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 يِمِحالَر ِنَمْحالَر لِهاَل ِمْسِب

 

 

ا ـَنَتّلَما َعــال َما ِإـَنـَل َمـْلـِع اَلكَ ـاَنـَحْبُس وْاـاُلـَق" 
 " ُمـيـــِكـَحـاْل ُمـيـلِـَعـاْل َتــْنَأ   َكـَنِإ

 

 البقرة(من سورة   23اآلية)

 

 

 يطلب طريقا سلك من " النبي صلى الله عليه وسلمقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، 

 )رواه الترمذي(" الجنة إلى طريقا به له تعالى الله سلك ،علما فيه

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم " خيركم من تعلم 
 البخاري( )رواه "القران وعلمه
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 اإلهداء

 اهدي هذا اجلهد العلمي املتواضع

 إىل روح والدي الطاهر

 الذي أرجو من اهلل أن يتقبله بواسع رمحته ويغفر له

 وإىل والدتي الغالية

 أمد اهلل يف عمرها ومتعها بالصحة والعافية

 اللذان مل يبخال عليَ بالدعاء والنصيحة

 وإىل  كل من علمين

 باملساعدة والدعم الذين ما خبلوا عليَ 

 وإىل كل من قدم يلَ خدمةً أو معلومة

 أهدي هذه اجلهد املتواضع
 الباحث                                                                                                                                                

 خالد مصطفي حممد زوبي                                                                                                                                             
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 رـــتقديالر وـــشكال

حًا اِلَص َلَمْعَأ ْنَأَو َيَداِلَو لَىَعي َوَلَع َتَمَعْني َأِتاْل َكَتَمْعِن َرُكْشَأ ْني َأِنْعِزْوَأ ِب) َر
 (  ينَََََِحاِلالَص َكاَدَبي ِعِف َكَتَمْحَرِب يِنْلِخْدَأَو ُهَضْرَت

 (91سورة النمل اآلية )                                              
 

 من ال " من مقولة وانطالًقا  .الرسالة هذه إلتمام الذي وفقني سلطانه وجهه وعظيم هلل لجالل الحمد

  ." هللا الناس ال يشكريشكر 
 ا بقبوللتفضله عائشة عبدالسالم العالم ةإلى الدكتور  والتقدير الشكر بخالص أتقدم فإنني

، كما أتوجه بالشكر والتوجيه واإلرشاد النصح في المتواصل اوجهده الرسالة هذه على اإلشراف
 الجهد. للدكتور عبدهللا شامية لمجهوداته وأفكاره التي لها دور في انجاح هذا

ممتحناً داخليًا،  األوجليالدكتورة فتحية  :من كل إلى لجنة المناقشة الشكر بخالص أتقدمكما 
  .ممتحنًا خارجياً  والدكتور عبدالناصر المسالتي

خاصًة و  ،أعضاء هيئة التدريس بقسم االقتصادأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي  كذلك
  .المستمر ومساعداته الستكمال دراستي العليا ، وذلك لتشجيعهالدكتور عبدالناصر بوخشيم

لى الزائدي ع األستاذ خالدو ، ز بحوث العلوم االقتصادية بنغازي موظفي مرك شكرأ كما
خالد  ،أسامة الشكري، علي القرضاوي : اصدقائي أتوجه بالشكر إلي وكما .عدة والروح الطيبةالمسا

دراسات وكل طلبة ال إيهاب المسماري، إبراهيم الصرماني ،ناجم، عماد النويصري، علي الخفيفيال
 .بنغازي العليا بقسم االقتصاد بجامعة 

خراجها الرسالة هذه إلتمام قدم لي العون و  وشارك ساهم من كل إلى شكروكما أتقدم باو    .النور إلى وا 
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 الدراسة ملخص

تعتبر التنمية المستدامة من المواضيع المهمة والحديثة في علم واالقتصاد، فالتنمية المستدامة 
 متفرعة ومتشعبة ومتداخلة.

الدراسة إلى التعرف على اإلطار النظري للتنمية المستدامة، من حيث المفهوم تهدف هذه 
والتطور الذي حصل على هذا المفهوم، ودراسة أبعاده المختلفة االقتصادي واالجتماعي والبشري 

 والبيئي.
كما يتم التطرق لتجربة المملكة األردنية الهاشمية في تطبيق بعض المشاريع مراعاة ومستوفية 

 وط البيئية، وأن التنمية بالمفهوم الحديث أصبحت واقعًا ال يمكن اغفاله.الشر 
إلى السياسات المختلفة الممكن اتباعها لتصويب االختالل ولتحقيق كما سيتم التطرق 

 االهداف الممكنة.
ق منظمة صندو  كما سيتم التطرق إلى المؤشرات الصادرة من بعض المنظمات الدولية مثل

 سكوا وغيرها من المنظمات.البنك الدولي واال
كما سيتم التطرق إلى دراسة تجربة التنمية الليبية خالل العقود الماضية، ومصادر تمويلها، 

 من حيث الخطط واالهداف واألداء.
 زكما سيتم محاولة قياس المؤشرات المختلفة للتنمية المستدامة في ليبيا، ومدى التقدم المحر 

شارة لمدى نجاعة السياسات والخطط، وما واجهها من عراقيل، ومدى االخفاق، إلعطاء صورة أو إ
 من أجل بلوغ االهداف المطلوبة.

ن الممكن م التيعطاء بعض التوصيات إلى بعض النتائج عن هذا البحث، وا  التوصل  وختاماً 
 يات والمختنقات على المدى البعيد.أن تساعد في حل بعض االشكال
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  األولفصل ال
ة الدراسة  إطار ومنهج

    ة:ـــقدمــمال )1-1(
م نماذج مختلفة  ة، وتقد ة الثان عد الحرب العالم ة  التنم ضرورة اإلسراع  زاد االهتمام 
ة من أجل أحداث زادة في الناتج المحلي اإلجمالي، والعدالة في توزع هذا الناتج.  لمفهوم التنم

بيرة وغير مسبوقة في دمار البيئة، غير أن هذه الزادة في الناتج ال محلي اإلجمالي صاحبها زادة 
ال الالحقة،  أكثر من معدل تجددها، وترحيل هذه المشاكل لألج ة  ع واستنزاف شديد للموارد الطب

ج جرو برونتالند عام  سة وزراء النرو تدعو لتبني مفهوم جديد وهو  1987األمر الذ جعل رئ
ة المستدامة واتس ة حاجات الجيل الحالي، دون المساس التنم اع استخدامه، والذ ينص على (تلب

ة حاجاتهم). ال الالحقة في تلب  على ح األج
ل سرع وعلى نطاق واسع، وسرعان ما تبنت المفهوم الدول المتقدمة  ش انتشر المفهوم 

ة والخيرة، والمن ما تبنته المنظمات الرسم ة،  ة في أجندتها الوطن ة، والنام ة والمحل ظمات الدول
ل العلوم رًا على علم االقتصاد بل دخل اهتمام  س ح   .ما أن المفهوم ل

ا فيو   الخطمن  وضع وتنفيذ العديد تم ،يمن القرن الماضات الستين منذ مطلعو  ليب
ات ة والميزان ةوضخ استثمارات ضخ ، التنمو عد  ،مة من أجل اإلسراع بجهود التنم وخاصة 
ة  في الليبيطموحات المجتمع  تحقيل، النف وزادة عائداته اكتشاف  ة واجتماع ة اقتصاد تنم

ة التهداف ألتحقي العديد من ا من خالل ،ةشاملة ومستمر  ع مصادر الدخلأ من  يالحيو  همها تنو
ة ة في قطاعي الصناعة والزراعة وخل قاعدة إنتاج   .قو
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ات  المسـتهدفةالم إلـىلـم تصـل  المعدالت المحققـة أن غير ـة  ، سـتو ـا  فـيفالنتـائج التنمو ليب
ة افة الجوانب فيالمأمول  المستو مازالت دون  ةو  االقتصاد ةو  االجتماع     .البيئ

ة ال  ة لم تتبنى مفهوم التنم ا خالل مسيرتها التنمو اتها وخططها إن ليب مستدامة في استراتيج
ل ضــئيل شــ ــل،، ال علــى مســتو االقتاَال  علــى مســتو قطــاع أو علــى مســتو حتــى وال  صــاد 

ــا حــدو الــدول األخــر فــي تبنــي المفهــوم فــي  عــد ضــرورًا أن تحــدو ليب ــة. األمــر الــذ  وحــدة إنتاج
ـوالت الخاصـة  ة، وخاصة أن معظم الدول صادقت على البروتو ة وخططها المستقبل أجندتها الوطن

عاثات، وتحقي األهداف ة الثالثة. بتغير المناخ، وتقليل االن ة لأللف   اإلنمائ
اسات   ة، واقتراح الس ة خالل الفترة الماض ة للجهود التنمو م األمر الذ يتطلب دراسة تقي

التالي فإن هذه الدراسة هي  ة شاملة متوازنة تلبى شرو االستدامة، و الالزمة من أجل تحقي تنم
ا في إطار أسس  ة في ليب م التجرة التنمو ة المستدامةمحاولة لتقي م التنم    .ومفاه

لة الدراسة:1-2(   ) مش
ة على تحقي  معدالت  ا خالل الفترة الماض ات التحول في ليب زت معظم الخط وميزان ر

ة في النات ع مصادرهنمو عال ان التج المحلي اإلجمالي وتنو ة، و عتمد على العائدات النفط ل    .مو
ة لم تحق ة  غير أن هذه التجرة التنمو ك عن عدم تحقي معايير التنم مستهدفاتها، ناه

عينات ومع زادة أسعار النف  تم تحقي معدالت نمو مقبولة في الناتج  ة الس المستدامة، ففي بدا
ةالمحلي اإلجمالي غ عاد البيئ تب ير إنها لم تراع األ ، وهو لهذا النمو االستمرار واالستدامة، ولم 

سه مختلف المؤشرا ة .ما تع ة للتنم ة والبيئ ة و االجتماع   ت االقتصاد
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 :ةــدراســـداف الــأه )1-3( 
  : استهدفت الدراسة ما يلي

ح   .أ ة المستدامة اإلطارتوض ر لمفهوم التنم   .الف
ة تبنى ب ـ  ة المستدامة مفهومالتعرف على مد واقع اغة  في التنم ةص ة  إستراتج  فيالتنم

ا   .ليب
عض المؤشرات     تحديد أهم الس . ج ة ، واستخالص  اسات الالزمة لتحقي استدامة التنم

ن من خاللها التعرف على مد تحقي ظروف وشرو االستدامة . م   التي 
ة ل) 1-4(   :لدارسةالحدود الزمن

اً ) وهى فتر  2010-1973( لفترة الدراسة ا تغطي لة نسب ة طو  ذوضع وتنفي ، شهدتة زمن
ةد من الخط والميعد ات التنمو ة في الناتج المحلي  ،زان التي استهدفت تحقي معدالت نمو عال

ما استهدفت تحسين  ،نوع في مصادر الدخل والناتجاإلجمالي وتحقي درجة مرتفعة من الت
ة  التنم   .المستدامةالمؤشرات المتعلقة 

ة ) 1-5(    :الدراسةمنهج
لة  منهج التحليل اإلحصائي  الدراسة ت، استخدمهاولتحقي اهداف الدراسةمن خالل مش

 الوصفي والمنهج المقارن، وذلك من خالل:
ة   .أ عـاد اقتصـاد ة المستدامة والتعرف على ما يتضمنه من أ عاد التنم التأصيل النظر لمفهوم وأ

ة. يئ ة و   واجتماع
ة المستدامة.  .ب ة للتنم ة والنوع اسات العامة، والمؤشرات الكم ح الس   توض
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ة دراسة تج .ج ات المتشابهة مع الواقع الليبي في مجال التنم ان ارب الدول ذات الظروف واإلم
  المستدامة.

ة المستدامة. .د ة من منظور التنم م التجرة الليب   تقي
عض المؤشرات  .ه ة، واستخالص  اسات الالزمة لتحقي استدامة التنم محاولة تحديد أهم الس

ن من خاللها التعرف على مد م ا.التي     تحقي ظروف وشرو االستدامة في ليب
ة الدراسة: أ) 1-6(    هم

ع أ  ة هذه الدراسة في تن ة:هم   خالل النقا التال
ة المستدامةتعتبر من أ  .أ ا.، وتعتبر اللبنة األولى الدراسات التي تناولت التنم حاث في ليب  ولى لل

ع مجم .ب ة المستدامة واهميتها، وتجم التنم الصادرة عن وعة من المؤشرات محاولة التعرف 
ة المستخدمة في هذا المجال.منظمات   دول

ع  .ج ة لجم ة المستدامة، من خالل عرضها للمؤشرات الدول أعطت الدراسة أطار متكامل للتنم
، االجتماعي، البيئي ). ة المستدامة المختلفة ( االقتصاد عاد التنم  أ

ة الصادرة عن منظمات رات المؤشتعتبر أولى الدراسات التي حاولت إضافة   .د ة للتنم دول
ةعلى البيئالمستدامة    .ة الليب

  :ةدراســال امـــأقس) 1-7(
ة ثمان في قع إطار الدراسة س   هي : فصول رئ

ة الدراسة الفصل األول:   .إطار ومنهج
اب االختالف :الثانيالفصل  عاد وأس ة المستدامة ، المفهوم واال   .التنم
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ة المستدامة عض الدول ربتجا :الثالثالفصل    .في مجال التنم
عالفصل  اسات  :الرا ة المستدامةس   .التنم
ة المستدامة :الخامسالفصل   .مؤشرات التنم
ة في االقتصاد الليبيتقي :السادسالفصل    . م التجرة التنمو
عالفصل    ة المستدامة في االقتصاد الليبي.: أسس وآفاق التنمالسا
ات ستنتاجاتاال: الثامنالفصل    .والتوص
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  الفصل الثاني    
ة المستدامة عاد، المفهوم التنم اب االختالف واأل   وأس

  :) المقدمة2-1(
ة ا  عدة مراحل وصوًال إلى تبلور مفهوم التنم ة  ة التنم من أجل  لمستدامةلقد مرت عمل
اكل تغيير تحقي  افة اله ةجذر في  ة،  اإلنتاج  الذ اإلنسانإلى تغيير سلوك  ةاإلضافوالخدم

ة ومحورها.  ة التنم شرة من أجل عد هدف عمل شرة وغير ال هذا  إحداثفلقد تم تحشيد الموارد ال
ة  عض تجارب التنم ة من جهة، ومن جهة  واجهتالتغيير، غير أن  ة وخارج  أخر عراقيل داخل

عد المفهوم التقليد وهو زادة  ة لم  قي، بل تطور وتعداها لتشمل فإن مفهوم التنم دخل الفرد الحق
ة. ة وثقاف يئ ة و ة  يتناوللذلك سوف  جوانب اجتماع هذا الفصل بدراسة تطور مفهوم التنم

ة المستدامة،  والمراحل ة المستدامة  اإلضافةالتي مرت بها وصوًال إلى مفهوم التنم عاد التنم إلى أ
ةاالقتصاد ة والبيئ   .ة واالجتماع

ة والنمو:2–2(   )  مفهوم التنم
ا ا قضــا ــة وتحقيــ معــدالت نمــو مرتفعــةزاد االهتمــام  الفقــر فــي أعقــاب الحــرب  ومحارــة لتنم

ة والنمو في  ة، وحدثت تطورات وٕاضافات على مفهوم التنم ة الثان ة: أرعالعالم   مراحل أساس
فًا للنمو االقتصاد  2-2-1( ة بوصفها رد   ) المرحلة األولي: التنم

م  انـت مفـاه سادت هذه المرحلة خالل عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث 
ة والنمو اال ة االقتصاد عبـر عنهمـا بـنفس المفهـومالتنم ـة و ، قتصاد  وفقـًا لهـذا المفهـوم ينظـر للتنم

لة  ةوالنمو االقتصاد على أنها حل للمش ع معـدل ورفـ اإلجمـاليوهـي زـادة النـاتج القـومي  األساس
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طالة  ـة  وٕاعادةنصيب الفرد من ذلك الناتج، بينما ينظر للفقر وال لة ثانو توزع الدخل على أنهـا مشـ
  ).51:2007(تودارو:

ــة طارئـــة  اب خارج حــدث ألســ عد النمــو االقتصــاد العــابر الـــذ  ســـت فــالنمو بهــذا المفهــوم 
ة. يزول بزوالها مثل االرتفاع المؤقت في أسعار النف في األسواق   العالم

المرحلة  حه  ـاع  األولىوالنمو االقتصاد وف ما تم توض ـًا دون إت ونـه نمـوًا تلقائ يتصـف 
قـه. النـاتج القـومي  ورغـم معـدالت النمـو المرتفعـة التـي تحققـت فـي أسلوب التخطـ العلمـي فـي تحق

ـــين الففـــي معظـــم الـــدول، إال أن  الفـــرد مـــن النـــاتج القـــومي اإلجمـــاليوفـــي نصـــيب  اإلجمـــالي جـــوة ب
اء والفقراء اتسعت طالة.  األغن   وزادت معدالت ال

ع 2-2-2(  ة: النمو مع إعادة التوز   ) المرحلة الثان
ات مــن القــرن الماضـي وأوائــلالسـتينات  أواخــربـدأت هــذه المرحلـة فــي  عين ح السـ ، حيــث أصــ

ــة  عــاد اجتماع شــمل أ ــة  ةمفهــوم التنم عــاد االقتصــاد ــة ، ولاإلضــافة إلــي األ قــد أخــذت بــرامج التنم
ـــز علـــى معالجـــة م طالـــة واخـــالل هـــذه المرحلـــة تر الت الفقـــر وال مـــن خـــالل تطبيـــ  ،مســـاواةاللشـــ

ة ة إستراتيج ة فـ ،الحاجـات األساسـ ع نطـاق المشـار ـةي إعـداد وتوسـ ولقـد أعيـد  .وتنفيـذ خطـ التنم
ــز علــي تحقيــ ا شــمل التر عه ل ــة وتوســ لنمــو االقتصــاد مــع إعــادة وفقــًا لــذلك تعرــف مفهــوم التنم

ـة ،التوزع سـي للتنم ل الهدف الرئ ش يـز ينصـب علـى تحقيـ معـدالت  ،فمازال النمو  غيـر أن التر
طالة. شة للفقراء وتقليل ال   من النمو الذ يؤد إلى تحسن ظروف المع

ض معـــدالت الفقـــر وعـــدم فـــف س تخفـــ ة لـــتع ـــة االقتصـــاد ـــف التنم ــة أعيـــد تعر ي هـــذه المرحلـ
طالةالمس   وذلك بتبني شعار تحقي النمو االقتصاد مع إعادة التوزع. ،اواة وال
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ة ال تقتصر على تحقي نمو اقتصاد ة االقتصاد التالي فإن التنم ، و ضاً  فق  بل تتضمن أ
ــل االقتصـــاد واالجتمــاعي، الــذ يتضــمن بـــدوره أحــداث تغيــر جــذر فـــي  إحــداث تغييــر فــي اله

  ).52:2007اد وفي أسلوب اإلنتاج السائد (تودارو،السلوك االقتصاد لألفر 
ة أكثر شموًال واتساعًا وال تقتصـر علـى  أن تكون أهداف التنم عض االقتصاديون  ولقد ناد 
ـل االقتصـاد  قي من خالل تغيرات فـي اله تحقي معدل متسارع في نصيب الفرد من الدخل الحق

حت تشــتمل علــى أهــداف ذات طــا طالــة ع اقتصــاد واجتمــاوالثقــافي، بــل أصــ القضــاء علــى ال عي 
الها ض أش شـون تحـت خـ الفقـر  وتخف ع وتحسـين مضـطرد فـي توزـع الـدخل القـومي عدد الذين 

ه واخرون، فئات المجتمع بين   ).66: 1984(عجم
ة2-2-3(  اجات األساس   ) المرحلة الثالثة: االحت

ة  ـــة االقتصـــاد ـــة التنم مرحل ـــذلك  ـــة  ــةو تعـــرف هـــذه المرحل ـــة الشـــاملة أو المتكاملـ ، االجتماع
عينات إلي منتصف عقد الثمانينـات مـن القـرن الماضـي.  وامتدت هذه المرحلة من منتصف عقد الس
ــة ســنة ة فــي المــؤتمر الســنو لمنظمــة العمــل الدول اجــات األساســ ة االحت  ولقــد تــم اعتمــاد إســتراتيج

اته أ1976 ــان مــن أهــم توصــ ض ا نــه ال، الــذ  ــن تخفــ اجــات مــن خــالل تــوف لفقــر إالَ م ير االحت
ـــأو والســـــالمة ـــــاه والمــ ـــــة والصـــــحة والم التغذ ة  عـــــض  األساســـــ ـــــة  اإلضـــــافة إلـــــى تغط م،  والتعلـــــ

ة الضرورة مثل االع اجات غير الماد ة والثقافةاالحت   .تماد على الذات والهو
حد ذاته  أن النمو االقتصاد  ة  اجات األساس ة االحت نه ضمان توفير وتقر إستراتيج م ال 

ــع. فيجــب أن  ة للنمــو االقتصــاد المقتــرن بإعــادة التوز النســ ــذلك األمــر  ة، و اجــات األساســ االحت
ة اجات األساس ة هذه االحت ة تغط اسات التنم اشـر  ،تضمن س ـومي الم وٕان لـزم األمـر التـدخل الح

  ).52:2003بدًال من االعتماد على قو السوق (رومانو،
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ة الماهنـــاك اتجـــو  ـــة هـــذه الحاجـــات األساســـ ـــة لتلب ضـــرورة إعطـــاء أولو قضـــي  بيـــر  ـــة اه  د
س ومشــرب عض إلــى ألإلنســان مــن مأكــل وملــ ــة شــاملة يتعــين، بــل ذهــب الــ ح التنم  نــه لكــي تصــ
قة،  تحقيــ  إضــافةاإلضــافة إلــى األهــداف الســا ــة،  ة غيــر الماد هــدف تحقيــ الحاجــات األساســ

صفتها ح ة  ة الشاملة تعني النهوض الشامل الحرات األساس معني أن التنم ة لإلنسان،  ع قوقًا طب
ة  أسره (عجم   ).67:1984،وآخرون للمجتمع 

ة المستدامة2-2-4( عة: التنم   ) المرحلة الرا
عد البيئي في العقود الما ةنظرًا إلهمال ال ة في العالم نتيجة ض الت البيئ ، ازدادت حدة المش

ة السـر  ات التنم ـة جديـدة تسـاعد فـي التغلـب علـى هـذه لعمل عة، األمـر الـذ حـتم إيجـاد فلسـفة تنمو
ة الت، وتمخضت الجهود الدول اسم المش ة عرف  ة المستدامة. عن مفهوم جديد للتنم   التنم

ـة  1987وقد تبلـور هـذا المفهـوم ألول مـرة عـام  ـة للبيئـة والتنم ضـمن مناقشـات اللجنـة العالم
ل سرع، وارت ظهور هذا انتشر حيث رك. تالمشخالل مؤتمر مستقبلنا  ش ة  هالمفهوم  مفهوم التنم

المستدامة بتفاقم نوعين من المشاكل التي تواجه معظم دول العالم وهي المتمثلة في االنتشار الواسع 
ةوالمتزايد للفقر، والتدهور المستمر للبيئة  ع   ).22:2007، م،ابوزنغن( الطب

ــة المســـتدام ـــة جديـــدة فتحـــت وجهـــات نظـــر ةإن التنم جديـــدة بخصـــوص  بوصـــفها فلســـفة تنمو
ـات مستقبل موارد األرض ة مـن خـالل عمل ة واجتماع ة هي محاولة لتحقي أهداف اقتصاد ، فالتنم

ماٌ  ان فـي  تغيير محدودة  شـة السـ ات مع ونوعًا، ومن ثـم البـد مـن تحقيـ تقـدمًا وتحسـنًا فـي مسـتو
ا س  ان وزمان محددين، ول ـة النمـو االقتصـادتنتج تح أنلضرورة م ، الن عـدم سـينات علـى عمل

ة في ذلك المجتمع. وجود نمو اقتصاد في مجتمع ما الضرورة عدم وجود تنم عني    ال 
ة )1- 2( رقموالجدول  ة الثان ة الحرب العالم ة ومحتواها منذ نها     .يوضح تطور مفهوم التنم
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  ) 1-2جدول رقم (
ةتطور مفهوم التنم ة الثان ة الحرب العالم   ة ومحتواها منذ نها

ة  المرحلة ة  مفهوم التنم صورة تقرب ة /  يز  الفترة الزمن ة ودرجة التر ة لإلنسان  أسلوب المعالجة  محتو التنم النس ة    المبدأ العام للتنم

1  
ة = النمو االقتصاد ة   التنم ة الثان ة الحرب العالم منتصف  –نها

  العشرنستينات القرن 
الجوانب  - سي  بير ورئ اهتمام 

ة   االقتصاد
ة - الجوانب االجتماع   اهتمام ضعيف 
ة . -   إهمال الجوانب البيئ

ل جانب من الجوانب معالجة  معالجة 
مستقلة عن الجوانب األخر (افتراض 

ادلة بين الجوانب  عدم وجود تأثيرات مت
  مجتمعة)

ة من اجل  ة (تنم اإلنسان هدف للتنم
  سان)إن

2  
ة = النمو االقتصاد + التوزع  التنم

  العادل
عينات   -منتصف ستينات منتصف الس

  القرن العشرن
ة - الجوانب االقتصاد بير    اهتمام 
ة. - الجوانب االجتماع   اهتمام متوس 
ة . - الجوانب البيئ   اهتمام ضعيف 

ل جانب من الجوانب معالجة  معالجة 
(افتراض  مستقلة عن الجوانب األخر 

ادلة بين الجوانب  عدم وجود تأثيرات مت
  مجتمعة)

ة من اجل  ة (تنم اإلنسان هدف للتنم
  إنسان)

ة اإلنسان) ة (تنم   اإلنسان وسيلة للتنم

3  
ع  ة الشاملة = االهتمام بجم التنم
ة  ة واالجتماع الجوانب االقتصاد

  المستو نفسه
عينات    منتصف  -منتصف الس

  ن العشرن.الثمانينات  القر 
ة - الجوانب االقتصاد بير    اهتمام 
ة. - الجوانب االجتماع بير    اهتمام 
ة . - الجوانب البيئ   اهتمام متوس 

ل جانب من الجوانب معالجة  معالجة 
مستقلة عن الجوانب األخر (افتراض 

ادلة بين الجوانب  عدم وجود تأثيرات مت
  مجتمعة)

ة من ا ة (تنم جل اإلنسان هدف للتنم
  إنسان)

ة اإلنسان) ة (تنم   اإلنسان وسيلة للتنم
ة بوساطة  ة (تنم اإلنسان صانع التنم

  اإلنسان)

4  
ع  ة المستدامة = االهتمام بجم التنم

ة  ة واالجتماع اة االقتصاد جوانب الح
ة بنفس المستو    والبيئ

النصف الثاني من ثمانينات  القرن 
  العشرن وحتى وقتنا الحاضر.

ةاهتمام  - الجوانب االقتصاد   بير 
ة. - الجوانب االجتماع بير    اهتمام 
ة. - الجوانب البيئ بير     اهتمام 
ة  - الجوانب الروح بير  اهتمام 

ة   والثقاف

ل جانب من الجوانب معالجة  معالجة 
ة عن الجوانب األخر (افتراض  تكامل

ادلة بين الجوانب  وجود تأثيرات مت
  مجتمعة)

ة من اجل اإلنسان هدف لل ة (تنم تنم
  إنسان)

ة اإلنسان) ة (تنم   اإلنسان وسيلة للتنم
ة بوساطة  ة (تنم اإلنسان صانع التنم

  اإلنسان)
عة االولى : المصدر : منشورات دار الصفاء، الط م، ماجدة أبوزن اسها": عثمان محمد غن طها وأدوات ق مة فلسفتها وأساليب تخط ة المستد  .2007عمان  -" التنم
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ة المستدامة )2-3(     :مفهوم التنم
ة  ـة االقتصـاد قة للتنم نتيجة للنقص الملحو فـي النمـاذج السـا ة المستدامة  نشأ مفهوم التنم
ـام المتوازنـة عـن تكـاليف ومنـافع مختلـف  سـتند إليهـا فـي إصـدار األح التي لم توفر قاعـدة عرضـة 

اسات.   الس
ة متعـــددة او  ـــة المســـتدامة قضـــ ــاد تتعـــد حـــدود التخصـــص العلمـــي الواحـــد، تعتبـــر التنم عـ أل

ة ،ومتداخلــة ــان، غيــر أنــه يجــب اإلشــارة إلــى أنــه ال  ،ومتشــا عــض األح ومتناقضــة األهــداف فــي 
ـة المسـتدامة ل أو  ،يوجد مفهوم محدد للتنم شـ ختلـف  ـة، لكنـه مـن  ـأخرو بـين التخصصـات العلم

ن تحديد    عام لمفهومها.  إطارالمم
ـــة جديـــدة إن التنمك فـــلـــذل ســـتند مفهومهـــا علـــى  مجموعـــة ـــة المســـتدامة بوصـــفها فلســـفة تنمو

ة أهمها ( جاللة،    ): 32 :1995مرتكزات أساس
ـــال ا - 1 ـــل الحاضـــر واألج ـــين الجي ـــة ب ة عدال ـــة المســـتدامة قضـــ ة التنم ـــذلك إن قضـــ ـــة،  لمقبل

ة التـي يتـرك عليهـا ا. فالجيل الحاضر مسـؤول عـالعدالة داخل نفس الجيل  ألرضن الوضـع
ال القادمةوالموارد ال ة المختلفة لألج ع ة طب ـة المسـتدامة هـي قضـ ة التنم ـه فـان قضـ ، وعل

ة. م أخالق   ق
ــة ا - 2 ــة المتجــددة وغيــر المتجــددةتعنــى اســتخدام أكبــر للمــوارد ا لمســتدامةإن التنم ع مــن  ،لطب

ــــ أجـــــل ـــــد مــ ــــاج المز ــةإنتــ ــــ ــــ التنم ــــلع والخـــــدمات لتحقيــ ـــاطات اإلن الســ ــــذه النشـــ ــةن، ولهـ ــــ  تاج
ـــزامن  ـــد ال تت ة ق ـــار الســـلب ـــة، وهـــذه اآلث ــا االيجاب ــب آثارهـ ة بجانـ ة آثـــارًا ســـلب  فـــيواالســـتهالك

ة ة لنشا اقتصاد معين فترة مـن الظهور مع اآلثار االيجاب . وقد يتأخر ظهور اآلثار السلب
ن معها اإلصالح ،الزمن م صل التأثير السلبي إلى درجة ال  إلى أو حتى الرجوع  عندها قد 
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ــن فإ ــال  ،نــه يتحقــ بتكــاليف مرتفعــةالوضــع األصــلي، وٕان أم والتــي تكــون علــى عــات األج
 القادمة.

اً  - 3 ل ة  ات التنمو قاف العمل ة المستدامة ال تهدف إلى إ قـاف التـأثيرات  إن التنم من خـالل إ
ة للن ن جنيها منشاطات المختلفةالسلب النشاطات  ، ولكنها تعنى إيجاد توازن بين الفوائد المم
ةاالقتصـــاد ـــين آثارهـــا الســـلب ـــن المحافظـــة علـــى مســـتو معـــين مـــن ة المختلفـــة و م حيـــث   ،

نه.  ة مم شرة ألطول فترة زمن ة ال  الرفاه
نـــاءاً  ـــر اللجنـــة  و ـــة المســـتدامة ألول مـــرة فـــي تقر ـــف التنم علـــى هـــذه المرتكـــزات فقـــد تـــم تعر

ة  ة للبيئة والتنم عنـوان مسـالعالم ـة 1987عـام  تقبلنا المشـتركوالذ صدر  ، علـى أنهـا " تلـك التنم
ــــى تلب ـــة علــ ــــــال المقبلـــ ـــدرة األج ــــاومة علــــــي قـــ ــــر دون المســ ــــل الحاضــ ـــات الجيــ ــــة التــــــي تلبــــــي حاجـــ ــ

، م،ابوزن اتهم"(غن   .)25:2007حاج
  ):436:2007د برزت عدة مالحظات حول المفهوم منها(الديب،وق

ة وعدم الدقة  .أ العموم ة الت فيأنه يتصف  ف ن بها يالك اجات الجيل الحاضر.  م ة احت  تلب
ة المستدامة  .ب ة وضع مفهوم التنم ف ل دقي  ش  إطار عملي. فيال يوضح 
ح أكثر صداقة للبيئةللتن عاماً  يوضح التعرف اتجاهاً  .ج حيث تص ة   .م

ة  ــة المســتدامة تعتبــر أكثــر شــمول عــد ذلــك مجموعــة تعرفــات للتنم ووضــوح مــن ولقــد طــورت 
ـــــة منهـــــاالنا ـــة التحليل ــ ـــتدامة تعنـــــي  " ح ــة المســ ـــ ـــــة إن التنم تحقيـــــ الحـــــد األعلـــــى مـــــن منـــــافع التنم

ة" (الديب ع ة شرطة المحافظة على جودة وخدمات الموارد الطب   ).436:2007،االقتصاد
د على أنف ةهو  الهدف األساسي التعرف يؤ ـة االقتصـاد م منافع التنم  فـي، مـع األخـذ تعظ

ــار القيــو  ــة االعت م األخالق ــة والقــ ــة  المتمثلــةد البيئ ع  فــيالوقــت الحاضــر و  فــيبجــودة المــوارد الطب
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قة للبيئـــة فـــة الصـــد ـــة النظ اســـتخدام التقن واالعتمـــاد علـــى المـــوارد المتجـــددة أكثـــر مـــن  ،المســـتقبل، 
مي ل  ش ة  ن تحديد المسار األمثل للتنم التالي أم ة وغيرها من القيود، و   . الناض

ـــ فـــالتعرف ـــة بـــين التنم ـــز علـــى العالقـــة الطرد ـــة المســـتدامةالســـاب ير ة والتنم ، ة االقتصـــاد
ــة  ة فــإن التنم ــة االقتصــاد ــا المســتدامةمعنــى أنــه إذا مــا تحققــت التنم ــاس تتحقــ تلقائ ــن ق م ، و
ة.  عض المؤشرات االقتصاد استخدام  ة المستدامة    التنم

ةإ ــة االقتصــاد بيــر لــد  ن هــذه العالقــة بــين التنم ل  شــ ــة المســتدامة لــم تعــد مقبولــة  والتنم
ح المهتمــين ة، إذ أصــ ــة االقتصــاد ــر التنم معناهــا ا ف ــة  ــذ شــمل واألينظــر إلــى التنم لعقالنــي ال

اة ة الح ة تمثله نوع ن النظر إلى التنم م حتو على عدة انهعلى أ، ف عناصر منهـا الـدخل  متجه 
ة العمال قي للفرد، إنتاج ـة  ،توزـع الـدخل ،الحق ـاألمن، مسـتو األم ة، الشـعور  ، الخـدمات الصـح

اة.  ة الح   الكرامة، وغيرها من العناصر التي تؤثر وتحدد نوع
ـة بـين حيث  سـبب افتـراض العالقـة الطرد ـه فإنـه و عض هـذه المؤشـرات، وعل اس  ستحيل ق

ــــ ــــة المســــتدامةالتنم ة والتنم عــــض العناصــــر ة االقتصــــاد ــــة  فــــي، قــــد تتحــــرك  ــاكس للتنم اتجــــاه معــ
  المستدامة.

ـة المسـتدامة احثون إلي تحديـد تعرـف أكثـر دقـة وشـمول ووضـوح للتنم حيـث  ،ولقد توصل ال
ـــ اســـتخدام أنهـــا  تـــم تعرفهـــا علـــى ــة الشـــاملة عـــن طر ـ " تحقيـــ المســـتو األمثـــل مـــن منـــافع التنم

ــن ال صــير مـن المم حيـث  ــة ،  ع شــرة المسـتو األمثــل مـن المــوارد الطب ــة ال محافظــة علـى الرفاه
صفة دائمة" ة  ع رها وعلى خدمات وجودة الموارد الطب   . )35:1995،(جاللة وتطو

ة المستدامة من خالل تحقي المستو حيث  يف يتم تحقي التنم يوضح هذا التعرف 
ة الشاملة،  ةاالعقالني من منافع التنم ع ه فإنه ستخدام المستو العقالني من الموارد الطب . وعل

ة الشاملة شرطة استخدام الحد األدنى من الموارد  يوضح تحقي الحد األقصى من منافع التنم
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ة،  ع عني استخدام أالطب أنه  ن فهمه  م شر تحقي أهداف ما  ة  ع دني قدر من الموارد الطب
ة الشاملة.   معينة من التنم

شر استخدام الحد وتجدر اإلشارة إلي أن تحقي الحد األقصى من من ة الشاملة  افع التنم
ة قد ال ع ة األدنى من الموارد الطب مع ظروف  ، ولكنه أكثر توافقاً يتواف مع أهداف الدول النام

ة ت. الدول المتقدمة فيالنمو  ة المستدامة للدول النام ه فالتنم ة أوالً وعل ، عنى تحديد األهداف التنمو
ةثم استخدام الحد األدنى من ال ع ة  ،موارد الطب ن المحافظة على الرفاه ح من المم ص حيث 

رها، وعلى خدمات وجودة الموارد  شرة وتطو صفة دائمةال ة  ع معنى أن استخدام الطب الحد ، 
ة ع ة الشاملة (الديب األدنى من الموارد الطب حت أهداف التنم   ).  440:2007،والقيود أص

أنها مدير اإل ف رولكز هاوسرَ ولقد ع ة المستدامة " ة التنم ة البيئة األمر دارة العامة للحما
ضرورة تحقي نمـو ة التي تقر  ، وذلـك مـن منطلـ أن اقتصـاد يـتالءم مـع قـدرات البيئـة تلك العمل

ـــت متنا ســـ ــة ول ــــات متكاملـــ ـ ــــي عمل ـــة هــ ـــي البيئــ ــــة علــ ة والمحافظــ ـــة االقتصـــــاد ــ ــةالتنم مقضـــ ــــ  " (غنــ
  ).25:2007،بوزنوأ

ـــد عرفـــت  ـــة قاعـــدة ولق أنهـــا " إدارة وحما ـــة المســـتدامة  ـــاو التنم ـــة والزراعـــة الف منظمـــة األغذ
اجـــات  ـــة االحت طرقـــة تضـــمن تلب ة  ـــة والمؤسســـ ـــه التغيـــرات التقن انتها وتوج عـــة وصـــ المـــوارد الطب

صورة مستمرة ". ة والمقبلة  ال الحال شرة لألج   ال
ــة المســتدامة وفــ هــذا التعرــف تســعى لتحســي س علــي فالتنم ــاة اإلنســان ولكــن لــ ــة ح ن نوع

طرقــة  ــة  ع ـة اســتخدام المــوارد الطب ونهــا عمل حسـاب البيئــة، وهــي فــي معناهـا العــام ال تخــرج عــن 
ـــة حيـــث ال تعقالن الـــذات فـــي حالـــة ،  ـــة و ع تجـــاوز هـــذا االســـتخدام للمـــوارد معـــدالت تجـــددها الطب
حـث عــن الترشــيد   ، فانــه يتعـين فـي هـذار المتجـددةغيـالمـوارد  فـي اسـتخدامها إلـي جانــب محاولـة ال

نة.  ة مم قاء عليها أطول فترة زمن   بدائل لهذه الموارد محاولة اإل
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م وم ـــار االســـتدامة علـــى المســـتو العـــالمي ظهـــور مفـــاه صـــطلحات لقـــد نجـــم عـــن انتشـــار أف
ة المستدامة، مثل ثقافة االستدامة ة للتنم ت التي تطبـ ، في تلك المجتمعا، فلسفة االستدامةمصاح

ات الصحة العامة فيها انها ،وتسعى لتحسين مستو اة جيدة لس ة ح علي أسـاس مبـدأ  ،وتحقي نوع
ة.   العدالة االجتماع

ــة قائمــة فــي أنحــاء العــالم ا بيئ مــا تطرحــه وتعالجــه مــن قضــا ــة المســتدامة ممثلــة  عــن  ،فالتنم
ــــ ــــة فـ قـ ـــة المط ــ ات التنمو ـــتراتيج ـــات واالســ اســ ـــر فـــــي الس بيــ ةخلـــــل  ــات االقتصـــــاد ـــــل القطاعـــ  ،ي 

ــة ـــ ـــتثناء ،واالجتماع ـــة دون اســ ــ ـــر والعمران ة للفقــ ســـــ ًا رئ ا ـــة أســـــ ــ الت البيئ حت هـــــذه المشـــــ ، وأصـــــ
  والالمساواة.

الب ة  ــيل ــة تفصــ ــــة يتطلــــب معرفــ ع ــوارد الطب ــــة للمنطقــــة فاالســــتغالل العقالنــــي للمــ يئــــة الجغراف
ــة األخــر مالمســتهدفة مــا يتطلــب معرفــة ظــروف التنم ثــل الوضــع االقتصــاد والعــادات والتقاليــد ، 

ة. اس   السائدة والمستو التكنولوجي السائد والبيئة الس
ل صور  حيث ةمن المعروف أن  ع ة تستنزف الموارد الطب ؤد ، وهذا االستنزاف قـد يـالتنم

ــة نفســها ــة التنم شــمل األســ ،إلــي فشــل عمل منظــور واســع  ــة  اب لــذا البــد أن تعــالج المشــاكل البيئ
م وأالكامنة وراء أوضاع الفقر والال ل منطقة في العالم (غن ،  مساواة في    ).28:2007بوزن

ة المستدامة إلي أرعة عوامل  ن إرجاع االختالف حول مفهوم التنم م صورة عامة  و
ة وهى    :)435: 2007(الديب، أساس

ات مختلفــة. فاالســتدا - ة االســتدامة يــتم تناولهــا علــى مســتو مة علــى المســتو الــوطني أن قضــ
ــــة يتنــــاول  ــتدامة علــــى المســــتو العــــالمي، فالحــــديث عــــن االســــتدامة الوطن تختلــــف عــــن االســ
ـة اعتمـادا علـى مـوارد ـة أو بيئ ة أو اجتماع انـت اقتصـاد  األهداف داخل حـدود الدولـة سـواء 

ـز علـ ـة فير ـة. أمـا الحـديث عـن االسـتدامة العالم ا ى الدولة، إلى جانب عالقتهـا الدول القضـا
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ة مثل تغير المناخ ا الفقـر الكون قضـا وسـوء توزـع الـدخل  ،وثقب األوزون مع عـدم االهتمـام 
ة من قبل المتخصصون في ا العالمي، ةولقد تم الحديث عن االستدامة العالم ع   .لعلوم الطب

ة المستدامة ال - ـة جديـدة تهـدف إلـى رفـع ا أن مفهوم التنم تصـاد لنمـو االقمثـل نظرـة تنمو
ــة ــل الــدول المتقدمــة  ، بــل أن هــذا المفهــوم تــم تبنتــهادهــاوتحســين أحــوال أفر  فــي الــدول النام

ة على حد سواء ة ،والنام   .اإلضافة إلى المنظمات الدول
شير إلى أ عي أ نه منو ـات الطب ، وترتيـب األولو بـين الـدول التـي تسـعى إلـي ن تختلف الرؤ

ــاه الصــالحة للشــرب، ومع م  ة الفقــرالجــتــوفير الم عــد القــ ــين الــدول التــي تســعى إلــى الوصــول مــا  و
ــة المســتدامة بــين الــدول المتقدمــة والــدول  ــون هنــاك اخــتالف حــول مفهــوم التنم ــة، ومــن تــم  الماد

ة، ات. النام ة لألولو ة النسب ين الترتيب واألهم   و
ــوراً  - س مقصــ ــــ ـــتدامة ل ــــى االقتصــــاديين إن الحــــديث عــــن االسـ ـــل يتناول ،عل ــــي بـ ــافة إل هــــا إضــ

ــة ــة مــن المتخصصــين فــي العلــوم البيئ ع ــا اإلوعلمــاء  ،االقتصــاديين رجــال العلــوم الطب يولوج
ــــا عــــة، والجغراف ــــا ،والطب ـــة،  ،والجيولوج اسـ ـــاع والس اإلضــــافة إلــــي علمــــاء االجتمـ ـــا،  ـ والبيولوج

التــالي  ان، و ا المــرأة والســ قضــا ، عــي أن يوجــد اخــتالف بــينمــن الطبفوالمهتمــين   هــذه الــرؤ
س في األصول. ون في الفروع ول   ولكن االختالف عادة ما 

ــم مــن العلــوم علــى ــع الــدخل، أو أن هنــاك مشــاكل  فــال يختلــف أ عل وجــود  تفــاوت فــي توز
ل علـ شر، ولكن  اة ال ة تهدد ح ة أبيئ ـة نسـب لة معينـة أهم عطـي مشـ لة األخـر كبـم  ر مـن المشـ

  .عند دراستها
ة تحديــــــد األ - ــعو ــثالً صــــ ــــتدامة، فمــــ ــة المســ ــــ ة واإلنتاج ــــتهالك ــــا االســ ــــ نمــ ـــة حجــــــم فــ رغم معرفـــ

ات العا اط ة من الوقود األاالحت ـة إال إحفور لم اجـات العالم ـن تحديـد حجـم االحت م نـه ال 
  دقة. ب



   
 

17 
  

ة المستدامة )2-4( عاد التنم   :أ
ــ ــارهم هــدف ووســيلة للتنم اعت شــر  ــة المســتدامة يجــب أن ترتكــز علــى ال ــة إن التنم ة، والتنم

ـــة  معـــاير ماد شـــر يجـــب أال تقـــاس  ـــة وٕانمـــا يجـــب أن  حثـــةالمرتكـــزة علـــى ال م ـــون لهـــا جوانـــب 
ة ون العملوجوانب نوع ة يجب أن  شرة ، الن هدف التنم اة ال ة الح  ، وهـو مـاعلى تحسين نوع

قــه مــن خــالل تــوف ــن تحق م ــاة فقــال  ــة للح ــات الماد قتضــى تــوفير المتطل ــات ، وٕانمــا  ير المتطل
ة. ات الماد ًا إلي جنب مع المتطل ال المختلفة جن اة عبر األج ة للح   النوع

ــــل عدالــــة  معناهـــا الشامــ ــب تحقيـــ العدالـــة  شـــرة يتطلـ ـــاة ال ة الح ــــ ــإن تحســـين نوعـ ـــة فـ وعل
ال وداخل نفس الجيل.   التوزع، وعدالة اإلنتاج، وعدالة النظام القائم بين األج

ـات أو تزايـد رصـيد رأس المـال، ومن وجهة نظر  االقتصاديين فـإن العدالـة تقـاس مـن خـالل ث
عنـى مجـرد رصـيد رأس المـال المـاد ـة المسـتدامة ال  وٕانمـا  ،غير أن الرصيد في أطار مفهوم التنم

ة األخـــر  شـــر  وهـــيشـــمل رصـــيد األصـــول الرأســـمال عـــي، ورأس  ،رأس المـــال ال ورأس المـــال الطب
  المال االجتماعي.

ـــن تحديـــد و م ـــة المســـتدامةثالثـــة أنـــاء علـــى هـــذه النظـــرة  ة للتنم ســـ والتـــي تحقـــ  ،عـــاد رئ
شـرة  ــاة ال ــة للتحســين الح ــة والنوع ـات الكم ل (المتطل  )، والتــي تشــمل1-2والتــي يوضــحها الشــ

، عد االقتصاد عدو  ال عد البيئياالجتماعي ال   .، وال
  )2-4-1( : عد االقتصاد   ال

عـــد اال ـــ اســـتدامةيهـــتم ال حق مـــا  ــة قتصـــاد  ـ ـــة والنوع ــه الماد ـ ــب  ،النمـــو بجوان ـــى يجـ معن
ة النمو و  جب أال يؤد ذلك ميتهاالهتمام بنوع مـا يجـب أن النمو إلي تدمير البيئة ومواردها. و  ،

ما أن النمو المستدام  القترنًا بخل المزد من فرص العملون م يـز الثـروة، وأ ،  ن يـؤد إلـي تر
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ــع بــين أفــراد المجتمــعكثــر عداــون أ قــوم النمــو المســتدام علــى قــدرات لــة فــي التوز مــا يجــب أن   ،
امه على تكثيف استخدام الطاقة والمواد الخام .   شر ومهارتهم أكثر من ق   ال

ة فـي أطـار مـن العدالـة  عمـل علـى تحقيـ الكفـاءة االقتصـاد فالنمو المسـتدام هـو النمـو الـذ 
ال وداخل نف ة المسـتدامة تنطـو علـى بين األج ـة االقتصـاد س الجيل. ومن هذا المنطل فـإن التنم

ـة مـع  ع ـة المـوارد الطب ـة شـرطة المحافظـة علـى الخـدمات ونوع ة من التنم اسب الصاف م الم تعظ
  ).54:2003مرور الوقت (رومانو،

ة المستدامة تشير إلى الحد األ ة االقتصاد النظـام  ظـم هـيمثل من التداخل بين ثـالث نفالتنم
ـة للبـدائل المختلفـة  ،البيئي والنظام االقتصاد والنظـام االجتمـاعي ـة تكييـف دينام مـن خـالل عمل

ل رقم ( ما هو مبين في الش ،2-2.(  
ل رقم (       ) 1-2الش

ة المستدامة عاد التنم   ا
عد االقتصاد عد االجتماعي                     ال عد البيئي                          ال      ال

                                                             
 

ا جاديإلاطار عام "المصدر:  ة المستدامة في ليب ة تحق التنم اسة بيئ ا،"س عائشة العالم،  ، مؤتمر إعادة أعمار ليب
2012 . 

  
  

  
  
  

  

النمو المستدام كفاءة 
  تكامل النظم البيئية رأس المال

  التنوع اإلحيائي
  الطاقة االستيعابية
 الموارد الطبيعية

  المساواة في التوزيع
  الحراك االجتماعي
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ل رقم (   )  2-2الش
ة الم ة التنم عاد عمل ستدامة تداخل إ

  
  
  
  

م و عثمان  لمصدر:ا   اسها": غن طها وأدوات ق مة فلسفتها وأساليب تخط ة المستد ، " التنم ماجدة ابوزن
عة األولى منشورات   .41ص 2007 عمان - دار الصفاء، الط

ــة ة دراســ ـــة االقتصــــاد ـ ـــة التنم ــعب دراسـ ـــامل فمــــن الصــ ــــة الشـ ــــاس للتنم مق ــــة  ، أ ال ةتحليل
ــة فقــ ، والمتمثــل فــي دخــل  ة الكم ــ المتغيــرات االقتصــاد ــة الشــاملة عــن طر ــاس التنم ع ق نســتط

قي ان تحت خ الفقر المطل ،الفرد الحق ة الس ار أونس معزل عن اعت ـة األخـر ،  مـا عاد التنم
قة ة السا   .أشارت نماذج التنم

ا ة والبيئـة  ة االقتصاد ة قـفالعالقة بين التنم ـة االقتصـاد ًا فـي لغـة التعقيـد، فالتنم د تكـون سـب
البيئة اة بتحميل البيئة فوق طاقتها اإلضرار  ، فمثًال محاولة المجتمعات الفقيرة توفير ضرورات الح

ًا علي مقدرة هـذه المجتمعـات علـي المحافظـة علـي موارد ـةيؤثر سل ع ر مـثًال ، فـالرعي الجـائهـا الطب

البعد 
 االقتصادي

البعد   
 االجتماعي

  البعد
 البيئي 

  المشاركة الشعبية  -
  الحراك االجتماعي  -
  ثقافية الهوية ال -
 التطوير المؤسسي -

  النظم االيكولوجية  -
  الطاقة  -
  التنوع البيولوجي -
   القضايا البيئية -

  النمو -
  المساواة -
 الكفاءة -

 التنمية المستدامة 
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ون أحد نتائج الف ًا ر قرقد  ًا في فقدان المراعي والتصحر، وفي نفس الوقت سب س حد ئ  وهذا بدوره 
ة ة والحيوان ة الزراع التـالي الحـد مـن ي تـدني الـدخل والفقـر فـي المسـتقبل، مما يـؤد إلـمن التنم ، و

ة وخاصـــًة فـــي المجتمعـــات التـــي تعتمـــد علـــي الزراعـــة والرعـــي. ـــة االقتصـــاد ـــات  التنم واقـــتالع الغا
ة يــؤ لغــرض  ــة االقتصــاد ةالتنم ــاه الســطح ــد مــن انجــراف د إلــي ســرعة تــدف الم ، وهــذا بــدوره يز

ؤد ،الترة وتعرتها التـالي ،التلوث والمطر الحمضـي إلى و ـة  و ـات والمسـطحات المائ تـدمير الغا
الذات المغلقة (الديب،   ).443:2007و

ة م الت البيئ ةفالمش ة االقتصاد أنما التنم طة  ثيـر ، رت قـة فـي  ـة المط اسـات الزراع فالس
سي ع اشر والرئ ات.من دول العالم هي المسئول الم   ن تدهور الترة واقتالع الغا

ة اه الجوف ة الموارد مثل الم ق ة ل النس ـات والشـواطئ ذلك الحال  ـة والغا ، واألراضـي الزراع
ــــة تعـــ ــــة الزراع ــةفالـــدول النام ة مرتفعــ ان ، فـــالفقر والعمــــل علــــي تصــــدير اني مــــن معــــدالت نمـــو ســــ
ة إلي الخار  عمالن علي الضغ علـي المـوارد،المنتجات الزراع ـة واألراضـي  ج  ـاه الجوف خاصـة الم

اةالزراع ةة، لمحاولة توفير ضرورات الح ة الزراع ة التنم ان والذ  ،، والذ من شانه الحد من إم
ــة ة وتــدني  بــدوره يــؤد إلــي الحــد مــن التنم شــةاالقتصــاد ــه يجــب .مســتو المع صــادر تحديــد م وعل

ـــة ع ــة المتجــدد منهـــا وغيــر المتجـــدد الضــغ علـــي المــوارد الطب ثيـــر مــن الـــدول فــي الـــدول النام ، ف
فــوق المســتو األمثــل مــن أجــل التصــدير مســتو  ــة  ع والتــي  ،مضــطرة للضــغ علــي المــوارد الطب

ة ًا ما تكون سلع أول ةوذلك من أجل توفير العملة ا غال ة لصع ة التنم وهذا نـاتج  التي تتطلبها عمل
ـةمن ارتفاع الطلب علي هذه ا ة في السوق العالم ـة فـي مـا إ .لمواد األول ن إنتـاج هـذه المـواد األول

ة تتقاسم الحصيلة من النقـد األجنبـي ات أجنب ة تتم بواسطة شر ـة ،الدول النام  ممـا يـؤثر علـي عمل
ة مـــن جهـــة أخـــر  ـــة االقتصـــاد تحديـــد أنمـــا اإلنتـــاج  األمـــر الـــذ يتطلـــب إعـــادة النظـــر فـــي .التنم
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ة في صورة برامج وخط التي تتماشى واالستهالك اسات الوطن ذلك تحديد مختلف الس هذه  مع، و
  .  لمختلفة من اجل تحقي نمو مستداماألنما ا

ــ فــوق معــدالت االســتهالك فــي الــدول النام ة  ة، فــإن إن اســتهالك الطاقــة فــي الــدول الصــناع
ة المرتف سـي للطاقـةطلب الدول الصناع مصدر رئ أد إلـي معـدالت اسـتخراج الـنف  ع علي النف 

فوق المستو العقالني ة المصدرة للنف معدالت  الذ ال يتف مع استدامة ، األمر في الدول النام
ة   .التنم

ـــادة ومـــن جهـــة أخـــر فـــان المعـــدالت المرتفعـــة مـــن اســـتهالك الـــنف ومخرجاتـــه تـــؤ  د إلـــي ز
اد تصاعد غاز ثاني أكسيد الكرون معدالت تلوث البيئة والغازات الدفيئة االخر التي  ، وخاصًة ازد

ــاس الحـــرار ظــاهرة ا عــرفؤد إلــي مــا تــ ـــة )البيــت الزجــاجي(الحت ه مــن مشــاكل بيئ ، ومــا تســب
ال ًال  ــةمســتق ات المناخ ضــانات واالضــطرا ــدف مــن األمــوال لمواجهــة  ، ممــا يجعــل الــدول تنفــ المز

ــة ًال، هــذه الكــوارث البيئ ــة اوالً  مســتق ــال القادمــة  ،والتــي تكــون علــي حســاب التنم اهــل األج وعلــي 
ًا.   ثان

ة غيـــــر مه ـــة االقتصـــــاد ــ ـــذا إن التنم ـــن هــ فهـــــم مــ غـــــي أن ال  ن ـــــة و أحـــــد عناصـــــر التنم مـــــة 
سها تحقيالمستدامة ع ة  ة االقتصاد ة التنم س فأهم ـة  ، بل على الع المستو العقالني من التنم

رهاوالمحافظة  ،الشاملة ة وتطو ة اإلنسان   .علي الرفاه
ـــلف ــة  ا التنم ــة المســـتدامة تنظــر لقضـــا ل شـــموليو  ،التنم العالقـــة المعقــدة بـــين  لــىوإ  ،شــ

وناتهـــا ـــة المســـتدام .م ـــة تنظـــر للتنم ـــع أفالبـــد مـــن إيجـــاد منهج وناتهـــاة بجم ـــة  .عادهـــا وم فالتنم
ـــة والمحاالمســـ ع ة متمثلـــة فـــي اســـتخدام المـــوارد الطب ـــة االقتصـــاد فظـــة تدامة تضـــع قيـــودًا علـــي التنم

ــة نـ ـــة مم ة للجيـــل الحاضـــر عليهـــا أطـــول فتـــرة زمن ـــة اإلنســـان ، لضـــمان مســـتو مقبـــول مـــن الرفاه
ال المقبلة (الديب:   .     )446:2007واألج
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عد االجتماعي: )2-4-2(    ال
ـــ ضـــاً إن تحقيـــ اســـتدامة التنم ، وٕانمـــا يتطلـــب أ ـــة فقـــ بنـــاء  ة ال يتطلـــب بنـــاء القـــدرات الفرد

، وٕانمـــا يجـــب  مـــا يجعـــل األفـــراد قـــادرن علـــى العطـــاء فقـــ ـــة، فـــال يجـــب االهتمـــام  القـــدرات المجتمع
ضـاً  ـون لـد األفــراد  االهتمـام أ مـا يجعــل هـؤالء األفـراد مســتعدين للعطـاء، ولتحقيـ ذلـك البــد أن 
قـه  ، والـذ النتمـاء الـوطني والتـرا االجتمـاعيعة من وجود نوع من االإرادة التّغير النا ـن تحق م

ة  ة، والمحافظة على الهو مقراط بدون المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وتوفير الحرة والد
ة للوطن، واحترام اآلراء  ة، حيث أن هذه او الثقاف ة واالجتماع ة و الثقاف اس اينات الس ألمور هـي الت

ونون  أكثــر اســتعدادًا  ة تجــاه الــوطن، وســ االنتمــاء والتــرا والمســئول شــعرون  التــي تجعــل األفــراد 
ـة  حسـن مـن نوع عـة، األمـر الـذ  ة تجاه الطب ة وللعمل الجماعي، ولتغيير عاداتهم السلو للتضح

ذلك إلي تحقي مزدًا من األمن واألمان والنمو المق ما تؤد  العدالة من أجل تحسين البيئة،  ترن 
حرـــة، فيـــتم  ـــة فـــي اســـتهالك الســـمك فقـــ تضـــغ علـــى البيئـــة ال شـــرة، فمـــثال الرغ ـــاة ال ـــة الح نوع

ة. ما فيها قبول نظرات البيئ شرة  ة وال يز على استدامة النظم الثقاف    التر
فـاءة أفـراد المجتمـع وتوسـ شرة تعد ضرورة من أجل رفـع  ة ال ـارتهم، ولقـد ما أن التنم ع خ

شــرة لعــام عــرف ت ــة ال ــر التنم ــارات النــاس  1990قر ع خ ــة توســ شــرة علــى أنهــا عمل ــة ال التنم
ة ش مـــدة أطـــول ،األساســـ صـــحة جيـــدةتتـــراوح بـــين العـــ واكتســـاب خبـــرات ومهـــارات مـــن خـــالل  ،، و
ــة ــــ ة ،المعرفــ ــــ ــــات األساســـــ اع الحاجــــ ــــ ة  ،وٕاشـــــ ــــ اســـــ ـــة الس ــــ ـــــان والحرـ ــــوق اإلنســــ ــــ ــمان حق ــــ ـــــى ضـــ إلـــ

  ).451:2007لديب،(ا
ــة إن نمــو النــاتج اإلجمــالي ــافي للتنم ، خاصــة عنــدما تكــون مســاواة شــر أساســي لكــن غيــر 

ـة  حيـث هنـاكالفرص غير متوفرة رغم النمـو السـرع للنـاتج المحلـى اإلجمـالي،  دول ذات دخـول نقد
س مسـ ، فلـ س على نفـس المسـتو ة ل ة و متماثلة غير أن مستو المساواة والمشار تو الـدخل عال
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ة ، حيـث يوجـد فـرق بـين دول تنفـ دخلهـا علـى ، وٕانما أوجه إنفاق هذا الـدخلوحده هو المحدد للتنم
. ر ح العس م ودول أخر تنف دخلها على التسل   الصحة والتعل

شـرة جـزء مـن  ـة ال حت التنم ة المستدامة، حيـث أصـ شرة والتنم ة ال ا بين التنم هناك ارت
ة المستدام شرة لعام التنم ة ال مطالـب 1994ة، فلقد أشار تقرر التنم ة االعتراف  ، على إن عالم

ة في الغـد،  شرة من جهة، وضرورات التنم ة ال قة  بين التنم س العالقة  الوث اة لكل فرد، تع الح
، األمــر  خاصــة الحاجــة إلــى الحفــا علــى البيئــة، وٕاعــادة توليــدها مــن أجــل المســتقبل مــن جهــة أخــر

ر قـدراتهم ال نـوا مـن تطـو حيـث يتم ـع،  ة جيـدة ومتـوفرة للجم م جيـد وخـدمات صـح ذ  يتطلب تعلـ
ــة ــاته اً ونظــر . اإلبداع ان شــر وٕام للمســاواة فــي  م فــي العمــل، فــإن هــذا المبــدأ يــدعوالخــتالف قــدرات ال

شـرة المسـتدامة يتطلـب أ ـة ال عنـى أن مفهـوم التنم المنجزات والدخل. وهـذا  س  ـون الفرص ول ن 
قة مــن أ ــال الســا ــال القادمــة مــا فعلتــه األج ــأن نفعــل مــن أجــل األج جلنــا علــى لــدينا التــزام أخالقــي 

ـــدم  ،)454:2007األقــــل (الــــديب: ـــة وعـ ـ ع ــوارد الطب ــــ المحافظــــة علــــى المــ ــــون ذلــــك عــــن طر و
ال الالحقة.  أ على األج ون استهالكنا الحالي عن طر ديون تكون ع   استنزافها، وال 

عد البيئي:  )2-4-3(  ال
ـون مسـتداماشير علماء البيئة إلى أن المح الحيو البيول ، فهـم وجي هـو الـذ يجـب أن 

الدرجة األولي (رومانو، ة التنوع الحيو والوراثي  حثون عن حما   ).54:2003ي
ة المستدامة يهتم بتحقي هدفين أساسيين هما: عد البيئي للتنم التالي فإن ال   و

ـات  الهدف ة ( المتجـددة وغيـر المتجـددة ) فـي العمل ة المحل األول: ترشيد استخدام الموارد البيئ
ة.   اإلنتاج
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ــةلالهــدف الثــاني: المحافظــة علــى طاقــة الحمــل  والتــي تعنــي قــدرتها علــى تجديــد  ،ألنظمــة البيئ
ار إن تلك  اعت تها،  ة الالزمة لدعم واستمرارة   األنظمةحيو اة. تمثل األصول البيئ   الح

ــــاج  ــــات اإلنت ــة لعمل ة المرافقــ ــــأثيرات الســــلب ـــن خــــالل الت ـــة مـ البيئـ ـــتدامة  ـــة المسـ ـ وتــــرت التنم
ةوالضــ ،واالســتهالك المختلفــة ــة االقتصــاد ة تنقســم رورة للنمــو والتنم ــة الســلب ، وهــذه التــأثيرات البيئ
  ): 446:2007(الديب، إلى ثالثة أنواع هي

قصـد بهــا التـأث  - 1 ــة و ة علــى البيئــة تـأثيرات محل ــة االقتصـاد ــة النمـو والتنم ة لعمل يرات الســلب
ـات  ـة، وهـو نفسـه المسـتفيد مـن العمل داخل البلد الواحد، فالمجتمع مسؤول عن األضـرار البيئ
ــائر  ــــال الرعــــي الجــ ــــى ســــبيل المث ـــذه األضــــرار، فعل ة فــــي هـ ـــب ة المتسـ ـــة واالســــتهالك ـ اإلنتاج

ـذلك تلـوث الهـواء والتّصحر الناتج من عدم تواف مصلحة ال  فـيفرد مع مصلحة الجماعة، و
طة لمصنع. المحافظة علـى قـدرة المـوارد المتجـددة علـى تجديـد  بيئة مح عد المحلى  يهتم  فال

فوق تلك القدرة مما يؤد إلى اضمحاللها ثم فناؤها. ما    نفسها، حيث استغالل الموارد 
ة - 2 قصــد بهــا تلــك التــأثيرات الســلب ــة و م ة فــي بلــد  تــأثيرات إقل ــة االقتصــاد ــة النمــو والتنم لعمل

التـالي فـان االسـتفادة مـن اإلنتـاج  م، و معين، علـى البلـد نفسـه والبلـدان المجـاورة داخـل اإلقلـ
ـع البلـدان داخـل اإل شمل جم ون في البلد نفسه، والضرر يتسع ل ـه واالستهالك  مـا ف م  قلـ

ة التي تنتقل  ،البلد نفسه ما ينتج مثل الملوثات الهوائ ة،  لة واألمطار الحمض لمسافات طو
حـار واألنهــار، وتنتقـل هـذه الملوثــات  عـض الــدول فـي ال ـات  ة مـن رمــى نفا التـأثيرات السـلب

ــثالً  ـــدان مجـــاورة، فمـ ض المتوســـ  إلـــى بل حـــر األبـــ ـــة علـــى ال ة المطل تلقـــى الـــدول الصـــناع
حـر، وتتضـ ات إنتاجها الصناعي ومخلفـات اسـتهالكها فـي ال ة بنفا رر الـدول غيـر الصـناع

حر وال تستفيد من النشا الصناعي  حر.   لالمّطلة على ال ة المطلة على ال   لدول الصناع
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ة  - 3 ـة االقتصـاد ـات النمـو والتنم ة لعمل قصـد بهـا تلـك التــأثيرات السـلب ـة و  فــيتـأثيرات عالم
ــــاس الحــــرار وتآ ــــل، مثــــل ظــــاهرة االحت ــــة  قــــة عــــض البلــــدان علــــى البيئــــة العالم كــــل ط

ــوث البيئــــة ون األوز  ــــل دولــــة حســــب صــــناعاتها ودرجــــة نموهــــا فــــي تلــ . وتختلــــف مســــاهمة 
ة، ة خاصة التـي تضـ  العالم ات الدول ز االهتمام على المستو الدولي على االتفاق تر و

ـاة علــى ســطح األرض،  قــة األوزون مـن أجــل اســتمرار الح أحـوال المنــاخ للمحافظـة علــى ط
ـة وتوالتي يؤد اختالله ة البيئـة العالم ـة المسـتدامةا إلى مشاكل في بن يبهـا، وتهـتم التنم  ر

شــرة، المحافظــة علــى قــدرة النظــام البيئــي علــى هضــم المخلفــات الناتجــة علــى األنشــ طة ال
عــاث، حيــث أنــه مــن  فالنظــام البيئــي قــادر ش مــع قــدر معــين مــن المخلفــات واالن علــى العــ

ــات الناتجــة علــى المعــروف أن النظــام البيئــي العــالم عاب النفا ي لــه قــدرة محــدودة علــى اســت
ـة، فسـيؤد  ات عن هذه القدرة المحـدودة للبيئـة العالم شرة، وٕاذا زادت هذه النفا األنشطة ال

ة (تودارو، إلى حدوث ما ة العالم المشاكل البيئ ة 2003سمى  ة للتنم :)، فالتأثيرات السلب
ة  ة الــدول المتقدمــة تختلــ فــياالقتصــاد ــة االقتصــاد ة للتنم  فــيف عــن نمــ التــأثيرات الســلب

ــات  ــة فــي الــدول المتقدمــة أنهــا ناشــئة عــن عمل ــة. فالغالــب علــى المشــاكل البيئ الــدول النام
، بينما الغالب على المشاكل المختلفة اإلنتاج الصناعي والزراعي والتسلح وأنما االستهالك

ة  ة أنها ناشئة ع فيالبيئ ـة  لفقر وانخفـاض مسـتو الـدخل، ممـان االدول النام التنم يـؤد 
ة  ـة مثـل الرعـي الجـائر، وانجـراف  فياالقتصاد ع هذه الدول إلى الضغ علـى المـوارد الطب

ة موجـودة  ،الترة ة االقتصـاد ة للتنم لمتقدمـة الـدول ا فـيوالزحف العمراني. فالتأثيرات السلب
ة على حـٍد  ة لهـذه التـأثيرات مـن حيـث سـواء، غيـر أنهـا تختلـفوالدول النام ـة النسـب ، األهم

ـة، غيـر أن مسـاهمتها  فـيفالملوثات الناتجة عن النشا الصناعي موجـودة   فـيالـدول النام
ــة فـــيالـــدول المتقدمـــة أكبـــر مـــن مســـاهمتها  ـ ـــة والتصـــحر ،الـــدول النام  ـــذلك انجـــراف التر
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ـن مسـاهمتها فـي الموجودة في الدول المتقدمة، غير أ ـة أمشـاكل البيئ كبـر ة فـي الـدول النام
ة لهذه البلدان. ة االقتصاد   من الدول المتقدمة الناتجة عن التنم

ه إلى أ ة قـد الما يجب التنب ـة االقتصـاد ة للتنم عـد فتـرة  ن التأثيرات السلب تظهـر أثارهـا إال 
لة ة طو صعب عالج هذه اآلثـار الضـارة والعـودة إلـى الوضـع ا زمن التالي قد  ًا، و ألصـلي قبـل نسب

ة.   ظهور اآلثار السلب
ة التي تعتمد على الحـل التقنـي ات البيئ اس قة للبيئـة،  ونجاح الس فـة صـد ـة نظ اسـتخدام تقن

ال حيــث تتالفــى ــة قــد تحــدث مســتق ــة يتوقــف علــى  ،أ أضــرار بيئ ات التنم وإلصــالح وعــالج ســلب
  ):450:2007(الديب : عاملين

  :الخالصة )2-5(
ـة تم التطرق إلى    ـة الحـرب العالم ة والتطور الذ طرأ على هـذا المفهـوم منـذ نها مفهوم التنم

ـــة المســـتدامة عـــام  ـــة إلـــى أن تبلـــور مفهـــوم التنم ـــة 1987الثان مـــا تـــم التطـــرق إلـــى مفهـــوم التنم  .
ـــة المســـتدامة مــن مفهـــوم عـــام يــدعو للمســـاواة بـــين  المســتدامة والتطـــور الــذ طـــرأ علـــى مفهــوم التنم

ــال طرقــة ال تــؤد إلــى إلــ‘ األج ــة واســتغاللها  ع ى مفهــوم دقيــ يــدعو للمحافظــة علــى المــوارد الطب
ـة  عـاد التنم مـا تـم عـرض أ ة.  استنزافها، واالعتمـاد علـى المـوارد المتجـددة أكثـر مـن المـوارد الناضـ

عد البيئي. عد االجتماعي، وال ، وال عد االقتصاد الها المختلفة وهي ال أش   المستدامة 
اسـات لوصول إن ا ـاع س ة المستدامة يتطلـب ات إلى معدالت جيدة ومقبولة من منجزات التنم

ــر المطلــــوب، والوصــــول لالهــــداف المرجــــوة، التــــي تلبــــي  ـــداث التغييــ ة مــــن أجــــل أحـ مختلفــــة ومناســــ
ال الالحقة.   طموحات الجيل الحالي واألج
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  الثالثالفصل 
ة المستدامة اسات المختلفة للتنم   الس

  دمة:مقال) 3-1(
مختلف صورها من أجل أحداث تغيير ما  اسات  ، ائج مرغوب فيهاتحقي نتلإن استخدام الس

ات  ة يتطلب تحديد األولو اسات وتداخلها وتعارضها، غير أنه في النها فرغم تعدد هذه الس
ة ألحداث  المطلوب تغييرها ومحاولة أحداث التغيير المطلوب، عن طر استخدام األداة المناس

عيد.هذ اسات عدة ا التغير سواء على المد القرب أو المد ال ة المستدامة جوانب عدة وس  ،فلتنم
  والتي سنتناولها في االتي:

ة: )3-2( اسات االقتصاد   الس
اســـة إن  ـــة المســـتدامة، فالس اســـات التنم مختلـــف أدواتهـــا جـــزء مـــن س ة  اســـات االقتصـــاد الس

ة  ة ص الموارد واستخداماتها، و تؤثر تأثير قو على تخصاالقتصاد تهدف لتحقيـ اهـداف اقتصـاد
ـــة يئ ـــة و ـــن واجتماع م ـــة وٕادارة القـــول إ. و ة غيـــر الفعالـــة تكـــون ضـــارة بنوع اســـة االقتصـــاد ن الس

ــة إلــى  المـوارد، فعــب الــدين العـام والعجــز فــي الميــزان التجـار  وزــادة عجــز الموازنــة تـؤد فــي النها
ة إلى: التدهور البيئي،و  استنزاف الموارد المزد من اسات االقتصاد   وتنقسم الس

ع الدخل: )3-2-1( اسة تنو   س
ع مصادر الدخل مجموعة القرارات االستثمارة فـي مشـروعات ذات جـدو  اسة تنو س قصد 

ــة أوجــه األنفــاق (اال ة يتوقــع أن تــدر دخــل دائــم وتســاهم فــي تغط ســتثمار واالســتهالكي) اقتصــاد
ًال. ـع القاعـدة  أنإلى  مستق المشـروع االقتصـاد الـذ يتوقـع أن تكـون مسـاهمته فـي تنو ام  يتم الق

ع جهــد  ــة. فـالتنو ــون قـادر علــى خلـ الــدخل الـدائم مـن خــالل عنصـر الرح ـة واضـحة، و األنتاج
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مميزاتــه و مــنظم ومســتمر لخلــ وتعزــز مصــادر الــدخل،  ــة االقتصــاد  ــع مــن جــوهر هو نطلــ التنو
س  ة، ولــ صـــعب النســب ة مــن خــالل مشــروعات اســتثمارة  ــة فــي إنشــاء أنشـــطة اقتصــاد مــن الرغ

مي والدولي(الداغر: ة على الصعيدين اإلقل مومتها لعدم امتالكها القاعدة التنافس   ).37:2003د
ـــع مصـــادر الـــدخل لالقتصـــاد القـــ ة تعتمـــد علـــى  وميإن تنو اســـات اقتصـــاد يـــتم مـــن خـــالل س

ل ة طو ة اقتصاد ـة الوضع إستراتيج ة واالنتاج ـون للقطاعـات االقتصـاد ـة ة األجل  ة والخدم سـلع
ــة الكبــر  ــاراألهم ة تهــدف إلــى  اعت ة اقتصــاد ــة أل إســتراتيج أن هــذه القطاعــات هــي حجــر زاو

ون للقطاع الخاص دورًا هامـًا فـي تحقيـ  تعين أن  حتاج إليها االقتصاد. و ة  تحقي قاعدة إنتاج
اسةاألهداف اإلستراتيج اً  ة لس ع مصادر الدخل القومي، جن العـام ودوره إلى جنب مع القطـاع  تنو

اإل  ، ضـــافة إلـــى دور الدولـــة فـــي إيجـــاد وتهيئـــة المنـــاخ المناســـب، وتحفيـــز القطـــاع التنمـــو الحيـــو
ة المعززة لالستثمارات الخاصة،الخاص من خالل التشرعات القان فالدولة تضمن حسن استخدام  ون

ــالمــوارد االق ِ ة، وتهيئــة المنــاخ االقتصــاد المناســب والــذ ُم ن األفــراد وقطــاع األعمــال فــي تصــاد
لمـات أخـر تظـل  ة فـي جـو مـن االسـتقرار والطمأنينـة،المجتمع من ممارسة أنشطتهم االقتصاد و

ة المستدامةالدولة مسئولة    .عن تحقي أهداف التنم
االستثمار في المشارع التي ال  ام بهـا، نتيجـة لكبـر وتقوم الدولة  ع القطاع الخاص الق ستط

ــل هــذه المشــارع،  عــزف االســتثمار األجنبــي عــن تمو ــل، وفــي نفــس الوقــت  حجمهــا مــن حيــث التمو
ذلك  ة و ة التحت ل هذه المشارع على القطاع العام. وتتمثل هذه المشارع في مشارع البن قع تمو ف

لة األجل (بوحبيل   ).25:2003،االستثمارات طو
ع مجـاالت  ة تـؤد إلـى تنـوع مصـادر الـدخل فـي االقتصـاد، وتوسـ اسات اقتصاد اع س إن إت

ة، يتطلــبنشــاطاته فــي تلــك ال مميــزات نســب حظــى فيهــا  عــدة اجــراءات، ومــن هــذه اإلجــراءات  تــي 
اسات ما يلي حوث  والس ز  ة، (مر   :)20-19: 2001العلوم االقتصاد
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ة القطـاع الخـاص فـي الن - 1 شـا االقتصـاد والحـد مـن نشـا القطـاع العـام سـواء زادة مشـار
اغة جديــدة لــدور الدولــة والتنســي بــين  فــي مجــال اإلنتــاج الســلعي أو اإلنتــاج الخــدمي مــع صــ
ص  ــة وتخصــ جهــد القطــاعين. وذلــك لمــا للقطــاع الخــاص مــن قــدرة علــى رفــع مســتو اإلنتاج

ص األفضل.  الموارد التخص
ـــة وســـبل الســـماح بـــدخول االســـتثمارات األجن - 2 ـــة نظـــرًا لمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن نقـــل التقن ب

ة. اإلضافة إلى أنها أكثر وعي بخطورة المشاكل البيئ  المعرفة، 
مــا يــؤد إلــى تفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي زــادة  - 3 إعــادة النظــر فــي القــوانين والتشــرعات 

، وامتصاص القو العاملة والموارد غير الموظفة.  النمو االقتصاد
ما يؤد إلى زادة المـدخرات وتحفيـز االسـتثمارات إعادة ا - 4 ة و اسات االقتصاد لنظر في الس

ة حوث العلوم االقتصاد ز  ة المختلفة (مر   ).20:2001،في القطاعات االقتصاد
ه ف ع قاعدة االقتصاد الوطني يتطلب اآلتيوعل ع مصادر الدخل وتوس    تنو

  ): 53-49: 2004، (الفارسي
اســـ -أ ـــتم ذلـــك  لخصخصـــة:ة االتوســـع فـــي س ـــة جوهرـــة، وٕانشـــاء بـــو إجراء إصـــالحات مال

ع  ــذلك العمــل علــى تشــج ــة الخصخصــة، و ــة تتطلبهــا عمل ســوق مــالي وهــي أعمــال مواز
ــوارد  م جيـــد وحســـن اســـتخدام المـ ــوع مـــن تنظـــ ات المســـاهمة لمـــا يـــر هـــذا النـ ـــام الشـــر ق

االضــافة إلــى مــا يتســم هــذا الــنم ة،  ات مــن  االقتصــاد ــة مــن الشــر اتســاع قاعــدة الملك
م دقيـــ للمشـــروعات  االضـــافة إلـــى اجـــراء تقســـ وجـــذب اســـتثمارات صـــغار  المســـتثمرن، 

ة.   المراد خصخصتها من حيث أوضاعها المال
ـن مـن زـادة النمـو، واسـتخدام  -ب ـة تم ـة صـادرات الـدول النام ة الصادرات: إن تنم تنم

ــة وتخلــ فــر  ــة أفضــل للمــوارد، وتزــد مــن القــدرة اإلنتاج ص عمــل جديــدة، مــن أجــل تنم
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ننا من تحقي  ة التي تم اكل اإلنتاج ر اله عها، وهذا مرت بتطو مصادر الدخل وتنو
ة.                                            ة على المنافسة في األسواق الدول ذلك، ومد قدرة المنتجات المحل

ــة: - ج ــادة معــدالت اإلنتاج فــا ز ــادة  قصــد بهــا ز ــة مــوارد اإلنتــاج الــذ مــن و ءة وٕانتاج
زد من مساهمة القطاعات فـي النـاتج المحلـي ومـن ثـم الـدخل.  شأنه أن يزد اإلنتاج و
ــة الحديثــة وتــوفير المعلومــات لتحســين  ، التوســع فــي تطبيــ التقن ــ ــتم ذلــك عــن طر و
ــف  ـــة فــــي مختلــ ــع دراســــة الطاقــــات المعطلـ ة، مــ ــة القطاعــــات االقتصــــاد ــ مســــتو إنتاج

شـر مـن خـالل التوسـع فـي ال العنصـر ال ـذلك االهتمـام  قطاعات ومحاولة عالجها. و
ــة فــي  ــادة التــرا بــين القطاعــات االنتاج اإلضــافة إلــى ز ــة.  ــة والتأهيل البــرامج التدرب
ـة المختلفـة، وٕانشـاء  ة مـع القطاعـات اإلنتاج حث االقتصاد الوطني، ور المؤسسات ال

ة تعني بزادة ة. مؤسسات محل ة في القطاعات االقتصاد   اإلنتاج
ع المـدخرات لتحقيـ  -د عتبر القطاع المالي ضرورة من أجل تجم ر القطاع المالي:  تطو

تم من خالل: ة، وتنوع الدخل و   التنم
   ــة، و ـــروعات الخاصـــ ـــــل المشــ ــةتمو ة ذات  خاصـــ ــــة والصـــــناع ـ ــــروعات الزراع المشـ

ــة فـــــ ـــ ــــع المصـــــارف التجار ــة، وتوسـ ـــ ق ـــتثمارات الحق ــــنح ياالســ ـــاع  مـ االئتمـــــان للقطــ
حيـــث تشـــ لـــة األجـــل والمتوســـطةالخـــاص،  ر الضـــمانات يمـــع تـــوف مل القـــروض طو

ة.   المطلو
   ــــادة االســــتثمارات فــــي ـــنجم عنــــه ز ل يـ شــــ ــــة  ـــوق لــــألوراق المال ر أدوات سـ ــو تطــ

االضافة  ة،  ـه  إلىالمشروعات اإلنتاج ة الوعي االدخار لألفراد، وتوج نشر تنم
ة في االقتصاد.المدخرات نحو تنم   ة األصول اإلنتاج
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  ،ــــل ـــة األجـ لــ ـــتثمار فـــــي المشـــــروعات طو ع االســ ــــج ــــدة، وتشـ ـــعار الفائـ ض أســ تخفـــــ
ال القادمة.يوالمشروعات المفيدة للبيئة وتحق    مصلحة األج

ــادة الصــغيرة والمتوســطة  لمنشــآتل دعــم المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة: - 5 بيــر فــي ز دور 
ة، ومن ثم تن ون لهـا دور ايجـابي فـي اإلنتاج واإلنتاج التالي س ع مصادر الدخل، و و

ــة ودعــــم المشــــروعات الصــــغيرة  ــ ــــة الصــــادرات، وخلــــ فــــرص عمــــل، ولتحقيــــ تنم تنم
ـل التـي تعـاني منهـا المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة  لة التمو والمتوسطة يتطلب حـل مشـ

قة للبيئــة  مــن خــالل تفعيــل دور المصــارف فــي هــذا االتجــاه، وخاصــة الصــناعات الصــد
ة. ميزة نسب   والتي تعتمد فيها على الموارد المتجددة والتي تتمتع فيها الدولة 

ـــة االتصـــاالت والمعلومـــات: -أ ر بن عنـــي وضـــع إجـــراء نظـــام للمعلومـــات فـــي مختلـــف  تطـــو و
ة فـي  قطاعات االقتصاد القومي، ليوضح لنا مـد التقـدم فـي مسـاهمة القطاعـات االقتصـاد

  تنوع الدخل.الناتج القومي، من حيث 
ة إ   سهل من عمل ة،  ة المعلومات الدول ر قطاع االتصاالت بإدخال خدمات ش ن تطو

ًا وعلى نطاق أوسع. ًا ودول ادل محل   اإلنتاج والت
ات المسـاهمة: -ب ـام  التوسع في إنشـاء الشـر نهـا الق م ات المسـاهمة  إن التوسـع فـي الشـر

ع المـدخراو المشروعات الكبيرة،  اإلضـافة وسيلة لتجم ـة،  فهـا فـي مشـروعات التنم ت وتوظ
قها واالســـتفادة مـــن وفـــرات  ــو ض تكـــاليف إنتاجهـــا وتسـ ات علـــى تخفـــ ـــدرة هـــذه الشـــر إلـــى ق
ــة ممــا  حــوث العلم مــا أن لهــا قــدرة علــى مجــاراة التطــور التقنــي واالســتفادة مــن ال الحجــم، 

ا ات المســاهمة أهــم األشــ ــة مالئمــة عطيهــا قــدرة أكبــر علــى التصــدير. فتعــد شــر ل القانون
ع مصادر الدخل. ة تسهم في تحقي تنو انات اقتصاد   إلنشاء 
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ـة:  - ج حث العلمـي لصـالح القطاعـات اإلنتاج ال تطلـب  االهتمام  حـث العلمـيو ال  االهتمـام 
حاث  ل األ ةإنشاء صندوق لتمو حـاث و ، العلم ل المؤسسات التـي ترغـب فـي إجـراء أ تمو

اإل ــة لخدمــة أهــدافها،  حــاث التــي تقــو علم ــل األ م بهــا الجامعــات والمراكــز ضــافة إلــى تمو
ة حث   .    ال

ة:3-2-2( اسات التجار   ) الس
ـــزان  ـــــى ميــ ــــأثير عل ــــدف للتـ ــة تهـ ـــ ــــائل وأدوات معين ــتخدام وسـ ــة اســـ ـــ ـــات التجار اســ الس ــــد  قصـ
ــذلك التــأثير فـــي ــة الصــادرات والــواردات مــن الســلع والخــدمات، و  المــدفوعات، أ التــأثير علــى حر

ة حـوث العلـوم االقتصـاد ز  ة انتقال رؤوس األموال من وٕالـى  الـدولة (مر وتهـدف  ).1:2001،حر
ة وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات وزادة إيـرادات  ة الصناعات المحل اسات التجارة الى حما الس

ــة المثــــل  الخزانــــة العامــــة والحــــد مــــن االســــتيراد أو التصــــدير، أو منعهمــــا مــــن دولــــة معينــــة والمعاملــ
ــة التـي تهــدف إلــى اإلعفـاء الجزئــي أو الكلــي  ــات الدول ة أو الــدخول فـي االتفاق والمعـامالت التفضــيل

ة على الواردات حـوث العلـوم من الرسوم الجمر ـز  اسة التجارـة مـن عـدة أدوات (مر ، وتتكون الس
ة   ):2-1: 2001، االقتصاد

ة: - 1   الرسوم الجمر
ــة مــن  ت،لــى الــواردات أو الصــادراتتمثــل فــي الضــرائب التــي تفــرض ع وتعــد الرســوم الجمر

مــا أنهــا تحقــ أهــداف  ة التهــرب منهــا،  ســبب صــعو اســة التجارــة اســتخداما وذلــك  أكثــر أدوات الس
ة:متعددة والتي أهمها حوث العلوم االقتصاد ز    :)3:2001(مر

ايتها و  انها -أ سبب سهولة ج ة العامة، وذلك  ل الميزان ة التهرب مصدر مالي لتمو صعو
  منها.
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ــة الصــناعات الناشــئة، وخاصــة التــي تعــاني مــن منافســة شــديدة مــن قبــل الســلع   -ب أداة لحما
ــة للســلع التــي لهــا قــدرة علــى  اســة الحما تعــين أن تكــون س ــة. و ــة فــي الســوق المحل األجنب

ة الدولة مما يتطلب ض حيث ال تكون عالة على ميزان ًال،  ة مستق غ منافسة السلع األجنب
ـذلك تــؤد  ـال القادمــة مـن جهــة،  مسـتقبل األج ضــر  ـة، ممــا قـد  أكبـر علـى المــوارد المحل
التــالي  ــادة تكلفــة اإلنتــاج ممــا يــؤد إلــى رفــع االســعار و ــة إلــى ز ــة بــدون أســس علم الحما
مصـــالح الجيـــل  ضـــر  التــالي  قـــي، و قلــل مـــن دخلـــه الحق وقــوع الضـــرر علـــى المســـتهلك، و

  .من جهة خر  الحالي
تســــاعد فــــي تحســــين أوضــــاع ميــــزان المــــدفوعات عــــن طرــــ تقليــــل العجــــز فــــي ميــــزان   - ج

ـة أو زادتهـا  ع فـرض رسـوم جمر )، فالدولـة تسـتط المدفوعات، (عجـز فـي الميـزان التجـار
  للحد من الواردات، وتقليل العجز في ميزان المدفوعات. 

ـة -د ـة، واإل فـرض رسـوم جمر لـى السـلع الضــرورة، عفـاء منهـا عمرتفعـة علـى الســلع الكمال
قات الفقيرة.   بهدف إعادة توزع الدخل ودعم الط

ـــة والمضــــرة  - ه ـــة للبيئ ـــة الملوث ة واالنتاج ـــة علـــى المؤسســـات الصـــناع فـــرض رســـوم جمر
المبيــــدات الحشــــرة  ــة للمحافظــــة علــــى التــــوازن البيئــــي والمصــــلحة العامــــة،  ــحة العامــ الصــ

ة واألسمدة القاتلة ة لألمراض السرطان   للطيور والحيوانات. المسب
ة على الصرف األجنبي - 2 ة،  الرقا حوث العلوم االقتصاد ز ال    :)24 :2001( مر

ــة علــى الصــرف وتحديـــد  قصـــد الرقا ــز فـــي ســوق الصــرف األجنبــي  تــدخل المصــرف المر
ـة علـى سـعر  . وتهـدف الرقا ة األخـر سـ ـة والعمـالت الرئ ة بين العملة الوطن ادل أسعار الصرف الت

مــة  الصــرف ض ق ــ تخفــ ــتم ذلــك عــن طر فــي العــادة إلــى معالجــة الخلــل فــي ميــزان المــدفوعات، و
ة  النسـ أسـعار اإلنتـاج المحلـي إلـى االنخفـاض  ـة، ممـا يـؤد  ة مقابل العمالت األجنب العملة المحل
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التــالي تــزداد الصــادرات وتقــل الــواردات حتــ ة للــوطنيين، و النســ ى لألجانــب، وأســعار الــواردات تــزداد 
  يختفي العجز في ميزان المدفوعات.

ـــأ الـــديون  ض ع ـــة هـــذه األداة فـــي تحقيـــ التـــوازن فـــي ميـــزان المـــدفوعات، وتخفـــ فـــرغم ايجاب
ة متمثلــة فــي  ــال الالحقــة. إال أن لهــا آثــارًا ســلب ــة وفوائــدها التــي قــد تكــون علــى عــات األج الخارج

ة السوق، حيث أن الطلب على العملة األجنب آل حـدث سـوق موازـة اإلخالل  فوق العرض، مما  ة 
ة ف التالي ارتفاع أسعار العمالت األجنب ـاس للصرف األجنبي داخل البلد، و ي السـوق السـوداء وانع

مــا ســيؤد ذلـك فــي أ قــات الفقيـرة.  الط ضــر  رتفـاع األســعار وزــادة معـدالت التضــخم االمــر الـذ 
ا ـــة،  مـــا أن عـــدم ى انخفـــاض حصـــيلة الضـــرائبإلضـــافة إلـــإلـــى اضـــعاف الثقـــة فـــي العملـــة المحل  ،

ة وسؤ توزع الدخل.  ه إهدار للموارد االقتصاد   االستقرار في سوق للصرف األجنبي، سيرتب عل
التالي يتعين لغرض تحقي اهـداف االسـتدامة عـدم التوسـع فـي اسـتخدام هـذه األداة ممـا لهـا  و

ة، وٕاعاقة عمل ا لقطاع الخاص، وهـو القطـاع الـذ يتمتـع أثر سلبي على دخول االستثمارات األجنب
التالي تقليل تنوع الدخل. ص الموارد من القطاع العام، و   فاءة أعلى في تخص

اشرة - 3 ة الم ة: القيود الكم حوث العلوم االقتصاد ز    :)26:2001(مر
اشــر فـي نشـا االسـتيراد والتصـدير، بإعطـاء رخــص  ل م شـ قصـد بهـذه االداة تـدخل الدولـة 

ــة فـي الحـد مــن السـتيرا ، وهـذه األداة مـن أكثـر األدوات فاعل ـة معينـة وتمنــع اسـتيراد سـلع أخــر م د 
  الواردات، وتهدف هذه األداة إلى:

ة -أ ة المنتج المحلي من المنافسة األجنب ة حما ة الصناعة لمحل   .وزادة تنافس
ة.  -ب   معالجة العجز في ميزان المدفوعات والحد من الديون الخارج

ة غير أن لهذ نقص عرض السلع نتيجة للتشديد في تطبي هذه في والمتمثلة ه األداة أثاٌر سلب
التالي أاأل ـةداة، و ة وانخفاض جودتها نتيجة القيـود الكم ضـر رتفاع أسعار المنتجات المحل ، ممـا 
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قات الفقيرة. عـض أجهـزة الدولـة و  مصالح الط انتشار ظاهرة التحايل والتهرب والرشـوة والفسـاد فـي 
ة. طرقة غير شرع   نتيجة لدخول السلع المحظورة 

ــــة قــــد ف ــة الــــدول النام ــ مــــن األفضــــل عــــدم التوســــع فــــي اســــتخدام هــــذه األداة، خاصــــة أن غالب
ــة التــي ت مــا أن هــذه  عفــيانضــمت إلــى منظمــة التجــارة العالم علــى أعضــاءها تطبيــ هــذه القيــود، 

ــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي النشــ ، وال تحفــز االســتثمار القيــود تحــد مــن مــن ز ا االقتصــاد
ة والمعرفة. ساعد على جلب التقن   األجنبي الذ بدوره 

ة،  التسعير - 4 حوث العلوم االقتصاد ز    :)28:  2001( مر
ــام الدولــة بتحديــد أســعار للســلع. بوضــع حــد أعلــى للســعر أ دعــم أســعار الســلع  قصــد بهــا ق

قــات الفقيــرة.والطاقــة مــن أجــل ضــمان توفيرهــا ووصــولها إلــى ال غيــر أنــه ال  مســتهلك وخاصــة الط
وخاصـة فـي دعـم أسـعار لمـا لهـا اثـر فـي زـادة االسـتهالك اسـتخدام هـذه األداة، التوسع فـي ينصح 

ــه مــنالطاقــة،  ــادة االحتــراق وتصــاعد غــاز ثــاني أكســيد الكرــون  ومــا يترتــب عل  والغــازات الدفيئــة ز
التالي مزدًا من الدمار البيئي. ،االخر  قات الفقيرة، غيرأما أن المستهدف من هذا الدع و ن م الط

قة ة ستكون منافسة لط قة الغن    .الفقراء في هذا الدعم وخاصة قطاع الطاقة الط
ة) 3-2-3(  اسة النقد ة، الس حوث العلوم االقتصاد ز    :)1: 2001( مر

أنهـا  مجموعـة اإلجـراءات التـي يتخـذها المصـرف  ـة  اسـة النقد التعـاون تعرف الس  ، ـز المر
ـة للوصـول إلـى المسـتهدفات التـي تضـمن  ـة، بهـدف التـأثير علـى المتغيـرات النقد مع السـلطات المال

ة العامة.   تحقي األهداف االقتصاد
ما يتالءم مع حجم النشا حيث  ة نقود و م ة إلى المحافظة على حجم  اسة النقد تهدف الس

ع االقتصاد تحقي ستط حيث   ،  معدل نمو جيد ومعدل توظـف مرتفـع فـي ظـل اسـتقرار االقتصاد
مــا  ــة.  ــة مقابــل العمــالت األجنب األســعار، مــع المحافظــة علــى اســتقرار أســعار صــرف العملــة الوطن
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ر األسواق التي تعمل من خاللهـا المنشـآت،  ة، وتطو ة والمصرف ر المؤسسات المال تهدف إلى تطو
ةالتنماإلضافة إلى المساهمة في تسرع  ، وتـوفير المنـاخ المناسـب لتنفيـذ المشـروعات ة االقتصـاد

ة. رامج التنم ة من عدة أدوات: و اسة النقد   وتتكون الس
اطي القانوني - 1 ة االحت ة،  تغيير نس حوث العلوم االقتصاد ز ال   :)5: 2001( مر

ـــة فـــي التـــأثير فـــي حجـــم االئتمـــان  ـــة فاعل اســـة النقد وعـــرض تعـــد هـــذه األداة أكثـــر أدوات الس
قلـل  ـاطي القـانوني  اشـرة. فرفـع معـدل االحت ـز م م المصـرف المر النقود، وتخضع هـذه األداة لـتح
قـل عـرض النقـود،  قـل حجـم االئتمـان و التـالي  ـاطي لـد المصـارف التجارـة، و مـن الفـائض االحت

ة، ومـن ثـ قلـل مـن الضـغو التضـخم قـل التوسـع النقـد و ض مضاعف الودائع  م وعن طر تخف
ة.   قلل من تدهور العملة الوطن

ــاطي للمصـــارف   ـ ــوف يزـــد مـــن الفـــائض االحت ـــانوني سـ ـــاطي الق ض معـــدل االحت أمـــا تخفـــ
قل سـعر  التجارة ومن ثم حجم االئتمان ، وعن طر تأثير مضاعف الودائع يزداد عرض النقود و

زداد الطلب الكلي من أجل إنعاش االقتصاد والوصول إلى التوظ   ف الكامل.الفائدة و
ة العملـة فـي التـداول إلـى  ة تعاني مـن ارتفـاع نسـ وتجدر االشارة إلى أن مجموعة الدول النام
اإلضــافة إلــى نقــص فــرص  مــة المضــاعف النقــد منخفضــة،  الودائــع تحــت الطلــب، ممــا يجعــل ق
ــب  المصـــارف التجارـــة ذلــــك يجعـــل تغييـــر نســ ــــة  االســـتثمار فـــي هـــذه الــــدول، وتـــراكم فـــوائض مال

م في عرض النقود.األح اطي القانوني غير ذات جدو للتح   ت
ة:تغيير سعر الخصم - 2 حوث العلوم االقتصاد ز    :) 6:2001( مر

ـز مقابـل اقتـراض المصـارف  أنـه السـعر الـذ يتقاضـاه المصـرف المر عرف سـعر الخصـم 
ض سـعر الخصـم  قـوم بتخفـ ز فـي زـادة عـرض النقـود  شـجع التجارة. فإذا رغب المصرف المر ل

ض عــرض  ــة علــى االقتــراض والتوســع فــي مــنح االئتمــان، أمــا إذا رغــب فــي تخفــ المصــارف التجار
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قلــل مــن  عــًا لــذلك مــن اقتــراض المصــارف التجارــة و قلــل ت التــالي  قــوم برفــع ســعر الخصــم و النقــود 
انت المصارف التجار  ة، إذا  ح غير ذات فاعل التالي فإن هذه األداة تص ـة تمتلـك منح االئتمان، و

. ز ضطرها لالقتراض من المصرف المر ات زائدة مما ال    احيتاط
ات السوق المفتوحة - 3 ة،  عمل حوث العلوم االقتصاد ز    :)7: 2001( مر

ة إلى األفراد والمصارف  وم ة الح ع وشراء األوراق المال ز بب ام المصرف المر قصد بها ق
ــــة  قصــــد زــــادة حجــــم القاعــــدة النقد ــات االقتصــــاد. يــــتالءممــــا التجارــــة  ــ تعتبــــر أداة الســــوق  ومتطل

ـة  شـراء األوراق المال ـز  ـام المصـرف المر ـة، فق ـة وأكثرهـا فاعل اسـة النقد المفتوحـة أهـم أدوات الس
سـبب نمـو  في السوق المفتوحة يؤد إلى زادة قدرة المصارف التجارة علـى التوسـع فـي االئتمـان، 

ـــادة عـــرض  ـــة وز ض القاعـــدة النقد ـــز للســـندات إلـــى تخفـــ مـــا يـــؤد شـــراء المصـــرف المر النقـــود، 
ـز  أسعار الفائدة، مما يؤد إلى زادة الطلب عليهـا وارتفـاع أسـعارها. أمـا إذا رغـب المصـرف المر
ات المصارف،  اط ض احت ة مما يؤد إلى تخف ع األوراق المال قوم بب ض عرض النقود، ف في تخف

قــل االئتمــان المصــرفي، وز  رفــع أســعار و ــادة عــرض الســندات، ممــا يــؤد إلــى انخفــاض أســعارها و
  الفائدة.

مـا  ة التأكد من نتائجها وخاصة في األجل القصير،  ان قها وٕام سهولة تطب تتميز هذه األداة 
ــام ــز القــدرة علــى الق ل مســتمر.  أنهــا تعطــي المصــرف المر شــ ــة و ــه تعتبــر ــالتغيرات المطلو وعل

مــا هــذه األداة هــي األ ــة،  ــة التنم لهــا إلــى اســتثمارات  تحتاجهــا عمل ــع المــدخرات وتحو كفــأ فــي تجم
ة في االقتصاد.  ل للخزانة العامة دون أن تحدث آثارا تضخم   أنها تعتبر مصدر تمو
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ة االئتمان - 4 م ومراق ة،  تنظ حوث العلوم االقتصاد ز    :)11: 2001( مر
ـــز  ــام المصـــرف المر ـ ــوق االئتمـــان، قصـــد بهـــذه االداة ق ـــة سـ ان اشـــرة فـــي م التـــدخل م

ـون ذلـك  ه المصـلحة العامـة، و بتحديد نـوع االئتمـان (زراعـي، صـناعي، خـدمي)، حسـب مـا تقتضـ
  من خالل:

قة  -أ ــة الصــد قــًا لنــوع االئتمــان، فيخفــف علــى األنشــطة المرغو تحديــد أســعار فائــدة مختلفــة ط
  للبيئة والتي تلعب دورًا في خل وظائف جديدة.

ـة،  -ب ع ع تقلـل الضـغ علـى المـوارد الطب بيـرة لألنشـطة التـي تسـتط ة  تحديد حصص ائتمان
ة. ة وال تخل فرص عمل إضاف ع   وتقليل االئتمان الذ يؤد إلى استنزاف الموارد الطب

ـــة،  - ج ، إذ تتزايـــد مـــدة القـــرض الموجـــه لألنشـــطة اإلنتاج تحديـــد آجـــال القـــروض حســـب النشـــا
ق ة السلع.حيث تحق زادة حق م   ة في 

ة،  اإلقناع األدبي - 5 حوث العلوم االقتصاد ز    :)12: 2001( مر
ـــة  التـــأثير علـــى نشـــا المصـــارف التجار ـــز  ـــام المصـــرف المر ه فـــي عنـــي ق وتغييـــر ســـلو

ـة المصـارف التجارـة الهادفـة للـرح مـع توجهـات المصـرف  االتجاه المرغوب، وعادة ما تصطدم رغ
ز    .قي مصلحة عامة ال تهدف الي الرحالهادف الي تح المر

ة: )3-2-4(  اسة المال   الس
قصـد  ـة  رامجهـا االنفاق ـه مختلـف إيراداتهـا و هي برنامج عمل تضعه وتنفذه الدولة تستخدم ف
ــع متغيــــرات النشــــا االقتصــــاد  ــ ـــى جم ـــة علـ ـ ــــار غيــــر المرغو ــب اآلث ــ ـــة وتجن ـ ــــار مرغو أحــــداث آث

قًا ألهداف المجتمع( زواالجتماعي تحق ة مر   ).1:2001،حوث العلوم االقتصاد
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ط ــود وال ، ومعالجــة الر ــادة النمــو االقتصــاد ــة الــي ز اســة المال ــة وتــوفير حيــث تهــف الس ال
اسـتخدام مجموعـة مـن ةإيرادات لخزنة الدول ـة تقـوم وزارة االقتصـاد  اسـة المال ، ولتحقي اهـداف الس

  األدوات أهمها:
ة: - 1 ب اسة الضر  الس

اســ الس ــة قصــد  ة جــزء مــن برنــامج تخططــه الدولــة عــن عمــد ألحــداث آثــار مرغو ة الضــرب
قـًا  اسـي تحق افـة متغيـرات النشـا االقتصـاد واالجتمـاعي والس ـة علـى  وتجنب اآلثـار الغيـر مرغو

اس، ألهداف المجتمع   ).2: 2013(ال
ـــع الـــدخل،   ـــة فـــي توز ة مـــن أهـــم األدوات فـــي تحقيـــ العدال اســـة الضـــرب ففـــرض تعتبـــر الس

ـــة، وٕاعـــادة إنفاقهـــا فـــي صـــورة إعانـــات وخـــدمات آخـــر تقلـــل مـــن  ضـــرائب علـــى ذو الـــدخول العال
ــأداة  ــًا مــا تســتخدم  ة غال التفــاوت فــي الــدخول. غيــر أنــه يجــب الحــذر مــن فــرض ضــرائب تصــاعد
ة على حجم االدخار في  ة لها آثار سلب إلعادة توزع الدخل والثروات وذلك ألن الضرائب التصاعد

ًا أعلـــى مـــن فئـــات الـــدخل المرتفـــع، حيـــث يرتفـــع الميـــل المتوســـ ا لمجتمـــع، فهـــذه األداة تســـتقطع نســـ
ــاء، فــإن إعــادة التوزــع لصــالح الفقــراء ســيؤد  ــنخفض الميــل المتوســ لالســتهالك لألغن لالدخــار و

فقــد االقتصــ التــالي  ــادة معــدالت االســتهالك وتخفــض معــدالت االدخــار للقطــاع العــائلي، و اد إلــى ز
ــة ــ ــــات التنم ـــتثماراته وهــــذا قــــد ال يتوافــــ مــــع متطل ـــل اسـ ـ ـــوم ( مــــوردًا مهمــــًا لتمو حــــوث العلـ ـــز  ـ مر

ة   ).3:2001،االقتصاد
االتي  لكيو  ة أهدافها يجب ان تتسم  اسة الضرب   ):59:2000،(الخوليتحق الس
ل مجموعة من السلع العامة التي تحقـ نفعـاً  -أ ة لتمو أكبـر  يتعين أن تستخدم حصيلة الضر

م والصـحة، ومـن أجـل تقليـل التفـاوت فـي  ما فـي مجـال التعلـ لذو الـدخول المنخفضـة ال سـ
 توزع الدخول.



   
 

40 
  

ـة العامـة، حتـى ال تلجـأ   -ب ة إلى معالجة العجـز فـي الميزان اسة الضرب يتعين أن تسهم الس
ــد مــن الضــغ علــى المــوارد  قــرض خــارجي، ممــا يــؤد إلــى المز ــة أن تمــول العجــز  الدول

ال. ال ة مما ينشأ عنه عدم العدالة بين األج ة للدول النام ع  طب
من الفقر والتدهور البيئي، مزدًا الدين الخارجي وزادة عجز الموازنة ستؤد إلى  إن عبء - ج

الغــة فــي تحديــد ســعرها  يجعــل الممــولين األضــافة إلــى أن تعــدد الضــرائب وتصــاعدها والم
التالي انخفاض حصيلة اي  لضرائب.تهرب منها، و

ة للتلــوث البيئــي، مــن أجــل إدخــال تكــاليف   -د فــرض ضــرائب علــى األنشــطة والمشــارع المســب
ــس أسـعار منتجاتهــا تكلفــة التــدهور  حيــث تع ات المنشــأة  التلـوث والتــدهور البيئــي فــي حسـا
س تكاليف تعديل الفن اإلنتـاجي مـن  ة، أو تع ق ة والتسو اتها اإلنتاج البيئي الناتج من عمل

قدر المستطاع.أجل وق  ف التدهور أو اإلقالل منه 
اسة اإلنفاق العام: - 2  س

االنفاق لغرض الحصـول علـى سـلع وخـدمات لتسـيير  ام الدولة  اسة االنفاق العام ق س قصد 
م  ـة، أو لتقـد ـات اإلنتاج المراف العامـة فـي الدولـة، أو لشـراء اآلالت والمعـدات المختلفـة لسـير العمل

ةؤسسات( إعانات لألفراد والم حوث العلوم االقتصاد ز    ).28:2001:مر
هدف  معنـى أن اإلنفـاق يجـب  العام االنفاق و ل عـام،  شـ س ضـغطه  الى ترشيد اإلنفاق ول

ل  حث على وسائل لتمو التالي ال حدث عجزًا في الموازنة العامة و ون منتجًا وفعاًال، حتى ال  أن 
أ الدين العام وال التالي مزدًا من التدهور البيئي. هذا العجز مما يزد ع  فقر و

مـا علـى الدولــة أن ال تزـد إنفاقهـا بإقامــة هـدف الـى مـا ي  ، الحــد مـن اإلنفـاق غيــر الضـرور
فـاءة أكثـر وتكلفـة أقـل، الـذ مـن شـأنه أن يخفـض اإلنفـاق مـن  ام بها  ع القطاع الخاص الق ستط

قلل من ال ، مما  زد الضرائب من جهة أخر   عجز في الموازنة العامة.جهة، و
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ـة لى إما تهدف  ات األجنب ة الشـر األعمـال العامـة، أو مشـار ـام  ـة للق ات المحل دعم الشـر
ة وزادة العجز في ميزان المدفوعات. حدث نزف للعملة الصع   حتى ال 

اسات االستثمار:) 3-2-5(    س
ن الرأسمالي وتحقي النمو هي مختلف اإلجراءات التي تتخذها الدولة من أجل زادة التكو

اٍف،  ة ولكنه غير  . فاالستثمار هو شر أساسي من شرو التقدم ورفع اإلنتاج االقتصاد
، وٕانما هو مشروع تنمو  س مجرد توظيف األموال بهدف الحصول على أراح فق فاالستثمار ل

ما أن تحقي عائد مرتفع للمست ون حتاج إلى مناخ مالئم لجذب االستثمارات.  ثمرن يجب أن 
ون العائد ناجم عن الحوافز واإلعفاءات أو نتيجة لوضع  ة االستثمار، وال  نتيجة الرتفاع فاعل
معدل أكبر من نمو  ة االستثمار عندما ينمو الناتج المحلي اإلجمالي  . وتزد فاعل احتكار

اسة االستثمارة في تحقي أهدافها يتعين تو  فر جملة من المقومات، ومن االستثمارات. ولنجاح الس
  :)24- 19: 1997( خضور،  هذه المقومات ما يلي

ة: - 1 ة التحت   البن
ـة جيـدة ومتطـورة  عد ـة تحت ـة تسـتقطوجود بن ـة واألجنب لحقـ معـدالت ب االسـتثمارات المحل

ــو ـــة مــــن النمـــ ـ اشــــر، مرغو ــر م ل غيـــ شــــ ـــتثمرن،  ــــاخ للمســ ـــالل تهيئـــــة المن ما فـــــي مـــــن خـ ، وال ســــ
ـة االستثمارات ا لمفيدة للبيئة والتي تعتمد على الموارد المتجددة، والتقدم التقني. إن األنفـاق علـى البن

ة الجديــــدة المتكاملــــة  ـــام الدولــــة، ومــــن أبــــرز هــــذه المهــــام إقامــــة المنــــاط الصــــناع ــــة مــــن مهـ التحت
، مــن ــة متوازنــة الخــدمات، والموزعــة فــي مختلــف المنــاط ان ــة م مــا تحــد هــذه أجــل إحــداث تنم  ،

ـــة اال ة لكـــل المتوازنـــة نشـــطة التنمو ـــا النســـب مـــن الهجـــرة إلـــى المـــدن المزدحمـــة، واالســـتفادة مـــن المزا
ــ فــاءة اســتخدام المــوارد المحل ة تســاعد المشــروعات علــى رفــع  مــا أن المنــاط الصــناع ة، منطقــة. 

ما أنها تخل فرص تشغيل عمالة ة االستثمار،    .ورفع فاعل
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  النظام المصرفي: - 2
ــع المــدخرات وتوجيهــا نحــو االســتثمار، ومــا لهــا مــن دور فــي  تعــد المصــارف أهــم وســيلة لتجم

ــــة  ــؤثر فــــي نوع ـــارف تــ ـــن قبــــل المصـ ـــة اإلقــــراض مـ اسـ اإلضــــافة إلــــى أن س ـــتثمارات،  ــــل االسـ تمو
ق ما التـي تـؤد إلـى زـادة حق عها لنشـاطات اسـتثمارة معينـة، ال سـ ة ـاالستثمارات مـن خـالل تشـج

  الي وتخل المزد من فرص العمل وتكون أكثر صداقة للبيئة.في الناتج المحلي االجم
ة: - 3   األسواق المال

ــة أحــد أهــم ا لهــا الــى اتعتبــر األســواق المال ــع المــدخرات وتحو ، خاصــة اتســتثمار الدوات لتجم
ًال ألعــادة  ات التــي يوجــد بهــا ســيولة غيــر مســتغلة. فاالســتثمارات التــي تســتغرق وقتــًا طــو االقتصــاد

لــة تــوفير رأس ال ات فــي التخلــي عــن مــدخراتهم لفتــرات طو شــجع المســتثمرن أفــرادًا وشــر مــال، ال 
ــة التــي تجعــل االســتثمار أقــل  ــأتي دور األســواق المال انــت هــذه المشــارع مفيــدة للبيئــة. ف حتــى وٕان 

الحصـول علـى أصـول  ة، ألنها تسمح للمـدخرن  سـرعة  فـيمخاطرة وأكثر جاذب عـه  ل أسـهم و شـ
مـــا تســـاعد األســـواق  وســـهولة إذا ـــة.  ارادوا اســـترداد مـــدخراتهم أو أرادوا تغييـــر محـــاف أوراقهـــم المال

التــالي تعزــز  لــة األجــل، و ــة، علـى تســهيل االســتثمارات طو اف ســيولة  ـة وخاصــة التــي تتمتــع  المال
  النمو االقتصاد المستدام.

  معدالت التضخم، وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة: - 4
ضخم المرتفعة تدل على عدم استقرار االقتصاد الكلي وعلى عجز الدولـة فـي معدالت الت تدل

ــــى النشــــا  ًا عل ـــل ـــة تــــؤثر سـ ـــدالت التضــــخم المرتفعـ ـــة. فمعـ ـ ة الكل ــة االقتصــــاد اســ م فــــي الس ـــتح الـ
ه المعلومــات التــي  لــة األجــل، وتشــو ــادة مخــاطر المشــروعات االســتثمارة طو االســتثمار نتيجــة ز

األسعار ا   لسائدة في االقتصاد.               عبر عنها 
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سـتخدمها المسـتثمرون عنـد اتخـاذ قـرار  وُعد انخفاض عجز الموازنة ُعد أحد المؤشرات التي 
ــتقرار االقتصـــاد  ة دَل ذلـــك علـــى اسـ ـــل العجـــز بـــدون توليـــد آثـــار تضـــخم لمـــا تـــم تمو ــتثمار. ف االسـ

شجع االستثمار. التالي    و
ـة ُعـد أحـدتدهور سعر صرف العملـة المحن إ فـي  العجزأهـم العوامـل المعوقـة لالسـتثمار، فـ ل

ــه فـــإن  الحســـاب ـ ــعر الصـــرف، وعل ًا علـــى سـ ــادًا أساســـ عتمـــد اعتمـ ـــزان المـــدفوعات  الجـــار فـــي مي
انخفــاض العجــز فــي ميــزان المــدفوعات يــدل علــى اســتقرار االقتصــاد، واســتقرار ســعر الصــرف، ممــا 

االستثماراتشجع  ام    .على ق
قـيان يؤدا م التـالي  خفاض سعر الفائـدة الحق قـة لـرأس المـال، و إلـى انخفـاض التكلفـة الحق

ًا ما تكون غير ضارة للبيئة. لة األجل التي غال   زادة االستثمار خاصة في المشروعات طو
بي: - 5  النظام الضر

ا المهمـة لالسـتثمار، فعـدم  تعتبر ة ووضـوح نصوصـها تعـد مـن القضـا عدالة األنظمة الضرب
ة، وعدم وجود ازدواج ضربي، أو وجود ة معقدة تعتبر امراً  ضرائب ورسوم عال اسة ضرب مهمة  س

ح لهـم إعـداد خطـ  االستثمارات، فالمستثمرون لجذب  فضـلون سـعرًا معتـدًال وثابتـًا مـن الضـرائب يتـ
لة األجل.   طو

ة يتعين أن تمنح لالستثمارات المعرٌضة للمخـاط يتعين منح  مـا يجـب اإلعفاءات الضرب ر، 
ض الضــرائب  مــا أن الحــوافز وخاصــًة المشــارع المفيــدة للبيئــة تعرقــل عمــل المســتثمرن التــيتخفــ  .

ـة العامـة، وٕالـى إحـداث  م حتـى ال تـؤد إلـى إهـدار المـوارد المال ل سل ش ة يتعين أن توجه  الضرب
ــــتثم ـــذاب المسـ ــ ــــل علـــــى اجت ــــب أن تعمـ ـــوافز يجـ ـــات الحــ اســ ة، أ أن س ـــوهات اقتصـــــاد ــــي تشــ رن فـ

ــة مــن النمــو، وخلــ فــرص  لــة األجــل المفيــدة للبيئــة، مــن أجــل تحقيــ معــدالت عال المشــروعات طو
ة على البيئة.   عمل، دون أحداث آثار سلب
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  حجم السوق: - 6
ًا لقـرارات األسـتثمار( المحلي أو الخارجي ) عتبر حجم السوق  فضـي السـوق  ،محـددًا أساسـ

ة  ان، يؤد إلى خفض حجم االستثماراتالناجم على انخفاض القدرة الشرائ   .للس
ــة توزعــه  ف حجــم الــدخل القــومي، و قــاس  عــدد المســتهلكين، بــل  قــاس  إن حجــم الســوق ال 
لمـا ارتفعـت العدالـة فـي توزـع الـدخل القـومي، وارتفـع متوسـ دخـل الفـرد فـي  على أفـراد المجتمـع، ف

ات االجتم لمـا انخفضـت درجـة أخطـار االضـطرا ة، والتــي المجتمـع،  اسـ ـة ودرجـة األخطـار الس اع
.   بدورها تعتبر من أهم من مقومات المناخ االستثمار

عي والقانوني: - 7   النظام التشر
ة وعــدم التنــاقض وعــدم الجمــود، واالنســجام بــين التشــرعات  الشــفاف إن تمتــع النظــام القــانوني 

سـاعد علـى جـذب االسـتثمار  ـةوالقوانين المختلفة وقوانين االستثمار،  ـة واألجنب بينمـا نجـد  ،ات المحل
ــذ  ــ جــوًا مــن عــدم الثقــة، االمــر ال أن غمــوض القــوانين وعــدم اســتقرارها، وتناقضــها، وتبــديلها يخل

  عي نمو االستثمارات.
ب والتأهيل: - 8 م والتدر   نظام التعل

ــ ــة المــاهرة، والمدر ــة المتطــورة فــي تــوفر العمالــة الفن ــة والتأهيل م اســة التعل ة، ممــا تســاعد الس
شـر ومسـتو التـدرب الجيـد إلـى جانـب  يزد حجم االستثمارات ونموها. فاالسـتثمار فـي العنصـر ال

ع االستثمار. بير على تشج ل  ش سهم    انخفاض تكاليف اليد العاملة 
  توفر منظومة للمعلومات: - 9

، وواقـــع أوجـــه االســـتثمار والمجـــاالت ـــة حـــول الوضـــع االقتصـــاد اف  تـــوفر قاعـــدة معلومـــات 
ـــالقوانين  قة  رهـــا، مــع وجـــود معرفـــة مســـ االســتثمارة المتاحـــة، وتلـــك التـــي يرغــب المجتمـــع فـــي تطو
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وأوضــاع المســتثمرن، مــع تــوفير خرطــة لالســتثمارات توضــح المنــاط التــي يــتم إنشــاء المشــروعات 
ساعد بدون شك في تدف االستثمارات. ل ذلك  ة و   فيها، وسهولة إجراء دراسات جدو اقتصاد

اسات االستخدام:) 3-2-6(   س
ــةاإلجــراو  التــدابيرهــي  للتــأثير فــي المتغيــرات  الدولــة ءات والبــرامج التــي تنفــذها الجهــات المعن

م اســـتخدام العمالـــة الوافـــدة ـــة وتنظـــ اســـتخدام القـــو العاملـــة الوطن  أهـــدافتحقيـــ  لغـــرض المتعلقـــة 
ة وا ة اقتصاد ة المعتجتماع اسات االقتصاد م الس   . )21:  2008مدة،( ملخص تقو

فة العمالة والتي تتمتع بها الـدول  ث يز على المشروعات  ة أن تر ما يجب على الدول النام
ة، ميزة نسب ة    يلي: ومن هذه االجراءات والبرامج ما النام

ب القو العاملة: - 1   برامج تدر
ة إلى تغيرات  ة واالقتصاد ان االقتصادتؤد التغيرات التقن ة في البن ل مر الذ قـد ، األه

ـان العمـال مسـتعدين  زـادة يؤد إلـى طالـة لعـدم موائمـة العمـال للتغيـرات الجديـدة. فـإذا  معـدالت ال
ة وقادرن على مواجهة  م، وتنم ات التعل لة متعلقـة  هممهاراتمتطل للوظائف الجديـدة، فسـتكون المشـ

  فترة التدرب وٕاعادة التأهيل.
ــــن ع م ــــة ال  ل طالــــة اله اســــة فال ــــة والس ــة المال اســ ــــة للس اســــتخدام االدوات التقليد الجهــــا 

ــات الســوق، فالطلــب ســيزدادعلى  ــة، ألن تنشــ الطلــب يتطلــب عمــال مــؤهلين مــواكبين لمتطل النقد
المهـــارات الالزمـــة  ـــل العـــاملين  ـــدرب الواســـعة لتأهي ـــرامج الت ــؤهلين، وهنـــا يجـــب وضـــع ب العمـــال المـ

عــد الت مــا  ــة للمجتمــع الــذ للوظــائف الجديــدة.  ف ــات الوظ م الجــامعي ضــرورًا لمواجهــة المتطل علــ
ًا ( بوحبيل اب الجدد في سـوق العمـل أو العمالـة  )،566:1996،يتقدم تقن وتوفير برامج تدرب للش

ــة العمـــــل  ـــدة (منظمــ ــــرص عمــــل جديــ ـــام مــــن أجــــل خلـــــ ف القطــــاع العــ ـــتغناء عنهــــا  ـــتم االســ التــــي يـ
ة   ).            112:1997،العر
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  الحد األدنى لألجور: - 2
ــام الدولــة بتحديــد حــد أدنــى  وتعنــي أعلــى مــن األجــر التــوازني. فهــذه األداة ال تشــجع  لألجــورق

  المنشآت على توظيف العمال ذو المهارات المنخفضة. ولهذه األداة تأثيرات مختلفة أهمها:
ون التأثير ضعيف   .أ ان الحد األدنى لألجور أقل من متوس األجر، فس أو منعدم إذا 

 لد معظم العمال.
ان الحد األدنى لألجور أكبر من متوس األجر، فلن حافزًا لد المنشآت لتوظيف   .ب إذا 

 العمال ذو المهارات المنخفضة.
ـاب الحـد األدنـى لألجـور سـتقو   .ج س لـديهم خبـرة أو فـي غ مهــارة م المنشـآت بتوظيـف مـن لـ

عتقـــد االقت ضـــرورة إلغــاء الحـــد األدنـــى ــالرغم مـــن انخفــاض إنتـــاجيتهم. ولــذلك  صــاديون 
ــــى  ـــد األدنــــ ـــانون الحــــ ــــ ــــن ق ـــــارة مـــ ــــرة أو مهــ ــــديهم خبــــ س لـــ ــــ ـــــن لـــ عاد مــ ـــت ــــور أو اســــ لألجـــ

 ).567:1996بوحبيل:(لألجور
اتب التوظيف العامة: - 3   م

طلبون  حثون عن وظائف، ولمن  م معلومات على من ي اتب التوظيف العامة بتقد تساعد م
اتب عل ه تساعد هذه الم فة وظائف. وعل حث من حيث مستو المهارة، والوظ ى تقليل فترة ال

ة.   المطلو
لة لف س االفتقار إلى المهارات  تنحصر في االفتقار إلى المعلوماتطالما أن المش ول

م  اتب التوظف العامة، وتقد ة هي فتح م اسة المناس ة، فإن الس م ات التعل ة أو المستو ف الوظ
لة عن طر المعلومات الضرورة عن فرص الع الت معهم. فقد يتعذر حل المش مل وٕاجراء المقا

طالة، ألن سرعان ما ينخفض األجر  زادة الطلب الكلي ومن ثم زادة األجر واألسعار واختفاء ال
عي ( بوحبيل: طالة إلى وضعها الطب التالي تعود ال قي و   ).567:1996الحق
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4 -                 : ادل التجار القطر ع الت                                                                     تشج
ة لتحقيـــ التكامـــل  انـــات المناســـ العمـــل علـــى تهيئـــة الظـــروف لتـــوفير المنـــاخ المناســـب واإلم
ع انتقال  مي، وتشج ة والتدرب على المستو اإلقل حث ادل الخبرات، ودعم المراكز ال االقتصاد وت

االســتفادة مــن هــذه الطاقــات وخلــ رؤوس األمــوال ممــ ــة انتقــال العمالــة بــين األقطــار،  ســهل حر ا 
ة: مزدا من فرص العمل   ).113:1997( منظمة العمل العر

ة: )3-3( اسات االجتماع   الس
قـات الفقيـرة ـة الط ـة لحما ة الى تحقيـ اهـداف اجتماع اسات االجتماع تقليـل مـن و  تؤد الس

م خــدتفــاوت الــدخول،  شــرة، وتقــد ــة  ة واحــداث تنم ــة وخــدمات اساســ ــتم عــن طرــ مات اجتماع و
اسات   :وهي عدة س

م السلع العامة )3-3-1( اسات تقد   :س
عض الخ اعها عن ط صائصتتصف السلع العامة ب ر القطاع التي تجعل من الصعب إش

  : همهاوالتي أ الخاص 
قـل مـن القـدر المتـاح عدم المنافسة في االستهالك، أ أن استهالك فـرد للسـلع ا - 1 لعامـة ال 

 .لآلخرن
ًال لهـــذه الســـلعة أو الخدمـــة مـــن االســـتفادة  - 2 عاد األفـــراد الـــذين ال يـــدفعون مقـــا ـــن اســـت م ال 

 منها.
ة. - 3 ن استفادة أعداد متزايدة من األفراد دون تحمل أ تكاليف إضاف  م

عــض الخــدمات العامــة التــي ال تتصــف بــنفس خصــائص الســلع ال مــا أن هنــاك  ولــذا  ،عامــةو
ة منها، الدولة تقتضي تدخل  عاد تلـوث البيئـة مـن منطقـة تلـوث البيئـة، فلـو تـم إزالـة واسـت مثلللحما

فـة.ما، فإ ساهمون فـي تكـاليف اإلزالـة مـن االسـتمتاع ببيئـة نظ عاد األفراد الذين ال  ن است م  نه ال 
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مها مــن قبــل مؤسســات خاصــة، الف ــن تقــد م ال تقــدم خــدمات لخاصــة ن المؤسســات االخــدمات ال 
ــة النــاس وتقــدم لشــرحة معينــة. عد غالب ــة، فانــه ســوف تســت ولــذا يتعــين علــى الدولــة أن تتــولى  مجان

ع األفراد من الحصول عليها.    ن جم ة حتى يتم أسعار مجان م الخدمات العامة و   مهمة تقد
ة) 3-3-2( شر ة ال اسات التنم   :س

شــرة المســتدامة ع ــة ال ــارات النـاس وقــدراتهم مــن خــالل تكــوتعـرف التنم ع خ ن لـى أنهــا توســ
ـن مـن العدالـة دون ال رأس ـأكبر قـدر مم اجـات الجيـل الحـالي  ـة احت حيـث يـتم تلب مال االجتماعي 

ال القادمة. اجات األج احت   المساس 
ن ف م والصحة والتدرب والتأهيلاالفراد قدرات تكو م ، ومن ثيتم من خالل االستثمار في التعل

ــتفادة  ـــادة اإلنتـــاج االسـ شـــرة فـــي ز ـــدرات ال ــان، أ اســـتخدام الق ـــع اإلنسـ مـــا ينف ـــدرات ف مـــن هـــذه الق
ة. ة، ومن ثم فإن اإلنسان وسيلة وهدف للتنم ة والثقاف ة واالجتماع اس ة في الشئون الس   والمشار

ـع األفـراد  ـة واالسـتفادةفال بد أن تتاح أمـام جم  مـن ثمارهـا فـرص متكافئـة للمسـاهمة فـي التنم
قتصر إتاحة فرص العدالة بين أبنـاء الجيـل الحـالي فقـ ما ال  فل عدالة التوزع،  وٕانمـا  ،وهو ما 

مـــا تتضـــمن  ـــة،  ضـــمن اســـتمرارة التنم ـــال المقبلـــة وهـــو مـــا  بـــين أبنـــاء الجيـــل الحـــالي وأبنـــاء األج
اللكل اوالتي هي ملك  وعدم استنزافها البيئة على االستمرارة ضرورة المحافظة    .ألج

شر رأس الما االستثمار في إن ح الدول أكثر قدرة على المنافسة فـي لأمر ضرور  ل ال تص
ة ة والعالم ش فـي اقتصـاد عـالمي  ،األسواق المحل ة العامل، خاصة اننا نع من خالل تحسين إنتاج

وجود تتسم ، و منفتح مـر ـل ذلـك فـإن األ، ولتحقي كتالت تجارة عمالقةالتطور التقني الكبير، و
  ):33:1993،النجار( يتطلب
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م الصالح  - 1                                                                                                                                                                                 :الح
ـــم الجيـــد     غـــي عليهـــا تحقيـــ  إن إدارة الح ـــعين ة للجم ـــات تحـــدد وتحتـــرم الحقـــوق األساســـ  آل

ة  وتحميهـــا ـــم القــــانون. ومـــن هـــذه الحقـــوق األساســــ ــمنها ح ضـ ، وتـــؤمن وســـائل مراجعــــة ومعالجـــة 
ـــم الجيـــد  أفـــراد الشـــعب نفســـه. اإلنصـــاف والتســـامح بـــين المـــواطنين دون المســـاواة بـــين  ضـــمنوالح

ة لالســت تمييــز، وتــأمين اســات  مــن الخــدمات التــي توفرهــا الدولــة، فادةفــرص متســاو والتقليــل مــن الس
اسيين والموظفين. ة للس ؤمن المساءلة القانون  المنحرفة والخاطئة، و

طالة - 2 ة الفقر والقضاء على ال اسة محار   :س
ــةالــــدخل المــــنخفض،  عتبــــر ــوء الحالــ ــــة، وســ ة، وعــــدم المســــاواة بــــين الجنســــيا واألم  ،نلصــــح

ــةوالتــدهور البيئــي،  تطلــب تحقيــ أهــداف التنم شــرة لهــا مظــاهر للفقــر. و ــة  ال إدارة أكثــر فاعل
م ا ــة للمــوارد، وتحســين تقــد ــاه والصــرف الصــحي والطاقــة والنقــل والرعا لخــدمات، مثــل خــدمات الم

ة م. اال إ الصـــح م هـــذه الخـــدمات خاصـــة لـــذو الـــدخل  ه يوجـــد قصـــور فـــي نـــوخـــدمات التعلـــ تقـــد
   :يثمثل القصور وسببالمحدود، 

اتها على الخدمات التي تقل تنف الدول أ  -أ م. هاحتاجمن ميزان   لتحسين أحوال الصحة والتعل
ص  عند -ب اشرن. الخدمات مستحقيإلى  صل دائماً فال ت ،فئات الفقيرةلنفقات لتخص  الم

ة - 3 شر ة ال م والمعرفة والتنم   :التعل
، شــر قــي هــو االســتثمار فــي العنصــر ال  ددفالحاجــة ماســة إلــى عقــل متجــ إن االســتثمار الحق

شـر . إنفـي عـالم متجـدد لمجتمع متجدد ـةو  بنـاء ال ثـروة لألفـراد والـدول علـى حـٍد  عتبـر قـدراتهم تنم
    .سواء
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شـــرة ف   ـــة ال م تنظـــر لالتنم ـــةمـــن حيـــث، لتعلـــ ـــأداة الكتســـاب التقن م  ، االهتمـــام بتـــوفير التعلـــ
م  بين ضرورة الرو  اجات سوق العمالتعل ح إنساني أساسـي يهـدف إلـى و  ل،واحت م  ة التعل أهم

س فق تحظيرهم للعمل. شر ول شي لل   تحسين الوضع المع
م التقنــــي،   يز علــــى التعلــــ ــــالتر ة  ــت التوصــــ ــــة تمــ اكتســــاب التقن م  ــــ التعلــــ ومــــن خــــالل ر

م العاموالتدرب المهن ة ما . ي بدل التوسع في التعل حوث العلم د ال ة على تؤ  الطفـاألة دراسـأهم
ر، ودورها  ة. في سن م انات المستقبل ، وتحدد مد االم شر يل العقل ال   في تش

ة قصو في منظومة المعرفة، ما أن و   م والتعلم أهم ة التعل ارلعمل س المال رأ اعت
تسبها  ع للمعارف والقدرات والمهارات التي  ة تجم مثا شر  م  االنسانال في المجتمع عبر التعل

ة، والتي ت ة لبناء رأوالخبرة العمل   س المال المعرفي أل مجتمع.عد النواة الصل
ـةمر الذ األ  ر التقنـي  ،قتضي توطين العلـم والتقن حـث والتطـو ـة فـي ال نـاء القـدرات الذات و

ع النشاطات المختلفة ه ،في جم حث العلمي واالنفاق عل ع ال   .من خالل تشج
ة للــدول مـا يتعــين التحــول نحـو نمــ  ــة واالقتصــاد ـة االجتماع  إنتــاج المعرفـة فــي إطــار البن

ــة، وذلـــك مــن خـــالل التوجــه نحـــ ر المــوارد القابلـــة للتجــدد أ النام ـــة  عتمـــاداً و تطـــو علــى القـــدرات التقن
ة. ة الذات   والمعرف

ة - 4   :الخدمات الصح
ة  ة الصح شر  المال رأس في االستثمار من يتجزأ ال جزء تعتبر الرعا  العليل الشخصف، ال

ـة قليـل ثير،اإلنتاج اً ـون  قـد و العمـل، عـن التغيـب و  ممـا المجتمـع، أفـراد غيـره مـنل مرضـه معـد
ة اآلخرن  قلل  والعمـل أكبـر، مجهـودٍ  بـذل علـى المقـدرة الفرد تعطي الجيدة الصحة إن .من إنتاج

ل هذه أطول، لوقت ـة اإلنتـاج زـادة علـى تساعد عوامل و ـة تهـدفو  .واإلنتاج ة الرعا  إلـى الصـح
ة فـي وتـوفير خـدمات ،األمـراض علـى القضـاء ـة، والخـدمات الصـح ة األول ـة الصـح  حالـة الرعا
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ـة، المـرض ة فـي مسـافة قر ة الخـدمات علـى الطلـب عتمـدو  .وٕاقامـة الوحـدات الصـح  علـى الصـح
ان عدد ومي نفاقاإل مقدار على بدورها تعتمد التي ،تكاليف العالج علىو ، وعلى الدخل ،الس  الح
ة الخدمات على    .المعتدلةوشروطها  الصحي توافر التأمينعلى مد و  ،الطب

ة3-3-3( ان اسات الس   :) الس
ة مجموعــة اإلجــراءات وا   ان اســات الســ الس أثير لمخططــات والبــرامج التــي تســتهدف التــقصــد 

ـــة  ــة الكم ـ ان مـــن الناح لـــي للســـ يـــب اله اني والتر ـــفـــي النمـــو الســـ ــات  ،ةوالنوع ـــالءم حاجـ مـــا 
ه (  ة مواطن ات نموه ورفاه   .).www.ahwar.org/debet/show.aspالمجتمع ومتطل

اني عتبــر ــة، خطــرًا  يهــدد اســتدامة  المرتفــع والمتســارع، وخاصــة فــي  النمــو الســ الــدول النام
ـة فــي تلـك الــدول فــرد مــن سـبب عــدم قـدرة تلــك الــدول زـادة معــدالت األنتـاج وزــادة نصـيب ال ،التنم

عتبــر مــن أهــم العوامــل فــي الــدول  ذلــك النــاتج ألفردهــا، االمــر الــذ ســيؤد فــي زــادة الفقــر، والــذ 
ة إلى اسـتنزاف المـوارد ة المؤد عـة النام اإلضـافة إلـى أن التوسـع والمزـد مـن التـدهور البيئـي الطب  ،

عاب المخلفات النات اني السرع يزد من عدم مقدرة البيئة على است   جة عن هذا التوسع.الس
ل يتواف ف ش مه  اني، وتنظ ة المثلى تتطلب من تلك الدول ض النمو الس ان اسة الس الس

ة، األ مع النمو االقتصاد والتحسن في ات االنتاج واالنتاج مر الذ يتأتى عن طر إدماج مستو
ة، والرفع من المرأة  مي، والعمل على زادة تقبل الثقافي واالقتصاد والت امستواهفي برامج التنم عل

ل ذلك سيؤد إلى زادة مساهمتها في  م،  م األسرة من خالل زادة الوعي والتعل المرأة لبرامج تنظ
ة المجتمع وتقدمه.    تنم

ــه فـــ ـــة، ومزـــدًا مـــن الفقـــر النمو وعل ون لـــه أثـــر ســـلبي علـــى بـــرامج التنم اني الكبيـــر ســـ الســـ
   والتدهور البيئي. 
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ة) 3-4( اسات البيئ   :الس
غـي اتخاذهـا لمعالجـة  ـة واالدارـة التـي ين ة هي حزمـة االجـراءات التقن اسات البيئ الس قصد 

  .)www.gilgamish.org/printarticle.php(  مظاهر التلوث البيئي
ـــة البيئـــة هـــدف ســـامي تف ـــع الـــدول، طتحما ـــه جم الحـــدود أللـــع إل عتـــرف  ن تلـــوث البيئـــة ال 

ــة،  ـــال الالحقـــة، الجغراف قـــع علـــى الجيـــل الحـــالي واالج اإلضـــافة إلـــى أن تلـــوث البيئـــة هـــي ضـــرر 
س لهـا يـد فـي معنى أنه وسمة عار في ح الجيل  ـال الالحقـة والتـي لـ الحالي نظرًا لما حمله لألج

ع. ة البيئة التزام أخالقي على الجم ه فإن حما   هذا التلوث، وعل
ــمل عـــدة مجـــاف ـــة تشــ ــةالمحافظـــة علـــى البيئ ــــة الترـ ــــاه ،الهـــواءجـــودة و  ،الت، مثـــل حما  ،والم
حار طات ،واالنهار ،وال ات والتنوع الحيو  ،والمح اس الحرار  ،والغا   .وظاهرة االحت

الت التـي  تعقد البيئـة، مـن أجـل المصـادقة علـى البروتـو تـدعو المؤتمرات والنـدوات الخاصـة 
عاثــاتيـتقلإلـى  ـة المخلفـاتتقليــل و  لضـارةا ل االن ــات، واسـتخدام الطاقــة البديلـة، واالعتمــاد  م والنفا

قـة واحـدة وهـو أن  ـة وفهـم حق ة البيئـة العالم ة، من أجل حما على الموارد المتجددة أكثر من الناض
ش في قارب واحد و  ع ـة ف مصير مشترك.واجه العالم  لة البيئ ـة المشـ ة تتضمن حما اسة البيئ الس

  وقوعها، من أجل أحداث التغير المطلوب. أثناء بل وقوعها، أو معالجتهاق
ة  تتطلبو  اعالبيئة حما ة  ات ات وطن ال فـي التمتـع بهـذه المـوارد  تحمياستراتيج حقوق االج

ة البيئةالدول تعين أن تتخذ على قدر المساواة، و     والتي أهمها: الخطوات الالزمة لحما
افحة التصحر: )4-1- 3( اسات م  س

ــاه وخطــر الجفــاف قــ ســبب زــإن نــدرة الم ان مــن جهــة، د تصــاعد فــي العقــود األخيــرة  ادة الســ
اه  .وسوء استخدام الم ـة من جهة أخر ع اب طب اب التصـحر إلـى أسـ رجع أسـ شـرة،  ،و اب  وأسـ
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اب هـذه الظـاهرة وهـو المتضـرر مـن هـذه الظـاهرة فـي نفـس الوقـت. فنظـرًا لسـرعة  ،فاإلنسان أحد أس
فعــــل التصــــحر وانجــــراف  ــة لمعالجــــة تــــدهور األراضــــي  ــ ــــن اتخــــاد اإلجــــراءات االت م ــــة، فإنــــه  التر

  ):47: 1947التصحر (اإلمام واخرون، 
ة المنتجة.  -أ ر أنظمة اإلدارة المتكاملة للمراعي واألراضي الزراع  ابتكار وتطو
اتات البرة لزراعتها في المناط الجافة والقاحلة.  -ب ر أنواع وسالالت من الن  تطو
ة الترة وخصائصها.التوفي بين المشار - ج ة المحدثة وحما  ع التنمو
ات ر  -د ر تقن اه المالحةلتطو الم م السدود لحجز  ،لمناط الجافة والقاحلة    وتصم

اه  ة.م ه الصحراو ضانات في المناط ش  الف
ات  - ه مومة الغا االهتمام بتشجير األراضي المعرضة للتصحر، والمحافظة على د

 والمساحات الخضراء.
افحة التصحر.ا -و ة في مجال م الخبرات األجنب  الستعانة 
ان المنـــــاط المتضـــــررة  -ز ش لســـــ ــين ظـــــروف العـــــ ـــة وتحســـ ــ ع ــوارد الطب المحافظـــــة علـــــى المـــ

 التصحر.
المناط الحساسة المتضررة من  - ح ة  ات والخط والبرامج الستدامة التنم دعم االستراتيج

ان. اة جيدة للس  ظاهرة التصحر، وضمان ح
ة لهذه الظاهرة.ال -  مختلف وسائل االعالم من خطورة األنشطة المسب ة   توع
ك الترة وتصحر األراضي. - ك ثف، والذ أد إلى تف  منع الرعي الجائر والم
تها.عت يؤد - ل  مي حراثة األرض إلى تقليل خصو



   
 

54 
  

األسـمدة والمبيـدات الحشـرة، مـ -م ة  سـتخداماتها، ن أجـل تقليـل اإلغاء الدعم لمدخالت الزراع
ع  ــة وتشــج ــد مــن الحما ــة، لتحقيــ المز ة وطــرق المقاومــة البيولوج اســتخدام األســمدة العضــو

ة للترة.  البيئ
ــة للمــزارعين،  -ن مــن أجــل حصــول المــزارعين علــى العمــل علــى تحســين وضــمان حقــوق الملك

ل الترة. تمو  ساعد المزارعين على االهتمام 
اه: )4-2- 3( ة الم  إجراءات حما

ــة والطلــب المتزايــد عليهــا، إن اخــ ــاه وشــحها تالل التــوازن بــين المــوارد المائ ــة الم نظــرًا لمحدود
ه يتطلب اتخاذ االتي ة، وعل   ):  46: 1994(االمام واخرون،  وخاصة في المنطقة العر

ة حاجات القطاعات من   -أ قصد تلب ة المقبولة  ات الضرورة والتوع الكم اه  توفير الم
 .)صناعة، ر ، منزلي(شرب 

اه الشرب و   -ب ة م ر طرق لض نوع اه تطو حيرات واألنهار و م اه ال ة  ،السدودم ومراق
 مستو الملوثات فيها.

اله. - ج ع أش مخاطر االستنزاف والتلوث بجم ة المهددة  ة الموارد المائ  حما
ة -د اه والمحافظة على الثروة المائ  .وخاصة في القطاع الزراعي ترشيد استعمال الم
اه الر عن  - ه التنق في األراضي الجديدة، وتقليل الفاقد من م تطبي أنظمة الر 

مة.  طر المصارف لألراضي القد
ة -و ع اه الطب اه الصرف الصحي إلى مصادر الم اطات لمنع تسرب الم  .عمل االحت
اه األ - ز ع تجديد نفسها.استخدام م حيث تسطت  ار على أسس مستدامة 

ــة العمــل علــى المحاف  - ــاه المنزل ة قبــل تصــرفها، ومعالجــة الم ــاه الصــناع ظــة علــى الم
حة.  وتصفيتها وٕاعادة استعمالها مع مراعاة الشرو الصح
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اه. -  ة الم ر معايير ومواصفات لنوع  تطو
ة. - ات الزراع  ض وترشيد استخدام المخص

ة:  )4-3- 3( اسات العلم والتقن  س
حــث العلمــي واســتخدام ــة أثــر إيجــابي  عتبــر االنفــاق علــى ال قة للبيئ ــات الحديثــة الصــد التقن

ــن اســتخدام اإلجــراءات  م افــة القطاعــات والمجــاالت، ولــذلك  ، بــل  ــة فقــ ع س علــى البيئــة الطب لــ
ة:   االت
ة وتراكمهــا فـي اوالمعرفــة اإلاسـتخدام قاعــدة العلــم  -أ ــون الهــدف  يجــادنشــائ ــات جديــدة ال  تقن

ــادة اســتغالل المــوارد ا ــة، أو انتــاجمنهــا مجــرد ز ع ــات مــواد جديــدة تتســبب  لطب فــي افــراز نفا
ــة الجديــدة فــي تخفيــف الضــغ علــى المــوارد  ــه التقن تســاهم فــي تــدهور البيئــة، بــل يجــب توج

ة الطاقة المستخدمة. م فاءة استخدامها، وتقليل  ة، وزادة  ع  الطب
ـــة الجديـــدة والتـــي قـــد  -ب لـــة المـــد الســـتخدامات التقن ال تظهـــر أثارهـــا فـــي مراعـــاة االثـــار طو

عيد.القرب، بينما تكون األ المستقبل  ثار مدمرة على المد ال
ـةمراعاة التدخل المدروس في المنظومـات  -ج ولوج ـاه  األ ـل مجـار الم ـة، مثـل تحو والبيئ

وٕانشـــاء الســـدود وٕازالـــة أو التشـــجير لألغـــراض التجارـــة أو إطـــالق الحـــرارة أو الغـــازات فـــي 
ـة،  الهواء، واستخدام ـة للكائنـات الح ـة فـي تغييـر الصـفات والوظـائف الحيو الهندسـة الوراث

ًا الستنزافها.   وذلك تجن
اسات الوعي البيئي والتنسي والتعاون:) 3-4-4(  س

اسات الدولـة،  ساعد ساعد على فهم برامج وخط وس ا البيئة وانتشار المعرفة  قضا الوعي 
ة، وتتلخص هذه اإلجراءات في االتي:هم إجراءات الدولة التي قد تكون قفوت   اس
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ة يتم تبنيها مـن قبـل المجتمـع والدولـة، والـدعوة  -أ ة واالجتماع ع ات البيئة الطب أخالق االلتزام 
ة المنحرف عنها.  لها ومعاق

هم االجتماعي نحو مراعاة المصالح العامة   -ب ة وسلو ة وعي االفراد واتجاهاتهم اإليجاب تنم
ن عن طر قبل الخاصة، مع الحف م ة وتنميتها، و ة واالجتماع ع ا على البيئة الطب

م واالعالم.  وسائل التعل
ةالتنســـي بـــين المؤس -ج ة والرئاســـ ـــة والتشـــرع ـــة التنفيذ وم ة،  ســـات والســـلطات الح اســـ      والس

اسات تدعمما يوحد جهو  ة المستدامة. دها نحو التوصل إلى الس  إلى التنم
ع التعاون  -د ادل الخبرة والتعاون  لمثي بين الدول للحفا على البيئة، الثنائي والجماع تشج ت

ةالمش ات الثنائ ة. ترك عن طر االتفاق ة والدول م  واإلقل
اسات استخدام الموارد والطاقة:  )4-5- 3(  س

ـة اال عد ة وخاصة مـوارد الطاقـة، إلـى مشـاكل بيئ ع ستخدام المفر والغير الكفؤ للموارد الطب
  مر الذ يتطلب مجموعة إجراءات أهمها:، األتصاعد الغازات الدفيئة خطيرة
معالجة مشاكل نضوب الموارد واالجهاد البيئيا -أ  واآلثار الناجمة عنها. لبدء 
مة للموارد التي تم استخدامها ع  -ب ة مثل والماءإعطاء ق  .والترة لى أنها مصادر مجان
ــر أســعار الطاقــة والمــواد األ -ج ــد العمــل علــى تحر ز ــة و ق مــا يتماشــى مــع نــدرتها الحق ــة  ول

ة. ة تدعم أسعار الطاقة والمواد األول  فاءة استخدامها، إذ أن معظم الدول النام
اسـتخدامها واسـتهالكها  -د سمح  ما  مة في استخدام الطاقات المتجددة  ات سل اع استراتيج ات

حفظها من النضوب. ما    معدالت ال تفوق معدل تجددها 
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مة فـي اسـتخدام المـوارد -ه ات سل اع استراتيج حيـث  ات ة،  ـة ومصـادر الطاقـة الناضـ ع  الطب
ــال القادمــة فرصــة اســتخدامها ضــمن  مــا يتــرك لألج ضــمن عــدم اســتنفادها،  مــا  اســتهالكها 

ال. ع األج مورد ملك لجم  والتمتع بها 
ــاد بـــدائل للمـــوار  -و ة وضـــ معـــدالت اســـتهالعمـــل علـــى إيجـ ــــة تـــ الكها،د الناضــــ وفير التقن

فاءة. ة، واستخدامها   المالئمة لتقليل استهالك الموارد الناض
رها (في غير حاالت الطاقة). -ز ة وتدو   العمل على إعادة استخدام الموارد الناض

  ) الخالصة:3-5(
ة، من أجـل الوصـول إلـى النتـائج    ة والبيئ ة واالجتماع اسات االقتصاد تم عرض مختلف الس

ة أو الحد من المخاطر المحتملة قبل وقوعها.الم   رغو
اســة    ــة وس اســة التجار ــة والس اســة النقد ــة والس اســة المال ة الس اســات االقتصــاد وتشــمل الس

م ســلع  اســة تقــد ــة س اســة االجتماع اســة التشــغيل. وتشــمل الس اســة االســتثمار وس تنــوع الــدخل وس
اســة ال شــرة والس ــة ال اســات التنم افحــة عامــة وس اســة م ــة علــى س اســة البيئ ة. وتشــمل الس ان ســ

اســـة  اســـة الـــوعي البيئـــي وس ـــة وس اســـة العلـــم والتقن ـــاه وس اســـة المحافظـــة علـــى الم التصـــحر وس
اسة المحافظة على جودة الهواء.   استخدام الموارد والطاقة وس
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علفصل ا   الرا
ة المستدامة   مؤشرات التنم

  مقدمة:ال) 4-1(
ا، تشير التنم هي تنطو علـى نهـج متكامـل فـي فة المستدامة إلي مجموعة واسعة من القضا

ال حتـــاج قــدرة المؤسســة، مجــاالت المختلفـــة وتحســين وزــادة إدارة االقتصــاد والبيئــة، واالهتمامــات  و
ــة المســتدامة،  صــانعوا القــرار إلــي مؤشــرات ــن هــذه المؤشــرات أصــحاب مــا لمعرفــة مســار التنم تّم

اساتووا ،القرار ح.  ،ضعي الس انوا على الطر الصح   من معرفة ما إذا 
ة )4-2( ة للتنم   :) www.uobabylon.edu( المستدامة مجموعة المؤشرات األساس

ــو د جــانيرو عــام قمــؤتمر  اعتــرف ــة مؤشــرات 1992مــة األرض، الــذ عقــد فــي ر أهم  ،
ة المستدامة.          التنم

لهـــذا الموضـــوع فـــي القســـم الخـــاص  يخصـــص فصـــالً  رنالواحـــد والعشـــعمـــال القـــرن أ فجـــدول 
ــــة صــــنع ون "نــــعالم األرعــــينفيــــذ، وعلــــى الخصــــوص الفصــــل بوســــائل التن ــة لعمل المعلومــــات الالزمــ

ـة المسـتدامة لتـوفير أسـس راسـخة لصـنع القـرار علـى ل" الذ يـدعو إلـي وضـع مؤشـرات اتالقرار  لتنم
ــة ا ات وللمســاهمة فــي اســتدامة ذات ــع المســتو ــةلتنجم ــة واإلنمائ م للــنظم البيئ ونشــأت عــن قمــة  ،ظــ

ـــة المســـتدامة التـــي نشـــرت عـــام  ـــًا يتضـــمن قائمـــة بنحـــو ت 1996األرض لجنـــة التنم  مؤشـــراً  130ا
ة  سـ ـة (مصـنفة فـي فئـات رئ يئ ـة و ة واجتماع غـي أن تؤخـذ فـي األاقتصـاد ن ـار)، و المؤشـرات  عت

ة المستدامةرة ألها للتوصل إلي صو المتعلقة بهذه الفئات    . وسع وأشمل للتنم
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ــن أ  م ــار مجموعــة المؤشــرات هــذه قائمــة يتــرك للبلــدان أن تختــار منهــا المؤشــرات التــي و عت
ا الملحــة التــي تواجههــا، ومــع األهــداف التــي تتوخاهــا، وقــد اعتمــد  تهــا، ومــع القضــا تــتالءم مــع أولو

اقه تصنيف المؤشرات إلي ثالثة أنواع رئ ة:إطار تحليلي تم في س   س
ات واألنما . - 1  مؤشرات القوة الدافعة، وهي تصف األنشطة والعمل
 مؤشرات الحالة، وهي تقدم لمحة عن الحالة الراهنة. - 2
 .ة، وهي تلخص التدابير المتخذةمؤشرات االستجا - 3

ة ،والحالـة ،اعتماد إطار مؤشرات القوة الدافعةف ل طرقـة للتصـنيف، وحتـى ال  ،واالسـتجا شـ
منـة ال ــة سـمح به ـت لجنـة التنم ة بـين المؤشــرات ضـمن اإلطـار، وقـد أدر عالقـات أو الـروا السـبب

ـــار بـــين  ـــواقعي االخت ــؤخرًا إلـــي  130المســـتدامة أنـــه مـــن غيـــر ال ــرًا وخفضـــت عـــددها مـ تســـعة مؤشـ
ن للبلدان أن تختار مجمو مؤشرًا،  وخمسون  ةم ة من المؤشرات األساس   .وعة مناس
ـــة المســـتدامة  حـــد والعشـــرنالواقـــدم جـــدول أعمـــال القـــرن و  افـــة إرشـــادات لتحقيـــ التنم علـــى 

ات مها إلـــي  ،المســتو ـــن تقســـ م ة والتــي  مـــا يلـــي مجموعـــة المؤشـــرات األساســـ مجموعـــات  ثـــالثوف
ة س ل  ،رئ ة وهيينقسم   :مجموعة إلي عدة مؤشرات فرع

ة )4-2-1(   :) (  www.un.org المؤشرات االجتماع
ان ا :)1المؤشر ( ة الس شون دون خ الفقر الوطني، نس ع معدل الفقر الوطني.ولذين    عرف 

ـف المؤشــر: شـون تحــت خـ الفقــر  تعر ع ان الـذين  ة الســ ــارة عـن نسـ معـدل الفقـر الــوطني هـو ع
ة. ة مئو نس قاس    الوطني، و

ة المؤشر: ات التخلف، ومؤشر معدل الفقر الوطني هو أحـد  أهم الفقر هو أهم سمات تحديد مستو
ل خـــاص، وتكـــون الم شـــ ـــاه نحـــو الفقـــراء  عمـــل علـــى شـــد االنت شـــة، و ة ألنمـــا المع ســـ س الرئ قـــاي
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ـة مرجحـة مـن التعـداد مسـتقاة مـن المسـوح أو  ـة قائمـة علـى تقـديرات مجموعـات فرع التقديرات الوطن
  االستطالعات التي تجر على األسر أو العائالت.

ــــة المســــتدامة التنم ة اإللفقــــر هــــو أحــــد األهــــداف إن تقليــــل ا: عالقــــة المؤشــــر  ـــتراتيج ــــة لسـ لتنم
ر  ات التطـــو ـــة فـــي إســـتراتيج المســـتدامة، وتضـــع الكثيـــر مـــن الـــدول  تقليـــل الفقـــر علـــى رأس األولو
ة وتعطي معلومات  ة مستو الفقر القائم إلتجاهات معدالت الفقر المستقبل اس ومراق االقتصاد وق

اسة ألجل التخط وتطبي  ة المناهضة للفقر والتي تساهم في مفيدة لصناع الس ات التنم استراتيج
ات الفقـر تعـد مهمـة لتحليـل عالقـة  اإلضـافة إلـى أن إحصـائ اة اإلنسـان، هـذا  ة في تحسين ح النها
س األخـــر  م، الصـــحة، مهـــارات العمـــل والمقـــاي شـــرة، مثـــل التعلـــ ـــة ال عـــاد األخـــر للتنم األ الفقـــر 

شة، وتستخدم معدال س ظـروف الدولـة ألنما المع ع ت الفقر الوطني، مستو الفقر فـي دولـة مـا لـ
ل أفضل. ش ة  ة واالجتماع   االقتصاد

اس:  يتم الحصول على المعلومـات عـن االسـتهالك والـدخل مـن خـالل مسـح لعينـات مـن  طرق الق
حسـب ة على أسئلة مفصلة حـول عـاداتهم فـي اإلنفـاق ومـوارد دخلهـا، و طلب منها اإلجا  العائالت 
ات إنفاقه على انه إجمالي دخل أو استهالك األسرة مقسوم على حجم األسرة.    دخل الفرد أو مستو

ان الذين دخلهم أقل من دوالر واحد في اليوم.2المؤشر ( ة الس   ) : نس
ــف المؤشــر ان تعر عنــي أن اســتهالك الفــرد مــن الســ ــا  : إن معــدل الفقــر فــي حــدود دوالر واحــد يوم
اً د واحألقل من دوالر  ة لعام  يوم ة.1993ومقاس حسب األسعار الدول ة مئو نس قاس    ، و

ة المؤشر:  اسـُا مقبـوًال علـى نطـاق واسـع لتقـدير األداء  أهم عتبـر مق إن االبتعـاد عـن الفقـر المـدقع 
ــاس موحــد  عتبــرون مق ســبون اقــل مــن دوالر واحــد فــي اليــوم  ان الــذين  ــة، فالســ العــام للــدول النام

انات من مسوح على العائالت تمثـل األوضـاع فـي للفقر المد استخدام ب ة، وذلك  قع في الدول النام
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ـة للقضـاء  ـة التقـدم نحـو تحقيـ الهـدف االول مـن أهـداف األلف ستخدم المؤشر لمراق ل دولة، وهذا 
  على المجاعة والفقر المدقع.

ــة المســتدامة:  التنم ة الفقــر هــو أحــد األ الحــد مــن عــدعالقــة المؤشــر  ة إلســتراتيج ســ هــداف الرئ
ـة  ـة للتنم اتها الوطن ـة للحـد مـن الفقـر فـي اسـتراتج ة المستدامة، وتعطي الكثير من الدول أولو التنم

ذلك االتجاهـات فـي معـدالت الفقـر،  ة المستو السائد و اس ومراق ة، وق تـوفر معلومـات و االقتصاد
ــة وجما ــة الدول ــاالت التنم ات  حتــىعــات التبــرع مفيــدة لمتخــد القــرار وو تخطــ وتطبــ اســتراتيج

اإلضـافة إلـى  افـة أرجـاء العـالم،  ـاة اإلنسـان فـي  ة لمحارة للفقر، والتـي تسـاهم فـي تحسـن ح تنمو
عـاد األخـر  األ ات عن الفقر تعتبر هامة في تحليل عالقـة فقـر الـدخل أو االسـتهالك  أن اإلحصائ

م، الصحة، مهارات  التعل شرة  ة ال ش.للتنم س األخر لمعايير الع   العمل والمقاي
اس : يتم الحصول على المعلومـات عـن االسـتهالك والـدخل مـن خـالل مسـوح تجـر علـى طرق الق

ة حــول عــاداتهم فــي اإلنفــاق ومــوارد الــدخل.  ــة علــى أســئلة تفصــيل طلــب منهــا اإلجا العــائالت التــي 
متوسطات إلجمالي دخ ات دخل أو إنفاق الفرد    ل أو استهالك العائلة. وتحسب مستو

ة حصة الدخل أو االستهالك القومي من أعلى إلى أدنى مجموعة.3المؤشر (    ) : نس
ف المؤشـر ة الحصـة فـي الـدخل القـومي أو االسـتهالك التـي تظهـر عنـد أعلـى تعر مـن  %20: نسـ

ان إلى أدنى  ة  %20الس نس قاس  ة منهم، و ل أو تدل على توزع عـادل أو غيـر عـادل للـدخمئو
  االستهالك .             

ة    : يبين المؤشر نطاق عدم المساواة، في توزع الدخل داخل الدولة.األهم
ـــة المســـتدامة:  التنم ك، وعـــدم المســـاواة فـــي عـــدم المســـاواة فـــي الـــدخل أو االســـتهال عتبـــرعالقتـــه 

شرة،  الفرص تعي ة ال ـل األجـأثر سـلبي علـى  ولهاالتنم   ل، فـالفقراء عمومـاً النمـو االقتصـاد طو
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ح المجتمـع أكثـر عـدًال أقل دخل وأ صـ أكثـر  فـرص وٕاتاحـةقل قدرة للوصول إلـى الخـدمات، وعنـدما 
حظى الفقراء ع، عندها    تاحة الفرص.في إ عدالةالاالستفادة من التوزع  للجم

ـــاس  م الـــدخل أو االســـتهالك المتجمـــع عنـــد أغنـــىطـــرق الق ـــ تقســـ  : هـــذا المؤشـــر معـــد عـــن طر
ل  الـــدخل أو االســـتهالك المتجمـــع عنـــد أفقـــر مجموعـــة تشـــ ان مقارنـــة  ل خمـــس الســـ مجموعـــة تشـــ
ة التي تجر على  انات عن توزع الدخل أو االستهالك من المسوح الوطن ان، وتأتي الب خمس الس
ــن أن تســتخدم لتحســب  م ة مــن مســح العــائالت موجــودة  انــات األصــل العــائالت، وحيــث تكــون الب

اشرة ا لحصص مـن الـدخل أو االسـتهالك عنـد خمـس مجموعـات تمثـل المجتمـع، خـالف ذلـك فـان م
ــن أن تعــدل وفقــا لحجــم العائلـــة  م انـــات التوزــع  انــات مجمعــة، و ــن تقــديرها مــن ب م الحصــص 
سـبب االختالفـات  الت  ات لـدخل الفـرد أو اسـتهالكه، وتجـر فـي العـادة تعـد اس أكثر ث لتعطي مق

ة في تكلفة ان شة داخل الدولة. الم   المع
ان الذين )4المؤشر ( ة الس   جيدة.ستخدمون مراف صرف صحي : نس

ــف المؤشــر ل منــتظم مرافــ الصــرف الصــحي الخاصــة تعر شــ ســتخدمون  ــذين  ان ال ة الســ : نســ
ة. ة مئو نس قاس  شرة من المساكن، و   للمخلفات ال

ة:  ان لمراف الصرفاألهم ة التقدم في وصول الس   الصحي. مراق
ة المستدامة:  التنم مـا يتعلـ عالقته  ـة المسـتدامة وخاصـة ف م التنم ًا مفيـد لتقيـ مثـل مؤشـر أساسـ

جـل الـتخلص مـن المخلفـات أمـر ضـرور وصـول السـهل للمرافـ المالئمـة مـن أصحة اإلنسـان، فال
الخصـــائص االق جـــداً  اطـــه  ــراض، وارت ــه مــــن أمـ شـــر ومـــا يرافقـ ة لتقليـــل مخـــاطر الغــــائ ال تصــــاد

م، الـدخل)و  ـة األخـر (التعلــ ضــاً  ،االجتماع شـة تجعلـه أ  ومسـاهمته فــي الصـحة العامـة وجــودة المع
فعـل معـايير جغ ، وعند تجزئتـه  شر ة فإمؤشر عام عن التطور ال ـة أو اقتصـاد ـة أو اجتماع نـه راف

  عطي دليل ملموس على عدم المساواة.
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اس حسب وفطرق الق ن أن  م ة: : هذا المؤشر    المعادلة التال
ستخدمون صرف صحي =  ان الذين  ة الس   100×  نس

اف.)5المؤشر ( ستخدموا مصدر ماء جيد في المدن واألر ان الذين  ة الس   : نس
ف المؤشر ـاه شـرب جيـد فـي المنـزل أو تعر ان القـادرن علـى الحصـول علـى مصـدر م ة السـ : نسـ

ة من منزل الم ة.ضمن مسافة مناس ة مئو نس قاس    ستخدم، و
ــة: ان أو القــدرة علــى تحمــل تكلفــة خــدمات الطاقــة  األهم ــة التقــدم نحــو ســهولة الوصــول الســ مراق

ما في ذلك الكهراء.   الحديثة 
ة المستدامة:  التنم ض مخـاطر  عتبرعالقته  ـاه جيـدة أمـر جـوهر فـي تخفـ الوصـول لمصـادر م

ـــر  ـــرة، وتكــــرار ظهــــور األمـ شـ ــالت ال ــــة الفضــ ـــائص االجتماع الخصـ اطــــه  ــا، وارت طــــة بهــ اض المرت
شـر، وعنـد  م والدخل تجعلـه مؤشـر عـالمي جيـد علـى تطـور ال ة األخر والتي تشمل التعل االقتصاد

ا المساواة. عطي معلومات مفيدة عن قضا ة فانه  ة أو اقتصاد  تجزئته وف معايير جغراف
اس حسب وف المطرق الق ن أن  م ة: : هذا المؤشر    عادلة التال

ستخدمون مصدر ماء جيد =  ان الذين  ة الس  100×  نس
.)6المؤشر ( اء أو مصادر طاقة حديثة أخر ة العائالت التي ال تحصل على الكهر   : نس

ف المؤشر مـا فـي ذلـك الكهرـاء، تعر ة العائالت التي ال تحصل على خدمات تـوفير الطاقـة،  : نس
ثيــرا ــة وروث  أو تعتمــد  ــة، مثــل الحطــب، الفحــم، المخلفــات الزراع ــارات أخــر للطاقــة تقليد علــى خ

ة. ة مئو نس قاس    الحيوانات، و
ة مـا األهم ة التقدم نحو سهولة الوصول أو القـدرة علـى تحمـل تكلفـة خـدمات الطاقـة الحديثـة  : مراق

  في ذلك الكهراء.
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ة المستدامة التنم ،  : تعتبر خدمات الطاقةعالقته  الحديثة عنصـر مهـم فـي تـوفير الغـذاء، والمـأو
م ة، والتعلـ ـة الصـح ـهو  ، واالتصـاالت.والماء، والصـرف الصـحي، والرعا ة الحصـول  عل فـإن صـعو

 ، على خدمات الطاقة الحديثة تساهم في اتساع دائـرة الفقـر والحرمـان مـن بـرامج التطـور االقتصـاد
ة  ـن االعتمـاد عليهـا تعتبـر ضـرورة غيـر الاإلضافة إلى أن خدمات الطاقة المناسـ م لفـة، التـي  م
شرة مستدامة. ة و ة اقتصاد   لضمان تنم

اس ة العائالت التي ال تحصل على الطاقة الحديثـة أو الكهرـاءطرق الق  ،: هذا المؤشر محدد بنس
ـة غيـر التجارـة، و  ـارات الطاقـة التقليد بيـر علـى خ ة العائالت التي تعتمد إلـى حـد  نس غـي إن و ن

ة العــائالت  ل منفصــل عـن نســ شــ ة العــائالت التــي ال تحصـل علــى الكهرـاء  ـن أن تحســب نسـ أم
جـب على التي تعتمد  ار أساسـي للطاقـة المسـتخدمة فـي الطـبخ والتدفئـة، و خ أنواع الوقود التقليد 

ان األمر ذو عالقة ومم لما  حسب هذا المؤشر لكل من عائالت المدن واألراف    نًا. أن 
ستخدموا الوقود الصلب للطبخ.)7المؤشر ( ان الذين  ة الس   : نس

ــف المؤشــر ة تعر نســ قــاس  ســتخدمون الوقــود الصــلب ألغــراض الطهــي، و ان الــذين  ة الســ : نســ
ة.   مئو

ة:  ـاس لمـد حصـول العـائالت علـى خـدمات األهم مق ـة التغيـرات فـي اسـتخدام وقـود الطهـي  مراق
  الطاقة الحديثة.

ــة المســتدامة: عالقتــ التنم ــة المســتدامة، ه  ع التنم ــالكثير مــن مواضــ حيــث هــذا المؤشــر ذو صــلة 
ــات بــين يــدل  ــادة الوف مؤشــر عــن تلــوث الهــواء داخــل المنــازل المــرت بز اســتخدام الوقــود الصــلب 

ــات بــين  ــادة الوف ــذلك ز ة الحــادة بــين األطفــال، و األطفــال نتيجــة المــرض الرئــة، واألمــراض التنفســ
الغين من مرض االنسداد الرئو المزمن، ومرض سرطان الرئة (عند استخدام الفحم).   ال
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ة أخـــر مـــا أ ـــة واقتصـــاد ـــا المؤشـــر بخصـــائص اجتماع م، ـــن ارت ـــة  ،الـــدخلو التعل ونوع
شة يجعله مؤشـر دولـي جيـد للداللـة علـى مـد التطـور االقتصـاد واالجتمـاعي، وعنـد تجزئتـه  المع

ة وف معايير جغراف عطي دليل ملموس عن حاالت عدم المساواة. و أة أو معايير اقتصاد ة  اجتماع
السـعي  ـة المسـتدامة وذلـك  عد مؤشـرًا لهـدف التنم ان المستخدمين للوقود الصلب  ة الس ما أن نس
اجـــات العـــائالت مـــن  ـــة احت ـــة، ألن الطلـــب الشـــديد علـــى الوقـــود العضـــو لتلب نحـــو االســـتدامة البيئ

  وما يترتب عن ذلك من ضرر للترة والبيئة. ،هم  في إزالة األشجارسالطاقة 
اس حسب هذا المؤشر طرق الق   التالي: وف المعادلة : 

ستخدمون الوقود الصلب للطبخ ان الذين  ة الس  100×  = نس
اء فقيرة.8المؤشر ( شون في أح ع ان المدن الذين  ة س   ): نس

ــف المؤشــر:  ة تعر ان الخمــس نســ فتقــرون (علــى األقــل) ألحــد ظــروف اإلســ ان المــدن الــذين  ســ
ـة  اف شـة  اه جيدة، الحصـول علـى مرافـ صـرف صـحي جيـدة، منطقـة مع ة: الحصول على م التال

ازة. ن)، ضمان الح غي، جودة البناء (متانة المس تظة أكثر مما ين   أ غير م
ــة ان المــدن القــاألهم ة ســ س هــذا المؤشــر نســ قــ ة رديئــة، وهــو مؤشــر :  ن اطنين فــي ظــروف ســ

، وارتفــاع هــذا المؤشــر داللــة علــى تــدهور ظــروف  شــرة مــن المــأو ــة الحاجــة ال فا س  قــ ســي  رئ
ة شة في المناط المدن ة. ،المع ة مئو نس قاس    و

ــة المســتدامة: التنم ــت وغيــر الكــافي، واالفتقــار للمــاء والصــرف الصــحي  عــد عالقتــه  ن الم الســ
ـــ طـــة تعتب ة، وهـــي مرت ـــوقهم اإلنســـان ان مـــن حق ـــة واضـــحة للفقـــر، وهـــي تحـــرم الســـ ر عالمـــات جل

ة. ة المستقبل ًا ما تكون محددات للتنم ة وهي غال   أصناف معينة من المخاطر الصح
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اس:  ـل الظـروف الخمسـة طرق الق انـات عـن  انـت الب سـهولة إذا  حسـب  ن لهذا المؤشـر أن  م
ـــدير ذات  متواجـــدة فـــي المســـوح التـــي تجـــر علـــى العـــائالت، وقـــد وضـــعت األمـــم المتحـــدة طـــرق تق

انات وفقا لخواص محددة.   مصادر متعددة للب
. 9(المؤشر  ان المستلمين للرشاو ة الس   ): نس

ف المؤشر: ومـة) لـدفع  تعر األفراد أو األسر الذين طلب مـنهم أو أذعنـوا (حسـب توقـع مـوظفي الح
ة.رشاو عن خدمات قدمت لهم في لح   ظة زمن

ــة:  لقــد تــم االتفــاق بــين الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة علــى الوقــوف ضــد الفســاد بوضــع األهم
ة:   االجراءات والخطوات التال

ة. - 1 فاءة وفعال ل أكثر  ش  تعزز إجراءات منع وقوع الفساد ومحارته 
ة في منع ومحاره ال   - 2  فساد.تعزز وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة الفن
مة للشئون والممتلكات العامة. - 3 ة واإلدارة السل  تعزز النزاهة والمسؤول
ة عند  - 4 ات األفعال اإلجرام ة األخر التي قد تكون ضرورة إلث اع اإلجراءات القانون إت

  ارتكابها عمدًا.
ة المستدامة:  التنم ع معاهدة عالقته  تمثـل  2003ضد الفسـاد عـام  االمم المتحدةإن إكتمال وتوق

ــة تشــير  ــام بــردود فعالــة ضــد الفســاد. وهنــاك دراســة للعالقــة بــين الجرمــة والتنم بيــرة نحــو الق خطـوة 
إلى أن الدول الفقيرة، وخصوصًا تلك التـي تعـاني مـن نـزاع عرقـي أو صـراع مسـلح أو عنـف أو عـدم 

لة أن هذه البلدان تكون،  استقرار، قد تكون أكثر عرضة للفساد من غيرها، ومما يزد من حدة المش
ة. فعال   اإلضافة لتعرضها للفساد، ذات قدرة محدودة في الرد على الفساد 

ــاس ــة  دم المســوح والدراســات حــول الجرمــة: إن تقــطــرق الق ة، ســهل عمل فــي العقــود القليلــة الماضــ
أهـــا علـــى المـــواطنين علـــى المســـتو  ـــذلك التقـــدير األفضـــل ألع لة الجرمـــة، و الفهـــم األوســـع لمشـــ
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، بينمـــا اآلن فإنـــه الــ ـــة فقــ انــات الشـــرطة والمحــاكم الجنائ ــن هنـــاك إال ب دولي، ففـــي الماضــي لـــم 
جــب أن تـدمج مـع نتــائج المسـوح عـن الجرمــة،  ـة و اف سـت  المعـروف أن هـذه المعلومـات وحــدها ل

انات تعتبر أداة قابلة أكثـر للمقارنـة لتقـدير المخـاط ا والجرائم، وهذه الب ر مـابين والمسوح عن الضحا
طرقــة مماثلــة فــي أكثــر مــن  150الــدول وعبــر منــاط العــالم، ولقــد أجــر أكثــر مــن   ثمــانينمســح 

  .1989دولة مختلفة منذ عام 
ان.مئة الف ): عدد جرائم القتل العمد لكل 10المؤشر (   نسمة من الس

ــف المؤشــر قــاسمئــة الــف : إجمــالي عــدد جــرائم القتــل العمــد  لكــل تعر ان، و عــن  شــخص مــن الســ
ل سنة. مئة الفطر دراسة الحاالت المسجلة عند الشرطة لكل    شخص لكل دولة وفي 

ة: ع لالمم المتحدة من األمـين العـام وضـع قاعـدة  األهم طلب المجلس االقتصاد واالجتماعي التا
الجرمـــة انـــات خاصـــة  ـــ االســـتمرار فـــي أجـــراء المســـوح عـــن اتجاهـــات الجرمـــة  ،ب وذلـــك عـــن طر

ــات، والهــدف األساســي لهــذه المســوح عــن الجرمــة واتجاهاتهــا وأعمــال أنظمــة وأعمــال محــ اكم الجنا
انات عن حاالت توثي الجرائم وأعمال نظم  القضاء الجنائي على مستو االمم المتحدة، هو جمع ب

اً  عاد تلك المعلومات عالم الت وأ نظرة تحسين التحل ة و   .المحاكم الجنائ
ــة المسـتد التنم ـل منهامة: عالقتـه  مـل  فـاءة القضـاء الجنــائي  ا األخـر فــي مــإن منـع الجرمــة و

حة للشـــئون العامـــة  مـــة الجيـــدة واإلدارة الصـــح ـــذلك فـــإن دعـــم دور القـــانون والحو ـــة، و ـــة التنم عمل
ة لمنــع  ــ بيئــة مناســ ة لخل ين المحلــي والــدولي تعــد شــروطًا أساســ والممتلكــات العامــة علــى المســتو

هــذه ضــرورة لــدعم أهــداف استئصــال الفقــر، واالســتثمار جرمــة ومحارتهــلا يئــة مســتقرة وآمنــة  ا، و
 ، ش. ،المساواة بين الجنسينو ٕادارة البيئة، و االقتصاد   وتوفير سبل الع

اس: ةحسب هذا المؤشر  طرق الق   : وفقًا للمعادلة االت
 100000×  = عدد جرائم القتل لكل مئة الف نسمة
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ما فيمئة الف ): عدد جرائم العنف لكل 11المؤشر ( ان (   القتل).  جرائم هانسمة من الس
ــف المؤشــر ــة: جــرائم القتــل، جــرائم االغتصــاب، والســرقة تعر : يتضــمن المؤشــر جــرائم العنــف التال

التالي: ل عام  ش ة للشرطة، وتعرف هذه الجرائم  ات اإلجرام   المسجلة، في اإلحصائ
  .من قبل شخص أخر اة شخص عمداً : إنهاء حالقتل العمد - 
ما في ذلك االعتداءاالعتداء- غيـر المشـروع وٕان لـم  : الهجوم الماد أو ألبدني على شخص أخر 

ة.سبب أذ ما  عض القوانين الجنائ صنف في  ما  س    عدا السب، والسلوك العدائي والتهجم ال
  : مواقعة دون رضا.االغتصاب- 
استخدام القوة.: سرقة الممتلكات مالسرقة- القوة أو التهديد    ن شخص، التغلب على المقاومة 

اس:  ة:طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
 100000×  = عدد جرائم العنف لكل مئة الف

ات ممن هم اقل من خمس سنوات.12المؤشر (   ): معدل الوف
ــف المؤشــر: ــات مــن هــم اقــل مــن الخامســة شــير  تعر إلــى احتمــال الوفــاة قبــل بلــوغ ســن معــدل وف

ة لكل  الفكل لالخامسة  عدد الوالدات الح قاس    من المواليد. الفمن المواليد الجدد، و
ة: رة. األهم س هذا المؤشر خطر الوفاة عند المواليد وسن الطفولة الم   ق

ة المستدامة: التنم ات األطفال هو أ عتبر عالقته  ة، فحد أهداف التتقليل معدل وف في حـاالت نم
أ ات المرتفعة نجد  ات تحدث قبل سـن الخامسـة، ورغـم التقـدم الكبيـر فـي الوف بيرة من الوف ة  ن نس

ـة فــي مخـاطر الوفــاة  بيــرة بـين الــدول المتقدمـة والــدول النام ظـل هنــاك فجـوة  ـات األطفــال  تقليـل وف
اً ب راً واألقـل تطـو  قبل سن الخامسة، والفجوة بين المناط األكثـر تطـوراً  إلـى معـدالت الوفـاة  يـرة نسـب

ـالغين، و  ـرة منهـا عنـد ال ات الوفـاة قبـل الخامسـة تتـأثرفي سن الطفولة الم ات مسـتو الفقـر،  مسـتو
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م ما في ذلك الحصـول  خصوصاً  ،والتعل ة  ة جيدة من الخدمات الصح توفر نوع م األمهات، و تعل
ذلك  تثأثر  اه اآلمنة والصرف الصحي و ة.على الم   مستو التغذ

اس:  ات دون الخامسة من تقديرات الوالدات والوف يؤخذطرق الق ات المجمعة بواسطة معدل الوف
ة) أو  مااإلحصاء والمسوح، و نظم التسجيل  ان ة (الس موغراف ن إيجادها في المراجع الد م

اة، وعندما ال توجد نظم سجل مدني  ن جداول الح ة التي تصف تكو ن الحصول على التأمين م
ة ان ات التي تجمعها المسوح الس انات تارخ الوف انات من ب حسب معدل  ،هذه الب ن أن  م

ات في سن الطفولة المتحصل  اشرة عن الوف استخدام معلومات م ات لمن هم دون الخامسة  الوف
ة أو المسوح ال ،عليها ان ة. من خالل طرح أسئلة خاصة المتضمنة في اإلحصاءات الس موغراف   د

  ): العمر المتوقع عند الوالدة.13المؤشر (
ف المؤشر شـتعر ع ـان الوليـد معـرض  ها: متوس عدد السنوات التـي يتوقـع أن  حـديثي الـوالدة إذا 

اة. عدد سنوات الح سن محددة في فترة معينة، وتقاس    لمعدالت وفاة خاصة 
ـــة: س هـــذا المؤشـــر عـــدد الســـنوات التـــي يتوقـــع  األهم ش فـــي قـــ عـــ فيهـــا الطفـــل حـــديث الـــوالدة أن 

عتبر مؤشر لظروف  اة عند الوالدة  ات لسن محددة، وتوقع الح ة للوف المتوس وف المعدالت الحال
ة. بديل عن األحوال أو الظروف الصح عمل  ات و   الوف

ة المسـتدامة:  التنم ة والهجـرة حجـم تعـداد السـ تحـددعالقته  ـات مـع نسـب الخصـو ة الوف  ،اننسـ
ـــاة وهـــو مؤشـــر أساســـي وثيـــ  ال، وتوقـــع الح ان مســـتق الســـن والجـــنس واحتمـــال نمـــو الســـ فتـــه  وتول
ـة. ولقـد أشـار المـؤتمر الـدولي حـول  ة والتـي بـدورها تعتبـر جـزءًا مـن التنم الظروف الصح ا  االرت

اسـب ال ـس الم ـاة اإلنسـان تع ة إلى أن الزادة غير المسبوقة في طول ح ان والتنم تـي تحققـت الس
ة األ عتبرهـا جـدول العمـلفي الصحة العامـة والحصـول علـى الخـدمات الصـح ة، والتـي  أجنـدة  ساسـ

ــة المســتدامةالقـرن الواحــد والعشــرن  مـل للتنم ، يبــرز برنـامج العمــل هــذا الحاجــة لتقليــل مــا .جــزء م
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ــات  ــــ ــــ ــــين المجموعـ ــــ ـــ ـــدول و ــــ ــــابين الــــ ـــ ـــــالمرض مــــ ـــ ـــ ة  ــــا ــــ ـــات واإلصـــ ــــ ـــ ـ ـــــدل الوف ــــ ـــــي معــ ــــ ـــاوت فــ ــــ التفــــ
ةاالقت ة،صاد ة للضـرر البيئـي والتعـرض للمـواد الخطـرة  ،االجتماع حدد التـأثيرات الصـح ة، و والعرق

في أماكن العمل على أنها مشـاكل تسـتحوذ علـى مزـد مـن االهتمـام، ومتوسـ العمـر المتوقـع مـدرج 
ــة  انــات األلف مؤشــر أساســي علــى الصــحة والتطــور االجتمــاعي بــين أمــور أخــر مثــل مجموعــة ب

شرة، وغيرها من المؤشرات ذات العالقة.االجت ة ال ة، مؤشر التنم ة القوم   ماع
اس:  هناك عدة خطـوات ضـرورة الشـتقاق متوسـ العمـر المتوقـع مـن معـدالت وفـاة سـن طرق الق

ــة التــي تصــف  ة والتأمين ان المصــادر الســ ــن إيجادهــا  م عــة  محــددة، وتفاصــيل عــن الطرقــة المت
ن جداول السن ة تكو   .عمل

  .متوس العمر المتوقع عند الوالدة): 14المؤشر(
ف المؤشر شـها حـديث تعر ع امل الصـحة التـي يتوقـع أن  افئ لسنوات التمتع  : متوس العدد الم

ان الوليد أثناء ،الوالدة ـات ألعمـار محـددة إذا  ة  ،قضاء عمره معرض لمعـدالت وف ومعـدالت إصـا
ا تم ق ة محددة، و اة.األمراض لفترة زمن عدد سنوات الح   سه 

ة: اس عـدد السـنوات التـي  األهم شـها ال يتوقـعق ع إلـى  اً نظـر طفـل حـديث الـوالدة موفـور الصـحة أن 
السن ات محددة  ات واألمراض،ومخاطر م ،وف متوس العمر المتوقع عنـد الـوالدة عتبر و  عدل الوف

ما في ذلك تأثير معدالت الوفاة وا اً مؤشر  ة  المرض.عن األحوال الصح ة    إلصا
ـــة المســـتدامة:  التنم متوســـ العمـــر المتوقـــع الخـــالي مـــن األمـــراض ملخصـــًا عـــن  عطـــيعالقتـــه 

رنـــامج عمـــل ـــة، و مـــل للتنم ان، والتـــي بــدورها تعتبـــر جـــزء م ة للســـ النســـ  األحــوال العامـــة للصـــحة 
ـــة ان والتنم ـــاين فـــي معـــدالت الوفـــا المـــؤتمر الـــدولي حـــول الســـ ة يبـــرز ضـــرورة تقليـــل الت ة واإلصـــا

ة ــين المجموعــات االقتصــاد حــدد وا ــاألمراض بــين الــدول و ــة، وهــو  ــة والجماعــات العرق الجتماع
مشـــاكل تحظـــى  ــة المتضـــررة والتعـــرض للمـــواد الخطـــرة فـــي أمـــاكن العمـــل  ة للبيئـ ـــأثيرات الصـــح الت
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أاهتمام م ه  السـل والمالرـا و  راض القابلـة لالنتقـال مثـل اإليـدزن األمتزايد، وفي الوقت الذ نجد ف
ل متواصــل فــي  تتســبب ــة، إال إشــ  ،ن األمــراض غيــر قابلــة لالنتقــالفقــدان األرواح فــي الــدول النام

ـــالً  مة فـــي  ـــاة الســـل ات مســـئولة عـــن فقـــد أكثـــر مـــن نصـــف ســـنوات الح ـــة مـــن الـــدو  واإلصـــا ل النام
ــأ ــه نجــد  عطــي صــورة والمتقدمــة، عل أكثــر اكتمــاال ن مؤشــر متوســ العمــر الخــالي مــن االمــراض 

ان ات واألمراض على الس س وحده. ،لتأثير الوف ه متوس العمر المتوقع ال عط   مما 
اس:  ة طرق لحسـاب مؤشـر متوسـ العمـر الخـالي مـن طرق الق لقد وضعت منظمة الصحة العالم

ـات ،االمراض ة عـن معـدل الوف اسـ ـاة الق انـات حـاالت االنتشـار ،تجمع معلومات جـداول الح  مـع ب
فان. استخدام طرقة سول ة  السن والجنس عن الحاالت الصح   المحددة 

ة.15المؤشر ( ة أساس ة صح حصلون على مراف رعا ان الذين  ة الس   ): نس
ــف المؤشــر ة تعر نســ قــاس  ة، و ة أساســ ــة صــح حصــلون علــى مرافــ رعا ان الــذين  ة الســ : نســ

ة.   مئو
ة: ة  معدالت التقدم في حصول األهم ة. مراق ة األساس ة الصح ان على الرعا   الس

ة المستدامة:  التنم عنـي أكثـر مـن مجـرد الوصـول عالقته  ة أمـر  الحصول علـى الخـدمات الصـح
ل مقبول،  ،لها ش ة  ة والثقاف ة واالجتماع بل يتضمن سهولة الحصول عليها من النواحي االقتصاد

س علــى تقــدم النظــام الصــحي ــان أن تــنع م ــة  ــة المســتدامة،  ،، العدالــة، المســاواةفمــن األهم والتنم
مؤشرات األ ستكمل  غي أن  ة لها ستفادة منولكن ين ة الفعل اإلضافة إلى الخدمات أو التغط ، هذا 

عتبـر هـدف ذو دور فعـال ووسـيلة تحقـ فـي  ة  سهولة الوصـول أو الحصـول علـى الخـدمات الصـح
ة األهداف الجوهرة للنظام.   النها

اس: ة: طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
ة  ة أساس حصلون على مراف صح ان الذين  ة الس    100 ×  =نس
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  .معدل انتشار وسائل منع الحمل: )16المؤشر (
ف المؤشر ة النساء في سن اإلنجـاب (على أهذا المؤشر  عرف: تعر سـنة) الالتـي  49-15نه نس

ة للنسـاء المتزوجـات فـي سـن مـا تـرة مـا، وعـادة ستخدمن أ وسيلة لمنع الحمل فـي ف النسـ حسـب 
ــل النســاء فــي عمــر اإلنجــاب  ،اإلنجــاب حســب علــى أســاس أخــر مثــل  ــان  عــض األح ولكــن فــي 

ة. ة مئو نس قاس    المعرضة الحتمال الحمل، و
ــة: ـاس إلــى مــد ســعي وقــدرة النــاس عـن األهم تهم، اال إ شــير المق م فــي خصــو ن وعــي فــي الــتح

ة نظــراً  هـذا م فـي الخصـو عــة فـي الــتح ـل التصـرفات المت ن اإلجهـاض وهــو ال المؤشـر ال يتضــمن 
ل غير معلن ش   واسع االنتشار في الكثير من الدول. يتم 

ة المستدامة:  التنم ل عام هو المحدد التقربـي عالقته  ش إن االنتشار الواسع لوسائل منع الحمل 
ة لالختالفـات بـي ة المسـتمر فـي الـدول الوحيد األكثر أهم ة والنخفـاض الخصـو ن الـدول فـي الخصـو

ة  ـة الصـح عتبـر مؤشـر للقـدرة علـى الحصـول علـى الرعا ما أن انتشـار طـرق منـع الحمـل  ة،  النام
الحمـــل والتـــي هـــي واحـــد مـــن ثمـــان عناصـــ مـــا إالمتعلقـــة  ة،  ة األساســـ ـــة الصـــح ن  جـــدول ر للرعا

ةيناقش  القرن الواحد والعشرناألعمال  التخطـ األسـر علـى والتي تشـمل  ،برامج الصحة التناسل
ــة نحــو التطــور لبــرامج التــي تعــزز التغيــرات فــي األنــه مــن بــين اإ ة والعوامــل المؤد ان تجاهــات الســ

ــر جــداً  ة تشــمل القــدرة علــى تجنــب الحمــل الم مومــة، والفوائــد الصــح ، ، والحمــل المتقــارب جــداً والد
ثوالحمل المتأخر جداً  قل عدد حاالت اإلجهـاض، ما  رة الحمل.، أو  تفاد الحمل غير المقصود 

ما فيها وفاة المواليد واألمراض التي تصـيب األم  اإلضافة إلى تفاد المضاعفات المحتملة للحمل 
ة ـات النـاس فـي الخصـو بـل تعتمـد  ،والطفل. إن استخدام موانع الحمـل اآلن ال تعتمـد فقـ علـى رغ

ضاً    ل وجودة خدمات تخط األسرة.على توفر وعم أ
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ــاس: س انتشــار منــع الحمــل تــأتي فــي معظمهــا مــن مســوح العين طــرق الق ة للنســاء فــي عمــر ــمقــاي
قـدر مـن خـالل مجموعـة مـن األسـئلة حـول  عـادة اإلنجـاب، واالسـتخدام الحـالي لوسـائل منـع الحمـل 

طرقة معينة واستخدامها.   المعرفة 
ح األطفال ضد 17المؤشر ( ة.): تلق   األمراض المعد
ــف:  ةتعر تضــمن هــذا  نســ ــة، و ح الوطن اســات بــرامج التلقــ ح وفــ لس ان التــي تســتح التلقــ الســ

  التعرف ثالث عناصر: 
ة،   - 1 ي، الحصــ ة األطفــال الملقحــين ضــد أمــراض الــدفتيرا، الكــزاز (التيتــانوس)، الســعال الــد نســ

ائي قبل إتما  م عامهم األول.شلل األطفال، السل، والتهاب الكبد ال
ا. -2 ة من أفرق ة األطفال الملقحين ضد الحمى الصفراء في البلدان المصا  نس
ة النساء ممن هن في سن الحمل المحصنات ضد الكزاز.       -3   نس

ان، أو من فئات  ة من عدد الس ة مئو نس قاس المؤشر  ان.عمرة و   معينة من الس
ة:   ة المعتمدة.يراقب هذا المؤشر تطبي باألهم ح الوطن     رامج التلق

ة المستدامة: التنم ش عالقته  طتان  ة المستدامة مرت ة الصحة والتنم ة غير الكاف ، فالتنم ل وثي
ـة والمتقدمـة، ومعالجـة أو  ة خطيرة في الـدول النام ن أن تؤد إلى مشاكل صح م حة  غير الصح

ــة ا مــل للتنم ة جــزء م ة األساســ اجــات الصــح ــأتي علــى رأســها تــوفير بــرامج االحت لمســتدامة والتــي 
فة، واإلدارة الجيـــدة  ـــة الفئـــات الضـــع ــراض الســـارة وحما طرة علـــى األمـ ــة التـــي تســـتهدف الســـ ـ الوقا
اس  ة تعتبر مق ة المعد س ة من أمراض األطفال الرئ ة اإلصا ض نس م ضرورة لتخف لبرامج التطع

الخدمات الصح ومة  ة.   أساسي لمد التزام الح   ة األساس
اس: ـل لقـاح يجب أن  طرق الق حة لبـرامج مـن أفـي فئـة السـن المسـتهدفة، حسـب  جـل إدارة صـح

م  ة التـي غطاهـا التطعـ الطرقة التـي تظهـر النسـ انات  م يجب أن تكون قادرة على تجزئة الب التطع
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ة م ضـد الحصـ ة للتطعـ النسـ ة  حسـب وفـ المعادلـة ، في السنة األولى من عمرهم أو السنة الثان و
ة:   االت

ة  ة األطفال الملحقين ضد االمراض المعد    100×  = نس
ة لألطفال18شر (المؤ    .): الحالة الغذائ

ف المؤشر:  ار عن الوزن لمن هـم تعر غي ( االنحراف المع ة االطفال الذين وزنهم أقل مما ين نس
ــة) أقــل مــن ســنتين وفقــًا لمتوســ معــايي عمــرفـي  ر نمــو الطفــل التــي وضــعتها منظمــة الصــحة العالم

ـار عـن الطـول  ة االعاقـة ( االنحـراف المع مابين االطفال الذين هم دون الخامسة من عمرهم ونسـ
لمــن هــم فــي عمــر أقــل مــن ســنتين وفقــًا لمتوســ معــايير نمــو الطفــل التــي وضــعتها منظمــة الصــحة 

ة) مابين االطفال الذين هم دون الخام ة.العالم ة مئو نس قاس     سة من عمرهم، و
ــة:  ســبب ق الغــرض مــن هــذا المؤشــر هــواالهم ــاس عــدم التــوازن الغــذائي  لــة األق ــة طو مــد لــة التغذ

ة لسؤ مة بنقص الوزن واإل والمسب ة ( مق   عاقة في النمو) وفر الوزن.التغذ
ة المستدامة:  التنم قة بين الصحة والنمو، لذا عالقته  ـة هناك عالقة وث اجـات العنا ـة احت فإن تلب

ــة المســتدامة،  ــان لتحقيــ التنم م ــة  ــة عنــد االطفــال مــن االهم ــات التغذ ة ومتطل ة االساســ الصــح
س تقــدير النمــو التطــو ( خصوصــًا عنــد االطفــال الصــغار) هــي مؤشــرات دالــة علــى الوضــع  ومقــاي

ة المواليـد األقـل وزنـ ـس الغذائي األكثر اسـتخدامًا فـي المجتمـع. ونسـ ة العمـارهم تع ًا ممـا يجـب نسـ
االمراض منذ الـوالدة بـل حتـى قبـل الـوالدة. لـذلك يجـب أن  ة  ة واالصا ة لقلة التغذ التأثيرات التراكم
ــل االمــد لقــدرة  ح المــزمن طو ــة الســيئة والكــ ــاس علــى أنــه مؤشــر علــى الظــروف البيئ فســر هــذا المق

ة ل النســ لطــول) الــذ يــدل علــى الــنقص الحــاد فــي الــوزن الطفــل علــى النمــو ( أ الــوزن المــنخفض 
له. صعب تأو ًا  عتبر هذا المؤشر مؤشرًا مر   واالعاقة االكثر شيوعًا لذا 
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ــاس:  ة لســنهم، والــذين  طــرق الق النســ ة األطفــال تحــت ســن الخامســة الــذين أوزانهــم منخفضــة  نســ
غة الت استخدام الص ن أن تحسب  م ة لعمرهم  النس بيرة  ة: أوزانهم    ال

   100 ×  األطفال ناقصي الوزن =
ا والسل19المؤشر (  األمراض الخطيرة مثل اإليدز والمالر ة  ة اإلصا    .): نس

ف المؤشر األمراض الخطيرةتعر ة  عدد ،: مد انتشار حاالت اإلصا قاس  االنتشـار أو  حاالت و
ة لكل    نسمة.مئة الف اإلصا

ــة:  س هــذا الماألهم ضــاً قــ عطــي أ مــا  ــاألمراض الخطيــرة،  ة  عــن  ومــاتمعل ؤشــر معــدل اإلصــا
افحة هذه األمراض.     مد نجاح إجراءات م

ة المستدامة:  التنم ن أعالقته  م ـة المسـتدامة  تتحقـ نال  فـي ظـل انتشـار سـبل  الَ اأهـداف التنم
افحة على األمراض والقضاء عليها، وتعتبر أمراض اإليدز والمالرا وا لسل وغيرها مـن األمـراض م

ة المستدامة ة أمام التنم س ة.   وخصوصاً   ،من العوائ الرئ   في الدول النام
ـــاس: ل منفصــل لكـــل مـــرض مـــن االمـــراض ذات العالقـــة  طـــرق الق شـــ حســـب  ، أو هـــذا المؤشـــر 

ل مجمع وفقاً  ة: ش   للمعادلة االت
امراض خطيرة ة  ة اإلصا  100000×  = لكل مئة الف نس

   .): انتشار التدخين20المؤشر(
ف المؤشر:  الغين من سن  انتشارتعر قاس  خمسة عشرمعدل التدخين اليومي بين ال فما فوق، و

ة. ة مئو   نس
ــة:  اســًا لتحديـــد العــبء االقتصـــاد والعـــبء األهم عتبـــر مق ــالغين  انتشـــار التـــدخين اليــومي بـــين ال

عطي األسس األ ،المستقبلي للتدخين ة التدخين مع الوقت.و ة برامج مراق م فعال ة لتقي     ول
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ة المسـتدامة:  التنم سـبب فـي وفـاة عالقته  عـام فـي مليـون شـخص  5.4التـدخين تهديـد للصـحة و
ـــات إلـــى  2005 ـــات فـــي العـــالم، ومـــن المتوقـــع أن تصـــل الوف مثـــل ثـــاني عامـــل مســـبب للوف  8.3و

حلـول عـام  ـة، مـع ظهـور معظـم الو  2030مليون شخص  ـات فـي الـدول النام اسـتهالك حيـث أن ف
ين الفـرد  ة علـى المسـتو عدم المسـاواة الصـح ساهم في زادة معدالت الفقر ومرت  لف و غ م الت

ـان إنتشـار التـدخين  ـا سـلبي بـين  علـى مـااألوالوطني، وقد بينت الدراسات  بـين ارت بـين الفقـراء، و
ل عـبء صحة األسرة، وتكاليف عالو  االنتشار ودخل ـة وتشـ سـببها التـدخين عال ج األمراض التـي 

ة. سببها التدخين إلى فقد في اإلنتاج ؤد الموت الناتج عن أمراض    ثقيل على األسر والدول، و
األهداف المختلفة ما يتعل  ة لألمم المتحدة فإ وف ة األلف قلل من لتنم غ  ن انتاج استخدام الت

م  وصـــحة األم والطفـــل،  بـــين الجنســـين،تعزـــز المســـاواة و األساســـي، الجهـــود المبذولـــة لتحســـين التعلـــ
ــغ هــي أمــوال مخصصــة أصــالً  م واألمــوال التــي ينفقهــا الفقــراء علــى الت ــة والتعلــ األمــر  ،للمــواد الغذائ

مة ومهلكة خصوصاً  حدث نتائج وخ   بين األمهات واألطفال.  الذ 
اس: ـات ا طرق الق ألشـخاص أو األسـر علـى المسـوح التـي حسب انتشار تعاطي التدخين مـن إجا

الخصوص، ة: تجرها الدول    وفقًا للمعادلة االت
 100×  =  انتشار التدخين

  .): معدل االنتحار21المؤشر(
ــف المؤشــر:  ــالنفس عمــداَ تعر ســبب االنتحــار وٕالحــاق األذ  ــات  نســمة، مئــة الــف لكــل  عــدد الوف

ة لكل  نس ات  قاس الوف   نسمة. مئة الفو
ــة: س المؤشــر معــدالت االنتحــار، والتــي تعــد بــديل هــام عــن انتشــار حــاالت االضــطراب  األهم قــ

ًا فـي الوفـاة و  سـ ًا رئ عتبـر فـي الكثيـر مـن الـدول سـب اإلضافة إلى أن االنتحـار  خاصـة العقلي، هذا 
اب األ عثًا للقل في حد ذاته.مابين المراهقين والش عتبر م   مر الذ 
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ا ة المسـتدامة: عالقته  ـن ألتنم م ـاب القضـاء علـى  تتحقـ نال  ـة المسـتدامة فـي غ أهـداف التنم
ـــة  فـــي الـــدول  ات رفاه بيـــرًا فـــي تحقيـــ مســـتو عتبـــر اضـــطراب ســـالمة العقـــل عـــائ  األمـــراض، و
غـة لألفـراد  ـة أواإلسـاءة البل ـا أو الكآ ـة وخاصـة اإلح ات السـالمة العقل ـة، واضـطرا المتقدمة والنام

ة ا عــانون مــن هــذه  %90نتهــاك حقــوقهم، تبلــغ نســ ــل حــاالت االنتحــار، واألشــخاص الــذين  مــن 
ـــة  شـــة الرديئـــة والتكـــاليف االجتماع ـــة هـــم عـــادة عرضـــة للعــزل االجتمـــاعي والمع ات العقل االضــطرا
جـــزء مـــن مســـاعي  ـــة  ات العقل ـــة مـــن ومعالجـــة االضـــطرا ـــه هنـــاك حاجـــة ملحـــة للوقا المرتفعـــة، عل

ة، وتحسين معدالت االداء.تعزز قدر  ة الصح   ة أجهزة الرعا
اس: حسب طرق الق ة:لل وفقاً هذا المؤشر  و   معادلة االت

 100000×  معدل االنتحار لكل مئة الف= 
ة ):22المؤشر( ة الحاصلين على الشهادة االبتدائ   .نس

ـــف المؤشـــر:  ـــة،إجمـــالي عـــدد تعر ــهادة االبتدائ ضـــاً و  الـــداخلين فـــي الشـ معـــدل التحصـــيل  ســـمى أ
عبر  االبتدائي، ة.و ة مئو نس              عنه 

ـــة:  م فـــي  األهم ـــاس عـــن إكمـــال التعلـــ عتبـــر مق ـــة  إجمـــالي عـــدد الحاصـــلين علـــى الشـــهادة االبتدائ
مي.   النظام التعل

ــة المســتدامة: التنم شــر أو المجتمعــات عالقتــه  صــل مــن خاللهــا ال ــة التــي  م هــو العمل  إن التعلــ
ة المستدامة، وتحسـين قـدرات النـاس فـي حـل  م عنصر حاسم في تعزز التنم لقدرتهم الكاملة، والتعل
م والمهـارات  نـاء القـ ما انه مهم جدا في تحقي الوعي البيئي واألخالقـي، و مشاكل البيئة والتطور، 

ة النــاس الفعالــة فــي اتخــاذ القــرارات. إ ــة المســتدامة ومشــار ن الساســة والمهتمــين المتوافقــة مــع التنم
م يجدون هذا المؤشـر مفيـد علـى نحـو خـاص  ة في التعل قدرة األطفال على الحصول على والمشار
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ــة  م اســات تعل ة وس ــة الناتجــة عــن ســنوات دراســ ــة فــي الشــهادة االبتدائ ة الحال فهــو يبــد المشــار
ة.   قة بخصوص الدخول للمرحلة االبتدائ   سا

اس:     حس وفق طرق الق ة:و   ًا للمعادلة االت
ة =       ة الحاصلين على الشهادة االبتدائ   100×  نس

م االبتدائي ):23المؤشر(   .معدل التسجيل في التعل
ف المؤشر:  م االبتـدائي في سن دخول المدرسة عدد األطفال ممن هم هو تعر والمسجلين فـي التعلـ

ة من إجمالي األطفال من تعداد األطفا ة.نس ة مئو نس قاس    ل في سن دخول المدرسة، و
ـــة:  ـــة فـــي مســـتو معـــين مـــن النظـــام  األهم م ـــة التعل اســـًا للتغط عتبـــر صـــافي معـــدل التســـجيل مق

مي في الدولة.   التعل
ـــة المســـتدامة: التنم ـــه  صـــل بهـــا األفـــراد والمجتمعـــات ألقصـــى  عـــد عالقت ــة التـــي  ـ م العمل ـــ التعل

م  لعــب التعلــ ــاتهم. و ان ــة المســتدامة، وتحســين قــدرة النــاس علــإم ى دورًا حاســمًا فــي الرفــع مــن التنم
مـــا إ م  نـــه مهـــم جـــداً حـــل مســـائل البيئـــة والتطـــور،  نـــاء القـــ فـــي تحقيـــ الـــوعي البيئـــي واألخالقـــي، و

ة العامـــة الفعالـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار. إن الساســـة  ـــة المســـتدامة والمشـــار والمهـــارات المتوافقـــة مـــع التنم
ة إجمـالي المهتمين  م يجـدون هـذا المؤشـر مـع نسـ ة فـي التعلـ قدرة األطفال على الحصول والمشـار

  التسجيل مؤشرًا مفيدًا. 
اس: ة: طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
م االبتدائي =  افيص  100×  معدل التسجيل في التعل

ار ):24المؤشر( م الثانو للك   .مستو الحصول على التعل
ف المؤشر:  ارإن تعر م الثانو للك ان ممن  مستو الحصول على التعل ة الس معّرف على انه نس

ة.  64-25هم في سن العمل ( ة مئو نس قاس  ، و م الثانو   سنة) ممن انهوا التعل
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ة: ة رأ األهم اس لنوع ـالغين ممـن هـم فـي عطي هذا المؤشر مق ان ال شر ضـمن السـ س المال ال
ــون لهــم مجموعــة مــن فمــثًال ســن العمــل،  ــن توقــع إمــا أن  م ــانو  م الث ــوا التعلــ  أولئــك الــذين أكمل

سوق العمل أو بينوا قدرة على اكتساب هذه المهارات.    المهارات ذات صلة 
ــة المســتدامة: التنم ــه  صــل بهــا األفــراد والمجتمعــات ألقصــى  عالقت ــة التــي  م هــو العمل إن التعلــ

م يل ــاتهم، والتعلــ ان ــة المســتدامة، وتحســين قــدرة النــاس علــى إم عــب دورًا حاســمًا فــي الرفــع مــن التنم
م  نـــاء القـــ مـــا انـــه مهـــم جـــدا فـــي تحقيـــ الـــوعي البيئـــي واألخالقـــي، و حـــل مســـائل البيئـــة والتطـــور، 

ة العامة الفعالة في اتخاذ القرار. ة المستدامة ومشار   والمهارات المتوافقة مع التنم
اس: ة:وتحسب وف طرق الق   قًا للمعادلة االت

ار =   م الثانو للك  100×  مستو الحصول على التعل
اة ):25المؤشر(   .التعلم طوال الح

ــف المؤشــر:  ان ممــن أعمــارهم بــين تعر ة الســ م أو تــدرب، ســنة  )64-25(نســ ممــن يتلقــون تعلــ
ة. ة مئو نس عبر عنه     و

ة: ـار المعرفـة الجديـدة نطاق وجودة الموارد ا عتبر األهم شـرة تعتبـر محـددات مهمـة لكـل مـن مع ل
ان ممن هـم فـي سـن  مي للس ذلك المستو التعل وانتشارها، لتحديث مستو معرفة القو العاملة، و

اة. ثافة نشاطات التعلم طوال الح   العمل، و
ة المستدامة:  التنم ـاة مهـم جـدا فـي ال عتبـرعالقته  ـة المسـتدامة، التحصـيل العلمـي طـوال الح تنم

ــان هنــاك حاجــة لعمــال ومــواطنين  لمــا تحــّول المجتمــع نحــو أنمــا اإلنتــاج واالســتهالك المســتمر  ف
ضاً  ،راغبين في التطور ـاة  وأ مواطنين ومستهلكين، والتعلم طوال الح ات جديدة  إلى مواقف وسلو

الت ة ومهتم  ساهم في جعل الشخص أكثر مرونة ومتفتح العقل ن أن    طورات الجديدة.م
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اس:  استخدام عدد األشخاص من سن  طرق الق الـذين يـردوا سـنة  )64-25(حسب هذا المؤشر 
س بينما المقام هو إجمالي عـدد  ع قبل المسح  م أو تدرب خالل أرعة أساب قولهم أنهم تلقوا تعل

ة في تعل عاد من لم يردوا على سؤال "المشار ان من نفس السن مع است   م أو تدرب".الس
ار ):26المؤشر( ة عند الك   .معدل محو األم

ــف المؤشــر:  ــالغين ممــن أعمــارهم تعر ان ال عرفــون القــراءة ســنة  خمســة عشــرعــدد الســ فمــا فــوق و
ة. ة مئو نس عبر عنه  ة، و   والكتا

ــة:  ــة مــن  األهم عرفــون القــراءة والكتا ــاس عــن الكــم مــن األشــخاص الــذين  عطــي هــذا المؤشــر مق
ـة ومواصـلة الـتعلم، وهـو الس ـاة اليوم ة في الح تو ان، والذين هم قادرن على استخدام الكلمات الم

مــي المتــراكم فــي  ــس التحصــيل التعل ــة نع ــة والقــراءة، وأ نقــص فــي معرفــة القــراءة والكتا شــر الكتا
ع قاعــدة معرفــة القــراءة والكتا ــة فــي المســتقبل لتوســ عطي مؤشــرات عــن الجهــود المطلو ــة لتصــل ســ

ان األميين. اقي الس   ل
ـــة المســـتدامة: التنم ـــر عالقتـــه  ـــة  عتب ــة فـــي الوصـــول للتنم ـ ـــة األهم ـــة أمـــر فـــي غا ــو األم محـ

مـا أنهـا تسـهل نشـر الـوعي البيئـي  ـة،  المستدامة وتحسين قدرة الناس على حل مشاكل البيئـة والتنم
ــة م والمهــارات التــي تتوافــ مــع التنم نــاء القــ ــة فــي  واألخالقــي، و ة النــاس الفعال المســتدامة ومشــار

  اتخاذ القرار.
اس:  ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و

ة =       100×  معدل محو األم
اني ):27المؤشر (   .معدل النمو الس

ــف المؤشــر:  ة تعر نســ عّبــر عنهــا  ان خــالل فتــرة محــددة، و المعــدل الســنو للتغيــر فــي حجــم الســ
ة.   مئو
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ة:  ان. األهم س مد سرعة تغير حجم الس ق اني    معدل النمو الس
ة المستدامة: التنم اني على أنه أحد  الواحد والعشرنأعمال عرف جدول  عالقته  النمو الس

اني سواء على مستو  لة األمد، فالنمو الس ة المستدامة طو العناصر المهمة المؤثرة في التنم
مثل مؤشر أساسي لصناع القرار في تلك الدولة،  على مستو ل أو الدولة  مها  م من أقال إقل

ما أن النمو  ة المستدامة،  المؤشرات األخر المؤثرة على التنم ما يتعل  جب أن تحلل أهميته ف و
اهل الدولة وقدرتها على تناول نطاق واسع من المشاكل  ن أن يثقل  م اني السرع  الس

ة ة، و ةواالجتماع ،االقتصاد ل متواف  وخصوصاً  ،البيئ ش ان  حدث النمو السرع في الس عندما 
ة  ،أو األنما غير المستقرة في اإلنتاج واالستهالك ،وقلة الموارد ،مع الفقر أو في مناط بيئ

  سرعة العطب.
اس: ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و

اني =   100×  معدل النمو الس
ة  ):28ر(المؤش    اإلجمالي.معدل الخصو

ــف المؤشــر:  ـــ متوســتعر ــاء للمــرأة عنــد ســن ال انــت خاضــعة ســنة  خمسينعــدد المواليــد األح إذا 
ال ة خاصة  اتها لمعدالت خصو فطوال ح ه  تـرض عـدم وجـود سن لوحظـت فـي سـنة معينـة، وحسـا

ة للمرأة الواحدة. حصر عدد الوالدات الح قاس  ات، و   وف
ة:  ة تشير إلى متوس عدد األطفال لكل إمرأة. األهم   إجمالي الخصو

ة المستدامة:  التنم ثير من  انخفضعالقته  بير في  ل  ش حجم األسرة وعدد األطفال لكل إمرأة 
ات مــن القــرن الماضــي وهــو االتجــاه المفضــل علــى نطــاق واســع ألجــل  عــد الســتين الــدول وخاصــة 

ــة ــ ة العال ــو ــة المســــتدامة، والخصــ ــ ــــاألمراض  التنم ة  ــــالخطورة المتزايــــدة لمعــــدالت اإلصــــا طــــة  مرت
ة في العمل  األم، والنساء الالتي لهن عدة أطفال في معظم األماكن يجدن صعو ات المتعلقة  والوف
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ــــرهن االقتصـــــاد  ــعهن ووضـــــع أسـ ــــين وضـــ ــــل لتحسـ ــــرص اقـ ــــون لهـــــن فـ ـ ــــالي  التـ ـــت و ــــارج البيــ خـ
ــا مــا تجــد مــن الصــعب الخــروج واالجتمــاعي، فالعــائالت منخفضــة الــدخل والتــي لهــ ثــر غال ا أطفــال 

ة تواجـه طلـب  ـة الخصـو من دائرة الفقر أكثر من العائالت التي لها أطفال اقل وان المجتمعـات عال
اب. ان الش   اكبر على الخدمات من فئة الس

اس ة  تشير :طرق الق ة الكل ة  اي تحمـل بهـإلى متوسـ عـدد األطفـال التـالخصو مجموعـة افتراضـ
السـن من  ة خاصـة  ن خاضعات لمعدالت خصـو النساء على مد فترة قدرتهن على اإلنجاب إذا 

التـالي فـإعلـى مـد فتـرة معينـة وغيـر خ ـات، و ـاس لفتـرة اضـعات لمعـدل الوف ـة مق ة الكل ن الخصـو
الســن وضــرب النــاتج فــي طــول عمــر  ،معينــة ة الخاصــة  ــّون عــن طرــ جمــع معــدالت الخصــو و

  خدمة.المجموعات المست
  معدل األعالة. ):29المؤشر(

ف المؤشر:  ـار السـن ( 14-0معدل االعالة مؤشر ير عدد األطفال (تعر سـنة فمـا  65سنة) و
ان ممــن هـم فــي ســن العمـل ( عــدد السـ قـاس العــدد لكـل 64-15فـوق)  شــخص فــي  100 ســنة)، و

     .) سنة 64-15سن ( 
ــة:  ــب لنســ األهم ــارة عــن تقر ــة هــي ع ة صــافي عــدد المســتهلكين إلــى صــافي عــدد معــدل األعال

ة تشير إلى األطفال أقل من لبديل معدل االعالة المنتجين، و  ذلك المسنين من  15هذه النس سنة و
ة. 65 ة االقتصاد   سنة فما فوق هم معتمدين على غيرهم من الناح

ة المستدامة:  التنم ـة االقتصـبـ عالقته  عتمـدون الناح ان الـذين  ة علـى مجموعـة ر عـدد السـ اد
ة، ة االقتصاد عملون من الناح ان الذين  عالة مؤشر عن تعطي نسب التغيرات في معدالت اإل الس

اإلضــافة  ان، هــذا  ــة ســن الســ ي ـات الــدعم االجتمــاعي المحتملــة الناتجــة عــن التغيـرات فــي تر متطل
ة المحتمل على العمال.  ع ة تبرز عبء ت   إلى أن النس
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اس حس :طرق الق ة،و   ب وفقًا للمعادلة االت
  100×  معدل االعالة= 

ة) 4-2-2(   ): ( www.un.org المؤشرات االقتصاد
  .الناتج المحلي اإلجمالي نصيب الفرد من): 1المؤشر(

ـــف المؤشـــر:  م تعر ـــ تقســـ ـــه عـــن طر حصـــل عل النـــاتج المحلـــي النـــاتج المحلـــي االجمـــالي للفـــرد 
ون النمو في أسعار السوق ع االجمالي ن أن  م اين المؤشر  ان، وت النـاتج المحلـي لى عدد الس
ــة فــي  االجمــالي ة مئو نســ شــت  قــي مقســوما علــى عــدد  النــاتج المحلــي االجمــاليللفــرد والــذ  الحق

ي. الدوالر االمر عبر عنه  ان، و   الس
ــة:  س مســتو إجمــالي النــاتج االقتصــاد نســ عتبــر األهم قــ ان مؤشــر اقتصــاد  ة إلــى عــدد ســ

ان. ة الس س التغيرات في إجمالي رفاه ع   الدولة، وهو 
ة المستدامة: التنم ـة عمـل االقتصـاد،  عـد عالقته  ف نمـو إنتـاج السـلع والخـدمات محـدد أساسـي لك

ان  ــه ســ ــن أن يتقاســم ف م ان يتبــين النطــاق الــذ  ــل فــرد مــن الســ توزــع إجمــالي اإلنتــاج علــى  و
النـاتج المحلـي االجمـالي الفعلـي للفـرد يـدل علـى سـرعة نمـو الـدخل للفـرد، وهـو ونمـو الدولة اإلنتاج، 

س  قــ ــة. هــذا المؤشــر ال  ي ــاره مؤشــرًا وحيــد التر اعت ة  ــة االقتصــاد مؤشــر قــو ومــوجز عــن التنم
ة المستدامة. ة للتنم ة والتنمو اس مهم للجوانب االقتصاد ة المستدامة ولكنه مق اشرة التنم   م

اس:طرق ا ة، لق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
 100×  نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي= 

ة االستثمار  ):2المؤشر(   .الناتج المحلي اإلجمالي إلىنس
ـــف المؤشـــر:  ـــه تعر تحصـــل عل ة االســـتثمار فـــي إجمـــالي اإلنتـــاج، و شـــير هـــذا المؤشـــر إلـــى نســـ

ة نس ة. حساب إجمالي رأس المال  ة مئو نس عبر عنه    من إجمالي الناتج المحلي، و
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ـة:  ة األهم ـة االقتصـاد عطـي حــافز للتنم ـس معــدل االسـتثمار مـد انتشــار رأو ،االسـتثمار  س ع
ة. فعالمال الالزم لد ة التنم   عمل

ة المسـتدامة: التنم ة، وهـو  عالقته  ـات وأنمـا النشـاطات االقتصـاد يتعامـل هـذا المؤشـر مـع عمل
ة المستدامةلدفع نصر مهم ع ة التنم ة وخاصة عمل ستهدف زادة  ،في الدول النام فـي  مساهمتهاو

ة. ة التنم س الهدف المنشود في تسرع عمل ع   االقتصاد العالمي، وهو 
اس:  ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
ة االستثمار       100×  الناتج المحلي االجمالي =  إلىنس

  .): إجمالي االدخار3المؤشر(
ــف المؤشــر:  الــدوالر تعر قــاس  إجمــالي االدخــار هــو الــدخل القابــل لإلنفــاق نــاقص االســتهالك، و

ة. ي أو العملة المحل   االمر
ــة:  س مســتو ونطــاق المــوارد المتاحــة لالســتثمار األهم قــ ًا و ًا أساســ عتبــر المؤشــر مؤشــرًا اقتصــاد

ة.   في األصول الرأسمال
ــة المســتدامة:  التنم االســتثمارعالقتــه  ــا  فمــن خــالل عــدم اســتخدام الــدخل  ،االدخــار شـديد االرت

ن رأس مــال منــتج مثــل  ــن أن تســتخدم المــوارد فــي تكــو م ة  فــي شــراء الســلع والخــدمات االســتهالك
ون االدخار عـامًال او عنصـرًا حاسـمًا فـي زـادة حجـ ن أن  م التالي  م رأس المصانع والمعدات، و

  المال المتوفر والمساهمة في النمو االقتصاد في المستقبل.
اس: ة،طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و

  االستهالك - اجمالي االدخار= الدخل المخصص لألنفاق 
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  .معدل التضخم ):4المؤشر(
ف المؤشر:  اسـي ألسـعارتعر ـالرقم الق شـة مقاسـة  ة فـي تكلفـة المع ة الزـادة السـنو المسـتهلك.  نسـ

ة ألسعار االستهالك تحسب على أساس مجموعـة مختـارة مـن السـلع والخـدمات التـي  اس واالرقام الق
 ، ل دور شـــ ة تراجـــع  ـــة هـــذه المجموعـــة وأوزانهـــا النســـب ي شـــترها المســـتهلكون فـــي االقتصـــاد، وتر

ة. ة مئو نس قاس    و
ـة:   ساألهم ة المشـتراه والمســتخدمة المؤشـر التغيـر فـي أسـعار السـلع والخـد هـذا قـ مات االسـتهالك

ة.ومعدل التضخم هو أ ،من قبل األسر اسة النقد   حد المؤشرات التي تراقبها السلطات لوضع الس
ــة المســتدامة:  التنم ات فــي االقتصــاد، عالقتــه  عتبــر التضــخم الكبيــر مؤشــرًا علــى وجــود اضــطرا

قلــل النمــو االقتصــاد الحــالي والمتوقــع ــ ،وهــو عــادة  ــ المتــوفرة لتحقيــ أهــداف و قلــل التطبي ذلك 
ـة المســتدامة، ومــع ذلــك ال يوجــد هنــاك اتفــاق علــى التكــاليف (أو الفوائــد) الناتجــة عــن التضــخم  التنم
اب عوامـل أخـر تسـاهم وجـود منـاخ مالئـم  ما أن التضخم في حد ذاته في غ س أو المعتدل،  ال

ضــمن النمــو الكبيــر، والتضــخم ال ــد الغمــوض الــذ يــؤد إلــى لالســتثمار ال  كبيــر غيــر المتوقــع يز
انــت األســعار غيــر مرنــة تمامــاً  ص الخــاطئ للمــوارد طالمــا  ــان  ، والتضــخم  خصوصــاً التخصــ إذا 

ــاً  غيــر متوقــع تســبي  غال قــي لم قلــل الــدخل الحق ــة ألنــه  ــة غيــر مرغو ــأثيرات توزع ــون لــه ت مــا 
حّول الثروة مـن أيـد المقرضـين أن  مـاإلـى المقترضـين (مـن الـدائن إلـى المـدين)،  الدخل الثابت و

 . ز ل العجز من قبل المصرف المر ة والمتسارعة قد تكون نتيجة تمو   معدالت التضخم العال
اس: ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و

 100×  معدل التضخم = 
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ة الدين إلى 5المؤشر (   اإلجمالي.الناتج المحلي ): نس
ف المؤشر:  ـن تعرـف المؤشـر علـى إنـه المبلـغ اإلجمـالي للـدين القـائم (الـداخلي والخـارجي) تعر م

ومــة مقســوم علــى  ة إلــى الــدول التــي فيهــا الــدين النــاتج المحلــي االجمــاليالــذ تظهــره الح النســ ، و
ل بــديل أو إضــافي علــى انــه إجمــالي الــدين الخــار  شــ عــّرف  ــن أن  م جي الخــارجي، فــان المؤشــر 

ة.الناتج المحلي االجماليعلى إجمالي  مقسوماً  ة مئو نس قاس    ، و
ة:   ار لألموال العامةالدين العام  عتبراألهم اس مع الـدين الخـارجي فـإمق مـا يتعلـ  ن هـذا ، وف

ما يتعل  ة للدين الخارجي للدولة ف النس س التزامات القطاع العام  ق   اإلجمالي.بناتجهاالمؤشر 
ة المستدامة: عالقته  ل الفجوة االستثمارة في الدولـة التنم يتم اللجؤ إلى االقتراض الخارجي لتمو

ــة، و إال أن عــبء الــدين الخــارجي غ ــة التنم ة للــدول الفقيــرة االقتــراض يــر المــدعوم يوقــف عمل النســ
ح دائـــرة مفرغـــة والتـــي قـــد تســـتلزم إجـــراءات صـــارمة ومســـاعدة  صـــ ـــن أن  م ـــل قـــرض ســـاب  لتمو

ــة إلقفالهــا.خ قلــل حجــم المــوارد  ارج ــال القادمــة ألنــه  ل عــبء علــى األج شــ ــدين العــام  مــا أن ال
ـن النظـر إليهـا علـى أنهـا مؤشـر  م ة والمتزايـدة  المتاحة الستهالكها واستثماراتها، ونسب الدين العال

  على األموال العامة غير المدعومة.
اس:  ة،طرق الق حسب وف المعادلة االت   و

ة قي =  نس   100×  الدين إلى الدخل الحق
ان): 6المؤشر( ة التوظيف إلى عدد الس   .نس

ف المؤشر:  ان ممـن هـم فـي سـن تعر ة السـ ان علـى أنهـا نسـ ة التوظيـف إلـى عـدد السـ تعرف نسـ
ة. ة مئو قاس على اساس نس   العمل والحاصلين على عمل، و

ة:  ة التوظيف إلى عدد ا تعطياألهم ان معلومات عن قدرة االقتصـاد علـى خلـ الوظـائف، نس لس
ة أوضح  عطي الكثير من الدول رؤ طالـة قصـيرة عوهذا المؤشر  عـض ال طالة، رغم أن  ة ال ن نس
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ــة  ان النشــطين مــن الناح عتبــر الجــزء المرغــوب مــن الســ ــن تجنبهــا إال أن التوظيــف  م األجــل ال 
ة (القــو العاملــة)، ونســب التوظ ــن أن االقتصــاد م ة للرجــال والنســاء  النســ ان  يــف إلــى عــدد الســ

ة في سوق العمل في دولة ما.   تعطي معلومات عن االختالفات الجنس
ة المستدامة: التنم ة المستدامة عالقته  اس التنم وخصوصًا  ،التوظيف مفيد ووثي العالقة في ق

هإذا ما تم  ة وا حسا ل ثابت ومنتظم مع المؤشرات االجتماع ، وتجدر ش ة األخر اإلشارة القتصاد
سبب ظروف امل ومع ذلك تظل فقيرة  أن الناس بدوام  تشف  ة معينة  إلى أنه عادة ما اجتماع

ة السائدة في الدولةمثل تدني األجور    .ونم العالقات الصناع
اس:   ة،طرق الق قاس وف المعادلة االت   و

ة التوظف =   100×  نس
ة العمل وتكلفة العمل7المؤشر(   .): إنتاج

ف المؤشر:    تعر
ــة العمــال علــى أنهــا نــاتج الوحــدة الواحــدة مــن عنصــر العمــل، وتعــد مــن المؤشــرات  -1 تعــرف إنتاج

ة المختلفة،  ن احتسابها على مستو االقتصاد او القطاعات االقتصاد م ة ألسواق العمل، و س الرئ
ة.  الدوالر أو العملة المحل   وتحسب 

ـذلك  -2 وتعرف تكلفة وحدة العمل على أنها تكلفة عنصر العمل لوحدة واحدة مـن النـاتج، وتقـاس 
ي. ة او الدوالر األمر   العملة المحل

ة:  ل التقديرات األهم عطي هذا المؤشر تقديرات لمعدالت نمو اإلنتاج وتكلفة وحدة العمل، و
عة لضمان أن إن تجر وفقاً  ة المت ات الوطن ن مقارنتهاللحسا م ة  ة العمل للقطاعات الفرد  ،تاج

اس مهم جداً  ة العمل تعتبر مق التالي فان إنتاج ة  و ، بينما تمثل تكلفة إنتاج لألداء االقتصاد
ة وتكلفة العمالة المستخدمة في توليد الناتج. اشرة بين اإلنتاج طة م   العمل را
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ـــة المســـتدامة:  التنم عـــز عالقتـــه  ـــن أن  ــة مـــا أو قطـــاع مـــاالنمـــو  م إلـــى  االقتصـــاد فـــي دولـ
ح أثـر العمـال األكثـر نشـاطًا مـن  التوظيف المتزايد أو للعمل األكثر نشاطاً  من المستخدمين. وتوضـ

ة العمل ة العمل، وفهم القو الدافعة إلنتاج ات عن إنتاج تراكم اآلالت  وخصوصاً  ،خالل اإلحصائ
اإلضافة إلى الب م  ة، وتحسوالمعدات، وتحسن التنظ ة التحت ة ومهارات العمـالن ، ن األحوال الصح

. اسات التي تدعم النمو االقتصاد يل الس ة الجديدة، جلها أمور مهمة في تش   والتقن
بيــر لمســاهمة العمــل فــي المــا إن رفــع تكلفــة  مثــل مــردود  عمــل للوحــدة الوحــدة مــن االنتــاج 

ل تهديد لمنافسـة ولكن االرتفاع في تكلفة العمل األعلى من  ،الناتج ة العمل قد تش الزادة في إنتاج
المقابـل، وتكـاليف العمـل للوحـدة الواحـدة مـن االنتـاج  انت التكـاليف األخـر غيـر معدلـة  الدولة إذا 
ع علـى نحـو خـاص حيـث تنـتج الكثيـر  مجـال التصـن قـة  مؤشر على المنافسة ذات عالقـة وث عبر 

ع أو اإلنتاج د اً من السلع القابلة للب   .ول
اس:   سـتخدم  عدطرق الق ة إلـى مـزج ثابـت مـن النشـاطات  النسـ اس لمسـاهمة العمـل  أفضل مق

ة التـي عملهـا فعـالً  ة وهو إجمالي عدد الساعات السـنو ـل األفـراد المسـتخدمين،  في معادلة اإلنتاج
ثيــر مــن الحــاالت هــذه المســاهمة للعمــل مــن الصــعب الحصــول عليهــا أو تقــديرها ل  ولكــن فــي  شــ

ــه ــن االعتمــاد عل ــاً  ،م ــة العمـــل غال س إنتاج ــالً  ولهـــذا مقــاي مــة المضـــافة  تبــين  مـــن إجمــالي الق
مة المضافة للساعة الواحدة في العمل الفعلي. ،للشخص الواحد المستخدم   وٕاجمالي الق

حيــث تكــون و  ــة  ات الوطن حصــل عليهــا مــن تقــديرات الحســا ــات العمــل  تقــديرات أجــور ومرت
مة   المضافة الناتج المحلي االجمالي وتكاليف العمل متوافقة. الق

  .ة النساء في التوظيف مقابل أجر): نس8المؤشر(
ف المؤشر:  ة النساء في التوظيف مقابل اجر إن تعر ة اإلنـاث العـامالت فـي التوظيـف نس هي نس

ن ة من إجمالي االستخدام مقابل اجر، وتقاس  ة مئو نس ة.مقابل اجر معبر عنها  ة مئو   س
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ة:  ه النساء في التوظيف مقابـل اجـر والـذ سـيؤثر علـى األهم يبين المؤشر المد الذ وصلت إل
ل عـام  شـ ما يبين درجـة انفتـاح أسـواق العمـل أمـام النسـاء فـي االقتصـاد  اندماجهن في االقتصاد، 

ضـا علـى الكفـ ة للنسـاء بـل أ النسـ ة والذ ال يؤثر فق علـى تسـاو فـرص التوظيـف  اءة االقتصـاد
  من خالل مرونة سوق العمل وقدرة االقتصاد على التكيف مع التغيرات مع الوقت.

ـة المســتدامة:  التنم بيــرة فـي التوظيـف مقابـل اجــر بـين الرجـال والنســاء، عالقتـه  هنـاك اختالفـات 
ور واإلنــا وخصوصــاً  ة للــذ ــة، وهــذا نتيجــة لالختالفــات بــين معــدالت المشــار ث فــي فــي الــدول النام

ه.  ين ف ذلك في نوع االستخدام المشار   العمالة، و
لن ة غير متكافئة في أسواق العمـل ش ل مناط العالم نس حيـث عـدم المسـاواة  ،النساء في 

ة فـــي أســـواق العمـــل تتبـــين فجـــوة  ة فـــي الجنســـ طالـــة النســـب ـــة، ومعـــدالت ال األجـــور، والتفرقـــة المهن
بيــرة بــين وتمثيــل النســاء غيــر متناســب فــ ،األعلــى مــا أن هنــاك اختالفــات  ي التوظيــف الرســمي، 

قتصـر عملهــن فـي الوظــائف ذات  ،الرجـال والنســاء فـي نــوع وجـودة وظــائفهم بيــر مـن النســاء  فعـدد 
ة المنخفضة اً  ،وذات وضع متدني ،اإلنتاج مقابل أجر أدنى.  وغال   ما تكون خطرة وغير آمنة و

اس:   ة، حسب هذا المؤشر عن طرطرق الق   المعادلة االت
ة النساء في التوظف مقابل أجر =   100×  نس

   .نسمة مئة): مستخدمي االنترنت لكل 9المؤشر(
ــف المؤشــر:  ة مــن أ موقــع، وئــك الــذيأول مســتخدمي االنترنــت هــمتعر ســتخدمون الشــ عــرف ن 

ة الكمبيــوتر العامــة فــي أنحــاء العــالم التــي تــ ــة الوصــول لعــدد مــن االنترنــت علــى أنهــا شــ ان وفر إم
ــات  انــ ــــار، ملفــــات الب ــــد االلكترونــــي، األخ ــة، إرســــال البر ــ ة الدول ــمل الشــــ خــــدمات االتصــــال وتشــ
مبيوتر، هاتف محمول مزود بخدمة الوصـول  ون من خالل  ن أن  م ة  ه، والوصول للش والترف

ة، تلف مزون رقمي، اآلالت تشـغيل األلعـابللش مـا فـي ، وموقـع االتصـال  ـون أ موقـع  ـن أن 
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ان  م عـــدد مســـتخدمي االنترنـــت علـــى إجمـــالي عـــدد الســـ ســـتخرج بتقســـ ذلـــك العمـــل، وهـــذا المؤشـــر 
عدد ،100والضرب في  قاس    نسمة. 100مستخدمي االنترنت لكل  و

ة:  ة واستخدامها.األهم   عدد مستخدمي االنترنت يبين القدرة على الوصول للش
ــة المســت التنم نظــام لنشــر وتوزــع المعلومــات فرصــًا للوصــول للثقافــة االنترنــت  يــوفردامة: عالقتــه 

ن عن طرقها اختصار الوقت، وفتح آفاق جديدة من مصادر المعلومات،  م ع، و والمعلومات للجم
ة للسـوق،  النسـ البيئـة  ـارات غيـر ضـارة  ـات لخ ان ة جديـدة وٕام اب أمام فرص اقتصـاد ما تفتح ال

مــا ي ح االنو ــة، وأترنــت لمؤسســات األعمــال أن تخطــو خطــوات واســعة نحــو اتــ ن التجــاه العــام للتنم
م.  تكون واعدة جداً  ة مثل الصحة والتعل   في تسهيل وتوصيل الخدمات األساس

اس:    ة،طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
 100×  نسمة =  مئةمستخدمي االنترنت لكل 

  .نسمة مئةالثابت لكل الهاتف ): 10المؤشر(
ف مختصر:  ان تعر ارة عن خارج قسمة عدد خطو الهواتف الثابتة علـى عـدد السـ هذا المؤشر ع

ًا في  ان.100مضرو ة من عدد الس ة مئو نس قاس    ، و
ة:  اس لدرجة التطور في األهم عتبر أهم مق االضافة إلى مؤشر الهاتف المحمول  إن هذا المؤشر 

  في الدولة.مجال االتصاالت 
ــة المســتدامة:  التنم قــة بــينعالقتــه  د االتصــاالت والتطــور االجتمــاعي واالقتصــا توجــد صــلة وث

ــة إلــــى حــــد مــــا، و وتطــــور المؤسســــات البيئــ مــــا تعتبــــر ، فاالتصــــاالت الحديثــــة تعتبــــر غيــــر مضــــرة 
ة جيدة. ة تحت ة المستدامة، ولكن هذا ال يتحق بدون بن   االتصاالت مهمة في دعم التنم

اس:  ة، حسب هذا المؤشرطرق الق   عن طر المعادلة االت
 100×  نسمة =  مئةالهاتف الثابت لكل 
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ي مشت): 11المؤشر(   .نسمة مئةالهاتف المحمول لكل ر
ــف المؤشــر:  ين فــي الهــاتف تعر ــن الحصــول علــى هــذا المؤشــر عــن طرــ قســمة عــدد المشــتر م

ان والض ان.100رب في المحمول على عدد الس ة من عدد الس ة مئو نس قاس    ، و
ــــة:   ــــاس عــــام لدرجــــة التطــــور فــــي مجــــال األهم قين أهــــم مق إن هــــذا المؤشــــر مــــع المؤشــــرن الســــا

  االتصاالت في الدولة.
ــة المســتدامة:  التنم قــة بــينعالقتــه   االتصــاالت والتطــور االجتمــاعي واالقتصــاد توجــد صــلة وث

البيئـة إلـى حـد مـا، وتعتبـر االتصـاالت  ، فاالتصاالتوتطور المؤسسات الحديثة تعتبـر غيـر مضـرة 
ة جيدة. ة تحت ة المستدامة، ولكن هذا ال يتحق بدون بن   مهمة في دعم التنم

اس:  ن حساب هذا المؤشرطرق الق ة، م   عن طر المعادلة االت
ي الهاتف المحمول لكل مئة نسمة =   100×  مشتر

ة من الناتج المحلي12المؤشر ( نس ر   حث والتطو   اإلجمالي. ): اإلنفاق على ال
ــف المؤشــر:  ر التجربــي تعر حــث العلمــي والتطــو ــارة عــن إجمــالي اإلنفــاق المحلــي علــى ال هــو ع

ة. ة مئو نس قاس  ة من الناتج المحلي اإلجمالي ، و ة مئو نس عّبر عنه    و
ة:   ة مؤشرًا عن مستاألهم ة تعطي هذه النس نسـ ر  حـث والتطـو ـة المخصصـة لل و المـوارد المال

  من الناتج المحلي االجمالي.
ة المستدامة:  التنم حـث عالقته  بين مستو واتجاهات اإلنفاق على علـى ال هذا المؤشر يوضح و

ر  ــو حـــث والتطـ ـــل ال ـــة محـــددة فتمو ة إلـــى النـــاتج المحلـــي االجمـــالي فـــي لحظـــة زمن ر نســـ والتطـــو
ـــب والكـــــ ـــــة المناســ ـــمان التنم ـــو االقتصـــــاد والـــــدخل القـــــومي ضـــــرور لضــ ـــه النمــ عوضــ افي الـــــذ 

ة،  اســات العامــة واالقتصــاد الس طــة  ا المرت عمــل العلمــاء علــى تحســين فهمهــم للقضــا المســتدامة، و
ة، وتضـــرر أو تلـــف البيئـــة، فـــالتغيرات فـــي  ان النمـــو فـــي معـــدل اســـتهالك المـــوارد، االتجاهـــات الســـ
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حـــث  ر فـــي االنفـــاق علـــى ال ان فـــي وضـــع والتطـــو هـــذه المجـــاالت وغيرهـــا البـــد أن يؤخـــذ فـــي الحســـ
ـة موظفـة لتقـدير الظـروف  جـب أن تكـون المعرفـة العلم ـة، و عيدة المد ألجل التنم ات  االستراتيج

ة المستدامة. التنم ما يتعل  ة ف ة والتطلعات المستقبل   الحال
اس:  ة، المعادلةحسب هذا المؤشر عن طر طرق الق   االت

ة من الناتج المحلي االجمالي =  نس ر  حث والتطو  100×  اجمالي ال
ة من الناتج المحلي 13المؤشر ( نس   اإلجمالي.): العجز في الحساب الجار 

ـف المؤشـر:  ،  رصـيد الحسـاب الجـار (عجـز أو فـائض) مقسـومًا علـى إجمـالي النـاتج المحلـيتعر
ة. ة مئو نس قاس    و

ـــة: ا ــع صـــافي ألهم ـــاس مـــدخرات االقتصـــاد، وهـــو مـ عتبـــر رصـــيد الحســـاب الجـــار جـــزء مـــن مق
اساً  مثل صافي وضع اإلقراض (االقتراض) للدولة ق ة  الت الرأسمال ة العالم. التحو ق   ب

ــة المســتدامة:  التنم شــير إلــى عــدم عالقتــه  إن العجــز أو الفــائض المســتمر فــي الحســاب الجــار 
، و قتصـــاد الكلـــي، والـــذ الاالســـتقرار فـــي اال عـــث علـــى النمـــو االقتصـــاد ال يـــدعم وســـائل تطبيـــ  ي

ة المستدامة.    أهداف التنم
اس:  ة،طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و

ة من الناتج المحلي االجمالي =  نس  100×  العجز في الحساب الجار 
ثافة استخدام المواد )14المؤشر (  ة:     .في االقتصاد األول

ــف المؤشــر:   ــة إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي تعر ة االســتهالك المــواد المحل نســ ــاس  ــارة مق هــي ع
  من الناتج المحلي االجمالي. الف دوالريلوجرام لكل  أسعار ثابتة، وتقاس
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ة:  فاءة استخدام الماألهم ي ترفع من  ة  اسات العامة االقتصاد واد عطي هذا المؤشر أساس للس
ـــة وتقليـــل الضـــرر الواقـــع علـــى البيئـــة النـــاجم عـــن  ع ـــة مـــن اجـــل المحافظـــة علـــى المـــوارد الطب األول

عها والتخلص من مخلفاتها.   استخراج هذه المواد ومعالجتها وتصن
ة المستدامة:  التنم فاءة استخدام المواد وتقليل الضغو الواقعة على البيئة  عتبرعالقته  تحسين 

ع اساس تقع تحت ضمن هدف تغييـر أنمـا  الواحد والعشرنة في جدول اإلعمال القرن هي مواض
ـات الناجمـة  لها إلى منتجـات والـتخلص مـن النفا االستهالك. فاستخراج المواد الخام ومعالجتها لتحو

التالي  بير على البيئة، و ات ذات اثر  ثافـة مـواد اإلنتـاج واالسـتهالك مـن فعن ذلك عمل إن تقليل 
ــة البيئــة والمحافظــة علــى المــوارد، وتقليــل شــدة اســتخدام المــواد  الســلع والخــدمات أمــر مهــم جــدا لحما

ــة اإلنتــاج واالســتهالك  ــة فــي عمل ع فــاءة للمــوارد الطب ــ االســتخدام األكثــر  قــه عــن طر ــن تحق م
ر ك عـن طرـ تغييـر أنمـا االسـتهال، وٕاعـادة اسـتخدام مخلفـات المـواد و وذلك عن طر إعـادة تـدو

ســمح بتحليــل اســتهالك المــوارد  ثافــة المــواد فــي الســلع والخــدمات، وهــذا المؤشــر  نحــو التقليــل مــن 
رها. ذلك االتجاهات في استخراجها وٕاعادة تدو ة و ع   الطب

اس ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
 100×  ثافة استخدام المواد = 

ة للمواد): االستهالك المحلي 15شر(المؤ    .األول
ـــف المؤشـــر:  اشـــر فـــي االقتصـــاد عـــرف علـــى أتعر ل م شـــ نـــه إجمـــالي حجـــم المـــواد المســـتخدمة 

. الطن المتر قاس  ا زائد المستوردة) ناقص المواد المصّدرة، و   (إجمالي المواد المستخرجة محل
ــة:  ة لفصــل نمــو االقتصــاد عــن اســتخدا عطــياألهم اســات االقتصــاد م المــوارد المؤشــر أســاس للس
ة ع حيث يتحق تقليل الضـرر الواقـع علـى البيئـة النـاجم عـن اإلنتـاج األولـي ومعالجـة المـواد  ،الطب

عها والتخلص من مخلفاتها.   وتصن



   
 

94 
  

ة المستدامة:  التنم التالي تقليل الضغو على البيئة  عتبرعالقته  فاءة استخدام المواد و تحسين 
ــمن الهـــدف تغييـــر أ ع مهمـــة ضـ ــام ومعالجتهـــا هـــي مواضـــ ــواد الخـ نمـــا االســـتهالك، فاســـتخراج المـ

بيـر علـى البيئـة،  ـات ذات اثـر  ات الناجمـة عـن ذلـك عمل لها إلى منتجات والتخلص من النفا لتحو
عطـي تقـدير للمسـتو المطلـ السـتخدام المـوارد  عتبر مؤشرًا مفيـدًا ألنـه  واالستهالك المحلي للمواد 

ضــاً مــا أن ضــمه مــع النــاتج المحلــي  عطــي أ ــان الفصــل بــين اســتخدام  االجمــالي  ــة عمــا إذا  رؤ
ة ونمو االقتصاد قد حدث فعالً  ع   .الموارد الطب

اس:  ة،طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
َا والمستوردة ة المستخرجة محل ة المصدرة - االستهالك المحلي للمواد= اجمالي حجم المواد االول   المواد االول

ة للمستخدمين)): 16المؤشر( س   .استهالك الطاقة الكلي السنو (حسب الفئات الرئ
ـــف المؤشـــر:  ة، الغازـــةتعر والكهرــاء) المســـتخدم فـــي ســـنة  ،مقــدار الطاقـــة (المـــواد الســائلة، الصـــل

ة من المستخدمين، س افئ للنف . معينة في الدولة وحسب الفئات الرئ الطن م قاس    و
ــــة:   ســــتخدم األهم ــراد هــــذا المؤشــــر  ــــاس التطــــور فــــي اســــتخدام الطاقــــة، وأنمــــا اســــتهالك األفــ لق

ثافة الطاقة في المجتمع، وعند مقارنته عبـر الـزمن يبـين االتجـاه فـي المقـدار المطلـ  والصناعات و
ة والمنازل. س ة الرئ   من الطاقة المستخدم في الدولة وتوزعه مابين النشاطات االقتصاد

ة المستدامة:  التنم سي في التطور الصناعي وفـي تـوفير الخـدمات تععالقته  تبر الطاقة عامل رئ
ـة ينظـر للطاقـة علـى أنهـا المحـرك  ة التقليد شة، ومن الناح ة التي تحسن نم المع  القتصـاد،الحيو

ــة  ــة اســتخدام المــورد ومــن ناح ولكــن إنتاجهــا واســتخدامها ســببت ضــغ هائــل علــى البيئــة مــن الناح
عيــد التلــوث، وفصــل اســتخدام ال ــة المســتدامة، والهــدف  بيــر للتنم مثــل تحــد  طاقــة عــن التطــور 

فــاءة فـي اسـتخدام الطاقــة بـدالً  ــة واالزدهـار مـن خــالل اكتسـاب  مــن  المـد هـو االســتمرار فـي التنم
البيئة للمصادر القابلة للتجديد.  ،االستهالك المتزايد   والتحول نحو االستخدام غير الضار 
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ــاس:  ــة إجمــالي الطــرق الق حســب مــن المعادل ــداخلي)  مطلــوب مــن الطاقــة (إجمــالي االســتهالك ال
ــواردات  ــة: االســـتهالك األولــــي + الـ ـ التغيـــرات فــــي  –\+مســـتودعات المخــــزون  –الصــــادرات  –التال

المخــزون = إجمــالي المطلــوب مــن الطاقــة، واالســتهالك حســب فئــات أهــم المســتخدمين متــوفر مــن 
ة. ات الوطن   أرصدة الحسا

)17المؤشر (   .): شدة استخدام الطاقة إجماال (حسب النشا االقتصاد
ف المؤشر:  ة اسـتخدام الطاقـة تعر ة إجمالي استخدام الطاقـة إلـى النـاتج المحلـي االجمـالي: نسـ نس

ــالطن قـاس  مــة المضــافة، و العملــة  مـن قبــل النشـا االقتصــاد إلـى الق ـافئ للوحــدة  مـن الــنف الم
ة أو الدوالر األمر   ي.المحل

ة:  ة إلى األهم ل عام نس ش تـدل علـى الناتج المحلي االجمالي إن االتجاهات في استخدام الطاقة 
، وتعطي أسـاس تقربـي لتوقـع اسـتهالك الطاقـة  التطور االقتصاد العالقة العامة الستهالك الطاقة 

غـــي ا شـــان الطاقـــة ين ، ولكـــن التخـــاذ قـــرارات  ـــي مـــع النمـــو االقتصـــاد ســـتخدام شـــدة وتأثيرهـــا البيئ
ة.    استخدام الطاقة من قبل النشاطات االقتصاد

ــة المســتدامة:  التنم للتطــور االقتصــاد واالجتمــاعي، ولكــن  الطاقــة ضــرورة جــداً  تعتبــرعالقتــه 
فــــاءة الطاقــــة وفصــــل التطــــور  ســــبب تلــــوث الهــــواء والتغيــــر المنـــاخي، وتحســــين  الوقـــود االحفــــور 

ة المستدامة. ا الوقود االحفور مهم جداً االقتصاد عن استهالك الطاقة وخصوص   للتنم
ـــاس:   ــول علـــىطـــرق الق ـــن الحصـ ــةاالســـتهال م ـــة،  ك الكلـــي للطاقـ ات الطاقـــة الوطن مـــن حســـا

ة يجـــب فصـــل الخدمات ة إلـــى النشـــاطات االقتصـــاد النســـ ـــة عـــن \و االســـتهالك التجـــار بدقـــة وعنا
ف ،العائالت أو المساكن عي يجب أن  ة األخـر واالستهالك التصن صل عن االسـتخدامات الصـناع

افئ. الطن من النف الم قاس    والزراعة، و
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ة مصادر الطاقة ال18المؤشر(   .إجمالي استخدام الطاقة متجددة إلى): نس
ــف المؤشــر:  ة مصــادر الطاقــة المتجــددة تعر إجمــالي الطاقــة المســتخدمة مــن قبــل الدولــة،  إلــىنســ

ة. ة مئو نس قاس    و
ة:  ة من االستخدام الكلي للطاقة في الدولة.يتعاألهم نس   قب المؤشر استخدام الطاقة المتجددة 

ة المستدامة:  التنم يدعو إلى تحسين الكفاءة فـي  الواحد والعشرنعمال جدول أ  إن أهدافعالقته 
ـــة للتجديـــد،  مصـــادر قابل البيئـــة  ــتخدام غيـــر المضـــر  اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة والتحـــول نحـــو االسـ

اره غير  فالطاقة ن اعت م جانب مهم في االستهالك واإلنتاج واالعتماد على مصادر غير المتجددة 
طاقـة مسـتمرة فـي  ـن أن تمـد  م ينمـا المصـادر المتجـددة  عيـد، و قابل للدعم واالستمرار في األمد ال

ة مصاد بير على البيئة، ونس ل ضغ  ش ل عام ال  ش ر ظل تطبي إدارة رشيدة وان استخدامها 
اس الستمرارة أو دوام الطاقة في الدولة.   الطاقة المتجددة إلى المصادر غير المتجددة تمثل مق

اس:   ة، حسب هذا المؤشر عن طر طرق الق   المعادلة االت
ة مصادر الطاقة المتجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة =    100×  نس

المعا حسب  ة: إنتـاج الطاقـة األولـي + الـواردات واالستهالك الكلي للطاقة   –الصـادرات  –دلة التال
ة  –\+مستودعات التخزن  ة فق هو ما يؤخذ في الحسـ التغيرات في المخزون، (إنتاج الطاقة األول

  لتفاد الحساب مرتين).
اســتخدام معادلــة مماثلــة والتــي  حســب  ــن أن  م إن اســتهالك الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة 

عـض الـدول أن اسـتهالك الطاقـة المتجـددة قـد تأخذ في  ان مصادر الطاقة، ومع ذلك نجد في  الحس
سهولة الن الصادرات والواردات من الطاقة والكهرـاء علـى نحـو خـاص  اس  ون دائما قابل للق ال 
مها حسـب المصـدر، وفـي هـذه الحـاالت إنتـاج الطاقـة مـن مصـادر  إجمالي بـدون تقسـ تعطى عادة 

رقم تقربيم متجددة ستخدم    .ن أن 



   
 

97 
  

شون في مناط معرضة للخطر19المؤشر( ع ان الذين  ة الس   .): نس
ــف المؤشــر: ســبب  تعر شــون فـي منــاط عرضــة لخطــر المــوت أو الضــرر  ع ان الــذين  ة الســ نســ

ة، وهنــا المؤشــر  ــارات األرضــ ــارزة مثــل األعاصــير، والجفــاف، والــزالزل، والبــراكين، واالنه أخطــار 
ــن  ارثــة ناجمــة عــن م ســبب  ل منفصــل، وخطــر المــوت  شــ حســب لكــل خطــر مــن األخطــار  أن 

ــة التعــرض لهــا عتبــر دالــة علــى التعــرض الجســد لألحــداث الخطــرة وقابل ــة  ع س  ،مخــاطر طب قــ و
ة. ة مئو نس عبر عنه    المؤشر الخطر على مستو الدولة، و

ة: شـون فـي منـاط ع االهم ع ان الـذين  ة السـ ـة، يوضح نس ع سـبب الكـوارث الطب رضـة للخطـر 
سهم هذا المؤشر فـي فهـم أفضـل لمسـتو التعـرض لألخطـار فـي دولـة مـا التـالي الحـث علـى  ،وس و

ام ببرامج  ل لالق عيد للحيلولة دون وقوع الكـوارث التـي تشـ ل متواصل وعلى مد  ش تقليل الخطر 
ة. ة الوطن بير على التنم   خطر 

ة المستد التنم ة المسـتدامة  امة:عالقته  ادل بين التنم ة معروفة من االعتماد المت هناك درجة عال
ــة  ع بيــر للكــوارث الطب ل  شــ ة الكبيــرة تجــاه الخطــر تعنــي التعــرض  ــة، فالحساســ ع واألخطــار الطب
ــة  ع ــاب إجــراءات تقليــل هــذه الكــوارث، فــالكوارث التــي تســببها ســهولة التعــرض للمخــاطر الطب فــي غ

ـة لها تأثير سل ـة، ولـذلك فـإن القابل ـة المصـنعة والنام ـال مـن التنم ـة فـي  ـة التنم بي قـو علـى عمل
ـة فـي أ  ـة، والتنم ـة االجتماع اس مهم عـن الرفاه عطي مق ة ما ع للتعرض لمخاطر الكوارث الطب

ة. ع ضًا مؤشر عن ( احتمال) مخاطر الكوارث الطب عطي أ ما    دولة 
لألخطــار فــي المجتمعــات حــول العــالم ســبب تــأثير اجتمــاعي  إن االرتفــاع العــام فــي التعــرض

ح االن أكبر منه في أ وقت مضى. حيث أص يئي للكوارث    واقتصاد و
اس: ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و

شون في مناط معرضة للخطر =  ع ان الذين  ة الس  100×  نس
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شــون فــي منــاط  ع ان الــذين  ة الســ انــات عــن  للخطــر معرضــةنســ حصــل عليهــا بــدمج ب
ـالزالزل والبـراكين والحرائـلألالمناط المتعرضة  ـة  ع سـنة مضـت  مئـةلفتـرة تعـود إلـى  خطـار الطب

ة. ان انات الكثافة الس   مع ب
ـــة  مـــا انـــات تارخ اســـتخدام ب م أو جـــزء مـــن دولـــة  ـــل منهـــا علـــى مســـتو إقلـــ ـــاس  ـــن ق م

انات عن المخاطر ومد    التعرض لها.  و
   .استخدام النشا االقتصاد للماء شدة): 20المؤشر(

ــف المؤشــر مــة المضــافة فــي تعر ــة المســتخدمة للوحــدة الواحــدة مــن الق ع األمتــار الم ــاه  ــة الم م  :
الدوالر  النشا عبر عنه  ، و عب.االقتصاد   للمتر الم

ــة حســب شــدة اســتخدام المــاء مــن حيــث حجــماالهم مــة  : هــذا المؤشــر  المــاء للوحــدة الواحــدة مــن الق
التــالي هــو مؤشــر  ــاه، و ة علــى مصــادر الم المضــافة، وهــو مؤشــر لمــد ضــغ األنشــطة االقتصــاد
ة المستدامة، وهو مؤشر مهم من منظور االقتصاد في المناط التي تعاني من نقص في  عن التنم

ــاه مـن قبـل االسـتخدمات ا ـاه حيـث تكـون هنـاك منافسـة علـى الم ــاه الم لمتعـددة، حيـث تخصـص الم
  لالستخدام بين القطاعات المختلفة.

ـة المسـتدامة: التنم م فـي مصــادر  عنـد عالقتـه  انـت الدولـة تـتح ـة هـذا المؤشـر يبـين مـا إذا  مراق
ـاه بهـد اسات للمحافظة علـى الم ، وانتاج وس اهها لتحسن األداء االقتصاد ف تحسـين االسـتخدام م

اه، مثل اهتقن الكثيف للم ر الم ة الضغ على البيئة. ،ات إعادة تدو   التي تقلل في النها
اس: ة، يتم الحصول على هذا المؤشر طرق الق   وفقًا للمعادلة االت

 100×  شدة استخدام النشا االقتصاد للماء =  
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ة )4-2-3(   :) (  www.un.org المؤشرات  البيئ
عاثات غاز): 1المؤشر (    .ي أكسيد الكرون ثان ان

ــف عاثــات التــي  مصــدرها أنشــطة اإلنســان المختلفــة. هــذا التعر :  يتنــاول هــذا المؤشــر موضــوع االن
،اإلضـافة  عاثـات الكلّـَة األخـر عاثـات غـاز وتعتبـر إلـى االن ثـاني أكسـيد الكرـون مـن مصـادر  ان

ـة و الطاقَة في حد ذاتهـا أو مـن  ة أو الزراع ـات الصـناع ـالعمل عهـا تلعـب دوراً النفا  ات المختلفـة. جم
ة جيجا جرام.  بيراً  عاثات السنو ة االن م قاس  ا تغير المناخ،   في قضا

ة: عاثات غاز ثاني أكسـيد  األهم اس ان ق ة  ونه أحد المؤشرات المعن ة هذا المؤشر في  تكمن أهم
بير في التأثيِر على ارتفاع درجة الحرارة ا ،الكرونِ    لعالم.الذ له أثر 

ــة المســـتدامة:  ــة المســـتدامة مــن خــالل الصـــلة عالقتــه مـــع التنم التنم تبــرز عالقــة هـــذا المؤشــر 
اسـتخدام الوقــود االح اشـرة بـين توليـد الطاقـة  ـات الوقـود المسـتعملة) و الم م عاثــات فـور ( ـة االن م

ة  احتراق الوقود و من غاز ثاني أكسيد الكرون ال اساته السناجمة من عمل ة على البيئة.انع  لب
اس:  عاثـات تقدرطرق الق انات مصـادر االن عاثات غاز ثاني أكسيد الكرون من ب خاصـة مـن  ،ان

ة مـن مصـادر محـددة مثـل وزارة الطاقـة  صـورة سـنو انـات  ات احتـراق الوقـود، وتجمـع الب م انات  ب
  أو البيئة. 
عرف 2المؤشر( ة أو ما  عاثات غازاِت البيوت الزجاج   .الغازات الدفيئة): ان

ــف:  ــاس الحــرار والتــي مصــدرها أنشــطة التعر ة لظــاهرة االحت الغــازات الدفيئــة هــي الغــازات المســب
، ووحــدةوهــذه الغــازات تشــمل غــاز الميثــان، أكســيد الني اإلنســان. رونــات الهيــدروفلور  تــروجين، 
اس    هي جيجا جرام.الق

ة :  عـين  عتبراألهم ة أحد المؤشرات التـي تأخـذ  ة المسـب سـ عاثـات الغـازات الرئ ـاس ان ـار ق االعت
اس الحرار ل بير في التأثيِر على ارتفاع درجة حرارة  ،ظاهرة االحت   . االرضوالتي  لها  أثر 
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ــة المســـتدامة:  ــة المســـتدامة مــن خــالل الصـــلة عالقتــه مـــع التنم التنم تبــرز عالقــة هـــذا المؤشــر 
اسـتخدام ا اشـرة بـين توليـد الطاقـة  ـات الوقـود االم م ـة االنلمسـتعملة) و لوقــود االحفـور ( عاثــات م

ة احتراق الوقود و ا من غاز ثاني أكسيد الكرون، ة على البيئةلناجمة من عمل اساته السلب   .انع
اس:  عاثات غازات الدفيئة  عضفي طرق الق نالحاالِت ان اشـرة.  م اسـها عنـد المصـدر م مثـل ق

 ، عاِت النف انات مب عاملتسب عاثات  تعمل    مصدر. لكلان
قة األوزونِ 3المؤشر(   .): استنزاف ط

ـــف:  قـــة التعر ـــرة عـــن اتجـــاه مســـار أو نزعـــة اســـتهالك المـــواد المســـتنفذة لط عطـــي ف هـــذا المؤشـــِر 
ـة مونترـال.و ، ألوزونِ ا طرة عليهـا ضـمن أطـار أو نظـاِم اتفاق ـاِس  هذه المواَد التي يـتم السـ وحـدة الق

ة استه م ق وحدة وزن للمواد األطنان  الك المواد المستنزفةهي    األوزون.   ةالمستنفذة لط
ـــة: قـــة األوزون  األهم عـــد ط ونـــه يوضـــح لنـــا الصـــورة العامـــة مـــا  ـــة هـــذا المؤشـــر فـــي  تكمـــن أهم

 . اس الحرار ة في ظاهرة االحت ة المسب س عاثات الغازات الرئ   الن
ــة المســـتدامة:  ــة المســـتدامة مــن خــالل الصـــلة تبــرز عالعالقتــة مـــع التنم التنم قــة هـــذا المؤشــر 

عاثــات مــن الغــازات الناجمــة مــن  ــة االن م اســتخدام الوقــود االحفــور و اشــرة بــين توليــد الطاقــة  الم
صـحِة اإلنسـان،  ة الضـاّرِة  عـض اإلشـعاعات الفـوق البنفسـج ـن ظهـور  ة االحتـراق. ومـن المم عمل

اتات و الكائنات ا ة الحيوانات، الن حرة، ونوع اة ال اإلضافة إلى الح قة. ،هذا   هواء.اللحّة الدق
ــاس:  قــة طــرق الق انــات عــن األطنــان المرّجحــة مــن المــواد المســتنزفة لط اســه مــن خــالل الب يــتم ق

موجب المادة  ،االوزون  ة  ما هو مسجل في قوائم أمانِة االتفاق عةوذلك  ة مونترال.  من س   اتفاق
ي4المؤشر( ةِ ): تر  .ز الملوثات في الهواء الجو في األماكن الحضر
ف ةالتعر ان ة ،: تحديد مستو جودة الهواء في التجمعات الس سـ ـة الرئ  ،خاصة مـن الملوثـات البيئ

برتِ مثل غاز ثاني أكسي   ، وغاز ثاني أكسيد النتروجيِن. د 
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ــة: ا ــاس حالــِة البيئــةِ  هــذا المؤشــر عتبــرألهم ــِة الهــواء ،ــةمــن ناح أداه جيــدة لق وٕاجــراء غيــر  ،نوع
اشــر ة علــى الصــحِة  م اســات ســلب اِن إلــى هــواء ملــوث قــد يــؤد إلــى انع لمعرفــة مــد تعــّرِض الســ
عب من الهواء. و  ،العامة ل متر م اسه هي جزء في المليون أو جزء في البليون على    وحدة ق

ــة المســـتدامة:  التنمالعالقــة مـــع التنم ــة المســتدامة مـــن خــالل الصـــلة تبــرز عالقـــة هــذا المؤشـــر 
عاثــات مــن الغــازات الناج ــة االن م اســتخدام الوقــود االحفــور و اشــرة بــين توليــد الطاقــة  مــة مــن الم

ة احتراق الوقود مثًال، عض اإلشعاعات ا عمل ن ظهور  ة التي لها تـأثيراتومن المم  لفوق البنفسج
ـــات و ال ات ـــى ضـــاّرِة علـــى صـــحِة اإلنســـان، الحيوانـــات، الن ــافة إل اإلضـ قـــة. هـــذا  ـــة الدق كائنـــات الحّ

ة هواء. حرة، ونوع اة ال   تأثيراتها على  الح
ــاس: انــاتقــ طــرق الق قــة  اس هــذا المؤشــر مــن خــالل الب ــة المــواد المســتنفذة لط م المتــوفرة عــن 

موجـب ا ـلاألوزوِن التي يتم استهالكها في السنة من  ـة  لمـادة مـادة مسـجلة فـي قـوائم أمانـِة االتفاق
عة ة مونترال.   س   ِمْن اتفاق

  األراضي.في استعماالت ): التغييرات 5المؤشر(
ف:  ـذلك  داخـل الدولـة في استعماالت األراضـيتغير الهذا المؤشر  يوضحالتعر مـع مـرور الـزمن، 
ة تغيير .ل صنف استعمال لألراِضي إلى ا نس   ستعماالت األراضي األخر
ـة: ـة هـذا المتكمـن  األهم ـة تخطـ اســتعمال أهم ونـه أداه فعالـة تعمـل علــى َتسـهيل عمل ؤشــر فـي 

اسات في استخد ِر الس تار أو الكيلو متر المرعتهاامااألرض المستمِر وتطو اله اسه    . ، ووحدة ق
ــة المســتدامة :  انــات عــن اســتعماالت األراضــي مهمــة فــي العالقــة مــع التنم ــة المعلومــات والب أهم

تحديــد الفــرص فــي بمثــل هــذه المعلومــات تســمح فســتخدام المســتدام لألراضــي. التكامــل والتخطــ لال
ة ة اسـتعماالت األراضـي أو االسـتعماالت المسـتقبل الفوائـد وذلـك فـي  وذلـك بهـدف أبـراز أعظـم ،حما

  . أطار االستدامة
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اس: انات عن تغير استخدام  طرق الق ة التخر و الب شت من عمل ة الدورة األراضي  المراق
اً  عد ،جزئ انات نظم االستشعار عن  اتي من خالل ب  ، مدعمةعلى أساس معلومات الغطاء الن

قه على أرض الواقع و  انات توث انات اإلحصاء الزراعي.  ب عد من الضرور استخدام ما من ب
م تدهور األراضي في المناط نيف موحد في استخدامات األراضي و تص اتي. مفهوم تقي الغطاء الن

ه. ال قه أو االستعانة  ن تطب م   جافة 
ة و 6المؤشر( ة):  المناط الزراع    .الرعو

ـــف: ــة و هـــذا ال التعر حـــدد مســـاحة األرض المتاحـ ـــذلك األرض مؤشـــر  ــالحة للزراعـــِة الدائمـــِة و الصـ
ة،  اِسه هي و الصالحة لزراعة المحاصيِل المؤقتِة أو الموسم تار أو الكيلو متر المرعوحدة ق    .اله

ة:األ ل دائم و يبين هذا المؤشر مساحة األرض ا هم ش مساحة األرض لمتاحة لإلنتاج الزراعي 
ل مؤقت أو موسمي المتاحة للزراعة   .ش

ة المستدامة:  ة سهم العالقة مع التنم اني في الدول النام  ،غذاءفي زادة الطلب على الالنمو الس
ة تقلـــص مـــن حجـــم االراضـــي او  ان لمـــزارعين علـــى لصـــالحة للزراعـــة، ممـــا يجبـــر ازـــادة الكثافـــة الســـ

ة الحرث.  استصالح وحرث   مناط جديدة تكون في الغالب هشة وغير مالئمة لعمل
عتبـــر الســـبب فـــي النمـــو الزراعـــي الكبيـــر فـــي الســـنوات  ثـــف  ل م شـــ ــة المحاصـــيل  إن زراعـ

ة ــن إن يوقــــف الضــــغ علــــى استصــــالح وحــــرث منــــاط جديــــدة ،الماضــــ ــ م ــات ن التطبأال إ ،و قــ
ضــاً  ــن أ م ــادة اإلنتــاج  عــة لز ــة المت اً أ الزراع البيئــة. إن  ن تكــون ســب م هــذا فــي األضــرار  تغيــر قــ

وناتـــه المختلفـــة يبـــين الزـــادة أو النقصـــان فـــي الضـــغو علـــى  المؤشـــر مـــع الـــزمن أو التغيـــر بـــين م
ة مة  ،األراضي الزراع عتبر أداه ق   . األراضيلمتخذ القرار في تخط لهذا فان المؤشر 
اس:  اً طرق الق انات التي يتم الحصول عليها من   تارخ الب اس هذا المؤشر مرت   طرقة ق

 برامج التعداد أو المسح الزراعي.  
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ة منطقِة األر 7المؤشر( اتِ ِضي المغا): نس الغا   .طاة 
ــف: ســتخد التعر ــة و مؤشــر  ة األراضــي الغاب عتهــا مــع مــرور ثافتهــا و م لمعرفــة نســ  الوقــت. فهــوطب

س ة  ق تارنس اله قاس  ة للدولة، و ة للمساحة الكل النس ات   . أو الكيلو متر مرع مساحة الغا
ة:  م أو الدولة مع الزمن. األهم ات المتكونة في األقال ة الغا حدد نس ونه  ة في    تكمن أهم

ة المستدامة:  ل وثيـرت العالقة مع التنم شـ العديـد مـهـذا المؤشـر  ـةيـ  مثـل  ،ن المؤشـرات البيئ
اتو  ،مؤشر استعماالت األراضي ا ،شدة حصاد الغا ة من الغا  واألنواع المهددة ،توالمناط المحم

ة االستخدام المستدامو  ،االنقراض ع عض المؤشر ما يرت. للموارد الطب ـة  بـ المؤشـرات االجتماع
اني،و  ة ، مثل النمو الس اتواستخدام الموارد ال االقتصاد ة في عمل ع ع. طب   التصن

ـــاس حســـبطـــرق الق انـــات  :  ـــات و مـــن خـــالل ب م الـــوطني للغا ــةالمســـح والتقيـــ ـ  ،األراضـــي الزراع
عد انات وخرائ نظم االستشعار عن  ة.    ، َأو التقديرات من خاللاإلضافة إلى ب   عينات استطالع

ة8المؤشر ( شون في المناط الساحل ع ان الذين  ة الس    .): نس
ف: شون داخل نطاق  التعر ع ان الذين  ة الس س نس ق  لم من الشر الساحلي، مئةهذا المؤشر 

قـل فيهـا االرتفـاع عـن  شـون فـي المنـاط التـي  ع ان الـذين  ة السـ عـض الـدول يـتم حسـاب نسـ في 
حر عن  ة. امتأ عشرةسطح ال ة مئو نس عبر عنه   ر. و

ة: ة هذا المؤشر فـي تكمن  األهم ِ علـى النظـام البيئـي السـاحلِي،  يبـينونـه أهم مـا مـد الضـغ و
ا تغير المناخ.  سبب قضا حِر  لة ارتفاع مستو ال   يبن مد التأثيرات المحتملة من مش

ة المستدامة: حـار مـن خـالل ل نظراً  العالقة مع التنم طـات وال ة الهائلـة لبيئـة المح لفوائـد االقتصـاد
احة، و تتمثل في اما توفره من ثروات  ون  ،االستجمامألسماك، والس شر  طان ال فأن معظم االست

ة.  ة و  إنفـي المنـاط السـاحل ان ةالزـادة فـي الكثافـة السـ  ،النشـا االقتصـاد فـي المنـاط السـاحل
ة.  د منتز  ة السـاحل ـة تغييـر إن مـنالضغو على النظم البيئ مـواطن  بـين أهـم هـذه الضـغو البيئ
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ــة ــاتيو ، الكائنــات الح ــة عــن البيئــة و  ،مــال التلــوثتأحو  ،تغيــر الغطــاء الن ائنــات غازــة غر دخــول 
ـــة.  ـــائيإن المحل ــــن أن تقـــود إلـــى فقـــدان التنــــوع اإلح م ــغوطات  ــــاه.  ،هـــذه الضـ      وتـــدني جـــودة الم

ة التي ان في المناط الساحل ز معظم الس حـر  ما أن تر  عشـرةعن قل فيها االرتفاع عن سطح ال
فة جداً  ،رامتأ حر.  يجعلها ضع  في مقاومة المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستو سطح ال

اس: انحس طرق الق االسـتعانة يـتم  مـا ،ب المؤشر من خالل المعلومات المتوفرة عن توزع السـ
ة.  عد للمناط الساحل انات والخرائ الخاصة بنظم االستشعار عن    الب

ي9المؤشر( ة المخزون السم ة اآلمنةِ  ): نس   .ضمن الحدوِد البيولوج
ف: اسـه مـن خـالل دراسـات خاصـة  التعر ي الـذ يـتم ق يتناول هذا المؤشـر مسـتو المخـزون السـم

م المخزون  قـاً  ،لتقي ـة  ثم يتم استخدام تصنيف مستو المخزون ط ـار منظمـة األغذ ، الزراعـةو لمع
ة ة المئو اسه النس   . ووحدة ق

ـــة: ادها علـــى  تحديـــدو  معرفـــةمؤشـــر هـــو الهـــدف مـــن هـــذا ال األهم ـــة األســـماك التـــي يـــتم اصـــط م
مي ،المستو العالمي ي.  ،والوطني ،واإلقل   ومن ثمة معرفة حالة المخزون السم

ــة المســتدامة: ــاإلدارة المســتدامة  اً مؤشــر عتبــر  العالقــة مــع التنم اســات المتعلقــة  مهمــًا لرســم الس
ي على المستو الوطني وا مي، للمخزون السم ذلك على المستو العالميإلقل   .و

اس: قة لحالـة هذا المؤشر عتمد  طرق الق مـات سـا ـة. علـى تقي حرـة العالم مخـزون أهـم المـوارد ال
ـة  عد ذلـك عمل قـاً يـتم ثم  ـة والزراعـة،   تصـنيف درجـة أو مسـتو المخـزون ط لمعـايير منظمـة األغذ

ة المخزون ضمن ا حساب نس فات تسمح  ة اآلمنة. هذه التصن   لحدود البيولوج
ة المستخدمة 10المؤشر( اه العذ ة موارد الم ة ): نس ةمنس اه المتجددة الكل   ن موارد الم

ـــف: ـــة و  التعر ـــاه الجوف شـــرةاالحجـــم الســـنو للم اجـــات ال ـــة األحت ة التـــي يـــتم ســـحبها لتلب . لســـطح
عبير عنها ب ةنسو ة المتاحة س ة مئو اه العذ اً من إجمالي الم ة للماء.   نو ع  من الدورة الطب
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ــة: ــاه المتجــددة إلــىهــذا المؤشــر  يهــدف األهم ــذلك ،معرفــة مــد اســتغالل مصــادر الم ف ااســتنز  و
اجات الدولة.   ة احت اه و تلب ة في ظل الطلب المتزايد على الم   الموارد المائ

ــة المســتدامة: ــن ل العالقــة مــع التنم ظهــر إلــم ــة ى أ مــد المــوار هــذا المؤشــر أن يبــين و د المائ
ة التنـي تـم اسـتخدامها، و  ـاه فعالـة. ، و الحاجـة إلـى  تعـديل منظومـة اإلمـدادالعذ اسـة أدارة م وجـود س

ــس إلــى أ مــد هنــاك  ع ــل قطــاع فمــن شــأن هــذا أن  فــي حالــة حســاب المؤشــر حســب اســتهالك 
ة بين القطاعات، هـذهندرة مع الزادة التن اسـات افس ـة.   النـدرة لهـا انع ـة التنم ة علـى عمل مـا سـلب

ــة األخــر خاصــة  ــة نقــصمــد  التــي تتعلـيـرت هــذا المؤشــر مــع مؤشـرات التنم ع  ،المــوارد الطب
ـــة للـــدول ـــة  ضـــاً أ، و مـــا فـــي ذلـــك  المـــوارد المائ  ج المحلـــيتامؤشـــر النـــ األخـــر مثـــلمؤشـــرات التنم

  االجمالي.
اس:  قة الق ة،عن طر المعاهذا المؤشر حسب طر   دلة االت

ة المستخدمة من مصادر متجددة =  اه العذ  100×  موارد الم
قاً 11المؤشر ( اه ط   .للنشا االقتصاد ): شدة استهالك الم
ف: اه المست التعر ة الم ة لكل وحـدة أم ع األمتار الم مـةخدمة  .  و ق مضـافة  للنشـا االقتصـاد

عبر  عب. عنه و  دوالر متر م
ة:األ اس يهدف المؤشر  هم مة م شدة وحجمإلى ق اه لكل وحدة أو ق ضافة للنشا استخدامات الم

 . ة المستدامة. ،تصادعلى حجم الضغوطات على االق عتبر مؤشراً  مااالقتصاد  ومن ثمة التنم
ه و  اهعل ل قطاع من الم اسات المتعلقة بتحديد نصيب   ،عتبر هذا المؤشر أداه فعالة لرسم الس

ة بين  في المناط التي تزداد فيهاو  ،اهخاصة في األماكن التي تعاني من ندرة في الم التنافس
اين المستخدمين. و القطاعات المختلفة    ت
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ة المسـتدامة: إذا ـة هـذا المؤشـر علـى فتـرة مـن الـزمن، يتبـين مـا مراقيـتم تطبيـ و  العالقة مع التنم
ل  ش ة  سهم في تحسين أداء االقتصادانت الدولة تدير مواردها المائ ل متواز أم ال. جيد  ش ، و

.  ما يبين اه والنمو االقتصاد ة التواف بين استخدامات الم   المؤشر مراق
ـاه التـي تهـدف إلـى تحسـين إن  اسات المحافظة علـى الم عـةس ـاه مـن خـالل اسـتخ طب دام الم

اه ر الم ـات أفضـلاسـتخدام  ت، وٕاعـادة االسـتخدام، و تدو ـاه. قن عـا فـي  للمحافظـة علـى الم وهـي  جم
ة تحد من الضغوطات على البيئة.    النها

اس: ة، طرق الق حسب وفقًا للمعادلة االت   و
قًا للنشا االقتصاد =  اه ط  100×  استهالك الم

ة12المؤشر ( اه العذ ة في الم ا الغائط تر   .): وجود ال
ــف: ــة  التعر ــاه العذ ة الم شــر نســ ــة و المخصصــة الســتهالك ال ــا الغائط تر التــي تحتــو علــى ال

ة ا ةمعدالت أعلى من الحدود المرجع   . لتي وضعتها منظمة الصحة العالم
ــة: ــة الحا األهم ـاه المتاحــة لتلب ــة الم م نوع ة للمجتمعــات يهـدف هــذا المؤشــر إلـى تقيــ جـات األساســ
شرة. ة مهددة بتأثيرات التلوث والصحة العامة.   ما تبين المناط التي تكون فيها  ال   الموارد المائ

ة المستدامة: ـة مؤشـراً  عتبـر العالقة مع التنم ـاه العذ ـة فـي الم ترـا الغائط يـز ال اشـر  تر غيـر م
ـــة. شـــره أو حيوان مصـــادر عضـــو  ل خطـــراً  إن للتلـــوث  ـــاه الملوثـــة بهـــذه المصـــادر تشـــ علـــى  الم

شـر دون معالجـة مالئمـة. صالحة لألالصحة ومن ثمه تكون غير  ترـا إن سـتهالك ال ـة ال الغائط
ــوال اســم أ  ترــا المختزلــة للكبرــتو  ،المقاومــة للحــرارة المعروفــة  تصــيب شــائعة  أنــواعتعتبــر  ،ال

ـاه، التــالي الم ــاه ضــرورة و ترــا تكــون المعالجـة للم ــاهلضــمان تـزود  مــن هـذه ال ــة  م أمنــة، للحما
ـة ،ض مثلمرااأل من ترـا  والتـي ناجمـة ،واإلسـهال ،النزالت المعو ال ـاه ملوثـه   ناتجـة مـنلشـرب م

انت أ شرة  ة  مصادر عضو ة.  التلوث    م حيوان
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ــاس: ــاه لالســتخدام الشخصــي مــن خــالل النشــا االقتصــاد قــد تكــون  طــرق الق تقــدير ســحب الم
ـاه المسـت ـة الم م ما أن  ة خاصة في مجال الزراعة،  ـن حسـابها صع م غلة فـي األنشـطة األخـر 

اه.    بواسطة عدادات الم
ات 13المؤشر (  ة): المحم ع ة  الطب لمن نس م البيئي     .اإلقل

ــف: ســة عــرف علــى أنــه التعر ا ــة مــن أجمــالي مســاحة ال ة المنــاط المحم ة  ،نســ نســ عبــر عنــه  و
ة.  مئو

ــة:  ــة المنــاطاألهم ــة المؤشــر تمتــد لتشــمل أهم ســة فــي المحافظــة علــى التنــوع البيولــوجي،  أهم ا ال
حـــوث العلو اإلرث الثقـــافي، و  ةال حـــوث المســـح مـــا فـــي ذلـــك ال ـــة  ــتجمام ،م ــوارد و  ،واالسـ انة المـ صـــ

ة ع م يتم حمايتها من االستخدامات وغيرها من ال ،الطب  غير مالئمة. ق
ة المستدامة:  التـي بـدورها تعتمـد علـى تنـوع بيئـة و ة المستدامة  تعتمد علـى الالتنمالعالقة مع التنم

ــة.  ــةالمنــاط المفاألنظمـة البيئ انة تنــوع حم ــالتواف مــع أدارة  تعتبـر ضــرورة لصــ ــة  األنظمـة البيئ
شرة على البيئة.    المخاطر ال

اس: ة، طرق الق   حسب هذا المؤشر عن طر المعادلة االت
ل=  م البيئي  ة من اإلقل نس سة  ا ات ال  100×  المحم

اني من خالل برامج نظم االستشعار االستعانةيتم  عـد استخدام التحليل الم للمسـاحات  عـن 
ـــ ة للمحم النســـ انـــات.  ة و التـــي تتـــوفر فيهـــا الب انـــات مســـح  ةلكـــن معلومـــات التـــي ال تتـــوفر عنهـــا ب

ان معرفة ل تقربي والم ل تقربي حسب الحالة.   و  ،ش ش   تم حسابها 
االنقراض) : 14مؤشر(ال ة األنواع المهددة    .التغير في حالة أو وضع

ف:  انـت حيوانـاتالتعر ـاالنقراض سـواء  اتـاتأو  ،حشـراتأو  ،يوضح عـدد االنـواع المهـددة  أو  ،ن
ة. ،أسماك ة مئو عدد مطل أو نس قاس    أو طيور، و
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ة:  مومة الحاالهم االنقراض تساعد د ة االنواع المهددة    اة للنظام البيئي.إن حما
ـــة المســـتدامة: التنم ـــه  ـــاالنقراض جـــزء مـــن النظـــام البيئـــي والتنـــوع  عالقت تعتبـــر االنـــواع المهـــددة 

ــالنفع الكائنــات التــي تعــ عــود  ــائي، الــذ  ــاالنقراض أاالح ش عليهــا، ش مــع االنــواع المهــددة  و تعــ
ة على االنسان المستفيذ األكبر من النفع في النها عود    هذه الكائنات. والذ 

حــاف علــى  ــه، أو أنــه  ائنــات أخــر تتغــذ عل ــائن حــي، ينــتج عنــه انقــراض  إن انقــراض 
االنســاناتــزان النظــام البيئــي حــاف والبيئــة ، أو أنــه يتغــذ علــى قــوارض وحشــرات مضــرة  ، أو أنــه 

ة المستفيذ األكبر هو االنسان. مومتها، وفي النها ات ود    على سالمة الغا
القائمــة الحمــراء.  ــاس:طــرق الق  ــة العــالمي التــي تعــرف  ســتعمل هــذا المؤشــر قائمــة إتحــاد الحما

ــة للكشــف عــن خطــر اإل ــة العالم ــار المنهج ة مــن مجموعــات أــذلك إخت نســ نــواع نقــراض المتوقــع 
ضـًا فـي المسـتو الـوطني (المحلـي) أل  ة في المستو العالمي. وهو قابـل للتطبيـ أ الكائنات الح

اِسـه هـي عـدد اإلنـواعبلد.  ونهـا مهـددة األنقـراض ووحـدة ق ـل صـنف  قـي  فـي  وعـدد اإلنـواع التـي ُت
  األصناف المحسنة في منزلة حمايتهم.

   ) الخالصة:4-3(
ل    ش ة المستدامة الصادرة عن األمم المتحدة  ستعرض هذا الفصل المؤشرات المختلفة للتنم

ــف  ل مفصــل، حيــث تــم عــرض تعر شــ ــة المؤشــر، وعالقــة المؤشــر عــام ونظــر و المؤشــر، وأهم
ة المستدامة، وطرقة حساب المؤشر، حسب ما نشر في الموقع ال األمم المتحـدة علـى التنم خاص 

ح للــدول  حيـث،االنترنت طــورت األمـم المتحــدة مجموعـة مــن المؤشـرات تغطــي مختلـف المجــاالت يتـ
ار من ضـمنها المؤشـرات المتاحـة وفـ برامجهـا واسـت اتها الوطاالخت ـة، ومحاولـة نشـرها عبـر راتيج ن

  .االنترنت
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ــة، حيـث تــم عـرض  يئ ة و ـة واقتصـاد تســعة إن هـذه المؤشـرات مصــنفة إلـى مؤشــرات اجتماع
ًا، و  وعشرون  ًا، مؤشرًا   عشرون مؤشرًا اجتماع ة. أرعة عشرو اقتصاد غطى الجوانب البيئ   مؤشرًا 
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  ل الخامسالفص
ة المستدامةتجارب دول    في مجال التنم

  ) المقدمة:5-1(
ــة المســتدامةال تجــاربالدراســة  تســاعد قة فــي مجــال التنم عض الــدول  ســا مــن االســتفاذة مــن لــ

ــة لهــذه التجــارب ة لهــذه التجــارب، واســتخالص  ،العوامــل اإليجاب وتقليــل مــن مخــاطر العوامــل الســلب
قة للبيئة.ه بين هذه التجارب وليهباشمعوامل النجاح وأوجه ال ة الصد ا وخاصة في مجال التنم    ب

التالي ستم دراسة في هذا الفصل قة في هـذه الـدول عض  و خلـ  مـن أجـلالمشروعات المط
ات محـدودةو فرص عمل،  ان ة، في دول ذات إم ارات البيئ ، ومـن هـذه التجـارب تجرـة تراعى االعت

  وتجرة ماليزا. ،وتجرة سنغافورة ،األردن
ة المستدامة:) تج5-2( ة في مجال تطبي التنم ة المملكة األردن   ر

مــــا أنــــه عــــانى مــــن عــــدة  ــــة،  ع ــوارد الطب فتقــــر للمــ ــغير الحجــــم، و ــاد صــ عتبــــر األردن اقتصــ
ة  اسـ ة، عالوة علـى الظـروف الس ة الدول ة، ونقص المساعدات االنمائ ة الخارج المديون اختناقات 

األ ة التي تح  رة والجغراف ل ذلك لم يثني االردن في المضي نحو والعس ردن من قبل جيرانها، 
ات. ة شاملة رغم هذه التحد   تحقي تنم

ة في األردن مـن نصـوص الدسـتور األردنـي ومـواد قـانون التخطـ  تنبث فلسفة تخط التنم
ة وهدفها1971لسنة  68رقم  ة التنم عها أن األنسان هو محور عمل    ، والتي تتف جم

م،  ، ( غن   ).294 :2007وأبو زن
ة المستدامة: )5-2-1(  ة للتنم ة األردن   الجمع

ة تأسست عام  ة تطوع ـة إلـى  1995هي جمع برئاسة األمير فـراس بـن رعـد، وتسـعى الجمع
ن  ة على المستو ة المستدامة في المجتمعات والبيئات المحل اسات التنم اد وس ج وتطبي م الترو
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اجــات الجيـــل الرســمي والشــعبي، مـــن أجــل  ــة لكــي تلبـــي احت ع المحافظــة علـــى البيئــة والمـــوارد الطب
ل دائم. ش   الحالي والقادم 

   ، م، أبوزن ة المستدامة إلى ما يلي (غن ة للتنم ة األردن   ):314: 2007وتهدف الجمع
ــــة  - 1 ع ــة الطب ــادر البيئــ ــــة مصــ ــــة، مــــن أجــــل حما ــــة والدول ــات الوطن افــــة الجهــ التعــــاون مــــع 

ة  ة، واستغاللها استغالل أمثل.واالقتصاد  واالجتماع
ــين  - 2 ــة و ة واالجتماع ــة االقتصــاد ــات للتــوازن مــا بــين الحاجــة للتنم المســاهمة فــي ايجــاد آل

ـة لتحقيـ  ة التنم ـات علـى أسـس شـمول الحاجة للمحافظة على البيئة ومواردها، وتسـتند االل
اجات الجيل الحالي والالح دون نقص.  احت

ـــع شـــــرائ - 3 ــ ـــة جم ــ ــرورة توع ــة، وضـــ ـــ ـــة والتراث ــ ع ـــة المصـــــادر الطب ــ أهم ــع األردنـــــي  ح المجتمـــ
ل مستدام. ش  المحافظة عليها وادارتها 

انــات  - 4 ــة بهــدف إيجــاد قاعــدة ب ــة والتنمو ا البيئ افــة القضــا ــة  حــاث علم اعــداد دراســات وأ
ة المستدامة. تساعد المختصين من أجل تحديد أفضل  السبل للتنم

ـاد الت - 5 ـة التــي الـدفاع عــن م اسـات والتوجهــات التنمو ــة المسـتدامة، عــن طرـ دعــم الس نم
اسات.  ان مصدر هذه الس ًا  ة، أ ع  تحق المحافظة على الموارد الطب

ة المستدامة:5-2-1-1(  ة للتنم ة األردن ع المنجزة للجمع   ) المشار
  همها:أ والتي أنجزت األردن العديد من المشروعات الموافقة لشرو االستدامة   

ة:5-2-1-1-1( ة البيئة األردن ــر في جمع   ) بــرنامج إعادة التدو
ر إعادة استخدام المخلفات، أو إنتاج منتجـات أخـر أقـل جـودة مـن  مفهوم إعادة التدو قصد 

ر عـام حيث تـم  المنتج األصلي. والـذ يهـدف إلـى تغييـر سـلوك األفـراد  ،1995انشـأ مشـروع التـدو
رها نحو المحافظة على ال ة والتجارة وٕاعادة تدو ات المنزل ة اإلدارة المتكاملة للنفا بيئة، وتعزز عمل
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ـة  ع ـة المـوارد الطب ـات، عـالوة علـى حما ـات الهائلـة مـن النفا في األردن، من أجل التقليل مـن الكم
هدف المشروع إلى   ): (www.jes.org.jo من االستهالك غير المستدام، و

عـاث الغـازات الحفا على الموارد ال - 1 ـة المسـتدامة والحـد مـن ان ـة مـن أجـل تعزـز التنم ع طب
. اس الحرار ة لالحت   المسب

ة الموجهة للمدارس والمنازل والمصانع  - 2 ر من خالل برامج التوع ج لمفهوم إعادة التدو الترو
ة. وم   والمؤسسات وأعضاء المنظمات غير الح

ــا - 3 ــارات التــدرب علــى مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للنفا ة مــن خــالل حلقــات العمــل والز ت الصــل
ة.   الميدان

ك، والمعادن. - 4 الست ات هي الورق، ال ة من النفا س   جمع ثالثة أنواع رئ
ة إلنتاج الكهراء. - 5 المواد العضو د مصنع الغاز الحيو    تزو
ــنم  - 6 ات وال ــة للفئــات المســتهدفة والتــي تســاهم فــي تغييــر الســلو ــز الممارســات االيجاب تعز

ر.اال ة إعادة التدو   ستهالكي من خالل إشراكها في عمل
ر. - 7 ع المستثمرن للبدء في صناعات إعادة التدو رها لتشج   إنتاج منتجات من مواد معاد تدو

ة شاملة من خالل: ة بيئ عمل حمالت توع ة، فقد قام البرنامج    أما بخصوص التوع
ات في المنزل .أ ة فرز النفا ة رات المنازل في عمل (تم التنفيذ في منطقة  توع

ساني).   الشم
ة والتي تحتاج إلى توفير مواد  .ب ات المشار ة للطالب وموظفي الشر محاضرات توع

ة. ف   تثق
ة الالزمة لهم. .ج م   دورات للمعلمين مع تأمين المواد التعل
ة للوعا وأئمة المساجد من أجل المساهمة في نشر المعرفة. .د   دورات توع
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ة متعلقة  .ه قات بيئ ر للجان البيئة في المدارس. مسا   مبدأ التدو
ة  .و ة، قصص بيئ ة، رزنامات بيئ ة، منتجات توع ات وملصقات إرشاد اعة مطو ط

ة. ر لراض األطفال، والعديد من اللقطات التلفزون   لألطفال، أغاني توضح مبدأ التدو
ان على  .ز حوث لوضع أسس المشروع، فقد تم توزع استب  سينخمإجراء الدراسات وال

ين في الدراسة لمعرفة اتجاه اتشخص من المشار فرز النفا ة  ، فبدأ اتهم في المشار
مة لتغير سلوك المجتمع المحلي لخدمة البيئة. األسس السل   البرنامج 

ك، المـــعادن، النحاس مثل  حيث الست ــــورق، ال ة (الـ ات غير العضو ر النفا بدأ االهتمام بتدو
ر لتنفيــذ مشــروع الغـــاز الحيــو ليـــتم االســتفادة مـــن أســالك الكهرــاء)، ومـــ ن ثــم توجـــه برنــامج التـــدو

ة شاملة. ات برنامج ذو استراتيج ر النفا ون االستثمار في تدو التالي  ة، و ات العضو   النفا
ــة البيئــة  1995منــذ انطــالق البرنــامج عــام  ــار مــوقعين لجمــع الــورق الهالــك فــي جمع تــم اخت

ـــة مـــا تـــم الاألردن الســـتك. ولـــدعم البرنـــامج علـــى الصـــعيد ،  تنســـي مـــع مصـــنعين للـــورق ومصـــنع لل
اســتخدام واســع للــورق المعــاد  افــة وســائل اإلعــالم، وتــم البــدء  ــة فــي  ــة إعالم المحلــي أطلقــت حمل

ة للبرنامج. ة األساس عتبر من مقومات التوع ره والذ    تدو
ــة  1996وفــي عــام  ر فــي جمع س لجنــة إعــادة التــدو ــة، تضــم عــدد مــن تــم تأســ البيئــة األردن

ــات مــن  ر النفا ــام بتخطــ وتطبيــ دراســة إلعــادة تــدو المتطــوعين النشــطين فــي مجــال البيئــة، والق
. التعاون مع أمانة عمان الكبر   المنزل 

ع   2003 -1997وفي الفترة من  ةتم توق ة البيئة األردن ـة  شراكة بين جمع ـة الملك والجمع
عــة وجمع ــة الطب ــات، وأطلــلحما ر)، ــة النســاء العر  علــى هــذه الشــراكة اســم (ائــتالف إعــادة التــدو

ل من عدة جهات  ة تعاون مع أمانة عمان أد إلى حصول البرنامج على  تمو اإلضافة إلى اتفاق
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رنــامج األمــم  ــة للتعــاون الــدولي، و ان ا الــة ال رنــامج المــنح الصــغيرة، والو ، و وهــي الصــندوق الكنــد
  المتحدة اإلنمائي.
ــي عــــام  ــول مــــن الصــــندوق العرــــي لإلنمــــاء تــــ 2001وفــ ــــات والممــ م تنفيــــذ برنــــامج إدارة النفا

ـاب فـي مدينـة  ـات والم ـة لواقـع النفا حث االقتصاد واالجتماعي، وتم خالل المشـروع إجـراء دراسـة 
ر في المدارس والجامعات والمنازل والمراكز    تجارة.العمان، وتنفيذ برامج إلعادة التدو

ـــز الـــوطني  2004-2003وفـــي الفتـــرة   التعـــاون مـــع المر تـــم تنفيـــذ مشـــروع الغـــاز الحيـــو 
 ، ة الغــاز الحيــو ــدعم مــن برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، وأمانــة عمــان، وشــر حــوث الطاقــة، و ل

ة مـن خـالل  ـات العضـو هدف مشروع الغـاز الحيـو لالسـتفادة مـن النفا ة الكهراء. و  التعـاون وشر
ز الوطن ـان مـن أهـم األهـداف التـي بين البرنامج والمر . وقـد  حوث الطاقة وأمانة عمـان الكبـر ي ل

ر ما يلي (  ع لبرنامج التدو قها مشروع الغاز الحيو التا   ): www.jes.orgسعى إلى تحق
ـــادة الـــوعي - 1 ـــة  ،ز ـــة، ونشـــر المعلومـــات مـــن أجـــل الوصـــول الـــى التنم والتـــدرب، ونقـــل التقن

  المستدامة.
عاث غاز الم - 2 ةالحد من ان ات العضو   .يثان الناتج عن تحلل النفا
ب. - 3 ات المطمورة في الم   االستفادة من النفا
ة. - 4 اه الجوف ثها للم ات، وتقليل روائحها، وتلو   الحد من تلوث الهواء الناتجة من النفا
ة. - 5 مها في األردن والدول العر ة الغاز الحيو بهدف تعم   نقل تقن
عاث غازات الدفيئة.بناء مشارع جديدة تؤد إلى المحاف - 6   ظة على البيئة من خالل تقليل ان
اب. - 7 اب، مما يؤد إلى إطالة عمر الم ات المطمورة في الم   تقليل الوزن الكلي للنفا

ــة فــي المــدارس فــي  2006-2004الفتــرة  وخــالل ــةاســتمرت حمــالت التوع ، ــل مــدن األردن
ــا ــز ه ــة مثــل مر ــة فــي المراكــز الثقاف ــة  اإلضــافة إلــى التوع ف م الطــالب  الثقــافي، حيــث تــم تعلــ
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ًا.  ـة سـنو ره فـي المنـزل، ودعـم المشـروع حمـالت النظافـة التـي تنظمهـا الجمع ع ورق معاد تدو تصن
ع الورق والكرتون  مة، ثم بدأ المشروع بتجم ة من مواد قد ع أشغال يدو م ورش عمل لتصن وتم تنظ

ين (منـــازل ـــة)، وازداد ،مـــن المشـــار ة حـــوالي  ومواقـــع تجار عـــدد المنـــازل والمواقـــع التجارـــة المشـــار
ًا حوالي  250   طن من الورق والكرتون. 200موقع، وجمع المشروع سنو

التعــاون مــع أمانــة عمــان،  2005وفــي عــام  ــة الخطــرة  ــات المنزل تــم تنفيــذ مشــروع لفــرز النفا
ــ الــة األمر ــدعم مــن الو ــة، ووزارة البيئــة، و ــة الملك ــة العلم ة لإلنمــاء الــدولي، وقــد تــم تنفيــذ والجمع

ات خاصة لجمع مثل هذه المواد من المنازل م حاو ع، وتم تصم    .المشروع في منطقة الدوار السا
ـــة لمختلـــف القطاعـــات،  2010-2007وخـــالل الفتـــرة  ممـــا أد إلـــى اســـتمرت حمـــالت التوع

ر. الوعي لد المؤسسات التجارة وطلبها المتزايد للتعامل مع برنا زادة   مج التدو
ـة عـام  ـة  2001وقد حصل المشروع على جائزة فورد الدول ألحسـن مشـروع بيئـي، وجـائزة بلد

ة عام  ر. 2005دبي، وجائزة فورد الدول   لمشروع إعادة التدو
ة الطيور في األردن: 5-2-1-1-2(   ) مشروع مراق

ـال نظرًا لتنوع التضارس والبيئة في األردن وموقعها االسـتراتيجي الجغر  افـي المميـز، فمـن الج
ـل  حرـة،  قة والسهول الواسعة ومن الصحار الحـارة إلـى الشـواطئ ال ة إلى المنخفضات العم العال
ما أنها محطة مهمة  ة إلقامة أنواع متعددة من الطيور،  لت لألردن بيئة مثال ذلك التنوع والتميز ش

ـا، حيـث  ـا إلـى أفرق ـة أنـواع مـن الطيـور ال مثيـل لهـا في رحلـة الطيـور المهـاجرة مـن أورو ـن رؤ م
عة عشرفي العالم، وقد تم تصنيف  ـات  س منـاط لطيـور نـادرة فـي األردن، وأسسـت المحم موقعـًا 

ة الطيور والتكاثر فيها. عة لحما ة الطب ة لحما ة الملك عة للجمع ة التا ع   الطب
احة ع حـر األحمـر مـن آثـار السـ ـة بيئـة ال ليهـا، مـن خـالل إغـراق أعـداد ما تبذل جهود لحما

حر مرجاني  مة، لتكون مستعمرة مالئمة لصنع حي  رة القد مة والعرات العس   من السفن القد
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مـا  حرـة،  ـاة ال ًا لنمو المرجان وملجأ آمنـًا للح انًا مثال صناعي، حيث توفر هذه المعدات م
ة للحفــا علــ ــة بيئــة مناســ ــة فــي العق حر ــز العلــوم ال ــة يــوفر مر حر ى هــذه األنــواع مــن الكائنــات ال

  وحمايتها وضمان تكاثرها. 
ة المجتمع المحلي والفئات المستفيدة،  ة الطيور بتدرب وتوع محطة مراق ة  ما قامت الجمع
ة  اه العق ة م عة لشر اه العادمة للصرف الصحي والتا ة الم ة بتنق ما تقوم المحطة في منطقة العق

التعـــــاون مـــــع ســـــلطة م ةو ـــــة االقتصـــــاد ـــواض  .نطقـــــة العق ـــد األحــ ــ ـــت الموافقـــــة علـــــى تزو ــث تمــ حيـــ
ارة، وأحواض الصقل،  ال و االخت ـاه علـى مـدار العـام، لجعلهـا قـادرة علـى اسـتق الم أحواض التبخر 

ل مســتدام مــن الجفــاف لتكــون محطــة اســتراحة للطيــور المهــاجرة مــن  شــ الطيــور المهــاجرة وحمايتهــا 
ة البيئة والحصو  ة، من خالل الحصول على أجل حما احة البيئ ل مستدام من الس ش ل على دخل 

ة.  ة الطيور، عالوة على خل فرص عمل إضاف   رسوم من مراق
ة المستدامة عام  ة للتنم ة االردن بدراسة التنـوع الحيـو جنـوب واد  2005ما قامت الجمع

ـة العديـد مـن المنـا ـاحثين الجمع ـة، حيـث وجـد  ـة عرة وشـمال العق ـة والتـي مـن أهمهـا تنق ط البيئ
ـة،  ـاه المعالجـة للمشـارع المـراد اقامتهـا فـي العق ة، ونتيجة لزـادة الحاجـة إلـى اسـتخدام الم اه العق م
ــة الموجــودة فــي المحطــة  ل تهديــدًا علــى الطيــور التــي تعتمــد علــى المســطحات المائ شــ ح  فقــد أصــ

عـــد إنشـــاء محطـــة جديـــدة لمعال ما  ـــة، ال ســـ ـــة الحال ـــة، فلقـــد قامـــت الجمع ائ م طـــرق  ـــاه  جـــة الم
أنشـــاء  ـــة،  ـــة ومديرـــة زراعـــة العق ـــاه العق ة م ة وشـــر ـــة االقتصـــاد التعـــاون مـــع ســـلطة منطقـــة العق
بيـرة  ة للحفا على أنـواع مختلفـة واعـداد  ة في محطة العق مشروع المحافظة على المسطحات المائ

  ). http://ar.visit jordan.comمن الطيور (
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ــة الطيــور وحمايتهــا والمحافظــة علــى البــرك العادمــة ومعالجتهــا نموذجــًا  عتبــر مشــروع مراق و
ـــة، ممـــا يـــؤد إلـــى خلـــ تنـــوع فـــي مجـــال  ـــة فـــي العق احة المائ اإلضـــافة إلـــى الســـ ـــة،  احة البيئ للســـ

احة.    الس
ة المستدامة فـي األردن،  تكمن احة البيئ ة المشروع في أحداث نمو في الس وهـذه الخطـوة أهم

ر و  ــةستســهم فــي تطــو ــز ســمعة  تنم احي جــاذب فــي األردن، وتعز ــنم ســ ــة الطيــور  ــة مراق هوا
ة الطيور. احي لممارسة مراق مقصد س   األردن 

احة  قــوم المشــروع مــع منظمــي رحــالت محليــين ودوليــين علــى إدخــال بــرامج جديــدة للســ مــا 
ة الطي احة مراق س ة المهتمة  ة والعالم   ور.المحل

ة الطيور في االردن الى  هدف مشروع مراق   :)(www.moenv.gov.jo و
ة للطيور.  - 1 ة العالم  المحافظة على المواطن ذات األهم
ــة علـــى المســـتو الـــوطني   - 2 احة البيئ ة لمشـــاهدة نشـــاطات الســـ نقطـــة أساســ ـــة  ر العق تطــو

 والدولي.
ة  - 3 ة العق أهم م وزادة الوعي العام المحلي والزوار  ة.تعل  لهجرة الطيور العالم
حاث. - 4 انات للطيور وهجرتهم من خالل الرصد العلمي واأل  إنشاء قاعدة ب
جزء مـن برنـامج الـذ  - 5 االنقراض)،  المحافظة على التنوع الحيو (الطيور النادرة والمهددة 

م االدوات  ســــعى المشــــروع لتقــــد ـــة الطيــــور ( بيــــرد اليــــف) و ـ ــالمي لحما ينفــــذه المجلــــس العــ
ة الطيور العابرة.  والتقن  ات التي تضمن حما

ل مستدام. - 6 ش  خل فرص عمل جديدة أ مصدر دخل جديد و
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ة5-2-1-1-3(   احة البيئ ة في الس ة ضانا األردن   :) www.rscn.org/ar/1() محم
ـــة ضـــانا التـــي تأسســـت عـــام  ـــة  1989تعـــد محم ـــة الملك ـــة تـــديرها الجمع ع ـــة طب أكبـــر محم

عة، حيث ة الطب ة على سفوح عدد من  مائتان واثنان وتسعون  تبلغ مساحتها لحما م. وتمتد المحم
ة التي ترتفع أكثر من  ال من منطقة القادس حر وتـنخفض إلـى سـهول  1500الج متر عن سطح ال

ة  ي ة، وتتنوع التر عة خال طب ان التي تتميز  عض الود ة  ال المحم واد عرة. تتخلل ج ان  وود
ة ما     بين الحجر الجير والجرانيت.الجيولوج

م  ، اإلقلــ ض المتوســ حــر األبــ م ال ــة وهــي إقلــ م جغراف ــع أقــال ــة ضــانا علــى أر تحتــو محم
م السوداني. ولذلك فهي أكثـر المنـاط تنوعـًا فـي -اإليراني  ة، واإلقل م الصحراء العر الطوراني، إقل

ة م ات ة واألنما الن ة األنظمة البيئ ثل نم العرعر ونم البلو دائم الخضرة ونم األردن من ناح
قــى مــن  أنهــا تحتــو علــى مــا ت ــة  مــا تتميــز المحم ــة ونمــ النبــت الســوداني.  ــان الرمل نبــت الكث

ة المعمرة. ع ات السرو الطب   غا
ــة ضــانا أكثــر مــن  ــة مئــة وثالثــون تحتضــن محم ــاتي، ثالثــة مــن هــذه األنــواع اً نوعــ ثمان تــم  ن

ة. تسجيلها ألول مرة اللغة الالتين ة  ة ضانا حيث حملت اسم ضانا في اسمائها العلم   في محم
بيـــر ـــة ضـــانا بتنـــوع فرـــد و اتـــات  تتميـــز محم مـــا فيهـــا أنـــواع نـــادرة مـــن الن ـــاة البرـــة  فـــي الح

ات المهــددة عالمًــا ، مثــل النعــار ــاالنقراض والحيوانــات. فهــي مــوطن للعديــد مــن أنــواع الطيــور والثــد
، ،الع الســـور ســـ ـــة مـــن أفضـــل األمـــاكن فـــي  و الثعلـــب األفغـــاني، والمـــاعز الجبلـــي. وتعتبـــر المحم

. س ما تدعم وجود وتكاثر صقر العو  ،   العالم، والتي تدعم تواجد النعار السور
عـة فـي عـام  ـة الطب ـة لحما ـة الملك ، خطـوات فـي محاولـة للحفـا علــى 1994اتخـذت الجمع

ل من صندوق البيئة العالمي، حيث أنها وضـعت التنوع البيولوجي الثمين الموجود  تمو في ضانا، و
ــة ضــانا الحيــو نمــوذج متكامــل  ــة فــي األردن، وجعــل محــ محم أول خطــة إلدارة المنــاط المحم
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ــة ــ ـــة االجتماع ـ اإلضــــافة إلــــى التنم ـــداف  للحفــــا علــــى البيئــــة  ـــة األهـ ة. وحــــددت الخطـ واالقتصــــاد
ات التي تسع ات واألولو ة عجائب ضانا واالستراتيج ة المطاف إلى إيجاد توازن بين حما ى في نها

م  األغلب على مفهوم تقس ة  ان المحليين. وتقوم هذه االستراتيج اجات الس ة احت ين تلب ة و ع الطب
ح المجال للرعي وإلقامة  ن أن تقام فيها األنشطة، األمر الذ يت م ، وتحديد المناط التي  المناط

ــطة الترفيه ـــع األنشـ ـــة ضـــانا الموق حت محم ـــنهج أصـــ ـــاع هـــذا ال ـــى حـــد ســـواء، مـــن خـــالل إت ـــة عل
ـة  ـة الملك ة، وحتـى اآلن تلقـت الجمع ة البيئ احة التي تتحمل المسؤول احي األول في مجال الس الس
ة وخل  ة لنجاحها في تخفيف حدة الفقر للمجتمعات المحل عة العديد من الجوائز العالم ة الطب لحما

ـة فرص عمل و  ع ة علـى البيئـة الطب س عة التي تشمل التهديدات الرئ لجهودها في الحفا على الطب
  للمنطقة والتي ال تزال تعاني من الرعي الجائر وقطع األخشاب والصيد.

ـة فـي المحافظـة التـي  ة فرصـة تنمو لت المحم ، ش موازاة الحفا على البيئة والتنوع الحيو و
أنهــا أكثــر محافظــات الم ــة، توصــف  إنشــاء العديــد مــن  حيــث تــمملكــة فقــرًا وحرمانــًا مــن فــرص التنم

المشارع الستفادة المجتمع المحلي، سواًء بتوفير فرص العمل أو شراء منتجاتهم، أو تحقي استفادة 
اشــرة تعــود علــيهم مــن خــالل  احة النشــطة.غيــر م ــة الســ احي هــو و  حر م ســ ــة مخــ وجــد فــي المحم

م الرمانـــة" يـــوّفر للـــ ـــة خالصـــة، مـــن حيـــث أمـــاكن المبيـــت أو "مخـــ طقـــوس بدو زوار فرصـــة اإلقامـــة 
ـة  ة لمحبي مراق م وموقعه فرصة استثنائ عة المخ ما توفر طب ة،  ات المقدمة والسهرات التقليد الوج

  النجوم.
ــة، هـي مشــغل ضــانا  ة واجتماع ــة اقتصـاد ـة أرعــة مشـارع تنمو مـا يوجــد فـي محــ المحم

ــغل ضــــانا  يل الشــــمع، ومشــــغل فينــــان للجلــــود.للحــــي، ومشــ    لتجفيــــف الفواكــــه، ومشــــغل فينــــان لتشــــ
ـــة         اشـــرة مـــن المحم اشـــرة وغيـــر الم لغـــت اســـتفادة المجتمـــع المحلـــي الم مليـــون دينـــار  2.6و
ــــة.، وهــــي االســــتفادة التــــي حققهــــا انتعــــا2015عــــام  أردنــــي ــــة إلــــى المحم احة البيئ ــير  ش الســــ وتشــ
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ة إلى أن  ات الجمع ـان يبلـغ إحصائ ـة  ًا مقابـل  خمسـة مئـةعدد الزوار قبل إنشـاء المحم زائـر سـنو
ة.2016عام  ألفاً  مئة وعشرون   ، األمر الذ شجع المجتمع المحلي على افتتاح فنادق قرب المحم

ة:5-2-2(  ة األردن   ) الدروس المستفادة من التجر
  ): css.escwa.orgستفاد من تجرة األردن االتي ( 

ــان الصــهيوني، واألزمــة الســورة رغــم الظــرو  - 1 الك ــاألردن متمثلــة  طــة  ة المح اســ ف الجيوس
ة فـي لبنـان، والوضـع  اسـ وما صاحبها من أزمة نزوح أتت بثقلها علـى األردن، واالزمـة الس
ـــل هـــذا لـــم يثنـــي األردن الســـير  األمنـــي المتـــدهور فـــي العـــراق، والمشـــاكل فـــي قطـــاع غـــزة، 

 اتجاه االستدامة.
ــاه، وارتفــاع فــاتورة اســتيراد للطاقــة، افتقــار األ - 2 ــة، ونقــص فــي مخــزون الم ع ردن للمــوارد الطب

ـة البيئـة وتحقيـ االسـتدامة، وهـذا مـا  ، غير أن األردن مـاٍض فـي حما وأزمة النزوح السور
ة المستدامة األردني.  خلص له التقرر الوطني للتنم

حــر ضــي متمثــل فــي خلــيج ا - 3 ملــك األردن اَال منفــذ  ســتفاد ال  ــة، اال إنــه اســتطاع أن  لعق
احة.  من التجارة الحرة والس

ـة  - 4 األردن اقتصاد صغير الحجـم، ذو درجـة انفتـاح اقتصـاد مرتفـع، تعامـل مـع األزمـة المال
مة عام   .2008ح

فاءتــه، فتملــك األردن  - 5 شــر ورفــع  االســتثمار فــي العنصــر ال ل أساســي  شــ اعتمــد األردن 
م ، مع توفير تأمين طبي للمواطنين.من أفضل األنظمة التعل  ة في الشرق األوس

استغلت األردن الموارد المعطلة في توفير فرص عمل، وتخفيف حدة الفقر، واالستثمار فـي  - 6
ر، والطاقة البديلة، والتجارة الحرة. احة، وٕاعادة التدو الس البيئة،   األنشطة التي ال تضر 
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ـــاء األردن مـــــن مؤسســـــ - 7 ـــــع فـــــي بنــ ة للجم ـــة، المشــــار ــ ــة قو ـــ وم ــات ح ـــة، ومؤسســـ ات الخيرــ
ه الدستور األردني. ادة، وهذا ما نص عل  والشعب، والق

اســة  - 8 ــة متوازنــة، والعمــل اانتهجــت األردن س اني، وأحــداث تنم لمحافظــة علــى التوزــع الســ
ة للمحافظات. زة بهدف تعزز القدرات اإلنتاج  جار على أصدار قانون ألنهاء المر

ــــ - 9 ـــي، اعتمــــدت األردن عل اسـ ــتقرار الوضــــع الس ــة الســ ــــألردن، نتيجــ ـــرين ل الت المغتـ ــو ى تحــ
األردن. طة  ة المح م ، واألمني لألردن منذ استقاللها رغم المشاكل اإلقل  واالقتصاد

ة تحت - 10 ة إنشاء بن هراء، وش ة  اه، وش ة م ة جيدة وحديثة من طرق، واتصاالت، وش
ة.صرف صحي، مما ساعد في جذب االستثمارات األ ة والمحل  جنب

اه  - 11 صال الم اه لم يثني األردن على إ ة عامة  %98رغم شح الم للمساكن، من خالل ش
ل دور منتظم،  ش اه  ر  %70ممتازة، تضخ الم عاد تدو ة صرف صحي، و ش موصلة 

ة   وتستخدم ألغراض الزراعة. %96الصرف بنس
ـــات الطاقـــة المتجـــددة، زـــادة مســـاهمة الطاقـــة المتجـــددة، مـــن خـــالل االهتمـــام بت - 12 ر تقن طـــو

ة. ة خاصة في مجال الكهراء من طاقة الراح والطاقة الشمس ق  وتنفيذ مشروعات تطب
اســتعمال الغــاز  - 13 ــًا  ــة، ومنهــا تحســين اســتخدام الوقــود النظيــف بيئ ا البيئ القضــا االهتمــام 

عي، واستعمال البنزن الخالي من الرصاص، والسوالر المنخفض الكبر  ت.الطب
ة حــوالي  - 14 ــات الصــل ر النفا مــا التــزم  %90تحســنت األردن فــي جمــع وتــدو ــات.  مــن النفا

ــازل،  ــة  ــار األردن طرفــًا فــي اتفاق اعت ــة الخطــرة  او م ــات الك ض انتــاج النفا األردن بتخفــ
ة. طرق البيئ  والتخلص منها 

ة  -15 ع ات الطب ة المحم .  من مساحة األردن، رغم أن األردن %4بلغت نس م صحراو   إقل
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ة) 3-5( ةمجال  في سنغافورة تجر  :المستدامة التنم
ـة، حيـث نجحـت فـي أقـل مـن أرعـة    ست عائقًا فـي التنم أثبتت تجرة سنغافورة أن المساحة ل

ـة  ـة الثالثـة فـي تحقيـ قفـزة تنمو ات من القرن الماضي وحتى مطلع األلف عقود بدًءا من عقد الستين
ــع، وُخمــس تلــك  ســتة مئــة وخمســون الحديثــة التــي يبلــغ مســاحتها حــوالي شــاملة، فتلــك الدولــة  ــم مر

الغ  انها ال ع مساحتها، وعدد س اه لتوس س، بل تم ردم الم  5.5المساحة لم تكن موجودة عند التأس
 خمســة مئــةمليــون نســمة، حيــث شــهدت فــي تلــك الفتــرة تحــوًال مــن بلــد فقيــر يبلــغ متوســ دخــل الفــرد 

ه دوالر، إلى بلد  عين متقدم يبلغ متوس الدخل ف    الف دوالر.س
ة المستدامة في) 5-3-1( ع التنمو  :)www.7iber.com(  سنغافورة المشار

  أهمها: ات التي استهدفت تحقي االستدامة،استفاذت سنغافورة من تنفيذ الكثير من المشروع  
: ) تجرة سنغافورة5-3-1-1( م الحضر   في مجال التنظ

م مجـاالت في ومنجزاتها سنغافورة تجرة إن مـا مميـزة، تجرـة الحضـر  التنظـ  سـنغافورة أن و
ة ثافة تتصف ان ة، س يز فهناك عال ـة، فاءة ومواردها المحدودة أراضيها استعمال على تر  عال

ان تتضــمن ألمــور معالجتهــا طرقــة فــي يتضــح وهــذا ثافــة اإلســ ــة والمــوارد بنــاءال و ــات المائ  والنفا
  .والنقل

اسـات أن نجد ة زـادة إلـى تهـدف الس ان وقطـاع المنـازل، تمّلـك نسـ  يـديره سـنغافورة فـي اإلسـ
ر مجلس ان تطو ة وتبلغ معقولة، أسعار المساكن توفير على عمل الذ اإلس ن امـتالك نسـ  السـ

ش ،%95 سنغافورة في ع ان من %82 و ر مجلـس ناهـاب وحـدات فـي السـ ان تطـو ش. اإلسـ عـ  و
ـــة ـــة فـــي تقـــع شـــق فـــي الســـنغافورين غالب ة الكثافـــة ســـبب مرتفعـــة أبن ان ـــة، الســـ  نجـــد ولـــذلك العال
ســبب الخضــراء، المســطحات مــن بيــرة مســاحات بتــوفير اهتمامــاً  ــات مســاحات تبلــغ ذلــك و  المحم

ــة ع  مشـــروع فــي العمــل البــدء تــم مــا. البلــد مســاحة مــن %47 العامــة والحــدائ والمتنزهــات الطب
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ة خــالل مــن ســنغافورة متنزهــات رــ إلــى يهــدف ــن ممــرات، شــ اً  فيهــا التنقــل م  الــدراجات أو مشــ
ــة ة، منطقــة فــي تقــع ســنغافورة أن ومــع. الهوائ ــة إلــى اســتقاللها وقــت تفتقــر انــت إنهــا إال اســتوائ  بن
ة ع تحت اه، لتجم ـع إلـى تهـدف عديـدة ارعمشـ حينهـا السلطات قامت ولذلك الم ـاه تجم  األمطـار م

اه وتكرر عين على سنغافورة وتحتو  .العادمة الم اه فيها تجر  القنوات من مالف  س  األمطار، م
عة ـع حيـرة عشـر وسـ ـاه تجم ـاه تصـرف خطـو بـين امـل فصـل وهنـاك. للم  وخطـو األمطـار م
اه ة الموارد بإدارة سمح مما العادمة، الم ة فاءة المائ   .عال

ســـبب ـــة مســـاحات فيهـــا توجـــد ال ســـنغافورة مســـاحة صـــغر و ـــن اف صـــها م ـــات تخص  لم
ات ر تم ولذلك. النفا ات تطو ات إلدارة استراتيج ة، النفا نت الصل  أن مـن خاللهـا مـن سنغافورة تم

ر بإعادة تقوم اتها، من %60 تدو ـتم نفا ـة حـرق  و قـى مـا غالب ـات مـن يت  خاصـة رق محـا فـي النفا
ـات مـن %3 إال يوضع وال الطاقة، إلنتاج ـات فـي سـنغافورة نفا  لتحقيـ مسـتمرة جهـود فهنـاك. الم
ر إعادة من أعلى نسب ات، تدو ضاً  النفا ة من للحد وأ ات م ة النفا   . الصل

ة نقــل متطــورة علــى عتمــد فــؤ عــام نقــل بنظــام ســنغافورة وتتميــز  إلــى الفــرد حتــاج وال ،شــ
ــة جهــود هنـــاك أن مــا. العــام للنقــل موقـــف إلــى للوصــول دقــائ عشـــر مــن ثــرأك المشــي  لثنـــي جد

ان ــــ ـــتالك عـــــن السـ ارات، امــ ــــ ـــذلك السـ ـــعارها فـــــإن ولــ ــة أســ ـــ ــــداً  عال ــــبب جـ ــارك سـ ــة الجمـــ  المفروضـــ
سبب عليها، ارة، مالـك لكـل سـنوات عشـر مـدتها امـتالك شـهادة اقتنـاء ضرورة و بلـغ سـ  هـذه سـعر و
ارة سعر قارب ما الشهادة  مـا بوضـع قامـت العـالم فـي مدينـة أول هـي سنغافورة فإن ذلك. فارهة س
ح للرسوم النظام هذا تطّور وقد ،1975 سنة في االزدحام بـرسوم عرف ص اً  نظاماً  ل  حيث إلكترون
اشــرة الرســوم تقتطــع ــات مــن م ارة ــل مالــك وعلــى معينــة، شــوارع فــي تســير التــي المر  يثّبــت أن ســ
ارته علـــى ـــاً  هـــازاً ج ســـ قتطـــع دفـــع، طاقـــة علـــى حتـــو  خاصـــاً  إلكترون  رصـــيد مـــن مبلغـــاً  الجهـــاز و

طاقــة ــة مــرور لحظــة ال ــة، الــدفع محطــة تحــت المر ــن اإللكترون م ــة األنظمــة لهــذه و  أن اإللكترون
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، االزدحــام وضــع تتضــمن متعــددة، عوامــل حســب تســعيرتها تعــّدل ــة، ونــوع والســاعة، المــرور  المر
ات مـن الحـد فـي النظام هذا نجح وقد ع خـالل مـن سـنغافورة فـي االزدحـام مسـتو ان تشـج  علـى السـ

ات من بدالً  العام النقل وسائل استعمال   .الخاصة المر
ة المدن تجرة) 5-3-1-2(  :  (www.01government.com )سنغافورة في الذ

س المـــدن ال ـــة، وُتخطـــ ُتمثـــل ســـنغافورة أحـــد أفضـــل النمـــاذج الُمعبـــرة عـــن مســـاعي تأســـ ذ
ومــة ســنغافورة مجموعــة  قــت ح ــة فــي ســنغافورة. وط ــة الذ ــة أنــواع مختلفــة مــن التقن ــادرة لتجر الم

ـك ـة فـي البيئـات الحضـرة فـي منطقـة جـورنج ل ، واسـتخدمت 2016عـام  بيـرة مـن التجـارب الرقم
ت فائقـة الصـنادي اتصـاال فـي الشـوارع، وتُـوفر أكثـر مـن ألـف جهـاز استشـعار مـن خـالل صـنادي

ة وتســتوعب مختلــف أجهــزة االستشــعار ــاف الضــوئ ــا  .الســرعة عبــر األل وتختبــر ســنغافورة نظاًمــا آلً
ــة للقمامــة والتحليـــل  صــنادي ذ االســـتعانة  للصــرف الصــحي ُحــدد مـــد نظافــة المنــاط العامــة 

ت فـــي تط ــتر الفعـــل، واشـ ــاب  ـ ـــادة الر ـــة الق ـــات ذات مـــا تنقـــل مر رهـــا جامعـــة الُمتقـــدم للفيـــديو.  و
ــا الــذ يجمــع بــين ســنغافورة ومعهــد ماساتشوســتس  حــاث والتكنولوج ســنغافورة وتحــالف ســمارت لأل

حمـل اختصـاًرا اسـم ـات المتحـدة، و ا في الوال ـة SMART للتكنولوج ارات ذات . وامتـدت تجـارب السـ
مــا ستتوسـع إلــى منطقـة وان ـادة إلــى الجامعـات،  ة خـالل عــام  نــورث-الق ، وتضــم 2016الصــناع

ر حث والتطو ة واإلعالم وال ات ُمتخصصة في التقن  .مقرات لشر
ة في سنغافورة، والتي تمتد على مساحة ستة سونجدو أوتعتبر مدينة  حد تجارب المدن الذ

ــع لــم ــاًال علــى محاولــة االنخــرا فــي العصــر الرقمــي منــمر ســها تــم  ذ، وُتقــدم مث ــة، ومــع تأس البدا
اف ضو  ـة فائقـةمراعاة إضافة أل عتمـد تقن ة السرعة، وأجهزة استشعار، ونظـام للنقـل  ة عال حيـث  .ئ

التعـاون ااستط ة لالتصاالت في األرض قبل اإلنشاء، وأسست جـال  عت سنغافورة وضع أحدث تقن
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و س ة منفصلة تحمل اسـم يـو مع س شـنز-شر ـاني فـي  اليـف سول اء للم ـة إنترنـت األشـ لتـوفير تقن
 .سونجدو

ح هــذه  مــا أتاحــت وُتتـ م فــي أجهـزة التكييــف والتلفزــون والمصـاعد،  ــات للمـواطنين الــتح التقن
عــد و نظاًمــا فــائ الوضــوح لالتصــاالت أو الوجــود عــن  ســ ة،  س ن فــي أرعــة عشــر ألــف وحــدة ســ

ان ة ستخدمها الس ة الصح  .للتفاعل مع مسؤولي المدينة ومدير المتاجر والعاملين في الرعا
عتمد على األنابيب لجمع القمامة من المنازل، ونقلها إلى مراكز ما تستخدم سونج دو نظاًما 

رها شــهد عــام  .معالجــة ُتصــنف المــواد وتتــولى إعــادة تــدو تنفيــذ مثــل هــذه الخــدمات علــى  2016وس
ارك  التعـاون مــع حاضـنة مشــروعات األجهـزة ســ اإلضــافة إلـى تجرــة خـدمات جديــدة  نطـاٍق واسـع، 

ما تتميز سو  انهاالبز،  ة الجديدة وروح االبتكار في س   .نجدو من توفير مختبر حي لتجرة التقن
ة المزارع تجرة )3- 1- 3- 5(  :)(www.permaculturearabia.org سنغافورة في الرأس

ة فـــي ســـنغافورة مـــن التجـــارب الرائـــدة ـــة المســـتدامة تعـــد المـــزارع الرأســـ فمـــن  ،فـــي مجـــال التنم
ـــى األراضـــي الزر  ــور عل ـــة فـــي ســـنغافورة، حيـــث تقـــع مســـاحة ســـنغافورة الصـــعب العثـ  جـــزر علـــىاع

عة مساحتها  األرض فيها يتوفر أن الصعب من التالي نسمة، مليون  خمسة قطنها مرع م مئة س
ــة  اســـتيراد ســـنغافورة تقـــوم ــذلك. ألراضـــيارتفــاع أســـعار ا علـــى عـــالوة واســعة، مـــزارع إلقامـــة الكاف
ـــة، مواردهـــا مـــن% 93 حـــوالي ـــ الغذائ ان إلطعـــام الحـــل انف  المـــزارع اقامـــة الحضـــرة المنـــاط ســـ
ة حت الــذاتي، لالكتفــاء الخضــراوات لزراعــة الراســي التوســع فاختــارت. الرأســ  اوائــل مــن واحــدة وأصــ

ة، المزارع في العالم دول ة المزارع هذه وتنتج الرأس  الخضـار من واحد طن الترة على القائمة الراس
ة أكثر وهي يوم، ل ة من إنتاج ة المزرعة انتاج ـرة عجل ومما. العاد ة المـزارع ف  أجـل مـن الرأسـ

ة المواد أسعار الذاتي االكتفاء تحقي  أن مـا. الخـارج في االمدادات تعطل سبب ترتفع التي الغذائ
ى نظــام أول عتبــر المشــروعات هــذه فــي الــر  نظــام ــاه نظــام حــرك الكرــون  مــنخفض هيــدرول  الم
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ل ا، الخضـروات لـر  رأسـي شـ ـاه تســتخدم بيـر عائـد تعطـي والتـي رأســ ــة ومـوارد وطاقـة م ع  الطب
ة ذات مزرعة لتحقي أقل ة تقن  .الخضرة دائمة عال

ـــاعو  قالـــة محـــالت فـــي المزرعـــة منتجـــات ت ا اســـم تحـــت ال  الســـماء، خضـــار أو جرينـــز ســـ
 مــن% 10 بـــ أكثــر تهــاتكلف أن مــن الــرغم علــى ســنغافورة المتــوفرة الخضــراوات أفضــل مــن وتعتبــر

ة، الطرق  المزروعة الخضروات رة نإ إال العاد ومـة مـن والـدعم الترحيـب مـن الكثيـر القـت الف  الح
  السنغافورة والشعب السنغافور المستهلك النهائي لهذه الخضراوات. 

ـة بيئـة فـي الرأسـي الزراعي النظام قع  فـي بـي(  نظـام أحـرز وقـد والجـدران، السـقف مـن محم
ين في نجاحاً  )سي ة الخضروات زراعة تم ة الورق عي الشمس ضوء تحت االستوائ  مدار على الطب

 وتشـــمل منخفضـــة، بهـــا االحتفـــا يـــتم اإلنتـــاج تكـــاليف أن تضـــمن التـــي الكفـــاءات هـــذه ـــل. الســـنة
ة التكاليف اه لضخ والكهراء والبذور الترة مثل الخام والمواد التشغيل ادة الم  لزراعـيا النظـام هـذا لق

ة، زراعة طرق  من ثير أعلى عائدات يولد  . ولذيذة طازجة آمنة أنها ما التقليد
 :سنغافورة تجرة من المستفادة الدروس)  (2-3-5

ــــة  ــــ ــــ ــــة التنمو ـــ ــــذه التجرـــــ ــــ ـــــن هــــ ــــ ــــتفادة مـــ ــــ ـــــدروس المســــ ــــ ـــــض الـــ ــــ عـــ ــــد  ــــ ــــي يوجــــ ــــ ــــا والتــــ ــــ ـــ أهمهـ
)www.elbadil.com:( 

ح االهتمام - 1 ة، فتعتبر مع يتعارض ال التسل  علـى إنفاقـاً  العـالم دول أكثـر مـن سنغافورة التنم
ح ة التسل ر  اإلنفاق لكن اقتصادها، حجم نس  تحقيـ عـن عيـ لم لسنغافورة الكبير العس
ة م في االستثمار المستدامة، التنم ـة التعلـ ـة، الصـناعات وتنم  بـين تـوازن  وجـد طالمـا التقن
ر  اإلنفاق                      .القطاعات اقي على واالنفاق العس
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ــة مبــــدأ - 2 اســــات تطبيــــ فــــي والخطــــأ التجرــ ة الس ــة االقتصــــاد ــ ــث  ،واالجتماع  اســــتطاعتحيــ
ـــنغافورة ــب ســ ـــ ــــول مـــــن العديـــــد تجر ـــاكلل الحلـ ــنغافورة، مشــ ــــالل مـــــن ســـ ـــات تنفيـــــذ خـ اســ  الس

ة م وٕاعادة ،االقتصاد ة النتائج مع تتواف لم إذا عنها والرجوع ،آثارها تقي  .  المطلو
ات - 3 ةا االضـــطرا اســـ ـــة لس م ـــة مـــع تتعـــارض ال اإلقل  رحـــم مـــن ســـنغافورة ولـــدت  ،حيثالتنم

لة ــة مشـــ ـ م ـــا، مـــع تحـــالف مـــن أخرجتهـــا إقل ــة وعلـــى ماليز ـ ا، مـــن تهديـــدات خلف ســـ  إندون
ات ــة وتعصــ ع مواطنيهــا، بــين عرق مــي للوضــع والمتــا  ظلــه فــي تأسســت الــذ الحــرج اإلقل
ــن ال ســنغافورة،  بــين تــوازن  أن اســتطاعت ســنغافورة لكــن مــذهل،ال النمــو هــذا يتوقــع أن م

ة أجندتها إدارة م  .المحلي اقتصادها والنهوض اإلقل
ســتي المالحــي هــامجال ت ســنغافورةلاســتغ - 4 ــة، موانئهــا اســتغالل مــن خــالل ،واللوج  المالح

ــة التجــارة بــين والــر ا مــن الدول ا آســ ــا، إلــى وأســترال  الحديثــة اإلمــداد وســائل وٕادخــال أورو
ملتقـــ ـــات، المتكاملـــة الخـــدمات د  حيـــث المقدمـــة، الخـــدمات مـــن عائـــد أقصـــى وتحقيـــ للحاو

ة الموانئ أكثر 2011 عام في سنغافورة ميناء اعتبر  .ازدحاًما العالم
ــة األزمــات احتــواء فــي ســنغافورة نجحــت - 5 ع ذات الداخل  مبــدأ ســب والطــائفي، العرقــي الطــا

ـع، مـالتعل واالهتمـام الفـرص، مساواةو  العدالة ـة زرع سـنغافورة فاسـتطاعت للجم ـة هو  وطن
ة أصولهم عن تماماً  عيدة أبنائها بداخل   .العرق

ا في  )5-4 ( ة ماليز ة المستدامة:مجال تجر   التنم
ةثيرة دروس بماليزة تتميز تجرة  ن أن تأخذ بها الدول النام فـرغم االنفتـاح  ،التي من المم

ات العولمة، غير أنها خـالل عشـرن عامـًا تبـدلت الكبير لماليزا على الخارج واال ندماج في اقتصاد
ة،  ـة إلـى بلـد مصـدر للسـلع الصـناع ـة الزراع عـض المـواد األول عتمد علـى تصـدير  األمور من بلد 

ات ة وااللكترون شرة الصادر عن البرنامج اإلنمائي  .في مجاالت واآلالت الكهرائ ة ال فتقرر التنم
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ــة  ثالثــينرصــد أهــم  2001لعــام لألمــم المتحــدة  انــت ماليزــا فــي المرت ــة  ــة العال دولــة مصــدرة للتقن
د والصــين ـا والسـو طال ــل مـن ا انـت تجرتهـا متميــزة فـي مواجهـة أزمــة  .التاسـعة متقدمـة عـن  مـا 

ا عــام  ــأ بتحــذيرات الصــندوق والبنــك الــدوليين وأخــذت تعــالج 1997جنــوب شــرق آســ ، حيــث لــم تع
ــة، أزمتهــا مــن خــال اســتها النقد ــة التــي فرضــت مــن خاللهــا قيــودًا صــارمة علــى س ل برامجهــا الوطن

ات واســعة لتنفيــذ مــا يــراه  ــز صــالح ــة البنــك المر مواجهــة هــروب النقــد األجنبــي إلــى ل مناســبمعط
النقـد األجنبـي إلـى الـداخل ــة  حيـث ،الخـارج، واسـتجلب حصـيلة الصـادرات  بوتهـا المال خرجـت مـن 

،أكثر قوة خال ة ل عامين فق شروطها الوطن ة     .لتواصل مسيرة التنم
ع ال) 5-4-1( ة المشار االتنمو   ):res.com-www.syr(  مستدامة في ماليز

ر مصادر طاقة    ة المستدامة، ولقد استطاعت ماليزا تطو أثبت ماليزا نجاحًا في مجال التنم
قة للبيئــة صــة للعديــد مــن األســر الفقيــرة، صــد مــا أمنــت فــي الوقــت نفســه البيــوت والخــدمات الرخ  ،

ن عرضها في االتي: م   مسجلة نموذجًا رائعًا والتي 
ة: ) تجرة 5-4-1-1(   القر الذ

ون مـن حـوالي  ة هي تجمع م ه للتخفيف من وطأة الفقر، والقر الذ حتذ  عتبر نموذجًا 
ل مائة منزل منشـأة بتكلفـ شـ االعتمـاد  ـام للمنـزل الواحـد)، و ة (عشـرة أ اسـ صـة وخـالل فتـرة ق ة رخ

ـة  ـة بتقن م تار متضمنة لمرافـ تعل بير على مواد معاد استخدامها. وتبلغ مساحة القرة عشرن ه
ـة ورواقـًا لالجتماعـات العامـة  ـًا وصـاالت ترفيه متطورة ومراكـز للتـدرب علـى مهـارات العمـل ومالع

ــزًا  م ومر ــع تــدعم التعلــ ة انترنــت مــن الجيــل الرا شــ ــة مــزودة  ــادة، والقر لــإلدارة المــوارد ومرفقــًا للع
ـــة متكاملـــة علـــى أســـاس  اإلضـــافة إلـــى منظومـــة زراع ـــة،  ة االلكترون االلكترونـــي والخـــدمات الصـــح
الطاقــــة عبــــر اللوحــــات ــــد القــــر  مــــا يــــتم تزو ين.   االســـتدامة وتــــأمين الغــــذاء ومصــــدر رزق للقــــرو
ة.  ــة الصــغيرة والطاقــة مــن المــواد العضــو ل أساســي، إضــافة إلــى المحطــات الكهرومائ شــ ة  الشمســ
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ــات  ــــن الخزانـــ ـــر سالســـــل مـ ــــي لهـــــذه القــ ـــاج الزراعـ ـــتخدمة فـــــي اإلنتــ ــــمن االبتكـــــارات المســ مـــــا تتضـ
ــا إلــى أخــر ســفلى ــة مــن الخزانــات العل ــاه عبــر مســاق مائ ــة األســماك ونقــًال للم  المخصصــة لتر

ة حيث  ـاه، يليهـا أسـماك أقـل حساسـ ة الم ة لنوع ا لألسماك شديدة الحساس تخصص الخزانات العل
ســتخدمان  ــة السلســلة توجــد أنــواع األســماك الصــغيرة تليهــا الطحالــب اللــذان  ــاه، وفــي نها ــة الم لنوع

ــا. ــاه الصــرف الناتجــة فــي خزانــات األســم غــذاء لألســماك الموجــودة فــي الخزانــات العل اك تســتخدم م
ـة المـردود االقتصـاد والمزروعـة فـي أصـص مؤقتـة في ر األشجار  اتات عال وحقول الحبوب والن

ـــاه، وفـــي نفـــس الوقـــت تقلـــل مـــن  اجـــه الـــدقي مـــن الم احت ــات  اتـ ـــة وتـــزود الن ـــة التر تتجســـس رطو
ـة ل ات لـدواجن، استخدام األسمدة والمبيـدات. يـتم إطعـام الديـدان الموجـودة فـي انتـاج تحلـل االجـزاء الن

عـــض منتجـــات القرـــة ذات المـــ ـــتم تســـو  طيخ األصـــفر وأو ـــال نـــواع مـــن الخـــس ردود االقتصـــاد 
 واالعشاب واالسماك والدجاج.

ة التي يتم انشاؤها في ماليزا من واردات العائالت القاطنة في المنـاط  ترفع هذه القرة الذ
ة، وهي فـي نفـس الوقـت تعـزز مفهـوم االسـتدامة البي ومـة الماليزـة النائ ر أن الح الـذ ـة. والجـذير  ئ

ـة المتعلقـة  حـاث التقن ـة، إضـافة إلـى دعـم األ التوسـع فـي مشـارع القرـة الذ جددت التزامها مؤخرًا 
فة.    بها، وخاصة في مجال مصادر الطاقة النظ

ون المنخفضة: )5-4-1-2( عاثات الكر ة ذات ان  المدن الذ
ان ان مـن تعاني ماليزا تزايدًا س بيرًا حيـث ارتفـع عـدد السـ ـة عشـرًا  مليـون نسـمة عـام  ثمان

ة وعشرون إلى  1990 ان 2010مليون نسـمة عـام  ثمان توقـع أن يبلـغ عـدد السـ  ثالثـة وثالثـون ، و
قطن  2020مليــون عــام  مــا أن مســاهمة المــدن تبلــغ نحــو  %75ســ مــن  %50مــنهم فــي المــدن، و

ــاس الحــرار الكلــي عــاث مــنخفض انتــاج غــازات االحت ، فإنــه مــن الضــرور جــدًا إنشــاء مــدن ذات ان
ــة الرتفــاع درجــة الحــرارة علــى ســطح االرض. يتضــمن مشـــروع  ــون للتخفيــف مــن النزعــة الحال الكر
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م  عاثـات الكرـون وٕادارتهـا ونظامـًا للتقيـ ة المعتمد في ماليزـا التخطـ لمـدن منخفضـة ان المدن الذ
عاثـات  صـمة االن ن مـن حسـاب  ، مَ للمدينـة واالجـراءات الالزمـة لتغييرهـا فـي إطـار مشـروع تنمـو

عاث الكرون: ة منخفضة ان ن ة للمناط الس   ومن بين السمات األساس
عاثات الكرون. - 1 ة موحدة الن زة في إطار ميزان ة مر ن ة س ر وتنم  مشارع تطو
ـة والمشـي  - 2 ـة االستخدام السهل ألنظمة النقـل العامـة والـدراجات الهوائ مـا يجعلهـا بـدائل جذا

اســـات تـــدعم تشـــارك وســـائل النقـــل الخاصـــة  ترافـــ ذلـــك مـــع س ارات، و ـــادة الســـ ق مقارنـــة 
ة المرور. ا أفضل لحر ا  وتخفيف السرعة انس

م والتنفيــذ، وٕاعــادة التأهيــل  - 3 ــاه والطاقــة فــي مراحــل التصــم فــاءة منظومــات الم ج لرفــع  التــرو
 الستخدام مصادر الطاقة المتجددة.واإلصالحات، إضافة إلى دعم التوجه 

ــاه األمطــار والحــد مــن  - 4 ــز واالدارة الفعالــة لم ــة الداعمــة ألنظمــة التكييــف المر ــة التحت البن
ضانات. ة للف  اآلثار السلب

ا والمقامــة  تعتبــرو  ــة فــي جنــوب شــرق آســ ندر فــي جنــوب ماليزــا أولــى المــدن الذ مدينــة اســ
ـالرغم مـن مسـاحتها الكبيـرة على أساس التكامل االجتماعي وخفض  ـة، و عاثـات الكرون  2225االن

ـالغ عـام ل انها ال سمبورغ، وعدد سـ مليـون نسـمة،  1.3نحـو  2011م مرع التي تعادل مساحة لو
ـــة واإلدارة المســـتدامة لمواردهـــا ـــى البيئ ـــا عل ـــاس  ،إَال إن الحف ــا تصـــدره مـــن غـــازات االحت ـــاء مـ ق وٕا

عة ات هذه المدينة. الحرار في مجال قدرة الطب   على االمتصاص والتكيف لها من أولو
ات: ونـدوراك ادرات أهـالي منطقـة  ألـف نسـمة مـن  مئـة وسـتة عشـريتـألف هـذا التجمـع مـن نحـو  م

ســعون  ، و ــل منهــا مــن خمســة طوابــ ة يتكــون  ن قطنــون فــي مجمعــات ســ ذو الــدخل المحــدود، و
ه في تطبي مفهوم االستدام حتذ  ن نموذج  ادرة (المشروع) من  ة في الضواحي.لتكو وتتألف الم

  عدد من النشاطات:
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ات إنتاج الطاقة  - 1 عه لشر اتي الذ تم استخدامه في الطبخ من البيوت و جمع الزت الن
ة.  العضو

ني. - 2 مطابخ التجمع الس  إنتاج االعشاب والخضار والفاكهة في حدائ ملحقة 
مساعدة ال - 3 ل فضالت الحدائ إلى سماد  ة تمز ومستودعات التخمير واستخدامها في تحو

ة.  الحدائ المنزل
ع المعدات واالدوات القابلة إلعادة االستخدام. - 4 ه ب  سوق صدي للبيئة يتم ف

ســاعد  ان التجمــع علــى مســاعدة أنفســهم فــي انتــاج وس ــةالمشــروع ســ طازجــة ونشــاطات  أغذ
ات وا ة النفا م ًا، وفي نفس الوقت تقلل  طة.منتجة اقتصاد   لزوت التي تلوث البيئة المح

ة إلى ثروة:مشروع ) 5-4-1-3( ات العضو ل النفا  تحو
ـأن الفضـالت التـي تنتجهـا صـناعة زـت النخيـل  ـه حـديثًا  عد االكتشاف الـذ تـم التوصـل إل

قة ة صد مائ ح مودًا  ن تكررها لتص حت ماليزا على للبيئة وذات مردود اقتصاد عاٍل.  م أص
الغـــة  أبـــواب ة غيـــر مســـبوقة نتيجـــة المســـاحات الهائلـــة التـــي تغطيهـــا هـــذه الزراعـــة وال أرـــاح اقتصـــاد

الد.  15% ل واسـع حيث من مساحة ال شـ ستخدم لب الثمرة إلنتاج الزوت والتي بدورها تسـتخدم 
مـواد التجميـل ومعجـون االسـنان. في الطبخ، إضافة للعديد مـن المنتجـات االسـتهالك قـة ة  تتـرك ط

ة  ــة نســ ع التقليد فضــالت،  %40التصـن ــات التــي يــتم اســتخدامها  ــاف والغــالف وفــروع الن مــن االل
قة للبيئــة ذات عائــد  ــة صــد ائ م ــة الحديثــة الحصــول منهــا علــى مــواد  اســتخدام التقن ــن  م ولكــن 

قــدر المختصــون أن عائــد المعالجــة  بيــر وتــوفير االف فــرص العمــل، حيــث  فقــ  %20اقتصــاد 
ة الناتجة من صناعة زـت النخيـل،من ا ات العضو ًا ب لنفا ـن  ثمـاننينوالمقـدرة سـنو م مليـون طـن، 

ــــار دوالر فــــي عــــام  ثالثــــينأن يبلـــغ نحــــو  ــــادة ســــوق المــــواد مـــا . 2025مل ــا إلــــى ق تخطــــ ماليزــ
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ة  ائ م قة للبيئةالك طرة علـى هـذا السـوق،الصد ـة للسـ الفعـل اجـراءات عمل قـد ، وقد بدأت  ر والـذ 
مة الصناعة إلى  ار  مئةأن ترتفع ق   .2020حلول عام دوالر مل

ة5-4-2(   :) الدروس المستفادة من التجرة الماليز
ن االستفادة منها وهي: م ن أن نخلص إلى مجموعة من الدروس    م

ة تحترم حقوق األفراد- 1 موقراط  .إقرار مبدأ الشور من خالل نظم د
ن التوصل إلى اتفاقات تشتر  - 2 ات مختلفةاك فيها المصالح م  .لماليزين رغم وجود عرق
ة- 3 ة لبناء االقتصادات الوطن اس ة الس  .االستفادة من الظروف العالم
ة- 4 اسي. في ظل استقرار ولن يتحق هذا إالَ  ،االعتماد على الذات في بناء التجارب التنمو   س
ات المشـا- 5 ــة االقتصــاد ـة بتقو م مــا يــؤد إلـى قــوة واســتقالل االسـتفادة مــن التكــتالت اإلقل ة  ر

انات في المح الدولي  .هذه الك
جني ثمارها - 6 ه و ة تقوم  شر فاإلنسان هو عماد التنم فاءة رأس المال ال  .رفع 
حلقة وصل بين الشعب - 7 ة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرة  إعطاء دور لمشار

ومة.  والح
ع االقال- 8 ة على جم م معـينأن تتوزع التنم ـه الكثيـر م دون القصـور علـى أقلـ ، ممـا يترتـب عل

ة التنم ة  ة والهجرة إلى المناط المعن ان الت مثل الكثافة الس  .من المش
الت مـع - 9 ة، وأن المش عاب التقدم التقني وأن المعرفة تراكم عد الزمني من حيث است ار ال اعت

الخط المرسو    مة.الوقت سوف تزول في وجود أداء منض 
ا:5-4-3( ة ماليز   ) العوامل التي ساعدت على نجاح تجر

ة ساعدت على نجاح تجرة ماليزا وهي: اس ة وس   هناك مجموعة عوامل اقتصاد
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ــة، حيــث يتميــز  - 1 مثــل حالــة خاصــة بــين الكثيــر مــن الــدول النام ــا  اســي لماليز المنــاخ الس
ة ة االقتصاد التنم الء وذ .بتهيئة الظروف المالئمة لإلسراع  لك أن ماليزا لم تتعرض الست

رين على السلطة   .العس
ة القائمـــة علـــى أســـس  - 2 اســـ ــين األحـــزاب الس ــرارات مـــن خـــالل المفاوضـــات بـ يـــتم اتخـــاذ القـ

ع األحوال ة في جم موقراط أنها د اسة ماليزا تتميز  ة، ما جعل س  .عرق
ــ - 3 ــة، وقــد أظهــرت ذل اســة واضــحة ضــد التفجيــرات النوو ــا س ك فــي معارضــتها تنــتهج ماليز

ا  ـــع دول جنـــوب شـــرق آســـ ـــة، وحملتهـــا التـــي أثمـــرت عـــن توق الشـــديدة لتجـــارب فرنســـا النوو
ـة مـن السـالح 1995العشر عام  ا منطقـة خال قـة إعـالن منطقـة جنـوب شـرق آسـ م على وث

ح.  ة بدًال من اإلنفاق على التسل ل المتاح للتنم ه التمو س على توج ، مما انع  النوو
ومــة - 4 ــا رفضــت ح ة،  ماليز ــة األساســ ض النفقــات المخصصــة لمشــروعات البن  حيــثتخفــ

ح   .في العالم في حيث قوة االقتصاد المحلي خامس دولةارتفع ترتيب ماليزا لتص
ان  - 5 بيرة من خـالل االعتمـاد علـى سـ ة تعتمد على الذات بدرجة  انتهجت ماليزا استراتيج

 .البلد
ــا بتحســين المؤشــرات االج تمــاهت - 6 ان علــى اخــتالف اعــراقهم، مــن خــالل ماليز ــة للســ تماع

ان دون تميز بين عرق أو طائفة.  ة للس ش  تحسين األحوال المع
ـــة فـــي تـــوفير رؤوس األمـــوال الالزمـــة  - 7 ـــرة علـــى المـــوارد الداخل بي ــا بدرجـــة  اعتمـــدت ماليزـ

ة  ــل االســتثمارات، حيــث ارتفــاع االدخــار المحلــي اإلجمــالي بنســ  خــالل الفتــرة % 40لتمو
ة )1970-1993( مــا زاد االســتثمار المحلــي اإلجمــالي بنســ . خــالل نفــس الفتــرة % 50، 

ه بلدان العالم النامي من  ه في الوقت الذ تعاني ف المرض والفقر والجهـل، فـإن مثلث وعل
ـــات مـــن القـــرن  ـــة منـــذ مطلـــع عقـــد الثمانين ـــان لهـــا مثلـــث آخـــر دفـــع بهـــا إلـــى التنم ـــا  ماليز
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ــات النمثلـــث الماضـــي وهـــو  ـ ا الـــثالث أولو ـــار هـــذه القضـــا اعت ع،  مـــو والتحـــديث والتصـــن
شـراكة) شـراكة تجمـع بـين األعــراق  يـز علـى مفهـوم (ماليزـا  مـا تـم التر ـة،  ة وطن اقتصـاد

ل منها المجتمع الماليز  ة المختلفة التي يتش  . والفئات االجتماع
حـذر حتـى منتصـف الثم - 8 اشـر  ـات، ثـم سـمحت لـه تعاملت مـع االسـتثمار األجنبـي الم انين

ل أساســـي فـــي صـــالح االقتصـــاد الـــوطني منهـــا. شـــ   الـــدخول ولكـــن ضـــمن شـــرو تصـــب 
ع  -     ـــة التـــي تشـــ ــتثمر األجنبـــي الصـــناعات الوطن أال تنـــافس الســـلع التـــي ينتجهـــا المسـ

 ة.حاجات السوق المحل
ة  -       .على األقل من جملة ما تنتجه % 50أن تصدر الشر
ات األج -    ـــر ــةالشـ ــ ـــل رأس مالهــــا المــــدفوع نحو  نب صـ ــــالتــــي  ســــمح لهــــا  انمليون دوالر 

ة عض الوظائف في الشر   .استقدام خمسة أجانب فق لشغل 
ــة - 9 ة للتنم ــا مســتقبل ــا لرؤ عــة ومتكاملــة منــذ ،امــتالك ماليز ة متتا  مــن خــالل خطــ خمســ

ــر االســتقالل وحتــى اآلن، بــل اســتعدت ماليزــا  مــن  ،والعشــرن للــدخول فــي القــرن الواحــد اً م
  .م والعمل على تحقي ما تم التخط له2020خالل التخط لماليزا 

ة وتغطيتهــــا لمعظــــم فــــروع النشــــا  - 10 ــــة الصــــناع ــة مــــن التنــــوع فــــي البن ــ وجــــود درجــــة عال
ة  ــــتهالك ــــناعات: االسـ ـــناعي (الصـ طة  -الصــ ــــ ة)-الوسـ ـــمال ـــر  ،الرأســ ـــذا األمــ ـــان هــ ــ ــــد  وقـ
ماليز  ة  اسات التنم ًا ونتيجة في الوقت عينهمحصلة لنجاح س اره سب ن اعت م  .ا ف

م  ــة تقــ ــا بتحقيــ التنم ــة ناجحــة، فلقــد اهتمــت ماليز ــا علــى أنهــا تجر ــة فــي ماليز ــة التنم تجر
ــة واألهــداف  ــة، مــع الموازنــة بــين األهــداف الكم ة واالجتماع الشــاملة لكــل مــن المظــاهر االقتصــاد

ة، مع االهتمام بهذه األخيرة ه من خالل ما يلي: على .النوع   ما ذهبت إل
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حيـث ال يـتم   .أ  ، ة عملت ماليزا على تحقي العدالة بـين المنـاط ان ة الم في مجال التنم
ــات،  ـل الوال ة فـي  ـة األساسـ ، فـازدهرت مشـروعات البن ـة منطقـة علـى حسـاب أخـر تنم

عهــا، فلــم يهمــل القطــاع الزراعــي  ة جم ــة النشــاطات االقتصــاد فــي ســبيل مــا اهتمــت بتنم
ـــتراتيجي، وٕانمــــــا تــــــم إمــــــداده  ــــار االســـ ــــاع التجــ ــــناعي الوليــــــد أو القطــ ـــة القطــــــاع الصــ ـــ تنم

الت والوسائل التي تدعم نموه، وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات األخر   .التسه
ـة والعدالـة   .ب م األخالق ـالق ها   جعلت اإلنسان محور النشا التنمـو وأداتـه، فأكـدت تمسـ

ـــة و  عهم علـــى العمـــل االجتماع ان وتشـــج ـــة الســـ ة، مـــع االهتمـــام بتنم المســـاواة االقتصـــاد
ــة الرائــدة، فضــًال عــن زــادة ملكيــتهم لهــا مــا وفــرت ألفــراد المجتمـــع . القطاعــات اإلنتاج

ــة،  ــات تحصــيل العلــم فــي مختلــف المراحــل، وتســهيل التــدرب ورفــع مســتو اإلنتاج ان إم
المستو الصحي، فنجحت ف مًا ونوعاً واالرتقاء  شة الماليزين  ات مع  .ي تحسين مستو

لي، حيـث عملـت علـى  .ج شـر أو التمـو ة االعتماد على الذات، سـواء ال انتهجت استراتيج
ة الالزمة الستغالل الموارد المتاحة  .حشد المدخرات المحل

ــة باهتمــت  .د ان األصــليين أو للمــاليزينتحســين المؤشــرات االجتماع ــان مــن الســ ، ســواء 
ين في الم ما أسهم ارتفاع نصيب المالو هاجرن إليها الذين ترحب السلطات بتوطينهم، 

ـــة، فضــــًال إلــــى تــــوفير رؤوس األمــــوال  ة للثــــروة فــــي القطاعــــات اإلنتاج ــتر ـــة المشــ الملك
صور  ة  ل التنم ة لتمو ة. ة متزايدة والتي أسهمت في التقليلالمحل  من الديون الخارج

عــة دور الدولــة فــي النشــ .ه ــة المتمثلــة طب موقراط ا االقتصــاد تــتم مــن خــالل القنــوات الد
ـع  نـة للنـاس فـي مناقشـة جم ة مم في األحزاب الماليزة المتعددة التي توفر أوسع مشار
ــع  قهـا الجـاد لجم ـة فــي تطب عـة السـلطة التنفيذ المصـلحة العامــة، ومتا ا المتعلقـة  القضـا

اسات التي يتم الموافقة عليه  ا.الس
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ــــت ا .و ـــاع عمل ــــى القطــ ة إل ـــف المشــــروعات االقتصـــــاد ــــة مختلــ ـــــل ملك ــــى تحو ومـــــة عل لح
ـــة،  ـ ـــداف القوم ــًا فــــي تحقيــــ األهـ ــ ـــراد وأشــــراكهم عمل ة األفـ ـــت مســــؤول ـــد نمـ ــاص، فقـ الخــ
ة،  ـــة واالســـتراتيج ـــة االجتماع ســـهم خـــاص فـــي إدارة المؤسســـات ذات األهم واحتفظـــت 

ـة واإلشـراف ع ومـة مـن  .ليهـالعدم التخلي عن دورهـا فـي ممارسـة الرقا مـا أسـهمت الح
طالة  ة للتحول إلى القطاع الخاص عن طر منح تأمين ضد ال التقليل من اآلثار السلب

لها إلى القطاع الخاص  . للعاملين في الخدمات التي تم تحو
  ) الخالصة:5-5(

ـــة المســـتدامة، مـــن حيـــث المشـــارع    ـــة فـــي مجـــال التنم عـــض الـــدول النام تـــم عـــرض تجـــارب 
فـي قة في هذه الدول التي تراعي تحقي دخل، وخل فـرص عمـل، مـع المحافظـة علـى البيئـة، المط

  األردن وسنغافورة وماليزا.
ــة الطيــور، ومشــروع إعــادة            حيــث تــم عــرض المشــارع المنجــزة فــي األردن وهــي، مشــروع مراق

ة ة. وفي ماليزا تم عرض مشروع المدن الذ ة ضانا األردن ر، ومحم ة التدو ، ومشروع المدن الذ
ة إلـى ثـروة. وفـي سـنغافورة تـم  ات العضو ل النفا عاثات المنخفضة الكرون، ومشروع تحو ذات االن

، و  م الحضر ة، ومشروع التنظ عرفعرض مشروع القر الذ ة أو ما  مزارع  مشروع المزارع الرأس
  السماء.

ـا هـذه التجـارب، وطـرق تعامـل إن هذه التجارب تساعدنا وتعطينا الدافع في االس           تفاذة من مزا
ـة ـة الليب م التجرة التنمو قودنا إلى تقي ات، األمر الذ  ، مـن حيـث هذه الدول مع المعوقات والتحد

ـــة خـــالل العقـــود  أداء االقتصـــاد، ومـــا حققتـــه مـــن أهـــداف، والقصـــور الـــذ حصـــل خـــالل هـــذه التجر
ة.   الماض
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  الفصل السادس
ة التنم م التجر ة في االقتصاد الليبيتقي   و

  مقدمة:ال) 6-1(
ـة الشـاملة، ولقـد  ات ألحـداث التنم عين لقد تبنت الدولة النهج االشـتراكي منـذو مطلـع عقـد السـ

ـة المـواطن استغلت  شرة من أجل زادة دخل الفرد، وتحسين مستو رفاه ة وال ع الدولة الموارد الط
االعتمـــاد علـــى المـــوارد والعناصـــر ال ـــة، وتقليـــل االعتمـــاد علـــى الخـــارج بخلـــ اقتصـــاد الليبـــي،  محل

ًا. تفي ذات   م
تـب لهـا االسـتمرار، نظـرًا العتمادهـا علـى مـورد وحيـد ناضـب غيـر  غير أن هذه التجرـة لـم 

ة. ة في االسواق الدول   متجدد، أسعاره متقل
ــا خــالل العقــود ال ــة فــي ليب ــة التنمو م التجر ــه ســوف نقــوم فــي هــذا الفصــل بتقــ ة، وعل ماضــ
ضـاح االجـراءات والبـرامج والخطـ التـي  مـا سـيتم ا ة،  ـة والسـلب ضاح الجوانـب االيجاب  انتهجتهـاوا

ات التي واجهتها، الدولة،  ل  تلك البرامج والخط في تلك الفترة.والعوائ والصعو   ومصادر تمو
اســات واألداء    ــة مــن خــالل االهــداف والس والواقــع فســيتم فــي هــذا الفصــل عــرض هــذه التجر

  والمستهدف.
ة ) األهداف6-2(   :التنمو

ة، فلقــد  ات مــن القــرن الماضــي ازداد تــدخل الدولــة فــي األنشــطة االقتصــاد عين منــذ مطلــع الســ
ـة مـن خـالل  ة واالجتماع ـة االقتصـاد نهجت الدولة أسـلوب التخطـ الشـامل مـن أجـل تحقيـ التنم

انت طب ات المتاحة سواء  ان ص الموارد واإلم فهـا فـي خطـ تخص شـرة، وتوظ ة أو  ة أو ماد ع
ة شاملة وطموحة.                                        ة تستهدف تحقي تنم ات تنمو   وميزان
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ــن االقتصــاد الــوطني مــن  )2006-1970(فتــرة الخــالل و  صتم ــة ضــخمة  تخصــ مــوارد مال
ـة والعديـد مـ ـة والخدم ـل ذلـك مـن لتنفيذ العديد من المشروعات اإلنتاج ة،  ـة األساسـ ن مشـارع البن

ة لالقتصاد الليبي.  عاب   أجل دعم وزادة القدرة االست
ات مـن القـرن الماضـي تحسـن ملحـو فـي أسـعار الـنف الخـام، األمـر  عين ولقد شهد عقـد السـ

مجموعـة مـ ات  عين ذلك تميز عقد الس ة،  ل الالزم لإلنفاق على المشارع التنمو ن الذ وفر التمو
ة، وقــد  ًا علــى األنشــطة االقتصــاد طرته تــدرج ــام ســ ع القطــاع العــام وٕاح اإلجــراءات اســتهدفت توســ

ة) عـام  عض األنشطة الزراع استثناء  الكامل، ( م االقتصاد  ، 1980تعاظمت هذه اإلجراءات بتأم
وزـع الـذ اسـتهدف أعـادة ت 1973لسنة  64ما صدر خالل نفس الفترة قانون ضرائب الدخل رقم 

قات.    الدخل، وتقليل الفوارق بين الط
ة، وخاصة ارتفاع أسعار النف في تلـك  ة والتغيرات االقتصاد اس هذه الظروف واألحداث الس

، جعلـــت الدولـــةالفتـــرة، وانتهـــاج البلـــد ألســـلو  ـــز ة  ب التخطـــ المر تضـــع مجموعـــة خطـــ اقتصـــاد
ـــة. فلقــــد تـــــم إعــــد ـ ة واالجتماع ـــداف االقتصــــاد ــــ األهـ ـــي: الخطـــــة لتحقي ــــذ ثــــالث خطــــ وهـ اد وتنفي

ــة( ة(1976-1973الثالث ة(1980-1976)، والخطــة الخمســ )، 1985-1981)، والخطــة الخمســ
ة ة تطمح إلى تحقي األهداف اآلت ة إنمائ اع إستراتيج   :) 36:2005محمود،( وذلك بإت

ع مصادر الدخل القومي وتقليل االعتماد على قطاع النف والغاز. - 1  تنو
اجات االقتصاد الوطني.تقنين اإل - 2 ما يلبي احت  نتاج من النف 
ما يلبـي االسـتهالك المحلـي وتـوفير فـائض  - 3 ر ودعم قطاع اإلنتاج الزراعي والصناعي  تطو

ة.  للتصدير من أجل توفير العملة األجنب
 إعادة توزع الدخل ودعم قدرات أصحاب الدخول المحدودة. - 4
ة المتاحة.االستغالل األمثل للطاقات والموارد الط - 5 ع  ب
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ة. - 6 ة التنم عمل شرة من أجل اإلسراع  ة الموارد ال   تنم
 تحقي االكتفاء الذاتي. - 7
ع االقتصاد القومي - 8 ـل االقتصـاد بتغييـر االقتصـاد إلـى تنو ات فـي اله ، ومعالجـة الصـعو

ة تضـمن  صـناعات أساسـ ون اقتصـاد مـدعومًا  عتمد على الـنف فقـ ، بـل سـ اقتصاد ال 
ة. مصدرًا من ات النمو والتنم ل عمل ع تمو ستط  الدخل 

ـــة فـــي الســـوق  - 9 ـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى الســـلع، وخاصـــة المنتجـــات الغذائ المســـاهمة فـــي تلب
 المحلي.

يز على الصناعات التي تنتج منتجات تحل محل الواردات. - 10  التر
 خل فرص عمل جديدة. - 11
ة المتوازنة. - 12 ان ة الم   تحقي التنم

ــم تســـتكمل ا ـــه لــ ســــبب انخفــــاض إال أن ــات  ــــة خـــالل عقــــد الثمانينـ لعديــــد مـــن المشــــارع التنمو
ل أكثــر مــن  ــة والتــي تشــ اإلضــافة إلــى توســع القطــاع ايــرادات الدولــةمــن  %98اإليــرادات النفط  ،

ة على خزانة الدولة النخفاض  اء المال ل ذلك أد إلى زادة األع ةالعام،  ، عائدات النف من ناح
.وقلة حصيلة الضرائب ل ة القطاع الخاص في النشا االقتصاد   عدم مشار

ونظرًا النخفاض إيرادات الدولـة، ومـن أجـل المحافظـة علـى المسـتو االسـتهالكي للمـواطنين، 
ة، فلقد انخفض األنفاق االستثمار في هـذه  انت هذه المحافظة على حساب المشارع اإلنتاج فلقد 

ــات ســنو ح العمــل بواســطة ميزان ــة علــى المشــارع الفتــرة، وأصــ ة االلتزامــات المال ة اســتهدفت تصــف
اإلضافة إلى المشارع المتعاقد عليها ولم تنفذ. ة واستكمال المشارع المستمرة،    المنته

 فتـــرة علـــى دور أساســـي للقطـــاع العـــام، مـــع إتاحـــة الفرصـــة للقطـــاع األهلـــي فـــيالتميـــزت هـــذه 
الصـــناعة والتجـــارة، حيـــث لخطـــ اتجهـــت إلـــى ذات األهـــداف التـــي الحـــ أن ا عـــض المجـــاالت 
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ة، وتم  ة االستثمارات وزادة استغالل الطاقات اإلنتاج قة، مثل تحسين إنتاج وردت في الخط السا
ــــة والنقــــل والمواصــــالت  ل ــــة ومشــــارع الصــــناعات التحو يــــز علــــى استصــــالح األراضــــي الزراع التر

  والكهراء.
ات عا ة عقد التسعين ـة لالرتفاع، فنجد دت أسعار النفوفي نها ـل التنم بتغيـر تتـأثر  أن تمو

ــعار الــــنف ــــر االقتصــــاد الســــائدأســ ـــذلك أهــــدافها، والف عــــًا لـ . إن انتهــــاج الدولــــة للــــنهج ، وتتغيــــر ت
م المجاني  الدعم والتعل ع االستهالكي  ة لألهداف ذات الطا االشتراكي، جعلت الدولة تعطي األولو

ة وخــدما ة والضــمان ــالرغم مــن توســع دور القطــاع األهلــي فــي والخــدمات الصــح ة  ــة األساســ ت البن
  اآلونة األخيرة.

ــة التــي نفــدت خــالل ( ة التنم ، فلقــد اســتهدفت إســتراتيج نــاءًا علــى مــا ســب ) 2006-1970و
ة العامة للتخط تحقي مجموعة من األهداف أبرزها   :)9:2004،(اللجنة الشعب

ــة فــي القطاعــات غ - 1 الزراعــة والصــناعة تحقيــ معــدالت نمــو عال ــة،  ــة اإلنتاج يــر النفط
حرة ،  ع مصادر الدخل واإلنتاجوالكهراء والثروة ال  .بهدف تنو

ة. تحقي - 2 ة األساس ة من االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي من المواد الغذائ  معدالت مناس
ن على الصعيدين األفقي والرأسي بهدف توفير العن - 3 م والتكو ر برامج التعل اصر تطو

ة. ة التنم  المؤهلة والمدرة التي تحتاج إليها عمل
ة متوازنة. تحقي - 4 ة واجتماع ان ة م  تنم

ســبب تقلــب  عضـها،  ــة  موم عــض األهـداف وعــدم المحافظــة علـى د إن القصـور فــي تحقيـ 
ـات  ـل عنـد أعـداد الخطـ وعـدم مرونتهـا، نتيجـة للتقل عـة، نتيجـة العتمادهـا فـي التمو اسات المت الس

ة.أ ات السنو ، واالنتقال إلى الميزان   سعار النف
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اسات6-3( ا: ) الس عة في ليب   المت
اســـة  انــت الس ، فلقـــد  ات زاد حجـــم تــدخل الدولـــة فــي النشـــا االقتصــاد عين منــذ مطلـــع الســ
ــف  ــا علــــى مختلــ منتهــ بــــر حجمهــــا وه ـــة و ــرًا لتوســــع دور الدولـ ة، نظــ ـــع ــــة توسـ اســــة مال ـــة س عـ المت

ه  شمالقطاعات، وته شق دور القطاع األهلي وخاصة في عقد الثمانينات، ولقد شهد اإلنفاق العام 
ــة  ل ة. وقــد أدت التغيــرات المســتمرة فــي اله بيــرة خــالل العقــود الماضــ التســيير والتنمــو تطــورات 

ــات والمخصصــات ــع الميزان ــة إعــداد وتوز ف بيــرة فــي  ــات  ممــا أد إلــى  ،اإلدارــة للدولــة إلــى تقل
ــع تطــور حجــم النفقــاتصــعو مــا أن اإلنفـــاق  ،ة تت ــة.  م القطاعــات والجهــات المعن ة تقــو وصـــعو

عد ذلـك حتـى  ة عقد الثمانينات، غير أنه أخذ في التراجع  دا ات و عين التنمو تزايد خالل عقد الس
ـة، وٕالـى تق سبب االنخفاض الـذ طـرأ علـى عائـدات الـنف مـن ناح ة الثالثة، وذلك  ة األلف لـص بدا

. ة أخر   دور القطاع الخاص في النشا االقتصاد من ناح
اســـة اإلنفـــاقإن  س لهـــا س ـــر االشـــتراكي الســـائد، ولـــ ة هـــي نتيجـــة للف ــام التوســـع ف اهـــدأ  العـ

طالة ةاقتصاد ًا في ارتفاع األسعار ونسب ال انت سب ًا فـي الكثيـر مـن  بـل، محددة، بل  انـت سـب
عاني منها االقتصاد ة: المشاكل التي  اب اآلت   الليبي في الوقت الحاضر وذلك لألس

ـــان األنفـــاق العـــام  - 1 ة وتقليـــل لقـــد  ـــع القاعـــدة االقتصـــاد شـــقه االســـتثمار يهـــدف إلـــى تنو
.  االعتماد على النف

أ على الخزان - 2 حت ع زالـت ة العامة، فماضعف مساهمة المشروعات االستثمارة والتي أص
ات العاملي ًا.الخزانة العامة تتحمل مرت عد توقفها نهائ  ن حتى 

ـــاره  - 3 اعت ــادة الكبيــرة فــي حجــم التوظــف فــي القطــاع العــام  عــانى االقتصــاد الليبــي مــن الز
طالة المقنعة ، ولذلكمصدر التوظف الوحيد ا من ال  .عانت ليب
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الغـة فـي  - 4 ، فلقـد أد فـي الم نظرًا لضعف مساهمة القطاع الخـاص فـي النشـا االقتصـاد
فـي والتـي يتحملهـا  ،م على الـدخول واإلنتـاج واالسـتهالك واالسـتيرادفرض الضرائب والرسو 

ــة ــواطنين أصـــحاب الـــدخول الثابتـ ــة المـ ـ ـــر علـــى تـــدني مســـتو  ،النها بي ل  شـــ ـــر  ممـــا أث
شتهم.     مع

ص دور الدولــة وقصــره علــى الســلع   ــة التــي ترمــي إلــى تقلــ اســة المال وفــي أطــار إصــالح الس
لـة فـي أقامـة مشـارع لـم تثبـت جـدواها، وتحفيـز القطـاع الخـاص والخدمات العامـة، وعـدم دخـول الدو 

ة الخصخصة ال تـزال محـدودة ولـم تخفـف  . غير أن عمل من أجل المساهمة في النشا االقتصاد
ـــات  اإلضـــافة إلـــى أن عمل ـــة،  اءهـــا المال العـــبء علـــى الخزانـــة العامـــة بـــل رمـــا أدت إلـــى زـــادة أع

ـــة الزالـــت مســـتم ـــو الصـــرف خـــارج الميزان مـــا أن اإلنفـــاق االســـتهالكي ال يـــزال الم ن األهـــم فـــي رة، 
اسة اإلنفاق العام ( ةس حوث العلوم االقتصاد ز    ).3:2008،مر

ــة،  قــوم النظــام الضــربي الليبــي علــى التعدد ــة أســعارهو مــا  ل تعتمــد علــى التصــاعد  التــي ه
ــة متطرفــة فــي االرتفــاع.  ــل اللي مــا أن االقتصــادوجــاءت معدالتــه الحد س فــي حاجــة إلــى ه بــي لــ

ـــع  ـــأداة إلعـــادة توز ضـــربي علـــى هـــذه الدرجـــة مـــن التعـــدد والتعقيـــد، وحيـــث أن الضـــرائب تســـتخدم 
ـة، وعـدم التـوازن  اسـات الدولـة االنفاق الدخل، فإن سؤ توزع الدخل في االقتصاد الليبي مرده إلى س

ة ان ة الم ة االقتصاد حوث العلوم ا في برامج التنم ز  ة( مر   ).3:2008،القتصاد
ال يرجـع إلـى قلـة الضـرائب المفروضـة أو انخفـاض أسـعارها،  ما أن تـدني حصـيلة الضـرايب

ل صـرح  ش ة تستهدف  ة الدخل، وٕالى عدم وجود نصوص تشرع عود إلى ضي قاعدة ضر بل 
ة واالستثمار واإلنتاج ،تشجع االدخار حوث العلوم االقتصاد ز    ). 3:2008،( مر

ات حصــيلة قلــةإن  ة وانخفــاض أســعار الــنف فــي عقــد الثمانينــات والتســعين  اإليــرادات الضــرب
، ممــا دولــةال لســد العجــز فــي موازنــةأد إلــى االقتــراض مــن الجهــاز المصــرفي  مــن القــرن الماضــي،
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بيــر حتــى وصــل إلــى  حيــث ،أد إلــى تزايــد الــدين العــام ل  شــ مليــون  7777.2نمــا الــدين العــام 
  .1994دينار في عام 

ـــة خـــالل العقـــود الـــثالث األخيـــرة مـــن القـــرن الماضـــي لـــم تكـــن واضـــحة  اســـة النقد مـــا أن الس
انت في الغالب مساندة  ،المعالم واألهداف عة بل  الدوتا ة في الـ اسة المال سـت، ممـا للس فـي  انع

مــا لــم. رتفــاع األســعارأ ــة المتــوفرة للتــأثير علــى المتغيــر  و اســة النقد ــة تســتخدم أدوات الس ات النقد
ــار أن جلهــا  اعت اشــرة للمصــارف التجارــة  ــز بإصــدار توجيهــات م ــة، واكتفــى المصــرف المر الكل

. ز ة للمصرف المر   مملو
ـز إلـى  ساد مما عمد المصـرف المر مرحلة  ة حيث مر االقتصاد الليبي  ة األلف أما مع بدا

عــض اإلجــراءات التــي تعمــل علــى تنشــ االقتصــاد مثــل ت ض اتخــاد  ض ســعر الخصــم، تخفــ خفــ
مــا عمــل  عــض القــروض التــي تمنحهــا المصــارف،  ــادة ســقوف  معــدالت الفائــدة علــى القــروض، ز

ضًا على توحيد واستقرار سعر صرف الدينار الليبي. ز أ   المصرف المر
ز منذ عام  ة التي بدأها المصرف المر اسة التوسع ـذلك التوسـع 2004ونتيجة لهذه الس ، و

عمـد إلـى  في اإلنفاق ـز  ـل ذلـك جعـل المصـرف المر ة  العام، وما تولد عنها من ضغو تضخم
ة لتقليــل الطلــب الكلــي مثــل رفــع ســعر الخصــم  ماشــ اســة ان ــاطي %5اتخــاذ س ، ورفــع معــدل االحت

ـأداة المتصـاص جـزء  ،%20الودائع إلى على  مـا أدخـل شـهادات اإليـداع  وتحرر أسعار الفائـدة، 
زمن السيولة المتوف ة رة لد المصارف(مر   ).15:2008،حوث العلوم االقتصاد

مـا سـمح للقطـاع الخـاص واألجانـب المســاهمة فـي تملـك وٕادارة المصـارف التجارـة مـن أجــل 
فاءة أداءه. ر الجهاز المصرفي والرفع من    تطو

أنها غير متشددة نظرًا الر  ات اتسمت  عين اسة التجارة ففي عقد الس ما يخص الس تفاع أما ف
ــنف و  ــة لزــادة اإلنتــاج والنمــو. غيــر أنــه فــي عقــد ارتفــاع أســعار ال حصــيلة إيراداتــه، فلــم تكــن معرقل
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ـا  اسـة تجارـة مشـددة فـي ليب ات ونظرًا النخفاض أسعار النف فقد استخدمت س الثمانينات والتسعين
الموازنـات االسـتير  عـرف  ص الواردات ووضع ما  ة التـي بـدأت خالل هذين العقدين، حيث تم تقل اد

قــي  ،وقــد أدت هــذه اإلجــراءات إلــى ارتفــاع أســعار الســلع 1982عــام  التــالي انخفــض الــدخل الحق و
  لألفراد.

ـــة المتشـــدد اشـــرة علـــى الـــواردات، أدت إلـــى  ةفالرقا ـــة الم علـــى الصـــرف األجنبـــي والقيـــود الكم
اإلضــافة إلــى ســؤ اإل ــة للســلع.  دارة فــي المنشــات تشــوهات ســعرة تمثــل فــي ظهــور الســوق المواز

ة ونقـص المعـروض مـن السـلع ممـا أد إلـى  ص الموارد االقتصـاد العامة، مما أد إلى سؤ تخص
بير في األسعار.   ارتفاع 

اسة التشديد نجحت في تجنيب ميزان المدفوعات عجز  الرغم من أن س مـا سـاعدت بيرف  ،
ـة، غيـر أن  ـة الخارج عـاني في عدم تعـرض االقتصـاد الليبـي للمديون عـض المشـاكل العالقـة الزال 

طالــة، وعــدم تنــوع مصــادر الــدخل، وعــدم تحقــ معــدل النمــو  لة ال منهــا االقتصــاد الليبــي وهــي مشــ
ة.   المطلوب في القطاعات غير النفط

ــة  ــة األلف ــة مثــل الثالثــة ومــع بدا م التجــارة الخارج اتخــذت الدولــة عــدة إجــراءات مــن أجــل تنظــ
ض القيود علـى  توحيد سعر صرف الدينار، عض السلع المحظور استيرادها، وتخف وتحرر استيراد 

ـة، قانون التسعير الجبر للسلع المحم ـة  الصرف األجنبي، وٕالغاء العمل  ض الرسـوم الجمر وتخفـ
ـا  مـا تقـدمت ليب ة اإلنتـاج واالسـتهالك،  ما صـدرت قـرارات تقضـي بإخضـاع السـلع لضـر ة،  العال

ةلالنضمام إلى منظمة  ة التجارة العالم حوث العلوم االقتصاد ز    ).               19:2008،( مر
  ):2010 – 1973) األداء ( 6-4(

ح  معــدل نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي: - 1 قًا فــي تصــح ــالرغم مــن الجهــود التــي بــذلت ســا
ــاعي  ــرامج التحــــول االقتصــــاد واالجتمــ ــ ـــالل خطــــ و ــوطني، مــــن خـ مســــار االقتصــــاد الــ
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ا ة، آال إن هذه والميزان ة السنو المستو المطلوبت التنمو سـبب الجهود لم تثمر  ، وذلك 
ــة  تقلـب أسـعار الـنف وحصـيلة إيراداتـه مـن فتــرة إلـى أخـر  بجانـب ذلـك الضـغوطات المحل

ا منها الحصار االقتصاد اسات التي تضعها الدولة على ليب س على تقلب الس ، مما انع
ــس علــى مســتو  ــذ انع أداء االقتصــاد الــوطني، والتقلــب فــي معــدل نمــو النــاتج  األمــر ال

ــة أو األســعار الثابتــة، وانخفــاض معــدل مســاهمة  األســعار الجار  المحلــي اإلجمــالي ســواًء 
ة في الناتج المحلي اإلجمالي.  القطاعات غير النفط

انات الجدول رقم ( استعراض ب قي، و تدني معدل  ) يتبين1-6و حق نمو الناتج المحلي الحق
ــة معـــــدل ة، وخاصـــ ـــال ـــو ســ ـــالل الفتـــــرة ( نمــ ــت)1987-1983خــ انـــ  ،-4.20%،  -4.25%، -
انــت  )1994-1992(، وفـي الفتــرة مـن علـى التـوالي 14.70%-، 13.35%-، 0.31% حيـث 

  .لى التواليع  3.11%-،0.39%،0.95%-
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  )1-6جدول رقم (
قي   ومعدل نموه الناتج المحلي اإلجمالي الحق

  % معدل النمو  مليون دينار ناتج المحلي الحقيقيال السنوات
1973 13,248.54 - 
1974 22,213.55 67.67% 
1975 20,012.53 -9.91% 
1976 24,640.07 23.12% 
1977 26,565.22 7.81% 
1978 27,003.88 1.65% 
1979 29,143.67 7.92% 
1980 30,130.47 3.39% 
1981 24,783.26 -17.75% 
1982 26,502.49 6.94% 
1983 25,390.63 -4.20% 
1984 24,312.19 -4.25% 
1985 24,235.63 -0.31% 
1986 20,999.49 -13.35% 
1987 17,912.46 -14.70% 
1988 19,270.43 7.58% 
1989 20,657.26 7.20% 
1990 21,426.09 3.72% 
1991 23,557.59 9.95% 
1992 23,333.50 -0.95% 
1993 23,424.59 0.39% 
1994 22,696.61 -3.11% 
1995 24,308.26 7.10% 
1996 25,138.26 3.41% 
1997 25,494.16 1.42% 
1998 25,908.29 1.62% 
1999 25,225.73 -2.63% 
2000 26,077.34 3.38% 
2001 33,643.85 29.02% 
2002 33,350.87 -0.87% 
2003 37,604.00 12.75% 
2004 40,192.26 6.88% 
2005 43,966.10 9.39% 
2006 46,413.54 5.57% 
2007 48898.00 5.35% 
2008 50228.70 2.72% 
2009 49854.30 -0.75% 
ة              4.32% 52009.90 2010 حوث العلوم االقتصاد ز  انات مر ة، بنغاز المصدر: قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز    .2009 ، منشورات مر
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فـــي  %5القطــاع الزراعــي فـــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي، فلــم تتجــاوز نالحــ تــدني مســاهمة 
ــة األســــعار الثابتــــة خــــالل فتــــرة الدراســ ــم ( الســــنة  الجــــدول رقــ ســــبب أن جــــل  )،2-6مــــا موضــــح 

ـة محسـنة تـؤد  االستثمارات تم توجيها إلى مشارع استصـالح األراضـي ولـم تسـتغل فـي إدخـال تقن
اإلضــا ــاه وصــغر حجــم الســوق، ممــا زاد مــن األراضــي إلــى زــادة اإلنتــاج الفعلــي،  فة إلــى نقــص الم

التالي ضعف أداء هذا القطاع.   والمزارع العاطلة عن اإلنتاج، و
اسات الالزم تنفيـذها فـي قطـاع  حيث تتطلب ة أن يتناسب حجم األنفاق التنمو مع الس التنم

مصدر بديل للنف من أجل تحق ه  ع أن نعتمد عل ة المستدامة.الزراعة، حتى نستط   ي التنم
نالح انخفاض أداء قطاع الصناعة نظرًا النخفاض مساهمة هذا القطـاع فـي النـاتج المحلـي 

الجـدول رقـم  %5فلم تتعد مساهمة قطاع الصـناعة  اإلجمالي، مـا هـو موضـح  األسـعار الثابثـة 
ــة القطـــاع العـــام علـــى قطـــاع الصـــناعة، ممـــا أد )، 6-2( منـ ــبب ه ــوارد ســـؤ اســـتخداإلـــى سـ م المـ

وانخفاض الكفاءة والجودة ونقص السيولة لـد معظـم مشـروعات القطـاع العـام. فانخفـاض الطاقـات 
ــة، حيــث قــدرت الطاقــات المعطلــة  ــة والخدم ة فــي العديــد مــن القطاعــات اإلنتاج ــة والتشــغيل اإلنتاج

ة    ). 22:2003،(بوحبيل 1998من إجمالي الطاقات المتاحة عام  %60بنس
صـــفة عامـــة ـــاب التخطـــ المتكامـــل لتحديـــد حاجـــة االقتصـــاد الـــوطني مـــن  و فقـــد لـــوح غ

ـار العشـوائي لمواقـع المصـانع، وعـدم مراعـاة التناسـ بينهـا، ولـم تراعـى  المصانع، عالوة على االخت
ة لتلك المشروعات حث العلمي المالئمة البيئ ة لل  ).26:1992،( الهيئة القوم

ــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــاليمســاهمة القطاعــات غيــر النف مــا أن األســعار الثابتــة لــم  ط
الزراعـة  %49تتجاوز  ـة  ة للقطاعات غير النفط بيرة من مخصصات التنم الغ  ص م رغم تخص

ان والكهر  ـة اء واستصالح األراضيوالصناعة واإلس ة هذه المخصصات التنمو ، حيث وصلت نس
ة  ة  %95للقطاعات غير النفط ـالرغم مـن )2000-1970(خـالل الفتـرة من مخصصات التنم . ف
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ـــة أو األســـعار الثابتـــة، األســـعار الجار ـــة ســـواء  ســـبب أن  تحســـن مســـاهمة القطاعـــات غيـــر النفط
ــة مــن قطــاع الــنف تتحســن بتحســن أســعار  ــة تعتمــد علــى مخصصــاتها التنمو القطاعــات غيــر النفط

 ، األوهذا ال يتناالنف ة المستدامة  ما  عتمادسب مع أسس التنم على مصدر واحد قابل للنضوب. 
قطـاع المطــاعم  ـة فـي القطـاع الخـدمي  أن التحسـن الـذ حـدث فـي مسـاهمة القطاعـات غيــر النفط
قطــاع الزراعــة والصــناعة، األمــر الــذ ســيؤد إلــى  ــة  والفنــادق، ولــم تحــدث فــي القطاعــات اإلنتاج

ـة أكثــر، زـادة الطلـب علـى الـواردات مـن السـلع لسـد حاجــة السـوق المحلـي،  ممـا يتطلـب عملـة أجنب
ة ل القطاعات غير النفط زداد دور القطاع النفطي في تمو الجدول رقم ( و   .)2-6ما موضح 

ص  حيث ة لقطاع النف والغاز للفترة  %5تم تخص ،  2000-1970من مخصصات التنم
ـارزة فـي توليـد الـدخل القـومي، فلـم تقـل مسـاهمته عـن  انـة  حتـل م األسـعار  %50غير أنه الزال 

ة تمثـل أكثـر مـن  ـة %98الثابتة، والصادرات النفط ـل التنم منـة هـذا القطـاع فـي تمو ـد ه ، ممـا يؤ
وناته. ة مسار الناتج المحلي اإلجمالي وم ا وفي حر ـل 2-6والجدول رقم ( في ليب ) يوضح ناتج 

األسعار الثابتة    .يومساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي اإلجمال ،قطاع 
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  ) 2-6جدول رقم (
قي ة في الناتج المحلي االجمالي الحق   مساهمة القطاعات االقتصاد

 السنوات
الناتج المحلي 
ي االجمالي الحقيق
 مليون دينار

ناتج الزراعة 
ن الحقيقي مليو

 دينار
مساهمة قطاع الزراعة 

في الناتج المحلي 
 اإلجمالي%

ناتج الصناعة 
ن الحقيقي مليو

 دينار
همة قطاع الصناعة مسا

في الناتج المحلي 
 اإلجمالي %

ناتج القطاعات غير 
ون النفطية الحقيقي ملي

 دينار
مساهمة القطاعات غير  

ي النفطية في الناتج المحل
 اإلجمالي %

1973 13248.91 353.54 2.67 227.50 1.72 3341.60 25.22 
1974 22269.03 360.61 1.62 272.86 1.23 4237.47 19.03 
1975 20013.04 436.96 2.18 331.89 1.66 4887.04 4.42 
1976 24640.28 499.16 2.03 395.23 1.60 5561.34 22.57 
1977 26565.31 416.96 1.57 482.79 1.82 6174.50 23.24 
1978 27004.29 452.77 1.68 543.67 2.01 6791.68 25.15 
1979 29143.38 480.78 1.65 576.13 1.98 7433.15 25.51 
1980 30130.64 792.77 2.63 635.58 2.11 9241.94 30.67 
1981 24782.98 905.23 3.65 678.24 2.74 9536.98 38.48 
1982 26502.48 924.63 3.49 751.43 2.84 10219.55 38.56 
1983 25390.44 973.39 3.83 862.40 3.40 10048.23 39.57 
1984 24312.42 982.70 4.04 835.43 3.44 9745.28 40.08 
1985 24235.54 989.90 4.08 909.41 3.75 8796.11 36.29 
1986 20999.77 1075.38 5.12 843.84 4.02 8555.94 40.74 
1987 17424.62 1091.18 6.26 777.81 4.46 7577.82 43.49 
1988 19270.42 1101.76 5.72 872.58 4.53 8421.51 43.70 
1989 20657.49 1116.74 5.41 909.76 4.40 8820.70 42.70 
1990 21426.23 1166.11 5.44 959.94 4.48 8421.17 39.30 
1991 23557.57 1162.31 4.93 934.56 3.97 8864.39 37.63 
1992 23338.82 1233.64 5.29 1026.66 4.40 9005.15 38.58 
1993 23424.62 1181.29 5.04 1176.27 5.02 9516.32 40.63 
1994 22696.76 1186.93 5.23 981.55 4.32 8918.64 39.29 
1995 24308.15 1206.33 4.96 1037.96 4.27 9825.65 40.42 
1996 25138.13 1219.77 4.85 1089.64 4.33 10297.21 40.96 
1997 25494.21 1300.23 5.10 1147.43 4.50 10488.86 41.14 
1998 25908.08 1307.41 5.05 1116.43 4.31 10567.84 40.79 
1999 25225.55 1269.35 5.03 1169.30 4.64 10734.76 42.56 
2000 26077.35 1309.54 5.02 1284.53 4.93 11401.82 43.72 
2001 33643.92 1241.58 3.69 1653.41 4.91 15252.82 45.34 
2002 33350.94 1288.26 3.86 1733.71 5.20 16483.43 49.42 
2003 37604.08 1333.00 3.54 1991.91 5.30 17386.10 46.23 
2004 40192.34 1397.06 3.48 2118.01 5.27 18946.27 47.14 
2005 43966.19 1504.68 3.42 2252.51 5.12 21137.89 48.08 
2006 46413.64 1651.36 3.56 2358.41 5.08 22594.69 48.68 

ة حوث العلوم االقتصاد ز ال انات مر ،المصدر: قاعدة ب ة، بنغاز حوث العلوم االقتصاد ز ال   .2009 ، منشورات مر
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ة: - 2 طًا  تحق الميزان سـ ، وتحقـ عجـزًا أو فائضـًا  ة فائضًا عندما ترتفع أسعار النف الميزان
، و  ، قد رغم أنها العندما تنخفض أسعار النف حققت عجـزًا فـي فتـرات ارتفـاع أسـعار الـنف

قة، أو سبب ارتفاع النفقات العامة،  وذلك سبب استكمال مشارع لم تنجز في فترة سـا أو 
لــنهج االشــتراكي النتهــاج افلســفة الدولــة فــي ســبب ارتفــاع تكــاليف األمــن والــدفاع، أو تغيــر 

. م أن الدولة هي الممارس الوحيد للنشا االقتصاد ح   الذ يتطلب زادة نفقات الدولة، 
ة العامة في االقتصاد احيث  -1972الفتـرة (لليبي حققـت عجـزًا فـي خـالل نالح أن الميزان

بر حجم اإلنفاق التنمو خالل 1978) وفي عام 1976 سبب  وفـي عقـد الثمانينـات  تلك الفترة.، 
خــالل عــام  ) مليــون دينــار1344.7(العجــز ، حيــث بلــغ 1990-1981ققــت عجــزًا خــالل الفتــرة ح

من1986 ـــة له ــ ــات الدول ـــــادة نفقـــ ــــنف وز ــعار الـ ـــبب انخفـــــاض أســـ ســ ــــطة ،  ـــم األنشـ ــا علـــــى معظــ تهـــ
ة، وانخفـاض حصـيلة الضـرائب لتبنـي الدولـة الـنهج االشـتراكي ومـا نـتج عنـه مـن مصـادرة  االقتصاد
ر خــالل تلـــك الفتـــرة، ثــم اختفـــى العجـــز رغـــم  أمــالك القطـــاع الخـــاص، وزــادة حجـــم اإلنفـــاق العســـ

ــت مــــع ا فــ ـــة تك ـــد التســــعينات، غيــــر أن الدولـ ــة عقـ ــ ــعار الــــنف فــــي بدا لوضــــع الجديــــد انخفــــاض أســ
ـة التسـييرة ممـا أسـهم  ة علـى حسـاب الميزان ، فخفضت المخصصات التنمو النخفاض أسعار النف
عـض األعمـال،  ـالرجوع لممارسـة  ود وتدني معـدل النمـو، حيـث ُسـمح للقطـاع األهلـي  في تفاقم الر

ــل عــن ــة العامــة مــن جهــة، وتــوفير مصــدر جديــد للتمو ــ  مــن أجــل تقليــل الضــغ علــى الميزان طر
ــم (الضــــرا ، والجــــدول رقــ ــــة مــــن جهــــة أخــــر عــــض 3-6ئب والرســــوم الجمر ) يوضــــح العجــــز فــــي 

  السنوات.
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  )3- 6جدول رقم (
المليون دينار اإليرادات واالنفاق العام والعجز ة  وم   في الموازنة الح

  العجز بالمليون دينار  االنفاق العام مليون دينار  يرادات الدولة مليون دينارا  السنوات
1972  732.6  742  9.4  
1973  750.2  903  152.8  
1974  1703.9  1867.7  163.9  
1975  1628.3  2656.1  1027.8  
1976  2461.4  2696.7  235.3  
1978  2685.6  3268.9  583.3  
1981  5092.2  6389.6  1297.4  
1982  4422.0  5131.9  709.9  
1983  3717.1  4502.9  785.8  
1984  5445.1  4610.0  1164.9  
1985  3012.0  3905.4  893.4  
1986  2205.3  3550.0  1344.7  
1987  2121.6  2963.4  841.8  
1988  2348.6  2947.4  598.8  
1989  2651.8  2793.4  141.6  
ة                310.6  2752.0  2441.4  1990 انات العلوم االقتصاد ز ب ة،المصدر: مر حوث االقتصاد ز ال   .2009بنغاز  ، منشورات مر

ـــة عمالـــة: ال - 3 ـــة تحســـنًا فـــي إدارة وتشـــغيل المؤسســـات اإلنتاج شـــهدت مســـاهمة العمالـــة الليب
ـًا  ـًا عال ا طل ة في ليب عينات فلقد تطلبت المشروعات اإلنمائ ة عقد الس ة، فمنذ بدا والخدم
ـة، فـتم اسـتقطاب عمالـة وافـدة  ن من المسـتطاع تأمينـه مـن مصـادر محل على العمالة لم 

ـــا ـــة مـــن  حيـــث زادت، مـــن خـــارج ليب ، إلـــى 1970نســـمة عـــامألـــف خمســـين العمالـــة األجنب
معنــى أن 160إلــى  1997، ثــم انخفضـت عـام1983عـام ألـف نسـمة562.1 ألـف نسـمة، 

ة قد ارتفعت من  ة إلى مجموع القو العاملة الليب ، إلى 1970عام %11.5العمالة األجنب
الرغم 56:2005،محمود(1997عام %13.2، ثم انخفضت إلى 1983عام 47.7% ). ف

ـــا الزالـــت تعتمـــد علـــى الخبـــرات  ـــة، غيـــر أن ليب مـــن هـــذا التطـــور فـــي حجـــم العمالـــة الوطن
ضـــيف عنصـــرًا جديـــد مـــن عناصـــر االعتمـــاد علـــى العـــالم  ـــة والعمالـــة الوافـــدة، ممـــا  األجنب
شرة، وقلة تنميتها وتأهيلها، ونقص المراكـز  ر في الموارد ال الخارجي. فنظرًا لنقص التطو
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، وعـدم موافقـة مخرجـات النظـام  شـر ة، ونقص االستثمار فـي العنصـر ال ة والتأهيل التدرب
ة  عة األعمال والوظائف التي تتطلبها عمل ة العاطلة مع طب مي الليبي والعمالة الوطن التعل
اإلضافة إلى معاناة االقتصاد الليبي  ة،  التالي ضعف أداء العمالة الليب ا، و ة في ليب التنم
ـــة  ة وانخفـــاض إنتاج منـــة القطـــاع العـــام علـــى األنشـــطة االقتصـــاد طالـــة المقنعـــة له مـــن ال

  العامل الليبي.
م والصحة: - 4 م والصـحة التعل ات والثمانينـات  شهد قطاع التعل عين بيـر فـي عقـد السـ تطـور 

مـــن القــــرن العشــــرن، نتيجـــة لألنفــــاق الكبيــــر علـــى هــــذين القطــــاعين فـــي الخطــــ التحــــول 
ة ــة خــالل الفتــرة  االقتصــاد ــة )1986-1973(واالجتماع م ، فلقــد زاد عــدد الوحــدات التعل

ــا، ممــا  ة إلــى خــارج ليب عثــات الدراســ اإلضــافة ال بيــر خــالل هــذه المــدة،  ل  شــ ة  والصــح
شــر فــي تلــك الفتــرة. غيــر أن هــذا النمــو لــم  رفـع مــن نمــو معــدل االســتثمار فــي العنصــر ال

ـــتـــب لـــه االســـ انتمرار، فنتيجـــة لز ـــة لهـــذين ادة عـــدد الســـ ــات التنمو ، وتـــدني المخصصـ
ـة  م ، فلقـد اسـتمر تـدني مسـتو أداء الخـدمات التعل سبب انخفاض أسعار الـنف القطاعين 
ــة المســـتدامة.  ـ دولـــة تســـعى لتحقيـــ التنم ـــا  ة، وهـــذا ال يتوافـــ مـــع توجهـــات ليب والصـــح

تم شرة مؤهلة ومدرـة و ة المستدامة تتطلب عناصر  مسـتو صـحي وثقـافي فالتنم تعـون 
ل  شــ ــة والمحافظــة علــى البيئــة واســتغالل الطاقــات المعطلــة  ــادة التنم ــنهم مــن ق م جيــد، 

  علمي وعقالني يتناسب مع البيئة.
ان: - 5 ات والثمانينـات مـن  اإلس عين بيـر خـالل عقـد السـ ل  ش ة  ن تطور بناء الوحدات الس

تـــب لـــه  ســـبب نقـــص القـــرن الماضـــي، غيـــر أن هـــذا النمـــو لـــم  ــًا، وذلـــك  ضـ االســـتمرار أ
بيــر فــي الوحــدات  ة، والنتيجــة حــدوث عجــز  ن المخصصــات الالزمــة لبنــاء الوحــدات الســ

ة وصل إلى  ن ة عام130الس ن   ).23:2003،(بوحبيل 1998 ألف وحدة س
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  :) الواقع والمستهدف6-5(
ا تحقي مجموعة أهداف أهمها:      ة في ليب ة التنم   استهدفت إستراتيج

قي. - 1 ة في الناتج المحلي اإلجمالي الحق  تحقي معدالت نمو عال
ة، منها الزراعة  - 2 ع مصادر الدخل واإلنتاج، وزادة مساهمة القطاعات غير النفط تنو

مصدر أحاد  حرة، بهدف تقليل االعتماد على النف  والصناعة والكهراء والثروة ال
 للدخل واإلنتاج والتوظيف.

ن، بهدف توفير االستثمار في العن - 3 م والتكو ر وتكثيف برامج التعل شر بتطو صر ال
ة. ة مشروعات التنم  العناصر المؤهلة والمدرة التي تحتاجها عمل

ة متوازنة.  - 4 ة واجتماع ان ة م   تحقي تنم
ـــة،  ة واالجتماع ـــة االقتصـــاد نهـــج االقتصـــاد الـــوطني أســـلوب التخطـــ الشـــامل لتحقيـــ التنم

ــة تســتهدف تحقيــ وتوظيــف المــوارد ال ــات تنمو ــة، مــن خــالل خطــ وميزان شــرة والماد ــة وال ع طب
ــــرة  ــــالل الفتــ ـــــا، فخــ ـ ـــات ليب ــت  )2006-1970(طموحـــ ــــة بلغــــ ــ ـــات إنمائ ــــة مخصصـــ ـــدت الدولــ رصـــ

مليون دينار، غير أن ما تم أنفاقه فعًال خالل نفس الفترة من قبل مختلف األنشطة فـي  80372.8
ـــع المنـــ ـــا حـــوالي االقتصـــاد الـــوطني، وفـــي جم ـــات  69233.3اط فـــي ليب مليـــون دينـــار مـــن ميزان

معــدل تنفيــذ  متوســ  %86.1التحــول، و ــة خــالل نفــس الفتــرة،  مــن أجمــالي المخصصــات اإلنمائ
ة مليون دينار1871.2سنو  حوث العلوم االقتصاد ز    ).16:2008،(مر

ــة ومعــدالت التنفيــذ، تــزدا ــادة أســعار حيــث نالحــ إن المخصصــات والمصــروفات التنمو د بز
، وهـذا  د اعتماد االقتصـاد الليبـي علـى قطـاع الـنف ، مما يؤ انخفاض أسعار النف النف وتنخفض 

ـــة  ـــل المســـتدامة ال يتوافـــ مـــع مســـتهدفات التنم ـــع مصـــادر الـــدخل وتقلي ـــا، مـــن حيـــث تنو فـــي ليب
ـــة فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــ مـــا أن تحقيـــ معـــدالت نمـــو عال  ، ـــنف الي، ونمـــو االعتمـــاد علـــى ال
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ــة  ــة وهــو مصــدر قابــل  مــرتالقطاعــات غيــر النفط حــدث ألســعار الــنف فــي األســواق الدول مــا 
  للنضوب. 

علــى صــعيد النــاتج المحلــي اإلجمــالي فلقــد اســتهدفت خطــ التحــول االقتصــاد واالجتمــاعي ف
األســعار ال ة تحقيــ معــدالت مرتفعــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي  ـات الســنو ــالرغم والميزان ثابتــة، ف

ــأكثر مــن ثالثــة وعشــرن مــرة خــالل الفتــرة  ، مــن  )2003-1970(أن النــاتج المحلــي اإلجمــالي زاد 
مــة 29890.5مليــون دينــار، إلــى 1288.3 ض ق ســها ارتفــاع أســعار الــنف وتخفــ مليــون دينــار، ع

ة ة العامـة للتخطـ الدينار أمام العمالت األجنب تهدفت خطـ اسـ حيـث )،9:2004،(اللجنـة الشـعب
، غير أن معدل %10)، تحقي معدل نمو سنو 1985-1973التحول االقتصاد واالجتماعي (

ســبب انخفــاض  ات  صــل إلــى المســتهدف، وخاصــة فــي عقــد الثمانينــات والتســعين النمــو الفعلــي لــم 
  أسعار النف وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي.

ع  ا تنو ة في ليب ة التنم مصادر الدخل وتقليل االعتمـاد علـى الـنف وخلـ استهدفت إستراتيج
ـة فـي الخـارج مـن  ة، وتكون قادرة على منافسة السلع األجنب ة تحل محل السلع األجنب صناعة وطن
ة، أهــداف طموحــة، غيــر أن الواقــع خــالف ذلــك وعــدم وصــول  أجــل التصــدير وتــوفير العملــة الصــع

ـة إلـى مسـتهدفاتها، رغـم ال ات اإلنمائ ـة. االستراتيج مخصصـات المنفقـة علـى القطاعـات غيـر النفط
قطــاع الزراعــة والصــناعة  ــة  ــالرغم مــن أن جــل االســتثمارات قــد خصصــت للقطاعــات غيــر النفط ف
ــة فــي النــاتج  م والصــحة، غيــر أن مســاهمة القطاعــات غيــر النفط ــاء والبنــاء والتشــييد والتعلــ والكهر

ة  األسعار الثابتة، %50المحلي الجمالي لم تتجاوز والسبب هو ضعف مساهمة القطاعات اإلنتاج
ة مــــن  ــــى نســــ ص أعل ــم تخصــــ ــماك وقطــــاع الصــــناعة، رغــ ــــات وصــــيد األســ ـــة والغا ـــاع الزراعـ قطـ

  االستثمارات لهذا القطاع. 
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ـــر  ــــة فــــي القطاعــــات غيـ ــــة علــــى القطاعــــات اإلنتاج ــة القطاعــــات الخدم منــ ــــذلك ه نالحــــ 
م ــة، فنجــد قطــاع الخــدمات العامــة والتعلــ ــة األولــى بــين قطاعــات  النفط وخــدمات الصــحة فــي المرت

ــأتي قطــاع التجــارة  ــة مــن حيــث مســاهمتها فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي، ثــم  األنشــطة غيــر النفط
ة الكبيـرة التـي حظـي بهـا هـذا القطـاع إلـى بـرامج الخصخصـة  سبب األهم ًا،  والفنادق والمطاعم ثان

ات، عين ـة السـ ا منذ بدا عتها ليب ـه مـن توسـعات فـي إجمـالي هـذا القطـاع، ثـم  التي ات ومـا ترتـب عل
عـًا خـالل الفتـرة  ـة الثالثـة، وقطـاع النقـل والتخـزن والمواصـالت را -1970(قطاع التشـييد فـي المرت

ار) 2001 )،46:2005.(  
مســتقبل  ضــر  ــة، ممـا قــد  ـا تعتمــد علــى عنصــر ناضـب وأســعاره متقل ــة فــي ليب فالزالـت التنم

ـة لمسـتهدفاتها، مــن أجـل خلــ الجيـل الحاضـر و  التـالي عــدم وصـول خطــ التنم ــال المقبلـة. و األج
. ع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النف ة، من أجل تنو ة وزراع   قاعدة صناع

خصـــوص األســـعار  656نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي فلقـــد زاد مـــن  و دينـــار 
س2003دينارعام 4837.8 الجارة إلى ـًا والمسـتوردة، ، و بب نقص المتـاح مـن السـلع المنتجـة محل

ـود  ة، وارتفاع غيـر عـاد فـي أسـعار العديـد مـن السـلع (ر ع ذلك من حدوث موجات تضخم وما ت
شــــتهم التــــالي انخفــــاض مســــتو مع ة لــــدخول األفــــراد، و ــو الشــــرائ التــــالي تــــدني القــ  تضــــخمي)، و

  ).23:2003،(بوحبيل
م فلقـد بـذو  بيـرة وجهـود متواصـلةفي قطاع التعل ـة،ل لت اسـتثمارات  م الخـدمات التعل  الرتقـاء 
ــث ــافة  حيــ ــم إضــ م 51804تــ ــــع مراحــــل التعلــــ ــًال فــــي جم م العــــالي) خــــالل الفتــــرة  فصــ (عــــدا التعلــــ

معدل أنجاز)1969-2003( مـا زاد عـدد المَدرسـين والمَدرسـات مـن  15804،  فصًال في السـنة. 
ة  2003ومَدرسة عام  مَدرساً  249038ليبلغ ، 1970ة عام مَدرسًا ومَدرس 15148 (اللجنة الشعب

ات من 46:2004،العامة للتخط ة والطال ما زاد عدد الطل ـة خـالل 366.5).  ألف طالـب وطال
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ـــام الدراســــي  1.7، إلــــى 1970-1969العــــام الدراســــي  ـــة خــــالل العـ ـ -2002مليــــون طالــــب وطال
مــا زاد عــدد الجامعــات مــن جامعــة واحــدة عــا2003 ــة، إلــى  3663تضــم  1970م .  ــًا وطال طال

ــة151بهــا أكثــر  1997جامعــة خــالل عــام  أرعــة عشــر ــًا وطال ة العامــة  ألــف طال (اللجنــة الشــعب
ـــتهدفت خطــــ 46:2004،للتخطــــ ة). فلقــــد اسـ ـــدمات  الخمســــ الخـ ـــاء  ة االرتقـ ـــات الســــنو ـ والميزان

م ليتواف ة للمواطن، وزادة مخرجات التعل ة والثقاف م ـة، غيـر أن انخفـاض التعل ات التنم  مع متطل
، صــاحب لأســعار الــنف ي فــي مختلــف القطاعــات، والنتيجــة تــدني تها انخفــاض حجــم االســتثمار التمــو

ة ة والصح م   ).23:2003،(بوحبيل مستو أداء الخدمات التعل
افـة و  ع المواطنين فـي  ة لجم ة والعالج في قطاع الصحة فعمًال على توفير الخدمات الصح

ــا ومراعــاة عدالــة توزــع هــذه الخــدمات، فلقــد شــهدت الفتــرة  قامــة) إ2003-1970( المنــاط فــي ليب
عون  ــادة عــدد األســّرة مــن  أرعــة وســ مختلــف التخصصــات، وز إلــى  1970عــام  7589مستشــفى 

ادلة مـــن 2001ســـررًا عـــام 20639 ـــاء األســـنان واألخصـــائيون والصـــ ـــاء وأط مـــا زاد عـــدد األط  .
ـــة وأخصـــائي وصـــيدلي عـــام 7818، إلـــى 1970عـــام  783 ـــًا وطبي ، ليتحســـن معــــدل 2001طبي

ان لكل طبيب من  نسمة لكل طبيـب للعـامين المشـار إليهمـا. 733نسمة لكل طبيب إلى 2507الس
زًا ومدرسة، يتردد عليهـا حـواليأرعة وأرعين  ما بلغ عدد المراكز ومدارس المعاقين  231795مر

مــا بلــغ عــدد  ًا،  ــة القائمــة معــاق ســنو ــة عشــرالمؤسســات االجتماع ــة، وتقــدم  ثمان مؤسســة اجتماع
ة العامة للتخط نزل من مختلف الفئات الفخدماتها لحوالي    ).49:2004،(اللجنة الشعب

رهـا،  حيث ة وتطو الخـدمات الصـح ـل هـذه اإلنفاقـات فـي قطـاع الصـحة االرتقـاء  استهدفت 
، وانخ لي نالحـــ تـــدني مســـتو ولكـــن نتيجـــة النخفـــاض أســـعار الـــنف فـــاض حجـــم االســـتثمار التمـــو

ة(بوحبيل م ة والتعل   ).23:2003،الخدمات الصح
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ما يتعل   ة في  وف ة واالجتماع ة االقتصاد مستو االستخدام، فإن تنفيذ مشارع البناء والتنم
ن أن تـتم إّال بتـوفير العـدد الـالزم مـن القـو العاملـة المتدرـة م والمتخصصـة.  مختلف المناط ال 

، 2003م ألـف عامـل عـا 956.3إلـى  1973ألف عامل عام 531.4 ستخدام منفلقد زاد حجم اال
، أ زادت 2003ألف عامـل 829.4إلى  1973ألف عامل عام 415.6 ما زاد عدد الليبيين من

ورن على التوالي. ورغم التحسن في مسـتو االسـتخدام وتحسـن  %86إلى %78من  للعامين المذ
ــة العامــل الليبــي مســاهم اإلضــافة إلــى إنتاج طالــة الزال مرتفــع،  ــة، غيــر أن معــدل ال ة العمالــة الليب

اإلضـافة إلـى عـدم المالئمـة بـين الوظـائف  ـة،  م مـن ناح سبب قلة برامج التدرب والتعل منخفضة، 
ـالرغم مـن أنفاقهـا علـى بـرامج التـدرب والت .  فالدولـة  ر، الشاغرة وعرض العمل من جهـة أخـر طـو

ـه الفئـة العمرـة مـن  ة وخاصة أن المجتمع الليبي مجتمع فتي، تـزداد ف غير أن النتائج غير المرض
ل حوالي  15-60 ـار السـن سـو  %62سنة، وتش ة  ل نسـ ان وال تشـ  %3.3من أجمـالي السـ

  ).79:2005،فارسو  (شلوف2001فق عام 
بيــــرة خــــاللمــــا  ــــة  أهم ان قــــد حظــــي  ، )2003-1970(الفتــــرة  نالحــــ أن قطــــاع اإلســــ

ات التحول ة الكبيرة من ميزان اإلضافة إلى الموارد المال إلـى جانـب المصـادر األخـر والتـي مـن  ،و
ة المنفـذة حـوالي  ن ورة بلـغ عـدد الوحـدات السـ ل من القطاع الخاص، وخالل الفترة المذ أهمها التمو

معـــدل تنفيـــذ بلـــغ أكثـــر مـــن 400 ة  ن ة العامـــة وحـــدة ســـ11767ألـــف وحـــدة ســـ ة (اللجنـــة الشـــعب ن
ن صــحي 41:2004،للتخطــ ). فلقــد اســتهدفت خطــ التحــول االقتصــاد واالجتمــاعي تــوفير ســ

بيــر فــي  ــة فــي هــذا القطــاع، فهنــاك عجــز  ــة، غيــر أنــه رغــم الجهــود المبذول مناســب لكــل أســرة ليب
ة وصل إلى  ن ة عام  225الوحدات الس ن مي2002ألف وحدة س   ).3:2002،(الجه
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  ) الخالصة:6-6(
ـة  ة، والبن ة، والخدم ع القطاعات اإلنتاج ة في جم م التجرة التنمو ستعرض هذا الفصل تقي
لهـــا، والتطـــورات التـــي حصـــلت علـــى هـــذه القطاعـــات، مـــن خـــالل الخطـــ  ة، ومصـــادر تمو األساســـ

ـا خـال ـة فـي ليب ة التي انفقـت علـى التنم ة والمخصصات المال ات التنمو -1973(ل الفتـرة والميزان
ة.)2010 ات السنو ل هذه الخط والميزان   ، ومصادر تمو

ــة التـــي تـــم تحديـــدها خـــالل تلــك الفتـــرة، مـــن خـــالل الخطـــ  حيــث تـــم عـــرض األهـــداف التنمو
مجموعـة مؤشـرات شـاملة، لتعطـي صـورة  ما تم عـرض أداء االقتصـاد الليبـي  ة.  ات السنو والميزان

ع المجاالت واألنشطة   ، دون أهمال أل جانب.شاملة لجم
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ع    الفصل السا
االمؤ  ة المستدامة في ليب   شرات المختلفة للتنم

   مقدمة:ال) 7-1(
ــا، والتــي  يهــتم هــذا الفصــل ــة فــي ليب ــة والبيئ ة واالجتماع عــض المؤشــرات االقتصــاد عــرض 

ا ــة المســتدامة، ومــد نجاعــة الس ــس حجــم التقــدم المنجــز فــي مجــال التنم عــةتع ومــد  ،ســات المت
  أجل المضي قدمًا نحو االستدامة. مالئمتها من

التالي سيتم عـض المؤشـرات و اسـها طـرق ، و دراسـة  ـا ق ، وهـي محاولـة لدراسـة األطـار فـي ليب
عــض  ــة أهملــت  ــا خــالل مســيرتها التنمو مــه لهــذه المؤشــرات، وخاصــة إن ليب النظــر الــذ تــم تقد

   الجوانب، وخاصة الجانب البيئي.
ــت    ــب، عرضــ ة فـــي مختلـــف الجوانـ ــو عـــض المؤشــــرات المحسـ مـــا يجـــب أن ننوهـــه إلـــى أن 

ــاب هــــذه المؤشــــرات مــــن  ــة لحســ ـــة الالزمــ ـ انــــات المطلو ســــبب قصــــور الب ــك  ـــنوات محــــدودة، وذلــ لسـ
ة.    مصادرها، وخاصة الوزرات والمؤسسات الوطن

ة )2- 7(   :المؤشرات االجتماع
شون تحت خ الفقر الوطن -1 ع ان الذين  ة الس   ي: نس

ا بلغت حوالي 1- 7يبين الجدول رقم ( ، 1992عام  %20.4) إن األسر الفقيرة في ليب
ة الفقر، وعالوة على  2003عام  %13.3وانخفضت إلى  ض نس ، فرغم التقدم المنجز في تخف

ة.  الدول النام   أنها منخفضة أصًال مقارنة 
ة التن عتبر القضاء على الفقر هو جوهر عمل ة أخر  ة من ناح عاد التنم أ اطه  ة، الرت م

ة الثالثة. ة لأللف اتها في األهداف التنمو ما أن األمم المتحدة جعلته على أولو   المختلفة، 
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  ) 1-7جدول رقم (
شون تحت خ الفقر الوطني ع ان الذين  ة الس  نس

  السنوات                                       
  2003  1992  البيان     

  1263  -  سر تحت الدخل المدقععدد اال
  2436  -  عدد االسر تحت الدخل المطلق

  9495  -  اجمالي عدد االسر
  %13.3  %20.4  نسبة االسر تحت دخل الفقر المدقع ( الوطني )

  %25.7  -  نسبة االسر تحت دخل الفقر المطلق
ا -1المصدر:  ة في ليب ة لاللف   .9ص 2008، طرابلس، االهداف التنمو

  .158ص 2003-2002االقتصاد واالجتماعي  المسح -2
ساو  ساو  336ملحوظة: دخل االسرة تحت الدخل المدقع  دينار، بينما دخل االسرة تحت الدخل المطل 

  .أعاله)نفس المصدر (دينار شهرًا  418
ان الذين دخلهم أقل من -2 ة الس   :في اليوم دوالر واحد نس

ة ال2-7يتبين من الجدول رقم ( ان الذين دخلهم أقل مـن دوالر واحـد حـوالي ) أن نس  %6س
ان عام  ـالموارد 2003من اجمالي الس بير الحجم غنـي  ة مرتفعة في بلد  ، أ فقر مدقع، تعد نس

ة. الدول النام ان، غير أنها تظل منخفضة مقارنة  ة قليل الس ع   الطب
  ) 2-7جدول رقم (

ان الذين دخلهم أقل من دوالر واحد ة الس  اليوم في نس
  العدد  شريحة الدخل

  89  دينار في السنة 200االفراد دخلهم أقل من 
  289  دينار في السنة 299- 200االفراد دخلهم بين 
  1315  دينار في السنة399- 300االفراد دخلهم بين 
  2798  دينار في السنة 499- 400االفراد دخلهم بين 

  4491  المجموع
  73328  اجمالي االفراد

انات االنفاق والدخل  :المصدر                  %6.12  2003الذين دخلهم أقل من دوالر واحد عام  نسبة السكان المسح االقتصاد واالجتماعي الجزء الثالث ب
  .166ص 2003- 2002العائلي 
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  دينار. 478.15يومًا = 365مضروب في  $1د ل)،  1.31=$1سعر الصرف ( ملحوظة:     
ة حصة الدخل أو االسته -3  :إلى أدنى مجموعة الك القومي من أعلىنس

انـــات الجـــدول رقـــم ( ســـتحوذون  %20) يتـــبن أن حـــوالي 3-7اســـتعراض ب ـــا  ان ليب مـــن ســـ
حصـل  %33على  ان علـى حـوالي  %20من اجمـالي الـدخل، بينمـا  مـن اجمـالي  %2.3مـن السـ

  ، حيث يتبن عدم المساواة في توزع الدخل. 2003الدخل عام 
  ) 3-7جدول رقم (

ان  حصة الخمس االفقر واالغني من الدخل للس
  2003  1992  السنوات

  %33.1  -  حصة الخمس األعلى في االنفاق
  %2.3  %2.8  حصة الخمس االفقر في االنفاق

  المصدر:
ة  - 1 ةاالهداف التنمو ا: برنامج األمم المتحدة:  لأللف     . 8ص 2008في ليب
انات الد - 2 ، منشورات 2003- 2002خل واالنفاق،عام المسح االقتصاد واالجتماعي ب

. ة للمعلومات والتوثي   الهيئة الوطن
ستخدمون مراف صرف صحي جيدة: -4 ان الذين  ة الس    نس

ســتخدمون صــرف صــحي حــوالي  ان الــذين  ة مــن الســ ــالرغم مــن ارتفــاع وتحســن هــذه النســ
الجدول رقم ( 2006عام   99% ة ه4-7ما هو موضح  ذه الخدمة والتي )، غير أن جودة ونوع

  تعد رديئة. 
ـــار ســـوداء (خـــاص أو مشـــترك)، ممـــا يتســـبب  ســـتخدمون أ ان  بيـــرة مـــن الســـ ة  مـــا أن نســـ
االضـافة الـى  ـاه السـوداء،  ـة واالشـجار المثمـرة نتيجـة لتسـرب هـذه الم ـاه الجوف الترة والم الضرر 

الشـــواط ضـــرر  حـــر، ممـــا  ـــاه العادمـــة وتصـــرفها فـــي ال حرـــة، ممـــا عـــدم معالجـــة الم يء والثـــروة ال
ال الالحقة. ًا على الجيل الحالي واالج س سل   تنع
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  )4-7جدول رقم (
ان الذين  ة الس  ستخدمون مراف صرف صحينس

من الشبكة   السنة
بدون   بئر سوداء  العامة

  مجاري
مجموع األسر التي 
النسبة   اجمالي األسر  تستخدم صرف صحي

  المئوية
1984  53.2%  36.7%  10.1%  -  -  89.9%  
1995  298148  307141  29630  605289  634919  95.3%  
1998  227156  335325  23558  562481  586039  96%  
2006  396851  481631  8496  878482  886978  99%  

  المصدر:
  .          12ص 1998: للمعلوماتالكتيب االحصائي: منشورات الهيئة العامة ل - 1
ة لتعداد الس - 2   .259ص 2006ان: منشورات الهيئة العامة للمعلومات: النتائج النهائ
ان، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،  - 3 ة لتعداد الس   . 37ص 1995النتائج النهائ
ان، - 4 ة للتعداد العام للس  . 44ص 1984 منشورات الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائ
  انات اني 1984ب ة لعدد الم نسب مئو  الممدودة بخدمات صرف صحي. معروضة 

اف: ن  -5 ستخدمون مصدر ماء جيد في المدن واألر ان الذين  ة الس  س
فــة حــوالي 5-7يوضــح الجــدول رقــم ( ــاه نظ حصــلون علــى م ــذين  ان ال ة الســ ) ارتفــاع نســ

ان عام  98% اه من بئـر خـاص تصـل 2006من عدد الس حصلون على الم ة الذين  ، اال إن نس
ة العامـة، عـالوة علـى 2006عام  %33.1إلى  ـاه مـن الشـ صـال الم ، فتعتبر الدولة مقصرة في ا

مـا أن ردائــه  ـة الصــخور.  البيئــة والترـة واالشــجار وحر ضـر  ــار  أن الحفـر المفــر والعشـوائي لال
ـاه قبـل وصـولها للمسـتهلك، ممـا يـؤد  ساعد على تسرب جـزء مـن الم ة العامة وعدم تحديثها  الش

ة تعاني من عجز في الميزان المائي.إلى هدر الم ا دولة صحراو   اه، وخاصة أن ليب
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  )5-7جدول رقم (
ستخدمون مصدر ماء جيد ان الذين  ة الس  نس

من الشبكة   السنة
  العامة

بئر خاص أو 
مجموع االسر المستخدمة   اخرى  ماجن

  لماء جيد
اجمالي 
  االسر

النسبة 
  المئوية

1973  -  -  -  -  -  61%  
1978  -  -  -  -  -  90%  
1995  499925  77181  57813  577106  634919  91%  
2006  572309  293918  20751  866227  886978  97.7%  

  المصدر:   
ا  - 1 ة: 2025ليب   .96ص2008: التقارر القطاع
ة المستدامة  - 2 ة المستدامة، طرابلسلجنة التنم ة للتنم ة الوطن  .7ص2008 ، االسترلتيج
ة  - 3 ان: منشورات الهيئة العامة للمعلومات: لتعداد ا النتائج النهائ  .287ص2006لس
ان، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،   - 4 ة لتعداد الس   .35ص 1995النتائج النهائ

ة العائالت التي ال  - 6 اء أو مصادر طاقة حديثة:تت نس  حصل على الكهر
 %98لى رغم التطور الكبير في الحصول على خدمة الكهراء وغاز الطهي التى تصل إ

الجدول رقم ( 2006عام  طرقة 6- 7ما هو موضح  )، غير أن الدولة توصل هذه الخدمات 
ة الكهراء، واسطوانات الغاز التي يتسرب جزء منه الغاز  ه فاقد في ش فؤة، مما يترتب عل غير 

ضر بجودة الهواء، وقد يتسبب في اشعال حرائ وما يترتب عليها من خس ائر في الهواء، مما قد 
  في االرواح والممتلكات.
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  ) 6-7جدول رقم (
ة األ اءنس  سر التي التحصل على الكهر

مجموع االسر تحصل   اخرى  مولد خاص  من الشبكة العامة  السنة
  على كهرباء

اجمالي 
  النسبة المئوية  االسر

1984  -  -  -  -  -  98.6%  
1995  610999  11848  12072  610999  634919  96.2%  
2006 872322  9081  5575  872322  886978  98.4%  

  المصدر:
ان: منشورات الهيئة العامة للمعلومات:  - 1 ة للتعداد العام للس   .290ص2006النتائج النهائ
ان، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،  - 2  .37ص 1995النتائج العامة لتعداد الس
ان، - 3 ة لتعداد الس   . 44ص 1984 ات،منشورات الهيئة العامة للمعلوم النتائج النهائ

  انات س األمعط 1984ب اني ول   سر.اة على أساس عدد الم
ستخدمون الوقود الصلب ألغراض الطهي:   - 7 ان الذين  ة الس  نس

سـتخدمون الوقـود الصـلب  %1) أن أقـل مـن 7-7يبين الجـدول رقـم ( مـن عـدد األسـر الـذين 
صال غاز الطه2006للطبخ عام  سبب مجهودات الدولة في ا ـات ، وذلك  م صـة و اسعار رخ ي 

ــات ومــا لهــا مــن دور فــي  ة علــى االشــجار والغا بيــرة، ألن اســتخدام الوقــود الصــلب لــه اثــاره الســلب
سـبب حـاالت  ة علـى صـحة االفـراد ممـا قـد  ة، وما لـه مـن أثـار سـلب ائي من ناح ة التنوع االح حما

، والــذ ــة اخــر ًا علــى موازنــة اختنــاق أو حرائــ أو امــراض الجهــاز التنفســي مــن ناح س ســلب  يــنع
ًال. ة مستق   الدولة يتمثل في االنفاق على الخدمات الصح
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  ) 7-7جدول رقم (
 عدد االسر التي تستخدم وقود صلب للطبخ

  السنة
عدد االسر التي 
تستخدم الكهرباء 

  للطهي
عدد االسر التي تستخدم 

  الغاز  للطهي
عدد االسر التي 
تستخدم وسيلة 
  اخرى للطبخ

مالي عدد اج
  االسر الليبية

الذين  نسبة عدد األسر
يستخدمون الوقود الصلب 

  للطبخ
1995  6641  611496  16782  634919  2.6%  
2006  20541  861927  4510  886978  0.51%  

  المصدر:
ان، منشورات الهيئة العام - 1 ة لتعداد الس ان،  النتائج النهائ   .288ص  2006ة للس
ة لتعداد الع - 2 ان، منشورات الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائ  .39ص  1995ام للس

اء فقيرة: - 8 شون في أح ع ان الذين  ة الس    نس
ة  %76) أن 8-7يبــين الجــدول رقــم ( فــة وأمنــة وصــح ــاه نظ ــا تصــلها م مــن المرافــ فــي ليب

انات عام 1999عام  ة مواسير عامة، وذلك من ب   .1999، من خالل ش
ـــا تصـــلها مواســـير الصـــرف  %39.5) أن 9-7(مـــا يبـــين الجـــدول رقـــم  مـــن المرافـــ فـــي ليب

الكامل، و أنمـا يـتم 1999الصحي عام  عاد تكررها  اه السوداء ال  اإلضافة إلى أن جزء من الم  ،
حر.   تصرفها في ال

ــا عــام  %9  ) أن10-7ونالح من الجدول رقم ( تظــة  2006مــن المســاكن فــي ليب تعــد م
  أ حجرة أو حجرتين. 

بين أن 11-7وضح الجدول رقم (و  ن و ة نوع الس ،  %18) نس فضلون الشق ان  من الس
ال،  %12مـــن المســـاكن غيـــر مبـــين،  %5قطنـــون حـــوش، وأن  %64.4وحـــوالي  شـــقة،  %18فـــ

  . 2006حوش للعام  64.6%
بــدون  %5.6مــن المسـاكن بــدون مطـبخ،  %3) نالحـ أن 12-7مـا يوضــح الجـدول رقــم (

اه لعام  %4.4حمام،  أن    .1998بدون دورة م
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ــا، غيــر أن الدولــة لــم  شــتى أنواعهــا إلــي المــواطن فــي ليب صــال الخــدمات  رغــم التطــور فــي ا
اإلضافة إلى أن جودة الخدمات الموصلة للمـواطن  ل دائم،  ش تتوسع في إقامة المناط الحضرة 

ان فــي مـدينتي ــز السـ مـا أن تر ن أو ثــالث مـدن يجعلهــم الليبـي تعــاني مـن قصــور وعـدم التحــديث، 
قلــل مــن  ومــة، ممــا  يتنافســون علــى هــذه الخــدمات، وتضــغ علــى هــذه الخــدمات المقدمــة مــن الح

  جودتها.
  )8-7جدول رقم (

اني التي  اه محسنةعدد الم  تستخدم م
عدد المرافق التي تحصل على مياه   السنة

  من المواسير العامة
عدد المرافق التي تحصل على 

  ير ذلكغ  المياه من بئر
1999  449236  75115  65076  

%  76.2%  12.7%  11.1%  
  .41ص1999المصدر: الكتيب االحصائي، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،             

  )9-7جدول رقم (
اني التي تستخدم صرف صحي جيد ة الم   نس

عدد المباني التي تستخدم شبكة   السنة
  المجاري العمومية

تخدم خزان عدد المباني التي تس
  بدون مجاري  خاص أو مشترك

1999  232284  335260  21883  
%  39.4%  56.9%  3.7%  

  .41ص1999المصدر: الكتيب االحصائي، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،           
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  )10-7جدول رقم (
ل منزل   عدد الحجرات داخل 

رات الحج  8- 7الحجرات   6- 5الحجرات   4- 3الحجرات   2- 1الحجرات 
اجمالي االسر   غير مبين  فأكثر 10

  2006عام 
79828  676874  85473  18485  3426  22892  886978  

9%  76.31%  9.64%  2.08%  0.39%  2.58%  100%  
ان،     ة للتعداد العام للس   .285ص2006المصدر: النتائج النهائ

  ) 11-7جدول رقم (
ن حسب المنطقة ة نوع الس   نس

  المجموع  بينغير م  أخرى  حوش  شقة  فيال
111191  155846  573567  33280  13094  886978  

12%  17.6%  64.7%  3.8%  1.5%  100%  
ان، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،     ة للتعداد العام للس   .284، ص2006المصدر: النتائج النهائ

  )12-7جدول رقم (
اه) ة المساكن حسب توفر (المطبخ، الحمام، دورة م   نس

  %  1998  %  1995  ني حسب توفرعدد المبا
  %96.1  680647  %95.3  678242  مطبخ

  %3.1  27541  %4.7  33595  بدون مطبخ
  %94.4  668686  %93.4  664625  حمام

  %5.6  39502  %6.6  47212  بدن حمام
  %95.6  677016  %94.6  673234  دورة مياه

  %4.4  31172  %5.4  38603  بدون دورة مياه
  المصدر:

  .40ص1999الهيئة العامة للمعلومات منشورات  الكتيب االحصائي،  - 1
 .13ص1998الكتيب االحصائي، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،   - 2
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9 - : ان المستلمين للرشاو ة الس   نس
ة  اس م القبيلة، والتوجهات الس ادة ح ا وس ة في ليب ة والرقاب نظرًا لضعف االجهزة االمن

ات للدولة (الشعب رقيب على نفسه)، أدت  ة والفساد. فمن الصعب اث الي أتساع رقعة المحسو
ات الفساد  ا في مدر ة حددت ترتيب ليب عض المؤسسات الدول الرشاو على المرتشين، غير ان 

الجدول رقم ( 2008دولة عام  180من  126 افحة 13-7ما هو موضح  ما ان مؤشر م  ،(
ل هذا يؤد الي انتشار  ا منخفض،  ا الفساد في ليب ، مما يجعل ليب س ل م ش وتوسع الرشاو 

ة  وم ة منتشرة نظرًا لضعف األجهزة الح ما ان الفساد اإلدار والمحسو ة للفساد.  بيئة خص
ما هو موضح  افحة الفساد  ادة القانون وضعف م مي وضعف س ة، وضعف األطار التنظ والرقاب

  ). 14-7الجدول رقم (
 )13-7جدول رقم (

ا ترتيب ات الفساد ليب  )2008-2006خالل ( ومقارنته بدول اخر في مؤشر مدر
  2008  2007  2006  التصنيف
  2.6  2.5  2.7  10النقاط من 
  126  131  105  الترتيب

  180  179  163  عدد الدول
ة:  حوث االقتصاد ز ال ة: منشورات مر المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤشرات الدول

  .324ص2009
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  )14-7جدول رقم (
  )2008- 2006خالل ( ومية ومكافحة الفسادكدرجات ليبيا حسب استقرار الدولة وفاعلية المؤسسات الح

  2007  2006  2.5إلى + 2.5- الدرجة من 
  1.94-  1.96-  ابداء الرأي والمساءلة
  .47+  .26+  االستقرار السياسي
  1.07-  .84-  الفاعلية الحكومية
  .98-  1.28-  يةنوعية األطر التنظيم

  .62-  .73-  سيادة القانون
  .83-  .87-  مكافحة الفساد

ة:  حوث االقتصاد ز ال ة: منشورات مر المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤشرات الدول
  .53ص2009

ان: نسمة مئة الف عدد جرائم القتل العمد لكل  -10   من الس
ة جـرا15-7من الجدول رقم ( لكـل مئـة الـف عـام  4.7ئم القتـل مـن حـوالي ) يتـبن ارتفـاع نسـ

ان عــام  16إلــى حــوالي  1973 ـــة 2008لكــل مئــة الــف مــن الســ ــه يجــب علــى الدولــة الليب ، وعل
رات والمخــدرات وقلــة فــرص العمــل ومعالجــة  المســ النظــر فــي دوافــع القتــل ومعالجتهــا قبــل وقوعهــا 

 الفقر وضعف ثغرات القانون وضعف مؤسسات الدولة.
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  )15-7دول رقم (ج
ه جرائم القتل عدد  انوالشروع ف  لكل مئة الف نسمة من الس

عدد جرائم القتل والشروع فيه والضرب   السنوات
  ئة الف)النسبة لكل (م  عدد السكان (الف نسمة)  المفضي للموت وااليذاء الخطير والجسيم

1973  97  2052.4  4.7  
1974  107  2128.8  5.0  
1975  80  2228.9  3.6  
1976  96  2322.8  4.1  
1977  71  2420.6  2.9  
1978  79  2522.6  3.1  
1979  89  2628.8  3.4  
1980 110  2739.6  4.0  
1981 83  2855.0  2.9  
1982 135  2975.2  4.5  
1983 136  3100.5  4.4  
1991  345  3929.6  8.8  
1992  443  4041.1  11.0  
2007  743  5419.0  13.7  
2008  881  5516.5  16,0  

  صدر:الم   
 .49ص1992دل ( قسم البحث الجنائي) التقرير السنوي عن الجريمة في ليبيا: منشورات وزارة الع -1
 .24ص1983التقرير السنوي عن الجريمة في ليبيا: منشورات وزارة العدل (قسم البحث الجنائي)  -2
 . 120ص2008التقرير السنوي عن الجريمة في ليبيا: منشورات وزارة العدل ( قسم البحث الجنائي)  -3

ان:  مئة الفعدد جرائم العنف لكل  -11  نسمة من الس
) أن معدل جرائم العنف لكل مئة الف في تزايد مستمر، فلقد 16- 7نالح من الجدول رقم (

لكل مئة الف نسمة من  337إلى  1973لكل مئة الف نسمة عام  29ارتفع معدل الجرائم من 
ان عام  ه الى أن عدد 1992الس ما يجب التنب بير من الجرائم ال تسجل في مراكز الشرطة . 

ًة  ا ساهم في حل المشاكل ن ما أن المجتمع القبلي  نتيجة للحشمة التي يتميز بها المجتمع الليبي، 
فاءة أجهزة  ما أن فقد ثقة المواطن في  ة.  اة االجتماع طرة نظام القبيلة على الح عن القضاء لس
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عض ال شف الجرائم جعل  ا في مراكز الشرطة في  عض القضا حجمون عن تسجيل  ناس 
ارات وغيرها.   الشرطة مثل سرقة الس

  ) 16-7رقم ( جدول
ان  عدد  جرائم العنف لكل مئة الف من الس

عدد جرائم القتل والشروع فيه وااليذاء واالغتصاب   السنة
  النسبة لكل   عدد السكان (الف نسمة)  والسرقة بمختلف انواعها

  )الف (مئة
1973  5956  2052.4  29.0  
1974  7198  2128.8  338.1  
1975  8219  2228.9  368.7  
1976  6642  2322.8  285.9  
1977  5341  2420.6  220.6  
1978  6136  2522.6  243.2  
1979  7211  2628.8  274.3  
1980  7726  2739.6  282.0  
1981  8774  2855.0  307.2  
1982  9269  2975.2  311.5  
1983  9224  3100.5  297.5  
1991  13652  3929.6  347.4  
1992  13609  4041.1  336.8  

  المصدر:     
ــــــا - 1 ــــي ليب ــــة فـ ــنو عـــــن الجرمــ ــــر الســــ ــــث الجنــــــائي)منشـــــورات وزارة العــــــدل ( ق ،التقرـ حــ      1992 ،ســـــم ال

 .49،57،62ص
حث الجنائي)  - 2 ا: منشورات وزارة العدل ( قسم ال  .24ص1983التقرر السنو عن الجرمة في ليب
ة،قاعدة ب - 3 حوث العلوم االقتصاد ز ال ة، انات مر حوث العلوم االقتصاد ز ال   .2009 منشورات مر

ات ممن هم أقل من خمس سنوات لكل  -12   : نسمة مئة الفمعدل الوف
ــات االطفــال لمــا دون الســنة الخامســة لكــل 17-7يوضــح الجــدول رقــم ( ) انخفــاض معــدل وف

ة، نتيجة لتحسن في االنفاق على ا ة، حيـث التوسـع الف والدة ح ة والصـحة المدرسـ لخدمات الصـح
االضـافة إلـى التوسـع الكبيـر فـي االنفـاق علــى  ــة،  ة وتخـرج الكـوادر الطب فـي بنـاء الوحـدات الصـح
ًال فــي االنفــاق  س فــي التقليــل مســتق ــة والفتاكــة، ممــا يــنع مــات لالطفــال ضــد االمــراض المعد التطع
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ـة فـي  صـالح السـير فـي طرـ االسـتدامة. فلقـد تحسـن معـدل على هذه االمراض، وتعد خطـوة ايجاب
ات األطفـال دون سـن الخامسـة مـن  لكـل الـف نسـمة  20إلـى  1970لكـل الـف نسـمة عـام  160وف

  .2007عام 
  )17-7جدول رقم (

ات األطفال دون سن الخامسة  معدل وف
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2000  1997  1995  1990  1970  السنوات

ت االطفال معدل وفيا
  20.1  19.6  27.5  23  26  25.8  27  30  30.1  43.0  160  دون سن الخامسة

  المصدر:
التعاون مع الهيئة الغامة للمعلومات:  - 1 ا: برنامج االمم المتحدة  ة في ليب ة لاللف  .14ص2008االهداف التنمو
ة المستدامة - 2 ة المستدامة، لجنة التنم ة للتنم ة الوطن  .42ص2008، االستراتيج
ا ل - 3 ة، 2025يب   .96ص2008: التقارر القطاع

 العمر المتوقع عند الوالدة:  -13
الد مــن 18-7يوضــح الجــدول رقــم ( إلــى  1951ســنة عــام  50) تحســن العمــر المتوقــع للمــ

ة. 2008سنة عام  73.4 ة، وتوسع الخدمات الصح م ة والتعل   ، نتيجة للتحسن الخدمات الصح
  ) 18-7جدول رقم (

 الوالدة العمر المتوقع عند
  2008  2007  2006  2005  1996  1951  السنوات

  73.4  73.4  73.6  72  67  50  العمر المتوقع عند الوالدة
  المصدر:  

ة المستدامة - 1 ة المستدامة، لجنة التنم ة للتنم ة الوطن  .7ص2008، االستراتيج
ة،  - 2  .108ص2009االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤشرات الدول
 .5ص1999: منشورات الهيئة العامة للمعلومات، الكتيب االحصائي - 3
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ة: -14 ة اساس ة صح حصلون على خدمات مراف رعا ان الذين  ة الس    نس
، وتوجـــه الدولـــة للـــنهج  عينات مـــن القـــرن الماضـــي، ومـــع تحســـن أســـعار الـــنف منـــذ عقـــد الســـ

ة فــي المــدن واالرــاف،  ه مــن التوســع فــي بنــاء الوحــدات الصــح فســر االشــتراكي، ومــا صــاح هــذا ما
حصــلون  ان الــذين  ة الســ ة للمــواطن الليبــي، فلقــد ارتفــع نســ ة الوصــول للخــدمات الصــح ارتفــاع نســ

ة من  الجدول رقم  2006عام  %90إلى  1973عام  %16على خدمات صح   ما موضح 
ـة المقدمـة للمـواطن، فاهتمـام الدولـة 7-19( مـن فـي جـودة هـذه الخـدمات الطب ). غير أن التحد 

ة لجودة هذه الخدمات.ال ة والتعطي أهم   مؤشرات الكم
  )19-7جدول رقم (

ستخدمون مراف صح ان الذين  ة الس   ة جيدةنس
  2006  1973  السنوات

  %90  %16  نسبة السكان الذين يحصلون على مرافق صحية جيدة
  المصدر:      

   .219ص2009االقتصاد الليبي في ضؤ التقارير والمؤشرات الدولية،  - 1 
  .7ص2008 االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لجنة التنمية المستدامة،  -2

 منع الحمل:وسائل معدل انتشار  -15
ة النســاء لبــرامج  ســتخدمن موانــع حمــل يــدل علــى الــوعي واســتجا ة النســاء اللــواتي  ارتفــاع نســ

س علــى ــا، ممــا يــنع المــدارس فــى ليب م االســرة، نتيجــة اللتحــاق البنــات  ــة أفضــل  تنظــ اهتمــام وتر
ســتخدمن منــع حمــل مــن  ة النســاء اللــواتي   %54إلــى  1995عــام  %45لألطفــال، فلقــد ارتفــع نســ

الجـــدول رقـــم ( 2007عـــام  مـــا يجـــب ان ال نغفـــل أن اســـتخدام موانـــع 20-7مـــا هـــو موضـــح   .(
ما ان تشرعات الدولة تمنع وجود الخدم في البيوت. عز الشتغال المرأة،    الحمل قد 
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  )20-7جدول رقم (
ستخدمن  ة النساء المتزوجات و  وسائل منع حملنس

  2007  2006  1995  السنة

  %54  %53.4  %45  ) ويستخدمن موانع حمل49-15نسبة النساء المتزوجات من سن (

  المصدر:
ة،  ،التقرر االحصائي لقطاع الصحة والبيئة - 1  .146، 31ص2007منشورات وزارة الصحة الليب
2 -  data. al bank aldwli.org/indicator/sp.DYN.conu   

ة:  -16 ح االطفال ضد االمراض المعد   تلق
ح االطفـــال ضـــد االمــــراض  ات مــــن القـــرن الماضـــي بتلقـــ عين ـــع الســـ اهتمـــت الدولـــة منـــذ مطل

ـــة تتـــراوح بـــين  ـــس علـــي تحســـن معظـــم النســـب المئو ــة، ممـــا انع ـ مـــا  %100الـــى  %90المعد
الجـداول ( سـبب ا22-7، 21-7موضح  ، وٕاعطـاء )،  ة فـي المـدن والقـر نتشـار  المرافـ الصـح

ة. ة لألهداف االجتماع   الدولة االولو
   )21-7رقم ( جدول

مات للمواليد ة التطع ة تغط  نس
  2007  2002  1995  نوع التطعيم

  %99.9  %99.2  %99  الدرن
  %98.2  %98.2  %95.7  3الشلل الثالثي ا
  %99.5  %95.8  %95.7  3شلل ااالطفال 

  %93.7  %92.2  %92  الحصبة
  المصدر:               

ة  - 1 ةاالهداف التنمو ا لأللف  .14ص2008 ، برنامج األمم المتحدة، طرابلس،في ليب
 .72ص2002 ي، منشورات الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس،الكتيب االحصائ - 2
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  ) 22-7جدول رقم (
ة  ة نس مات لالطفالتغط   التطع

  2006م عام نسبة تغطية الطع  نوع الطعم
  %100  الطعم الوقائي من الدرن

  %98.3  )1الطعم الثالثي البكتيري جرعة ( 
  %96.7  )2الطعم الثالثي البكتيري جرعة ( 

  %96.7  )3طعم شلل االطفال جرعة (
  %95.4  )3طعم التهاب الكبد الفيروسي جرعة ( 
  %92.9  )1طعم المحتوي على الحصبة جرعة ( 

  %90.9  )2بة جرعة (طعم المحتوي على الحص
  %95.5  )2طعم المستديمة الترلية ب جرعة ( 
  %93.7  )3طعم المستديمة الترلية ب جرعة ( 

  %45  نسبة النساء الحوامل اللواتي تلقين جرعتين ضد التيتانوس
  .31ص2007 ، منشورات وزارة البيئة،المصدر: التقرر االحصائي لقطاع الصحة والبيئة              

ة لالطفال:الحال -17   ة الغذائ
األطفــال ناقصــي  %5) أن 23-7تعتبــر نســب منخفضــة وجيــدة، حيــث يوضــح الجــدول رقــم (

ــة لعــام  %2.5، 2006الــوزن فــي عــام  ــة 2006األطفــال ناقصــي التغذ . فــرغم اهتمــام الدولــة الليب
ات خاصـة لالطفـال، غيـر أن ا األمومـة، وانشـئت مستشـف مات االطفال واالهتمام  لدولـة بتوفير تطع

ــة  حتــاجون إلــى أدو ــة، نظــرًا النهــم  مقصــرة بخصــوص هــذه الفئــة مــن االطفــال ناقصــو الــوزن والتغذ
ة الثمن، قصرت الدولة في توفيرها لهم.   وهرمونات غال
  )23-7جدول رقم (

ة ا ة ناقصي الوزن وناقصي االطفالنس  التغذ
  2006  2005  2003  1992  السنة

  %5  %4.7  %3.6  %4.7  االطفال ناقصو الوزن
  %2.5  -  -  -  اطفال ناقصو التغذية

  المصدر:             
ة  - 1 ةاالهداف التنمو ا لأللف  .9ص2008 ، برنامج األمم المتحدة، طرابلس،في ليب
ة المستدامة - 2 ة المستدامة، طرابلسلجنة التنم ة للتنم ة الوطن  .50ص2008 ، االستراتيج
ا  - 3 ة: 2025ليب   .31ص2008: التقارر القطاع
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ا والسل:نس -18 االمراض الخطيرة مثل االيدز والمالر ة   ة االصا
ة لكل مائة الف من  االمراض المعد ة  ة االصا اد نس الى  1997عام  121.9الح ازد

الجدول رقم ( 2009عام  743.4 ة 24- 7ما هو موضح  )، نتيجة لضعف االجراءات الفانون
ة ا ا، وضعف مراق ة ضد الوافدين الى ليب ما والصح لعمالة الوافدة في المخابز والمطاعم والمزارع. 

أن المصابين الليبين ال يتردون على المصحات خوفًا من عزلهم عن المجتمع، وثقافة المجتمع التي 
 تنظر اليهم بنظرة ناقصة وتعامل الناس معهم بخوف وحذر.

  )24-7جدول رقم (
ة االمراض المعد ة  ة اإلصا  نس

  2009  2007  2006  2005  1997  السنة
  41744  30755  24437  19239  5497  حاالت االصابة باالمراض المعدية

  5615000  5419000  5323991  5212984  4510406  عدد السكان الليبين
  743.4  567.5  459  369.1  121.9  نسمة مئة الفنسبة االصابة لكل 
  المصدر:

 .54ص1997الكتيب االحصائي: منشورات الهيئة العامة للمعلومات:   - 1
 .38، 20، 18ص2005الكتيب االحصائي: منشورات الهيئة العامة للمعلومات:   - 2
ة المستدامة  - 3 ة المستدامة، طرابلس،لجنة التنم ة للتنم ة الوطن  .44ص2008 ، االستراتيج
 .44ص2007 ، منشورات وزارة الصحة،التقرر االحصائي السنو لقطاع الصحة والبيئة  - 4
  . 35ص2009 ، منشورات وزارة الصحة،قطاع الصحة والبيئةالتقرر االحصائي السنو ل  - 5

ة  -19 الغين:انتشار نس   التدخين لد ال
الجدول رقم ( ما هو موضح  ة منخفضة  )، غير أن ضعف تشرعات 25- 7رغم أن النس

الغين، وتخالفهم، وتدخين رب األسرة في البيت والعمل وفي  ع السجائر لغير ال الدولة التي تمنع ب
الراضة  األماكن ات الذات،  فرص للعمل واث اب  ذلك ضعف الفرص المتاحة أمام الش العامة. 

ل ذلك ساعد في انتشار التدخين.  والفن والثقافة، 
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  )25-7جدول رقم (
ة المدخنين ة الطل  نس

  %  2007  %  2003  السنة
  -  %14.4  -  %14.8  الطلبة الذين جربوا التدخين ولو لمرة واحدة

اوالد،  %17.1  %12.4  -  %14.6  حالياً أحد أنواع التبغالطلبة يدخنون 
  بنات 7.2%

 ً اوالد،  %9.4  %5.9  من الطلبة يدخنون السجائر حاليا
اوالد،  %8.7  %5.2  بنات 1.7%

  بنات 1.1%
اوالد،  12.5  %10.6  من الطلبة يستخدمون انواع اخرى من التبغ

اوالد،  10.2  %8.3  بنات 8.1%
  بنات 6.5%

ين من المحتمل أن يشرعوا في التدخين العام من غير المدخن
  -  %19.2  -  %19.8  الحالي

  -  %36.9  -  %40.3  من الطلبة يتعرضون للتدخين من قبل اخرين في البيوت
من الطلبة يتعرضون للتدخين من قبل اخرين في االماكن 

  -  %40.1  -  %38.7  العامة
من المدخنين يشترون السجائر من المحالت ولم يتم رفض 

  -  %23.4  -  %27  لبيع لهم بسب صغر سنهما
  -  %35.1  -  %32  من الطلبة أحد والديهم مدخن

  -  %72.2  -    من اجمالي الطلبة المدخنين يرغبون في االقالع عن التدخين
  .38ص2007 ، منشورات وزارة الصحة، طرابلس،المصدر: التقرر االحصائي لقطاع الصحة والبيئة    
انلكل مئة  عدل االنتحارم -20  :الف نسمة من الس

الجـدول رقـم  2008لكـل مئـة الـف نسـمة فـي عـام  6رغم أن المعـدل مـنخفض   مـا موضـح 
مــنح الثقــة واألمــل، فــالمنتحر فاقــد لالمــل نتيجــة 7-26( ــا مســلمون والــدين االســالمي  ان ليب )، فســ

م امالكهـــم و  تـــأم اء غيـــر مقبولـــة لهـــم،  ش لـــنقص الفـــرص المتاحـــة أمامـــه، وفـــرض علـــيهم اشـــ التجـــ
ـاب  ـة وغ ـة والثقاف ة والدين م ار عليهم، وضعف المؤسسات التعل تاتورة وفرض االف ار والد االج
اب  عـض الشــ ـس علـى اقـدام  طالـة، انع ـة، عـالوة علـى ارتفـاع معــدالت ال مقراط حرـة التعبيـر والد

ه.   علي االنتحار أو الشروع ف
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  )26-7جدول رقم (
ه لكل مئة الف نسمةعدد حاالت االنتحار والشروع   ف

عدد حاالت   السنة
  االنتحار

عدد حاالت 
  معدل االنتحار لكل   عدد السكان نسمة  المجموع  الشروع فيه

  نسمة مئة الف
1973  40  165  205  2052372  10  
1974  44  183  227  2138580  10.6  
1975  41  158  199  2228457  8.9  
1976  41  197  238  2322810  10.2  
1977  48  169  217  2419865  10  
1978  70  128  198  2521732  7.9  
1979  51  124  175  2627945  6.7  
1980  69  111  180  2738692  6.6  
1981  68  78  146  2854168  5.1  
1982  52  105  157  2974578  5.3  
1983  47  97  144  3100133  4.6  
1984  68  86  154  3231059  4.8  
1985  79  47  126  3315711  3.8  
1986  78  57  135  3403948  4.0  
1987  63  25  88  3495943  2.5  
1988  51  27  78  3591866  2.2  
1989  64  40  104  3691903  2.8  
1990  45  26  71  3796240  1.9  
1991  48  26  74  3905083  1.9  
1992  47  33  80  4018638  2.0  
2003  135  96  231  5033252  4.6  
2004 141  139  280  5120047  5.5  
2007 174  173  347  5419000  6.4  
2008 160  195  355  5516500  6.4  

  المصدر:   
حث الجنائي، وزارة العدل،  - 1  .144، 117ص1992التقرر السنو عن الجرمة: االدارة العامة لل
حث الجنائي، وزارة العدل،  - 2  .250ص2004التقرر السنو عن الجرمة: االدارة العامة لل
حث الجنائي، وزارة العدل،  التقرر السنو عن الجرمة: االدارة العامة - 3   .124ص2008لل

م االبتدائي: -21    معدل التسجيل في التعل
ــة التــي تقـارب نســب الــدول  م االبتـدائي مــن المعـدالت العال الدراسـة فــي التعلــ عتبـر االلتحــاق 

الجــدول رقــم ( 2006عــام  %96المتقدمــة  ــة ، غيــر أ)27-7مــا موضــح  م ــة الخدمــة التعل ن نوع
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ما ومخرجاتها تعد  الكيف،  الكم وال تهتم  ات سوق العمل. فالدولة تهتم  رديئة، وغير مالئمة لمتطل
ا توقيت واحد    أن معدل وساعات التدرس أقل من المعدل العالمي، نظرًا ألن الدراسة في ليب

ة.   ة ومسائ اح   (أ فترة واحدة )، بينما في الدولة المتقدمة تكون الدراسة على فترتين للطالب ص
  )27-7جدول رقم (

م االبتدائي  معدل التسجيل في التعل
  نسبة االلتحاق بالدراسة  سنة )12- 6 (عدد السكان سن  سنة )12 – 6 (الملتحقين بالدراسة  السنة

1984  875383  1006442  86.98%  
1995  734843  814063  90.27%  
2006  716777  743702  96.4%  

  المصدر:
ان - 1  .49ص2006 الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس،، منشورات التعداد العام للس
ان - 2  .64، 46ص1995 ، منشورات الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس،التعداد العام للس
اندالتع - 3   .68ص  1984 ، منشورات الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس،اد العام للس
ار:  -22 م الثانو للك  مستو الحصول على التعل

ة جيدة ومتزاي مـي تعتبر نس مهم، لتحسين وضعهم التعل ال الناس على أكمال تعل سبب أق دة 
ة من  في، فلقد ارتفعت النس في والوظ ما موضح  2006عام  %48إلى  1995عام  %26والتثق

  ).28-7الجدول رقم (
  )28-7جدول رقم (

ار م الثانو للك ة الحصول على التعل  نس
سنة  65- 25عدد السكان اعمارهم بين   السنة

النسبة   سنة 65- 25عدد السكان اعمارهم بين   واكملوا التعليم الثانوي
  المئوية

1995  639500  2504044  25.5%  
2006  1102736  2281100  48.3%  

ان المصدر:    .  117، 116، 44،115ص2006 ، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،التعداد العام للس
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ار:  -23 ة عند الك  معدل محو األم
ة 30-7) و(29-7ل (يوضح الجدو  ا، فلقد انخفضت نس ة منخفض في ليب ) إن معدل األم

ة من  ان الذين يجدون  2006عام  %12إلى  1973عام  %51األم ة الس ما ارتفعت نس  ،
ة من حوالي    .2009عام  95.8إلى حوالي  2006عام  %83القراءة والكتا

  ) 29-7جدول رقم (
ة ة االم  نس

سنوات فما  10لليبين اجمالي السكان ا  السنة
  فوق

  الليبيون االميون
  نسبة االمية  سنوات فما فوق 10

1973  1260085  641842  50.94%  
1984  2102873  680874  32.38%  
1995  3260575  609419  18.69%  
2006  4195212  483082  11.52%  

  المصدر:
ان - 1 ة للتعداد العام للس  .52ص2006 لومات،، منشورات الهيئة العامة للمعالنتائج النهائ
ا  - 2 ة 2025ليب  .39ص2008، التقارر القطاع
ان - 3  .69ص  1984 ، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،التعداد العام للس

  )30-7جدول رقم (
ة  ةنس ان الذين يجدون القراءة والكتا   الس

  2009  2008  2007  2006  السنة
  %95.8  %84  %84  %83  نسبة السكان الذين يجدون القراءة والكتابة

ة:    .120،157ص2009المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤشرات الدول
اني: -24  معدل النمو الس

ــم ( ـــدول رقــ ــــا مــــن حــــوالي 31-7الحــــ مــــن الجـ اني فــــي ليب ) انخفــــاض معــــدل النمــــو الســــ
  .2006عام  %1.93إلى حوالي  1984عام  5.25%



   
 

181 
  

  )31-7جدول رقم (
اني  معدل النمو الس

  معدل نمو السكان  الليبين عدد السكان  السنوات
1973  2052372  -  
1984  3237059  5.25 %  
1995  4389739  3.24 %  
2006  5323991  1.93 %  

ة المستدامة، المصدر:  ة المستدامة، لجنة التنم ة للتنم ة الوطن   .214، ص2008االستراتيج
ة االجمالي:  -25  معدل الخصو

ة مـن ) انخفض اجما32-7يوضح الجدول رقم ( طفـل لكـل امـرأة عـام  3.1لي معدل الخصو
م األسرة.2006طفل لكل امرأة  عام  2.7إلى  1995 م المرأة واستجابتها لبرامج تنظ   ، نتيجة لتعل

  )32-7جدول رقم (
ة اإلجمالي للنساء في سن االنجاب  معدل الخصو

  2006  2003  2001  2000  1995  السنة
  2.7  2.68  6.7  6.9  3.1  سنة) 45- 15معدل الخصوبة االجمالي  للنساء ( 

  المصدر: 
ا في أرقام،   - 1  .2009 ، طرابلس،الهيئة العامة للمعلوماتمنشورات ليب
 .36ص2002 ، طرابلس،اتالكتيب االحصائي، منشورات الهيئة العامة للمعلوم  - 2
 .10ص2003 طرابلس، ، منشورات الهيئة العامة للمعلومات،لكتيب االحصائي ا - 3
ة:  االقتصاد الليبي  - 4   .64ص2010في ضؤ التقارر والمؤشرات الدول
 معدل االعالة:  -26

ا من 33- 7يوضح الجدول رقم ( ، إلى 1973عام  0.80) ارتفاع معدل االعالة في ليب
بر الشرحة العمرة التي أقل من 2006عام  1.87 سبب   .2006سنة في تعداد    15، 
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  ) 33-7جدول رقم (
 معدل االعالة

 15اقل من عدد السكان  السنة
  سنة

- 15عدد السكان 
  سنة 65

 65عدد السكان أكثر من 
  معدل االعالة  سنة

1964  667446  769441  78614  1.03  
1973  1055609  910032  86731  0.80  
1984  1610939  1503607  116513  0.87  
1995  1714263  2504134  171432  1.33  
2006  1645833  3427413  224906  1.87  

ةالمصدر: قاعدة    حوث العلوم االقتصاد ز ال انات مر ة، ب حوث العلوم االقتصاد ز ال   .2009، منشورات مر
ة:ا )3- 7(   لمؤشرات االقتصاد
 :الناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد من  - 1

ات مـــن القـــرن  عين قـــي ازداد فـــي عقـــد الســـ نالحـــ أن نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي الحق
، ثم ا ات من القرن الماضي الماضي نتيجة لتحسن أسعار النف نخفض في عقد الثمانينات والتسعين

انـت  ـة والتـي  ـة التنم ض مخصصـات ميزان ـس علـى تخفـ نتيجة النخفاض أسعار النف ، مما أنع
ة. فلقد  ة األلف قي مع بدا ة التحول، ثم ازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الحق على حساب ميزان

، ثــم 1980عــام  11001إلــى  1973دينــار عــام  6455مــن  زاد متوســ نصــيب الفــرد مــن النــاتج
دينــار  9069، ثــم ازداد إلــى أن وصــل 2000دينــار عــام  5443انخفــض وواصــل االنخفــاض إلــى 

الجدول رقم ( 2010عام  ما هو واضح    ).34-7سبب زادة أسعار النف  
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  ) 34-7جدول رقم (
قي نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي    الحق

  للناتجالمخفض الضمني  اإلجمالي مليون دينارالناتج المحلي  السنوات
  الحقيقياتج المحلي الن

 مليون دينار
 نصيب الفرد بالدينار عدد السكان

1973 2,182.3 0.16472 13,248.543 2,052,372 6,455.235 
1974 3,786.3 0.17045 22,213.552 2,138,580 10,387.057 
1975 3,674.3 0.18360 20,012.527 2,228,457 8,980.441 
1976 4,768.1 0.19351 24,640.070 2,322,810 10,607.872 
1977 5,612.7 0.21128 26,565.222 2,419,865 10,977.977 
1978 5,496.1 0.20353 27,003.881 2,521,732 10,708.466 
1979 7,603.0 0.26088 29,143.668 2,627,945 11,089.908 
1980 10,553.8 0.35027 30,130.471 2,738,692 11,001.774 
1981 8,798.8 0.35503 24,783.258 2,854,168 8,683.181 
1982 8,932.4 0.33704 26,502.492 2,974,578 8,909.665 
1983 8,511.7 0.33523 25,390.627 3,100,133 8,190.174 
1984 7,804.7 0.32102 24,312.192 3,231,059 7,524.528 
1985 7,852.1 0.32399 24,235.625 3,315,711 7,309.330 
1986 6,960.7 0.33147 20,999.487 3,403,948 6,169.156 
1987 6,011.6 0.33561 17,912.458 3,495,943 5,123.784 
1988 6,186.0 0.32101 19,270.428 3,591,866 5,365.019 
1989 7,191.0 0.34811 20,657.264 3,691,903 5,595.289 
1990 8,246.9 0.38490 21,426.085 3,796,240 5,644.028 
1991 8,757.3 0.37174 23,557.594 3,905,083 6,032.546 
1992 9,231.9 0.39565 23,333.502 4,018,638 5,806.321 
1993 9,137.7 0.39009 23,424.594 4,137,126 5,662.045 
1994 9,670.8 0.42609 22,696.613 4,260,776 5,326.873 
1995 10,672.3 0.43904 24,308.263 4,389,829 5,537.406 
1996 12,327.3 0.49038 25,138.260 4,465,527 5,629.405 
1997 13,800.5 0.54132 25,494.162 4,542,530 5,612.327 
1998 12,610.6 0.48674 25,908.288 4,620,861 5,606.810 
1999 14,075.2 0.55797 25,225.729 4,700,543 5,366.556 
2000 17,620.2 0.67569 26,077.343 4,781,599 5,453.687 
2001 21,868.5 0.65000 33,643.846 4,864,054 6,916.832 
2002 30,549.4 0.91600 33,350.873 4,947,930 6,740.369 
2003 37,604.0 1.00000 37,604.000 5,033,252 7,471.114 
2004 48,793.4 1.21400 40,192.257 5,120,047 7,849.978 
2005 67,048.3 1.52500 43,966.098 5,208,338 8,441.483 
2006 81,223.7 1.75000 46,413.543 5,298,152 8,760.327 
2007 92693.6 1.89600 48898.000 5404115 9048.200 
2008 116639.6 2.32200 50228.700 5512197 9112.200 
2009 86289.0 1.73100 49854.300 5622441 8867.000 
  المصدر:       9069.000 5734889 52009.900 1.97200 102538.2 2010

ة، -1 حوث العلوم االقتصاد ز  انات مر ة، قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز    .2009بنغاز  منشورات مر
ز  -2 ا المر ة لمصرف ليب ، طرابلس،، منشورات مالنشرة االقتصاد ز ا المر  .2011 صرف ليب
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ة  - 2  جمالي:االالناتج المحلي  إلياالستثمار  اإلنفاقنس
سـبب انخفـاض  ة االستثمار إلى الناتج المحلي االجمالي في انخفاض مسـتمر  نالح أن نس
ــة، ثــم ازدادت مــع  العملــة األجنب مخصصــات االنفــاق االســتثمار نتيجــة النخفــاض ايــرادات الدولــة 

ـــة ـــة. بدا العملـــة األجنب ســـبب تحســـن ايـــرادات الدولـــة  ـــة  شـــير الجـــدول رقـــم ( الأللف ) 35-7حيـــث 
ــالي مـــن  انخفـــاض ة االســـتثمار فـــي النـــاتج المحلـــي االجمـ عـــام  %11إلـــى  1973عـــام  %30نســـ
ــان علــى حســاب 1999 ســبب انخفــاض أســعار الــنف وانخفــاض االنفــاق العــام وهــذا االنخفــاض   ،

ة التحول، ثم از  ًا لتصل إلى ميزان . 2008عام  %27دات تدرج   سب زادة أسعار النف
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  ) 35-7جدول رقم (
ة االنفاق االستثمار إلى الناتج المحلي    (مليون دينار) اإلجمالينس

اجمالي االنفاق  اإلجماليالناتج المحلي  السنوات
 االستثماري

نسبة االستثمار الي 
 اجمالي الناتج المحلي

% 
1973 2,182.300 664.200 %30.44  
1974 3,786.300 1,029.400 27.19% 
1975 3,674.300 1,154.700 31.43% 
1976 4,768.100 1,175.900 24.66% 
1977 5,612.700 1,398.300 24.91% 
1978 5,496.100 1,552.000 28.23% 
1979 7,603.000 1,965.300 25.85% 
1980 10,553.800 2,858.200 27,08% 
1981 8,798.800 2,894.800 32.90% 
1982 8,932.400 2,824.000 31,62% 
1983 8,511.700 2,600.200 30.55% 
1984 7,804.700 2,203.100 28.23% 
1985 7,852.100 1,588.100 20.23% 
1986 6,960.700 1,504.700 21.62% 
1987 6,011.600 1,076.200 17.90% 
1988 6,186.000 1,267.900 20.50% 
1989 7,191.000 1,285.100 17.87% 
1990 8,246.900 1,523.700 18.48% 
1991 8,757.300 1,177.600 13.45% 
1992 9,231.900 1,159.300 12.56% 
1993 9,137.700 1,519.000 16.62% 
1994 9,670.800 1,628.100 16.84% 
1995 10,672.300 1,298.400 12.17% 
1996 12,327.300 1,887.800 15.31% 
1997 13,800.500 1,748.300 12.66% 
1998 12,610.600 1,523.800 12.62% 
1999 14,075.200 1,581.700 11.24% 
2000 17,620.200 2,321.200 13.17% 
2001 21,868.500 6,149.800 28.12% 
2002 30,549.400 9,153.800 29.96% 
2003 37,604.000 9,794.300 26.05% 
2004 48,793.400 10,784.400 22.10% 
2005 67,048.300 14,278.700 21.29% 
2006 81,223.700 14,955.200 18.41% 
2007 92693.600 22250.400 24.00% 
حوث العلوم االقتصاد                                27.27% 31806.000 116639.600 2008 ز  انات مر حوث العلوم ةالمصدر: قاعدة ب ز ال ، منشورات مر

ة، بنغاز    . 2009،االقتصاد
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   :إجمالي االدخار - 3
انات الجدول رقم (  1973مليـون دينـار عـام  542) أن االدخـار زاد مـن 36-7استعراض ب

ــاب الفــرص االســتثمارة واضــمحاللها فــي 2008مليــون دينــار عــام  77805إلــى  ســبب غ ، وذلــك 
ة القطــاع االقتصــاد الليبــي، نتيجــة له ، وضــعف مشــار منــة القطــاع العــام علــى النشــا االقتصــاد

ـا، وهـذا يـدل علـى  ـاب السـوق المـالي المـنظم الـالزم المتصـاص هـذه المـدخرات فـي ليب الخاص، وغ
مــة المــدخرات فــي االقتصــاد الليبــي  ــل هــذا أد إلــى أرتفــاع ق ــا.  ــل فــي ليب لة تمو عــدم وجــود مشــ

ع تســهيل االئتمانــات اال فــي وضــعف االســتثمارات علــى امتصاصــه مــا أن المصــارف ال تســتط ا. 
ة من المقترضين. سبب عدم وجود الضمانات الكاف   أضي الحدود، 
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  )36-7جدول رقم (
                             المليون دينار                     اجمالي االدخار 

 اجمالي االدخار االستهالك الكلي حالدخل القومي المتا السنوات
1973 1,710.400 1,168.100 542.300 
1974 3,244.300 1,791.900 1,452.400 
1975 3,132.800 2,237.800 895.000 
1976 4,154.400 2,521.200 1,633.200 
1977 4,994.200 2,882.500 2,111.700 
1978 4,975.700 3,357.000 1,618.700 
1979 6,965.400 3,901.300 3,064.100 
1980 10,186.900 5,237.600 4,949.300 
1981 8,584.200 7,224.500 1,359.700 
1982 8,203.200 6,364.400 1,838.800 
1983 7,332.500 5,971.500 1,361.000 
1984 7,199.200 6,196.000 1,003.200 
1985 7,353.500 5,453.100 1,900.400 
1986 7,242.600 5,256.700 1,985.900 
1987 5,428.800 5,431.400 2.600- 
1988 5,882.700 5,793.400 89.300 
1989 6,530.300 6,299.700 230.600 
1990 7,337.500 5,961.400 1,376.100 
1991 8,088.500 7,528.400 560.100 
1992 8,631.100 7,892.000 739.100 
1993 8,358.600 8,120.600 238.000 
1994 8,957.700 8,247.400 710.300 
1995 9,584.300 8,658.900 925.400 
1996 10,998.200 9,711.700 1,286.500 
1997 12,943.400 11,701.100 1,242.300 
1998 11,521.900 11,410.600 111.300 
1999 12,888.300 11,615.100 1,273.200 
2000 16,084.000 11,578.200 4,505.800 
2001 19,088.800 13,896.100 5,192.700 
2002 25,283.600 15,562.400 9,721.200 
2003 30,433.800 16,816.500 13,617.300 
2004 38,530.400 21,370.000 17,160.400 
2005 56,165.300 22,638.600 33,526.700 
2006 69,691.800 26,220.200 43,471.600 
2007 - - 59829.300 
ة،       77805.500 - - 2008 حوث العلوم االقتصاد ز  انات مر ،  المصدر: قاعدة ب ة، بنغاز حوث العلوم االقتصااد ز  منشورات مر

2009.  
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   عدل التضخم:م - 4
ات  عين ان، خاصة في عقـد السـ عض األح ة في  نالح أن معدالت التضخم متزايدة ومتذبذ

ات من القرن  ات والتسعين ة الجديدة التـي شـهدت تعـديل سـعر  والثمانين ة األلف اسثناء بدا الماضي، 
ســـبب عـــدم  ضـــر بــذو الـــدخل المحــدود. يرجـــع ذلــك  الصــرف فـــي صــالح الـــدينار الليبــي، ممـــا قــد 
غلــب عليهــا  عــدم الوضــوح، والمتضــارة، والتــي  ة للدولــة، التــي توصــف  اســة االقتصــاد وضــوح الس

اسي. ع الس    الطا
سـبب التوسـع فـي االنفــاق  1985وحتـى عـام  1973مرتفـع مـن عــام  نالحـ معـدل التضـخم

ــادة 1989حتــى عــام  1986العــام، ثــم انخفــض معــدل التضــخم خــالل الفتــرة مــن عــام  الز ، ثــم بــدأ 
ســبب إجــراءات الحضــر الجــو ممــا انــتج ســعر  1997وحتــى عــام  1990خــالل الفتــرة مــن عــام 

االتخفـاض مـن ـة، ثـم بـدأ  نتيجـة رفـع الحضـر  2010وحتـى عـام  1998عـام  مواز للعملة األجنب
الجدول رقم ( ما هو موضح  ح سعرالصرف للدينار الليبي    ).37-7وتصح
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  )37-7جدول رقم (
شة و  اسي العام لنفقة المع   )2003( سنة األساس  معدل التضخمالرقم الق

  المصدر:
ة، - 1 حوث االقتصاد ز ال انات مر ة، قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز   .2009 منشورات مر
، جدول رقم   - 2 ز ا المر ة لمصرف ليب   .2011، سنة 30النشرة االقتصاد

  

 معدل التضخم الرقم القياسي العام لنفقة المعيشة السنوات
1973 0.16720 12.03% 
1974 0.17515 4.75% 
1975 0.19330 10.36% 
1976 0.20851 7.87% 
1977 0.21518 3.20% 
1978 0.29162 35.52% 
1979 0.26227 -10.06% 
1980 0.28789 9.77% 
1981 0.31605 9.78% 
1982 0.34696 9.78% 
1983 0.38375 10.60% 
1984 0.43164 12.48% 
1985 0.47108 9.14% 
1986 0.48659 3.29% 
1987 0.50778 4.35% 
1988 0.52368 3.13% 
1989 0.53045 1.29% 
1990 0.57617 8.62% 
1991 0.64378 11.73% 
1992 0.70188 9.02% 
1993 0.77188 9.97% 
1994 0.87561 13.44% 
1995 0.97056 10.84% 
1996 1.08014 11.29% 
1997 1.20140 11.23% 
1998 1.26147 5.00% 
1999 1.28040 1.50% 
2000 1.24342 -2.89% 
2001 1.12986 -9.13% 
2002 1.02187 -9.56% 
2003 1.00000 -2.14% 
2004 1.01014 1.01% 
2005 1.04015 2.97%  
2006 1.05501 1.43%  
2007 1.12000 6.20%  
2008 1.23700 10.40%  
2009 1.26700 2.40%  
2010 1.29800 2.40%  
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ة التوظيف  - 5  :عدد القادرون على العمل إلينس
ا، غيرأن االقتصاد الل طالـة المقنعـة، نالح أن معدل التوظف مرتفع في ليب عاني مـن ال يبي 

ــة، نظــرًا ألن  وم ــة عنصــر العمــل نتيجــة للتوظــف فــي الجهــات الح الــذ يــؤد إلــى انخفــاض انتاج
االضـافة  اسـي واالجتمـاعي،  ه العامـل الس ار الكفاءة، فالتوظف يدخل ف ون وفقًا لمع التوظف ال 

وفقــًا للــنهج االشــتراكي الــذ انتهجــت إلــى أن ثقافــة النــاس تحولــت حــول التوظــف فــي القطــاع العــام، 
ة. ة خالل العقود الماض   الدولة الليب

، ثــم انخفــض %96ــان معــدل التوظــف مرتفــع  1984وحتــى عــام  1973فخــالل الفتــرة مــن 
ة التــي تــدعو لتوظيــف  %93فــي عقــد الثمانينــات  اســة الدولــة االشــتراك ظــل مرتفــع نتيجــة س ولكنــه 

ات لـم صـل إلـى %86قـل التوظيـف عـن  الليبين، وفي عقـد التسـعين ، ثـم انخفـض معـدل التوظـف ل
نتيجة الغالق الكثير من المصانع الممولة من الخزانة العامة والجدول رقم  2006إلى عام   79%

  ) يوضح معدل التوظف.7-38(
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  )38-7(جدول رقم 
  (الف نسمة) معدل التوظف

ون في سن المشتغي السنوات
 العمل

بيين إجمالي عدد اللي
 نسبة التوظيف العاملين اقتصاديا

1973 406336 421617 96.38%  
1974 423667 439609 96.37% 
1975 441868 458506 96.37% 
1976 460995 478367 96.37% 
1977 481109 499258 96.36% 
1978 502277 521246 96.36% 
1979 524571 544409 96.36% 
1980 548070 568829 96.35% 
1981 572857 594594 96.34% 
1982 599026 621804 96.34% 
1983 626678 650564 96.33% 
1984 655924 680994 96.32% 
1985 679607 708495 95.92% 
1986 704294 737582 95.49% 
1987 730038 768399 95.01% 
1988 756893 801102 94.48% 
1989 784919 835871 93.90% 
1990 814177 872902 93.27% 
1991 844733 912420 92.58% 
1992 876659 954682 91.83% 
1993 910029 999968 91.01% 
1994 944923 1048605 90.11% 
1995 981424 1100956 89.14% 
1996 1006567 1137897 88.46% 
1997 1032773 1177139 87.74% 
1998 1060106 1218888 86.97% 
1999 1088632 1263367 86.17% 
2000 1118421 1310824 85.32% 
2001 1149549 1361534 84.43% 
2002 1182097 1415805 83.49% 
2003 1216150 1473974 82.51% 
2004 1251800 1536420 81.48% 
2005 1289145 1603566 80.39% 
ح                  79.26% 1675880 1328286 2006 ز  انات مر ة،المصدر: قاعدة ب ة،  وث العلوم االقتصاد حوث العلوم االقتصاد ز ال   .2009منشورات مر
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ة - 6  :األجمالي محليالدين إلى الناتج ال نس
منــة  ســب ه تفــاقم الــدين العــام وخاصــة فــي عقــد الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن الماضــي، 

ــس فــي قلــة حصــيلة الضــرائب، وا ــاب القطــاع الخــاص، والــذ انع نخفــاض أســعار قطــاع العــام وغ
ات مـــن القـــرن  ـــا فـــي عقـــد التســـعين ـــات التـــي فرضـــت علـــى ليب ـــة، والعقو الـــنف فـــي االســـواق العالم
ـة،  ا. فلقد زاد االقتراض من البنـوك المحل عض المواد المحظورة على ليب الماضي، مما زادت تكلفة 

جــب مالح ــة، االمــر الــذ أد إلــى زــادة التضــخم. و ــة المحل ــع العمل ــادة ط ــا دولــة وز ظــة أن ليب
ــا نتيجــة تحســن أســعار  مــا أن ليب ــة،  ــادة الليب تــب للق ــًا وهــذا  ــًا، وغيــر مديونــة خارج مديونــة داخل

ة. ادة الليب تب للق ة، وهذا  نت من تسديد الديون المحل   النف تم
ة الـدين العـام إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي مـن   %79إلـى  1973عـام  %8حيث زادت نسـ

ســبب انخفــاض إيــرادات الدولــة نتيجــة انخفــاض أســعار الــنف وقلــة حصــيلة الضــرائب،  1988عــام 
االنفــاق نتيجــة الــنهج االشــتراكي، ثــم انخفضــت هــذه  ــاب القطــاع الخــاص وتوســع الدولــة  ســبب غ

ة إلــــى أن وصــــلت  ــبب تحســــن أســــعار الــــنف والســــماح للقطــــاع األهلــــي  2006عــــام  %0النســــ ســ
الجدول رقم ( لممارسة النشا االقتصاد   ).39-7ما هو موضح 
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  ) 39-7جدول رقم (
ة الدين إلى الناتج المحلي    اإلجمالي نس

ة،   حوث العلوم االقتصاد ز  انات مر ة، بنغاز المصدر:  قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز ال  منشورات مر
2009  

ة النساء في التوظف - 7  :نس
ة النسـاء فـي التوظـف مـن   %29.2، إلـى 1973عـام  %6.6نالح من الجدول ارتفاع نسـ

، وقبـول المجتمـع ، مم2006عام  ة المـرأة فـي النشـا االقتصـاد ـاد مشـار عطي مؤشر جيد ألزد ا 
الجدول رقم  ما هو موضح    ).40-7(الليبي للمرأة للمساهمة في النشا االقتصاد 

الناتج المحلي اإلجمالي(مليون  نسبة الدين %
 دينار)

الدين العام المصرفي( 
 السنوات  مليون دينار)

7.51 2182.3 163.8 1973 
6.66 3786.3 252.3 1974 

16.07 3674.3 590.6 1975 
13.20 4768.1 629.2 1976 
10.21 5612.7 573.0 1977 
23.47 5496.1 1289.7 1978 
20.84 7603.0 1584.3 1979 
11.07 10553.8 1168.8 1980 
19.78 8798.8 1740.0 1981 
28.55 8932.4 2549.8 1982 
36.82 8511.7 3133.7 1983 
47.85 7804.7 3734.5 1984 
52.19 7852.1 4097.9 1985 
66.08 6960.7 4599.5 1986 
78.43 6011.6 4714.6 1987 
79.05 6186.0 4890.3 1988 
70.29 7191.0 5054.3 1989 
67.24 8246.9 5545.0 1990 
68.73 8757.3 6019.0 1991 
68.31 9231.9 6306.5 1992 
74.61 9137.7 6817.7 1993 
80.42 9670.8 7777.3 1994 
72.58 10672.3 7746.0 1995 
62.01 12327.3 7644.4 1996 
55.39 13800.5 7644.1 1997 
60.62 12610.6 7644.0 1998 
54.31 14075.2 7644.0 1999 
43.00 17775.4 7644.0 2000 
34.95 21868.5 7644.0 2001 
25.02 30549.4 7644.0 2002 
20.33 37604.0 7644.0 2003 
0.00 48793.4 0.0 2004 
0.00 67048.3 0.0 2005 
0.00 81223.7 0.0 2006 
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  ) 40-7جدول رقم (
ة النساء في التوظف   نس

 نسبة التوظيف العملالمشتغيلون في سن  عدد االناث المشتغالت السنوات
1973 26824 406336 6.60% 
1974 29777 423667 7.03% 
1975 33055 441868 7.48% 
1976 36694 460995 7.96% 
1977 40734 481109 8.47% 
1978 45218 502277 9.00% 
1979 50196 524571 9.57% 
1980 55723 548070 10.17% 
1981 61857 572857 10.80% 
1982 68667 599026 11.46% 
1983 76226 626678 12.16% 
1984 84618 655924 12.90% 
1985 90990 679607 13.39% 
1986 97841 704294 13.89% 
1987 105208 730038 14.41% 
1988 113130 756893 14.95% 
1989 121649 784919 15.50% 
1990 130809 814177 16.07% 
1991 140658 844733 16.65% 
1992 151249 876659 17.25% 
1993 162638 910029 17.87% 
1994 174885 944923 18.51% 
1995 188053 981424 19.16% 
1996 200859 1006567 19.95% 
1997 214537 1032773 20.77% 
1998 229146 1060106 21.62% 
1999 244751 1088632 22.48% 
2000 261418 1118421 23.37% 
2001 279220 1149549 24.29% 
2002 298235 1182097 25.23% 
2003 318544 1216150 26.19% 
2004 340236 1251800 27.18% 
2005 363406 1289145 28.19% 
2006 388153 1328286 29.22% 
2007 534800 2277800 23.48% 
  المصدر: 23.84% 2332100 555900 2008

ة، - 1 حوث العلوم االقتصاد ز  انات مر ز  قاعدة ب ة، منشورات مر حوث العلوم االقتصاد
2009. 

ة،  ضوءاالقتصاد الليبي في  - 2  .158، ص2010التقارر والمؤشرات الدول
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ة من الناتج المحلي  -8 نس  :اإلجماليالحساب الجار 
ة جيدة  مثل نس ان الفائض في الحساب الجار  ات من القرن الماضي  عين في عقد الس

ًا مما أثر ، غير أنه في عقد الثمانينا%40وصلت إلى  ان سال ات  ت وحتى منتصف عقد التسعين
سبب تحسن  عد ذلك  سبب االعتماد على قطاع النف في التصدير، ثم تحسن  ًا على النمو،  سل

. حيث انخفض من  ، ثم ارتفع إلى أن وصل 1988عام  %2إلى  1974عام  %28أسعار النف
الجدول رقم ( 2010عام  %29إلى    ).41- 7ما هو موضح 
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  ) 41-7جدول (
ة من الناتج المحلي  نس   اإلجمالي (مليون دينار)الحساب الجار 

صادرات السلع  السنوات
 والخدمات

واردات السلع 
الناتج المحلي  تجارةصافي ال والخدمات

 االجمالي
الحساب الجاري كنسبة من 

 الناتج المحلي االجمالي
1973 1,240.4 826.5 413.9 2182.3 19.0% 
1974 2,489.8 1,427.9 1,061.9 3786.3 28.0% 
1975 2,053.2 1,665.7 387.5 3674.3 10.5% 
1976 2,881.3 1,671.4 1,209.9 4768.1 25.4% 
1977 3,430.8 1,948.6 1,482.2 5612.7 26.4% 
1978 2,978.1 2,199.5 778.6 5496.1 14.2% 
1979 4,801.4 2,821.7 1,979.7 7603.0 26.0% 
1980 6,537.9 3,752.1 2,785.8 10553.8 26.4% 
1981 4,409.5 5,127.7 718.2- 8798.8 - 8.1% 
1982 4,104.5 3,920.1 184.4 8932.4 2.1% 
1983 3,703.3 3,343.1 360.2 8511.7 4.2% 
1984 3,350.8 3,386.0 35.2- 7804.7 - 0.5% 
1985 3,673.2 2,487.9 1,185.3 7852.1 15.1% 
1986 2,459.0 1,895.7 563.3 6960.7 8.1% 
1987 1,697.3 2,009.2 311.9- 6011.6 - 5.2% 
1988 1,652.2 2,114.3 462.1- 6186.0 - 7.5% 
1989 2,212.9 2,393.7 180.8- 7191.0 - 2,5% 
1990 3,247.5 2,547.3 700.2 8246.9 8.5% 
1991 3,038.4 2,763.0 275.4 8757.3 3.1% 
1992 2,918.5 2,430.0 488.5 9231.9 5.3% 
1993 2,635.8 2,944.0 308.2- 9137.7 3.4% 
1994 2,694.6 2,603.1 91.5 9670.8 0.9% 
1995 3,116.1 2,394.1 722.0 10672.3 6.8% 
1996 3,490.2 2,909.5 580.7 12327.3 4.7% 
1997 3,790.2 3,090.8 699.4 13800.5 5.1% 
1998 2,467.6 2,660.7 193.1- 12610.6 1.5% 
1999 3,374.3 2,432.9 941.4 14075.2 6.7% 
2000 6,185.6 2,690.3 3,495.3 17775.4 19.7% 
2001 5,563.1 4,751.2 811.9 21868.5 3.7% 
2002 14,434.2 11,087.5 3,346.7 30549.4 11.0% 
2003 18,431.8 10,877.8 7,554.0 37604.0 20.1% 
2004 24,897.3 12,917.8 11,979.5 48793.4 24.6% 
2005 39,955.2 16,807.9 23,147.3 67048.3 34.% 
2006 51,571.6 19,905.9 31,665.7 81223.7 39% 
2007 61726.0 21698.0 40028.0 92693.6  43.2% 
2008 77027.0 25938.0 51089.0 116639.6  43.8% 
2009 46319.0 27503.0 18816.0 86289.0  21.8% 
  المصدر:   29.0%  102538.2 29777.0 31881.0 61658.0 2010

انا  - 1 ة، قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز ال ة منشوراتت مر حوث العلوم االقتصاد ز ال   .2009 ،مر
، جدول رقم   - 2 ز ا المر ة لمصرف ليب ع 33النشرة االقتصاد  .2011،الرع الرا

 نسمة: مئةستخدمي االنترنت لكل م - 9
ة مســتخدمي االنترنــت خــالل الفتــرة ( رغــم زــادة ة مــن 2010-2001نســ )، حيــث زادت النســ

الجــدول رقــم ( 2010عــام  %14إلــى  2001عــام  0.4% ). غيــر أنهــا تظــل 42-7مــا موضــح 
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ـــار  ــــة، ولعــــدم انتشـ ات المحل ــؤ انتشــــار الشــــ ســــبب ســ ــــة علــــى المســــتو العــــالمي،  محــــدودة ومتدن
سبب ضعف القدرة ال ة  مـا يجـب أن ننـوه إلـى ضـعف خـدمات الحواسيب الشخص ة للمـواطن.  شرائ

ــا، نظـــرًا الحتكــار الدولـــة النتــاج خـــدمات االنترنــت وعـــدم الســماح للشـــرك  ات االنترنــت فـــي ليب شــ
ة م فــي شــ ــتح ر هــذه الخــدمات، مــن أجــل ال االنترنــت، وعــدم االمتثــال لشــرو  األجنبــي فــي تطــو

بيرة للجه لة  ـة، الشرك األجنبي، مما يخل مش حث ـة والمراكـز ال وم از المصرفي والمؤسسـات الح
  في دعم وانتاج خدمات تفيد االقتصاد الوطني.

  )42-7جدول رقم (
 نسمة مئةمستخدمي االنترنت لكل  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\it.net.vserالمصدر:             
 :نسمة مئةلكل  الثابتالهاتف  -10

ــــة    عــــد عصــــر التقن ــــة الثالثــــة والــــذ  ــة فــــي مطلــــع االلف ــب منخفضــــة جــــدَا، وخاصــ تعـــد نســ
األضــافة إلــى إنــه مــرت بخدمــة (الــد عــد  واالتصــاالت،  ســي ال) خــ االنترنــت الســرع، والــذ 

ـــرع  ـــدر مهـــــم وســ ـــة، ومصــ صــ ــال رخ ــت التـــــي تعـــــد وســـــيلة اتصـــ ـــيلة لالتصـــــال بخـــــدمات االنترنـــ وســ
ة مــن  حــث العلمــي. فــرغم تحســن النســ عــزز ال إلــى  2006عــام  %10للمعلومــات، مــن شــأنه أن 

الجدول رقم (2008عام  17% ما موضح  ة صغيرة جدًا    ).43-7، غير أنها تظل نس
  
  

  نسمة مئةمستخدمي االنترنت لكل   السنوات
2001  0.4  
2002  2.2  
2003  2.8  
2004  3.5  
2005  3.9  
2006  4.3  
2007  4.7  
2008  9  
2009  10.8  
2010  14  
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  )43-7جدول رقم (
ي الهاتف    نسمة مئةلكل الثابت مشتر

  نسمة مئةالهاتف الثابث لكل   عدد السكان   مشتركي الهاتف الثابت  السنوات
2006  506608  5298152  9.6%  
2007  538422  5404115  10%  
2008  914491  5512197.3  16.6%  

  .283ص2008ة العامة للمعلومات المصدر: الكتيب االحصائي، منشورات الهيئ           
ي -11  نسمة: مئةالهاتف المحمول لكل  مشتر

ي الهــاتف المحمــول مــن  لكــل  9إلــى  1998نســمةعام  100لكــل  0انخفــاض وتــدني مشــتر
سبب ارتفاع تكلفة الهاتف المحمول، واحتكار الدولة النتاج هـذه الخدمـة، 2004نسمة عام  100  ،

بيــر فــي الســنوات ال ل  شــ ســبب انخفــاض  100لكــل  180الحقــة حتــى وصــلت ثــم ارتفعــت  نســمة 
مــن فــي ضــعف هــذه 44-7تكلفــة هــذه الخدمــة، والجــدول رقــم ( ) يوضــح ذلــك. غيــر أن التحــد 

ان، وضعف الخدمات المتصلة بها مثل االنترنت. عض االح   الخدمة، وانقطاعها في 
  )44-7جدول رقم (

ي الهاتف المحمول لكل     نسمة مئةمشتر
د المشتركين في الهاتف عد  السنوات

  المحمول
المشتركين في الهاتف المحمول 

  نسمة مئةلكل 
1998  -  0  
1999  -  1  
2000  -  1  
2001  -  1  
2002  71898  1  
2003  132951  2  
2004  319890  9  
2005  1158994  36  
2006  3383632  69  
2007  5500945  78  
2008  7226762  126  
2009  -  160  
  المصدر:  180  -  2010

  .281ص2008الكتيب االحصائي، منشورات الهيئة العامة للمعلومات  - 1
2 - world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\it.cets.p2\countries    
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ة من الناتج المحلي  اإلنفاق -12 نس ر  حث والتطو  :اإلجماليعلى ال
ــم ( ـــا45-7يوضـــج الجـــدول رقـ ة مـــن الن نســـ حـــث العلمـــي  ـــى ال ـــي ) أن االنفـــاق عل تج المحل

مـة    2008عام  %0.01االجمالي  ق حـث العلمـي  عد االنفاق علـى ال ما  ة صغيرة جدًا.  تعد نس
ــادة  مطلقــة صــغير جــدًا، نظــرًا ألن النــاتج المحلــي االجمــالي الليبــي صــغير أصــًال، األمــر يتطلــب ز

فــه فــي زــادة النمــو، مــن أجــل خلــ فــرص عمــل، والح حــث العلمــي، وتوظ فــا علــى االنفــاق علــى ال
  البيئة.

  )45-7جدول رقم (
ة من الناتج المحلي االجمالي نس ر  حث والتطو  االنفاق على ال

  اإلجمالياالنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي   السنة
حوث اال  0.01%  2008 ة، مجلة ال ات سوق العمل، عبدهللا شام ة، المصدر: سوق العمل في االقتصاد الليبي ومتطل قتصاد

 ،   .2008بنغاز
ة الستهالك المحلي للموادا -13  :األول

التـالي  طة أكبـر مـن المسـتوردة، و ـة والوسـ م مطلقـة أن صـادرات المـواد األول قـ الحـ أنـه و
عتبر مؤشر إيجابي. غير أن  التالي  ات تكون أقل، و االحتراق والنفا ات التي ترت بها  فإن العمل

ــات وهــو مــورد الصــادرات والــواردات مــن هــ او م عتمــد علــى أســعار الــنف وقطــاع البترو ذه المــواد 
ـــالمليون 46-7ناضـــب وغيـــر متجـــدد، والجـــدول رقـــم ( ـــة  ) يوضـــح االســـتهالك المحلـــي للمـــواد األول

  دينار.
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  )46-7جدول رقم (
ة المحلي للمواداالستهالك                                                             مليون دينار ال األول

صادرات سلع رأسمالية ومواد خام   السنة
  ومواد الوقود والمواد الكيمياوية

واردات  سلع رأسمالية ومواد خام 
  االستهالك المحلي للمواد  ومواد الوقود والمواد الكيمياوية

1973  1240.3 730.5  - 509.8  
1974  2489.9  1286.1  - 1203.8  
1975  2053.2  1486.1   -567.1  
1976  2881.3  1531  - 1350.3  
1977  3430.8  1739.6  - 1691.2  
1978  2978.1  1973.2  - 1004.9  
1979  4801.4  2558.5  - 2242.9  
1980  6537.9  3365.2  - 3172.7  
1981  4409.5  4677.9  268.4  
1982  4104.5  3581.0  - 523.5  
1983  3703.3  3026.9  - 676.4  
1984  3350.8  3090.6  - 260.2  
1985  3673.2  2278.9   -1394.3  
1986  2458.8  1631.3  - 827.5  
1987  1697.3  1782.1  84.8  
1988  1652.2  1859.2  207  
1989  2212.9  2095.8  - 117.1  
1990  3234.5  2204.7  -1029.8  
1991  3022.3  2408.6  - 613.7  
1992  2879.4  2092.9  - 786.5  
1993  2607.8  2668.5  60.7  
1994  2677.6  2309.8  -367.8  
1995  3103.9  1960.3  - 1143.6  
1996  3484.7  2527.2  -957.5  
1997  3780.9  2608.5  -1172.4  
1998  2455.1  2071.0  - 384.1  
1999  3358.5  2072.1  -1286.4  
2000  6179.4  2228.2  -3951.2  
2001  5562.7  4235.3  - 1327.4  
2002  14428.1  10172.9  -4255.2  
2003  18428,8  9944.3  - 8484.5  
2004  24894.1  11586.4  - 13307.7  
2005  39952.9  15488.7  -24464.2  
ة         32912.1 -  18657.3  51569.4  2006 حوث العلوم االقتصاد ز ال انات مر ة،  ،المصدر: قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز ال بنغاز منشورات مر
2009.  
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ة األ  ثافة استخدام المواد -14  : في االقتصادول
ة المستخدمة، ولكن المواد المستوردة تتزايد في عقد   انات عن حجم المواد المحل ال توجد ب

عتها الدولة. اسة األكتفاء الذاتي التي ات سبب س ات من القرن الماضي    الثمانينات والتسعين
ـة، واسـتخدامها ة المستدامة تشجع علـى اسـتخدام المـواد المحل طـرق انتـاج  إن التنم فـاءة، و

ــا نجــد مــع تحســن أســعار الــنف يــزداد االعتمــاد  أكثــر اســتدامة وســالمة علــى البيئــة، غيــر أنــه فــي ليب
ـــنف يـــزداد  ــعار ال ـــة، وعنـــد انخفـــاض أسـ ـــى المـــواد المحل ـــل االعتمـــاد عل ـــى المـــواد المســـتوردة وتق عل

ـة وتقــل االعتمـاد علـى المـواد المسـتوردة مـا فــي االعتمـاد علـى المـواد المحل الحــ ذلـك بوضـوح  ، و
قـارب  ات حيـث وصـلت مـا  . %13وصـلت  2006، بينمـا فـي عـام %50عقد الثمانينات والتسعين

الجدول رقم ( ع على تشغيل 47-7ما هو موضح  اسة التجارة من أجل التشج ) يجب تفعيل الس
ة.   المواد المحل
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  )47-7(رقم  جدول
                                                      في االقتصادة األول ثافة استخدام المواد

الناتج الصناعي   السنة
  الحقيقي

واردات  سلع رأسمالية ومواد خام ومواد 
  الوقود والمواد الكيمياوية

االستهالك المحلي 
  % للمواد

1973  227.499 730.5  31.1  
1974  272.858 1286.1  21.2  
1975  331.892 1486.1  22.3  
1976  395.230 1531  25.8  
1977  482.790 1739.6  27.8  
1978  543.669 1973.2  27.6  
1979  576.127 2558.5  22.5  
1980  635.584 3365.2  18.9  
1981  678.238 4677.9  14.5  
1982  751.434 3581  21.0  
1983  862.397 3026.9  28.5  
1984  835.434 3090.6  27.0  
1985  909.406 2278.9  40.0  
1986  843.838 1631.3  51.7  
1987  777.814 1782.1  43.6  
1988  872.580 1859.2  46.9  
1989  909.759 2095.8  43.4  
1990  959.936 2204.7  43.5  
1991  934.559 2408.6  38.8  
1992  1026.665 2092.9  49.1  
1993  1176.274 2668.5  44.1  
1994  981.551 2309.8  42.5  
1995  1037.963 1960.3  53.0  
1996  1089.643 2527.2  41.8  
1997  1147.426 2608.5  44.0  
1998  1116.432 2071  56.5  
1999  1169.304 2072.1  56.4  
2000  1284.528 2228.2  57.6  
2001  1653.406 4235.3  39.0  
2002  1733.706 10172.9  17.0  
2003  1991.907 9944.3  20.0  
2004  2118.007 11586.4  18.2  
2005  2252.508 15488.7  14.5  
2006  2358.408 18657.3  12.6  

حوث      ز  انات مر ة بنغاز  المصدر: قاعدة ب حوث العلوم االقتصاد ز  ة، منشورات مر   .2009العلوم االقتصاد
 :استهالك الطاقة الكلي السنو  -15

اســها المختلفــة، غيــر أنهـا توضــح زــا ــاس بوحـدات ق دة الطلــب علــى رغـم اخــتالف وحــدات الق
ســبب ارتفــاع متوســ  ســبب دعــم الدولــة مــن جهــه، و  ، ــا، وخاصــة الوقــود األحفــور الطاقــة فــي ليب
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عاثـات جـراء زـادة احتـراق  ا، غير انه له اثر سلبي على البيئة والمتمثل فـي زـادة االن الدخل في ليب
ة ما أن جل هذا االستهالك يتأتى من قطاعات استهالك  . قطـاع النقـل والكهرـاء  الوقود االحفور

الجدول رقم (   ).48-7ما هو موضح 
  )48-7جدول رقم (

  استهالك الطاقة الكلي السنو 
انتاج النفط   السنوات

الخام 
مليون (

  )برميل

صادرات 
النفط الخام 

مليون (
  )برميل

استهالك 
محلي 

مليون (
  )برميل

االستهالك 
المحلي 

للمشتقات 
النفطية المواد 

لف (ا(السائلة 
  )متري طن

االستهالك 
المحلي 

للمشتقات 
المواد النفطية 

الف الصلبة (
   )طن متري

تهالك االس
المحلي 

للمشتقات 
النفطية المواد 

مليار الغازية (
   )قدم مكعب

الطاقة 
الكهربائية 
المستهلكة 

مليون كيلو 
  وات | ساعة

1998  550.9  421.3  129.6  -  -  -  13528  
1999  527.7  390.3  137.4  6845.2  -  -  14407  
2000  519.8  379.2  140.6  7338.5  -  -  15496  
2001  516.8  384.3  132.5  6629.2  -  361.3  16111  
2002  473.5  343.3  130.2  8054.5  -  340.1  17531  
2003  560.0  342.3  217.7  8787.1  -  365.1  18942  
2004  591.3  459.9  131.4  9326.6  -  379.2  20202  
2005  618.0  487.5  130.5  9285.1  -  415.4  22450  
2006  642.8  519.3  123.5  9385  123  410.3  23992  
2007  653.8  536.8  117  8606  184  405.1  -  
2008  643.6  525.7  117.9  10245  203  428.3  -  
2009  592.5  478.2  114.3  11535  70  428.9  -  
  المصدر:     -  606.6  159  11972  124.9  491.1  616  2010

 .194.2ص 2008شورات الهيئة العامة للمعلومات، الكتيب االحصائي، من - 1
  .183،184،188ص  2006الكتيب االحصائي، منشورات الهيئة العامة للمعلومات، - 2
ز  - 3 ا المر ة لمصرف ليب  .28جدول رقم  2011النشرة االقتصاد
ز  - 4 ا المر ة لمصرق ليب  .37وجدول رقم  39جدول رقم 208النشرة االقتصاد
ة لم - 5 ز النشرة االقتصاد ا المر  .37جدول رقم  2011صرف ليب

):إشدة استخدام الطاقة  -16  جماًال (حسب النشا االقتصاد
قـارب (    سـتحوذان علـى ما )% مـن اسـتهالك  90 – 80الح أن قطاعي النقـل والكهرـاء 

ان للقطــاع االســتهالكي، عــالوة علــى أنهمــا  ــا، وجــل اســتهالك هــذان القطاعــان يــذه الطاقــة فــي ليب
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ــون والغــازات الدفيئــة  عتمــدان عــاث غــاز ثــاني أكســيد الكر علــى الوقــود األحفــور المســؤول علــى ان
الجدول رقم ( ما موضح    ). 49-7األخر 

  )49-7جدول رقم (
  استخدام الطاقة اجماالً 

قطاع   السنوات
  الزراعة

قطاع 
  الكهرباء

قطاع 
  الصناعة

القطاع المنزلي 
  قطاع النقل  والخدمي

1975  1.9 %  39 %  5 %  6 %  48 %  
1980  1.7 %  41 %  9 %  5 %  43 %  
1985  1.3 %  43 %  7 %  4 %  44 %  
1990  0.5 %  50 %  6 %  4 %  40 %  
1995  0.3 %  51 %  5 %  5 %  38 %  
2000  0.3 %  50 %  5 %  5 %  40 %  
، العـدد  % 41  % 4  % 3  % 51  % 0.2  2005 ة، بنغـاز حوث االقتصـاد ة وعبدالرسول، مجلة ال  ألولاان المصدر: شام

  .97، ص2013الثاني، و 
  

ة من  -17 نس ة مصادر الطاقة المتجددة   :االستخدام الكلي للطاقةنس
عي في اسـتهالك الطاقـة، والتسـتفيذ مـن الطاقـات المتجـددة  ا على النف والغاز الطب تعتمد ليب

ـات سـطوع الشـمس أكثـر ثالثـة عشـر سـاعة ان ة وطاقـة الرـاح، رغـم تـوفر االم فـي  الطاقة الشمسـ
ة لالسـتفاذة مـن الموقـع الجغرافـي  الطاقة الشمسـ ًا خاص  حث زًا  . حيث انشئ مر اليوم في المتوس
عـض  ة، واقتصر استخدامها فـي  قات الطاقة الشمس الليبي المميز، اال إنه لم تتم االستفاذة من تطب

مــا ينطبــ علــى الط ــاه،  ــة خاصــة فــي تســخين الم ة فــي الحقــول النفط ن اقــات المتجــددة المــدن الســ
قوم بها المراكز  ة والمشارع التي  حوث والتجارب النفط طافة الراح والتي تقتصر على ال االخر 

ــة المســتدامة،  ــة للتنم ة الوطن ). حيــث يوضــح الجــدول رقــم 149: 2008المتخصصــة (االســتراتيج
ات %1) أقل من 7-50( حـول مسـاهمة  استهالك الطاقة من مصادر متجددة. فرغم قلـة االحصـائ

ة مسـاهمة  عـض الدراسـات تشـير أن نسـ ا من الطاقة، اال إن  اجات ليب ة في سد احت الطاقة الشمس
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ة حــــوالي  اجــــات مختلــــف القطاعــــات عــــام  %4.8الطافــــة الشمســــ ــــا  2000مــــن احت ، 2025( ليب
2008 :82.(  

  )50-7جدول رقم (
ة الطاقة المتجددة من االستخدام الكلي للطاقة   نس

  
ات القابلة لالحتراق   تالسنوا الطاقة المتجددة والنفا

ة % من اجمالي استخدام الطاقة   والطاقة النوو
استهالك طاقة الوقود االحفور % من اجمالي 

  استخدام الطاقة
2008  0.9 %  99.1 %  

ة، ا حوث االقتصاد ة وعبدالرسول، مجلة ال   .108،  107ص2013لعددان االول والثاني، المصدر: شام
شون في مناط معرضة للخطر:نس -18 ع ان الذين    ة الس

، فلـــم تســـجل أ  حـــر المتوســـ ـــا علـــى ال ـــم وقـــوع ليب ح اعتدالـــه  نظـــرًا لتميـــز المنـــاخ الليبـــي 
سـبب أن  ـا اال نـادرًا  اعدة جدًا، فالزالزل ال تحدث في ليب أعاصير أو أمطار غزرة اَال في فترات مت

ـا ال تقـع فـي خـ زالزل، وأقــرب حـزا ـا واليونــان ليب م زلزلـي نشـ يتمثـل فــي الحـزام األلبـي المـار بتر
الجزائر والمغرب. ذلك الحزام األطلسي المار  ا، و طال   وا

موعــد حــدوثها  ــالتنبؤ  ة، وعلــى الــرغم  ســبب االمطــار الموســم اضــانات التــي تتســبب  أمــا الف
ن التنبؤ بها. غ م عيد ال ، اال أنها على المد ال ير أن انشاء السدود حَد من خطر وتكرارها السنو

اهـــه تغـــرق أجـــزاء مـــن مدينــــة  ــت م انـ ة، وخاصـــة ســـد واد المجينـــين الــــذ  اضـــانات الموســـم الف
، ومـع هـذا فـإن الخطـر  اهه تغرق أجزاء من مدينة بنغاز انت م طرابلس، وسد واد القطارة الذ 

ـــد حـــدوث أمطـــار غزـــرة تزـــد عـــن حجـــم مخـــزون الســـد أو  قـــى قائمـــًا عن ـــاره ( ي ـــة انه ارث حـــدوث 
ة المستدامة،  ة للتنم ة الوطن   ).62: 2008االستراتيج
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ة ومد التعرض لها: -19 ع سبب الكوارث الطب ة  ة واالقتصاد شر     الخسائر ال
ـا دولـة ال تقـع علـى  ـم أن ليب ح ـة،  ع سـبب الكـوارث الطب ـا دولـة نـادرًا مـا تسـجل خسـائر  ليب

مــ ضــانات التــي خــ زالزل، أو منطقــة بــراكين.  ــة مــن تقليــل خطــر الف ــاالحوال الجو ا ســاعد التنبــؤ 
انـــت تغـــرق فـــي المـــدن الكبـــر وتجـــرف الســـيول المواشـــي، غيـــر أن أقامـــة ســـد واد المجينـــين فـــي 

ر. ضانات التي ال تكاد تذ ثيرًا من أخطار الف ، حد    طرابلس، وواد القطارة في بنغاز
ة:  )4- 7(   المؤشرات البيئ
عاثات غاز ثاني - 1  أكسيد الكرون: ان

عاثــات ثــاني أكســيد الكرــون أساســًا مــن حــرق الوقــود األحفــور وصــناعة االســمنت،  تصـدر ان
عثة مـن غـاز ثـاني أكسـيد الكرـون خاصـة والغـازات الدفيئـة عامـة، منخفضـة  ة المن وتعتبر هذا الكم

ــا وشــم ــك عــن الــدول المتقدمــة، بــل أن ليب ــة، ناه الــدول العر ًا  اســ ــا ق ــا مــن أكثــر فــي ليب ال افرق
ة في مجال البيئـة  ات الدول افة االتفاق ا وقعت على  ار أن ليب اعت الدول تضررًا من هذه الظاهرة، 
عاثاتهـا منخفضـة مقارنـة  افحة التلوث، وناتجها المحلي اإلجمـالي مـنخفض وان والتنوع البيولوجي وم

ــة، الــدول المتقدمــة ( االقتصــاد الليبــي فــي ضــؤ التقــارر والم )، والجــدير 110: 2010ؤشــرات الدول
بيرة رغم ضئالتها وفي تزايد مـن سـنة  ة  عاثات المنخفضة، لكن ثأتيرتها السلب ر ورغم هذه االن الذ

عاثـات غـاز ثـاني أكسـيد الكرـون مـن  . حيث ارتفعت ان إلـى  2001يلـو طـن عـام  48100ألخر
ما زاد نصيب الفرد من ثا2010يلو طن عام  66057 طن متر عـام  8.9ني أكسيد الكرون ، 
الجـدول رقـم ( 2010طـن متـر عـام  10.5إلـى  2001 مـا يجـب أن ننــوه 51-7مـا موضــح   .(

ــاء، علــى  ارات ومحطــات الكهر الســ ة  عاثــات تــأتي مــن مصــادر اســتهالك إلــى أن معظــم هــذه االن
ة.  عاثاتها تأتي من المناط الصناع س الدول المتقدمة الذ جل ان عاثـات ع ما نالح زادت ان

سبب زادة الطلب على الطاقة. ا من ثاني أكسيد الكرون من سنة إلى أخر    ليب
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  )51-7(رقم جدول 
عاث الكيلو طن اتان ا غاز ثاني أكسيد الكرون    في ليب

انبعاث غاز ثاني أكسيد   السنوات
  الكربون ( كيلو طن)

نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون 
  (طن متري)

2001  48100  8.9  
2002  47832  8.7  
2003  49167  8.8  
2004  50359  8.8  
2005  52108  9.0  
2006  54510  9.2  
2007  53230  8.8  
2008  55944  9.1  
2009  62317  10.0  
  .world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\en.atm.co2e.ktالمصدر:   10.5  66057  2010

عاثات غازات البيو  - 2 ة ان الغازات ت الزجاج عرف   الدفيئة:أو ما 
ـة، أمـا أكسـيد  ـة واالعـالف الحيوان شـرة وخاصـة الزراع إن غاز الميثان ناتج عن األنشطة ال
ــاء  عثــة مــن محطــات الكهر عتبــر المصــادر االخــر المن ــة، و النتــروجين نــاتج عــن األنشــطة المرور

ة هي المصدر  ة، والمناط الصناع عاث أكسيد النتروجين. والمناط الصناع   االساسي الن
 ، ـاس الحـرار ة لظـاهرة االحت عاثات مـن الغـازات الدفيئـة، المسـب ا من الدول قليلة االن تعد ليب
مـا موضـح  سبب صغر ناتجها المحلـي اإلجمـالي، غيـر أنـه فـي تزايـد مسـتمر مـن سـنة إلـى أخـر 

  ).52-7الجدول رقم (
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  )52-7جدول رقم (
عاثات ا ا لغازات الدفيئةان  في ليب

  السنوات
انبعاثات غازات الدفيئة، وهيدروفلوروكربون، 
بيرفلوروكربون، وسادس فلوريد الكبريت (الف 

  طن متري من مكافيء ثاني أكسيد الكربون )
انبعاثات أكسيد النتروز 

(الف طن متري من مكافي 
  ثاني أكسيد الكربون)

انبعاثات غاز الميثان (الف 
مكافي ثاني طن متري من 

  أكسيد الكربون)
2001  204  -  13011  
2002  218  - - 
2003  248  - - 
2004  262  - - 
2005  282  - 16334  
2006  307  - - 
2007  315  - - 
2008  335  1355  17890  
2009  350  -  -  
2010  366  1437  18132  

   .world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\en.atm.ghgo.kt.ce -1المصدر: 
2- data.albankaldawli.org\indicator\en.atm.meth.kt.ce page3.                          

   
قة  - 3  :األوزون استنزاف ط

ــم ( ـــان 53-7نالحـــ مـــن الجـــدول رقـ األطن ـــة اســـتهالك المـــواد المســـتنزفة  م ) أن متوســـ  
  .  2003سنة  طن المتر  1511.58، إلى 1990طن المتر سنة  135.06ازدادت من 

قــة األوزون،  ة ألســتنزاف الط عاثــات المســب إن الــدول المتقدمــة هــي المســؤول األكبــر عــن االن
عتمد على قطاع الصناعة. بر حجم الناتج المحلي االجمالي لهذه الدول، والذ    سبب 

الــدول ا قــة األوزون تعــد قليلــة جــدًا، مقارنــة  ة ألســتنزاف ط ــا فأســهاماتها المســب ــة أمــا ليب لعر
ة. سبب صغر ناتجها من القطاعات االنتاج ك عن الدول المتقدمة،    ناه
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  )53-7جدول رقم (
قة  ااستهالك المواد المستنزفة لط  األوزون في ليب

  كمية استهالك المواد المستنزفة لطبقة السنة
 االوزون  بالطن المتري

1990 135.06 
1991  1 284.50 
1992 1 527.80 
1993 1589.00 
1994 1 582.80 
1995 1 522.44 
1996 1 498.72 
1997 1 323.98 
1998 2 145.29 
1999 1 472.56 
2000 1 596.51 
2001 1 596.51  
2002 1 596.51 
ا              511.58 1  2003 ة في ليب     .2010 ،دراسة غير منشورة ،محمد حمودة ،المصدر: المؤشرات البيئ

يز الملوثات ف - 4 ة:تر  ي الهواء الجو في األماكن الحضر
ــون، وقطــاع النقــل  عــاث أول أكســيد الكر ــًا مــن ان ــة المــرور داخــل المــدن تتســب تقر إن حر
عد قطاعي الصناعة والكهراء،  عاث غاز ثاني أكسيد الكرون  ة ان ة الثالثة من ناح أتي في المرت

ســبب اح ــع االحــوال تعتبــر األكثــر خطــورة  عاثهــا ولكنهــا فــي جم ــة، وان ائ ــات اله توائهــا علــى الجزئ
عاثات هذه الغازات لها تأثير على صـحة  ة المرور. إذ أن ان حر داخل التجمعات والمدن المزدحمة 
اســات خطيــرة علــى صــحة االنســـان  الرصــاص لــه انع مــا أن التلــوث  ــات.  األنســان والحيــوان والن

ص يـدخل جسـم االنسـان نـاتج عـن عـوادم مـن الرصـا %90وخاصة االطفال، حيث تشير الدراسات 
ات.   المر

ارات    الس تظة  يز الرصاص في المناط التجارة الم وفي دراسة لمدينة طرابلس وجد أن تر
حوالي  1960قد وصل  رو جرام/ جرام، أ أكبر  عي، وفي بنغاز وصل  28م مرة المعدل الطب

ــرو جــرام/ جــرام 577إلـى  مدينــة مو  ،م ــة األكثـر ازدحامــًا مــن مدينــة ٕاذا ماقورنـت  انشســتر البرطان
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يز في  ـة  1060مانشستر مدينة طرابلس، نجد التر ـة للتنم ة الوطن رو جرام/ جرام ( االسـتراتيج م
  ). 86: 2008المستدامة، 

 األراضي:التغيرات في استعماالت  - 5
ة، ة لقطاع الزراعة خالل مسيرتها التنمو ا رغم أعطاءها أهم غير أن اجراءتها  نالح أن ليب

فة ومؤقتـة وغيـر مسـتمرة، مـن خـالل انجـراف الترـة  ة من التصـحر ضـع ة االراضي الزراع في حما
ــا دولـــة  ـ مصـــدات الرـــاح، ومشـــارع التشـــجير، ممـــا يهـــدد مـــن تصـــحر االراضـــي، وخاصـــة أن ليب

التصحر.  ة مهددة    صحراو
ل حوالي  التصحر تش ة  ة المصا الرعي الجائر والتي تعد أهم  نتيجة %80فاالراضي الرعو

ــة المتصـحرة حـوالي  عل لغـت األراضـي ال ــة، و ـة المســتدامة فـي الـدول النام مــا  %35مشـاكل التنم
ة المتصحرة بلغ حوالي 56-7الجدول رقم ( الجدول رقم ( %24)، واألراضي المرو   ).57-7ما 

  )54-7جدول رقم (
ا تار) استخدام االراضي في ليب األلف ه )  

                
  المساحة المروية

مساحة تغذيها 
اجمالي االراضي   قاحلة جداً   مساحة الرعي  االمطار

  الجافة
234  1659  17172  157655  176720  

ة،    .155ص2010المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤسسات الدول
  )55-7جدول رقم (

التصحراألرا ة المهددة  األ  ضي الرعو تار)(   لف ه
                                                                           

اجمالي مساحة 
  الرعي

اراضي 
طفيفة 
  التصحر

االجمالي بما   شديدة جداً   شديدة  معتدلة
  نسبة التصحر  فيها المعتدل

17171  3472  1700  11800  200  13700  80%  
ة،    .155ص2010المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤسسات الدول
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  )56-7جدول رقم (
التصحر ة المهددة  عل تار)األراضي ال األلف ه  )  

                                                                          
اجمالي اراضي 
  تغذية االمطار

اراضي طفيفة 
  شديدة  معتدلة  التصحر

االجمالي بما   شديدة جداً   
  فيها المعتدلة

نسبة مساحة 
  التصحر

1659  1079  540  40  0    35%  
ة،    . 155ص2010المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤسسات الدول

  )57-7جدول رقم (
ة المه ة المرو التصحراألراضي الزراع تار)ددة  األلف ه )  

اجمالي 
اراضي 
  المروية

اراضي 
طفيفة 
  التصحر

  شديدة  معتدلة
االجمالي بما   شديدة جداً   

  فيها المعتدلة
نسبة مساحة 

  التصحر
234  179  50  5  0  55  24%  

ة،    .155ص2010المصدر: االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤسسات الدول
ة - 6 ة والرعو  :المناط الزراع

ل دائــم صــغيرة جــدًا ت شــ ــة  يلــو متــر مرــع،  مئــةعتبــر األراضــي الزراع تــار أ الــف  الــف ه
مـا  ـة.  ما أن انتاجيتها منخفضة جدًا نتيجة لتخلف وسائل اإلنتاج، وتدني أسعار المنتجات الزراع

ة  تار، منها  4.600أن األراضي الرعو الجدول رقم ( مئتانمليون ه ما  تار متدهورة  -7الف ه
صفة عامة. 58 ة    )، نتيجة الرعي الجائر وانخفاض معدالت االمطار والتغيرات المناخ

فاءتهــا، واستصــالح  ــادة  ــة، وحمايتهــا، وز ــة والرعو غيــر أن االهتمــام بهــذه األراضــي الزراع
ـة فـي زـادة االمـن  ل هذا من شانه زادة انتاج الغـذاء واسـتغالل المـوارد المحل األراضي المتدهورة، 

  .غذائي وخل فرص عملال
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  )58-7جدول رقم (
تارمساحة  اله ة  ة والرعو ا  األراضي الزراع  في ليب

  الف هكتار 100  االراضي الزراعية بشكل دائم
  الف هكتار 50  االراضي الزراعية بشكل دائم متدهورة

  الف هكتار 350  االراضي الزراعية بشكل مؤقت
  الف هكتار 150  ةاالراضي الزراعية بشكل مؤقت متدهور

  مليون هكتار 5.100  ةة لالراضي الجافة المخصصة للزراعالمساحة الكلي
  مليون هكتار 3.600  اراضي جافة مخصصة للزراعة متدهورة

  مليون هكتار 4.600  االراضي الكلية لألراضي الرعوية
  الف هكتار 200  اراضي رعوية متدهورة

ا       ة، ، التقارر الق2025المصدر: ليب    .118ص2008طاع
ات - 7 الغا ة منطقة االراضي المغطاة   :نس

ـــات مـــن القـــرن  ات والثمانين عين نالحـــ أن الدولـــة بـــدأت فـــي مشـــارع التشـــجير فـــي عقـــد الســـ
ـة، ممـا أوقـف  ش، ثـم توقفـت عـن هـذه االعمـال االيجاب ـة والكشـافة والجـ الماضي، وساهم فيهـا الطل

ا، حوال اتي في ليب ة تعد  %0.13ي زادة الغطاء الن ا االجمال ات من مساحة ليب ة مساحة الغا نس
الجدول رقم ( ما موضح  ة ثابتة وصغيرة    ).59-7نس

ــاء، الــذ قلــل االعتمــاد  عــود لقطــاع الــنف والغــاز والكهر ــات  ة الغا ــات نســ مــا أن ســبب ث
مصدر للطاقة.  على قطع االشجار 

  
  
  
  
  
  



   
 

213 
  

  )59-7جدول رقم (
ات نس ة دإلى مساحة البلة مساحة الغا  االجمال

  نسبة الغابات من المساحة الكلية  المساحة الكلية للبلد كم| مربع  مساحة الغابات كم| مربع  السنوات
2001  2170  1750000  0.13%  
2002  2170  1750000  0.13%  
2003  2170  1750000  0.13%  
2004  2170  1750000  0.13%  
2005  2170  1750000  0.13%  
2006  2170  1750000  0.13%  
2007  2170  1750000  0.13%  
2008  2170  1750000  0.13%  
2009  2170  1750000  0.13%  
2010  2170  1750000  0.13%  
  .world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\ag.lnd.frst.k2المصدر   

ة: - 8 شون في المناط الساحل ع ان الذين  ة الس  نس
ع ـا  ان فـي ليب ة، وذات سـاحل معظم السـ ـا دولـة صـحراو شـون علـى السـاحل، نظـرًا ألن ليب

ـة نشـئت علـى السـاحل الليبـي، وتعتمـد علـى المـواني فـي  ل وقرب من اورا، والحضارات االور طو
طقس معتدل ولطيف.  ما أن الساحل يتمتع    االستيراد والتصدير، وفي خل فرص عمل، 

ة60-7حيث نالح من الجدول رقم ( ة  ) أن نس شون في المناط السـاحل ع ان الذين  الس
صل إلى  1984عام  %80.9بلغ حوالي  ان عام  %79.8ثم انخفض ل   .2006من عدد الس
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  )60-7جدول رقم (
شون  ع ان الذين  ة الس ة فينس  المناط الساحل

السكان الليبيون الذين    السنوات
ة السكان الذين يعيشون في نسب  اجمالي السكان الليبيون  يعيشون على الساحل

  المناطق الساحلية
1984  2629633  3250806  80.9%  
1995  3664133  4389739  83.5%  
2006  4245964  5320894  79.8%  

ان لعام  - 1المصدر: ان لعام  - 2. 78، ص1995التعداد العام للس ، 1984التعداد العام للس
ان لعام  -3. 93ص   .2006التعداد العام للس

ة ال - 9 ة األمنةنس ي ضمن الحدود البيولوج  :مخزون السم
ــات وأســفنج وأعشــاب  ــة مــن أســماك ورخو حر ــاء ال ــل بتنــوع األح يتمتــع الســاحل الليبــي الطو
ــأكثر مــن مئــة الــف  ًا  ــة ســنو ي المتــاح لالســتغالل فــي الســواحل الليب قــدر المخــزون الســم حرــة. و

ة لل ة الوطن ة المستدامة، طن من مختلف االسماك ( االستراتيج )، فال تزال صيد 173: 2008تنم
االضــافة إلــى انخفــاض ســـعر  دائيتــه،  االســماك فــي الحــدود األمنــة، نظــرًا لتخلــف وســـائل الصــيد و
فــاءة المنشــأت فــي تصــدير االســماك، عــالوة علــى تذبــذب  االســماك فــي الســوق المحلــي، وانخفــاض 

اســة الدولــة فــي القــوانين تــرة تمنــع التصــدير وتــارة ت مــا أن قطــاع الــنف قلــل مــن االعتمــاد س شــجعه، 
صيد االسماك.  طة  ام صناعات مرت مصدر دخل، وق   على صيد االسماك 

ة األسماك المنتجة زادت من 61- 7حيث يوضح الجدول رقم ( م الف طن  12.79) أن 
ة األمنة. 2006الف طن عام  39.25إلى حوالي  1990عام    والتي تعد ضمن الحدود البيولوج
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  )61-7جدول رقم (
ة األمنة ي ضمن الحدود البيولوج ة المخزون السم  نس

  كمية االنتاج من االسماك الطازجة بالطن  السنوات
1990  12771  
1991  19206  
1992  23788  
1993  26685  
1994  33469  
1995  30436  
1996  33506  
1997  36850  
1998  31021  
1999  44824  
2000  50000  
2001  21567  
2002  19831  
2003  22375  
2004  38510  
2005  27107  
2006  39215  

ة المستدامة  -2. 48ص1998الكتيب االحصائي  - 1المصدر:                ة للتنم ة الوطن االستراتيج
  .176ص

ة المستخدمة -10 اه العذ ة موارد الم ة  نس اهمن نس  :متجددةال موارد الم
ــا ــة فــي ليب ــاه الجوف مــن اجمــالي االســتهالك فــي مختلــف األنشــطة  %97حــوالي  تســاهم الم

ـــة ‘زراعـــة( ة الوطن ة ( االســـتراتيج ســـ ، صـــناعة، منزلـــي)، وتنقســـم االحـــواض إلـــى ســـتة احـــواض رئ
ــــة المســــتدامة،  الحمــــادة الحمــــرا، مــــرزق،  -) ، وهــــي ( ســــهل الجفــــارة، غــــدامس 216: 2008للتنم

 سرت، الكفرة). -الجبل االخضر، السرر -بنغاز 
ًا  ة التي تشهد جرانـًا سـطح ة متجددة، من خالل االود المناط الشمال عتقد أن االحواض  و
ـــة  ــاه، أو مـــن خــالل الســدود المنجــزة التـــي تعمــل علــى تغذ قـــات الحاملــة للم ــة الط عمــل علــى تغذ
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ة ( الكفرة، السرر، مرزق، غدامس، اه، أما االحواض الجنو الحمادة  الخزانات المجاورة الحاملة للم
عتبــر حــوض الكفــرة ومــرزق وســهل الجفــارة مــن  ــة محــدودة غيــر متجــددة، و الحمــرا ) فإنهــا ذات تغذ

ة.   أكثر االحواض أهم
ـــة  ة تفـــوق ثمان ـــاه المســـحو ـــات الم م عتبـــر مرتفعـــًا و مـــا أن معـــدل الســـحب مـــن مصـــادرها 

ة المتجددة ( االقتصاد الليبي في ضـؤ التقـارر  ـةو اضعاف مصادرها المائ : 2010،المؤشـرات الدول
67.(   

ل  ــاه غيـر المتجــددة تشــ ة الم ر أن نسـ الــذ ـاه المســتغلة فــي مـن  %87والجـدير  اجمــالي الم
ا  ا ليب ة، 2025(ليب  ).111: 2008التقارر القطاع

 )62-7جدول رقم (
اه  ة الم ة المستخدمة من مصادر متجددةنس   العذ

                                    
  السنوات

  كمية المياه                                         
1990  2000  

  3430  3430  (مليون متر مكعب) مياه جوفية
  120  60  (مليون متر مكعب) مياه سطحية
  130  100  (مليون متر مكعب) مياه تحلية
  220  110  (مليون متلر مكعب) مياه معالجة

  3900  3700  ( مليون متر مكعب) اجمالي المياه العذبة المسحوبة
  470  270  (مليون متر مكعب) المياه العذبة المتجددة

  %12.1  %7.3  نسبة المياه المتجددة إلى اجمالي المياه العذبة %
  .67ص2002 رات الهيئة العامة للبيئة،منشو  المصدر: التقرر الوطني االول للبيئة،

قًا للنشا االقتصاد -11 اه ط   :شدة استهالك الم
ـــة التـــــي تصـــــل إلـــــى  ـــاع الزراعــ ـــر فـــــي قطــ ــتهالك األكبــ ، 1990عـــــام  %89الحـــــ أن االســـ

مـا أن قطــاع الزراعــة هــو  %5ومسـاهمتها فــي النــاتج المحلـي االجمــالي أقــل مـن  االســعار الثابثــة. 
ـه المـزارعين بزراعـة المحاصـيل واالشـجار التـي قطاع عشوائي بدون خط  مة، فمثًال عـدم توج مح

ـــل  ـــذور محســـنة وفســـالت تســـاعد علـــى تقلي ــزارعين ب ــة للمـ مـــا التـــوفر الدولـ ـــرة،.  ثي ـــاه  التســـتهلك م
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ضـر  ل عشـوائي  شـ ـار  مـا أن حفـر اال المـاء.  ـاه، ولهـا قـدرة أفضـل علـى االحتفـا  استهالك الم
ال المخالفين. البيئة،  والنر تحرك    رادع من الدولة ح

ــم ( انــــات الجــــدول رقــ ــتعراض ب ـــاع الزراعــــة 63-7اســ ــو قطـ ) يتبــــين أن المســــتهلك األكبــــر هــ
عب عام  4800حوالي سـتهلك  %86حوالي  2000مليون متر م من االستهالك الكلي، فـي حـين 

عب ما نسبته  647القطاع المنزلي حوالي  ، بينما القطاع من االستهالك الكلي %11مليون متر م
ستهلك  عب ما نسبته  132الصناعي   من االستهالك الكلي لنفس السنة. %2.4مليون متر م

  )63-7جدول رقم (
قًا للنشا االقتصاد عبال شدة استهالك الماء ط   مليون متر م

  %  2000  %  1990  القطاع
  86  4800  89.9  4275  زراعة
  11.6  647  8.5  405  ي)لشرب ( منز
  2.4  132  1.6  74  صناعة
  %100  5579  %100  4754  االجمالي

  .66ص 2002 منشورات الهيئة العامة للبيئة، المصدر: التقرر الوطني االول للبيئة،
ات  -12 ةالمحم ع م البيئي  الطب ة من االقل  ل:نس

ـة صـغيرة نتيجـة أن جـل مسـاحة  ة مـن مسـاحة البلـد االجمال نسـ سة  ا ات ال ة المحم تعد نس
ا ص قارب ليب ـة،  %94حراء ما ع ات الطب ة للمحم االضافة إلى أن الدولة لم تعطي أهم صحراء، 

ـة للمسـاعدة فـي  مـا لـم تتعـاون مـع المنظمـات الدول وال تساهم في نشر الـوعي والثقافـة لـد النـاس، 
اتـ انـت ن ة، سـواء  ائي للكائنات الح ة التنوع األح ات، لما لها أثر في حما ات أو انشاء هذه المحم

ـًا، سـواء للجيـل  ـًا أو دول ـع محل ـالنفع علـى الجم عـود  مـا  حيوانات أو حشرات أو أسـماك أوطيـور، 
  الحالي أو الجيل القادم. 
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ـات 64-7حيث نالح من الجدول رقم ( ة المحم ـا ثابثـة مـن  %0.01) نسـ مـن مسـاحة ليب
ة منخفضـة لقلـة اهتمـام الدو 2010وحتـى عـام  2000عام  مـا تعـد نسـ ـات، وعـدم ،  لـة بهـذه المحم

ة. ة والبيئ رامجها الوطن اتها و   أدراجها في أولو
  )64-7جدول رقم (

ات ا ةالمحم ع ة لطب ة من مساحة البلد االجمال  نس
  مساحة المحميات نسبة مئوية من المساحة االجمالية  السنوات
2000  0.1%  
2001  0.1%  
2002  0.1%  
2003  0.1%  
2004  0.1%  
2005  0.1%  
2006  0.1%  
2007  0.1%  
2008  0.1%  
2009  0.1%  
  .world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\er.ptd.totl.zsالمصدر:            0.1%  2010

األنقراض: -13  األنواع المهددة 
ــة  ــاألنقراض والمحافظــة عليهــا، مــن أجــل حما ــة االنــواع المهــددة  حما يجــب أن تقــوم الدولــة 

ات و  الزواحف التي تتغذ على القوارض، والطيور التي تتغذ علـى الغا الوظائف التي تؤديها لنا 
ـــات مصـــدر مهـــم المتصـــاص غـــاز ثـــاني أكســـيد الكرـــون  اتـــات والغا مـــا أن الن الحشـــرات الضـــارة، 
ـــات تكـــون ســـبب فـــي انقـــراض الطيـــور  ــا أن نقـــص مســـاحة الغا مـ وتجـــدد لنـــا الهـــواء واالكســـجين، 

ات ات والن ـات تكـون سـبب والثد ذلك اختفـاء الغا  ، ات التي منِ شأنها أن تحاف على التنوع الحيو
ة، والجــدول رقــم ( ــة مثــل االمطــار الحمضــ عــض المخــاطر البيئ ) يوضــح األصــناف 65-7لظهــور 

االنقراض.   المهددة 
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  )65-7جدول رقم (
االنقراض  األصناف المهددة 

الصنف المهدد   االنواع  الصنف
الصنف المهدد   نةالس  باالنقراض

  السنة  باالنقراض
  2007  1  2004  5  87  الثديات
  2007  3  2004  7  326  الطيور
  2007  0  2004  1  1825  النباتات
  2007  5 ـ ـ ـ  األسماك
  2007  0 ـ ـ ـ  حشرات
  2007  1 ـ ـ ـ  الزواحف

ا، محمد حمودة، دراسة غير منشورة، المصدر:              ة في ليب  .2010المؤشرات البيئ
  الخالصة: )5- 7(

ســتعرض هــذا الفصــل اســقا المؤشــرات الصــادرة عــن األمــم المتحــدة علــى االقتصــاد الليبــي،  
مـا  حـث،  ة، والبيئة، وفقًا لما تضمنه الهدف الثـاني مـن ال ة، واالقتصاد بجوانبها المختلفة االجتماع

ـــة أو النشـــرات االقتصـــا انـــات صـــادرة عـــن مؤسســـات الدولـــة الليب ة أو المؤسســـات هـــو متـــاح مـــن ب د
ــة ( االنترنــت ).  ة المعلومــات العالم ــة علــى شــ ــاس  حيــثالدول غطــي الجوانــب  26تــم ق مؤشــرًا 

ة، و ة، و 19االجتماع غطـي الجوانـب االقتصـاد مـا تـم مؤشـرًا  13مؤشـرًا  ـة.  غطـي الجوانـب البيئ
   رات.التعلي على هذه المؤشرات، ومحاولة شرح التطور الذ حصل على هذه المؤش
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   لفصل الثامن ا
ات   النتائج والتوص

  النتائج:) 8-1( 
ة المستدامة، وتجارب دول فـي الساب ابتداًء من ا من خالل هذا العرض إلطار النظر للتنم

ـــة المســـتدامة، واإلطـــار العـــام  اســـات المختلفـــة للتنم ـــة المســـتدامة، واإلطـــار النظـــر للس مجـــال التنم
ــة المســ ــة، وصــوًال للمؤشــرات التنم ــة الليب م التجرــة التنمو ــة، وتقيــ تدامة الصــادرة عــن مؤسســات دول

ــا، ومــن خــالل هــذا العــرض ة فــي ليب حــث فــي فصــوله المختلفــة تــم  المؤشــرات المحســو فــي هــذا ال
ة:   استخالص النتائج اآلت

ــة المســتدام  - 1 ة لــم تصــل إلــى التنم ــة خــالل العقــود الماضــ ــا خــالل مســيرتها التنمو ة إن ليب
ة. ة والبيئ ة واالجتماع ع المجاالت االقتصاد  مفهومها الشامل، وفي جم

مؤقـت وفـي فتـرة رغم التقدم المحق فـي الجانـب االقتصـاد واالجتمـاعي، غيـر أنـه تقـدم   - 2
تب لـه اسـة الدولـة  معينة ولم  سـبب تقلـب أسـعار الـنف مـن جهـة، وتقلـب س االسـتمرار، 

 وعدم وضوحها.
ة بين الليبيـين، تحققـت عنـد األهداف االجتماع  - 3  ة المحققة وعلى رأسها المساواة االجتماع

 مستو دخل منخفض.
ا على قطاع النف والغازرغم   - 4 ا االستدامة في قطاع الطاقة،  اعتماد ليب تب لليب فلم 

فة ومتجددة، االعتماد على مصادر طاقةحيث من  المنتجات انتاج االعتماد على و  نظ
ة ًا من المنتجات ، فلم تكتفي الا بدًال من تصديرها نفطًا خاموتصديره النفط دولة ذات

ة. ة بل الزالت تستورد في المشتقات النفط  النفط
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ة، ولكنها أهملت جودة هذه   - 5 المؤشرات الكم ة مهتمة  ا خالل مسيرتها التنمو ليب
ة).  المؤشرات (النوع

ل تعتمد   - 6 ا على النف الخام في تمو ة في ليب ة، وفي توفير العملة التنم برامج التنم
ساهم في تلوث الجو  ة، وهو مورد ناضب، وغير متجدد، وغير صدي للبيئة، و األجنب

. اس الحرار ة لالحت عاث الغازات الدفيئة المسب سهم في زادة ان حر، مما   وال
اب مؤسسات المجتمع المدني، األمر الذ زاد  - 7 ة، وغ ة الرسم  ضعف المؤسسات الليب

عد بين الدولة والمواطن.  من فجوة ال
ا الزلت تعتمد على الوقود األحفور في االستهالك المحلي للطاقة.  - 8  ليب

ات:) 8-2(   التوص
ة: ات اآلت التوص حث نوصي    من خالل الطرح الذ تم خالل هذا ال

شر هوأفضل  - 1 شرة، حيث أن االستثمار في العنصر ال ة ال م والتنم التعل  االهتمام 
نفذها  ستوعبها و ل جيد، وهو الذ  ش ة  قود التنم شر هو الذ  استثمار، والعنصر ال

ل جيد.  ش
ات   - 2 ل دائم ومستمر، بدًال من الميزان ش ة  ات والخط الخمس االعتماد على االستراتيج

ة). ة  (التنفيذ  السنو
ع المجاالتاعتماد لجنة خاصة للتنم  - 3 ة، ( اقتص ة المستدامة، وفي جم ة، اجتماع اد

ة)، تُ  ة، مؤسس ة المستدامة،بيئ التنم رها، عنى بإعداد مؤشرات خاصة  عة  وتطو ومتا
 التطور المنجز في هذه المؤشرات.

عة المؤشرات الصادرة عن   - 4 ة المستدامة، ومتا إعداد ورش العمل الخاصة لمؤشرات التنم
ا. اسها في ليب ة، ومحاولة ق  المؤسسات الدول
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ة تفعيل ا  - 5 ين مؤسسات الرسم لشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة، و
ة  ة في تحقي التنم المشار للدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد الشعب الليبي 

 .من جهة اخر  المستدامة
ة  - 6 ة قو ة تحت اره رأس مال ا االهتمام ببناء بن اعت ا،  ، من جتماعي مهموٕاعادة إعمار ليب

ة العاطلة.أجل ا  لمساهمة في خل مشارع جديدة، وتحفيز الموارد المحل
ة  - 7 ات األجنب ة، وخاصة  عمل شراكة مع الشر قطاع في في تنفيذ المشروعات اإلستراتيج

قة للبيئة، وخل فرص عمل. ات، واالستثمار في المشروعات الصد او م  النف والبترو
ة قبل الب  - 8 ارات البيئ االعت انت  أ مشروع، أو قطاع، أو خطة دء فياألخذ  ة  اقتصاد

ة،  ارات البيئ ة، والتأكد من أن المشروع المنجز مستوفي للشرو واالعت أو اجتماع
 ودراسة المضار قبل الفوائد من أ مشروع.

ة وطاقة الراح، واستخدام الوقود   - 9 الطاقة الشمس قطاع الطاقة المتجددة،  االهتمام  البدء 
ار أن قطاع الطاقة قطاع رائد.، لتخفيالنظيف اعت  ،  ف الضغ على الوقود األحفور

قطاع   - 10 ة في اإلنتاج، واستغالل الموارد المعطلة  محاولة االعتماد على الموارد المحل
حرة.  الثروة ال

ة، وفي وسائل اإلعالم، وتوزع المنشورات   - 11 نشر ثقافة الوعي البيئي في المناهج الدراس
ات، واستخ دام الوعا في المساجد، للمساهمة في نشر ضرورة المحافظة على والمطو

ًا. ش فيها سو ارنا نع اعت  البيئة، 
اب التلوث   - 12 اره قطاع مهم، وسبب من أس اعت ة شديدة على قطاع النقل  فرض رقا

ل  ش سبب االزدحام، ورفع الدعم على قطاع المحروقات ولو  والضجيج داخل المدن، و
ة قطاع نقل عام.  جزئي، وفرض ضر ضه  ارات، وتعو  مرتفعة على مالكي الس
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اه أقل،   - 13 اتات واألشجار التي تسهلك م ن قطاع الزراعة وذلك ألاالهتمام بزارعة الن
بيرة في الناتج المحلي اإلجمالي. ة  ساهم بنس اه، وال   ستهلك الجزء األكبر من الم

ومي على المحروقات، وٕاعادة است  - 14 ض الدعم الح ثمارها في إنتاج الطاقة المتجددة تخف
ار أن قطاع النقل والكهراء هما  اعت ة،  سيالطاقة الشمس عن هذه  المسبب الرئ

عاث والضجيج داخل المدن.  االن
حث العلمي في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة.  - 15  زادة اإلنفاق على ال
ر الخردة والقمامة، واستغاللها في  - 16 ع وتدو توليد الدخل وخل فرص عمل،  إعادة تصن

ة البيئة تتطلب بدًال من حرقها،  اتوذلك فإن حما رها حرق النفا ن تدو م  التي ال 
ة  .مجهزةفي محارق  التي يتطلب حرقها وخاصة الطب

ع مصادر الدخل، وذلك لتقليل االعتماد عن النف والغاز،   - 17 حث القطاعات على تنو
احة وصيد األسماك وتجا  رة العبور.قطاع الس

حر المتوس والعالم.  - 18  استغالل الموقع الجغرافي الليبي المميز الذ يتوس ال
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  قائمـة المراجـع
ـة واالقتمحمـد عبـد الجليـل –ابوسنينة - 1 ـة االجتماع م واقـع التنم ـة ، التجرـة ، " تقيـ ة العر صـاد

ــة ــة ا)"، 1990 -1970( الليب ــة مقدمــة إلــي نــدوة التنم حث ة واقــع الجورقــة  ــة واالقتصــاد تماع
حوث والدراسات االجتماع ،وآفاق حـث العملـي، وقائع ندوة نظمها برنامج ال ـة لل الهيئـة القوم ة 

 ).15/12/1993ـ13، في الفترة (طرابلس
ــة  ،محمــد عبــد الجليــل –ابوســنينة  - 2 ــة " بــدائل االســتثمار ومســتقبل التنم ة واالجتماع االقتصــاد

ا ةمجلة ال"،  في ليب ع ،  حوث االقتصاد  .1996، العددان األول والثاني ، المجلد السا
ة"، خالد واصف، "االقتصاد األر  -الوزني - 3 اسات المستقبل ة الس ة دني رؤ حوث اقتصاد مجلة 

ة، السنة التاسعة، العدد الواحد والعشرون، حوث االقتصاد ة لل ة العر ة، منشورات الجمع  عر
 .2000سنة 

حوث  ،محمود محمد - االمام - 4 ة لل ة العر ة"، منشورات الجمع ات عر واخرون، " اقتصاد
ة، العدد الثالث، خرف   .1994االقتصاد

اس - 5 ع االستثمار  -ال ة وأهدافها"، منشورات الهيئة العامة لتشج اسة الضرب مان أحمد، "الس ا
 .2013وشؤون الخصخصة، نوفمبر،

اس - 6 ة  -ال اسة الضرب مان أحمد، "الس ع االستثمار ا وأهدافها"، منشورات الهيئة العامة لتشج
 م).15/12/1993- 13وشؤون الخصخصة، ( 

ة المستدامة""، أسامة - الخولي  - 7 ة والتنم ة  في مؤتمر العري األولال ،اإلدارة البيئ اإلدارة البيئ
ر  21- 19(الرا  -في الوطن العري  .)2000أكتو

ــات  -الــداغر  - 8 ان ــع فــي االقتصــاد الليبــي": ورقــة محمــود محمــد ، " إم التجنيــب وضــرورات التنو
، جامعة التحد   .2003سرت،  –عمل مقدمة لمؤتمر االقتصاد الليبي وتجنيب إيرادات النف
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الد  –الديب - 9 اساته علي واقع ومستقبل ال مة وانع ة المستد ي محمد ،" مفهوم التنم خالد ز
ة لالقتصاد والتجار  ة " ،المجلة العلم ة التجارة ، جامعة عين شمس ، العر ل ة ، العدد األول ، 

 .2007القاهرة ، يناير 
ار شوشان - الزني  - 10 ا"،عبدال ة في ليب ة التنم ة االقتصاد الليبي، سرت  ،" خلف  ،مؤتمر هو

2002. 
ة -أحمد سعيد، عبدالسالم - الشرف - 11 " االستثمار األجنبي  ،فتحي صالح - ، بوسدرة علي عط

اشر في ليب ة بتكليف من مجلس التخط العام، بنغاز  ،ا"الم حوث االقتصاد ز  مر
2001. 

مي  - 12 ة  -الجه "، حلقة نقاش حول هو ة االقتصاد الليبي ومهمة التخط ، "هو الطاهر الهاد
، منشورات مجلس التخط العام، سرت،   .)2002- 9- 28(االقتصاد الليبي ومهمة التخط

سى حمد - الفارسي  - 13 ة مع عها: الشرا، "تنم كة مع صادر الدخل في االقتصاد الليبي وتنو
ة، المجلد الخامس عشر، العدد األول، يونيو القطاع الخاص"، حوث االقتصاد  .2004مجلة ال

، وآخرون  –الفيتور  - 14 ة المهد حوث العلوم 2002،"االقتصاد الليبي عط ز  "، منشورات مر
ة  . ، بنغاز االقتصاد

ة المهد –الفيتور  - 15 حوث العلوم ،"عط ة"، مجلة ال ة االقتصاد اسة التجارة والتنم الس
ة، ا الماضي والمستقبل، المجلد  االقتصاد ة في ليب ة االقتصاد ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التنم
ع عشر  .2003)، يونيو 16/12/2002- 14العدد األول، ( ،الرا

ة العرسعيد،" -النجار - 16 ة"، ندوة أفاق التنم ا األساس حرن (القضا  3- 1ة في التسعينات، ال
، "ا ).1993فبراير  ة العامة للتخط ا للجنة الشعب ة في ليب ة االقتصاد "، 2003- 1970التنم

 .2004مقالة غير منشورة، نوفمبر 
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ة:   - 17 حوث العلوم االقتصاد ز  اسة التجارة": منشورات مر ة، "الس ة العامة للمال اللجنة الشعب
احثين، مقالة   .2001غير منشورة، مجموعة 

ة:   - 18 حوث العلوم االقتصاد ز  ة": منشورات مر اسة المال ة، "الس ة العامة للمال اللجنة الشعب
احثين، مقالة غير منشورة،   .2001مجموعة 

ة:   - 19 حوث العلوم االقتصاد ز  ة": منشورات مر اسة النقد ة، "الس ة العامة للمال اللجنة الشعب
احثين، مقالة غي  .2001ر منشورة، مجموعة 

حث العلمي  - 20 ة لل لة االقتصاد الليبي" ،الهيئة القوم مجموعة  ،"األسس العامة إلعادة ه
 .1992احثين، يونيو

ة،   - 21 ة العر ة واالقتصاد ة االجتماع م واقع التنم حث العلمي "تقي ة لل التجرة الهيئة القوم
ة  ة ح1990- 1970الليب حث مقدم إلى الندوة العلم ة، " ،  ة واالقتصاد ة االجتماع ول التنم
 .1992يونيو

ان"، منشورات الهيئة العامة الهيئة العامة للمعلومات،   - 22 ة للتعداد العام للس " النتائج النهائ
 ).2006 -  1995 - 1984- 1973للمعلومات، طرابلس (

ة ،ب اإلحصائيالكتيالهيئة العامة للمعلومات،   - 23 العامة ، منشورات الهيئة النشرة السنو
 .  2009، 2008، 2006، 2005، 2003 ،2002 ،2001، 1998 للمعلومات،

ة،مصطفي عمر –التير   - 24 ة العر ة مقدمة إلي " واقع التجرة التنمو حث : المثال الليبي"، ورقة 
حوث والدراسات  ة واقع وآفاق ،وقائع ندوة نظمها برنامج ال ة واالقتصاد ة االجتماع ندوة التنم

حث العملي، طرابلس،  ةاالجتماع ة لل  م).15/12/1993ـ13الفترة ( فيالهيئة القوم
ة العامة"  منشورات دار المسيرة  - محمود حسين ، عزام  -الواد  - 25 اد المال را أحمد: " م ز

عة األولى: عمان اعة: الط  . 2007 ،األردن ،للنشر والتوزع والط



   
 

227 
  

ة للمعلومات والتوثي  - 26 انات اإلنفاق والدخل " المس ،الهيئة الوطن ح االقتصاد واالجتماعي" ب
 .2003- 2002،  العائلي، الجزء الثالث

ا" نحو ، "الهيئة العامة للمعلومات  - 27 ة في ليب ة لأللف ، االنجازات 2015األهداف التنمو
 .2008، منشورات الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس، والتطلعات، برنامج األمم المتحدة

ة المستدامة"ة للبيئة، الهيئة العام  - 28 ة المستدامة"، لجنة التنم ة للتنم ة الوطن  اإلستراتيج
احثين  .2008يناير  طرابلس، منشورات الهيئة العامة للبيئة، ،مجموعة 

طرابلس، فبراير  منشورات وزارة البيئة، الهيئة العامة للبيئة " التقرر الوطني األول للبيئة"،  - 29
2002 . 

ة،" التقرر السنو للجرمة"، منشورات اإلدارة العامة لل  - 30 حث الجنائي، وزارة العدل الليب
 .2008 -  1992 –1983للسنوات 

ا في أرقام"، طرابلس،   - 31  . 2009الهيئة العامة للمعلومات،" ليب
مة" ورقة عمل مقدمة لمؤتمر  - بوحبيل   - 32 ة المستد ة والتنم عبدالفتاح عبدالسالم " الموارد النفط

،يبي وتجنيب إير االقتصاد الل ، جامعة التحد  .2003، سرت ادات النف
تاب " التحليل االقتصاد الكلي - بوحبيل  - 33 اسات  عبدالفتاح عبدالسالم  النظرة والس

ة" عة األولى -، منشورات جامعة الجبل الغرياالقتصاد  .1996 ، غرانالط
ي " رأس المال االجتماعي وأهميته في دعم - بوزد   - 34 ة المستدامة"،  سعاد محمد م برامج التنم

ة في الفترة  حوث االقتصاد ز ال ة المستدامة المنعقد في بنغاز بإشراف مر - 28(مؤتمر التنم
29 /6/2008(. 
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ا : دراسة حالة قطاع  - بيت المال   - 35 ة في ليب م أهداف خط التنم احمد عبدهللا ،" تقي
حوث ا 1996 – 1970الصناعة عن الفترة (  ة ، العدد األول ، ) "، مجلة ال المجلد القتصاد

ع عشر، يونيو   .2003الرا
شيل - تودارو  - 36 ة والتخطم حامد  –محمود حسن ، محمود –" ، ترجمة حسني ، " التنم

 .2007، منشورات دار المرخ ـ الراض محمود
ة المتواصلة والبيئة في الوطن العري"، منشورات  -توفي  - 37 محسن عبدالحميد واخرون،"التنم

ة والثقافة والعلوم، تونس،  ة للتر  .1992المنظمة العر
ةمالكولم وآخرون  -جبلز - 38 ات التنم ، واخرون، طه عبد هللا - "، ترجمة منصور ،" اقتصاد

ة ، منشورات دار المرخ، الراض ة السعود  .1995، المملكة العر
ة"، مجأحمد - جاللة   - 39 ة االقتصاد ة المداومة والتنم ا التنم ة، ، "قضا حوث االقتصاد لة ال

ة، بنغاز  حوث العلوم االقتصاد ز  المجلد السادس، العددان األول والثاني، منشورات مر
1995. 

"" ،رسالن -خضور  - 40 ة للمناخ االستثمار ة الكل اسات االستثمار  ،المقومات االقتصاد ندوة س
 .1997في سورة، دمش 

شرة ودورها   - 41 ة،"الموارد ال ة"، مقدمة من منظمة العمل دراسات اقتصاد اة االقتصاد في الح
ة، القاهرة ( عة 1997فبراير  24-22العر )، مجموعة الدراسات المقدمة إلى الدورة الرا

ة. الد العر  والثالثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة لل
ة المستدامة"، منشالبر، - داغر  - 42 ة للمعرفة من أجل النم ة " الموسوعة العر ورات االكادم

عة األولى،بيروت  ع، الط و، المجلد الرا ة للعلوم ومنظمة اليونس  .2006العر
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ة المستدامة،"دوناتو - رومانوو  - 43 وزارة الزراعة  ، ورقة عمل مقدمة إلي"االقتصاد البيئي والتنم
ة والزراعة لألمم الواإلصالح الزراعي التعاون مع منظمة األغذ سمبر ،  متحدة، دمش د

2003. 
صل، فارس -شلوف  - 44 "" ،علي - ف مصادر بديلة للنف ة المتاحة لالستثمار   ،الفرص االقتصاد

، جامعة التحدورقة عمل مقدمة لمؤتمر االقتصاد الليبي وتجنيب إي ، سرت –رادات النف
2003. 

ة  - 45  ، "واقع مستقبل الطاقة في االقتصاد الليبي من منظورعبدهللا - ، عبدالرسولعبدهللا - شام
ة، المجلد الثاني والعشرن، العددان األول والثاني،  حوث االقتصاد ة المستدامة"، مجلة ال التنم

ة، بنغاز  حوث العلوم االقتصاد ز   .2013منشورات مر
عة لعام   - 46 ا المادة الرا صندوق النقد الدولي، "تقرر أعده خبراء النقد الدولي في مشاورات مع ليب

 .2008"، يوليو 2008
ة والت، "مصطفي –ة طل  - 47 اسات البيئ ة المتواصلة في العالم العري"الس ة ندوة آف ،نم اق التنم

ة في التسعينات ، ، ندوة نظمها الصندوق العري لإلنماء االقتصاد واالجتماعي العر
حرن  ).1993فبراير 3ـ1، في الفترة (وصندوق النقد العري، ال

ة المست،عبدالخال –عبدهللا - 48 ة""التنم مة والعالقة بين البيئة والتنم ز دراسات  ،د منشورات مر
تب (المستقبل العري ة، سلسلة   .1998أغسطس  ،)، بيروت13 الوحدة العر

ة  - 49 مان -  ، ناصفمحمد عبدالعزز -  عجم ة ، نجا إ ة  - عط علي عبدالوهاب " التنم
ندرة ة التجارة جامعة اإلس ل ة" منشورات   .2006 - االقتصاد

ةع  - 50 ة والتخطمحمد عبد العزز وآخرون  -  جم رات في التنم "، منشورات دار  ، " مذ
ة  .1984، بيروت النهضة العر
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ة  - 51 ة -  عط ة" منشورات الدار الجامع  -  عبدالقادر محمد عبدالقادر " اتجاهات حديثة في التنم
ندرة  .2003 ،جامعة اإلس

م  - 52 طها " التنماجدة،م -  عثمان محمد ، أبوزن -  غن مة فلسفتها وأساليب تخط ة المستد
عة االولى اسها" منشورات دار الصفاء، الط  .2007عمان  - وأدوات ق

ة مجلس التخط العام، "  - 53 ة واالجتماع  .2001 )"، 2000ـ  1962(المؤشرات االقتصاد
ار -  محمود  - 54 ة ، "مصطفي  ة واالجتماع ة االقتصاد  خاللاستثمارات الجماهيرة في التنم

ة ( حوث  )2001 –1963األرع عقود الماض ة "، مجلة ال الت نظرة واستنتاجات عمل تحل
ة، العدد األول ، المجلد السادس عشر،    .2005االقتصاد

ة ،  -محي الدين  - 55 ة والتخط االقتصاد "، منشورات دار النهضة العر عمرو، " التنم
 .1972بيروت 

ز   - 56 ا المر حوث واالحصاءمنشورات إدار ، مصرف ليب عة ال  .2007، طرابلس ، الرع الرا
حوث واإلحصاء   - 57 ة "، منشورات إدارة ال ." النشرة االقتصاد ز ا المر ، المجلد مصرف ليب

 . 2009، الرع الثاني، 49
ع، طرابلس،   - 58 حوث واالحصاء، الرع الرا ، منشورات إدارة ال ز ا المر  .2011مصرف ليب
ة  - 59 حوث االقتصاد ز ال م ال" مر ة المعتمدة" تقو اسات االقتصاد بتكليف من مجلس التخط س

احثين، دراسة غير منشورة، سبتمبر  .2008الوطني، مجموعة 
ة   - 60 حوث االقتصاد ز ال ة المعتمدة"" ملخص تقومر اسات االقتصاد بتكليف من مجلس  م الس

احثين، دراسة غير منشورة، سبتمبر  .2008التخط الوطني، مجموعة 
ة لتلوث البيئة""عبدالعزز قاسم ،  -  محارب  - 61 ندرة  اآلثار االقتصاد ز اإلس منشورات مر

 .2006 - للكتاب
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ة   - 62 حوث العلوم االقتصاد ز ال ا دراسة حالة قطاع "مر ة في ليب م أهداف خط التنم تقي
ة في ل ،"1996- 1970الصناعة عن الفترة  ة االقتصاد ة مقدمة لمؤتمر التنم حث ا ورقة  يب
ةالماضي والحاضر،  حوث االقتصاد ع عشر،األول، العدد مجلة ال  بنغاز  ، المجلد الرا

 . 2003يونيو
ع والنشر والتوزع ،تقليل العمالة""أحمد  -ماهر  - 63 ة للط ندرة ،منشورات الدار الجامع  ،اإلس

2000. 
حوث واالستشارات جامعة قارونس  - 64 ز ال ا "، يبتكليف من مجلس التخط الوطن مر ليب

ة استشراف 2025 ة مستدامة"،ة ثقارؤ ، مايو التقا فة نهوض وتنم ة، بنغاز رر القطاع
2008. 

حوث واالستشارات جامعة قارونس  - 65 ز ال ا  ،بتكليف من مجلس التخط الوطني مر " ليب
ة استشراف 2025 ة مستدامة"،ة ثقارؤ   .2008التقرر النهائي، بنغاز مايو  فة نهوض وتنم

ة،  - 66 حوث العلوم االقتصاد ز ال ة"،  مر " االقتصاد الليبي في ضؤ التقارر والمؤشرات الدول
 - 2006دراسة وتحليل ما تم نشره عن االقتصاد الليبي من تقارر ومؤشرات خالل السنوات 

سمبر  2009 -2008 -2007  .2009، بنغاز د
ة العامة لل  - 67 اللجنة الشعب ز المعلومات والتوثي  السنو لقطاع  " التقرر اإلحصائيصحة مر

 .2009 - 2007، الصحة والبيئة"
ة   - 68 حوث العلوم االقتصاد ز ال حوث امر ز ال انات مر ، "قاعدة ب ة"، بنغاز لعلوم االقتصاد

2009. 
ة" طرابلس،   - 69 ة الليب ائ ة العامة للصحة " النشرة الو اللجنة الشعب وحدة األمراض السارة 

2008 . 
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            Abstract 
Sustainable development is one of significant modern topics in economics. 

However, it is ramified and interpenetrative. It emerged to complete the deficiency of 
prior development models considering all economic, social and environmental aspects 
of sustainable development. Sustainable development means the whole society, 
government, people, official and cherty institutions, domestic and international 
organizations. 

Sustainable development is general attitude, not restricted to specific sector, 
productive or service, agricultural or industrial. It is now general culture instructed in 
curricula and preached in all orations. 

The current study aims to identify the theoretical framework of sustainable 
development, in terms of the concept and its growth. It also examines its economic, 
social, human, and environmental dimensions. It tries to recognize the extent of actual 
adoption of sustainable development concept in forming development strategy in Libya. 
The study relied on comparative, descriptive methodology to attain its objectives in data 
analysis. This was conducted by measuring the indications of sustainable development 
in Libya, based on a set of data and statistics issued by international organizations, 
Libyan institutions such the public information body, the data released by international 
information network such as World Bank and United Nations, as well as the studies 
published in texts, periodicals, and scientific conferences. 

The study tackled the policies that should be adopted to carry out and achieve these 
objectives. It also discussed some of international experiences in sustainable 
development domain such that of Jordan, Singapore, and Malaysia. Moreover, it 
considered Libyan experience in 1973-2010 period, in terms of objectives, policies, 
performance, and targeted reality.      

The study concluded that Libya, in its developmental course, depended in financing 
its development plans and projects on oil and gas sector. It was concentrating on the 
economic and social aspects while environmental one received less attention. It was also 
focusing on quantitative indications and ignoring quality of the qualitative indications. 
The developmental goals, mainly diversifying sources of income, could not be 
accomplished, or rather could not be sustained. It is worth mentioning that Libya is 
rated as one of the lesser environmentally polluted countries comparing to developed 
countries because of littleness of its industrial activity and vast geographic area. 
However, that does not mean that it was saved from pollution, as the quantity of 
warming gases emanation frequently raises.   
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