

الدول خاصة وي توقع أن تعالج كالهما نطاقا  كبيرا  من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجهها 

َمت خطة تنفي ،من خالل خطط متتالية مدة كل منها عشر سنوات م٣٦٠٢وستنفَّذ خطة عام  ،فريقيافي إ مَّ ذ السنوات وقد ص 

 (17) من أجل تسهيل تنفيذ الخطتين على جميع المستويات. ٣٦٣٢- ٣٦٠٢العشر األولى لفترة 

 م،٣٦٢٦القضاء على الفقر المدقع بحلول عام  خاصةهداف الخطتين القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، أومن 

القضاء على  يعدمنها نظم الحماية االجتماعية. وفالبد أن يتمتع الجميع بمستويات المعيشة األساسية، عن طريق وسائل 

 (18).، وعلى وضع حد لجميع أشكال سوء التغذيةات األولىاألولويمن الجوع وتحقيق األمن الغذائي 

 وتتضمن أليات تفعيل التنمية المستدامة على مستوى الدول العناصر التالية:

 التمويل 3-1-1   

قد ، وقدرا  ضخما  من الموارد المالية، مع مرور الوقت م٣٦٢٦وخطة عام  م٣٦٠٢يتطلب تنفيذ معظم أهداف خطة عام 

وشددوا بشكل خاص على ضرورة  ،سلط رؤساء الدول والحكومات الضوء على هذه المتطلبات في خطة عمل أديس أبابا

 تعزيز االلتزام السياسي لمواجهة التحدي المتمثل في التمويل،
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 قضايامن خالل تأسيس منبر كفيل بتنسيق االستثمارات في مجال الهياكل األساسية وتعزيز التعاون الدولي في ال  

 الضريبية، والحد من تيار التدفقات المالية غير المشروعة وتحسين القدرات في مجال أنشطة تعبئة الموارد المحلية.

ألنشطة الرئيسة وخطط العمل، مثل خطة تنفيذ السنوات العشر لوبالفعل، سوف تكون هناك حاجة إلى مصادر تمويل 

  م.٣٦٠٢األولى لخطة عام 

التي تعتمد على نوع الكيان القانوني الذي يتم تأسيسه لضمان  -وتشير استدامة التمويل إلى كل من االستدامة المؤسسية  

تطلب تحقيق األهداف طويلة األجل للخطتين تي توال واالستدامة المالية ـ استمرار االلتزامات السياسية التي تم قطعها

وهناك حاجة أيضا  لمشاركة نشطة من قبل وكالء القطاع الخاص مثل ، مصادر ثابتة للتمويل كالموارد المحليةبتوفير 

غرف التجارة، ورابطات الصانعين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التصنيع الكبيرة المحلية والمتعددة 

 (19) ت.الجنسيا

هما  في تحقيق مستويات طموحة من التمويل الالزم لتنفيذ الخطتين. ووفقا  لخطة تنفيذ متعبئة الموارد المحلية دورا   تمثلو

إلى  ٥٧، ينبغي أن تساهم تعبئة الموارد المحلية فيما ال يقل في المتوسط عن م٣٦٠٢السنوات العشر األولى من خطة عام 

لكل بلد. ويمكن توليد ذلك من خالل تحسين تعبئة الموارد الضريبية، وزيادة  م٣٦٠٢ة عام في المائة من تمويل خط ٠٦

إيرادات الموارد الطبيعية إلى أقصى حد ممكن، واالنتفاع من تجميع المدخرات المؤسسية األفريقية، وتحسين تعبئة 

ر المشروعة، والحد من عدم الكفاءة مدخرات البيع بالتجزئة من خالل اإلدماج المالي، وكبح التدفقات المالية غي

 .والتسربات المالية الناجمة عن الفساد

الوافدين ويمكن أيضا  النظر في آليات التمويل المبتكرة مثل تقاسم التكاليف، ومساهمة المستفيدين، واالستفادة من 

ية عن طريق بيع السندات. وهناك من خالل إمكانية نقل المعرفة والتكنولوجيا والمساهمات التمويل والمستثمرين األجانب

أيضا  دروس يمكن استخالصها من تجارب البلدان األخرى التي تستخدم آليات تمويل مبتكرة كسندات الهياكل األساسية 

الهياكل األساسية  اتلمشرع الالزم رأس المال تعبئةالسيادية طويلة األجل المستخدمة في البرازيل، وتشيلي وماليزيا ل

 ع.على نطاق واس

التمويل من خالل فرض الضرائب على شركات القطاع الخاص وغيرها من مصادر  يجب توفيروإضافة إلى ذلك، 

وسيكفل وجود  ،فريقيالتمويل المحددة في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بإيجاد موارد تمويل بديلة لالتحاد اإل

الشراكات المتزايد عددها  خاصة من خاللصوى لتنفيذ الخطتين تحقيق االستفادة القلفريقية فعالة إ استراتيجية شراكة

 (21) تدريجيا  والتي تتلقى البلدان األفريقية من خاللها الدعم المالي والفني.

 التكنولوجيا 3-1-2  

 ،واألقاليم قدما  يشكل العلم والتكنولوجيا واالبتكار المحركات الرئيسة التي تدفع النمو االقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان 

في المائة من النمو االقتصادي الذي  ٥٥،٧عندما أشار إلى أن نسبة  م٠٠٧٥وذلك ما أوضحه العالِم روبرت سولو عام 

يمكن أن يعزى إلى تطبيقات العلوم والتكنولوجيا في حين  م٠٠٢٠و  ٠٠٦٠شهدته الواليات المتحدة األمريكية بين عامي 

 في المائة. ٠٣،٧ده من دون التكنولوجيا، لم يتجاوز نسبة مال وحال أن ما يعزى إلى رأس
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 ،كالهما بأهمية التكنولوجيا من أجل التنمية والنمو االقتصادي -م 2131وخطة  2113ـ خطة عام وقد أقرت الخطتان  

شامل للجميع إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع ال"أهداف التنمية المستدامة من ضمن وبالفعل فإن 

أنه دون التكنولوجيا واالبتكار لن يتحقق التصنيع، ودون التصنيع لن تتحقق مما يؤكد  "والمستدام، وتشجيع االبتكار

 التنمية.

وأبدت بلدان أفريقية عديدة اهتمامها بإنشاء مناطق للتنمية الصناعية ومجمعات لالبتكار. ومع ذلك، ينبغي أن تضع تلك 

وطنية للبحث والتطوير واالبتكار تشمل مجموعات واضحة المعالم ذات صلة بأهداف وغايات  البلدان استراتيجيات

 .  م٣٦٠٢وعام  ٣٦٢٦خطتي عام 

وعالوة على ذلك، هناك حاجة لمواصلة تطوير التعليم األساسي والمهارات الجديدة الالزمة الستخدام التكنولوجيات 

وفي هذا الصدد، يمكن إنشاء صناديق للبحث والتطوير واالبتكار لدعم التدخالت االستراتيجية التي سوف تقوم  ،الجديدة

والبد أيضا   ،فيها األوساط األكاديمية بدور رئيس في تطوير المعارف والخبرات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار

نولوجيا واالبتكار، بجانب مراكز لنقل التكنولوجيا وتطوير األعمال من إنشاء مراكز امتياز نشطة في مجال العلم والتك

 (21) موعات االقتصادية االستراتيجية.لمجداخل ا

 " رأس المال البشري" بناء القدرات البشرية والمؤسسية 3-1-3  

ية القدرات لتأمين وستكون هناك حاجة لتنم ،تمثل تنمية رأس المال البشري عامال  حاسما  لنجاح تنفيذ كال الخطتين 

الكفاءات والمؤسسات والنظم والعمليات الفنية المطلوبة على جميع المستويات من أجل التوصل إلى السياسات والخطط 

 تنفيذ ومتابعة واستعراض الخطتين.  هدفوالعمليات الفعالة وتوجهيها والشروع فيها ب

يتطلب تطوير قدرات  م٣٦٠٢التحقيق الكامل لخطة عام  بأن م٣٦٠٢وتقّر خطة تنفيذ السنوات العشر األولى لخطة عام 

 .أو المؤسسيالفردي  سوآءا  وكفاءات ضخمة عبر القطاعات على مختلف المستويات 

 اقتصاد المعرفةالتحول إلى  3-1-4  

الدخل وتعزيز النمو  توليداقتصاد المعرفة بطبيعة الحال القدرة على تحفيز االبتكار، وخلق فرص عمل جديدة، و تضمني

الخبرات، وتعزيز القدرات العلمية  تعزيز وتكوين وحشدمواتية ل والبد أن تكون البيئة ،الشامل للتنمية المستدامة

خلق ظروف  هدفوالتكنولوجية لدى مؤسسات البحث واالبتكار الوطنية، وتطوير آفاق المعرفة العلمية للمواطنين ب

 يجب أن تكون هناك شفافية في البيانات وتكوين قواعد بيانات مختلفة في جميع القطاعات،، كما مستدامة للتنمية الصناعية

ويجب على الدول تعزيز الشراكات بين الصناعة والتعليم، وإشراك األطراف الفاعلة في القطاع الخاص لضمان عودة 

 (22).  تنمية المهارات بالفائدة على تغير احتياجات االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار

 مدخل التنمية المستدامة المعتمدة على الذات 3-1-5  

من ركائز تحقيق هذه العولمة، و في ظلح نموذجا  للتنمية المستدامة المعتمدة على الذات، ويمكن تطبيقه قترتهناك أدبيات 

 معدالت االدخار المحلي،  فيالتنمية المستقلة تحقيق زيادة كبيرة 
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العادل  والتوزيعالديمقراطية نجاح التنمية المستقلة، وتحقيق المشاركة  فيللدولة والتخطيط دور حاكم ورئيس  وأن يكون 

 للثروة والدخل وانضباط عالقات االقتصاد الوطني بالخارج.

وفي الواقع فإن التنمية المستدامة مطلوبة في وقت تعاني البلدان العربية جملة من المشكالت والقضايا  الشائكة والتحديات 

، وقيام  الثورة التكنولوجية في مجاالت في مقدمتها أزمة التنمية وأزمة التشغيل، خاصة في ظل تنامي المنافسة الدولية

تكنولوجي، وبروز  "االقتصاد الجديد"  عدة تضم التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال ومجال البيوتكنولوجي  والنانو

 أو "االقتصاد الرقمي" أو "االقتصاد االلكتروني".

اإلنتاج  فيامة وعلى رأسها االعتماد على الذات ومن المهم التعرض ألسس االقتصاد اإلسالمي لتحقيق التنمية المستد

االستهالك، والتحفيز على االدخار، وتيسير  واالقتصاد فيالضروريات ثم الحاجيات،  وهيحسب األولويات اإلسالمية 

، ووضع الضمانات لعدالة عوائد وضروريات االستهالكالمجاالت المشروعة حسب أولويات اإلنتاج  فيسبل االستثمار 

محدودة، واالهتمام بإعداد وتنمية العنصر البشري خاصة من خالل  يأيد فياإلنتاج بما يمنع تكدس الثروات  عوامل

 التربية اإليمانية واألخالقية. 

وحول التنمية المستدامة للصحراء يمكن القول إنها تتضمن عناصر رئيسة منها التنمية البشرية المستدامة للبدو، وقف 

والقطع الجائر لألشجار، إزالة األلغام من األراضي الصحراوية واالستفادة منها، كما تشمل التنمية الجائر  الرعيعمليات 

المستدامة للمناطق الجبلية بالصحاري اتباع أساليب التعدين المستدامة والمحافظة على البيئة الطبيعية للصحاري، اتباع 

وضع والمجتمع المدني لوقف التصحر  بالصحراء، تعبئةوفية أساليب اإلدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية والج

 (23) لمكافحة التصحر. استراتيجية

 التعجيل بالتنفيذ 3-1-6  

عام  ولهذا السبب تنص خطة تنفيذ السنوات العشر األولى لخطة ،يعتمد التنفيذ الفعال للخطتين على تعزيز األطر التمكينية

االت االستثمار ذات األولوية هذه لمجوجرى تصميم التنفيذ الفوري  ،مشروعا  وبرنامجا  تضعها كأولوية ٠٣على  م٣٦٠٢

خطة عام بتزام لويتوقع أن تؤدي تلك المبادرات إلى تنشيط واستدامة اال ،وأثرها بحيث تحدث دفعة كبيرة لعجلة النمو

ع هذه عن توافق وثيق مع العناصر التمكينية الالزمة لفعالية المسار السري اتعوويكشف الفحص الدقيق لمشر م،٣٦٠٢

 ومتابعتها واستعراضها.  م٣٦٢٦تنفيذ خطة عام 

األهلية نهاء الحروب إ ، و م٣٦٠٥إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام  في إفريقيا ومن األمثلة على ذلك

والعمل بجواز سفر أفريقي وحرية تنقل األشخاص، وصياغة ، م٣٦٣٦بحلول عام  واالستقرار السياسي والمجتمعي

مثل مشروع سد إنغا الكبير  اتعووترتبط بعض من تلك المشر، استراتيجية للسلع وعقد منتدى سنوي للجهات المعنية

 (24)فريقية االفتراضية اإللكترونية بأهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة والتعليم بشكل مباشر. والجامعة اإل

 ليات تفعيل التنمية المستدامة على مستوى المشروعآ 3-2

 يطرح الباحث عدة أليات مهمة كمنهجية أساسية للوصول إلى التنمية المستدامة على مستوى المشروعات تتمثل فيما يلي:
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 تحليل البيئة 3-2-1 

هذا التحليل يتم بناء االستراتيجيات المناسبة لى أساس ألنه عغاية في األهمية،  المحيطة بالمشروع قضيةيعّد تحليل البيئة 

التي تستجيب إلي متطلبات البيئة من جهة، وتأخذ بعين االعتبار إمكانيات المؤسسة المادية، المالية والبشرية من جهة 

ك ، ولذلتساعد على عملية التحليل بشكل منهجي وسليم عدة طرقوحتى يتم ذلك البد من االستناد إلى طريقة أو  ،أخرى

تهديدات حصر الالذي يعتمد على  (SWOT)( لتحليل قوى التنافس الخمس، وتحليل (Porter.M استخدام نموذج يفضل

 نقاط الضعف ونقاط القوة.وفرص، الو

يجب على المشروع دراستها بدقة لمعرفة موقفه المالي وحصر مصادر إيراداته ونفقاته، ومن ستة عناصر رئيسة وهناك 

 ين السابقين في التحليل وهم ثم استخدام النموذج

 Capital Adequacyكفاية  رأس المال  )أ( 

 .   Asset Qualityجودة األصول )ب(

 . Managementاإلدارة  )ج(

 . Earningsاإليرادات  )د(

 . Liquidityالسيولة  )هـ(

 Sensitivity . (25).الحساسية  )و(

 فيما يلي:في المشروعات تتمثل مبادئ األداء المستدام : مبادئ األداء المستدام  3-2-2

المشروع مبنية على أساس تكامل بين األبعاد البيئية واالقتصادية  استراتيجية: يجب أن تكون االستراتيجية )أ(

 واالجتماعية طويلة األجل.

 تحتياجاالا إشباعع ومحاولة : يجب الدخول في حوار مع الجهات المهتمة بالمشروحوار الشركاء والجهات الفاعلة )ب(

 بطريقة فعالة.

 عن طريق االستثمار في تطوير المنتجات التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة فعالة على المدى الطويل. :االبتكار )ج(

عية الفرص وإدارة المخاطر المتعلقة باألمور االقتصادية واالجتما االستفادة القصوى منإدارة المخاطر : عن طريق  )د(

 والبيئية.

 الشفافية: بنشر الحسابات والتقارير عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل منظم وواضح. )هـ(

 (21) األفراد: معاملة الموظفين واألفراد بعدالة واحترام. )و(
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 المنتجات المستدامة 3-2-3 

وتحمي الرفاهية، وتنشر  تحقق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، وتوفر الحماية للصحة العامة، التي منتجاتال وهي

من وقت استخراج المواد الخام حتى التصريف النهائي  ة المشروعالرخاء االقتصادي وتؤكد على حماية البيئة خالل دور

 والمتمثلة فيما يلي:ويجب االهتمام بأدوات دعم اتخاذ قرارات تطوير المنتج،  لها.

استخدام التكنولوجية النظيفة إلعادة تصميم المنتج والعملية التشغيلية، وإعادة التدوير، واستبدال المواد واإلدارة  )أ(

 الداخلية الجيدة.

 إدراك العميل للقيم البيئية المضافة )مثل المنتجات ذات العالمة البيئية( ومستويات اإلدارة البيئية. )ب(

 .فرص التسويقية الجديدة واتفاقيات األعمال غير الماليةال )ج(

 المحاسبة المالية المستدامة 3-2-4

هي استخراج وتحليل واستخدام المعلومات البيئية واالجتماعية ذات القيم النقدية في تحسين األداء البيئي واالجتماعي 

في تحقيق تكامل نظم األعمال  مثلهالذي ت والحيوي مهموتبرز أهمية المحاسبة المستدامة من خالل الدور ال، واالقتصادي

المستدامة، وتحديد أولويات مداخل النظم التي تحقق رضا العميل وتعمل على تطوير رأس المال الطبيعي، فمن األمور 

همة داخل الشركة المحاسبة عن استدامة الشركات وإعداد التقارير عن مساهمة الشركات والمنظمات األخرى في مال

لإلدارة لتطوير وإعداد المحاسبة المستدامة وإدارة المعلومات، وتطوير أدوات  تنمية المستدامة، وذلك يمثل حافزا  ال

 قياس األداء المستدام للشركة واإلفصاح عنه. يوإجراءات إعداد التقارير ف

بفحص تقوم المراجعة البيئية  حيث أنالمراجعة البيئية الداخلية  وومن أدوات المحاسبة المالية المستدامة المحاسبة البيئية 

، وباستخدام المراجعة نظام اإلدارة البيئية للتأكد مما إذا كان استخدامه يتم كما هو مخطط وما إذا كان يتم تطبيقه فعال  

 الجميع. مه منن مدى أهميته ويتوقع استخداوالنظام فيدرك الموظف بهذاالبيئية تظهر اإلدارة اهتمامها 

هي حسابات توضح األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي للشركة فيما يتعلق بعمليات و تقارير االستدامة كما يجب إعداد

 (27) .استراتيجيةومنتجات وخدمات وهي تربط بين وظائف التمويل والتسويق والبحث والتطوير للشركة بطريقة أكثر 

 

 لالستدامة االقتصادية للمجتمعات والمشروعاتنماذج : الفصل الرابع 

يقوم الباحث في هذا الفصل بالمقارنة بين األسس االقتصادية لالستدامة التي تم تطبيقهم على مستوى الدول أو المناطق 

التاريخية أوال  والمنهجية الجديدة المقترحة لتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة من خالل المقارنة بين تجربة القاهرة 

وتجربة السوق المغطى في تركيا، وكذلك يطرح الباحث عدة مشروعات اعتمدت على أسس اقتصادية لالستدامة وطبقت 

 منهجية فعالة لتحقيق االستدامة.
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 دراسة حالتين لالستدامة على مستوى المدن أو المناطق 4-1 

 القاهرة التاريخية 4-1-1  

التراثية في العالم، وقد تم تسجيل القاهرة التاريخية كأول مدينة إسالمية تراثية على  تعد القاهرة التاريخية من أهم المدن

 م.  1979قائمة التراث العالمي عام 

                          

 (2شكل رقم )                                                            

 القاهرة التاريخية                                                          

" URHC م  مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية "2111وقد أطلق برنامج التراث العالمي "اليونسكو" في يوليو 

على الضفة الشرقية  2كم 32للقاهرة نحو بعد موافقة الحكومة المصرية بتمويل من اليونسكو، وتغطي المدينة التاريخية 

وتحيط بها أحياء معاصرة من القاهرة الكبرى. وهو نسيج تاريخي ما زال متماسكا  وتبرز فيه  (2)شكل رقم  لنهر النيل،

منطقة القلعة والقصور المملوكية المحيطة  و ،جامع أحمد بن طولون و  مناطق .الفسطاط، وفيها جامع عمرو بن العاص 

القاهرة الفاطمية، من باب زويلة إلى السور الشمالي وفيه أبواب المدينة: باب الفتوح، وباب و .،وجامع السلطان حسنبها، 

 النصر، وتشتمل المنطقة على العديد من اآلثار األيوبية والمملوكية على المحور الرئيس للمدينة )الشارع األعظم(.

جمالية والموسكي وشياخة ة االقتصادية( متواجدة بكثرة في حيز قسم المن أسس االستداميالحظ أن األنشطة التقليدية )

 (28) للموقع.، وقد تم تصميم شعار عام للقاهرة التاريخية ليكون بداية لعملية خلق عالمة تجارية السروجية
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 ويمكن دراسة تقسيم المناطق ذات األنشطة االقتصادية والتي تعد أسسا  اقتصادية لالستدامة كالتالي: 

: تتركز هذه المناطق في منطقة الجامع األزهر ومسجد الحسين وشارع جوهر )أ( نشاط تجارى مباشر الصلة بالسياحة

القائد وخان الخليلي شرق شارع المعز، كما توجد مجموعة متناثرة منها على امتداد الشارع وهى عبارة عن مجموعة من 

المنطقة من األشغال النحاسية والجلدية التراثية، والتي تتركز ورش البازارات والمحالت التي تعتمد على تسويق منتجات 

صناعتها بالقرب من المنطقة، كما يحتوى شارع المعز على بعض األنشطة الثقافية التي تحمل صفة الربحية مثل رسوم 

 ا  مؤثرا .ومتحف النسيج المصري ـ مدرسة النحاسين سابقاـ  والتي ال تمثل نشاطا  تجاري زيارة بيت السحيمي

تتركز هذه األنشطة على امتداد الشارع، وتتنوع بين مجموعة من المحالت  )ب( نشاط تجارى متوسط الصلة بالسياحة:

التي تبيع بعض المشغوالت النحاسية واأللومونيوم، وتعتبر هذه األنشطة أنشطة تكاملية حيث يتم اإلنتاج في ورش قريبة 

 قة على بعض األنشطة التجارية الخدمية ألهالي المنطقة. من أماكن التوزيع، كما تحتوى المنط

: تتركز األنشطة التجارية غير المرتبطة بالسياحة بمنطقة الصاغة، ويعتمد )ج( نشاط تجارى غير مرتبط بالسياحة

رش النشاط التجاري على تجارة المشغوالت الذهبية، وهذه الصناعة هي األخرى صناعة تكاملية حيث يتم التصنيع بالو

 القريبة من المعارض وتعتمد في تسويق المنتجات غالبا  على السوق المحلى. 

سابقا ، واألسس االقتصادية لالستدامة المذكورة  المبادئوبالتالي يمكن القول إن القاهرة التاريخية اجتمعت فيها كثيرا  من 

 اقتصادية متنوعة(، مما يعني تحقق االستدامة. ة)قاعدتوفر التمويل وتعدد القوي الفاعلة وتعدد األنشطة االقتصادية  مثل

 

 المسقوف أو المغطى السوقحالة  إسطنبول:األسواق التراثية في  4-1-2  

تعتبر التجربة التركية في الحفاظ على األسواق التراثية من التجارب الرائعة في هذا المجال، حيث تم ترميم وإعادة إحياء 

 (29) .إسطنبول، وبالشكل الذي جعلها من مناطق الجذب السياحي في إسطنبولمجموعة من األسواق القديمة في مدينة 

السياحية، وواحدا  من أكثر  إسطنبوليعتبر السوق المسقوف الذي يفوح منه عبق الحضارات القديمة أحد أهم معالم مدينة 

 األسواق الشعبية شهرة في العالم، نظرا  لما يتمتع به من عراقة في التاريخ وتفرد في البناء واستراتيجية في الموقع.

سلطان محمد الفاتح، وكان السوق في البداية مؤلفا  من مخزنين فقط، وقد م بأمر من ال1411بني السوق المغطى عام 

شكل رقم محل تجاري ) 4111على ما يقرب من نظمت شوارعه على شكل شبكة من الممرات واألزقة تحتوي اآلن 

 يخية. التار إسطنبول((، ويمكن الدخول إلى السوق من مداخله الثمانية التي يقابل كل منها أحد صروح مدينة 3)
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 (3شكل رقم )                                                        

 جانب من السوق المسقوف بعد الترميم                                       

تقريبا ، ثم بدأت عمليات ترميم السوق وإعادة تأهيله وقد بقي السوق على حاله إلى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين 

 مع الحفاظ على مكوناته األساسية وشبكة الممرات المغطاة التي تشكل العمود الفقري للسوق.

وتتوفر في هذه التجربة التركية عناصر أو أسس اقتصادية عديدة لالستدامة أولها توفر التمويل العام، ثم تعدد األنشطة 

محل تجاري، مما يعني توفر أساس  4111الوظائف االقتصادية (، وهى األنشطة التجارية التي يمثلها  االقتصادية )

  اقتصادي قوي لالستدامة.

والجدول التالي يوضح مدى تحقق األسس االقتصادية لالستدامة في التجربتين المذكورتين وتحديد عناصر المنهجية 

 لالستدامةالجديدة لتفعيل األسس االقتصادية 

 بين التجربتين والمنهجية الجديدة لتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة ( مقارنة2جدول رقم )

 

 التجربة

 

 األسس االقتصادية لالستدامة المتحققة

 

 

 المنهجية الجديدة لتفعيل األسس االقتصادية لالستدامة

 

 

القاهرة 

 التاريخية

 ) مصر(

 

 توفر التمويل،

 المؤسسات الدوليةالشراكة مع 

 المرونة

 تحسين األداء الوظيفي

 

  وتشملاستدامة التمويل  أهمية تحقيق -

التي تعتمد على نوع الكيان  -االستدامة المؤسسية *

القانوني الذي يتم تأسيسه لضمان استمرار االلتزامات 

 السياسية التي تم قطعها 
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 مراعاة اقتصاديات البيئة 

 تحقق اإلحياء االقتصادي

 المشاركة في الربح

 الحفاظ والحماية.

االستدامة المالية ويتطلب تحقيق األهداف الطويلة األجل *

للخطتين مصادر ثابتة للتمويل كالموارد المحلية، وهناك 

ل وكالء القطاع الخاص حاجة أيضا  لمشاركة نشطة من قب

مثل غرف التجارة، ورابطات الصانعين، والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، وشركات التصنيع الكبيرة المحلية 

 والمتعددة الجنسيات.

يمكن أيضا  النظر في آليات التمويل المبتكرة مثل تقاسم *

التكاليف، ومساهمة المستفيدين، واالستفادة من مجتمعات 

الل إمكانية نقل المعرفة والتكنولوجيا المهاجرين من خ

 والمساهمات التمويلية عن طريق بيع السندات.

 استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة -

وجود قاعدة بيانات تساعم في التحول الى اقتصاد  -

 المعرفة

استخدام راس المال البشري" تعزيز المشاركة  -

 المجتمعية

 

 

 

السوق المغطى 

 )تركيا(

 

 

 التمويل،توفر 

 تحسين األداء الوظيفي

 اإلحياء االقتصادي

 المشاركة في الربح.

 المصدر: إعداد الباحث

 االستدامة على مستوى المشروعات 4-2

يطرح الباحث عدة نماذج مشروعات تنتهج االستدامة من خالل  تحقيق التمويل المستدام أو االداء المستدام أو تقديم 

 المنتجات المستدامة كالتالي: 

 البرنامج المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة "إيجيبتسف" ) نموذج للتمويل المستدام( 4-2-1 

ية لالستدامة على مستوى المشروعات هو توفير التمويل الالزم خالل عمر المشروع من آليات تفعيل األسس االقتصاد

وهو ما يمكن التعبير عنه بتحقيق " التمويل المستدام"، ومن األمثلة على تحقيق وتوفير التمويل المستدام هو البرنامج 

 القطاع الستثمارات مخصصجديد  تمويل برنامج وهو ”إيجيبتسف“المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة 

 إلعادة األوروبي البنك قبل من تطوير هذا البرنامج مصر، وتم في المتجددة والطاقة الطاقة مشروعات كفاءة في الخاص

 ( . EBRD والتنمية ) اإلعمار

 تشمل التي االستثنائية خصائصه بسبب المنطقة في المستدامة الطاقة مجال في رئيس مؤثر ذو دور المصري السوق ويعد

 حفز ما وهو الملحوظة، الحكومية والمبادرات المحلية الطاقة أسعار وارتفاع للطاقة، واستهالكه السكاني التعداد تزايد

 (31).  "إيجيبتسف" برنامج والتنمية على إنشاء اإلعمار إلعادة األوروبي البنك
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 تعزز والتجارية وبالتالي الصناعية القطاعات في التشغيل تكاليف لخفض مثالية بدائل المستدامة الطاقة حلول وتمثل 

 البنك خالل من مصر في للعمالء متاح مصر، وهو في البيئية األحوال تحسن الى باإلضافة ودوليا   محليا   التنافسية قدرتها

 تحقيق يساهم في مما مصر، في المستدامة الطاقة حلول أسرع إلى وصوال   "إيجيبتسف" ويتيح برنامجالمصري،  األهلي

 . الحراري االحتباس غازات انبعاثات من جديدة، والحد عمل فرص وخلق الطاقة، أمن

 خمس سنوات، إلى تصل سداد بفترة تتمتع تجارية تتضمن قروضا   متميزة، تمويلية حزمة "إيجيبتسف" برنامج ويوفر

 القرض شروط معدلها على يعتمد لالستثمار كحافز مالية منحة مجانية، وتقديم تقنية مساعدات تقديم إلى باإلضافة

 .والمشروع

 المشروع“ قرض تصميم أمريكي، وتم دوالر ماليين 5 أقصى فنيا  بحد المدعم ومن ضمن مشروعات البرنامج المشروع

دعم  القرض ويقدم هذا المتجددة، والطاقة الطاقة كفاءة مجاالت تعقيدا  في واألكثر حجما   األكبر فنيا  ليناسب المشروعات الم 

 تحديد في التقنية العمالء المساعدة وتفيد مجانية، تقنية ومساعدة كحافز لالستثمار مالية منحة تتضمن المزايا من حزمة

 ببرنامج الخاصة طلبات القروض إعداد في المساعدة أيضا   وتشمل الطاقة المستدامة، مجال في استثماراتهم وتطوير

 الحاجة. عند "إيجيبتسف"

 

 نموذج للمنتجات المستدامة(لفات النخيل " الكرينه" في مصر )مشروع تدوير مخ 4-2-2 

 تصل أرباحا   تدر صناعة وهي النخيل، سعف مخلفات تدوير صناعة وهي "الكرينه" صناعة علي "كارينه" مشروع يقوم

 في تدخل كما البالستيك صناعة في وتدخل األثاث حشو في تستخدم فالكرينة الواحدة، للماكينة شهريا   جنيه 31111 إلى

 (31).  والحرارة للصوت كعوازل تستخدم التي المنسوجة غير "الحصر" إنتاج

 به تتميز ما إلى باإلضافة للعمال آمنة لتكون كرينة إلى لتحويله سعف النخيل" "تنسيل ماكينة تطوير على ويعمل الفريق

 مما لها المرتفعة والجودة االفتراضي عمرها طول عن فضال   يوميا ، كجم 2111 إلى تصل عالية إنتاجية من الماكينة

 كبيرا   خطرا   يمثل وذلك اليدوية التغذية على تعتمد مصر في حاليا   الموجودة للخارج، حيث أن الماكينة بتصدرها يسمح

 والتي مصر في كبيرة بكميات النخيل مخلفات إهدار إلى يؤدي مما فقط يوميا   كجم 311 تنتج أنها كما العمال، أيدي على

 .سنويا   سعف طن 151111 إلى تصل قد

 فرص ويوفر النخيل بالطريقة التقليدية سعف حرق عن الناتج التلوث من البيئة على الحفاظ على المشروع يعمل فريق

 سالمة على الحفاظ مع جديدة عمل فرص ويخلق أرباح من الصناعة هذه تدره لما المقبلة السنوات في كبيرة استثمارية

 عبد محمود الحق، م. عبد محمد شريف، م. ماجد م. من كارينه مشروع عمل فريق المصريين، ويتكون العمال وصحة

 محمد. آية الوهاب و م.

 لألداء المستدام( )نموذجمشروعات اإلنتاج النظيف في منطقة آسيا والمحيط الهادي  4-2-3  

 النفايات توليد خاللها منع من يتم رئيسة استراتيجية األنظف اإلنتاج خالل من الطاقة استخدام كفاءة في االستثمار يعتبر

 التكاليف، وخفض الدفيئة، غازات انبعاثات من والحد الطاقة، استخدام كفاءة تحسين على الشركات وتساعد واالنبعاثات
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 لم التي والوفورات الكفاءات ويوفر األنظمة، تفكير من ويغير أكثر اقتصادات إيجاد إلى يؤدي الذي االستثمار هو وهذا 

 (32).  من قبل متوقعة تكن

 بتنفيذه يقوم الذي الهادئ والمحيط آسيا منطقة في الصناعة من  الدفيئة غازات انبعاثات من الحد مشروع خالل ومن

 والحديد والسيراميك والكيماويات األسمنت قطاعات في تعمل شركة 41استطاعت أكثر من  للبيئة، المتحدة األمم برنامج

 وتايلند وسريالنكا والفلبين ومنغوليا وإندونيسيا والهند والصين بنجالديش) آسيوية بلدان تسعة في والورق  والصلب

 . األنظف اإلنتاج أساليب اعتماد خالل من التكلفة وفي الطاقة استخدام في كفاءة أكثر تصبح أن( وفييتنام

 االستثمار  على عالية عوائد تحقيق يمكن - اإلنتاج عملية في استراتيجية تدخالت باختيار - أنه المشروع أظهر وقد

 . الكربونية االنبعاثات وفي بيئية عالية وفورات تحقيق إلى إضافة قصيرة، استرداد وفترات

 المتحدة األمم برنامج من بمساعدة بمنغوليا، درخان في لألسمنت منتج وهي المحدودة لألسمنت إيرال شركة قامت وقد

 إزالة نظام تنفيذ هو الخيارات هذه وأحد والمواد، الطاقة إهدار من للحد المستوى عالية متعددة خيارات بتحديد للبيئة،

 . األسمنت بمصنع الجبس تغدية نقطة عند الغبار النبعاثات أفضل ومراقبة

 : نتائج وتوصياتالفصل الخامس

من خالل التحليل السابق والمقارنة بين حاالت الدراسة، كما يقدم عدة توصيات من أجل  نتائجتوصل الباحث إلى عدة 

تطبيق المنهجية الجديدة لتحقيق وتفعيل البعد االقتصادي للتنمية المستدامة مما يساعد على الوصول إلى تحقيق التنمية 

 المستدامة بكل أبعادها المختلفة وتتمثل النتائج والتوصيات فيما يلي:

 مما أكثر أو يماثل بقدر الفرص من بحجم القادمة األجيال تزويد"  أنها والدقيقة لالستدامة الحديثة التعريفات بين من 5-1

 المستدامة الفرص على الحصول في بالحق تتعلق عملية االستدامة يجعل التعريف وهذا ،" به الحالية األجيال تزويد تم

ا يعطيها مما الموارد بإدارة متعلقة كونها إلى باإلضافة ا إنساني ا بعد   . واضح 

 وعدم الطبيعية البيئة حماية في والتواصل االستدامة ومبادئ مفاهيم تحقيق على المستدامة الحضرية التنمية تعتمد 5-2

 شبكات وتوفير والتشجير والشوارع المباني بتحسين تهتم التي العمرانية البيئة تنمية إلى باإلضافة الموارد استنزاف

 وتوفير البشرية الموارد بتنمية تهتم التي االجتماعية البيئة تنمية إلى باإلضافة العام النقل وشبكات العامة المرافق

 تحسين في يساهم بما( الدينية – االجتماعية – والرياضية الترفيهية – الصحية – التعليمية) العامة الخدمات من متطلباتها

 . األفراد معيشة مستوى

 وبالشكل المطلوبة اإلنفاق أوجه على وتوزيعها وكافية ثابتة مالية موارد تأمين على القدرة هي المالية االستدامة 5-3

 .العمل باستمرارية تسمح متنوعة مصادر من كافي ذاتي تمويل توفير على القدرة هي أو المناسبين، والوقت

"  بعناية االستثمار أولويات وتحديد التمويل توفير منهارئيس  مبدأ 15 تتمثل في لالستدامة اقتصادية أسس هناك 5-4

 ،"الشراكة"  الخاص القطاع مع العمل ،"الحديثة السوق آليات" السوق ألدوات الكفء االستخدام ،"المستدام التمويل

 المستدام الناتج االقتصادية، المالية، الكفاءة ، الرشادةClean Production النظيف االنتاج ،سياسات المجتمعية المشاركة

Sustainable Output. 
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 تتعلق جديدة منهجية في ككل الدولة مستوى على لالستدامة االقتصادية األسس تفعيل في الجديدة المنهجية تتمثل 5-5 

 تتمثل كما الذات، على المعتمدة او المستقلة المستدامة التنمية ومدخل المعرفة اقتصاد الى التحول و والتكنولوجيا بالتمويل

 الى والوصول المستدام األداء مبادئ واتباع المشروع بيئة تحليل في المشروع مستوى على المستدامة التنمية تفعيل اليات

 .المستدامة المالية والمحاسبة المستدامة المنتجات

 األسس لتفعيل الجديدة المنهجية تتمثل بتركيا المغطى والسوق التاريخية القاهرة مثل المقارنة حاالت بدراسة 5-1

 القانوني الكيان نوع على تعتمد التي - المؤسسية االستدامة  وتشمل التمويل استدامة تحقيق أهمية في لالستدامة االقتصادية

 تحقيق التي تتطلب المالية االستدامة وتحقيق  قطعها، تم التي السياسية االلتزامات استمرار لضمان تأسيسه يتم الذي

 وكالء قبل من نشطة لمشاركة أيضا   حاجة وهناك المحلية، كالموارد للتمويل ثابتة بتوفير مصادر األجل طويلة أهداف

 في تساهم بيانات قواعد وجود الحديثة، التكنولوجية الطرق استخدام الخاص، كما تتمثل المتهجية الجديدة أيضا  في القطاع

 ري.البش المال رأس تعزيز استخدام المعرفة و اقتصاد إلى التحول

 التنمية أهداف عينيها نصب تضع التي الشاملة السياسات وجود بأهمية الباحث لتفعيل المنهجية الجديدة يوصي 5-7

 قومية مشروعات وجود بجانب والمالية االقتصادية الرشادة تحقيق بأهمية مجتمعي حوار إجراء وضرورة المستدامة،

 .المستدامة للتنمية خادمة

 

 الهوامش

 أكتوبر 6 مدينة على بالتطبيق المستدامة والتنمية لالراضي األمثل التوظيف ،(2113 محمود محمد ، يوسف)  (1)

 تنمية أجل من:  البيئة حماية تشريعات"  االسالمية والمدن العواصم لمنظمة عشرة الحادية العلمية الدولية الندوة بمصر،

 .72 ص م،2113 سبتمبر المكرمة، مكة ،"مستدامة

 المكتب الطبيعة، لحماية الدولي االتحاد ،الجنوب من رؤية.. العربي العالم في االستدامة مستقبل حوار تقرير  (2)

 م،2118 ، مصر  االسكندرية، العالمية، فورد مؤسسة و اإلسكندرية ومكتبة  األوسط الشرق/آسيا غرب لمنطقة اإلقليمي

 .11 ص

 عربية، اقتصادية بحوث ،البيئية واالستدامة االقتصادية االستدامة بين االقتصادي النمو(  م2115 سعدبوه الركاد،( )3)

 .114 ص  ، 71 العدد

 ، عشر الثالث العدد االلكترونية، المدن بيئة مجلة ،ونشأتها أصلها المستدامة التنمية  ،(م2111 فاطيمة مبارك،(  ) 4)

 .14 ص م،2111 يناير

 تجارب عرض مع العمراني التراث مناطق في لالستدامة االقتصادية األسس  ،(م2111 محمود محمد يوسف،( ) 5)

 المستدامة التنمية تقنيات"  االسالمية والمدن العواصم لمنظمة عشرة الثانية العلمية الدولية الندوة ،وعالمية عربية

 .413 ص ،2111 ديسمبر المغرب، الرباط، ،"للمدن

 413 ص مباشرة، السابق المرجع( 1)
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 الموسعة "الجهوية ندوة ،بالمغرب المستدامة التنمية تحقيق في الجهوية دور ،( م2112 محمود محمد يوسف،( ) 7) 

 مدينة المحلية، للجماعات العامة والمديرية المدن إلنماء العربي المعهد والتحديات"، الفرص.. المستدامة التنمية وتحقيق

 .52 ص  المغربية، المملكة الجديدة،

 محافظة..  المستدامة الحضرية التنمية تحقيق في ودورها األراضي ،( م2115 محمود محمد يوسف،( ) 8)

 العربية الدول جامعة الحضرية، والتنمية لإلسكان األول العربي الوزراي المنتدى المستقبل، وآفاق الواقع": السويس"

 .3 ص م،2115 ديسمبر  والهابيتات، المصرية االسكان ووزارة

 العام الجامعي التعليم لنظام المالية االستدامة لتحقيق وطنية استراتيجية نحو  ،(م2113 نصر الكريم، عبد( ) 9)

 .21 ص  ،(ماس)  الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد ،الفلسطيني

 في االقتصادية المؤسسة "سلوك مؤتمر ،التنمية استدامة في البيئية المحاسبة أهمية(   م2112جميلة  ، الجوزي( ) 11)

 .79 ص الجزائر، ،ورقلة، مرباح قاصدي جامعة االجتماعية"، والعدالة المستدامة التنمية رهانات ظل

 79 ص مباشرة، السابق المرجع( 11)

 ،(مقارنة دراسة) اليوم والمعاصرة األمس بين التقليدية المدن استدامة  ،(م2118 وآخرون نجيل الرزاق، عبد( ) 12)

 .13 ص ، 11 العدد ،21 المجلد  العراق، التكنولوجية، الجامعة المعمارية، الهندسة قسم والتكنولوجيا، الهندسة مجلة

 .22 ص م،2113 نوفمبر المصري، الوزراء مجلس ، القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز ، 2232 مصر رؤية( 13)

 .414 ص  ذكره، سبق مرجع ، ... لالستدامة االقتصادية األسس ،( م2111  محمود محمد ، يوسف( ) 14)

 .415 ص مباشرة، السابق المرجع( 15)

 .411 ص مباشرة، االسبق المرجع( 11)

 االقتصادي المجلس ،المتكامل التنفيذ: المستدامة التنمية وأهداف ٣٦٠٢ عام خطة ،(م2111 المتحدة، األمم( ) 17)

 .1 ص م،2111 مايو ، القاهرة المستدامة، للتنمية االقليمي إفريقيا منتدى المتحدة، األمم واالجتماعي،

 الجمعية قرار ،٣٦٢٦ لعام المستدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل  ،(م2115 المتحدة، لألمم العامة الجمعية() 18)

 .9 ص ،2115 سبتمبر 25 السبعون، الدورة المتحدة، لالمم العامة

 . 3 ص ذكره، سبق مرجع... المستدامة التنمية وأهداف ٣٦٠٢ عام خطة( 19)

 .4 ص مباشرة، السابق المرجع( 21)

 5 ص مباشرة، السابق المرجع( 21)

 .7 ص مباشرة، السابق المرجع( 22)

 .54 ص ذكره، سبق مرجع... المستدامة التنمية تحقيق في الجهوية دور ،(م2112 محمود محمد يوسف،(  ) 23)
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 . 11 ص ذكره، سبق مرجع..  المستدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل ،(م2115 المتحدة، لالمم العامة الجمعية( ) 24) 

 دراسة...  التحليلية اإلجراءات باستخدام المحاسبية االستدامة لمراجعة مدخل ،(م2111 وآخرون عفاف زر، أبو( )25)

 ، 1 العدد ، 12 المجلّد األعمال، إدارة في األردنية المجلة ،العربي الخليج دول في الصناعية الشركات على تطبيقية

 .139 ص م،2111

 79 ص  ذكره، سبق مرجع ،...البيئية المحاسبة أهمية ،(جميلة الجوزي،( ) 21)

 .81 ص مباشرة، السابق المرجع( 27)

 .421 ص  ذكره، سبق مرجع ،...  لالستدامة االقتصادية األسس ،(م2111 محمود محمد يوسف،( ) 28)

 .422 ص مباشرة، السابق المرجع( 29)

 http://www.egyptseff.org/ar" إيجيبتسف“المستدامة الطاقة مشروعات لتمويل المصري البرنامج موقع (31)

 / stories-masr.com/success-http://preneur  مصر برينور موقع( 31)

 بين فيما التعاون من نجاح قصص.. شاملة خضراء اقتصادات بناء ،( م2113 ، للبيئة المتحدة األمم برنامج( ) 32)

 21 ص ،2113  للبيئة، الدولية زايد ومؤسسة للبيئة المتحدة األمم برنامج  ،الجنوب بلدان

 

  المراجع

 دراسة...  التحليلية اإلجراءات باستخدام المحاسبية االستدامة لمراجعة مدخل ،(م2111 وآخرون عفاف زر، أبو) -1

 ، 1 العدد ، 12 المجلّد األعمال، إدارة في األردنية المجلة ،العربي الخليج دول في الصناعية الشركات على تطبيقية

 .م2111

 االقتصادي المجلس ،المتكامل التنفيذ: المستدامة التنمية وأهداف ٣٦٠٢ عام خطة ،(م2111 المتحدة، األمم)-2

 .م2111 مايو ، القاهرة  المستدامة، للتنمية االقليمي إفريقيا منتدى  المتحدة، األمم  واالجتماعي،

 العامة الجمعية قرار ،٣٦٢٦ لعام المستدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل   ،(م2115 المتحدة، لألمم العامة الجمعية) -3

 .م2115 سبتمبر 25 السبعون، الدورة المتحدة، لالمم

 في االقتصادية المؤسسة "سلوك مؤتمر التنمية، استدامة في البيئية المحاسبة أهمية ،( م2112 جميلة )الجوزي، -4

 الجزائر. ،ورقلة، مرباح قاصدي جامعة االجتماعية"، والعدالة المستدامة التنمية رهانات ظل

 عربية، اقتصادية بحوث ،البيئية واالستدامة االقتصادية االستدامة بين االقتصادي النمو  ،(م2115 سعدبوه الركاد،) -5

 . 71 العدد
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 بلدان بين فيما التعاون من نجاح قصص.. شاملة خضراء اقتصادات بناء ،( م2113 ، للبيئة المتحدة األمم برنامج) -1 

 .م2113  للبيئة، الدولية زايد ومؤسسة للبيئة المتحدة األمم برنامج  الجنوب،

 المكتب ،الطبيعة لحماية الدولي االتحاد الجنوب، من رؤية.. العربي العالم في االستدامة مستقبل حوار تقرير -7

 .م2118 ، مصر  اإلسكندرية، العالمية، فورد مؤسسة و اإلسكندرية ومكتبة  األوسط الشرق/آسيا غرب لمنطقة اإلقليمي

 السعودية، العربية المملكة ، الرياض والقروية، البلدية الشئون وزارة ، التخطيط في المستدامة التنمية تفعيل دليل -8

 .هـ1421

 .م2113 نوفمبر المصري، الوزراء مجلس ، القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز ، 2232 مصر رؤية -9

 ،(مقارنة دراسة) اليوم والمعاصرة االمس بين التقليدية المدن استدامة ،(م2118 وآخرون نجيل الرزاق، عبد) -11

 . 11 العدد ،21 المجلد  العراق، التكنولوجية، الجامعة المعمارية، الهندسة قسم والتكنولوجيا، الهندسة مجلة

 العام الجامعي التعليم لنظام المالية االستدامة لتحقيق وطنية استراتيجية نحو  ،(م2113 نصر الكريم، عبد) -11

 (.ماس)  الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد ،الفلسطيني

 ، عشر الثالث العدد االلكترونية، المدن بيئة مجلة ،ونشأتها اصلها المستدامة التنمية ،(م2111 فاطيمة مبارك، )-12

 .م2111 يناير

 المستدامة"إيجيبتسف" الطاقة مشروعات لتمويل المصري البرنامج موقع -13

 http://www.egyptseff.org/ar  م.2117 يناير 

  مصر برينور موقع -14

 stories-masr.com/success-http://preneur   م.2117 يناير 

 تجارب عرض مع العمراني التراث مناطق في لالستدامة االقتصادية األسس(  م2111 محمود محمد يوسف،)  -15

 المستدامة التنمية تقنيات"  االسالمية والمدن العواصم لمنظمة عشرة الثانية العلمية الدولية الندوة ،وعالمية عربية

 .م2111 ديسمبر المغرب، الرباط، ،"للمدن

 محافظة..  المستدامة الحضرية التنمية تحقيق في ودورها األراضي ،( م2115 محمود محمد يوسف،)  -11

 العربية الدول جامعة الحضرية، والتنمية لالسكان االول العربي الوزراي المنتدى ،المستقبل وآفاق الواقع": السويس"

 .م2115 ديسمبر  والهابيتات، المصرية اإلسكان ووزارة

 أكتوبر 6 مدينة على بالتطبيق المستدامة والتنمية لالراضي األمثل التوظيف( 2113 محمود محمد ، يوسف)  -17

 تنمية أجل من:  البيئة حماية تشريعات"  االسالمية والمدن العواصم لمنظمة عشرة الحادية العلمية الدولية الندوة ،بمصر

 .م2113 سبتمبر المكرمة، مكة ،"مستدامة
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 مدينة المحلية، للجماعات العامة والمديرية المدن إلنماء العربي المعهد والتحديات"، الفرص.. المستدامة التنمية وتحقيق

 .المغربية المملكة الجديدة،
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