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 رفاىية الذعػب والسجتسعات لتحقيق ةاستخاتيجي ات )سيشاريػىات(التشسية بأشكاليا السختمفة خيار 
التي تعج التشسية السدتجامة في مخاحميا السختمفة.  تجدجت برػرة ،عمى اختالف السدتػيات السكالشية

الثخوات اىسية تصػيخ االمكانيات و غاية لبقاء اإلندانية وديسػمة الحياة عمى كػكب األرض وتأكيج 
السجخالت الخئيدة في تحقيق احج  ان الشقلو . زسان حقػق األجيال القادمةوالبذخية ل والسػارد الصبيعية

    عميو سيتع استعخاض كافة السفاىيع الشطخية لمشقل والتشسية بكافة اشكاليا الستعجدة .التشسية، و 

 مفيهم التشسية .ٔ-ٔ

رديف الديادة والكثخة الشسػ . في حيغ ان كة او الفعل الحي يؤدي الى الشسػتشسية تعشي الحخ الان 
لفع الشسػ و ادة واالنتذار. سى" بسعشى الديلفع "نمغ مفيػم التشسية في المغة العخبية يذتق و والتصػر. 
Growth ةاالنكميدي او الشقز. اما مفيػم التشسية بالمغة فيعشي الديادة *Development  يعشي التغيخ
. وقج كانت لياالسخغػب الػصػل  كفاءة وقجرة عمى تحقيق األىجافالى  لمػصػلدتبجالو لااو الجحري 

لحال في ستيشيات القخن الساضي وربسا استعسل كمسة التشسية تدتعسل كسخادف لكمسة التصػر كسا ىػ ا
 . Modernizationمفيػم التشسية كخديف لسفيػم التحجيث 

والتشسية تعشي عسمية تغييخ لسخفق عام او نذاط خجمي يتع التخصيط لو بيجف زيادتو ورفعو الى  
تشسية باشكاليا مدتػى أعمى مغ مدتػاه الدابق مغ اجل خجمة اإلندان وتحقيق امالو وغاياتو وتعج ال

 .social welfareوانػاعيا الستعجدة الػسيمة االمثل لتحقيق الدعادة والخفاه االجتساعي 

وفي ضػء ما تقجم فالتشسية تيجف الى االرتقاء باإلندان نحػ االفزل واشباع رغباتو السادية  
حجث برػرة تمقائية الحي ي Ghangeوالسعشػية وفق خصط معجة سمفا. وىحا ما يسيدىا عغ مفيػم التغيخ 



وفي أي اتجاه. كسا تختمف التشسية عغ مفيػم الشسػ الحي غالبا ما تختز بو الجول الستقجمة التي قصعت 
 اشػاشا بعيجة في السجال التشسػي.

االستخجام األمثل لمسػارد الستاحة  ساضيالقخن ال الخسديشيات مغكان يشطخ الى التشسية في 
وتحػيمو مغ حالة الخكػد  يةاقتراد تشسيةأنيا  اينتاج بأقل كمفة بحيث يتدشى الحرػل عمى اكبخ إ

تغيخ ل والشسػ ديادةالوالثبات الى مخحمة الحخكة والجيشاميكية عغ شخيق زيادة مقجرة االقتراد لتحقيق 
ىياكل اإلنتاج ووسائمو في االعتساد عمى القصاع الرشاعي، يقابمو انخفاض في األنذصة التقميجية ويعشي 

غيخ البيئة االقترادية وذلظ بالتحػل الى اقتراد الرشاعة. وقج حجث مغ جخاء ذلظ خمط بيغ ذلظ ت
يذيخ الى معشى أوسع وأكثخ شسػال مغ الشسػ ، أي ان الشسػ ) مفيػم التشسية والتشسية االقترادية

لحقيقية في والشسػ االقترادي. حيث يذيخ األخيخ الى الديادة ا (االقترادي جدء مغ التشسية االقترادية
 الشاتج القػمي وفي حرة الفخد مشو خالل مجة زمشية محجدة. وىشاك ثالثة أنػاع مغ الشسػ : 

  الشسػ التمقائيSpontaneous Growth يحجث بدبب البعج الدمشي 
 الشسػ العابخTransient Growth يحجث بجون تخصيط مدبق 
  الشسػ السخصطPlanned Growth ان وفق اليات معيشة نسػ يقػم بو ويخصط لو اإلند 

عسمية حزارية شاممة لسختمف اوجو الشذاط في )فالتشسية الدبعيشيات مغ القخن الساضي  ةوبعج مخحم
كفاءاتو وإشالق لقجراتو لمعسل وتصػيخ  هبشاء لإلندان وتحخيخ ) او (السجتسع بسا يحقق رفاه اإلندان وكخامتو

لشطخية الذاممة الستكاممة لمتشـسية فـي نطــخية تــػزيع ومغ ىشا انبثقت ا .(البشاء واكتذاف مػارد السجتسع
 .واالجتساعية والبيئية والتقشية ثـسار الشسـػ فتذسـل مفـيػم التكامل الـحي يذـسل تجاخـل الجػانب االقتـرادية

بجاية التدعيشيات اتزح لمقائسيغ عمى التشسية ان التشسية تتع بالبذخ ولمبذخ، واليسكغ حجوث و  
ال مغ خالل تشسية العشرخ البذخي مغ كافة الشػاحي، االقترادية واالجتساعية والرحية التشسية ا

والتعميسية وغيخىا مغ الجػانب. وقج أوضحت تجارب التشسية خالل الشرف قخن األخيخ ان العشرخ 
جشػب اليابان ودول  -البذخي قادر عمى تحقيق التشسية حتى مع نجرة او قمة السػارد السادية في السجتسع 

عغ شخيق تحديغ نػعية حياة البذخ وتػسيع الخيارات الستاحة امام الشاس بتسكيشيع مغ  -شخق آسيا 
حديغ الحرػل عمى السػارد الالزمة وتصػيخ قجراتيع الفشية والرحية وإكدابيع السعارف والسيارات وت

 . ضخوف البيئة السحيصة بيع 



ات التغيخ االيجابي في السجتسع ويدتشج الى ويدتخجم مفيػم التشسية الحجيث ليذيخ الى عسمي 
خصط وبخامج عمسية معجة ومجروسة لمػصػل الى األىجاف السخجػة. وشبيعة عسمية التشسية تؤكج عمى 
الجانب االقترادي، أي تحديغ الطخوف السادية واالقترادية مغ اجل رفع مدتػى معيذة الفخد وحياتو 

حجه او شاس محػر اىتساماتيا. وان الغخض مشيا ليذ الجخل و االجتساعية، اي عمى التشسية ان تجعل ال
 .الجانب االقترادي فقط 

وفي ضػء ما تقجم يسكغ القػل ان التشسية ىي األسمػب العمسي لتحقيق التقجم في السجاالت  
السختمفة. وىي عسمية إندانية واعية ومقرػدة تعبخ عغ رقي العقل البذخي وتدتعسل أساليب مختمفة 

قيق تػازن اإلندان وإشباع حاجاتو السادية والسعشػية، متغمبة أحيانا عمى نجرة السػارد الصبيعية بيجف تح
فالتشسية تيجف الى تعطيع وتشطيع فائجتيا ومثالية استغالليا. ضامشة بحلظ حقػق )وان وججت األخيخة 

لسذاركة الجساىيخية في األجيال القادمة والسحافطة عمى البيئة والعجالة في تػزيع العائجات فزال عغ ا
اممة ومتكاممة لكل فالتشسية عسمية ش (صشع القخارات والخصط التشسػية في مشاخ تدػده الحخية والجيسقخاشية

 وعمى الشحػ التالي : نػاحي الحياة

 والتقجم االقترادي والتحجيث التقجم السادي لمتشسية االتجاه اقترادي . 
 تحجث حخاكا مؤثخا في الشديج الدياسي  التي يسكغ انلمتشسية  االتجاه اجتساعي

 .والحزاري لمسجتسع اإلنداني واالجتساعي
  االتجاه البيئي لمتشسية التي تسكغ مغ احجاث نسػ وتصػيخ السػارد البيئية والحفاظ عمييا

 لالجيال القادمة . 
 متشسية بتصػيخ عسمية تغييخ متعجد الجػانب غايتو الػصػل الى مدتػى االتجاه الدياسي ل

الجول الرشاعية مغ حيث السذاركة االنتخابية والسشافدة الدياسية وتخسيخ القيع الػششية 
 Freeالدياسة ميسة لمتشسية لخغبة الشاس في كل مكان ان يكػنػا أحخار الن والديادة. 

 . Decisionsويذاركػا في القخارات  Viewsفي تقخيخ مريخىع وان يعبخوا عغ آراءىع 
 تدعى لخفع مدتػى الثقافة في السجتسع وتخقية اإلندان  تشسية الثقافيةمل يالتعميس االتجاه

 .سجابية الغدو الثقافي والفكخي وتعديد قجراتو الثقافية بالذكل الحي يؤىمو ل
 تعديد لاإلندان  وخاصةفي السجتسع  الرحةلمتشسية تدعى لخفع مدتػى  رحياالتجاه ال

 .الػضيفية قجراتو 



سية البذخية فقج عخفت بانيا تػسيع نصاق الخيارات امام الشاس واىع ىحه التشوعميو جاء االىتسام ب 
الخيارات ىي العير حياة شػيمة في صحة جيجة. والتعميع والتستع بسدتػى الئق، وىشاك خيارات إضافية 

التشسية البذخية  التشسية اإلندانية بجيلان . وىشاك مغ يخى لحخية الدياسية وحقػق اإلندانتذسل ا
Human Development  حالة راقية مغ الػجػد البذخي الن األول يذيخ الى. 

ان جػىخ مؤشخات التشسية ىػ مجى تفعيل السجتسع لمقجرات الحاتية لسػاششيو وتػضيفيا بسا يخجم  
التصمعات التشسػية لمسجتسع. وبالتالي فان مقياس التشسية ليذ امتالك السػارد الصبيعية فقط او استيخاد 

ات وإنسا السقياس الحقيقي ىػ تشسية القجرات البذخية والعشاية بالسكػنات الخمفية لسذخوعات احجث التقشي
. والشظ ان ىحه السكػنات وغيخىا تعج مغ ػى الحزاري والتعميسي والرحي التشسية كالثقافة والسدت

 .لة وترشيفيا في مجال التشسية السقاييذ التي تحجد درجة تصػر الجو 

التشسية فيشاك مؤشرات عديدة لقياسيا كالسؤشرات االقترادية  وفيسا يتعمق بقياس 
واالجتساعية والدياسية ومؤشرات الحاجات األساسية ونهعية الحياة، وال يسكن االعتساد عمى جانب 

 واحد وإىسال بقية الجهانب الن التشسية عسمية شاممة متكاممة لكل نهاحي الحياة  

 التشسية السدتدامة 

التشسية بأشكاليا وتصبيقاتيا الستشػعة الذغل الذاغل لمعالع حتى األمذ بعج ان أصبحت   
القخيب، فان ىحا العالع أدرك بعج ان تفاقست مذاكمو انو ماض في شخيق يحتاج الى ترحيح وان نسػذج 
التشسية الحالي فيو تعجي عمى حقػق األجيال القادمة السيسا بعج ان ضيخت أزمات بيئية خصيخة مثل 

السشاخية والترحخ وقمة السياه العحبة وتقمز مداحات الغابات، وتمػث الساء واليػاء،  التغيخات
والفيزانات السجمخة الشاتجة عغ ارتفاع مشدػب مياه البحار واألنيار، واستشفاد السػارد غيخ الستججدة 

ف حجسًا السيسا بعج ان مارس اإلندان ضغػشًا كبيخة عمى البيئة أدت إلى ضيػر مذكالت بيئية تختم
وخصػرة حدب درجات الشسػ والتصػر التي وصمت إلييا األمع، مسا دفع بعجد مغ مشتقجي ذلظ الشسػذج 
التشسػي إلى الجعػة إلى نسػذج تشسػي بجيل مدتجام يعسل عمى تحقيق االندجام بيغ تحقيق األىجاف 

ثيغ أن التشسية السدتجامة . لحا يخى بع الباحلبيئة واستجامتيا مغ جية أخخى التشسػية مغ جية وحساية ا
ماىي اال نسػذج تشسػي بجيل عغ نسػذج التشسية الدابق الحي كان ييجف الى زيادة رفاىية اإلندان 

 بالجرجة االولى مغ وجية نطخ راسسالية 



لقج بجا السجتسع الجولي، مشح مشترف الثسانيشات مغ القخن الساضي، يجرك مجى الحاجة إلى 
طافخت الجيػد الدياسية والعمسية مغ اجل الحج مغ السذكالت البيئية التي ضيخت التشسية السدتجامة وقج ت

بجالء خالل عقج التدعيشيات مغ القخن السشرخم وقج ضيخت مفاىيع وتدسيات مختمفة قبل ان يشزج 
مفيػم التشسية السدتجامة الحي كان في بجايتو عبارة عغ صخخات اخحت تتعالى لمسحافطة عمى البيئة 

 Development withoutقػق األجيال القادمة ثع ضيخ ما يدسى "التشسية بجون تجميخ" وضسان ح
Destruction  الحي تبشتو مشطسة البيئة في األمع الستحجةUNEP  "وكحلظ مفيػم "التشسية اإليكػلػجية

Ecodevelopmentوقج تبع ذلظ عقج السؤتسخات والشجوات العالسية، إال ان أىع تقخيخ وضح مشيجية ، 
والريب ان االىتسام بالتشسية ، 5995نية العالسي الرادر عام التشسية السدتجامة ىػتقخيخ التشسية اإلندا

السدتجامة جاء نتيجة شبيعية لتشامي السذكالت والتحجيات التي تػاجييا البذخية، وىحه السذكالت البيئية 
انعكاسات سمبية عمى التشسية ليا ثسغ وكمسا زادت حجة ىحه السذكالت كمسا كان الثسغ باىزا ولو 

االقترادية واالجتساعية لمبمجان الستزخرة. ولعل أكثخ البمجان تزخرًا مغ السذكالت البيئية الجول الشامية 
ويتعامل  الػقاية وال عمى صعيج العالج.التي ليدت ليا القجرات واإلمكانيات الكافية ال عمى صعيج 

قي لعالقتو بحقػق األجيال القادمة، ويخى البعس أن التشسية البعس مع التشسية السدتجامة مغ جانب أخال
السدتجامة ردة فعل شبيعية لمشطام الرشاعي الخأسسالي الحي يبحث عغ الخبح دون الشطخ الى اآلثار 
الستختبة عمى ذلظ، لحا تحاول التشسية السدتجامة إصالح أخصاء األنطسة الخأسسالية التي لع تكغ عالقتيا 

ئة ومكػناتيا التشسية السدتجامة. واذا كانت األخيخة تعشي االستعسال السثالي الفعال لجسيع شيبة مع البي
السرادر عشاصخ البيئة فإنيا تخكد مغ جانب أخخ عمى وجػد حياة أفزل ورفاىية أعمى لكل فخد في 

القادمة فقط  السجتسع الحاضخ والسجتسع السدتقبمي أي انيا بعبارة اخخى ال تحتكخ مػارد البيئة لألجيال
 دون الشطخ الى احتياجات العالع الحاضخ.

وتتبايغ تعاريف التشسية السدتجامة بيغ الجول الشامية والجول الستقجمة، ففي الػقت الحي تشطخ فيو 
األخيخة الى التشسية السدتجامة عمى انيا إجخاء تخفيزات في استيالكيا مغ الصاقة والسػارد الصبيعية 

وية واألدخشة الستراعجة مغ مرانعيا. فان الجول الشامية تشطخ الى التشسية وتخفيس تجاربيا الشػ 
 السدتجامة عمى انيا تػضيف السػارد مغ اجل رفع مدتػى رفاىية الدكان.

انيا وتختمف تعخيفات التشسية السدتجامة بحدب االتجاه العام فعالع االجتساع يشطخ الييا عمى  
، السزظرد وتقميل ندب الخرهبة وإعظاء الحقهق الكاممة لمسرأةدعهات باتجاه تخفيض الشسه الدكاني 



نيا دعهات باتجاه تخفيض ندب الجرائم والبشاء اما القانػنييغ فيشطخون الى التشسية السدتجامة عمى ا
القانهني الرحيح لمسجتسع وتحدين العالقات الدولية والقزاء عمى مذاكل الحدود والسهارد السائية 

انيا تهجو لترسيخ نظام االنتخابات ومذاركة ، بيشسا يشطخ الدياسي الى التشسية السدتجامة عمى السذتركة
جسيع األفراد في اتخاذ القرار الدياسي داخل السجتسع، والقزاء عمى االنظسة الديكتاتهرية وترسيخ قيم 

 السهاطشة واالحترام الستبادل بين الدول والتفاعل االيجابي.

تعشي تفعيل وسائل اإلعالم ووسائل المي والسعمػماتي فان التشسية السدتجامة ومغ الجانب اإلع 
االتراالت من أجل إحداث التغييرات االجتساعية واالقترادية والتكشهلهجية السظمهبة إلحداث التغيرات 

 ، اذ ال يػجج شيء عمى وجو األرض إال ولو مفيػم أو مجلػل في التشسية السدتجامة. الدميسة

االستخدام األمثل لجانب البيئي ىػ األكثخ مالمدة ألىجاف التشسية السدتجامة مغ خالل ويبقى ا
لألراضي الزراعية، والسهارد السائية في العالم وزراعة السداحات الرحراوية واستخدام الظرق األفزل 

 ولكي تكػن التشسية مدتجامة يجب ان :  في الري وفي التخمص من الشفايات.

 لمجيل الحاضخ متصمبات األساسية والسذخوعة، دون أن تخل بقجرة السحيط  ان تييئ التشسية
الصبيعي عمى أن يييئ لألجيال التالية متصمباتيع، أو بعبارة أخخى، استجابة التشسية لحاجات 

 الحاضخ، دون السداومة عمى قجرة األجيال السقبمة عمى الػفاء بحاجاتيع
  مخاعاتيا فيسا يتعمق البيئة الصبيعية، وان ال تؤدي الى تخاعي السحجدات البيئية والذخوط الػاجب

 استشداف مػارد البيئة وتكػن ضامشة لحقػق األجيال القادمة.
  يفتخض بالتشسية السدتجامة ان تؤدي الى رفع مدتػيات السعيذة بالشدبة لألجيال الحالية وتصػيخ

دات الرحية، السؤسدات السدتػيات السعيذية الستعمقة بكل جػانب الحياة )السدكغ، السؤس
 التعميسية، السؤسدات الخجمية( .

 أىداف التشسية السدتدامة:   .ٕ-ٔ
األىجاف االقترادية واالجتساعية: يذيخ ىحيغ العشرخيغ الى عامميغ أساسيغ ىسا زيادة رفاىية  .5

السجتسع الى أقرى حج والقزاء عمى الفقخ مغ خالل االستغالل الستػازن لسػارد البيئة. فزال 
القة بيغ الصبيعة والدكان وتحديغ سبل الحرػل عمى الخجمات الرحية والتعميسية عغ الع

األساسية، الى جانب الػفاء بالحج األدنى مغ معاييخ االمغ واحتخام حقػق اإلندان واألىجاف 



الجانبية االخخى الستعمقة بتشسية الثقافات السختمفة والتشػع والتعجدية والسذاركة الفعمية لمقػاعج 
 بية في صشع القخار. الذع

اليجف الدياسي: ويقرج باليجف الدياسي تاميغ انػاع الحكع الجيسقخاشية والقزاء عمى القسع  .2
واالضصياد والعشرخية ونذخ مفاىيع الجيسقخاشية وحخية الفكخ والتشقل والتعبيخ ومذاركة األفخاد 

بيغ الخجل والسخأة وإعصاء في اتخاذ القخارات الدياسية داخل السجتسع فزال عغ تحقيق السداواة 
 األخيخة حقػقيا لتأخح دورىا في السجتسع.

اليجف البيئي ويتسثل بالحفاظ عمى السػارد الصبيعية دون السداس بالشطام االيكػلػجي لمبيئة  .3
وإتباع الػسائل الحجيثة لمسحافطة عمى البيئة واجتشاب اإلسخاف في استخجام األسسجة والسبيجات 

ىػر األنيار والبحيخات والتخبة وتيجد الحياة البخية وتمػث األغحية البذخية حتى ال تؤدي الى تج
واإلمجادات السائية، فزاًل عغ استخجام الخي استخجاما ححرا واجتشاب تسميح أراضي السحاصيل 
وتذبعيا بالساء الى جانب االبتعاد عغ التجارب الشػوية ورمي الشفايات في عخض البحار 

 .يفة والتػسع في استخجاميا لشطواستعسل الصاقة ا
 مفيهم الشقل .ٖ-ٔ

يعج الشقل مغ الطػاىخ البذخية الجيشاميكية الستذعبة الجػانب والتاثيخ وعمية فإعصاء مفيػم محجد 
لمشقل ال يسكغ ان يتحقق الختالف تخرز الكتاب والباحثيغ في مجال الشقل وعمية ضيخت مفاىيع 

نذاط نقمي بحاجة إلى مؤسدات شة ، مشيع مغ يؤكج بأنو متعجدة لمشقل كل مشيا تشطخ لو مغ زاوية معي
رئيدة في أداء  خدمة، وىشاك مغ يؤكج عمى ان الشقل  مخظظة ضسن محددات ومعايير تخظيظية

الشقل ىه العسمية او األداة التي ، ويحىب البعس إلى التأكيج بان  األنذظة االقترادية واالجتساعية
تحهيل الذيء من ، وعمية فان الشقل لغػيًا ىػ  عسمية الشقميةيتحقق من خالليا اليدف الرئيدي لم

. ولقج أكج القخان الكخيع عمى مجلػل الشقل في  ) نقمو يشقمو نقاًل فانتقل(، أي  مهضع إلى مهضع أخر
 جسمة ايات كخيسة :

ْحسنِ  للاِ  ِبْدِم ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

ْمَشا َوَلَقدْ } نَ  َوَرَزْقَشاُىم َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفي َوَحَسْمَشاُىمْ  آَدمَ  َبِشي َكرَّ َباتِ  مِّ ْمَشاُىمْ  الظَّيِّ  َكِثير   َعَمى َوَفزَّ
سَّنْ   ، 0ٓاإلسراء{ َتْفِزيالً  َخَمْقَشا مِّ



 ، 8الشحل{ َتْعَمُسهنَ  الَ  َما َوَيْخُمقُ  َوِزيَشةً  ِلَتْرَكُبهَىا َواْلَحِسيرَ  َواْلِبَغالَ  َواْلَخْيلَ }

َساَواتِ ال َخْمقِ  ِفي ِإنَّ }  َيشَفعُ  ِبَسا اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري  الَِّتي َواْلُفْمكِ  َوالشََّيارِ  المَّْيلِ  َواْخِتاَلفِ  َواأَلْرضِ  دَّ
 ، 6ٗٔالبقرة{ الشَّاَس 

ْيَشاهُ  َفَكذَُّبههُ } رَ } ،  0ٖيهنس{ َخاَلِئفَ  َوَجَعْمَشاُىمْ  اْلُفْمكِ  ِفي مََّعوُ  َوَمن َفَشجَّ  ِلَتْجِريَ  كَ اْلُفمْ  َلُكمُ  َوَسخَّ
رَ  ِبَأْمرِهِ  اْلَبْحرِ  ِفي  ، ٕٖإبراىيم{ اأَلْنَيارَ  َلُكمُ  َوَسخَّ

 ، ٕٕالسؤمشهن { ُتْحَسُمهنَ  اْلُفْمكِ  َوَعَمى َوَعَمْيَيا}

يََّتُيمْ  َحَسْمَشا َأنَّا لَُّيمْ  َوآَية  }  ٔٗيس { اْلَسْذُحهنِ  اْلُفْمكِ  ِفي ُذرِّ

وهُ  ُغاَلم   َىـَذا ُبْذَرى  َيا َقالَ  َدْلَههُ  َفَأْدَلى َواِرَدُىمْ  َفَأْرَسُمهاْ  َسيَّاَرة   َوَجاءْت }،  َعِميم   َوللّاُ  ِبَزاَعةً  َوَأَسرُّ
 ، 1ٔيهسف{ َيْعَسُمهنَ  ِبَسا

َتاء ِرْحَمةَ  ِإياَلِفِيمْ } ْيفِ  الذِّ  .ٕقريش{ َوالرَّ

 اما مفيع الشقل اصصالحًا يتجدج بتعخيف كل مغ :

والبزائع مغ مكان  ( أي نقل األشخاصمية شحن االحسال الساديةعسالشقل انو ) جان بهدسكي 
عسمية تحريك البزائع واإلفراد كل مشيسا باتجاه ىدفو والتي الشقل ) ىيهمانعخف ىاند  الى اخخ ،

عسمية تحريك الشقل بانو ) فيمبسعخف  ( ،يكهن بعض من ىذه األىداف اقترادية او غير اقترادية
او بيعيا الى نقاط االستيالك بالكسية السظمهبة والهقت السحدد وبكمفة البزائع من نقاط انتاجيا 

األداة التي عن طريقيا يسكن تهسيع الدهق واستغالل وي بان الشقل )سعد الدين عذسا واكج( ، معقهلة
السهارد البذرية والسادية التي لم تدتغل سابقًا باتجاه زيادة اإلنتاج وتحدين نهعيتو ويداىم في انتقال 

بكل  الشطخ وعمى أية حال فأنشا لػ أمعشا ( .لدمع واليد العاممة إلى األماكن التي تكهن فييا أكثر نفعاً ا
حركة الدمع ( ، )الشقل/ وجيو من أوجيو خمق السشفعة السكانيةىحه السفاىيع وغيخىا مثل )الشقل / 

محجودة او في عسميات ( لػججنا انحرارىا في جانب اقترادية واألشخاص واألفكار من مكان إلى أخر
حخكية فقط وىحا نتيجة لدعة السجى والتذعب لجػانب الشقل مع كافة األنذصة االقترادية ، ولكغ لع 
تأخحا بشطخ االعتبار عالقة الشقل بكافة جػانب التشسية السدتجامة وىحا ما تع الدعي إلى تحجيجه مغ خالل 

ألشخاص والبزائع وعشاصر اإلنتاج والخدمات بأنو عسمية تحريك اأعصاء مفيػم شامل لمشقل يتجدج )



(  واألفكار من مكان إلى أخر بغية تحقيق أىداف اقترادية واجتساعية وسياسية وعدكرية مرغهب فييا
 : األركان الخئيدة لمشقلومغ ىحا السفيػم يسكغ ان نحجد 

مدمات لتحقيق : الػسائل السختمفة التي تدتخجم في الشقل وما يختبط بكل مشيا مغ مدت العسمية .5
 الحخكة. 

: تكػن اىجاف متعجدة الجػانب بالشدبة لإلفخاد او الجول وتحقيق االىجاف يؤدي الى  األىداف .2
 تعطيع العسمية اإلنتاجية لمشقل . 

: لكي يكػن الشقل ناجحًا يشبغي ان يترف باألمان والكمف السشاسبة والتػقيت السالئع  الكفاءة .3
 لتحقيق اليجف .

 سمية الشقمية النساط الشقل كافة .في الع التكامل .4

جامة التشسية السدتالبذخية و وبشاء عميو يسكغ الخبط بيغ الشقل كفعالية مغ جية وبيغ التشسية 
 مغ جية اخخ وذلظ الن لمشقل جػانب واىسية مختمفة الجػانب :

 أىسية الشقل في التشسية السدتدامة .ٗ-ٔ

ة وتصػيخ السػارد الصبيعية والبذخية ، وتتحجد يقرج بالتشسية خمق السشفعة السكانية مغ خالل زياد
أىسية الشقل فييا بكػنو احج السجخالت الجامعة وذات التأثيخ الحاسع في تحجيج مالمح التشسية السدتجامة 
الي اقميع جغخافي حيث مغ خاللو تتعاضع العالقات السكانية بيغ األرض واإلندان متجدجة في نذاشو 

نتاجية والخجمية ثانيًا . حيث يعج الشقل السدئػل عغ تحقيق التػازن والتجانذ وحخكتو اواًل ونتاجاتو اال
االستثساري لبيئات تػششو فزاًل عغ دوره في أعادة رسع كافة خخائط التػزيعات لمطػاىخ البذخية التي 

 ترب في مجاالت تصػر االقميع واستجامتو .

قاليع مغ خالل شبكات األنساط السختمفة ، فالشقل مخادف جيج لمتعبيخ عغ مجى التشسية السكانية لال
الن عجم تػفخىا او اقترارىا عمى إحجى تمظ األنساط يجعل االقميع غيخ متقجمة وبالتالي ضعف التفاعل 

 شبيعة العالقة بيغ الشقل والتشسية السدتجامة :مع االقاليع االخخى، وتتجدج السكاني بيغ أجدائو مغ جية و 

A. ة متكاملة لمجموعة عناصر ٌعبر عنها بالنمو االقتصاديالتنمٌة المستدامة هً صور 

B.  الناتج المحلً االجمالً القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة 

C.  النمو االقتصادي ٌعمل على تغٌر اسقرارٌة توزٌع السكان وملئ الفواصل العمرانٌة 



D.  ظهورالنوٌات الحضرٌة التً تمٌل الى ان تكون بذور جدٌدة لنوٌات حضرٌة بالمستقبل 

E.  لشبكات النقلٌة لإلقلٌملالنوٌات الحضرٌة تسهم فً تحدٌد مالمح الصورة الحالٌة  . 

 وعمية تتجدج أىسية الشقل في جػانب التشسية السدتجامة مغ خالل الفقخات التالية :
 : أىسية الشقل في الجهانب االقترادية 
نتاجية عغ شخيق مداريغ الشقل احج عشاصخ اإلنتاج االقترادي الفاعل الستسثل بديادة القجرة اال .5

 رئيديغ تخفيس نفقات االنتاج ، وتعطيع الػفػرات الخبحية .

 امكانية لمػصػل واالترال السكاني لاليجي العاممة . الشقل ػفيخي .2

القيسة الشفعية واالقترادية ألية سمعة جاىدة لمشقل الن القيسة االقترادية لمدمعة  الشقل عطيعي .3
 التتحقق مالع تشقل .

التقشي في انساط الشقل يعج السدئػل عغ خجمة الدكان مغ خالل تػفيخ كافة االحتياجات التقجم  .4
 الغحائية والكسالية.

 لشقل عالقة بقيسة سعخ األرض وأىسيتيا االقترادية واالستثسارية . .5

 التقجم في صشاعة الشقل يخمق تخررًا وضيفيًا واسعًا . .6

تػفخ انساط نقل رخيرة تػفخ فخصة االترال  يديع الشقل في ضيػر مبجأ اإلنتاج الكبيخ في ضل .7
 باألسػاق الكبيخة لترخيف السشتجات وفق صيغ التبادل التجاري.

الشقل عامل مغ عػامل التػشغ الرشاعي لكػنو العامل الحاسع في اختيار السػقع األمثل  .8
 لمػحجات الرشاعية .

 :  أىسية الشقل في الجهانب الدياسية والعدكرية 
في تحقيق االترال السكاني بجاًل مغ العدلة واالنفرال مسا يديج مغ قػة الشقل عامل ميع  .5

 الجولة .

لمشقل عالقة بقػة الجولة كعامل مباشخ في تجعيع الػحجة القػمية والػششية بيغ نديج الجولة  .2
 البذخي .

ثخ لمشقل والسػاصالت السكانية والالمكانية األثخ البارز في تخسيخ روح السػاششة والتقميل مغ ا .3
 الحخكات االنفرالية .

تػفخ أنساط الشقل عشرخ أساسي في الحخاك السكاني لمقصاعات العدكخية والتي تحجد نصاقات  .4
 خجمتيا .



الجولة السدتقخة في أوضاعيا الجاخمية وقػية بعالقاتيا الخارجية تذيج استقخار وىيسشو عمى أراضييا  .5
 التشسية السدتجامة . وبالتالي ترل إلى مخحمة الشزج واالستقخار في مخاحل

 :  أىسية الشقل في الجهانب االجتساعية 
الشقل عشرخ ميع في إرساء قػاعج البشية التحتية الي اقميع ونذاط الحخكة العسخانية مغ خالل زرع  .5

 بحور الشػيات الحزخية .

قل ان االستغالل األفزل لمسػارد الصبيعية واالتداع السداحي يختبط بسجى تصػر وتعجد انساط الش .2
 السدئػلة عغ السطيخ األرضي خاصة الالنجسكيب البذخي .

يديع الشقل والسػاصالت بخدم فجػة السدافة مغ خالل االعتساد عمى السػاصفات اليشجسية والفشية  .3
 والتخصيصية لذكات الشقل بسختمف امتجاداتيا واتجاىاتيا . 

سيػلة الػصػل واالترال ويفرح يعتبخ الشقل محػر رئيدي لمتػسع العسخاني األفقي مسا يػفخه مغ  .4
 عغ ذلظ بطيػر مجن التػابع .

 لمشقل دور في رفع مؤشخات تشسية الخجمات التعميسية والرحية وتحفيد الػعي السعخفي . .5

  البيئيةاىسية الشقل : 
الحجيثة وخاصة الصائخات في التغمب عمى فجػة أسيست انطسة الشقل كافة وخاصة انطسة الشقل لقج  .5

لع تكغ معخوفة في صبيعية ال اسيست في اكتذاف السعالعفة الصبيعية وبالتالي نذاط الحخكة السدا
 عالسشا الكبيخ كشتيجة لمػقت السدتغخق في الخحالت . 

مغ فـي تحجيج مالمـح الخرائز السكانية ورسع شخرية أي إقميع جغخافي،  لمشقل الخياديان الجور  .2
 . يا البيئةعـغ تػزيع الصبيعية السدؤولالسػارد إمكانية استغالل خالل 

ذات السػقع الجغخافي  القاليعتخرز نقمي معيغ، فا االقاليع عمى تغالخرائز السػقعية أسب .3
، وىحا بجوره يعج خصػة ايجابية وراء تصػرىا األخخى  االقاليعالستسيد تطفخ بديػلة االترال ب

نسط  السشعدلة أو الحبيدة بحكع االعتساد عمـى قاليعي االي حيغ نجج الرػرة معكػسة فوتقجميا، ف
 حجد .نقمي م

فعاليات  بستيعاا في دودةلمحا تيادرقو لبيئةا عمى طلضغا ادةيز الى لشقميةا ةطألنشا متساى .4
 تالدمع وزتجا عجمل الشقل ةضسنا ريشػت ونح ودلجيا ذلب نم دب ال للمجاا ذاى في، و االندان

 دليوتدون  للنقا تحتياجاا دبس،  نىدألا دلحا نضم ددةلمتجا واردلما دامستخ، وا كالستيالا
 .جيولولبيا وعلتن، وا لعالميا خلمنا، وا لعامةا لصحةا جدتي تيلا ثالنبعاا

وتفاقع  للنقا عمى بمطلا زيادة لخالن م تالنبعاثاا نم للتقميوا وري ألحفا ودقولا كستيالا نم دلحا .5
 للنقا ءةكفا نتحسي عمى دتساع لتيا رةلمبتكا يمةدلبا تجياولومتكنواالعتساد عمى ا. مذكمة التمػث

  . لبيئةا حمايةو


