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  :التنمیة البشریة المستدامة 
  وأبعاد التمكین مفاھیم التكوین

) ً  )العراق أنموذجا
   *مھدي صالح دّواي.د.م.أ  

 المستخلص
، الNذي أعدتNھ اللجنNة العالمیNة للبیئNة ) مسNتقبلنا المشNترك ( بعNد تقریNر " عالمیNا" اكتسب مصطلح التنمیة المستدامة اھتمامNا         

تلNNك التنمیNNة التNNي تلبNNي حاجNNات الجیNNل ( ، إذ تNNم فیNNھ صNNیاغة أول تعریNNف للتنمیNNة المسNNتدامة  بوصNNفھا  ١٩٨٧والتنمیNNة فNNي عNNام   
 ) الحاضر دون المساومة على قدرة األجیال المقبلة في تلبیة حاجاتھم 

ة ، التNي تبقNي إلNى تحقیNق عناصNر االسNتدام" یحاول البحث أن یستقصNي أبعNاد المفھNوم مNن خNالل رؤیNة تاریخیNة للتنمیNة وصNوال    
تنمیNة بشNریة ( لألجیال القادمة فرص التواصل والتمتع بانجازات األجیال الحالیة ، ثم ینتقل البحNث نحNو فNرص التمكNین التNي تحققھNا 

الواقNNع ( لرؤیNNة " ، فNNي حNNین انشNNغل المحNNور األخیNNر بقضNNایا التنمیNNة البشNNریة فNNي العNNراق وفقNNا) مسNNتدامة وسNNیلتھا وھNNدفھا اإلنسNNان
  ) .ل والمأمو
لمسار التنمیة ،  لتأكید العدید مNن القضNایا المعاصNرة " منھجیا" إن تبني العراق لمشروع تنموي بشري مستدام یتطلب تغییرا        

، ونقطة التحول تلك البد أن تبدأ مNن اعتنNاق فلسNفة اقتصNادیة تراعNي خصوصNیة التجربNة ) الوسیلة والھدف : اإلنسان ( لمبدأ "وفقا
سیاسNNیة برؤیNNة " علNNى انفتNNاح التجربNNة علNNى العNNالم الخNNارج ، ویسNNبق ذلNNك جھNNودا" تعززھNNا جھNNود تشNNریعیة أكثNNر حرصNNاالعراقیNNة ، 

 إسNNتراتیجیة قNNادرة علNNى تحقیNNق مطلNNب األمNNن بأنواعNNھ المتعNNددة ، والتعNNاطي العلمNNي والحضNNاري مNNع القضNNایا االجتماعیNNة والبیئیNNة
  .والتكنولوجیة 

  

 Sustainable Human Development: 
The concepts of Configuration and the dimensions of 

Empowerment 
(with reference to the Iraqi experience) 

 
ABSTRACT 
      the term sustainable development Acquired interest in "global" after the report (Our Common Future), 
prepared by the World Commission on Environment and Development in 1987, as was the drafting of the 
first definition of sustainable development as (those development that meets the needs of the present 
generation without compromising the ability of future generations to meet their needs) 
    Trying to research that explores the dimensions of the concept through a historical perspective of the 
development all the way "to achieve the elements of sustainability, which keep for the next generation 
networking opportunities and enjoy the achievements of the current generation, then moves on research 
towards opportunities of empowerment achieved by the (sustainable human development and the means or 
its rights), while the busy hub recent issues of human  
    development in Iraq, according to the "vision (actually and hoped). The adoption of Iraq for the project to 
grow a sustainable requires a change "systematically" to the path of development, to confirm many of the 
contemporary issues and according to the "principle (rights: the means and goal), and the turning point that 
must begin to embrace the philosophy of economic take into account the privacy of the Iraqi experience, 
supported legislative efforts more careful" the openness of experience to the world outside, and preceded by 
an effort "to see a political strategy capable of achieving the security requirement of various kinds and deal 
with the scientific and cultural issues, social, environmental and technological 

                                                 
یة االدارة واالقتصادكل/جامعة دیالى/عضو ھیئة تدریس  *  



 ٢٠١١/والثالثون الحادي العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم االقتصادیة              

 
 

 (45)

 

  : المقدمھ 
، ) مسNNتقبلنا المشNNترك ( بعNNد تقریNNر " عالمیNNا" اكتسNNب مصNNطلح التنمیNNة المسNNتدامة اھتمامNNا       

تم فیھ صیاغة أول تعریف للتنمیNة  اذ،  ١٩٨٧الذي أعدتھ اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة في عام 
تلNNك التنمیNNة التNNي تلبNNي حاجNNات الجیNNل الحاضNNر دون المسNNاومة علNNى قNNدرة ( المسNNتدامة  بوصNNفھا 

ركNب للتنمیNة البشNریة المسNتدامة مفھNوم م" ، وقNد بNرز الحقNا) األجیال المقبلة في تلبیة حاجاتھم 
البشریة كما عبّر عنھNا البرنNامج اإلنمNائي لألمNم المتحNدة ،  التنمیةبوصفھ تركیبة من إستراتیجیة 

ریNودي ( ومفھوم التنمیة المستدامة الذي تبناه البرنامج البیئي لألمNم المتحNدة فNي مNؤتمر األرض 
  . ١٩٩٢عام ) البرازیل  –جانیرو 

فات الفكریNNة المتواصNNلة ، فNNان التنمیNNة البشNNریة المسNNتدامة أصNNبحت تمثNNل تنمیNNة وبفعNNل اإلضNNا    
، وھNي تجNدد البیئNة بNدل تNدمیرھا ، " التكتفي بتولید النمو ، بل بتوزیع عائداتھ بشكل عNادل أیضNا

  .وتمكن الناس بدل تھمیشھم ، وتوسع خیاراتھم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حیاتھم 
ى نھNNج التنمیNNة البشNNریة المسNNتدامة ثالثNNة إسNNھامات فNNي زخNNم متNNداخل ، فھNNو یرصNNد وقNNد احتNNو    

سجل فشل لإلستراتیجیة الدولیة للتنمیNة علNى صNعید تحقیNق العدالNة والتNوازن فNي توزیNع الNدخول 
وشمولیة لتجاوز سلبیات النظام االقتصNادي " بوجود بدیل أكثر توازنا" والثروات ، وانھ یقدم أمال

  .ما انھ یقدم برنامج عمل مستقبلي من خالل رؤیتھ اإلستراتیجیة الشاملة القائم ، ك
  

  :فرضیات البحث 
ساھمت البیئة الدولیة لما بعد الحرب العالمیة الثانیة في التحفیNز لNوالدة نھNج تنمNوي یتمحNور  -١

  .الوسیلة والھدف  باعتباره اإلنسانحول 
لNNم یكNNن ذلNNك النمNNو  إذاتنمیNNة بشNNریة مسNNتدامة النمNNو االقتصNNادي یّولNNد  أن،الیعNNد بالضNNرورة  -٢

  ".مستداما
علNNى احتضNNNان تنمیNNة بشNNNریة "قNNNادرا" وحضNNاریا" وبشNNNریا" مادیNNا" یمتلNNك العNNراق موروثNNNا -٣

   .مستدامة
  
  

  مشكلة البحث
سلبیة علNى البیئNة  "آثارا) كمشكلة اقتصادیة ( اصبح لمحدودیة الموارد والمحدودیة الحاجات     

شاملة تتعامل بایجابیة مع  ةالى المزید من التنظیر والمعالجات لتوحید رؤیة دولیتحتاج بدورھا  ،
  .االنسان كوسیلة وھدف 

  
  البحث  أھداف

من خNالل تفعیNل ثالثیNة  األزمات إلدارةیعد نھج التنمیة البشریة المستدامة احد الحلول الدولیة  -١
  ) .الربح  –الكوكب  –الناس ( 

علNNى " االقتصNNادیة واعتمNNادا  لخصوصNNیتھ" سNNتدام فNNي العNNراق وفقNNا لفكNNر تنمNNوي م التأسNNیس -٢
  .موارده البشریة 
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  :منھج البحث 
اعتمد الباحث المنھج الوصفي التحلیلي ، المعزز بالجNداول اإلحصNائیة واألشNكال التوضNیحیة ،     

  .صیاغات واستنتاجات نظریة محددة  إلى" وصوال
  

  :ھیكل البحث 
للتنمیة البشریة المسNتدامة  ألمفاھیمي، البعد  األولى ثالثة مباحث ؛ تناول تم تقسیم البحث عل    

لمؤشNراتھا المادیNة والبشNریة " وفقNا البیئات الدولیة المحفزة لظھور التنمیة إلىمن خالل التطرق 
واالستدامیة ، بینما تطرق المبحNث الثNاني إلNى أبعNاد القNدرة التمكینیNة للتنمیNة البشNریة المسNتدامة 

الستدامة النمو والبیئة والتعلیم كمكونات أساسیة في مجمل التغیNرات المطلوبNة ، وقNد جNاء " قاوف
" مNدى فاعلیتNھ تبعNامشھد المحلNي والواقع التنمیة في العراق من خالل ل "متفحصاالمبحث الثالث 

م البحNث اإلقلیمیة والدولیة ،بھدف االنطNالق نحNو آفNاق االسNتدامة المطلوبNة ، وقNد اختNت للمقارنات
 للتوصیات المأمول" تنتاجیة وصوالبرؤیة الباحث االس
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  د ألمفاھیمي ـالبع: المبحث األول
  ومبررات التكوین                       

  التكوین بمؤشرات مادیة: أوال 
جعلھNNNا تنحNNNاز نحNNNو األبعNNNاد  –" وتطبیقNNNا" مفھومNNNا –لنشNNNوء التنمیNNNة  التNNNاریخيإن الظNNNرف     

مNع فلسNفة " از جNاء منسNجماحیNادیة فیمNا یتعلNق بالوسNائل واألھNداف ، وھNذا االنالم –االقتصادیة 
(                        النظام الرأسNمالي فNي التطNّور ، والقائمNة علNى مبNدأ تعظNیم األھNداف المادیNة 

 "، فكان لمفاھیم التقدم المNادي ، والتقNدم االقتصNادي ، حضNورا) استقصاء الربح وترّكز الثروات 
التحNدیث والتصNنیع  إلNىنحNو الNدعوات  لمفھوم التنمیة ، ثNم انسNحبت تلNك المفNاھیم "اسابق" ائدار

 .خالل القرن التاسع عشر 
تحصNNل فیھNNا مكاسNNب  بوصNNفھا ظNNاھرة ةلNNى التنمیNNة االقتصNNادیوحتNNى وقNNت قریNNب كNNان ینظNNر إ     

ذلك النمو سوف یتساقط سریعة في نمو الدخل اإلجمالي ، وفي نمو الدخل الفردي اإلجمالي ، وان 
 .على عموم الناس لیشّكل فرص عمل وفرص اقتصادیة أخرى 

وتعNNود إلNNى أربعینیNNات القNNرن العشNNرین فرصNNة تأسNNیس فNNرع مسNNتقل یھNNتم بالتنمیNNة ضNNمن علNNم     
االقتصاد ، ولقد اھتم ھذا الفرع آنذاك بقضیة اإلثراء المادي ، أي بتوسیع حجم اإلنتاج مNن السNلع 

من مقولة أن اإلنتاج یّولد الدخل ، وان زیادة الدخل تؤدي إلى منفعNة اكبNر ، " نطالقاوالخدمات ، ا
وقد اقتنع العدید من االقتصادیین ، بان العالقة وثیقة ومؤكدة  ،) ١(ومن ثم إلى الرفاه االقتصادي 

ھNدف مابین زیادة اإلنتاج وتخفیض حدة الفقر ، لذلك وجب التركیز على النمو االقتصادي لتحقیق 
  .أسمى للتنمیة ولیس مجرد وسیلة لتحقیقھا " التنمیة ، وبھذا المعنى أصبح النمو ھدفا

ران عNNن بNNّالنمNNو االقتصNNادي والتنمیNNة االقتصNNادیة قNNد یفھمNNان كونھمNNا یع ان وعلNNى الNNرغم مNNن    
تحسNNن فNNي نوعیNNة الحیNNاة  إلNNىالیتشNNابھان ، فالتنمیNNة االقتصNNادیة تشNNیر  فإنھمNNاالشNNيء نفسNNھ ، 

النمNو االقتصNادي ، علیNھ فNان حركیNة  یعنیھNارافقة للتغیرات الكمیة في االقتصNاد المحلNي  التNي الم
تماعیNة االج أوالمؤسسیة  أویر في كل الھیاكل االرتكازیة االقتصادیة منھا یالتنمیة ھي منتوج للتغ

 ) .٢(للمجتمع 
، قNNد  رب العالمیNNة الثانیNNةبعNNد الحNN "لمNNا سNNبق ، فNNان قNNدرة البلNNدان المسNNتقلة حNNدیثا" وتأسیسNNا    

 –طبّقت تلك الدول آلیات للتطNّور غلNب علیھNا البعNد الكمNي  إذتفاوتت في انجاز مھامھا التنمویة ، 
الغربي في بلNدانھا  األنموذجمنھا بإمكانیة تطبیق " المستوحى من الفكر الغربي ، ظنا ) *(الخطي 

ختناقات غیر المادیة المعّطلة لفرص التّطNور واال اإلشكالیاتلتلك التجارب العدید من  إن، في حین 
NNھ فNNة ا، علیNNات الفكریNNن المخاضNNو مNNي التخلNNرن الماضNNن القNNتینات مNNینات والسNNدي الخمسNNن عق

 أكثNرلتجNارب تنمویNة  أسNساالیجابیة رغم العدید من االنتكاسات التطبیقیNة ، فمNا تبNع تلNك العقNود 
  ".كما سنرى الحقا  وأھدافھابوسائلھا " شموال وعمقا

 
 

  التكوین بمؤشرات": ثانیا
  ريـــرأس المال البش             
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فNي  اإلنسNانالتركیNز علNى  أھمیNةالتطبیقات التنمویة بعید الحرب العالمیة الثانیNة مNدى  أظھرت    
الجانNب غیNر  األحادیNةتلNك التطبیقNات بجوانبھNا المادیNة ذات الحلNول  أفرطتعملیة التحّول ، بعدما 

الخمسینیات من القرن الماضي ساد االعتقاد بان اھتمام علم اقتصNاد التنمیNة ینبغNي الشاملة، ومنذ 
إلNى تحقیNق مسNتویات ثقافیNة أعلNى  یمتNد أنلNھ  الینصب على الرفاه المادي فحسب ، بل ینبغNي أن

 ).٣(تتیح لإلنسان أن یحیا حیاة ھانئة ، ویمارس مواھبھ ویطّور قدراتھ 
فNNي تلNNك الفتNNرة دور الخبNNرة والمھNNارات ) ثیNNودور شNNولتز (  ریكNNياألموقNNد اكتشNNف االقتصNNادي     

المNال  بNرأسالعمل ، وھو مNاعرف فیمNا بعNد  إنتاجیةالمكتسبة بوصفھما عاملین مستقلین في نمو 
بNھ مNن المؤسسNات والبNرامج التعلیمیNة  لومNا یتصNالعنصNر البشNري  إسNھامالبشري  ، الذي یمثل 
، وأدى ھNذا التطNّور العلمNي ضNمن  المشNتغلین إنتاجیNةرفNع  مNن خNالل اإلنتNاجوغیرھا في حصNیلة 

سیاق االتجاه السائد في علم االقتصاد للعنایة باإلنسان وطاقاتھ ، ولكن من منظور دوره في خدمة 
 ).٤(العملیة اإلنتاجیة ولیس العكس 

نھج ات من القNرن الماضNي شNھد العNالم والدة مNنھج تنمNوي جدیNد یعNرف بمNیوفي عقد السبعین    
، وقد كانت منظمة العمل الدولیة  ھي المبادرة إلى طرح ھذا االتجاه وتطویره   األساسیةالحاجات 

بان على الحكومات واجب العمNل علNى تقNدیم الخNدمات األساسNیة ، كالعنایNة الصNحیة ( ، ویتلخص 
 ) .٥) (والبنى التحتیة وخدمات التعلیم 

تحقیNNق نوعیNNة حیNNاة  إلNNىیھNNدف " میNNة یمثNNل مفھومNNاللتن األساسNNیةوبNذلك فNNان مNNدخل الحاجNNات     
االقتصادیة المتكاملة المتأسسNة علNى االعتمNاد  –، وھو مشاركة حركیة للتنمیة االجتماعیة  أفضل

) ٦(النشاط المنسNق بNین القطاعNات بالذاتیة  من قبل مجتمعات منظمة مدعومة  واإلدارةالذاتي  ، 
. 

فNNNي المؤشNNNرات االقتصNNNادیة " كبیNNNرا" قبNNNة تحسNNNناوفNNNي الوقNNNت الNNNذي شNNNھدت فیNNNھ تلNNNك الح    
عقNد  معظم بلدان العNالم ، فNان عقNد الثمانینیNات كNان أنجزتھبنمو حقیقي " واالجتماعیة ، مصحوبا

وذلك بفعل تNداعیات أزمNة الركNود االقتصNادي التNي " التنمیة المفقودة ، والسیما للبلدان األقل نموا
 .عانتھا البلدان المتقدمة 

الفرضNیة التNي نشNأ " أخر ظھNور مNنھج التنمیNة البشNریة إلNى أواخNر الثمانینیNات ، متحNدیالقد ت    
علیھا اقتصاد التنمیNة ، وباتNت المقولNة المحوریNة فNي مNنھج التنمیNة البشNریة ھNي أن التنمیNة تعNد 
عملیNة توسNیع قNدرات النNاس أكثNر مNن كونھNا زیNادة منفعNة أو رفNاه اقتصNادي أو إشNباع حاجNات ، 

توسیع خیاراتھ ، والعیش حیاة طویلNة وخالیNة مNن ( النھائي منھا ھو تمكین اإلنسان من  والھدف
اإلمراض ، والوصول السNھل إلNى المعرفNة  ، ویNرتبط تحقیNق كNل ذلNك بضNمان الحریNات والحقNوق 

 ).٧) (التي یتمتع بھا اإلنسان 
مNن قبNل  ١٩٩٠ول لھNا عNام لقد ارتبط إعالن والدة مNنھج التنمیNة البشNریة بNإطالق التقریNر األ    

ھNNو الثNNروة الحقیقیNNة ألي امNNة ، ( البرنNNامج اإلنمNNائي لألمNNم المتحNNدة ، إذ عNNدّ اإلنسNNان بموجبھNNا 
) والھدف األساسي لتنمیتھ ھو توفیر بیئة یعیش فیھا اإلنسان حیاة مدیدة ملؤھا الصNحة واإلبNداع 

 أیضNافحسب ، بل ھNي  األساسیةتیاجات وبھذا المعنى فان التنمیة البشریة التعني تلبیة االح ) .٨(
 أكثرھا، مثلما ینطبق على " ینطبق مفھومھ على اقل البلدان نموا يودینامكبمثابة مسار تشاركي 

 " .تقدما
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ومنذ تبني ھذا النھج ونظریة التنمیة البشریة تخضع لعملیة تعمیق وتطNویر مسNتمرین ، حتNى     
منظNور التنمیNة بعNدھا ذا وزن علNى  أصNبح إذالتنمیNة ،  في) رؤیة ثانیة ( باتت تمثل مایمكن عدّه 
ھذا النھج لم یفرض نفسھ في ساحات القرار االقتصادي الNدولي بعNد ،  أنالصعید العالمي ، ورغم 

 .في كسر احتكار النھج اللیبرالي الجدید للخطاب االقتصادي  األقللكنھ نجح على 
 المتحNدة ، تبNین لنNا لألمNم اإلنمNائيالبرنNامج  درھاأصقراءة متفحصة لعناوین التقاریر التي  إن    

فNي رأس المNال البشNري، وإبعادھNا فیمNا یتعلNق  بجوانNب االسNتثمار  سعة مفاھیم التنمیة البشNریة 
فNNي تكNNوین المفھNNوم والتNNي سNNاھمت  یوضNNح تلNNك االھتمامNNات لعقNNدین مNNن الNNزمن ) ١(والجNNدول 

  :"واعتماده دولیا
)١( جدول   

٢٠١٠-١٩٩٠تنمیة البشریة عناوین تقاریر ال  
 ت عنوان التقریر  سنة صدور التقریر 

 ١ مفھوم وقیاس التنمیة البشریة ١٩٩٠

 ٢ تمویل التنمیة البشریة  ١٩٩١
للتنمیة البشریة الدولیة األبعاد ١٩٩٢  ٣ 
 ٤ المشاركة الشعبیة ١٩٩٣
البشري لألمنالجدیدة  األبعاد ١٩٩٤  ٥ 
شریةنوع الجنس والتنمیة الب ١٩٩٥  ٦ 
 ٧ النمو االقتصادي والتنمیة البشریة ١٩٩٦
على الفقر للقضاءالتنمیة البشریة  ١٩٩٧  ٨ 
التنمیة البشریة زاویةاالستھالك من  ١٩٩٨  ٩ 
إنساني وجھالعولمة ب ١٩٩٩  ١٠ 
والتنمیة البشریة اإلنسانحقوق  ٢٠٠٠  ١١ 
 ١٢ توظیف التقنیة الحدیثة لخدمة التنمیة البشریة ٢٠٠١
مشتتعالم  تعمیق الدیمقراطیة في ٢٠٠٢  ١٣ 
األممتعاھد بین : التنمیة أھداف ٢٠٠٣  ١٤ 
متنوعالحریة الثقافیة في عالم  ٢٠٠٤  ١٥ 
 ١٦ التعاون الدولي في مفترق الطرق ٢٠٠٥
 ١٧ القوة والفقر وأزمة المیاه العالمیة ٢٠٠٦

٢٠٠٨_٢٠٠٧ قسم  في عالم من اإلنسانيالتضامن :محاربة تغیر المناخ   ١٨ 
قابلیة التنقل البشري و التنمیة     :التغلب على الحواجز ٢٠٠٩  ١٩ 
مقررات تمھیدیة للتنمیة البشریة:لألممالثروة الحقیقیة   ٢٠١٠  ٢٠ 

 

. المتحدة لألمم اإلنمائيعلى تقاریر التنمیة البشریة ، البرنامج " الباحث اعتمادا: لمصدر ا  
 

لبشNریة، واألدلNة الفرعیNة المسNتوحاة مNن االھتمامNات الNواردة فNي وھكذا أصNبح دلیNل التنمیNة ا    
تلقي المزید من االھتمNام والتحلیNل فNي محاولNة لتوحیNد الجھNود المحلیNة مNع ) ١( عناوین الجدول 

المNNNال البشNNري كمحNNNور للتغییNNNر  رأسمNNNن التركیNNز علNNNى " والدولیNNة ، انطالقNNNا اإلقلیمیNNNةالجھNNود 
  .والتطّور 

 
ً ثال   بمؤشرات التكوین :ثا

 التنمیة المستدامة           
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بالتنمیNNة منNNذ العقNNد الثمNNانیني للقNNرن الماضNNي ، فNNي محاولNNة " ظھNNر مفھNNوم االسNNتدامة  لصNNیقا    
المفھوم على اسNتثمار البعNد الزمنNي مNن  البیئیة منھا ، وقد حرص" التنمیة وتحدیدا أبعادلتوسیع 

 األكثNNرالجیNNل الحNNالي ، فنجNNد التعریNNف  ألداء" اعلNNى اسNNتحقاقات الجیNNل القNNادم وفقNN التأكیNNدخNNالل 
 بأنھا، التي عرفتھا  ١٩٨٧عام ) برنتالند ( لما جاءت بھ لجنة " للتنمیة المستدامة وفقا" شیوعا

القادمNNة علNNى تحقیNNق  األجیNNالالحاضNNرة دون المسNNاس بقNNدرة  األجیNNالالتنمیNNة التNNي تحقNNق حاجNNة ( 
نNNة ثالثNNة ركNNائز للتنمیNNة المسNNتدامة ھNNي ؛ النNNاس ، اللج أوجبNNت، ومNNن اجNNل ذلNNك ) ٩) (حاجاتھNNا 

 )(**.الكوكب ، الربح 
تلNNك التنمیNNة التNNي تشNNیر الNNى الحNNد االمثNNل مNNن ( لالسNNتدامة بانھNNا " اقتصNNادیا" ویNNرى تعریفNNا     

البیئي واالقتصادي واالجتماعي من خالل عملیة تكییف دینامیكیNة للبNدائل : التداخل بین نظم ثالث 
) (١٠ (NNد ان ، وتظNNى حNNطناعي الNNال اصNNراس مNNي بNNال الطبیعNNتبدال راس المNNة اسNNدائل عملیNNم الب

 االجیال المستقبلیة تبقى تتوارث نفس القدر من راس المال 
تشNمل مایزیNد عNن ( بان التنمیة المستدامة )  ١٩٧٨( عامة للبیئة والتنمیة ورأت المفوضیة ال    

للطاقNة ، واكثNر " ث یصبح اقل مادیNة واسNتخدامافي محتوى النمو بحی" النمو ، فھي تتطلب تغیرا
عدالة في تاثیراتھ ، ویجب تحقیق ھذه المتغیرات في جمیع الدول كجزء مNن مجموعNة االجNراءات 
للمحافظNNة علNNى راس المNNال البیئNNي ولتحسNNین توزیNNع الNNدخل وتخفNNیض درجNNة الحساسNNیة لالزمNNات 

 .)١١)(االقتصادیة 
 وأدلNةلمؤشNرات " عزز مNن فNرص اعتمNاده وفقNا" دولیا" رحاباھذا المفھوم ت إطالقوقد القى     

ونماذج متنوعة ، ومن المفید في ھذا المجNال وصNف الحNاالت المتعNددة التNي عبNرت عنھNا التنمیNة 
 )٢(لما یبینھ الجدول " وفقا األبعادالمستدامة كنھج متعدد 

  
  
  

 
 
 
 

)٢(جدول   
 الحاالت التي تعبر عنھا التنمیة المستدامة

 ت الحالة البعد
االستدامة ھي حالة التتناقص فیھا  اقتصادي

 المنفعة عبر الزمن
١ 

اجتماعي -اقتصادي ال یتناقص فیھا االستدامة ھي حالة  
 االستھالك عبر الزمن

٢ 

استراتیجي - اقتصادي االستدامة ھي حالة تكون فیھا إدارة  
 الموارد تراعي فرص اإلنتاج المستقبلیة

٣ 

بیني -اقتصادي یتناقص فیھا ستدامة ھي حالة الاال   
 خزین رأس المال الطبیعي عبر الزمن

٤ 
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االستدامة ھي حالة إدارة الموارد  تخطیطي
 للمحافظة على إنتاج مستدام

٥ 

االستدامة ھي حالة یتحقق فیھا الحد  بیني
 األدنى من شروط االستقرار البیئي

٦ 

اجتماعي -اقتصادي بتولید االستدامة ھي حالة عدم االكتفاء  
 النمو بل بعدالة توزیعھ

٧ 

ثقافي -اجتماعي  االستدامة ھي حالة تمكین الناس بدل  
 تھمیشھم

٨ 

االستدامة ھي حالة تجدید البیئة بدل  إنساني
 تدمیرھا

٩ 

االستدامة ھي تحقیق التوازن بین النظم  استراتیجي
 البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة

١٠ 

  على أدبیات التنمیة البشریة الباحث باالعتماد : المصدر 
 

رؤیNNة معاصNNرة  (ووفقNNا لتلNNك المتضNNمنات فNNان الباحNNث یNNرى فNNي التنمیNNة البشNNریة المسNNتدامة     
عNن طریNق  "واجتماعیNا "وتكنولوجیNا" وبیئیNا" الستثمار المستقبل مNن خNالل التواصNل معNھ مادیNا

  .)ة والھدف باعتباره الوسیل" نوعیاالبشري وتأھیلھ تمكین وإنصاف رأس المال 
المقارنNة بینNھ  مNن خNالل،  اإلنسNاني األخالقNيیمكن تلمس اھم السمات العامNة لھNذا الNنھج  وھكذا 

  .)٣(للجدول " نموذج النمو االقتصادي السائد ، وفقاأوبین 
 
 
 
 
 
 

)٣(جدول   
 مقارنة نھج التنمیة البشریة المستدامة مع النموذج االقتصادي

التنمیة البشریة المستدامة            النظریة االقتصادیة السائدة                           البعد                
 

 المنطلق الفلسفي                            مادي                                                         انساني
مایجب ان یكون                                          التوجیھ                                 ماھو كائن            
مشاركون اضافة لكونھم وسیلة/ منتفعون                                  غایة / دور البشر                          وسیلة    

حمایة وتجدید                 موقع البیئة                            محدودیة اھتمام                            
 الموقف من التوزیع                     ثانوي                                                          حیوي مع العدالة

)ركب م( مقیاس التنمیة البشریة                          )  احادي(مقیاس الرفاھیة                   معدل دخل الفرد   
محدودة                                                         شمولیة)                      التغطیة ( االبعاد   

 االولویات                                الوسائل                                                         الغایات
تنافسیة                                                             تعاونیة                طبیعة العالقات           
الموقف من الجنس                    تمییز                                                             مساواة   

اجتماعي                                               نوعیة راس المال                      مادي              
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 دور الدولة                               محدود                                                        مھم مع االصالح الجذري
طویل المدى                         البعد الزمني                            قصیر المدى                           

الموقف من الثقافة والقیم         عدم اكتراث                                             اعتبارھا عوامل دعم للتنمیة   
لبنNان ، حزیNران  باسل البستاني ، جدلیNة نھNج التنمیNة البشNریة المسNتدامة ، مركNز دراسNات الوحNدة العربیNة ، بیNروت ،. د: المصدر 

                 . ٥٩، ص ٢٠٠٩،
 

مفھNوم االسNتدامة مNن  أغنNاءرئیسا فNي " المتحدة  سببا لألمم اإلنمائيلقد كان التزام البرنامج     
وبعمق علNى مضNامین االسNتدامة ، وعNدّھا قضNیة متالزمNة مNع  لتقاریر سنویة ركزت إطالقھخالل 

إفساح المجال أمام اإلنسNان لیعNیش حیNاة مدیNدة ، یتمتNع فیھNا  التنمیة البشریة ، فتلك التنمیة تعني
بالصحة ویحصل على التعلیم ، ویحقق ذاتھ ، أمNا التنمیNة المسNتدامة فتعنNي الحNرص علNى إفسNاح 

إن الناس  .المجال ذاتھ أمام أجیال الغد ، فالتنمیة البشریة التكون تنمیة بشریة مالم تكن مستدامة 
یمكNنھم اتخNاذ قNرار عNن أنفسNھم ، لNذلك علینNا أن نNؤّمن لھNم الظNروف التNي الذین لم یولNدوا بعNد ال

  . تمكنھم من اتخاذ القرار عن أنفسھم في المستقبل
 –لمسNNار  النمNNو " وفقNNا( لمNNا سNNبق یNNرى الباحNNث بNNان الرؤیNNة التكوینیNNة للتنمیNNة " وتأسیسNNا     

یمكن عزلھا عن جملة المتغیرات ال) االستدامة  –المال البشري  رأستنمیة  – األساسیةالحاجات 
المتسارعة التي مر بھNا العNالم خNالل الخمسNین سNنة الماضNیة ، فتعNدد مضNامین التنمیNة یعبNر عNن 

  -:  اآلتیةشدة التداخل بین المكونات 
ات یخNNالل عقNNدي الخمسNNین) كمؤشNNر نNوعي ( ، والتنمیNNة ) كمؤشNر كمNNي ( التNداخل بNNین النمNNو  -١

  .اضي ات من القرن المیوالستین
خNالل عقNدي _ ، ومفاھیم العدالNة فNي توزیNع عوائNد النمNو ) كمؤشر كمي ( التداخل بین النمو  -٢

  ) .ھدف التنمیة  اإلنسان(  –ات من القرن الماضي یات والثمانینیالسبعین
 نNNذم_ ومفNNاھیم التنمیNNة البشNNریة والتنمیNNة المسNNتدامة ) كمؤشNNر كمNNي ( التNNداخل بNNین النمNNو  -٣

  ) .ھدف التنمیة ووسیلتھا  اإلنسان(  اآلنتى التسعینات وح
                وطیلNNNNة التطNNNNّور الزمنNNNNي لھNNNNذا المسNNNNار تNNNNم توظیNNNNف نتNNNNائج الثNNNNورتین العلمیNNNNة والتكنولوجیNNNNة     

) مطلNع التسNعینات إلNى اآلن (  وثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) بعد الحرب العالمیة الثانیة ( 
الجھNNود التنمویNNة ، فانتقNNل بNNذلك المسNNار أعNNاله مNNن اطNNر التحلیNNل المحلNNي إلNNى ، فNNي محاولNNة لعولمNNة 

مساحات أوسع من التحلیل على النطاق الدولي ، وبذلك أصبحت قضیة التنمیة التخص البلNدان النامیNة 
، وإنمNNNNا قضNNNNیة دولیNNNNة تتعلNNNNق بNNNNالقرارات السیاسNNNNیة واالقتصNNNNادیة ) كمNNNNا روج لھNNNNا فNNNNي البدایNNNNة ( 

  " .البیئیة على نحو واسع جداوالتكنولوجیة و
  

  التمكین باالستدامة :المبحث الثاني 
  البیئة المستدامة:  أوالً 
(                                       یقNNوم التNNداخل بNNین االقتصNNاد والبیئNNة علNNى قاعNNدة التنNNاقض بNNین     

، وبالنتیجNNة شNNّكل ) زایNNدة الحاجNNات االسNNتھالكیة المتجNNددة والمت( و) المNNوارد المحNNدودة والمتناقصNNة 
البیئة غیر قNادرة علNى  أصبحتمتزایدة على البیئة ، بحیث أعباًء التمادي في تحقیق األھداف اإلنمائیة 

تNNNوفیر األنظمNNNة األساسNNNیة الداعمNNNة للحیNNNاة ، والNNNدلیل علNNNى ذلNNNك ماحصNNNل لطبقNNNة األوزون ، والتغیNNNر 
) ١(الشNكل  للنظام االقتصادي القائم، و" ھا وفقاالمناخي، لذا فان وظائف النظام البیئي ستحدد اتجاھات

  .المعبر عن موقع النظام االقتصادي  مثل الصندوق المركزيی
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)١(شكل   
 وظائف النظام البیئي وموقع النظام االقتصادي فیھ

 

 

 

. ٣٤٤ص، ٢٠١٠،  األردنوالتوزیع ، عمان ، للنشر  إثراءدمحم تركي القریشي ، علم اقتصاد التنمیة ، . د: المصدر      

لذا أصبح التحول العام للنشاط االقتصادي إلى نشاط نظیف ھو أمر ضروري للتنمیNة المسNتدامة    
الNتخلص مNن الفضNالت  إن ، بل ثبت انھ الیوجد تعارض بین كلNف اسNتدامة البیئNة والتنافسNیة ، إذ

تجات السامة یشكل أیضا كلف جدیدة ، ویعNزز ذلNك إضافیة ، واستخدام نظم حمایة للمن" یمثل كلفا
، لNNذلك فNNان نظNNم إدارة البیئNNة یمكNNن أن " أكثNNر رواجNNا" تنNNتج سNNلعا" أن المنشNNات المحمیNNة بیئیNNا

تتمخض بالفعل عن مدخرات صافیة وتحسن في المنافسة ، حینما تقود إلى تغیرات فNي ممارسNات 
  ) .١٢(تنفیذ النظم اإلداریة الشركة التي توفر النقود بمقدار اكبر من تكلفة 

جNNاء لیواكNNب مNNاتتعرض لNNھ البیئNNة المحیطNNة بنNNا مNNن  (***) إن ظھNNور مفھNNوم االقتصNNاد البیئNNي    
انتكاسات متسارعة ، حیت أشNارت إحNدى الدراسNات المدعومNة مNن األمNم المتحNدة ، إلNى أن قیمNة 

مNNن النNNاتج %) ١١( ادل مایعNN ٢٠٠٨األضNNرار التNNي ألحقتھNNا األنشNNطة البشNNریة بالبیئNNة فNNي عNNام 
 ).١٣(دوالر  نتریلیو) ٦0٦(أي مایقرب من  العالمي المحلي اإلجمالي

من تحقیق الرفاھیة بمNا تؤدیNھ مNن وظNائف مختلفNة یسNاھم " رئیسیا" لقد أصبحت البیئة جزءا    
 في الدخل ، وان الرصید الكلي لرأس المال ھو الذي ینبغNي المحافظNة من ثمبعضھا في اإلنتاج ، و

علیNNھ ، مNNع إمكانیNNة اإلحNNالل مNNابین مكوناتNNھ المختلفNNة ، وتكمNNن الصNNعوبة ھنNNا فNNي أن رأس المNNال 
غیNNر قابNNل لإلحNNالل  ، أي انNNھ یسNNھم بالرفاھیNNة بطریقNNة فریNNدة ، مNNن ھنNNا فNNان ) البیئNNي ( الطبیعNNي 

ل محNدد تنبع من الفھم ، بان الرفاھیة التعتمد عادة على شNك) الضعیفة ( شروط االستدامة البیئیة 
المال الطبیعNي ،  رأسالمال الصناعي محل  رأس إحاللفي " محدودة جدا فاإلمكانیةلرأس المال ، 

 األرض 
 المناخ 

 الماء

 األرض
 المناخ
 النظام االقتصادي الماء

اإلنتاج....االستھالك  

 النظام البیئي
............................................... 

 إعادة التدویر

(assimilation)التمثیل الغذائي   
………………………………… 

 (contamination) التلوث 
………………………………… 
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المNال  لNرأس، والمكونNات الحساسNة   التأكNدبسبب الخواص البیئیة ، كعدم قابلیة التحول  ، وعNدم 
 ) .١٤( . الطبیعي

ن قطNاع صNناعي كبیNر ، إذ تبلNغ من ھنا أصبح ھنالك مایعرف بصناعة حمایة البیئNة ، فھNي اآل    
ملیار دوالر في بلدان منظمة التعNاون االقتصNادي والتنمیNة  ، وربمNا تزیNد ) ١٠٠الى ٧٠( قیمتھا 

بنصف ھذه القیمة على مستوى العالم ، فتلNك البلNدان التNي تطNور تقنیNات جدیNدة كاسNتجابة مبكNرة 
األسNواق العالمیNة عنNد فNرض تلNك  مكانNة جیNدة فNي" للضوابط المحلیة الصارمة ستكون لھNا حتمNا

  ).١٥(الضوابط 
مNNNابین التنمیNNNة المسNNNتدامة والبیئNNNة المسNNNتدامة تقتضNNNي العدیNNNد مNNNن  التوأمNNNةلNNNذا فNNNان حتمیNNNة     

واعتمNNاد مفNNاھیم صNNدیقة للبیئNNة علNNى  إطNNالقوالدولیNNة ، مNNن خNNالل  واإلقلیمیNNةالمحلیNNة  اإلجNNراءات
  .والثقافیة  تقنیةوالمستوى عمل الفعالیات الصناعیة والزراعیة 

 
  النمو المستدام: ثانیا 
النمNNو والتنمیNNة مفھNNوم النمNNو ضNNمن جNNدل فكNNري ارتNNبط تاریخیNNا بتطNNور الNNدول  أدبیNNاتتناولNNت     

بعد نیلھا االستقالل السیاسي ، وتعقّد ذلك  المتقدمة ، ومحاولة تعمیم نماذجھا على الدول المتخلفة
أن رأس المNال یمثNل عنNق ( قائم علNى فرضNیة "  نمویات" عدیدة نھجا" الجدل عندما مارست دوال

الزیادة (                   فانھ یمثل للرؤیة التقلیدیة للنمو االقتصادي " ، فطبقا )الزجاجة التنمویة 
" في قیمة السلع والخدمات المنتجة مNن قبNل االقتصNاد الNوطني ، ویقNاس النمNو االقتصNادي تقلیNدیا

  .  اإلجماليزیادة في الناتج المحلي بوصفھ النسبة المئویة لل
خضNعت حتNى تسNعینیات القNرن العشNرین  فإنھNاوبدخول الدول النامیة مرحلة اقتصاد التنمیNة ،     

فكریNة سNاھمت بشNكل واضNح فNي تحدیNد اتجاھNات التنمیNة فیھNا ، ویمثNل اعتمNاد تلNك  أنماط ألربعة
، والتنمیNNة ) بمؤشNNراتھ الكمیNNة (النمNNو  لNNدرجات االقتNNراب واالبتعNNاد مNNابین عامNNا" مشNNھدا األنمNNاط

  .وتوصیفاتھا الفكریة  األنماطیرصد تلك ) ٤(، والجدول ) بمؤشراتھا النوعیة (
  

)٤(جدول   
)مابعد الحرب العالمیة الثانیة وحتى التسعینات ( أنماط التنمیة   

 
توصیف النمط                             النمط المعتمد                                  

  -------------------------------------------------------------------------  
التنمیة مرادفة للنمو االقتصادي الكلي السریع أصبحتنموذج نمو المراحل الخطیة                         أ  

------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
 --- 

تم توظیف النظریة االقتصادیة الحدیثة والتحلیل اإلحصائي التغییر الھیكلي                                   أنماط
 لعرض 

تمر بھ الدول  أنب العملیة الداخلیة للتغییر الھیكلي الذي یج                                                            
 النامیة 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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التخلف  إلىالتوجیھ سیاسي وثوري من خالل النظر  أصبحنمط ثورة االعتماد الدولي                            
 بصیغة 

العالقات بین القوى المحلیة والقوى الدولیة ، ومانتج عنھا من                                                               
.اقتصادات مزدوجة ضمن الدولة وفیما بین الدول                                                              

---------------------------------------------------- -----------------------------------------------  
النموذج الكالسیكي الحدیث                           االعتماد على السوق الحر واالقتصادات المفتوحة ، 

.والخصخصة   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
. ٣٤٤، ص٢٠١٠دمحم تركي القریشي ، علم اقتصاد التنمیة ، إثراء للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ، . د: المصدر      

 
مطلNNع ( لقNNد تزامنNNت مNNع تلNNك األنمNNاط التنمویNNة العدیNNد مNNن األزمNNات الدولیNNة منھNNا أزمNNة الNNنفط     

ود الثمNانیني فNي الNدول الصNناعیة ، ، والركN) مطلNع الثمانینNات ( ، وأزمNة المدیونیNة ) السبعینات 
" الغربNي ، ذھبNت دول العNالم الثالNث بعیNداأو المعسNكرین االشNتراكي  ألحدومن منطلق االنتماءات 

، وعلى الرغم من االنجNازات  أخرىالسوق تارة ولالقتصاد المركزي تارة  القتصادباتجاه االنحیاز 
لNك المزیNد مNن التشNوھات واإلخفاقNات التنمویNة المتحققة فNي بعNض دول العNالم الثالNث ، إال أن ھنا

  . بفعل النمو غیر المستدام 
بالبیئNة وفشNNل  اإلضNرار إلNى أدىمNNا " غالبNا  اإلجمNاليالتركیNز الضNیق علNى النNNاتج المحلNي  إن    

 إنوفNNي تمكNNین المجتمعNNات المحلیNNة والنNNاس األصNNلیین فیھNNا ، إذ  السیاسNNات فNNي مواجھNNة الفقNNر
ن  فNNي الNNدول النامیNNة یلتنمNNوي الNNدولي تشNNكلت مNNع  قNNادة حكNNومیین فاسNNدمشNNروعات اإلقNNراض ا

 إلNىذلNك  أدىدولھم غارقة في متطلبات خدمة الدیون الكبیNرة ، ممNا  اماتركو" المضیفة ، إذ غالبا
" تنخفض كثیرا  أنالمال البشري مثل الصحة وبرامج التعلیم  رأسفي  األساسیةاالستثمارات   أن
قNNوة دافعNNة نحNNو  إیجNNاد إلNى أدتن الفشNNل فNي التنمیNNة االقتصNNادیة التقلیدیNNة قNNد مNN األنNNواعھNذه  إن. 

  .)١٦( البحث عن بدائل ضامنة لالستدامة 
 إلعNادةنشNا نتیجNة  االھتمام بالتنمیة االقتصادیة المسNتدامة وبعNدیھا االقتصNادي والبیئNي قNد إن    

قNNد تكNNون ضNNروریة لتحریNNك  سNNواقفاأل االقتصNNادي ، اسNNتدامة النمNNو بإمكانیNNةالNNوعي فNNي مNNایتعلق 
مNن التنمیNة البشNریة المسNتدامة ، وھنالNك  أخNرى أبعNادفNي " النمو ، ولكنھا التحقق التقNدم تلقائیNا

  .المالیة العالمیة  بآثار األزمة، ویتعلق بالصین ، والثاني ، ویتعلق   األولمثاالن دولیان ؛ 
، بینمNا تحNل  ١٩٧٠مNو االقتصNادي منNذ عNام من حیNث الن" دولیا األولىفالصین تحتل المرتبة     

مNن حیNث تحسNین مسNتویات التعلNیم والصNحة ، ولتالفNي ھNذا " بلNدا ١٣٥من بNین  ٧٩في المرتبة 
% ١٥التفاوت سنّت الصین تشریعات تنص على زیادة استخدام مصNادر الطاقNة المتجNددة  لتشNّكل 

% ٤٥ إلNى% ٤٠د الكربون بنسبة من الطاقة المستخدمة ، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني اوكسی
ھذه المبادرات في اكبر بلNد فNي العNالم مNن حیNث  وآثار،  ٢٠٠٥عن مستویات  ٢٠٢٠بحلول عام 

 أنحNاءایجابیNة علNى التنمیNة البشNریة المسNتدامة فNي جمیNع  آثNارتكون من دون  أنالسكان الیمكن 
  ) .١٧(العالم 

ملیNون ) ٣٤(اشة االنجازات المادیة ، فقد جردت المالیة العالمیة فقد عبرت عن ھش األزمة أما    
العیش على  إلىدون خط الفقر ، فدفعت بھم  آخرینملیون ) ٦٤( وأسقطتشخص من وظائفھم ، 
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غیNNر منظNNورة علNNى جھNNود االسNNتدامة  سNNلبیة" ، ممNNا سNNیولد ضNNغوطا" دوالر یومیNNا ) ٢(اقNNل مNNن 
)١٨( .  
  

  التعلیم المستدام " : ثالثا 
شNمل منظمNات  ٢٠١٠فNي العNام  تعبNر االنترنیN" المتحدة مسNحا لألممج اإلنمائي أنجز البرنام    

موظف تعمل فNي مجموعNة كبیNرة ) ١٢٠٠٠( للمجتمع المدني یتراوح حجمھا بین موظف واحد و
ومتنوعة من البلدان حول العدید من أبعاد التنمیة البشNریة ، وقNد توصNل النشNاط المسNحي إلNى أن  

إلNى أن أھNم  اإلشNارةمNع أن التمكین الینفصNل عNن التنمیNة البشNریة ، دوا من العینة وج % )٧٦( 
  ) .١٩(أبعاد التمكین ھي اإللمام بالقراءة والكتابة والتعلیم والحق في التصویت وحریة التعبیر 

المتحNدة  ،  لألمم اإلنمائيمن قبل البرنامج  ١٩٩٠ومنذ تصمیم دلیل التنمیة البشریة في العام     
NNال البعNNي نNNدلیل فNNث وزن الNNي  ثلNNارةد المعرفNNى إشNNة إلNNة  أھمیNNدرات المادیNNاء القNNي بنNNیم فNNالتعل

الNدلیل المعNدل للتنمیNة البشNریة كمNا ) ٢(ل الحالي واألجیال القادمة ، ویبNین الشNكل والمعنویة للجی
 . ٢٠١٠أخرجھ تقریر 

  )٢(شكل 
  ثالثة أبعاد وأربعة مؤشرات: دلیل التنمیة البشریة 

  
  

  .، األمم المتحدة ، نیویورك  ٢٠١٠البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ، تقریر التنمیة البشریة :  المصدر 
  

      

مستوى  التعلیم الصحة
 المعیشة

نصیب 
الفرد من 
الدخل 
القومي 

 متوسط
سنوات 
الدراسة 
 المتوقع

متوسط 
سنوات 
 الدراسة

العمر 
المتوقع 

 عند الوالدة

 
 دلیل التنمیة البشریة 
 

 
 
 ثالثة أبعاد
 
 

 
 
 أربعة مؤشرات
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االنفتاح والمنافسة 
 العالمیة

عالي الجودة 
 یستھدف تمییز

اعتماد نظام فاعل 
 للتسویق

استثمار الطاقة 
 المتجددة

 كثیف المعرفة

استشعار مستمر 
لحاجة األسواق 

 والمستھلكین

اعتماد نظام 
معلوماتي فائق 
 السرعة والدقة

توظیف 
 االتكنولوجی

 فائقة الصغر
 النظام اإلنتاجي الجدید

االقتصاد المعرفي في عصر شدید السرعة  
 ومتغیر

مرن یصمم لتلبیة 
 احتیاجات متغیرة

 

 درجة عالیة من التمكین

المرونة والقدرة على 
التحول من مھنة إلى 

 أخرى

إعادة تدریب وفق 
 المستجدات

مستوى عالي من 
 التعلیم والتدریس

نمو مھني وتعلم ذاتي 
 مستمر

ل القدرة على التواص
 واإلبداع

القدرة على حل 
 المشكالت واتخاذ القرار

 
 موارد بشریة مؤھلة

 
 
 

القدرة على التعامل مع 
الحاسوب وتوظیف 

 التقنیة

وزن الثلNNث الNNذي یحتلNNھ البعNNد المعرفNNي فNNي الNNدلیل جNNاء لیؤكNNد حقیقNNة التNNداخل مNNابین جNNودة  إن    
ثNNورة تكنولوجیNNا المعلومNNات واالتصNNاالت منNNذ التعلNNیم واالقتصNNاد المعرفNNي الNNذي روجNNت لNNھ نتNNائج 

المNNال  رأسھیكلNة االقتصNNاد مNن خNNالل محNور  أعNNادةات القNرن الماضNNي ، تلNك الثNNورة التNي یتسNعین
مNNدى التNNداخل بNNین ) ٣(الطبیعNNي ، ویعبNNر الشNNكل  أوالمNNال المNNادي  رأسالبشNNري ولNNیس محNNور 

  القتصاد من خالل جودة التعلیمالمعرفة وا
  
  

 )٣(شكل 
 داخل بین جودة التعلیم واالقتصاد المعرفيالت
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 ٢٠٠٩ھادي الفراجي ، جودة التعلیم ضمان التنمیة المستدامة ،. د: المصدر 
www.geotunis.org/FARRAJI.PDF  

  
إن جملة المتغیرات التكنولوجیة واالقتصادیة قد ساھمت بصیاغة توصNیفات معاصNرة للتعلNیم       

ھریة لعالم مابعد الصناعة ، ومن أھمھا ربط التعلیم باالستدامة ، بھدف توظیفھ لقضایا مھمة وجو
 ٢٠٠٢ولتحقیق ھذا الھدف اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارھا المؤرê في كانون ثاني 

-٢٠٠٥عقNNد األمNNم المتحNNدة للتعلNNیم مNNن اجNNل التنمیNNة المسNNتدامة ( ، والقاضNNي باعتمNNاد مااسNNمتھ 
  )٢٠(:مستدام عندما یكون  الطرح عدّ التعلیم، اذ من خالل ھذا ) ٢٠١٤

تعلیم یمّكن الدارسین من اكتسNاب مNایلزم مNن تقنیNات ومھNارات وقNیم ومعNارف لضNمان تنمیNة  -١
  .مستدامة 

بیئNة عائلیNة ، ( كNان السNیاق االجتمNاعي " تعلیم یتیسر للجمیع االنتفاع بمختلف مسNتویاتھ أیNا -٢
  ).بیئة الجماعة بیئة مدرسیة ، بیئة مكان العمل ، 

تعلNNیم یعNNد مNNواطنین یتحملNNون مسNNؤولیاتھم ، ویشNNجع علNNى الدیمقراطیNNة بحیNNث یمّكNNن جمیNNع  -٣
  .األفراد أو الجماعات من التمتع بكل حقوقھم إلى جانب قیامھم بجمیع واجباتھم 

  .تعلیم یدخل في منظومة التعلّم مدى الحیاة  -٤ 
  .ازنا نحو المنظومات المحیطة بھ متو" تعلیم یضمن انفتاح كل شخص انفتاحا -٥
  

متقدمة عن دونھا ھو قدرتھا فNي التوغNل باتجNاه المسNتقبل مNن خNالل وسNائل " إن مایمیز دوال    
التخطیط واالستشراف والتنبؤ ، وھذه القدرة البد لھNا أن تنطلNق مNن قاعNدة مNوارد بشNریة مؤھلNة 

ن استدامة التنمیNة البNد لھNا مNن جNودة عالیNة لرسم وتنفیذ األھداف بآمادھا المختلفة  ، وبالتالي فا
  .إلى آفاق التعلیم العالي " من المراحل الدراسیة المبكرة وصوال" في التعلیم غیر النمطي ، بدءا

  
  نحو تنمیة بشریـة: المبحث الثالث

  مستدامة في العراق                          
دیین الNدولیین إلNى الظNروف االسNتثنائیة التNي یشیر غیاب العراق عن تقییمات الخبراء االقتصNا    

مر بھا البلد خالل العقود األربعة الماضیة ، ھذه األوضاع وضعت العراق فNي خانNة خاصNة ، حیNث 
كل التقییمات المتعلقة باقتصاده ومؤشراتھ التنمویة تستند إلى التكھنات والتخمینات أكثر منھا إلى 

  .  البیانات واإلحصاءات
فNان تنNاول التنمیNة البشNریة المسNتدامة فیNھ یتطلNب تقصNي مNدیات تحقNق تلNك التنمیNة من ھنNا      

من التحلیل یتعلق بالعالقة التبادلیة مابین  اآلخرلیكون الھدف الالحق تحقیق استدامتھا ، والجانب 
  میتھ ، بمعنى آخر ھل أن التنمیة سارت بشكل متوازن مع النمو ┌ نمو االقتصاد العراقي وتن

في العراق تحNدیات ثالثNة تبNرز كعقبNات  ٢٠٠٨رصد التقریر الوطني لحال التنمیة البشریة  قدل    
  )٢١( : یأتيبما  ممثلةغایاتھا  إلىتحقیق التنمیة والوصول  أمام

التركNNة الثقیلNNة التNNي خلفتھNNا عقNNود مNNن التNNاریخ المضNNطرب بNNالحروب والعقوبNNات واسNNتبداد   -١
  .السلطة 
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 . األجنبیة، وتواجد القوات  وتكالیف الملف األمنيع الداخلي ، العنف وتبعات النزا -٢
تكالیف المرحلة االنتقالیة ، فNالتحول العمیNق فNي البنNى والمؤسسNات والقNیم نحNو تبنNي  أسNس  -٣

بحاجNة إلNى المزیNد مNن الجھNود التشNریعیة واإلداریNة والتنظNیم جدیدة في االقتصNاد والسیاسNة 
تأھیNNل رأس المNNال البشNNري ، وجمیعھNNا متطلبNNات متداخلNNة فNNي المNNالي وتNNوطین التكنولوجیNNا و

  .األداء 
؛ من ھنا فان التعامل مNع التجربNة التنمویNة فNي العNراق ینبغNي أن یكNون علNى ثالثNة مسNتویات     

البشNNNریة ، والثالNNNث ؛ ویتعلNNNق بتنمیتNNNھ االقتصNNNادي ، والثNNNاني ؛ ویتعلNNNق  نمNNNوهاألول ، ویتعلNNNق ب
  .النمو والتنمیةباستدامة 

  
  يالنمو االقتصاد" : أوال
" ریعیNا" لثروتNھ النفطیNة ، ممNا جعلNھ اقتصNادا" یتشكل النمو االقتصادي للعNراق الحNدیث وفقNا    

الجانب ، شدید التحسس اتجاه المتغیرات الدولیة ، وجمیع تلك السمات ، ذات طNابع حركNي  أحادي
بق ذكره ، فتنمیة العراق البشریة نقیض ماس إلىسمات التنمیة البشریة بحاجة  أنقلق ، في حین 

   .بمصادر إیراداتھ لضمان تحقیق مراحل وأھداف التنمیة  اقتصاد متنوع إلىبحاجة 
    NNا أن تنطلNNد لھNNات البNNائل والغایNNك الوسNNتل 奥وNNام إن بلNNارع ومتنNNادي متسNNو اقتصNNن نمNNذا ق مNNوھ

لعشNNرین ، ولكNNن بعNNد ات القNNرن ایمNNاتحقق علNNى مسNNتوى امNNتالك الثNNروة النفطیNNة منNNذ مطلNNع سNNبعین
" وفقNNا" مNNرور مNNایقرب مNNن أربعNNة عقNNود ، فNNان معظNNم المؤشNNرات االقتصNNادیة كانNNت متدنیNNة جNNدا

فاقتصاد حرب ، واقتصNاد أزمNات ، قNد اسNتنزف مجمNل عوائNد الثNروة النفطیNة  للمقارنات الدولیة ،
تعلقNNة بحقNNوق بجھNNود االسNNتدامة ، الم" غیNNر المتجNNددة ، وھNNذا اإلخفNNاق بحNNد ذاتNNھ قNNد اضNNر كثیNNرا

  .األجیال القادمة والبیئة 
إن التشخیص لعدد من السNمات اآلتیNة ذات العالقNة بNالنمو االقتصNادي فNي العNراق سNوف تبNین     

  -:مدیات الضعف لھذا النمو في التحفیز لتنمیة بشریة مستدامة 
  
  غیاب الفلسفة االقتصادیة  -١

                    عNNNNNراق مزایNNNNNا التخطNNNNNیط االسNNNNNتراتیجيفاالفتقNNNNNار للتاصNNNNNیالت النظریNNNNNة قNNNNNد غیNNNNNّب عNNNNNن ال     
  . الوقتیة وأھدافھاللمتغیرات السیاسیة ، " بعید األمد ، فكانت إدارة األنشطة االقتصادیة تبعا

  
  موارد ایجابیة ومؤشرات سلبیة -٢

عي عNالي االقتصاد ألری(مااوسمتھ ب"" یستند االقتصاد العراقي إلى قاعدة مواردیة ھائلة غالبا    
مNNن االنعكNNاس االیجNNابي لھNNذه الثNNروة علNNى فNNرص " ، وبNNدال)التركیNNز علNNى الصNNناعة االسNNتخراجیة 

شNبھ مسNتدیم " تحقیق التنمیة البشNریة المسNتدامة ، فNان مؤشNرات اقتصNادیة سNلبیة باتNت مشNھدا
  :، ومنھا للعقود الماضیة 

 اإلجماليالعراقي ، فان الناتج المحلي  بالنظر للصفة الریعیة لالقتصاد: الناتج المحلي اإلجمالي  -أ
علNNى " للمتغیNNرات الخارجیNNة ، ممNNا انعكNNس سNNلبا" تحسسNNا أكثNNر أصNNبح) كمؤشNNر اقتصNNادي ( 

، ثم انحNدر  ١٩٨٠بلغ ھذا الناتج ذروتھ في العام  إذبرامج التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ، 
، وقد تحسن في  ١٩٨٠ بسنة" من قیمتھ قیاسا% ٨٠من  أكثر، حیث خسر  ١٩٩٥في عام 

% ١٠بمعNدل یتجNاوز " سNنویا" بعNد ذلNك ، فحقNق نمNوا" ، ثم تحسNن تNدریجیا) ٢٠٠٣(سنة 
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 إلNى ٢٠٠٨في العNام  اإلجمالي، ومع ذلك لم یصل الناتج المحلي  ٢٠٠٨-٢٠٠٣خالل الفترة 
  ) .٢٢( ١٩٨٠مما كان علیھ في عام % ٤٠

  

" تنازلیNا" مسارا اإلجمالين الناتج المحلي حصة الفرد العراقي م أخذت:متوسط دخل الفرد  -ب
، فبینمNا  ٢٠٠٨-١٩٨٠خNالل الفتNرة %) ٦(بلغ معNدل النNزول  إذمنذ مطلع العقد الثمانیني ، 

، كNNان النمNNو السNNكاني فNNي العNNراق " سNNنویا%) ٣0٣(كNNان االقتصNNاد العراقNNي یتNNدھور بمعNNدل 
 أصNبحكس لكال المؤشرین فقNد ، ونتیجة لھذا النمو المعا" سنویا%) ٢0٧( بمعدل " تصاعدیا

  ) .٢٣(ملیون نسمة ) ٦(من السكان تحت خط الفقر ، أي مایقرب من %) ٢٣(ھنالك 
  

مNن السNكان %) ١٥( یعجز االقتصاد العراقي عن توفیر فرص عمل كافیة لحوالي : البطالة  -ج
 ئNي یعملNون بNدوام جز  مNن نسNبة العNاملین%) ٣٠(ھنالNك أنالقادرین علNى العمNل ، فNي حNین 

، وتعد البطالة من اكبر التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة التي تواجھ االقتصNاد العراقNي )٢٤(
  .في تدني مؤشرات التنمیة البشریة فیھ " رئیسا" ، وسببافي مرحلتھ االنتقالیة 

  

  :التنمیة البشریة : ثانیا 
رئیسNNة ، وھNNي دول الخلNNیج باسNNتثناء العNNراق والجزائNNر، فNNان جمیNNع الNNدول العربیNNة النفطیNNة ال     

، فبعNNد غیNNاب (****)العربNي السNNت ولیبیNNا ، أصNNبحت تصNنف ضNNمن الNNدول عالیNNة التنمیNة البشNNریة 
، صNدر التقریNر الNوطني لحNال التنمیNة البشNریة  ١٩٩٥التنمیة البشریة منذ العNام  أدلةالعراق عن 
 لألمNNم اإلنمNNائينNNامج احNNد رعاتNNھ كNNان البر أن إال، ورغNNم انNNھ دلیNNل قطNNري ،  ٢٠٠٨فNNي العNNراق 

ومؤشNNرات التنمیNNة  أدلNNةلمعالجNNة " المعتمNNد دولیNNا اإلحصNNائيالمتحNNدة ، لNNذا فانNNھ اعتمNNد السNNیاق 
  -: )٢٥(اآلتيالتنمیة البشریة في العراق على النحو  أوضاعالبشریة ، ومن خاللھ یمكن رصد 

  

مسNNتویاتھ خNNالل عNNن " ، وھNNو یعكNNس تراجعNNاسNNنة ) ٥٨(قNNدّر العمNNر المتوقNNع عنNNد الNNوالدة ب -١
سNنة ، ممNا یعبNر عNن تNدني مؤشNرات الرعایNة الصNحیة التNي ) ٦٥(ات التي تجNاوزت یالثمانین

  .تحتل حصة الثلث في دلیل التنمیة البشریة 
 –، فقNد قNدر مكّونNھ األول " فقد أظھرت بعNض مؤشNراتھ مسNتویات مرتفعNة نسNبیا التعلیم أما  -٢

كنسبة مئویة مNن السNكان بعمNر %) ( ٧٨(بالغین بنسبة معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى ال
بالمNNNدارس االبتدائیNNNة  اإلجمالیNNNةنسNNNبة االلتحNNNاق –، وقNNNدر مكونNNNھ الثNNNاني )  فNNNأكثرسNNNنة  ١٥

نسNNب االلتحNNاق تبNNدو مقبولNNة بالمعNNاییر الدولیNNة ،  أن، ومNNع %) ٦٢(ب  –والثانویNNة والعلیNNا 
لNزمن ، علNى الNرغم مNن تبنNي سیاسNات على حالھا على مNدى عقNود مNن ا األمیةماتزال نسبة 

  .ات یالتعلیم منذ السبعین وإلزامیة األمیةمحو 
  

المعدّلNNة بالقیمNة التعادلیNة للقNNوة الشNرائیة ، فقNNد  اإلجمNاليحصNة الفNNرد مNن النNاتج المحلNNي  أمNا -٣
عما ھNو متوقNع بالمقارنNة مNع مسNتویات " ، وھي تقل كثیرا"أمریكیا" دوالرا) ٣٧٥٧( بلغت 
  .في الدول النفطیة  فراداألدخول 

لھذا الوضع المتعلق بانجازات التنمیة البشریة فان ھنالك فجوة كبیرة فیما بین العNراق " ووفقا    
تنمیNة ) ( ٠0٦٢٣(فNي العNراق  ٢٠٠٧ومجموعة الدول العربیة النفطیNة ، إذ أن قیمNة الNدلیل لعNام 
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) ٠0٨٠٠( تجNNاوزت أدلتھNNا قیمNNة ، بینمNNا نجNNد ھنالNNك سNNتة أقطNNار خلیجیNNة قNNد ) بشNNریة متوسNNطة 
  ).تنمیة بشریة عالیة (

أن انتكاسNNات التنمیNNة البشNNریة تعبNNر عNNن عNNدد مNNن الحقNNائق المتعلقNNة بNNأداء البیئNNات السیاسNNیة     
واالقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة خالل العقود األربعة الماضیة ، وأولى الحقائق تتمثل بضNعف 

مNNن جھNNة ومتطلبNNات القطاعNNات ) كصNNناعة قائNNدة ( السNNتخراجیة العالقNNة مNNابین عوائNNد الصNNناعة ا
  .على مؤشرات التنمیة البشریة " األخرى من جھة ثانیة ، مما انعكس سلبا

والحقیقة األخرى تتعلق بأمن اإلنسNان وفNرص تحقیNق التنمیNة البشNریة ، وقNد شNخص التقریNر     
، فعلNى الNرغم ) ٥ جNدول(ن اإلنسNان المكونNات الرئیسNة ألمN ٢٠٠٨الوطني لحال التنمیة البشNري 

من صعوبة قیاس امن اإلنسان بمؤشNرات كمیNة ، إال أن انعكاسNات فقNدان األمNن علNى مNدى عقNود 
  .والفرعیة  ةفي تدني مؤشرات التنمیة البشریة الرئیس" رئیسا" مضت كان سببا

  

 )٥( جدول
  مكونات امن اإلنسان

  آثار فقدان األمن                 عوامل تحقیق األمن          العوامل المھددة ألمن اإلنسان              
  

  العوامل المھددة لألمن االقتصادي                    فقدان األمن الشخصي       ضمان الحقوق االقتصادیة واالجتما
  

 ضمان الحقوق األساسیة   العوامل المھددة لألمن السیاسي                   فقدان األمن االقتصادي واالجتماعي 
  

  العوامل المھددة لألمن السیاسي                     فقدان األمن السیاسي          إرساء الحكم الرشید
،  ٢٠٠٨التقریر الNNوطني لحNNال التنمیNNة البشNNریة جمھوریNNة العNNراق، الجھNNاز المركNNزي لالحصNNاء وتكنولوجیNNا المعلومNNات،: المصNNدر

  ٢٧ص

  
 

  یة المستدامة التنم: ثالثا 
  :من المنطلقات االتیة  ترتكز رؤیة الباحث حول التنمیة البشریة المستدامة في العراق    
ان االسNNNتدامة فNNNي العNNNراق مازالNNNت رھینNNNة بانطالقNNNة التنمیNNNة البشNNNریة بمؤشNNNراتھا الصNNNحیة  -١

  .والتعلیمیة والدخلیة 
الحصNائیة ، بھNدف التاسNیس لثقافNة ان االستدامة بحاجة الNى المزیNد مNن الجھNود التنظیریNة وا -٢

  .تنمویة مستدامة قائمة على التخطیط والتحلیل العلمي 
لكون العراق یمثل ثاني خزان نفطي في العالم ، فان ذلك سیجعل مNن فNرص تحقیNق االسNتدامة  -٣

الصNناعة ( ، باالعتماد على عوائد الصناعة النفطیة في تنمیة القطاعات المادیة " اكثر ضمانا
  ) .الخدمات ( والقطاعات غیر المادیة ) راعة والبنى التحتیة والز

متعNNددة للدولNNة ، السNNیما فNNي المراحNNل االولNNى ، " التنمیNNة فNNي العNNراق ادوارا تتطلNNب اسNNتدامة -٤
لالھداف االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة " للتجارب التاریخیة ، ھي االكثر قربا" فالدولة وفقا

.  
كنولوجیNNا وادارة معاصNNرة قNNادرة علNNى تحریNNك مسNNارات التنمیNNة باتجNNاه البNNد لالسNNتدامة مNNن ت -٥

  .االھداف من خالل االستثمار االكفأ للموردین البشري والمادي 
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صNیاغة نمNوذج  االتNي )٤(مNن خNالل الشNكل للمنطلقات العامة السNابقة ، یحNاول الباحNث" وتبعا    
قعیة ومرحلیة مNع قضNایا التنمیNة البشNریة اقتصادي وصفي لالقتصاد العراقي من شانھ التعامل بوا

   المستدامة
 )٤(الشكل
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  :النتائج والتوصیات 
  النتائج " : اوال

سNNیس فNNرع مسNNتقل یھNNتم بالتنمیNNة ضNNمن علNNم القNNرن العشNNرین فرصNNة تأ أربعینیNNات إلNNىتعNNود -١
  .االقتصاد ، وكانت التنمیة في حینھا تقترب اكثر الى مفھوم النمو االقتصادي 

ثNNر اطروحNNات جدیNNدة فNNي الخمسNNینیات ، بNNدأ االھتمNNام یتمحNNور حNNول اسNNھامات العنصNNر علNNى أ -٢
  .البشري في التنمیة ، باعتماد فكرة ان االنسان غایة التنمیة 

لمNنھج الحاجNات االساسNیة ، الNذي " ات اضیفت اھNداف غیNر مادیNة للتنمیNة وفقNانیفي السبعینی -٣
  .طرحتھ منظمة العمل الدولیة 

للتنمیNة المفقNودة ، لمNا شNھده العNالم مNن ازمNات سیاسNیة ومالیNة " ات عقNدایNعقNد الثمانینكان  -٤
  .على برامج التنمیة في العالم الثالث " ونقدیة وتجاریة ، انعكست سلبا

ة مNن قبNل البرنNامج االنمNائي لالمNم المتحNد ١٩٩٠اصبح اطالق التقریر االول للتنمیة البشNریة  -٥
  .ج التنمیة البشریة ، القائم على فكرة ان االنسان وسیلة التنمیة وغایتھا بالترویج لمنھ "ایذانا

بالتنمیة في محاولة لتوسیع ابعNاد التنمیNة " منذ مطلع التسعینات ظھر مفھوم االستدامة لصیقا -٦
  .عالقتھا بالبیئة واالجیال المقبلة " ، وتحدیدا

، وشNNیوع مفNNاھیم العولمNNة والتكنولوجیNNات علNNى اثNNر االنتكاسNNات البیئیNNة مطلNNع االلفیNNة الثالثNNة -٧
علNNى حتمیNNة التوأمNNة مNNابین التنمیNNة المسNNتدامة والبیئNNة " الرقمیNNة ، اصNNبح العNNالم اكثNNر توافقNNا

  .المستدامة 
فNNي منظومNNة التنمیNNة البشNNریة المسNNتدامة لمسNNاھماتھ فNNي ضNNمان " اساسNNیا" یعNNد التعلNNیم ركنNNا -٨

  .ة فرص التشغیل والتمكین واالنصاف واالنتاجی
مثّلNNت التحNNدیات السیاسNNیة واالقتصNNادیة واالمنیNNة فNNي العNNراق ابNNرز اشNNكالیات التنمیNNة البشNNریة  -٩

  .المستدامة خالل العقود االخیرة 
ایجابیNة ومتسNارعة فNي تنمیNة المNوارد " یمكن لالقتصاد الریعي في العراق ان یمNارس ادوارا-١٠

  .والتعلیمیة والتشریعیة المالئمة  البشریة والمادیة ، عندما تتوافر الجھود السیاسیة
  

  
  
  
  
  
  
  

 التوصیات " : ثانیا
بNNالنظر لسNNعة االدبیNNات التNNي تناولNNت مواضNNیع التنمیNNة المسNNتدامة علNNى المسNNتویات الوطنیNNة     

  -:والدولیة ، لذا فسیقتصر الباحث بتوصیاتھ على مستوى العراق ، وعلى النحو االتي  واإلقلیمیة
نمیة في العراق باتجاه المجاالت التي تقوم علیھNا قضNایا التنمیNة البشNریة ینبغي تغییر مسار الت-١

  -:واالستدامة ومن ضمنھا 
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  .وضع خطط مترابطة للحد من ھجرة االدمغة  -أ
تشجیع االبداع التكنولوجي في المیادین الحدیثة والمعلوماتیNة ، واالبحNاث الصNحیة والطبیNة  -ب

  .وانتاج مصادر للطاقة البدیلة  والغذائیة ، والحد من التلوث البیئي
  

توحید الجھود الرسمیة واالكادیمیة والمجتمعیة ، الصدار تقریر وطني سنوي الحNوال التنمیNة  -٢
البشریة المستدامة في العراق ، لتشخیص مواطن الضعف والقNوة مNن جھNة وللتواصNل مNع 

  .البرنامج االنمائي لالمم المتحدة حول قضایا التنمیة 
، لالسNتفادة فNي  ٢٠١٥المتحNدة حتNى عNام  األمNم أقرتھNاالتNي  لأللفیNة اإلنمائیNةھNداف رصد اال -٣

  .مع التجارب الدولیة " وضع برامج مماثلة ، او لمقارنة المتحقق محلیا
  . رفع شعار التعلیم كأداة للتمكین -٤
مNNن دعNNم لتنمیNNة البشNNریة المسNNتدامة ، بNNدًءا العمNNل علNNى انشNNاء صNNنادیق مالیNNة لNNدعم بNNرامج ا -٥

الNى اقامNة مشNاریع صNدیقة للبیئNة وللطبقNات " المشاریع البحثیة واالعالمیة والثقافیNة وصNوال
  .الفقیرة 

علNى المNوروثین الNدیني " العمل علNى تاكیNد الھویNة الخاصNة بتجربNة العNراق التنمویNة اعتمNادا -٦
  .والحضاري 

ة واالقتصادیة والنفسNیة لمNا لھNذه التاكید على احقیة وتعزیز االمن المجتمعي باشكالھ السیاسی -٧
 .االبعاد من تداخل مع قضایا التنمیة البشریة وسبل استدامتھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :البحث  ومصادر ھوامش
  
مكتبNNة ، االردن ، دار اثNNراء للنشNNر والتوزیNNع ، علNNم اقتصNNاد التنمیNNة ، دمحم صNNالح القریشNNي . د -١

  .٣٣ص،  ٢٠١٠، الطبعة االولى ، الجامعة 
بیت الحكمة ،  ٢٠٠٨، ت الحكمة وآخرون التقریر الوطني لحال التنمیة البشریة في العراق بی -٢

  . ١٨ص،  ٢٠٠٨، االردن ، المطابع المركزیة ، 
یقصد بالنماذج  والنظریات الكمیة ، تلNك التنظیNرات التNي راھنNت علNى توظیفNات عنصNر راس (*) 

لتطNNّور ، ویتجسNNد المعنNNى اكثNNر فNNي النظریNNات المNNال كاسNNاس لعملیNNة التغییNNر فNNي البلNNد السNNائر فNNي ا
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) مNNذھب روسNNتو ( الخطیNNة التNNي تNNرى فNNي حتمیNNة مNNرور البلNNدان بمراحNNل  تقلیدیNNة للنمNNو ، ویعNNد 
  .االشھر في توصیف المراحل تلك 

3- W.Arthur Lewis , The Theory of economic Growth , 1955, p422 
ة لتكنولوجیNNا المعلومNNNات واالتصNNاالت ، اطروحNNNة مھNNدي صNNNالح دّواي ، االبعNNاد االقتصNNNادی. د -٤

،  ٢٠٠٥الجامعNة المستنصNریة ،  –دكتوراه غیر منشورة مقدمة الى كلیة االدارة واالقتصNاد 
  . ٦٢ص

صالح عبد الحسن ، االطارالمفاھیمي المسNتخدم فNي عملیNات قیNاس التنمیNة . انظر في ذلك ، د -٥
البشریة في الوطن العربي ، بیت الحكمة ، بغداد  البشریة المستدامة ، من بحوث ندوة التنمیة

 ،٢٠٠١ .  
6-United Nations Development Programs (UNDP) , Human Development 

Report ,1990 . New York , Oxford University Press ,1990. 
7--United Nations Development Programs (UNDP) , Human Development 

Report 1990, p 19. 
8- http://www.pdo.co.om 

9--United Nations Development Programs (UNDP) , Human Development 
Report 2010, New York , Oxford University Press ,2010 ,p 20. 

 

لم یكن ھذا االعالن  نقطة البدایة الشاعة المفھوم اذ سبقتھ العدید من االسNھامات ففNي عNام (**)  
تNم اطNالق  ١٩٨٠مNؤتمر االمNم المتحNدة البیئNي ، وفNي عNام ) ستوكھولم ( ل لقاء في حص ١٩٧٢

  .استراتیجیة عامة للمحافظة على البیئة عن طریق االتحاد الدولي للمحافظة على البیئة 
10- Conway , G.R. ,and Barbier. After Green Revolution ; Sustainable 

Agriculture for Development , London ; Earth scan , 1990 , p 16. 
دونNNNاتور رومNNNاتو ، االقتصNNNاد البیئNNNي والتنمیNNNة المسNNNتدامة ، بالتعNNNاون مNNNع منظمNNNة االغذیNNNة -١١

  . ٥٣، ص ٢٠٠٣والزراعة لالمم المتحدة ، جمھوریة مصر العربیة ، القاھرة ، 
حسNن عبNد هللا . تNایلر ، اقتصNاد القNرن الحNادي والعشNرین ، ترجمNة د. كینیث ب–ولیام ھالل -١٢

  . ٢٠٦، ص ٢٠٠٩بدر ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
عرفNNNت موسNNNوعة ویكیبNNNدیا االقتصNNNاد البیئNNNي بNNNان احNNNد حقNNNول علNNNم االقتصNNNاد المخNNNتص (***)  

بالدراسات النظریة أو التجریبیة لآلثار االقتصادیة للسیاسات البیئیNة الوطنیNة والمحلیNة فNي 
ضNNایا الخاصNNة تكNNالیف وفوائNNد السیاسNNات البیئیNNة البدیلNNة جمیNNع أنحNNاء العNNالم ، وتشNNمل الق

  .لمعالجة تلوث الھواء ونوعیة الحیاة والمواد السامة واالجترار العالمي 
 ٩٦، ص ٢٠١١بنیامین یوخنا دانیال ، السیاحة والبیئة ، مكتبة بیشNوا ، اربیNل ، العNراق ،  -١٣

.  
14-John Pezzey ,Sustainable Development  Concept , An Economic 
Analysis World Bank  , Environment paper , no 2 ,Washington D.C ; 

World Bank 1992 ,P14٤.  
15-OCED, The State of Environment (Paris ,OCED ,1991 ) ,p198  

  . ٣٤٧دمحم صالح القریشي ، علم اقتصاد التنمیة ، مصدر سبق ذكره ، ص . د -١٦
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17---United Nations Development Programs (UNDP) , Human 
Development Report 2010, p 117.     
18----United Nations Development Programs (UNDP) , Human 
Development Report 2010, p 118. 
19- United Nations Development Programs (UNDP) , Human Development 
Report 2010, p 117. 
20-www.UNESCO .org /bpi/pdf. 

مصNدر ،  ٢٠٠٨، بیت الحكمة وآخرون التقریNر الNوطني لحNال التنمیNة البشNریة فNي العNراق  -٢١
  .١٤-١٣ص ’  سابق

الماضNي والحاضNر وخیNارات المسNتقبل ، دار المNالك ، دمحم علي زیني ، االقتصاد العراقNي . د -٢٢
  . ٤٥٤ص ،  ٢٠١٠بغداد ، ، والنشر  واآلدابللفنون 

  . ٤٥٥ص، دمحم علي زیني ، المصدر السابق . د -٢٣
تم االعتماد على الموقNع االلكترونNي للجھNاز المركNزي لإلحصNاء وتكنولوجیNا المعلومNات فNي  -٢٤

  .تحدید األرقام والنسب المئویة 
حسب التصNنیف المعتمNد فNي دلیNل التنمیNة البشNریة فNان مسNتویات التنمیNة تقNاس بالواحNد (****) 

(            والمتوسNNNطة مNNNن) ٠0٤٩٩-٠مNNNن( أن التنمیNNNة المنخفضNNNة تقNNNاس  إذ، الصNNNحیح 
  ).١-٠0٨٠٠من ( والمرتفعة ) ٠0٧٩٩-٠0٥٠٠

، بیNت الحكمNة وآخNرون التقریNر الNوطني لحNال التنمیNة البشNریة فNي العNراق ، انظر فNي ذلNك  -٢٥
  .مصدر سبق ذكره ، المركزیة ،  ٢٠٠٨

 
      


