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 :الممخص

تحقيق  يف ياستيدفت الدراسة بحث دور وارتباط التخطيط االستراتيجي القوم
 التنمية المستدامة.

القسم األول من الدراسة بعض المفاىيم والمصطمحات الخاصة  يتم تناول ف -1
لمفيوم التنمية المستدامة، وكيف تبمور المفيوم الجديد  يبالتنمية، والسياق التاريخ

ذلك تم دراسة أىدافيا وآليات  ياقترن باسم التنمية المستدامة، وبناء عم يالذ
 أبعادىا المختمفة. يوصواًل إل، ومقومات استمرارية عممية التنمية المستدامة

من الدراسة، فقد تم تناول بعض المفاىيم والمصطمحات،  يالقسم الثان يأما ف -2
، يالتخطيط االستراتيجي القومتضمنت مصطمح االستراتيجية، التخطيط، وماىية 

مسئولية  يوصواًل إل يومبادئ التخطيط االستراتيجي القوم وأسس ومصادر
 .يالتخطيط االستراتيج

نما تناولت بشكل تطبيق -3 القسم  يف يولم تكتِف الدراسة بالمفاىيم النظرية فحسب، وا 
رؤية مصر  ة الستراتيجية التنمية المستدامةلثالث من الدراسة المالمح الرئيسا
رؤية  ي"، والركائز األساسية التي ُبنيت عمييا االستراتيجية، وصواًل إل2232"

تحقيق  يف ياالرتباط الوثيق ودور التخطيط االستراتيج يإيضاح مد يالباحث ف
 الحالة المصرية(. يالتنمية المستدامة )بالتطبيق عم

وتدعم دور التخطيط وتناولت الدراسة أىم التوصيات التي من شأنيا أن تعزز  -4
 تحقيق التنمية المستدامة. يف ياالستراتيجي القوم
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Abstract:  

The study aims to search the role and the connection of the 

National Strategic Plan to bring about the sustainable development. 

In the first chapter, I have introduced some specific terms and 

concepts of the development and the historical context of the 

sustainable development. In addition, I have discussed how the new 

concept, which coupled with the sustainable development, has been 

codified to reach its different dimensions. 

In the second chapter of the study, I have dealt with some terms 

and concepts, including the strategic planning terms and what the 

national strategic plan is, along with the principles sources and basics 

of the National strategic plan, reaching to the responsibilities of the 

strategic plan. 

The study isn’t confined to the theoretical concepts only, as in 

chapter three, I have dealt with the main features of the sustainable 

development Egypt’s vision “2030”. Moreover, I have discussed the 

main pillars upon which the strategy has been built to reach the 

researcher’s vision, which clarifies how close the role of the strategic 

plan is to achieving the sustainable development (applied with the 

Egyptian case).  

Finally, the study contains the most important 

recommendations that enable the support and strengthening of the role 

of the National strategic plan, which brings about the sustainable 

development. 
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 :المقدمة

معدل عاٍل من  تحقيق يمن تحقيق التنمية المستدامة ف يكُمن اليدف الرئيس
، فكمما تعاظمت مؤشرات التنمية، كمما يوالسياس يمنحالة الرضا واالستقرار األ

، ومن ثم تعتبر التنمية يوالسياس يمنازدادت معدالت الرخاء، وترسخ االستقرار األ
 وسيمة وأداة لتحقيق سيادة اإلنسان ورفاىيتو باعتبارىا عممية متكاممة ومستمرة. 

ما يتالءم مع وب ،ىو تحديث وتطوير لمفيوم التنمية :مفيوم التنمية المستدامة
 يحالال الجيل تعتبر حمقة وصل بين أنيا يفوتنبع أىميتيا  ،يحالالمعطيات العصر 

والقادم تضمن استمرارية الحياة اإلنسانية، وتضمن لمجيل القادم العيش الكريم والتوزيع 
 يبين الدول المتعددة، وتكُمن أىميتيا ف يوارد داخل الدولة الواحدة، وحتالعادل لمم

تقميص  يكونيا وسيمة لتقميص الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتمعب دوًرا كبيًرا ف
ق يحماية البيئة، وتحق يدورىا ف ي، ويتجماإلنتاجالتبعية االقتصادية لمخارج، وتوزيع 

يمثل وقود التنمية،  يالتعميم الذ يومستو  المعيشة يوتحسين مستو  العدالة االجتماعية،
، ولتقميص ىذه الفجوة، يالدخل القوم يوترفع مستو ومن ثم خفض نسبة األمية، 

مدروسة وواضحة  رؤية استراتيجيةرسم  يينبغوتحقيق كل ىذه األىداف والغايات 
  لنتمكن من ترك إرث مخطط لمجيل القادم.

ذا كانت االستراتيجية بمفيوميا العام تعن حشد وامتالك  يمقدرة الدولة ع يوا 
أن  يالقوة الشاممة وتييئة األوضاع المطموبة لتحقيق المصالح االستراتيجية، فيذا يعن

تحقيق وتحديد وتأمين المصالح  يمنتياه إل ييخُمص ف يالقوم االستراتيجيالتخطيط 
 يلمدولة الذ االستراتيجيالوطنية االستراتيجية وىذا بالضرورة يتضمن بمورة المسار 

 مك المصالح.تاالستراتيجية تجاه  تنفيذُيمكنيا من التقدم بانتظام طوال فترة 
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لتشكيل وصياغة المستقبل  يبأنو يسع يالقوم االستراتيجييتميز التخطيط 
المستقبل المتوسط أو البعيد،  يتكون عميو الدولة ف يالبعيد، ويتعامل مع الموقف الذ

 .يويحقق أىداف وغايات بعيدة المد
تواجو  يالحكومة المصرية أىمية وضرورة مجابية كافة المصاعب الت أدركت
، ومن ثم تجاوبت مع الحركة الدولية واإلقميمية المعنية باستدامة التنمية، يالمجتمع المصر 

ذلك القواعد العممية لتخطيط  يواستيدفت وضع خطة استراتيجية لمتنمية المستدامة متبعة ف
 ".0202تراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر اس يوى ،طويل األمد ياستراتيج

 :أىمية الدراسة

تعيشيا مصر بأبعادىا  ييتبوأ موضوع الدراسة أىميتو من الظروف الراىنة الت
الرؤية التنموية لمواكبة التطورات  يتتطمب إعادة النظر ف يالدولية واإلقميمية والمحمية والت

من  يمعيا بما ُيمكن المجتمع المصر  يالمحيطة بيا، ووضع أفضل الُسبل لمتعاط
وضع  ياستدع يمصاف الدول المتقدمة، األمر الذ يالنيوض من عثرتو واالنتقال إل
 طويل األمد. يذلك القواعد العممية لتخطيط استراتيج يخطة استراتيجية لمتنمية متبعة ف

 :اليدف من الدراسة

 يالقوم ياالستراتيجلمتخطيط  يتحديد ورصد العالقة الوثيقة بين الدور المحور 
تحقيق استراتيجية الدولة وأىدافيا  ياألسس العممية، ييدف إل يكعمم وفن يستند عم

مطالب واحتياجات  يُيمب يالمستمر والمتوازن والمتكامل الذ يوغاياتيا، وبين المنيج العمم
 نمية المستدامة.الت يتمبية احتياجاتيا وى يالحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة عم

  :المشكمة البحثية

العالقة بين التنمية الشاممة/المستدامة والتخطيط  يفتتمثل إشكالية الدراسة 
الوقت  يفتواجو مسيرة التنمية  يالتالرغم من التحديات  ي، فعميالقوم يستراتيجاال
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رؤية  ييمثل نقطة االنطالق السميمة لتبن يالقوم يستراتيجن التخطيط االإالراىن إال 
تعيشيا مصر بأبعادىا الدولية واإلقميمية  يتنموية واضحة يواكب الظروف الراىنة الت

 يالقوم يستراتيجوالمحمية، ومن ثم يصبح التساؤل الرئيس ما ىو دور التخطيط اال
 التنمية المستدامة؟  تحقيق يف

 :تساؤالت الدراسة
 ما ىو مفيوم وأىداف وأبعاد التنمية المستدامة؟ -1
 ؟يالقوم يما ىو مفيوم ومصادر ومبادئ التخطيط االستراتيج -2
 التنمية المستدامة؟ تحقيق يف يالقوم يستراتيجيساىم التخطيط اال ىمد يأ يإل -3
 

 األول القسم
 التنمية المستدامة

 األبعاد( –األىداف  –)المفيوم 

 : مفيوم مصطمح التنمية:أواًل 

العصر الحديث، وبالرغم من أنو أصبح مصطمًحا  يبرز مصطمح التنمية ف
إن لم  يالتاريخ المعاصر، واىتمت بو معظم دول النسق الدول يشائع االستخدام ف
نو يكاد ال يوجد ليذا المصطمح تعريف مانع جامح متفق عميو، إيكن جميعيا، إال 

ز عميو لتنمية ، والمضمون المراد التركييالفكر  يفتعددت وتنوعت تعريفاتو تبًعا لممحتو 
ىذه الدولة أو تمك، وبالرغم من تعدد وتنوع مفاىيم ىذا المصطمح، فإنو ُيمكن مالحظة 

ىذه التعريفات. إذ يكاد ال يوجد خالف بين  يأن ىناك كثيًرا من القواسم المشتركة ف
الوفرة والنمو  يإذ يعن ؛فيوم مصطمح التنمية من حيث المغةم يجميع ىذه التعريفات ف

جميع مجاالت الدولة المعنية، باعتبار أن اإلنسان  ية، بيدف تحقيق الرخاء فوالزياد
ليو تعود. يىو محور التنمية، فيو الذ  يصنعيا وا 
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 يإل يا يؤدنظاًما تكاممي   ُيعتبر"أما مفيومو وفًقا ألدبيات العموم اإلنسانية فإنو 
المجاالت والقطاعات  ييحدثو مجتمع الدولة المعنية ف يالذ يالتعبير الحاد اإلراد

التنمية من  تحقيقاالقتصادية المختمفة، بحيث ينتقل مجتمع ىذه الدولة المعنية من 
 (1) ."(يلمخطط االستراتيج)وضع أفضل وفًقا  يوضعو الراىن، إل

أنو "قدرة دولة أدبيات العموم االقتصادية  يمة فمفيوم مصطمح التنمية الشام أما
السميم، لالستغالل األمثل لموارد ثرواتيا االقتصادية بما  يالتخطيط االستراتيج يما عم

 ييضمنو التفاعل السميم لقوتيا البشرية الوطنية مع ىذه الموارد، وكذا وقدرتيا عم
معدالت تنمية طبًقا لمعايير الجودة  يىذا التخطيط )تحقيق أعم يتوجيو نتائج ف

تحقيق العدالة االجتماعية(،  توزيع العائد بما يضمن –عائد  يتحقيق أعم –العالمية 
 (2)لتحقيق مصمحتيا القومية العميا". 

عدة  يتعريًفا متكاماًل من حيث شمولو عم ُيعتبر السابقالمفيوم  أن"الباحث"  ير وي
ضوء  يوف ،لمدولة يارتباط التنمية بالتخطيط االستراتيج األول:: يكاآلتة عناصر رئيس

: العالقة المتشابكة بين التنمية الشاممة يوالثانتنشأ،  يالمتغيرات الدولية واإلقميمية الت
: أىمية وضرورة والثالث، ياألمنغياب االستقرار  يإذ ال تتحقق التنمية ف يواألمن القوم

التنمية  اعتبار :الرابعتحقيق المصمحة القومية العميا لمدولة من خالل التنمية، والعنصر 
 اىيتو باعتبارىا عممية متكاممة ومستمرة.وسيمة وأداة لتحقيق سيادة اإلنسان ورف

وتتداخل مع مفيوم  تتفاعل يأن ىناك العديد من المفاىيم الت يالواقع، إل ُيشيرو 
نو من الصعب تصور التنمية الشاممة من جانب دون آخر من جوانب إالتنمية، إال 

 تتناغم معيا بشكل دائم. يية، والتالتنم
 لمتنمية المستدامة: يالسياق التاريخ :ثانًيا

"مستقبمنا تقرير  يفم 1987ورد مفيوم التنمية المستدامة ألول مرة عام 
م بدعوة 1983تم تأسيسيا عام  يالت، الصادر عن المجنة العالمية لمبيئة والتنمية المشترك"

يتعمق بمفيوم وممارسة  فيمامن األمم المتحدة من أجل اقتراح "برنامج شامل لمتغيير" 
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عادة التفكير التنمية طريقة الحياة والحكم، واالستجابة بطريقة مسئولة ألىداف  يف، وا 
وتطمعات البشرية، وضرورة إيجاد مقاربات جديدة بحمول مستدامة لمشاكل بيئية، 

قامة تعاون وتنسيق دوليين، وركز التقرير عم(3)واقتصادية، واجتماعية  فكرتين  ي، وا 
يرتبط "الرفاه" والثانية: ، يالمستدامة تطمب التعاون الدولالتنمية : ياألولأساسيتين: 

 (4) .أحدىم لتحقيق التنمية يفارتباًطا وثيًقا وال ُيمكن التفريط  يوالسكان يوالبيئ ياالقتصاد

العالم،  يمستو  يقمة عم م1992جانيرو بالبرازيل عام  يمدينة ريو د يفقدت عُ 
من  (3222)من رؤساء الدول، و (178)يقرب ما  فيياُأطمق عمييا قمة األرض، وشارك 

دمج االىتمامات االقتصادية  ية لممؤتمر الدعوة إلمماء البيئة، ومن األىداف الرئيسع
ريو إعالن  يالعالمي، وصدر عن "قمة األرض" ف يالمستو  يوالبيئية واالجتماعية عم

دية واالجتماعية قتصامبادئ تتعمق بالبيئة والتنمية، وبرنامج عمل يتناول األنشطة اال
والعشرين. كما تم اعتماد اتفاقيتين دوليتين بخصوص  يسميت أجندة القرن الحاد والبيئية

 (5) .يواتفاقية التنوع البيولوج ،البيئة وىما: األمم المتحدة بشأن تغير المناخ

دعم مبادئ  يإل م2222سبتمبر يفانعقدت باألمم المتحدة  ىالت األلفيةأشارت قمة 
والعشرين، حيث  يلحادجدول أعمال القرن ا يفالتنمية المستدامة المنصوص عمييا 

السياسات  يفباالستدامة البيئية، ودمج التنمية المستدامة ىداف تتعمق أ ياشتممت عم
بدعم ىذه القمة  يفوتعيدت الدول المشاركة  الموارد البيئية، يفالخسائر  يوالبرامج، وتالف

 (6) ."لؤللفيةرفت "بإعالن األمم المتحدة تنمية وحماية البيئة، وتم اعتمادىا وعُ سياسات ال

قد بمدينة جوىانسبرج بجنوب عُ  يلمتنمية المستدامة الذ يالمؤتمر الدول ُيعتبر
يخص التنمية المستدامة، وتناول  فيمام، من أىم المؤتمرات الدولية 2222 يفأفريقيا 

إمكانات تحقيق التنمية المستدامة،  ييمكن أن تؤثر ف يالتالمؤتمر التحديات والفرص 
 تستيدف يىانسبرج"، والتخطة عمل ُأطمق عمييا اسم "خطة جو  وصدر عن ىذا المؤتمر
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والعشرين، وذلك  يجدول أعمال القرن الحاد يفاردة األىداف واألنشطة الو  تنفيذسرعة 
  (7) .يواإلقميم يإطار من التعاون الدول يكافة المستويات، وف يبالعمل عم

 ي، وعقدت مؤتمرات دولية تعتنيالعالم يالمستو  يبالتزايد عم يالبيئ يبدأ الوع
السابقة، مفيوم جديد لمتنمية يصحح أخطاء نماذج التنمية  يبالبيئة، وبرزت الحاجة إل

نعاش مختمف القطاعات  يحيث ارتكزت النظرة التقميدية لمتنمية عم تطوير وا 
 يفاإلمكانيات واليياكل لصالح المجتمع واألفراد  وتوفيراالقتصادية واالجتماعية 

الوقت الراىن، من دون األخذ بعين االعتبار األجيال المستقبمية، وال الجوانب البيئية، 
  (2) .المستدامة""التنمية رن باسم تبمور مفيوم جديد لمتنمية اقتُ  يإل ىأد ياألمر الذ

 The Concept of Sustainable:: مفيوم التنمية المستدامة ثالثًا
Development 

مع  ويتالءممفيوم التنمية بما يتناسب لمفيوم التنمية المستدامة ىو "تحديث 
صادية والبيئية المتاحة والممكن الموارد االقت يبما يراع ي، أيمتطمبات العصر الحال

 لتحقيق التنمية".تاحتيا مستقباًل إ
تم تعريف مصطمح التنمية المستدامة من قبل العديد من الباحثين والمؤسسات 

 يالحد الذ يالمشتركة إلالكثير من القواسم  يالعممية، وتشترك أغمب ىذه التعريفات ف
 ر بأنيا مترادفات.يجعمنا نق

ذاع صيتو  يتعريف لمتنمية المستدامة والذ وىو أشير ،يف "تقرير بروند تالند"تعر  -1
كاديمية والمينية، أصدرتو المجنة الدولية لمبيئة والتنمية عام ساط األاألو  يف
بمورة مفيوم التنمية المستدامة، حيث  يشكل مرحمة ميمة ف ي(، والذم1987)

دون  الحاليةحاجات األجيال  يتمب يعرف التنمية المستدامة بأنيا "التنمية الت
وبتحميل ىذا المفيوم  (9) تمبية احتياجاتيا" يالمستقبمية عمجيال المساس بقدرة األ

 :ثالث نقاط ييتضح أنو ينصرف إل
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قراء توضيح مفيوم الحاجات والسيما مفيوم االحتياجات األساسية لمف :ىاألول
 الحاليين ين التكنولوجيا والتنظيم االجتماعإوفكرة الحدود الممكنة، حيث 

ومن  والمستقبمية، الحاليةتمبية الحاجات  يقدرة البيئة عم ييفرضان قيوًدا عم
أماكن محددة  يمستمر ف يلتقدم بشر  يإن التنمية المطموبة ال تسعثم ف

 امتداد المستقبل البعيد. يبل لمبشرية جمعاء وعمولسنوات معدودة، 
التنمية باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال  يضرورة أن تف : الثانية

 احتياجاتيا. توفير يالقادمة عم
تشجع مستويات  يشار القيم التتتطمب التنمية المستدامة انت : الثالثة
 يكز عمتر ا، ومن ثم تحدود الممكن بيئي   ىطال تتخ بحيث ستيالكاال

 البيئية والسكانية والطبيعية. التوازناتالموائمة بين 
أن  يإل شيرفييم روكمز ىاوس"، مدير وكالة حماية البيئة األمريكية لأما تعريف "و  -2

 يتالءم يو اقتصادتقر بضرورة تحقيق نم يالعممية الت"تمك  يالتنمية المستدامة ى
البيئة  يق أن التنمية االقتصادية والمحافظة عمممع قدرات البيئة، وذلك من منط

ية ىما عمميتان متكاممتان وليستا متناقضتين". ومن ثم ُيمكن القول أن التنم
 (12) .لممتطمبات البيئية واالقتصادية يالتحقيق اآلن ىالمستدامة تستدع

أن التنمية  يإل شيريفم 1991البيئة الصادر عام  يملمحفاظ ع يأما االتحاد العالم -3
 التحمل" ي"تحسين نوعية الحياة مع احترام قدرة النظم األيكولوجية عم يالمستدامة تعن

تيتم بتحقيق  يلمتنمية المستدامة بأنيا "تمك العممية الت يكما عرفيا البنك الدول، (11)
 (12) .لؤلجيال القادمة" الحاليةيضمن إتاحة نفس الفرص التنموية  يالتكافؤ المتصل الذ

 من وجية نظر الباحثتدامة تعريف التنمية المس، ُيمكن ما سبقضوء  يوف
احتياجات  ي"التنمية المستمرة، المتوازنة، والمتكاممة، ىدفيا وغايتيا اإلنسان، تمب

 يالبيئ الُبعد يتمبية حاجاتيا، تراع يالحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة عم
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اركة محدد وبمش ياتيجتخطيط استر ة ووفق أسس عممي إلىجميع مشروعاتيا، تُنفذ  يف
 مجتمعية".

 (10) :التنمية المستدامة : أىدافرابًعا

 ياآلتم 2215الواردة بأجندة العالم لما بعد تتمثل أىداف التنمية المستدامة 
 :بعد
 .كل مكان يالفقر بكافة أشكالو ف يالقضاء عم -1
وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة  ياألمن الغذائ وتوفيرالجوع  يالقضاء عم -2

 .المستدامة
 .مناسب لجميع األعمار يمعيش يصحية وتعزيز مستو  حياةضمان  -3
 .ضمان جودة تعميم لمجميع وتعزيز فرص التعميم المستمر لمجميع -4
 .تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات -5
دارت يضمان توافر خدمات المياه والصرف الصح -6  .مستدامة إدارةيا لمجميع وا 
 .طاقة حديثة ونظيفة لمجميع يضمان الحصول عم -7
 .العمل يوالتوظيف المنتج لجميع القادرين عم ياالقتصاد تعزيز النمو -8
  .اإلبداع واالبتكار يتبنتحقيق تصنيع مستدام و  -9

 .تقميل عدم المساواة داخل الدول وبين الدول -12
نسانية ومستدامة -11  .بناء مدن آمنة وا 
نتاج مستدام. ضمان استيالك -12  وا 
 .اتخاذ أفعال عاجمة لتحسين المناخ -13
 .األنيار والبحار والمحيطات والمسطحات المائية والكائنات الحية يالمحافظة عم -14
والغابات ومحاربة  يحماية وتعزيز االستخدام المستدام لمنسق اإليكولوج -15

 .يالتنوع البيولوج يالتصحر والمحافظة عم
 .جميع المستويات يعم والمسائمةوالعدالة لمجميع  يتعزيز السالم الدول -16
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 .لتحقيق التنمية المستدامةوتنشيط الشراكة  التنفيذوسائل تقوية  -17
 (12) :التنمية المستدامة يالفاعمة ف األطراف: خامًسا

تحقيق أىدافيا  يإطار األىداف السابقة، فإن نجاح التنمية المستدامة ف يف
مسئولية مشتركة،  يالتنسيق والتعاون بين جميع األطراف، ومن ثم في ييتوقف عم

ذا كانت الدولة طرًفا أساسًيا  فاعمة،  يتعانة بأطراف أخر عمييا االس يفينبغ، فيياوا 
)المنظمات الدولية(، المجتمع  يالمجتمع العالم يمت تمك األطراف فحيث تمث

 :يوذلك من خالل اآلت، العاممون، يالمحم
 .لتنسيق بين سياسات التنمية والبيئةضرورة ا -1
 .والشفافيةأىمية التشاور  -2
 .تشجيع المبادرات الطوعية لدراسة آثار وتقييم السياسات البيئية والتنموية -3
 .تشجيع التعاون بين المنظمات الدولية وغير الحكومية -4

 : آليات ومقومات استمرارية عممية التنمية المستدامة:سادًسا
 : المستدامة التنميةآليات تحقيق 

المختمفة لمفيوم مصطمح التنمية، فإن ىناك أدوات مختمفة  يوفًقا لمرؤ 
، االتصال، السياسات، يالتكنولوجيا، التقدم التكنولوج)الثقافة، لتحقيق التنمية وأىميا 

 والمؤسسات غير الحكومية...إلخ(.، يالقيادة والنخبة السياسية، الدولة، المجتمع المدن

  (15) :ياآلت يالقول بأنو يمكن تركيز وحشد ىذه الوسائل المختمفة فويمكن 

تحقيق  يفأىم الوسائل  يأىمية الثقافة كإحد يتتفق أغمب الدراسات عمالثقافة:  -1
الشامل يمثل شرًطا أساسًيا لتحقيق التغيرات المطموبة  يالثقافالتنمية، وأن التغير 

عن الثقافة التقميدية  يضرورة التخم يتتفق عم يلمتجديد، وبالتال يوالمحرك األساس
حالليا بثقافات جديدة مشجعة أو محفزة عم يالت  التنمية. يتعوق عممية التنمية وا 



 0202( نوفمبر األولالثامن والخمسون )الجزء  لعددا                           مجمة بحوث الشرق األوسط

- 012- 

تتبناىا الُنخب والقادة السياسيون وما تتصف بو ىذه  يالت يوىالسياسات:  -2
 واعتبارات العدالة والمساواة والكفاءة. الشفافيةالسياسات من خصائص 

بدور الوسيط بين المجتمع بتكويناتو  ييقوم المجتمع المدن: يتمع المدنالمج -3
المختمفة والدولة بمؤسساتيا وأجيزتيا، ومن ثم فإنو يوفر آلية مؤسسية إلدارة 

يقوم  يفالمجتمع المدن يالصراعات وحميا، وقناة ميمة لممشاركة السياسية، وبالتال
 عممية التنشئة االجتماعية والسياسية. يبدور ميم ف

الُمنفذ لسياسات التنمية، والموزع لعوائدىا، من خالل فرض األمن  يوىالدولة:  -4
وسيمة ميمة لتحقيق التنمية بما تصنعو من  يفي ،الالزم، إضافةوتحقيق االستقرار 

 أطر قانونية ومؤسسية لعممية التنمية.
 :تدامةالمس مقومات استمرارية عممية التنمية

 يالمجتمع، يتعين االلتزام بالمبادئ العممية الت يلضمان استمرارية عممية التنمية ف
تضمن التشغيل الدقيق والسميم لممعمومات، ويقصد بذلك )تجميع وتصنيف وتحميل وتقييم 

جميع المعنيين بعممية التنمية، أما عن  يعم وتمخيص( وتعميم ىذه المعمومات
  العوامل اآلتية: يف ُيمكن أن أوجزىامقومات استمرارية عممية التنمية، 

 (16) :ويتضمن الخطوات اآلتيةالسميم لعممية التنمية،  يالتخطيط االستراتيجاألول: 

 الرسالة العممية( لعممية التنمية.  ،ستراتيجيةتحديد وصياغة )الرؤية اال -1
كل  يالمطموب تحقيقيا فستراتيجية تحديد أو بناء السياسات، وتحديد األىداف اال -2

 مجال.
لعممية التنمية  استراتيجية)العام، الخاص(، أو وضع  يالتخطيط االستراتيج -3

 ومجاالتيا المختمفة.
 اإلعداد السميم لجميع الكوادر المعنية بعممية التنمية. -4
 اتساق كامل. يالزمنية ف المدياتدقيق يتضمن  يبجدول زمنربط ىذه اإلجراءات  -5
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 االتجاه العام. يالمتابعة والمراقبة الدقيقة لمحفاظ عم -6
 يبالتكمفة الفعمية حت ي: الموارد المالية الالزمة لتمويل خطط التنمية، وجدول ماليالثان

 عائد منيا. ييمكن تحقيق أعم
 .االستراتيجية(اإلدارة  يتحقيق الخطة )متمثمة ف ياألداة القادرة عمالثالث: 

دارة  وتنفيذتخطيط  يلعممية التنمية من خالل مشاركتيم ف ي: قبول المجتمع المدنالرابع وا 
 يالمشروعات التنموية، وخمق عالقة جيدة مع الجيات الحكومية من خالل التأكيد عم

  (17) عممية التنمية. ييكمل دور الجيات الحكومية ف يأىمية دور الجمعيات األىمية الذ

 (12) : أبعاد التنمية المستدامة:سادًسا
 :يالسياس الُبعد -1

سياسات  يالمجتمع تبن يف يالنظام السياس يأنو يجب عم يإل الُبعدىذا  ُيشير
برامجيا  بتنفيذتحقيقيا وااللتزام  يتعمل عم يالت االستراتيجياتووضع  ،التنمية المستدامة

من خالل إجراءات وتشريعات يتم االلتزام بيا، كما يتضمن توسيع فرص االختيار أمام 
قراطية مع ترشيد المنظمات المجتمعية واإلدارة د المجتمع لجعل التنمية أكثر ديمأفرا

المجتمع،  ييمكن تحقيق تنمية حقيقية ف يحت يوزيادة القدرات الفعمية لمنسق السياس
اتخاذ القرارات،  يمشاركة الحقيقية لؤلفراد والمؤسسات المجتمعية فذلك من خالل ال

 بتعبئة يضرورة قيام التنظيم السياس يوتمتعيم بالحرية اإلنسانية والسياسية، وبالتال
 تحقيق التنمية المستدامة. يسكان المجتمع بفاعمية ف

 :ياالقتصاد الُبعد -2

معيشة  يالمجتمع لتحقيق أفضل مستو  يف يضرورة إعادة اإلصالح االقتصاد
يقاف تبديد الموارد الطبيعية سواء يالحقيق يألفراده وزيادة نصيب الفرد من الدخل القوم ، وا 

أنماط  يالكفاءة، أو تغيير ف يمستويات االستيالك لمطاقة عبر تحسين مستو  بتخفيض
ا أو ا أو بشري  يعي  أنواع رأس المال سواء كان طب يالتعرف عم ياالستيالك، باإلضافة إل
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األقل ما ىو  يالمال يعادل عمويد األجيال القادمة بقدر من رأس تز  ياجتماعًيا، والعمل عم
البمدان  ياقتصادًيا عم تقميص تبعية البمدان النامية ي، مما يساعد عميمتاح لمجيل الحال

من عبء الفقر وجعل فرص الحصول  والتخفيفالدخل  يالتفاوت ف يالغنية، والقضاء عم
 المساواة. يبين األفراد داخل المجتمع أقرب إل فيماالموارد والخدمات  يعم

 :ياالجتماع الُبعد -0

اعتبارىا رفاه اإلنسان  يأن تأخذ التنمية المستدامة ف الُبعديتضمن ىذا 
فرص العمل وسيادة قيم العدل والمساواة بين األفراد، مع  وتوفيربتحسين نوعية حياتو 

لالستثمار  الجيودذلك توجيو  ياستيعاب الجماعات المحرومة والميمشة، يضاف إل
الصحة والتعميم والتغذية يساعدىم  ين االستثمار فإ، حيث يرأس المال البشر  يف

د البشرية استخداًما نتاج، ومن ثم استخدام الموار العمل واإل يف ئيمتحسين أدا يعم
الخدمات وضمان الوفاء باالحتياجات البشرية األساسية،  يكاماًل، واالرتقاء بمستو 

جيود  يال يؤثر عم يسبيل تثبيت نمو السكان حت يتحقيق تقدم ف يكذلك العمل عم
إلبطاء حركة اليجرة الداخمية، وتحقيق العدالة  الريفيةالتنمية، والنيوض بالتنمية 

سبيل إشباع  ياالجتماعية بين األفراد والمجتمعات، وعدم التضحية باألجيال القادمة ف
 . ياالحتياجات ومواجية مشكالت الجيل الحال

 :يالبيئ الُبعد -2
بين  يأن التنمية المستدامة تيتم بتحقيق التوازن البيئ يإل الُبعدىذا  ُيشير

 ال يؤثر يجيود وأنشطة اإلنسان والبيئة، ومنع استنزاف اإلنسان لموارد البيئة، حت
االىتمام بحماية وتنمية  يالمجتمع، ويؤكد عم يمستقبل التنمية ف يالقيام بذلك عم

بعدم  الكفيمةالموارد الغذائية والوقود، واتخاذ اإلجراءات  إلنتاجزمة الموارد الطبيعية الال
صيانة المياه، وحماية المناخ من  يباإلضافة إل يبة أو تدمير الغطاء النباتاتالف التر 

البيئة العالمية بما يكون  ي، وعدم المخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة فياالحتباس الحرار 
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يتطمب وضع  يمة، األمر الذالفرص المتاحة لؤلجيال القاد ير فتغيي تحقيقمن شأنو 
المجتمع، واالىتمام  ياألساسية ف مشروعات التنمويةكل ال يلبيئية فتقدير لآلثار ا

 يبما يضمن المشاركة المحمية لجميع أفراد المجتمع ف يالبيئ يبتحقيق وزيادة الوع
 البيئة وعدم اإلضرار بيا. يالمحافظة عم

 : يأو التقن يالُبعد التكنولوج -2
ليس ليا  يليا نفايات بسيطة، أو الت يتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة الت

نفايات، واستخدام التكنولوجيا صديقة البيئة، واالىتمام بمصادر الطاقة النظيفة 
 يالصناعة والمنازل. كما يعن يوخاصة ف يكالطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيع

التكنولوجيا  يذلك ضرورة فرض النصوص القانونية الخاصة بعقوبات لمستخدم
نوعية البيئة، ويتم ذلك من خالل  يمن التدىور فال يكون ىناك مزيد  يالمموثة حت
التعميم والتنمية البشرية بما يحقق أىداف التنمية المستدامة، باإلضافة  ياالستثمار ف

ضرورة االىتمام باستخدام المحروقات وطرح نفايتيا داخل البيئة بطرق غير  يإل
أكسيد  يازات مثل ثانبالحد من انبعاث الغ الكفيمةجانب اتخاذ اإلجراءات  يضارة، إل

 الكربون، واستحداث تكنولوجيا جديدة الستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر.
 :يالبعد األمن -2

تحقق التنمية المستدامة أىدافيا وغاياتيا عندما تتكامل وتتناغم أبعادىا 
 يكإطار استراتيج يأىمية ودور البعد األمن الباحث يير المختمفة، ومن ىذا المنطمق 

فإن األمر يتطمب  ،كمل أبعاد التنمية المستدامة، ىذا من جانب، ومن جانب آخريُ 
رؤية استراتيجية تنموية متكاممة لتحقيق األمن واألمان في المناطق )الحدودية 

 يحيث يشير الواقع عم ،المناطق األكثر احتياًجا لمتنمية المستدامة يوالعشوائية(، وى
 والتطرف واإلرىاب.لمعظم ظواىر العنف نيا منبع أ
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 يالقوم يالتخطيط االستراتيج: يانالث القسم
 المبادئ( –مصادر التخطيط  –)المفيوم 

 :(Strategy) ستراتيجيةأواًل: مفيوم مصطمح اال
ت لمعمميا التخطيطفن  يالخطة الحربية، أو ى يباألساس، وتعن يمصطمح عسكر  -1

 تمك العمميات عقب نشوب دارةإنفس الوقت فن  يالعسكرية قبل نشوب الحرب، وف
 يالمد يالمحددة ُمسبًقا لتحقيق ىدف معين عم االستراتيجية الخططالحرب. وتعكس 
ُيمكن الحصول عمييا، فالغاية  يضوء اإلمكانات المتاحة أو الت يالقريب أو البعيد ف

مت تمك األىداف ظاىرًيا سسواء ات يتحقيق ىدف سياس يلالستراتيجية ىالنيائية 
بتحديد “االستراتيجية  ي، حيث تعنيأو العسكر  يأو االقتصاد يلسياسبالطابع ا

 (22) سياسية". تحده سمطة يلتحقيق ىدف سياس الخطط والوسائل
أن يتأسس  فيو يزمن محدد، ويراع يلتحقيق ىدف معين ف يبناء تخطيطىو " -0

قد تتعرض مسيرتو ووضع  يحشد إمكانات حقيقية، وحصر المحددات الت يعم
كونيا  ياالستراتيجية إلية الجتيازىا بنجاح"، ومن ثم ترجع أىمية ممالخطط الع

نحو تحقيق  يتوجيو موارد الدولة نحو النيايات المطموبة، أ يالعامل الرئيس ف
 : يةاآلتالنقاط بتحميل كال المفيومين يتضح  ،(21) .األىداف المخططة

 ."التخطيط"بينيم ىو فن  المشتركأن القاسم :  ياألول
 تحقيق ىدف معين. يييدف كالىما إل: الثانية 
ُيمكن الحصول عمييا لتحقيق  ياحة أو التاإلمكانات المت ييتركز كالىما عم: الثالثة 

 (.يعسكر  – ياقتصاد – ي)سياس ياليدف النيائ
حتمية إعداد وتوجيو )إمكانات أو موارد( الدولة لالستخدام أو االستغالل : الرابعة

قوة قومية تحقق مصالح الدولة وأىدافيا القومية، وىو ما  يإلتتحول  يالسميم حت
 تحقق ذلك. قوميةاستراتيجية إعداد يتطمب 
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 ثانًيا: مفيوم التخطيط:
البحث بيدف  يف يممالع المنيج يالشامل، يقوم عم يمل التعاونىو نوع من الع -1

 (22) .ات والموارد القابمة لالستثمار"حدود اإلمكان يف لمتنفيذرسم خطة قابمة 
السابق والراىن، ومن ثم  ا بأنو "دراسة وتحميل حقائق الوضعوُيعرف أيضً  -0

 يومن ثم ينصرف كال المفيومين إل، (23) .استخالص النتائج واستشراف المستقبل"
 العناصر اآلتية:

 التنبؤ بما يكون عميو المستقبل القريب؟  األول:
التعامل مع حقائق الموقف  والثالث:، يلتحقيق أىداف قصيرة المد يالسع :يوالثان

 التعامل غالًبا مع البيئة الداخمية.والرابع: السابق والراىن، 

 :يالقوم يثالثًا: التخطيط االستراتيج

 يىو "دراسة عممية متكاممة ودقيقة، تخضع لمفكر والحسابات والتوقعات المبنية عم -1
خبرة الميدانية، ال يعم ية الحديثة، تستندمن وسائل التقن تستفيدأسس عممية، 

وأبعادىا واحتماالتيا، والبحث عن  حدودىامشكمة( بغرض تحديد تتناول )موضوًعا/
عداد برنامج مرحم وموقوت لحل ىذه المشكمة  يأنسب حمول موضوعية ليا، وا 

الدولة وأىدافيا وغايتيا القومية، وتسير استراتيجية والخروج بأفضل النتائج لتحقيق 
أنيا "مباراة فكرية وعقمية وعممية بغرض الخروج بأفضل  يمتتالية، أخالل مراحل 

 لتحقيق األىداف القومية". النتائج
أنو "فن وعمم تطوير  يمن وجية نظر الغرب عم يكما ُيعرف التخطيط االستراتيج -2

أثناء السمم والحرب لتحقيق األىداف والغايات  يالدولة الشاممة ف ياستخدام قو 
 يالستخدام القو  يبأنو الفن المنطق فُيعرفمن وجية النظر الشرقية القومية، أما 

 (24) ".لتحقيق اإلرادات
 يعم يبأنو "فن وعمم ُيبن يالقوم يالدين ىالل التخطيط االستراتيج عمي 2وُيعرف د -3

تحددىا  يالشاممة لتحقيق األىداف والغايات القومية لمدولة الت يحشد واستخدام القو 
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 يالتخطيط الشامل لمدولة سياستيا الخارجية والداخمية ف يالسياسية، ويؤثر عمالقيادة 
مكاناتيا ا  ، وقدراتيا و يجيوبوليتكوال يتحقيق أىدافيا وغايتيا القومية، وموقعيا الجغراف

، يوالتكنولوج يتقدميا العمم يالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، ومد
قواسم  الباحث أن ىناك يوير  (25) ".ة الوطنيةوحرية اإلراد ييًرا نشاطيا السياسوأخ

 :يةاآلتالنقاط  يمشتركة بين ىذه التعاريف تنحصر ف
أنو "عمم وفن لو أصول يختص بتنمية وتعبئة وحشد وتوجيو واستخدام مقدرات : ياألول

لتحقيق  تحديد وسائل وأدوات تحقيق األىداف والغاياتمسئول عن : ةثانيالالدولة، 
 محدد. يتوقيت زمن يمسئول عن تحقيق األىداف والغايات ف :ةثالثالعائد،  يأعم

 (02) :يرابًعا: أسس ومصادر التخطيط االستراتيج

صادر تكون أساًسا القومية جوىره من مجموعة مستراتيجية يستمد التخطيط لال
ميامو، وأىم ىذه األسس  لتنفيذ، وتدعم جيوده ياالستراتيجومرشًدا لممخطط 

 :يما يموالمصادر 
 القومية وسياستيا العامة وثوابتيا القومية. وأىدافيا وغاياتياعقيدة الدولة  -1
 لسياسة الدولة. ييحدد اإلطار العام والييكل األساس يالدستور الذ -2
تُعبر عنيا برامجيا المطروحة أمام  يبرنامج الحزب الحاكم وسياسة الحكومة الت -3

 البرلمان.
 المناسبات المختمفة وتصريحات المسئولين. يخطابات القيادة السياسية ف -4
 ا.ا ودفاعي  صة المتعمقة بتأمين الدولة سياسي  السياسات الخا -5
 تصدرىا الوزارات السيادية تجاه قضايا معينة. يالبيانات الرسمية الت -6
 .يمستو  يان وتوصياتو وتوجييات القيادات األعمالبرلم يرأ -7
اإلقميمية والدولية، ومقتضيات القانون واألعراف  واالرتباطات واالتفاقاتالمعاىدات  -8

 الدولية.
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 قدرة الموارد واإلمكانيات المتاحة لمواجيتيا. ياألخطار والتيديدات المحتممة، ومد -9
مكانا -12 توفر الخبرات ومنظومة العمل داخل  يتيا المتاحة، ومدموارد الدولة وا 

 قطاعات الدولة.
المجاالت  يالمعمومات وقواعد البيانات المتاحة والمطموبة لعممية التخطيط ف -11

 المختمفة، ثم الوقت المتيسر والمتاح لمتخطيط.
 (02) :ي: أىم مبادئ التخطيط االستراتيجخامًسا

 تحقيق أىداف محددة. يالتخطيط إل ي، حيث يجب أن يسعاليدفية -1
لمتعامل مع المتغيرات  ، قاباًل االمرونة والمبادأة، إذ يجب أن يكون التخطيط مرنً  -2

 المصاعب المتوقعة. يالمحتممة، مع إمكانية انتزاع المبادأة لمتغمب عم
 يتغطية كافة جوانب موضوع التخطيط، مع استمراره حت يالشمول واالستمرار، بمعن -3

 تحقيق األىداف.
األسس  يإل االستناد يمع الخبرة العممية، حيث ال يكف يالمنيج العمم تجانس -4

والمناىج العممية لمتخطيط، بل يجب أيًضا االستفادة من الخبرات الميدانية 
 المكتسبة من أرض الواقع.

 ي، ويعتمد عمي، حيث يتسم التخطيط بالعمل الجماعيالمشاركة واحترام الرأ -5
 مخروج بأفضل مقترحات وتوصيات.والتشاور ل يأعمال العصف الذىن

 .مفيدةغالًبا ما يحقق نتائج  ينمطالغير مل اإلبداع واالبتكار، فالتعا -6
اإلجراءات لتحقيق األىداف المطموبة بشكل  يالتدرج ف يأ ؛التدرج والتوازن -7

 كل مرحمة. لتنفيذاستخدام األساليب والوسائل  ي، مع التوازن فيمرحم
االستخدام األمثل لمقدرات واإلمكانيات  ي، بمعنيالقو  يالجيود واالقتصاد فتوجيو  -8

، واستمرار االحتفاظ استنفادىاالمتاحة بما يتناسب مع اإلجراءات المطموبة، وعدم 
 .ستراتيجيةبقدر من االحتياطيات اال

نو يمزم التنسيق الدائم إالدولة، لتحقيق أفضل النتائج، ف التنسيق والتعاون بين أجيزة -9
 الميام واإلجراءات المطموبة. لتنفيذبينيما  فيمابين األجيزة المشاركة، وتنظيم التعاون 
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ضرورة االلتزام أثناء التخطيط بوضع  ي، بمعنالتنفيذالواقعية وقابمية  -12
وسياسات تتناسب مع القدرات واإلمكانيات المتاحة والممكن تدبيرىا،  استراتيجيات

 . لمتنفيذتكون الخطة قابمة  يحت
 :يمسئولية التخطيط االستراتيج -سادًسا

مسئوليات  يعائق أعم يعم يالقوم يتقع مسئولية التخطيط االستراتيج
وزارة التخطيط(، وذلك بصفة منفردة أو  –التخطيط بالدولة )رئاسة مجمس الوزراء 

أجيزة المعمومات ودعم  ،ستراتيجية)مراكز الدراسات اال يبالتعاون مع جيات أخر 
إلخ(، ويتطمب التخطيط تحديًدا واضًحا لؤلىداف، وتجميًعا لممعمومات القرار، ..اتخاذ 

تحديد األعمال الضرورية، وأسموب  يتساعد أجيزة التخطيط ف يوالحقائق والبيانات الت
لتحقيق األىداف المحددة، مع الدراسة الدقيقة لمخطط المقترحة الختيار  تنفيذىا

 .التنفيذاألنسب منيا قبل وضعيا موضع 
 يعائق أعم يكيان داخل الدولة عم يأل يكما تقع مسئولية التخطيط االستراتيج

مستويات ىذا الكيان )الجيات المختصة بالتخطيط(، منفردة أو يعاونيا خبراء متخصصون، 
 محددة.استراتيجية ُيمكن تشكيل فريق تخطيط محدد، بيدف التخطيط لموضوعات  كما

 التنمية المستدامة تحقيق يف يراتيجدور التخطيط االست:  الثالث القسم
 الحالة المصرية( ي)بالتطبيق عم 

يو يون 32م، و2211يناير  25) تيواكبت ثور  يأن الفترة الت يع إلُيشير الواق
مع الحركة الدولية واإلقميمية المعنية باستدامة التنمية،  ، وتجاوب مصر(م2213

دراك الحكومة المصرية ألىمية وضرورة مجابية كافة المشاكل والمصاعب الت  يوا 
، لكل ذلك فقد استيدفت يالمصر  ياألمن القوم يوالمؤثرة عم يتواجو المجتمع المصر 

اعد العممية لتخطيط ذلك القو  يلمتنمية المستدامة متبعة ف استراتيجيةمصر وضع 
 ".2232التنمية المستدامة رؤية مصر "استراتيجية  يطويل األمد، وى ياستراتيج
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 :(02)التنمية المستدامة ستراتيجيةالمالمح العامة الأواًل: 

 ي" محطة أساسية ف2232التنمية المستدامة رؤية مصر " استراتيجيةُتمثل 
مصر، تربط الحاضر بالمستقبل، ُتعتبر خريطة الطريق  يفالتنمية الشاممة مسيرة 

تحقيق  يوالمزايا التنافسية، وتعمل عم تستيدف تعظيم االستفادة من المقومات يالت
ستراتيجية حياة كريمة الئقة، وقد تبنت اال توفير يف يأحالم وتطمعات الشعب المصر 

الوقت  يلحياة فكإطار عام ُيقصد بو تحسين جودة ا مفيوم التنمية المستدامة
 حياة أفضل. يالحاضر بما ال يخل بحقوق األجيال القادمة ف

م ذات 2232"أن تكون مصر بحمول عام  يتمخصت الرؤية االستراتيجية ف
العدالة  ياالبتكار والمعرفة، قائم عم يومتوازٍن ومتنوع يعتمد عم ياقتصاد تنافس

متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية  يوالمشاركة، ذات نظام أيكولوج يواالندماج االجتماع
المكان واإلنسان لتحقيق التنمية المستدامة، كما تيدف أن تكون مصر ضمن أفضل 

: التنمية االقتصادية، اآلتية ةالمؤشرات الخمسالعالم من حيث  يمستو  يدولة عم 32
 مكافحة الفساد، التنمية البشرية، تنافسية األسواق، وجودة الحياة.

ثالثة أبعاد  يعم ستراتيجيةتتبناه اال يية المستدامة الذيرتكز مفيوم التنم
المعرفة  –الطاقة  –ومحاوره )التنمية االقتصادية  ية، تشمل الُبعد االقتصادرئيس

الُبعد  يمية(، وُيغطوكفاءة المؤسسات الحكو  الشفافية – يواالبتكار والبحث العمم
الثقافة(، أما  –التعميم والتدريب  –الصحة  –محاور )العدالة االجتماعية  ياالجتماع
 يالتنمية العمرانية(، ىذا باإلضافة إل –محاور )البيئة  يعم فيشمل ،يالُبعد البيئ

إطاًرا جامًعا  ُيعتبر ي، والسياسة الداخمية الذيمحور السياسة الخارجية واألمن القوم
 .ياألخر ومحدًدا لممحاور  ستراتيجيةلال

 اآلتية: العناصريتضمن كل محور من محاور 
 .م2232عام  يرؤية استراتيجية حت :لاألو
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نيا بمغت كمحصمة إجمالية نحو إ يمطموب تحقيقيا حت استراتيجيةأىداف  :يالثان
  .( ىدًفا52)

  .مؤشرات لقياس األداء الثالث:
  .المستيدفات الكمية المخططة لتحقيق األىداف الرابع:

  .التحديات المتوقعة الخامس:
 . يذىا وتتابعيا الزمنفيالبرامج والمشروعات الالزمة وأولوية تن السادس:

" النقاط 2232ومن ثم فقد راعت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر "
 الجوىرية اآلتية:

 يشمولية مفيوم التخطيط االستراتيج -
 يتنوع وتكامل مصادر التخطيط االستراتيج -
 يمبادئ التخطيط االستراتيج -

 :التنمية المستدامة استراتيجيةبنيت عمييا  ية التالركائز الرئيسثانًيا: 

 السابقة. ستراتيجيةنتاج وثمرة لمراجعات دقيقة لمدراسات والخطط اال -1
منيجية التخطيط بالمشاركة، حيث لعب كل من  يإعدادىا عم ياعتمدت ف -2

 صياغتيا. يوالقطاع الخاص الدور الرئيس ف يالمجتمع المدن
 يالمستو  يوليس عم يالقوم يالمستو  يإطاًرا عاًما لمتنمية عمستراتيجية اال ُتمثل -3

 استراتيجياتقيام جميع القطاعات المختمفة بالدولة بإعداد  ي، بمعنيالقطاع
 التنمية المستدامة. ستراتيجيةوتتواكب مع الرؤية العامة ال تتالءمخاصة 

 يذو  –الممفات ومنيا )قضايا المرأة اىتماًما بالعديد من ستراتيجية أعطت اال -4
(، كما أعطت اىتماًما يالسياسة الخارجية واألمن القوم –االحتياجات الخاصة 

دارة االزمات والكوارث الطبيعية، خاص   ا باإلجراءات الالزمة لمتنبؤ ودرء المخاطر وا 
 وتطوير الخطة القومية إلدارة الطوارئ واألزمات.
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سيادة  ييحترم حقوق اإلنسان، ويقوم عم يم ديمقراطإقامة وبناء نظاُيعتبر  -5
 لالستراتيجية.القانون، وىو اإلطار الحاكم 

 ة لتحقيق أىداف استراتيجية التنمية المستدامة:المراحل الرئيسثالثًا: 
 حالتيا الطبيعية. ي: مرحمة إعادة سياسة مصر الخارجية إليالمرحمة األول

 .يالمرحمة الثانية: مرحمة التعاف
 المرحمة الثالثة: مرحمة التقدم.

ويعتبر نجاح  حددت االستراتيجية لكل مرحمة أىدافيا الخارجية والداخمية، وقد
 .ليا أساس بناء وتطوير المرحمة التالية كل مرحمة ىو

 :ية التخطيط االستراتيجي القوما: مرونرابعً 
 يعمم " ىي منيج2232ال شك أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر "

إصدارىا عام تم م و 2214طويل األمد، بدأ إعدادىا مطمع  يمتكامل لتخطيط استراتيج
روس يرأسيا ف يأن مصر تواجو العديد من التحديات وعم يم، ويشير الواقع الحالي إل2216
ن تجاوزىا إإال  ييدد العالم أجمع، وبالرغم من أن األزمة عالمية بكل المقاييس، يالذ كورونا

قد اتخذت  -النأ يحت-ألول، وال شك أيًضا ان مصر في المقام ا يومواجيتيا ىو شأن وطن
مكاناتيا  خطوات احترازية متدرجة لمتعامل مع ىذا الخطر، وأنيا مستعدة بكل جيودىا وا 
إليجاد نظام فعال لموقاية االحترازية المتدرجة دون المساس باستمرار الحد المناسب من 

، كما يشير الواقع ودالالتو أن مصر قد استفادت من عممية اإلصالح متطمبات المواطنين
التي قامت بو خالل السنوات القميمة الماضية، والتي دعمت تنوع اقتصادىا  ياالقتصاد

نما أيًضا لالنطالق بيا.  وجعمتو أكثر استعداًدا، ليس فقط لمتعامل مع الجانحة، وا 
، فتوقف ياالقتصاد المصر  يعمما من شك أن ىذه األزمة ليا تأثير مباشر 
واالستثمارات األجنبية، وتدىور  ،حركة السفر والتنقالت مثل السياحة والعمالة بالخارج

اضطراب حركة  يمؤشرات البورصة المصرية، باإلضافة إل وتذبذبأسعار النفط، 
 يالتجارة العالمية، ىي مؤشرات ومتغيرات اقتصادية ليا تأثير مباشر وغير مباشر عم

 يط التنمية المستدامة، ومن ىنا تظير فاعمية ومرونة التخطيط االستراتيجي القومخط
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، واستمرار يالمجتمع المصر  يمواجية األزمة وتأثيرىا عم يفي الموائمة بين القدرة عم
 خطة التنمية المستدامة. تطوير وتنفيذ

 يارتباط دور التخطيط االستراتيج يما تقدم ُيمكن أن أوجز مد يوتأسيًسا عم
 النقاط اآلتية: يالتنمية ف تحقيق يف يالقوم
منيج الدولة  يالقومية، وى ستراتيجيةصياغة اال يإل يالتخطيط االستراتيج ييؤد -1

الشاممة لمدولة سمًما وحرًبا لتحقيق األىداف  يإلعداد وحشد وتطوير القو 
 والمصالح القومية.

 الشاممة لمدولة. يمع كافة عناصر القو  يالقوم ياالستراتيجيتعامل التخطيط  -2
أنو ُيمكن من التنبؤ  يمع األزمات، بمعن يالمستقبم ييتعامل التخطيط االستراتيج -3

 عرقمة مسيرة التنمية المستدامة. يإل يتؤد يوالتعامل مع األزمات الت
األمن  عتبريُ ، حيث يتحقيق األمن القوم يإل يالتخطيط االستراتيج ييؤد -4

التخطيط  ييسع يأحد أىم األىداف والغايات القومية العميا الت يالقوم
 تحقيقيا. يإل يالقوم ياالستراتيج

والسبيل الوحيد  يىو المنيج العمم يالقوم يستراتيج، فإن التخطيط االوأخيرًا
التنمية  استراتيجيةالتنمية طويمة األمد، وىو ما وضح جمًيا من خالل  تحقيقل

 ".2232المستدامة رؤية مصر "

 

*** 
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 :الخاتمة
 خالصة الدراسة: -أواًل 

 ، ولكنيايبأخر  يبنقطة وتنتي مرحمة تبدأ يالتنمية عممية ديناميكية مستمرة، في -1
ات وبرامج ستراتيجيتتم وفًقا ال يعممية مخططة، أ يعممية تراكمية ومتواصمة، وى

ة التنمية ار أىدافيا وأولوياتيا وأساليبيا، ولذلك فإن طبيعة إد يواضحة ومحددة ف
 تحقيق أىدافيا وغاياتيا. يا ففاعميتيا ُتمثل ُعنصًرا رئيسيً  يومد

 ي، فيبرزت مفاىيم جديدة لمتنمية خالل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماض -2
تطمبات تمبية م يارتكز عم يلمتنمية الذ يمحاولة لمخروج عن المفيوم التقميد

التغيرات  ية دون النظر لحق األجيال المستقبمية، عالوة عميحالاألجيال ال
 يلذا سعت المنظمات والمؤسسات الدولية إل البيئة المحيطة، ييكولوجية فاإل

لمتنمية، وما لو  كركيزة يالعنصر البشر  ييصبح التركيز عمتطوير ىذا المفيوم، ل
ح مفيوم التنمية وبيئية، ليصب وثقافيةمن حقوق وما عميو من واجبات اجتماعية 

تأخذ طابع العدالة وتؤكد  يشمل، ويعكس التداخل بين كافة المجاالت، التأعم وأ
 ."التنمية المستدامة"مصطمح  يحقوق اإلنسان، وتبمور ىذا المفيوم ف يعم

بين ن التنسيق والتعاو  يستدامة يتوقف عمالتنمية الم أن نجاح يتؤكد الدراسة عم -3
ذا كانت الدولة طرًفا أساسي  ولية مشتركمسئ يألطراف، ومن ثم فيجميع ا  يا فة، وا 

فاعمة، حيث تمثمت تمك  يبأطراف أخر  االستعانةعمييا  ينبغفي ،التنمية المستدامة
العمل، ، الحكومات وشركاء ي)المنظمات الدولية، المجتمع المحم ياألطراف ف

، وذلك من خالل التنسيق بين سياسات التنمية (ونممالمساىمون، العمالء، العا
، تشجيع المبادرات الطوعية لدراسة آثار وتقييم والشفافيةوالبيئة، وأىمية التشاور 

 .المنظمات الدولية وغير الحكومية السياسات البيئية والتنموية، تشجيع التعاون بين
 ميًماة لمقيادة السياسية، وعنصًرا الشامل من الميام الرئيس يالتخطيط القوم ُيعتبر -4

الوطنية من ستراتيجية زيادة القدرات الشاممة لمدولة وتحقيق المصالح اال يييدف إل
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 يتفعيل عمم المستقبل ف يليا والمستند عم يخالل بمورة المسار االستراتيج
بمختمف  يأمنيا القوم يولة، ويضمن الحفاظ عمدلم يالتخطيط االستراتيج

 ة.ويحقق األىداف التنموية المنشود، مجاالتو
 يرة المخطط ليا، وما ترغب فالفت يالدولة رؤيتيا المستقبمية ف استراتيجيةُتمثل  -5

تسخير مواردىا ألجمو، وال ُيمكن صنع المستقبل المنشود ووضع الطموحات 
 يالمتاح والممكن من موارد الدولة، والمخاطر الت يدون التعرف عم التنفيذموضع 

أىمية الدور  يعم يؤكد الباحثسيرتيا نحو مستقبميا المنشود، ومن ىنا تعترض م
 استراتيجية ييتمثل ف يالتنمية، والذ تحقيق يف يلمتخطيط االستراتيج يالمحور 

ظل الظروف الراىنة  يجاءت ف ي"، والت2232التنمية المستدامة رؤية مصر "
تتطمب إعادة النظر  يتعيشيا مصر بأبعادىا الدولية واإلقميمية والمحمية، والت يالت
ووضع أفضل السبل لمتعامل معيا بما  ،لمواكبة ىذه التطورات الرؤية التنموية يف

من النيوض من عثرتو واالنتقال لمصاف الدول  يُيمّكن المجتمع المصر 
 المتقدمة، وتحقيق األىداف والغايات المنشودة.
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 التوصيات: -ثانًيا

أىداف خطط التنمية  تنفيذضرورة تفعيل ميام المتابعة والمساءلة لمتحقق من  -1
كافة المتغيرات  يالمستدامة، وذلك بوضع معايير ومؤشرات قابمة لمقياس تراع

يتمكن  يوالمرونة حت الشفافيةالدولية واإلقميمية والمحمية، ترتبط بالمزيد من 
القرارات بالمؤسسات المختمفة، وىو  يذىا ومحاسبة صانعفيالمواطن من متابعة تن

الوقت المناسب،  يفما يستمزم ضمان حداثة وجودة ومصداقية البيانات وتوافرىا 
 ة مستقبمية.فيراتشوشموليتيا وقابميتيا لممقارنة وتمتعيا بنظرة اس

ء اىيم الوالوتعميق مف يوالثقاف يتشكيل النسق القيم يتعمل وسائل اإلعالم عم -2
عاتق  يالعام نحو القضايا المجتمعية، ومن ثم يقع عم يواالنتماء وحشد الرأ
خطط التنمية  يفنحو إشراك المواطن  استراتيجًيادوًرا  ياإلعالم أن يؤد

من النيوض من عثرتو  يتمكين المجتمع المصر  يفالمستدامة، وأىمية دورىا 
 يمصاف الدول المتقدمة وتحقيق أحالم وتطمعات الشعب المصر  يواالنتفال بو إل

  ر حياة كريمة الئقة.فيتو  يفة والمستقبمية حاليال
خصصات لدراسة تأثير أىمية تشكيل لجنة من الخبراء واألكاديميين من مختمف الت -3

"، 2232استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر " يعم كوروناأزمة فيروس 
 االستراتيجية بما يتالءم ويتواكب مع الوضع الراىن. وتطوير وتحديث
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 اليوامش والمصادر 

 قائمة اليوامش: -أوالً 

 –المنطقة العربية، المخاطر  يوتأثيره عم ياالستراتيج يكامل محمد: التنافس الدول ي( مصطف1)
 .38 – 37م، ص ص 2219األدوات، القاىرة، دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة،  -األدوار 

 .93، ص م، المرجع السابق2219: -------------( 2)

(3) Jacobus A. Du Pisani, (2006), “Sustainable Development – Historical 
Roots of the Concept”, Environmental Sciences, Vol 3:2, p 93. 

)4) WCED (World Commission on Environment and Development), (1987), 
“Our Common future”,    Pp 11-14. 

(5) United Nations, (1992), “Report of the Nations conference on 
Environment and Development” General Assembly, Forty – Seventh 
session, Agenda Item 79, p 1.  

(6) United Nations, (2000), “United Nations Millennium Declaration” 
General Assembly, Fifty – Fifth session Agenda Item 60, p 1. 

(7) United Nations, (2002), “Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development”, Pp 3 – 4. 

 يبالتطبيق عم 2232( ضياء محمد عادل عبد القادر: الحكم الرشيد والتنمية المستدامة مصر 8)
الدراسات  يدرجة الماجستير ف ي، رسالة مقدمة الستكمال متطمبات الحصول عمقطاع التعميم

.21م، ص 2216السياسية االستراتيجية، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة،   
(9) Jacobus A. Du Pisani, Professor of History (2006), Op Cit, p 83. 

"، كمية التخطيط يالمفيوم والمحتو  ي"التنمية المستدامة: دراسة نظرية ف( ماجدة أبو زنط، عثمان غنيم، 12)
 .156م، ص 2226، 1، العدد 12واإلدارة، جامعة البمقاء التطبيقية، األردن، المنارة، المجمد 

(11) ICLEI, (1996), “The Local Agenda 21 Planning Guide: an Introduction 
to Sustainable Development Planning”, p 12. 

"، المجمة يوالمصر  يالبيئة من المنظور العالم ي( زينب صالح األشوح، "التنمية المطردة والحفاظ عم12)
 .97م، ص 2224، ديسمبر ي، العدد الثان12المصرية لمتنمية والتخطيط، القاىرة، المجمد 
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يقة الختامية لمؤتمر قمة ( األمم المتحدة، "مشروع قرار مقدم من رئيس الجمعية، مشروع الوث13)
م"، الجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، 2215األمم المتحدة العتماد خطة التنمية لما بعد 

A/69/L.85 29–21م، ص ص 2215، أغسطس. 
 –أبعادىا  –( مدحت أبو النصر، ياسين مدحت محمد، "التنمية المستدامة: مفيوميا 14)

 . 127م، ص 2217، يالعربية لمتدريب والنشر، الطبعة األولمؤشراتيا"، القاىرة، المجموعة 
التنمية السياسية، دار النيضة العربية القاىرة،  ي( سيد أبو ضيف أحمد: ثقافة المشاركة دراسة ف15)

 .14-13م، ص ص 2227
كامل محمد: محاضرة بعنوان التنمية والمستقبل، لدورات صناع القرار، كمية الدفاع  ي( مصطف16)

 م.2217، أكاديمية ناصر العسكرية العميا، يالوطن
 .82م، ص 2217، ابق( مدحت أبو النصر، ياسين مدحت محمد: مرجع س17)
 .126 - 123م، ص ص 2217، : المرجع السابق-----------------------( 18)
محمد مجاىد الزياد: ممرات الخطر، شبكات العنف الجيادية بين غزة وسيناء، مجمة السياسة  (19)

 .86م، ص 2214يونيو              ،197الدولية، العدد 
الجغرافيا السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة،  ي: حدود مصر، دراسة في( جمال سالمة عم22)

 .52 – 49م، ص ص 2216
 يودورىا ف يالمصر  ياألمن اإلعالم يف السيد عوض اهلل: العوامل المؤثرة عم( غادة أشر 21)

 ي"رؤية استشرافية"، رسالة دكتوراه ف يالمعرفة واألمن القوم يتحقيق التوازن بين حق المواطن ف
 .114م، ص 2218 ،وىاج، كمية آداب، قسم اإلعالماآلداب، تخصص إعالم، جامعة س

 .63م، ص 2216وقضايا التنمية، طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، ( صالح ىاشم: الفقر 22)
، يكامل محمد: محاضرة بعنوان التخطيط االستراتيجي لممبادرات، كمية الدفاع الوطن ي( مصطف23)

 .28م، ص 2218أكاديمية ناصر العسكرية العميا، 
، أكاديمية ي، دبيالقومصياغة األمن  ي( أسامة منصور السواح: التخطيط االستراتيجي وأثره ف24)

 .22م، ص 2227، واإلدارية، معيد العموم األمنية يشرطة دب
الدين ىالل: معجم المصطمحات السياسية، كمية االقتصاد والعموم السياسية، مركز  ( عمي25)

 .149م، ص 1994، يالدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، الطبعة األول
 .116، ص ابقم، مرجع س2218اهلل: ( غادة أشرف السيد عوض 26)
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(27) Bataj Chakravarthy, Peter Lorange, Managing the Strategy Process: A 
Framework for a Multibusiness Firm, United States of America: 
Prentice Hall, 1991, P.4.  

التخطيط والمتابعة واإلصالح "، وزارة 2232( استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر "28)
  .15 – 9م، ص ص 2216، ياإلدار 

 قائمة المصادر: -ثانًيا

 المصادر العربية:

 القواميس والمعاجم:
الدين ىالل: معجم المصطمحات السياسية، كمية االقتصاد والعموم السياسية، مركز الدراسات  عمي

 م.1994، يالسياسية واالستراتيجية، القاىرة، الطبعة األول

 :المراجع العربية
، أكاديمية ي، دبيصياغة األمن القوم يواح: التخطيط االستراتيجي وأثره ف.أسامة منصور الس .1

 م.2227، معيد العموم األمنية واإلدراية، يشرطة دب
الجغرافيا السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة،  ي: حدود مصر، دراسة فيجمال سالمة عم .2

 م.2216
التنمية السياسية، دار النيضة العربية القاىرة،  يأحمد: ثقافة المشاركة دراسة فسيد أبو ضيف  .3

 م.2227
 م.2216صالح ىاشم: الفقر وقضايا التنمية، طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة،  .4
مؤشراتيا"،  –أبعادىا  –مدحت أبو النصر، ياسين مدحت محمد، "التنمية المستدامة: مفيوميا  .5
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