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ABSTRACT 

This study aimed to identify the impact of development in the Islamic societies to achieve 

sustainable development. The researcher investigated this issue, and identification of what 

development and sustainable development are and the most important goals and indicators. 

The challenges facing development and sustainable development were also tackled. In 

addition, the reality of the overall development from an Islamic perspective in the Arab and 

Islamic societies has been reviewed. The study reached a number of results, the most important 

of which was the need to review the accuracy of the goals and the approved educational 

policies, which should be reviewed and rephrased to achieve the expected standards to improve 

the development much faster. The study also reached a number of recommendations, the most 

important of which is re-directing and rationalizing spending in the education and health 

sectors, linking it to established and standard criteria. 

 Keywords:  Islamic societies,  Islamic perspective, educational policies, health sectors. 

 امللخص

ــة الالية للىعرف علل أنر الى  مية    ــىدامةم  ي  عمد   اجملىمعات اإلســـــــالميةهدفت الدراســـــ لىحقيق الى مية املســـــ
دراسة املوضوع والىعرف إىل ماهية الى مية وكذلك الى مية املسىدامة وأهم األهداف واملؤشراتم كما مت البا   إىل 

ــىعرا  وا     ــىدامة كذلكم كما مت اســــــ ــاملة من م  ور  بيان الىحديت اليت تواجه الى مية والى مية املســــــ الى  مية الشــــــ
الاجة ملراجعة   مت الىوصــل لعدد من ال ىا م من أا ام و  خىام الدراســة اجملىمعات العربية واإلســالمية  إســالمي 

د ة األهداف والســــــياســــــات الىعليمية املعىمدع ووضــــــع ا موضــــــ  الىقييمم وإعادع  صــــــيا ى ا     قق املســــــىويت  
ــارع أكر ــيات من أا ا املطلوبة لدف  عجلة الى  مية بىســــ ــة لعدد من الىوصــــ إعادع  توجيه م كذلك توصــــــلت الدراســــ

 رشيده    طاعي الىعليم والص حة ربطه مبعايري اثبىة ومق  ة.اإلنفاق وت
                                                                                                     . 
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  أوالً : املقدمة
تقوم علل  اعدع عمق ا املورد البشــر م وتلىا   إن جناح الى  مية اال ىصــادية واالجىماعية والاقافية والســياســية أل  بلد 

فإن ضــمان  قيق وت فيذ اططا الى موية يبدأ من ت مية املوارد البشــريةم  ي  ان الع صــر البشــر  يّيعد املىكري  املىح  م  
ات الى موية وهلذا فإن بعض األ طار تعمل علل االســـــــــــىامار فيه بقوع مار   م  ي  إن االســـــــــــىا1   ركة مجي  املىكري 

املوارد البشــرية يّيعد أف ــل االســىامارات ألّم يشــ  لون الع صــر األســاســي   ب اً اجملىم م وتبعا  لذلك فقد برزت أاية 
الى  مية املســـــىدامة بشـــــ ل عام والى  مية البشـــــرية بشـــــ ل خاام وتلى ا  جند ين خا الى  مية ال ومية واســـــ اتيجيى ا  

ت   صــــــــميم خطا الى  مية   الد ولةم ألن    قيقة مف وم ا هي الى كيد علل جذبت اهىمام صــــــــانعي القرار ف ان
ضــــرورع اســــىخدام املوارد الطبيعية املىجددع بطريقة مشــــروعة دون هدر أو تبذير و لك للمحاف ة علل  صــــة األجيا  

لل تلبية  اجاهتم  لذلك هي "عملية تليب أماين و اجات الاضـــــــــــــر دون أن تعريض  درع أجيا  املســـــــــــــىقبل ع املقبلةم
ــىقـبل جيب أن ت ون مرك زه لجيابـية تو الىـفاق  تطريم وتلم   طريق 2للخطر" م وم   لك فإن ال  رع اإلجيابـية للمســــــــــــ

ال جاح مدعوما  تلىف ري اإلجيابم ومىج با  طريق االّزامية املدعومة تلىف ري الســــــــليب الىشــــــــاقمي الذ  يرر اط ــــــــوع  
ا يفقد اهلمه املطلوبة من أجل االنطالق إىل املسىقبل املشرقم فالقرآن ال رمي وعد الذين يعملون  واالسىسالم للوا  م مم

ُ الهِذيَن   ﴿م  ا  تعاىل 3الصــالات ويدعون طري األمه وطلب امل فعة للجمي  ين ي صــرهم وملف م   األر  َوَعَد اَّلله
تَ  ََ الهِذيَن ِمْن  ـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننه َهُْم ِدينَـُهُم الهِذ   آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصـهاِحَاِت لََيسـْ َتْخَل ْخِلَفنـهُهْم يف اْْلَْرِض َكَما اسـْ

ً ا َوَمْن َكَفَر  يـْ رُِكوَك َِ  ـــــــــــَ لَنـهُهْم ِمْن بـَْعِد َأْوِنِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَِِْ اَل ُييـــــــــــْ َ َهُْم َولَيُـَبدِّ ولَِ َك ُهُم بـَْعَد َذِلَك نَأُ اْرَتضـــــــــــَ
 .4﴾اْلَفاِسُقوكَ 

  اثْياً : جمال وحدود الدراسة   
و     1990للعامل العرب واإلســـــــالمي خال  الف ع من عام  تىما ل  دود الدراســـــــة الالية   الدود امل انية والزمانية

ــ دته امل طقة من تقلبات وأ دا  أ  رت العديد من الفجوات اليت كان من املف   الو وف علي ا 2015 م ملا شــــــــــــ
 ومعاجلى ا .

 
 اثلثاً : سبب اأتيار املوضوع  
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ن را  لزيدع االهىمام مبواضـــي  الى  مية البشـــرية والى  مية املســـىدامة خال  الســـ وات األخريع من  بل ال ومات وامل  مات 
ــىريم وتلى ا  فإن  لك  د م اّيل لد  البا   وجود ر بة   ــىه ملر لة املاجســــــــــــ الد وليةم وكذلك طلفية البا     دراســــــــــــ

 لىحقيق الى  مية املسىدامة. اجملىمعات اإلسالميةلبشرية وأنرها    قيقية م ه للىوس  ومعرفة الى  مية ا
 رابعاً : أمهية الدراسة   

ال شك  ين الد و  اليت طمحت أن تسج ل ت مية عالية   كافة اجملاالتم وضعت نصب عي ي ا أاية االعى اً 
تدريب وأتهيل وع اية خاصة من أجل رف  تل ادر البشر م إ  أّا أدركت  قيقة هذا الع صر وما حيىاجه من  

م وتلىا   رصت علل االهىمام تملورد البشر  من أجل تزويده تمل ارات اآلزمة ليعمل علل كفاًته   كافة اجملاالت
 اسىكال  موارد الدولة مبا يعود عليه وعلل األجيا  القادمة تمل فعة . 

 -تية:ولذا مي   ا تلخيص أاية الدراسة   ال قاط اآل
 بيان موضوع الى  مية املسىدامة ومفاهيم ا وأهم جماالهتا وأهداف ا ومؤش راهتا . -1
ا دخل الفرد  وأنرها    -3 حة ومىوســ  لىحقيق الى  مية   اجملىمعات اإلســالميةدراســة أبعاد الى  مية البشــرية عالىعليم والصــ 

 املسىدامة.
 أامساً : إ كالية الدراسة  

مة القيقية   الد و  ال امية وخاصة دو  اطليم العربم ليست تلك الى  مية املرت زع علل املوارد املالية الى  مية املسىدا إن 
ــافــة إىل ج ود البــا ا   ــاديــة املخىلفــةم إضـــــــــــــ فقام وإمنــا ترت ز علل ج ود م افــة للح ومــات والقطــاعــات اال ىصـــــــــــــ

معرفية وم ارات عالية  وكفاًع مىجددع ت م عن واملىخصــــصــــ    كيفية إعداد مورد كبً  ري مضــــب يى ســــم بقدرات 
وتلى ا  فإن مشـ لة الدراسـة تىلخص   الىسـاق  إىل أ  مد  مي ن  5اهىمام ال ومات اطليجية تإلنسـان اطليجي.

 أن ت ون مؤش رات الى  مية البشرية مؤنرع     قيق الى  مية املسىدامة بسلط ة عمان ؟وما طبيعة العال ة بي  ما ؟
 سادساً: أس لة الدراسة  

 -   :مي   ا تلخيص إش الية الدراسة   الىساقالت اآلتية
 وما طبيعة العال ة بي  ما ؟ ؟الى  مية املسىدامة بسلط ة عّيمان ىحقيق اجملىمعات اإلسالمية لما أنر الى  مية البشرية    -1

لىحقيق الى  مية  اجملىمعات اإلسالمية توضيح أنر الى  مية البشرية    املقالةلدراسة اجلوانب أعاله يسعل البا     هذه 
 .املسىدامة وأهم املؤشرات   خدمة اإلنسان 
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  سابعاً: أهداف الدراسة   
  :مي   ا تلخيص أهداف الدراسة   ال قاط اآلتية

 لىحقيق الى  مية املسىدامة.اجملىمعات اإلسالمية بيان أنر الى  مية البشرية     -1
 اثمناً: نرضيات الدراسة   

 -اآليت: االف ا لقد انباق عن مش لة الدراسة 
 ه الك عال ة أتنري وارتباط ب  الى  مية البشرية والى  مية املسىدامة   سلط ة عّيمان . 

  اتسعاً: منهجية الدراسة
لإلجابة علل مش لة الدراسة سيىب  البا   امل  م الوصفي الذ  سيىب  البا   السرد ال  ر  ملوضوعات الى  مية 

البشرية والى  مية املسىدامة وسى ون ه اك و فات لىوضيح وج ة ن ر البا    و  بعض املواضي م كما سيب   
 .لىحقيق الى  مية املسىدامة  اجملىمعات اإلسالمية  أنرها    الى مية البشرية و البا    

 عا راً: صعوابت الدراسة
  -تىما ل صعوتت الدراسة فيما يلي :

 يّيعد  دانة املوضوع إ د  الصعوتت   وجود دراسات سابقة بش ل كبريم وخاصة  و  سلط ة عّيمان.-1
 عير : أدبيات الدراسة     احاد 

م ينه توجد  اجة ماســــــة إىل اســــــىدامة الىقد م البشــــــر  إلدراك م   1987للى  مية املســــــىدامة عام أ ر ت اللج ة العاملية 
 ي  ا ياية  لكم و د ي ون بســـــــــــبب ن رهتم إىل املســـــــــــىقبل واطوف الذ  يع ي م ااه مســـــــــــىقبل العاملم فم  ال مو 

ــ اعية والىقد م اهلا ل وا ــادية والا ورات الصــ ــاد  والى  مية اال ىصــ ــر   اال ىصــ ــري  كان ال بد  من الىو  ب ملراجعة الاضــ لســ
موارده وم  ومتهم ف جيا  املسـىقبل ت ى ر  صـى ام وال ريب ين الىقد م البشـر  املطلوب لي    أماكن معي  ة ولو ت  

ياجات الاضــر دون . و د ع رفت اللج ة العاملية الى  مية املســىدامة يّا "تلبية ا ى6مع   إمنا للعامل أمج  وملســىقبلب بعيد 
.  ـي  أن مـال هـذا الىعريب   و ـىه كـان 7أن تؤد  إىل ـتدمري ـ درع األجـيا  املقبـلة علل تلبـية ا ىـياجـاهتـا اطـاصــــــــــــــة"

ــىدامة علل مجي  األصـــــــعدعم و د   رت تعريفات أخر  للى  مية  ــ   ت مية مســـــ نقطة البداية تو االنطال ة من أجل صـــــ
الصــــو  علل الد األ صــــل من م اف  الى  مية اال ىصــــادية بشــــرط ا اف ة علل  املســــىدامة من جوانب ا ىصــــادية مال"

ــون املورد الطبيعي  8املوارد الطبيعية ونوعيى ا" لّيا هذه الىعريفات أ يام  ب  ال مو والى  مية إال أن املبدأ هو صـــــــــ م و د َت 
 و ف ه لألجيا  القادمة.
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 -الدراسات السابقة :
ىخالا الدراسـات املىعلقة مبشـ لة الدراسـة و لك تلرجوع إىل ال ىب والدوريت العربية  ام البا   بعمل مسـح السـ 

والدراســـــــات واألذا م وكذلك اســـــــىخدام شـــــــب ة املعلومات الد وليةم و د نىم عن  لك وجود ذو   ىلفةم م  ا ما  
ــعل البا اون خال ــريةم ســ ــىدامة وم  ا ما يىعلق تلى  مية البشــ ــاهتم  و لك  يىعلق تلى  مية املســ هلا إىل  قيق أهداف دراســ

 من خال  الىقصي والبح م  ي  يسعل البا   لالسىفادع من الدراسات الى الية  در اإلم ان.  

ة اإلمارات اْلوىلالدراسة   : التنمية املستدامة وا تصاد املعرنة يف الدول العربية، الوا ع والتحدايت، دراسة مقاْر
 9-:اليمن    -اجلزائر    –العربية املتحدة  

هدفت الدراسة إىل معرفة مد  اسىجابة الدو  العربية لىحقيق الى مية البشرية املسىدامة وا ىصاد املعرفةم كذلك هدفت 
إىل الى كيد علل أاية الع صر البشر     قيق اندماج الى مية وا ىصاد املعرفةم والو وف ع د وا   الى مية البشرية   

   ا. الدو  العربيةم والىحديت اليت تواج

لقد  وت الدراسة وفرع   املعلومات مما جعل ا تفرز نىا م مميزع متالت   الى كيد علل أن ّم الى مية البشرية املسىدامة 
يؤكد علل أاية مت   مجي  أفراد اجملىم  تو توسي  نطاق  دراهتم طدمة األجيا  املقبلةم كما تساهم ت  ولوجيا 

خيارات البشر و دراهتم من خال   س  مسىويت الدخل والصحة والىعليم لدي مم   املعلومات واالتصاالت   توسي  
كما يىطلب الىوجه تو اال ىصاد املعر  وجود ب ية  ىية أساسية لى  ولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن مة تعليمية. 

ية وأن البيئة مطلب من مىطلبات الى مية كذلك من أهم ال ىا م اليت أفرزهتا الدراسة أن الفقر أكر حمدد للى مية البشر 
ف لما عاش اإلنسان   بيئة  ري م اسبة كل ما كان م قوا اطيارات. كذلك فإن الىعليم   العامل العرب ال يزا   ري 

مم كما  ادرا علل مسايرع الىطورات العاملية وخاصة   ما يىعلق تألساليب الىعليمية املىطورع واملرتبطة بى  ولوجيا الىعلي
ال يزا  الفساد وعدم االسىقرار السياسي ي خران   ع م الى مية. لذا فإن ارتفاع مؤشر الى مية   بعض األ طار العربية 
ال يعين جناح سياساهتا الى موية بقدر ما هو مرتبا ترتفاع الدخل واخنفا   جم الس ان. لقد أفرزت الدراسة جمموعة 

متيزت بوفرع املعلومات و يمى ا  ات وهنا يرى الباحث أبك الدراسة  صالح الىعليم.توصيات من أا ا االسىمرار   إ
الطاب  األصيل  ي  اعطت صورا  جيده  و  الوا   الى مو    الدو  العربية وخاصة الدو  اليت ت م  ا البا     

 دراسة املقارنة.    
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ة بني   –يف حتقيق التنمية املستدامة  : دور اسرتاتيجية مكانحة الفساد اال تصاد   الثاْيةالدراسة   دراسة مقاْر
 10 -:  اجلزائر وماليزاي

ــاد    كل من ماليزي واجلزا ر واألدوار اليت متت    ــاد اال ىصـ ــ اتيجية م افحة الفسـ ــة للىعرف علل اسـ هدفت الدراسـ
اسهم وأنرها علل جوانب الى مية   قيق الى مية املسىدامةم وتلىا  هتدف الدراسة ملعرفة الفساد اال ىصاد  ومؤشرات  ي

ــادم   ــة مالمح الىجربة املاليزية واجلزا رية   م افحة الفسـ ــيةم كما ت  ر الدراسـ ــياسـ ــادية واالجىماعية والبيئية والسـ اال ىصـ
ــاد اال ىصـــــاد   ولىحقيق   ل إىل نىا م ومق  ات تســـــ م   الد من اســـــىفحا   اهرع الفســـ ــا  إىل الىوصـــــ  وهتدف أي ـــ

 امة.الى مية املسىد 
لقد أفرزت الدراســة جمموعة نىا م وتوصــيات ومن أهم هذه ال ىا م ما متال   خطورع  اهرع الفســاد واســىفحاهلام ف ي  
ّـا أ ـد معوـ ات الى مـية  ـــية عـاملـية تىو ـل   اجملىمـعاتم كـذـلك إ ّـا   ــــــــــــ ال متاـ ل دوـله بعي  ـا او نـقاـفة دون  ريهـام ـبل إ

الىجربة املاليزية تعد من أف ل الىجارب   حماربة الفساد بطرق مىعددعم أما من أهم الىوصيات املسىدامةم وتلىا  فإن 
 املق  ة فإنه جيب علل ال  ام اجلزا ر  نشر ال م الرشيد والعودع للدميقراطيةم وال كيز   ب اً ا ىصاد مى  و و .

ساد اال ىصاد  وأنرها   تعا ر مسريع الى مية املسىدامةم متيزت بوفرع املعلومات  و    ية الفيرى الباحث أبك الدراسة  
 اليت تدخل ضمن إطار الفساد.      إال إن البا   مل يدلل ير ام  و  الق اي

   11: تنمية املوارد البيرية لسكاك العامل اإلسالمي يف ضوء العقيدة اإلسالمية. الثالثةالدراسة  
الصــــــــعوتت والىحد يت اليت تواجه الى مية االجىماعية واال ىصــــــــادية   مع م دو  هدفت الدراســــــــة للىعرف إىل ألوان 

العامل اإلســــالميم كما بي  ت دور العقيدع اإلســــالمية   ت مية املوارد البشــــريةم وأايى ا   جعل اجملىم  فاعل تو  قيق  
 ال ه وصالح اجملىم .الرسالة ا مدية والكاية من خلق اإلنسان و يمة عمله الذ  يىو ب عليه ص

لقد توصـل البا     ّاية دراسـىه جملموعه من الىوصـيات من أا ام  يام ال ل يات واجلامعات بدورها   نشـر الدعوع  
اإلســـــــالمية من أجل ت مية املوارد البشـــــــريةم ويىم  لك وفق أســـــــا  تعريب املســـــــلم  ذ ـــــــارهتم اإلســـــــالمية املاجدعم  

اربة األميةم وإرساً العلوم وجعله واجبا  علل كل مسلم ومسلمةم  وعلما  م و ادهتم وما  دموه للبشرية مجعاًم كذلك حم
ــن الىو يب للموارد  ــيات ما يىطلب  ســــ ــالم. كذلك من الىوصــــ كما جيب تعريف م ذقو  م وواجباهتم اليت أ ر ها اإلســــ

 ود تو هتيئة  البشـــــرية لل  و  حا    ل املشـــــ لة اال ىصـــــادية   العامل العرب واإلســـــالميم كما أنه أوصـــــل بىعبئة اجل
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فرا العمل امل اسـبة ألفراد اجملىم  اإلسـالميم واعىباره واجبا  علل كل مسـلم ومسـلمةم واعىبار اال ىصـاد اإلسـالمي هو 
ــعـيةم ومـدم اجملىمـعات األخر .    ــرـية من األن مـة الوضــــــــــــ وهـنا يرى امل  م وامـلذهـب املى ـاـمل اـلذ  حيمي املوارد البشــــــــــــ

 م جيدع  ي   ددت الى  مية اإلميانية املع ية بى مية األفراد والى  مية الف رية وأنرها   أفرزت نىاالباحث أبك الدراســــة 
الى  مية البشرية املىما لة   محاية العقل   اإلسالم وت مية العلومم كذلك وض حت ضوابا محاية اجملىم  واسىقراراه الذ   

االجىماعية   ت مية اإلنسان   ضًو مقاصد الشرعم وير      ارب ال ف و ارب الطبقياتم تلى ا  بي  ت دور الى  مية
البا   يّا مي ن ان َتدم الدراســـــــــــة الاليةم إال أن البا   مل يعد تطبيقات معي ه أو دال ل إ صـــــــــــا ية علل الى مية  

 ال مية   العامل العربم وال دال ل إ صا ية أو  را ن تد  علل الى مية ال يفية   الوطن العرب. 
 
 
 

 .وأهدانها: مفاهيم الدراسة  اْلولالفصل  
 متهيد ...

م ذ ّاية الرب العاملية الاانية و   اللح ةم مل يشـــكل ف ر العلماً والســـاســـة واال ىصـــاديون أ    ـــية   أايى ا مال 
ىو  نصــيب    ــية الى  مية اال ىصــادية واالجىماعية واليت ما لت الىحد  األكر وخاصــة للدو  ال امية من أجل رف  مســ 

دخل الفرد وجعل اال ىصـاد الوطين ا ىصـادا  يىسـم تلدميومة واليوية واملىانة وحيقق زيدع تراكميةم واليت ال شـك ت ع   
ــعـت واجل ود اليت بـذلـت من أجـل عمليـة الى  ميـة نىيجـة   ـاعـة   علل رفـاهيـة اجملىم م وتلر م من تلـك األايـة اليت وضــــــــــــ

حض االخىيــار وإمنــا هي  ىميــة اليــاع اليت ال بــد م  ــا    مرج اجملىم  من دا رع ال ومــاتم إال إن  لــك مل ي ن مب
 . 12الىخل ب والفقر واملشاكل الصحية واالجىماعية والبيئة و ريها

 اْلول : ماهية التّنمية . املبحث
ــاديون اهىماما  تو الىفريق ب  مصـــطلحات "ال مو"  ــرين مل ي عي اال ىصـ ــىي يات من القرن العشـ ــي يات والسـ خال  اطمسـ
ا دخل الفرد  و"الى  مية" و"الىكيري الطويل املد " إلدراك م  ي  ا يّا  مل نف  املعىن لذا فقد جّيعل مؤشــــــــر مىوســــــــ 

ن يفر ق ب  ال مو والى  مـية علل أســــــــــــــا  معـيار ارتفـاع اـلدخـل القوميم  هو املعـيار لـلدالـلة علل أ  م  م. ـلذا ف ـ اك م
ذي  أن ال مو هو االرتفاع   الدخل القومي بي ما الى  مية أمشل ذي  تى ـــمن الىكريات   اهلي ل اال ىصـــاد  وم  م 

ال مو وفق آليات السـوق  من ميي ز بي  ما علل أسـا  الطاب  العام لال ىصـاد القومي من  ي   ركة ال  ام اليت يصـف ا 
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ــف ــا الى  ميــة وفق اآلليــات املخططــة وم  م من ميي ز بي  مــا علل أســــــــــــــــا  درجــة الىقــد م والىخل ب  العفويــة بي مــا تصــــــــــــ
وعلل أ   ـا  ـفإن  13اال ىصــــــــــــــاد م  ـي  أن ال مو ربا تـلدو  املىقـد مـة      أن الى  مـية ربطـت تـلدو  الـ امـيةم

  كم  األشـــــياً أو كيف ا ونوعيى ا  فقد  الت العرب : منا الزرعم ومنا املا م أ  زاد. و الوا   الى  مية   اللكة هي" الزيدع
. والى  مية لف ة  مل أوجه مىّيعددع ذسب هدف ام فإ ا كان  14أي ا منا اط اب   اليد والشعر : ازداد محرع وسوادا  "

ــا ــاد فإّا ت مية ا ىصـــ ــيا اال ىصـــ ــىقرار   اجملىم  ف ي  هدف ا رف  معد   ال مو وت شـــ ديةم وإ ا رك زت علل العدالة واالســـ
ت ميــة اجىمــاعيــةم وإ ا ركزت علل اإلبــداع والعلم والف ون ف ي ت ميــة نقــافيــةم وإ ا كــان هــدف ــا محــايــة البيئــة من الىلو  

رات اليت يقــا  حــا الى  ميــة هي اجلــانــ 15واألخطــارم اطلق علي ــا ت ميــة بيئيــة. ــ  ب االجىمــاعي  وعليــه فــإن من أهم املؤشــــــــــــ
ــاد م وير  الـبا ـ  ين الى  مـية أمشـل وأعم وترك ز علل الى  مـية مبعىن الىطوير والىحـدـي    والاقـا  والصــــــــــــــحي واال ىصــــــــــــ
ال وعي   كافة م ا ي الياع م  الرا علل الصـــــــو  علل نىا م أف ـــــــل   اجلانب ال مي      أن ال مو ارتبا 

مبعىن الزيدع   الشــــــيًم وكذلك ير  أن العرع تل ىا م ومن خالهلا مي ن تجلانب ال مي فقا من  ي  املبدأم وهي 
أن يطلق علي ــا منو أو ت ميــةم كــذلــك ين الى  ميــة أ يــام  ت ون مباــابــة األداع اليت توصــــــــــــــــل إىل اهلــدف واملىماــ ل عــادع   

ــادية  املىا ة للمجىم  لىحقيق زيدات مبصــــــــطلح ال موم ولذا فقد عّيرفت الى  مية يّا "عملية اســــــــىخدام املوارد اال ىصــــــ
ا نصـــــيب  مســـــىمرع   الدخل القومي تفوق معد الت ال مو الســـــ اينم مبا يؤد  إىل إ دا  زيدات  قيقة   مىوســـــ 

ــىمر   الـ اتم القومي اإلمجـا    16الفرد من اـلدخـل". ّـا "مف وم يرك ز علل  قيق منو مســــــــــــ م ومـا ي ىم  (GNP)كمـا أ
ــىمر  ن   (GNP/CAPITA)  دخـل الفرد اإلمجـا  عـ ه من  قيق منو مســــــــــــ ــ  م وـما يؤد  إلـيه  ـلك من  ســــــــــــ

 روف املعيشــة للمواط     البلدان  ري الكربية اليت عّيرفت تلبلدان ال امية أو بلدان العامل الاال  أو اليت عّيرفت  دياا  
م  ي  رك زت علل الزيدع   ويال ظ من خال  الىعريفات الاالنة الســــــــــــابقة وضــــــــــــوح اهلدف في ا  17ببلدان اجل وب"

ــراتم   ال ـاتم القومي ودخـل الفردم إ  إن الى ميـة م  بـدايـة   ورهـا ارتبا مف وم ـا تلـدخـل أكار من  ريهـا من املؤشــــــــــــ
كذلك عّيرفت يّا "الىحس  والىطوير املسىمر   إنىاج وتوزي  الدخل ب  فئات وم اطق البلد الوا د أو أنه تخىصار  

وعّيرفـــت يّـــا " رك ال  ـــام  18 ـــة إل ـــدا  الىكيري   ااـــاه ب ـــاً الـــد ولـــة أو تطوير هـــذا الب ـــاً".عمليـــة  ططـــة وموج
كما أنه من خال  الىعريف  الســــــــابق  يى ــــــــح ل ا ين ه اك إشــــــــارع إىل أن الى مية    19االجىماعي ب ليىه إىل األعلل".

اســـــــىكالهلا اســـــــىكالال  أمال للب اً والىعمري والىطوير  عمليات تطوير من خال  البح  عن املوارد الطبيعيةم والعمل علل 
من خال  ما سـبق فإن البا   ير  ين الىعريفات السـابقة تعددت وت وعتم إال إّا رك زت علل و   كافة اجملاالت م 

م ا  إي ــــاح املقصــــد القيقي من الى  مية اليت صــــيكت   جممل ا علل تو  لك م ذ   ور مف وم ا و   تطو رها إىل يو 
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لذا يرى التّنمية ببســـاأبة أبعا عمليات واعيم ومدروســـة تســـتهدف اســـتلالل املوارد اليبيعة والبيـــرية  دف  هذام 
ــية   ــياســــــ ــاك تتعّلق يياتم يف كانة مناحيها الســــــ ــول إىل ْتائع مهمة لتْســــــ الّتحســــــــني والّتّيوير والّتحديث للوصــــــ

 . واال تصادية واالجتماعية الثقانية
    "Sustainable Development" اهية التّنمية املستدامة : م الثاين املبحث

 بل ّاية األلفية األوىل بعقدين تقريبا بدأ مف وم االســــــىدامة تل  ور بقوع من  بل جمموعة اطراً الذين ي ىمون تلبيئة  
ــرـية   وإنـىاجيى ـام ب ـبدأ ال كيز أكار علل وامل  مـات اليت هتىم تملوارد الطبيعـية وأن مـة البيـئة اليت تؤنر علل املوارد البشــــــــــــ

ـــىداـمةم وهي ردع فـعل علل ن رـية  ـدود ال مو م  ـي  ـبدأت ن رـية الى  مـية limit of growth ""  الى  مـية املســــــــــــ
أنشــــــــــ ت األمم املىحدعم   1983املســــــــــىدامة مبحاولة الدمم ب  البيئة واال ىصــــــــــاد من خال  بعض املفاهيمم و  عام 

م بع وان "مســــــــــىقبل ا 1987" عام  Burndtlandوالى  مية  واليت أصــــــــــدرت أو  تقرير هلا "  عمفوضــــــــــية العامل للبيئة
املشـ ك"م الذ  عّيد  دسـىورا   ي  ا  ي  مدت بى مية ا ىصـادية مقبولة بيئيا م لذا ع يت الى  مية بىلبية ا ىياجات البشـر  

ـــىدامـة ذســــــــــــــب امـلدار  الف رـية تّيعـددت مفـ  ولقـد م  ور ـباهتم املقبوـلة    ـدود القـدرع البيئـية لألر  اهيم الى  مـية املســــــــــــ
ــا واملؤمترات واالتفا يات وامل  مات الدولية و ريهام ولذا  فقد  ــي ات  وامل اشـــــــ ــىدامة يّا " الىحســـــــ عّيرفت الى  مية املســـــــ

ـــلة    ـياع األفراد ومت ي ي ـا من خال  زيدع ـ دراهتـا علل دعم وتعزيز األن مـة املخىلفـة   البيـئة املـ  ادـية ا يطـة الـاصــــــــــــ
 20حا".

ــيــانى ــا وتوجيــه  1988"  كمــا عر ف ــا جمل  م  مــة األ ــذيــة والزراعــة عــام  م يّــا " إدارع  ــاعــدع املوارد الطبيعيــة وصــــــــــــ
ــية بطريقة ت ـــمن تلبية اال ىياجات البشـــرية لألجيا  الالية واملقبلة بصـــورع مســـىمرع" ات الى  ولوجية واملؤســـسـ   21الىكري 

كذلك عّيرفت يّا "ت مية ال ت ىفي بىوليد ال مو و ســـبم بل توز ع عا داته بشـــ ل عاد  أي ـــا م وهي ادد البيئة وال  
تدمرهام ومت  ن ال ا  بدال  من هتميشـــــــــ مم وتوســـــــــ   خياراهتم وفرصـــــــــ مم وتؤهل م للمشـــــــــاركة   القرارات اليت تؤنر   

اجات الاضـــر دون املســـا  بقدرع االجيا  املقبلة علل تلبية ا ىياجاهتا  وعّيرفت يّا " هي اليت تليب ا ىي  22 ياهتم". 
م واليت ترك ز علل  ســــــ  نوعية الياع جلمي  املواط     األر  دون زيدع   اســــــىخدام املوارد الطبيعيةم ذي  تعمل  

ــياســــــــــاتم واملمارســــــــــات علل مجي  املســــــــــىويتم بداية من ا ــرع  علل اَتا  اإلجراًاتم وتكيري الســــــــ لفرد وانى اً تألســــــــ
ويرى الباحث أك من أالل التعريفات السـابقة  24. ويّا "ضـرورع إجناز الق ألجيا  الاضـر واملسـىقبل"  23الد ولية"

ميكن القول أبك التّنمية املسـتدامة هي العدل االجتماعي يف حتسـني احياة اإلْسـاْية ْلجياها حاضـراً ومسـتقباًل يف  
 .ادية واالجتماعية والثقانية والبي ة ومبا يضمن حياة ْوعية ذات رناهية مستداممكانة جواْبها اال تص
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 : أهداف التّنمية  الثالثاملبحث 
ــانية والطبيعية   هذا  ــادر    ديد أهداف الى  مية تلر م من أن  اهرع الى  مية ككريها من ال واهر اإلنسـ اخىلفت املصـ
ال ونم  اهرع يىفاعل في ا  طب  لعمليى ا اا اإلنســـان والطبيعةم و لك من خال  الىفاعل ب  طا ة اإلنســـان املىما لة 

الطبيعة واملىما لة   اجل د الطبيعي املبذو  من املخلو ات في ام وتلى ا  فإنه البد      اجل د البشر  املبذو  م هم وطا ة
 25-من االسىمرار علل معد   م طقي ومدرو  ب  الطا ى م وهلذا فإن البعض  دد أهداف الى  مية يّا :

 مويةم م  األخذ تف ا  اليت يســـــــخ رها اإلنســـــــان من خال  طا ىه لىحقيق مســـــــىويت تعدم ْفاذ أبا ة اليبيعة -1
  درع الطا ة الطبيعية موعوامل نفادهام وشروط ادد مواردها.

ــاك-2 ــى ــــمن   عدم ْفاذ أبا ة اإلْسـ ــقلم م عا  جلمودها وا باط ام ف ي ا ركة لعملية الىفاعل اليت ســ اليت تّيدعم وتّيصــ
 عدم االخىال  ب  طا ة اإلنسان وطا ة الطبيعة .

نســــــــــــان وطا ة الطبيعة وج ان لعملة وا دعم واالخىال    أ داا ال جيعل لعملية الىفاعل  وير  البا   ين طا ة اإل
ــو  للى  مية مبع اها القيقي ال بد  من أن ت ون الطبيعة  ادره علل توفري  ــ ل ا الطبيعيم وتلى ا  فإن الوصـــــــ ــري بشـــــــ تســـــــ

ك فإنه ال بد  من صــــــقل م ارات اإلنســــــان  املوارد ليعمل اإلنســــــان علل اســــــىكالهلا بشــــــ ل أمال ومىوازنم و   يىم  ل
 وتطوير  دراته ورف  الوعي لديه مبا ي من  درته علل اسىمرار عملية الىفاعل م  الطبيعة.

 26-كما أن بعض املصادر  صرت أهم أهداف الى  مية علل أّا :
ســــــاســــــي من  واهر الفقر والعوز  زيدع الدخل القومي: فالدو  ال امية تعطي األولوية لزيدع الدخلم ألنه املخرج األ-1

اليت اىـاح بعض امل ـاطق    الـدو  ال ـاميـةم وتلر م من الى حـديت اليت مي ن أن تواجـه هـذا اهلـدف إال إنـه مي ن أن  
ــكريع م وكفاية األعما  ال بريع  ــروعات الصـ ــ ان دورا  كبريا  لىحقيقه من خال  األعما  اليدوية املخىلفة واملشـ ي ون للسـ

 ذا فإن الى  مية تىجه تو االسىامارات حدف  قيق معد الت منو عاليةتلعمالة. ل
رف  مســــىو  املعيشــــة أ  بزيدع الدخل القومي ايت اهلدف اآلخر وهو رف  املســــىو  املعيشــــي ل ل فردم  ي  أن  -2

رب وامل كل  أبســا القوق ل ل فرد   الوطن هو أن ي في نفســه  الة العوز والاجةم وتلصــو  علل املســ ن واملشــ 
والصــو  علل العدالة   الياعم و ي ما ي ون  د وصــل اىل الد األد  من القوق اليت مي ن أن حيصــل علي ا .كما  
ير  البا   ين ه اك أهداف هامه  كرهتا مصادر أخر  م  ا  قيق املشاركة الشعبية ب  كل فئات اجملىم  وتشجي   

القطاع اطاا    ســــ  مســــىو  معيشــــة األفراد برف  الوعي تو العمل   مســــااة م  مات اجملىم  املدين ومؤســــســــات
امل ين واالااه ملؤســـــــــــســـــــــــات القطاع اطاا بدال  من الى د    الو ا ب ال ومية لذا تعمل م  مات اجملىم  املدين  
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هداف  علل رف  الوعي لد  مؤســـــــــســـــــــات القطاع اطاا للعمل علل اســـــــــىيعاب األفراد وتعليم مم كذلك من أهم األ
ــىكال  املوارد الطبيعيــة والاروات   البلــدم وهــذا ي من أايىــه   الفــا  علل املوارد  محــايــة البيئــة من اإلفراط   اســــــــــــ

 . 27تسىكالهلا اسىكالال  أمال   الاضر واملسىقبل  
 : أهداف التّنمية املستدامة  املبحث الرابع

من  "الى  مية املســىدامة خدمة للمجىمعات  ي  أشــار   الفقرع الســادســة أن انطلق إعالن جوهانســرل ليدعم أهداف 
ــىدامةم وعن طريق هذا  ــانيةم نعلن عن طريق خطة ت فيذ نىا م مؤمتر القمة العاملي للى  مية املســــــ هذه القارعم م د اإلنســــــ

 28".طفال ااإلعالنم مسؤوليى ا إزاً بع  ا البعض وإزاً اجملىم  اإلنساين األوس  نطا ا  وإزاً أ
إن الى  مية املســـىدامة عملية  ات أبعاد وأهداف واضـــحة تلر م من أّا معقدع وطويلة األمدم إال أّا شـــاملة ومى املة  
  أبعادهام د يقة    ايى ام تلر م من أن  ايى ا هو االنســـــان إال أن الفا  علل البيئية مطلب أســـــاســـــيم ومن ه ا 

  29-لى  مية املسىدامة ما يلي :مي ن القو  ين من أهم أهداف ا
وهتدف إىل ت مية ال ا  من أجل ال ا  وبواسطة ال ا م ا   ىاج ملشاركة مجي  أفراد اجملىم   أوالً: تنمية موالية للناس

ألجـل معـاجلـة العـدالـة   داخـل اجليـل الوا ـد أو ب  األجيـا     تىوزع الرفـاهيـة فيمـا بي  م دون إجحـاف جيـل عن 
أ  البا   ين هذا اهلدف حيقق  اية ســـــــامية إ  أنه رك ز علل مصـــــــطلح العدالة واإلنصـــــــاف اليت تســـــــعل جيلم و  ر 

ل مجىه األمم والشــــــــــعوب تطبيقا  للدميقراطيةم لذا فإنه   الســــــــــياق العرب جيب  ليل الى  مية واملمارســــــــــات اليت تىبع ام 
باتهم وهذا ال يقىصر علل سًو توزي  الدخل بل يىعداه فمعيار عدم العدالة موجود   الدو  م  اخىالف درجاته ومسب

 . 30إىل األبعد كاأل وا  الىعليمية والصحية واملاو  أمام القانون 
ــرع واملقبلة لىو يب  دراهتا املم  ة  العمل  اثْياً: تنمية موالية لفرص ــاعد مجي  االجيا  الاضــــــــــــ وهي الى  مية اليت تســــــــــــ

لي للفرا الاليةم ولذا فإنه مي ن القو  ين فىح أبواب االسىامار لى م  فرا أف ل تو يب وال تىجاهل الىوزي  الفع
ــىاماريةم وم  زيدع عدد الســــــــــ  ان تزيد الاجة   العمل لألجيا  الاضــــــــــرع ســــــــــيعمل  ىما  علل ت مية املشــــــــــاري  االســــــــ

 لالسىامارات مما يعمل علل زيدع فرا العمل وسي ون لألجيا  املسىقبلية فرا ممانلة 
ــىدامة هي  اثلثاً: تنمية موالية لليبيعة ــان إىل تطوير  روفه الطبيعية والياتية وتلى ا  فإن الى  مية املســ ــعي اإلنســ وهي ســ

 خطوع ضرورية لىجاوز الىدهور البيئي.
وإذا كاْت التّنمية املســــــتدامة  دف إىل املعاجلة ابلعدالة واإلْصــــــاف بني اْلجيال ن ك ذلك يتضــــــمن ابلضــــــرورة  

 31أهداف أأرى من أمهها : حتقيق 
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وترشيد االسى الك   املوارد ال اضبة كاملاً وال  فا والكازم   أوالً: حفظ اْلصول من املوارد اليبيعية لألجيال الالحقة
إ  أنه ال توجد بدا ل صـــ اعية مي ن االســـىعانة حا عوضـــا  ع  ام فإ ا كان من اإلنصـــاف فإنه ال بد  من ترشـــيد اإلنفاق  

   كل املوارد وخاصة املعر ضة لل  وب.  ي     القرآن   أكار من موض  بعدم اإلسراف  
ات  َوالنهْخَل َوالزهرَْع ُتَْتِلًفا ُأُكُلُم َوالزهيـُْتو ﴿إ   ا    َ َمْعُرو ـَ َْ ات  َوَْي أَ َجنهات  َمْعُرو ـَ ْْيـَ اِ ًا  َوُهَو الهِذ  َأ َك َوالرُّمهاَك ُمَتيـَ

َ ُمَتَيابِم  ُكُلوا ِمْن ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر َوآتُوا َحقهُم يـَْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتسْ  َْ ْهُم اَل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِننيَ َوَْي  32﴾رُِنوا ِإ
ــىيعاب ال م اهلا ل من املخل فات وال فايت املخىلفةم كذلك فإن إلقاً املخل فات   اثْياً: حمدودية  درة البي ة علل اســـــــــــ

ر    األراضــــي الف ــــاً و ريها تعود تألنر الســــليب علل نفســــية اإلنســــانم مما يســــبب له عادات اجىماعية ســــيئة كالىذم
 والىشويش الف ر م مما ي ىم ع ه تراج  العطاً واإلنىاج 

وهي طا ة مســـــــــــــىمدع من موارد طبيعية تىجدد وال ت فذم وأ لب ا لي  هلا اثلثًاً: اســــــــــتخدام لبعمل املوارد املتجددة، 
ألر    ل فاتم وم  ا ما هو مســـــــىمد من الشـــــــم  والريح واملاًم وم  ا ما هو مســـــــىمد من  ركة املد واجلزر وطا ة ا

الراريةم وتلىا  فإن الدو  اليت تىمى  حذه املوارد جيب أن تســــــــعل جاهده للوصــــــــو  إىل هذه الطا اتم و لك لفظ  
الطا ات واملوارد ال اضــــــــــبة لألجيا  القادمةم ولذا فإنه مي ن اســــــــــىعرا  أهم األمالة اليت من شــــــــــ ّا الى نري ومالمســــــــــة  

 .ال روف املعيشية  
 : مؤّ رات الّتنمية وحتداي ا .الثاينالفصل  

ــان   ن امه وصـــريورته   راهتا اليت مت تطويرها لى دف إىل الىعر ف علل ما يىحقق لإلنسـ ــ  ــرية ومؤشـ إن أدبيات الى  مية البشـ
ــة للفرد أو  ــىو  املعيشــ ــمية واالجىماعية  مي ن ان يّير   لك   مســ ــية والرو ية واجلســ ــباع ر باته ال فســ املىطو رع تو إشــ

م م ول ن ال مو والىطو ر الذ  يواجه  ياع اإلنســـــــان إمنا هو حمصـــــــلة عوامل وســـــــياســـــــات ال بد  من الىعر ف علي ا اجملى
ــيةم ولذا فإنه ال مي ن ي   ا  من األ وا  ف م   ــر املعيشــــــــــ وتقدير العال ات بي  ا للوصــــــــــــو  إىل ماهية أ وا  البشــــــــــ

 .   33ن ربط ا مبخىلب املؤش رات اجملىمعية األخر مؤش رات  الة اإلنسان عالى  مية البشرية  بش ل مى امل دو 
 املبحث اْلول: مؤّ رات التّنمية.

رات الى موـية تب   إم ـانيـات البلـد ال ـامي و ـدراـته    قيق مطـاـلب الى  ميـة وأهـداف ـام ـلذا فـإـنه  ال شـــــــــــــــك   ــ  ين املؤشــــــــــــ
 34-ت إىل نالنة حماور:اخىلفت املصادر   وض  تصورات لىلك املؤش راتم ل ن مي ن تقسيم املؤش را

رات اإلم انية: وتوضـــــــــــــح مد  إم انية الدولة ال امية    قيق الى  مية وم  ا املو   اجلكرا  الذ  مي ن أن  -1 مؤشـــــــــــــ 
يعطل مميزات عن  ريهام كذلك الجم وتشــــمل املســــا ة وعدد الســــ ان و  كلي ما ميزع   توفراا ذجم أكر ملا هلا 
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اد الوطينم كذلك توفر املوارد الطبيعية وت وع ا يكين عن الاجة لدو  أخر  مي ن أن يىم  من فوا د مجه علل اال ىـصـــــــــــــ 
ــبة للقومية الوا دع   البلد الوا دم فاألفراد ع دما يدي ون بدين وا د ولكة وا دع   ــىرياد م  ام كذلك الا  تل ســ االســ

 د لىحقيق أهداف الى  مية.ومسىويت معيشية مىقاربة فإن  لك نىاج تقارب   ار  واجىماعي يساع
رات هتيق البلد تو االنطال ة للى  مية وم  ا الىكريات اليت مي ن أن  د    هي ل -2 رات الى هيل: وهي مؤشــــــــ  مؤشــــــــ 

اإلنىـاجيـةم فـالىطو ر جيـب أن ي ون   كـافـة القطـاعـات لى وين ال ـاتم ا لي اإلمجـا م كـذلـك القـدرع علل تصــــــــــــــحيح 
 لة الســـــــــ انية والقو  العاملةم فالقدرع واإلم انية علل الىح  م بذلك يعطي أف ـــــــــلية لىحقيق  االخىال  ال اتم   اهلي

أهـــداف الى  ميـــةم كمـــا أن الىطو ر   نوعيـــة اليـــاع من و ـــت ألخرم وال كيز في مـــا علل اجلوانـــب الىعليميـــة واجلوانـــب  
مؤشــــــرا   يوي م كذلك ال  ر إىل مد   الصــــــحيةم ومؤشــــــر الىق ية والبح  العلمي   مؤســــــســــــات الدولة يّيعد  لك كله 

العدالة   توزي  الاروع من خال  الســــياســــات املىبعة مبا ي ــــمن العدالة االجىماعيةم وفعالية نشــــاط الدولة اال ىصــــاد   
والعدالة   توزي  الاروع أو الدخل يشــ  ل و دع من و دات ن رية الىوزي  اإلســالميم  والىكري  الاصــل   االســى الك.

  35يطلق علي ا الىوزي  الىوازين ألّا  قق الىوازن االجىماعي   اجملىم  والىوزان اال ىصاد .واليت 
مؤشـ رات االسـىقال : وتى ـمن مؤشـ رات اسـىقال  عملية الى  مية اال ىصـادية   الدولة اليت مي ن  ياسـ ا كما  ونوعا م  -3

ــىامارات املطلوبة وتلى ا  ع دما تصــــل  رات الفجوع الداخلية املىما لة   مد  تكطية االدخارات ا لية لالســ ــ  وم  ا مؤشــ
رات الفجوع اطارجية اليت تى ـــــــــمن مؤشـــــــــر  ال ســـــــــبة عاليا  كلما د  أن البلد مســـــــــى قل ا ىصـــــــــاديم كما أن ه اك مؤشـــــــــ 

االن شــــــــاف الىجار  للدولة ويقا  ب ســــــــب الصــــــــادرات والواردات إىل ال اتم ا لي اإلمجا  اليت ترتبا تالســــــــىقال   
ــبىه مقابل ال  رات الد ين اطارجي اليت تقا  ب ســ اتم ا لي اإلمجا م  اال ىصــــاد م ومد  توزيع ا جكرافيا م كذلك مؤشــــ 

 ومؤش رات األمن الكذا ي والىبعية الص اعية والعال ات اطارجية.  
 : مؤّ رات التّنمية املستدامة . املبحث الثاين

لقد  ددت جل ة الى  مية املسىدامة   األمم املىحدع جمموعة من املؤش رات والق اي امل مة اليت ال بد من اإلشارع إلي ام 
 36-ل اإلطار العملي البيئي   العامل ومن أا ا : ي  أّا تش   

 أوالً : املؤّ رات والقضااي االجتماعية
رات إ ا أن   ــايها ترتبا بق ــاي اإلنســان و اجاته األســاســيةم و د جند ين   رات االجىماعية من أهم املؤشــ  تّيعد املؤشــ 
ه الك مؤشرات وردت   مؤشرات الى مية البشريةم وهذا يدلل ين الى مية البشرية وأهداف ا جًز من الى مية املسىدامةم 

 -الق اي   ما يلي :بل هي العصب الر يسيم ولقد متا لت هذه 
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رات االجىماعيةم مؤشـر املسـاواعم وير  البا      ي العدالة واملسـاواة االجتماعية :   (1) إن من ضـمن املؤشـ 
ــاواعم فإ ا  ققت   ــبق املسـ ــرور  إدخا  مصـــطلح العدالة م فالعدالة تسـ ــاواع عدالةم ولذا وجد من ال ـ ين لي  كل مسـ

جند املساواع واإلنصافم وتّيعد   ية العدالة االجىماعية من الق اي اليت شكلت  العدالة ب افة شروط ا وأركاّا فسوف  
ــية واملحســـي اليت أ اطت حا و ط ت من كرامى ام  اجملىمعات مؤخرا م ن را  لل لم الذ  اصـــاب البشـــرية عر القرون املاضـ

   .ساواع ب  األفرادلذا فقد جاً اإلسالم ليخرج ال ا  من  لمات ال لم إىل نور العد  ف رسل ن م امل
ــل ب  األمن واـلدميقراطـية د يق جـدا  ذـي  ال ـبد  من  قيق توازن بي  مـام  :  (  اْلمن 2) ال شــــــــــــــك  يـنه الـد الفـاصــــــــــــ

فممارســـــــــــة الســـــــــــلطة علل األفراد مطلوبة شـــــــــــريطة عدم إاثرع القلق االجىماعيم مما البد  من ا  ام  قوق اإلنســـــــــــان  
ولية وما يرتبا حا من  قوق الطفلم وكذلك  قوق املرأع و ريها من القوقم وتلى ا   امل صــــــــوا علي ا   املوانيق الد  

كـان ال ـبد من محـاـية الـ ا  بىحقيق الـعداـلة واـلدميقراطـية والســــــــــــــالم االجىمـاعي بوجود ن ـام مىطو ر حيمي املواط   من  
  .اجلرا م و ريها

ــيح أن جيد : ( املســــكن 3) ــرتهم  إن شـــــرط الياع   هذا ال ون الفســـ اإلنســـــان مســـــ ن مال م ومريح حيىويه وحيو  أســـ
وحيميه من كافة ال روف الطبيعية وما  د يواج ه من مشــــاكل اجىماعية أو ا ىصــــادية أو ســــياســــيه   أ  جمىم  ي ون  

مية  فيه الفقر والروب أو اهلجرع أو الى جري أو  ريهام وم  أن املس ن يّيعد من ال روريت واألولويت   مؤش رات الى  
 املسىدامة إال إن ا جند ينه ال زا    هذا العامل من هو يعيش   العراً بال م و  حيميه أو يلج  إليه. 

رات الر يسـية للى  مية البشـرية واملسـىدامة وله مسـىوين أسـاسـيان واا مسـىو  الىعليم ويقا   : التعليم(  4) يّيعد من املؤشـ 
اطام  االبىدا ي وكذلك مؤشـر حمو األمية ويقا  ب سـبة املىعلم  من ال بار   ب سـبة األطفا  الذين يصـلون للصـب 

ــىو  الىعليم   أ  دولـة ومـا ب  الىقـد م اال ىصـــــــــــــــاد   اجملىم م و ـد مت ال كيز علل الىعليم للعال ـة القويـة مـا ب  مســــــــــــ
 37 واالجىماعي.

اسـية اليت ترت ز عليه بعض املؤشـ رات األخر  وترتبا مما ال شـك فيه ين الصـ حة من أهم املؤشـ رات األسـ ( الصـّحة: 5)
حا ارتباطا  ونيقا م فالصو  علل مياه ن يفة ورعاية صحية و ذاً صحي من أهم املقومات الى مويةم ويىيح  لك القدرع  

مى ا  علل الىعل مم وتلع   فإن الفقر وتدهور األوضــــــــاع الصــــــــحية يؤد  إىل فشــــــــل  قيق الى  مية املســــــــىدامة و  مقد 
 .الىعليمم فال تعليم بدون صحةم وال صحة بدون تعليم ونقافة
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كمـا مي ن القو  ينـه إ ا كـانـت العوامـل الصــــــــــــــحيـة م  ر من م ـاهر الىقـد م والرفـاع االجىمـاعيم وتعمـل علل خفض  
ــحي املىب  وم ومت ه ســـــــواً من  الوفياتم فإنه مما ال شـــــــك فيه ين اإلنفاق ال ومي   هذا اجملا  مرتبا تل  ام الصـــــ

 .38 ي  كم اطدمات املقدمة أو من  ي  نوع ا
مما ال شـك فيه ين العال ة ما ب  الى  مية املسـىدامة وال مو السـ اين هي عال ة ع سـيةم ذي   :  (  النمو السـكاين6)

أن ال مو السـ اين الكري مىوازن م  ال مو اال ىصـاد  يؤد   ىما  إىل فشـل    قيق ت مية مسـىدامةم نىيجة سـًو توزي   
عن اهلجرع من الريب إىل املدن تؤنر  ىما  علل  الاروع وزيدع نســــــــــــــبة الفقر والبطالةم كذلك فإن ه اك مشــــــــــــــاكل ماه

 .الق اي اال ىصادية واالجىماعية
ولذا فإن اطصـا ص السـ انية مال  جم األسـرع ومركز املرأع ومسـىو  الىعليم و جم اهلجرع من الريب إىل ال ـر تؤنر  

 .39علل  اهرع توزي  الدخل والاروع
 اثْياً: املؤّ رات والقضااي البي ية

ــّي اع القرار   العامل  لقد ط  ر ت مشــــــــــ لة الىلو  البيئي نفســــــــــ ا علل العامل   ّاية األلفية الاانية فجذبت اهىمام صــــــــ
 ي  إن الىطو رات املعاصـرع والىسـارع الذ  يشـ ده العامل خال  الف ع امل صـرمة  ادت 40لىدارك الوضـ  البيئي املىدهورم

من البيئيم مما جعلت البشـرية تق   ت طا لة الى حديت اليت ت وعت  إىل  ديت بيئية  ىلفة أسـ مت   الد من األ
مصـــــادرها وأمىد أتنريها مما ســـــاهم بشـــــ ل كبري   الد من إم انية االســـــىدامة البيئيةم  ي  أن اســـــىامار ك وز البيئية  

      41 -ومن أهم هذه الى حديت ما يلي:  ميالزمه جمموعة من اإلفرازات السلبية
: ويىما ل    ياب الىو يب القيقي لالســـــــــىفادع من املوارد الطبيعية وال ااة من  ياب اســـــــتخدام املواردســـــــوء   1ع

الر ــابــة الــداخليــة واطــارجيــةم ممــا  ــاد ال ومــات إىل نىــا م وخيمــة ال  مــد عقبــاهــام  يــ  أن ه ــاك ت ــامي  قيقي  
  اطر و ديت . السىخدام املوارد الطبيعية دون االلىفات إىل ما ملفه  لك من 

: وهو  ـد  تواج ـه البيئـة مىما لـة تلعبـ  البشــــــــــــــر  وعـدم األخـذ  ـادع األمر اـاه املوارد  ْييـا  الوعي البي ي  2ع
ا دودعم واليت اصــــــــــبحت املطلب العاملي لمايى ا من مجي  أشــــــــــ ا  العدوانم ولذا فإن  ياب الوعي البيئي ليســــــــــت  

ــية الســـــــ لة اليت يكض ع  ا ال   ــد   عدم امىالك نوابت معلوماتية عن البيئة تلر م من أن  42رتلق ـــــ م إ  أّا تىجســـــ
الفرد هو ال ـــــابا القيقي لىماســـــه مباشـــــرع م  البيئةم وهو صـــــا ب املعلومات واملعطيات ل افة البيئات م  اخىالف ا 

ــلم  43ع ـد امىالكـه للمعلومـةم وهو املقي م القيقي من مـد  الىـ نري علل البيئـة و جم الىـ نري م و ـد كـان لعلمـاً املســــــــــــ
األوا ل اليد  ات اآلاثر الســ ة   تشــ يل الوعي البيئيم  ي  أوضــحت مؤلفاهتم اهىمام م م ذ عشــرات القرون تو 
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عال ة البيئة تإلنسـان واملفاهيم املرتبطة حام وكانت إسـ اماهتم واضـحة   هذا اجملا  أماا  ابن عبد ربهم وابن ف ـالنم  
لذ  عرف البيئة يّا حميا ي ىف  حا اإلنسان من املوارد الارية  سب  روف املعاش ومقى يات العمران  وابن خلدون ا

وال ما اليايت للبيئة م كذلك ابن الطفيل صـــــــا ب الوعي البيئي ال افذم  ي  وضـــــــ  تصـــــــورا  فلســـــــفيا  أخال يا  لعال ة  
 . 44اإلنسان تلبيئة وضرورع ا اف ة علي ا

ــعور   ر ابملســـؤولية  اه البي ة وتدين املســـتلزمات امليلوبة لتحاأبة ابملســـتجدات البي ية:تدين اليـــعو   3ع فىدين الشـ
ــؤولية والواجب الوطين امل اط هلذه الفئةم  ــعور تملســـ ــؤولية ايت كىحد  ع دما ال تدرك القيادات اإلدارية مبدأ الشـــ تملســـ

شــاكل مجهم لذا تلج  بعض ال ومات إىل تبين ســياســات و ا ية وتلى ا  فإن  ياب الشــعور تملســؤولية وااللىزام يولد م
ــركات  ــات والشـــــ ــســـــ ــريعات اليت ت ـــــــمن عدم تعد  املؤســـــ وعقابية حدف إجياد وعي بيئيم كما تلج  إىل األطر والىشـــــ

اطوف م لذا فقد   ر مصطلح األمن البيئيم الذ  عّير ف لكة  تالطمئ ان وهو ضد 45اططوط المراً اليت ت ر تلبيئة
مطلقــا م وعّيرف اصــــــــــــــطال ــا  ينــه  ــدرع اجملىم  علل مواج ــة مجي  امل ــاهر واأل ــدا  اليت تىعل ق تلطبيعــة اليت تؤد  

 .46للع بم أما الفق اً عرفوه ينه االطمئ ان علل الدين وال ف  واملا  والِعر  مما جيعل م  ادرين طدمة األمة
 
 

 اال تصادية اثلثاً: املؤّ رات والقضااي   
مما ال شـــــك  فيه أن الب ية اال ىصـــــادية هي اليت تع   ال شـــــاط اال ىصـــــاد  الرأ ا  ومعد    : ( البنية اال تصــــادية1)

ــ    ــحة  و  تذبذب الوضـــــــ ــمن موازي  الســـــــــوقم تلر م من أّا ال تعطي ف رع واضـــــــ دخل الفرد والقوع الشـــــــــرا ية ضـــــــ
اليت تب   مد  اسى زاف املورد الطبيعي م  ام لذا فإن من أهم مؤش رات اال ىصاد    توزي  الاروات أو مصادر الد خل  

الذ  يقا  مبعد   الدخل الفرد  ونســــبة االســــىامار   معد   الدخل القوميم   اْلداء اال تصـــاد الب ية اال ىصــــاديةم  
اليت تقـا   واحـاـلة املـالـية اليت تقـا  تلفرق ب   جم الصـــــــــــــــادرات والواردات واملعر  ع  ـا تمليزان الىجـار م والتجـارة

 ب سبة املساعدات الى موية اطارجية و يمة الديون مقابل ال اتم القومي اإلمجا  .
ــى الكية واإلنىاجية اليت   رت مؤخرا  ال تدعم الى  مية  : ( أمناط اإلْتاج واالســــــــتهال 2) ال شــــــــــك  ين األمناط االســــــــ

د الطبيعية   ال رع االرضـــــــيةم وتلى ا  فإن املســـــــؤولية تق  علل الد ولة  املســـــــىدامة ن را  ألّا تعمل علل اســـــــى زاف املوار 
رات هذه األمناط هي   إْتاج  م كذلك اســــــتهال  املادةاملصــــــــ  عة وامل ىجة ملا تســــــــى زفه من موارد طبيعيةم ومن أهم مؤشــــــــ 

ــالتم   وإدارة النفاايت ت طريقة47والنقل واملواصـ ــة   الدو    . وتلىا  فإن األزمات العاملية  ري  تف ري ال ا  وخاصــ
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الرأ اليةم  ي  يّيعد الىكري أســـــا  ف ر   ام عليه ال  ام اال ىصـــــاد  يكملهم وهو اطالق يد الرية لىســـــى لك كيب  
م  48ما شـــــاًت وبكري  يود أو  دودم إ  شـــــجعت علل أمناط االســـــى الك املخىلفة و   ا ا مل ميىلك الفرد املا  ال ا 

ــريع ة اإلســـــالمية أمرت تإلنفاق إال أّا ّت عن الىبذيرم فقد بي  ت الدود اليت جيب أن ال يىعداها  تلر م من أن الشـــ
اإلنسـان ببيان  رمة الىبذير واإلسـرافم بل القصـد من  لك هو القصـد واالعىدا    اإلنفاقم ولذا فقد أمر ا تعاىل  

ع ةب ِمْن تإلنفاق تعىدا   ا  تعاىل:  ﴿ ــ  ا  لِيّـيْ ِفْق  ّيو سـ ــ  هّي ا  ّي ال  يّي  لِ بّي ا  ّي نـ ْفسـ  ُ ع ِىِه و م ْن  ّيِدر  ع ل ْيِه رِْز ّيهّي فـ ْليّـيْ ِفْق مم ا آ ــ  سـ
ر ا رب يّيسـْ ي ْجع لّي ا  ّي بـ ْعد  عّيسـْ ه ا سـ   ُ م كما أتح االسـى الك واالنىفاع ب ل ما هو مباح تعىدا  وبدون تبذير.  49﴾ِإال  م ا آ

ْيط اِن أنهّي ل  ّيْم ع دّيو  ي   ا  تعاىل ﴿ ال  ط يِ ب ا و ال  تـ ى ِبعّيوا خّيطّيو اِت الشــــــــــ  م و وله 50﴾مّيِب ن أ يـ   ا ال  ا ّي كّيلّيوا مم ا ِ  اأْل ْرِ    ال 
ىّيمْ تعـاىل  ــْ ّيرّيوا  ِِ  ِإْن كّي ـْ ا ر ز  ْـ ـ اكّيْم و اشــــــــــــ ا الـ ِذين  آم  ّيوا كّيلّيوا ِمْن ط يِ بـ اِت مـ  هّي تـ ْعبّـيدّيون   ﴿ ي  أ يـ  ـ  م فلقـد اتح الىمى  51﴾ِإي 

ــا ل ال قل ينواع ا وكل ما هو طيب ومباحم فاإلنفاق واالســـــى الك أمر مطلوب   تألكل والشـــــرب واللبا  وركوب وســـ
 .  52شرعا  ما مل مرج عن  دود الشرع 

 : حّتّدايت التّنمية.    الثالث املبحث
ــام دو  العامل إىل جمموعى  أ داا جمموعة الدو   عقب ّاية الرب العاملية الاانية ارتف  ال ــعور املخيب تو انقســـــــــ شـــــــــ

ــل  واألخر م وجمموعة   ــة ال ر  من الدخل العاملي والى  مية املىقد مة   كافة اطدمات والســــــــ ــا بة الصــــــــ املىقد مة صــــــــ
 تعيش  روف ا ىصادية  الدو  ال امية اليت أصبحت ار  وراً الصو  علل  صة من الدخل العاملي وتلى ا  جعل ا 

واجىماعية ال تصـــل إىل مســـىو  االنىفاع من الدو  املىقد مةم وكر ســـت جل و ى ا للق ـــاً علل الىخل ب بعد اســـىقالهلا  
 53-السياسيم ومن أهم الى حديت اليت تواج  ا الى  مية ما يلي:

ــى اد إىل منا ج  -1 ــىوردع لىفســـري مّيشـــ لة الىخل ب   البالد   ديت خارجية: وتىما ل هذه الى حديت   االسـ مسـ
ـىاج إىل ف م ُرمي للوصــــــــــــــو  إىل منو ج ت مو   قيقيم كذلك الصــــــــــــــو  علل معومت   الـ امـيةم  ـي  أن الى  مـية حي 
مشـــروطة واليت تىســـبب   مشـــاكل تؤنر علل ميزان املدفوعاتم الرتباط املعونة بشـــروط صـــرف من الدو  املاتةم ولذا  

يت وجود نقص   رقو  األموا  متم من عدم االدخارم ووجود أساليب  ري إنىاجية أو اسىامارية   فإن من الى حد 
ــىو  املعيشـــــــــي لكالبية   ــاري   ويةم و لك الخنفا  املســـــــ  ا  وجود مدخرات وعدم كفايى ا    ا  الر بة لى فيذ مشـــــــ

وجود كوادر مؤهله ف يا م  ي  أنه ال   الســـــــــ ان وضـــــــــعب  درهتم من االســـــــــىفادع من الى  ولوجيا املىا ةم و لك لعدم
 يىوفر الىعليم الفينم وم   لة املوارد ي ون تملقابل االسى الك املىزايد وعدم ال شيد   اإلنفاق.
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 ديت داخلية: وتىما ل   الى حديت الســ انية كالى امي الرهيب الذ  يشــ  ل عبئا  علل املوارد اال ىصــاديةم  -2
تم من ارتفاع املواليد بســـــــــبب الزواج املب ر وتّيعدد الزوجات وال يوجد ت  يم   األســـــــــرعم   ي  ان ارتفاع الســـــــــ ان م

وكذلك من الىحديت ســــــيادع اإلنىاج الزراعي الذ  حيىاج إىل عماله كاريع م وانىشــــــار األمية والى نر تلعادات والىقاليد  
أعباً ال ومة من عصــــــحة وتعليم وإســــــ ان   مما يؤد  إىل اخنفا  مســــــىو  دخل الفرد وارتقاع نســــــب اإلعالة وزيدع 

 .و ريهام كذلك  و   ال شاط اال ىصاد  إىل نشاط اسى الكي وانىشار البطالة
 : حتدايت الّتنمية املستدامة .الرابع  بحثامل

م ذ وجود اإلنســــــان علل ســــــطح األر  والزا  يواجه مشــــــ لة الىواجد والبقاً كفرد   جمىم  مســــــىمرم وهذا ما يد  
م لذا جند ان 54القدرع واإلبداع واطيا  الواســ  لالكىشــافات ال ونية وتطوي  كل ما من شــ نه للبقاً لف ات أطو علل 

الند للى  مية املسـىدامة صـع ب كاريا  من إم انية ومقدرع الدو  ال اميةم و   تصـل هذه الدو  إىل الى  مية    تقرير براندت
 أهم املعو ات اليت تقَ أمام  املسىدامة كان ال بد  م  ا أن تواجه مجلة من الى حديت واملعو ات لى فيذهام ومن 

املســـىدامة ن را  للشـــ وك   اإلم انيات وهذا متم معو ق آخر    مية صـــور الف م والوعي ملف وم الى  التّنمية املســتدامة، 
وهو القصـور   املعارف واملعلوماتم كما تقب الدو  عاجزع تو تطبيق برامم الى  مية املسـىدامة لقصـور الىمويل ومجود 

ذا رمبا نىاج معو ق آخر البيئة املىما لة   البيئات اليت عب  حا اإلنســــــــان وأصــــــــبحت ال ومات عاجزع علل تكيريها وه
ــاج العامة وهذا لرمبا نىاج معو ق أكر هو  ــاج وعدم وجود الو ت ال ا  لإلصــــالح املؤد  إىل املصــ ــارب املصــ وهو ت ــ

 .55اجلمود اإلدار  والسياسي الذ  بسببه ال مي ن  قيق أ  ت مية مسىدامة
:كذلك ميكن أك ْستخلص أهم الّتحدايت من املعو ات اليت تواجم ا    56-لوأبن العَر

ــتقرار يف املنيقة العربية ْتاج ْييا  اْلمن القرمي العَر -1 م فحالة عدم االســـــــىقرار الســـــــياســـــــي  ال يوجد اســـ
تؤد  إىل عدم تشجي  االسىامارم ومن ب تؤد  إىل الد من ال مو والى  ميةم فاملسىامرون مشون البلدان اليت ال يوجد  

ــية خوف ــي  االت  حا اســــىقرار   االن مة الســــياســ ــىقرار يعمل علل تفشــ ــال مم كما أن عدم االســ ا  علل أمواهلم ومصــ
الفقر ن را  لعدم وجود عدالة اجىماعية وكذلك الىوزي  املىباين للاروعم وهذا أي ــا جي ب املســىامر ســواً مســىامر داخلي 

 . 57أو خارجي
ية -2 فيه ينه  د  كبري تو الى  مية   م واليت مما ال شــــــــــــــك  ميـــــــــــكلة الفقر ومايدة حدة اْلمية والبيالة واملديْو

ـــىداـمةم إ  أـنه تلر م من اخنفـا  نســــــــــــــب الفقر   عـددا  من اـلدو  العربـية إال أـنه ال زاـلت نســــــــــــــب الفقر عـ د  املســــــــــــ
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ــبب  ــن نســــــب الفقر في ا      بعض الدو  تزداد في ام وتلى ا  فإن البطالة ســــ ــىويت عالية ف  اك دو  تىحســــ مســــ
   .نىاج وزيدع املديونياتر يسي ن را  الخنفا  اإل

ــرية -3 ــرا  هاما    العملية اإلنىاجية إال أن  هجرة الســــكاك من الريَ إىل املدك احضــ ــر العمل ع صـــ م يّيعد ع صـــ
هجرع املورد البشــــــر  من الريب إىل ال ــــــر مشــــــ لة خطريع تواج  ا مع م الدو  العربيةم  ي  يفقد القطاع الزراعي 

ــبة االكىفاً الذايت من ا اصـــيل الزراعيةمفاعليىه وأنشـــطىه مما يؤد  إىل    ونقص58ال اري من اطســـا ر وأوهلا اخنفا  نسـ
بروز  د  يىما ل   ال ــــكوط علل املرافق  اطدمات   امل اطق الريفية جيعل الســــ ان ي اجرون للمدنم مما يعمل علل 
 واطدمات ال ريةم مما يؤد  إىل تراكم ال فايت وال وضاً وتلو  اهلواً.

درة املياه وتلوثها -4 درة اْلراضـــي الزراعية ْو م جعل من  مة األر   تكرار ظاهرة اجلفاف ومايدة التصـــحر ْو
ــواً أفرادا  أم  1992اليت عقدت   ريو د  جانريو عام  ــاين م  البيئة ســــــــ م ل ة ُرمية لىفصــــــــــح عن الىعامل اإلنســــــــ

مل يســـبق له مايلم وأضـــحت درجات أعلل من   مجاعاتم فالقمة أوضـــحت القلق العاملي ملا شـــ دته األر  من تدهور
 درع اإلصـــالحم ودخلت طور االنىحار اإلنســـاين الشـــاملم  ي  شـــ دت البيئة خال  العقود األخريع تدهورا  مســـىمرا  
ــامةم كذلك تلو  الياع  ــاعدم فالىلو  ب افة أشـــــــ اله من تلو  اهلواً تألأرع أو تلدخان أو تلكازات الســـــ و  تصـــــ

 ريةم وزيدع ال فايت في ام والىحو الت الياتية واملعيشــــية وال ــــارية   أمناط اإلنىاج واالســــى الكم تىطلب البحرية وال 
أســــ  وفق شــــروط بيئيةم ولي  وفق شــــروط اإلنســــانم فال مي ن أن تســــىمر الياع اإلنســــانية ما مل ت ن ه اك ضــــوابا  

 .59 مي الياع علل األر 
وهي ف رع دم نعاليتم يف وضـــــــع اســـــــرتاتيجيات وبرامع التّنمية املســـــــتدامة، حداثة  ربة اجملتمع املدين وع  -5

ومف وم دخل علل ال ا  العرب اإلســــــالميم  ي  برز   البيئة الكربية بســــــمات  ىلفة وتلر م من انه   ر م  مجلة 
الذ  يىحرك فيه اإلنســـان  مفاهيم ســـياســـية  ربية   القرن الىاســـ  عشـــرم إال أنه مل يرز  ي  ا. و د عر ف ينه الف ـــاً 

ليداف  فيه عن مصــلحىه الشــخصــيةم ذي  ير   الدولة  يّا الف ــاً البريو راطيم ويىحو  فيه اإلنســان إىل ع ــو   
ع يقب بي  ا  ريبا   م وهي ف رع  دياة طر ت   العقود األخريع من القرن العشـــــرين دون أن تفىح آفا ا 60مجاعة مســـــري 

 .له رواج ف ر  وسياسي ف رية معي  ةم ل  ه اصبح
م هي  ديت تواج  ا  البي ة السـياسـية وْييا  حقوا اإلْسـاك يف البلداك العربية وحقوا املرأة السـياسـية -6

ال ا  يعيشون علل أر   الدو  ال امية وخاصة الدو  العربية م  ام فالبيئة السياسية وهي اليت تسيطر علل جمموعه من 
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ــىقاللية وهلم  ات  دود معي  ه شـــــريطة توافر ع اـصــــ  ــية األخر م ويىمىعون تالســـ ــياســـ ر حمددع كالىمايز عن البيئات الســـ
  .61مركزية للسلطة
 : التّنمية الياملة من منظور إسالمي ووا ع اجملتمعات العربية واإلسالمية.  الفصل الثالث

يسـمل تألف ار الليرالية الدياة بعد أن دب  الفشـل   يعض الد و  العربية واإلسـالمية عقب الرب الباردع   رت ما 
اليت مدت بفىح الســـــــوق علل مصـــــــراعيهم وتو فت الدولة عن دورها القيقي ذي  تىاح لأل زاب واجلمعيات واجملىم  
املدين الد ور ال بري ل ــمان  قوق اإلنســانم ذي  ت ك الى مية لقو  الســوق الرع واليت ســى ــمن امل اســب للجمي م  

ــاكل لذا  ركت الدو  ا ــلبيات اليت َتلفهم كاملديونية والبطالة واملشـــ ــري  تااه العوملةم تلر م من الســـ ل امية للىحو  الســـ
الســــــــ انية والصــــــــحية والبيئيةم ن را  ل كيزها علل ال مو ال علل الى ميةم فحصــــــــرت اطيارات   جانب الدخل وأالت  

ا الذري     لكم لذا   ر منو ج الى مية البشــــــــــــرية  اجلوانب األخر  اليت وك لت حا  و  الســــــــــــوقم و د أنبىت فشــــــــــــل 
ــي  اطيارات أمام البشـــــــر من تعليم وصـــــــحةم ومســـــــىو  معيشـــــــيم وا  ام  قوقم   ــىدامةم والذ  هدف إىل توســـــ املســـــ
ــاديةم وه ا ايت الى كيد علل دور الدولة   الر ابة واإلشـــــــــراف والى  يم   ــية واجىماعية وا ىصـــــــ و ريت مدنية وســـــــــياســـــــ

حديت وإدارع الســـــوق وآلياتهم هلذا فإن منو ج الى مية املســـــىدامة ير  ين االعىماد ي ون علل نال   و  ومواج ة الى
   62 قيقةم تىمال   الدولة والسوق واجملىم  املدين.

ــىدامة  ات نوابت  وية هي تلك األ  ام   ــاملة ومســـ ولعل ما  ىاجه جمىمعات ا العربية واإلســـــالمية لعمل نورع ت موية شـــ
ه إليـــــه مجي  األبعـــــاد ومجي  اجلوانـــــب املـــــاديـــــة واملع ويـــــة .   اإلســــــــــــــالميـــــة اليت َتلق منو جـــــا  ت موي  إســــــــــــــالميـــــا  يوجـــــ 
وتلى ا  فإنه ال شك  ين عملية ت مية املوارد البشرية يعىمد جنا  ا علل وجود العديد من الع اصر أا ا وجود كفاًات  
ات واملســـــىجداتم كما البد  من تســـــ يل الصـــــو  علل املعرفة بســـــرعة فا قة وبطرق  مدربة و و خرع للىعامل م  املىكري 

امل م  شـب ة املعلومات الد ولية بسـ وله ويسـر ل ل فرد   اجملىم م و كان  آم هم كذلك كان البد  من إُ ة فرصـة الىع
لزاما  ت ايب الىعليم الىقين والىدريب املىخصـــــــص   األدوات الى  ولوجية والىق يات الدياةم من أجل َتريم فوج  ادر 

ــرية    ل اجملىمعات املعلوماتيةم وكان ال بد  من  ــريع الى  مية البشـــ ــاير الى  مية الىعليمية ت مية م مة  علل إمتام مســـ أن يســـ
متا لت    طاع الص حة ف ي اسا  آخر تبىن عليه كافة انواع الى  ميةم ومما ال شك فيه فإن اإلنسان الذ  يىمى  بصحة  
جيدع ســـــــــــي ون  ادرا  علل الب اً والىعمري وخدمة الوطنم كما إن دور ال ومة جيب أن ي ون  اضـــــــــــرا    مت يد البىن 

ىية وتوفري كافة اطدمات وتيســريها لي ىم اإلنســان ويســاهم   الدخل الذ  ســيوفر نصــيب للفرد وتلى ا  ســىســاهم الىح
 ىما    ت ميىه.إن مف وم الى  مية   اإلســـالم يعىمد علل جممل األســـ  الفلســـفية واطصـــا ص اليت يىمي ز حا اال ىصـــاد 
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بد  ذد  اته ي ىم بى مية طا ات اإلنســـان الرو ية والىعبدية اإلســـالمي من  ي  ال شـــاط اال ىصـــاد م ف و نشـــاط تع
 اليت اعله  ادرا  علل االسىمىاع بصورع اف ل م ما كان  در اإلشباع الذ  حيققه.  

" إن الىخل ب مل ي ن  الة أصــيلة وجدت علي ا ا ىصــاديت العامل الاال   بل إخ ــاعه لل فو  األورب بل نشــ  وتطو ر  
 .63وا دع م  نش ع وتطو ر الىقد م   املراكز الرأ الية م ذ القرن الساد  عشر"  ل ة ُرمية 

 .64-وهذا نقد عاْت اليعو  العربية واإلسالمية من حالة الضعَ احضار ، إذ متثّلت يف  ضااي أبرمها:
امية  ات الدخو   : لقد و عت نل  دو  العامل العرب واإلســــــــــالمي   جمموعة البلدان ال  القضــــــــااي اال تصــــــــادية-1

اال ىصــادية امل خف ــة أ  اليت ي ون في ا نصــيب الفرد م خف ــا  جدا م واد أن ت ي البلدان العربية واإلســالمية ضــمن 
طة  طة من الشـــرحية الدنيام      أن عدد بســـيا جدا  من الد و  اليت متا ل الدخو  املىوســـ  الد و   ات الدخو  املىوســـ 

لى ا  فإن ه اك عدد من الد و  البســــــيطة  ات الدخو  اال ىصــــــادية املرتفعة فقام كما جند ين  من الشــــــرحية العليام وت
ــطة الزراعة وهذا يدلل علل الىخل بم وتلر م من  لك فإن   ُخّي  ســـــــــــ ان العامل العرب واإلســـــــــــالمي يعملون   أنشـــــــــ

اع الصــــ اعة يعاين من ضــــعب تلر م من  مســــااة هذا القطاع   ال اتم ا لي اإلمجا  الزالت ضــــعيفةم كذلك فإن  ط
وجود نروع بشـــــــرية كان من األوىل تعليم ا وتدريب ا وأتهيلي ا مبا يىالًم م  ســـــــوق العملم وتلى ا  فإن هذا القطاع أنر 
ــ اعي وهذا ما جعل اهلياكل اإلنىاجية    الة ضـــــــعب   ــلبا  علل  طاع الىجارع اطارجية ن را   دودية ال شـــــــاط الصـــــ ســـــ

ســبب الوضــ  املا  والديون اطارجية املســىدانة من املؤســســات املالية وصــ دوق الب ك الد و  لإلنشــاً والىعمري  مســىمر ب
ــار    65وصــــــ دوق الى  مية الزراعية الى اب  مل  مة األ ذية والزراعة الدولية . ــية انىشــــ ولذا فإن من م اهر ونىا م هذه الق ــــ

أصــبحت بعض الدو  العربية اإلســالمية تســىع  تملعومت الكذا يةم وهي  الفقر واجلوع املىما ل   ســًو الىكذيةم  ي 
الطريقة الســــــــــ لة اليت ســــــــــى ون نىيجى ا الىبعية للدو  املاتة كما أن من أهم   ــــــــــايها اال ىصــــــــــادية البطالة الســــــــــافرع 

ــ انم واهلجرع من الريب لل ــك ينه نىاج ارتفاع معد الت منو الســـــــ ــعب  والطا ات املعطلةم اليت ال شـــــــ مدنم كذلك ضـــــــ
 الىعليم اجلامعي والىدريب.

  ضية التعليم والثقانة والبحوث العلمية والتكنولوجيا.  -2
ــاد    أ  بلد ما مل ي ن ال  ام الىعليمي  ــىقيم أ  ن ام ا ىصـ ــية  ي  لن يسـ ــاسـ ــاي األسـ ــية الىعليم من الق ـ تّيعد   ـ

ــية الىعليم أخذت بعدا  و  ــعا    الدو  العربية واإلســــــــــالميةم إال أن امل  جية اليت مىوافق م  البيئةم وتلى ا  فإن   ــــــــ اســــــــ
اتبعت شــــــــــــ  لت م عطفا  خطريا  علل  رجات الىعليمم ف ان من املف   أن يىم اســــــــــــى باط طبيعة ال  ام الىعليمي  و 
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ــالمـيةم ال ان يىم نقـل ن ـام   رب ب  رع  ربـية  األهـداف واملفـاهيم والقيم والطرق امل طقـية اليت َتـدم البيـئة العربـية واإلســــــــــــ
 .66مسىو اه من بيئاهتم وفقا  لىشريعاهتم اليت ال ت سجم م  اإلسالم

كما أن هذه الق ـــــــية امل مة هي اليت  دد مســـــــار الى  ميةم فلقد كانت والزالت لألمية دورا  كبريا    اخنفا  مســـــــىو  
ع وال ىابة وتلى ا  تصــــــبح الق ــــــية خطريعم إ ا الى  مية داخل الد و م  ي  أن  األمية هي عدم  درع األفراد علل القراً

تعىمد كافة مســـــــارات الى  مية   الد و  علل الاروع البشـــــــرية القادرع علل الى هيل والىدريب كذلك للمخاطر اجلمه علل 
 األمن واالسىقرار داخل القطر الوا د واأل طار األخر .

ــ الية الى  ولوجية   الدو   العربية   ــدرها من بىن هلا ف را  وت  ريا  ف  اك فجوع وكذلك فإن اإلشـــــ ــالمية إمنا مصـــــ واإلســـــ
وتباين ما ب  اططاب والسياسات املىبعة وما ب  الوا  م فحالة ال د    املسىو  الى  ولوجي إمنا هي نىاج سياسات 

ــىورده من معدات ودتتت وطا  رات وم ىجات  عمومية ارت زت   ال  ر للماضــــــــي فقام فالدو  العربية بقدر ما تســــــ
 .67ص اعية وأ ذية و ريهام إال أنه ال زالت بعيدع عن اسىرياد املعرفة الف ية

 القضية الصحية والتلذية -3
ــىشـــفيات ونقص أعدادها   ــًو الىكذية وتدين مســـىو  ال فاًع الصـــحي ة   املسـ ــية الصـــحي ة وسـ مما ال شـــك  فيه ين الق ـ
ــية الصــــحيةم فم  منو عدد   ــا بة هلا   اجملمعات الصــــحية  والعياداتم كل ا م اهر للق ــ ــىلزمات املصــ واالدوات واملســ

. كذلك فقد أشــــارت تقارير م  مة األ ذية والزراعة أن  68الســــ انم كان ال بد  من أن يصــــا به رف  لل فاًع الصــــحية
م  2012 وا  مثـــامنـــا ـــة وُخســـــــــــــــــة مالي  من ال ـــا    العـــامل  تعـــاين من نقص الىكـــذيـــة املزمن   الف ع من عـــام 

   م م  م نسـبة كبريع من الد و  ال امية اليت الزالت تسـري   املسـار  ري الصـحيحم تلر م من  قيق تقد م2014وعام
  الد و  ال اميةم  13.5إىل  23.4علل املسـىو  العامليم وكذلك من  11.3إىل  18.7اخنفا  نقص الىكذية من 

إال أن الر بــة العــامليــة واألهــداف اإلمنــا يــة  تىماــ ل   خفض الــذين يعــانون من نقص الىكــذيــة   الــد و  ال ــاميــة  مبعــد    
هذا اهلدف لي  من الس ل  قيقه    ل ال روف اليت  يا تلعامل  ومما الشك  فيه ين 69م.2015ال صب م  عام 

 العرب من صراعات.
 القضية السياسية -4

برز مصـطلح العامل الاال  عقب الرب العاملية الاانية للداللة علل خ ـوع بعض الدو  لالسـىعمار الكربم ول ن بقت  
 يقد م العلماً الكربيون الىحليل الد يق واملق   للعرب  بعد نيل ا لالســـــــــــــىقال  تئن  ت وط ع املســـــــــــــىعمرين وم   لك مل

لذلك األمرم إمنا أرجعوا األسـباب إىل أن دو  العامل الاال  نفسـ ا من تىحمل املسـؤولية فبع ـ م  ا  بسـبب االنفجار  
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اليد و ريهم  السـ اين واآلخر  ا  بسـبب نقص رأ  املا  إلطالق الى  مية وم  م من  ا  يّا أدين  درية وعادات وتق
م وتبقل أن الق ــــية الســــياســــية هي الق ــــية اليت مز  ت العامل العرب  70 الوا ين األمر طبيعي ومي ن أن متر به أ  دولة 

ــاكل الدودية م إما ملذهبية مقيىه أو لطا فية معي  ه أو  ــام واملشــــــ ــودها اطصــــــ ــالمي وجعلىه دويالت مى ا رع يســــــ واإلســــــ
ــباب اليت جعلت الشــــــعوب ضــــــد ملســــــا ات من األراضــــــي أو للحدود  بي  ا أو للىحزب لدولة مام أو لكريها من األســــ

ولقد صــنَّ املهتمني أســبا  التخلَّ العام يف الدُّول  .  وماهتا أو ال ومة ضـــد شـــعوحا وهي واضـــحة للمف رين
ــالمية ض اآلخر مل إىل صــــ ف  وم  م من صــــ ف ا إىل ســــبب ر يســــي وأســــباب فرعيةم والبع العربية وبعمل الدُّول اإلسـ

م ول ن   هذه الدراسـة سـيىب  البا   الىصـ يب األو م ألنه من امل طق ع د دراسـة  اهرع   جيعل ا  ت تصـ يب مع  
معي  ه و ســـــاســـــة اد أن ه اك أســـــباب ر يســـــية مباشـــــرع وأســـــباب فرعية وكذلك لقرب الىفســـــري من وا   الد و  العربية 

   71 -وبعض الد و  اإلسالمية وهي كما يلي:
م هو البعد عن اإلســـــالم  أوال: ميكن القول أك الســــبب الرئيســــي للتخلَّ يف العامل العَر وبعمل الدُّول اإلســــالمية

القيقي ف صـــبحت بعض الد و  متيل إىل ترف الياع دون األخذ  وانب اإلســـالمم إ  إن األمر وصـــل إىل إســـالم بال 
ــالم دون ا    ــمل اإلسـ ــبحوا حيملون مسـ ــد ق ويكا    روح وال هويةم ف صـ ــبح يىشـ تطبيقم و  اجلانب األخر م  م أصـ

املســا ل العقدية ويصــ  ب ال ا  تلطا فية العقيمة واملذهبية املقيىة اليت ال اين إال خراب للشــعوب واألمم وال ــاراتم  
  إال.       ومن ه ا مي ن القو  ين املش لة ت من   الىخل ب العقد  واالبىعاد عن املف وم القيقي لإلسالم لي

ــار الى  ميةم وال أدلل علل  لك ســـو  دولة ماليزيم اليت تّيعد   أن بعض الد و  اإلســـالمية َتط ت  واجز واضـــحة   مسـ
من الد و  اإلســــالمية القال ل اليت وضــــحت في ا مســــارات الى  مية وأصــــبحت من الد و  اليت يشــــار إلي ا تلب انم وهي 

ــيويةم  ضــــــــــــمن الد و  اليت أطلق علي ا ت مرتبة عالية    ا مة الدو   ات الدليل املرتف    الى  مية   وبلو  ال مور األســــــــــ
البشــرية من خال  ارتفاع العمر املىو   للفرد ع د الوالدع وارتفاع معد الت الىعليم وكذلك نصــيب دخل الفردم ب تعمل  

دع    درهتا الى افســــــــية ب  قيق األمن والماية علل زيدع منو رأ  املا  البشــــــــر  والىقدم   امل  ومة الصــــــــحيةم والزي
 .  72االجىماعية وتقليص معد الت الفقر
ــباب داخلية وخارجيةم وال ير  البا    اثْيا: اْلســــــــبا  الفرعية للتخلَّ ــيم ا إىل أســــــــ م واليت ير  البعض   تقســــــــ

 73-ضرورع لذلكم ألّا أسباب فرعية و د تسبب تداخل لد  البعضم ومن أا ا :
ــا دا    بعض هذه الد و  العربية أســـــبا  تعليمية -1 وهي أســــــباب واضــــــحة أمام املخطط  ول ن يبقل القصــــــور ســــ

ــرب من املدار  كبريا  جدا    الد و  العربية مقارنة تلد و  املىقد مة تلر م من   ــي األمية ونســـب الىسـ ــالميةم فىفشـ واإلسـ
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اططوات اإلجيابية الواســعة خال  العقود األخريع إال أن نســب الىعليم الزالت يوجد حا معامع   بعض الدو  وخاصـــة  
لما زادت نقافة املرأعم كان له األنر ال بري   خفض األمرا  لد  األطفا م ألن  تعليم اإلم م وكما هو معلوم ينه ك

 .74ال بية اجليدع ع د األم تعزز القدرع علل أتم  رعاية أف لم ويعطي ا أكار معرفة بشؤون صحى ا وصحة أطفاهلا
ــا  الياع املادية تّيعد إ د  معامل ال  ام العاملي   األلفية الالثورة التكنولوجية والعلمية وهي  -3 اانية ف ي أســــــ

وا رك اال ي الذ  مل تســـــــــــىّيعد له بعض الدو  العربية واإلســـــــــــالميةم وإمنا أخذت القليل م ه فقام  ي  أصـــــــــــبحت  
الفجوع كبريع بي  ا وب  دو  العامل املىقد مم ولذا فســـــــــــــىصـــــــــــــبح مســـــــــــــى ل ة تلىبعيةم  ي  إّا ال زالت ترفض امىالك 

ــاديةم فالوا   الى  ولوجي   العامل العرب  مقومات العلم والىق ية   ــية واال ىصـ ــياسـ ــة الىبعية السـ ــى ل  بيسـ املىطو رع ولذا سـ
ــور ويفىقد للىكيري والىقد م تلر م من امىالك بعض الدو  م  ا رقو  األموا  طا لة وموارد  واإلســـــالمي يعاين من القصـــ

م ذي   75اعية  ات طبيعة ت  ولوجية ومعدات مىقدمةبشــرية مدربة إال أن ال ىيجة وا دع وهي عدم إ امة مشــاري  صــ 
ولذا فإن الىقانة نشــاط يىعلق أســاســا  تال ىصــاد وتلى ا    مي ن لىلك املشــاري  اســىيعاب عددا  من البا ا  عن العمل.

مي ن أن ت فصــــــــل عن فإن املعرفة والبح  والىطوير تلعب دورا  كبريا     ياع الشــــــــعوبم واألخذ تلىقانة وتطبيقاهتا ال 
 .  76اال ىصادم وهلذا فقد كان االهىمام م صبا    العقد األخري علل ما يسمل مبجىم  املعرفة أو اال ىصاد املعر 

ــلبية   الوطن العربم اليت  اســـــــبا  اجتماعية :-3 وهي ما متا ل   انىشـــــــــار جمموعه القيم واالااهات واملوا ب الســـــــ
 ام الىواكلم واالّزاميةم والطا فيةم والســ وت علل ال لمم واالســى الكيةم وا ىقار  جعلت الىخل ب  ليف ا ومن ضــم 

ــارعم وعدم الرا علل املا  العام واملمىل ات العامةم وعدم ا اف ة  ــوبية والواســـــطة ال ـــ العمل اليدو م واطط  وا ســـ
 اته َتلب كبريم وال ير ل تلشــــــــعوب علل   علل الو تم وال  ام والى  يمم و لبة األلفا  واألف ار العقيمةم وهذا ذد 

 اإلطالق .
: وتىمال   امىالك بعض الد و  العربية مل امن املوارد اال ىصـاديةم اال إنه مل يىم االسـىفادع م  ا  اسـبا  ا تصـادية-4

ه املواردم وع د  مبا مدم الوا   ال ـــار  املشـــرق للوطن العربم ومل يســـىفد املواطن العرب من الدخل الذ  جيىن من هذ 
 اهىزاز االسعار ت ل ال ومات العربية   دوامه ت ى ي تالنىقاا من  قوق املواط  .

ــة5 ــياسـ ــبا  سـ : وهي من األســــباب اليت مي ن أن ت ون داخلية أو خارجيةم فقد ت ون داخلية بســــبب مقدرع   _ أسـ
ة وعدم  بوهلم لىقدمي مصــال م اطاصــةم ال ومة   الىخطيا الســليم من عدمهم كذلك مد  ال زاهة ألع ــاً ال وم

ــا  وا ور الذ  يدور  وله ال م ويقدم إ ا تعار  م  الريةم   ــالم جيعل من مبدأ العدالة اهلدف األســــ لذا فإن اإلســــ
وهلذا جند ين مفردات اإلنصــــــاف والعدالة   أدبيات اإلســــــالم تفوق مصــــــطلحات الرية إ  أنه لي  هتميش بقدر ما  
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. والرية مصـطلح  يمي يرتبا تإلنسـان وهو" القدرع علل الفعل وعدم الفعل تسـىقاللية ومتا ل  77ولويتهو ترتيب لأل
 انوم   قا  إنســـــــــــانيا م ارتبا تلفعل و قه و درته" و يل يّا " ياب القيود اطارجية اليت  و  ب  اإلنســـــــــــان وفعل ما  

علي ا كا ن ال م ـ  إلكراه ويىصـرف ذسـب ما متليه عليه إرادته ميليه عقله و  مىه" و كر يّا" الوضـعية اليت ي ون 
ولذا فإن توافر أكر  در من الرية لإلنسان ل ي يق ي ا ىياجاته له ما يرره م طقيا  ليقي م ام ف ي م مة   78وطبيعىه"

  العيشم وعليه     اهتا من أجل جممل  رية األفرادم وهي م مه لىعزيز فرصـــــــة الفرد للحصـــــــو  علل دخل له  يمىه  
فإن مثة ســــــــببان مميزان لألاية لرية الفرد   مف وم الى ميةم أوهلما أنه ّم معيار  يســــــــىخدم لىقييم جناح جمىم  مام ب  

   79أّا حمدد ر يسي للمبادرع الفردية والفعالية االجىماعية.
اإلســــــــــالمي تلقوع واالســــــــــىقرار والفا  علل ومي ن القو  ين األهداف الى موية   اإلســــــــــالم متا لت   تعزيز اجملىم  

ــمن العدالة مبخىلب  ــاد اإلســــــــالمي وتعزيز الرفاع بىوفري اال ىياجات مبا ي ــــــ ــىقاللية وعدم الىبعية وتفعيل اال ىصــــــ االســــــ
أبعادها اال ىصــــادية واالجىماعية والســــياســــية و ريهام ولقد مشلت وســــا ل الى  مية   اإلســــالم اســــىامار األموا  الفردية 

جلماعية العامة واســــــــــىامار اجل ود البشــــــــــرية واكســــــــــاحا القدرع علل اســــــــــىعما  الى  ولوجيا ملقاومة اهلدر   الطا ات وا
  .80اإلنىاجية واالسى الكية م  تطوير اإلدارات املخىلفة طدمة جوانب الى  مية و قيق أهداف ا

 امليلب الثاين  : النتائع
الطاحمة لالســــــــــىفادع املادية أكار من االســــــــــىفادع العلمية وامل ارية اليت تعمل علل تطوير  اتن را  لاقافة اجملىمع -1

 اإلنسان فإن اإلنفاق العا  ت ون عوا ده حمدودع.
الاجة ملراجعة د ة األهداف والســــياســــات الىعليمية املعىمدع ووضــــع ا موضــــ  الىقييمم وإعادع  صــــيا ى ا      -2

 عجلة الى  مية بىسارع أكر. قق املسىويت املطلوبة لدف  
 .اجملىمعات اإلسالميةتوجد عال ة أتنري وارتباط ب  الى  مية البشرية والى  مية املسىدامة    -3
ــعـت ال ومـ  -4 ــ مـت   الى  ميـة   اتاططا الى مويـة اليت ســــــــــــ لى فيـذهـا تلر م من الىقل بـات اليت مر ت حـام اســــــــــــ

 املسىدامة بش ل ملحو .
إىل  يادع ركب الى  مية املسـىدامة جاً نىيجة الىوسـ   املط رد   الىعليم والىدريب لل وادر مت   ال وادر الوط ية   -5

 الوط يةم واالهىمام بقطاع الصحة من خال  إنشاً املسىشفيات واملراكز الصحي ة اليت زود ت 
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لفىح فرا العمل ودعمه من خال   لع اية تلفرد لرف  مسـىواه املعيشـي من خال  السـعي لببىن  ىية وأج زع ومعداتم 
 برامم  ىلفة.

أســــــ مت خطا الى  مية البشــــــرية بشــــــ ل خاا   صــــــ اعة ال ادر البشــــــر  اجلاهز ألداً رســــــالىه    ىلب   -6
 جماالت العمل.

االســـىكال  الســـيً تباطؤ اططا الى موية   ت فيذ املشـــاري  أد ت إىل عدم الفاعلية    قيق األهداف نىيجة  -7
ــىكال  الشـــــــركات املقاولة بســـــــبب نفو هام وتعارها تططا من بعض املو   ف  ال ومي    القطاعات املخىلفةم واســـــ

 .الى موية اليت املب ية وفق آراً شركات اسىشارية خارجية دون رأ  أهل الل والعقد   البالد
 امليلب الثالث  : التوصيات .

 لىدريب .إعادع  جدولة أولويت ال ومة تل سبة للىعليم وا-1
 االسىمرار   الى حو   لال ىصاد املعر  بطرق جديدع وفاعله.-2
 إعادع  مراجعة برامم ما بعد الىعليم األساسي مبا يؤهل لدخو  املرا ل اجلامعية مب ارات لكوية  وية.-3
 إعادع  فىح املعاهد الف ية وامل  ية ملر لة ما بعد الصب الىاس .-4
 اإلنفاق وترشيده    طاعي الىعليم والص حة ربطه مبعايري اثبىة ومق  ة.إعادع  توجيه -5
 دعم القطاع الصحي تل وادر البشرية األكار أتهيال  وسد ال قص العدد    بعض الىخصصات.-6
 دعم الرعاية ال بوية ملر لة الطفولة املب رع.-7
 إعادع  ال  ر   دعم البا ا  عن العمل .-8
 اطن آبليات الدعم ال ومي وربط ا ذقو ه وواجباته .رف  وعي املو -9
 ضرورع الىوعية أطا الى  مية املسىدامة ب افة جماالهتا .-10
 وض  خطا تشكيلية مساندعم تساعد اططا الى موية    س  الوض  الىعليمي والصحي واال ىصاد  والبيئي.-11
 الى موية م  القطاع اطاا واجملىم  واألفراد .توسي  ر عة الشراكة   وض  اططا -12
  س  بيئة االسىامار   كافة القطاعات .-13
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 م وربط ا مبعايري تقارير الى افسية العاملية ل ل دولةاالسىمرار    دي  بيامت تقارير الى  مية البشرية  -14
 ملسىدامة وإدخا  مؤش رات جديدع .تشجي  البا ا  لىقدمي دراسات   جما  الى مية ا-15

  :اخلامتة
إن جناح الى  مية اال ىصـــادية واالجىماعية والاقافية والســـياســـية أل  بلد تقوم علل  اعدع عمق ا املورد البشـــر م وتلىا   

املىكري  املىح  م فإن ضـــمان  قيق وت فيذ اططا الى موية يبدأ من ت مية املوارد البشـــريةم  ي  إن الع صـــر البشـــر  يّيعد 
ــىامار فيه بقوعم لذا فإن األفراد من املواط    ات الى موية وهلذا فإن بعض األ طار تعمل علل االســــــ    ركة مجي  املىكري 
هم االســىامار القيقي للوطنم  ي  إن االســىامار   املوارد البشــرية يّيعد أف ــل االســىامارات ألّم يشــ  لون الع صــر 

ىم م وتبعا  لذلك فقد برزت أاية الى  مية املسىدامة بش ل عام والى  مية البشرية بش ل خاا و د  األساسي   ب اً اجمل
  وت الدراسة علل فصل املقدمة والفصل الىم يد  وسىة فصو  أخر .

ــية اليت  ــبب ا وأايى ا واملشـــ لة الر يسـ  ي  رك ز فصـــل املقدمة علل  طا الدراســـة من  ي  جما  و دود الدراســـة وسـ
علل أنرها وض  البا   فرضياته وامل  جية اليت ات بع ا لىحقيق أهدافهم كما  وت علل جمموعة من الدراسات السابقة 

 مت االسىفادع م  ا   الدراسة بش ل عام.
ــطلحات وأهداف الى مية والى مية   ــل األو   م  ا املفاهيم واملصــــــ ــو  م ت او  الفصــــــ ــة نالنة فصــــــ ــم  ت الدراســــــ لقد ت ــــــ

والفصـل الااين ت او  مؤشـرات الى مية والى مية املسـىدامة ومباد  ا و ديهتام م أما الفصـل الاال  فقد ت او    املسـىدامة م
الى مية من م  ور إســـــــــــالمي ووا   اجملىمعات العربية واإلســـــــــــالمية م و  ّاية الدراســـــــــــة مت الىوصـــــــــــل لعدد من ال ىا م 

 يقه إلجناز هذا العمل املىواض  .علل عونه وتوف والىوصياتم و  اطىام ال يسعين إال أن أش ر ا
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 - : ائمة املصادر واملراجع
 ۞﴾القرآك الكرمي﴿۞

 أوال: الكتب العربية 
ــام حممود م  .1 م  معـامل االســـــــــــرتاتيجيـة للتّنميـة اال تصـــــــــــاديـة والقوميـة يف البلـداك النـاميـةاإل ـدا ي م هشـــــــــــــ

 م.2009اإلس  دريةم 
م م ىبة العبي ان م الســــــعودية م الطبعة  ا تصـــــادايت املوارد اليبيعية والبي يةمحد بن حممد م   آ  الشــــــي  م .2

 م.2007االوىل م 
دراســة مقارنة    –بو ســعيود م ســارعم دور اســ اتيجية م افحة الفســاد اال ىصــاد     قيق الى مية املســىدامة  .3

 م2013ىري   اال ىصاد الدو  والى مية املسىدامة م  ب  اجلزا ر وماليزيم رسالة مقدمة السى ما  درجة املاجس
 م.1999مدار القلمم دمشقم الطبعة األوىلممدأل إىل التّنمية املتكاملة )رؤية إسالمية(ب ارم عبدال رمي م  .4
م دار أيله لل شــــــــــر والىوزي م الطبعة التّنمية اال تصــــــــادية ســــــــياســــــــيا يف الوأبن العَرالبيايتم فار  رشــــــــــيدم  .5

 م.2008األوىلم
ــاميم  .6 ــرون وموزعونم  العوملة و التنمية البيـــرية املســـتدامة يف الوأبن العَرالىميميم رعد سـ م دار دجلة مشـ

 م.2012
ــات الو ـدع العربـيةم بريوتم   املـياه العربـية التحـد  واالســـــــــــتجـاـبةالىميميم عـبدامـلاـلك خلبم  .7 ممركز دراســــــــــــ

 م.1999الطبعة األوىلم 
ة بني النظام املا  اإلسـالمي  م  لبيـرية يف متويل التّنميةدور املوارد ااجلمل م هشـام مصـطفل م   .8 دراسـة مقاْر

 م .2007م دار الف ر اجلامعي م مصر مالطبعة األوىل م  والنظام املا  الوضعي
ــر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلم  مدأل إىل علم التّنمية الوعم مجا  مو علي صــــاجم  .9 م دار الشــــروق لل شــ

 م.2009
ــر والىوزي مم دار جمـدالالـدُّولـة والتّنميـة يف إأبـار العوملـةدينم ُخشم جمـد الـ  .10 ع مـانم الطبعـة األوىلم  و  لل شــــــــــــ

 م .2004
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م دار امل  ــل اللب ــاينم لب ــانم الطبعــة األوىلم  ا تصــــــــــــادايت الـدول العربيـة وحتـدايت التّنميـةخليفــةم عــاد م  .11
 م.1996

م وزارع احلول للميـــــــــــكالت البي يـة العـامليـة القيم اإلســـــــــــالميـة ودورهـا يف تقـدمياطليليم أمحـد بن محـدم  .12
 م .2010األو اف والشؤون الدي يةم  

ــتدامة،ربي م حممد عبدالعزيزم  .13 دار اليازور  العلمية لل شــــــــــــــر والىوزي م األردنم الطبعة  التّنمية اجملتمعية املســــــــ
 م .2015األوىلم 

 م.2008 زمم بريوتم الطبعة األوىلم م دار ابن  احملانظة علَ البي ة من منظور اسالميالريسوينم  طبم   .14
ْـة العربـية أك تتلـلب  ز النم أنطوانم  .15 العر  وثورة املعلوـمات، دراســـــــــــة بعنواك  كيَ ميكن لـقدرات التـقا

 م لب انم الطبعة األوىلم  44مركز دراســات الو دع العربيةم ســلســلة كىب املســىقبل العرب ع علَ ْقاط ضــعفنا الراهنة،
 م.2005

 م.2016م الوراق لل شر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلمنة النبوية و ضااي التّنمية البيريةالسزرمانم حممدم   .16
ــرطاو م فؤاد عبد اللطيبم   .17 ــر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلم  البي ة والبعد اإلســـالميالسـ ــريع لل شـ م دار املسـ

 م.2007
ــعيدم حممد الســــــيدم   .18 مية، دراســـــة بعنواك ْظرية التبعية  اال تصـــــادايت العربية وتنا ضـــــات الســـــوا والتّنســــ

ــىقبل العربعوتفســـَ  لَ اال تصـــادايت العربية ــلة كىب املســ ــات الو دع العربيةم ســــلســ  م بريوتم  40م مركز دراســ
 م .2005الطبعة االوىلم 

م م شـــورات الليب القو يةم محاية البي ة يف ضــوء القاْوك واإلدارة والرتبية واإلعالمالشـــيخليم عبد القادرم  .19
 م.2009بريوتم 

ص دوق    دور احكومات اإلمنائي يف ظل االْفتاح اال تصاد ،الصادقم علي توفيقم وليد عدمن ال رد  م   .20
 م.2001ال قد العربم مع د السياسات اال ىصاديةم شركة ابو يب للطباعة وال شرم  

اك  التّنمية املستدامة والعال ة  راسات يف التّنمية العربية الوا ع واآلناا، دراسة بعنو عبدام عبد اطالقم د .21
ــات الو دع الع بني البي ة والتّنمية، ــىقبل العربمركز دراســــــــ ــلة كىب املســــــــ ــلســــــــ  م بريوتم الطبعة االوىلم  13عربيةم ســــــــ

 م .1998
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م دار الســالم للطباعة وال شــر  أبعاد التخلَ اال تصــاد  يف العامل اإلســالميعبد الســالمم مصــطفل حممودم  .22
 م.2010عة األوىلم والىوزي م مصرم الطب

ــر والىوزي م األردنم  أرانة التنمية والتنمية البيــــــــرية املســــــــتدامةالعبيد م عبداجلبار حممودم  .23 م الامد لل شــــــــ
 م.2012الطبعة األوىلم 

م دار ال فا   تيبيقية -ْظرية التوميع يف اال تصـــاد اإلســـالمي دراســـة  صـــيليةعقلم مدية  ســــن حممدم  .24
 م.2011األردنم الطبعة األوىلم لل شر والىوزي م 

ــاملة للمجتمعات اإلســـــــالمية، املدينة املنورة، بانم حمرو  أمحد إبراهيمم   .25 دار اإلميانم الطبعة  التّنمية اليـــــ
 م.2009الاانيةم  

ــرتاتيجيات،فىح ا مســـــــعد  ســـــــ م  .26 ــتقّلة، املتيلبات واالســـ وال ىا مم مركز دراســـــــات الو دع   التّنمية املســـ
 م.1995م الطبعة األوىلمالعربيةم بريوت

دار اســــــــامة لل شــــــــر والىوزي م  اســــــرتاتيجيات (،  –مناذج  -التّنمية ) ْظرايت انةم ا اعيل حممدم ا ىصــــــــاد   .27
 م .2012األردنم الطبعة األوىلم 

م دار الســــــــــــــحاب لل شــــــــــــــر والىوزي م ، التّنمية يف ظل عامل متلَحممودم حممود حممدم أمحد عبد الفىاح مجي .28
 م.2008القاهرعم 

دولة الرناهية االجتماعية، دراســـــــة بعنواك تداعيات الزايدة الســـــــكاْية يف الوأبن م صـــــــــورم حممد ابراهيمم   .29
َه علَ أليات الرناه االجتماعي م مركز دراســــات الو دع العربيةم بريوتم املع د الســــويد  تإلســــ  دريةم  العَر و ث

 م.2006الطبعة األوىلم 
ىامارات الاقافية م م الدار الد ولية لالسـ ادئ التّنمية املسـتدامة )ترةة  اء  ـاهني (، مبموسـشـيتم دوجال  .30

 م .2000مصرم 
 اثْيا : الندوات واملؤمترات وامللتقيات  

م ندوع الىعليم   أولوايت التعليم يف العامل اإلســـــالمي يف القرك احاد  والعيـــــرين جابرم عبدالميد جابرم  .31
 اإلسالمية ومىطلبات الى  مية الشاملةم البحرينم م ىبة املعارف اجلديدعم املكرب.الد و  
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م املؤمتر تنمية املوارد البيـرية وعال تها بسـوا العمل يف دول جملا التعاوك اخلليجيعبا م سـ يلة حممدم  .32
مية اإلدارية ومع د اإلدارع العامة بســـلط ة العرب الااين لى مية املوارد البشـــرية وتعزيز اال ىصـــاد الوطينم امل  مة العربية للى  

 .م2010عّيمانم مسقا
ــتدامة يف الوأبن العَرعبد الر يمم حممد عبدالر يمم  .33 ــرية ومقومات حتقيق التّنمية املســـ م مؤمتر التّنمية البيـــ

 م.2007الى  مية البشرية وانرها علل الى  مية املسىدامةم امل  مة العربية للى  مية اإلداريةم مصرم 
امللىقل الد و  رأ  املا  أثر تنمية املوارد البيــــرية علَ تعظيم رأس املال البيــــر ، لعجلوينم حممد إ با م ا .34

 م.  2011الدياةم تالف ر    امل  ما
 
 
 

ــلطـان أمحـد خليبم األمن ال  ـا ي  .35 والتّحـدايت البي ـية، التّنمـية البيـــــــــــرـية ا  مرادم نوا  يون  حممـدم وســــــــــــ
ــىدامةم امل  مة التّنمية املســــــــتدامة يف الوأبن العَرومقومات حتقيق  م مؤمتر الى  مية البشــــــــــرية وانرها علل الى  مية املســــــــ

 م .2007العربية للى  مية اإلداريةم مصرم 
ةم لب ـانم الطبعـة األوىلم  م مركز دراســـــــــــــــات الو ـدع العربيـ كلمـة اجلـامعـة العربيـةاهلـاد م م ـد  مصــــــــــــــطفلم  .36

 م.1995
 لرسائل اجلامعية  اثلثا : الدورايت وا

مطبعة األمانة العامة جملل  الىعاون   التّنمية املســـتدامة يف اململكة العربية الســـعودية،الربعيم ا اعيل نور م  .37
 م . 2012م 77لدو  اطليم العربم العدد

م دراســـــــة التنمية املســــــتدامة وا تصــــــاد املعرنة يف الدول العربية، الوا ع والتحدايتري  م بو لصـــــــباع م  .38
م رسالة مقدمة السى ما  درجة املاجسىري   اال ىصاد الدو  والى مية  اليمن  -اجلزا ر–مقارنة اإلمارات العربية املىحدع 

 م .2013املسىدامة م  
ذ  مقدم ل يل  دراســــة جلرانية، –التّنمية البيــــرية يف ســــلينة عُماك الســـــيابم أمحد بن مصـــــر بن عليم   .39

 .2014ابم القاهرعم درجة الدكىوراه   اآلد
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دراسـة  ياسـية لقياع التعليم والتدريب يف سـلينة عماك كمؤ ـر لتنمية املوارد  السـياب م طالب بن علي م  .40
م رســــــــالة مقدمة الســــــــى ما  درجة   م(2008-1987البيــــــرية يف ظل ا تصــــــاد مبِ علَ املعرنة أالل الفرتة )

 م.2012املاجسىري   اال ىصادم 
ــة حتليليـة(،التّ عبـد اطـالقم مصــــــــــــــبم  .41 جملـة   نميـة وإدارة التّنميـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة)دراســـــــــ

 م .1989م ال ويتم 57دراسات اطليم العربم العدد
ــةم أمحدم  .42 ــوء العقيدة اإلســــالميةعبد العوايشـــ ــكاك العامل اإلســــالمي يف ضــ ــرية لســ م مؤتة  تنمية املوارد البيــ

 م. 2010معة مؤتهم األردنم اجمللد الااينم العدد الااينم للبحو  والدراساتم جملة علمية حم مةم جا
 ْـدرة رأس املـال وصـــــــــــعوبـة إدارة عمليـة التّنميـة )املوارد احملليـة (،عبـدالكفورم حممـد عبـداملعطيم اإلدار م  .43

 م .1987مسقام العدد الاامن والعشرونم–مع د اإلدارع العامةم املطاب  العامليةم سلط ة عّيمان 
العصـــــــيميم عايد عبدام املســـــــؤولية االجىماعية للشـــــــركات تو الى  مية املســـــــىدامةم اليازور م االردنم الطبعة  .44

 2015األوىلم 
 م .1998م الدار العربية لل ىابم مج ورية مصر العربيةممقاالت يف التّنمية البيرية العربيةعمارم  امدم  .45

َها رابعاً :  التقارير واإلحصاءات واملنظمات اهي ات الرمسية وْي
األمانة العامة جملل  الىعاون لدو  اطلم العربم الدليل املو د للمفاهيم واملصطلحات اإل صا ية املسىخدمة  .46

 م.2010  دو  جمل  الىعاونم مطبعة األمانة العامة لدو  جمل  الىعاونم الطبعة الاانيةم 
م مطبعة األمانة العامة لدو  اجملل م التيوير اليامل للتعليم بدول اجمللاون اطليجيم أمانة جمل  الىعا .47

 م.2004
الب ك الدو م ب ك البيامت العامليم   .48

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx 
 أامسا :  بكة املعلومات الدُّولية .49
م املو   اإلل  وين األم  العام لألمم املىحدع  كو م  ع انم .50

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 
  أثر التعليم يف تنمية املوارد البيرية يف ا تصاد املعرنة البم فوزيةم   .51

http://www.basrahcity.net/pather/report/ammh/56.html 

http://www.basrahcity.net/pather/report/ammh/56.html
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52. www.alecso.org/siteاملو   اإلل  وين    اليوم العاملي لألميةلل بية والاقافة والعلومم   ةامل  مة العربي 
53. www.fao.or  م املو   اإلل  وين تقرير حالة اْعدام اْلمن اللذائي يف العاملم  مة األ ذية والزراعةم 
54. http://ar.wikipedia.org/wiki    م ويكيبيداياملو   اإلل  وين 
55. http://www.ausde.org/   أياث لال اد العرب للى  مية املسىدامة والبيئةم  املو   اإلل  وين

  املو   اإلل  وين  http://www.mrefa.org/index.php  ودراسات
م املو   اإلل  وين جوهاْسربغإعالك  م  ألمم املىحدعهيئة ا .56

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 

 https://home.trc.gov.om،م2015جمل  البح  العلميم تقرير  .57

 https://www.meca.gov.om/ar/module.php،مو   وزارع البيئة والشؤون امل اخية .58
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علل املعرفة  ي  ر : السيابم طالب بن عليم دراسة  ياسية لقطاع الىعليم والىدريب   سلط ة عمان كمؤشر لى مية املوارد البشرية    ل ا ىصاد مبين  5
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اليمنم   -اجلزا ر –ىحدعي  ر: ري م بو لصباعم الى مية املسىدامة وا ىصاد املعرفة   الدو  العربيةم الوا   والىحديتم دراسة مقارنة اإلمارات العربية امل  9 
 م .2013اال ىصاد الدو  والى مية املسىدامةم  رسالة مقدمة السى ما  درجة املاجسىري   

دراسة مقارنة ب  اجلزا ر وماليزيم رسالة مقدمة   –ي  ر مبو سعيود م سارعم دور اس اتيجية م افحة الفساد اال ىصاد     قيق الى مية املسىدامة  10 
 م . 2013السى ما  درجة املاجسىري   اال ىصاد الدو  والى مية املسىدامة م 

علمية حم مةم ي  ر: عبد العوايشة م أمحدم ت مية املوارد البشرية لس ان العامل اإلسالمي   ضًو العقيدع اإلسالميةم مؤتة للبحو  والدراساتم جملة   11
  215مم ا 2010جامعة مؤتهم األردنم اجمللد الااينم العدد الااينم 

أ  املا  وصعوبة إدارع عملية الى  مية عاملوارد ا لية  م مع د اإلدارع العامةم املطاب  العامليةم سلط ة  ي  ر: عبدالكفورم حممد عبداملعطيم اإلدار م ندرع ر   12
 . 12مم ا 1987مسقام العدد الاامن والعشرونم –عمان 

المي وال  ام املا  الوضعيم دار الف ر ي  ر: اجلمل م هشام مصطفل م دور املوارد البشرية   متويل الى  مية م دراسة مقارنة ب  ال  ام املا  اإلس  13
 23 -22م مالطبعة األوىل م ا 2007اجلامعي م مصر م 

 9م ا1999ي  ر: ب ارم عبدال رمي م مدخل إىل الى  مية املى املة عرقية إسالمية مدار القلم م دمشقم الطبعة األوىل م 14
 14ما2011ديت الوا   من م  ور إسالميم دار اجلامعة اجلديدعم اإلس  دريةمي  ر: حماربم عبد العزيز  اسم م الى  مية املسىدامة    ل   15
 .16ي  ر:  بان م حمرو  أمحد إبراهيمم مرج  سابقم ا  16
 23م م ا 2004ي  ر: ُخشم جمد الدينم الد ولة والى  مية   إطار العوملةم دار جمدالو  لل شر والىوزي م عم انم الطبعة األوىلم   17
م ال ويتم 57العدد  ي  ر: عبد اطالقم مصب م الى  مية وإدارع الى  مية   دولة اإلمارات العربية املىحدععدراسة  ليلية م جملة دراسات اطليم العربم 18

 98مم ا 1989
  117مم ا 1995م صاج وآخرونم الى  مية العربية وآفا  ا املسىقبليةم     لل شرم م ىبة الفالح لل شر والىوزي م األردنم ي  ر: الطيطي  19
 45ي  ر: عبا م س يلة حممدم مرج  سابقم ا  20
 .208ي  ر:  انةم ا اعيل حممدم مرج  سابقم ا   21
 7ي  ر: عبد الر يمم حممد عبدالر يمم مرج  سابقم ا  22
 131ي  ر:  الوعم مجا م وآخرونم مرج  سابقم ا  23
 17ي  ر: موسشيتم دوجال م مرج  سابقم ا   24
 86م ا1990ي  ر: الد لةم فيص عبد الرقوفم وآخرونم دراسات  و  الى  مية   الوطن العرب م مديرية امل ىبات والواث ق الوط يةم   25
 8م ا2009ةم مركز الروادم دار جلي  الزمان لل شر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلم ي  ر : اجليوسيم وليدم أس  الى  مية اال ىصادي  26
والواث ق القوميةم  ي  ر: علي م ماهر أبو املعاطي م االااهات الدياة   الى  مية الشاملة م معاجلة حملية ودوليه عاملية لق اي الى  ميةم دار ال ىب  27

 29- 28امم 2012القاهرعم الطبعة األوىلم 
 http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.htmlهيئة األمم املىحدع م إعالن جوهانسرل م املو   اإلل  وين  28
 .210ي  ر:  انةم ا اعيل حممدم مرج  سابقم ا 29
م 2014دراسات الو دع العربيةم لب انم الطبعة األوىلم  ي  ر:  رينم حجتم الى  مية اإلنسانية العربية   القرن الاد  والعشرين أولوية الىم  م مركز  30
 82ا
 150ي  ر: الزعيبم علي زيدم مرج  سابقم ا  31
   141سورع األنعام م اآلية ع  32
 65مم ا 1998ي  ر: عمارم  امدم مقاالت   الى  مية البشرية العربيةم م ىبة الدار العربية لل ىابم مج ورية مصر العربيةم   33
م 1995وىلمىح ا مسعد  س  مالى  مية املسىقل ة م املىطلبات واالس اتيجيات م وال ىا م م مركز دراسات الو دع العربية م بريوت م الطبعة األي  ر: ف  34
 93-74ا
 م األردنم الطبعة األوىلم تطبيقيةم دار ال فا   لل شر والىوزي  -ي  ر: عقلم مدية  سن حممدم ن رية الىوزي    اال ىصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية  35

   192مم ا2011
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 10ي  ر: عبد الر يم م حممد عبدالر يم م مرج  سابق م ا  36
ات الى  مية جابر م عبدالميد جابرم أولويت الىعليم   العامل اإلسالمي   القرن الاد  والعشرين م ندوع الىعليم   الد و  اإلسالمية ومىطلب  ي  ر م  37

 10م ا  1996الشاملة م البحرين م م ىبة املعارف اجلديدع م املكرب م 
 31ي  ر: خليفةم عاد م مرج  سابقم ا   38
م حممد ابراهيم م دولة الرفاهية االجىماعية م دراسة بع وان تداعيات الزيدع الس انية   الوطن العرب وأتنريه علل أليات الرفاه ي  ر : م صور   39

 472م م ا 2006مركز دراسات الو دع العربية م بريوت م املع د السويد  تإلس  درية م الطبعة األوىل م  مياالجىماع
 245رج  سابقم ا ي  ر: توفيقم حمب خلةم م  40
مة   الوطن العرب م ي  ر:  ا  مراد م نوا  يون  حممد موآخرون م األمن ال  ا ي والى حديت البيئية  م الى  مية البشرية ومقومات  قيق الى  مية املسىدا 41

 124م م ا 2007صر مؤمتر الى  مية البشرية وانرها علل الى  مية املسىدامة م امل  مة العربية للى  مية اإلدارية م م
 10-9مم ا2009ي  ر: الشيخلي م عبد القادر م محاية البيئة   ضًو القانون واإلدارع وال بية واإلعالمم م شورات الليب القو يةم بريوتم   42
 124ي  ر:  ا  مراد م نوا  يون  حممد موآخرون م مرج  سابق م ا   43
مم ا 2010أمحد بن محد م القيم اإلسالمية ودورها   تقدمي اللو  للمش الت البيئية العاملية م وزارع األو اف والشؤون الدي ية م  ي  ر: اطليلي م  44
16 
 124ي  ر:  ا  مراد م نوا  يون  حممد موآخرون م مرج  سابق م ا  45
 23-20ي  ر: الشيخلي م عبد القادر م مرج  سابقم ا  46
 14م م حممد عبدالر يم م مرج  سابق م ا ي  ر: عبد الر ي  47
  125مم ا 2011ي  ر: املقداد  م خالد  سان يوسب م عامل الفقراً اجلدد م دار ال فا  لل شر والىوزي  م األردن م الطبعة األوىل م   48
  65سورع الطالق م اآلية ع  49
   168سورع البقرع م اآلية ع  50
   172سورع البقرع م اآلية ع  51
األسباب واملخاطر امل تبة علي ا وكيب عاجل ا اإلسالم م دار الف ر اجلامعيم اإلس  درية م   –: عبد البار  م سيب اإلسالم  س  م البطالة ي  ر  52

 162-160م م ا2012الطبعة األوىل 
 127-113ي  ر:  الوع م مجا  م وآخرون م مرج  سابقم ا   53
 50محد بن حممد م مرج  سابقم ا  ي  ر: آ  الشي  م  54
ات العاملية وا لية الدياة م امل ىب اجلا  55 معي الدي م مصرم الطبعة  ي  ر: مجي م أمحد عبد الفىاح م الى  مية املسىدامة   اجملىم  ال امي   ضًو املىكري 

 49-48م م ا 2013األوىل 
  88ي  ر :البيايت م فار  رشيد م مرج  سابق م ا 56
 214م ا2010ي  ر: الشرفات م علي جدوع م الى  مية اال ىصادية   العامل العرب م دار جلي  الزمان لل شر والىوزي  م االردن م الطبعة األوىل م   57
 119ي  ر: املرزو ي م عمر فيحانم مرج  سابقم ا 58
م دراسة بع وان  الى  مية املسىدامة والعال ة ب  البيئة والى  مية م مركز دراسات ي  ر: عبدا م عبد اطالق  مدراسات   الى  مية العربية الوا   واآلفاق    59

 228- 227م ا1998 م بريوتم الطبعة االوىلم 13الو دع العربية م سلسلة كىب املسىقبل العرب ع
دين ب  ال  رية واملمارسةم دار الف رم املعاصرم بريوتم ي  ر: اجل حاينم البيبم وآخرونم اجملىم  املدين وأبعاده الف ريةم دراسة بع وان اجملىم  امل   60

 16-11مم ا2003الطبعة األوىلم 
 36ي  ر: عبد السالم م مصطفل حممود م مرج  سابقم ا   61
 4مم ا2012ي  ر: الىميميم رعد ساميم العوملة و الى مية البشرية املسىدامة   الوطن العربم دار دجلة مشرون وموزعونم   62
كز دراسات عيدم حممد السيدم اال ىصاديت العربية وت ا  ات السوق والى  ميةم دراسة بع وان ن رية الىبعية وتفسري َتلب اال ىصاديت العربيةم مر س  63

 116مم ا2005 م بريوتم الطبعة االوىلم 40الو دع العربية م سلسلة كىب املسىقبل العرب ع
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 . 45  سابقماي  ر:  بانم حمرو  أمحد إبراهيم م مرج  64
مم  2010 ي  ر: عبد السالم م مصطفل حممود م أبعاد الىخلب اال ىصاد    العامل اإلسالمي م دار السالم للطباعة وال شرم مصر م الطبعة األوىل م 65
 56ا 
 51م ا2000ة األوىل مطو ان م مصطفل عزت م الىطوير الىعليم واجملىم    الدو  العربية م بيسان لل شر والىوزي  م لب ان م الطبع  66
 100-95مم ا  2007دراسة   املو   والوا   م دار الطليعة م بريوتم الطبعة األوىلم –ي  ر: اليحياو  م حيىيم العرب وشب ات املعرفة   67
 52م ما 2007دراسة   عمل االجىماع م مؤسسة شباب اجلامعة م –ي  ر: رشوانم  س  عبدالميد أمحدم الفقر واجملىم   68
 http://www.fao.orgي  ر: م  مة األ ذية والزراعة م تقرير  الة انعدام األمن الكذا ي   العامل م املو   اإلل  وين   69
 5م ا1997ي  ر: مشروب م إبراهيم م   اي الىخل ب والى  مية   العامل الاال  م دار امل  ل اللب اين م لب ان م الطبعة األوىل م   70
 . 51ي  ر:  بانم حمرو  أمحد إبراهيم م مرج  سابقم ا   71
  132- 131ي  ر: جليبم علي عبدالرزاق ممرج  سابقم ا  72
 45ي  ر:  بان م حمرو  أمحد إبراهيم م مرج  سابقم ا  73
 30-29مم ا1996األوىل م ي  ر: خليفةم عاد م ا ىصاديت الدو  العربية و ديت الى  مية م دار امل  ل اللب اينم لب ان م الطبعة   74
  36ي  ر: عبد السالم م مصطفل حممود م مرج  سابقم ا 75
مركز دراسات  ي  ر: ز الن مأنطوان م العرب ونورع املعلومات م دراسة بع وان  كيب مي ن لقدرات الىقانة العربية أن تىكلب علل نقاط ضعف ا الراه ة م  76

 139م م ا 2005   م لب ان م الطبعة األوىل م 44 عالو دع العربية م سلسلة كىب املسىقبل العرب
م الطبعة األوىل  ي  ر: الطويلم رواً زكي يون م الى  مية املسىدامة واألمن اال ىصاد     ل الدميقراطية و قوق اإلنسانم زهران لل شر والىوزي  األردن   77

 150مم ا 2010
  175-174مم ا2013م 4م عدد41الجىماعية ع الرية والى  مية  دراسة  ليليةم جملد ي  ر: أبو هزميم طارق زيدم وآخرونم جملة العلوم ا  78
ال ويتم  303ي  ر: صنم أمارتيام ترمجة شو ي جال م الى مية  ريةم مؤسسات  رع وإنسان مىحرر من اجل ل واملر  والفقرم عامل املعرفةم سلسلة   79

 . 31مم ا2004الطبعة األوىلم 
 179-178مم ا 2010الطبعة األوىلم  م ل عبد الافظم إدارع الى  مية م دار زهران لل شر والىوزي م األردنمي  ر: العواملهم   80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017          

 
 124 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


