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 التنمية البشرية المستدامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
 -بمنظور جغرافي معاصر  -

 
 أ.د. محمد أزهر سعيد السماك

 جامعة الموصلكلية التربية / قسم الجغرافية/ 
 

 مستخلص البحث
تتتتلخص مشتتالة البحتتث فتتي أن وايتتا التنميتتة البشتترية فتتي مجلتتس التعتتاون لتتدول 

ن تواضا في األداء مقارنة بدول أخرى: متقدمة وناميتة بستواء. الخليج العربي تعاني م
وتنتتايو واختتتهيك هياليتتة ماانيتتة فيمتتا بينذتتا يستتيما ميا نظرنتتا للتنميتتة البشتترية متتن 
خهل "مناهج الرفاهية البشرية للشعوب العربيتة" امستتديدين متن يمليتة التنميتة فضته  

امة ويد جتاء هتيا البحتث بتنهث نقتا  ين اونذم مشاراين فيذا بمنظور التنمية المستد
 رئيسية، هي:

وايتتا التنميتتة البشتترية فتتي مجلتتس التعتتاون الخليجتتي فتتي ضتتوء م شتتراك القيتتاس  .1
 الامي.

 موارد النروة واألداء اييتصادي. .2

 المنظومة البيئية الخليجية بمنظور التنمية المستدامة. .3

 مشاالية الوايا واستشراف المستقبل. .4

لصورة المنتظرة لمجلس التعاون الخليجي يمان أن تاتون أانتر ويد انتذينا ملى أن ا
 تدا ي  يسيما ميا شذد هيا اإليليم ما نسميه )نذضة أمة(.
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 المقدمة
بأنها نمط من  أنمناط التنمينةس تسنعى إلنى ت  ين  تعرف التنمية المستدامة 

التننننواز  بنننني  النئننننام البي ننننت وايقتصننننادي وايجتمننننا تس وتسننننهم فننننت ت  ينننن  
ى قدر من  النمنو وايرت ناوس والتنمينة المسنتدامة فنت تصنورنا منت التنمينة أقص

ي بإشننننتراط أالمتجننننددت التننننت تسننننعى إلننننى ترشننننيد اسننننته   المننننوارد الطبيعيننننة 
يتعنننارع منننئ البي نننةس وانط قننناص مننن  منننيا التصنننور فنننإ  السنننعت ن نننو التنمينننة 

اركة المستدامة يتطلب تضافر أربعة مرتكزات مت نئنام سياسنت ين م  بالمشن
الفعالة للجمامير فت صنئ ال رارس ونئام اقتصادي متطور قادر  لى ت رير 

يعتمند م سسنات المجتمنئ  اجتما يناص  س ونئامناص كافنة ال يود ايقتصنادية والمالينة
 المدنت لإلنتاج والخدمات بسواوس فض ص    نئام إداري متطور.
ايقتصنناديس  والتنميننة البشننرية جننزواص منن  نئريننات التنميننة ونئريننات النمننو

وقد تطور مفهومها خ ل أربعة   ود ونيف م  الزم . وقد تم استخدام  دت 
تعننابير للديلننة  لننى مفهننوم التنميننة البشننريةس منهننا تنميننة  العنصننر البشننري س 
 وتنمية رأس المال البشري س  وتنمية الموارد البشرية س  والتنمينة ايجتما ينة س 

بشنننرية  فنننت ت رينننر برننننامد ا منننم المت نننندت إلنننى أ  تنننوج باسنننتخدام  التنمينننة ال
اإلنما ت فت  ت رير التنمية البشرية س مئ مطلئ التسعينات. وكا  م  البندمت 
أ  تتباي  مضامي  ميا المفهوم بتباي  التسميات. ففت الخمسينات ارتبط ميا 
المفهنننوم بنننن  مسنننا ل الرفننناث ايجتمنننا ت  تنننم انت نننل إلنننى التركينننز  لنننى  التعلنننيم 

  تننم   لننى إشننباج ال اجننات ا ساسننية  تننم  تشننكيل ال نندرات البشننرية  والتنندريب
وكننيل  مضننمو   تمتننئ البشننر ب نندراتهم المكتسننبة فننت بي ننات ملننىو أجواومنننا 

 .(0)ال رية السياسية وا ترام   و  اإلنسا 
يا كا  ما ت دم  يشنير إلنى أ  البشنر صنانعو التنمينة منهجناص ووسنيلة آنفناص وا 

معروفاص مني قرو  خلت. ف د قنال أرسنطوإ إ  التنروت  فهم مدفهاس يل  ما كا 
ي تمتنننل الخينننر النننيي يسنننعى لت  ي نننم فهنننت مجنننرد شنننتو مفيننند للوصنننول إلنننى 
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. أو كما يكر أبن  خلندو  فنت م دمتنمإ إ  اإلنسنا  جاينة جمينئ (2)شتو آخر
. وقنند جنناو فننت برنننامد (3)مننا فننت الطبيعننةس وكننل مننا فننت الطبيعننة مسننخر لننم 

ما تإ للتنمية البشرية جانبا  مماإ تشنكيل ال ندرات البشنرية ا مم المت دت اإلن
ما للتمتئ إكت س  مستوى الص ة والتعليم والمهاراتس وانتفاج الناس ب دراتهم 

بوقت الفراغ أو فت ا جراع اإلنتاجية والت افية وايجتما ية والسياسيةس وما 
منيي  الجنانبي   لم تستطئ منامد التنمية البشنرية ت  ين  توافن  أو تنواز  بني 

 .(4)فإ  الشعور باإل باط يصبح نتيجة طبيعية
وقننند تنبنننم العنننالم للعديننند مننن  المشنننك ت الخطينننرت التنننت تهننندد  ينننات سنننكا  
المعمنننورتس وتمخضننننت الجهننننود الدولينننة فننننت مننننيا المجنننال  نننن  بننننروز  مفهننننوم 
التنميننة المسننتدامة  الننيي تبلننور  ول مننرت فننت اللجنننة العالميننة للبي ننة والتنميننة 

ومنني يلن   1991ليي ي مل  نوا   مست بلنا المشتر   ونشر  ول مرت  نام ا
التنناريب بنندأ ايمتمننام بهننيا النننمط منن  التنميننة فئهننرت العشننرات منن  التعنناريف 
والتفاسنننننير للم تنننننوى والمنهجينننننة وا ب نننننا  العلمينننننة. ف ننننند  رفهنننننا دوجننننن س 

لمسنننت بل بأنهنننا تنننوفير الرفامينننة ايقتصنننادية  جينننال ال اضنننر وا (5)موسشنننيت
وال فننائ  لننى البي ننة وصننيانتها و فننئ نئننام د ننم ال يننات. ورأى روبننرت سننولو 

1991 ننام 
نننور  ا جيننال الم بلننة شنني اص معيننناص بننل  يأأ  واجننب ايسننتدامة  (6)

نزودما بكل ما يلزم لتعيش مستوى ي ي ل جودت    المستوى اليي ننعم بمس 
نفسنم. وأضناف ي يجنوز لننا  ها م  المنئورع بولتتطلئ إلى ا جيال التت ست

أ  نستهل  رأس مال البشرية ومكيا يبدو أ  نهد التنمينة المسنتدامة أقنر بنأ  
للنننناس   وقننناص ي تتنننأتر بنننزم  مولننندمم ومنننيث الم دمنننة ي تعننننت ال فنننائ  لنننى 

س فنن  يجننوز لجيننل اليننوم أ  نفسننهامسننتوى المعيشننة بننل الوصننول إلننى الفننر  
او ملو  م ابل التمتئ بمزيد من  ال ندرت يفرع  لى أجيال المست بل تنفس مو 

 السلئ والخدمات. إنتاج لى 
ومكنننيا بننندأ ايمتمنننام بت نننويم الجهننننود المبيولنننة لت  يننن  ا مننندافس فبننننرزت 
مسننألة  قينناس التنميننة البشننرية  كننت تكننو  المعنني  الر يسننت لصننناج ال ننرار فننت 
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ينة  فنت التخطيط واإلدارت ورسنم سياسنات التنمينة. وتجسندت تمنار  قيناس التنم
العدينند منن  بيانننات ا مننم المت نندت التننت تضننمنها ت ريننر التنميننة البشننرية لعننام 

1111
 . والتت شكلت المادت الر يسة لت لي ت ميا الب  .(7)

ولعل م  المفيد أ  نشير إلى أ  قياس التنمية يخدم البا تي  فت الوقوف 
منن  خ لهننا  لنى   ي ننة برامجهنا المختلفننة. فضن ص  نن  الم ارننات التننت يمكن  

 الكشف    مواط  ال وت أو الضعف فت أي و دت سياسية.
ولما كانت الجغرافيا المعاصرت ت تل موقعناص متمينزاص بني  العلنوم خاصنة فنت 
الدول المت دمة كونها  لماص تطبي ياص تعي  صناج ال رار والعامة بسواو فت فهنم 

لتنئننننيم العدينننند منننن  الئننننوامر داخننننل أي و نننندت مكانيننننة وخارجهننننا فننننت إطننننار ا
المكننانت واإلدارت المكانيننة واإلدرا  المكننانت السياسننت بسننواوس فالجغرافيننا  لننم 

مننيث الر يننة لعلننم الجغرافيننا تن لنننا  سبمادتهنناس وفنن  بمعالجتهنناس وفلسننفة بنئرتهننا
 ببساطة م  مر لة المعرفة إلى مر لة الفكر.

تصادي م  منا انبت  الفكر الجغرافت التنموي ليسهم فت تفسير الواقئ ايق
وايجتمننا ت والسياسننت  ي و نندت مكانيننة يعينننم فننت يلنن  التننورت المعلوماتيننة 

(GIS)المعاصرت ونئم المعلومات الجغرافية 
(8). 

و لينننننم فنننننإ  منننننيث   نننننا   ال داتنننننة فنننننت المنهجينننننة والمعلوماتينننننةس وتفننننناقم 
بإل نا   لنى  نفسنهاالمشك ت البي ينة وم دودينة المنوارد كلهنا   نا   تفنرع 

 م د  للتصدي لمتل ميث المشك ت المعاصرت الر يسة.كل جغرافت 
س التننت تننتلخ  فننتإ إ  مشتتالة هتتيا البحتتثمنن  منننا بنندأ التفكيننر بدراسننة 

البشننرية المسننتدامة بنندول مجلننس التعنناو  لنندول الخلننيد العربيننة  ةالتنميننواقننئ 
تعنننانت منننن  التواضننننئ فننننت ا داو م ارنننننة بنننندول أخننننرىس وتننننناقع واخننننت يت 

ما بينهنا يسنيما إيا نئرننا للتنمينة البشنرية من  خن ل  مننامد مكانية في بنيوية
الرفامية البشرية للشعوب العربية  كمسنتفيدي  من   ملينة التنمينةس فضن ص  ن  

 كونهم مشاركي  فيها بمنئور التنمية المستدامة.
 لمشكلة ميا الب   فتإ الدروو العلميةوتتمتل 
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ات التنميننننة البشننننرية وجننننود فجننننوت متناميننننة بنننني  م شننننراتإ دليننننل واتجامنننن -0
شننننباج ال اجننننات ا ساسننننية  والسياسننننة العامننننة لإلنفننننا  وتوزيننننئ النننندخل وا 

وم شنننرات الف نننر فنننت دول منننيا  السنننكانية)ال رمنننا  البشنننري( والم شنننرات 
اإلقليم منئ دول مت دمنة وفيمنا بني  أقطنارث رجنم الطاقنات الموردينة الكبينرت 

بعبننارت أخننرى إ  المتا ننة ممننا يعنننت وجننود خلننل فننت ا داو ايقتصننادي. 
ا بعننننننناد الت تنننننننة لمنئومنننننننة التنمينننننننة المسنننننننتدامة البي ينننننننة وايقتصنننننننادية 
وايجتما ينننة فنننت دول منننيا اإلقلنننيم تعنننانت مننن   ننندم التنننواز  م ارننننة منننئ 

 الدول المت دمة.

إ  تباط  التنمينة البشنرية ي تنر  بغيناب التنواز  فنت اإلنفنا  العنام وتفناقم  -2
ا نئمنننة السياسنننية ال اكمنننة ممنننا اإلنفنننا  العسنننكريس فضننن ص  ننن  طبيعنننة 

 تعي  تطبي  مفاميم التنمية المستدامة. بنيويةينجم  نم اخت يت 

إ  الم مح المست بلية يمك  أ  تكو  أفضل مما  لينم ي  ناص فنت ضنوو  -3
 ها  فت ميا المجال.ق  و  العديد م  الخيارات التت يمك  س  

 إيأتتما  تضمنك الدراسةسلفاص وترتيباص  لى ما ت دم     
 

 تو ئة:
التنميتتة البشتترية فتتي مجلتتس التعتتاون فتتي ضتتوء م شتتراك القيتتاس وايتتا  .1

 الامي:
 دليل التنمية البشرية. ..11   
 اتجامات دليل التنمية البشرية. .2.1  
 
 إموارد النروة واألداء اييتصادي .2

 م شرات السياسة العامة لإلنفا  وتوزيئ الدخل. .1. 1
  اجات ا ساسية )ال رما  البشري(.م شرات إشباج ال .1. 1
 .السكانيةالم شرات  .1. 1
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 م شرات الف ر. .4. 1
 م شرات التنمية المستدامة. .5. 1

 المنظومة البيئية الخليجية بمنظور التنمية المستدامة. . 3
 مشاالية الوايا واستشراف المستقبل: .4

 النتا د بمنئور منامد ت ليل ال وت. .1. 4
 المساقة.ت الخيارا .1. 4

ومننن  الجننندير باإلشنننارت إلنننى أ  مننننهد الت لينننل الكلنننت )ايسنننتنباطت( كنننا  
الطابئ الطناجت  لنى ت لني ت منيا الب ن س متخنياص من  البياننات المتا نة فنت 

وت ريننننر ا منننني  العننننام السنننننوي )منئمننننة  1111ت ريننننر التنميننننة البشننننرية لعننننام 
1111أوابي ( لسنة 

 بية بيانات ميث الدراسة.المادت الر يسة التت تشمل جال (9)
وقد انتهينا إلى أ  الصورت المنتئرت لدول مجلنس التعناو  يمكن  أ  تكنو  

 أكتر تفا يص يسيما إيا شهد ميا اإلقليم ما نسميم  نهضة أمة  كما سنرى..
 

 تو ئة:
تعننرف التنميننة بأنهننا الت سنني  المسننتدام لشننروط  يننات السننكا   لننى جميننئ 

 ر التنمية البشرية يتألف م  ت تة معاييرس ومتإالمستوياتس و ليم فإ  م ش
  ال يات ونسب وفيات ا طفال. أمدمستوى الر اية الص ية ويشمل 

 .المستوى التعليمت والت افت ويستند  لى نسب التدريس وا مية 

 مستوى الدخل الفردي.  

ولعل م  المست س  أ  نشير إلنى أ  مننا  ت تنة أننواج بضنوو م شنرات 
ومرتفننننئ  (1415 –145)( ومتوسننننط 1449 –رية ضننننعيف )صننننفر التنميننننة البشنننن

(149 – 1). 
مننيا فضنن ص  نن  أ  منننا  خمسننة م اربننات مسننتخدمة فننت دراسننة التنميننةس 

 ومتإ
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  والندخل الفنردي  اإلجمنالتم اربة اقتصادية تعتمند م شنرات النناتد الم لنت
 إلى بي ة ايقتصاد.

 وا ميننة والوضننئ  م اربننة اجتما يننة تركننز  لننى م شننرات اجتما يننة كننالف ر
 الص ت والبطالة وجيرما.

  كنالويدات والوفينات ومعنديت  السنكانيةتسنتخدم الم شنرات  سنكانيةم اربنة
 النمو السكانت وجيرما.

  م اربننة سياسننية تسننتند  لننى مسننتوى الديم راطيننة و  ننو  اإلنسننا  )التنميننة
 البشرية(.

  البي ننننت فننننت م اربننننة بي يننننة تعتمنننند التنميننننة المسننننتدامة  لننننى مرا ننننات البعنننند
 مخططات التنمية.

فنننإ  خارطنننة التنمينننة البشنننرية المعاصنننرت تفصنننح  ننن  وجنننود ت تنننة وبعامنننة 
 مستويات للتنميةإ 

  المرتفعننننة فننننت النننندول ايقتصننننادية ال ويننننة كالوييننننات المت نننندت ودول أوربننننا
الغربية والشرقية التت آلت إلى النئام الرأسمالت والدول الصنا ية الجديدت 

 س تايوا س موند كون س سنغافورت(.)كوريا الجنوبية

  التنمينة المتوسننطة تشننمل كالصنني  والبرازينل والهننند والنندول المصنندرت للنننفط
 كدول مجلس التعاو  الخليجت.

 .التنمية الضعيفة باقت دول العالم النامت يسيما دول أفري يا السوداو 
طيرمنننننا أوتتبننننناي  مسنننننتويات التنمينننننة البشنننننرية ي تبنننننارات  ديننننندت يمكننننن  ت

 إاآلتتئريات  امة مفسرت لهيا التباي   لى الن و كن
 :فالمنننناع يعننند المسننن ول  ننن  ت ننندم أو تنننأخر  تدستتتير يو أستتتاس  بيعتتتي

 .مناع  ارس الب(و الدولس يل  ما نسميم  ال تم الطبيعت  )مناع معتدلس 

 ي كنند ضننرورت المننرور بمرا ننل النمننو وربننط التخلننف  :تدستتير رأستتمالي حتتر
 مةس ضعف ايستتمار(.بأسباب داخلية )  ليات قدي
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  :ربننط التخلننف بعوامننل خارجيننة منهننا ايسننتعمار والتبننادل تدستتير ماراستتي
 ال متكافئ المورو  وتبعات التبعية.

 :يرجئ التخلف إلنى  وامنل داخلينة )منوارد التنروت( و وامنل  تدسير جغرافي
 خارجية )وئيفة الدول الخارجية(.

واقنننئ التنمينننة البشنننرية فنننت  يمكننن  أ  ن نننرر أ آنفننناص وترتيبننناص  لنننى منننا ت ننندم 
النوط  العربنت بعامننة ودول مجلنس التعناو  الخليجننت بخاصنةس وا   كنا  مننيا 
اإلقلننيم )مجلننس التعنناو ( أفضننل بكتيننر منن   مننوم نئراتننم فننت بنناقت النننوط  

 العربت(. يرسمم أربعة م ددات متإ
 .معديت النمو السكانت وف ات مرم اي مار وارتفاج نسب اإل الة 

 النمنننننو ايقتصنننننادي وانعكاسنننننات يلننننن   لنننننى المشنننننك ت  تبننننناط  معنننننديت
 ايجتما ية المتفاقمة كالبطالة.

  ضننعف م شننرات ال كننم الصننالح )الرشنننيد( نتيجننة لتفنناقم مشننك ت الفسننناد
اإلداري وضنننعف كفننناوت أداو ال كومنننات و ننندم ايسنننت رار السياسنننت و ننندم 
ئ  تطبينن  ال نننانو  وتضنننيي  ال رينننات العامننة فنننت إطنننار  ديم راطينننة ال طيننن

 المتبعة فت العديد م  دول الوط  العربت.

وقبننننل أ  نخننننتم مننننيث التوط ننننة يبنننند منننن  اإلشننننارت إلننننى أ  اسننننتخدام  نننندم 
المساوات فت ميا الب ن  منو كندليل ل يناس  ندم اإلنصنافس ومنا ن صندث بعندم 
المساوات ي يعنت  دم المساوات فت الدخل بل تشمل  ايت  دم المساوات فت 

  ة والتعليم وال ريات السياسية.الوصول إلى خدمات الص
ون ننن  إي ن كننند ضنننرورت ت  يننن  ايسنننتدامة واإلنصننناف معننناص ي نننند ت أ  
المفهنومي  ممننا وا نندس ايسنتدامة تعنننت شننيوج نننوج وا ند منن  اإلنصننافس ومننو 
اإلنصاف بي  البشر المولودي  فت أزمنة مختلفةس وميا ما يميزما    مفهوم 

والفنر  واإلمكاننات فنت الوقنت ال اضنر اإلنصاف النيي تعننت توزينئ النناتد 
وا   لم يك  ال ال كيل  فم  العب  الب   فت تنأتير اإلنصناف فنت  (1111)

 .(01)ايستدامة
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وايتتا التنميتتتة البشتتترية فتتي دول مجلتتتس التعتتتاون الخليجتتي فتتتي ضتتتوء  .1

 م شراك القياس:
 دليل التنمية البشرية: .1. 1

ة مرتكننزات أو مكونننات تتمتننل يعبننر دليننل التنميننة البشننرية  نن  تفا ننل ت تنن
 أوفت التعليم والص ة والدخل. ويمتل العمر المتوقئ  ند الويدت مندى الت ندم 

ويعبننر  نننم بننن )دليننل العمننر  -اينجنناز النسننبت لدولننة مننا فننت مجننال الصنن ة 
المتوقنننئ(. وفنننت مجنننال التعلنننيم ي نننيس اينجننناز النسنننبت لدولنننة منننا فنننت مسنننا ل 

جمالت ال يد فت مرا ل التعليم ايبتندا ت معرفة ال راوت والكتابة بي  ا لبالغي  وا 
والتانوي معاص. يل  ما يعبر  نم بن )دليل التعلنيم(. إي ينتم  سناب دلينل معرفنة 

. تننم يجمننئ مننيي  (00)ال ننراوت والكتابننة بنني  البننالغي س وآخننر إلجمننالت ال ينند معنناص 
والكتابنة بني   الدليلي  لخل  دليل التعليم مئ إ طاو تلتت الوز  لمعرفة ال نراوت

البالغي  وتل  الوز  إلجمالت ال يند معناص. فبمجنرد  سناب أدلنة ا بعناد يصنبح 
ت دينند دليننل التنميننة البشننرية واضنن اص. فهننو  بننارت  نن  المتوسننط البسننيط  دلننة 

 ا بعاد الت تة.
+  دلينننل التعلنننيم 1/1 + دلينننل العمنننر المتوقنننئ 1/1دلينننل التنمينننة البشنننرية   

 لننت اإلجمننالت. أمننا النندخل في ننيس متوسننط نصننيب الفننرد دليننل الننناتد الم 1/1
 )مص  اص  لى أساس تساوي ال درت الشرا ية الفعلية(. م  الناتد اإلجمالت

بديلنة منا يسنمى ال رمنا   (02)و ادت ما يجري ت ندير دلينل التنمينة البشنرية
 (X1)أو ال صور فت كنل من  المكوننات الت تنةإ العمنر المتوقنئ  نند المني د 

ة ينننن. ولمعنننندل ال رمننننا  مز (X3)والنننندخل المصننننوب  (X2)يل العلمننننت الت صنننن
كونننم يلفننت النئننر إلننى الفجننوت التننت ينبغننت تجسننيدما منن  الدولننة لبلننوغ الهنندف 

بالنسننبة إلننى بلنند  Iالمنشننود. فننإيا  رفنننا نسننبة ال رمننا  فننت أي منن  المكونننات 
 يمك  ت ديرث  لى الن و التالتإ Iijبالرمز  jما 
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( ال يمننة  j)بالنسننبة إلننى أي بلنند  Iiوب كننم التعريننف تأخنني نسننبة ال رمننا  
من  صنفر  تننى الوا ند الصن يحس ومنن  تنم يمكن  الوصننول إلنى متوسنط دليننل 

بطري نة الوسنط ال سنابت  Jال رما  من  المكوننات الت تنة بالنسنبة  لنى البلند 
البسيط أيإ  IijIj

3

1 
         

فيمك  ت ديرث م  خن ل طنر  معندل ال رمنا   Hiلتنمية البشرية أما دليل ا
 لى أنم م  المفيد اإلشارت إلى أ  مكونات  Hi=i-1jم  الوا د الص يح أي 
بشنكل فا نل إلنى كنل مصنادر الرفامينة للبشنر.  يشنير دليل التنمية البشنرية ي

لنننيل  بنننرزت م شنننرات أخنننرى دلينننل  رينننة البشنننر ودلينننل ال رينننة السياسنننية أو 
 .(03) و  اإلنسا  
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وبغية الكشف    واقئ دليل التنمية البشرية فت مجلس التعناو  الخليجنت 
س مننننننم نسنننننتنتد إ أ  مننننننا  (1)يبننننند مننننن  ت لينننننل البياننننننات المتا نننننة الشنننننكل 

مسننتوفيي  فننت مجننال التنميننة البشننرية فننت  نني  نجنند ت تننة مسننتويات للتنميننة 
متوسننط العمننر لسنننة  1941 يمننة النندليل لس 14941تفعننة البشننرية  المينناصس )المر 

النف  12والنناتد الم لنت للفنرد قرابنة  %011المتوقئ واإللمام بنال راوت والكتابنة 
ل يمننننة النننندليل ومتوسننننط العمننننر المتوقننننئ  14119)دوير سنننننوياص(. والمتوسننننطة 

 دويراص  4414ونصننيب الفننرد منن  النندخل  1944واإللمنام بننال راوت والكتابننة  2141
سننة واإللمنام بنال راوت  42للندليل ومتوسنط العمنر  14492)لمنخفضنة او  (سنوياص 

 .(دويراص سنوياص  1142ومتوسط الفرد م  الدخل  %5145والكتابة 
 

 وفيما يلت ا قاليم التنموية البشرية فت مجلس التعاو  الخليجتإ
 

 أ. ميليم التنمية البشرية المرتدعة
ويشننمل ( 14942 – 14912)بشننرية بدولننم بنني  وتتننراو  قيمننة دليننل التنميننة ال

كنننل مننن  اإلمنننارات العربينننة المت ننندت وقطنننر والب نننري . ومنننيث الننندول ي ت ئنننى 
وي تعنول  %(145)ض يلة م  إجمالت مسا ة الوط  العربنت جّد سوى بنسبة 

م  إجمالت سكانم. ومنت تن   دول من  دول مجلنس  %(142)سوى أقل م  
منن  ا تينناطت  %(19)التننت تهننيم   لننى زمنناو  التعنناو  لنندول الخلننيد العربيننةس
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1111الننننفط الم كننند  الميننناص  نننام 
. والتنننت بلغنننت قيمنننة صنننادراتها النفطينننة (04)

 .(05)مليار دوير (21)نفسم للعام 
 لننى أنننم منن  المست سنن  أ  نشننير إلننى أ  مننيث النندول مننت دو  العدينند منن  

النندليل فننت إسننرا يل بئننل مننيا المعيننار. ف نند بلغننت قيمننة مننيا أو نئيراتهننا هننا  نئرا
. وبنننيل  يفنننو  أي مننن  الفرقننناو المشنننار إلنننيهم. فضننن ص  ننن  التبننناي  فنننت (14999)

الم شننرات ا خننرى كمتوسننط العمننر المتوقننئ الننيي يبلنند فننت المتوسننط بنندول مننيا 
سنننة فننت إسننرا يل. وكننيل  ال ننال  (91)سنننة م ابننل قرابننة ن ننو  (11)اإلقلننيم ن ننو 

رت وضنو اص إيا تنيكرنا أ  نصنيب الفنرد من  بالنسبة لم شرات أخرى. وتزداد الصنو 
الناتد الم لت اإلجمالت فت إسرا يل يفو  متوسط نصيب الفرد فنت اإلقلنيم ا ول 
ميا م  أقاليم الوط  العربت.  لماص أ  إجمالت مصنادر النناتد الم لنت اإلجمنالت 
فننت مننيث النندول يرجننئ إلننى النننفط والغنناز الطبيعننت فننت الم ننام ا ول. ومننيث مننوارد 

اضنننبة قابلنننة لإل ننن ل واإلبننندال. فنننت  ننني  يمتنننل النننناتد الم لنننت اإلجمنننالت فنننت ن
إسننننرا يل مننننوارد متجننننددت كالنشنننناط الصنننننا ت والسننننيا ت والتجنننناري وجيرمننننا. ممننننا 
يعكننس  جننم الفجننوت ال ضننارية ال ا مننة بينهمننا. ومننا يترتننب  ليهننا منن  اخننت يت 

 بارزت فت ميزا  ال وت.
 
 

 وس ةب. ميليم التنمية البشرية المت
ويشنننمل منننيا  (14111 – 14115)وتتنننراو  قيمنننة دلينننل التنمينننة البشنننرية بننني  

 اإلقليم المملكة العربية السعودية والكويت و ما .
سننةس  14ويبلد متوسط العمر المتوقئ فت مجمو ة دول منيا اإلقلنيم ن نو 

وتعد الكويت أفضل م  نئرا ها فت ميا المجال فضن ص  ن  م شنرات أخنرىس 
 %91اإلقليم م  أقاليم مجلس التعاو  الخليجت يهيم   لى ن و بيد أ  ميا 

 م  إجمالت سكانم ومسا تم ت ريباص.
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فهننيث النندول الت تننة فضنن ص  نن  شنن ي اتها فننت اإلقلننيم ا ول أفضننل  بعامننةو 
س ممنا سنيا م  نئرا هنا دول الجنوار كنإيرا  وتركينا وا رد  والنيم  فنت منيا ال

ال ننوت لصننالح دول مجلننس التعنناو  الخلننيد  فننت ميننزا  بنيوينناص ت يص إخننيضننيف 
كافنننةس ويئنننل دول مجلنننس التعننناو  الخليجنننت بمصننناف الننندول المت دمنننة فننننت 

 .(1)مجايت م شرات البيانات المتا ة فت الشكل 
نتهينننا ولننو قارنننا واقننئ مجلننس التعنناو  الخليجننت بإجمننالت الننوط  العربننت إل

س التعناو  الخليجنت إلى   ي ة مهمة ومت وجود فجوت متنامية بي  دول مجلن
وبناقت النندول العربيننةس ممننا خلنن  ويخلنن   النة منن   نندم اينسننجام. بننرز  نهننا 

 الننة ان نندار جيوبننولتيكت شننديد  -طب نناص للمفنناميم الجيوبولتيكيننة  الننة نسننميها
لعئم م  آليات التجز ة والتنافر مما ال   ويل ن  أضنراراص فنت ا من  ال نومت 

طنننيط وايلتنننزام بالتنفيننني بصنننيد العمنننل العربنننتس ممنننا ي نننتم  لنننى الجمينننئ التخ
العربننت المشننتر  منن  خنن ل تكاملننم فيمننا يمكنن  منن  ت  ينن  مسننتويات أفضننل 

 م  التنمية البشرية.
 

 اتجاهاك دليل التنمية البشرية: .2. 1
يعنند دلينننل التنمينننة البشنننرية ملخصننناص ل ينناس التنمينننة البشنننرية خننن ل ا بعننناد 

الص ة والمعرفنة والندخل. وقبنل  سناب  الت تة الر يسة للتنمية البشرية ومتإ
الندليل تنم بننناو دلينل لكنل منن  منيث ا بعنناد. ومنت أدلنة العمننر المتوقنئ والتعلننيم 
والناتد الم لت اإلجمالت. ويتم ت ديد قيمتنا  قصنوى ودنينا ) سنب ا منداف 
المرجوت( لكل م  الم شرات. وينتم التعبينر  ن  أداو كنل قيمنة من  صنفر إلنى 

 .(06)دلة اآلتيةوا د بتطبي  المعا
 

 ال يمة الدنيا -ال يمة ال  ي ية    
 دليل البعد   ننننننننننننننننن

 ال يمة الدنيا -ال يمة ال صوى   
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وي سب بعند يلن  دلينل التنمينة البشنرية كمتوسنط بسنيط  دلنة البعند. وفنت 
 مراجعة البيانات المتا ة يتضحإ

هر نمواص متبايناص بي  يئ (1111/1111)إ  اتجامات دليل التنمية للسنوات  . أ
دول إقلنننيم مجلنننس التعننناو  الخليجنننت الت تنننة للتنمينننة البشنننرية فنننت النننوط  
العربننت. وتئننل مجمو ننة دول إقلننيم التنميننة المرتفعننة الت تننة فننت الصنندارت 
خليجياص فت ميا المجالس ب كم مداخيلها النفطية وم دودية أ با ها م ارننة 

يث الننندول أ  تل ننن  بمعنننديت بنئراتهنننا. ورجنننم يلننن  لنننم تسنننتطئ أي مننن  مننن
التطنننور النننيي شنننهدتم دول مت دمنننة والويينننات المت ننندت ا مريكينننة واليابنننا  

سرا يل وفرنسا.  وا 
 1111/1111صنن يح أ  دراسننة اتجامننات دليننل التنميننة البشننرية للسنننوات  . ب

إي أ  ميث ايتجامات قند ي  اضتتصا دياص خ ل الع د الم تئهر اتجاماص 
ر ة كتندمور أسنعار الننفط الخنامس وتفناقم أ بناو تكو  كيل  فت ئروف طا

المديونيننننة وارتفنننناج معننننديت التضننننخم الن نننندي وزيننننادت اإلنفننننا  العسننننكري 
 ست رار السياست.إل دم او ايت 

 
 
 
 
 موارد النروة واألداء اييتصادي. 2

ي تضننن  مجلنننس التعننناو  لننندول الخلنننيد العربينننة سنننتة  دول خليجينننة تشنننكل 
 15إلننى   11ينناص وب رينناص تمتنند بنني  دا رتننت  ننرع بمجمو هننا كتلننة متصننلة قار 

شنمايص ت ريبنناصس ومنت ت ننئ ضننم  الندوا ر المداريننة والمعتدلننة الدفي نةس وبنني  خطننت 
ت ي يتنننيح الفرصنننة نداد الفلكننننشنننرقاصس والم  نننئ أ  منننيا ايمتننن 15 - 59طنننول 

ت تشننكل الكبيننرت لبلننوغ  الننة ال ننوت الجيوسننتراتيجية طب نناص لمنننامد ت ليننل ال ننوت التنن
ئنننامرت ايكتفننناو النننياتت  جنننر الزاوينننة فنننت منننيث المننننامدس فنننالتنوج الم ننندود فنننت 
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دوا ر العرع يعنت التماتل فت الخصا   المكانية المناخيةس وبالتالت التماتل 
فنننننت اإلنتننننناج الزرا نننننت وايقتصنننننادي ككنننننلس ممنننننا يتنننننر  بصنننننمات التخصننننن  

 سند  البناب مفتو ناص لما لنة  لنى الشخصنية الجغرافينة الخليجينةس ويتنر  اإلنتناجت
 .العجز فت اإلنتاج م  خارج ال دود اإلقليمية لدول المجلس

وبأخنني المجننال ال يننوي لمجلننس التعنناو  الخليجننت شننك ص مندسننياص أقننرب لشننبم 
المن رفس يغطت جالبية الجزيرت العربينة ت ريبناصس ويجناورث شنرقاص وجربناص مسنط ا  

والب نننر ا  منننر مننن  الغنننرب ما ينننا  مهمنننا  ممننناإ الخلنننيد العربنننت مننن  الشنننر  
وينعم الخليد العربت بأممية متمينزت سنتراتيجية وجيوسنتراتيجية دولينة ي تبنارات 
الموقننئ والموضننئس ويأخنني مننيا المسننطح شننك ص مندسننياص مسننتطي ص ت ريبنناصس ويبلنند 

 111-111أقصننننى طولننننم ن ننننو الننننف كيلننننومتر ومتوسننننط  رضننننم يتننننراو  بنننني  
كننم(س وبمسننا ة ت نندر بن ننو  49مرمننز )كيلننومتر وأقننل اتسنناج لننم  ننند مضنني  

متنر  نند  111. ومو ض ل الميناث ي يتجناوز أقصنى أ منا  النن 2الف كم 112
. ويتتجاوز كمينات الميناث (07)متراص  15ضي  مرمزس ومتوسط العم   امة مو م
 .(08)كيلو متر مربئ 9511لن 

وتتسنننم الشخصنننية الطوبغرافينننة للخلنننيد بأممينننة خطينننرتس يلننن   نهنننا تننن تر 
باشننرت فننت نشنناط اإلنسننا   لننى سننطح ا رع فيمننا تكتنننزث منن  مننوارد التننروت م

تعد العمود الف ري فت النشاط ايقتصادي الدا ر فت المنط نة. ومنا يننجم  ن  
يل  م  نشاط سياست إقليمت ودولت جلب  ليم صنفة الصنراج والتننافس فنت 

 - افينننناالننننفط والغنننناز الطبيعننننت(. فنننت الموقننننئ )الجغر و الموضنننئ )الجيولوجينننناس 
المكنننا (. فهنننو يهنننيم   لنننى زمننناو اي تيننناطت الم كننند  الميننناص للننننفط  الميننناص و 

وقرابننة سنندس اإلنتنناج العننالمت للنننفط الخننام وزمنناو تلتننت تجننارت النننفط الدوليننة 
(1111). 

ورجم المكانة ايقتصادية المتميزت لدول ميا اإلقليم لم تت ول بعند إلنى قنوت 
تس صننن يح أ  مننا ت  ننن  يعننند خطنننوات اقتصننادية بمنئنننور مننننامد ت ليننل ال نننو 
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 ادت ن و مست بل أفضل إي أ   الة التخلخل السكانت اليي ي يا بئلم منيا 
 اإلقليم بشكل   بة أمام تغيرات جيرية فت ضوو ميا المنهاج.

وبعبارت أخرى فإ  الطاقات الموردية المتا ة لم تت نول إلنى قنوت اقتصنادية 
 ف ننوىشاخصنناص بنني  ال نندرت وال ننوتس و بالشننكل المناسننب. ومكننيا يبنندو التننناقع 

يلننن  ينننرتبط بغيننناب السنننتراتيجية واإلرادت الوطنينننة معننناص. ومنننيث م صنننلة ا داو 
السياسننننت وايقتصننننادي وايجتمننننا ت المتواضننننئ. ولعننننل فننننت ا تمنننناد م اولننننة 

 .(09)ل ياس قوت الدول ما ي كد متل ميث التفسيرات Clineك ي  
PP = C + E +    M × (S + W) 

 PP = Perceived Power إ ال وت الشاملةأ   إي

أو الخطرت ومت  الكتلة ال رجة
Critical ) ا رع + السكا( 

C = Critical Mass 

 E = Economic Capability ال وت ايقتصادية
 M = Military Capability ال درت العسكرية

 S = Strategic الستراتيجية

 W = Will to Purpose to National اإلرادت الوطنية

Strategic 
 كافننننننة ن ننننننول إيا كننننننا   اصننننننل جمننننننئ المننننننوارد المتا ننننننة فكننننننرتالولتبسننننننيط 

(C+E+M)  الستراتيجية × يساوي مليو  )كمعامل رقمت( فإ   اصل ضرب
(S)  التت افترضنا جيابها تساوي صنفراصس فنإ  النتيجنة تسناوي صنفراص. أي مندر

 داو ايقتصادي.للموارد المتا ة ويتجسد ميا الهدر فت واقئ ا 
وبإضافة ايخت يت المكانينة الما لنة فنت توزينئ منيث المنوارد تنزداد ئنامرت 
التبننناي  بننني  دول المجلنننس والنننوط  العربنننتس ممنننا يعمننن  مننن  آلينننات التننننافر 

   الخليجنننت بن نننووالتجز نننة. ففنننت الوقنننت النننيي تئفنننر بنننم دول مجلنننس التعننناو 
ي تعول سوى أقل م  ربنئ  ت تة أخماس إجمالت الناتد الم لت العربت فإنها
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إجمنننالت سنننكانم. ومنننيا يعننننت أ  الننندول العربينننة ال نفطينننة تننننعم ف نننط بخمنننس 
إجمالت الناتد الم لت  ربياص فت الوقت اليي يعول ن نو ت تنة أربناج إجمنالت 

 سكانم.
وم  أجل الوصول إلى صورت أد  فت مجال الع قات ال ا منة بني  منوارد 

مننا ي  نن  أمننداف مننيث الدراسننة فننت الكشننف  نن  التننروت وا داو ايقتصننادي وب
 إيأتتواقئ التنمية البشرية فت ميا اإلقليم يبد م  دراسة ما 

 
 م شراك السياسة العامة لإلنداق وتوزيا الدخل .1. 2

 تكشف البيانات المتا ةس   ا   ر يسة متإ
مننة. اإلنفنا  العنامس م ارنننة بالندول المت دفأ. جيناب الموازننة الدقي ننة بني  أوجننم 

 لى التعليم والص ة ي ئيا  فت المرتبة ا ولى فت سلم اإلنفا   فاإلنفا 
العام فت ميث الدول م ارنة باإلنفا  العسكري. فنت الوقنت النيي تنفنرد فينم 

منن  الننناتد الم لننت اإلجمننالت ب طنناج الصنن ة بموجننب  (95)النننرويد ن ننو 
فنننننا  فإننننننم ي ي ئنننننى اإلن %(142). وقطننننناج التعلنننننيم 1111بياننننننات  نننننام 

مننن  ناتجهننا الم لنننت اإلجمنننالت. ومننت بنننيل  تشنننابم  %(1)العسننكري سنننوى 
العديننننند مننننن  دول العنننننالم المت دمنننننة كالويينننننات المت ننننندت ا مريكينننننة وكنننننندا 

 والمملكة المت دت.
شننكل اإلنفننا  العسننكري اإلنفننا  ا قننل فننت مننيث النندول. وتنفننرد إسننرا يل  إي

 %941العسنكري بزمناو  ي ئنى اإلنفنا  إي   مجمو نة منيث الندول الم ارننة. 
. ومت ت ل  من  إنفاقهنا م ارننة منئ 1111م  ناتجها الم لت اإلجمالت  ام 

بلغننننت نسننننبة اإلنفننننا  العسننننكري فيهننننا للعننننام  إي. 1991مننننا  ليننننم ال ننننال  ننننام 
 يل  ي تر  باتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو.% 1144ن و آنفاص الميكور 

باص متدنينننة لإلنفنننا   لنننى ي تفنننرد سنننوى نسننن بعامنننةص أمنننا الننندول العربينننة فهنننت 
. ومننت  تننى فننت إقلننيم مجلننس التعنناو  الخليجننت ي بخاصننةالتعلننيم والصنن ة 

 تخص  سوى تل  نسبة ما تنف م إسرا يل  لى الص ة والتعليم.
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ب. تتمتل تمار ميث التوجهات فت تعمي  ئامرت التخلنف أويص وتبناط  ارتفناج 
أ  لإلنفنا  العسنكري مستويات العمر المتوقئ تانياص. وقد يعترع البعع 

 (1111)س لك  واقئ ال نال منني نهاينة ا ربعيننات و تنى اآل  مسوجاتملم 
منن  ا نئمننة فيمننا يمكنهننا منن  أ كننام  مسننوجاتيكشننف أ  لهننيا اإلنفننا  

السنننننيطرت  لنننننى إرادت شنننننعوبها دو  ايكتنننننرا  ممنننننا سنننننلب وسيسنننننلب مننننن  
ي ية فت أراضيها وما انت   وينت   م  سيادتها إ  وجدت السيادت ال  

 أي منها.
؛ فننإ  دول مننيا اإلقلننيم مننت دو  نئرا هننا منن  النندول الناميننة كننإيرا  بعامننةج. 

وتركيا. فالتواز  قا م فت أوجم اإلنفا  بك  الدولتي  مما يشير إلى كفاوت 
 بينهما نسبياص. أداو اإلدارت

 
 
 
 
 
 
 

 . م شراك مشباع الحاجاك األساسية )الحرمان البشري(2.2
إشباج ال اجات ا ساسية كإ دى مرتكزات التنمينة البشنرية  ترتبط معالجة

 فتت تر ميث ال روع  إي. (21)البنيويبمسألة البن  الدولت وقروع التكييف 
 التنمية البشرية فتإ

 تحرير األسعار. أ. 
 ب. نقل الملاية العامة ملى الق اع الخاص.

 ج. حرية التجارة والتحول نحو التصدير.
 

 البنيننويي نننود الخننوع بالتفاصننيل مكتفنني  بالتننيكير أ  لبننرامد التكييننف 
وال روع يات الع قة وسياسنات البنن  الندولت تكاليفهنا ايجتما ينة السنلبية. 

 وتتلخ  فتإ
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أ. الطبيعنننة اينكماشنننية للبنننرامد ممنننا يننن دي إلنننى مبنننوط  ننناد فنننت نمنننو النننناتد 
 والدخل وفر  التوئف ومبوط مستوى المعيشة.

 ين ياز ن و مصل ة رأس المال ووقوفها ضد مصل ة  نصر العمل.ب. ا
 ج. إضعاف قوت الدولة.

وفت ضوو الخصا   أ  ث سيل   بالتنمية البشرية آتاراص سنلبية تتم نور 
 فتإ

 أ. تدمور أ وال يوي الدخل الم دود وزيادت تنامت ئامرت الف ر.
 ب. زيادت معديت البطالة.

 ساسية.ج. تردي إشباج ال اجات ا 
 
 
 
 

  (2) شال
  .2212 توزيا مدذوم الرفاه ايجتمايي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام

 
 
 
 
 
 
 
 

 2212 توزيا مدذوم الرفاه ايجتمايي في الدول النامية لعام
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 2212 توزيا مدذوم الرفاه ايجتمايي في الدول المتقدمة لعام
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يننل للبيانننات المتا ننة  نن  إشننباج ال اجننات ا ساسننية فننت ت ل يننأتتوفيمننا 
 مجلس التعاو  الخليجتإ

تئهننننر البيانننننات المتا ننننة أ  التعلننننيم ي ئننننى بمكانننننة مهمننننة بنننني  اإلنفننننا  أ. 
 ال كومت تفو  أ ياناص تل  ا ممية فت الدول المت دمة.

. إي تننولت النندول العربيننة امتمامنناص م نندوداص للب نن  العلمننت والتنميننة الت نيننةب. 
م  الناتد الم لت اإلجمالت  %(141)تبلد نسب اإلنفا  المتا  منها ن و 

ممننا تنف ننم إسننرا يل فننت مننيا المجننال. ومننت بننيل  تنفنن  ن ننو  (541)م ابننل 
مننرت ممننا تنف ننم النندول العربيننة. ون ننو مننرتي  ونصننف ممننا  (15)أكتننر منن  

ل تنف م الدول المت دمة فت ميا الخصو . ممنا لنم انعكاسناتم  لنى مجمن
 ننننندد  ضننننن لةالتطنننننور ايقتصنننننادي وايجتمنننننا ت للنننننب د. زد  لنننننى يلننننن  

العنننناملي  فننننت ا ب ننننا  والتنميننننة م ارنننننة مننننئ جيرمننننا منننن  دول الم ارنننننة. 
لكنل مليننو  نسننمة  (11)فالعناملو  فننت منيا المجننال فنت الكويننت منت ص بلنند 

 فت إسرا يل. (1511)م ابل  91/1111للفترت 

  مسنتوى د نم الب ن  العلمنت لبلندا  وقد يكو  م  المفيد أ  نشير النى أ
العالم النامت مو ب دود وا ند بالما نة أي زمناو خمسنة أمتنال النوط  العربنت. 
ويشنكل ال طنناج العنام ال كننومت مصنندر التموينل ا ساسننت للب ن  فننت الننوط  
العربننت فننت  نني  يضننطلئ ال طنناج الخننا  بنصننف مننيث ا جبنناو فننت النندول 

 دت ا مريكية.المت دمة كاليابا  والوييات المت 
نامينن   نن  أ  العدينند منن  الخبننرات المتا ننة جيننر مسننتخدمة بدرجننة كافيننة 
سننواوص فننت الجامعننات أو مراكننز الب ننو  العربيننة أو فننت م سسننات ايستشننارت 

  ي نة المهتمينننننوالم نننناويت والم سسننننات الصنننننا ية. زد  لننننى يلنننن  أ  جالبينننن
ع كمنننننا أ  يمتلكنننننو  التسنننننهي ت للتشننننناب  وقلنننننة مننننن  يعنننننرف بعضنننننهم النننننبع

الجمعيات المهنينة ليسنت فعالنة لتعب نة المهتمني  فنت أي من  مينادي  العلنم أو 
 .(20)الت انة
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و ليننم؛ ينبغننت أ  نتننيكر أ  الب نن  العلمننت لننيس   جنناص لمشننك ت قا مننة 
أو م تملة ف سنب بنل منو  نصنر مهنم من   ناصنر ايقتصناد النوطنت  ينة 

لعدينند منن  بعننع دول العننالم دولننة. طالمننا أنننم يسننهم فننت رفننئ النندخل ال ننومت ل
المت دمنننة بمنننا يفنننو  إسنننهامات  ناصنننر ايقتصننناد ا خنننرى كنننا رع والعمنننل 

 .(22)ورأس المال والتنئيم
فنإ  الصنورت سنتب ى  لنى  1115وفت ئل اإلس اطات السكانية  تى  نام 

م م هننا مننئ تغييننرات م نندودت سننواوص بننال جم أو معننديت النمننو السننكانت منن  
 انية الم ارنة فيها م  جهة أخرى.جهة وا مرامات السك

أ  منا تئهنرث بياننات الت ضنر )سنكا   الىولعل م  نافلة ال ول أ  نشير 
المننناط  المدينيننة( ي يمكنن  تصننورما منن  خنن ل تطننور مع ننول للمجتمننئ منن  
المجتمئ الريفت إلى المجتمئ ال ضريس ب در ما مو نمو جير طبيعنت نتيجنة 

لمدينننة. ممننا نجننم  نننم ضننغط اقتصننادي الهجننرات المسننتمرت منن  الريننف إلننى ا
واجتما ت جير مسبو   لى جالبية المند  منئ اخنت ل بنارز فنت قنوى العمنل 
الريفنننت. فتكننندس السنننكا  داخنننل المنننناط  ال ديمنننة مننن  المننند  وتننندا ت البنينننة 
الت تية فت تل  ا  ياو منئ ئهنور ا  يناو العشنوا ية التنت تعنانت من  ن ن  

كاننت منيث الهجنرت ن ن ص للبطالنة الم نعنة من   بمعئم الخدمات ا ساسية. ليل 
الريف وت ويل جنزو منهنا إلنى بطالنة صنري ة. وفنت يلن  مندر كبينر للمنواردس 
وضرر مزدوج للريف وال ضر بسواو. ميا م  نا ينة ومن  نا ينة أخنرى فنإ  
النمننو ال ضننري الننيي تشننامدث ي يعبننر بدقننة  نن  المفهننوم ال ضننري. الننيي ي 

لسكانت أو الوئيفنة التنت ي يندما المركنز ال ضنري أو يعنت النمو فت ال جم ا
فنننننننت اإلسنننننننكا  العمنننننننودي وايسنننننننتعمايت  Morphologyالتشنننننننّكلت الجاننننننننب 

ال ضنننرية بنننل السنننلو  ال ضنننري منننو المعتمننند  اليننناص فنننت ال كنننم  لنننى مراكنننز 
يا سننننلمنا جننننديص بهننننيا المعيننننار فهننننل منننننا   ايسننننتيطا  ال ضننننرية والريفيننننة. وا 

 ب التت تئهرما البيانات المتا ة؟مراكز  ضرية بهيث النس
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زاو مننا ت نندم   لننى المسننتوي  الننوطنت  (23)يبنند منن  سياسننات متكاملننةآنفنناص وا 
وال ننننومت تمتننننند مننننن  معننننديت النمنننننو السنننننكانت إلننننى ترشنننننيد النمنننننو ال ضنننننري 

وفن  متطلبنات التنمينة المسنتدامة قبنل  لنى واي تنناو بمراكنز الطنرد )الرينف( 
فننت يلنن  إي نناف لهنندر المننوارد المتفنناقم فننت  التبننامت بنمننو مراكننز الجننيب   

 العديد م  أرجاو ميا اإلقليم.
 

 . م شراك الدقر4. 2
يعننرف البننن  النندولت الف ننر بأنننم  نندم ال نندرت  لننى ت  ينن  ال نند ا دنننى منن  

. م  منا يتضح أ  ميا التعريف يعتمد بدرجة كبيرت  لى (24)مستوى المعيشة
يشننة. بتعبيننر آخننر فننإ  الف ننر مجننرد مفهننوم ال نند ا دنننى ومفهننوم مسننتوى المع

 وبعامننة. (25)نسننبت يختلننف بنناخت ف المجتمعننات وا زمننات وأسنناليب ال ينناس
فننإ  ئننامرت الف ننر تعبننر  نن   الننة ال رمننا  النسننبت للفننرد كمننا فننت المجتمننئ. 
والتننت تعبننر  نن  مكونننا  ر يسننا  ممننا النندخل )مسننتوى المعيشننة( وال نن  فننت 

أي أ  الننننندخل وايسنننننته   ممنننننا ال صنننننول  لنننننى  ننننند أدننننننى مننننن  المنننننوارد. 
 المكونا  الر يسا  لهيث الئامرت.

و لينم؛ فنإ  قيناس الف نر ينتم من  خن ل ا تسناب نصنيب الفنرد من  النندخل 
جمننننايص فننننإ  منننننا  ت تننننة منننننامد لل ينننناس  سايسننننته   الغننننيا تو ال ننننومتس  وا 

 إ(26)مت
 

 أ. تحديد حجم ايستذهك من سلا محددة يتم من خهل
 خص  للطعام.. اإلنفا  الم1
 . قيمة السعرات ال رارية للطعام.1
 . نف ات ال مية المتوازنة.1
  . النف ات ا ساسية للب او اإلنسانت الم تمل.4

 ب. الدخل الالي لوحدة القياس )الدرد أو األسرة(
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اإلنفا  الكلت  لى ايسته   وال اجات  أي  جم ج. مستوى الرفاه الالي.
 ا ساسية ا خرى.

م اولة منهجية ل ياس كمت لل اجات الر يسة لإلنسا  م  مأكنل  روخ  الدق
 منهاإ م شراك للدقروملبس ومسك . ومنا   دت 

 
 Head Count Indexأ. م شر يدد الر وس 

يكشننف مننيا الم شننر  نن  تفشننت ئننامرت الف ننر. فننإيا افترضنننا أ   نندد منن  
السنكا  منم ف نراو )أي أ  ايسنته   دو  خنط الف نر( وأ   جنم  (q)السكا  

(N)  فإ  م شر  دد الر وس يعبر  نم باآلتتإH = q / N. 
 

 Poverty Gapب. فجوة الدقر 
ي اول منيا الم شنر قيناس  جنم الفجنوت بني  دخنل الف ينر وخنط الف نر. فلنو 
كنننا  ترتينننب ايسنننته   فنننت المجتمنننئ بشنننكل تصنننا دي أي أ  ا ف نننر لنننديهم 

(Y( تم ا قل ف راص )Y2 تى نصنل إلنى الف نة ا  )( قنل ف نراصY9  والتنت يكنو )
( فنننإ  م شنننر فجنننوت الف نننر يعبنننر  نهنننا Zدخلهنننا لنننيس أكبنننر مننن  خنننط الف نننر )

 باآلتتإ





9

1

)/(
2

1

i

ZYiZPG 

 ويمك  إ ادت كتابة يل  كاآلتتإ
 PG = LH            إ       مو م شر فجوت الدخل ويعبر  نم (I)أ   إي

I = Z – Yp/Z 

يو   للف ر.مو متوسط ايسته    Ypأ   ا 
وكمنننا يبننندو أ  منننيا الم شنننر ي ي ننندد درجنننة الف نننر  ننننم ي يعكنننس م ننندار 

 التفاوت فت الدخل بي  الف راو.
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 :Poverty Severity Indexج. شدة الدقر 
ويتم ا تسابم م  خ ل متوسط المربئ النسبت بفجوت الف ر ويمك  التعبير 

  نمإ




9

1

2 100*/)(
i

ZYiZ
n

IPs  

ليننناص كاننننت ئنننامرت الف نننر أشننند قنننوت وازداد  جنننم فكلمنننا كنننا  م شنننر الف نننر  ا
 التعاو  بي  الف راو.

( وف ننناص 2-تنننم  سننناب دلينننل الف نننر البشنننري ) (27)وفنننت ت رينننر ا منننم المت ننندت
 إآلتيةللمعادلة ا

 aPaPaPaPHPI
4321

(4/12  

 
 
 أ إ إي

P1  إ اي تمايت  ند الويدت بعدم الب او  لى قيد ال يات  تى لسن  السنتي ×
111 

P2 البالغي  اليي  يفت رو  إلى مهارات معرفة ال راوت والكتابة الوئيفية. إ 
P3  م  دخل ا سرت المتوسطة  %(51)إ  دد السكا  ت ت خط الف ر الدخل

 التت يمك  ايستغناو  نم.
P4  شهر فأكتر(. 11إ معدل البطالة طويلة ا جل )لمدت 
a   1 

 إيأتتما وبالرجوج إلى البيانات المتا ة يمك  م  ئة 
تختفت ئامرت الف ر فت إقليم مجلس التعاو  الخليجنت ومنيا شنتو إيجنابت 
وطبيعت ب كم موارد التنروت المتا نة فضن ص  ن  السياسنات الرشنيدت لندول منيا 

 اإلقليم.
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بيد أ  اينتماو ال ومت العربت ي تم كليناص اإلشنارت إلنى تننامت منيث الئنامرت 
ل العربنننت المشنننتر  طب ننناص لمننننامد  ربيننناص. ممنننا ي كننند ضنننرورت التخطنننيط للعمننن

 ت ليل ال وت فت الجغرافيا السياسية.
يل  أ  ئنامرت الف نر تنزداد وضنو اص بئنل معنديت النمنو السنكانت ال الينة 
فننت الننوط  العربننت والتننت نجننم وينننجم  نهننا نسننب اإل الننة وزيننادت فننت  ننرع 

ات طب ناص لت ندير  %(15)العمل. مما ينجم  ننم بطالنة تصنل فنت المتوسنط إلنى 
. فضنننن ص  نننن  التنننندمور الواضننننح فننننت (27)البننننن  النننندولت بمنتصننننف التسننننعينات

ال يمة ال  ي ية لألجور  الياص. زد  لى يل  أ  ئامرت المديونية وخدمة الدي  
وسدادث تشكل أ باوص   ي ية مضافة طالمنا أنهنا تصنل إلنى قرابنة ربنئ إجمنالت 

ة خاصنة الننفط الخنام الناتد الم لتس نامي     تيبنيب أسنعار المنوارد ا ولين
م روننناص بننالتغيرات فننت ال يمننة ال  ي يننة لعا داتننم التننت يشننكل المصنندر الر يسننت 
لمننننداخيل النننندول العربيننننة النفطيننننة. ممننننا يخلنننن  أجننننواو جيننننر مأمونننننة العواقننننب 

 للتفكير وتنفيي )تنمية مستدامة( فت ميا اإلقليم.
لتنميننننة . فاالتنميتتتتة المستتتتتدامةوقنننند يكننننو  منننن  المفينننند أ  نجنننندد مفهننننوم 

التت تسعى إلى ترشنيد اسنته    المتجددةالمستدامة فت تصورنا مت التنمية 
أي تتعنارع منئ البي نة. وانط قناص من  منيا التصنور  باشنتراطالمنوارد الطبيعينة 

 فإ  السعت ن و التنمية المستدامة يتطلبإ
 . نئاماص سياسياص ي م  بالمشاركة الفعالة للجمامير فت صنئ ال رار.1
 مننناص اقتصنننادياص متطنننوراص قنننادراص  لنننى ت رينننر ال ينننود ايقتصنننادية والمالينننة. نئا1

 .كافة
 . نئاماص اجتما ياص يعتمد م سسات المجتمئ المدنت المتطور.1
 يكفل استمرار ت ديم ال لول لإلنتاج والخدمات بسواو.  نياص . نئاماص ت4

مينة طالمنا فض ص    النئم اإلدارية وا ولية التت تكفل ميا النمط م  التن
أ  ميا النمط م  التنمية يشكل تداخ ص كبيراص بي  البي ة الطبيعية ايجتما ية. 

نها تهدف فيما يهدف إلى ال ند من  تفناقم ئنامرت الف نر. فالتنمينة المسنتدامة  وا 
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ت    التواز  بي  النئام البي ت وايقتصنادي وايجتمنا ت وتسنهم فنت ت  ين  
 .(28)أقصى قدر م  النمو وايرت او

 
 المنظومة البيئية الخليجية بمنظور التنمية المستدامة  .3

تعند المنئومنة البي ينة أ ند الركننا ز النت   فنت منئومنة التنمينة المسننتدامة 
 ي إقلنننيم. وقننند  نننرف المبننندأ التالننن  النننيي ت نننرر فنننت ا منننم المت ننندت للبي نننة 

ا التنميننننة المسنننننتدامة بأنهننننن 1991والتنميننننة النننننيي انع ننننند فننننت رينننننودى جنننننانيرو 
 ضننرورت انجنناز ال نن  فننت التنميننة  ب ينن  ي  نن   لننى ن ننو متسنناو ال اجننات 
نشاو المبدأ الرابنئ  لكنت تت  ن   التنموية والبي ية  جيال ال اضر والمست بل وا 
التنمينننة المسنننتدامة يبننند أ  تمتنننل ال ماينننة البي ينننة جنننزو ي يتجنننزأ مننن   ملينننة 

 .(29)التنمية وي يمك  التفكير بمعزل  نها 
عبير النئام البي ت إلى مفهوم ولنيس كينا  منادي   ي نت. ويتمينز ويشير ت

النئم البي ية بست خصا   متإ البي نة والوئيفنة والتنفيني والتفا نل وال ندود 
 المكانية والم اييس والتغيير الم قت.

وت ننف مسننألة ايسننتدامة البي يننة فننت الم دمننة منن  امتمامننات النننئم البي يننةس 
تننناج لعمننننل إنسننننانت فنننت الم ننننام ا ولس و ليننننم وينننرى الننننبعع أ  ايسننننتدامة ن

ينبغننننننت أ  ت تننننننر  آليننننننة معالجننننننة لهننننننيا الموضننننننوج بال يمننننننة اإلنسننننننانية سننننننواو 
بايستخدامات قصيرت ا جل للموارد اييكولوجية أو بايستخدامات المست بلية 

 .(31)والمساوات بي  ا جيال
يد العربيننة وبنالرجوج إلنى البيانننات المتا نة  نن  مجلنس التعناو  لنندول الخلن

ن  ننئ  نندت   ننا   فننت  (1)الشنكل  يئهرمنناوا منداف الم ارنننة ا خننرى التننت 
إجمالها أ  دول ميا اإلقليم فت وضعية م بولة بها م ارنة مئ أمداف مت دمة 
أخرى نامية فت العديد م  معطينات منيث البياننات يسنيما فنت مجنال ال صنة 

المهنددت بناين راع. إي أنهنا الطاقة ا ولية وفت ا نواج  إمداداتم  مجموج 
 مسا ات الغابات وجيرما.فت دونها فت معطيات أخرى كالتلو  
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وقد ترتب  لنى يلن  أ  تبنرز مخناطر بي ينة  ديندت تواجنم التنمينة البشنرية 
 يسيما فت بعع ا مراع المتواطنة وتلو  الهواو وتلو  المياث.

وتبنناي   (1)لشننكل ممننا كننا  لننم انعكاسنناتم  لننى مفهننوم الرفنناث ايجتمننا ت ا
م شرات قياسم بي  دول ميا اإلقلنيم وا منداف الم ارننة ا خنرى فنت مجنايت 
الرضنننناو بنو يننننم المينننناث والهننننواو وبنننناإلجراوات المتخننننيت لل فننننائ  لننننى البي ننننة 

 العالمت وجيرما. اي ترازوانبعا  الغازات و ئر 
 

 
 
 ( 3 ) الشال

 يتوزيا ايستدامة البيئية بمجلس التعاون الخليج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزيا ايستدامة البيئية في الدول النامية

255.2 219.8 

 
943.3 
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 ايستدامة البيئية في الدول المتقدمة
 

 

 

 

 

 

 مشاالية الوايا واستشراف المستقبل .4
 النتائج بمنظور مناهج تحليل القوة .1. 4

 إآنفاص   اصل ما ت دمم  

101.
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فجنننوت بننني  م شنننرات دلينننل كشنننف واقنننئ التنمينننة البشنننرية  ننن  وجنننود . 1. 1. 4
واتجامنننات التنمينننة البشنننريةس م ارننننة بننندول مت دمنننة و تنننى أخنننرى نامينننة. رجنننم 
الطاقننات المورديننة الكبيننرت المتا ننة. ممننا يعنننت وجننود خلننل قننا م ومتنننامت فننت 

 ا داو ايقتصادي للو دات السياسية المكونة لهيا اإلقليم.
مننيا اإلقلننيم لكنهننا    أرجنناوبننيطفيفننة مكانيننة  بنيويننةوجننود اخننت يت  .2. 1. 4

كبيرت بمنئور ا م  ال نومت العربنت ممنا يخلن   النة من   ندم اينسنجام بني  
كيننة ب الننة )ان ننندار يتمكوناتننم. بننرز  نهننا مننا نسنننميم طب نناص للمفنناميم الجيوبول

جيوبولتيكت شديد( تعئم م  آليات التجز ة والتنافر مما أل   وتل   أضراراص 
 ت العربت.متنامية فت ا م  ال وم

ممننا ي ننتم  لننى الجميننئ ضننرورت التخطننيط وايلتننزام بالتنفينني بصننيد العمننل 
العربننت المشننتر  منن  خنن ل تكاملننم فيمننا يمكنن  منن  ت  ينن  مسننتويات أفضننل 

 م  التنمية المستدامة.
إ  تبنناط  التنميننة البشننرية ي يرجننئ إلننى ضنن لة  جننم المننوارد الماليننة  .3. 1. 4

ة كغياب التواز  فت اإلنفا  العنام وتفناقم فت بعع م  دولم ف سب بل نتيج
اإلنفننا  العسننكري. فضنن ص  نن  طبيعننة ا نئمننة السياسننية ال اكمننة. ولعننل فننت 

 نتا د الم ارنات مئ دول نامية ومت دمة ما ي كد ص ة ما يمبنا إليم.
 
 سايةالخياراك الم   .2. 4

يد بغينننة تغيينننر واقنننئ ال نننال للتنمينننة البشنننرية بمجلنننس التعننناو  لننندول الخلننن
 العربية  لى المستويات الت تةإ الوطنت واإلقليمت وال ومت يبد م إ

ت ديد ستراتيجيات ورسم سياسنات وخطنط وبنرامد كفيلنة بتفعينل الطاقنات  .أ 
المورديننننة المتا ننننة وت ويلهننننا إلننننى قننننوت ب ياسننننات  لميننننة منهجيننننة م ننننددت 
تتماشننننى مننننئ معطيننننات ايقتصنننناد العننننالمت المعاصننننرإ اقتصنننناد العولمننننة 

 .(30)ت ال رتوالتجار 
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العمل  لى تنويئ مصادر الندخل بتوسنيئ قا ندت اإلنتناج وتنويعنم وتغيينر  .ب 
شخصنننية ايقتصننناد الخليجنننت مننن  اقتصننناد أ نننادي السنننلعة إلنننى اقتصننناد 
متنوج. مما سيخل   الة جديدت تخفف م  المشك ت ايقتصادية ال ا مة 

وتضنننا ل  . وتفننناقم أ بننناو المديونينننة الخارجينننة(32) كالتبعينننة ايقتصنننادية 
 التنمية البشرية المختلفة.

يبننند مننن  سياسنننات سنننكانية متكاملنننة ضنننم  اسنننتراتيجيات شننناملة  للتنمينننة  .ج 
المسنننتدامة  ومرا نننات التنننأتيرات المتبادلنننة بينهنننا  لنننى المسنننتويي إ النننوطنت 
وال ننننومت. تمتنننند منننن  معننننديت النمننننو السننننكانت وترشننننيد النمننننو ال ضننننري 

 جية.و ركة السكا  )الهجرت( البينية والخار 

أنئمننة التعلننيم ال ديتننة  فننت ال سننبا ت دينند سياسننات  لميننة مادفننة تأخنني  .د 
 وا نماط الت انية.

ا تمنناد ا سنناليب العلميننة فننت إشننباج ال اجننات ا ساسننية للسننكا  والنئننر مننن. 
إلننى التنميننة البشننرية كمنندخ ت ومخرجننات لصننالح أمنن  الدولننة ورفاميننة 

 المواط .

ي  المنننوارد المتا نننة وايمتمنننام ب  نننو  العمنننل  لنننى ت  يننن  تنننواز  بيننننت بنننو. 
 ا نمنننويج ا جينننال ضنننم  منننا يسنننمى بنننن )التنمينننة المسنننتدامة( التنننت جننندت 

المطلننوب  المينناص. ففننت منن تمر كيوتننو المنبتنن  منن  ا مننم المت نندت بشننأ  
تغييننر المننناع  نن  دول العننالم  لننى تخفننيع انبعاتننات النندول الصنننا ية 

تنن   آليننات لتنفينني يلنن  منهننا منن  جنناز تننانت أوكسننيد الكنناربو . وتضننم  
آليننة التنميننة النئيفننة بإقامننة مشنناريئ تسننا د لت  ينن  تنميننة مسننتدامة فننت 

 .(33)الدول النامية

ضنننننرورت ايمتمنننننام برفنننننئ كفننننناوت المنننننوارد وتخصصنننننها وبنننننرامد التكيينننننف  . ز
واينتبنناث إلننى الجوانننب السننلبية  لننى التنميننة البشننرية  البنيننوي)التصنن يح( 

.  نهننا تزينند منن  البنيننويسياسننات بننرامد التكييننف التننت يمكنن  أ  تخل هننا 
درجة )ال رما  البشري( فت إشباج ال اجات ا ساسية وت دي إلى زينادت 



 

 
 
 

 [41] (32) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

البطالنننة وتننندمور ا جنننور وتهمنننيش دور الدولنننة فنننت التنمينننة وتخليهنننا  ننن  
 صنئ ال رار ايقتصادي للم سسات الدولية ومان ت ال روع.

و  التنمية البشرية إلى تمتنئ البشنر فنت ينبغت أ  تتسئ دا رت الفهم لمضم . 
قدراتهم المكتسبة فت بي ات مل  أجواومنا ال رينة السياسنية وا تنرام   نو  

 اإلنسا .

يبننند مننن  ايمتمنننام بالبياننننات التفصنننيلية التنننت تشنننكل المننندخ ت الر يسنننة ط. 
ل ساب م شرات التنمية البشرية فت كل دولنة إ  كننا فعن ص من  المهتمني  

 مضمار التنمية البشرية المستدامة.بالت دم فت 

أخيننننراص يبنننند منننن  )نهضننننة ا مننننة(  نهننننا الكفيلننننة بتفعيننننل المننننوارد المتا ننننة ي. 
)طبيعية وبشرية( فت إطار م  الشفافية. ولتت مل مس ولية ميث النهضنة 
 كاماص م  خ ل الشعور بالمس ولية وايلتزام واإلخن   والكفناوت.  ليننا 

وفن   لى   أيدادا  في ي يا  وليس  في مجتما أفرادأ  نركز  لى أننا  
آليات م ددت متيكري    ي ة مهمة رجم مرارتها أ  العولمة أصب ت آلية 
تنفينننني إرادت الفا ننننل فننننت الخريطننننة السياسننننية )اإلمبراطننننورت الوا نننندت( ممننننا 
يمكنها م  ت  ي  استراتيجياتها الهادفة إلى رفامية مواطنيهاس وربما  لى 
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(CCASG) which suffers from low performance compared by other 
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developed and developing countries. There hare been contradictions 

and structural and spatial discrepancies especially if we view human 

welfare of the Arab people as participants and beneficiary from 

sustainable development. 

The paper focuses upon four points: 

1. The present situation of human development in the CCASG in 

the light of quantitative measures. 

2. The resources of welfare and economic performance. 

3. The Gulf environment in sustainable development perspective. 

4. Recognizing the problematic situation and predicting the future. 

The research concluded that the future of the CCASG is 

promising if territory witnesses a resurrectam of a nation.  
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 : توزيا اتجاهاك دليل التنمية البشرية لسنواك منتخبة من(2)جدول 

2222 - 2211  

الترتيب حسب دليل التنمية 
 البشرية

دليل التنمية 
 البشرية )القيمة(

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

 البشرية )التغير(
2222 – 

2211 

المتوس  السنوي لمعدل 
دليل التنيم البشرية نمو 

 )بالنسبة المئوية(
2222 - 2211 

2222 2211 

 دول مجلس التعاون الخليجي العربية 
اإلماراك العربية 

 المتحدة 
257.3 25040 3 1521 

 25.3 1- 25031 25704 ي ر

 2530 3- 25021 25773 البحرين 

 ..25 -- 25772 25721 السعودية 

 2527 0- 25712 257.4 الاويك 

 -- 2- .2572 --- ي مان

 أهداف مقارنة )دول نامية(
 25.7 2 25727 25130 ميران

 25.2 2 ..251 25134 ترايا

 2572 1 251.0 25141 األردن
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 15.3 4 25412 25374 اليمن

 أهداف مقارنة )دول متقدمة(
الويياك المتحدة 

 األمرياية
250.7 25.12 -1 2513 

 2533 1 25.21 25010 اليابان

 2534 1- 25000 250.1 مسرائيل

 2542 1- 25004 25041 فرنسا

 2533 -- 25013 25033 المملاة المتحدة

 2111،  الجدول يمل الباحث معتمدا  يلى شباة اينترنك /مويا ايمم المتحدة  ،p.p 135 - 138 

 (3) جدول
 2211توزيا دليل الدوارق بين الجنسين و الم شراك المتعلقة به لعام 

الترتيب حسب دليل 
 التنمية البشرية

دليل الدوارق 
 بين البنين

معدل 
خصوبة 
 المراهقاك

المقايد في المجلس 
النيابي )بالنسبة 
 المئوية للنساء(

معدل 
الخصوبة 
 القيمة الترتيب اإلجمالي

 دول مجلس التعاون الخليجي العربية 
اإلماراك العربية 

 157 .225 2157 25234 30 المتحدة 

 252 -- 1152 .25.4 111 ي ر

 254 1.52 .145 25200 444 البحرين 

 251 -- 1151 25141 .13 السعودية 

 253 757 1350 .2522 37 الاويك 

 252 52. 52. .2532 .4 ي مان

 أهداف مقارنة )دول نامية(
 151 250 .2.5 .2540 2. ايران

 252 51. 3.52 25443 77 ترايا

 .25 1252 .215 254.0 03 ايردن
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 .45 257 7050 .2571 141 اليمن

 أهداف مقارنة )دول متقدمة(

الويياك المتحدة 
 األمرياية

47 252.. 4152 1150 251 

 154 1351 52. 25123 14 اليابان

 .25 1.52 1452 .2514 22 مسرائيل

 252 2252 752 25121 12 فرنسا

 .15 2152 2.51 .2522 34 المملاة المتحدة

 ،2111 الجدول يمل الباحث معتمدا  يلى شباة اينترنك /مويا ايمم المتحدة،  p.p 143–146 
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 الذوامش والمصادر
 ينظر للتفاصيل عن مفهوم التنمية البشرية والتنمية المستدامة: (1)

 NAPC 212، .ص 1البيئة والتنمية المستدامة، شبكة االنترنيت ص. 

  اهيم كبالالة: عالالرات التنميالالة البشالالرية المسالالتدامة، مركالالو  والالواا للب الالو  والد اسالالا  د. سالال م ر الالر
 www. .org االسترايجية، شبكة االنترنيت

   ،دا  صالالنءاا، عمالالام1د. عثمالالام م مالالد  نالاليم ود. ماوالالدط ا الالو ينالالل: التنميالالة المسالالتديمة ، 
 ..2-22، ص ص 2212

 والمضالالموم،  الالل كتالالام التنميالالة  د. والالو ا اليغالاليال: التنميالالة البشالالرية، مراوءالالة نيديالالة للمفهالالوم
البشالالرية  الالل الالالورن الءر الالل، الالال ا والالم   الالو  النالالدوط الفكريالالة التالالل نظمتهالالا ا مانالالة الءامالالالة 
لجامءة الدول الءر ية واللجنة االقتغادية واالوتماعية لار الل سساليا الاالسالكواب و رنالامم ا مالم 

، ...1 يالالرو ، شالالبا ،المت الدط اننمالالا ل، مركالو د اسالالا  الوعالالدط الءر يالة، الىبءالالة ل ولال ،  
 .01ص

 .02نفس المغد ، ص (2)

 .03نفس المغد ، ص (3)

 -النيويالالو   2..1 ا مالالم المت الالدط:  رنالالامم ا مالالم المت الالدط اننمالالا ل: ةيريالالر التنميالالة لبشالالرية لءالالام (4)
 ..1-10 ص ص 2..1 وامءة اوكسفو دب الياهرط، وكالة االهرام لإلع م

 .1.-2. وو ا اليغيبال: المغد  السا ق: ص ص (.)



 
   

  [51]       ر السماكمحمد أزه د.أ.                                     التنمية البشرية المستدامة بمجلس..

وسشيت: مبالاد  التنميالة المسالتدامة، ةرومالة  هالاا شالاهين: الالدا  الدوليالة ل ستشالا ا  دوو س م (1)
 .2صس 2222 الثيا ية، الياهرط

 .1شبكة االنترنيت، ص ،2211 ةيرير التنمية البشرية لسنة (7)

 نفس المغد . (0)

موسالالالوعة س (G/S) د. م مالالالد  يهالالالر السالالالما  ود. علالالالل عبالالالد عبالالالاس الءالالالواوا: الب الالال  الجارا الالالل (.)
 .2220 ة، دا  ا ن ا ثير، وامءة الموصل،السما  الءلمي

 2212 منظمالالة ا قىالالا  الءر يالالة المغالالد ط للبتالالرول، ةيريالالر ا مالالين الءالالام السالالنوا لءالالام  (12)
 الالموقع الخاص  المنظمة، شبكة االنترنيتب.

ةوظيالالا التينيالالا  ال ديثالالة لخدمالالة التنميالالة س 2221 ا مالالم المت الالدط: ةيريالالر التنميالالة الببشالالرية لءالالام (11)
نشالالو  ل سالالام  رنالالامم ا مالالم المت الالدط اننمالالا ل لمركالالو مءلومالالا  قالالراا الشالالرت م Undpالبشالالرية 

 .242 مغر، -ا وسل السيريكب الياهرط 

 المغد  السا ق. :2211 ةيرير التنمية البشرية لسنة  (12)

  الال  منشالالو   الالل   قيالالاس التنميالالة البشالالرية، مراوءالالة نيديالالة، د. عثمالالام م مالالود عثمالالام:  (13)
 .117 ل، المغد  السا ق، صكتام التنمية البشرية  ل الورن الءر 

 .124-.11نفس المغد  ص ص  ينظر للتفاصيل:  (14)

(15)  BP: statistical Review of world Energy, Jane 2011, www.bp.com statistical review. 

 .2211ةيرير ا مين الءام السنوا لمنظمة  وا يك لسنة  (11)

 ينظر للتفاصيل: (17)

ل:  نمالالا  اننتالالاا والتوييالالع واالسالالته   السالالا دط  الالل الالالورن الءر الالل وانءكاسالالاةها علالال   ووالالا   مالالوا يكالال
 .221 – 221التنمية البشرية،     منشو   ل كتام التنمية البشرية، المغد  السا ق، ص ص 

، د اسالالالالة  الالالالل الجارا يالالالالا والسالالالالكام 1.32د. م مالالالالد  يالالالالاج: الخلالالالاليم والخليجيالالالالوم قبالالالالل عالالالالام 
، 1.03/ اكتالالو ر،  .، السالالنة 31اسالالا  الخلالاليم والجويالالرط الءر يالالة، الءالالدد واالقتغالالاد، مجلالالة ور 

 .217ص
، د اسالالالالة  الالالالل الجارا يالالالالا والسالالالالكام 1.32د. م مالالالالد  يالالالالاج: الخلالالالاليم والخليجيالالالالوم قبالالالالل عالالالالام  (17)

، 1.03/ اكتالالو ر،  .، السالالنة 31واالقتغالالاد، مجلالالة وراسالالا  الخلالاليم والجويالالرط الءر يالالة، الءالالدد 
 .217ص

، 1.70، مكتبالالالة ا نجلالالالو المغالالالرية، اليالالالاهرط 1: عالالالوج الخلالالاليم الءر الالالل، ا .د. م مالالالد متالالالولل (10)
 .17ص

http://www.bp.com/
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 .د. م مالد  يهالالر السالما : الجارا يالالا السياسالالية المءاصالرط، دا  ا مالالل للىباعالة والنشالالر والتوييالالع،  (.1)
 .43، ص0..1ا  دم،    د 

ءفنا الراهنة، مجلة د.  نىوام يع م: كيا يمكن ليد ا  التيانة الءر ية  م ةتالب عل  نيا  و (22)
 ..1.0المستيبل الءر ل، مركو د اسا  الوعدط الءر ية،  يرو ، 

 نفس المغد . (21)

 .د. م مد  هر سءيد السما : ةخىيل الب   الءلمل  ل الالورن الءر الل، مجلالة اة الاد مجلالس  (22)
 .1.04الب   الءلمل الءر ية،  اداد، 

 ينظر للتفاصيل:  (23)

سالالما : ا نمالالا  الر يسالالية للتركيالالب السالالكانل  الالل الالالورن الءر الالالل /  .د. م مالالد  يهالالر سالالءيد ال
د اسالالة  الالل مالالنهم ة ليالالل اليالالوط /   الال  منشالالو  والالمن سلسالاللة اقتغالالادية / وامءالالة الموصالالل، 

 .112 – 13، ص ص 1.04
م مالد م مالود انمالام: التنميالة البشالرية  الل المنظالالو  اليالومل /   ال  منشالو   الل كتالام التنميالالة 

 ..44 – .30البشرية، المغد  السا ق، 

د. عبدالريات الفا س: الفير وةوييع الدخل  ل الورن الءر ل، منشو ا  كمركو د اسالا  الوعالدط  (24)
 .20-17 ص ص 2221،  يرو ، شبا ، 1الءر ية،  

 نفس المغد . (.2)

 .21نفس المغد ، ص (21)

 .241، المغد  السا ق، ص2221ا مم المت دط: ةيرير التنمية البشرية لءام  (27)

 .14د. عبدالريات الفا س: المغد  السا ق، ص (20)

 ينظر التفاصيل:  (.2)

عالالدنام ياسالالين مغالالىف : التنميالالة المسالالتدامة  الالين سيالالديولوويا الشالالمال والجنالالوم، مجلالالة د اسالالا  
 . 23-. ، ص ص2221،  اداد (.)، الءدد (3)اوتماعية،  يت ال كمة، السنة 

 .17دوو س موسشيت: المغد  السا ق، ص

 ر التفاصيل: ينظ (32)

س.لالالل كامبالالل وولتالالر هيالالك:  ةيالالة  يئيالالة عالالول التنميالالة المسالالتدامة، منشالالو  والالمن كتالالام مبالالاد  
 .02 – 13 التنمية المستدامة، ة رير دوو س موسشيت: المغد  السا ق، ص ص

 ينظر للتفاصيل عن الءولمة:  (31)

مسالتيبل، مالن    الا   .د. م مد  يهر سءيد السما : الءولمالة  الين رشالكالية الواقالع واستشالرا  ال
 .2223، السنة (1)مجلة مركو الب و  االقتغادية، وامءة الموصل، الءدد 

 ينظر للتفاصيل عن الالتبءية االقتغاديةب:  (32)



 
   

  [59]       ر السماكمحمد أزه د.أ.                                     التنمية البشرية المستدامة بمجلس..

ل وةأثيرهالا الجيولولتيكيالة الة للالورن الءر الال .د. م مد  يهر سءيد السالما : قيالاس التبءيالة االقتغاديال
، ص ص 1.01،  يالرو /  ساللول، (1.)، الءالدد (.) الم تملة، مجلة المستيبل الءر الل، السالنة

11 – 01.  
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