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 الممخص:

يعد مفيـو التنمية البشرية مفيومًا قديمًا قدـ الفكر اإلنساني اذ نجد لو اصواًل في الفكر اليوناني     
عند أرسطو الذي نادى بتحقيؽ مصالح البشر واف يكوف ىو القياس في تقييـ االوضاع االجتماعية. 

ؿ العالـ بعد نياية ونتيجة لمتحوؿ الكبير الذي شيدتو دو ،وفي الفكر العربي اإلسالمي مع ابف خمدوف 
الحرب العالمية الثانية ونيؿ ىذه الدوؿ استقالليا بدأت ىذه الدوؿ تخطو خطوات متعثرة في مسيرة 
بحثيا عف التقدـ والنيوض بواقعيا اال اف ىذا المفيـو بقي لمراحؿ طويمة يعرؼ بعدة دالالت ومفاىيـ 

 وضعت تعريفات متعددة لمتنمية،وقد اخرى مختمفة او وصؼ لمحالة التي يكوف عمييا مقترنًا بمتغيرات 
تقترف بالنمو االقتصادي فقط ثـ تطور مفيـو في البداية تطورت بتطور الزمف اذ كانت التنمية  البشرية

البعد  اضؼ لذلؾالتنمية ليذىب الى ابعد مف ذلؾ ليشمؿ البعد السياسي واالجتماعي والثقافي 
لتطوير العقؿ البشري لتعرؼ فيما بعد بالتنمية البشرية  لتنميةاالقتصادي ليعطي بعدًا انسانيًا لعممية ا

 .المستدامة
 الكممات المفتاحية: )المؤشرات، التنمية، البشرية المستدامة(.

Indicators of sustainable human development: a theoretical study 

Hind Juma Ali Nasser 
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Abstract 

The concept of human development is a concept that presented human 

thought, as we find its origins in the Greek thought of Aristotle, who called 

for the realization of human interests. And that it is the measurement in 

evaluating social conditions. In the Arab-Islamic thought with Ibn Khaldun , 

and as a result of the great transformation that the countries of the world 

witnessed after the end of the Second World War and the attainment of their 

independence by these countries, these countries began to take faltering steps 

in their search for progress and advancement of their reality, but this concept 

remained for long periods known by several different concepts or A 

description of the state in which it is in conjunction with other variables, 

Multiple definitions of human development have been developed with the 

evolution of time, as development was initially associated with economic 
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growth only, then the concept of development evolved to go beyond that to 

include the political, social and cultural dimension .Add to that the economic 

dimension to give a human dimension to the development process to develop 

the human mind to be known later as sustainable human development. 

Keywords: (indicators, development, sustainable humankind). 

 المقدمة:
المفكروف والباحثوف بأف لكؿ ظاىرة اطارىا النظري الذي عف طريقو اغمب يتفؽ 

 البشرية المستدامة التنميةيمكف دراستيا وتحديد معالميا وبقدر تعمؽ االمر بموضوع 
السيما في دوؿ العالـ الثالث أو  ،مف أكثر المفاىيـ اتساعًا في العصر الحاليتعد التي 

بما يعرؼ الدوؿ النامية، التي اتخذت منيا منيجًا لمتقدـ و الرقي و التخمص مف آثار 
مفيوـ التنمية البشرية عمى فقد ازداد التركيز  التخمؼ ، والمحاؽ بركب حضارة العصر

حدة اإلنمائي مع مطمع التسعينيات مف القرف الماضي والمقدـ مف قبؿ برنامج األمـ المت
فإذا  ،نقطة تحوؿ ميمة في الفكر التنموي مف حيث معالجة التنمية البشرية الذي مثؿ 

كاف مفيـو تنمية الموارد البشرية قد تطور حتى نياية عقد الثمانينات مف القرف الماضي 
، ووقوؼ قياسو كميا ضمف مؤشرات توقع الحياة عند الميالد ، ومعدؿ أمية البالغيف 

لفرد مف الناتج المحمي األجمالي والتي لـ تعبر عف المفيوـ بكفاءة. فالتنمية ،ونصيب ا
البشرية ال تنتيي عند تكويف القدرات البشرية وفؽ المؤشرات السابقة ، بؿ تمتد مؤشراتيا 
 أبعد مف ذلؾ ، وليذا جاء تركيز المفيوـ الجديد لمتنمية البشرية لكي يكوف أكثر شموالً 

وىو ما سنحاوؿ الحديث عنو مف خالؿ تناوؿ  توجيات واألىداؼ ،مف حيث ال واتساعاً 
مؤشرات التنمية البشرية ، وعميو تنبع اىمية بحثنا مف أىمية التنمية بالنسبة مفيوـ و 

لمفرد والمجتمع، فيي النور الذي يضيء حياة الفرد و أالساس في سعادة الفرد ورفاىية 
المجتمع وتقدمو في جميع المجاالت، فالتنمية ضرورة مف ضروريات المجتمعات 

لمواجية الفقر والبطالة و الجيؿ واألمية فال سبيؿ االنسانية ، ال غنى عنيا فيي اآللية 
لتقدـ المجتمع ورقيو إال بتحقيؽ التنمية البشرية المستدامة.اذ تعد الوسيمة  التي تقود 
المجمتع، لتحقيؽ أىدافو وتجعمو قادرًا عمى تحقيؽ النمو االقتصادي واالجتماعي و 

حيف تدور االشكالية حوؿ فكرة  اإلبداع واالبتكار ، والتطوير في جميع المجاالت. في
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مفادىا أف التنمية البشرية المستدامة أداة فعالة لبناء المجتمعات االنسانية وتحقيؽ 
السالـ والقضاء عمى الفقر والبطالة وتعزيز الحماية االجتماعية واألمف البيئي ومع ذلؾ 

تدامة مف خالؿ ،  الزالت ىناؾ دوؿ فشمت في االمتثاؿ لممؤشرات التنمية البشرية المس
عدـ القياـ بما ىو ضروري لتحسيف واقعيا ، ومف خالؿ االشكالية اعاله فأف فرضيتنا  
تتمثؿ في اف إحدى التحديات الرئيسية التي تعاني منيا الدوؿ النامية ىو عدـ فيـ 
المقصود مف التنمية البشرية المستدامة ومؤشراتيا األساسية  .. و عميو فاف ىدؼ 

  :ابة عمى االسئمة التاليةبحثنا ىو لإلج
 ؟ المستدامة ما المقصود بالتنمية البشرية  -ٔ
  ؟ المستدامة ما ىي ابرز مؤشرات التنمية البشرية-ٕ
 ما اىـ ابعاد التنمية البشرية المستدامة  ؟-ٖ

محاور وخاتمة ، جاء المحور االوؿ  واربعمقدمة ممخص و وقد تضمف البحث 
ة وعناصرىا(، في حيف تضمف المحور الثاني :) مؤشرات بعنواف )مفيوـ التنمية البشري

ابعاد التنمية البشرية  :)التنمية البشرية المستدامة (،اما المحور الثالث جاء بعنواف 
كذلؾ تحديد عناصر  ،التنمية البشرية المستدامة  وـيفسيتـ عرض ملذا  المستدامة (.

  -ىي : محاورمفيـو التنمية البشرية المستدامة و ومؤشراتيا وابعادىا مف خالؿ ثالث 
 مفهوم التنمية البشرية المستدامة : اوالا 
اف مفيوـ التنمية البشرية المستدامة عبارة عف ناتج دمج مفيوميف يتكوف مف       

يذا ، ولإلحاطة بد يتعمؽ بالتنمية البشرية ، والبعد اآلخر ىو االستدامة عبعديف ، ب
د مف ىذيف البعديف ، لتكويف عالمفيوـ ال بد مف التعرؼ عمى الجوانب المتعمقة بكؿ ب

 -: مفيـو التنمية البشرية المستدامةصورة شاممة عف 
 مفهوم التنمية -1

اف االختالؼ عمى معنى المفظ)التنمية(، وعدـ االتفاؽ التاـ عمى فحواه وتحديد 
مضامينو ما زاؿ قائما بيف الباحثيف .لذا فاف صياغة تعريؼ دقيؽ لمتنمية يكوف مف 

الى الصعوبة بمكاف، وعمى الرغـ مف ذلؾ، يرجع تعبير لفظة التنمية في المغة العربية 
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"نمى" أي "الزيادة واالنتشار"، ومأخوذة ِمْف "نما ينمو )النماء(, وىي مشتقة مف كممة 
، وتتجمع (ٔ)ُنموًا" بمعنى الزيادة في الشيء فمثاًل ُيقاؿ َنما الماُؿ نموًا "أي َزاَد وَكُثر" 

الدالالت المغوية لمتنمية في "الزيادة والوفرة والتكثير والنماء"، لذا فإف التنمية ُتعرؼ 
 وضع بسيط ومؤقت إلى وضع أشد تعقيدًا وأكثر إستقرارًا. لغويًا عمى إنيا المرور مف

جاء مف اشتقاؽ الكممة  وقد التنمية داللة عمى االزدىار والنمو والتطور  مصطمحاف (ٕ)
( وىكذا غمب استعماؿ المصدر مف ىذا الفعؿ لمداللة عمى developmentاالنكميزية )

التطور و االستمرارية ، وانطالقا مف الداللة المغوية لمصطمح البطئ في النمو او 
( بالمقارنة مع البمداف التي تجاوزت مرحمة التنمية inderdevelopmentالنقص فيو )

(development( في االنكميزية بداللة التحديث )moderenize كما استعمؿ بداللة )
( وقد جاء في progress( وبداللة التقدـ )grow( وبداللة النمو )changeير )يالتغ

( ىو بمعنى ينمي او كانت سبب التطور developقاموس ويبستر اف المفظ )
 (ٖ) والتحسيف والتوسيع.

ف ناحية أما مف الناحية االصطالحية فتختمؼ أراء الباحثيف بشأف التنمية كأختالفيـ م
" ذلؾ التغيير نحو األنماط  المجتمعية التي تسمح بانيا  يعرفيامفيوميا  فيناؾ مف 

لمجتمع ليس فقط بتحقيؽ القيـ اإلنسانية األفضؿ، بؿ وأيضا بزيادة قدرتو عمى التحكـ 
والسيطرة عمى بيئتو ومكانتو السياسية وبزيادة مدى سيطرة أفراده وتحكميـ في توجيو 

" أنيا العممية التي بمقتضاىا توجو الجيود  كما تعرؼ عمى : (ٗ) ." ـأمورىـ وشؤوني
لكؿ مف األىالي و الحكومات لتحسيف الظروؼ االجتماعية و االقتصادية في 
المجتمعات المحمية و مساعدتيا عمى االندماج في حياة األمـ و اإلسياـ في تقدميا 

  (٘) .بأفضؿ ما يمكف"
إحداث تطور في مجاؿ ما بواسطة تدخؿ أطراؼ ىناؾ مف عرفيا عمى انيا " و 

واستعماؿ أدوات مف أجؿ الوصوؿ إلى التطور و الرقي ، إذف التنمية ىي عبارة عف 
عممية تدخمية أو ىي تدخؿ إداري مف قبؿ الدولة و ىي تحقيؽ زيادة تراكمية سريعة في 
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 ." الة أفضؿالخدمات وىي كذلؾ تغيير ايجابي ييدؼ إلى نقؿ المجتمع مف حالة إلى ح
(ٙ)  
 التنمية البشرية   -2

ىي عممية " ( pnud )إف التنمية البشرية حسب برنامج األمـ المتحدة لمتنمية         
تيدؼ إلى زيادة الخيرات المتاحة أماـ الناس ، مف حيث المبدأ فإف ىذه الخيرات تتغير 

التنمية تركز عمى باستمرار ، أما مف الناحية العممية فقد تبيف أف جميع مستويات 
 (ٚ) الخيارات اإلنسانية الثالثة و ىي :

 .أف يحي الناس حياة طويمة خالية مف العمؿ و األمراض 
 .أف يكتسبوا المعرفة 
 أف يحصموا عمى الموارد الالزمة لتحقيؽ مستوى حياة كريمة.  

أما )مكتب العمؿ العربي( فيرى أف ىذا المفيوـ أصبح يتضمف التركيز عمى أنماط 
التفكير و السموؾ و نوعية التعميـ و التدريب ، و نوعية مشاركة الجماىير في اتخاذ 
القرار و العالقات االجتماعية و العادات و التقاليد و ثقافة الشعوب و طرؽ و أساليب 

الناس بيدؼ زيادة قدراتيـ عمى التحكـ في مصيرىـ و  العمؿ  و اإلنتاج أي تعبئة
( "ىو تحسيف الظروؼ Paul STREETENكما يرى بوؿ ستريتيف ).(ٛ)قدراتيـ 

البشرية و توسيع خيارات الناس ، و النظر إلى الكائنات البشرية كغايات بحد ذاتيا  و 
 (ٜ) .وسائؿ إنتاج أيضا" 

 لمتنمية البشرية جانبيف ىما :مف خالؿ التعاريؼ السابقة يتضح لنا بأف 
األوؿ : يتمثؿ في تكويف القدرات عف طريؽ االستثمار في الصحة و التعميـ و 

 التدريب.
الثاني : يتمثؿ في االستفادة مف القدرات بما يحقؽ النفع لإلنساف ، أي استخداـ القدرات 

ساف الذي يعد البشرية في زيادة اإلنتاج ، لذلؾ فإف جوىر العممية التنموية ىو اإلن
 مقصد التنمية و أحد دعاماتيا األساسية.

 مفهوم اإٍلستدامة  -3
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وبسبب  ،(ٓٔ)يقصد باإلستدامة لغًة: الدواـ اي "إستداـ الشيء: إستمر, وثبت وداـ"      
الصعوبة في إيجاد كممة في المغة العربية تعكس بدقة محتوى التعبير اإلنكميزي 

(Sustainability الذي لو أكثر ) مف معنى، فمصطمح )الُمستداـ( أكثر إستخدامًا ألنو
يتضمف معاني اإلستمرارية والديمومة وكؿ ما مف شأنو اإلشارة إلى إمتداد الروابط بيف 
األجياؿ ىذا مف جية، وقد شاع إستخدامو عمى الصعيد الدولي في كتاب )مستقبمنا 

العالمية لمبيئة والتنمية  كجزء مف التقرير النيائي لّمجنة ٜٚٛٔالمشترؾ( الصادر عاـ 
والذي اعتبر بمثابة الوالدة الحقيقية لممفيـو ، كما تـ إستخدامو عمى الصعيد العربي مف 

 ٕٕٓٓ( في تقريرىا عاـ ISESCOقبؿ المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة )
اإلستدامة( لذا فإف ) ،(ٔٔ)بعنواف )العالـ اإلسالمي والتنمية الُمستدامة( مف جية ُأخرى

 كُمصطمح أكثر إستخدامًا في األدبيات التنموية الجديدة.
 التنمية البشرية المستدامة -4

 ،يمكف وصؼ التنمية البشرية المستدامة بانيا " تجمع محوريف مف محاور التنمية
فيي اكبر مف مجرد حاصؿ جمع التنمية البشرية والتنمية المستدامة بكونيا تضيؼ الى 
عناصر التنمية ضرورة االىتماـ براس الماؿ االجتماعي الذي يعني بأنو استعداد الناس 

. إذ (ٕٔ)لاللتزاـ الواعي بالتنازؿ عف بعض طموحاتيـ مف اجؿ االجياؿ الحالية والمقبمة" 
يمثؿ راس الماؿ االجتماعي حجر الزاوية فييا ويمكف تعريفُو بأنو"  توليفة مف االشكاؿ 
الطوعية لمتنظيـ االجتماعي والتي ال يمكف بدونيا المحافظة عمى راس الماؿ ) المادي 

وعمية فأف راس الماؿ االجتماعي يمثؿ مركزًا يتمحور فيو كؿ مف راس (ٖٔ)والبشري( " 
ي كما انو حالة مف الربط والتواصؿ يجمع بيف مختمؼ ابعاد الماؿ المادي والبشر 

التنمية.فالتنمية البشرية المستدامة "ىي توسيع الحريات الحقيقية لمذيف يعيشوف اليوـ مع 
 (ٗٔ) الحرص عمى عدـ المساس بحريات مف سيعيشوف في المستقبؿ" .

ية تطوؿ ادارة التنمية البشرية المستدامة عمى انيا "عمم)*(صف عرؼ امارتياقد و 
االسواؽ واالدارات الحكومية والعالقات بيف الحاكـ والمحكوـ والمؤسسات التشريعية 
واالحزاب السياسية والمجتمع بعامتُو ويتحقؽ أسياميا في الواقع مف خالؿ تأثيراتيا في 
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كما عرؼ تقرير (٘ٔ) . " تعزيز القدرات والحريات الفردية لالنساف طفاًل وأمراة او رجال
)مستقبمنا المشترؾ( التنمية البشرية المستدامة بأنيا " التنمية التي تمبي حاجات الحاضر 

ويندرج تحت ىذا  (ٙٔ)دوف المساومة عمى قدرة االجياؿ المقبمة في تمبية حاجاتيـ" 
 (ٚٔ) التعريؼ الموجز عدد مف القضايا  الميمة وىي.

ري موصوؿ في اماكف قميمة ولسنوات اف التنمية المطموبة ال تسعى لتقدـ بش .ٔ
 معدودة بؿ لمبشرية جمعاء وعمى امتداد المستقبؿ البعيد .

اف ىذه التنمية تفي باحتياجات الحاضر دوف المساس بقدرة االجياؿ القادمة  .ٕ
 عمى توفير احتياجاتيا .

اف مستويات المعيشة ,التي تتجاوز الحد االدنى االساسي, مف االحتياجات, ال  .ٖ
امتيا اال عندما تراعي مستويات االستيالؾ في كؿ مكاف متطمبات يمكف اد

 االدامة عمى المدى البعيد .
اف االحتياجات كما يتصورىا الناس تتحدد اجتماعيًا وثقافيًا ومف ثـ التنمية  .ٗ

المستدامة تتطمب انتشار القيـ التي تشجع مستويات االستيالؾ التي ال تتخطى 
 حدود الممكف بيئيًا.

 عناصر التنمية البشرية المستدامة ثانياا:
 -ىناؾ عدة عناصر بارزة تميز اىداؼ التنمية البشرية المستدامة ىي :

 التمكـــين-اوالا 
بالتمكيف اف يكوف الناس في وضع يتيح ليـ المشاركة الكاممة في صياغة  اف المقصود

القرارات واآلليات التي تتعمؽ بحياتيـ ومصيرىـ, حيث اف ىذه المشاركة تتيح ليـ 
الوصوؿ الى خيارات اوسع  في  تحديد  مصيرىـ  وفتح  مجاالت عمؿ جديدة , وليس  

عية وبيئية مف دوف سماع وجية نظر مف االنصاؼ اف تتخذ قرارات اقتصادية واجتما
  (ٛٔ) جميع المعنييف بمثؿ ىذه القرارات ومشاركتيـ في صياغتيا التي تراعي مصالحيـ.

ومف ىذا المنطمؽ يتحدد مفيوـ التمكيف بأنو" تمكيف الناس مف ممارسة الخيارات 
 -: (ٜٔ)ويتطمب قياميا بذلؾ االتي" المتوفرة بادارة حرة 
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سياسية يتمكف الناس مف خالليا التأثير في القرارات المتعمقة وجود ديمقراطية  .ٔ
 بحياتيـ.

وجود حرية اقتصادية إذ يكوف الناس متحرريف مف القيود القانونية المبالغ بيا  .ٕ
 التي تعيؽ نشاطيـ االقتصادي.

 وجود سمطة مركزية تمكف المواطف مف المشاركة في ادارة حياتو. .ٖ
المؤسسات غير الحكومية )المجتمع  مشاركة جميع المواطنيف وال سيما .ٗ

 المدني(في صنع القرار السياسي  وتنفيذ خطط التنمية.
اذا التنمية البشرية المستدامة تنظر الى الناس باعتبارىـ فاعميف في عممية التغيير 

 االجتماعي وليسوا مستفيديف يتمقوف النتائج دوف المشاركة.
 الحاكمــــية-ثانياا 

توفير بيئة قادرة عمى استيعاب التنوع و االختالؼ بيف كافة عممية يقصد بيا  
فئات المجتمع وبيف الحاكـ والمحكوميف ووجود العدالة االجتماعية والمساواة ,بحيث 
تتوفر الفرصة لمجميع لتحسيف اوضاعيـ والحفاظ عمييا وتتضافر جيود القطاعيف العاـ 

اسياسية لتحقيؽ التنمية البشرية والخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تشكؿ ركيزة 
المستدامة بجوانبيا المختمفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وىو ما يطمؽ 
عميو )بالحاكمية الرشيدة او الحكـ الرشيد ( والذي يعد مف المواضيع الميمة التي 

مختمؼ دوؿ احتمت جزء كبير مف أىتماـ االقتصادييف والسياسييف وعمماء االدارة في 
 . (ٕٓ)العالـ
 المساءلـــة-ثالثاا 

تعُد المساءلة عنصرا أساسًا في النيج القائـ عمى حقوؽ االنساف, والذي يشدد 
عمى العالقات بيف واجبات الدولة وما يقابميا مف استحقاقات لمفرد, وىي تساعد عمى 

تعرؼ المساءلة بأنيا "  ، اذتحديد مف تقع مسؤولية التصرؼ لضماف الوفاء بالحقوؽ 
التزاـ مف في يدىـ السمطة بتحمؿ تبعيات افعاليـ" , فيي تصؼ الحقوؽ والمسؤوليات 
الموجودة بيف الناس والمؤسسات)وتشمؿ الحكومات والمجتمع المدني واالطراؼ الفاعمة 
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في  السوؽ (التي ليا اثر عمى حياتيـ  مف ىذا المنظور نجد اف لممساءلة غرضًا 
)التحقؽ مف أساءة استخداـ صالحيات السمطة التنفيذية السياسية( وغرضًا  سياسياً 

تشغيمياً )ضماف فعالية اداء الحكومة لكي تكوف المساءلة فعالة البد اف تشمؿ عمى 
مكونيف ىما المساءلة وىي االلتزاـ بتقديـ تفسير والحؽ في الحصوؿ عمى رد ,واالنقاذ 

  (ٕٔ)في حالة فشؿ المساءلة.  ىو ضماف اتخاذ اجراءات او االنتصاؼ
 األنصاف-رابعاا 

يستعمؿ مصطمح االنصاؼ ىنا بدياًل عف مصطمحي المساواة والعدالة االقرب 
الى الخطاب االجتماعي, الذي ساد في المرحمة السابقة, ويتميز مفيوـ االنصاؼ عف 

ال عمى المفيوميف السابقييف بكونو يرتكز عمى تكافؤ الفرص وعمى الوسائؿ والمدخالت 
النتائج والمخرجات ويمتـز بمبدأ تحميؿ الفرد مسؤولية االفادة منيا , وذلؾ كي ال ياتي 
المفيوـ متعارضًا مع الميؿ السائد نحو تقميص دور الدولة  كمسؤوؿ شبو حصري مف 

اذا يقع مفيوـ االنصاؼ في قمب التنمية  ،تأميف الحاجات االساس وتأميف العدالة
لذي يعد احد مكونات االكثر اىمية والتي تضع جوىر تميزه عف البشرية المستدامة ا

 (ٕٕ) . نظريات النمو االقتصادي ونظريات التنمية التقميدية
اال اف مفيوـ االنصاؼ مع محدودية بعده متكافئ في الوصوؿ الى الفرص واف 

 (ٖٕ) : ذلؾكيتطمب اعادة ىيكمية جذرية في عالقة القوة في المجتمع ويشتمؿ 
 توزيع ممكية االصوؿ االنتاجية والسيما تحقيؽ اصالح زراعي .تعديؿ  .ٔ
ادخاؿ تعديالت ىيكمية في توزيع العبء الضريبي مف خالؿ اعتماد الضرائب  .ٕ

 التصاعدية تيدؼ الى اعادة توزيع المداخيؿ مف االغنياء الى الفقراء.
اصالح نظاـ التسميؼ بحيث يتمكف الفقراء مف اصحاب المشاريع الصغيرة مف  .ٖ

 االفادة مف ىذا النظاـ.
 تحقيؽ تكافؤ الفرص السياسية مف خالؿ اصالح نظاـ االنتخاب . .ٗ
الغاء المعوقات االجتماعية والقانونية التي تحد مف وصوؿ االقميات الى بعض  .٘

 المواقع  المقررة في الشأف السياسي واالقتصادي.
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 االستدامة-خامساا 
عدـ الحاؽ الضرر باالجياؿ القادمة سواء بسبب استنزاؼ الموارد  تعني  

الطبيعية وتمويث البيئة او بسبب الديوف التي تحمؿ عبئيا االجياؿ الالحقة او بسبب 
عدـ االكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخمؽ ظروفا صعبة في المستقبؿ نتيجة 

 .(ٕٗ)خيارات الحاضر
ضماف حصوؿ االجياؿ المقبمة عمى فرص التنمية  كما يتضمف مفيوـ االستدامة 

وىذا يعني بالضرورة االخذ بمبدأ التضامف بيف االجياؿ عند وضع السياسات العامة في 
الدولة, لذا  فاالستدامة في جوىرىا ىي العدالة في تكافؤ الفرص بيف الفئات االجتماعية 

ة يستمـز االىتماـ , ولغرض تحقيؽ تنمية بشري لمجيؿ الحاضر االجياؿ الالحقة
 .(ٕ٘)باالستدامة المحمية والوطنية والعالمية وذلؾ في اطار االنصاؼ والتمكيف

وعميو ، فإف  التنمية البشرية  المستدامة مفيـو لكؿ عصر ينطبؽ عمى جميع         
األيدلوجيات والثقافات والطبقات االجتماعية ، غير أف مسار ىذه التنمية يختمؼ 

بيف مكاف وآخر ، وىذا يتضح مف تقارير التنمية البشرية ، فيي عممية بإختالؼ الواقع 
توسيع الخيارات المتاحة لمناس ، حيث اف تمؾ الخيارات بال حدود وتغير عبر الزمف ، 

ية التصرؼ ) التمكيف ( ، وىي ترتكز عمى ثالث مكونات أساسية : حرية الفرص ، حر 
 .العدالة
 مؤشرات التنمية البشرية المستدامة ثالثاا:

اعتمدت تقارير التنمية البشرية المستدامة بعض المؤشرات المنتقاة ، والتي توخى 
التقرير أف تعكس حالة التنمية البشرية في أي مجتمع مف المجتمعات ، فضال عف 
مقارنة أحواؿ التنمية البشرية في ذلؾ المجتمع بالمجتمعات األخرى ، وقد شممت ىذه 

 :المؤشرات 
 مؤشر التعميم -1

إف الحاجة إلى التعمـ ضرورة مف ضرورات البقاء والنماء لإلنساف في أي مجتمع       
مف المجتمعات ، والمالحظ مع تطور الحياة اإلنسانية وزيادة تعقيداتيا أصبح حؽ 
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اإلنساف في الحصوؿ عمى التعميـ المنظـ والذي يعتبر مف الحقوؽ التي نصت عمييا 
و الديانات السماوية مف الحث عمى التعميـ والتعمـ المواثيؽ الدولية ، فضال عمى ما أرست

، والتعميـ في مجممو عمميات يتحوؿ فييا الوليد البشري مف جسـ وكائف حي بيولوجي 
إلى كائف اجتماعي ، وبو يتميز اإلنساف عف بقية الكائنات الحية األخرى وبيذا إذا كاف 

نو واجب عمى الفرد وعمى التعميـ حقا مف حقوؽ اإلنساف مف الناحية القانونية فا
 . (ٕٙ)المجتمع مف الناحية اإليمانية

جاء االىتماـ بالتعميـ مف خالؿ بتوفيره كاداة الكتساب الثقافة ، ووالعمؿ عمى لقد     
ربط التعميـ باحتياجات سوؽ العمؿ ، واعتباره  حؽ إنساني وأساسي ييدؼ إلى تحسيف 

الـ مختمؼ انواع التعميـ الواقعة في وضع البشر , ويشتمؿ التعميـ العالمي في الع
المرحمة الثالثة الكبرى ، بعد التعميـ األساسي والتعميـ الثانوي ,  وىو بيذه المكانة يحتؿ 
موقعا فريدة في النظاـ التعميمي  ,وقد تزايد االىتماـ بالتعميـ باستمرار منذ أواسط القرف 

ات النمو والتطور االقتصادي العشريف ، ويعود ذلؾ الى الدور الذي يمثمو في عممي
واالجتماعي والثقافي والسياسي . ولذلؾ نرى توالي عقد الكثير مف الندوات والمؤتمرات 
المحمية واإلقميمية والدولية حوؿ التعميـ والشؤوف المتصمة بو ، ومف أبرزىا في المنطقة 

موـ ، واتحاد العربية )مؤتمرات اليونسكو ، والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والع
 .  (ٕٚ)الجامعات العربية وسواىا( 

فقد أضحى التعميـ يكتسب مزيد مف المعرفة المتطورة وتطبيقاتيا ، وبالتالي الحصوؿ 
عمى مزيد مف النفوذ في عصر المعموماتية . فمـ يعد الرأسماؿ المادي ، وال حتى 
الرأسماؿ البشري المدرب تدريبا تقميدية ، كافييف لمدخوؿ في المنافسة العالمية ، 

.ومف ىنا جاء مبدا اإللزاـ في مراحؿ معينة مف التعميـ (ٕٛ)والمتوقع قياميا مستقبمية 
ممزمة لمفرد ليعيش في مجتمع ، وممزمة لممجتمع أف يوفره ألفراده وبناتو حيث اف قيمة 
التعميـ تستمد منطقيا مف أف المعرفة غاية في حد ذاتيا ، كما أنيا وسيمة لتحقيؽ 

 . (ٜٕ)غايات إنسانية ومجتمعية أخرى
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يـ بكافة مراحمو لو أىمية بالغة في التنمية خاصة بالربط بيف التعميـ كما  أف التعم  
والتنمية البشرية المستدامة ، وخصوصا فيما يتعمؽ بتمبية الحاجات االقتصادية , فيو 
بحد ذاتو ميداف خصب ومرحمة مناسبة إلعداد وتوفير االيدي العاممة المنتجة التي 

تعميـ استنادا إلى ظيور مفاىيـ جديدة مثؿ يحتاجيا السوؽ . وقد جاء التطور في ال
( والتعميـ المستمر والتعميـ الصناعي  Individualized Learningالتعمـ المفرد ) 

والتكنولوجي ، وكذلؾ ربط التعميـ الميني بالعمؿ وغيرىا , فاستقراء األوضاع الراىنة 
ف المخاطر إذا لـ لمتعميـ ومشكمة الربط بسوؽ العمؿ في الدوؿ النامية ينذر بعدد م

تستدرؾ ىذه الدوؿ مشکالت أوضاعيا التعميمية ، ولربما يعود ذلؾ إلى عدـ مالئمة 
مناىج التعميـ الحالية الحتياجات السوؽ ، وتركيز الجامعة عمى التحصيؿ ، ثـ تدني 
مستوى التحصيؿ والزيادة في العرض عمى السوؽ مقابؿ القمة في الطمب مف مخرجات 

 .  (ٖٓ)ي ، خصوصا أنيا في تزايد مستمرالتعميـ الجامع
التدريب عمى البرامج التعميمية الحديثة والتقنيات المتقدمة ىو األساس في زرع بذرة  يعد

التنمية وقطؼ ثمارىا في أف واحد وىذا اليتحقؽ اال ببناء نظاـ تعميمي قائـ عمى اسس 
. الدراسة االبتدائية رصينة وصحبعة أي مف المراحؿ الدراسية األولى ) رياض االطفاؿ 

.. ألخ( باإلضافة إلى تطويره بتطبيؽ الدوؿ لممناىج الدراسية المواكبة لمتطورات الدولية 
واحتياجات سوؽ العمؿ وىذا ال يتـ إال بالتدرج الصحيح لمفرد في المراحؿ الدراسية 

ية النظامية والتي يوضحيا الشكؿ أدناه حيث يبيف الشكؿ ) المراحؿ الدراسية النظام
 .(ٖٔ)وغير النظامية( 

اما مسالة حساب مؤشر التعميـ  فيتـ مف خالؿ ضرب ) المعدؿ المتحقؽ في البمد  
لمعرفة القراءة والكتابة في الرقـ اثنيف ( يضاؼ إلى المعدؿ المتحقؽ لنسبة القيد 
اإلجمالي في المراحؿ الدراسية المختمفة ( ، ويقسـ المجموع عمى ثالثة فنحصؿ عمى 

 .(ٕٖ)تعميـ مؤشر ال
تعد المراحؿ االساسية في أي نظاـ تعميمي كما يمكف التعبير عنو بمؤشرات تندرج 
ضمف اطاره العاـ وىي معتمدة مف قبؿ منظمة األمـ المتحدة لتكوف معبرة عف مدى 
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التقدـ او التخمؼ الذي يصؿ اليو أي نظاـ تعميمي في مختمؼ بمداف العالـ وىذه 
البالغيف بالقراءة والكتابة / ويشمؿ معدؿ الماء البالغيف معدؿ ألماـ  ٚالمؤشرات ىي 

عاما فما فوؽ والذيف يستطيعوف  ٘ٔبالقراءة والكتابة وبالنسب المئوية لألشخاص بعمر 
أف يقرأو ويكتبوا بصورة جيدة . / نسب االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي والثانوي والتعميـ 

فراد بيذه المراحؿ الدراسية واكتسابيـ العالي / تدؿ ىذه النسب عمى مدى التحاؽ اال
فاالحصاءات الخاصة بيا  ،لمميارات التي يستفيدوف منيا في حياتيـ اليومية والعممية 

تصدر عف معيد اإلحصاءات التابع لمنظمة اليونسكو باالستناد إلى بيانات عف 
ت سكانية االلتحاؽ تجمع مف الحكومات المحمية  ) عادة مف مصادر ادارية( والی بيانا

الصادر عف قسـ السكاف في االمـ المتحدة . وتحتسب مف  2002مف منشور عاـ 
خالؿ قسمة عدد التالميذ عمى عدد السكاف في فئة العمر الرسمية المتالئمة مع ىذه 
المستويات حتى يمكف التعرؼ عمى األعداد ومعدالت االلتحاؽ وبصورة دقيقة وبشكؿ 
يساعد البمد عمى وضع خطط مدروسة بشكميا الصحيح مف اجؿ رسـ سياسات تعميمية 
جيدة ويتـ ذلؾ باستخداـ الموارد المالية المخصصة ليذا المجاؿ استخداما صحيحا مف 
اجؿ التأثير عمى مختمؼ قطاعات االقتصاد الوطني والتأثير عمييا إيجابيا قمف 

ـ صمة وثيقة فالتعميـ يساعد في رفد التنمية المعروؼ أف الصمة بيف التنمية والتعمي
بالميارات والخبرات الالزمة مف خالؿ ما يقدمو مف قوى بشرية متعممة ومتدربة ذي 
ميارات عالية ، فمعظـ األدبيات االقتصادية تجمع عمى أىمية دور التعميـ والتدريب 

ؤدي إلى رفع كمحدد أساس لإلنتاجية وعمى اىميتو في رفع القدرة التنافسية مما ي
 . (ٖٖ)مستوى التشغيؿ عمى المدى البعيد 

 مؤشر الصحة -2
تعد الصحة مف المؤشرات الميمة أيضا لمتنمية البشرية المستدامة والتحسينات في 
مجاؿ الصحة والتغذية ربما يكوناف السبب أو النتيجة المباشرة لمنمو البشري والمستداـ 

ف فاعمية قوة العمؿ ايضا وذلؾ مف خالؿ بنفس الوقت ، كما أف تحسيف الصحة يزيد م
معالجة الضعؼ والوىف وخفض معدالت وفيات األطفاؿ ، وىذه تساعد عمى توسيع 
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ولمفيوـ الصحة درجات ابتداء ممتد مف مجرد الحياة والبقاء ،  قاعدة الموارد البشرية ،
االحتماؿ أي الخمو مف األمراض ، إلى المناعة ضد العدوى واإلصابة بالمرض إلى قوة 

والنشاط الجسمي الحيوي ، إلى سالمة الجسـ والعقؿ والروح ، إلى التوافؽ والتكيؼ مع 
 .(ٖٗ)المجتمع والقدرة المبدعة عمى العمؿ والمشاركة في مختمؼ جوانب الحياة

وعندما نشير إلى الصحة كحؽ مف حقوؽ اإلنساف فانو مف الضروري أف يفكر في 
مف الناحية التاريخية فإف الحؽ في الصحة كاف واحد المدلوؿ الحقيقي ليذا الحؽ . و 

مف آخر الحقوؽ التي أعمنت في دساتير معظـ دوؿ العالـ حيث شكؿ اإلعالف العالمي 
.. لكؿ ٔعمى أنو :  22ـ بالنص في المادة  ٜٛٗٔلحقوؽ اإلنساف انطالقو في عاـ 

بما في ذلؾ  فرد الحؽ في مستوى مف المعيشة كاؼ لصحتو وسالمتو كشخص ولعائمتو
. ٕاألطفاؿ   الطعاـ والكساء والمسكف والرعاية الطيبة والخدمات االجتماعية الضرورية

األمومة والطفولة ليما حؽ في رعاية ومساعدة خاصة . سواء مولودوف في نطاؽ حياة 
زوجتو أو خارجيا سوؼ ينتموف بنفس ىذه الحماية االجتماعية وكذلؾ تحسيف التغذية 

الحصوؿ عمى الرعاية الصحية األساسية ورفع مستوى التعميـ وتحسيف  وتوسيع إمكانات
تنظيـ األسرة ىي عوامؿ تؤدي إلى التخفيؼ مف عبء الحمؿ والوالدة ، وتحسيف الحالة 

 . (ٖ٘)الصحية لممرأة
 -:(ٖٙ)ومف اىـ المؤشرات الصحية المرتبطة بالتنمية البشرية المستدامة ىي

 العمر المتوقع عند الوالدة. .ٔ
 معدؿ وفيات الرضع. .ٕ
 معدؿ وفيات االطفاؿ دوف سف الخامسة. .ٖ
 الحالة التغذوية  لالطفاؿ. .ٗ
 نسبة السكاف المتاحة ليـ الرعاية الصحية. .٘
 نسبة السكاف المتاحة ليـ مياه الشرب. .ٙ
 نسبة السكاف المتاحة ليـ خدمات الصرؼ الصحي. .ٚ
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في تطور األمـ وبموغ عطائيا المستوى األمثؿ  ىاماً  معب دوراً يفتقدـ المستوى الصحي 
، فالبرامج والتقارير التي أعدتيا األمـ المتحدة اكدت وبشكؿ كبير عمى اف البشرىـ 
محور االىتماـ في مجاالت التنمية البشرية فميـ كؿ الحؽ في حياة صحية منتجة بوئاـ 

د وىذا ال يتحقؽ األمف مع الطبيعة الحياة الصحية الجديدة ىي المطمب األمامي ألي بم
خالؿ التركيز عمى رفع مستوى الخدمات الصحية وخفض نسبة الوفيات بيف األطفاؿ 

فباالعتماد عمى ىذه المؤشرات وضعت  (ٖٚ)الرضع وتحسيف الخدمات الصحية المقدمة
األمـ المتحدة وبرنامجيا االنمائي فبما عميا ودنيا لمتعبير عف مدى التقدـ في المجاالت 

عاما والدنيا ب  ٘ٛالصحية فمثال العمر المرتقب عند الوالدة حددت فيمنة العميا ب 
لمنخفضة بشكؿ عاما ويتـ العمؿ عمى اساس ماتيف القيمتيف باتجاه رفع القيمة ا 22

متزايد وىذا يتـ باستخداـ األجيزة الفنية المتطورة والتي تتالـ واالحتياجات المطموبة 
باإلضافة الى توفير مختمؼ األدوية والتجييزات الطبية وتحسيف نوعية األغذية التي 
يتناوليا القرد والتي تعد عامال ميما في تحسف المستوى الصحي والذي يجب اف تولية 

الغ األىتماـ بزيادتيا لممبالغ المالية المخصصة في ىذا المجاؿ وتركيزىا عمى الدوؿ ب
تقديـ الخدمات في المجاالت التالية كونيا تعتبر األساسيات في المجاؿ  خدمات 
الصحة األساسية لمفقراء و خدمات صحة األطفاؿ لمفقراء و خدمات صحية لألطفاؿ 

 . (ٖٛ)ت العامةواالميات و خدمات التأميف الصحي  الخدما
 مؤشر الدخل -3

يعد مؤشر الدخؿ و المستوى المعاشي مف أىـ المؤشرات المعبرة عف مضاميف التنمية 
البشرية والذي يعبر عف حجـ دخؿ الفرد والذي بواسطتو يستطيع أف يؤمف احتياجاتو 
مف المأكؿ والمسكف والمشرب ،وأف توفير المجاؿ لعمؿ يمارس فيو اإلنساف نشاط 

ية مطموبة يمثؿ حؽ مف حقوؽ اإلنساف وحاجة مف حاجات كؿ فرد ، والقياـ اجتماع
بمسؤوليات العمؿ والوفاء بمتطمباتيا واجب عمى كؿ مواطف في إطار ما يحدده 

 .(ٜٖ)المجتمع مف مسؤوليات
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واف الحديث عف العمؿ بوصفو وسيمة أو واجب  انو يمتد الى قضايا اإلنتاج واإلنتاجية 
لى تعبئة جميع الطاقات البشرية لكي تصبح مسيمة بكفاية وفاعمية  بصورة رئيسية ، وا 
نتاج السمع والخدمات المطموبة لالستيالؾ المحمي أو التبادؿ  في اقتصاد المجتمع وا 

جي , يضاؼ إلى ذلؾ كؿ ما يتصؿ بتوفير فرص ومجاالت التجاري مع العالـ الخار 
متزايدة لتمكيف العنصر النسائي مف المساىمة في العممية اإلنتاجية  ويتطمب ذلؾ 
بالضرورة إزالة كؿ العوائؽ التي تقؼ في سبيؿ فرص تعميميا وتدريبيا وتوظيفيا ، 

جية والخدمية في االقتصاد وتمكينيا مف الترقي إلى المواقع القيادية في القطاعات اإلنتا
لى  ذا كاف النظر إلى العمؿ كوسيمة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ، وا  الوطني ، وا 
توفير القوى العاممة كما وكيؼ وزمانة ومكانة عامة أساسية مف عوامؿ إنتاج السمع 

ى والخدمات فإف ذلؾ يقتضي أيضا اختيار الموارد التي توظفيا وتتفاعؿ معيا تمؾ القو 
العاممة لذلؾ يجب الحديث عف أنواع التكنولوجيا المناسبة لقوة العمؿ واإلمكانات المثمى 
لالستفادة منيا  كذلؾ يقتضي تخطيط اإلنتاج تحديد المعادلة المناسبة بيف المشروعات 

 . (ٓٗ)التي تتطمب استثمارىا تكثيؼ قوة العمؿ وتمؾ التي تتطمب تكثيؼ رأس الماؿ 
دخؿ فيو اكثر تعقيدًا, وذلؾ النو في دليؿ التنمية البشرية وبالنسبة لحساب ال

كتعبير عف جميع ابعاد التنمية التي ال تنعكس في حياة مديدة وصحية وفي المعرفة, 
بعبارة اخرى ىو تعبير عف المستوى الالئؽ والنيج االساسي المتبع فيما يتعمؽ بمعادلة 

التنمية البشرية اليتطمب دخاًل بال  الدخؿ مستمد مف حقيقة اف تحقيؽ مستوى محتـر مف
 .(ٔٗ)حدود

وتستخرج قيمة ىذا المؤشر يقسمة الناتج المحمي اإلجمالي عمى عدد السكاف فيصبح 
بصورة واضحة عف حالة  لدينا متوسط دخؿ الفرد السنوي ، اال اف ىذا المؤشر اليعبر

وفيما اذا كاف  الفرد الحقيقية ومدى حصولو عمى الخدمات األخرى الصحية والتعميمية
يعاني مف نقص في ىذه المجاالت وبالتالي اليعد معبرا وبصورة واضحة عف مضاميف 
التنمية البشرية لذا أستخدـ متغير متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي 

 (ٕٗ)الحقيقي معدال بالقوة الشرائية لمدوالر
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أجؿ استمراره في تأميف  اف الدخؿ مف اىـ العوامؿ التي يسعى الفرد لتأمينيا مف
متطمباتو اليومية ، فانخفاض الدخوؿ, يجعؿ الفرد يعاني مف حاؿ دائمة مف الفقر التي 
يعيشيا حيث تكوف الصفة المميزة ليذه الحالة في االنخفاض الدائـ في حجـ الدخؿ 
الفردي إلى مستوى يجعمو غير قادر عمى تمبية احتياجاتو اليومية ، )فالفقر( يعني عدـ 
القدرة عمى األنفاؽ عمى الغذاء والممبس والمسكف والصحة والتعميـ , واف المنظمات 
المختمفة قد تناولت مفيوـ الفقر ومف ضمنيا )األمـ المتحدة (التي ذكرت مفيوـ الفقر 
في العديد مف التقارير حيث ركزت عمى ضرورة الخفض مف نسبة الجياع بحموؿ العاـ 

اؼ الميمة التي وضعيا المؤتمر العالمي لمغذاء والتي اصبحت ضمف األىد 20۰2
، مف اجؿ التقميؿ مف نسبة الجياع وخصوصا في البمداف النامية وتقميؿ  ۰۱۱۱عاـ 

ليس ىذا فحسب بؿ الخفض مف نسب الحرماف في بقية  (ٖٗ)التسبب بحدود النصؼ 
المأمونة ،  اإلحتياجات او الخدمات األساسية ) الرعاية الصحية ، التعميـ ، مياه الشرب

خدمات الصرؼ الصحية المالئمة ( والتي تشكؿ الجوانب االساسية لمتنمية البشرية ) 
متضمناتيا األساسية ( فاالىتماـ بيذه المتضمنات اليؤثر عمى واقع القرد فحسب بؿ 
واقع مجتمع بأكممو مف حيث الجوانب االقتصادية وحتى االمنية التي يعد مف أحد 

و أنتشار الفقر وبمعدالت كبيرة عمى مستوى أي بمد في العالـ , اسباب تردي واقعيا ى
أف لمثقافة دور في تأسيس (  200۱وقد اشار برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعاـ ) 

عالقة ىامة بيف المداخيؿ النسبية والقدرات البشرية المطمقة ، إذ أف مف الممكف أف 
جتمع المحمي ، إلى الحرماف يؤدي الحرماف النسبي في المداخيؿ ، داخؿ الم

االجتماعي المطمؽ . مثاال عمى ذلؾ . أف كوف دخؿ المرء في مجتمع ضئيؿ القيمة 
نسبيا قد يولد فقر مطمؽ ىذا اإلنساف ؛ بسبب عجزه مالية عف الحصوؿ عمى السمع 
التي يستوجبيا أسموب العيش في ذاؾ المجتمع ، حتى أف كاف دخمو أعمى مف دخؿ 

 .  (ٗٗ)بمداف أخرى أشد فقرا األخرى معظـ الناس في
 ابعاد التنمية البشرية المستدامة رابعاا:
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فالتنمية  ،فيـ التنمية البشرية الُمستدامة يتعدى مجرد التوفيؽ بيف البيئة والتنمية اف     
 ،االجتماعي  ،اإلقتصادي،البيئي ،البشرية الُمستدامة ليا عدة أبعاد مترابطة ) السياسي 

تقني( فمكي تستديـ التنمية ال بد مف التوازف والتفاعؿ بيف ىذه األبعاد وعند النظر إلى 
ىذه الركائز عمى إنيا دوائر متداخمة نجد إف نقطة التقاطع عند المركز تمثؿ رفاىية 
اإلنساف فكمما إقتربت ىذه الدوائر مف بعضيا إزدادت منطقة التقاطع بشرط أف تكوف 

 -ى حساب بعضيا, وفيما يمي عرض ِلأَلبعاد: مكممة لبعضيا ال عم
 البعد السياسي-1
تبرز أىمية مفيوـ التنمية في تعدد أبعاده ومستوياتو وتشابكو مع العديد مف المفاىيـ    

األخرى ,وقد برز مفيوـ التنمية بداية في عمـ االقتصاد حيث اسُتخدـ لمداللة عمى 
ي مجتمع معيف؛ بيدؼ إكساب ذلؾ عممية إحداث مجموعة مف التغيرات الجذرية ف

المجتمع القدرة عمى التطور الذاتي المستمر بمعدؿ يضمف التحسف المتزايد في نوعية 
الحياة لكؿ أفراده ثـ انتقؿ مفيوـ التنمية إلى حقؿ السياسة حيث ظير كحقؿ منفرد ييتـ 

السياسية ليرتبط والحًقا تطور مفيوـ التنمية .(٘ٗ)بعممية التطور الديمقراطي في العالـ
فأصبح ىناؾ عالقة بيف التنمية السياسية والتنمية الثقافية  ،بالعديد مف الحقوؿ المعرفية

والتنمية االجتماعية. كما تبمورت عالقة محددة بيف التنمية السياسية بمفيوميا الخاص 
 .(ٙٗ)والتنمية البشرية كمفيـو عاـ

دامة القائمة عمى التشاركات مف الصعب أف تنجز عممية التنمية البشرية المست
المجتمعية أىدافيا دوف اف تكوف الديمقراطية ركنا أساسيا مف أركاف النظاـ االجتماعي، 
ويرتكز ىذا التيار عمى خبرة التنمية عمومًا في الدوؿ التسمطية، حيث يرجع سبب 

لتالي بيا الى ذلؾ االطار التسمطي لمنظاـ السياسي وبا  انييار عممية التنمية عموماً 
فإف أىمية االطار الديمقراطي لمتنمية تنبع مف كونيا تييئ المناخ االجتماعي 

والبيئي وتشجع روح االبتكار وتخمؽ مف الشفافية ما يمكف معو   واالقتصادي والثقافي
وأف عممية التنمية البشرية . (ٚٗ)مف اجراء عممية تنمية مستدامة بتعاوف مجتمعي بناء

تقوـ قواعدىا السميمة إال بوجود دور قوي وفاعؿ  لمؤسسات المستدامة مف الصعب أف 
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الدولة المدنية الحديثة، مف خالؿ عممية مشاركة سياسية قوية وبناء اجتماعي متماسؾ 
 .(ٛٗ) ورؤية وطنية واضحة شاممة

وفي تطور ممحوظ قامت األمـ المتحدة بتحديد أىداؼ التنمية البشرية المستدامة جعؿ 
ضحة المعالـ وال تحتاج إلى اجتياد أو تفسير، وترتبط ىذه األىداؼ الغاية التنموية وا

-ٕٓٓٓاإلنمائية لأللفية ) بما سبؽ أف تـ إحرازه مف نجاحات في تحقيؽ األىداؼ
وىذا التطور أدى إلى إعادة النظر في مفيوـ التنمية ليكوف مفيومًا يندمج فيو  (ٕ٘ٔٓ

ؽ أىداؼ التنمية المستدامة يتطمب الجانب االقتصادي واالجتماعي والسياسي، فتحقي
وجود بيئة مواتيو لتحقيقيا وىذه البيئة تتضمف بعدا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ويتطمب 

يتضح ذلؾ في تأكيد األمـ المتحدة عمى أىمية النظاـ  (ٜٗ)وجود أداء حكومي فعاؿ
السياسي والحكـ الرشيد في تحقيؽ التنمية المستدامة، حيث جاء في وثيقة السياسات 
العامة لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي تحت عنواف إدارة الحكـ لخدمة التنمية البشرية 

ف بناء القدرة عمى الحكـ شرط المستدامة: "يعتقد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أ
... وأننا لنطمح في أف نصبح شريكًا محايدًا محوري لمتنمية البشرية المستدامة

لمحكومات ولممجتمع المدني ولمقطاع الخاص بحيث نخمؽ فرصًا لمتفاعؿ مف أجؿ 
 .(ٓ٘) "إيجاد حموؿ تتركز عمى الناس في األجؿ الطويؿ

المستدامة ييدؼ إلى تحقيؽ "التنمية  ريةالبش فإف كاف البعد االقتصادي لمتنمية
االقتصادية التي تعمؿ عمى تمبية حاجات وطموحات الحاضر دوف اإلخالؿ بالقدرة 

فإف البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة يسعى إلى  (ٔ٘)، "عمى تمبية حاجات المستقبؿ
يف ومنع تحقيؽ حاجات وطموحات المواطنيف بتوفير االستقرار االجتماعي بيف المواطن

تزايد اليويات الضيقة والفروقات الطبقية بينيـ التي مف شأنيا تيديد السمـ االجتماعي، 
وذلؾ بضماف نمو ُمدِمج عبر توزيع عادؿ لمثروة ولمموارد ومنظومة ضريبية عادلة، 
رساء نظاـ حماية اجتماعية يوفر الحؽ لجميع أفراد المجتمع بدوف تمييز في الحصوؿ  وا 

 (ٕ٘)لصحية وتأمينيـ ضد أخطار الحياة. عمى الخدمات ا
 البعد البيئي-2
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بالنظاـ البيئي ىو "عبارة عف تفاعؿ منظـ ومستمر بيف عناصر البيئة الحّية  يقصد
أي إف فقداف عنصر , وغير الحّية وما يوّلده ىذا التفاعؿ مف توازف بيف عناصر البيئة

يتناوؿ الُبعد البيئي لمتنمية عدة , (ٖ٘)معيف في البيئة يؤدي إلى إختالؿ التوازف البيئي"
 -مواضيع منيا: 

يعرؼ التنوع البيولوجى ىو "التنوع في عالـ  حماية مالجئ األنواع البيولوجية: - أ
األحياء في جميع أرجاء الطبيعة، ويتكوف مف)الحيوانات والنباتات 

ء لذا فإف الُبعد البيئي يتمثؿ بصيانة ثرا والفطريات(التي تقطف المحيط الحيوي"،
ىذا التنوع مف خالؿ إبطاء عمميات اإلنقراض, والحد مف تدمير المالجئ 

 .(ٗ٘)والنظـ األيكولوجية بدرجة كبيرة
 :(٘٘)ىناؾ نوعاف مف العوامؿ التي تسبب الّضرر لألنواع البيولوجية منيا

 عوامؿ طبيعية: المتمثمة بالبراكيف والتغيرات المناخية. -
عوامؿ بشرية: تتمثؿ باألنشطة البشرية المفرطة في الزراعة والصناعة والنقؿ,  -

فالتنمية ُتعنى بحماية الموارد الطبيعية مف الضغوط البشرية, وعدـ اإلفراط في 
إستخداـ األسمدة والمبيدات, وكذلؾ حماية األصناؼ الحيوانية والنباتية مف 

 خطر اإلنقراض.   
س الحراري: إف اإلستخداـ الكثيؼ لممحروقات أصبح حماية المناخ مف اإلحتبا - ب

مصدرًا رئيسًا مموثًا لميواء, كما إف لمتصنيع والتكنموجيا الحديثة آثار سيئة في 
البيئة، فالمستويات الحالية إلنبعاث الغازات الحرارية واإلشعاعات المختمفة مف 

دوث أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض عمى إمتصاصيا، مما تؤدي إلى ح
آثار سمبية وتغيرات مناخية تؤثر عمى الحياة في الكرة األرضية, ولقد إىتمت 

( بمشاكؿ الغالؼ الجوي الدولية واإلقميمية لحماية المناخ ٕٔوثيقة األجندة)
والتنمية تعني كذلؾ عدـ المخاطرة بإجراء  ومقاومة ظاىرة اإلحتباس الحراري

مستوى سطح البحر، أو تغيير أنماط  تغييرات كبيرة في البيئة العالمية  بزيادة
سقوط األمطار والغطاء النباتي، أو زيادة األشعة فوؽ البنفسجية , يكوف مف 
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شأنيا إحداث تغيير في الفرص المتاحة لألجياؿ المقبمة. ويعني ذلؾ الحيمولة 
دوف زعزعة استقرار المناخ، أو النظـ الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير 

 .(ٙ٘)األزوف الحامية لألرض مف جراء أفعاؿ اإلنسافطبقة 
ُتعنى التنمية الُمستدامة بوضع حد لإلستخدامات الحفاظ عمى المحيط المائي:  - ت

الُمبددة ليا كتحسيف كفاءة شبكة المياه, وتجنب تمويث المحيط المائي, وال 
يمكف وضع حد لذلؾ إال عف طريؽ سياسات عممية تحمييا, أو آليات تضمف 

وفي بعض المناطؽ تقؿ  مف المساءلة ضد مرتكبيف ىذه المخالفات البيئية قدراً 
إمدادات المياه، وييدد السحب مف األنيار باستنفاد اإلمدادات المتاحة، كما أف 
المياه الجوفية يتـ ضخيا بمعدالت غير مستدامة. كما أف النفايات الصناعية 

ه الجوفية، وتيدد البحيرات والزراعية والبشرية تموث المياه السطحية والميا
 والمصبات في كؿ بمد تقريبا. 

الحفاظ عمى الموارد الطبيعية: نظرًا لمتوسع اليائؿ في مجاؿ اإلنتاج لتمبية  - ث
الحاجة اإلستيالكية الُمتزايدة, لذا فإف التنمية الُمستدامة تحتاج إلى حماية 

غيرىا مف الموارد, الموارد الطبيعية كحماية الغابات والتربة ومصائد األسماؾ و 
ونعني بالحماية ىنا اإلستخداـ األكثر كفاءة لتمؾ الموارد كإدخاؿ التكنموجيا 
الحديثة في مجاؿ الزراعة لتحسيف وزيادة اإلنتاج, مع تجنب اإلسراؼ في 
إستخداـ األسمدة الكيمياوية والمبيدات التي تيدد الحياة البرية والمائية وتمويث 

ية المستدامة تحتاج إلى حماية الموارد الطبيعية الالزمة األغذية البشرية والتنم
ابتداء مف حماية  التربة إلى حماية األراضي –إلنتاج المواد الغذائية والوقود 

لى حماية مصايد األسماؾ مع التوسع في اإلنتاج  -المخصصة لألشجار وا 
 . (ٚ٘)لتمبية احتياجات السكاف اآلخذيف في التزايد. 

 :(ٛ٘)البشرية الُمستدامة وفؽ البعد البيئي تعتمد عمى عامميف ىماإف التنمية 
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  ,ستنزافًا ليا السكاف: إف الزيادة السكانية المستمرة تسبب ضغطًا عمى الموارد وا 
ومف ثـ عدـ قدرة البيئة عمى التَّحمؿ, وىذا بدوره يتطمب توازف بيف حجـ 

 السكاف والموارد.
 رات واألدوات والمعارؼ والمعدات التكنولوجيا: والتي ىي مجموعة الميا

ف أفضؿ تكنولوجيا مطموبة  المستخدمة في إنتاج السمع والخدمات, وا 
إلستراتيجية التنمية البشرية الُمستدامة ىي تمؾ التي تعتمد عمى التجديد 

 والمناقشة الناجحة واإلستخداـ المفيد لمموارد النادرة.  
كافحة مظاىر التدىور البيئي السابقة الذكر، فتحقيؽ التنمية البشرية المستدامة رىيف بم

الذي يتحقؽ باعتماد اإلجراءات  الوقائية وتكثيفيا. في الحقيقة لـ يكف اعتماد 
االعتبارات البيئية واالجتماعية جزء مف المعطيات التي تؤخذ  بعيف االعتبار عند وضع 

ع قبؿ البدء في تنفيذه خطط اقتصادية إنمائية، بما في ذلؾ تقييـ اآلثار البيئية لممشرو 
فائدة،  –الذي يعطي أبعادا جديدة لقيمة الموارد واستخداميا عمى أساس تحميؿ تكمفة 

 .(ٜ٘)وما يترتب عف ذلؾ مف فوائد اقتصادية، إضافة إلى الحفاظ عمى البيئة 
 البعد االقتصادي-3

لممجتمع مف إف التنمية الُمستدامة ال يمكف تحقيقيا إال بتأييد نظاـ إقتصادي مالئـ 
جانب, وسياسة تقييمية مف جانب آخر, لذلؾ جاء تصّور التنمية إلدخاؿ التكاليؼ 
البيئية واإلجتماعية في الحسابات اإلقتصادية, أي إف التنمية اإلقتصادية أخذت بنظر 
اإلعتبار المتغيرات البيئية والمتغيرات اإلجتماعية, مف أجؿ الّتخمص مف األساليب 

ية التي تسعى لتحقيؽ الرفاه اإلقتصادي عمى حساب البيئة والمجتمع, التنموية التقميد
ف مشاركة المجتمع في القرارات المتعمقة بالتنمية يعد أحد الشروط األساسية لنجاح  وا 

 .(ٓٙ)الخطة اإلقتصادية وأيضًا لتحقيؽ التنمية البشرية الُمستدامة
ىي تحقيؽ ور حوؿ ثالثة عناصر:فالُبعد اإلقتصادي لمتنمية البشرية الُمستدامة يتمح   

النمو الكفوء في إستغالؿ الموارد, والمساواة في تمبية الحاجات, وتعديؿ أنماط 
 اإلستيالؾ لتصبح أكثر إستدامة وذلؾ مف خالؿ:
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تغيير أنماط اإلستيالؾ لتصبح أكثر إستدامة, فإستنزاؼ الموارد يتضح مف  - أ
 :(ٔٙ)خالؿ مستوييف مف مستويات اإلستيالؾ ىما

اإلستيالؾ الُمفرط لمموارد نتيجة الغنى والرفاه, مف أجؿ المحافظة عمى رفاىية  -
الحياة في المجتمعات الّصناعية قامت ىذه الدوؿ بإستنزاؼ الموارد, مما تسبب 

 بالتدىور البيئي.
اإلستيالؾ التقميدي الناجـ عف الفقر، الذي يعني إستخداـ الموارد بيدؼ  -

يرتبط إرتباطًا وثيقًا بتدىور البيئة والّنمو  تحسيف مستويات المعيشة الذي
 السكاني السريع.

 العدالة في توزيع الموارد والدخؿ والمساواة في تمبية الحاجات األساسية - ب
إف التنمية الُمستدامة ُتعنى بتساوي فرص الحصوؿ عمى الموارد فيما بيف    

الذي يشكؿ حاجزًا األفراد داخؿ المجتمع, والحد مف التفاوت المتزايد في الدخؿ 
أماـ التنمية, فيذه المساواة تساعد عمى تنشيط التنمية، وبشكؿ مختصر فإف 
شباع الحاجات األساسية  المساواة في فرص الحصوؿ عمى الموارد والّدخؿ وا 
يسيـ في تأصيؿ قيـ العدالة اإلجتماعية التي تسعى إلى التخفيؼ مف عبئ 

 .(ٕٙ)الفقر, وتحسيف مستويات المعيشية
 حد مف إسِتنزاؼ الموارد الطبيعية:ال - ت

بالنسبة لمبمداف المتقدمة: فإف التنمية الُمستدامة تتمخص في إجراء    
تخفيضات في مستويات اإلستيالؾ المبددة لمموارد الطبيعية وذلؾ عبر إحداث 
تغير جذري في أنماط اإلستيالؾ، والتأكيد عمى عدـ تصدير التموث البيئي إلى 

 البمداف الفقيرة.
أما بالنسبة لمبمداف النامية: فالتنمية البشرية الُمستدامة تعني "إستخداـ الموارد بيدؼ   

حداث تغّير في إسموب الحياة"،  رفع المستوى المعاشي لمسكاف والتقميؿ مف الفقر, وا 
وبشكؿ عاـ فإف التنمية البشرية الُمستدامة تعني "تغّير أنماط اإلستيالؾ في الدوؿ 

ة معًا والحد مف التفاوت المتزايد في الّدخؿ, وكذلؾ التقميؿ مف التفاوت في الغنية والفقير 
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مستويات اإلستيالؾ بيف البمداف الغنية والفقيرة معًا مف أجؿ إيقاؼ تبديد الموارد 
 .(ٖٙ)الطبيعية"

كما يدور البعد االقتصادي لمتنمية البشرية المستدامة حوؿ االنعكاسات الراىنة 
اد عمى البيئة، وتعمؿ التنمية البشرية المستدامة عمى تطوير التنمية والمستقبمية لالقتص

االقتصادية مع األخذ في الحسباف التوازف البيئي عمى المستوى البعيد والقضاء عمى 
 -)مرحمة توزيع واستخداـ الموارد  الفقر في جميع مراحؿ النشاط االقتصادي

 توزيع الدخوؿ( .-االستيالؾ -االنتاج -االستثمار
 البعد االجتماعي-4

يرتكز الُبعد اإلجتماعي لمتنمية البشرية الُمستدامة عمى أف اإلنساف ىو جوىر     
التنمية وىدفيا الّنيائي، إذ يرتكز عمى مبادئ أساسية "كالعدالة اإلجتماعية ورفض الفقر 

إلى والبطالة", والتركيز عمى مبدأ اإلنصاؼ بيف األفراد واألمـ واأَلجياؿ, باإِلضافة 
تأكيده عمى أىمية مشاركة الشعوب في إتخاذ القرار والحصوؿ عمى المعمومات التي 

, ويمكف تمخيص أىـ أبعاد التنمية  البشرية (ٗٙ)تؤثر عمى حياتيـ بشفافية ودقة
 الُمستدامة بالتالي:

ضبط )تثبيت( النمو الديمغرافي: ُتعنى التنمية الُمستدامة بالسيطرة والتحكـ في  - أ
ألف النمو الُمفرط يؤدي إلى ضغوط حادة عمى الموارد الطبيعية,  نمو السكاف,

َوىو ما َيعني إستنزاؼ ِلمموارد وتدىور لمبيئة الطبيعية, وكذلؾ العمؿ عمى 
توزيع السكاف بيف المناطؽ الحضرية والريفية بصورة ُمخططة مف أجؿ 

و متاح مف الوصوؿ إلى التوازف بيف النمو الديمغرافي والنمو اإلقتصادي, وما ى
 .(٘ٙ)رأس الماؿ الطبيعي

توفير خدمات الصحة والتعميـ: إف كؿ األنظمة السياسية تجعؿ مف التنمية   - ب
البشرية الُمستدامة اليدؼ األساسي ليا, إذ إف التنمية البشرية ىدفيا توفير 
اإلحتياجات األساسية مف خدمات صحية وبرامج تعميمية متكاممة, لذا فإف 
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متنمية الُمستدامة يقتضي بناء قدرات األفراد مف أجؿ الُبعد اإلجتماعي ل
 .(ٙٙ)المساىمة الحقيقية في إستدامة التنمية

التنمية البشرية الُحكـ الراشد والمشاركة الجماعية الفعالة: يعد مف أىـ متطمبات  -ج
الُمستدامة ىو توفر نظاـ حكـ صالح يتـ إختياره بإسموب ديمقراطي, وأف تكوف 

ف تحقيؽ ىذا المشاركة  الشعبية في القرارات مف قبؿ جميع أفراد المجتمع, وا 
اليدؼ سينعكس عمى القرارات السياسية واإلقتصادية التي ستكوف في صالح 
المجتمع, أما بالنسبة لدور المرأة في المجتمع فقد إحتمت موقعًا ميمًا في 

التنمية شرطًا عمميات التنمية البشرية الُمستدامة، وأصبح إدماجيا في عمميات 
نما  أساسيًا لمنجاح، وال يقتصر اإلدماج عمى حضورىا كقوة عمؿ فقط، وا 

 .(ٚٙ)يتطمب إتاحة فرص متكافئة ليا لممشاركة في صياغة القرارات
ضبط السموؾ الفردي )الجانب اإلخالقي والفردي(: إف لمجانب األخالقي  -د

تيتـ بتنظيـ العالقة  والثقافي أىمية مميزة بالنسبة لمتنمية الُمستدامة, إذ
 : (ٛٙ)بشقييا

 )الجانب البشري(: عالقتنا بأقراننا مف سكاف بمدنا وسكاف كوكب األرض. -
 .: عالقتنا باأَلرض والنبات والحيوانات في العالـ بأسره)الجانب األيكولوجي( -

نسانية بقدر ماىي قضية    ويمكننا إعتبار التنمية البشرية الُمستدامة قضية أخالقية وا 
 وية بيئية, وىي كذلؾ قضية مصيرية مستقبمية.تنم
 البعد التكنولوجي او التقني  -5

لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز العنصر البشري، وخاصة مجاؿ تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت، ذلؾ لكي يتـ تحسيف دور وأداء المؤسسات الخاصة وتعزيز 

تحديث كافة أنواع المؤسسات التي تستخدـ األنشطة البحثية، وكذلؾ المساىمة في 
مجاؿ التكنولوجيا لتحفيز النمو االقتصادي وخمؽ فرص عمؿ جديدة لمشباب، والحد مف 
الفقر والبطالة في داخؿ المجتمعات، ىذا وقد لعبت التكنولوجيا دور كبير جدًا في 

موماتي مجاالت التنمية المختمفة، وكذلؾ عممت عمى تحويؿ المجتمع إلى مجتمع مع
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وتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف التكنولوجيا في مجاؿ التنمية البشرية المستدامة، وقد لعب 
 .)ٜٙ(األنترنت دورًا عظيمًا كمصدر مف مصادر المعمومات

ويحتاج تحقيؽ اىداؼ التنمية البشرية المستدامة إلى إحراز تقدـ متزامف في األبعاد   
وجيات الناجعة في جميع البمداف , فاالبتكار والتكنولوجية واستخداـ مزيد مف التكنول

التكنولوجي ىو في حد ذاتو موضوع محوري متبايف الجوانب حيث اف االستدامة تتطمب 
تغييرا تكنولوجيا مستمرا في البمداف الصناعية لمحد مف انبعاث الغازات ومف استخداـ 

ولوجيا سريعا في الموارد مف حيث الوحدة الواحدة مف الناتج. كما يتطمب تغيرا تكن
البمداف النامية، والسيما البمداف اآلخذة بالتصنيع، لتفادي تكرار أخطاء التنمية، وتفادي 
مضاعفة الضرر البيئي الذي أحدثتو البمداف الصناعية, والتحسيف التكنولوجي ىو بدوره 

ستدامة أمر ىاـ في التوفيؽ بيف أىداؼ التنمية وقيود البيئة.وتتطمب التنمية البشرية الم
تغييرا جوىريا في السياسات والممارسات الحالية، لكف ىذا التغيير لف يتأتى بسيولة، 
ولف يتأتى أبدا بدوف قيادة قوية وجيود متصمة ونضاالت مستمرة مف طرؼ القوى 

 .(ٓٚ)العاممة والشعوب المقيورة في بمداف كثيرة 
 -:(ٔٚ)ولغرض احداث تقدـ في البعد التكنولوجي يتطمب االتي

 استعماؿ تكنولوجيات أنظؼ في المرافؽ الصناعية             – ٔ 
 األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة – ٕ
 االستخداـ االمثؿ لممحروقات لتقميؿ مف االحتباس الحراري – ٖ
 الحد مف انبعاث الغازات – ٗ

 الخاتمة
إف تحقيؽ التنمية البشرية الُمستدامة يتطمب إحراز تقدـ متزامف في األبعاد الثالثة       

وىناؾ إرتباط وثيؽ بيف  والتكنولوجية( ،البيئية  ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية،) السياسية 
ىذه األبعاد واإلنجاز الذي يمكف أف يتحقؽ في إحداىا مف شأنو أف ُيعزز األبعاد البقية 

ف الُمؤشرات البشرية الُمستدامة وىي تُقيِّـ   التنمية تعكس مدى نجاح الدوؿ في تحقيؽ وا 
كما يمكف متابعة التغيرات  ،حالة الدوؿ مف خالؿ معايير ومقارنتيا مع دوؿ أخرى
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في مدى التقدـ أو التراجع في قيمة ىذه المؤشرات مّما يدؿ عمى سياسات  والتوجيات
ستدامة فيما إذا كانت تسير في الطريؽ السميـ البشرية المُ   التنمية الدوؿ في مجاالت

 الُمستدامة أـ أنيا ال زالت متباطئة ومترددة. التنمية نحو تحقيؽ
 قائمة المراجع

                                                           

، ٕ٘ٓٓ، بيروت،  ، مؤسسة الرسالةٛ"القاموس المحيط"، ط ، محمد بف يعقوب الفيروزينظر:  (ٔ)
 .ٖٓ٘ص 
،  ٔابف منظور، لساف العرب، المجمد السادس، ط( لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ الموضوع ينظر : (ٕ

 .  ٕٕٙ، ص ٜٜٚٔدار صادر، بيروت، 
نحو فيـ أفضؿ لمتنمية باعتبارىا عممية حضارية، ورد في (نقاًل عف :عمي خميفة الكواري وآخروف، ٖ)

مركز دراسات  ،ٕ(، طٙالتنمية العربية: الواقع الراىف والمستقبؿ، سمسمة كتب المستقبؿ العربي )
 ص. ٔٚ-ٕٚ، ص ٜ٘ٛٔالوحدة العربية، بيروت، 

، دار النيضة العربية  ، ٔـ و التنمية البشرية ، ط( نقال عف :عبد الرحمف العيسوي، اإلسالٗ)
 . ٘ٔ، ص ٜٛٛٔمصر، 

 .ٙٔ( المصدر نفسو ، ص٘)
  .ٕٕ، مصدر سبؽ ذكره ،ص عمي خميفة الكواري وآخروف (نقاًل عف:ٙ)

)7  (  PNUD –Rapport mondial sur le développement Humain 1990 -New 
York, Programme des Nations Unies pour le développement , 1999.P.23   

محمد العوض جالؿ الديف، تنمية البشرية: تطوير القدرات وتعظيـ االستفادة منيا في ينظر : ( ٛ)
 .ٜٔ،صٖٜٜٔالوطف العربي، المعيد العربي لمتخطيط ، الكويت ،

والتوزيع ،  ، دار الراية لمنشرٔ، التنمية السياسية في بمداف العالـ الثالث ، طغازي فيصؿ حسيف (ٜ)
 .ٜ،ص ٕٗٔٓعماف ، 

نقال عف : فوزي عبدالرزاؽ وكاتية بوروبة، "التنمية الُمستديمة ورىانات النظاـ الميبرالي بيف  (ٓٔ)
الواقع واألفاؽ المستقبمية" ، في مؤتمر: التنمية الُمستدامة والكفاءة االستخدامية الموارد المتاحة، كمية 

،  ٕٛٓٓابريؿ  ٛ/ٚ العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس سطيؼ ، الجزائر،
 .ٖص



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 1962 

                                                                                                                                                      

العالـ اإلسالمي والتنمية الُمستدامة ، المؤتمر اإلسالمي لوزارة عبد العزيز بف عثماف التويجري، (ٔٔ)
 .ٚٙٔ، صٕٕٓٓ، المنظمة اإلسالمية لمتربية والعمـو والثقافة، الرباط، ٕٕٓٓالبيئة 

،  ٔط دامة والنظـ التعميمية،التنمية البشرية المست (المعتصـ باهلل سميماف وديمة محمد وصوص،ٕٔ)
 ص. ٖٕ، ٕٗٔٓ ،، عماف  دار الخميج

 .ٕٓمحمد العوض جالؿ الديف، مصدر سبؽ ذكره ، صينظر: (ٖٔ)
، االستدامة واالنصاؼ  ٕٔٔٓبرنامج االمـ المتحدة االنمائي ,تقرير التنمية البشرية لعاـ   (ٗٔ)

 . ٔ، ص ٕٔٔٓمستقبؿ افضؿ لمجميع، 
في المممكة  ٕٜٚٔ، ودّرس وعمؿ منذ عاـ ٖٖٜٔنوفمبر  ٖولد في ىو اقتصادي ىندي، )*(

المتحدة والواليات المتحدة. قدـ إسيامات في اقتصاد الرفاه، ونظرية الخيار االجتماعي، والعدالة 
االقتصادية واالجتماعية، والنظريات االقتصادية لممجاعات، ونظرية اتخاذ القرار، واقتصاديات 

ة، ومؤشرات قياس رفاه مواطني الدوؿ النامية. حصؿ عمى جائزة نوبؿ التنمية، والصحة العام
.ينظر : موقع ويكيبيديا ، امارتيا صف ، متاح عمى ٜٜٛٔالتذكارية في العمـو االقتصادية في عاـ 

         /https://ar.m.wikipedia.org/wikiشبكة المعمومات الدولية االنترنت ، عمى الرابط
( ، ٖٖٓامارتياصف، التنمية حرية ، ترجمة: شوقي جالؿ ، سمسمة عالـ المعرفة ، العدد ) (٘ٔ)

 .ٛص  ، ٕٗٓٓالكويت ، 
 .ٕ٘مصدر سبؽ ذكره ، صالمعتصـ باهلل سميماف وديمة محمد وصوص،(ٙٔ)
اإلطار العاـ والتطبيقات دولة اإلمارات العربية نوزاد عبد الرحمف الييتي، التنمية المستدامة  (ٚٔ)

-ٖٔ،صٜٕٓٓالمتحدة أنموذجا، أبو ظبي، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 
ٖٛ. 

عمي عبد محمد سعيد الراوي واخريف، التمكيف االقتصادي والتنمية البشرية وميمات ينظر:  (ٛٔ)
، بيت  ٔرية المستدامة في الوطف العربي ، طالسياسة االقتصادية دراسات في التنمية البش

 .ٛٙٔ، ص ٕٔٓٓالحكمة ، بغداد، 
 . ٜ، مصدر سبؽ ذكره ، ص فوزي عبدالرزاؽ وكاتية بوروبة نقاًل عف :  (ٜٔ)
 .ٕٚمصدر سبؽ ذكره, ص،  نوزاد عبد الرحمف الييتي(ٕٓ)
برنامج االمـ المتحدة االنمائي ، الحكـ الديمقراطي ، تعزيز المساءلة االجتماعية مف المبدأ الى  (ٕٔ)

 . ٓٔ،ص  ٕٓٔٓ، التطبيؽ،  نيويورؾ
،دار ٔعدناف ياسيف مصطفى،التنمية البشرية المستدامة مخاضات التيميش و فرص التمكيف،ط(ٕٕ)

 ص.ٕٓ، ٕٙٔٓأمجد لمنشر والتوزيع،

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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 .ٕ٘، ص  المصدر نفسو( ٖٕ)
محمد كامؿ التابعي سميـ، التنمية البشرية المستدامة، سمسمة قضايا، مركز االىراـ لمدراسات ( ٕٗ)

 .٘، ص ٕٙٓٓ(، القاىرة، ٕٓالسياسية واالستراتيجية، العدد)
، مصدر سبؽ ذكره ، ص  ٕٔٔٓبرنامج االمـ المتحدة االنمائي ، تقرير التنمية البشرية لعاـ  (ٕ٘)

ٜٔ . 
 ،ٔط التنمية البشرية المستدامة في الفكريف اإلسالمي والوصفي منظور مقارف ، ـ الدعمة،(ابراىيٕٙ)

 . ٕٙص ،ٕ٘ٔٓاالردف ، دار المناىج لمنشر والتوزيع،
 .ٓ٘(المعتصـ باهلل سميماف وديمة محمد وصوص، مصدر سبؽ ذكره , ص ٕٚ)

)28)  united nations  development programme(undp.(1990).human 
development report ,new York , oxford university.p9. 

, مركز دراسات ٔجورج الفصيعي ,التنمية البشرية مراجعة وتقديـ لممقيـو والمضموف , ط (ٜٕ)
 ص.ٕٜالوحدة العربية , بيروت , 

كذلؾ :ينظر:  . و ٙٛ(المعتصـ باهلل سميماف وديمة محمد وصوص , مصدر سبؽ ذكره , صٖٓ)
ف، اإلطار ألمفاىيمي المستخدـ في عمميات قياس التنمية البشرية المستدامة وتحديد صالح عبد الحس

مستوياتيا، ورد في ناديو حجاب وآخروف، دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطف العربي، 
 .ٔٛ، صٕٔٓٓبيت الحكمة، بغداد، 

 .ٖٜص ، مصدر سبؽ ذكره،(جورج الفصيعئٖ)
مية البشرية المستدامة في الفكريف اإلسالمي والوصفي منظور مقارف ,مصدر (ابراىيـ الدعمة،التنٕٖ)

. وعاطؼ عبدا هلل قبرصي، التنمية البشرية المستدامة في ظؿ العولمة: التحدي ٕٚسبؽ ذكره , ص
 .ٕٛ، ص ٕٓٓٓ(، ٓٔ)العدد العربي، سمسمة دراسات التنمية البشرية، األمـ المتحدة، نيويورؾ،

 . ٖٕص ، ، االمـ المتحدةٜٜٓٔالمتحدة , تقرير التنمية البشرية لعاـ برنامج االمـ  (ٖٖ)
 ٛٓٔ, ص  ٖٜٜٔ، االمـ المتحدة،  ٖٜٜٔمنظمة االمـ المتحدة ,تقرير التنمية البشرية العاـ  (ٖٗ)

. 
دار ،  ٔط، اضاءات في التنمية وقياس دليؿ الفقر الدولي ، وسف عبد الرزاؽ ينظر: لممزيد ( ٖ٘)

ابراىيـ الدعمة،التنمية البشرية  كذلؾ ينظر:. و ٜٖ,ص ٖٕٔٓعماف , ، الحامد لمنشر وتوزيع 
 .ٕٚص ،مصدر سبؽ ذكره ، المستدامة في الفكريف اإلسالمي والوصفي منظور مقارف 

عثماف محمد عثماف ,قياس التنمية البشرية في الوطف العربي, مراجعة نقدية ,مصدر سبؽ ذكره  (ٖٙ)
 ،القاىرة  ،سينا لمنشر ،ٔط ،التنمية البشرية في الوطف العربي  ،وعمار حامد  . ٕٖٔ,ص 
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أكـر جميؿ سمماف الدليمي، التنمية البشرية المستدامة وحقوؽ وكذلؾ ينظر:  .ٚٙص ،ٕٜٜٔ
، ٕٚٓٓاإلنساف في البمداف النامية، رسالة ماجستير ، كمية العمـو السياسية، جامعة النيريف، 

 .ٖ٘ص
الحرية الثقافية في عالمنًا  ، ٕٗٓٓتقرير التنمية البشرية عاـ ،برنامج االمـ المتحدة االنمائي  (ٖٚ)

 . ٜٕ٘ص  ٕٗٓٓ، االمـ المتحدة، المتنوع 
الجوانب الصحية لحقوؽ االنساف في ضوء تقدـ عمـو االحياء  ،( منظمة الصحة العالمية ٖٛ)

 .ٜٓٛٔ ،القاىرة  ،يض المتوسط ترجمة : المكتب االقميمي لشرؽ البحر االب ،والطب
 .ٖٖمصدر سبؽ ذكره، ص أكـر جميؿ سمماف الدليمي،ينظر:  (ٜٖ)
 .ٜ٘ٛٔ ،بغداد  ،استراتيجية تنمية القوى العاممة العربية  ،منظمة العمؿ العربية   (ٓٗ)
 . ٕٛص ،مصدر سبؽ ذكره  ، ( ابراىيـ الدعمة،ٔٗ)
 ٕٓٔٓ، االمـ المتحدة ، ٕٓٔٓتقرير التنمية البشرية لعاـ  ،برنامج االمـ المتحدة االنمائي  (ٕٗ)

 .ٕٔص
 ،ٜٜٜٔ، االمـ المتحدة ، ٜٜٜٔتقرير التنمية البشرية لعاـ  ،برنامج االمـ المتحدة االنمائي   (ٖٗ)

 .ٜٔص
ميدي محسف العالؽ، قياس التنمية البشرية والمتطمبات في المؤشرات اإلحصائية،  نقاًلعف :(ٗٗ)

 .٘ٗ، صٕٙٓٓ(، السنة التاسعة، ٕٗبيت الحكمة، بغداد، العدد)مجمة الحكمة، 
مصدر سبؽ ذكره ,  ابراىيـ الدعمة، كذلؾ:.و ٙٛص ،بؽ ذكره مصدر س ،(جورج الفصيعي ٘ٗ)

 .ٗٚص
 .٘ٗص ،مصدر سبؽ ذكره  ،( باسؿ البستاني ٙٗ)
ينظر :احمد بف صحنوف اؿ  كذلؾو  .ٓ٘مصدر سبؽ ذكره , ص ،( عدناف ياسيف مصطفى ٚٗ)

 ،الموارد البشرية والتنمية في الخميج العربي ،مجموعة مؤلفيف  التنمية واالمف واالستقرار في، نيياف
 .ٚٙص ، ٜٕٓٓ، ابو ظبي ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،  ٔط
االمـ ،لنظري الى التطبيؽ التنمية البشرية المستدامة : مف المفيـو ا ،طارؽ بانوري واخروف (ٛٗ)

 .ٗ٘,ص ٜٜ٘ٔ ،المتحدة 
, جامعػة  دور السياسػات العامػة الرشػيدة فػي تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة (محمد عمى حمػود،ٜٗ)

غػػػازي فيصػػػؿ، التنميػػػة كػػػذلؾ : و  .ٔ، صٜٕٔٓكركػػػوؾ، كميػػػة القػػػانوف والعمػػػـو السياسػػػية, العػػػراؽ ، 
 .٘ٗ,صٖٜٜٔالكتب لمطباعة والنشر، بغداد، السياسية في بمداف العالـ الثالث، دار 
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, وثيقة لمسياسات العامة لبرنامج األمـ المتحدة  (إدارة الحكـ لخدمة التنمية البشرية المستدامةٓ٘)
 .ٕ، صٜٜٚٔاإلنمائي، 

 .ٜٜٛٔ, عالـ المعرفة , الكويت ،  مستقبمنا المشترؾ (المجنة العالمية لمبيئة والتنمية،ٔ٘)
حتى  باوال باغمياني، إليف ىسو، تقرير التنمية اإلنسانية العربية ورقة بحثية، (عادؿ عبد المطيؼ،ٕ٘)

-, برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ال يتخمؼ أحد عف الركب: نحو المواطنة الشاممة في البمداف العربية
 .ٕ، صٜٕٔٓالمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية، 

الُمستديمة فمسفتيا وأساليب تخطيطيا وأدوات  عثماف محمد غنيـ, وماجدة ابو زنط, "التنمية ((ٖ٘
فاء لمنشر, عمَّاف, ٔقياسيا", ط  . ٓٗ-ٜٖ, صٕٓٔٓ, دار الصَّ

( عبػػد الخػػالؽ عبػػد اهلل، التنميػػة المسػػتدامة والعالقػػة بػػيف البيئػػة والتنميػػة، مجمػػة المسػػتقبؿ العربػػي، (ٗ٘
دور  ،عبػػػػػدالوىاب شػػػػػميوكػػػػػذلؾ : .ٖٜٜٔ(، ٚٙٔمركػػػػػز دراسػػػػػات الوحػػػػػدة العربيػػػػػة، بيػػػػػروت، العػػػػػدد)

 ،رسػػػالة ماجسػػػتير, كميػػػة العمػػػـو االقتصػػػادية وعمػػػـو التسػػػيير ،سػػػتيمؾ فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة الُمسػػػتدامةالمُ 
 .ٜٙص،ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ ،الجزائر ،جامعة باجي مختار

جامعة  ،كمية اليندسة البيئية ، رسالة دبمـو غير منشورة، "التنمية الُمستدامة" ،( غالية الحباؿ(٘٘
 .٘ص ،ٖٕٓٓ ،دمشؽ ،دمشؽ
لوجية و إستراتيجيات وسياسات التنمية الُمستدامة اإلقتصادية والتكن ،كربالي بغداد وحمداني محمد (ٙ٘)

 ،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية،  (٘ٗ)العدد ، مجمة عمـو انسانية، بالجزائر
 .ٚص ،ٕٓٔٓ ،الجزائر ،جامعة وىراف 

, ٖٕٓٓالقاىرة ،  ،دار األميف لمنشر ،ٔإقتصاديات الحماية البيئية، ط  ،محمد عبد البديع ((ٚ٘
 .ٖٚص
اثر العامؿ السكاني في التنمية الُمستدامة مع إشارة خاصة إلى ُبمداف  ،( ىشاـ سالـ الربيعي(ٛ٘

 .ٜٗ, صٕٗٓٓ العراؽ، ،جامعة بغداد ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،رسالة ماجستير ،األسكو
تحميػػؿ أبعػػاد التنميػػة البشػػرية لممسػػتوطنات فػػي األردف باسػػتخداـ المػػنيج التحميمػػػي، غالػػب العػػزة، (ٜ٘)

عمى  االنترنت، برنامج األمـ المتحدة لممستوطنات البشرية، بحث منشور عمى شبكة المعمومات الدولية
 .www.unhabitat.org.joالموقع 
 ، تكنموجيا المعمومات واإلتصاالت وأبعادىا اإلقتصادية العربية، داوي الدليمي( ميدي صالح (ٓٙ

 ،ٕٙٓٓ ، العراؽ ، الجامعة المستنصرية ،كمية اإلدارة واإلقتصاد، ُأطروحة دكتوراه غير منشورة
 .٘ص

http://www.unhabitat.org.jo/
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ُأطروحة دكتوراه  ،التنمية الُمستدامة ما بيف المفيـو والتطبيؽ، ( عبدالُمنعـ أحمد شكري السعيد(ٔٙ
 .ٗ٘ص ،ٜٜٜٔ ، القاىرة،  جامعة القاىرة،كمية اليندسة ، ،غير منشورة

(2) Karen delchet, "Qu’est-que le dévelopement durable", (Paris: collection 
Asavoi Francer, 2003), p14. 

اتيجية التنمية نقاًل عف: سنوسي  زوليخة و بوزياف الرحمانى ىاجر، الُبعد البيئي إلستر  (ٖٙ)
كمية العمـو االقتصادية  ،الُمستدامة، في مؤتمر: التنمية الُمستدامة والكفاءة اإلستخدامية لمموارد الُمتاحة

 .ٙص ،ٕٛٓٓ ، الجزائر،جامعة فرحات عباس سطيؼ ،وعمـو التسيير
الُمستدامة ، إدارة الطمب عمى المياه كمدخؿ لتحقيؽ التنمية  تي أحمد ونصر رحاؿنقاًل عف:  ((ٗٙ

دراسة حالة تجارب بعض الدوؿ العربية، في مؤتمر: التنمية الُمستدامة والكفاءة اإلستخدامية لمموارد 
 ،ٕٛٓٓ ، الجزائر،جامعة فرحات عباس سطيؼ، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير ،المتاحة

 .ٕٔص
ر التنمية الُمستدامة، ُأطروحة الحماية القانونية لمبيئة في إطا، نقاًل عف: حسونة عبدالغني ((٘ٙ

 ،ٖٕٔٓ ، الجزائر،، جامعة محمد خيضر بسكرة العمـو السياسية دكتوراه غير منشورة، كمية الحقوؽ و
 .ٖٔص
دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيؽ التنمية المحمية، رسالة ، مشري محمد الناصر ((ٙٙ

 ، الجزائر،جامعة فرحات عباس ،عمـو التسييركمية العمـو االقتصادية و  ،ماجستير غير منشورة، 
 .ٖ٘ص، ٕٔٔٓ
دور الُحكـ الرَّاشد في تحقيؽ التنمية الُمستدامة بالدوؿ العربية حالة ، ( نقاًل عف: سايح بو زيد(ٚٙ

، جامعة أبي بكر بمقايد ،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير ،ُأطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجزائر
 .ٗٛص،(ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ الجزائر،)

 .ٛٛالمصدر نفسو ، ص( (ٛٙ
 ،ٜٜٛٔ،  ، الكويتٔ، ط(حسيف عمر، مبادئ المعرفة االقتصادية، منشورات ذات السالسؿٜٙ)

 .ٚ٘ص
 .ٚٙص ،ٕٚٓٓ(سعد طو عالـ، التنمية والمجتمع، مكتبة مدبولي، القاىرة، ٓٚ)
 ،ٔمؤشراتيا(،ط-ابعادىا-(مدحت ابو نصر وياسميف مدحت محمد،التنمية المستدامة )مفيوميا ٔٚ)

 ص.ٜٓ،ٕٚٔٓالمجموعة العربية لمتدريب والنشر،مصر،


