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 ملخص البحث
 

تواجه صنننننننمالبس اليوم  الدود ال الا دي الوتاهال  عتو ا م اد الىاأن بصب  م تدننننننن   د نننننننواادس   
دصدوم شخص في جيدع  نتالء ال اللا فب شركال  اقودالدهس ضخيس  26ف دميال ه يل ب ال  كثر دي 

تو ننا صننمالبس اليوم  مسوس ةننص ننصس اددااد عزاف  ال ترالا عتدرن اليوضننس ال ننرز س د ه ننص  ال الا 
اليوجه لدنننننمالبس اليوم  م ننننن ر ارق ال ادر الي نننننواادس ع  االنوىالدا ل الحثدي الضنننننوء بصب دي ا

عدثل ال الا  د (Kristin Billeson, Karolina Klasander, 2015) الوأثدرا  ال ننننننننننص دس ل ال 
دي الدننننننننمالبال  الوي تومالف  في اليلنننننننن ا التاللي د فام صننننننننمالبس اليوم  ال ال رن ت   مالل وادل 

الوا وأ ال دئي د عاليواد الكديدالئدس الخسرن د عاألجوأ  ال ننننننننننننننننص دس دثلالخالأجدس ال دئدس عاالجويالبدس 
دننننننننننمالبس اليوم  ل ُن نننننننننن  اليمخفضننننننننننس د عانو الم حىو  ال يالس د عبياللس األافالس كص ال قضننننننننننالهال 

(fletcher, 2014) الييالأةننننننننننال  الي ننننننننننواادس  بدئدال  ع جويالبدال    ل اف  ذا ال تث إلب أصننننننننننا د
د عتكيي   يدوه  اليو  س فب ددنننالنع اليوم  ال ال رن م ي وأزس ددنننر ال رحدس لوتىدد ادةنننواادس

 م ي وأزس ددننر ال رحدس النع اليوم  ال ال رنتىاها أؤزس إةننوسوبدس لواقع ادةننواادس فب ددننفب 
بصب باد دي  هضنننننننننننننننننال  إلىالء الضنننننننننننننننننوء دع  ال الحثدي فب  ذا الي الس بصب ال تث ع الوسوزر ت دي

دعارح  اليدالنع الي واادس اليوخددس في صمالبس اليوم  ال ال رن فب جي وأزس ددر ال رحدس
 ديالأةالت ا الي واادس  

 إةوسوبدهد ادةواادهد ددالنع اليوم  ال ال رهدأاةه  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة و مشكلة البحث:
 إلب  م اليالضننني الىرم  دي ال نننودمال د دسصع دمذ األن نننالندس التضنننالأن في التالصنننل الوسوأ دى 

 ترالا بي المالت  الوصوث دثل ال دئدس الىضننننننننننننننننالهال م ض حوس ك دراد عقصىال  نربالجالال اللا  ه الني
  كثر  خرى قضنننننالهال ظھر  ال ننننن  دمدال د دسصع عدع . الدنننننمالبدس عاليمو ال  عاألنوالج اليدنننننالنع
 الدنننننمالبدس عاليخصفال  بوادد نود س الھواء عتصوث السالقس ع ةنننننومراف اليمالخي الوغدر دمھال ت ىدااد
 مالل دئس ضنننننننالأن ةنننننننصع عت نننننننوزد  نوالج عكذلك الخضنننننننراء الي نننننننالحال  عتىصص األعزعم  ا ىس عتصف

 توجھال  ظھوأ دي البا كالم لذلك . ال دئس دع األن نننننننالم ت الدل ةنننننننوء بي فضنننننننو عاألن نننننننالمد
  2018 حيداد  األةواادس عدمھال الوديديدس لص دئس د الصرن

د عقنا إتخنذ  فكرن 1969ع مناللوتنالنا بنالد دنس ظ ر  دمنذ  كثر دي  أح دي بنالد فكرن ادةنننننننننننننننننونااع 
د دعتي  1972لص دئس ادن ننننالندس فب ةننننووك ولا بالد ادةننننواادس كيتوأ بالد لي تير األدا اليوتان 

صنننندالاس  ذا اليف ود دث ال  إدةالندس تتىد الميو ادقودننننالدى ع الودننننمدع دعم إحااث  ثالأ ةننننص دس 
بصب ال دئس د ع فب ال ىود الوحىس تسوأ دف ود الوميدس الي واادس دي خوس ادةودراتد دس ال الليدس 

تنان ع ال دئنس فب أزو د دع د تير األدا اليو1987برنناتوننا د دع تىرزر 1980لتينالهنس ال دئنس بنالد 
 د  1992بالد 
 توجھال  عحدي االقودنننننالدهس الوميدس بدي اد ت ام الو رزف ھذا ب ر برانالوونا ل مس حالعل  لىاع 

 بصب ابويالدھال خوس دي الي نننواادسد دسماللومي ةنننيد  عالوي سالس د د عاليواأد ال دئس بصب التفالظ
 : اةالةددي دفھوددي

 دى وس د ووى بصب لصتفالظ اليتدسس الظرعف دع الووافد  التالجال   دفھود :االعس دفھود  -1
 . ال لر لكل الي دلدس لصي اللدر

 عفي التالضر الوق  في التالجال  تص دس بصب ال دئس الىاأن  التاعد  دفھود :الثالني اليفھود  -2
 (2018)حميد،  . الوكمولوجدس عالوسوأا  االجويالبي دع الومظدا ترت   عالوي الي وى ل

ادةواادس فب صمالبس اليوم  ال ال رن لا تكي علدان ال البسد علكي ل ال تالأزخ ل رز ال ااهال  ع ع 
با  اد ويالد مالل تث بي  حدث ال الا دي اليتالعال  لوتىدد ذلك فب صمالبس اليوم  ال ال رند

ار   كثر إةواادس فديال لو صد مالدنوالج ع ادةو وم خوس فورن ال ودمال  ع ال   دمال  بمادال با  
  كبالي ويع ادةو ودبالن حيالهس ال دئس ماللو  در بي دخالعف ا ملأم األثالأ اليورت س بصب 

(GWILT,2014)  
 -د كيال لصب:علىا صمف ال الا دي ال الحثدي ادةواادس إلب  م ال

 ال  ا ال دئب  -1
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 ال  ا ادجويالبب  -2
 ال  ا ادقودالدى  -3
 الوىمب ال  ا  -4

 مالم ال الا دي  ه ا ال  اام ال دئب ع ادجويالبب  ا األكثر إثالأن لص اس حدث  م عفب ددنننننننننننننننننر
عالوب لمو  بم ال تصوث بدئب هتوس دعم يدنننننننننالنع اليوم  ال ال رن ل الييالأةنننننننننال  الغدر د نننننننننواادس
ادن  الثال  ةنننننننص دس م ننننننن ر إنوالج األلدالف الم ننننننن دس تأثدرا   ه ننننننن رتتىد ادةنننننننواادس ال دئدس حدث 

ع مالم د دي   ا ع  خسر الىضالهال فب الوق  التاللب عالوب ت ا الكرحوندس اليدالح س دنوالج األلدالف
ويثل في األةننننننيان الكديالعزس ال ننننننالدس الوي  هضننننننال نوم  خر دي الوصوث ع و الوصوث الرأابي الذى ل

عدي ثا تصوث ال  ن ر المدلت نوخاد مةثرن في اليمالاد الرأابدس عالوي تموىل ملنةل  ع مرخر إلب دداله 
مالل الا دي اليرك ال  ال نننننننالدس كاللودوالندود عاليم مدر عادر يال كيال  م إةنننننننوخااد الي داا  التلننننننرزس 

األةنننننننننننننننننينان في الورحس ل دى إلي عصنننننننننننننننننول نال إلب اليداله ليةنالفتنس اافال  دثنل دعدن الىسي عادر ال ع 
ال وفدس عدداله ن ر المدل عأعافاه بي ارزد دداله األدسالأ عحالدضنننننننننننننننننالفس إلي كل  ذه اليدنننننننننننننننننالدأ 

وم اليفرط ليواأد السالقس الغدر دو ادن الوزدس   هضنننننننننننننال  ادةنننننننننننننو يداله ن االاليو ننننننننننننن  س في تصوث 
  لولغدل ددالنع اليوم  ال ال رن

 ع الغدر د البس إ يالس دلةصس ال ىالهال الم  دس ع الىسع اليص  دس الغدر دسالمىس لصيواصفال عال هيةي 
ع التر  ديال ع الوب لوا الوخصص دم ال مسر  ادر د ننننننننننننواادس كاللوخصص دم ال فب دةر المفالهال   

 لولا إن  الثال  كرحوندس 
دي ادالب نظا ادداأن  فب ددنننننننننر  النب الىسالم األك ر دي اليدنننننننننالنعفد دال بي ال  ا ادجويالبب 

التالثس عتفوىر الم نننننننن س األك ر دي اليدننننننننالنع إلب فكر تاأزر عتميدس اليواأد ال لننننننننرزسد عزىودنننننننر 
الواأزر بصب الو صدا الي مب لص ياللس باعم ادةنوثيالأ فب تاأزر دالرزي الخسوط عادداأن الوةسب 

دال عالوةسب  م دلةصس ال ياللس الوب ت و ر بيالد  ذه الدمالبس  عترةخ ادنس الم لاى ادداأا  ال ص
ادر قالبصس لصتل إال ماللضننننننننننننغ  علد  ماللواأزر عت دئس ظرعف ال يل  كيال  م ال وقس بدي ظرعف 
ال يل اليمالة س دثالس دأجس التراأن عادضالءن عاليىالبا اليرزتس عحدي إأتفالم ادنوالجدس لد   بوقس 

يدنننننننننالنع صنننننننننغدرن الت ا ع خالصنننننننننس ال هف ي ال صنننننننننالحر ال يل فب الم ننننننننن س األك ر دي اليدنننننننننالنع
  كيال تفوىر ال الا دي اليدننننالنع إلب الخادال  األةننننالةنننندس لص ياللس دي حضننننالنس ألافالس اليووةننننسس

ال ننالدو   ع دعأا  اليدنناله المظدفننس  ع  دننالكي تمننالعس الس ننالد اادددننس  عحنناللونناللب لم ة  ذلننك بصب 
يس دال بدي ادداأن داى عالء ال يالس لصيدمع عداى قاأت ا بصب ادنوالج ع ص ت   مالم ف ون ضخ

 .ميخوصف دأجالت ال عال ياللس فب إح الة ا مالدنويالء ليةالم ال يل
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بصب  دع الوركدر ال ال رن فب صنننمالبس اليوم  االةنننواادس  يدس  تمالعل  ال الا دي الاأاةنننال علىا 
 عفديال لصب برض ل اد دي الاأاةال  الوب تمالعل  ال  ا ال دئب لإلةواادس:  ال  ا ال دئب

نالقلنننننن  ادةننننننواادس فب صننننننمالبس اليوم   عالوب  2017دأاةننننننس  دالنب ددننننننسفب بالبا ح ننننننمدي  
ال ال رن ع كدفدس تتىدد ادةنننننواادس فب  ذا الىسالم ع  هضنننننال  كدفدس إنوالج دمو ال  دص  ننننندس صننننناهىس 

كيال  د دع برض لصخالدال  ع األلدالف ال ضننننننوزس ع الي ننننننواادس ع  نوام الدنننننن الاال  الس د دس لص دئس
تث ع الوتصدل  حا ددنالنع اليوم  ال ال رن فب ددنر ع اليدناأن لصيوم  ال ضنوزس تمالعل  مالل 

  ااف  التاتا ت علىا عقالد  م رض ديالأةنالته الي نواادس اليو صىس ماخودالأ األلدالف ع الدن الاال د
 الألتب:كالاأاةس 

 عالوب ت ا حاللداَل إت اله بالليب  نلر ثىالفس اليوم  الي واادس  -1
 بدئس خاللدس دي الوصوث حد األجدالس الىالددس فب  -2

 عقا كالن   حا نوالئ  الاأاةس تىاها  داه لصتفالظ بصب ال دئس خوس دراحل تدمدع اليوم   
الوب نالقلنننننن  الوضننننننع التاللب لدننننننمالبس   2017 ددرعن ب ا الظال ر ب دا دتيا دأاةننننننس ع اهضننننننال  

د  لد  ال الليدسداء ال دئب فى   عدىالأن  الموالئ  مالليىالاليوم  ال ال رن فب ددنننننننننننننننننر دي نالحدس األ
عفديال لصب  علىا تمالعل   هضننننننننننال  السر  اليخوصفس لىدالب األداء ال دئب فب ددننننننننننالنع اليوم  ال ال رن

   ااف الاأاةس:
دأاةس الوضع التاللب لألداء ال دئب ع تىدديه فب باد دي ددالنع اليوم  ال ال رن فب ددر  -1

 ع دىالأنوه مالليىاللد  ال الليدس 
ال دئب ع ترشنننننندا اليواأد ليدننننننالنع اليوم  ال ال رن اليدننننننرزس ع عضننننننع دىورحال  لرفع األداء  -2

 ماللواللب تتىدد ادةواادس ال دئدس 
توفدر درجع ماللصغس ال رحدس فب د الس دعأ تت ننننننننننننننننندي ال  ا ال دئب فب تتىدد ادةنننننننننننننننننواادس فب  -3

 صمالبس اليوم  ال ال رن اليدرزس 
 الاأاةس كيال لصب:  علىا تا تتالا   ااف 2017ددتيا ةدا شرزي  دأاةسع  هضال  

 .لألززالء ال رز س لصيوضس ال ص دس األثالأ بصي الضوء إلىالء -1
 .األززالء عانوالجھال تديدا مي الس ادةواادس عد اللدر  خوقدال  تتالا -2
 اليوضس ال رز س  شركال  بھال تىود الوي الخالائس الييالأةال  ابراز  -3
 لألززالء ال رز س  اليوضس في ادةواادس د اللدر لوس دد اقوراحال  تىاها -4

 ع إتضت    يدس الاأاةس فديال لصب:
 .لص داا  تديدا األززالء د الس فب االةواادس بصب ال رز س اليوضس تأثدر دأاةس -
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 ملننننركال  ال ننننداا  الخالدال  ميوم  تىصدل  ع بووحدا الخالصننننس االةننننواادس اةننننوراتد دس ارح -
ارزد  بي بھال الخالصنننننس الو نننننوزىدس الىسالبال  ع داليدنننننرزسال الھرن  اليوم  عانوالج تدنننننيدا
 .ال ال رن اليوم  ددم ي  أاء دأاةس

د عالوأثدرا  ال ننص دس ال ال رن  فب قسالم اليوم  االةننواادسدف ود  الاأاةننال  ال ننالمىسعلىا نالقلنن   
فب صنننمالبس اليوم  ال ال رن دي خوس  االةنننواادسعكدفدس الوصنننوس لوتىدد لصدنننمالبس بصب ال دئس 

   ديال لوفد دع الاأاةس التاللدس لوةواادسال  ا ال دئب 
ا وي  ال الا دي الاأاةننننننننننننننننال  مس د س ال  ا االجويالبي عضننننننننننننننننرعأه  ال نغفل قديوه في د الس كيال 

عالوب تمالعل    2017   هال  هللا ح ننننمبد  اةننننواادس صننننمالبس اليوم  عدي  ذه الاأاةننننال  دأاةننننس
 لينظرن بالدس بصب االةننواادس في صننمالبس اليوم  عليالذا لو مب دوأد دي خوس االةننواادسدأاةننس 

د علىا عكدف لوا إبالقس بيصدس الومفدذ عتيةدم الال صاام المالددس ديالأةنننننننننال  د نننننننننواادس بدئد ال عاجويالبد ال 
دي اليمو ال   مالبو الأ الاليمو ال  اليص  دس اليدموبس دي ال دمر لاأاةس  ثر ال بصب ال دئس  اخودر 
فصىا تمالعل   ثر اليواد الكديدالئدس الي نننوخادس فب  االجويالبدس دال دي المالحدس  بالليدال   لنننالأاانواألكثر 

الدنمالبس بصب صنتس ال الدصدي ع نالقلن   هضنال  األجوأ اليمخفضنس ع ةنالبال  ال يل الغدر دمالةن س 
 األخرى  االجويالبدسعال الا دي الىضالهال 

دأاةنننس صنننمالبس اليوم  عاليم نننوجال  دي دمظوأ  إلب اف عالوب ت (Księżak, 2016)عدأاةنننس 
الي ن علدس االجويالبدس لصلنركال    عال  عق ل كل شنيء د ل تث في السر  الوي تو الدل ب ال شنركال  
 ذا الىسالم دع قضننالهال الي نن علدس االجويالبدس الوي ت و ر د يس ملننةل خالئ لخدننالئص صننمالبس 

  ثالند ال د تا تتالا عتتصدل دعافع تمفدذ الي ننننن علدس االجويالبدس لصلنننننركال  في د الس ليوم  ال ال رنا
اليم نننننننوجال  عاليوم   ثاللث ال د توا دمالقلنننننننس ديالأةنننننننال  الي ننننننن علدس االجويالبدس لصلنننننننركال  للننننننركس 

H&M Hennes & Mauritz AB  ا ت يل في د ع ي شنننننننننننركس دو ادن ال م ننننننننننندال  د رعفس جدا 
  قسالم اليوضس 
كولننننننننننالف دال إذا كالن  الي نننننننننن علدس إ عالوب  اف  إلب  2014د Płonka دأاةننننننننننس  ع مالم  هضننننننننننال  

االجوينالبدنس لصلنننننننننننننننننركنال  كينال  جرت نال ال ودنال  الو نالأزنس لألززنالء في الي نالال  الثوثنس الرئد نننننننننننننننندس 
لصي نننننن علدس االجويالبدس لصلننننننركال   ال دئس عحىو  ادن ننننننالم عحىو  التدوام  ت د  إلب اةننننننوراتد دس 

 علدس االجويالبدس لصلنننننركال   نالجتس لصي نننننن علدس االجويالبدس لصلنننننركال  عت ننننننوزد قالئا بصب الي نننننن ع 
 أح س  دثصس ةنننننوقدس لصي ننننن علدس االجويالبدس لصلنننننركال  كيال  ي دس ىس في صنننننمالبس  الااأةنننننستومالعس 

اليوم  لوا تتصدل بيص ا عنيالذج األبيالس عاةوراتد دس الي  علدس االجويالبدس لصلركال  عال وقال  
اليوننالحننس فديننال لو صد مي ننالال   ال ننالدننس  مننال دي خوس ال دننالنننال  الرةنننننننننننننننننيدننس عالي صودننال  ادبوددننس
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 الي  علدس االجويالبدس لصلركال  الثوثس األكثر   يدس: حيالهس ال دئس عحىو  ادن الم عأبالهس التدوام
 م الم الح دع األةننننننننناللدر الي نننننننننواادس عاألخوقدس في تدنننننننننيدا ع نوالج  علىا  ظ ر  نوالئ  الاأاةنننننننننس

  صب الي الال  الثوثس دوجود ملرط  م لوا تس دىه مالةويراأ ب اليوم  ال ال رن
 رن م ي وأزس إلب الىدالد باأاةنننننننننننننننس ددااندس ل اد دي ددنننننننننننننننالنع اليوم  ال ال ال الحثوم عقا دفع  ذا 

 د عدي  مال االجويالبيع  ال دئيالخالصننننننس مالل  الي  الي ننننننواادس  الديالأةننننننالتددننننننر ال رحدس عأصننننننا 
 -: التالى الرئيسيالسؤال فى  ال تث هيةي تصخدص دلةصس

ه مهورية فى البعدين البيئي واالجتماعي فى مصتتتتتتتابع الماهز ال ا     االستتتتتتتتدامةواقع ما "
 -، ويتفرع من  ذا السؤالين هعدين رئيسان:"مصر العربية ؟

  خوس دراحل الو  در عادنوالج  ال دئيعاقع اةواادس ال  ا  
 اليرت   مالل ياللس  عاقع اةواادس ال  ا االجويالبي   

  دف البحث :
الييالأةنننننننننال  الي نننننننننواادس  بدئدال  ع جويالبدال   اليو  س فب ددنننننننننالنع اليوم  ال ال رن  أصنننننننننا -

  م ي وأزس ددر ال رحدس لوتىدد ادةواادس
 : البحثأ مية 

 تكيي   يدس ال تث فب:
تىاها أؤزس إةنننننوسوبدس لواقع ادةنننننواادس فب ددنننننالنع اليوم  ال ال رن ت دي ال الحثدي فب  ذا  -

 ر الي الس بصب ال تث ع الوسوز
ال ال رن فب  إلىالء الضنوء بصب باد دي اليدنالنع الي نواادس اليوخدندس في صنمالبس اليوم  -

 دعارح ديالأةالت ا الي واادس   جي وأزس ددر ال رحدس
 مصطلحات البحث :

 Sustainabilityإلستدامة : ا
   2007د Joyce M  &Others  وواصل ع د ويردداأ اةواادس  عد مال ال د
 اإلستدامة إصطاحاً :

 Janet) التالضنننر دعم الي نننالب متد األجدالس الىالددس فب إشننن الم إحودالجالت ا احودالجال إشننن الم  
Hethorn & Connie Ulasewicz, 2008)      

 تعريف إجرائى لإلستدامة:
بصب  ن ال د يوبس ديالأةننننننال  تىمي عتتا دي األضننننننراأ ال دئدس ع  االةننننننواادس ال الحثوم  رف عز

 الي و صكدي  احودالجال المالت س بي ززالدن د اال  ادنوالج لوص دس  االجويالبدس
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 منهج البحث:
 ع ال دئدس  دأاةننوه االةننوسوبدس بي عاقع الييالأةننال  في  الوصننفي اليم   التالليال تث  ت عا   

 الةنننوخوئ ال تث بدمس ال رحدس ددنننر جي وأزس في ال ال رن اليوم  ددنننالنع فب   االجويالبدس
  ال تث   ااف تتىد الوي الموالئ 

 حدود البحث :
 -:هىودر ال تث بصب

  : ع ب ال دئدننس ع  االةنننننننننننننننننونناادننسلومننالعس ال تننث دتوأزي فى  دي الحتدود المووتتتتتتتتتوعيتة
  االجويالبدس

 : دال بدي اليووةسس عك درن الت ا  ددالنع م ي وأزس ددر ال رحدس 9 الحدود المكابية 
 :اليان دي ال الدب دي لماللر عحوب ال الدب ع ال لرعم دي ف رالر  حدود زمنيه 

 اإلطار النظرى:
تو اد صوأ ادةواادس فب صمالبس اليوم  ال ال رن ف ب قا تكوم فب صوأن إةوخااد اليواد 

تتووى بصب دواد    ع الوب الOrganic or Eco Fabrics األعلدس عالخالدال  ال ضوزس  
كيدالئدس ع المالت س دي الي داا  التلرزس ع ال ردونال  الي وخادس  ثمالء الرأابس د  ع قا تكوم 

 ى   Fair Tradeادةواادس فب صوأن إبالدن الواعزر ,  ع قا تكوم فب صوأن الو الأن ال الدلس  
ضال  ال يل فب الوأكا دي حدوس ال يالس بصب األجوأ الوب تومالةر دع الي  ود الي ذعس ع  ه

ظرعف بيل دمالة س دي حدث دةالم ال يل ع باد ةالبال  ال يل ع حدوس ال يالس بصب 
   د  ةصوب باد عجود فالقا  ع دخصفال د وتىالت ا ملةل بالدس د ع قا تكوم ادةواادس فب تس د

  Zero Waste    
 أ داف اإلستدامة فى صناعة الماهز ال ا   :

صننننمالبس اليوم  ع الم نننند  دي  المالت س بي مفالهال ادن  الثال  عالإةننننو وم اليواأد ع ت ا دلننننةصس 
اليلنننةو  اليومالددس فب الاعس الغرحدس مالدضنننالفس إلب برء اليواد الكديدالئدس الي نننوخادس فب إنوالج 

فيع بااهس الثوأن الدنننننننننمالبدس عالوب  د  إلب الميو ال نننننننننرزع فب د   ,2013Niinimaki الم ننننننننند   
الم ذأعن تأثدر ال بصب التداله ال لننننننننرزس  ب ظوا ر ا د دس ت اد إةننننننننويراأ تكمولوجدال ادنوالج عالذى ك

التدننالن مسرزىننس ا د دننس بصب كوكننر األأض عدي  ننذه الظوا ر ادحو ننالب التراأىدتننركننل ا ىننال  
األعزعمد اليسر التيضننننننننننب د تصوث ال واء د ع خووس الووازم ال دئبد عال الر ماللذكر  م اةنننننننننالب 

  الم ننننننننننننن دس حدث تا تسوزر اليدةمس فب اليراحل اليخوصفس فب الثوأن الدنننننننننننننمالبدس كالم الدنننننننننننننمالبال
صننننمالبس الغرس ع الم نننند  عالذى  دى إلب تميدس ع تسوأ الدننننمالبال  الم نننن دس دع تراجع د شنننرا  
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إةنننننواادس التدالن الس د دس نود س ززالدن ادةنننننو وم عز و ر ال اف الرئد نننننب دي ادةنننننواادس  و ترم 
س الىالددس ال دش فده ع ذلك مابالدن ادترام لصمظا ال دئدس ع باللا لألجدالس الىالددس ت نننننننننننننننننوسدع األجدال

                                                                                                                           (Önlü, 2017)ادجويالبدس ع ادقودالدهس  
 -واادس فب صمالبس اليوم  إلب األتب:ع ت اف ادة

 إحوراد ال دئدس الس د دس عذلك دي خوس: -1
 ترشدا إةو وم اليواأد الس د دس ع ادةوغوس األدثل ل ال خالصس الغدر دو اد دم ال  -
 ترشدا إةو وم ددالدأ السالقس الغدر دو ادن  -
 ليوم  التا دي اليصوثال  ع ادن  الثال  المالت س بي دراحل ادنوالج فب صمالبس ا -
إةنننوخااد خالدال  صننناهىس لص دئس قاأ اددةالم عتىصدل إةنننوخااد اليواد الكيدالئدس ةنننواء فب درحصس  -

زأابس الىسي ع األلدالف الم التدس  د داا  ع  ةننننننننننننننيان كيدالئدس        ع فب درحصس ت  در الخالد 
دس فب دثل الدننننننننن غال  الكيدالئدس ع خدرا  دراحل الو  در الم الئب لصيمو  دثل األح الأ الي نننننننننوخا

الس نالبنس بصب اليمو   ع الو  درا  الم نالئدنس لصيوم  اليدنننننننننننننننننموبنس دي ال دمر دثنل بيصدنال  
 ا دل ال دمر  

 ادت اله إلب إبالدن تاعزر اليخصفال  الدمالبدس دثل اليالء المالت  دي الد الاس عادر ال  -
 ل ال ت رزر الوبب مالليلةو  ال دئدس الىالئيس عدلالأكس الي ة ال  الدمالبدس فب إه الد حصوس  -
 تتىدد نوبدس حداله  فضل لص الدصدي عذلك دي خوس: -2
 فرض باد ةالبال  بيل دمالة س  -
 توفدر األدي ع ال ودس الي مدس لص الدصدي   -
 الرقالمس بصب تس دد الىواندي اليمظيس ل ياللس األافالس فب اليدالنع   -
 الي العان بدي الرجالس ع الم الء فب ال يل  -
 :تتىدد ال االس ادقودالدهس عذلك دي خوس -3
توفدر حا  دنب بالدس دي األجوأ عالو وزض اليالدى اليمالةننننننننننننر ل ننننننننننننالبال  ال يل ادضننننننننننننالفدس  -

 لص الدصدي 
 األة الأ ال الدلس لصيراأبدي دىالبل دتالصدص ا الرأابدس الوب ت ويا بصد ال الدمالبال  الم  دس  -

ثوثس  االبو الأم دي  االةواادس م تأخذ صمالبس اليوم  الوب ت  ب لوتىدد  األدر الذى ه وابب
الذى لواجه صننننننمالبس اليوم   و إداأن  فاللوتا  د االقودننننننالد –ال دئس – الي ويع  أئد نننننندسجوانر 

د هيةي  م ل ا   ذا دي خوس المظر لوةننننننواادسعت مب ن   شننننننالدل  مي ننننننئولدس ذه ال وانر الثوثس 
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ل دئدس ع السر  الوب هيةي  م تىصل دي األثالأ ا عاكولنننننننننننالففب األةننننننننننناللدر التاللدس دنوالج اليوم  
   (GWILT,2014)اليرت سس ب ال ع تت دم ال االجويالبدس

تواجه صننننمالبس اليوم  الدود ال الا دي الوتاهال  عتو ا م اد الىاأن بصب  م تدنننن   د ننننواادس     
دصدوم شخص في جيدع  نتالء ال اللا فب شركال  اقودالدهس ضخيس  26ف دميال ه يل ب ال  كثر دي 

تو ننا صننمالبس اليوم  مسوس ةننص ننصس اددااد عزاف  ال ترالا عتدرن اليوضننس ال ننرز س د ه ننص  ال الا 
اليوجه لدنننننمالبس اليوم  م ننننن ر ارق ال ادر الي نننننواادس ع  االنوىالدا ل الحثدي الضنننننوء بصب دي ا

 (Kristin Billeson, Karolina Klasander, 2015) الوأثدرا  ال ص دس ل ال 
عدثل ال الا دي الدنننننمالبال  الوي تومالف  في اليلننننن ا التاللي د فام صنننننمالبس اليوم  ال ال رن    

الوا وأ ال دئي د عاليواد الكديدالئدس الخسرن  ال ص دس دثلت   مالل وادل الخالأجدس ال دئدس عاالجويالبدس 
ال صنننمالبس د عاألجوأ اليمخفضنننس د عانو الم حىو  ال يالس د عبياللس األافالس كص ال قضنننالهال ابوصد  ب 

 (fletcher, 2014)اليوم  
عت ا صنمالبس اليوم  عالم ند  عاحان دي الدنمالبال  األكثر تصوزثال في ال اللا د فكل درحصس دي    

دراحل إنوالج اليوم  عةنص نصس الووأزا الم ند دس ت اد كوك مال عدواأدنال دبصب ةن دل اليثالس  كثر دي 
 صك اليداله دنوالج كدصواراد عاحا دي الىسي د عت ننننننننننوخاد ال الا دي اليواد لور دي ت ننننننننننو 000د20

الكديدالئدس في صننننننمالبس الم نننننند  ل يصدال  الدنننننن الاس عالولننننننسدر د كيال لمو  بم ال كيدال  ك درن دي 
   2017د Luo Wang and Bin Shen ثالني  ك دا الكرحوم 

 الماهز و النسيج :األثار السلبية لصناعة 
إم إنوالج اليوم  ال ال رن ع إةنوخااد ال ع الوخصص دم ال له  ثالأ ك درن بدئدال  ع إجويالبدال  عفديال لصب 
د يوبس دي ااثالأ ال نص دس لدنمالبس اليوم  ع الم ند  خوس ةنص نصس اددااد كيال  و دوضن  فب 

اليوم  ال ال رن ملننننننةل  د ع ب  هضنننننننال  تيثل باد دي اليلنننننننالكل الوب تواجه صنننننننمالبس 1اللنننننننةل  
 -بالد:

  (GWILT,2014)  ةص صس إدااد صمالبس اليوم  ع الم د 1شةل  
 Materials :  أواًل: المواد الخام 

 الي داا  التلرزس ع الفسرزس الي وخادس فب زأابس األلدالف الم التدس  -
 اليداله الي و صكس فب زأابس األلدالف الم التدس  -

المواد الخام 
Materials

إنتاج المالبس و 
النسيج  

Fabric and 
Garment 

Production

التجزئة و 
التوزيع  

Distribution 
and Retail 

اإلستعمال

Use

التخلص من 
الملبس 
Disposal 
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 الم التدس  الو الو  الوأاثدس بصب األلدالف  -
 الظرعف اليوئيس ع األة الأ ال الدلس لصيراأبدي فب دىالبل دتالصدص ا  -
 الرفد ماللتدوانال    األلدالف التدواندس    -
 Gwilt, Apractical Guide to) إةنننننننننننننننننوخنننااد ال ورعس فب األلدنننالف الدنننننننننننننننننمنننالبدنننس   -

Sustainable Fashion, 2014) 
 :Fabric and Garment Productionثابيًا: إبتاج الماهز و النسيج  

 إةوخااد اليواد الكديدالئدس فب الي الل ال  الم  دس   -
 إةو وم اليالء ع السالقس فب بيصدال  الم د   -
 المفالهال  ع ال ىالهال الم  دس  -
 الو  ئس ع الوغصدف  -
 الظرعف اليتدسس مالل الدصدي فب اليدمع  -

 : Distribution and Retailثالثًا: الت  ئة و التوزيع  
 اليم  ث  ثمالء بيصدال  المىل CO2 االز ثالنب  ك دا الكرحوم  -
 السالقس الي وخادس فب دمالفذ ال دع  -

 : Useراهعًا: اإلستخدام 
 اليمظفال  الكديدالئدس الي وخادس فب تمظدف الىس س اليص  دس  -
 ع الو فدف ع الكب اليالء ع السالقس الي وخادس فب الغ دل  -

 : Disposalخامسًا: التخلص من الملبز 
 كيدال  ك درن دي اليوم  الي و يصس تذ ر إلب دةر المفالهال    -
 Apractical Guide toد Gwilt  الوخصص الي ةر دي اليوم  م نن ر تغدر اليوضننس  -

Sustainable Fashion 2014د  
د ننووزال  ال ننو  الوب تابي ال صننمالبس اليوم  ع الم نند   مالم ةننو  دومالددس دي بدي ال الا دي 

لصيوم  الي نننواادس  بصب الراا دي  م اليوضنننس الي نننواادس قا ت اع دف ودال  حالثال   ن ننن دال  إلب  م 
اليخالعف األعلدس اليو صىس ماللودنننننننننننننيدا ع ال دئس قا  ثدر  فب ال نننننننننننننودمال  عدمذ ذلك التدي تا إت الم 

سر  لصتا دي تأثدر صمالبس اليوم  ع الم د  بصب ال دئس ع الي ويعد فب حدي ظل ال الا دي ال
الوركدر دائيال  بصب إخودالأ دواد  علدس صننننناهىس لص دئس  دال االم فدنننننمالبس اليوم  ع الم ننننند  التاللدس 

د Gwilt  تو مب ال الا دي السر  اليخوصفس إلب جالنر إخودالأ دواد صنننناهىس لص دئس لودننننمدع الم نننند 
Apractical Guide to Sustainable Fashion 2014د  
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 -عفديال لصب تفددل لص  اام دتل الاأاةس:
 اإلستدامة البيئية:

 حاعدا ا د ي بدئي نظالد  م لكل ت مي عالوي ال دئدسد التاعد دف ود بصب ال دئي ال  ا لرتكر
 ه مي الىاأن الس د دس ل ذه ت العز    ع م عاالةنننننننومراف االةنننننننو وم دي هيةي ت العز ال ال د دمس
 عضنننننع دائيال ت مي ال دئي اليمظوأ دي االةنننننواادس فام عحاللواللي .أج س بو ال دئي المظالد تا وأ

 عقسع اليداله عاةننننومراف ال نننندئس ادنوالج ع نيالط عالوصوث ال ننننةالني عالميو االةننننو وم التاعد  دالد
عز مب  هضنننال  ال  ا ال دئب بوىصدل الوأثدرا  ال نننص دس  . 2011 ب االرحييد الورحس  عان راف الغالمال 

عادن  الثال  الوب تمو  خوس جيدع دراحل عبيصدال  ادنوالج ع ةننننننننننننص ننننننننننننصس الووأزاد عذلك دي خوس 
خصد عتف دل الفرئ لوىصدل األضراأ عأفع الوبب ال دئب عدبا الي الدأا  ال دئدس لرزالدن ادةوثيالأا  

و صد ال  ا ال دئب ماللتفالظ بصب اليواأد اليالدهس ع ال دولوجدس ع فو   ةننننننننننننننوا  جالان لصودننننننننننننننالر  عز
كالدةننننننوخااد األدثل لألأاضننننننب الرأابدس ع اليواأد اليالئدس ع الوموم ال دولوجبد عاليمال  ال الليب دي 

 خوس األة  الوب تىود  بصد ال ادةواادس دي حدث ادبو الأا  ال دئدس ع ب:
فال  ال تو اى قاأن األأض بصب إةننننود الب ال  ع حوب قالبان اليخرجال : ع ب درابالن تكوزي دخص -

 ت اد قاأن األأض بصب إةود الب ال د وى ُو 
قالبان الياخو : ع ب اليدننننننننننننننالدأ اليو ادن دثل اليالء ع ال واء ع الورحس ع اليدننننننننننننننالدأ ادر  -

ددننننالنع اليوم   دتياد دعأ ال  ا ال دئب فب تتىدد ادةننننواادس فب  اليو ادن دثل ال ورعس  
  2017ال ال رن:فرئ عتتاهال :د 

ت ا صننننننننمالبس اليوم  ع الم نننننننند  األكثر إةننننننننو وكال  لصيالء دي بدي الدننننننننمالبال  اليخوصفس فديال باا 
الرأابننننننس عزمو  بم ننننننال إن  ننننننالثننننننال  كيدننننننالئدننننننس مةيدننننننال  ك درن ت ثر تننننننأثدر د ننننننالشنننننننننننننننننر بصب ال دئنننننس 

 2013Niinimaki,  د ذا الوأثدر  الئل م ننننننننننننن ر ح ا إنوالج صنننننننننننننمالبس اليوم  ع الم ننننننننننننند  بصب
د ووى ال اللا د ع هضاَل م  ر باد تدرز  شركال  عددالنع اليوم  ع الم د  مالل دالنال  التىدىدس 

  الخالصس ماللوأثدرا  ال دئدس ع ادن  الثال  المالت س بي ادنوالج 
 اإلستدامة اإلجتماعية: .1

 لص لننننر مضننننيالم ت نننني  الوي عالتىو   اليواأد توفدر بصب الىاأن"  ي فالالةننننواادس ال  اد  ذا عفد
 عةننةي عت صدا عترحدس عصننتس  كل دي األةننالةندس التالجدال  بصب س كاللتدننو ال دش في الرفال دس

 التدالن في د موزس عالي نننننننال يس  ع بدمدس كالن  ةنننننننواء عال نننننننصع الخادال  بصب عكذلك التدنننننننوس
 بدي الس ىال  اليخوصفس فب ترلف عجود االةواادس ه ووجر  ذه حىوق اد لوتىدد عحيالهس ال دالةدس
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 تلننن ع عالوي عاالهةولوجدس عاالقودنننالدهس ال ننندالةننندس عالدنننرابال  الووترا  بي نف  الي ويع م داا
    2011 ب االرحييد  تفالقا الود العان  بصب

اليوأد ال لنننننننننرى فانمال ن ا بصب كالفس عليال كالن  صنننننننننمالبس اليوم  ت ويا ملنننننننننةل  ةنننننننننالةنننننننننب بصب 
د نووزال  اليدنالنع ةنواء صنغدرن دووةنسس  ع ك درن إبويالدا  دصتوظال  بصب ال مدنر ال لنرىدعز مب 
ال النر ادجويالبب فب صمالبس اليوم  بو دئس ظرعف بيل دمالة ه عتس دد التا األدنب لألجوأ 

دع ظرعف كل دملنأن عحيال هضنيي  ع ال نودس ع الدنتس الي مدس عتس دد قواندي ال يل ميال لووافد
لص يالس التدننننننننننننننوس بصب حىوق ا عحاللواللب  داء عاج الت ا مةفالءندعتلنننننننننننننن د  ا بصب تسوزر د الأات ا 

 دتياد دعأ ال  ا ال دئب فب تتىدد ادةننننننننننننواادس فب  دعدي ثا تتىدد األ ااف اليرجون لصيملننننننننننننرن 
د علىا إةنوتوذ  اليلنةو  األخوقدس ع باد  2017ددنالنع اليوم  ال ال رن:فرئ عتتاهال :د 

إةننننواادس صننننمالبس اليوم  بصب ادنو اله عذلك دمذ  م إت    صننننمالبس اليوم  ال ال رن إلب تكصفس 
الودننننمدع األقل  عالوب االل ال  دال تكوم فب دعس  ةنننندال ع اللننننر  األقدننننب خوس الخي نننس عبلنننرعم 

  (Niinimaki, Sustainable Fashion: New Approeches, 2013) ةنننننننننننمس اليالضننننننننننندس
عالوب عصننننننننننف ال تىرزر الدوند ننننننننننةو لص صود بصب  ن ال دأةنننننننننناله  Rana Plazaعكالن  حالدثس أانال بوزا

عقع ادن دالأ كيال  داف س لص الا دي اليمظيال  ع التركال  لصيسالل س مالدةنننننننننننننننننواادس ادجويالبدس عقا
دي ال نالدصدي ع ااص  ا دي الم ننننننننننننننننننالء  1100عتوفب فد نال  كثر دي  2013ذكر الوىرزر فب  برزنل 

 د  1ال الدو  فب صننمالبس اليوم  حدميال إن الأ ددننمع دةوم دي بان اوابد كيال فب الدننوأن  
عِ ثر ذلنك قنالدن  دمظينس ال ينل الناعلدنس ع اليفوضننننننننننننننننندنس األعأعحدنس عحةودنس بمغودهش ع الوالهال  

ددثال  ادةنننواادس   عز اف اليدثال  إلب تت ننندي ظرعف األدالم ع اليوتان األدرزةدس بووقدع إتفال   
الدننننتس ع ال يل لص الدصدي ع لب تلنننن دع ال ننننصوم الي نننن عس دي جالنر أجالس األبيالس فب صننننمالبس 

  2015د UNESCO  اليوم  ال ال رن ال مغاللدس 
 إجراءات البحث:

دي خوس  عاالجويالبي ال دئيلصوتىد دي عاقع االةننواادس فب كو ال  الي  تسصر ال تث التاللي   
 رن بدمس الفب ددالنع اليوم  ال دةالتر دراق س ال ودن م ض ال الدصدي مالليدالنع ع  أ   اةوسوم

 -ال تث عتي   ذه ادجراءا  عفد الخسوا  الواللدس:
 

 عينة البحث :
 م ي وأزس ددر ال رحدس يوم  جال رن لصددالنع   9تيثص  فب باد   -
  ددالنع اليوم  ال ال رن م ي وأزس ددر ال رحدس جودنداأاء ميةالتر دراق س   9  باد  -
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 -أدوات البحث:
 :ة اس ال تث الرئد بلإلجالمس بصب  اةو النسبااد ما التالليقالد ال تث 

ه مهورية فى البعدين البيئي واالجتماعي فى مصتتتتتتتابع الماهز ال ا     االستتتتتتتتدامةما واقع "
 -"، ويتفرع من  ذا السؤالين هعدين رئيسان:مصر العربية ؟

  اليوم  ال ال رن مالليدالنع دراحل االنوالج فبعاقع اةواادس ال  ا ال دئي  
  فب ددالنع اليوم  ال ال رن عاقع اةواادس ال  ا االجويالبي   
الاأاةس االةوسوبدس بي عالوي تا اةوخااد ال فب عفب ضوء ذلك تا إبااد  دان ال تث الرئد دس    

 -عاقع االةواادس فب د الس صمالبس اليوم  عديالأةو ال فب ال  ا ال دئي عاالجويالبي:
 

استتتتتبابة استتتتتطاع رأى العاملين هصتتتتناعة الماهز عن واقع تطبيقات االستتتتتدامة فى  -1
 -البعد البيئي واالجتماعي:

فب ددننالنع اليوم  ال ال رن  االجويالبدسع ال دئدس  االةننواادسالكلننف بي عاقع  األدان دي ال اف    
 -م اام ع يال: االةو النسعقا تمالعل   فب جي وأزس ددر ال رحدس بدمس ال تث

  ال دئيال  ا  
  االجويالبيال  ا  
  ب نالأا د عتمنالعس ال  ا 7تضنننننننننننننننننيي بناد   ال دئيتمنالعس كنل م نا بناد دي ال  نالأا  فنالل  نا  عقنا   

لوا ادجنالمنس بم نال منالخودنالأ بنالنل عاحا ب نالأند  13ب نالأا د بنذلنك تمنالعلن  بناد   6بناد  االجوينالبي
 -فب صوأت ال األعلدس: االةو النسد عزوض  ال اعس الواللب أحيال  -ال – ن ا   دي ثوثس باائل ع ب

 
  واالجتماعيعن ممارسات االستدامة فى البعد البيئي  الرأياستطاع  استبابةبموذج  (1جدول )

 ربما ال بعم األسئلة م

اليتوأ ال دئب
 

    ضوزس فب صمالبس اليمو ال  اليص  دسلوا إةوخااد األلدالف ال  
    صب صتس ال الدصدي ع الي و صكدياألص الغ الي وخادس  دمه عادر ضالأن ب 
    إةو وم اليداله الوزدس لإلنوالج هىود اليدمع بورشدا  
     دي الد الاس الل س اليداله المالت س توا إبالدن إةوخااد عد 
     إةو وم السالقس الوزدس لإلنوالج هىود اليدمع بورشدا  
     بصب ال دئسلوا إخودالأ ال يصدال  ذا  الوأثدر ال ص ب األقل  
     ش الدا  ت كا بصب إلوراده ال دئب اليدمع حالصل بصب 

اليتوأ 
االجويال
بي

     الأ ال ياللس ح ر الخ رن دعم تيددرلوا اخود  
     ظرعف ال يل  دمس عصتدس 
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     م ياللس دعم ةي الثالدمه بلر االةو النسلوا  
     جوأ بالدلس عدصوردس ماللتا األدنباأل 
     ةالبال  ال يل دمالة سباد  
     االجويالبي الورادهاليدمع حالصل بصب ش الدا  ت ة   

 : االستبابةصدق  
  دي ال ننننننننالدن اليتةيدي لفتص 6تا اةننننننننوخااد صننننننننا  اليتةيدي عذلك دي خوس إاوم باد     

 -فب ضوء اليتالعأ الواللدس: االةو النس
  لصيفردا  الوب ت رز عاقع االةواادس فب كل م ا اةودفالء كل م ا 
   ال ودس الصغوزس لددالاس ال  الأا 
  اأت الط كل ب الأن مالل  ا الذى تمويب الده 

د إضنننالفس إلب ضنننوء توجد الت ا فيدراج س  أاء ال نننالدن اليتةيدي عاجراء م ض الو الو   تا عقا   
د عحذلك  صن ت   2كيال  و دوضن  فب ال اعس أقا   حذف ال  الأا  الوي توجه مدندغس اةنوف الددس

 االةو النس قالبصه لصوس دد 
   ت الو   دان ال تث عفد  أاء ال الدن اليتةيدي 2جاعس أقا  

 العبار  هعد التعديل التعديلالعبار  قبل 
  الل س اليداله المالت س دي الد الاستوا إبالدن إةوخااد عد ؟دداله الد الاستوا إبالدن إةوخااد  ل 
 م ياللس دعم ةي الثالدمه بلر االةو النسلوا  ؟األافالسم ياللس  االةو النسلوا  ل 

 األدنبجوأ بالدلس عدصوردس ماللتا األ ؟تس دد التا األدنب لألجوأ ل لوا 
بصب  ةننننننننالب  دائ ا الي الأى الأ ال ياللس لوا اخود ل 

 ؟دعم تيددرعذلك 
 الأ ال ياللس ح ر الخ رن دعم تيددرلوا اخود

 :ومناقشتها بتائج البحث
 :  ذه الموالئ  دي تس دد  دان ال تث لإلجالمس بي ت الؤال  ال تث اةوخوئتا 
 بتائج إست اهات المحور البيئى: :أوالً 
 :األلياف العضوية فى صناعة المنت ات الملبسيةيتم إستخدام  -1

األلدالف ال ضوزس  ادةو المال  الخالصس مالب  ى داى لوا إةوخااد  1هيثل اللةل ال دالنب أقا  
 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس

 إنوالج اليوم  ال ال رن % تىرز ال  دي بدمس ال تث ه وخادوم األلدالف ال ضوزس فب 56ن  س  -
 % تىرز ال  دي بدمس ال تث اله وخادوم األلدالف ال ضوزس فب إنوالج اليوم  ال ال رن22ن  س  -
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% تىرز ال  دي بدمس ال تث ه ننننننوخادوم األلدالف ال ضننننننوزس  حدالنال  فب إنوالج اليوم  22ن نننننن س  -
 ال ال رن

  1شةل بدالنب أقا  
 :لعاملين و المستهلكيناألصباغ المستخدمة آمنه وغير وار  على صحة ا -2

 دمه  صنننننن الغ    ادةننننننو المال  الخالصننننننس مالب  ى داى لوا إةننننننوخااد2ال دالنب أقا  هيثل اللننننننةل 
مالليدنمع ع قا  فب صنمالبس اليمو ال  اليص  ندس عادر ضنالأن بصب صنتس ال الدصدي ع الي نو صكدي

 -جالئ  ادةو المال  كيال لصب :
 دمه عادر ضالأن بصب صتس ال الدصدي  ص الغ % تىرز ال  دي بدمس ال تث ه وخادوم 67ن  س  -

  مالليدمع ع الي و صكدي فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس
 دمه بصب صنننننننننننتس ال الدصدي ع  صننننننننننن الغ % تىرز ال  دي بدمس ال تث اله نننننننننننوخادوم 22ن ننننننننننن س  -

  مالليدمع الي و صكدي فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس
 دمه عادر ضنننالأن بصب صننتس  حدالنال   صننن الغ % تىرز ال  دي بدمس ال تث ه نننوخادوم 11ن ننن س  -

  مالليدمع ال الدصدي ع الي و صكدي فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس
 

  2شةل بدالنب أقا  
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 :يقوم المصنع بترشيد إستهاك المياه الازمة لإلبتاج -3
هىود اليدمع بورشدا إةو وم الخالصس مالب  ى داى   ادةو المال  3هيثل اللةل ال دالنب أقا  
مالليدنننننمع ع قا جالئ  ادةنننننو المال  كيال  فب صنننننمالبس اليمو ال  اليص  ننننندساليداله الوزدس لإلنوالج 

 -لصب :
 هىود اليدمع بورشدا إةو وم اليداله الوزدس لإلنوالج% تىرز ال  دي بدمس ال تث 78ن  س -
 اليداله الوزدس لإلنوالج هىود اليدمع بورشدا إةو وم% تىرز ال  دي بدمس ال تث ال 11ن  س -

 هىود اليدمع بورشدا إةو وم اليداله الوزدس لإلنوالج% تىرز ال  دي بدمس ال تث  حدالنال  11ن  س -

  3شةل بدالنب أقا  
 :تتم إعاد  إستخدام ومعال ة المياه النات ة من الصباغة -4

عد الل س اليداله  داى لوا إةننننننننننوخااد  ادةننننننننننو المال  الخالصننننننننننس مالب  ى 4هيثل اللننننننننننةل ال دالنب أقا  
 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : فب صمالبس اليمو ال  اليص  دسالمالت س دي الد الاس 

عد الل س اليداله المالت س دي الدننن الاس فب  ماةنننوخااد هىود% تىرز ال  دي بدمس ال تث  56  ننن سن -
 مالليدمع صمالبس اليمو ال  اليص  دس

عد الل س اليداله المالت س دي الد الاس فب  ماةوخااد هىود% تىرز ال  دي بدمس ال تث ال 22 ن  س -
 مالليدمع صمالبس اليمو ال  اليص  دس

عد الل س اليداله المالت س دي الد الاس  ماةوخااد حدالنال  هىود % تىرز ال  دي بدمس ال تث 22ن  س  -
  مالليدمع فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس



 

27   │Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh 
University – Egypt. 

 

  4شةل بدالنب أقا  
 :يقوم المصنع بترشيد إستهاك الطاقة الازمة لإلبتاج  -5

هىود اليدمع بورشدا إةو وم   ادةو المال  الخالصس مالب  ى داى 5هيثل اللةل ال دالنب أقا  
مالليدننننمع ع قا جالئ  ادةننننو المال  كيال  فب صننننمالبس اليمو ال  اليص  نننندسالسالقس الوزدس لإلنوالج 

 -لصب :
 هىود اليدمع بورشدا إةو وم السالقس الوزدس لإلنوالج% تىرز ال  دي بدمس ال تث 78ن  س -
 هىود اليدمع بورشدا إةو وم السالقس الوزدس لإلنوالج% تىرز ال  دي بدمس ال تث ال 11ن  س -

 هىود اليدمع بورشدا إةو وم السالقس الوزدس لإلنوالج% تىرز ال  دي بدمس ال تث  حدالنال  11ن  س -

 
  5شةل بدالنب أقا  

 
 :العمليات ذات التأثير السلبى األقل على البيئةيتم إختيار  -6

إخودالأ ال يصدال  ذا    ادةنننننننننو المال  الخالصنننننننننس مالب  ى داى لوا 6هيثل اللنننننننننةل ال دالنب أقا  
مالليدننننننننننننننمع ع قا جالئ   مالبس اليمو ال  اليص  نننننننننننننندسفب صنننننننننننننن الوأثدر ال ننننننننننننننص ب األقل بصب ال دئس

 -ادةو المال  كيال لصب :
خودالأ ال يصدال  ذا  الوأثدر ال نننننننننننص ب األقل بصب ما هىود % تىرز ال  دي بدمس ال تث56 ن ننننننننننن س -

 مالليدمع ال دئس فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس
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خودالأ ال يصدال  ذا  الوأثدر ال نص ب األقل بصب هىود ما% تىرز ال  دي بدمس ال تث ال  11ن ن س  -
 مالليدمع ال دئس فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس

خودالأ ال يصدال  ذا  الوأثدر ال نننننص ب األقل هىود ماحدالنال  % تىرز ال  دي بدمس ال تث   33ن ننننن س  -
 مالليدمع بصب ال دئس فب صمالبس اليمو ال  اليص  دس

  6شةل بدالنب أقا  
 :المصنع حاصل على شهادات تؤكد على إلت امه البيئى -7

متدنوس اليدنمع بصب شن الدا  ت كا إلوراده   ادةنو المال  الخالصنس 7هيثل اللنةل ال دالنب أقا  
 -ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : ال دئب

 ل كا حدوس اليدمع بصب ش الدا  ت كا إلوراده ال دئب % تىرز ال  دي بدمس ال تث ن  س -
 ادر د كا حدوس اليدمع بصب ش الدا  ت كا إلوراده ال دئب % تىرز ال  دي بدمس ال تث ن  س -

  7شةل بدالنب أقا  
 :اإلجتماعى: بتائج إست اهات المحور ثابياً 

 :اختيار العمالة حسب الخبر  دون تميي يتم  -1
خودالأ ال ياللس ح ننننننر إ ى داى لوا   ادةنننننننو المال  الخالصنننننننس مالب 8هيثل اللنننننننةل ال دالنب أقا  

 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : الخ رن دعم تيددر
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  ال ياللس ح ر الخ رن دعم تيددرهىود اليدمع ماخودالأ  % تىرز ال  دي بدمس ال تث78ن  س  -
   ال ياللس ح ر الخ رن دعم تيددرال تث ال هىود اليدمع ماخودالأ % تىرز ال  دي بدمس 11ن  س  -
ال ياللس ح نننر الخ رن دعم بالدن دال هىود اليدنننمع ماخودالأ  % تىرز ال  دي بدمس ال تث11ن ننن س  -

  تيددر

 
  8شةل بدالنب أقا  

 :ظروف العمل آمنة وصحية -2
ظرعف ال يل  دمس  ت ا  ادةننننننننننننو المال  الخالصننننننننننننس مالب  ى داى 9هيثل اللننننننننننننةل ال دالنب أقا  

 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : عصتدس
  مالليدمع ظرعف ال يل  دمس عصتدس ت ا% تىرز ال  دي بدمس ال تث 67ن  س  -
 مالليدمع  ظرعف ال يل  دمس عصتدس ال ت ا% تىرز ال  دي بدمس ال تث 11ن  س  -
 ظرعف ال يل  دمس عصتدس فب م ض اليراحل تكوم % تىرز ال  دي بدمس ال تث 22ن  س  -

 مالليدمع 
 

  9شةل بدالنب أقا  
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 :هعمالة دون سن الثامنه عشر االستعابةيتم  -3
م ياللس دعم ةنننني  االةنننننو النسلوا   ادةنننننو المال  الخالصنننننس مالب  ى 10هيثل اللنننننةل ال دالنب أقا  

 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : الثالدمه بلر
  م ياللس دعم ةي الثالدمه بلر االةو النسلوا % تىرز ال  دي بدمس ال تث 11ن  س -
 م ياللس دعم ةي الثالدمه بلر االةو النسلوا ال % تىرز ال  دي بدمس ال تث 56ن  س  -
  ثالدمه بلرم ياللس دعم ةي ال االةو النسلوا % تىرز ال  دي بدمس ال تث  حدالنال  33ن  س  -

  10شةل بدالنب أقا  
 :األجور عادلة وملت مة هالحد األدبى -4

األجوأ بالدلس عدصوردس ماللتا   ادةو المال  الخالصس مالب  ى داى 11هيثل اللةل ال دالنب أقا  
 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب : األدنب

  األدنباألجوأ بالدلس عدصوردس ماللتا % تىرز ال  دي بدمس ال تث 67ن  س  -
  األجوأ بالدلس عدصوردس ماللتا األدنب حدالنال  تكوم % تىرز ال  دي بدمس ال تث 33ن  س  -

 

 
  11شةل بدالنب أقا  

 



 

31   │Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh 
University – Egypt. 

 

 :عدد ساعات العمل مناسبة -5
 باد ةننالبال  ال يل دمالةنن س  ادةننو المال  الخالصننس مالب  ى داى 12هيثل اللننةل ال دالنب أقا  

 -مالليدمع ع قا جالئ  ادةو المال  كيال لصب :
  باد ةالبال  بيل دمالة سهفرض اليدمع % تىرز ال  دي بدمس ال تث 100ن  س  -

 
  12شةل بدالنب أقا  

 االجتماعي: الت امهالمصنع حاصل على شهادات تعكز  -6
اليدننننننننمع حالصننننننننل بصب   ادةننننننننو المال  الخالصننننننننس مالب  ى داى 13هيثل اللننننننننةل ال دالنب أقا  

 -ادةو المال  كيال لصب :ع قا جالئ  االجويالبي  الورادهش الدا  ت ة  
  الجويالبيإ لورادهإاليدمع حالصل بصب ش الدا  ت ة  % تىرز ال  دي بدمس ال تث 56ن  س  -
 لورادهإحالصننننننننننل بصب شنننننننننن الدا  ت ة  ادر اليدننننننننننمع % تىرز ال  دي بدمس ال تث 11ن نننننننننن س  -

 الجويالبي إ
 الجويالبي إ لورادهإاليدمع حالصل بصب ش الدا  ت ة  % تىرز ال  دي بدمس ال تث 33ن  س  -

  13شةل بدالنب أقا  
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ع عضنننننت  نوالئ  ادةنننننو دالم عجود بوقس اردهس بدي حدنننننوس اليدنننننمع بصب شننننن الدا  ت ة   -
عجود بوقس اردهس بدي ع  دالي واادس األخرى دتل الاأاةس ال دئدس ب ع الييالأةال إلوراده ال دئ

الي ننواادس  ادجويالبدسع الييالأةننال   ت كا إلوراده ادجويالببحدننوس اليدننمع بصب شنن الدا  
 األخرى دتل الاأاةس 

 
 

  14شةل بدالنب 

 
  15شةل أقا  
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الحاصلة على  فى مصر ال ا    الماهز تفصيل للممارسات المستدامة همصابعوفيما يلى 
 -: أعلى إست اهات

 NatureTexباتشر تكز  -1
ثا  بدا  ت نننننيدو ال  Conytexتت  اةنننننا  1994في بالد  NatureTexتا إنلنننننالء نالتلنننننر تك  

نالتلننر   1977الوب تأةننن ننن  بالد   SEKEMع ب إحاى شنننركال  د يوبس ةننندةا   2002 بالد
تمو  اليم ننننننننننوجال  ال ضننننننننننوزس مالةننننننننننوخااد قسي بضننننننننننو  اوزل الودصس عباللي  NatureTexتك  

 الي دالأ ال الليي لصيم وجال  ال ضوزس   GOTSد ويان عفى ال لننننننننننننن  NatureTexال ودن  دمو ال  
 ISO" ع هتىد الي اللدر األعأعحدس ليراق س ال ودن عتوا إداأت ال عفى ال ألنظيس ال ودنع هضننننننال  اليدننننننم

 دي  جل بدئس بيل  دمس   "OHSAS18001" ع "ISO 14001" ع "9001
  .ادر ن ت يل دي دمالزل ا  ت و ر ال وانر االجويالبدس ذا   علوزس قدوى 60 مالللركه

ال لي دالأ الم نند  ال ضننو  ال الليي بصب إمىالء الوأثدر ت ننالبا ةننص ننصس ادنوالج الىدنندرن عالي الل س عفى  
ال لصغالهس  عاليدننننننمع قالدأ بصب قدالب مدننننننيس ثالني  ك نننننندا  ال دئي ليمو ال  نالتلننننننراس تك  دمخفضنننننن 

 .الكرحوم عتتددا ال مالةوخااد ش الدا  خفض ان  الثال  ثالني  ك دا الكرحوم 
٪ قسي  ع كوالم بضننو  د ميال في ذلك اليوم   100تىود اللننركس بودننمدع دمو ال  دخوصفس دي 

د عالادب عاألل الب  قا لص اللغدي  د عاليوم  ادر الرةنننيدس لألافالس الرضنننعالااخصدس عدوم  المود 
ال ماللدننننننوف ال ضننننننو   د عاليم ننننننوجال  اليمرلدس د تىاد  ال  NatureTexتكوم دتلننننننون  هضنننننن   هضننننن 

٪ دي  100لوا إنوالج دال هىرب دي  دكذلك خدوط التدالكس عالم نننننند  د عال نننننن الد الىسمياألقيلننننننس ع 
إك ننننن نننننواأا  زوا اةنننننودراد باد قصدل فى  د ع قدننننندرن توأزااليواد الخالد دتصد ال ديال هضنننننيي ةنننننص نننننصس 

-SEKEM) د نننني في  عأعحال عالوالهال  اليوتان٪ دي دمو الت ال ملننننةل أئ95تدننننالر عالودننننمدع 
Report, 2018) 

 :Kazareen Textile Company شركة كازارين للمنسوجات -2
KTG  شركس كب تب جب  ي درعد توأزا لصيوم  عاليم وجال  في لمام لص يوء في جيدع  نتالء

ددنننننننننننالنع حالثس في ددنننننننننننر عال ما عحمغودهش عفدومالد عالدننننننننننندي  دي خوس  KTGال اللا  تيوصك 
اليةنالتنر عدرافد الوخرزي في الييصكنس اليوتنان د ع لينالندنال د عفرن نننننننننننننننننال د عكمناا د عالوالهنال  اليوتان 

خادال  دوكالدصس تيالد ال دي الودننننيدا عتتالا  KTGاألدرزةدس د عددننننر د عدبي عشننننمغ ال  د تىاد 
 الوخرزي عاللتي عالووززع اليدالدأ د إلب الودمدع ع 

الخالصننس الوي تالر ثيالندس  KTGشننركس كالزاأزي لصيم ننوجال   ي ذأام ادنوالج للننركس كب تب جب 
حالئرن بصب اللننن الدا  الاعلدس  KTGددنننالنع د دنننمدع اليوم  عاليم نننوجال  في ددنننرددنننالنع لو
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ISO 9001 دISO 14001 دISO 18001 دWRAP دBSCI دGOTS دThink Green 
Initiative دFair Trade  

 صننننرف الدننننمالبب لاهههىود ددننننمع كالزاأزي مابالدن إةننننوخااد اليداله ع فدننننل اليخصفال  الدننننص س ع  
   1أقا    كيال فب الدوأخالئ مالليداله اليصوثس المالت ه بي ادنوالج 

   ليتسس د الل س اليداله فب ددمع كالزاأزي1صوأن أقا  
 :Sharabati Denim  شرباتي دينم -3

 .عاحان دي  ك ر ددننم ي اليم ننوجال  اليوكالدصس في ال دمر عاألقيلننس اليم نوجسشننرحالتي دلما  ي 
    اام تا نىص ال في ددر عتركدال1978تأة   شركس شرحالتي دلمدا في ةوأزال د بالد 

اليرعنس الوزدس لوضننننننننيدي االةننننننننواادس في كل جالنر دي جوانر لصلننننننننركس زيم  الوكالدل الر ةنننننننني ع 
عالوكمولوجدال عال يصدال  الوي ت رز االةننننننننوخااد الف الس لصيواأد  بيصدال  ادنوالج  حدث تخوالأ ااال 

الس د دس عت ننننننننالبا بصب تىصدل تأثدرنال بصب ال دئس  ت يل مالةننننننننويراأ بصب تت نننننننندي األداء دي خوس 
االبوكنالأ عالوىددا النذاتي عتتنالنث خسوط ادنونالج   ع نذا بناعأه ه نننننننننننننننننالبنا بصب أفع الي ناللدر داخل 

 .جال  األعةع نسالقال في ددر عتركدالددالنع اللركس عصمالبس اليم و 
لرزالدن قديس اليواد الي نننوخادسد عالتفالظ بصب اليواأد الس د دس عتىصدل المفالهال  د اةنننوثير  اللنننركس 

  في ددنر   اصد بصد ال fabric recycling initiativeفي د الدأن ك رى دبالدن تاعزر األقيلنس  
د حدث تىود مابالدن تاعزر نفالهال  األقيلس  2018 د الوي تأة   في TADWEERإةا تاعزر  

عالىسي المالت س بي بيصدال  الغرس عالم نننننننند  عالولننننننننسدر ع خذ ال دمال  د مالدضننننننننالفس إلب اليوم  
ال نال رن بمنا ن نالهنس ال ير د ع او  حصىنس نفنالهنال  الىينال  حدنث  م دتسنس إبنالدن الوناعزر التنالثس 
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اي دي المفالهال  ةنننننننننننننننننموز ال دنوالج الخدوط عاألقيلنننننننننننننننننس ادر  8000عزر لال ال الىاأن بصب إبالدن تا
    2اليم وجس كيال فب الدوأن أقا  

 
 
 
 
 

 إبالدن تاعزر المفالهال  الم  دس ميدمع شرحالتب دندا  2صوأن أقا  
لال ا الوراد اوزل األدا مالالةننننننننننننننواادس ال دئدس د حدث تركر بصب الي الال  الوي تىف فد ال دحااث 

دثل التفالظ بصب اليداله عتت نننننندي جودن دداله الدننننننرف الدننننننتي د عتت نننننندي اةننننننوخااد  ك ر فالأ  
ا بصب اليواد الخالد  ال تركدر ا دورالا  السالقس د ع داأن اليواد الكديدالئدس ملننننننننةل د نننننننن عس  عتضننننننننع  هضنننننننن 
الي نننننننواادس ع بالدن الواعزر عتدنننننننمدع التصىس اليغصىس  ع تصورد ماللي اللدر الاعلدس لصدنننننننتس عال ننننننودس 

 .عاليواد الكديدالئدس عاليواد الي واادسعال ودن 
 عتو صب   ا الييالأةال  الي واادس لاى اللركس فب المىالط الواللدس:

 .التفالظ بصب اليداله عتت دي جودن اليداله  1
 تت دي إةوخااد السالقس   2
 إداأن اليواد الكديدالئدس مي  علدس   3
 د  علدس اجويالبدس   4

. (http://sharabati-denim.com/, 2020) 
 توصيات البحث:

وصنننننب ال تث التاللب ماجراء دأاةنننننس إةنننننوسوبدس بصب بدمس  ك ر دي ددنننننالنع اليوم  ل -
 ال ال رن  

 لوصب ال تث التاللب باأاةس دىالأنس لووضد  ال وقس بدي ح ا اليدمع عداى إةواادوه  -
لوصنننننننب ال تث مضنننننننرعأن دأاةنننننننس المواحب األخرى لإلةنننننننواادس فب صنننننننمالبس اليوم  دثل  -

 ادةواادس ادقودالدهس   
ثر ال فب تميدس ادةننواادس ال دئدس ع ترةنندخ ديالأةننالت ال الووبده ال دئدس ع   أالوقوف بصب دع  -

 داخل ددالنع اليوم  ال ال رن 
 



 

36   │Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh 
University – Egypt. 

 

 المراجع:
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Today the garment industry faces many challenges and is accused of not being able to 

become sustainable. While more than 26 million people around the world work in 

huge economic companies, the clothing industry is characterized by the length of the 

supply chain and driven by the increasing pace of fast fashion, many researchers 

highlight the criticism directed at the clothing industry due to its unsustainable 

methods and negative effects. (Kristin Billeson, Karolina Klasander, 2015), and like 

many industries competing in the current scene, the ready-made garment industry is 

teeming with negative environmental and social external factors such as 

environmental degradation, hazardous chemicals, low wages, violation of workers' 

rights, and child labor are all issues plagued by With the garment industry (fletcher, 

2014), this research aims to monitor sustainable practices (environmentally and 

socially) followed in ready-to-wear factories in the Arab Republic of Egypt to achieve 

sustainability, and its importance lies in providing an exploratory vision of the reality 

of sustainability in ready-to-wear factories that helps researchers in this field to 

research And development, shedding light on a number of sustainable factories 

specialized in manufacturing ready-to-wear clothes in the Arab Republic of Egypt, 

and introducing their sustainable practices. 
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