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Abstract:   
        This research aims to highlight the reality of sustainable development 
in Algeria; the latter has become a constant challenge for many countries 
and international organizations and bodies, especially with the exacerbation 
of the crises of hunger and poverty and the increase in rural migration rates 
towards cities. Future policies allow current generations to satisfy their 
desires without risking the ability of future generations to meet their needs. 
When we focus on sustainable development, we ask a direct question: how 
to transfer capabilities and wealth from generation to generation? How do 
you ensure the capabilities of any generation? And therefore we are waiting 
for sustainable growth that protects all resources and preserves the 
capabilities of any generation. It is easy to transfer them to another 
generation through the use of solid and stable foundations that allow the 
social, economic and environmental stability of the peoples. Sustainable 
development based on the development of science and the exploitation of 
resources and their transfer to future generations and benefit from the 
experiences of countries successful in this area. 
Keywords: sustainable development, dimensions, investments, sustainable 
new energy. 
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 ملخص:
يد نمية املستدامة يف اجلزائر؛ فهاته األخرية أصبحت حتّديا مستمرا للعديهدف هذا البحث إىل إبراز واقع  الت 

من الدول واملنظمات واهليئات الدولية خصوصا مع تفاقم أزمات اجلوع والفقر وزيادة معدالت النزوح الريفي حنو املدن، مما 
د سياسات مستقبلية تنمية البشرية وحتديدفع حبكومات الدول الفقرية والنامية إىل املباشرة بوضع اخلطط لتحسني معدالت ال

ة تسمح لألجيال احلالية بإشباع رغباهتا دون اجملازفة بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاهتا ، فعندما نركز على التنمي
؛  ؟ املستدامة نطرح سؤاال مباشرا وهو كيفية نقل القدرات والثروات من جيل إىل آخر؟ وكيف تضمن قدرات أّي جيل

وبالتايل فنحن ننتظر منوا مستداما حيمي مجيع املوارد و يصون قدرات أي جيل كان، ويسهل حتويلها إىل جيل آخر من خالل 
استعمال أسس متينة وثابتة، تسمح باالستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي للشعوب؛ من هنا نرى أنه من واجب الدول 

ظة يب األوضاع من خالل التنمية املستدامة القائمة على تطوير العلوم واستغالل املوارد واحملافالعربية اختاذ املبادرة إلعادة تصو 
 عليها  بنقلها لألجيال املستقبلية القادمة واالستفادة من جتارب الدول الناجحة يف هذا اجملال.

 تدامة.التنمية املستدامة،األبعاد، االستثمارات،الطاقة اجلديدة املس الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
، تصتتتتميمهم على حترير البشتتتترية من الفقر  0202أعلن زعماء العامل باعتمادهم خطة التنمية املستتتتتدامة عام  

و تأمني كوكب صتتتحي لألجيال املقبلة و بناء عتمعات ستتتليمة وشتتتاملة للسميع كأستتتا  لضتتتمان حياة كر ة للسميع؛ 
هتتتدف إىل أن تكون وموحتتة حتويليتتة ،  0202خلف الركتتب، فةطتتة عتتام و يكمن صتتتتتتتتتتتتتتميم ذلتت  يف عتتدم تر  أحتتد 

من أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة املتكاملة غري القابلة للتسزئة ، فضتتتتتتتال عن الغايات املرتبطة  81وهي تضتتتتتتتم عموعة من 
دول أعمال جبتل  األهداف ، ومجيعها ترمي إىل توجيه خطى التنمية املستتتتتتتتتتدامة. واألهم من ذل  فهاته اخلطة تعت  

عاملي ينطبق على مجيع بلدان العامل فحىت أغىن البلدان مل يتوصتتتتتتتتل بعد إىل ضتتتتتتتتمان حقول املرأة بشتتتتتتتتكل كامل أو إىل 
التغلب على عدم املستتتتتتاواة أو إىل لاية البيئة . إننا يف ستتتتتتبال مع الزمن و يبني لنا هذا البحث أّن معدل إحراز التقدم 

، فهنتتا  حتتاجتتة إىل إجراءات مركزة 0202 ممتتا هو مطلوب حتقيقتته حبلول ستتتتتتتتتتتتتتنتتة يف العتتديتتد من اجملتتاالت أبطتتأ بكثري
دوالر يف اليوم .ولضتتتتتتمان  2..8مليون شتتتتتتةا من دائرة الفقر فهم ال  يزالون يعيشتتتتتتون على أقل من  168إلخراج 

فض خ مليون من النا  الذين يواجهون اجلوع بشتتتتتتتكل روتي   يتعني علينا أن نضتتتتتتتاعف معدل 1.0األمن الغذائي ل
الوفيات النفاستتتية، وحنن حباجة إىل مزيد من التقدم احلازم حنو الطاقة املستتتتدامة و زيادة االستتتتثمارات  يف البنية التحتية 
املستتتدامة .تعتمد التنمية املستتتتدامة أيضتتا وبشتتتكل أستتاستتتي على دعم حقول اإلنستتان و كفالة الستتتالم و األمن ، كما 

والوصتتتتتول إىل الفئات األكثر تعرضتتتتتا للةطر ، وتعزيز عزمنا على منع نشتتتتتوب  يع  عدم تر  أحد خلف الركب احلّد ،
 النزاعات و احلفاظ على السالم .

يقّدم هذا البحث حملة ستتتتتتتتتتتريعة عن واقع التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة يف اجلزائر الذي يستتتتتتتتتتتتعر  قراءة ألهم أبعادها و 
ن الشتتتراكات اجلديدة ستتتتكون أستتتاستتتية للتمكن م مؤشتتتراهتا ، وهو يشتتتّدد على أّن القيادة الستتتياستتتية رفيعة املستتتتوى و

قيا  التقدم احملرز و إرشتتتتتتاد عملية صتتتتتتنع القرار و كفالة تغطية اجلميع؛ فالتنمية املستتتتتتتدامة و الشتتتتتتاملة للسميع هي يف 
الوقت نفستته هدف يف حد ذاهتا و أفضتتل أشتتكال الوقاية يف العامل ؛ فالتدي الذي نواجهه اليوم يتمثل يف تعبئة العمل 

 لذي من شأنه أن  ّد هذه اخلطط باحلياة بصورة جّدية و ملموسة.ا
ة : جيمع هذا املفهوم بني بعدين أساسيني مها: التنمية كعمليالتنمية المستدامة : قراءة في الماهية و المفهوم 1.

حسني د ذاهتا ال تكفي لت، والدافع وراء ظهور هذا املفهوم إدرا  أّن عملية التنمية يف ح1للتغيري واالستدامة. كبعد زم 
مستوى معيشة األفراد على حنو يتسم بقدر من العدالة يف توزيع مثار التنمية، كما أن الرتكيز على البعد املادي لعملية 

                                                           

، 8002، لبنان–،بيروت 1أبر داغر وآخرون،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،)المجلد األول(، مقدمة عامة،ط 1  
 .414ص:
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النمو قد تراجع ليحل بدال منه اإلهتمام بالعنصر البشري ؛على أسا  أن اإلنسان هو هدف عملية التنمية وأداهتا يف 
 الوقت نفسه.

األول   ،استكملت األمم املتحدة عقد ثالث مؤمترات دولية ذات أمهية خاصة،2002و 1972وبني عام         
ريو جانيرو ، والثاين يف 2حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة حول بيئة اإلنسان 1972ستوكهولم )السويد( عام عقد يف 

جنوب جوهانسبرغ )لتنمية، والثالث عقد يف حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة وا 1992)البرازيل( عام 
حتت إسم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وبذل  فقد تغريت وتطورت مفاهيم التنمية  2002أفريقيا (سبتمبر 
أصدر نادي روما تقريره )حدود النمو( الذي شرح فكرة حمدودية املوارد الطبيعية وأنه إذا  1972املستدامة. يف عام 

برز اإلهتمام مبا عرف  1974ت معدالت اإلستهال  فإن املوارد الطبيعية لن تفي حباجات املستقبل. ويف عام استمر 
، 1980بالتنمية املستدامة يف إعالن كوكويو  الذي أوضح أمهية احرتام ومراعاة احلاجات األساسية لإلنسان يف عام 

ة وعملية التنمية يف ة حتقيق التوازن بني قيم احلفاظ على البيئصدرت وثيقة االسرتاتيسية العاملية للصون نّبهت إىل أمهي
شار "، نّدد يف مقدمته مبستوى نفقات التسلح وأالتعاون من أجل نهضة دوليةصدر تقرير شهري حول " 1983عام 

 إىل نفقات التدمري الذايت لإلنسانية كنتيسة السبال العاملي حول التسلح.
التنمية املستدامة بأهنا هي اليت تتم وحتدث يف ظل قدرة البيئة  1982تنمية عامعّرف املعهد الدويل للبيئة وال

أما على صعيد الدول الصناعية فإن التنمية املستدامة تع  إجراء خفض عميق ومتواصل  3الطبيعية والبشرية على التحمل.
اجتماعيا فإن ألمناط احلياتية السائدة. و يف استهال  هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية وإحداث حتوالت جذرية يف ا

التنمية املستدامة تسعى إىل حتقيق اإلستقرار يف النمو السكاين ووقف تدفق األفراد إىل املدن من خالل تطوير مستوى 
 4.اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها

روتالتد( يف تقريرها نة بأما التعريف املتفق عليه فهو ما أوضحته اللسنة العاملية للبيئة والتنمية )جل  
"التنمية املستدامة هي توفري  Our Commer future مستقبلنا المشتركبعنوان:  1986الصادر عام 

 5احتياجات األجيال الراهنة من دون حرمان األجيال القادمة من حقها يف احلصول على احتياجاهتا". 
« Sustaible development is development that meets the needs of the present 
generation without compromising the future generation to meet their own 

meeds ». 

                                                           

 .20،ص:(،الجزائر22-28،العدد )8002ية، العالم في مجلة البيئة والتنم  2 

 .480، مرجع سابق،ص:أبر داغر وآخرون3 

 .14،ص:8002دوغالس موستيث، مبادئ التنمية المستدامة، تر:بهاء شاهين،الدار الدولية ، القاهرة، 4 
 .22،ص:8002بية،دار التعليم الجامعي، القاهرة، التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتغير الهيكلي في الدول العر  ، مندوي عصام عمر5   
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 نالحظ من خالل التقرير ما يلي: 
 تتضمن التنمية املستدامة صنع حياة أفضل للسميع. 1-
تماالت تغري مكانات املتغرية واححتقيق التنمية املستدامة يتطلب التناسب بني حسم ومعدل النمو السكاين واإل 2-

 إنتاج النظام البيئي.
 ر"،المستدامة في عالم متغي "التنميةتقريرا عن التنمية يف العامل:   .62003وقد أصدر البن  الدويل سنة  

قر يف فويعاجل هذا التقرير كيفية حتقيق التكامل بني التنمية املستدامة وحنو الدخل واإلنتاجية الالزمة خلفض معدالت ال
دوالر يوميا،  2ماليني فقري يعيشون على أقل من  3الدول النامية، وتوفري فرص عمل منتج وحتسني نوعية حياة لنحو 

بليون نسمة سوف يضافون إىل سكان العامل خالل الثالثة واخلمسني سنة القادمة، ونالحظ أنه يف  2-3يراوح ما بني 
 ام خاص باالستدامة البيئية، إذ سحبت حماوالت للربط بني كيفية حتقيقبداية اجلدل حول االستدامة، كان هنا  اهتم

النمو اإلقتصادي دون أن يكون ذل  على حساب رأ  املال البيئي، حيث أن ذل  يؤدي إىل عدم استمرارية هذا 
ن أّن م النمو على املدى البعيد. وبرز بعد ذل  اهتمام متزايد باستدامة العنصر البشري حيث كانت هنال  خماوف

العناية املبالغ فيها بالبيئة قد هتمل حاجات البقاء للمواونني، ومن مث فالتنمية املستدامة تعاجل قضايا الرفاهية ونوعية 
  وجود البيئة والعدالة اإلجتماعية وبالتايل فالتنمية املستدامة وبتكامل أبعادها الثالثة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية تع

 7ية لبناء مستقبل األجيال القادمة".حقيق عن رؤية
 األهداف التطبيقية التنمية المستدامة: 0.8

 هتدف التنمية املستدامة إىل: 
 المجال اإلجتماعي  *

  8تأمني احلصول على املياه يف املنطقة الكافية لالستعمال املنزيل والزراعي الصغرية لألغلبية الفقرية. -
 ميع أفراد اجملتمع.ضمان األمن الغذائي املنزيل جل -
تساوي الفرص املتاحة أمام كل أفراد اجملتمع دون أي عوائق أو متييز بغض النظر عن العرل أو اجلنس أو مستوى  -

 الدخل.
 عدم إحلال الضرر باألجيال القادمة سواء يف استنزاف املوارد الطبيعية أو بسبب الديون العامة. -

                                                           

إعداد التقارير الوطنية لألهداف التنموية لأللفية المذكورة التوجيهية الثانية، تشرين األول / (.2003)، مجموعة األمم المتحدة للتنمية 6 
 .82،ص:أكتوبر

7 GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce que développement 

durable veut dire »,éditions l’organisation 1.rue Thenard ,paris ,p28. 

 .82،ص:(م0292-ه9341) ، ،دار جرير للنشر والتوزيع1اإلقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية ،طهدى زوير،8 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

47 
 

 القرارات واإلجراءات اليت تشكل حياهتم. مشاركة مجيع أفراد اجملتمع يف اختاذ -
 *المجال البيئي 

  .9ضمان احلماية الكافية للمستسمعات البيئية واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة ونظامها اإليكولوجي -
 احلفاظ على احلياة ال ية والبحرية واملوارد املائية. -

 *المجال اإلقتصادي 
حتقيق خمرجات للتنمية من   10أجل حتقيق األمن الغذائي على املستوى احمللي والعاملي. رفع اإلنتاجية الزراعية من -

خالل جتديد املوارد سواء كانت رأمسال وبيعي أو بشري ينطوي على تنظيم أفضل للمستمع قادر على استدامة احلياة 
 البشرية.

إليه التنمية  ماعية يف اجملتمعات هذا ما تسعىمن خالل احملافظة على تواصل البنية االجت حماية التنوع الثقافي: -2
املستدامة، وهي تنطلق من رؤية مشولية تعتمد على الكشف عن تفاعالت األفراد داخل اجملتمع ومقاومتهم للتغيري هبدف 

 احملافظة على هويتهم الثقافية.
من خالل تقاليد                  11ة. " على دراسة اهلوية اجلزائري"ماسكراييف اجلزائر رّكز علماء االجتماع أمثال    

 اجملتمعات أو كالقبائل واألورا  واملزاب متابعا بذل  التغري املورفولوجي وحركية السكان وتشكل املدن.
املرأة هي املدبر األول للبيئة واملوارد يف املنزل، وتوعية املرأة وتعليمها أمر هام جدا ألن اإلستثمار  أهمية دور المرأة:-1
 ملرأة يعود على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة، كوعيها بقضية تعزيز املساواة والعدالة على مجيع املستويات واجملاالتيف ا

 لتصبح جزءا ال يتسزأ من اجملتمع.
إّن االجتاهات احلالية حنو توسيع املناوق احلضرية والسيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب  أهمية توزيع السكان :-4
، فاملدن تقوم برتكيز النفايات واملواد امللوثة، فتسبب خطورة على صحة السكان، ومن هنا فإن التنمية 12يئية ضةمةب

املستدامة تعىن بالنهو  بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلسرة إىل املدن، فالنمو السكاين شكل 
ن اجات األساسية والغذاء، هذا إذا أخذنا مبحدودية املوارد البيئية ألضغووا على البيئة متمثلة يف توفري السكن واحل
 الضغط السكاين يولد إجهادا بيئيا للموارد.

 
                                                           

ادس لإلدارة البيئية بعنوان:"التنمية البشرية وآثارها على (، المؤتمر العربي الس8002المنظمة العربية للتنمية البشرية واإلدارية ،)ماي 9 
 .02ص:التنمية المستدامة"، شرم الشيخ،جمهورية مصر العربية،

  10هدى زوير ، مرجع سابق، ص:03.

 .20، ص:8008لبنان،-،بيروت1محمد نجيب بوطالب،سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،ط 11 
 .128،ص:8002، عمان، األردن، 1العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، طسامي عبد الرزاق،  لتميميا 12 
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 : مبادئ التنمية المستدامة 3.1.
 استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة: 1.3.1.

تمع نمية املستدامة، ولذل  فالبيئة اإلنسانية ألي عيعّد أسلوب النظم شروا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط الت
بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام فرعي صغري من النظام الكوين ككل، وأن أّي تغيري يطرأ على هذا النظام 

 13الفرعي سوف يؤثر مباشرة على حمتويات النظم األخرى.
ياة اجملتمعات من خالل اإلهتمام باجلوانب البيئية لإلنسان، جيب احملافظة على ح  :مبدأ المحافظة على البيئة 2.3.1.

ومكافحة كل ما هو مضر بالبيئة، وتشسيع الدول األخرى على اإلستغالل األفضل ملواردها باعتبار لتسيري البيئي رأ  
 14املال الطبيعي.

قرارات اجلماعية اجلهات يف اختاذ ال: التنمية املستدامة عبارة عن ميثال يُقّر مبشاركة مجيع المشاركة الشعبية 3.3.1.
من خالل احلوار خصوصا يف عال التةطيط؛ وهذا يع  أهنا تنمية تبدأ من املستوى احمللي فاإلقليمي فالوو ، تكمن 

 15.يف دور احلكومات احمللية واجملالس البلدية وحاجات اجملتمع احمللي
ة ايف يف أي مكان أو دولة يساهم يف احملافظة على اهلوي: إّن املرياث الثقالحفاظ على الميراث الثقافي 4.3.1.

الثقافية للمستمع من خالل احرتام القيم العامة للمستمع مع مراعاة مميزات التنمية املستدامة، فهو بذل  يهتم بتأمني 
   16اهلوية الثقافية للمستمع.

إشباع  التنمية املستدامة وهدفها من خالل: حتسني نوعية احلياة لألفراد هي مركز الصحة ونوعية حياة جيدة 5.3.1.
 17حاجات األفراد احلالية واملستقبلية.

 أبعاد التنمية المستدامة 4.1.
 تشمل التنمية املستدامة ما يلي: 

 األبعاد اإلقتصادية. -
 األبعاد اإلجتماعية. -
 األبعاد البيئية. -

                                                           
développement humain ,100questions pour comprendre et  « ,(2004),ALAIN JOUNOT 13

agir »,afnor ,p :16. 

14 BEAT BURGENMEIER,(2010), « politique économique du développement durable »,édition de 

BOEK université, rue des minimes ,d-Bruxelles , p 38. 
15 Alain jounot op.cité,p06. 
16 GENEVIEVE FEROMEET DOMINIQUE DEBATS,(2003), «ce que développement durable veut 

dire »,éditions l’organisation 1.rue Thenard ,paris ,p116. 
17 BERNARD L.BALTHARZD, « le développement durable face la puissance publique »,édition 

l’harmmattan,France,p25. 
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 18عية ملنظومة التنمية املستدامة.فر  هذه األبعاد هي مرتابطة ومتداخلة فيما بينها وهي منظومات
 وتتمثل فيما يلي: األبعاد اإلقتصادية: 1.4.1.

نالحظ بأن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا مستوى نصيب  *حصة استهالك الفرد من الموارد الطبيعية:
اقة النامجة أّن استهال  الطالفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستةدمه سكان البلدان النامية، ومن ذل  

 مرة. 33عن النفط والغاز والفحم هو يف الواليات املتحدة األمريكية أعلى منه يف اهلند ب 
ة واملوارد تتلةا التنمية املستدامة يف التةفيض من مستويات اإلستهال  املبّددة للطاق *إيقاف تبديد الموارد الطبيعية:

ءة وإحداث تغيري جدري يف أسلوب احلياة، وقد سعت اجلزائر يف السنوات الطبيعية؛ وذل  بتحسني مستوى الكفا
 19. األخرية إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية احملدودة كاملياه واألراضي الفالحية والتنوع البيئي

إّن الوسيلة الناجعة للتةفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات املعيشة أصبحت  *المساواة في توزيع الموارد:
مسؤولية كل البلدان الغنية والفقرية، وتعت  هذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا، وتتمثل يف جعل فرص احلصول على املوارد 
واملنتسات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة، فالفرص غري املتساوية يف احلصول على 

اواة ضي واملوارد الطبيعية األخرى تشّكل عائقا أمام التنمية املستدامة، فهذه املسالتعليم واخلدمات اإلجتماعية وعلى األرا
تساعد على تنشيط التنمية والنمو اإلقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة وهي أحد أهداف التنمية املستدامة 

 21لتكنولوجية.لذل  وجب علينا احملافظة على املوارد من التحوالت ا 20املساواة بني األجيال.
 : أي التحول من اإلنفال على الصناعات الثقيلة إىل اإلنفال على العلوم*تقليص اإلنفاق على الصناعات الثقيلة

 22والبحوث االبتكارية وتوجيه املسار حنو اإلنفال على احتياجات التنمية.
 

 األبعاد البيئية:.0.4.8
                                                           

18 . ALAIN NORJON,(2005), « le développement durable »,édition ELLIPES,paris et jean pierre 

Paulet ,p11. 
:21element de stratégie de  développement asiatique le « ,(2004),ABDELKADER SID AHMED 19

développement ,la cas Algérie »,édition publié, paris,p24. 

وهيب عيسى الناصر آلية التنمية النظيفة ودورها في تحقيق بيئة نظيفة واقتصاد ناجح وتعاون دولي مثمر في دول مجلس التعاون 20 
 .802،ص:8002، 22الخليجي، عالم الفكر، المجلد

21 Abdekader Sid Ahmed,op.cité,p125. 

 : ،نقال عن موقع80/04/8018أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر،22 

.http:/islam online.net/Arabic/doc/index.shtml 
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اه بوضع حّد الت غري مستدامة، فالتنمية املستدامة تعىن بصيانة امليإّن املياه اجلوفية يتم ضةها مبعد صيانة المياه :-8
لالستةدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه وحتسني نوعية املياه وقصر احملسوبات من املياه السطحية على معدل 

أن األلفية الثالثة هي ألفية وجيمع علماء البيئة على  23ال حيدث اضطرابا يف النظم اإليكولوجية اليت تعتمد على املياه.
الذهب األزرل )املاء الصاحل للشرب(، وفيما خيّا احلد من مشكل نقا املياه على مستوى اجلزائر جلأت احلكومة إىل 

ألف مرت مكعب  200مليون دوالر أمريكي، تصل قدرهتا إىل  25إنشاء حمطات حتلية املياه البحر واليت كلفت حوايل 
 .2004يف مار   يوميا حيث مت تدشينها

ال املقبلة تُعىن التنمية املستدامة بصيانة شراء األر  يف التنوع البيولوجي لألجي المحافظة على التنوع البيولوجي:-1
وذل  بإبطاء عملية اإلنقرا ، واحملافظة على النظم اإليكولوجية بدرجة كبرية، وألجل ذل  مت وضع برنامج عمل يتمثل 

وتثمني  ق بالتهيئة والتنمية املستدامة، يتضمن وضع تدابري قانونية ومؤسساتية كقانون احملافظةيف املةطط الوو  املتعل
  24الساحل وقانون احملافظة على البيئة والتنمية املستدامة.

هتدف التنمية املستدامة إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغازات احلرارية،  الحد من انبعاث الغازات:-4
  باحلد بصور كبرية من استةدام احملروقات وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد اجملتمعات الصناعية، واستةدام وذل

 احملروقات بأكفأ ما يستطاع.
: فالتنمية املستدامة هتدف إىل احملافظة على وبقة األوزون احلامية لألر  ومتثل المحافظة على طبقة األوزون-3

 .جاءت للمطالبة بالتةلا تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألوزون مبادرة جيدة كيوتواتفاقية 
ونية : تُعىن التنمية املستدامة باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة، وكذل  بالنصوص القاناألخذ بالتكنولوجيا النظيفة-5

تثمارات كبرية يف اج إىل اساخلاصة بعر  العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها، ومن أجل أن تنسح هذه اجلهود فهي حتت
قيق التعليم والتنمية البشرية، والتعاون التكنولوجي يوضح التفاعل بني األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية يف سبيل حت

 .التنمية املستدامة
نني مالية اوتدعيما هلذه األبعاد البيئية، مّت يف اجلزائر وضع أدوات اقتصادية ومالية وترتيبات جبائية تضمنتها قو 

 تتعلق بتسرب الغازات والنشاوات امللوثة للبيئة، وشرع يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيسية 2003، 2002، 2000لسنوات 
، رافقتها عمليات التحسيس اجتاه املواونني قصد احلفاظ على البيئة هبدف تكريس املفاهيم الثقافية  2001إبتداء من 

 وإدراجها يف املناهج الرتبوية.
                                                           

 http://h1=fr8client=psy-89التنمية المستدامة نقال عن موقع:   23 

www.france24.com/ai/20101218sustaibledevelopmenteconomy.environnement. 

24 MAYERFELD BELL,(2008), « an invitation environmental Sociology »,Thousend oaks(sa),sage,pine 

forge press,3 édition ,p34. 
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ات احلديثة وّلدت العديد من املشاكل على مستوى الزراعة والصناعة كاإلحتبا  احلراري وتلوث املياه فالتقني
السياحية اللذين تعرفهما  ومتحورت التعديالت حول ضرورة وضع حد للفوضى وعدم اإلنسسام السائدين يف التنمية

يف العمل  املؤسسات يضمن اإلستمرارية املؤسسات السياحية الوونية عن وريق تبّ  أسلوب جديد يف تسيري هذه
ويعتمد على تثمني الثروات الطبيعية والثقافية واحلضارية املتاحة هبدف إدراج اجلزائر كمقصد سياحي يف السول الدولية 
للسياحة حىت تأخذ حصتها من املداخيل املالية، النامجة عن التدفقات السياحية على املستوى الدويل. هذا من جهة، 

ة أخرى فقد شرعت وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم يف وضع إسرتاتيسية بيئية وونية معتمدة على التقرير الوو  حول من جه
وضعية البيئة، هذه العملية املعلن عنها يف كل واليات اجلزائر سوف تسمح بتفادي األخطار املتعلقة بتسيري املواد 

 .25الكيماوية اخلطرة والنفايات اخلاصة
لسياسات البيئية هلا تأثري على خفض فرص الدخل ، عندما يتم ربطها باستغالل املوارد غري املتسددة، إّن بعض ا 

 فاالستدامة البيئية تركز على احلفاظ على الطاقة ومكافحة التلوث ونقل رأ  املال الطبيعي لألجيال القادمة. 
 .األبعاد االجتماعية4.3.2
ة مع أشكال أخرى من اإلستدامة وهذا ما يفر  دراسة التفاعالت مابني تتفاعل اإلستدامة اإلجتماعي          

لسؤال ،فعندما نركز على البعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة نطرح ااإلقتصادي ،البيئي،اإلجتماعياجملاالت الثالثة :
 )الرتبية، اإلنسانية ةالثرو  حيث أّن هاته األخرية تأخذ أشكاال متعددة: حول كيفية نقل القدرات من جيل إىل آخر،

 26القدرة على استعمال املوارد املتوفرة. )العالقات اإلجتماعية(، اإلجتماعية الثروة الصحة(،
وبالتايل تتطلب االستدامة اإلجتماعية توفر شرط القدرات واملهارات لدى األفراد لضمان منو مستدام حيمي   

الل املوارد ان ويسهل حتويلها إىل جيل آخر. وذل  عندما ترتبط باستغاملوارد اإلقتصادية والبيئية  ّّت قدرات أي جيل ك
 لتصبح االستدامة اإلجتماعية يف كل مرة وظيفة لشروط االستدامة املوضوعة من ورف األبعاد األخرى للتطور.  

 ولضمان استدامة إجتماعية نأخذ املعايري التالية: 
 27إمكانية الوصول للسلع واخلدمات.-1

 قدرات.بناء ال 2-

                                                           
25 Mayerfeld Bell ,op.cité,p25. 

26 BALLET J.ET MAHIEU F-R, (2003) « ,la soutenabilité sociale des politique de lutte contre la pauvreté, 

in pauvreté et développement socialement durable»  ,DUBOISJ-L. .LACHAUD J-P MONTAUD J-M., 

POUILLEA.(eds), BORDEAUX,pp287-301. 

bilité sociale Réduction de la pauvreté ou dura , régis Mahiau, (2002), «Jean Luc, Dubois et François 27

publié dans le développement durable », paris, IRD, UMR C6 3D (4 USO, IRD),p01. 
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 اإلنصاف بني األجيال 3-
 يركز على عنصرين: إمكانية الوصول للسلع والخدمات: 1.
قائمة احلاجات اليت جيب تلبيتها وعموعة السلع اليت يسعى النا  إىل حتقيقها كالصحة والتعليم ألجل حتقيق قدر  1-

 معني من الرفاه.
 ة.يف رأ  املال بأنواعه واملوارد الطبيعية املةتلف قدرة األجيال على تلبية حاجاهتا اخلاصة واليت تتمثل 2-
ونقصد هبا حتقيق مستوى معني من الرفاه لألجيال القادمة )التعليم، الصحة وغريها( من خالل بناء بناء القدرات:  2.

لتحقيق مستوى معني  29Sen Amartyaوهذا ما دعا إليه  ، 28أشةاص قادرين على العيش واملقاربة داخل اجملتمع
  الرفاه لألجيال القادمة مع توفري عنصر احلرية. من

 يرتكز على أمرين أساسيني مها: بناء القدرات 
 بناء القدرات لألجيال احلالة اليت تعت  ضرورية لتحقيق اسرتاتيسيات التنمية املستدامة. 1-
رص، ألن األفراد وسائل الالزمة والفالرتكيز على قدرات األجيال املستقبلية لضمان احلق هلا باملشاركة يف املوارد وال 2-

( هم يشكلون القاعدة والبنية التحتية لتحقيق Sen Amartyaالذين  تلكون املهارات والقدرات يف اجملتمع يف نظر )
  30اإلجنازات وبلوغ األهداف يف اجملتمع.

(Sen Amartya) صي جلانب الشةيؤكد على ضرورة املساواة بني األجيال يف بناء القدرات خاصة من حيث ا
فهي تركز على حتسني املهارات الفردية على الصعيد اجملتمعي. لذل  فإنه إذا أردنا تنمية اجتماعية مستدامة فإنه جيب 

من جيل آلخر بإرساء قواعد التعليم والتدريب خاصة املهارات اليت حتتفظ هبا األسر ونقلها  ,31علينا نقل القدرة العادي
  32اء املستقبل وتطوير قدراهتم داخل اجليل الواحد.إىل األوفال الذين هم سفر 

إّن التنمية املستدامة ببعدها اإلجتماعي تساهم يف تطوير القدرات وضمان وجود وتوزيع القدرة العادلة ونقلها 
 بني األجيال وبالتايل تكوين رأمسال إقتصادي واجتماعي يتم استثماره داخل اجملتمع. لذل  فإّن أّي اضطراب يف بنية
اجملتمع له تأثري على إمكانات األفراد ، وهذا ما يتطلب إعادة هيكلة جديدة أّي اسرتاتيسية جديدة للتنمية يف اجملتمع 
من خالل تقوية اجملتمعات لقدرات أفرادهم )أي قدرة األفراد على املقاومة، لذل  وجب معرفة قدرة األفراد لضبطهم 

من األسر تعاين من فقدان العمل بسبب املر  يف  70%تمع حيث جند داخل اجملتمع(. وتقييم أثر األزمات يف اجمل
                                                           

28 Sen Amartya, (1987) , « commodities and capabilities », Herford India Backes, ONP Es Ford,p07. 

 .9112المتحصل على جائزة نوبل في االقتصاد عام  سان أمارتيا؛29   
30 SEN AMARTYA , « ethèque et économie, paris, Transfer par FABRICO FLIPO, la capabilités :un 

composé de nature et de volonté ,p11. 
31 .  Daly H, (1996), « Beyordh, the Economics of Sustaible development», Beacom ptess Beston,p11. 
32 Jérôme Ballet et François Régis Mahiau, (2003), « à la recherche du développement Socialement 

durable, concepts fondamentaux et principes de base », paris,p05. 
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يف بوستان  37%من األفراد بسبب فريو  اإليدز باإلضافة إىل وجود العديد من األيتام و 49%زمبابوي شهدت وفاة 
لقدرات  يف ليسبوتو هذا ما يرتجم صعوبة احلصول على العمل لزراعة األر  وغريها من األعمال بسبب تدمري 29%و

 33النا  وفقدان رأ  املال االقتصادي والبشري.
: نقصد به املساواة يف التوزيع بني األجيال واحلصول على السلع واخلدمات والعدالة يف بناء اإلنصاف بين األجيال 3.

ن جيل م القدرات إذ أن عدم املساواة بني أبناء اجليل الواحد يعول سياسات مكافحة الفقر، وخيلق فروقا اجتماعية
  اإلستهالك واإلنتاج يحدد رفاه األجيال القادمة. فموقف الجيل الحالي من حيثآلخر، 
يكون اإلنصاف بني األجيال صعبا بسبب ضعف بناء القدرات واسرتاتيسيات التنمية، وهذا ما   

ت الثالث: يسبب اضطرابات اجتماعية على املدى الطويل، ويؤدي إىل سداد وصعوبة حتقيق تكامل بني اجملاال
اإلجتماعي، اإلقتصادي والبيئي ألن رأ  املال البشري مفقود، فال  كن وضع آليات ودراسة خطط بيئية أو اقتصادية 

   34.دون مكافحة للفقر واالستبعاد اإلجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                              املستدامة التنمية أبعاد تكامل(: 28)رقم الشكل

Source : (developpement durable 
 

                                                           
33 Rapport Brisay pour le sommet gret bard, (2001), « proposition sur les aspects Sociaux du 

développement durable » , Bruxelles ,p80. 
34 Mahiau F.R-H Rapport, (1998), « Altruisme, Analyses économiques », Economica, 

paris,p67. 
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 .املستدامة التنمية عملية أبعاد تداخل( : 20) رقم الشكل

 Source : (Léa Sébastien et Christian Brodhrag, 2003,p.08.) 
        

 35فيما بينها،هي متداخلة ومرتابطة  (01)و رقم (02)إّن اجملاالت اليت مت ذكرها أعاله يف الشكلني رقم  
حيث أنه إذا حدث خلل يف اجلانب اإلقتصادي فإنه سوف يتسبب يف عواقب اجتماعية خطرية؛ تتمثل يف توليد عدم 
املساواة والفسوة اإلجتماعية، إضعاف اهلويات، تدمري التماس  اإلجتماعي أي منع أّي عتمع من التطور وهو ما 

ل ئية هلا تأثري يف خفض فرص الدخل أو العمل خاصة مبا يتعلق باستغالفبعض السياسات البي  36،يتعلق باجملال البيئي
املوارد وهذا ما يؤثر سلبا على اجملتمع ، أّما االستدامة اإلجتماعية فهي حتدد لنا كل مرة وظيفة شروط االستدامة اليت 

ئية فقط على تصادية والبيتفرضها األبعاد األخرى للتنمية أي أنه لوضع سياسة مناسبة جيب أن ندر  القرارات اإلق
البعد اإلجتماعي ولكن أيضا القرارات اليت اختذت على اجلانب اإلجتماعي نفسه، ألن االستدامة اإلجتماعية ترّكز على 
اجلانب الشةصي من خالل بناء القدرات اليت تنعكس على اجلانب اجملتمعي لذل  وجب نقل القدرة العادلة من جيل 

 37 آلخر.
 

 دامة ورأس المال:*التنمية المست

                                                           

35 Dubois 8. Let Rousseau, (2001), « Rein Forcing horse holds capabilités a way », Paris,p20. 
 .20:ة يف السنة النبوية ، الندوة العلمية الثالثة للحديث الشريف ، القيم احلضارية يف السنة النبوية،صحممد عبد القادر الفقي،ركائز التنمية املستدامة ولاية البيئ36 
 ..06،ص:016بعيدا عن اليسار واليمني، تر: حشو جالل، اجمللس الوو  للثقافة، والفنون، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، الكتاب رقم  جيدنز أنطوي،37 
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البعد 
 اإلقتصادي

 البيئي البعد

 

تنطوي التنمية املستدامة على إجراء تغريات رئيسية وضرورية يف اجملتمع، إعتمادا على قاعدة صلبة البد أن 
تستند وتعتمد على واقع خمزون رأ  املال الذي يد ها ، ونقصد هبذا األخري أنه عليه أن يشمل معطيات ومقدرات 

 وهو هبذا املفهوم ينقسم إىل مخسة أنواع هي:اجملتمع ويعكس حمتويات وأبعاد التنمية، 
 رأ  املادي  1-
 رأ  املال الطبيعي ويع  املوارد الطبيعية والنظم البيئية. 2-
 رأ  املال اإلنتاجي ويشمل األصول املادية القادرة على إنتاج السلع واخلدمات. 3-
 وثة أو املكتسبة.املور  رأ  املال البشري ويع  القدرات اإلنتاجية لألفراد سواء 4-
 رأ  املال اإلجتماعي ويشمل الثقافة اإلجتماعية السائدة بكل قيمها وعاداهتا وتقاليدها. 5-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املال رأ  وأنواع املستدامة التنمية أبعاد(: 20) رقم الشكل
  .الطالبة إعداد من: املصدر

 
 

 التنمية املستدامة

 رأ  املال الطبيعي

 
 رأس المال النقدي-

 رأس المال اإلنتاجي -

 رأس المال اإلجتماعي-

 رأس المال البشري-

 البعد

 اإلجتماعي 
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نمية املستدامة جيب اإلعتماد على رأ  املال اإلجتماعي أو أنه ألجل حتقيق الت(04)يوضح لنا الشكل رقم
البشري، وبالتايل فإن التنمية املستدامة  كن أن حتقَّق فقط إذا متّ اإلنتاج بطرل تعمل على زيادة خمزون رأ  املال بأنواعه 

 اخلمسة املذكورة.
 قياس مؤشرات التنمية المستدامة: 5.1.

 ة إىل ثالث مؤشرات رئيسية:تنقسم مؤشرات التنمية املستدام 
 إقتصادية فعالة. -
 إجتماعية عادلة -
 38بيئية مستمرة. وكلها هتدف إىل إقامة مشروع التنمية املستدامة. -

بشكل رئيسي حالة الدول، من خالل معايري رقمية  كن حساهبا ومقارنتها مع دول  إّن هذه املؤشرات تقّيم 
ر لكل دولة يف قيمة هذه املؤشرات، مما يدل على سياسات الدول يف عاالت أخرى، كما  كن متابعة التقدم والتأخ

 التنمية املستدامة ، فيما إذا كانت تسري يف الطريق الصحيح حنو حتقيق تنمية مستدامة أم أهنا الزالت متباوئة ومرتددة
 .39التنمية 

كثر قرارات يف الوصول إىل القرار األإّن وجود مثل هذه املؤشرات يقدم املعلومات الدقيقة الالزمة ملتةذي ال
صوابا ودقة ملا فيه املصلحة العامة واإلبتعاد عن القرارات العشوائية، وقد حددت جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة 

 املؤشرات كاآليت:
 المؤشرات اإلجتماعية 1.5.1.
إذ تعكس  40 اإلجتماعية يف التنمية املستدامة،: تعت  املساواة أحد أهم القضايا المساواة اإلجتماعية .8.8.1.8

درجة كبرية من نوعية احلياة واملشاركة العامة واحلصول على فرص احلياة، وهي ترتبط بدرجة عالية مع العدالة والشمولية 
 يف توزيع وإتاحة الفرص واختاذ القرارات، وقد مثّ اختيار مؤشرين رئيسيني لقيا  املساواة اإلجتماعية ومها:

يقا  عن وريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، ونسبة السكان العاولني عن العمل من  .الفقر:2
 السكان يف سن العمل.

 41 : يقا  من خالل حساب مقارنة معدل أجر املرأة مقارنة مبعدل أجر الرجل..المساواة في النوع اإلجتماعي1

                                                           
les indicateurs de développement durable l’institut de   « ,(2008),sOdile Bovar et autre 38

l’environnement »édition François,p51. 

 .84،ص:(، الفصل السادس8008تقرير التنمية اإلنسانية العربية،)39 

، 8387، 8ركز القطاع الحكومي ،ط:عبير عبد الخالق،التنمية البشرية وأثارها  في تحقيق التنمية المستدامة،عرض و تحليل مكتب م40 

 .88ص:

 .03المرجع نفسه ،ص: 41 
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 الصحة والتنمية املستدامة ؛ فاحلصول على مياه الشرب النظيفة: هنا  ارتباط وثيق بني الصحة العامة 2.1.5.1.
وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية املستدامة، وبالعكس فإن الفقر وتزايد التهميش السكاين 

تدهور األوضاع  وغالء املعيشة كله يؤدي إىل ،(45،ص:1001العربية،  )تقرير التنمية اإلنسانية وتلوث البيئة احمليطة،
 الصحية وبالتايل فشل يف حتقيق التنمية املستدامة، أما املؤشرات الرئيسية للصحة فهي:

 وتقا  مبعدل وفيات األوفال حتت مخس سنوات والعمر املتوقع عند الوالدة. .حالة التغذية:2
 ملياه.تنقية ا ويقا  بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية ومربووني مبرافق .اإلصحاح:1
وتقا  نسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحة ونسبة التطعيم ضد األمرا  املعدية  .الرعاية الصحية:4

 لدى األوفال.
 المؤشرات البيئية: 2.5.1.

 ن: من بني القضايا اليت تندرج ضمن الغالف اجلوي والتغريات املناخية وثقب األوزو الغالف الجوي 1.2.5.1.
 42ونوعية اهلواء.
ترتبط تأثريات هذه القضايا بشكل مباشر مع صحة اإلنسان واستقرار وتوازن النظام البيئي، هنا  ثالث  

 مؤشرات رئيسية ترتبط بالغالف اجلوي هي:
 يتم قياسه من خالل حتديد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. التغير المناخي:-
 ل استهال  املواد املستنزفة األوزون.يتم قياسه من خال ترفق طبقة األوزون:-
 يتم قياسه من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف اهلواء احمليطة املناوق اخلضر. نوعية الهواء:-

إن ورل ووسائل استةدام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية  األراضي: 2.2.5.1.
 املؤشرات املتعلقة باستةدامات األراضي ما يلي: املستدامة وتطبيقها ملبادئها، ومن أهم

 يتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، واستةدام املبيدات واملةصبات الزراعية. الزراعة:-
 يتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألر . الغابات:-
 رة بالتصحر مقارنة مبساحة األر  الكلية.يقا  حبساب نسبة األر  املتأث التصحر:-
 تقا  مبساحة األراضي املستةدمة كمستوونات بشرية دائمة ومؤقتة. الحضرنة:-

 البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: 3.2.5.1.

                                                           
 .87المرجع السابق، ص:42 
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إّن أكثر من ثلث سكان الكرة األرضية يعيشون يف املناوق الساحلية ، وبالتايل تتأثر معيشتهم وأوضاعهم  
ية واالقتصادية واالجتماعية حبالة البحار والكائنات اليت تعيش فيها، أما عن املؤشرات املستةدمة للمحيطات البيئ

 واملناوق الساحلية فهي:
هنا  ارتباط ف :إّن التعليم أهم املوارد اليت  كن أن حيصل عليها النا  لتحقيق النساح يف احلياة،التعليم 3.2.5.1.

يم يف دولة ما وما مدى تقدمها اإلجتماعي واإلقتصادي، فالتعليم يتمحور حول ثالثة أهداف وثيق ما بني مستوى التعل
 هي:
 إعادة توجه التعليم حنو تنمية مستدامة. 1-
 زيادة فرص التدريب. 2-
 زيادة التوعية العامة. 3-

 أما مؤشرات التعليم فهي كاآليت: 
  الصف اخلامس من التعليم االبتدائي.يقا  بنسبة األوفال الذين يصلون إىل مستوى التعليم:-
 يقا  بنسبة الكبار املتعلمني يف اجملتمع. محو األمية:-

تقا  حالة السكن يف مؤشرات التنمية املستدامة عادة مبؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف  السكن: 1.5.1 .4.
ر آخر اء املرتكز فإنه مل يتم تطوير مؤشيف األبنية لكل شةا، مع أن هذا املؤشر عادة ما يرتبط مع اإلزدحام والبن

 أفضل منه بعد.
يتعلق األمن يف التنمية املستدامة باألمن االجتماعي ولاية النا  من اجلرائم، ومن األمور املرتبطة  األمن: 1.8.1.8

 باألمن، اجلرائم ضد األوفال واملرأة وجرائم املةدرات واإلستغالل اجلنسي وغريمها.
 تقا  برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية ونسبة السكان الذين يعيشون يف املناوق الساحلية. ة:المناطق الساحلي-
 تقا  بوزن الصيد السنوي لألنواع التسارية الرئيسية. مصايد األسماك:-

 المياه العذبة . 4.0.8.1
 املياه هي عصب احلياة الرئيسي وهي العنصر األكثر أمهية للتنمية. 

ية ايا اخلاصة بنوعية وكمية املياه يف مقدمة األولويات البيئية واالقتصادية يف العامل، ويتم قيا  التنملقد أصبحت القض
 43املستدامة يف عال املياه كاآليت:

 : تقا  برتكيز األكسسني املذاب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف املياه.نوعية المياه 1-

                                                           
43 PNUD( 2009), «  Rapport mondiale sur le développement humain », Mobilité, et 

développement humain : aperçus et tendances,p06. 
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مية ة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضّةها واستنزافها سنويا بك: تقا  من خالل حساب نسبكمية المياه 2-
 املياه الكلية.
نمية : إن تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة هلا عالقة مباشرة بالتللبنية اإلقتصادية المؤشرات اإلقتصادية 8.0.1.8

إن أهم   ،ية املستدامةليعة أولويات قيا  التنموتعكس وبيعة تأثري السياسات االقتصادية على املوارد الطبيعية هو يف و
 مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما هو كالتايل:

 44 كن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد ونسبة االستثمار يف معدل الدخل القومي. األداء اإلقتصادي:-
 يقا  بامليزان التساري ما بني السلع واخلدمات. التجارة:-
تقا  بقيمة الدين مقابل الناتج القومي اإلمجايل، ونسبة املساعدات التنموية اخلارجية اليت يتم احلصول  لمالية:الحالة ا-

 عليها مقارنة بالناتج القومي اإلمجايل.
  أنماط اإلنتاج واالستهالك: 2.3.5.1.
ستدامة اليت نتاج غري املإّن العامل الذي نعيش فيه يتميز بالنزعات اإلستهالكية يف دول الشمال، وأمناط اإل 

تستنزف املوارد الطبيعية سواء يف الشمال أو اجلنوب، وبعلم مجيع البيئيني أن القدرة الطبيعية ملوارد الكرة األرضية ال 
 كن أن تدعم استمرار هذه األمناط اإلنتاجية واالستهالكية ، وأنه البد من حدوث تغيري جذري يف سياسات اإلنتاج 

 45حفاظ على املوارد، وأن تبقى متوفرة لألجيال القادمة.واالستهال  لل
 : تقا  مبدى كثافة استةدام املادة يف اإلنتاج، واملقصود باملادة هنا املواد اخلام الطبيعية.إستهالك المادة 1-
 : يقا  باإلستهال  السنوي للطاقة لكل فرد، وكثافة استةدام الطاقة.إستخدام الطاقة 2-
 : تقا  بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية وغريها.لنفاياتإنتاج وإدارة ا 3-
 : يقا  باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت.النقل والمواصالت 4-

ويف النهاية ؛ فإن التنمية املستدامة تقدم البديل التنموي األكثر منطقية وعدالة عن مشاكل عدم املساواة 
التنموي ما بني الشمال واجلنوب ، وأمناط التنمية املرتبطة بالتدهور البيئي. ولكن تقييم مدى التزام الدول هبا  والتباين

ومدى حتقيق النساح يف تطبيقها يعتمد على مؤشرات علمية واضحة جيب أن تدخل سريعا ضمن االسرتاتيسيات 
الذي يقوم على اإلرادة يف احملافظة على اختيارات 46القوية واملؤشرات التنموية العربية، مؤسسني بذل  ملفهوم الد ومة 

 التنمية من أجل املستقبل.

                                                           

 .12،ص:8002بهاء شاهين،الدار الدولية ، القاهرة،، مبادئ التنمية المستدامة، تر:دوغالس موستيث 44 
 .87المرجع نفسه،ص:45 

 للمحافظة على البيئة. 1980الديمومة: مفهوم أعده االتحاد األوروبي سنة 46 
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 عناصر إستراتيجيات التنمية المستدامة: 6.1.
 لكل إسرتاتيسية معامل حمددة لذل  فإن عناصر التنمية املستدامة هي كاآليت:     

ة ة املعتمدة على الديزل واملازوت كمصادر للطاق: إن استةدام الثقافات الصناعيأشكال جديدة من الثقافة 1.6.1.
لذا فإن تركيز معدالت هذه   47هو املسبب الرئيسي يف إنبعاث أكاسيد الك يت ذات اآلثار الصحية على اإلنسان،

ة يامللوثات يف اهلواء وسبل مواجهتها متثل مكانة خاصة يف اسرتاتيسيات تنقية اهلواء وحتسينه؛ باعتباره احلاجة البيولوج
األوىل للبشر، كذل  فإّن إلقاء املةلفات الصلبة والسائلة والتكثري من املصانع املنتشرة يف العامل اجملاورة جملاري األهنار 

 تسبب نقصا يف جودة املياه بسبب تزايد األنشطة الصناعية.
أن ندر  أمهية  ن املهممن هنا تتضح احلاجة إىل تبّ  اسرتاتيسيات التنمية املستدامة إلدارة جودة املياه، وم

تطوير وتطبيق املزيد من أشكال الثقافة اليت تصون البيئة، وتضمن تأخري نفاذ املوارد الطبيعية غري املتسددة، إّن تطوير 
ثقافات التنمية املستدامة هي من أولويات البحث العلمي حبيث يتم ختصيا املوارد املناسبة البتكارها، حيث يذكر 

، أن هنا  تفاوت بني جدول أعمال البحوث 2001شرية الصادر عن ال نامج اإلمنائي لألمم املتحدة تقرير التنمية الب
العلمية واحلاجات البحثية العاملية، كما أّن توجيه قدر غري مالئم من اإلهتمام لدور العلم والتقنية يف التنمية املستدامة، 

 كم للتغيري التق .هو أحد أوجه القصور األساسية يف النظام العاملي احلا 
 تقنين النفايات مع التلوث: 2.6.1.

وهو يعت  أحد أهم  48إّن تطوير الثقافات يهدف إىل تقلل النفايات ومنع التلوث يف املناوق احلضرية والريفية، 
 حتديات اإلدارة احلضرية والريفية على السواء ويتم ذل  من خالل ما يلي:

 ةتلفة للصناعة والثقافات املستةدمة.إدخال تغيريات على املدخالت امل 1-
 حتسني أساليب التشغيل، وإدخال حتسينات على عملية معاجلة املواد وعزل موارد تدفق النفايات 2-
 

 تتمثل فيما يلي: اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية: 3.6.1.
 حتديد مصادر اخلطر والتهديدات البيئية. 1-
 ملسوح الالزمة.تقومي األخطاء وحسمها باستةدام ا 2-

                                                           

(،توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية ،نيويورك، صادر عن برنامج األمم المتحدة 8001تقرير التنمية البشرية ) 47
 .10،ص:ئياإلنما

،،الدار 1ه(، )المجلد الثالث(،البعد اإلجتماعي ط1482-م8002الطاهر لبيب، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،)48 
 .422،ص:لبنان–العربية للعلوم، بيروت 
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 الدعوة النوعية البيئية وحتديد مصادر التمويل الالزمة. 3-
 حتديد عاالت العمل البيئي يف إوار زم  وويل )األهداف، اآلليات، اإلجراءات(. 4-

 تنقسم إىل قسمني: اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية: 4.6.1.
 ا ، الغابات، املراعي، الزراعة(.وهي نظم بيئية متسددة منها )األمس متجددة: 1.4.6.1.
وهي خمزونات البرتول والغاز الطبيعي ووبقات الفحم وخامات املعادن  موارد طبيعية غير متجددة: 2.4.6.1.

ورواسب الفوسفات. ولتعزيز التنمية املستدامة ينبغي استغالل املوارد الطبيعية دون حصول هدر أو تدمري يف قاعدهتا 
 على مر الزمن.

ة للنشاط للبيئة قدرة على استيعاب التغريات اليت تطرأ عليها نتيس تحديد طاقة إستيعاب النظم البيئية: 5.6.1.
البشري فإذا تعدت هذه التغريات حدود االستغالل والطاقة الطبيعية هلذه األنظمة فإن النتيسة هي شرح يف هذه األنظمة 

 استيعاب املوارد األرضية لكل بلد. اهلشة، لذل  وجب وضع خطط ودراسات وونية لتحديد واقة
جيب على املؤسسات القوية تعزيز وظائفها الفعالة عند الوقوع يف  تحسين األسواق وبناء مؤسساتها  : 6.6.1.

األزمات اإلقتصادية واألخطار الطبيعية، وخباصة عندما يتم تشةيا حمددات جناحها وتشسيع التفاعل بني القوى 
 49 إلصالح هذه املؤسسات.اإلجتماعية واالقتصادية 

 التعليم والتربية البيئية وتغيير االتجاهات: 7.6.1.
رأس المال )ينبغي ختصيا موارد مالية مرتفعة لتحسني مستوى التعليم من أجل زيادة املؤشرات التنافسية 

لبيئي، من شأهنا تغيري ا ، ويستلزم هلذا الغر  البحث عن أمناط تعليمية غري تقليدية هتدف إىل الرتبية والتثقيفالبشري(
 السلوكيات اجملتمعية وتوجيهها حنو تنمية مستدامة.

إّن التنمية المستدامة ليست نموذجا رياضيا يمكن تطبيقه مع ضمان النتائج ولكنها إستراتيجية قادت  
 .دإليها وقائع ودروس االستراتيجيات التي سبقتها ونجاحها يتوقف على الواقع الذي يعيشه إقليم كل بل

 تحديات التنمية المستدامة في الجزائر: 7.1.
يشكل النمو اإلقتصادي أهم املؤشرات يف التحليل اإلقتصادي، والذي  ضعف معدل النمو اإلقتصادي: 1.7.1.

يتعلق بارتفاع مستمر لإلنتاج، ويعتمد الناتج الداخلي العام كأداة لقيا  النمو. لذل  فإن اإلقتصاد اجلزائري يرتبط 
هشاشة اإلقتصاد الوو  إذ  1986أسعار البرتول وتغريات احمليط الدويل، وقد أثبتت الصدمة النفطية سنة  بتقلبات

ترتب على ذل  بروز عدة مشاكل خاصة زيادة حدة التضةم وارتفاع املديونية ونقا العمالت األجنبية، حينها وبقت 
ل. سنة ة توجيه اإلقتصاد الوو  حنو اقتصاد السو اجلزائر إصالحات إقتصادية ذاتية قصد تصحيح اإلختالالت وإعاد

                                                           
 .777المرجع السابق، ص:49 
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وقد خصا له غالف مايل قدره  2004مّت اعتماد برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي والذي امتد إىل غاية  2001.50
من الناتج الداخلي العام، ووفق التحوالت اليت متيز هبا املسار  6%خصا له مبلغ  2011مليار دج سنة  525

ة إىل حتفيز اإلستثمار األجنيب، فألجل حتسني وتعميق اإلصالحات اهليكلية على مستوى املؤسسات التنموي باإلضاف
وترقية اإلستثمارات جيب تشسيع بعض القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية كقطاع الزراعة والفالحة، وإصالح النظام 

سيري رأ  املال املادي ائية مع حتديث إجراءات تالضرييب يف سيال حتفيز اإلستثمار والفعالية يف تسيري املنظومة اجلب
 والبشري.
اختذت إجراءات ملكافحة البطالة ودعم التشغيل، من خالل أجهزة ختتلف  1987منذ سنة  تفشي البطالة: 2.7.1.

 سواء من حيث وبيعتها أو منط متويلها و كن تقسيمها إىل قسمني:
على البطالة  تضم األشغال ذات املنفعة العامة، التأمني التضامني: النشاطات التابعة للشبكة اإلجتماعية والتشغيل-

 وعقود ما قبل التشغيل.
هتدف إىل ترقية اإلستثمار واحملافظة عليه وتضم القر  املصغر ومراكز دعم النشاط  اإلجراءات الخاصة باالستثمار:-

 احلر.
لقد  51ئر.دية واإلجتماعية اليت هتدد استقرار اجلزا: يعت  الفقر من أبرز املشاكل اإلقتصاتفاقم حدة الفقر 3.7.1.

ساهم تنفيذ اإلصالحات اإلقتصادية يف الثمانينات، وبرنامج التعديل اهليكلي يف التسعينات من تفاقم ظاهرة الفقر، 
وتدهور األوضاع اإلجتماعية للفئات الضعيفة، ومن خالل إصالحات إعادة اهليكلة جند أّن اجلزائر اعتمدت على 

تةدام األساليب اإلنتاجية كثيفة رأ  املال مما أثر على مستوى التشغيل، باإلضافة إىل اعتماد إجراءات التصفية إس
للمؤسسات املفلسة وبالتايل اإلستغناء كليا عن العمالة، وإقرار اخلوصصة اليت تسعى إىل رفع درجة الكفاءة اإلقتصادية 

حتقيق أقصى األرباح بأقل التكاليف، وبالتايل التةلا من العمالة للمؤسسات وإمهال اإلعتبارات اإلجتماعية، أي 
، أّدت إىل 1992الزائدة، ومع ختفيض قيمة الدينار اجلزائري وحترير األسعار ورفع الدعم على السلع األساسية سنة 

إىل املساعدة، مليون جزائري يف حاجة  14ختفيض القدرة الشرائية، وتدهور مستوى املعيشة لدى األفراد، لذل  جند 
إىل عدة انعكاسات كون أن هذا التعديل يتطلب سياسات إنكماشية  1994لقد أدت سياسات التعديل اهليكلي سنة 

 من خالل الضغط على الطلب مما يقلا من مستويات النمو، وبالتايل تفقري فئات واسعة من السكان.

                                                           

 .141،ص:(،جامعة البليدة8010جوان،) 82مجلة التواصل، التنمية البشرية وتحدياتها في الجزائر، العدد50 

 .22،ص:8008غربي علي ، عولمة الفقر، مداخلة يوم دراسي بعنوان: التحديات المعاصرة والتنمية، جامعة قسنطينة، الجزائر،51 
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تصادية واإلجتماعية زائر بطبيعة السياسات التنموية اإلقإرتبطت إشكالية التلوث البيئي يف اجل التلوث البيئي: 4.7.1.
املنتهسة منذ اإلستقالل إىل غاية هناية الثمانينات ،حيث أمهلت اإلعتبارات البيئية يف املةططات التنموية، مما أدى إىل 

النبايت، وخالل  ءتفاقم التلوث الصناعي وتدهور اإلوار املعيشي لألفراد باإلضافة إىل خماور التصحر وتدهور الغطا
التسعينات شهدت اجلزائر إصالحات اقتصادية من خالل اإلنتقال إىل إقتصاد السول والسعي إىل اإلندماج يف اإلقتصاد 

املتعلق حبماية البيئة يف إوار التنمية املستدامة والذي يتعلق خبضوع  10/03.52صدر قانون  2003الدويل، ويف سنة 
 واألخطار اليت ترتتب عن استغالهلا برتخيا من الوزير املكلف بالبيئة.تأسست يفاملنشآت املصنفة حسب أمهيتها 

إتاوة احملافظة على جودة املياه، واليت حتصل لصاحل الصندول الوو  للتسيري املتكامل للموارد  1996قانون املالية لسنة 
من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو  2%املائية الذي يعمل على ضمان برامج لاية جودة املياه واحلفاظ عليها، 

من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب بالنسبة بواليات الشمال، ومبقتضى  4%الصناعة أو الفالحة لواليات اجلنوب، 
أسس رسم التطهري اخلاص برفع النفايات املنزلية من أجل متويل عمليات مجع وتسيري النفايات  2000قانون املالية لسنة 

 نزلية املوكلة للبلديات.امل
: والذي  كن يف زيادة استهال  الطاقة امللوثة حبيث تضاعف اإلستهال  الوو  سوء استغالل موارد الطاقة 5.7.1.

، وكذل  نقا اإلعتماد على مصادر الطاقة غري امللوثة 2006مليون ون سنة  12من املنتسات البرتولية ليصل إىل 
 53 والطاقة الكهربائية املستةرجة من الرياح. املتمثلة يف الطاقة الشمسية

 مفهوم التنمية البشرية:. 1.8
يف تقريرها السنوي حول التنمية يف العامل تعريفا شامال للتنمية البشرية:  1990نشرت هيئة األمم املتحدة سنة 

 54.''"هي عملية توسيع القدرات البشرية واإلنتفاع هبا
ي: و كن أن تتغري، ولكن اخليارات الثالثة على مجيع مستويات التنمية البشرية ه وهذه اخليارات  كن أن تكون مطلقة

أن يعيش النا  حياة صحية ومادية وأن يكتسبوا املعرفة وحيصلوا على املواد الالزمة ملستوى معيشة الئق، وقد أوضح 
سني لألحوال ية البشرية ليست عرد حتالتقرير أن اإلنسان هو حمور التنمية وهو وسيلتها وهو الغاية منهم لذل  فالتنم

 55 املعيشية، وإن كان ذل  ضمن حمصلتها ولكنها هدف مستمر وقدرة متواصلة على التطور والنمو واالرتقاء.
 

                                                           
 .878مجلة التواصل، مرجع سابق،ص: 52 

 .8002وزارة الطاقة و اللمناجم، 53 

an development » new York,p10.Defining and measuring hum PNUD, (1990), « 54 

دارة التنمية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتأسامة عبد الرحمان55   .22،ص:8002لبنان، -، تنمية التخلف وا 
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 التنمية البشرية هي:    تنمية النا ،        من قبل النا ،          من أجل النا 
       

        
 نسان صانع  التنمية   اإلنسان هدف التنميةاإلستثمار يف اإلنسان  اإل  
وقد شهد مفهوم التنمية البشرية تطورا تدرجييا ممكن مالحظته من خالل تقارير التنمية البشرية بداية من سنة  
 )التقارير العالمية لهيئة األمم المتحدة(. .1990

 .1990مفهوم وقيا  التنمية البشرية سنة  -
 .1991سنة متويل التنمية البشرية ل -
 .1992األبعاد العاملية للتنمية البشرية لسنة  -
 .1993املشاركة الشعبية لسنة  -
 .1994األبعاد اجلديدة لألمن البشري لسنة  -
 .1995نوع اجلنس والتنمية البشرية لسنة  -
 .1996النمو اإلقتصادي والتنمية البشرية لسنة  -
 .1997التنمية البشرية وحماربة الفقرة لسنة  -
 .1998اإلستهال  من أجل التنمية البشرية لسنة  -
 .1999مفهوم العوملة ذات الوجه اإلنساين لسنة  -
 .2000حقول اإلنسان والتنمية البشرية لسنة  -
 .2001توظيف التقنية احلديثة خلدمة التنمية البشرية لسنة  -
 .2002تعميق الد قراوية يف عامل منفتح لسنة  -
 .2003ية لأللفية: إتفال بني األمم إلهناء الفاقة البشرية األهداف اإلمنائ -
 .2004احلرية الثقافية يف عامل اليوم املتنوع لسنة  -
 . 2005التعاون الدويل على مفرتل الطرل: املعونة والتسارة واألمن يف عامل غري متساوي  -
 .2006أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة املياه سنة  -
 .2007ري املناخ لسنة مكافحة تغ -
 .2008حماربة تغري املناخ، التضامن اإلنساين عامل متغري لسنة  -
 .2009التغلب على احلواجز: قابلية التنقل البشري لسنة  -
 .2010الثورة احلقيقية لألمم: مقررات متهيدية للتنمية البشرية لسنة  -
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 .2011اإلستدامة واإلنصاف: ألجل مستقبل أفضل للسميع لسنة  -
 .0280هنضة اجلنوب:تقدم بشري يف عامل متنوع لسنة -

وهذا  56 دولة يف العامل، 811من بني  0.فإن اجلزائر حتتل املرتبة  0280حسب تقرير التنمية البشرية لسنة   
 1997.57بعد أن أدمج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نشاوه ضمن اتفال املقر املوقع من ورف احلكومة اجلزائرية سنة 

 األهداف التنموية لأللفية: .8.1.8
بلدا مبا يف ذل   189تنبثق أهداف وغايات "األهداف التنموية لأللفية" عن إعالن األلفية املوّقع من ورف 

، وتعت  األهداف والغايات 2000رئيس دولة، واملعتمدة يف قمة األلفية اليت عقدت يف نيويور  يف سبتم   147
إليها بشكل متكامل، وهي متثل شراكة بني البلدان املتطورة والبلدان النامية ، وهي ترمي إىل مرتابطة وينبغي النظر 

 دراسات بيئية مساعدة على املستويني الوو  والدويل على حد سواء يف صاحل حتقيق التنمية والقضاء على الفقر.
 األهداف التنموية لأللفية. (:02الجدول رقم)

 راقبة التقدم المحرزمؤشرات م األهداف والغايات
 الهدف األول: القضاء على الفقر والجوع الشديدين

: خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي 1الغاية 
يقل عن دور واحد يوميا إلى النصف بين عامي 

2018-1990 

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عما يعادل القوة الشرائية  1-
 لدوالر واحد يف اليوم.

 عمق الفقر(. xر )احلاالت نسبة فسوة الفق 2-
 حصة أفقر مخس من السكان من االستهال  الوو . 3-

خفض نسبة الذين يعانون من الجوع إلى  :2الغاية 
 1990-2018النصف بين عامي 

شيوع عدد األوفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن مخس  4-
 سنوات.

تهال  سنسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن من ا 5-
 الطاقة الغذائية

 الهدف الثاني: تحقيق التعليم االبتدائي الشامل
، ضمان تمكين 2015: مع حلول عام 3الغاية 

األطفال في كل مكان ذكورا وإناثا على حد سواء 
 صايف نسبة التسسيل يف التعليم االبتدائي. 6-

                                                           

سكان. إل(،مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وثيقة إطارية لإلستراتيجية العالمية ل8012تقرير التنمية البشرية، )56 
 .122ص:صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 . www.dz.undp.org  PNUD en Algérie : موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجزائر57 
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من إكمال المقرر الدراسي الكامل للمرحلة 
 االبتدائية

تالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصف األول نسبة ال 7-
 ويصلون إىل الصف اخلامس.

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشةاص الذين ترتاوح  8-
 سنة. 20و 15أعمارهم بني الت 

 الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين / النوع االجتماعي وتمكين المرأة
ن الجنسين / النوع إزالة التفرقة بي :4الغاية 

االجتماعي على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي، 
وفي جميع  2005ونفضل أن يتم مع حلول عام 
 كحد أقصى  2015مراحل التعليم مع حلول عام 

نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي  9-
 والعايل.
ن هم قراءة والكتابة ملنسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بال 10-

 .24و 15بني سن 
 حصة املرأة من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي. 11-
 نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف ال ملان الوو . 12-

 
 الهدف الرابع: خفض نسبة وفيات األطفال

خفض نسبة وفيات األطفال دون سن  :5الغاية 
 1990ين عامي الخامسة بمعدل الثلثين، ب

 2015و

 معدل وفيات األوفال دون سن اخلامسة. 13-
 معدل وفيات الرضع. 14-
نسبة األوفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد  15-
 احلصبة.

 الهدف الخامس: تحسين الصحة اإلنجابية )صحة األمهات(.
: خفض نسبة الوفيات بين األمهات  بمعدل 6الغاية 

 .2015و 1990بين عامي ثالثة أرباع 
 معدل وفيات األمهات / النفا . 16-
نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف أخصائي الصحة ذو  17-
 مهارة.

 الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والمالريا واألمراض األخرى.
: إيقاف انتشار فيروس نقص المناعة 7الغاية 

 مناعة المكتسبة اإليدزالبشرية / متالزمة نقص ال
 .2015بحلول عام 

مدى انتشار فريو  نقا املناعة البشرية لدى النساء  18-
 عاما. 24و 15احلوامل الالئي يرتاوح أعمارهن بني 

سنة الذين لديهم معرفة  24و 15نسبة السكان بني سن  19-
 شاملة.
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ة تعاهد بني األمم إلهناء الفاقة البشرية، صادر عن (،أهداف التنمية لأللفي0220تقرير التنمية البشرية،)) لمصدر:ا 
 .08،ص:برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

 
  
 دليل التنمية البشرية. 2.8.1
 indicateur du) 58لقيا  التنمية البشرية، وضعت األمم املتحدة "دليل التنمية البشرية".        

développement humain)تتمثل يف: )الصحة، التعليم والعيش  ، وهو يتكون من ثالثة مكونات
 الكرمي(.

 : ويع  عنها أمل احلياة عند الوالدة واملستوى الصحي.الصحة 1-
: ومتثله معدل رفع األمية يف صفوف الكهول ومعدل القيد املدرسي باملراحل التعليمية الثالث: االبتدائي، التعليم 2-

 الثانوي، واجلامعي.
 parité des »ناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد حبساب تكافؤ القدرة الشرائية : و ثله الالعيش الكريم 3-

pouvoir d’achat » ،هو عدد الوحدات النقدية الالزمة يف بلد ما لشراء سلعة أو تكافؤ القدرة الشرائية "
ويا، بل اإلختيار عف خدمة من السول احمللية تعادل ما يسمح بشرائها دوالر واحد من السول األمريكية، ومل يكن هذا

استند إىل ما جاء بتعريف التنمية البشرية من تسلسل تنازيل ملطالب البشر وهي: احلياة الطويلة الصحيحة واملعرفة الوافية 
ومستوى املعيشة الالئق تتأتى مبادرة األمم املتحدة بوضع "دليل التنمية البشرية"، بعد أن أظهرت التسارة منذ السبعينات 

م من النمو اإلقتصادي املرتفع يف معظم البلدان النامية إال أهنا ظلت تعاين من زيادة عدد الفقراء وبؤ  أحواهلم، أنه بالرغ
وثبت قصور مؤشر متوسط نصيب الفرد من "الناتج الداخلي اخلام" يف الداللة على التنمية وعلى توزيع الثروة بني 

 السكان.
ة باألسعار د بطريقة البن  الدويل اليت تقضي بتقدير إنتاج البالد املعنيحيسب الناتج الداخلي اخلام للفرد الواح 

اجلارية فيها ، مث حتويل القيم املتحصل عليها إىل الدوالر باستةدام متوسط مصحح ملعدالت قيمة العملة احمللية خالل 
ف البلدان فهو يقدر إنتاج خمتل السنوات الثالث األخرية، أما الناتج الداخلي اخلام حبساب "تكافؤ القدرة الشرائية"

غ من اخلبز مثال( سعر موحد جلميع بلدان العامل مما 500بالتعميم على نفس األسعار حبيث يكون للسلعة الواحدة )

                                                           

، ةنمائياإل (،أهداف التنمية لأللفية تعاهد بين األمم إلنهاء الفاقة البشرية، صادر عن برنامج األمم المتحدة8002تقرير التنمية البشرية،)58 
 .22ص:

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

833 
 

يسمح مبقارنات أفضل، وهذا يفول الناتج الداخلي للفرد الواحد ببعض البلدان الصناعية اجلديدة مثل: هونغ كونغ 
لذي بلغته كندا أو معظم البلدان األوروبية، كما يزيد نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام يف وسنغافورة، املستوى ا

 حسب وريقة تكافؤ القدرة الشرائية. 1995دوالر يف سنة  2900الصني على 
 . مؤشر التنمية البشرية في الجزائر:2.9.1  

دولة  175دوليا من عموع  107ر يف  املرتبة اجلزائ 2003صّنف التقرير العامل للتنمية البشرية الصادر سنة  
دولة،  150من عموع  106إحتّلت الرتبة  2002، ويف سنة 0,704℅حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية قيمة 

، وبالتايل 0,693℅دولة وقيمة املؤشر  162من عموع  2001سنة  100، واملرتبة 0,677℅املؤشر قدره 
(، وهذا 0,799و 0,500اجلزائر من الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة بني )فحسب مؤشر التنمية البشرية تعت  

 رغم تراجع ترتيبها و كن تفكي  هذا املركب حسب مؤشراته كما يلي:
 74%وهو معدل متوسط بفئة التنمية البشرية املرتفعة ويشري إىل أن  (℅0,74: حيث بلغ مؤشر األمل في الحياة -

 .59مرهم املتوقع عند الوالدة سن األربعنيمن عموع السكان يفول ع
، وتعت  نسبة ضعيفة إذا ما قورنت مع مستويات التنمية 0,69℅، بلغ هذا املؤشر معدل مؤشر مستوى التعليم -

 من إمجايل السكان 71%، وبلغ 68%البشرية املتوسطة واملرتفعة، حيث بلغت نسبة األفراد غري األمني مستوى 
وهو مستوى متوسط، حيث بلغ نصيب الفرد  0,69℅: سسل هذا املؤشر مستوى الخام مؤشر الناتج المحلي -

( وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالدول ذات التنمية البشرية املرتفعة PPAدوالر )مقدر بت  6090من الناتج احمللي اخلام 
عربية املتحدة، وذل  رغم يف اإلمارات ال 20530دوالرا و 29620فمثال تشكل نفسه النسبة يف النرويج ما يقدر بت 

بالنسبة ℅ 0,760أما بالنسبة لقيمة مؤشر التنمية البشرية فقد قدر بت  2003النمو االقتصادي الكبري احملقق سنة 
واجلدول التايل يبني ترتيب مؤشرات دليل التنمية  2008سنة  0,779℅و 2007سنة ℅ 0,768و 2006لسنة 
 البشرية.

 
 
 
 
 
 

                                                           
59 rapport )2008), «rapport national  sur le développement humain»,p17. 
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 نمية البشرية وأبعاده يف اجلزائر.تطور مؤشر الت (:01الجدول رقم)
 1005 1003 1000 2111 2115 السنوات

 0،762 0،750 0،705 0،615  مؤشر التنمية البشرية
مؤشر امل الحياة عند 

 الوالدة
0،703 0،784 0،711 0،840 0،817 

نصيب الفرد من الناتج 
 الداخلي الخام

0،630 
 

0،662 0،666 0،708 0،116 

 0،722 0،722 0،651 0،611  ميمؤشر مستوى التعل

 
 

 2،868إىل قيمة1..8سنة ℅2،6.1( تطور دليل التنمية البشرية حيث أنه شهد ارتفاعا ملحوظا من قيمة20يبني لنا اجلدول رقم)        
 .0221سنة ℅

 :  .آفاق التنمية المستدامة في الجزائر20.2
مليار دينار كغالف 06.1النمو و هتيئة اإلقليم بتةصيا  املوجه لدعم بادرت وزارة املالية يف إوار ال نامج   

 60  :املستدامة من خالل إجناز املشاريع التالية مايل لدعم التنمية
 مشروع لاية الساحل  
 لاية التنوع البيولوجي مشروع  
 إجناز مشروع خاص بالبيئة  
 بالبيئة وهتيئة اإلقليم وضع دراسة خاصة 
 روبمشاريع خاصة بتوفري املاء الش  
 احمليط احلضري عمليات حتسني  
 مشروع إلعادة تصريف الفضالت املنزلية  

مراكز دفن النفايات.82إهناء أشغال أكثر من  في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي ، تم إنجاز عمليات تخص  
"CET " للبالد يف أهم املراكز احلضرية 

                                                           
60 commission du développement humain 4 rapport national sur le développement humain ،2002. 

      

Source : (cnes, 2006, rapport national  sur le développement humain p.18) 
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  :إضافة إىل هذا هنا  أعمال هي قيد اإلجناز نذكر منه
 الوحدات امللوثة قصد حتويلها من أماكنها شةيات . 
 وضع جهاز مراقبة للهواء  
 العاصمة و  هكتار بني اجلزائر022إجناز احلظرية الطبيعية " دنيا " واليت متتد على مساحة تفول  مشروع

 .املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل
  املتوسط خمطط عمل هتيئة البحر األبيض إعداد خمطط هتيئة الشاوئ يف إوار "PAM " و الذي يهدف

 .العقالين و الدائم ملوارد الشواوئ يف منطقة اجلزائر العاصمة إىل احلماية و االستعمال
  للمناوق الروبة ذات أمهية دولية بعنوان اتفاقية رام سار موقع 06تسسيل RAMSAR   يف أحوا

 . العصافري مالح ،و وونقا بوالية الطارف أبرية ،
  : مناوق نذكر منها 8املستدامة على مستوى   مشاريع التنميةكما مت الشروع يف

 غابات األرز خبنشلة  
 غابات السنبلة باجللفة  
  منطقة واد الطويل بتيارت  
 تني هنان بتمنراست منطقة 

 خاتمة:    
ديّا كبريا يقف حاولنا من خالل هذا البحث إبراز  أمهية مفهوم التنمية املستدامة والتنمية البشرية، باعتبارمها حت 

أمام تطور اجملتمعات البشرية، وتوضيح  مدى ضرورة إجياد إوار للمؤشرات اليت  كن استةدامها لقيا  املستويات 
التنموية للدول، وإتاحة املقارنات الدولية يف هذا اجملال؛ فقد استحدث دليل التنمية البشرية وتبعه استحداث أدّلة أخرى 

 حمدود من املؤشرات.تستند يف معظمها إىل عدد 
وال ش  أّن قيا  التقدم اجملتمعي قد أصبح ضرورة ملحة يف وقتنا احلايل لضمان اإلستغالل األمثل للموارد  

املتاحة من جهة، والتعرف على مكامن اخللل يف اجلوانب احلياتية ليتسىن التعامل معها، وإيصاهلا إىل مستوى تنموي 
طط التنموية اهلادفة لضمان توزيع أمثل للةدمات التنموية ، وحتسني املستوى من جهة أخرى، بتوجيه ال امج واخل

التنموي للسكان يف اجملتمع بكافة مكوناته وشرائحه من خالل احملافظة على القدرات اإلجتماعية،اإلقتصادية والبيئية 
 للسميع من خالل العدالة يف التوزيع ونقلها بني  األجيال .
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 ع:المصادر و المراج
 . الكتب:2

 أ.باللغة العربية: 
 0221.، عمان، األردن، 8العوملة والتنمية البشرية املستدامة يف الوون العريب، طسامي عبد الرزاق،  .التميمي2
 .0220لبنان، -، تنمية التةلف وإدارة التنمية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت.أسامة عبد الرحمان1
 .0226التنمية املستدامة، تر:هباء شاهني،الدار الدولية ، القاهرة،.دوغال  موستيث، مبادئ 0
بعيدا عن اليسار واليمني، تر: حشو جالل، اجمللس الوو  للثقافة، والفنون، الكويت، سلسلة عامل  ،جيدنز أنطوي.3

 .016املعرفة، الكتاب رقم 
لقطاع احلكومي ستدامة،عر  و حتليل مكتب مركز ا.عبري عبد اخلالق،التنمية البشرية وأثارها  يف حتقيق التنمية امل1
 0284، 8،ط:
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتغري اهليكلي يف الدول العربية،دار التعليم اجلامعي، القاهرة،  ، .مندوي عصام عمر6

0220. 
 0220.لبنان،-،بريوت8ط.حممد جنيب بووالب،سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب،مركز دراسات الوحدة العربية،8
.حممد عبد القادر الفقي،ركائز التنمية املستدامة ولاية البيئة يف السنة النبوية ، الندوة العلمية الثالثة للحديث الشريف 1

 ، القيم احلضارية يف السنة النبوية.
 (.م1020-ه2341) ، وزيع،دار جرير للنشر والت8اإلقتصاد املعريف وانعكاساته على التنمية البشرية ،ط،.هدى زوير.
.وهيب عيسى الناصر آلية التنمية النظيفة ودورها يف حتقيق بيئة نظيفة واقتصاد ناجح وتعاون دويل مثمر يف دول 82

 .0228، 01علس التعاون اخلليسي، عامل الفكر، اجمللد
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