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 الإهداء

 الغالينا إىل روح صديقنا وزميل

 جعفور حممد

 رمحة اهلل عليه

 طروح لياسم                              عمارة مجال                                                               



 

 وتقدير شكر

 شرح الذي سلطانه وعظيم وجهه بجلال يليق حـمدا لله الحمد ثم لله الحمد ثم لله الحمد

 عليه سبحانه المتواضع، العمل هذا إتمام في ووفقنا وألهمنا، وزرنا، عنا وخفف أمورنا لنا ويسر صدورنا لنا

 .العظيم العرش رب وهو توكلنا

 بقبول تفضله على" سليم قيرع"الدكتور  الفاضل أستاذنا إلى والتقدير الجزيل بالشكر نتقدم أن إلا يسعنا لا

 المدة هذه طول علينا صبره وعلى والإرشاد والتوجيه النصح قدمه  من ما وعلى المذكرة، هذه على الإشراف

 .خير كل الله فجزاه والانشغالات الارتباطات كثرة رغم

 الأفاضل الأستاذة بالذكر ونخص السياسية والعلوم الحقوق كلية وعمال أساتذة كل وإلى

 ".محمد خرفان ،جـمال الكريم عبد ،عزوز بن محمد محمدي  ، إبراهيم داود بن"

" نعاس نوري" الدكتور القسم رئيس خاصة السياسية، العلوم بقسم والعمال الإدارة وطاقم الأساتذة إلى

 .دراسيال مسارنا طيلة لنا وسندا عونا كانوا فكلهم" خليل جداوي" الدكتور القسم رئيس ونائب

 "بلقاسم العايب بن" للأستاذ الجزيل والشكر

 السيدة وإلى" إجتماعيوال الإقتصادي الوطني المجلس رئيس" السيد إلى والإمتنان والإحترام التقدير فائق و

 .الدعم كل وتقديم الإشراف على" سليمة يحياوي" والسيدة" حميدة مرابط"

 والإجتماعي الإقتصادي الوطني المجلس وعمال إدارة طاقم كل وإلى

 .يحي لعجال. د  ،قاضي محمد ابراهيم: السادة إلى الشكر جزيل وكذا

 ".سـمـيـــة" الأستاذة وخاصة المتواصل التكوين جامعة عمال كل إلى

 البشرية الموارد إدارة تخصص سياسية علوم ماستر الثانية السنة طلبة كل إلى

 .8102 دفعة

 .المتواضع العمل هذا إنجاز سبيل في بعيد من أو قريب من الطيبة بالكلمة ولو ساهم من كل إلى
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 يألدوس هكسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مــــــــــقــــــدمـــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــــقــــدمـــــــة



 مــــــــــقــــــدمـــــــــــة

 أ 

 مقدمة:

طبيعة  أو نوعها كان مهما منظمة أي يف األساسية الثروة البشرية املوارد تشكل

تطويرهم،  على العمل خالل البشرية من إدارة مواردها على تعمل املنظمات فان لذا عملها،

 نشاطهم يربز ومبا صورة بأحسن أعماهلم على أداء ومساعدتهم هلم التامة والعناية وتوفري الرعاية

 وأهداف الشخصية أهدافهم حتقيق هو ذلك اإلبداعية وحمصلة والطاقات واألفكار املتميز

 املسار يف وثبات بقوة والبقاء األعمال واإلنتاج عامل تنافسية يف قدرة هلا يوفر مبا املنظمة

 .لعملها املتخصص

ارد البشرية ن خلق بيئة تنظيمية متكن املوفعملية إدارة املوارد البشرية متكن املنظمة م

ليت تساعد على ستيعاب املفاهيم واألفكار اجلديدة االقدرة على ا وإكتسابمن النمو والتطور 

 ة.ظروف البيئية احمليطة باملنظماستغالل الفرص ومواجهة التحديات اليت تفرضها ال

اإلجتماعية لعوامل السياسية واإلقتصادية وجمموعة الظروف الطبيعية وا وتشمل البيئة

إدارة املوارد  واملنظمات واليت حتما تؤثر على والثقافية، الداخلية واخلارجية للموارد البشرية

ة ورات السريعة واملختلفة كالعوملالبشرية وتتأثر بها، خاصة يف ظل التغريات والتط

لتغريات البيئية دارة املوارد البشرية مسايرة هذه االيت تفرض على إوالتكنولوجيا احلديثة، و

 والتوجه حنو العاملية.

ة املستدامة واليت بشرية أدى إىل بروز مفهوم التنميفاإلهتمام املتزايد ببيئة وإدارة املوارد ال

 حاجات تتحققها ب يتالة والبيئية وعيواالجتماة االقتصاديالتنمية  حتقيق كيفية لتبنيوضعت 

 حتسني فإنه ومن حاجاتها، تلبية على ستقبليةامل األجيال بقدرة ساسامل دون احلاضرة األجيال

 من ستدامةامل التنمية جاءت لذلك البيئة، حساب على يكون أن جيب ال اإلنسان حياة نوعية

غريها و والغذاء واألمن والتعليم الصحة مبجاالت تمامهاال خالل منحتسني ظروف املعيشة  أجل

درة كوكب األرض إىل ما يتجاوز ق عية والبيئةجلميع األفراد دون زيادة استخدام املوارد الطبي

 .على التحمل

 

الهتمام العاملي التنامي املستمر يف اة مع لقد صارت التنمية املستدامة قضية عاملية خاص

ة يف عقدت األمم املتحدفقد ده، باالستغالل السليم واملستدام لكوكب األرض وموار
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امج البيئي أرسى األساس للربن ، الذي2791م ستوكهومل مؤمترها املعين بالبيئة البشرية يف عا

ية املستدامة على ونظرا ألهمية ومكانة التنم .اجلديد الذي اعتمدته منظومة األمم املتحدة

ئي، واملنظمة البحرية اإلمنارنامج األمم املتحدة البنك الدولي، وبالصعيد الدولي فقد قام 

ة والزراعة، ة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذيالدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي

م املتحدة للرتبية ل األمم املتحدة(، ومنظمة األموبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئ

دعم البيئة لة يف ، مبشاركة فعاة الذريةلطاقوالعلم والثقافة )اليونسكو(، والوكالة الدولية ل

 .والتنمية املستدامة

نضمامها إىل لى الصعيدين الدولي والوطين ومنذ اع الفاعلة الدول من اجلزائر أن ومبا

متثلت يف الربامج  ، قامت ببذل العديد من اجلهود2791أكتوبر  8منظمة األمم املتحدة يف 

اإلدارية على مستوى  ملستدامة، ونظرا لتعقد وتوسع املشكالتاوالقوانني يف إطار البيئة والتنمية 

ملية صنع ات وطنية إستشارية للمساعدة يف عاهليئات العليا للدولة مت اللجوء إىل إحداث هيئ

والذي  س الوطين االقتصادي واإلجتماعي،السياسة العامة وإختاذ القرار، ومن بينها اجملل

 املصلحة ذات سائلامل تقييم احلكومة و على تصياوتو اقرتاحات أوكلت إليه مهمة عرض

 يف ممضي 533-29 رقم تنفيذي رسومص املالوطنية ال سيما التنمية املستدامة كما جاء يف ن

 يمتنظ يتضمن ،1729 ديسمرب 25 يف مؤرخة 91 عدد الرمسية اجلريدة,1729 ديسمرب 79

 كما وقد متت اإلشارة إىل .واالجتماعي االقتصادي وطينال للمجلس والتقنية اإلدارية األمانة

 .1729ستوري لسنة أهمية التنمية املستدامة يف ديباجة التعديل الد

 

 

 

 

 

 

 أهمية البحث: 

http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/Ap12.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/Ap12.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/Ap12.pdf
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 اهلامة الدراسات من امةاملستدا يف حتقيق التنمية املوارد البشرية ودوره تعد دراسة إدارة

 ة:التالي لالعتبارات

 مما اسرتاتيجي طبيعي كمورد العنصر البشري أهمية من أهميته البحث هذا يستمد -

 هذا، يومنا إىل رالإلهتمام يف تزايد مستم هذا يزال وال الباحثني بني إهتمام دائم حمل جعله

 الوقت يف املستدامة التنمية تكتسيها اليت أصبحت أخرى األهمية جهة ومن جهة من هذا

 النامية أو املتقدمة سواء الدول تسعى مجيع الذي البديل التنموي النموذج باعتبارها احلالي

 حتدياته. ومواجهة أهدافه حتقيق إىل

 .املوضوعقلة الدرسات اليت تناولت هذا -

 مة.التنمية املستدايف حتقيق  املوارد البشرية وانعكاسها إدارة دور إبراز حماولة -

 ة.املنظم يفاملوارد البشرية  إدارة به تقوم الذي الفعال الدور معرفة -

 موضوعغريات ادي واإلجتماعي والذي يشمل كل متالفعال للمجلس الوطين اإلقتص الدورإبراز  -

 ية املستدامة.البحث وخاصة تثمني رأس املال البشري وكذا التنم

 أهداف البحث:

 البحث يف النقاط التالية:تتمحور أهداف 

 .لتنمية املستدامة وأهدافهاوا البشرية بإدارة املوارد التعريف -

 إثراء املكتبة ببحث علمي تستفيد منه اجلامعة. -

مواضيع ذات  ة والتنمية املستدامة بإعتبارهاإبراز دور وأهمية كل من إدارة املوارد البشري -

 أهمية بالغة.

توجه حنو حتقيق التنمية خالل ال من املنظمة عليها لحتص أن ميكن اليت املنافع عن الكشف -

 املستدامة بإستخدام إدارة املوارد البشرية.

 بعض االقرتاحات ووضع حثالب عنها سُيسفر اليت نتائجال ضوء على التوصيات من عدد إقرتاح -

 ملستدامة.ارية يف سبيل حتقيق التنمية املوارد البش إدارة دور لتحسني الالزمة

 حساب على مرتفعة منو معدالت حتقيق حنو الدولي للتسارع السلبية اآلثار أهم عند الوقوف -

 االقتصاديني من العديد انتقاد حمل التنموية النماذج من جعلت واليت واملوارد الطبيعية البيئة

 مستدامة. غري مناذج لكونها
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 منذ الرئيسية احملطات أهم عرض مع املستدامة للتنمية النظري لإلطار الدقيق التحديد -

 األجيال لصاحل الطبيعية املوارد على احملافظة يف وأهميته هذا يومنا إىل هذا املصطلح ظهور

 واملستقبلية. احلالية

 وصف إشكالية البحث:

 ا الفعالة ومدىدارة املوارد البشرية وأدوارهتتمحور إشكالية البحث يف األهمية اليت تكتسيها إ

مة وكذا زائرية لتحقيق التنمية املستداوكيفية إستغالل وحماولة تطبيقيها يف اإلدارة اجل

 ث.كشف اإلنعكاسات والتأثريات يف أبعاد موضوع البح

 السؤال الرئيسي:

 الذي يعرب عن إشكالية املوضوع:حناول يف هذا البحث اإلجابة على السؤال التالي و

  حتقيق التنمية املستدامة ما مدى فاعلية إدارة املوارد البشرية يف      

 األسئلة الفرعية:

 تتفرع عن اإلشكالية عدة تساؤالت وهي كاآلتي: 

 تها  .ما مفهوم إدارة املوارد البشرية وما مدى أهمي -

 .ما مفهوم التنمية املستدامة وما مدى أهميتها   -

 د البشرية يف اإلدارة اجلزائرية  .تسيري املوارما األساليب املتبعة يف  -

 تنمية املستدامة يف اجلزائر  .كيف تساهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق ال -

 الفرضيات:

 يات:لإلجابة على تساؤالت املوضوع متت صياغة عدة فرض

 يق التنمية املستدامة.هناك دور تلعبه إدارة املوارد البشرية يف حتق -

 ادية.واكبتها للتطورات العلمية واإلقتصفعالية إدارة املوارد البشرية مبدى مترتبط  -

 لتنمية املستدامة.هناك دور تلعبه اإلدارة اجلزائرية يف حتقيق ا -

  حتقيق التنمية املستدامة.للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي دور هام يف -

 مربرات إختيار املوضوع:

 يار املوضوع إىل:دفعتنا إىل إختميكن تقسيم األسباب اليت 
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 أسباب ذاتية: -     

 خصية.طبيعة التخصص العلمي باإلظافة إىل امليول الش -

 لوقت الراهن.يف ا تزامن موضوع البحث مع التغريات -

 ة.شرية وعالقتها بالتنمية املستدامندرة املواضيع اليت تناولت إدارة املوارد الب -

 :أسباب موضوعية -     

 التوجه احلديث حنو اإلهتمام البيئي. -

 ايد حنوها.أهمية إدارة املوارد البشرية واإلهتمام املتز -

قتصادية لك خاصة مع األوضاع البيئية واإلأهمية حتقيق التنمية املستدامة أو السعي إىل ذ -

 الراهنة.

 حماول التطرق وكشف ما درسناه يف أرض الواقع. -

 باجلزائر. 7102جلامعة الصيفية املستدامة يف االتطرق ملوضوع التنمية  -

 ي.جمللس الوطين اإلقتصادي واجلتماعالتعرف إىل أساليب إدارة املوارد البشرية يف ا -

 ة.معرفة مدى توجه اجلزائر حنو التنمية املستدام -

 مناهج البحث:

 ي:ه البحث وإثبات صحة الفرضيات إن املناهج املتبعة من أجل اإلجابة على إشكالية

ملوارد البشرية وع املختلفة واملتعلقة بإدارة امن خالل وصف جوانب املوض :ملنهج الوصفيا -

هم وتبيان جوانب بغرض ف لدراسات ذات الصلةوالتنمية املستدامة باإلعتماد مبجموعة الكتب وا

 املوضوع.

زائر يف جمال األرقام واخلطط اليت قامت بها اجلبغرض حتليل البيانات و املنهج التحليلي: -

 صادي واإلجتماعي.التنمية املستدامة من خالل اجمللس الوطين االقت

ملوضوع، وميكن قدم تصور للظروف اليت تلم جبوانب ايقوم بسرد الوقائع وي املنهج التارخيي: -

جوانب  وضوع البحث، بغرض فهم وتبيانمل تقييم البيانات حسب اجملال الزمانيمن خالله 

 ل النتائج.ىل اجلانب التطبيقي ودراسة وحتليمن اجلانب النظري وصوال إ املوضوع، إنطالقا



 مــــــــــقــــــدمـــــــــــة

 و 

 حدود الدراسة:

هداف البحث من التطرق إليها من أجل حتقيق أ هناك ثالث حدود البدملعاجلة موضوع البحث 

 وهي:

ة والتنمية ول إدارة املوارد البشرية من جهلقد اقتصر البحث ح احلدود املوضوعية: -

وطين الة اجلزائر من خالل اجمللس الجهة أخرى، مع الرتكيز على حاملستدامة من 

 االقتصادي واالجتماعي.

انضمام اجلزائر وبروز مفهوم التنمية املستدامة و بالنظر إىل أهمية البيئة احلد الزماني: -

ة لبحث على مرحلة تارخييالرتكيز يف هذا ا، فقد مت 2791إىل منظمة األمم املتحدة سنة 

فاق التنمية التطرق إىل آ كذا، و1723-1777األهداف اإلمنائية لأللفية  وهي، هامة

 .1723املستدامة ملا بعد  أهداف التنميةاليت تتمثل يف  1757أجندة  املستدامة 

ت طابع عاملي املة حول التنمية املستدامة ذاإن هذا البحث أعطى نظرة ش احلد املكاني: -

لى أدوار لتنمية املستدامة، ومت الركيز عمن خالل اجملهودات العاملية املبذولة لتحقيق ا

 .ه على الصعيد الدولي والوطيناجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي وجمهودات

 خطة عمل البحث:

 ون كاآلتي:تمثل يف ثالث فصول رئيسية حيث تكالبحث مت إعتماد خطة تمن أجل القيام بهذا 

يتم فيهما  وارد البشرية ويشتمل على مبحثنيالفصل األول: ويتم فيه تناول موضوع إدارة امل -

 لعوامل املؤثرة تطورهاالتطرق إىل ماهية إدارة املوارد البشرية وأهم ا

ن ظهور املصطلح ضوع التنمية املستدامة إنطالقا موالفصل الثاني: يف هذا الفصل يتم تناول م -

العاملي  الدينية ومكانته على الصعيدين وصوال إىل تطوره مع إبراز مدى أهميته، ومرجعيته

 والوطين.

الل دراسة لعالقة بني متغريات البحث من خالفصل الثالث: وهو الفصل الذي يتم فيه إبراز ا -

 ماعي.جتحالة اجمللس الوطين اإلقتصادي واإل

 الكلمات املفتاحية:



 مــــــــــقــــــدمـــــــــــة

 ز 

 .إدارة املوارد البشرية -

 .التنمية املستدامة -

 واإلجتماعي. االقتصادياجمللس الوطين  -

 .األمن البيئي -

 .األمن اإلنساني -
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 ريةاهيمي إلدارة املوارد البشاإلطار النظري واملفالفصل األول: 

 متهيد:

 ملواكبة خاصة احلديثة، املؤسسات يف البشرية املوارد إدارة تلعبه الذي للدور نظرا

 حد على واملمارسون األكادمييون أعرتف فقد التكنولوجية، احلاصلة والتغريات التطورات

 البشرية، املوارد وإدارة تسيري كفاءة على تتوقفعامة  املؤسسات بصفة أداء كفاءة بأن السواء

 تبلغ كي ضروريا يعترب نشاطا عليهم واحملافظة وحتفيزهم وتنميتهم عليهم احلصول أن أي

أن  مؤسسة أي على الضروري من يصبح وبالتالي املرجوة، أهدافها وحتقيق غايتها املؤسسة

 .وتسيريها إدارتها عليها أنه أي البشرية مواردها مو ِّوتق وتقود وتنظم ختطط

 املؤسسة، يف الوظيفية اإلدارات أهم بني من البشرية املوارد إدارة تعد املنطلق هذا ومن

 املؤسسة موارد وأكثر اإلنتاج، عناصر من عنصر أهم مع تتعامل حساسية كونها وأكثرها

 وليدة ليست احلديث بشكلها البشرية وإدارة املوارد البيئية التغريات مبختلف للتأثر عرضة

 غري أو مباشر ساهمت بشكل واليت املتداخلة التطورات من جملموعة نتيجة هي وإمنا الساعة،

 توفري أجنع على وتعمل العاملني شؤون ترعى متخصصة أفراد إدارة إىل احلاجة ظهور من مباشر

 .العاملني إنتاجية زيادة من ومتكن بكفاءة البشرية الطاقات إلدارة اآلليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البشرية ملواردإلطار النظري واملفاهيمي إلدارة االفصل األول                                                                       ا

5 

 

 ةاملبحث األول: ماهية إدارة املوارد البشري

 يف عليها يعتمد اليت األساسية الركيزة العصر احلديث يف البشرية املوارد إدارة تعترب

 حتسن اليت هي الناجحة املنظمة أن حيث للمنظمة، النابض القلب باعتبارها هدافاأل حتقيق

 يف ويؤثر اجلوانب خمتلف يف أدائها على ينعكس ذلك أن كون البشريةمواردها  إدارة

 استمراريتها.

 املطلب األول: مفهوم إدارة املوارد البشرية:

 تعريف اإلدارة:  (1

مَّ التأكد من أنهم ة ملا يراد أن يقوم األفراد به، ُثعرِّف تايلور اإلدارة بأنَّها: "املعرفة الصحيح

 1يفعلون ذلك بأحسن طريقٍة وأرخص التكاليف".

 فايول اإلدارة بأنَّها:عرَِّف هنري 

To manage is to forcast and plan, to organize, to command, to 

coordinate, and to control. 

ي ألوامر وتنسق وتراقب"، وهذه هأي "أن تدير هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر ا

 2الوظائف اإلدارية املتعارف عليها.

يد سياسات بأنها الوظيفة اليت تتعلق بتحد ةوقام شيلدون بتعريف اإلدارة يف الصناع

ابة النهائية على يع وإقرار اهليكل التنظيمي والرقاملشروع، والتنسيق بني التمويل واإلنتاج والتوز

 اعة.أعمال التنفيذ، وهذا قصر التعريف على جمال الصن

قيم وُتراقب ُتحلِّل وتصف وُتخطط وُتحفز وُت وعرِّفها جلوفر بأنَّها القوة املفكرة الَّيت

 وٍف.لالزمة لتحقيق  هدٍف ُمحدٍَّد معراالستخدام األمثل للموارِد البشريِة واملاديِة ا

                                                 
يوسف عاشور، فارس أبو معمر، يوسف بحر، رشدي وادي، اإلدارة المفاهيم والممارسات، قسم إدارة ، ماجد محمد الفرا 1

 .22، ص1771، 2كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، طاألعمال، 
 .22نفس المرجع، ص 2
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ن تركيزهم ثانية على طبيعة اإلدارة أكثَر مويف املقابل فَقْد َركََّز أصحاب املدرسة ال

 1لي:يإلدارِة، وِمن هذه التعاريف ما على املهام  والوظائِف اإلداريِة يف تعريفاتهم ل

الئمة ويف ف بأحسن الوسائل وبالتكاليف املعرِّفها ليفنجستون بأنها عملية الوصول إىل اهلد -

 الوقت املالئم.

ن ، وهذا طريق  جمهوداِت األشخاص اآلخري وعرِّفها آبلي بأنَّها عملية تنفيذ األعمال َعن -

 يتضمن نشاطني أساسيني هما: التخطيط والرقابة .

 اإلدارة بأنَّها: 3وهناَك َمْن َعرَّف -

Management is the process of optimizing human, material, and 

financial contributions for the achievement of organizational goals. 

 املنظمة". املادية واملالية لتحقيق أهدافأي أنَّها "عملية تعظيم للمساهمات البشرية و

 خالصة تعريف اإلدارة:

ل املوارد قيق األهداف املرسومة باستغالتعريف اإلدارة على أنَّها: "عملية حت وُيمكن

 املتاحة، وفق منهج ُمحدِّد، وضمن بيئة معينة".

مة خاصِّة أو رِد واملنظمِة، سواء كانت منظوهذا التعريف عامِّ وشامل، ُيمكن تطبيقه على الف

 2عامَّة، ويتضمن هذا التعريف العناصر التالية:

ستغالل املوارد ا يدخل عنصر القصد واإلرادة يف ااف: وهي النتائج املراد حتقيقها، وهناألهد. 2

 لتحقيق النتائج املرغوبة.

ما يستخرج رية واملوارد الطبيعية، كاألرض واملوارد: وتشمل املوارد كلِّ من املوارد البش. 1

إدارة فال ُبدَّ من توافر  ن هناَكاملادية، وحتِّى يكومنها، ومورد رأس املال بصوره املتعددة املالية و

 حكم بها.منشأة، واليت ميكن إلدارتها التبعض املوارد، وتشكل املوارد البيئة الداخلية لل

 اذ قرارات.ية من ختطيط وتنظيم ورقابة واختاملنهج: ويشمل استخدام كاّفة الوظائف اإلدار. 5

                                                 
 .21، صماجد محمد الفرا، مرجع سبق ذكره  1
 .21ماجد محمد الفرا، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ان طبيعي كالفرد، أو كائن شخص البيئة: ال يوجد كائن حيِّ )سواء كان هذا الك. 4

 يؤثر وال مفتوح( يعيش منعزل لوحده ال شخص معنوي كمنشأة األعمال اليت تصنف بأنها نظام

حتقيق ملوارد اليت تقع ضمن السيطرة ويتأثر مبتغريات حميطة به، فعملية االستفادة من ا

 ها.ب حمليطة اليت ال ميكن التحكماألهداف تتفاعل بعالقات ذات اجتاهني مع البيئة ا

، إال أنِّ هذا يف املنظمات العامَّة واخلاصِّة ومع مشوليِة هذا التعريف، وانطباقه على اإلدارة

هلادفة إىل دارة يف منشآت ومنظمات األعمال االكتاب يهتم بالدرجِة األوىل بدراسة وحتليل اإل

 1حتقيق الربح.

 مفهوم املوارد البشرية: (2

قطاع أعمال أو  شكلني للقوى العاملة مبنظمة ما، أواملاملوارد البشرية جمموع األفراد 

بشرية، كل مرتادف مع املوارد البش ملال البشريرأس ا ويستخدم البعض مصطلح، اقتصاد ما

ت أخرى  وجهة نظر أضيق ، هناك مصطلحاعلى الرغم من رأس املال البشري عادة ما يشري إىل

ووجدت املوارد ، «فراداأل»أو جمرد « العمل»أو  املواهب وأ« القوى العاملة»تستخدم أحيانا تشمل 

لباحثون ت القرن العشرين، عندما بدأ االبشرية كمنتج حلركة العالقات البشرية يف بدايا

املوارد البشرية  ،إلسرتاتيجية للقوى العاملةيوثقون طرق خللق قيم لألعمال عن طريق اإلدارة ا

دمج  ،العوملة باملنافع، لكن بسب تب وإدارةكانت مهيمنة بالعمل االجرائي اليومي، مثل الروا

لى املبادرات ع وارد البشرية اآلن تركز، والتقدم التقين، وأحباث متقدمة، املاملنظمات

عية أو لصناملواهب، خطط التعاقب، العالقات ااإلسرتاتيجية مثل اإلندماج واإلستحواذ، إدارة ا

 2ل.العمالية، والتنوع والشمو

 

 

 

                                                 
 .25ماجد محمد الفرا، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 https://ar.wikipedia.org/wiki#إدارة_الموارد_البشرية/cite_note-1  / 29/03/2018 – 11.01. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/إدارة_الموارد_البشرية#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/إدارة_الموارد_البشرية#cite_note-1
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 مفهوم إدارة املوارد البشرية: (3

 وتعيني بإختيار املتعلقة والسياسات اإلجراءات كل: على أنها البشرية املوارد إدارةتعرف 
 داخل العاملة القوى تنظيم على والعمل املستويات، مجيع يف ومعاملتهم العاملني وتدريب

 إىل باملؤسسة والوصول بينها، تعاونية روح خلقو اإلدارة عدالة يف ثقتها وزيادة املؤسسة،
 1ة. اإلنتاجي مستويات أعلى

 كافة مسؤولية"أنها على البشرية املوارد إدارة الربيطاني اإلداري املعهد هاعرفوقد 
 ،اجملال هذا يف املتخصصني هؤالء لعمل وصف هي كذلك أفرادا، نيديرو الذين هؤالء
 ليس تطبق وهي ،املشروع داخل وبعالقتهم العاملني باألفراد املختص اإلدارة من اجلزء وأنها
 2ف. التوظي جماالت كافة يف بل التجارة، أو الصناعة جمال يف فقط

 االستخدام حتقيق على تعمل املنظمات، يف أساسية ووظيفة إدارة متثل: أنهاعلى  وتعرف

 السياسات من جمموعة تشمل إسرتاتيجية خالل من فيها، تعمل اليت البشرية للموارد األمثل
 ورسالتها املؤسسة إسرتاتيجية مع االستخدام هذا فيه يتوافق بشكل دةداملعت ملمارساتا وأ

 3ويسهم يف حتقيقها.
 البشرية املواهب تخداماس لضمان إدارة أنظمة صميمهي العمل على ت البشرية املوارد إدارة

 آالف تضم كبرية ركةش يف املوظفون كان سواء مية،التنظي األهداف إلجناز وكفاءة بفعالية

 يف الناجحة ملنافسةا جزء مهم من البشرية املواردف رحبية، غري صغرية وكالة أو الوظائف

 إن البشرية، داملوار إدارة يف التفكري نم خمتلف مستوى وجود الضروري فمن السوق،

 أمًرا يعد لألفراد جمزًيا عماًل تقدم وفعالة مرنة ظماتمن يف يعملون الذين املبدعني األشخاص

 4 .األساسية لكفاءاتا هم من املنظمات يف لبشريةافجميع املوارد  املنظمات، جلميع هاًما

                                                 
 .57، ص2778مصر،  والتوزيع، القاهرة، لنشرلطباعة واغريب ل البشرية، دار الموارد السلمي، إدارة علي 1
 .14ص ، 2002األردن، عمان، زهران، دار البشرية، الموارد الله، إدارة نصر حنا 2
ص  ،  2005األولى، الطبعة عمان والتوزيع، للنشر وائل إستراتيجي، دار بعد المعاصرة البشرية الموارد عقيلي، إدارة وصفي عمر 3

24 
4 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Human Resource Management, 

THIRTEENTH EDITION, South-Western, Cengage Learning, United States of America, 

2011, page 4 
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 لبشريةا املواهب ن استخداملضمان والتأكد م تصميم نظام( HR) البشرية املوارد إدارة

  1مية.التنظي األهداف لتحقيق وكفاءة بفعالية

 ية:املطلب الثاني: نشأة وتطور إدارة املوارد البشر

 العديد نتيجة هي إمنا الساعة وليدة ليست احلديث بشكلها البشرية املوارد إدارة إن

 ساهمت التطورات وهذه الصناعية الثورة بداية إىل عهدها يرجع املتداخلة، واليت التطورات من

 شؤون ترعى متخصصة بشرية موارد وجود احلاجة إىل إظهار يف مباشر غري أو مباشر بشكل

 يةزمنية متتال حقبات أو مراحل شكل على البشرية كان إدارة املوارد، فتطور باملؤسسة الفرد

 القرن بدايات حتى العشرين القرن من نهاية الثالثة األلفية مطلع وحتى الصناعية الثورة قيام منذ

 2البشرية.  إدارة املوارد تطور حمطات أهم هي املراحل هذه أن اعتبار على والعشرون الواحد

 ظهور منذ كبريا تطورا الصناعية احلياة تطورت لقد :الصناعية الثورة ظهور - األوىل املرحلة

 يف حمصورة قبله وما عشر الثامن القرن منذ الصناعات كانت فقبل قيامها الصناعية، الثورة

 مستخدمني منازهلم يف اليدوية الصناع ميارسون صناعتهم وكان املتخصصة، الطوائف نظام

 .بسيطة أدوات ذلك يف
 اليت الستة الزمن وعقود عشر التاسع القرن منتصف يف الصناعية الثورة قيام وعند

 كانت لكن البشرية املوارد إدارة يدعى الصناعية املنظمات شيء يف آنذاك يكن مل تلتها،

 تنادي األمريكية، املتحدة كأوروبا والواليات الصناعية البلدان يف آلخر حني من صيحات

 والصحية. املعيشية أمورهم وحتسني املصانع يف العمال بشؤون تمامهاإل بضرورة
 يف العمل إنسانية مفهوم وانتشار احلكومي، الضغط وبسبب مثال بريطانيا ففي

 وحتسني املسؤولية بتحمل منهم قلة قبل العمل، قبل أصحاب من بالعمال واالهتمام اجملتمع

 يف العاملني لرعاية وحتسني األوضاع إنسانية برامج وإعداد منظماتهم، يف العمال ظروف

 يف ياجلانب اإلنسان مراعاة ضرورة على آنذاك الربيطاني اجملتمع إحلاح مع متاشيا مصانعهم،

 .العمل

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 4. 

الجزائرية، مجلة العلوم اإلنسانية والعلوم  بالمؤسسة البشرية الموارد إدارة إيمان، واقع نورالدين، محامدية بوالشرش 2 
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 املتحدة والواليات فرنسا، بريطانيا، أملانيا، الصناعية الدول يف ظهر 1890 عام ويف

 املنظمات صممتها برامج عن عبارة وهي  "الصناعية حتقيق الرفاهية " مفهوم األمريكية

 األبنية وتصميم املصانع، داخل املادي الصحي العمل ظروف حتسني أجل من آنذاك، الصناعية

 1. األعمال ملمارسة الصحية الشروط فيها يتوفر اليت
 إدارة تطوير يف ساهمت اليت األمور أبرز من :العلمية اإلدارة حركة ظهور- الثانية املرحلة

 "تايلور فريدريك" تزعمها اليت العلمية اإلدارة حركة هي املاضي بداية القرن يف البشرية املوارد
 قدل، فرنسا يف "فايول هنري"و ، العلمية أبو اإلدارة تسمية آنذاك عليه أطلق الذي أمريكا يف

 بهدف والزمن دراسة احلركة مبفهوم وظهر العمل، دراسة حول جديدة أفكارا تايلور قدم

إنتاجية  وبالتالي إنتاجيته مستوى رفع بغية لعمله، الفرد أداء يف الزائدة احلركات اختصار

 األعمال رجال قام أفكاره، "تايلور" قدم أن ومبجرد يتقاضاه، الذي األجر وزيادة املؤسسة،

 وخفض اإلنتاج، لزيادة جيدة وسيلة فيها ووجدوا بلهفة شديدة، وتطبيقها بها بالرتحيب

 يعمل األفكار هذه مبوجب أصبح العامل وقد تطبيقها، يف غالوا و أرباحهم وزيادة التكاليف،

 دون مراعاة لعمله، تأديته خالل بها يلتزم أن جيب منطية حركات له حددت حيث كآلة،

 النقابات رضةاومع اإلدارة، على العمال نقمة تزايد إىل أدى ما وهذا النفسية، وحاجاته لتعبه

 بدأ ذلك عند إلنسانيتهم وطمسا العاملني جلهود استغالل ذلك معتربة هلاته األفكار، العمالية

 الشركات، وأصحاب األعمال رجال وبني جهة نقاباتهم من متثلهم الذين العمال بني الصراع

 لألسطول التابعة مصانع األسلحة أحد إضراب هي آنذاك عرفت اليت الصراعات أشهر ولعل

 عن احلقائق تقصي جلنة لتشكيل آنذاك األمريكي الكونغرس دعا الذي األمر مريكي،األ

 سنة وذلك املصانع، إدارة يف العلمية اإلدارة جمال يف النظم من وغريه تايلور، نظام وأفكار

 أفكاره بأن دفاعه افتتح حيث أفكاره، عن املدافعة آنذاك لتايلور اللجنة أتاحت قدو 2721

 املستنفذ اهلدر ودراسة وتقسيم العمل، التكلفة لتوفري فكرية ثورة إال هي ما بها تقدم اليت

 رفع مستوى خالل من املشاريع، وأصحاب العمال الطرفني وذلك ملصلحة اإلنتاجي، العمل يف

 الطرفني. بني ما الصراع حدة وختفيف اإلنتاجية، وزيادة األداء،
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 بإدارة بعد فيما تسمى أصبحت اليت األفراد بإدارة يسمى ما أبرزت الضغوط وهذه

 1والعاملني.  اإلدارة بني العالقة لتنظيم كوسيلة واليت استخدمت البشرية املوارد

 ماو األوىل، العاملية احلرب نريان اندالع بعد اإلنسانية: العالقات حركة ظهور- الثالثة املرحلة

 املتوفرة العمالة إعداد كيفية يف االهتمام تزايد إىل أدى مما العاملة، يف اليد ندرة من صاحبها

 والقلق، اإلجهاد أسباب ودراسة مستوى أدائها، ورفع اإلنتاجية، لألعمال جيد بشكل

 إىل الوضع أدى أدى الوضع هذا العمالة، اختيار يف والكفاءة الذكاء اختبارات واستخدام

 ظهرت أن إىل احلال هذا على الوضع هذا واستمر املوضوعات، بهذا املنشأة إدارة اهتمام تزايد

 املدرسة هذه ،"مايو التون"و ،"فوليت ماري" روادها أبرز كان اليت اإلنسانية مدرسة العالقات

 موارد عن عبارة األفراد نشاء، ألن ما حسب تشغيلها صماء ميكن آلة ليس اإلنسان بأن نادت

 وأهداف أهدافهم النهاية يف ما حيقق وهو اإلنسانية، حاجاتهم وتلبية إسعادهم من البد مثينة

 هذه الفلسفة نتائج أن إال العمل، إنتاجية وزيادة الوظيفي الرضا حتقيق حيث من املنظمة

 كما تدرك، ال غاية العمال حاجات إشباع ألن العملية، احلياة يف حمدودة كانت اإلنسانية

 احلركة هذه جتاهلت كما املنظمة، أهداف مع إشباعها يتعارض هذه احلاجات من العديد أن

 تصميم وأسلوب التنظيمي البناء فنوع املوظف وعطائه، إنتاجية على وتأثريه الرمسي التنظيم

 ،العاملني وأهداف أهداف املنظمة حتقيق يف مهما دورا تلعب وقواعده العمل وأنظمة الوظائف

 جهد من يقدمه ما ومقدار العامل فعطاء، فقط اإلنسانية العالقات مدرسة تدرك مل كما

 والتقدم النمو وختطيط األداء، تقييم كطرق سبق، ما إىل إضافة عديدة أمور يتوقف على

 املرشح ومؤهالت العمل احتياجات بني تربط اليت االختيار والتوظيف وطرق للعاملني، الوظيفي

  .للوظيفة

 منذ اإلداري التفكري على مهيمنة اإلنسانية العالقات فلسفة تعد مل املآخذ هلذه ونتيجة

 ،للمنظمة الوالء وحتقيق اإلنتاجية من لتزيد اإلدارة إليه تلجأ امللجأ الذي تعد ومل 1970 بداية

 هلا البد وإمنا العمل موقع يف العالقات اإلنسانية تهمل أن جيب اإلدارة أن يعين ال هذه ولكن
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 والتعيني وطرق االختيار األداء تقييم وأساليب العمل بطرق اخلاصة األنظمة من الكثري تطور أن

 1اليوم.  عامل يف التميز إىل الوصول هو اهلدف كان إذا الوظائف وتصميم
 املراحل شهدت لقد :والعشرين احلادي القرن وبداية العشرين القرن نهاية- الرابعة املرحلة

 تطورات اآلن وحلد والثمانينات السبعينات مرحلة وخصوصا القرن العشرين من األخرية

 من الراهن العصر شهدها اليت املتغريات البيئيةلعبت  إذ البشرية، املوارد إدارة يف ملحوظة

  2يلي: ما املتغريات هذه من آنذاك معروفة تكن مل فريدة خصائص
 العوملة. ظهور -

 العاملية. املنافسة شدة -

  العمالء. قبل من اجلودة على املتزايد الطلب -

 متسارعة. مبعدالت التكنولوجيا تطور -

 ةاالجتماعي املسؤولية وقبول التلوث من البيئة محاية مثل والثقافية االجتماعية البيئة حتديات -

 .كواقع ملموس واألخالقية
 احلجم ختفيض من ذلك على يرتتب وما الكربى الشركات بني حتدث اليت اإلندماجات -

 واألسعار. والتكاليف

 إخل....والثقافية واالجتماعية االقتصادية البيئة ديناميكية -

 التغيري من مبعامل تتسم البشرية املوارد إدارة جعلت والتحديات املتغريات هذه مجيع إن

 :يلي فيما احلصر سبيل على أن تتمثل ميكن والتطوير
 والضمان العمل يف واملساواة العاملني األفراد برفاهية املتعلقة التشريعات من العديد ظهور -

 .والتقاعدي االجتماعي
 املرتبطة واإلجراءات السياسات من كبرية مبجموعة احلاصلة والتغريات التطورات أثرت -

 .بالعاملني

 .الصحي واألمن الصحية اخلدمات بنظم املتعلقة التشريعات بروز -
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 .قبل ذي من أكثر اهتمام وإيالءها البشرية املوارد بإدارة االهتمام زيادة -

 .العمل جمال يف للعاملني الذاتية والدوافع احلاجات على الرتكيز -

 .باألداء املتعلقة العلمية اجلوانب يف امللحوظ االهتمام زيادة -

 .الشاملة اجلودة إدارة فلسفة وبروز بالعاملني املرتبطة احلياة جودة على الرتكيز -

 مع للتعامل والفلسفية الفكرية اإلفرازات أهم إحدى وهو للعاملني التمكني ظاهرة بروز -

 .البشرية القوى

 إطار يف سواء البيئي التغري إليه آل ما مثل ملحوظة تطورات شكلت املالمح هذه إن

 أسهمت اليت التطورات من وغريها والتكنولوجية والثقافية االقتصادية واالجتماعية اجلوانب

 1 .البشرية إلدارة القوى املستهدف بالنهوض فاعلة بصورة

 املطلب الثالث: أهمية إدارة املوارد البشرية:

 وذلك العصرية املنظمات يف ومميزة خاصة أهمية البشرية املوارد إدارة تكتسي
 الامل سأبر يعرف ما أو البشري العنصر وهو املنظمة أصول من أصل أهم تدير باعتبارها

 عنصر البشرية املوارد تعترب'': الصدد هذا يف جاء ما بني ومن املفكرة، األصول أو البشري
 تاوجتهيز وموجودات ورأس مال، أرض من املادية املوارد أن من الرغم فعلى الرئيسي، اإلنتاج

 باملنظمة يعملون الذين الناس مجيع تضم وهي أهمها، تعترب البشرية املوارد أن إال أهمية ذات
 2. ''اوأعماهل وظائفها كافة ألداء فيها توظيفهم جرى والذين ومرؤوسني، رؤساء

 يقول حيث نفسه، البشري العنصر بأهمية البشرية املوارد إدارة أهمية ترتبط كما
 اليت هي األشياء إدارة وليس الناس إدارة: الصدد هذا يف دراكر بيرت احلديثة اإلدارة عامل
 العنصر هي البشرية املوارد وتعترب املتميز، للمدير لرئيسياو األول االهتمام حتتل أن جيب

 العلمية املدارس كافة كدوتؤ، للمؤسسات التنافسية بامليزة يسمى ما حتقيق يف احلاسم
 وتطويره، عليه واحلفاظ واستخدامه بتوفريه تتعلق اليت الفعاليات وأهمية اإلنسان أهمية على
 البشرية، القدراتواخلربات  تفعيل يف تظهر البشرية املوارد إلدارة الكربى األهمية وأن
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 بصفة املنظمات أهداف وحتقيق اإلنتاجية حتسني إىل يؤدي ما وهو ونوعي مستمر بشكل

 .عامة

 نفس يقول حيث نفسه البشري العنصر بأهمية البشرية املوارد إدارة أهمية وترتبط
 عمل أي إدارة ميكن ال إذ اآلالت، منطق عن خيتلف البشر منطق: أن دراكر بيرت العامل

 رئيس كفاءة كانت مهما العمل، إدارة سوء إىل يؤدي البشر إدارة وسوء البشر، إدارة دون
  1ة. املؤسس

 2: لياملوارد البشرية فيما يتكمن أهمية إدارة و

أفضل  ستقطابالبشرية قادرة ومؤهلة على إن وجود خربات متخصصة يف إدارة املوارد ا_     

 ،جية املنظمةفاظ على هذه العناصر سيزيد من إنتاثم احل العاملني لشغل الوظائف الشاغرة

 .الطويلدى وأرباحها على امل االقتصاديويعزز مركزها 

والتطوير،  االخرتاعو االبتكاربدع، قادر على ان كائن حركي متجدد، متغري، مأن اإلنس_     

طوير الذاتي أو ا هو متغري قادر على التكييف والتمبعنى أخر م خلإ، والتخريب ...واالكتشاف

ها واملزج كثر عطاء من جوامد يتصدر إدارتبفعل الغري كدورات التدريب والتأهيل مثال، وهو أ

 اإلنتاجقي عوامل ملطلوبة ألي تنظيم واملتمثل يف باعامل معها لتحقيق املخرجات افيما بينها والت

 .(التقنيات)موارد طبيعية، رأس املال، 

 للموارد برامج تبنى خالل من للعمل، صاحل تنظيمي مناخ توفري على املنظمة قدرة إن_     

 شك بدون سينعكس راتالقد من املزيد بذل إىل فعهموتد العاملني حتفيز يف تساهم البشرية

 3. املنظمة ككل ةفعالي زيادة ثم ومن تاجيتهاإن من سيزيد وهذا الوظيفي، رضاال على

                                                 
 ، 1725ماي  14عزيز طارش الدهمي، مهارات إدارة الموارد البشرية وتطوير األداء المؤسسي، جامعة نجران،  1

http://aziz-phd.blogspot.com/2013/05/blog-post_24.html 
أثر إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في البنوك التجارية، دراسة ميدانية لعينة من البنوك شارف مريم نسرين،  2

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم أكاديمي، كلية ماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة، 1724التجارية في والية ورقلة 

 .4، ص 1724،  ورقلة -مرباح  قاصدي االقتصادية، جامعة العلوم التسيير قسم
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 1 :يف البشرية املوارد إدارة أهمية أيضا تظهر كما
فعالية  على واملؤثرة لألفراد األساسية واملشاكل الصعوبات كشف على املساعدة -

 .التنظيم
 اإلجراءات: هذه ومن األفضل االداء لضمان بالعمال املتعلقة اإلجراءات مجيع توفري -

 ...واحلوافز األجور التدريبية، إدارة الربامج العاملني، إعداد األفراد وتهيئة اخلدمات، إعداد
 مبا يؤدي البشري باملورد املتعلقة األمور كافة يف باملنظمة األخرى األنشطة ودعم تعزيز -

 .ككل للمنظمة التنافسية امليزة حتقيق إىل
مع  املنظمة تكييف يكفل مبا البشري العنصر إلدارة متكامال كامال نظاما تعترب -

 .األعمال بيئة يف السائدة املتغريات
 واختيار استقطاب عن مسؤوليتها واقع من اإلسرتاتيجية القرارات صنع يف تشارك -

 .أدائها وحتسني وتطويرها املتميزة الكفاءات
 

 البشرية: املوارد إدارة أهداف املطلب الرابع:

مبوارد  املنظمة تزويد هو املنظمات مجيع يف البشرية املوارد إلدارة األساسي اهلدف إن

من  املنظمة تتمكن يوبالتال، واحتياجاتها رغباتها يليب تطويرا األفراد وتطويرفعالة،  بشرية

هذه  على لزاما يصبح ذلك حتقيق أجل ومن، عالية بكفاءة اخلدمي أو السلعي إنتاجها تقديم

وتوظيفهم  مهاراتهم وتنمية، البشرية املوارد على احلصول كيفية بدراسة االهتمام اإلدارة

حتقيق  على عملت إذا إال ذلك حتقيق هلا ميكن وال، 2بهم  واالحتفاظ وصيانتهم وتقييمهم

رد البشرية نظمة ومنها ما يتعلق باملوااألهداف مرتبطة ببعضها منها ما يتعلق بامل من جمموعة

 3ى النحو التالي: وأخرى تتعلق بالبيئة اخلارجية وميكن إجيازها عل

                                                 
 الجزائرية، أطروحةالهزام، تسيير الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات وإقتصاد المعرفة مع اإلشارة للمؤسسة  محمد 1

التسيير،  علوم و والتجارية االقتصادية العلوم التسيير، تخصص تسيير الموارد البشرية، كلية علوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة

 .21، ص 1729تلمسان، -جامعة أبو بكر بلقايد
 .27الهزام، مرجع سبق ذكره، ص  محمد 2
 .194-195سبق ذكره، ص إيمان، مرجع  نورالدين، محامدية بوالشرش 3
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 على تعمل إذ التنظيمية الفعالية حتقيق يف البشرية املوارد إدارة تسهم التنظيمية: األهداف

 عن مسؤولني املديرون أدائهم، ويبقى وتطوير تنمية على املديرين تساعد اليت الطرق ابتكار

 املديرين ملساندة البشرية املوارد وجدت إدارة فقد ختصصه، لذلك يف كل مرؤوسيهم أداء

 .املنظمة أهداف حتقيق على ومساعدتهم
 مستويات على احملافظة من املختلفة واألقسام اإلدارات تتمكن لكي :الوظيفية األهداف

 والنوعية الكمية حتياجاتهابإ البشرية املوارد إدارة متدها أن جيب، املنظمة ملتطلبات مناسبة

 إدارة تقم مل إذا منها واالستفادة وسيتأثر تشغيلها قيمتها ستفقد املتاحة املوارد إن، األفراد من

 .وجه أكمل على املختلفة بوظائفها البشرية املوارد

 االجتماعية األهداف من جمموعة حتقيق على البشرية املوارد إدارة تعمل :االجتماعية األهداف

 إىل تسعى هنا ومن ،االجتماعية والتحديات واالحتياجات للمتطلبات استجابة وذلك واألخالقية

 .املنظمة اليت تواجه البيئية واملعوقات السلبية اآلثارتقليل 
 وذلك للعاملني الشخصية األهداف حتقيق على البشرية املوارد إدارة تعمل :الشخصية األهداف

 ،واإلنتاج للعمل هممهم وزيادة وبقائهم قدراتهم وتنمية عليهم واحلفاظ محايتهم على يساعد مبا

 الوظيفية املسارات ومتابعة الوظيفي الرضا الشخصية وحتقيق العاملني حاجات إشباع نكما أ

 .املوارد البشرية إدارة اهتمام من به بأس ال قدر إىل حيتاج شك ال هلم

 البشرية: املوارد املطلب اخلامس: وظائف إدارة

 املتقدمة الدول يف وخاصة الشركات أو املنظمات البشرية يف املوارد إدارة واقع تغري لقد

 بإدارة االهتمام يف زيادة وتبعته البشري بالعنصر االهتمام زاد إذ  السابق يف عليه عما كان

، البشري العنصر هذا شؤون إدارة عن ملسؤولةاو املخصصة اجلهة باعتبارها ،البشرية املوارد

 أن شك ، والهعلي واحلفاظ وحتفيزه اإلبداعية قدراته وتأهيله وتطوير وتنميته استقطابه وعن

 أن إذ ،البشرية مواردها وخصائص نوعية تقوم على ،املنظمات وتوجهات طبيعة يف التحوالت

 على تساعد أن ميكن ال يف إدارتها وفقرية التدريب حمدودة التعليم متواضعة بشرية موارد

 ،األعمال يف قطاع هذا ،التنافس متزايدة  بيئة يف االستمرار على وقادرة فعالة منظمة تهيئة

تساعد  أن ميكن ال البشرية املوارد من املتواضعة النوعية هذه فإن احلكومي القطاع يف أما



 البشرية ملواردإلطار النظري واملفاهيمي إلدارة االفصل األول                                                                       ا

23 

 

يني نني واملستثمرين احمللوالوفاء بتوقعات املواط جيدة خدمات تقديم على احلكومية املنظمة

 1واألجانب وكذلك السياح. 

 على ينطوي احلديثة املؤسسة يف البشرية املوارد إدارة ونشاطات وظائف فإن وبذاك

 وان ،التسيريية املعرفة فروع من فرًعا جمموعها يف تشكِّل، واألدوار من املمارسات العديد

 اإلدارية األنشطة خمتلف مبمارسة تقوم األخرى اإلدارات كغريها من البشرية املوارد إدارة

 الوظائف هذه ختتلف وال ،املنظمة يف بالعاملني عملها املتعلقة جماالت يف بها ختتص اليت والفنية

 كونها حيث من ،األخرى الوظيفية متارسها اإلدارات اليت تلك عن املبدأ حيث من اإلدارية

 والرقابة. التوجيه ،التنظيم ،التخطيط على تقوم

 رةفإدا، بها اخلاص األداء بطبيعة تتعلق وفنية إدارية أنشطة متارس إدارة كل أن غري

 التسويق دارة، وإإخل...الفنية واهلندسة اإلنتاجية النشاطات بإدارة الفين يرتبط عملها العمليات

 والتسعري البضاعة ختطيط من Mix Marketingباملزيج التسويقي  املرتبطة باألنشطة تقوم

 ةواالستثماري املالية باألمور املتعلقة األنشطة املالية متارس واإلدارة ،والتوزيع والرتويج واإلعالن

 ذات والرقابة والتوجيه والتنظيم يف التخطيط املتمثلة اإلدارية الوظائف وُتعترب ،املنظمة يف

 2: أن حيث ،اإلدارية واإلنسانية الغايات لتحقيق عنها غنى ال ووسيلة بالغة أهميٍة

 حتديد بقصد األعمال من عمٍل أي تسبق اليت والدراسة التفكري مرحلة يعين :التخطيط-أ

أعمال  على على ينصبُّ فهو وبالتالي ،األهداف هذه لبلوغ الوسائل واختيار أنسب ،األهداف

 ى.األخر اإلدارية الوظائف ومنه تنبع، املستقبل يف تنفيذها يتم

 اليت األفراد وظائف حتديد مبجرَّد املخططة األهداف لتحقيق وسيلًة التنظيم ُيعترب :التنظيم-ب

 تكوين البشرية املوارد مدير على جيب فإنه ولتنفيذها ،املؤسسة أهداف يف حتقيق ُتساهم

 ،املادية والعوامل واألفراد املختلفة األعمال بني العالقات حتديد هيكل يتضمَّن الذي التنظيم

 اهليكل يف األخرى والوحدات وحدته املركَّبة بني للعالقات واعيًا يكون أن عليه وجيب

 للمؤسسة. التنظيمي

                                                 

 االقتصادية، فرع التخطيط، كلية العلوم في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة البشرية، أطروحة الموارد إدارة في تواتي، رؤية إدريس 1 

 .42، ص 1724، 5الجزائر  التسيير، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم
 .42تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 2
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 أي ،بالبشر أساسًا يتعلَّق فهو، ملهامهم العاملني تنفيذ أثناء ُتمارس الوظيفة وهذه :التوجيه-ج

 خالل من ،املؤسسة أهداف لتحقيق ،إجيابية مساهماٍت تقديم على ومحلهم ،املرؤوسني

 سلوكهم. والتأثري يف، بهم واالتصال، حتفيزهم

 ُأعدَّت يتوال، املختلفة البشرية املوارد ملخطط وفقًا ،األنشطة وتنسيق ضبط هي :الرقابة-د

 .للمؤسسة الرئيسية األهداف حتليل على أساس، سابقًا

 بتخطيط اخلاص النشاطعن " عبارة هي البشرية املوارد إدارة فإن املنطلق هذا من

 بتسيري املتعلِّقة املختلفة التشغيلية والعمليات األنشطة جمموعة أداء وتوجيه ومراقبة وتنظيم

 التخصصية األنشطة يف اهتمامها تركز اإلدارة هذه فإن ولذا، "املؤسسة يف البشري العنصر

 1يلي:  ما تتضمن واليت املنظمة يف العاملني باألفراد املتعلقة

 العاملة القوى يف املطلوبة االحتياجات حتديد يف النشاط هذا ويتعلق :البشرية املوارد ختطيط-1

 ة.املنظم يف اجنازها دراامل النشاطات لطبيعة وفقا والنوع بالكم املنظمة يف

 وتوصيفها وتصنيفها الوظائف بتحليل النشاط هذا ويرتبط :الوظائف وتصنيف حتليل-2

 ة.املنظم يف معني وظيفي مستوى بكل احملاطة ملسؤولياتوا الواجبات وحتديد

 من للموظفني والتعيني االختيار سبيل بتحديد النشاط هذا ويرتبط :والتعيني االختيار نظام-3

 ك.لذل الالزمة والشروط واملقابالت واإلختبار التعيني عملياتراء إج خالل

 بكل املتعلقة األجور أنظمة تصميم ذلك خالل من ويتم :واحلوافز األجور نظام تصميم-4

 اجلماعي أو الفردي املستوى على واملعنوية املادية احلوافز لتحديد إضافة معني وظيفي مستوى

 .بهم احملاط لألداء ووفقا املنظمة يف للعاملني

 التدريبية مجرباال وضع خالل من املنظمة يف العاملني األفراد لدى وذلك :التدريب خطة إعداد-5

 م.هل املالئمة لتطويريةاو

 املنجز األداء لتقويم وتنظيمية إدارية ضوابط بوضع ذلك ويتم :األداء تقويم نظام تصميم-6

 الفردي لألداء العام التقويم يف ملساواةاو العدالة خالهلا من تنظم وثوابت قواعد وفق للعاملني

 ا.لدي للعاملني اجلماعي أو

                                                 
 .41تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 1
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 يف للعاملني والنقل للرتقيات الضوابط بوضع املهمة هذه وتقوم :والنقل الرتقيات نظام وضع-7

 ة.املنظم

 اخلدمات تقديم ضوابط بوضع بالقيام الوظيفة هذه وتهتم :العاملني ورعاية صيانة-8

 العالقات أجواء حتسني يف تساهم اليت التسهيالت وكافة والرتفيهية والثقافية االجتماعية

 الوالء خلق يف األهمية ذات الضوابط من وغريها إلخاءاو املودة، الثقة حيث من بالعمل السائدة

 .للمنظمة واالنتماء

 ابتداًء العاملني األفرادب املتعلقة النشاطات جبميع تعتين البشرية املوارد إدارة أن يتضح وعليه

 إنهاء أو بالتقاعد وانتهاًء للمنظمة التخطيطية لالحتياجات وفقا والتعيني االختيار عمليات من

 وفاعلية بكفاءة األهداف هذه حتقيق على القدرة املنظمة امتلكت وكلما املنظمة من اخلدمة

 ميكن كما ،أكرب حبجم أهدافها اجناز يف الفاعلة تيجياتالالسرت لتحقيقها ذلك أدى كلما

 1 :يف تتمثَّل البشرية املوارد إدارة وظائف أن القول

 رئيسي نشاط وهي (Staffing of Human Resource): البشرية املوارد تكوين وظيفة -2

 من تقوم األعمال من سلسًلة جمموعها يشكل، ومرتابطة متكاملة فرعية من أنشطٍة يتكون

 ،أنواعها اختالف على البشرية املوارد من املنظمة احتياجات البشرية بتوفري املوارد إدارة خالهلا

 تمثَّلوت ،املؤسسة يف املوجودة الوظائف لشغل ( مقدرة، خربة، مهارة )حمددة  مواصفاٍت وفق

 2ي: يل فيما الفرعية النشاطات هذه

 صفاتواملوا ،املؤسسة وظائف ومسؤوليات واجبات حتديد العمل: يتم وحتليل تصميم - أ

 . فيها يعني أو سيشغلها فيمن توفُّرها الواجب والشروط

 من املستقبل يف البشرية املوارد من املؤسسة حاجة تقدير يتمالبشرية:  املوارد ختطيط - ب

 . العمل وحتليل تصميم نتائج ضوء يف ذلك وجيري ،ونوعيتها أعدادها حيث

 ترغيب بعملية النشاط هذا يقوم ،السابقني النشاطني ضوء البشرية: يف ردااملو استقطاب - ج

 . املؤسسة يف التوظُّف وطلب للتقدم ،العمل سوق من البشرية للموارد وجذب

                                                 
 .41تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 1
 .45نفس المرجع، ص  2
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 التوظيف لطلب املتقدمني أفضل بإنتقاء النشاط هذا البشرية: يقوم املوارد وتعيني اختيار - د

 ،العمل وحتليل تصميم وضعها اختيار معايري باستخدام وذلك استقطابهم جرى ممن املؤسسة يف

 . مواصفاتهم مع املتوافقة الشاغرة الوظائف يف وتعيينهم

 -وتعينها اختيارها متَّ اليت -اجلديدة البشرية املوارد تدريب على النشاط هذا التأهيل: يعمل - ه

 . البداية منذ جيد بشكٍل أعماهلا مباشرة من متكينها أجل من ،أوليا تدريًبا

 تهدف متكاملة عملية البشرية املوارد تكوين عملية أن القول ميكن ،سبق مما نطالًقااو

 .هلم املناسبة األعمال واسناد للعمل املتقدمني أفضل إنتقاء إىل أساسي بشكٍل

 الوظيفة هذه خالل من البشرية املوارد إدارة تقوم (Compensations): التعويضات وظيفة -1

 ومكافآٍت تعويضاٍت وضع جيري أساسها على اليت، األنظمة من عدٍد بتصميم، الرئيسية

 ملوتش، وعادلة موضوعية وقواعد أسٍس وفق وذلك، املؤسسة يف تعمل اليت البشرية للموارد

 1: يلي ما على األنظمة هذه

 كل وأهمية قيمة لتحديد البشرية املوارد إدارة بها تقوم عملية الوظائف: هو تقييم نظام - أ

 حجم توضح اليت، العمل وحتليل تصميم نتائج ضوء يف وذلك، املؤسسة وظائف من وظيفٍة

 حيدد التقييم نتائج أساس على حيث، شاغلها ومواصفات الوظائف وصعوبة مسؤوليات

 . شاغلها يتقاضاه والذي وظيفة كل تستحقُّه الذي املباشر املالي التعويض

 ،البشرية املوارد إدارة تصممه واألجور للرواتب هيكل املباشر: وهو املالي التعويض نظام - ب

 هذا تصميم وجيري ،البشرية املوارد وأجور رواتب دفع أساسها على يتم معايري على يشتمل

 . الوظائف تقييم إليها يتوصل اليت النتائج ضوء يف معايريه وتوضع، اهليكل

 يعمل من ةإلثاب ،البشرية املوارد إدارة تعده املالي للتحفيز نظام املالية: هو املكافآت نظام - ج

 هذا ربويعت، البشرية املوارد أداء تقييم نتائج خالل من ذلك ويتحدد، وكفاءة ونشاط جبد

 ر.املباش املالي التعويض لنظام داعًما النظام

                                                 
 .45تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 1



 البشرية ملواردإلطار النظري واملفاهيمي إلدارة االفصل األول                                                                       ا

27 

 

، ةمتنوع خدمات شكل على املالي غري للتحفيز نظام اإلضافية: وهو الوظيفية ياااملز نظم - د

 ،الصحي منيالتأ: املثال سبيل على اخلدمات هذه ومن ،املؤسسة يف يعمل من كل منها يستفيد

 . االجتماعي الضمان

 تقييم أجل من تستخدم اليت والضوابط والقواعد األسس من جمموعة األداء: هو تقييم نظام - ه

 ومكافأة تعويض جيري التقييم نتائج ضوء يف حيث، العمل يف البشرية املوارد وكفاءة أداء

 ،ومتكاملة بطةامرت وظائف هي، أعاله املوضحة والوظائف األنظمة هذه كل إنن، اجملدي

 املوارد تعويضات دفع يف واملوضوعية العدالة هي: توفري رئيسية غايٍة حتقيق إىل مجيعها تسعى

 . البشرية

 ،بعضهما يكمالن فرعيني نشاطني على الوظيفة هذه تشتمل: البشرية املوارد وتنمية تدريب -5

 يةلتلب ،ومتميز املستوى عالي وأداٍء كفاءة ذات عمٍل قوة البشرية املوارد جعل إىل ويهدفان

 1ن: م الوظيفة هذه وتتكون ،اوأهدافه املؤسسة إسرتاتيجية حتقيق مطالب

 ضوء يف جديدة تامهار البشرية املوارد إكساب إىل النشاط هذا والتدريب: يسعى التعلُّم - أ

 القوة جوانب وتقوية وتدعيم، األداء هذا يف الضعف جوانب معاجلة على يعملا، وأدائه تقييم

 مهام من منها مطلوب هو مما ومتكينها، املوارد هذه أداء وحتسني تطوير إىل مسعى يف، فيه

 . احلاضر الوقت يف

 جعلها أجل من ،البشرية للموارد املستقبلي األداء تنمية إىل النشاط هذا التنمية: يسعى - ب

 بكل مستمر بشكٍل وتزويدها ،املستقبل يف مستوى أعلى وظائف ممارسة على وقادًرة مؤهًلة

 .املؤسسة على تدخل اليت تاالتغيري مع التكيف من ومتكينها ،املعرفة جماالت يف جديٍد

 من البشرية املوارد تسيري وظائف كسائر الصيانة وظيفة تتكون :البشرية املوارد صيانة -4

 مكان يف البشرية للموارد والصحة السالمة توفري إىل يهدفان، متكاملني فرعيني نشاطني

 2: وهما، عملها

 من البشرية املوارد حلماية مشرتكة إدارية فنية مجابر تصميم خالل السالمة: من توفري - أ

 . ألعماهلا ممارستها أثناء هلا تتعرض قد اليت، العمل واصابات حوادث

                                                 
 .44تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 1
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 من البشرية املوارد حتمي، بيئية طبية صحية مجابر تصميم خالل الصحة: من توفري - ب

 . املادي ومناخه العمل طبيعة عن الناجتة ضااألمر

 1: هما أساسني فرعيني نشاطني على الوظيفة هذه تشمل :البشرية املوارد عالقات -3

 مشاركة تفعيل أجل من، مجاالرب تصحيح خالله من يتم نشاط البشرية: وهو املوارد دمج - أ

 الطيبة اإلنسانية واملعاملة االجتماعية الرعاية وتوفريقرارات ال واختاذ العمل يف البشرية املوارد

 ،املؤسسة إدارة وبني بينهم أو ،العمل فرق يف بينهم تنشأ اليت التنظيمية عاتراالص وحل، هلم

 . فيها تعمل اليت املؤسسة اجتاه لديها واالنتماء الوالء لتحقيق كلُّه وهذا

 عالقة متثل اليت، الصناعية بالعالقات السابق يف النشاط هذا العمل: يسمى عالقات - ب

 أصحاب عن نياًبة اإلدارة هذه تقوم حيث، النقابات مع البشرية املوارد إدارة خالل من املؤسسة

 خبصوص معها اتفاقياٍت ماربوا والتوظيف العمل بشؤون خيتص فيما معها بالتفاوض املؤسسات

 وجود إىل يشري ،ومتفاعال متكامال نظاًما بعضها مع البشرية املوارد وظائف وتشكِّلك، ذل

 تتخذ اليت القرارات نإو، وممارسات أعماٍل من الوظائف هذه به تقوم ما بني متبادلة اعتمادية

 هدف حتقيق إىل يهدف واحد قرار يف يصب فجميعها ،ابعض بعضه يكمل منها كل جمال يف

 تاجيةإنات ذ ،جيًدا وحمفَّزة مدربة مؤهلة عمل قوة بيئة توفري وهو، البشرية املوارد تسيري

 .وأهدافهانظمة امل إسرتاتيجية إجناز من تتمكَّن، املستوى عالية تنظيمية وفاعلية

 البشرية املوارد إلدارة اجلديدة ( الوظائف2778 ساعاتي أمني) الدكتور خلص وقد

 مافي لعشرينوا احلادي القرن يف البشرية املوارد إلدارة اجلديدة الوظائف عنوان حتتاحلديثة، 

    2يلي: 

 ،فحسب العلمي واملؤهل املهين األساس على ليس، األفراد البشرية املوارد إدارة ختتار 1-

 .وتوجهاتهم وقيمهم شخصيتهم أساس على أيضا ولكن

 أن فيه يستطيع الذي باملكان ولكن للفرد التنظيمي باملوقع ليست التعيني يف العربة إن 2-

 ،املصفويف التنظيم حمله ليحل التقليدي اهلرمي التنظيم سيختفي لذلك ،عطاء أحسن يقدم

 ...األفقي وأ، الدائري أو

  ن:أ حيث، األفراد قيادة نظم تطور 3-

                                                 
 .44تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 1
 .43نفس المرجع،ص  2
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 .مبتكرين قادة إىل حيتاجون املبتكرين املوظفني-

 .طموحني قادة إىل حيتاجون العالية الدوافع ذوي العاملني-

 ع.النو نفس من قادة يلزمهم صحيحة واجتاهات صاحلة قيم لديهم الذين األفراد-

 ن:سيكو اجلديد اإلداري القائد إن-

 .العمل فريق يف عضوا-

 .مرشدا، موجها ،معلما-

 .لبقا ومتحدثا ،جيدا منصتا-

 .للمعلومات ومتبادال ارامستش-

 كونفيشرت ،إجيابيا فاعال ادور اجملال هذا يف األفراد وسيلعب: األداء تقويم نظم تطوير 4-

 :يف رؤسائهم مع

 .األهداف حتديد-

 .األداء مقاييس تصميم-

 .التطوير جماالت حتديد-

 .األداء تقويم من املتوقعة لنتيجةاو اهلامة الركيزة هو املستمر التحسني وسيصبح

 ق:لتحقا، يزاوامل احلوافز نظم تطوير 5-

 .األساسية للحاجات املالئم اإلشباع-

 .األرقى للحاجات املالئم اإلشباع-

 .األداء لتحسني األفراد بني املنافسة روح غرس-

 .اجلارية تاالتغري لتواكب وتطويرها احلوافز من متنوعة تشكيلة تقديم-

 وتدرجهم والتدرييب العلمي وتقدمهم الوظيفية حركتهم لتتبع األفراد معلومات نظم تطوير -9

 .املختلفة التنظيمية املواقع يف

 اإلعداد جانب ىلإ -لفينوا العلمي- املالئم اإلعداد التدريب حيقق حتى التدريب نظم ويرتط -9

 األعمال تطوير مع متجددة متنوعة مسؤوليات أفرادها يتحمل اليت للوظائف لشخصيوا النفسي

 .أدائها وطرق
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 1يف:  البشرية املوارد إدارة دوارأ صيخوميكن تل

 املنظمة يف العليا لإلدارة النصح بتقديم البشرية املوارد مدير يقوم حيث االستشاري: الدور

 فيما واحللول املقرتحات تقديم خالل من العاملني تقابل اليت املشاكل عالج يف واملساعدة

 حق اإلدارات وهلذه ،األخرى اإلدارات يف البشرية باملوارد تتعلق مشاكل من عليها يعرض

 املسؤولية مع السلطة تعادل مبدأ بتطبيق يرتبط يأالر وهذا، حاتااالقرت قبولأو  الرفض

 اليت ذلك يف مبا، إدارته داخل القرارات سلطة له ترتك أن املنطقي ومن، املنظمة يف للمدير

 كونوي ،البشرية املوارد إدارة من تصله اليت املقرتحات على ابناًء وذلك البشرية باملوارد تتعلق

 .النصح تقديم احلالة هذه يف البشرية املوارد إدارة دور

د واربامل اخلاصة السياسات أعمال مثل التنفيذية األعمال من بالعديد تقوم حيث التنفيذي: الدور

 بالسجالت إلحتفاظوا ،البشرية املوارد جمال يف ساتاوالدر البحوث إعداد ومثل البشرية

 ة.املنظم إدارات خمتلف يف للعاملني اخلدمات وتقديم

 يف األخرى اإلدارات أعمال على الرقابي بالدور البشرية املوارد إدارة تقوم حيث الرقابي: الدور

 موعد، البشرية باملوارد اخلاصة السياسات تنفيذ من للتأكد وذلك ،البشرية املوارد جمال

 بيانات البشرية املوارد إدارة طلب خالل من ذلك ويتم ،املنظمة للوائح خمالفتهم أو املدرين جتاوز

 اإلدارات ترسلها خاصة مناذج تصمم وعادة، البشرية املوارد عن املختلفة اإلدارات من

 ،النتائج واستخالص البيانات وحتليل سةرابد تقوم اليت البشرية املوارد إدارة إىل املتخصصة

 .فاتااالحنر هذه لعالج احللول أفضل حاواقرت ،فاتااالحنر وحتديد

 

 2: األدوار هلذه خطاب سيد عايدة الدكتورة ضافتوأ

 سرتاتيجيةاإل القرارات واختاذ صنع يف هاما دورا البشرية املوارد إدارة تلعب :املشارك الدور

 :منها عدة عوامل على الدور هذا ويتوقف، البشرية املوارد مبجال تعلق ما خاصة باملؤسسة

 ،سرتاتيجيةاإل القرارات ختاذوا صنع يف البشرية املوارد إدارة لدور العليا اإلدارة تدعيم-

 .اجملال هذا يف هاما وعضوا شريكا عتبارهاوا

                                                 
 .49مرجع سبق ذكره، ص تواتي،  إدريس 1
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 بهذا القيام على تساعدهم ليتوا، البشرية املوارد مديري لدى املتوفرة واملعلومات تااملهار-

 .الدور

 سرتاتيجيةاإل باملشاكل البشرية املوارد مديري باهتمام وذلك ،األولويات يف النظر إعادة-

 .التشغيلية املشكالت على الرتكيز من بدال، اهلامة

 الالمركزية وزيادة السلطات بتفويض البشرية املوارد إلدارة التنظيمي اهليكل يف النظر إعادة-

 .القرارات اختاذ يف

 اخلاصة سرتاتيجيةاإل واألهداف البشرية باملوارد اخلاصة مجاالرب بني التكامل حتقيق-

 .باملؤسسة

 املؤسسة إسرتاتيجية صناعة يف رئيسيا دورا البشرية املوارد إدارة تلعب حيث :االسرتاتيجي الدور

 املوارد وهذه، البشرية للموارد مستقبلية ورؤية متكامل مبنظور اإلسهام خالل من، ككل

 .إسرتاتيجية أي وتنفيذ وضع أجل من مكون أهم هي

 على امقتصر تقليديا دورها كان ما بعد البشرية املوارد إدارة وظيفة تطورت ولقد

 يتسع دورهاذ أخ حيثت، ااإلجاز ومنح األجر ودفع والتعيني العاملة اليد باستقطاب القيام

 اجلدول يف ذلك نوضح أن وميكن إسرتاتيجي دور هلا فأصبح وختصصا مشوال أكثر ليصبح

 والي:امل
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 تطور وظيفة إدارة املوارد البشرية: 72اجلدول رقم 

 تنفيذي دور إسرتاتيجي دور

 لة.العام للقوى تيجياإسرت ختطيط -
 ة.القانوني املسائل معاجلة -
 ية.املوارد البشر ومشاكل اجتاهات سةادر -
  .للمجتمع االقتصادية التنمية -

 .للعاملني ياااملز وحتقيق التكلفة خفض -
 كافة حول والعاملني للمسؤولني املشورة توفري -

 .العاملني بشؤون املتعلقة املسائل
 ز.واحلواف األجور سياسات حاقرتإ -
ى عل فاإلشروا العاملني تقييم أنظمة حاقرتإ -

 ا.تنفيذه
 ا.بأنواعه االمتحانات تصميم -
 ف.الوظائ تصنيف -

 .العاملة القوى ختياروا استقطاب -
 .للعاملني التهيئة مجابر تنفيذ -
 ومتابعة السالمة مجابر تنفيذ على فاإلشرا -

 ث.احلواد
 د...قيو ملفات، العاملني، سجالت مسك -
 .لللعم للمتقدمني والتحريات املقابالت ءاإجر -
 رصيد يبني للعاملني معلومات نظام استخدام -

 الشاغرةم )قس أو إدارة لكل الوظائف
 (.ملشغولةوا
 ف.للموظ الوظيفية احلياةتسيري  -
 املشكالت وحل العمالية العالقاتإدارة  -

 نازعات.ملوا
 املتصلة السياسات تنفيذ على فاإلشرا -

 يب.التأدي بالنظام وكذلك بالعاملني

االقتصادية، فرع  العلوم في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة البشرية، أطروحة الموارد إدارة في تواتي، رؤية إدريسالمصدر: 

 .48ص ،1724، 5الجزائر  التسيير، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم التخطيط، كلية

 اإلدارية ومنها والتنفيذية سرتاتيجيةاإل منها األدوارو الوظائف من بالعديد تقوم اإلدارةف

 كلهاو ،واملعقدة البسيطة ومنها ،وباجملتمع بها وبالعاملني باملنظمة عالقة له ما ومنها والفنية

 أساسية وظائف أربعة يف حصرها ميكن، اإلدارة هذه ومسؤوليات ومهام أهداف يف تصب

 األساسية األربعة الوظائف وهذه، الفرعية الوظائف من جمموعة وظيفة كل حتت وتنطوي

 1: وهي

 املطلوبة الكفاءة ذوي العاملني واختيار استقطاب يف تتمثل :العاملني على احلصول ( وظيفة2

 باعتبار الوظيفة هلذه خاصة أهمية املنظمات تعطي وعادة ،باملنظمة الشاغرة املناصب لشغل

 تباروباع ،املنظمة فعالية زيادة يف تسهم أن ميكن جديدة كفاءات دخول منها تنتظر أنها

                                                 
 .47تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  إدريس 1
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 ميكن اوم، الوظيفة هلذه ممارستها حني البشرية املوارد إدارة فيه تقع الذي الفشل من التخوف

 إلدارة األخرى الوظيفية واملمارسات ككل املنظمة على سلبية انعكاسات من حيدثه أن

 إدارة بها تقوم اليت األوىل اخلطوة أنها على الوظيفة هلذه ينظر الغالب ويف، البشرية املوارد

 مبعرفة بدءا العملية اخلطوات من العديد تسبقها الواقع يف أنه غري، البشرية املوارد

 بوضع البشرية املوارد إدارة تقوم ذلك إثر على حيث، املنظمة وأهداف العامة سرتاتيجيةاإل

 وكذلك، البشرية للموارد املنظمة احتياجات خالهلا من تضبط واليت سرتاتيجيةاإل خطتها

 املتطلبات على التعرف قصد الوظائف حتليل بعملية تقوم كما ،اإلحتياجات هذه تلبية مصادر

 قبل منها يطلب كما، واملعرفة تاوالقدر تااملهار حيث من ،شاغلها يف تتوفر أن جيب اليت

 . العالقة ذات العمل تشريعات فهم التوظيف عملية يف الشروع

 تاواخلرب باملعلومات املنظمة أفراد تزويد يف ذلك ويتمثل: والتطوير والتنمية التكوين وظيفة( 1

 ومؤهلني قادرين منهم جيعل مبا، ومستمرة دائمة بصفة الوظيفية ملتطلباتهم املناسبة تاوالقدر

 ،الوظيفي اإلرتقاء يف ذلك يساعدهم كما ،الظروف أحسن يف الوظيفية متطلباتهم ملوجهات

 الوظيفي والسلوك ليتماشى العاملني األفراد سلوك تعدل أو توجه من الوظيفة هذه أيضا وتسمح

 ه.في املرغوب

 ووضعها العاملني وكفاءات وقدرات همم باستنهاض الوظيفة هذه وترتبط :التحفيز ( وظيفة5

 على بذلك يبخلون الو والعمل اجلهد من املزيد يبذلون العاملني هؤالء وجعل، العمل موضع

 تتعامل األنه، البشرية املوارد إدارة وظائف وأصعب أعقد من الوظيفة هذه وتعترب، منظماتهم

 بني من هذا ولعل، فيه التحكم وصعب معقد أنه عنه يقال ما أقل الذي اإلنساني السلوك مع

 واإلنسانية السلوكية العلوم تطور ذلك يف ساعد وقد السلوك بهذا االهتمام زيادة إىل أدى ما

 .االجتماع وعلم النفس علم مثل

 على املنظمة تعمل خالل من اليت الوظيفة وهي: منهم واالستفادة بالعاملني االحتفاظ ( وظيفة4

 حتقيق زيادة على يعملون وجعلهم بينهم العالقة استمرار على والعمل العاملني على احلفاظ

 البشرية للموارد صيانة وظيفة هي الوظيفة هذه نعترب أن وميكن، ملنظمتهم واالنتماء الوالء

 خالل من، الوظيفي قراراالست يسودها عمل بيئة حتقيق على املنظمة تعمل خالهلا من حيث

 اليت الصعاب على التغلب على العمال ومساعدة، البيئية والسالمة الصحة شروط توفري
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 يف أدائهم على تؤثر أن ميكن واليت اخلاصة بيئتهم يف وحتى بل ،عملهم بيئة يف تواجههم

 .لمنظمةل وانتمائهم والئهم حتقيق على عملها خالل من منهم االستفادة على تعمل كما ،العمل

 ،عديدة زوايا من ووظائفها البشرية املوارد إدارة أهداف إىل النظر ميكن سبق ومما

 ميكن كما، لفكريوا التنظيمي البعد يف حتتلها اليت واملكانة هلا تعطى اليت النظرة حبسب

 اهلدف أن القول ميكن فإنه العموم وعلى ،ريمعاي عدة وفق واألهداف الوظائف هذه تصنيف

 هو املستقبل ويف نراهال الوقت يف وخاصة األوقات كل يف إليه للوصول تهدف الذي األساسي

 جذب يف حصرها فيمكن وظائفها وأما ،وأهدافها املنظمة خيدم مبا، البشرية املوارد تفعيل

 1.اعليه واحلفاظ وحتفيزها وتطويرها تنميتها خالل من وصيانتها الكفاءات
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 دارة املوارد البشريةاملبحث الثاني: العوامل املؤثرة يف تطور إ

 على تؤثر التحديات عضب املنظمات، فإن يف غيرياتالبشرية إىل ت املوارد إدارة تؤدي كما

 مع للتعامل ملختصةا البشرية املوارد وجود تطلبي بفعالية العمل، االستجابة أصحاب مجيع

 واإلدارية التنظيمية لضغوطا من املزيد تضع اليت واملالع من واسعة جمموعة التحديات، وهناك

 تؤثر اليت املتزايدة طوالضغو اجلديدة التحديات ذهه العامل، وبعض يف املنظمات على وتكلفة

 1البشرية. املوارد إدارة تطور على

 :العوامل االقتصاديةجمموعة املطلب األول: 

 دارة املوارد البشرية يف:وتتمثل العوامل االقتصادية املؤثرة يف تطور إ 

 والعوملة: االقتصاد عواملأوال: 

حديات ات يف بيئة األعمال، هذه التتواجه منظمات األعمال اليوم جمموعة من التحدي

يت كان هلا طور يف التكنولوجيات احلديثة والتفرضتها ظاهرة العوملة وما صاحب ذلك من 

لى مستوى ليت تعترب من الوظائف الرئيسية عا تأثري كبري على وظيفة إدارة املوارد البشرية

د البشرية من رة إعادة توجيه إدارة املواراملنظمات، لذا فكثري من اخلرباء يؤكدون على ضرو

 2.ة معينةيإدارة حملية إىل إدارة عاملية واليت تأخذ خصوص

وجب ضرورة وحتديات ورهانات جديدة  ه التغريات وجدت املنظمة نفسها أمامذمام هأ

الدولية واليت تواجه  االهتمام البالغ بإدارة األعمالها الرتكيز على بناء املورد البشري الفعال وعلي

غريت وت ،ل للعمل يف فروعها اخلارجيةيف الوقت احلالي مشكلة جذب املورد البشري املؤه

، وتتمثل تأثريات 3خصوصية معينة ذاملية تأخالنظرة من إدارة موارد بشرية حملية إىل إدارة ع

 4 رية فيما يلي:االقتصاد والعوملة على تطور إدارة املوارد البش

 ضوء يف سيما وال قبل، ذي من االقتصادية الناحية من ترابطا أكثر البلدان إن  -

 إن احلرة، التجارة يادةز عن فضال املباشر، ألجنيبا لالستثمار املتداخلة االقتصادات

                                                 
1 DAVID ULRICH, Changing Nature of Human Resource Management, CHAPTER 1,page 4. 

شرية في ظل المد العولمي، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية، مخبر مجاني غنية، بن ساعد يمينة، إدارة الموارد الب 2 

 .183، ص 1729- 79، العدد: 5جامعة الجزائر  -العولمة والسياسات االقتصادية 

 .189نفس المرجع، ص  3 

 .189نفس المرجع، ص  4 
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 يصاحبها قد" نفسها لىع تعتمد" أو" ذاتيا مكتفية" تكون أن على االقتصادات قدرة عدم

 .والتجارة نهيار لالستثماريةإ

 والتكنولوجيا. ماتواملعلو املال رأس تدفق يف التحكم على احلكومات قدرة تتزايد  -

 ورؤوس واخلدمات السلع أسواق وإدماج األسواق، من هاوغري املالية األسواق تنظيم إلغاء  -

 .األوروبي اإلحتاد مثل األموال

 االت.اجملى مجيع الناس ويف كل ت حبيث تصبح متوافرة لداملعلوما انتشار -

 .من دون وجود للحواجز حرية حركة السلع واخلدمات واألفكار وتبادهلا -

البشرية  املوارد إلدارة االسرتاتيجي الدور إىل األفراد إلدارة التقليدي الدور من التحول -

 1.وصوال إىل إدارة املوارد البشرية العاملية

 .عاملية وشبكات عاملية تشركا وإنشاء املؤسسات تأميم إلغاء  -

 العمالء رضا من كبري حد إىل والتقارب العاملية لسوقل املقبولة واخلدمات السلع إنتاج  -

 .اجلودة حتددها اليت شروطال عرب

 االستثمارات ذبجب يتعلق فيما التنافسية قدرةوال التنافسية القدرة حتقيق ضرورة  -

 على اجلودة اليةع مهارات وجود ضرورة أمور ةمجل يف يعين واخلدمات: وهذا والسلع

 الرخيصة األنشطة نع ختتلف عالية، مضافة يمةق ذات أنشطة الجتذاب املستويات مجيع

 اإلنتاجية. يف حسيناتوالت املنخفضة، املضافة القيمة ذات

 من اخلوف اجزح كسر خالل من الذاتية دراتق تطوير املؤسسات على العوملة فرضت

 نظماتامل على العوملة أثار قتصرت ومل العاملية، إىل به لتوجها سيتم الذي النموذج واختيار املستقبل

 بشريه موارد من جديدة رائحش وتطوير البشرية املوارد كلةهي إعادة يف لتسهم امتدت بل واإلدارة

 شريةالب املوارد فإن العوملة ضمخ العاملية، ففي والفكرية ةالتقني واخلربة باملعرفة إتسمت متميزة

 2تطغى عليه العوملة. إقتصاد يف بفاعلية للمنافسة سعيها يف للمنظمات حتديا متثل التأهيل عالية

 

 

                                                 

 .175مجاني غنية، بن ساعد يمينة، مرجع سبق ذكره، ص  1 

 .178نفس المرجع، ص  2 
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 :واحلكومية االقتصادية لعواملثانيا: ا

 تؤثر لف الشركاتخمت يف االقتصادي االزدهارو االقتصادي للركود العامة الدورات

 النمو أو االقتصادي رتاجعوال والتضخم الفائدة أسعار لمث عوامل ،البشرية املوارد إدارة على

 واملوارد التنظيمية ألهدافوا اخلطط يف رؤية واضحةال نكوت أن وينبغي العمال توافر على يؤثر

 .البشرية

 وبالتالي ،البشرية ارداملو إدارة على تؤثر كوميةاحل اللوائح من واسعة جمموعة وهناك

 .البشرية املوارد إدارة من تطوير

 يدركون الذين راداألف قبل من البشرية واردامل ختطيط يتم أن جيب لذلك، ونتيجة

 .حلكوميةا األنظمة ملختلف القانونية املتطلبات

 أمناطو االجتماعي ضمانبال املتعلقة والتشريعات التقاعدية املعاشات أحكام تتغري وقد

 .التمويل وخيارات التقاعد

 بعض تغيري إىل العمل على التدريب لنفقات لضريبيةا املزايا توسيع أو إلغاء يؤدي وقد

تأخذ  أن املنظمة على بجي وباختصار، العاملة القوى اتبتوسع املرتبطة الوظيفي التدريب أنشطة

 1البشرية. املوارد رةإدا عملية خالل احلكومية ننيوالقوا واللوائح السياسات يف اإلعتبار

 :العاملية االقتصادية العواملثالثا: 

 العديد يف خمتلفة صاديةواقت وثقافية وقانونية سيةسيا بنظم االقتصادية العوامل ترتبط

 األجور ومستويات لعمالةا على املفروضة القيود تكون ،أوروبا يف وخاصة ،املتقدمة البلدان من

 إنف وكوريا، أملانيا يف تلك عم املتحدة الواليات يف مالةالع تكاليف مقارنة يتم عندما ،مرتفعة

 اليت للغاية ةمنخفض األجور معدالتو املستوى دون العمل ظروف، وتكون 2كبرية االختالفات

 .النامية البلدان بعض يفركات املتعددة اجلنسيات أو ما يعرف بالش الدولية الشركات تدفعها

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Human Resource Management, 

THIRTEENTH EDITION, South-Western, Cengage Learning, United States of America, 

2011, page 149. 
2The same reference, page 19. 
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، وعلى الرغم زام مبعايري املوارد البشريةالشركات جهودا لضمان اإللت بعضت بذل وقد

 عمللل ظروف أفضل نوخيتربو األجور أعلى على البالغ يف حيصلونمن ذلك إال أن موظفيهم 

  1.شتهممعي مستويات حتسنيمن  ميكنهم مما احمللية البلدان تلك يف املوجودة

 قتصادية:اإل ظروفرابعا: ال

 الظروف حسب يتشكل تقبلاملس ألن البشرية املوارد ةإدار على السائد األعمال مناخ يؤثر

 املستهلكني وأسعار صادياالقت والنمو الفائدة أسعارو اإلنتاجية مستويات تؤثر، كما احلالية

 والعمل املال ورأس الئتمانا إىل الوصول يؤثرو ،ألعمالا توقعات على البطالة ومعدالت والتضخم

 النمو أوقات خالل ،نيللموظف املرغوبة املكافآت ديموتق النمو علىو التنظيمية القدرة على

 فرتات خالل، املوادو العاملة اليد يف نقص ناكه يكون أن املرجح من املرتفع االقتصادي

 زيادة إىل اتاملنظم وتسعى كاف بشكل واردامل استخدام يتم ال االقتصادي االنكماش

 2 .التكاليف وخفض اإلنتاجية

 تنفيذ اللخ من الشركات تتفاعل قد بةالصع االقتصادية الظروف مواجهة عند

 الصارمة التدابري نم وغريها التعويضات يف فيضاتوخت البشرية املوارد يف خطرية ختفيضات

 عرضة املنظمة ترتك قد نهاأل للمنظمة اسرتاتيجية آثار اهل اإلجراءات هذه، للتطبيق قابلة لتظل

 .االقتصاد يتحسن عندما للخطر

 توقعات إىل اإلضافةب للمنظمة اإليرادات دفقت على التضخم معدالت تؤثر أن ميكن

 الذين املؤهلني األشخاص ددع يزداد البطالة معدل ارتفاع ومع، بالتعويضات يتعلق فيما املوظفني

 طغىي أن ميكن دمنيللمتق اهلائل العدد ألن اتللمنظم حتديات يشكل هذا عمل عن يبحثون

 3 .االختيار عملية على

 :اهليكلة ةوإعاد التنظيمية التكاليف ضغوطخامسا: 

 وهو ،"كلفةأقل ت" عوض يف العمل وهو املؤسساتو املديرين يواجه رئيسي موضوع هناك

 تواملعدا والعمليات ملاليةا األنواع مجيع من لتكاليفا خلفض طرق عن البحث باستمرار يعين ما

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 20. 
2 The Same Reference, page 45. 
3 The Same Reference, page 46. 
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 مبصادر االستعانة لىع الشركات من العديد لعاملينيا املنافسني من الضغوط أجربت ،والعمالة

 تصبح أن أجل من لعمالةا تكاليف وخفض اإلنتاجية ةوزياد اإلدارة ممارسات وتكييف خارجية،

 1.املنافسة على قدرة أكثر

 البشرية املوارد إدارة لىع باإلنرتنت، املرتبطة خاصةو املعلومات، تكنولوجيا منو أثر وقد

 .للموظفني املطلوبة واألنشطة واملوقع العدد مع تتعامل حيث

 نفس يف بينما ،املوظفني عدد من حلدبا ماتاملنظ بعضل التحوالت هذه تسببت وقد

 اجةاحل عليه كانت اممأكثر  املختلفة القدرات ويذ باملوظفني واالحتفاظ جلذب سعيال الوقت

 التحديات عن فضال لة،اهليك وإعادة التنظيمية فةالتكل لضغوط االستجابة أدت وقد ،سابقا

 2.املنظمات يف ةالبشري املوارد إدارة حتويل ىلإ البشرية، باملوارد املتعلقة األخرى

 رية:املطلب الثاني: العوامل املتعلقة باملوارد البش

 بشرية وتنقسم إىل:هناك نوعان من العوامل املتعلقة باملوارد ال

 تتمثل يف:و أوال: عوامل املوارد البشرية العاملية:

 :تنافسية تقييمات -0

 االهتمامات من ددع يف النظر العمل أصحاب ىعل جيب البشرية املوارد خطط وضع عند

 تمن املاضي العقد يف ملثالا سبيل على ،مهمة معينة منطقة إىل اهلجرة إن، والتنافسية اجلغرافية

 ووفرت بسرعة الغربو الغربي واجلنوب اجلنوب يف األمريكية املدن بعض من كبرية أعداًدا

 عدد يف تراجعا الغرب ووسط الشرقي الشمال يف املناطق شهدت ذلك ومع، للعمل مصادر

 3 .البشرية ملواردا إدارة يف أخرى مهمة ارجيةخ قوة هم املباشرون ، املنافسونالسكان

 اخلاصة تلك مع نافسيةالت واملزايا األجور قاييسم وعرض التنافسي العمل سوق يف الفشلإن 

غاليا  شركةتكلف ال خسائر كبرية إىل يؤدي قد غرايفاجل واملوقع اجملال نفس يف باملنظمات

 .الطويل املدى على

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 16. 
2 The Same Reference, page 16. 
3 The Same Reference, page 149. 
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عاملية ال املنافسة تتزايد لبيئي،ا املسح من جزًءا الدولية املنافسة تأثري اعتبار جيب وأخرًيا،

 كما العامل، أحناء مجيع يف والعمال للوظائف العامليني املنافسني حتول مع املوارد البشرية على

 رخص.أ تكاليف ذات بلدانيف  ظائفلول خارجية مبصادر االستعانة يف يتضح

 البشرية: املوارد اعتبارات تغيري -7

 عند االعتبار يف تؤخذ أن جيب العاملي الصعيد على البشرية املوارد يف اهلامة التغريات

 .البشرية ملواردا إدارة لتطوير خارجية تقييمات إجراء

 خمتلفة، عمل أمناط استخدام جانب إىل البشرية، املوارد تركيبة يف التحوالت أدت وقد

 من عقد قبل عليها انك اليت تلك عن كبريا الفااخت ختتلف ومنظمات عمل أماكن خلق إىل

 .الزمان

املوارد البشرية اليت  نم يكفي ما وجود بشأن بريةك خماوف املنظمات من العديد وتواجه

 همامل من واملستقبلية تملةاحملاملوارد البشرية  مسحلية إجراء عم عندف تليب احتياجات املنظمة،

 1 :لكذ يف مبا املتغريات، من عدد يف النظر

 .العاملة القوى شيخوخة -

 .العمال تنوع -

 .واحلياة العمل بني نبالتواز املتعلقة واملخاوف العامالت -

 .املؤقتني العمال توفر -

 خارجية. مبصادر االستعانة إمكانيات -

 :البشرية واملوارد املنظمات عوملة -3

 واإلدارة العاملية اتالعملي تكامل إىل االستثمارو التجارة من األعمال عوملة حتولت

 إدارة على كبري بشكل أثر مما ،ددة اجلنسياتوالشركات املتع االسرتاتيجية والتحالفات

 .ثالثال البلدو املضيف، والبلد ،املغرتبون: العامليني العمال نم أنواع ثالثة هناك، والبشرية املوارد

2 

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 149. 
2 The Same Reference, page 19. 
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 البلد يف مقرها ظمةمن لدى ويعمل آخر بلد يف ليعم واحد بلد من مواطن هو املغرتب:

 مع استغالهلا ميكن اليت املواهب من جمموعة وفريت اخلربة ذوي للمغرتبني ميكن، واألول

ا وميكنهم فهم رسالة ، كمالبلدان من املزيد يف سعأو نطاق على لعملياتها املنظمة توسيع

 املنظمة بشكل أفضل.

 منظمة لدى ويعمل بلدال هذا يف يعمل واحدة ولةد من مواطن هو املضيف: البلد مواطن

 والقوانني، السياسة،و الثقافة، املضيفة الدول اطنومو يعرف ما آخر، غالبًا بلد يف مقرها

 غرتبني.امل من أفضل التجارية األعمال وعادات

 منظمة لدى يعملوقت يف نفس الو آخر بلد يف يعملو بلد من مواطن هو ثالث: بلد مواطن

 بريطانية نفطية ةشرك حلساب يعمل أمريكي واطنم املثال، سبيل ثالث، على بلد يف مقرها

 انهج الثالثة البلدان اطينمو مع التوظيف يظهر الثة،ث مقاطعة من مواطن هو النرويج يف كمدير

 .حقيقيا عامليا

 : العاملية الثقافية العوامل -4

 املرء على، الدولية شريةالب املوارد إدارة على ؤثري مهم قلق مصدر الثقافية القوى متثل

 األوسط والشرق فريقياأ يف والعرق والدين السياسة تسببها اليت الصراعات إىل ينظر أن فقط

 .الدولية املنظمات يف لثقافةا أهمية لرؤية العامل من أخرى وأجزاء

 يف معًا بالعمل خمتلفة بليةق أو عرقية أو دينية لفياتخ من األفراد إقناع الصعب من يكون قد

 1.املناطق بعض يف عاملية شركة

 بواسطة مقارنتهاو الثقافات لتصنيف واسع طاقن على تستخدم واحدة طريقة تطوير مت

Geert Hofstede، من أكثر على أحباًثا هوفستد رىأج ،هولنديوباحث  أستاذ وهو 

 مقارنةو حتديد يف مفيدة أبعاد مخسة وحدد دولة، 33 يف IBM لشركة موظف 011.111

 :الثقافات

 .السلطة يف املساواة عدم -

 .اجملموعة توجه/  الفردية -

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 8. 
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 .األنوثة/  الذكورة -

 .اليقني عدم جتنب -

 .األجل قصري/  األجل طويل التوجه -

 أن يكفي لكنو األخرى، الثقافة جوانب نم العديد يف االختالفات مناقشة ميكن

 ختتلف الثقافية األبعاد نأ يدركوا أن جيب الدوليني نينيوامله البشرية املوارد مديري أن نالحظ

 يف املناسبة البشرية ملواردا أنشطة تغيري يتعني قد لذلكو ،البلدان داخل وحتى آخر إىل بلد من

 1.أخرى جغرافية نطقةم أو بلد أو أخرى ثقافة ناسبم بشكل لتالئم ما بلد أو واحدة ثقافة

 تتمثل هذه العوامل يف:و ثانيا: تنوع وتباين املوارد البشرية:

 :والتنوع البشرية الدميوغرافيا -0

 من فاملزيد عرقًيا،و جنسيا تنوًعا أكثر وهي، ريكب بشكل البشرية املوارد تغريت لقد

 تغرياالت هلذه ونتيجة ،ازدياد يف أعضائها عمر وسطومت مضى، وقت أي من أكثر فيها النساء

 أكثر عاملة قوى مع فالتكي إىل املنظمات يف بشريةال املوارد إدارة اضطرت الدميوغرافية

 خماوف أثار قد لبشريةا املوارد وشيخوخة املتنامي التنوع هذاوالداخل، ف اخلارج من تنوعا

 اتباع لضمان واجلهد قتالو من املزيد ختصص أن جيب البشرية املوارد أن ويعين العمل أصحاب

 حتظى املنظمات يف لتنوعا لقضايا الفعالة اإلدارة نإ، التمييزية غري واملمارسات السياسات

 2أكرب. باهتمام

 :ةالبشري واملوارد التنظيمية الثقافة -7

 الثقافة على جزئيًا ةأساسي ككفاءة ةالبشرياردها مو استخدام على املنظمة قدرة تعتمد

 أعضاء تعطي اليت رتكةاملش واملعتقدات القيم نم ةالتنظيمي الثقافة حيث تتكون التنظيمية

 3.السلوك قواعد هلم وتوفر معنى نظمةامل

 والرموز والطقوس سفاتوالفل والقيم املتوقع لسلوكا قواعد يف املنظمة ثقافة إىل وينظر

 .الزمن من فرتة مدى ىعل وتتطور موظفيها، قبل من املستخدمة

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 8. 
2 The Same Reference, page 20. 
3 The Same Reference, page 7. 
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 فإن لسنوات، الناس مع اخلربات تبادل خالله نم ميكن تارخًيا للمؤسسة كان إذا فقط

 ،مدة من الزمن منذ قائمة شركة مثل نسبيًا يدةجد شركة تكون ال قد، فستستقر الثقافة

 طورتكون ات احمللية أو الوطنية اليت تكما ختتلف الشركات املتعددة اجلنسيات عن املنظم

 .مستقرة ثقافة

 :األجيال اختالفات  -3

 ألرباب حتديات بالنسبة ثلواألجيال مت العمرية الفئات خمتلف يف املوارد البشرية إن توقعات

 مكان يف األخرى التغرياتو والعوملة والعاملية قتصاديةاال التغريات إىل بالنظر خاصة العمل،

 1.العمل

 إن، كبري قلق صدرم البشرية املوارد يخوخةش أصبحت والصناعات، االقتصاد تغري مع

 عمل عن بحثوني أو أطول، لسنوات ملونويع أكثر، التقاعد يؤخرون سنة 33 سن فوق العمال

 جتاوز وراء لسائدةا األسباب هي االقتصادية ظروفال ،مراحل على التقاعد أو جزئي بدوام

 واألكثر سنًا األكرب املوظفني تقاعد ومع، عامًا 97 لبالغا" العادي" التقاعد لسن العمال هؤالء

 اترباخل تعويض نحياولو بينما متزايدة فجوات العمل أرباب سيواجه املستقبل، يف خربة

 باملوظفني اجلدد. قدراتالو

 يف والصراعات تحدياتال إىل التوقعات يف ألجيالا يف االختالفات تضيف أن املرجح من

 أن حني يف واخلربة، األمنباملوظفني األكرب سنا  من ديدالع يهتم املثال، سبيل على، املنظمات

 بسرعة، افأتهممك يتم أن يتوقعون، حيث ةخمتلف خماوف لديهم سنا األصغر األشخاص

 حول األسئلة من ملزيدا يتم طرح ما وكثريًا ،ياليشكل فارق بني األج التكنولوجيا واستخدام

 .بها يقومون اليت تالقرارا واملؤسسات املديرين اختاذ سبب

 

 

 

 

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 113. 
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 يال:األج متعددة البشرية املوارد إدارة -4

 املوارد مع التحديات ىلإ باإلضافة احملتملة لفرصل مدركني يكونوا أن جيب على املديرين

 متعددة املوارد البشرية ةأنشط تعزيز يف تشارك نظماتاملؤسسة، امل يف األجيال متعددة البشرية

 1هداف.وإدارتها وإستثمار طاقاتها لتحقيق األ األجيال

 .مًعا يعملون ألفرادا من خمتلفة أجيال وجود عموميكن التوسع يف التدريب ونقل اخلربات 

ني املشرفني لى نوع العالقات يف العمل بعقد تكون هناك فجوات بني األجيال ويعتمد ذلك 

هذه  يامهم باألعمال كما ميكن تقليصواملرؤوسني أو عالقة الزمالء مع بعضهم وكيفية ق

 .والتشاور الفجوات عن طريق التدريب وفرق العمل والتشاركية

 2: األجيال متعددةرية املوارد البش إلدارةاألنشطة اإلجيابية 

 لفة األجيال.املوارد البشرية خمت دمج -

 ة.املختلف املوظفني توقعات على التعرف -

 املتنوعة. التوجيه وسائل تطوير -

 األجيال. دراتق لتعكس التدريب وتطوير طرق تكييف -

 ني اجلدد.املوظف لذوي اخلربة ملساعدةل واخلربات املهارات من االستفادة -

 اجملموعات. حسب ختتلف اليت الفردية املهنية التوقعات دعم -

 بفعالية. األجيال قضايا معاجلة -

 .جيالألا متعددة ومشاريع عمل جمموعات إنشاء -

 :اجلنسني بني البشرية املوارد تنوع -3

 من ٪ 44 من ثرأك تشكل أنها، حيث لبشريةا املوارد يف أكرب النساء نسبة أصبحت

 .النساء من أكثر جالالراليومي لدى  العمل وقت سطمتو ذلك ومع، العاملني األفراد جمموع

 عليها يهيمن اليت لعملا جماالت فإن العمل وسوق قتصاداال حتول مع أنه لالهتمام املثري ومن

 أكثر الذكور العمالو، النساء من معظمها يف ألفتت اليت تلك من أكثر أثرتت قد الرجال

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 113. 
2 The Same Reference, page 114. 
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 املوظفون تأثر لذا ،"سيطرةامل" الصناعات من وغريها عيةوالزرا التحويلية الصناعات يف متثياًل

للواتي يعملن يف وا العامالت النساء لى عكس، عالسوق تغريات مع أكرب بدرجة الذكور

 1.والتعليم الصحية الرعاية مثل جماالت

 بيئي:املطلب الثالث: العوامل املتمثلة يف التحليل ال

 ويقيمون درسوني االسرتاتيجي التخطيطلية بعم منظمة يف املديرون يبدأ أن قبل

 على الشروط هذه تأثري لكيفية أفضل فهم أجل نم فيها يعملون اليت البيئة ديناميكيات

 اليت والتهديدات لفرصوا والضعف القوة نقاط ديدحت يف البيئي املسح عملية تساعد، خططهم

 2.التخطيط فرتة خالل املنظمة ستواجهها

 والثقافة ،رد املاديةوفعالية املوارد البشرية واملوا وكمية نوعية الداخلية البيئة وتشمل

 .التنظيمية

 ستشكل اليت التنافسيةو والسياسية االقتصادية لقوىا من العديد اخلارجية البيئة تشمل

 .املستقبل

 :الداخلي البيئي التحليل  -0

 تدمر أو ختلقأن  ماإ اليت املؤسسة داخل واملع املنظمة يف والضعف القوة نقاط متثل

 ساتوممار البشرية املوارد وعيةون كمية بتقييم املديرون قومي الداخلية، البيئة تقييم عند القيمة

 3.التنظيمية والثقافة البشرية املوارد

 األهداف تحقيقف ،ملستقبلها املنظمة ختطط نيح خاص بشكل مهمة واهبوامل قوةال إن

 القيادة طويرت برامج تضمن، وكافية مواهبو مهارات بدون مستحيل أمر االسرتاتيجية

 لربامج ميكن، اتيجيةاالسرت لتنفيذ اجلودة عاليةلا تلبية الكفاءات يف ستمرةامل تخطيطالو

 يؤدي أن ميكن، القيادية باملناص يف لألشخاص املرتفع شلالف معدل من تقلل أن الفعالة التنمية

 وتعزيز القادة نوعية سنيحت إىل القيادة مهارات تعليمهمو املناسبة املواهب ذوي األفراد اختيار

 االستبدال أجل من طةخ حتديد عملية هوأو النقل  دوران العمل ختطيط ،االسرتاتيجي النجاح

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 114. 
2 The Same Reference, page 43. 
3 The Same Reference, page 44. 
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 األفراد املديرون حيدد، والداخلية املواهب  دارةإل خمطط ، وهوالرئيسيني للموظفني املنظم

 .ستقبلامل يف جديدة أدوار أداء ميكنهم الذين

 اخلارجي: البيئي التحليل -7

 كثري، املنظمة أعمال على تؤثر أن وميكن خلارجيةا البيئة من والتهديدات الفرص تظهر

 .املسح عملية يف يهاف النظر جيب ولكن لتنظيمية،ا السيطرة نطاق يف ليست القوى هذه من

 السياسيةو التشريعية والتأثريات االقتصادية لظروفل تقييًما اخلارجي البيئي املسح يشمل

 1.والتنافسية غرافيةاجل والقضايا الدميوغرافية والتغريات

 املطلب الرابع: العوامل التشريعية والسياسية:

وتتمثل أهم  لى تطور إدارة املوارد البشريةتؤثر القوانني والتشريعات والبيئة السياسية ع

 العوامل التشريعية والسياسية يف:

 :يةالعامل والسياسية القانونية العوامل -0

 الشركات زادت ،متنوعة وسياسية قانونية مةأنظ ظل يف نظماتامل من العديد تعمل

 لقد، واملوظفني اتالعملي من لكل األمن من بريك بشكل الصناعات من العديد يف الدولية

 السفر شركاتو الطريان شركات على كبري شكلب اإلرهابية واحلوادث التهديدات أثرت

 املوارد ةإدار تستجيب أن دز جيبماكدونال مثل التجزئة جتار حتى اإلنشاءات وشركات

 2.املخاطر إدارة جهود من كجزء االهتمامات هذه ملثل البشرية

 متثالاإل استقرارها، إنو طبيعتها حيث من البشرية ردباملوا املتعلقة اجلهود ختتلف لذلك،

 وسالمة العمال خصوصيةو النقابة وعالقات املزاياو األجور بشأن الشركة وإجراءات قواننيل

 ،الوطنية احلدود عرب لعملا عند البشرية املوارد دارةإ أهمية توضح ،أخرى ومسائل العمل مكان

 للبيئة شاملة مراجعة اءإجر البشرية املوارد ملوظفي بالنسبة للغاية املهم من لذلك، ونتيجة

 النقابات وطبيعة دور كوني أن جيبو ما بلد يف عملياتال بدء قبل التوظيف وقوانني السياسية

 ضمن هذه العوامل. العمالية

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 45. 
2 The Same Reference, page 20. 
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 :السياسي/  التشريعي التأثري -7

 وممارسات العمل وقس على تؤثر احلكومية نظمةاأل من ومتغرية متزايدة جمموعة هناك

 ألن التقييم عملية من زًءاجواملستقبلية  احلالية شريعاتالت يف النظر يكون أن ينبغي ،التنظيم

 .طالتخطي أفق خالل املنظمة ملع طريقة على تؤثر قد اجلديدة التشريعات

 والسالمة والعمالة املزاياو والتعويضات العمال نقاباتو بالضرائب املتعلقة التشريعات تؤثر

 عالقات جوانب من لعديدا تنظيم، واملنظمات مجيع يف البشرية املوارد ممارسات على والصحة

االعتبار مع مراعاة  يف التشريعات هذه وضع مع ياالسرتاتيج التخطيط يتم أن وجيب العمل،

 1والتنظيمية. االجتماعية الظروف

 كسبميكن  معينة جبرام مع األعمال، سري يفيةك على أيضا تؤثر السياسية األحزاب

 والقوانني اللوائحو السياسات من معقدة جمموعة يف الدعم، إذ أن املنظمة تنظر فقدان أو

 .يجياالسرتات التخطيط عملية خالل احلكومية

 :عامليةال والتنظيمية القانونية العوامل  -3

 وتنظيمية قانونية نظمةبأ دراية على العامل ستوىم على العاملة املنظمات تكون أن جيب

أخرى، وتشكل  ملوعوا االقتصادية االختالفاتو السياسة بسبب واسع نطاق على متنوعة

غيل والظروف التش ية لتسهيل عملياتاإلقتصادات الناشئة على وجه اخلصوص حتديات رئيس

 البشرية املوارد وموظفي التنفيذيني املسؤولني كبار ىعل جيب لذلك وحتقيق الظروف املالئمة،

 جيب كما، جلاريةا العمليات وأثناء قبل بلد، كلل والتنظيمية القانونية العوامل مراجعة

 2.بلد كل يف للمتطلبات لدقيقةا الفروق مع التعامل كيفية على تدريبهم

 

 

 

                                                 
1 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 46. 
2 The Same Reference, page 48-49. 
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 :بشريةال املوارد تكنولوجيااملطلب اخلامس: 

 املوارد إدارة ظاملن التنظيمي االستخدام ىلإ للتكنولوجيا األكرب االستخدام أدى

 البشرية املوارد إدارة تستخدمها اليت ماتاملعلو يوفر متكامل نظام وهو ،(HRMS) البشرية

 قواعد بناء وليس لبشرية،ا املوارد ات يكون على مستوىالقرار اختاذ إن ،القرار صنع عملية يف

، أو مبا يعرف 1املعلومات نظام يف البيانات جتميعيتم و فقط، التكنولوجيا واستخدام البيانات

 .بنظم املعلومات اإلدارية

 االسرتاتيجي لتخطيطبا يرتبط البشرية ملواردا تكنولوجيا استخدام من الثاني الغرض

 واختاذ البشرية املوارد طختطي يتيحو إليها الوصول سهلي بيانات وجود البشرية، إذ أن للموارد

 ريةاإلدا التصورات على العتمادا من بداًل املعلومات من أكرب درجة أساس على اإلدارية القرارات

 .واحلدس

 البشرية ملواردا أنشطة تنفيذ كيفية على تللتكنولوجيا األكرب االستخدامات تؤثر

 عرب للموظفني ذاتيةال اخلدمة برنامج الشركات نم العديد توفر ذلك ولتوضيح، طرق بعدة

 إىل والدخول اإلنرتنتب االتصال للموظفني ميكن، واملالع أحناء مجيع يف ملوظفيها اإلنرتنت

 2.اءاألد ملراجعات واالستعداد اتغيريه أو املزايا برامج يف التسجيل أو وتغيريها الشخصية بياناتهم

 للويكي، املتفجر خداماالست فإن ملوارد البشرية،ا العامة إلدارةاجلمعية  يف نوقش كما

 البشرية املوارد لىع يؤثر التكنولوجيا من غريهاو ومواقع التواصل اإلجتماعي، واملدونات،

 3.كبري بشكل

 يف املمارسة يف ومتغيِّر معقد جمال هي( HRM) البشرية املوارد إدارة فإن وبالفعل،

 على وباالعتماد بيا،نس احلديثة التطورات من رغمال على ،األكادميية واألوساط الصناعة

 .املنظمات مجيع جناح يف اسمح عامل هي البشرية املوارد ارةإد فإن واحمللية، اخلارجية التأثريات

 

                                                 
1 The Same Reference, page 21. 
2 ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 22. 
3The Same Reference, page 23. 
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 فلسفاتها تنقيح عملية يف حيوًيا ختصًصا احلديثة تيجيةاالسرتا البشرية املوارد إدارة متثل

 ذلك يف مبا اخلارجية، لتأثرياتل استجابة التنظيمية فعاليةال يف الشاملة ومساهماتها وممارساتها

 .واالجتماعية التشريعيةو والدميوغرافية االقتصادية التغريات

 املهن يف احلال هو كماو، الشركات لفائدة سرتاتيجياا نهجا البشرية املوارد إدارة تتبنى

 يتعلق فيما لصعبةا واملعضالت القضايا من دداع البشرية املوارد إدارة تواجه األخرى،

 ايفضاإل التطوير سيعمل طافامل نهاية يف، املهنية ايعتهوطب واملمارسات واألدوار باألخالقيات

 إبداعية بطرقهداف وحتقيق األ املشكالت هذه حل لىع اإلسرتاتيجية البشرية املوارد إلدارة

 .وفعالة
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 الفصل:  الصةخ

 يعترب البشرية ملواردإدارة ا موضوع أن من الرغمب أنه القول ميكن الفصل هذا لمن خال

 من العديد اهتمام الجم يشكل زال وما كبريا تطورا رفع أنه إىل نسبيا احلديثة من املواضيع

 وخاصة املنظمات خمتلف ويف التوجهات الفكريةو املدارس خمتلف يف املختصني واملسريين

 املرتبطة مارساتامل أن القول ميكن حيث ريية،التسي اجملاالت ويف خمتلفاالقتصادية، 

 خمتلفة أشكال تاملمارسا  هذه وعرفت لبشرية،ا اجملتمعات البشري قدمية قدم بالعنصر

متسلسلة،  رخييةتا بصريورة املمارسات هذه وارتبطت اجملتمعات، هذه كل يف ومتطورة

 أو فرص من هلا يوفره وما بعدها البيئي من  نظمةامل أهداف من انطلقت تسيريية ومبعطيات

 هذه تعرف ية املعاصرةالعامل البيئية ومتطلبات اتإلفراز وكنتيجة واليوم قيود، من يفرضه

 املمارسات تشابها ذهه تعرف واملختصني، كما احثنيالب طرف من متزايد اهتماما املمارسات

 ستخدمة.امل والتقنيات املبادئ حيث ا من كبري

خاص  بوجه إلدارةا مبستقبل مباشر بشكل رتبطي البشرية املوارد إدارة مستقبل نإ

 يف الذاتية للعاملني اتباملواصف أيضا يرتبط ام، كماع بوجه فيها تعيش اليت البيئة ومبستقبل

 بنظريات زاد االهتمام ممبستقبله التحكم على هؤالء ةقدر زادت البشرية، فكلما املوارد حقل

 .احلقل هذا وتطبيقات

 

 

 

 

 

 

 



 نية والوضعيةمي وإرتباطها مبختلف املرجعيات الديالتنمية املستدامة كإطار نظري ومفاهيالفصل الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال



 ضعيةينية والووإرتباطها مبختلف املرجعيات الدمي التنمية املستدامة كإطار نظري ومفاهيالفصل الثاني 

44 

 

طها إطار نظري ومفاهيمي وإرتباالتنمية املستدامة كالفصل الثاني: 

 مبختلف املرجعيات الدينية والوضعية

 متهيد: 

 التخلف مشكلة ختطي يف النامية البلدان آمال عليه انعقدت مطلب االقتصادية التنمية

 املتقدمة، البلدان يف التقدم بركب ا واللحاقرشعو معيشة مستوى لرفع حماولة االقتصادي يف

 الرفاهية من أعلى مستويات لتحقيق النمو االقتصادي مواصلة أيضا على آماهلا انعقدت اليت

 أن البشرية استشعرت البيئة محاية مطلب يربز التنميةمطلب  ثنايا ا، ويفبهلشعو االقتصادية

 الدول يف الفقر وزيادة متفاقم، خاصة لتدهور بصفة العشرين القرن مطلع منذ تعرضت البيئة

 عليه أطلق للتنمية جديد مبفهوم تقرير إلصدار للتنمية والبيئة الدولية باللجنة دفع مما النامية

 املتبادل يتصف باالعتماد جديد عامل ميالد يشهد والعشريناحلادي  والقرن املستدامة التنمية

 طول القرن األبعاد واملتالحقة البالغة التطورات االعتماد هلذا مهدت وقد، أرجائه خمتلف بني

 التكنولوجية القدرات جمال يف باهرة إنسانية إجنازات إىل وصوال األخرية عقوده يف خاصة

طرح  الضروري من بات ملقتضيات واستجابة، اخل...االتتصوالثورة العلمية واملعلوماتية واال

 هذا على املتغريات وبناءا هذه ظل يف املستدامة التنمية تواجهها اليت بعض التحديات ومناقشة

 اليت بادئاملستدامة  ، وامل التنمية مضمون هو ما وهو: نفسه يطرح هام تساؤل خيطر التقديم،

 ة  .البشرية والتنمية املستدام وما العالقة بني التنمية أبعادها، إىل باإلضافة عليها تقوم
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 ملستدامةاملبحث األول: اإلطار املفاهيمي للتنمية ا

 جانريو ريودي مؤمتر يف كبري بشكل املستدامة التنمية مصطلح استخدام شاع لقد

 سلط لتحقيقه، حيث دولة كل تسعى األخرى احلقوق من كغريها على الدول، 1992 لسنة

 من 1987 عام يف شاع قد املفهوم نأ جند إذ مرة ألول بصورة واضحة املفهوم هذا على الضوء

 املشرتك مستقبلنا عنوان حيمل والذي املستدامة للبيئة للجنة العاملية تقرير يف برتالند بعثة قبل

 املستدامة. والتنمية

 :املستدامة تنمية: مفهوم ونشأة الاألول طلبامل

 :املستدامة التنمية تعريفأوال: 

 واالجتماعية االقتصادية التنمية إىل يشري مصطلح املستدامة التنمية مصطلح يعترب

 اآلراء حوله واختلفت التعاريف من العديد املفهوم هذا القى فقد والسياسية والبيئية،

 واهتمام انتباه القت اليت املهمة املواضيع بني من فهو تعريف خاص، فلكل واالجتاهات،

 احلقوق من كغريها الدول على الدولية واعتربته املنظمات امليادين، خمتلف يف الباحثني

  1.لتحقيقه دولة كل تسعى األخرى

 األمم برنامج يف مناقشات أجريت استوكهومل، ملؤمتر العاشر بالعيد االحتفال مبناسبة

 الطبيعية الثروة مصادر استخدام حول هلذه املناسبة عقد الذي العام املؤمتر للبيئة ويف املتجددة

 الطبيعية املوارد إستنزاف بدون واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق من أجل دولة ألي املتاحة

 التنمية فكرة ظهرت هذا ظل ويف للمستقبل لالستعمال تظل متاحة حبيث عليه احلفاظ بل

 النمو حتقيق الطبيعية، الثروة مصادر يف البيئة ممثلة محاية الثالثة مبكوناتها املستدامة

 املستدامة للتنمية مفصل شرح لتقديم احلاجة ظل ويف االجتماعية، ميةنالت حتقيقو االقتصادي

 .(WCED)والتنمية  للبيئة الدولية اللجنة وهي دولية جلنة شكلت

 على التقرير واشتمل املشرتك مستقبلنا بعنوان 1987 عام يف تقريرها اللجنة وأصدرت

 اليت يةالتنما "أنه على وعرفها تطبيقها كيفية عن إقرتاحات ووضع التنمية املستدامة تعريف

 يف القادمة األجيال حقوق على التعدي عدم مع احلاضر الحتياجات اجليل االستجابة تضمن

 ".أمكن إن أو يوافقه احلالي اجليل عادلي مبستوى املعيشة

                                                 
 .22، ص 2789للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، األمم المتحدة، نيويورك،  تقرير اللجنة العالمية 1



 ضعيةينية والووإرتباطها مبختلف املرجعيات الدمي التنمية املستدامة كإطار نظري ومفاهيالفصل الثاني 

49 

 

 وكانت وأقرتها املتحدة لألمم العامة اجلمعية على اللجنة مقرتحات عرضت لقد

 ذلك جاء وقد الدول كل جانب من كالتزام املستدامة التنمية اعتماد مفهوم التالية اخلطوة

 .للبيئة والتنمية املتحدة األمم مؤمتر يف

 اعتمد ،1992يوليو  11 إىل 3 من جانريو ريودي يف عقد والذي األرض قيمة وعرف

 بصحة أو بالبيئة أضرار حيدث ال حتى الدول كل بها تلتزم كسياسة املستدامة املؤمتر التنمية

 ما إىل التوصل ويتم الطبيعية، الثروة ملصادر الرشيد الغري لألشغال واالقتصاد نتيجة اإلنسان

 12.1 القرن بأجندة يسمى

 يوجد ال إذ التنموي الفكر مبتكرا يف أو جديدا مفهوما املستدامة التنمية مفهوم يعترب

 حتديد ينبغي املصطلح هذا لتعريف ولتطرق املصطلح، هلذا بالنسبة عليه عامليا متفق تعريف

 .حدا على االستدامة ومصطلح حدا على مصطلح التنمية من كل تعريف

 وتعرف التنمية املستدامة على أنها:

 2.خصائصها واحملافظة على واملستقبل احلاضر ألجيال الطبيعية املوارد ريةارماست

 1987 سنة والتنمية للبيئة العلمية اللجنة تقرير خالل من عرفتها املتحدة األمم جند كذلك

 يف املقبلة األجيال قدرة على املساومةاجليل احلاضر دون  حاجات تليب اليت التنمية تلك" بأنها

 ".حاجاتهم تلبية

 احتياجات تليب اليت هي املستدامة التنمية أن م:قاس مصطفى الدكتور عرفهاي كما

 التنمية عن التعبري وجاء ،احتياجاتها تلبية على القادمة األجيال بقدرات دون اإلخالل احلاضر

 صل.والتوا اراالستمر عوامل وتسلط باالستقرار تتصف اليت

 االجتماعيةو االقتصادية املعايري حتدد اليت هي زيلابالرب 1992 لعام األرض قمة وحسب

 .12القرن  احتياجات ملواجهات للبشرية تنموي كبديل املستدامة التنمية حتقيق والبيئة لكيفية

تليب  أن بشرط التجارية األعمال وكذلك واجملتمعات واملدن األرض تطوير عملية كذلك وهي 

 نأب االقتصاد علماء نظر وجهة من القادمة األجيال بقرارات املساس دون احلاضر، احتياجات

                                                 
 عمومن الغالية، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس في العلوم -عصماني خديجة  1

 .9ص ، 1725السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .23، ص 2789تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، األمم المتحدة، نيويورك،  2
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 عن تنشأ العالقات هذه اجملتمع، األفراد بني العالقات تنظم اليت والقوانني جمموع النظريات

 1.اجملتمع أفراد جلميع الرفاهية حتقيق بهدف السلع واخلدمات تبادل طريق

 وكذا التنمية جوهر باعتباره اإلنسان على يركزون حيث: االجتماع علماء نظر وجهة من

 لمشاركةل بالنسبة القرار واختاذ للموارد العادل والتوزيع الفقر وحماربة العالقة االجتماعية

 .الشعبية

 واستغالل والتلوث السكاني والنمو االستهالك أمام حدود وضع :البيئة علماء نظر وجهة من

 إىل والنظر مرتبط ونظام كلية بنظرة العامل إىل والنظرة، الرتبراف واجن الغابات املياه وقطع

 .كنظام احلياة نوعية

 :املستدامة التنمية مكونات لنا يظهر هذا كل خالل ومن 

 ة.القادم األجيال متطلبات عاةرام مع احلاضر اجليل احتياجات تنمية 1-

 .تلوثها وعدم البيئة محاية 2-

 ة.عقالني بطريقة واستغالهلا الطبيعية املوارد إستنزاف عدم 3-

 .والطبيعة والسكان البيئة بني والتوازن التوافق حتقيق 4-

 حسب بعارلوا الثالث بني املبدأ يف 1992 لسنة جانريو دي ريو مؤمتر كذلك وعرفها

 ا:بأنه الثالث املبدأ

 البيئية التنموية واحلاجيات متساوي حنو على تتحقق حبيث التنمية يف احلق إجناز ضرورة

 .واملستقبل احلاضر ألجيال

 ال جزءا البيئة محاية تشمل أن ينبغي لتحقيقها أيضا املستدامة بالتنمية نقصد كما

 2.بعراال عنها املبدأ مبعزل التفكري ميكن وال عملية التنمية، من زأيتج

 التنمية ومناحي االستثمار وتوجيهات املوارد استغالل فيها يتناغم عملية هي أيضا وهي

 للوفاء واملستقبل احلاضر إمكانات من كال يعزز حنو على املؤسسات التكنولوجية وتغيري

 3.اإلنسان وتطلعاته حباجيات

                                                 
 .547، ص 1777عبد الله خبابة، رابح بوقرة، الوقائع اإلقتصادية، العولمة اإلقتصادية، التنمية المستدامة، جامعة اإلسكندرية،  1
 .515بق ذكره، ص عبد الله خبابة، رابح بوقرة، مرجع س 2
 .25، ص 1722المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة،  3
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سني حت لتحقيق تسعى املستدامة التنمية أن القول أمكننا التعاريف هذه كل خالل ومن

 ةزمنيلفرتة  إبقائها وحماولة عقالنية بطريقة الطبيعية املوارد واستغالل اإلنسان حياة نوعية

 االستغالل هذا جتاوز ميكن ال أنه حبيث املقبلة، متطلبات األجيال وضمان بعيدة،

 ترشيد جيب املتجددة املوارد حالة ويف املتجددة، املورد غري حالة يف اخلاصة املوارد واالستخدام

 أن وجيب األجل، طويلة زمنية لفرتة لتستغل هلذه املوارد بدائل وجود حماولة مع استخدامها يف

 للعالقة وذلك بيئي عجز إىل تؤدي مناسبة ال بطريقة احلالتني كلتا يف املوارد هذه تستخدم

 .والبيئة املستدامة التنمية بني وطيدةلا

  :املستدامة التنمية ملفهوم التارخيي التطورثانيا: 

 ياتاالجتاهات واملسم من متعددة بتقلبات األربعينيات منذ االقتصادية التنمية مرت

 الوقت ذلك الفرد، ومنذ دخل متوسط زيادة واحد وهو أساس على كلها تقوم كانت ولكنها

 ومراحل على اخلصوص النامية الدول طبيعة وظروف منها كل تعكس مراحل بعدة املفهوم مر

 عالقتها ناحية وطبيعة من ةاالقتصادية والسياسية واالجتماعي هياكلها طبيعة حيث من منوها،

 1.أخرى ناحية من الدولية باألنظمة

 قديم اعترب فقد ثم من بالبيئة وموارده، أو املعين املفهوم يرتبط حينه، يف سيتضح كما

 بظهور باملوارد السكان ربطت اليت 'ماتس' نظرية مثل اقتصادية ضمن نظريات يتواجد النشأة

 ذلك البيئة وكان اقتصاديات دراسات خرجت هنا ومن، تناقص الغلة وغريها الكوارث وقانون

 لالحتادات الدولي ملركزاأنشأه  الذي البيولوجي الدولي خالل الربنامج من التحديد وجه على

 لتصبح السبعينيات، منتصف يف التنمية مفهوم تعريف أعيد ذلك وبعد ،1964عام  يف العلمية

 خالل من البطالة وذلك وحماربة الدخل توزيع على الفقر وسوء القضاء أو ختفيض عملية"

 النهوض "تعين الحقة مرحلة يف أصبحت وقد "االقتصادي النمو معدالت يف املستمرة الزيادة

ذاتيته  حتقيق إىل باإلضافة األساسية للفرد احلاجات إتباع خالل من بأسره للمجتمع الشامل

 املعنية العاملية اللجنة يد على برز ،1987عام يف ، ثم"االختيار حرية اإلنساني، وتوفري وشعوره

 غري من احلاضر اجليل حاجات تلبية تعمل على اليت لتنمية"ا به البيئة والتنمية وقصد بشؤون

                                                 
 علوم قسم في ليسانس شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة نعيمة مسعودي، التنمية المستدامة وإستراتيجية تطبيقها في الجزائر، مذكرة 1
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 فقد عليهو "،للخطر األجيال املقبلة احتياجات يعرض مبا الطبيعية املوارد تسترتف أو تلوث أن

 بروتالند دفع بلجنة الوضع البيئة، وهذا االقتصادي ومحاية التقدم بني متبادلة عالقة نشأت

 ربمن أك املستدامة البيئية والتنمية احلماية أصبحت حيث عاليا، الصوت رفع إىل 1987 سنة

 1.احلادي والعشرين القرن حتديات

 :املستدامة التنمية خصائصاملطلب الثاني: 

 وصور لاأشك من غريها عن متيزها اليت اخلصائص من جمموعة املستدامة للتنمية

 2ا:استخالصه ميكن املفهوم هلذا وضعت اليت التعاريف ومن خالل التنمية

 يف املتمثلة االقتصادية احلياة جماالت مجيع يف تغريات إحداث تعين املستدامة التنمية -2

 املوارد على احلفاظ وكذلك احلقيقي الدخل يف الفرد نصيب متوسط يف كمية زيادة

 اجلانب أما، هلا العقالني باالستغالل متجددة أو غري متجددة كانت سواء الطبيعية

التوازن  بتحقيق والبيئة اجملتمع فئات بني االجتماعية العدالة بتحقيق ذلك االجتماعي

 .للمجتمع االجتماعي اجلانب على لينعكس الببيئي

 احلاضر وحاجات أماني تليب ومستقبال حاضرة دائمة تنمية هي املستدامة التنمية -1

 دةيزااملت احلاجيات لتغطية القطاعات مجيع يف التنمية لتحقيق تسعى واملستقبل، فالدول

 .ةاملستقبلي األجيال حاجيات لضمان واآلليات والطرق على املشاريع االعتماد مع للمجتمع

 الدولة قطاعات مجيع يف وذلك مشرتكة ومسؤولية شاملة تنمية هي املستدامة التنمية -5

 لقرارا اختاذ عملية يف املساهمة مستوياتها مبختلف الدولة على عاتق وتقع

السياسية  الدراسات خالل من وذلك عاملي، مصطلح املستدامة التنمية مصطلح يعترب -4

 ة.املستدام التنمية جيسد مفهوم جاردإ يف ساهمت اليت والثقافية واالقتصادية

 بعضها البعض مع ومتداخلة متشابكة واقتصادية واجتماعية بيئية أبعاد املستدامة للتنمية -3

 د.والرتشي والتنظيم بالضبط يتسم إطار تفاعلي يف

 ا.عليه تقوم ومبادئ فعالة آليات خالل من لتحقيقها تسعى أهداف املستدامة للتمنية -9

                                                 
 .4، مرجع سبق ذكره، ص نعيمة مسعودي 1
 .27عمومن الغالية، مرجع سبق ذكره، ص -عصماني خديجة  2
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 متجددة غري أو متجددة كانت سواء املوارد الستغالل عقالنية طرق املستدامة للتنمية -9

 ب.اجلوان خمتلف بني التوازن لضمان حتقيق

 طردية العالقة وهذه أخرى ناحية من والتنمية ناحية من البيئة بني تكاملية عالقة وجود -8

 القطاعات مجيع يف شاملة تنمية حقيقتل وتوافقية تكاملية عالقة ترتبط بينهما إذ

 ة.املختلف

 :املستدامة التنمية نظرياتاملطلب الثالث: 

 االقتصاد علماء طرف من بعيد زمن منذ متعددة خمتلفة ءارأ ظهرت املفاهيم هذه ظل يف

 االهتمام ضرورة يرون االقتصاد فعلماء البيئية دامةتسإ يأر رأفكا وعلى والبيئة واالجتماع،

 الثقافة حتددها اليت البيئة طلبات على االجتماع علماء ويؤكد البيئي واألخالقي باجلانب

 ة.والبشري النظم الثقافية يف االستدامة على وركز

 أن إىل حيتاج الذي هو احليوي احمليط أن إىل فأشاروا واألحياء واملوارد البيئة علماء أما

 توزيعها إعادةو للثروة الدولي التقييم استدامة حااقرت إىل ذهب من وهناك ،يكون مستداما

 .العاملي املستوى على املستدامة واقعية التنمية لتصبح

 واجتماعية وبيئية اقتصادية خمتلفة أبعاد لشمت املستدامة التنمية كانت فإذا ومنه

 وتداخلت بينها فيما تفاعلت خمتلفة نظر ووجهاتنظريات  ظهور إىلدى مما أ، سياسية وحتى

 د:جنيات النظر هذه بني ومن املفهوم هذا ظهور األخر إىل يف لتفضي

 :البيئة ألولوية الداعية النظريات: أوال

وظهرت  احليوي، احمليط هو مستدميا يكون أن حيتاج الذي أن إىل يرون البيئة علماء

 1:نظريات منها عدة

شهورة لته املقام (thomas malthus)س تما توماس نشر 1798 عام يف :املتشائمة النظرية1- 

 ،التناسل وزيادة يف التكاثر استمر إذا البشري اجلنس أن يرى حيث السكان، مبادئ حول

 ىأر كما وجماعة بؤس إىل يؤدي سوف هذا نأو الطبيعية املوارد حدود ستواجهه مشاكل

 البشري للجنس يدةااملتز النسبة لتقليل أمثل حل أنها إال سلبياتها مغور أن احلروب ستما

                                                 

 .74، جامعة المسيلة، ص 1773، أكتوبر 74- 75يحي سعيدي، صورية شنى، نظريات التنمية المستدامة، مقالة عدد  1 
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 طويلة التنمية باملتشائمة(، وأن نظريته عدت املتاحة )لذلك واملوارد الطبيعية الثروة مع ليتوافق

 ارت االستقرافرت خالل معقولة مبعدالت اجلنس يزداد عندما فقط حتقق أن ميكن األجل

 ي.االقتصاد

 ذلك يف التحكم يستطيع ال البشري اجلنس ألن باستحالته، ماتس يعتقد ما وهذا

 ة.الطبيعي املوارد استغالل سوء حال يف حتمية النهاية مثة فإن ومن بسهولة

 على واشتمل واضحة، غري ضاتهارتواف التنبؤ كيف يبني مل بأنه ماتس نظرية وانتقدت

 1.النموذج متغريات بباقي وعالقتها واملواليد الوفيات معدالت على احلظ املسبق

على سبيل من هم أقل تشاؤما، و ينيسيكهناك من االقتصاديني الكال ة:املتفائل النظرية 2- 

دودة وارد الطبيعية احملالذي رأى أنه يف حني أن امل John Stuart Millاملثال جون ستوارت ميل 

 ُيتوصل إليها ج يف املستقبل، فإن تلك احلدود ملأو الناضبة ميكن أن متثل قيدا على زيادة اإلنتا

 ناعات القائمة. ل اإلطار الزمين ألي صناعة من الصها أي دولة يف العامل خالبعد، ولن تصل إلي

على دور املستقبلية يف قطاع الزراعة و وقد استند ستيوارت ميل يف مبادئه على التنمية

كما كان - قتصادية وكلها عوامل تؤدياملؤسسات االجتماعية يف رفع معدالت الرفاهة اال

 منو السكان. إىل خفض معدالت -يعتقد ميل

ستمرار ملعيشة يلعب دورا كبريا يف اومع أن ستيوارت ميل أكد على أن ارتفاع مستوى ا

أي يتم - امينما تستخدم موارد البيئة بشكل تالنمو االقتصادي إال أنه برغم تفاؤله رأى أنه ح

  األحوال.أي حال من مثاليا ب اذا لن يكون عامليف األغراض الصناعية وغريها فإن ه -استنفاذها

    (:0871 -0281احلركة األمريكية احملافظة ) -3

 Theo Doreي تيودور روزفلت لقد كانت احلركة احملافظة اليت قادها األمريك

Roosevelt ل الفرتة ما يف الو.م.أ، خال يديولوجومن حوله متثل جناحا للفكر السياسي األي

ط إن النمو االقتصادي حيا، حيث أنه وفقا ملذاهب هذه احلركة ف2717و 2877بني عامي 

لوجي وأن جتنبها حتى مع التقدم التكنو مبجموعة من القيود الطبيعية اليت ليس من املمكن
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األجيال  ناضبة يعترب تهديدا كبريا حلقوقاإلسراع الكبري يف استخدام املوارد الطبيعية ال

 القادمة. 

ملوارد افظة أنه كلما كان استخدام اتلك احلركة احمل كما كان من أهم معتقدات

فضل، كما أن التنافس االقتصادي الناضبة يتم مبعدالت أقل كلما كان أ الطبيعية

وأن التحكم  يم للموارد الطبيعية الناضبة،واالحتكارات تعترب من أهم أعداء االستخدام احلك

 1مرغوب فيه. مراإلشراف احلكومي على استخدام املوارد الطبيعية أ

 :االقتصاد يةوألول الداعية النظريات: ثانيا

 املفاهيم بني منيز أن جدا املهم من املستدامة للتنمية االقتصادية النظرية هذه ظل يف

 .املستدام االقتصادي االقتصادية = النمو والتنمية االقتصادي النموب العالقة ذات

 ت.الوق مرور مع احلقيقي احمللي الناتج إمجالي من الفرد حصة زيادة هو االقتصادي فالنمو -

 نوعية حتسني من التنمية مفاهيم تظم فهي األول، من أوسع مفهوم هي االقتصادية التنمية -

 .واحلريات املدنية واحلقوق تاراواخلي واإلمكانيات واملعرفة تاواملهار حياة السكان

 :جند االقتصاد ألولوية الداعية النظريات بني ومن

 :الناضبة املوارد نظرية

ة" يف عام ول "اقتصاديات املوارد الناضبقام االقتصادي هارولد هوتلينغ بنشر دراسته ح

ء ظري حول كيفية االستخدام الكف، ويف هذه الدراسة قام هوتلينغ ببناء منوذج ن2752

 ا على املدى الطويل.للموارد الطبيعية الناضبة وتعظيم االستفادة منه

ند حتديد اضبة وضرورة أخذها يف اإلعتبار عمن أشار إىل خصائص املوارد الن حيث أنه أول

 سعر املورد الناضب.

ك الَّوتلينج إىل فرض أساسي وهو أن ُموتستند نظرية املوارد الناضبة واليت صاغها ه

يمته احلالية ولون إنتاج املورد بطريقة تعظم قاملورد الناضب وهم يهدفون إىل تعظيم الثروة حيا

Value its present، دة حلالية للعائد الصايف لوحولتحقيق ذلك البد وأن تكون القيمة ا
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إنتاجهم من  إال سيكون من مصلحة املنتجني حتويلو، املورد الناضب واحدة يف كل الفرتات

 فرتة إىل أخرى.

 مينع تجددة )ناضبة( كالبرتول مثالويف احلاالت اليت تتضمن استخدام منتجات غري م

اقع أن قرار اإلنتاج اليوم الو، تاج آخر يف املستقبلإنتاج برميل من البرتول اليوم إمكانية إن قرار

 مينع هذا اإلنتاج حيث أن إنتاج اليوم، Opportunity costيرتتب عليه تكلفة للفرصة البديلة 

املكون رهم هذا ملورد الناضب أن يأخذوا يف اعتبااملستقبل، وجيب على مالك ا يف فرتة أخرى يف

 من مكونات النفقة عند اختاذ قرارهم باإلنتاج.

تعين يف  ج عن توصيف املوارد الناضبةوعلى هذا األساس ميكن اعتبار أن فكرة هوتلين

ستغالهلا وهو لك املوارد عند القيام بعمليات ااألجيال القادمة يف ت جوهرها ضرورة مراعاة

ألمم املتحدة يف لتنمية املستدامة الذي تبنته اااألساس النظري الذي انطلق منه فيما بعد مفهوم 

 العقد األخري من القرن العشرين.

 ة:والتنمي الثروة توزيع يف للعدالة الداعية النظرياتثالثا: 

 بعني األخذ عليهم املستدامة التنمية لتحقيق أنه يرون االجتماع علماء نظر وجهة من

 بالفقر واالهتمام واملشاريع الربامج وختصيص التنمية حلامر يف االجتماعية االعتبار العوامل

 العوامل هذه وأخذ االقتصادية، السياسات الطبيعية والكوارث املساواة، احلروب وعدم

 .البعض بعضها مع جمتمعة

 :جند النظريات هذه بني ومن

النظرية  هذه طرحتها اليت املشاكل بني ومن ليشون ميخائيل وضعها ي:احلضر التحيز نظرية

 ي:ه

  .  بيئية أزمة أم ثقافية أزمة املستدامة التنمية نأ هل

 21 القرن إىل تقودنا أخالقية، بوصلة إىل حباجة إننا 1999 يف ليسرت ونابر يقول هذا ظل ويف

  1.اإلنسانية االحتياجات لتلبية املستدمية املبادئ أساسها
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يا إزدياد االهتمام ى وقتنا احلاضر يشهد العامل دولحتو منذ ظهور تقرير مستقبلنا املشرتك

 املؤمتراتو حباثاألو تالحقت فيها الدراسات ،موضوع التنمية املستدامةواملناقشة حول 

ل بيئية خمتلفة دولية تبني أن العامل يواجه مشاكمبراجعة أدبيات هذه الفعاليات ال، والندواتو

  .ليس نقص املواردو نيةنسااإلو ناجتة عن غياب الضوابط األخالقية

ال تقتصر على  2787التنمية يف تقرير و ن املشكلة كما تقول اللجنة العاملية للبيئةإ

ذي يعيشه اجملتمع كن أيضا يف تأثري املناخ النفسي البل مت، استنزاف املوارد الطبيعية فحسب

ليت تتمثل يف غياب او فيما بينهاو الدولو قاملعاصر وأزمة األخالق والقيم على مستوى املناط

 د العاملي.اب العدالة االجتماعية على الصعيالعمل املشرتك نتيجة غيو املصاحل املشرتكة

 :املستدامة التنمية أهدافاملطلب الرابع: 

 حتتويه وما آلياتها خالل من لتحقيقها تسعى اليت األهداف من جمموعة املستدامة للتنمية

  1: يف واليت تتلخص

 السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات خالل من وذلك: للسكان أفضل حياة حتقيق -2

 جيد منو حتقيق وكيفية النمو وجوانب جماالت على الرتكيز وعن طريق التنموية

 مقبول بشكل يكون والروحي، والنفسي أو االجتماعي االقتصادي سواء للمجتمع

 ي.طاودميقر

 إىل دىأ الذي هو والبيئة املستدامة التنمية بني الوثيق االرتباط إن: الطبيعية البيئة مااحرت -1

 لتصبح واحرتمها البيئة على احلفاظ هو املستدامة التنمية ءاروالرئيسي  اهلدف أن يكون

 إىل تؤدي البيئة فحماية اإلنسان، حياة أساس البيئة فنظافة تكامل وانسجام، عالقة

 معيشي إطار ضمان على والعمل املعيشة شروط مستدامة بتحسني وطنية تنمية ترقية

 ل.كك للمجتمع مستدامة تنمية حيقق سليم

 حتدث اليت البيئية واملخاطر باملشكالت السكان توعية إىل املستدامة التنمية تهدف -5

 على األفراد حث ويف البيئة، على احلفاظ أهمية جتاه باملسؤولية تنمية فبالتوعية حتدث

                                                 
، ص 1727عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار الصفاء، عمان،  1
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 تنشئة) املستدامة التنمية وسياسات ومشاريع برامج وتنفيذ ومتابعة إلعداد حلول إجياد

 (.بيئية

 املستدامة فالتنمية للموارد، عقالني واستخدام أمثل استغالل لتحقيق تسعى وكذلك -4

 له خمطط عقالني بشكل املوارد هذه استغالل وظيف بت أهدافها عليها لتحقيق

 األجيال باتمتطل على فاحلفاظ وتفقدها، هذه املوارد وتدمر تستنزف لكيال ومدروس

 ة.القادم

 مبا الوسائل هذه بتوظيف وذلك اجملتمع بأهداف واملعاصرة احلديثة التكنولوجيا ربط -3

 حتقيق ويف واجملتمع لألفراد تنمية حيقق ملا باستغالهلا وذلك وخيدم اجملتمع، حيقق

 ع.اجملتم على سلبية أثار له أن تكون دون املنشودة األهداف

 هاليت بواسطت التوازن بتحقيق وذلك اجملتمع، وأولويات حاجات يف مستمر تغيري إحداث -9

 يؤدي وبدوره اخلاصة البيئة املشكالت يف التحكم إىل ويؤدي االقتصادية يفعل التنمية

 ل.املشاك مناسبة هلذه بدائل إجياد إىل

 :املستدامة التنمية وأبعاد مبادئاملطلب اخلامس: 

 :املستدامة التنمية مبادئأوال: 

 أنه ذلك انسجام، وعالقة وطيدة عالقة هي والنمو البيئة بني التكاملية العالقة إن

 عقالني، بشكل استغالهلا مع موارد ووجود ونقية حممية بيئة وجود التنمية ينبغي لتحقيق

 1:يف وتتجلى املستدامة التنمية عليه تقوم مبادئ أساسية ظهور إال أدى ما وهذا

 :املستدامة التنمية خطط وتنفيذ أعداد يف النظم أسلوب استخدام :األول املبدأ

 التنمية خطط وتنفيذ إلعداد األساسية الشروط بني من املنظومات أو النظم أسلوب يعد

 ،النظام الكوني من فرعي جزء إال هي ما جمتمع أي اإلنسانية البيئة أن من املستدامة وتنطلق

 األخرى، الفرعية األنظمة على يؤثر بالضرورة فهو فرعي نظام أي حمتوى يطرأ على تغيري وأي

 الفرعية النظم بني التوازن واالنسجام حتقيق على تعمل املبدأ هذا من خالل املستدامة فالتنمية

                                                 
 .52عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 من جمتمعات حياة على للحفاظ ويهدف خاصة، بنية األرض توازن نتيجة إىل يؤدي بشكل

 .والبيئية واالقتصاديةاالجتماعية  النواحي جبميع االهتمام خالل

 قرارات اختاذ يف العالقة ذات اجلهات مجيع ملشاركة حتتاج: الشعبية املشاركة ي:الثان املبدأ

 ذاوه احمللي، املستوى من تبدأ املستدامة فالتنمية اخلطة، ومتابعة جمال يف خاصة مجاعية

 بالتنمية املفهوم هذا على ويطلق، (devlepment from below) األسفل من تنمية أنها يعين

 .فالوطين فاإلقليمي احمللي، املستوى من تبدأ األسفل من

 :يف البلدية واجملالس احمللية للحكومات املتعاظم الدور تلخيص وميكن -

 األرض رةراح درجة ارتفاع يف الزيادة من احلد تستطيع احمللية واجلماعات احلكومات إن* 

 ة.الطاق استهالك ترشيد برامج وتطوير األرض، لتفعيل فعالة طرق إجياد من خالل

 بتطوير تقوم أصبحت حبيث والصناعية، والتجارية البيئية النفايات ومعاجلة إدارة تستطيع* 

 ا.منه كبرية كميات تصنيع إعادةو تدوير برامج مثل الظاهرة، هذه من للتقليل برامج خاصة

 مبخاطر التوعية مثل، األوزون طبقة يف املؤثر عن املسؤول الكربون كلور انبعاث من احلد* 

 .استغالهلا وعدم السامة تازاالغ هذه

  .بدائل إجياد خالل من النفط مشتقات استهالك بتخفيض معنية هي كذلك* 

 :املشرتكة املسؤولية مبدأ :الثالث املبدأ

 1.سواء على الدول كل مسؤولية هي املستدامة التنمية مسؤولية أن مبعنى

 :البيئي زااالحرت مبدأ ع:باالر املبدأ

 دلةأيتم إثبات أي  مل، وما ملادة سليب تأثري هناك أن يف شك هناك كان إذا نهأ مبعنى

 ه.ترخطوعدم  على الدليل يوجد أن إىل تداولهبيسمح  ال ذلك على

 :االقتصادية للموارد األمثل التوظيف مبدأ :اخلامس املبدأ

 .مناسب بشكل وتوظيفها مثالية بطريقة املوارد باستغالل وذلك

 املوارد هلذه تيجيارتاالس والتخطيط االقتصادية املوارد عمر رااستمر مبدأ :السادس املبدأ

 ل.األج طويلة متجددة اقتصادية وجود مواردو

                                                 

 .51عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص  1 



 ضعيةينية والووإرتباطها مبختلف املرجعيات الدمي التنمية املستدامة كإطار نظري ومفاهيالفصل الثاني 

39 

 

 .األيديولوجي والتنوع البيئي التوازن مبدأ ع:الساب املبدأ

 ة: واملستقبلي احلالية األجيال حاجات بني التوفيق مبدأ :الثامن املبدأ

 ة.املقبل األجيال حاجات إهمال احلاضر دون متطلبات حتقيق عنىمب

 ة.والتنافسي البقاء على القدرة مبدأ التاسع: املبدأ

اإلنتاج  هياكل وتطوير حتديد مع الطبيعة وخصائص مسات على احلفاظ مبدأ عاشر:ال املبدأ

 .واالستهالك واالستثمار

 :املستدامة التنمية أبعادثانيا: 

 إطار يف ن البعض بعضها مع ومتشابكة متداخلة بعادأ ثالث تظم املستدامة التنمية إن

 عناصر أو فرعية منظومات على بعد كل ويشمل والرتشيد والتنظيم يتسم بالضبط تفاعلي

 :يلي فيما األبعاد هذه متثل

  :االقتصادي البعد 1-

 ارإعادة استثم من ميكن مرتفع دخل بتوليد وذلك ريةااالستمر بتحقيق االستدامة تعين

 السلع بإنتاج وكذلك للموارد، والصيانة والتجديد اإلحالل ءرابإج يسمح حتى منه جزء

 لنموا: التالية العناصر يشمل التوازن من معني مستوى على وحيافظ مستمر واخلدمات بشكل

 احلاجات شباعإو توفريو ،االقتصادية والعدالة، املال سأر وكفء ،مااملستد االقتصادي

 ة.األساسي

  ي البشري:االجتماع البعد 2-

 فهاالتنمية وهد يشكل جوهر اإلنسان أن على املستدامة للتنمية االجتماعي البعد يركز

 االجتماعية وتوفري اخلدمات الفقر ومكافحة االجتماعية بالعدالة االهتمام خالل من النهائي

 اختاذ يف الشعوب مشاركة من خالل طيةراالدميق ضمان إىل باإلضافة هلا احملتاجني إىل مجيع

  1.والتنوع الثقايف املؤسسات واستدامة بشكل شفافية القرار

 :البيئي البعد 3-
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 وعلى والبيولوجية، املادية املوارد قاعدة على باحلفاظ ويتعلق املفهوم، هذا منشأ وهو

 وترشيدها. محايتها وتعزيز النظم اإليكولوجية

 غري احلرة املوارد وأهملت النادرة، باملوارد اهتمت االقتصادية الدراسات أن ومعلوم

 مع لكن جدا، منخفضة سوقية أو تبادلية قيمة ذات غري واعتربتها واهلواء، النادرة كاملاء

 جانب من إليها ينظر أصبح حيث املوارد، هذه إىل االقتصادية النظرة التلوث تغريت ظاهرة

 يتكفل اليت احلاجات أي الصناعي، السلم مسألة تطرح فهي كذلك االستعمالية، قيمتها

 التسيري هو ذلك وراء من واهلدف احرتامها جيب فالقدرة البيئية بتلبيتها، االقتصادي النظام

 1.تبذيره بدال من الطبيعي للرأمسال األمثل والتوظيف

 :وعناصرها املستدامة التنمية أبعاد يوضح التالي واجلدول

 املستدامة: التنمية األساسية األبعاد: 71رقم  اجلدول

 البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي البعد

 اإليكولوجية النظم التوزيع يف املساواة ماملستدي االقتصادي النمو

 الطاقة االجتماعي احلراك املال رأس كفاءة

 البيولوجي التنوع الشعبية املشاركة ةاألساسي احلاجات إشباع

 ةالبيولوجي اإلنتاجية الشعبية املشاركة االقتصادية العدالة

 التكييف على القدرة املؤسسات استدامة 

ديات قتصادية يف اجلزائر يف ظل حتالرمحن، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة اإل عبد العايباملصدر: 

ت عباس، االقتصادية، جامعة فرحا العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة التنمية املستدامة، رسالة

 .13، ص 1722لتسيري، سطيف، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا

 

 

 

 

                                                 
 متطلبات ضمن مقدمة الجزائر، مذكرةالثالث، حالة  العالم في العولمة ظل المستدامة في التنمية مسعودي يحي، إشكاليات 1

 .22، ص 1777التسيير، جامعة الجزائر،  وعلوم االقتصادية العلوم في الماجستير شهادة
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 ستدامة ومساعي حتقيقها التنمية امل املبحث الثاني: مرجعيات

ا ارتباط مباشر تصادية واإلجتماعية والبيئية هلالتنمية املستدامة بركائزها الثالث االق إن

ألصعدة العاملية التشريع القانوني على خمتلف ا بالتشريعات املختلفة، سواء التشريع اإلسالمي أو

ادي لقرن احلتسعى إىل بلوغها ال سيما يف ا واإلقليمية والوطنية، خاصة وأن أغلب دول العامل

لى اختاذ يئات واجلماعات واملنظمات عوالعشرين، كما وتعمل خمتلف الدول والكيانات واهل

احلضاري املنشود  أنها الوسيلة املثلى لتحقيق التقدم باعتباركل التدابري الالزمة لتحقيقها،

تنـزاف ارد والثروات الطبيعية من االسبشتى صوره، مع احملافظة يف الوقت نفسه على املو

ومتها ء مبعطيات التنمية وضمان دميتلوث، حبيث يظل كوكب األرض قادرا على الوفاوال

ملكية  يست حكرا على جيل بعينه، بل هيلألجيال القادمة، انطالقا من كون هذه املوارد ل

الوقت نفسه إحدى  ما أن التنمية املستدامة متثل يفك عامة للبشر مجيعا يف كل مكان وزمان،

ناصرها ونظمها ل مع البيئة، والتعامل الرشيد مع عرتبطة بأخالقيات التعامالقيم احلضارية امل

 .اردهاومو
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 املطلب األول: التنمية املستدامة يف اإلسالم:

إلسالم فإن مفهومه ليس جبديد على ا على الرغم من حداثة مصطلح التنمية املستدامة

ليت متثل ية املطهرة بالعديد من النصوص اواملسلمني، فقد حفل القرآن الكريم والسنة النبو

البيئة من ابط اليت حتكم عالقة اإلنسان بالركائز األساسية للتنمية املستدامة، وتضع الضو

ر أن مفهوم أتي أمر اهلل، ومن اجلدير بالذكمراريتها صاحلة للحياة إىل أن يأجل ضمان است

اظر الذي مت تبنيه نه أكثر إلزاما من املفهوم املنأالتنمية املستدامة يف اإلسالم أكثر مشوال، بل 

لتنمية لشاملة النظرة اإلسالمية الة ريو، فيف أجندة القرن احلادي والعشرين املنبثقة عن قم

، ألن هذه الضوابط عزل عن الضوابط الدينية واألخالقيةمبالتنمية  توجب أال تتم هذه امةاملستد

الوقت نفسه  ستدامة مربرات استمراريتها، ويفهي اليت حتول دون أية جتاوزات تفقد التنمية امل

، جنبا إىل جنب مع النواحي اديةامل نواحيالب عنىتاملستدامة  لتنميةلالنظرة اإلسالمية الشاملة فإن 

 ،وحدها احلياة الدنياب طةاملرتب ةنشطلى األع ملستدامةا ال تقتصر التنميةالروحية واخللقية، ف

، وجيعل صالحية التوافق بني احلياتني ضمن حتقيقيبشكل  ،وإمنا متتد إىل احلياة اآلخرة

ة احلقيقية املستمرة ن، أي احليااليت هي احليوا األوىل جسر عبور إىل النعيم يف احلياة األخروية

  1.بال انقطاع وبال منغصات
بشرية فري متطلبات الهي تو املنظور اإلسالمي يف املستدامةمهمة التنمية  نوهكذا، فإ

 زمان ومكانكل  ة، مبا يف ذلك حق اإلنسان يفروحي وأ ةماديحاليا ومستقبال، سواء أكانت 

ذا ُبعد مهم ختتلف فيه وه ،ةواالجتماعي ةلثقافيوا اخُللقية أن يكون له نصيب من التنميةب

م واألفكار األخرى، ألنه يف النظ املستدامةن التنمية عيف املنظور اإلسالمي  املستدامةالتنمية 

ع طبيعة لبات اجلنس البشري بشكل يتفق ميعتمد على مبدأ التوازن واالعتدال يف حتقيق متط

عل اإلنسان ندا املستدامة يف املنظور اإلسالمي ال جت والتنمية، اخللقة اإلهلية هلذا الكائن

ها، يأخذ منها ، حمسنا هلا، رفيقا بها وبعناصرللطبيعة، وال متسلطا عليها، بل جتعله أمينا بها

دِّ لونا من فراط وال تفريط، كما أنها ُتَعبقدر حاجته وحاجة من يعوهلم، بدون إسراف، وبال إ

                                                 
حديث الندوة العلمية الدولية الثالثة للركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، محمد عبد القادر الفقي،  1

ة في السنة النبوية، األمانة العامة لندوة الحديث، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، دبي دولة الشريف حول: القيم الحضاري

 .9، ص 1779أفريل -13-11اإلمارات العربية المتحدة، 
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رض منطا من َخلقه، انطالقا من كون العمل يف األ ه علىألوان شكر املنِعم على ما أنعم ب

ُُوَ ا َوُهَو الَِّذي جَ  :أمناط الشكر هلل، كما قال تعاىل ُُ  ََ ََا ََ ََول ََ ََ ََ  ََذَََّّّ ََا ْل ََ ََ ً  لِ  ََ َّل ِِ رََ  ََ ََ َوالَّهَّ ََ الََّّْل ََع
قول سبحرنه:  ﴾٢٦﴿ َُِفوا َولَ َو ََُقوا َلمل َُسل َْ ِإَذا ََن ِلَك قَهَوام ر ﴿َوالَِّذَ َْ ذََٰ َُوا وَََّرَ  بَهْل تُه َقر  األَتْْ ﴾٢٦مل ََهقل َة الَ . سو

 .99و  91
ملال مال اهلل، األغنياء مساعدة الفقراء، فا والتنمية املستدامة من هذا املنظور توجب على

رُهمل صَ : وهم مستخلفون فيه، قال تعاىل َِ َُوََ ََ ْلبُ َوإَِلىَٰ َث ر   قَرَل ََر قَهولِِ ا َُُه ۖ ُهَو رِلح  ْل إِلَهٍَٰه َغْهل ُُم مِ  ُدوا الََّّهَه َمر َل
ٌََِب مُِّجٌْب ﴿ َُوُه ثُمَّ تُوبُوا إَِلْلِه   ِإ َّ ََبِ ي َق َِ تَهغل ر فَرسل ََ َََُّمل ِفْ ََ تَهَعل ََلِض َواسل َْ األل . ﴾٢٦ََنَشَأَُّم مِ   هَو

ُم : وجل عز ويقول ُُ ََ َل َل ُهَو الَِّذي ََنَشَأَُّمل َوَجََع َبلَصرُق َع َواألل َل َُوَ  ﴿السَّ ُُ َفلِئَدَة ۖ قًََِّْل  مَّر َتشل  ﴾٦٢ََ َواألل
 الََّك.

َِ الََّّهِه َوََل تُهَّلُقوا بِ : ويقول سبحانه وتعاىل َُِقوا ِفي َسِبْ ِسَُّوا   ِإ َّ الََّّهَه َُِحبُّ َوََن ْل ًِ   َوََ َُ َُّ َل ُُمل إَِلى التهَّ َلِدَ َأ
﴿ َْ ِسَِّْ َُحل َة. ﴾٦٩١الل  البق
َع ر: ول سبحانهويق ََ ولف ر َوَط َِ ُْوُه  َل ر َوا ََ ِْ ًَل ََلِض بَهَعلَد ِإصل ِسُدوا ِفي األل َل َْ    َوََل تُه ٌََِب مِ  ََ الََّّهِه َق ََ ْل  ِإ َّ ََ
﴿ َْ ِسَِّْ َُحل َاف. ﴾١٢الل  األْ

ُتمل ََ : ويف آية أخرى يقول سبحانه هل ُتمل ِإ  تَهَولَّْ ََْسْهل َل  ََ ََلِض َوتُهقَ فَه ِسُدوا ِفي األل َل ُُمل ﴿  تُه رَم َْ  محَد. ﴾٦٦طِ َُعوا َََل
َْ ِفِْه ۖ فَ : ويقول عزل وجل َِْ ََّ َتخل ُُم مُّسل ر َجََعََّ ََّ َُِقوا ِم ٌَ  آِمَُّوا بِرلََّّهِه َوََُسولِِه َوََن َُمل ََجل ََُقوا َل ُُمل َوََن َْ آَمَُّوا ِمَّ رلَِّذَ

 الحدَد.﴾٦ََِّبٌَْ ﴿
َُوَ  ََّرَ  ِمْ قَهولِِ ُمو : ويقول عز وجل َْ الل ِإ َّ قَر ََّرُه ِم مل ۖ َوآتَهْهل َِ َََّْْل ًِ َسىَٰ فَهبَهَغىَٰ  َب رِتَحُه لَتَهَُّوُُ بِرللَُعصل ََ َُّوِِ َمر ِإ َّ َم ُُ

ُمُه ََل  َْ ﴿َُوِلي اللُقوَِّة ِإذل قَرَل َلُه قَهول ْ ِْ َِ ََ ۖ  ِإ َّ الََّّهَه ََل َُِحبُّ الل ََحل َل ََ ٦٢تَه ِِ اََ اْلل ر آتَرَك الََّّهُه الدَّ ََ ۖ  َوََل تَّ ََ ةَ ﴾ َوابهلَتِغ ِفْ
ر  ََ ِسْ ََّ ْل نهلَْر ۖ َوََ َْ الدُّ ََلِض ۖ ِإ َّ الََّّههَ ََل َُ َنِصَْبَك ِم ََ ِفي األل َََسر َْ الََّّههُ إَِلْلَك ۖ َوََل تَهبلِغ الل َس ْل ََ﴿ َْ ِسِدَ َل َُ . ﴾٦٦ِحبُّ الل

َة القصص األًَ   .99-99سو
َُ ِفي اللَبَِ  َواللبَ : ويقول سبحانه ََ اللَََسر ََ َل َََلِدي الََّّرِس لِ َظ ر َََّسَب ََ َِ ِب َلِجَُعوَ  حل َُمل ََه َُّوا َلََعََّّ َِ َْ ََ الَِّذي  َُم بَهَعل ُِْذََق

َِو األًَ ﴾١٦﴿ َة ال  .42. سو
لى قرآن الكريم حتث يف مضامينها عإن اآليات السابقة والعديد من الشواهد من ال

إلنسان مستخلف اعية والبيئية فهي تدل على أن االتنمية املستدامة بركائزها االقتصادية واإلجتم

لدار اآلخرة والواجب أن يشكر اهلل ويبتغي ا يف األرض وله أن ينتفع بها وعليه أال يفسد فيها
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قوبات دنوية واملقرت وما يرتتب عن ذلك من ع ني أخاه اإلنسان كما ورد الوعيد للمفسدوأن يع

د الطبيعية الفقراء إىل الضغط على املوار وأخروية، وألن األغنياء إن مل يفعلوا قد يضطرون

ة من قطع دهم، وما تقوم به الدول الفقريواستنـزافها من أجل احلصول على قوتهم وقوت أوال

ميكن أن يفعله الفقر  يئة على أراضيها ُيَعدِّ مثاال ملااتها، وإقامة للصناعات امللوثة للبجائر لغاب

 1من دمار بيئي.

 يف السنة النبوية: مةاملستداالتنمية املطلب الثاني: ركائز 

ائز أساسية، سنة النبوية إىل ثالث ركيف ال املستدامةز التنمية ائركقسيم تميكن 

 كما يلي:

 األرض:عمارة  – أوال

استعمال املصطلح  كن، وميسية للتنمية املستدامةأحد العناصر الرئيُيَعدِّ االقتصاد  إن

وسيلة اليت تتحقق دالالت هذا املصطلح تتضمن معاني ال ألن املرادف له اإلسالمي عمارة األرض

وتتمثل عمارة  ،يةاهلدف من هذه التنم الوقت نفسه يف بها التنمية املستدامة، كما تتضمن

، سواء لتنميةن من خالهلا إحداث خمتلف أنواع اكل الوسائل اليت ميكيف األرض يف اإلسالم 

روحية...إخل. كما أن  مصحية أ ماجتماعية أ مضرية أح مكانت اقتصادية )صناعية/ زراعية( أأ

ومقصدا  امة، فضال عن كونها غاية دينيةعمارة األرض متثل اهلدف الرئيسي للتنمية املستد

َوَمر  :عاىللقولـه تة اهلل عباد 2:هي، الث مهام رئيسيةلكي يضطلع بثخلق اإلنسان فاهلل شرعيا. 
ن ََ ِإَلَّ لَِْهَعلُبُدوِ  ﴿ َّْ َواْللِ َُ اللِج ََّقل ََرت ﴾١٢َِ  .34الذا

ً  ۖ قَرُلوا : وقوله عز وجل ََ َِّْ َِ ََلِض  ٌَ ِفي األل ِْ ًِ ِإنِ ي َجر َُ ًَلِئ ََ َُِك ََ َوِإذل قَرَل ََبَُّك لَّل ر َوََسل ََ ِسُد ِفْ َل ر َمْ َُه ََ َُ ِفْ ََع َتجل
َُوَ  ﴿ ْلََُّم َمر ََل تَهَعلََّ ُس َلَك ۖ قَرَل ِإنِ ي ََ ِدَك َونُهَقدِ  َل ُْ ُنَسبِ ُح ِبَح َُ َوَنحل َمر َة   ﴾٢٣الدِ   31البق

ر   : وقال تعاىل رُهمل َصرِلح  َِ َُوََ ََ ْلُبُدوا الََّّهَه َمر َوإَِلىَٰ َث ُُم قَرَل ََر قَهولِِ ا ََلِض  َل َْ األل َُُه ۖ ُهَو ََنَشَأَُّم مِ  ْل ِإلَهٍَٰه َغْهل مِ 
ٌََِب مُِّجٌْب ﴿ َُوُه ثُمَّ تُوبُوا إَِلْلِه   ِإ َّ ََبِ ي َق َِ تَهغل ر فَرسل ََ َََُّمل ِفْ ََ تَهَعل . ﴾٢٦َواسل  هَو

 ض:ريفة اليت حتث على عمارة األروحتفل السنة النبوية بالعديد من األحاديث الش

 : عوالزر والتشجري الغرسلى احلث عفي ف -

                                                 
 .8محمد عبد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .8، ص نفس المرجع 2
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ِْ َمرِلكٍ  ْل َََن َِ بل َْ ْل ِهَشرٍِ  َْ  ًَ ََ ُْ َسََّ َُ بل ر ََّ َْ ثَهََّر  دَّ َْ ثَهََّر وٌََِّْع  َََّْْلِه َوَسَََّّم ِإ ل  '': قَرلَ  َْدَّ  قَرَل ََُسوُل الََِّّه َصََّّى الََُّّه 
 ًٌ ََّ ًُ َوِفي ََِدِه َفسل دَُِّمل اللِقَْرَم َْ َََّْى ََ َل  ر قَرَم ََ َِسل  1 ''فَهَّلَْهغل

ن هذا احلديث، أقوى ميف حياة اإلنسان مق آخر ر حتىىل الغرس إ دعوةليس هناك و

ب جيالعمل هنا و .نسان املسلماليت جيب أن يتحلى بها اإلة ريألنه يدل على الطبيعة املنتجة واخل

 ام حبق خالفة هلل يف األرض. لقيل ورييؤدى لذات العمل، ألنه ضرأن 

جرا فالحة األرض، وجعلت ثواب ذلك أقد رغبت السنة النبوية يف الغرس والتشجري وو

احبها إىل صدقة ينميها اهلل عز وجل لص عظيما، فكل ما يصاب من مثار األشجار والزروع هو

 2رات. من طري وسباع وحيوان ودواب وحش يوم القيامة، مبا يف ذلك ما تصيبه أحياء البيئة

َُثُوَ  ﴿ََ َقول الَّه تَعرلى:  َََََهلُتم مَّر َتحل ُْوَ  ﴿٢٢فَه َِ ُْ الزَّا ُْونَهُ ََِل َنحل ََ ُْطَرم ر َفظَّلُتمل ٢١﴾ ََََنُتمل تَهزل ﴾ َلول َنَشرُُ َلَجََعَّلََّرُه 
َُوَ  ﴿ َُّ ََ  الواقَعً ﴾٢١تَه

 ََ ْل َْبلُد الََّ ثََِّي  َْدَّ ًَ ح َو ََْواَن ثَهََّر ََبُو  َْدَّ ُْ َسَِعٍْد  ًُ بل َب ثَهََّر قُهتَهْهل َبرَْدَّ َُ ُْ الل ْل َََن َِ ِْ بل َْ َََة  ْل قَهَتر َْ  ًَ ََْواَن ثَهََّر ََبُو  دَّ َْ ََِك 
ََّْلُه قَرلَ  ِْ َمرِلٍك ََِضَي الََُّّه  َُِس غَ ''  بل ٍَِّم ََهغل ْل ُمسل َََّْْلِه َوَسَََّّم َمر ِم َُ قَرَل ََُسوُل الََِّّه َصََّّى الََُّّه  ْ ر فَهَْألَُّ َل ََُع َِ َلس ر ََول ََهزل

 ٌَ ًٌ  ِمَّلُه طَْهل ًٌ ِإَلَّ ََّرَ  َلُه بِِه َصَدَق ََ ْ َِ  3''. ََول ِإنلَسرٌ  ََول َب
 وحشرات أن يدع أحياء البيئة من طري ومن املالحظ أن هذه األحاديث حتث املسلم على

، وليس الرزاق، وهو يرزق كل ما خلق وغريها تأكل من زرعه غري آسف على ذلك، فاهلل هو

، وعليه أن يطمئن أن حتصل على طعامها مما أنبته اهلل من على اإلنسان أن مينع خملوقات اهلل

اره وحبوبه ما أخذته هذه املخلوقات من مث إىل ِعَظم اجلزاء الذي سيكون له عند مواله نظري

 4وزروعه.

                                                 
يثمي، غاية المقصد فى زوائد المسند، تحقيق: خالف محمود عبد السميع، الطبعة أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اله 1

 .259، ص 1، ج2891، باب في الزرع والغرس، حديث رقم: 1772لبنان،  –األولى، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .7محمد عبد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص  2
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، الطبعة األولى، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  3

باب  2كتاب الحرث والمزارعة، الباب  42، الرقم 2779واإلرشاد، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .438-439، ص ص 1517أكل منه، حديث رقم فضل الزرع والغرس إذا 
 .27محمد عبد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ى ذلك، لزراعة حثت السنة النبوية علوملا كان حفر األنهار والقنوات من مستلزمات ا

 -سنن ابن ماجه  جاءفقد ملؤمن بعد موته، وجعلت شق األنهار من األعمال اليت يلحق ثوابها ا

  :نشرهمله وحسناته بعد موته علما علمه وإن مما يلحق املؤمن من ع - قدمةِكَتاب امل

ثَهََّر ُمحَ  ُِوقُ َْدَّ ثَهََّر َمَل دَّ َْ ٍَِّم  ُْ ُمسل ثَهََّر اللَولُِْد بل َْدَّ  ًَ َِْطَّ  ِْ ِب بل ُْ َوهل ُد بل ََّ ثَهََّر ُمَح َْدَّ َْى  ُْ ََحل ُد بل ََّ َِ َل َذ َُ ُْ ََِبي الل  بل
َََة قَرلَ  ْل ََِبي ُهَََهل َْ ََغَُّ  َْبلِد الََِّّه األل ثََِّي ََبُو  دَّ َْ َِيُّ  ثََِّي الزُّهل ر ََهَّلَحُق و قَرَل ََسُ : '' َْدَّ ََّ َََّْْلِه َوَسَََّّم ِإ َّ ِم ُل الََِّّه َصََّّى الََُّّه 

َحَ ر  ر تَهََََُّه َوُمصل ا َصرِلح  ََُه َوَوَلد  ُه َوَنَش ََ َََّّْ ر   َ َِّْل تِِه  َسََّرتِِه بَهَعلَد َمول َْ َِِّه َو ََ َْ ْل  َْ ِم ِم َُؤل ا بَهََّرهُ وَ الل ِجد  ت ر  ََّثَُه ََول َمسل ََول بَهْهل
 ِْ ْل بهَ َِلبل َْرتِِه ََهَّلَحُقُه ِم َْ ِتِه َو ْل َمرلِِه ِفي ِصحَّ ر ِم ََ َََج ِل ََ  ً ََاُه ََول َصَدَق َ ا ََجل َل َِ بَهََّرُه ََول نَه تِهِ َعل السَِّبْ  1.''ِد َمول

 . الناسسؤال ن ع وي لالستغناء بهلعمل اليدايف جمال العمل والصناعة، حثت السنة على  -

ثَهََّر  وقد جاء يف نص احلديث: دَّ ُْ ُموَسىَْ ََاِهُْم بل بهَ  :ِإبهل ِل ُْ َُوُن ََ  يََنََ ٍَ  ،َِْْسى بل ْل ثَهول ِْ َمَعلَدا  ،َْ رِلِد بل َِ ْل  َْ ،َ 
ََّْلهُ  َداِِ ََِضَي الََُّّه  قل َِ ْل الل ْل ، َْ َََّْْلِه َوَسَََّّم قَرلَ  الَّبيَْ ٌد طَ : '' َصََّّى الََُّّه  َْ ََ ََ ََ َمر ََََّ ْل ََ ل ََألَُّ َ ا ِم ْهل َِ ْل ََعرم ر َق ُُّّ  ِم

َِ ََِدهِ  ََ َِ ََِدهِ  ،َْ ََ َْ ْل  َُ ِم َََّْْلِه السًََّلِ ََّرَ  ََألَُّ ََاُوََ   2'' َوِإ َّ نَِبيَّ الََِّّه 
لكريم عنه يف قوله القرآن ا احلديد كما جاء يف داود كان يصنع ومن املعروف أن نيب اهلل 

ُُم مِ  تعاىل:  ِصََّ ُُمل لُِتحل ًَ لَُبوٍس لَّ ََع ََّرُه َصَّهل َل َََّّْ رََُِّ َو َُ َل ََنُتمل  ََ مل ۖ فَه ُُ  .87األنبْرُ  ﴾٠٣وَ  ﴿ْ بَألِس
ۖ  وَ وقوله عز وجل:  ََ هل ۖ  ََر ِجَبرُل ََوِ ِبي َمََعُه َوالطَّْ ََاُووََ ِمََّّر َفضلًل  ََّر  َل ٦٣ََلََّّر َلُه اللَحِدََد ﴿َوَلَقدل آتَهْهل ََ ْل ﴾ ََِ  ا

َُّوا َصر ََ ْل َِۖ  َوا َل َل ِفي السَّ َُّوَ  َبِصٌَْ ﴿َسربَِغرٍت َوَقدِ  ََ ر تَهَعل ََ رۖ  ِإنِ ي ِب  .22-27سبأ  ﴾٦٦ِلح 
 :ثانيا: االهتمام باإلنسان

ها، لذلك ستدامة، وهو غايتها، والقائم بوملا كان اإلنسان هو أساس برامج التنمية امل

هم عنصر من عناصر أ نمية قدراته، باعتبارهأعلت السنة النبوية قيمة اإلنسان واهتمت به وبت

ن غريه من سائر يف األرض دواهلل خليفة وهو  ،البيئة، بل إن البيئة نفسها مسخرة خلدمته

 املخلوقات.

                                                 
أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء األول، دار إحياء الكتب   1

: باب ثواب معلم الناس الخير، حديث رقم 17الباب فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، كتاب المقدمة،  -العربية 

 .87-88، ص ص 141
: باب كسب الرجل وعمله 23كتاب البيوع، الباب  54أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، مرجع سبق ذكره، الرقم  2

 .477، ص 1791بيده، الحديث رقم: 
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تى لغري املسلمني، ح ة على حرمة الدماءنبويال سنةلت اشددففي جمال احملافظة على النفس  -

 ويف نص احلديث:

 ِْ ُْ َغسَّرَ  بل ُد بل ََّ ثَهََّر ُمَح ثهَ َْدَّ َْدَّ َِيُّ، قَرَل:  ٍَ الز ََِر ََِِر  ُْ ُد بل ََّ ثَهََّر ُمَح دَّ َْ ََِة قَرَل:  ًَ، بِرللَبصل ْل َجبَهََّ َْ  ، ِِ َِ َْبلُد اللَوا ََّر 
ََةَ  ُل ْل ََِبي َب َْ  ، ِْ ِْ اللَحَس َْ ُْبَهْلٍد،   ِْ َِو بل َل َََّْْلِه َوَسَََّّم قَرَل:  :َْ ََ ''ََ َّ ََُسوَل الََِّّه َصََّّى الَُّه  ْل قَهَت َِ  َم َلس ر ُمََعرِهَدة  بَِغْل نَه

ََِة  ْل َمِسْ ر َلُْوَجُد ِم ََ َََِح ر، َوِإ َّ  ََ َََِح ًَ، ََ ل ََُشمَّ  َََّْْلِه اللَجََّّ  ََّ َْزَّ َوَج َِ الََُّّه  ََّ َْ ر  ََ  َِّ َْرٍِ مِ ِْ  ًِ  1''رَئ
تل اإلنسان ال حبقها، فإنه نهى أيضا عن قوإذا كان اإلسالم قد نهى عن قتل نفس اآلخر إ

ُُ  ، يقول عز وجل:سهلنف ََّ ُُم بَهْهل َواَل َْ آَمَُّوا ََل تَألََُُّّوا ََمل ر الَِّذَ ََ ََاٍض ََر َََهُّ َْْ تَه ََة   ُُوَ  ِتَجر َِ ِإَلَّ ََ  َت م بِرللَبرِط
ر ﴿  َ ْ ِْ ُُمل ََ مل   ِإ َّ الََّّهَه ََّرَ  ِب ُُ ََُس تُهَُّوا ََن ُُمل   َوََل تَهقل  الَّسرُ. ﴾٦٩مِ َّ

َْ  ويف احلديث: ثَهََّر  ثهَ َْدَّ دَّ َْ  ، ِِ َِ ُْ الَحر رِلُد بل َِ ثَهََّر  َْدَّ َْبلِد الَوهَّرِب،   ُْ رَ ، قَرَل: بلُد الََِّّه بل ََ ْل ُسََّْل َْ  ،ًُ َُُعلَب ََّر 
َََّْْلِه َوَسَََّّم قَ  ِْ الََِّّبيِ  َصََّّى الَُّه  َْ ََّْلُه،  َََة ََِضَي الََُّّه  ْل ََِبي ُهَََهل َْ  ، ُِ َواَ ، ََُحدِ  َُ ذَّل َعل َِ ْل )رَل: َس ٍَ َم ْل َجَب ََّى ِم تَهََ
ر فَهقَ  ًَّ ْل َتَحسَّى ُس ا، َوَم ر ََبَد  ََ ا ِفْ ا ُمَخََّّد  رِلد  َِ ََّى ِفِْه  َََّّم ََهتَهََ ََ َِ َج َو ِفي نَر َُ َسُه، فَه َل ََ نَه ُه ِفي ََِدِه فَهَقَت َُّ َسُه، َفُس َل ََ نَه َت

ا، َومَ  ر ََبَد  ََ ا ِفْ ا ُمَخََّّد  رِلد  َِ َََّّم  ََ َِ َج َسُه ِبَحِدََدٍة، َفَحِدََدتُ ََهَتَحسَّرُه ِفي نَر َل ََ نَه ر ِفي َبطلَِِّه ِفي ْل قَهَت ََ ُه ِفي ََِدِه َََجُأ ِب
ا ر َََبد  ََ ا ِفْ ا ُمَخََّّد  رِلد  َِ َََّّم  ََ َِ َج  2(.نَر

جودا وعدما جل، فهو املالك احلقيقي هلا ووقد علل الفقهاء ذلك بأن النفس ملك هلل عز و

جوب حفظها، ومن ا عليها، وهذه األمانة تقتضي منه ووأمينوتصرفا، وليس اإلنسان إال حارسا 

 3.ذلك تناول األكل والشرب ملا فيه من قوامها

وجعلت  ،اجلائع ة على إطعامنبويال سنةال تثحيف جمال توفري األمن الغذائي والكسائي،  -

َُمل وَ  ز وجل:، يقول اهلل عذلك ركنا من أركان اإلميان ُدوا َمََّرِفَع َل ََ َم الََّّهِه ِفي َََّ لِ َْشل رٍِ مََّعلَُّوَمرٍت ََذلََُُّوا اسل
َُوا اللَبرِئ ََ اللََِقََْ ﴿ ر َوََطلَِع ََ َُّوا ِمَّهل ُُ ۖ  َف َنهلََعرِِ ًِ األل ََ ْ َِ َُم مِ ْ َب َِقَه  الحج. ﴾٦٠َََّْىَٰ َمر ََ

                                                 
أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين، ناسخ  أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن 1

 .494، ص 2788الزرقاء، األردن،  –ومنسوخه، تحقيق سمير بن أمين الزهيري، الطبعة األولى، مكتبة المنار الحديث 
لسم والدواء به وما باب شرب ا 39كتاب الطب، الباب  99أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، مرجع سبق ذكره، الرقم  2

 .2147، ص 3998يخاف منه والخبيث، حديث رقم 
 .29محمد عبد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص  3



 ضعيةينية والووإرتباطها مبختلف املرجعيات الدمي التنمية املستدامة كإطار نظري ومفاهيالفصل الثاني 

99 

 

ٍَو ََِضيَ فَعْ  َل َْ  ِْ َْبلِد الََِّّه بل ْل  َْ  ،َِ ْل ََِبي الَخْل َْ ْل ََزََِد،  َْ ثَهََّر الََّّْلُث،  دَّ َْ رِلٍد، قَرَل:  َِ  ُْ َُو بل َل ر، ََ َّ ا َْ ََ َُ ََّْهل لََُّّه 
؟  ٌَ ْهل َِ ًلَِِ  َََّْْلِه َوَسَََّّم: ََيُّ اِْلسل ْل طَّ ُتطلَِعُم ال)َقرَل: فََُجًل  َسَأَل الََِّّبيَّ َصََّّى الَُّه  ََ َوَم َََْفل ْل  َََّْى َم  َِ َََُ السًََّل َِ، َوتَهقل ََعر

َِفل   .1(َلمل تَهَعل
ذلك  واب هذا العمل عظيما، مبا يفيف احلديث القدسي ما يؤكد ذلك وجيعل ث وجاء

 2. كسوة العاري
َِِميُّ  َْبلدِ  فَعْ ا َِ الدَّ ََا َل ِْ بَه ِْ بل ََ ْل َْبلِد الََّ  ُْ ٍد الد ِ  :الََِّّه بل ََّ َْ ُمَح ثَهََّر َمَلَواُ  ََهَعلَِّي ابل دَّ ِقيَّ َْ َْبلِد  :َمشل  ُْ ثَهََّر َسَِعُْد بل َْدَّ

ِْ ََزَِدَ  ًَ بل ْل ََبََِْع َْ ََِ ََ اللَخولََلِني ِ  ،اللََعزَِِز  َل ْل ََِبي ِإ ْل ََِبي َذَ ٍ  ،َْ ْل الََِّّبيِ  صَ  َْ َََّْْلِه َوَسََّّمَْ ْل  ،َ ََّّى الََُّّه  َْ ر َََوى  ََ ِه الََّّ  ِفْ
ِسي) :تَهَبرَََك َوتَهََعرَلى ََنَُّه قَرلَ  َل َََّْى نَه َُ الظَُّّلَم  ََّمل َْ َِي ِإنِ ي  َِْبر ُُمل ُمَحََّم رَوَجََعَّلُتُه بهَ  ،ََر  ََّ َُوا ،ْهل َِي   ،َفًَل َتظَرَل َِْبر ََر 

ْل َهَدَهلُتهُ  ُُمل َضرلٌّ ِإَلَّ َم دَُِّمل  ،ََُُّّّ ُدوِني ََهل َل تَه َِي ََُُّّّ  ،فَرسل َِْبر ْل ََطلَعَ ََر  ُتهُُمل َجرِئٌع ِإَلَّ َم ُُمل  ُ، َل َل َُوِني َُطلَِع َتطلَِع ََر  ،فَرسل
تُهُ  ْل َََّسول ٍَ ِإَلَّ َم َْر ُُمل  َِي ََُُّّّ ُُمل  ،َِْبر ُس ُسوِني َََّل ُل َت ِطُئوَ  بِر ،فَرسل ُُمل ُتخل َِي ِإنَّ َِْبر َِ ََر  ر ََ َِ َوالَّهَّ نُوَب  ،لََّّْل َُ الذُّ َِ َوََنَر ََغل

َْع ر َِ ُُمل فَرسل  ،َج َل َل َِ َُوِني ََغل َِ َُُّغوا َضَ ِي فَهَتُضَُّوِني ،تَهغل ْل تَهبهل ُُمل َل َِي ِإنَّ َِْبر َِعي ،ََر  َل َُُّغوا نَه ْل تَهبهل َََُعوِني َوَل َِ  ،فَهتَهَّهل َِْبر ي ََر 
َََُّمل  ِِ ُُمل َوآ ُُمل  ،َلول ََ َّ ََوََّل مل َوِجََّّ ُُ ٍد ِمَّل ،َوِإنلَس ِْ ٍَ َوا َََّْى ََتهلَقى قَهَّلِب ََُج ئ ر ،ُُمل ََّرنُوا  ْهل َُ ُِي  ََ َذِلَك ِفي ُمَّل َِا ََر  ،َمر 

َََُّمل  ِِ ُُمل َوآ َِي َلول ََ َّ ََوََّل ُُمل ، َِْبر ُُمل َوِجََّّ ُُمل ،َوِإنلَس ٍد ِمَّل ِْ ٍَ َوا َِ قَهَّلِب ََُج َََّْى ََفلَج ُِي  ،ََّرنُوا  ْل ُمَّل َمر نَهَقَص َذِلَك ِم
ئ ر ْهل َُ،  ََ ِِ ُُمل َوآ َِي َلول ََ َّ ََوََّل َِْبر ُُمل  ،َُّمل ََر  ُُمل َوِجََّّ ٍد َفَسأَلُ  ،َوِإنلَس ِْ ََّ ِإنلَسرٍ   ،وِنيقَرُموا ِفي َصَِعٍْد َوا َُّ َُ ْلطَْل فََأ

أَلََتهُ  ََ  ،َمسل ََ اللَبحل ِِ َل َْ ُُّ ِإَذا َُ َِخل ر ََهَّهلُقُص الل ََ َِّْلِدي ِإَلَّ ََّ ر  ََّ ِْبَ  ،َمر نَهَقَص َذِلَك ِم ْل ََر  ُُمل َُ رُل ََ ْل ر ِهَي ََ َِي ِإنَََّ ر ر ََ ِصْ
ُُمل  َّرَهر ،َل ُُمل ِإ دل الََّّهَ  ،ثُمَّ ََُوفِ ْ ََ َ ا فَهَّلَْحل ْهل َِ ْل َوَجَد  ََ ََ َذِلَك َفًَل ََهَُّو  ،َف ْل َوَجَد َغْهل َسهُ َوَم َل َّْ ِإَلَّ نَه    3(.َم

عكس لكساء ال يستطيع أن ينتج، وينفاإلنسان الذي به عوز إىل الطعام والشراب وا

تمعات الفقرية اليوم وخري مثال على ذلك ما نراه يف اجمل ،الطبيعية فتتدهورعجزه هذا على البيئة 

 يف إفريقيا.

 أن الدول يئة يف هذه اجملتمعات، يف حنيفالفقر يقف حجر عثرة أمام استغالل ثروات الب

 4لى األسعار.حفاظا ع احلبوب يف البحر، الغنية تنتج ما يفيض عنها فتلجأ إىل إغراق فائض

                                                 
: باب إطعام الطعام من 9: كتاب اإليمان، الباب 1أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، مرجع سبق ذكره، الكتاب  1

 .9، ص 21اإلسالم، حديث رقم 
 .29بد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص محمد ع 2
أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، الطبعة الثانية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  3

بر والصلة واآلداب، : كتاب ال43، الكتاب 1777والدعوة واإلرشاد، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .2217-2218(، ص ص 1399)-33-[9391باب تحريم الظلم، الحديث رقم: ] -23المعجم 
 .28محمد عبد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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م ترويع حيرِّ سلمصلى اهلل عليه ولرسول الكريم ا حتقيق األمن النفسي جند أنيف جمال  -

عتقاده أن حدهم حبال فوق نائم فيفزعه الاملسلم، حتى لو كان ذلك مقصده املزح، كأن جيرِّ أ

، وقد السالحترويعه أن يشري امرؤ إىل آخر ب ويندرج حتت محاية اإلنسان وعدم، احلبل أفعى

ََّدٌ َْ جاء يف احلديث:  ثَهََّر ُمَح َْبلُد الَََِّّاقِ  :دَّ ََنَر  بَه ِل ََ،  ٍَ ََ ْل َمَعل رٍِ  ،َْ ََّ ْل َه ْل الََِّّبيِ  َصََّّى  :َْ َْ َََة   َُ ََبَر ُهَََهل َعل َِ َس
َََّْْلِه َوَسَََّّم قَرلَ  ََّ ) :الََُّّه  َِي َلََع ِْه بِرلسِ ًَلِح فَِإنَُّه ََل ََدل ِِ َََّْى ََ دَُُّمل  َْ َُِشَُْ ََ ٍََة اََل  َل ُْ ْلطَرَ  ََهَّلزُِع ِفي ََِدِه فَهَْهَقُع ِفي  لشَّ

 َِ ْل الََّّر  1(.ِم
عن كل ما يذهب ملسلم ا نهت السنة النبويةإلنسان، اعقل احملافظة على سالمة ويف جمال  -

ختلفة ا يف ذلك اخلمور مبسمياتها املمببالعقل أو يتسبب يف تغييب الوعي وفتور البدن، 

  تعاىل: ، يقول اهللتعددةواملخدرات بأنواعها امل

ْلطَر ِ  َِ الشَّ ََ َْ ْل  َِجل ٌَ مِ   ُِ َِلََل َنَصرُب َواألل ْلِسَُ َواألل ََ َُ َوالل َل ر اللَخ َْ آَمَُّوا ِإنَََّ ر الَِّذَ ََ َُِّحوَ  فَ  ََر َََهُّ َل ُُمل تُه َتَُِّبوُه َلََعََّّ رجل
ُم اللََعدَ ٩٣﴿ ُُ ََّ ْلطَرُ  ََ  َُوِقَع بَهْهل ََُِد الشَّ َُ ر  َِ َوََصُ ﴾ ِإنَََّ ْلِس ََ َِ َوالل َل َُ ِفي اللَخ ِْ اَوَة َواللبَهغلَضر َْ َِ الََّّهِه َو َْْ ذَّل دََُّّمل 

َُوَ  ﴿ َل ََنُتم مَُّّتَه ََ  الَرئدة. ﴾٩٦الصًََّلِةۖ  فَه
َضي الَّه َََّْر قرل: قرِ ََْ َّْى الََّبَ ْ ْو مسدَ: ْدثَّر َحي، ْْ َبي ْْر : ْدثَّر ْرمَ، ْْ ابْ ََْ 

ََم الخََ وهي مْ َِسً: الَعَّب، والتََ، والَعسَ، والحَّطً، والشَعَْ، والخََ مر ِرمَ فقرل: َمر بَعد،  نزل تح
 2الَعقَ.

ىل هو قوله إن أول ما نزل من كتاب اهلل تعافيف جمال احلث على طلب العلم واألخذ به،  -

 تعاىل: 

مِ  ِْ  الََّّههِ  ِبسل هَٰ ََ ْل ْمِ  الََّ ِْ َََل : الََّ مِ  اقهل ََّقَ  الَِّذي ََبِ كَ  بِرسل ََّقَ  ﴾٦﴿ َِ نَسر َ  َِ ْل  اْللِ َََل  ﴾٦﴿ َََّْقٍ  ِم ََُِ  َوََبُّكَ  اقهل ََّل  ﴾٢﴿ األل
نَسر َ  َََّّْمَ  ﴾١﴿ بِرللَقََّمِ  َََّّْمَ  الَِّذي  الََّق. ﴾١﴿ ََهَعلََّمل  َلمل  َمر اْللِ

ر ََر وقوله عز وجل: ََ َْ  َََهُّ ََ  ِإَذا آَمَُّوا الَِّذَ ُُمل  ِقْ ََسَُّحوا َل َجرِل َِ الل  ِفي تَه َسحِ  فَرفلَسُحوا ََ َل ََ  َوِإَذا ُُمل ۖ لَ  الََّّههُ  ََه  نُشُزواا ِقْ
َلَفعِ  فَرنُشُزوا َْ  الََّّههُ  ََه ُُمل  آَمَُّوا الَِّذَ َْ  ِمَّ َََجرتٍ  اللَِعَّلمَ  َُوتُوا َوالَِّذَ ر َوالََّّههُ  ۚ   ََ ََ َُّو َ تهَ  ِب ََ ٌَ  َعل ِبْ  الَجرَلً ﴾٦٦﴿ َِ

َُِّك  ويقول تعاىل: ََ َِ ََ فَهتَهََعرَلى الََّّهُه الل َل بِرللُقَلآِ  ِمْ قَهبل ر  اللَحقُّ ۗ َوََل تَهَعلَج  َ َِّْل ِني  َِِل ُُْه ۖ َوقَُ ََّبِ   ْل َُهقلَضىَٰ إَِلْلَك َو
 طه. ﴾٦٦١﴿

                                                 
: باب قول النبي صلى الله عليه 9كتاب الفتن، باب  71أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، مرجع سبق ذكره، الرقم  1

 .2483-2484، ص ص 9791وسلم: من حمل علينا السالح فليس منا، الحديث رقم: 
 .2174، ص 3382: الخمر من العنب وغيره، الحديث رقم: 1كتاب األشربة، باب  94نفس المرجع، الرقم  2
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نفيذ برامج خيفى دور العلم والتعلم يف ت عنيت السنة النبوية بهذا املوضوع، والكما و

أداء العمل  طوير أو إدراك ألسسحبث أو ت التنمية املستدامة، فمن دون العلم ال يكون هناك

هنية المة الصناعية والصحة املبشكل صحيح وبدون حدوث مشكالت تؤثر يف مستوى الس

  لب العلم والتماس أي طريق له.والبيئة. ونكتفي هنا حبديث نبوي يف الدعوة إىل ط

يُّ وَََ  ومم ورد يف صحيح مسلم: َِ ْ َِ َْى التَّ ُْ ََحل َْى بل ثَهََّر ََحل دَّ َداِنيُّ بُو َْ َل ََ ُِ الل ُْ اللََعًَل ُد بل ََّ ًَ َوُمَح َب ْهل َُ ُْ ََِبي  َِ بل ُل َب
َْى" ُظ لَِْحل َْى "َوالَََّّل ََنَر :قَرَل ََحل بَه ِل ََا ِ  ،ََ َِ ََشِ  :َوقَرَل اْلل ْل َ ْل األل َْ ثَهََّر ََبُو ُمََعرِوًَََ  دَّ ْل ََِبي َصرِلحٍ  ،َْ ْل ََِبي ُهَََهلَََة  ،َْ َْ

َََّْْلِه َوَسََّّمَ قَرَل ََُسوُل : قَرلَ  نهلَْر) :الََِّّه َصََّّى الََُّّه  ْل َََُِّب الدُّ ً  ِم ٍْ ََُّلَب ِم ْل ُمؤل َْ  ََ ََّ ْل نَه ْل َََُِّب  َم ً  ِم ََّْلُه ََُّلَب ََّ ََ الََُّّه  نَه
ََةِ  ،ََهولِِ اللِقَْرَمًِ  ِِ نهلَْر َواْلل َََّْْلِه ِفي الدُّ ََ الََُّّه  ٍَ ََسَّ َََّْى ُمَعلِس  ََ ْل ََسَّ ََةْل سَ َومَ  ،َوَم ِِ نهلَْر َواْلل ََُه الََُّّه ِفي الدُّ ر َستَه  َ َِّ  ،ِ تَهََ ُمسل

ْهِ  ِِ ََ  ِ َْول َْولِ  اللََعبلِد َمر ََّرَ  اللََعبلُد ِفي  َِّْل  ،َوالََُّّه ِفي  َِ َُ ِفِْه  ََِق ر ََهَّلَت ْل َسَََّك َط ََِق ر ِإَلى َوَم ََ الََُّّه َلُه بِِه َط ََّ ر َس  َ
َع قهَ  ،ِ اللَجًََّّ ََ َت ْل بُهُْوِت الََّّهِ َوَمر اجل ٍَ ِم ٌِ ِفي بَهْل َُّوَ  ََِّترَب الََّّهِ  ،ول َُمل َوََهَتَداََسُ  ،ََهتهل ََّه ًََُُِّْ  ،ونَُه بَهْهل مل السَّ َِ َََّْْل َل   ،ِإَلَّ نَهزََل

 ًُ َُ ًَلِئ ََ َُمل الل ََّتهل َْ ًُ َو ََ ْل َُمل الََّ َِّْلَدهُ  ،َوَغِشَْهتهل ْل  ََ ْل َبطََّأ بِهِ  ،َوذَََََُّهمل الََُّّه ِفْ ََ َوَم َْ َِعل بِِه َنَسُبهُ      1.(َُُّه َلمل َُسل

 وحماية البيئة: وصيانتهاحماية الموارد الطبيعية ثالثا: 
توفري الغذائية و لطبيعية الالزمة إلنتاج املوادحتتاج التنمية املستدامة إىل محاية املوارد ا

زراعة، ومصادر املياه رتبة الصاحلة للاملوارد يف ال ، وتتمثل هذهمصادر الطاقة ومواد البناء

 ، واملعادن. لوقودائد األمساك(، وخمتلف أنواع الالزمة للري، والثروة احليوانية )مبا فيها مصا

ث نقص يف تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدو يف صيانة املوارد الطبيعية اليت واإلخفاق

حبدوث نقص ة كفيل الالزمة للصناع يانة املواردكما أن اإلخفاق يف ص ،األغذية يف املستقبل

هلذا فإن ترشيد و ،الت وإنشاءات ... إخلتوفري متطلبات احلياة واحلضارة من معدات وآيف 

 ،البيئة، واحملافظة عليها َعدِّ من أهم الوسائل العملية حلمايةُي استهالك املوارد والثروات الطبيعية

 2. ية املستدامةلتنمإحدى اآلليات األساسية لتحقيق ا كما ويعترُب

                                                 
لدعاء والتوبة واإلستغفار، : كتاب الذكر وا43أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، مرجع سبق ذكره، الكتاب  1

 .2295(، ص 1977)-58[ 9835: باب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر، الحديث رقم: ]22المعجم 
 .15محمد عبد القادر الفقي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ة كافة، على االعتدال يف شؤون احليا وقد اهتم اإلسالم بهذه القضية، فحثِّ األفراد

يد يف اإلنفاق وقد جعل اهلل عز وجل قضية الرتش ،فال إفراط وال تفريط، وال إسراف وال تقتري

  :واالستهالك من صفات املؤمنني، فقال تعاىل
ََُقوا َلمل  َْ ِإَذا ََن ِلَك قَهَوام ر ﴿َوالَِّذَ َْ ذََٰ َُوا وَََّرَ  بَهْل تُه َُِفوا َوَلمل ََهقل َقر   ﴾٢٦َُسل  99الَ

َِفُ  وقال سبحانه: ََبُوا َوََل ُتسل ُل ِجٍد وَََُُّّوا َوا َِ  َمسل ََِّْد َُّ ُُمل  َََِِّهَت ُُِذوا   َِ ََ َْ ََر بََِّي آ َِِفْ َُسل وا   ِإنَُّه ََل َُِحبُّ الل
َاف ﴾٢٦﴿  52األْ

 منظم بشكلو إليها احلاجة حسب ملواردا استهالك أو امباستخد رتشيدويكون ال

لنفط مثل مصادر الوقود األحفوري من اإن هناك ثروات وموارد غري متجددة ) إذ وخمطط،

ة ممكنة فيد من هذه املوارد أطول فرتوالفحم( تنفد باالستهالك بشكل تدرجيي، ولكي نست

 جيب علينا ترشيد استهالكها. 

ؤدى إىل حرمان ا من األنانية املذمومة، إذ إنه ياملوارد ميثل نوع واإلسراف يف استخدام

وفري وسائل اإلنتاج بشتى صورها عن ت اآلخرين من هذه املوارد، كما أنه يؤدي إىل قصور

اهلل عز وجل  لى ذلك، فإن يف اإلسراف إهدارا لنعموعالوة ع، املتطلبات األساسية للمجتمع

هذه النعم والعمل  العتدال، فهما يعنيان احملافظة علىيد واومضيعة هلا، على النقيض من الرتش

ألرض بإهالك ت هذه الركيزة أيضا عدم الفساد يف اويندرج حت، على استدامتها واالنتفاع بها

تؤثر يف جودة  د، أو يف استخدام املواد اليتاحلرث والنسل، وجتنب اإلسراف يف استخدام املوار

إىل  ، مما يؤديداتاألمسدة الكيميائية واملبي تخدامف يف اساإلسراهذه املوارد ونوعيتها، ك

نسان واحليوان اإل اءغذ ثيد احلياة الربية، وتلويهدر والبحريات، وتااألنهنوعية مياه تدهور 

  .ورطيوال

يئة ورعايتها، املستدامة واحملافظة على الب وقد ربطت السنة النبوية الشريفة بني التنمية

ان، ذى من الطريق شعبة من شعب اإلميكما ربطت بينهما وبني اإلميان، فجعلت إماطة األ

توجب دخول  وان اهلل وجنته، واإلساءة إليهاواإلحسان إىل أحياء البيئة مدعاة إىل الفوز برض

 النار. املسيء 

 طبيعيةمحاية املوارد الحتث على  وحتفل السنة النبوية بالعديد من النصوص اليت

 قي وفضل ذلك.والس والزرع والتشجري لغرسااحلث على ومنها ما مت ذكره ك وصيانتها
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 لى اهلل عليه وسلم خريلنا يف رسول اهلل ص ،اهلدر من يةاملائ املصادر على احملافظة جمال يف -

 ابْ جبَ قرل: سََعَ َنسر ْدثَّر مسَعَ قرل: ْدثَّي ْدثَّر َبو نَعْم قرل: ،بها يف هذا اجملال قدوة حيتذى
توضأ برلًَ برلصرع إلى َِس َو َّر  َغتسَ َغسَ صَّى الَّه َّْْه وسَّمالَّبي َّر  َقول: )  1.(د  َمداَ، َو

  القتصاد. للغسل والوضوء، واستحباب ا فهذا احلديث يدل على كراهة اإلسراف يف املاء

  كار،سية نهت السنة النبوية عن االحتيف جمال احملافظة على املوارد الطبيعية األسا -

ََّْلهُ  َْبلدِ فَعْ  َََة ََِضَي الََُّّه  ْل ََِبي ُهَََهل َْ ََِج،  ْل ِْ اأَل َْ  ،َِ ْل ََِبي الز ِنَر َْ ََنَر َمرِلٌك،  بَه ِل ُْ َُوُسَف، ََ : ََ َّ ََُسوَل الََِّّه الََِّّه بل
َََّْْلِه َوَسَََّّم قَرَل:  َلُ '' َصََّّى الَُّه  َُ َََّع بِِه ال َل ُِ ِلُْ ر ََ َُ ال ََُّع َفضل َل َُ  .2'' َلَ 

حقيق التنمية أنها وضعت قواعد وقيما عظمى لتحث الباجيد  سنة النبويةتقراء الاس من

ختلف صورها، ى العمل وحتقيق التنمية املتكاملة مبوأنها حثت عل املستدامة ومحاية البيئة،

 اإلنساناية واإلحسان إليها، مبا يف ذلك مح وعملت على محاية املخلوقات اليت تعيش على األرض

د ومقدرات وفق ع االستفادة مما يف األرض من موارم، أخيه اإلنسان من ظلمو من شرور نفسه

لى حتديد لسنة النبوية يف هذا اجملال عضوابط خاصة من غري إفراط وال تفريط، ومل تقتصر ا

خالقيات التعامل  هلا، بل تعدِّت ذلك إىل جعل أأساليب الثواب للمحسنني للبيئة والعقاب للمسيئني

 سلم ويراقب يف أدائه ربه.كا محيدا جيب أن يلتزم به املمع البيئة سلو

 الدولي:الصعيد  على املستدامة التنمية املطلب الثالث: تعزيز

نسانية العاملية ذات األبعاد اإل حتقيق التعاون يف حل املشاكل مل يزل 5491ذ نم

شجيع على احلريات والتام احلقوق اإلنسانية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتعزيز احرت

عن حتسني رفاه  فضال أو اللغة أو الدين األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس

لفهم العاملي للتنمية وتغري ا، حدة تركيزا شديداالناس أحد اجملاالت اليت تركز عليها األمم املت

التنمية اليت  ة املستدامةأن التنميآلن االتفاق على بالفعل خالل السنتني املاضيتني، وعلى البلدان ا

                                                 
: باب الوضوء بالمد، 48: كتاب الوضوء، الباب 4أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، مرجع سبق ذكره، الكتاب  1

 .48، ص 172الحديث رقم: 
: باب من قال إن صاحب 1: كتاب المساقاة، الباب 41أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، مرجع سبق ذكره، الكتاب  2

 .493، ص 1535الماء أحق بالماء، الحديث رقم: 
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وفر أفضل السبل ت لرفاه االجتماعي ومحاية البيئةاالقتصادي وزيادة انمو تعزز االزدهار وال

 .لتحسني معايش الناس يف كل مكان

 هي إمنا احلقوق، من وغريها نظيفة بيئة يف واحلق املستدامة، التنمية يف احلق إن
 من كثري يناأرا وهلذ عنها، التخلي أو االستغناء ميكن ال اليت اإلنسان حقوق صميم من

 لضمان احلق بهذا املرتبطة الدولية واملواثيق االتفاقيات من العديد على صادقت العامل دول
 ءاإز واحلكومات الدول مسؤولية من اإلنسان حقوق أن فكرة الدول وتقبلت حتقيقه،

 بالتنمية مرتبط عاملي احلق هذا وألن صيانتها، لضمان الدولي اجملتمع مقابل يف جمتمعاتها
 التنمية تقرير فكان املتحدة، األمم عقدتها اليت الدولية تااملؤمتر طريق عن البشرية
 .املستدامة البشرية والتنمية اإلنسان حقوق بني للربط األوىل اللبنة هو 0222 لعام البشرية

 املتحدة األمم تراراوق نصوص يف اإلنسان حقوق من كحق املستدامة التنمية حلقا
 ديباجته يف جاء والذي التنمية يف احلق إعالن ومنها اإلنسان، حلقوق الدولية اتهارومؤمت

 التحسني تستهدف شاملة وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية عملية هية لتنمي: ابأن

 واحلرة النشطة مشاركتهم أساس على مجيعهم داواألفر بأسرهم السكان لرفاهية املستمر

 حق على التأكيد مت قد بل، 1عنها النامجة للفوائد العادل التوزيع ويف، التنمية يف واهلادفة
 سيادتهم واىل حبرية والثقافية واالجتماعية االقتصادية تنميتها حتقيق إىل السعي يف الشعوب

 واألمن السلم أن من تؤكده ما ىلإو الطبيعية، واملوارد الثروات مجيع على والكاملة التامة
 حقوق من حق التنمية يف احلق وأن، الرئيسيني التنمية يف احلق إعمال اعنصر هما الدوليني
 يكونون الذين دراواألف لألمم حق التنمية يف الفرص تكافؤف، وأن للتصر قابل غري اإلنسان

 .اءالسو على األمم

 التنمية يف احلق: أن اإلعالن يف األوىل املادة من األوىل بالفقرة جاء ما يف وبالنظر
 الشعوب وجلميع إنسان لكل حيق ومبوجبه للتصرف، قابل غري اإلنسان حقوق من حق

 بهذه والتمتع وسياسية، وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية حتقيق يف واإلسهام املشاركة
 وما تاما، إعماال األساسية واحلريات اإلنسان حقوق مجيع إعمال فيها ميكن اليت التنمية

                                                 

 4المؤرخ في  218/42المتحدة،  لألمم العامة الجمعية قرار بموجب المأل على ونشر التنمية، اعتمد في الحق إعالن 1 

 .2، ص2789ديسمبر 
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 اإلنسان، حقوق من احلق هذا اعتبار على املؤكدة املادة ذات من الثانية الفقرة عليه نصت
 يف الشعوب حلق التام اإلعمال على أيضا التنمية يف اإلنسان حق ينطوي فيها جاء واليت
 اخلاصني الدوليني العهدين من الصلة ذات األحكام عاةرام مع يشمل الذي املصري، تقرير

 مجيع على التامة السيادة ممارسة يف للتصرف القابل غري حقها ممارسة اإلنسان حبقوق
 1.الطبيعية ومواردها ثرواتها

الفقرة  55ة املادص ن املتحدة األمم تاراوقر نصوص يف الواردة القانونية األسانيد ومن

 املتصل االستخدام أسباب وتوفري للمعيشة أعلى مستوى حتقيق فيه جاء والذي امليثاق، من أ
 ديباجة يف ورد وما ،2 واالجتماعي االقتصادي والتقدم التطور بعوامل والنهوض فرد، لكل
 لإلعالن وفقا العليا املثل لتحقيق فيه جاء إذ اإلنسان، حلقوق الدوليتني االتفاقيتني من كل

 سبيل هو والفاقة اخلوف من ومتحررينرار أح البشر يكون أن يف اإلنسان حلقوق العاملي
 واالقتصادية االجتماعية حبقوقه التمتع من إنسان كل لتمكني الضرورية الظروف تهيئة

 ة.والسياسي املدنية حبقوقه وكذلك والثقافية،

قمة ريو أو  لتنمية املستدامة هو إنعقادإن من أهم املساعي الدولية يف تكريس وحتقيق ا

تقدم. وكان من أجل البيئة وال بالربازيل بريو دي جانريو األمم املتحدة نظمتها قمة قمة األرض ي

  .5440جوان  59ى حت 3 ذلك من

 ،ؤساء حكوماتهاول أرسلت رؤساءها أو رد 521حكومة، منها  570شارك يف املؤمتر 

ي للمنظمات غري شخص يف املنتدى العامل 57,222و ملنظمات غري حكومية ممثل 0922وحوالي 

 3. ملركز االستشاريالذي عقد موازيا للقمة وأطلق عليه ا احلكومية

يف العالقة  املتحدة الحقا، واليت حبثت مؤمتر قمة األرض أثرت يف مجيع مؤمترات األمم

اجة إىل احلو املرأة واملستوطنات البشريةبني حقوق اإلنسان والسكان والتنمية االجتماعية و

                                                 

 .1، مرجع سبق ذكره، ص218/42التنمية،  في الحق إعالن 1 

 صادي واالجتماعي، الفصل التاسع: في التعاون الدولي االقت، ميثاق األمم المتحدة 2 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-ix/index.html 

 

 
3  https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو
https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو
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، على سبيل 1993 عام فيينا الذي عقد يف ق اإلنساناملؤمتر العاملي حلقو، التنمية املستدامة

ملثرية للجدل اليت ليمة واحلق يف التنمية، واملطالب ا بيئة ساملثال، أكدت على حق الشعوب يف

 1.يوقد اجتمع مع مقاومة من بعض الدول األعضاء حتى ر

 دتاعتم احلكومات أو الدول رؤساء من ممثال 521 - احلكومات جانريو، دي ريو يف

 :  التنمية يف التقليدي لنهجا تغيري إىل تهدف رئيسية اتفاقيات ثالث
التنمية  ملي يف مجيع جماالت: وضع برنامج عمل شامل للعمل العا05جدول األعمال القرن  -

 ة.املستدام
 ل.لدوئ اليت حتدد حقوق ومسؤوليات ابشأن البيئة والتنمية: سلسلة من املباد ريو عالنإ -
تدامة للغابات ليت تقوم عليها اإلدارة املسبيان مبادئ الغابات: وهي جمموعة من املبادئ ا -

 .العامليف مجيع أحناء 
نا اليت تهدف ني من االتفاقيات امللزمة قانوباإلضافة إىل ذلك، مت فتح باب التوقيع على اثن

 اجلهود: الية هلذه ألنواع البيولوجية، وإعطاء حملة عإىل منع تغري املناخ العاملي والقضاء على تنوع ا
 خ.ملنااتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا -
 ي.لبيوجلاتفاقية التنوع ا -

من خالل حتديد حقوق  05عمال القرن إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يعتمد جدول أ

 2ه: من مبادئو ،ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بهذه القضايا
ق هلم أن حييوا حي، التنمية املستدامةاالهتمامات املتعلقة بهم يف صميم  البشر على أن -

 .حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة
حيث توجد  ذ تدابري ملنع التدهور البيئيأن عدم اليقني العلمي ال ينبغي أن تؤخر اختا -

 .تهديدات بأضرار خطرية أو ال رجعة فيها
را لبيئة ا اخلاصة ولكن ال تسبب ضردهأن يكون للدول احلق السيادي يف استغالل موار -

 .الدول األخرى

                                                 

 نفس المرجع. 1 
2  https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو
https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو
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عامل هي "ال يات املعيشة يف مجيع أحناء الن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت يف مستوإ -

 .غنى عنه" من أجل التنمية املستدامة
 .ق التنمية املستدامةأن املشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقي -
تحقيق التنمية لية اليت تتحملها يف السعي الدولي لسؤوأن تعرتف البلدان املتقدمة بامل -

ة تها على كاهل البيئة العاملياملستدامة يف ضوء الضغوط اليت تلقيها جمتمعا

 .رفهاوالتكنولوجيات واملوارد املالية اليت حتت تص
 املسؤولية تماعيواالج االقتصادي اجمللس حمليت املتحدة، األمم منظومة إطار ويف

 ميةللتن الثالث بالركائز رتبطةامل السابقة الرئيسية لدوليةا املؤمترات مجيع متابعة عن الرئيسية

له دور أساسي يف فحص  م املتبادل، فقد كانوالتعل عرفةامل لتبادل مركزًا وبوصفه املستدامة،

ية وحبث قضايا التنفيذ، التنم طخطوتقييم  ة لأللفية،يالدروس املستفادة من األهداف اإلمنائ

يف صنع  ئهمبآراة الشباب للمشاركة استطالع نطاق إقامة شراكة عاملية متجددة، ودعوو

 1.مستقبلهم

 الثالثة األبعاد تحقيقل املتحدة األمم منظومة بقل هو واالجتماعي االقتصادي اجمللس

 النقاش لتشجيع لرئيسيا املنرب وهو ،والبيئية ماعيةواالجت االقتصادية ،املستدامة للتنمية

 املتفق األهداف تحقيقل اجلهود وتنسيق ُقدمًا، لسريل التوافق وصياغة املبتكرة، واألفكار

 2ة.ة ومؤمترات القماملتحدة الرئيسي ؤمترات األمموهو مسؤول أيضًا عن متابعة م، ليًادو عليها

ه أحد بوصف 5491دي واالجتماعي يف عام وقد أنشأ ميثاق األمم املتحدة اجمللس االقتصا

 ة.الفروع الستة لألمم املتحد

 العامل، بقية مشاركةو املتحدة األمم لشراكة وابةب واالجتماعي االقتصادي جمللسيعد ا

لتقاء عاملية فريدة من أجل وفر نقطة اي فهو ،املتحدة ألمما منظومة داخل التنسيقي دوره على بناًء

ت، وشركات انيني، واألكادمييني، واملؤسسااحلوار املثمر فيما بني مقرري السياسات، والربمل

 .ملسجلةمنظمة من املنظمات غري احلكومية ا 3022واألعمال، والشباب، 

                                                 
1 https://www.un.org/ecosoc/ar/content/promotion-du-développement-durable 
2 https://www.un.org/ecosoc/ar/about-us 

http://csonet.org/index.php?menu=14
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 على ينطوي سنوي موضوع حول عام كل ملهع واالجتماعي االقتصادي اجمللس ينظم

 املشاركني جمموعة نيب االهتمام تركيز يكفل وهذا. مةاملستدا للتنمية بالنسبة عاملية أهمية

 إلمنائي.ا املتحدة األمم جهاز نطاق ىوعل واالجتماعي، االقتصادي اجمللس يف

 :واالجتماعي االقتصادي لمجلسل السنوي املستوى الرفيع اجلزء يشمل

 بشأن وتوصيات شادًا،وإر سياسية، قيادة يوفر هوو :املستوى الرفيع السياسي املنتدى -

 ة.املستدام لتنميةا التزامات تنفيذ يف حملرزا التقدم ويستعرض املستدامة، التنمية

 .اإلمنائي التعاون يف احملرز والتقدم االجتاهات ضيستعر وهو :اإلمنائي التعاون منتدى -

 تشكيل جلنة التنمية املستدامة:

 املتحدة ألمما مؤمتر متابعة لكفالة 2771 يسمربد يف املستدامة التنمية جلنة ُأنشئت

التوصل إليها يف  ليت متنفيذ االتفاقات ات رصد طريق عن ةفعِّال متابعة والتنمية بالبيئة املعين

، وعقب مؤمتر ة الوطنية واإلقليمية والدوليةاملؤمتر وتقديم التقارير عنها على كل من األصعد

 لتوجيه يف جمال، ُكلفت اللجنة أيضا بتوفري ا1771القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام 

امة هي جلنة فنية تابعة دملستا وجلنة التنمية، ةالسياسة العامة ملتابعة خطة جوهانسربغ التنفيذي

 1عضوا. 35للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وبها 

على أن ، 94/159رارا، آخرها يف القرار موقد شددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

توى املعنية بالتنمية بوصفها اللجنة رفيعة املسصل العمل تواجلنة التنمية املستدامة ينبغي أن 

سائل املتصلة أن تكون مبثابة منتدى للنظر يف املاألمم املتحدة، واملستدامة داخل منظومة 

 2.بتكامل األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

نمية ستدامة إىل تقوية جلنة الت، دعا مؤمتر القمة العاملي للتنمية امل0220عام  ويف

يذ جدول أعمال نفرية العمل على مجيع الُصـُعـد يف تيف تعجيل وتأكرب املستدامة لتقوم بدور 

ا احلادية عشرة أن يف جلستهاللجنة ذلك، قررت وتبعا ل، وخطة جوهانسربغ التنفيذية 05القرن 

ل سنوات ، تشم0251/0257تى تؤدي مهامها على أساس دورات تنفيذ مدتها عامان ح

                                                 

تنفيذ نتائج  ياللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، التقدم المحرز حتى تاريخه والثغرات المتبقية ف 1 

من جدول األعمال  5مؤتمرات القمة الرئيسية في ميدان التنمية المستدامة، وتحليل المواضيع المطروحة في المؤتمر، البند 

 .19، ص94، الفقرة 1727ماي  27-29المؤقت، تقرير األمين العام، 
 .18، ص 93نفس المرجع، الفقرة  2 
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رز يف ستعراض خمصصة لتقييم التقدم احملوكانت سنة اال، االستعراض ووضع السياسات

رات يف سنة وضع قراتتخذ العقبات، بينما تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وحتديد العوائق و

وفضال عن ذلك،  ،غلب على العوائق والعقباتالسياسات لتعجيل وترية التنفيذ وحشد اجلهود للت

لرئيسية احملددة لعدة قطاعات، إىل جانب املواضيع ا ةمناقشة عدد من املسائل الشاملاتفق على 

 1لكل دورة.

 العاملي القمة ؤمترم يف دفع وقوة باعرتاف ظيتح اليت املهمة االبتكارات أحد وكان

 أجل من الشراكات هوممف هو العمل على قائمة نتائجو تنفيذ أداة بوصفه املستدامة للتنمية

 أمانة ىلد الشراكات تلك من 312 على يربو ما جلس القمة مؤمتر ومنذ ،املستدامة التنمية

 خالل الشراكات معارض طةأنش ُنـظمتاألعضاء  الدول لبط على وبناء ،املستدامة التنمية جلنة

 تنفيذ يف املسجلة تالشراكا إسهامات ورصد استعراضو ملناقشة الفرصة إلتاحة اللجنة دورات

 تقييم طريق عن علىأ مستوى إىل الفكرة بهذه اءلالرتق الوقت وحان، املستدامة التنمية

 والقيود، ائقالعو عن فضال املمارسات أفضلو املستفادة الدروس وحتديد اإلجنازات

 2وتكييفها. نطاقها وتوسيع رللتكرا قابليتها بشأن اآلراء واستكشاف

 التنمية للجنة تكامليال الدور فإن املثالية، يةالناح ومن: التنفيذ إىل السياسة من

 نأ جيب بل قرار، باعتماد تهيين أال جيب املستدامة لتنميةل الثالثة األبعاد خيص فيما املستدامة

 خططهم يف نعكسوت احلكومات، سيما ال ذون،املنف الشركاء يتخذها إجراءات عن يسفر

 يوم ختصيص بينها من املوضوع، هذا بشأن اخليارات نم عدد ُطـرح وقد، املؤسسية أو الوطنية

 تبادل أجل من فيذ،للتن كيوم للجنة السياسات عوض سنة من املستوى الرفيع اجلزء خالل

 التنمية خطط ضمن لسابقةا الدورة خالل املتخذة لقراراتا إدراج كيفية عن واإلبالغ املعلومات

 3.الوطنية

ثالث للتنمية كلف مبهمة حتقيق تكامل العناصر الماجمللس االقتصادي واالجتماعي إن 

ضوعية لعام حقيق التكامل مثل الدورة املواملستدامة، وقد عقدت جلسات استثنائية للمجلس لت

                                                 

 .18، ص 99نفس المرجع، الفقرة  1 

، ص 99من جدول األعمال المؤقت، مرجع سبق ذكره، الفقرة  5اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، البند   2

18. 

 .57، ص 95نفس المرجع، الفقرة   3
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تلف كثريا ى أن املوضوع الرئيسي للمجلس خياليت ُكرِّست ملوضوع التنمية املستدامة، عل 0227

فها يف جدول ملستدامة مبعناها الواسع حسب تعريامن سنة إىل أخرى، وال جيري تناول التنمية 

يعقد  ا إذا كان ينبغي للمجلس أنيف كل عام، ومرة أخرى ُأثري سؤال حول م 05أعمال القرن 

ستعراضه ء العام من دورته، أو أن يقصر امناقشة تكاملية عن التنمية املستدامة خالل اجلز

 1على تقارير منفصلة من الركائز الثالث.

 لتشريع اجلزائري:الرابع: تكريس التنمية املستدامة يف ااملطلب 

ث ت على الصعيد الدولي خاصة، حيإن اجلزائر من الدول السباقة يف شتى اجملاال

 ، ويف قمة األرض ريو2 5410أكتوبر  1ل بتاريخ األمم املتحدة بعد اإلستقالإنضمت إىل هيئة 

 رئيس صاحل بن القادر عبدقام السيد  0250الذي انعقد يف ريو دي جانريو الربازيل سنة  02+

املؤمتر ضمن  الشعبية بتمثيل اجلزائر يف الدميقراطية اجلزائرية باجلمهورية األمة جملس

قامت  7103ديسمرب  30إىل  7103جانفي  0، وللفرتة املمتدة بني 3املسؤولني الرفيعي املستوى

، 4ة األمم املتحدة من جلنة السياسات اإلمنائية ملنظمضغربيت بتمثيل اجلزائر  بن نوريةالسيدة 

للجنة املعنية باحلقوق ا منظمة األمم املتحدة ضمن بتمثيل اجلزائر يف عزوز كردونوقام السيد 

 .5 7102ديسمرب  30إىل غاية  7103جانفي  0ذ من االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يق التنمية عديد من اجلهود يف سبيل حتقأما على املستوى الوطين فقد كرست اجلزائر ال

 ة املستدامة ما يلي: املستدامة، ومن أهم التشريعات املتعلقة بالتنمي

 تعلقالزراعية، ي الثورةو الفالحة ، وزارة0823 فرباير 13 يف ممضي 13-23 رقم قانون

 6.البيئة حبماية

                                                 

 .52، ص 98نفس المرجع، الفقرة  1 
2https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_États_membres_de_l%27Organisation_des_Nations_unies 

، األمم المتحدة نيويورك 1721جوان  11-17البرازيل،  جانيرو، دي تقرير منظمة األمم المتحدة لتنمية المستدامة، ريو 3 

 .87، ص1721
، الوثائق 5، الدورة السبعون الملحق رقم:1723الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة، تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام  4 

 .131، ص 1723الرسمية، األمم المتحدة، نيويورك، 

 .134نفس المرجع، ص   5

 .587، ص 2785فبراير  78مؤرخة في  9الجريدة الرسمية عدد  6 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_États_membres_de_l%27Organisation_des_Nations_unies
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 وإستصالح غاباتلل الدولة ، كتابة0823 يوليو 73 يف ممضي 432-23 رقم مرسوم

 1.البيئة حلماية الوطنية الوكالة إنشاء األراضي، يتضمن

 معيةاجل اعتماد ة، يتضمنوالبيئ الداخلية ، وزارة0828 مارس 72 يف ممضي قرار

 2.والبيئة" لطبيعةا حلماية اجلزائرية اجلمعية" املسماة

خلارجية، ا الشؤون ، وزارة5440 سبتمرب 73 يف ممضي 333-87 رقم رئاسي مرسوم

 يف أبرم الذي األوزون ةلطبق املستنفذة املواد شأنب مونريال بروتوكول إىل اإلنضمام يتضمن

 3.(5442 سنة يونيو 04و 07 لندن) تعديالته وإىل 5417 سنة سبتمرب 51 يف مونريال

 اجلماعات وزارة الداخلية و، 5449 ديسمرب 01 يف ممضي 911-49 رقم رئاسي مرسوم

ة املستدمية وحيدد تضمن إحداث جملس أعلى للبيئة والتنميي، احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري

 4عمله.صالحياته وتنظيمه و

 واجلماعات ةالداخلي ، وزارة5449 ديسمرب 01 يف ممضي 911-49 رقم رئاسي مرسوم

 وحيدد املستدمية التنميةو للبيئة أعلى جملس إحداث مناإلداري، يتض واإلصالح والبيئة احمللية

 5.وعمله وتنظيمه صالحياته

 قةاملواف ، يتضمناملالية ، وزارة5441 ديسمرب 51 يف ممضي 991-41 رقم رئاسي مرسوم

 جلمهوريةا بني بواشنطن 5441 سنة يونيو 54 يف املوقع أل، 9239 رقم القرض اتفاق على

 مراقبة مشروع متويل صدق والتعمري، لإلنشاء الدولي والبنك الشعبية الدميقراطية اجلزائرية

 6.الصناعي التلوث

خلارجية، ا الشؤون ، وزارة5440 سبتمرب 03 يف ممضي 311-40 رقم رئاسي مرسوم

 نةس سبتمرب 03 املوافق 5953 عام األول ربيع 01 يف املؤرخ 311-40 رقم الرئاسي املرسوم ملحق

 الذي األوزون لطبقة ذةاملستنف املواد بشأن ونريالم بروتوكول إىل االنضمام واملتضمن 5440

                                                 

 .2797، ص 2785يوليو  19مؤرخة في  52الرسمية عدد لجريدة ا 1 

 .347، ص 2787مايو  29مؤرخة في  17الجريدة الرسمية عدد  2 

 .2871، ص 2771سبتمبر  19مؤرخة في  97الجريدة الرسمية عدد  3 

 .4، ص 2773يناير  78مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  4 
 .4، ص 2773ير ينا 78مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  5 

 .4، ص 2779ديسمبر  28مؤرخة في  87الجريدة الرسمية عدد  6 
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 راملنشو( 5442 سنة يونيو 04و 07 لندن) تعديالته وإىل 5417 سنة سبتمرب 51 يوم منريال يف أبرم

 ربيع 04 يف املؤرخ 14 عددال) الشعبية الدميقراطية يةاجلزائر للجمهورية الرمسية اجلريدة يف

 1.(5440 سنة سبتمرب 07 املوافق 5953 عام األول

 يتعلق والبيئة، لعمرانيةا التهيئة ، وزارة0225 ديسمرب 50 يف ممضي 54-25 رقم قانون

 2.وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري

 يتعلق والبيئة، لعمرانيةا التهيئة ، وزارة0225 ديسمرب 50 يف ممضي 02-25 رقم قانون

 3.املستدامة وتنميته اإلقليم بتهيئة

 لعمرانيةا التهيئة ، وزارة0220 أبريل 23 يف ممضي 551-20 رقم تنفيذي مرسوم

 4 .املستدامة والتنمية لبيئةل الوطين املرصد إنشاء والبيئة، يتضمن

لق يتع، ية والبيئةوزارة التهيئة العمران، 0220مايو  21ممضي يف  21-20قانون رقم 

 5.بشروط إنشاء املدن اجلديدة وتهيئتها

 تعلقوالبيئة، ي عمرانيةال التهيئة ، وزارة0223 يوليو 54 يف ممضي 52-23 رقم قانون

 6.امةاملستد التنمية إطار يف البيئة حبماية

 تعلقوالبيئة، ي عمرانيةال التهيئة ، وزارة0229 يونيو 03 يف ممضي 23-29 رقم قانون

 7.املستدامة يةالتنم إطار يف اجلبلية املناطق حبماية

 قيةبرت ناجم، يتعلقوامل الطاقة ، وزارة0229 غشت 59 يف ممضي 24-29 رقم قانون

 8.ستدامةامل التنمية إطار يف املتجددة الطاقات

 ،ماعات احملليةوزارة الداخلية واجل، 0229ديسمرب  01ممضي يف  02-29قانون رقم 

 9.رث يف إطار التنمية املستدامةيتعلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوا

                                                 

 .28، ص 1777مارس  17مؤرخة في  29الجريدة الرسمية عدد  1 

 .7، ص 1772ديسمبر  23مؤرخة في  99الجريدة الرسمية عدد  2 

 .28، ص 1772ديسمبر  23مؤرخة في  99الجريدة الرسمية عدد  3 

 .24، ص 1771أبريل  75مؤرخة في  11عدد  لجريدة الرسميةا 4 

 .4، ص 1771مايو  24مؤرخة في  54الجريدة الرسمية عدد  5 

 .9، ص 1775يوليو  17مؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد  6 

 .22، ص 1774يونيو  19مؤرخة في  42الجريدة الرسمية عدد  7 

 .7، ص 1774غشت  28مؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد  8 

 .25، ص 1774ديسمبر  17مؤرخة في  84الجريدة الرسمية عدد  9 
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 خلارجية،ا الشؤون وزارة ،0221 فرباير 53 يف ممضي 75-21 رقم رئاسي مرسوم

 تلوث ومكافحة السفن نم التلوث منع يف بالتعاون املتعلق الربوتوكول على التصديق يتضمن

 1 .0220 سنة يناير 01 يوم( مالطة) فاليتا يف رراحمل الطوارئ، حاالت يف املتوسط البحر

 العمرانية التهيئة ، وزارة0221 نوفمرب 59 يف ممضي 999-21 رقم تنفيذي مرسوم

 2.البيئة محاية أجل من وطنيةال اجلائزة منح كيفيات والبيئة، حيدد

تضمن ي، نية والبيئةوزارة التهيئة العمرا، 0221فرباير  02ممضي يف  21-21قانون رقم 

 3.القانون التوجيهي للمدينة

خلارجية، ا الشؤون ، وزارة0221 سبتمرب 20 يف ممضي 320-21 رقم رئاسي مرسوم

 وحكومة الشعبية اطيةالدميقر اجلزائرية جلمهوريةا حكومة بني االتفاق على التصديق يتضمن

 بني اإلقليمي شبه تعجالياالس املخطط املتضمن لتونسيةا اجلمهورية وحكومة املغربية اململكة

 غرب جنوب منطقة يف البحري التلوث حلوادث تصديوال لالستعداد وتونس واملغرب اجلزائر

 سنة يونيو 02 املوافق 5901 عام األوىل مجادى 53 يف رباجلزائ املوقع املتوسط، األبيض البحر

0221.4 

لق يتع، ية والبيئةوزارة التهيئة العمران، 0227مايو  53ممضي يف  21-27قانون رقم 

 5.بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها

تعلق ي، نية والبيئةوزارة التهيئة العمرا، 0255فرباير  57ممضي يف  20-55قانون رقم 

 6.باجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة

لعمرانية وزارة التهيئة ا، 0259 سبتمرب 00 يف ممضي 019-59 رقم تنفيذي مرسوم

 7.لكة لذاستعجالي رية وإحداث خمططاتيتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البح، والبيئة

                                                 

 .5، ص 1773فبراير  25مؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  1 

 .25، ص 1773نوفمبر  17مؤرخة في  93الجريدة الرسمية عدد  2 

 .29، ص 1779مارس  21مؤرخة في  23الجريدة الرسمية عدد  3 

 .4، ص 1779أكتوبر  78في  مؤرخة 95الجريدة الرسمية عدد  4 

 .9، ص 1779مايو  25مؤرخة في  52الجريدة الرسمية عدد  5 

 .7، ص 1722فبراير  18مؤرخة في  25الجريدة الرسمية عدد  6 

 .7، ص 1724أكتوبر  72مؤرخة في  38الجريدة الرسمية عدد  7 
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، ارجيةوزارة الشؤون اخل، 0259ديسمرب  32ممضي يف  371-59مرسوم رئاسي رقم 

ة الشعبية مهورية اجلزائرية الدميقراطييتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بني حكومة اجل

 0ويت بتاريخ ستدامة، املوقعة يف مدينة الكوحكومة دولة الكويت يف جمال البيئة والتنمية امل
 0253.1أكتوبر سنة 

، ارجيةوزارة الشؤون اخل، 0251مايو  53ممضي يف  557-51مرسوم رئاسي رقم 

بية وجامعة اجلزائرية الدميقراطية الشع يتضمن التصديق على االتفاق بني حكومة اجلمهورية

 امة باجلزائراألمم املتحدة للتنمية املستد األمم املتحدة حول إنشاء وسري وموقع معهد جامعة

 0253.2ديسمرب سنة  00العاصمة، اجلزائر، املوقع باجلزائر يف 

توري لسنة ، املتضمن التعديل الدس0251 مارس 21 يف املؤرخ 25-51 رقم القانون

0251.3 

ة مشروع جمال حتقيق التنمية املستدام ومن بني اإلجنازات اليت قامت بها اجلزائر يف

 5722 ولهط اخلصب الشمال حنو الرمال تقدم من للحد م1971 سنةالسد األخضر الذي 

 922 نشوء يف ورد السد هلذا كان كيلومرت 922 األحيان بعض يف جتاوز عمق على كيلومرت

 4.احلضرية املناطق على لصحراءا هجوم من واحلد جديدة، منوذجية قرية

 راألخض السد مسار تبني : خريطة72 الشكل رقم -

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/السد_األخضر 

                                                 

 .3، ص 1723يناير  79مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  1 

 .4، ص 1723مايو  28مؤرخة في  13الرسمية عدد الجريدة  2 

 .1729مارس  9المؤرخة في  24الجريدة الرسمية رقم  3 
4 https://ar.wikipedia.org/wiki/السد_األخضر 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/السد_الأخضر
https://ar.wikipedia.org/wiki/السد_الأخضر
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 خامتة الفصل:

ب ألهداف والبلدان، وفئات أصحاإن التنمية املستدامة جسر يصل ما بني خمتلف ا

دية واالجتماعية املواءمة بني األبعاد االقتصااملصلحة، ونظم املعرفة، واألجيال، وهي ال تبشر ب

لقطاع لتعاون الدولي، وآلية إلشراك اوالبيئية فحسب، بل وتعد أيضا بإجياد أساس رشيد ل

ت واجملتمعات ة العلمية يف أيدي صانعي السياساع املدني، ووسيلة لوضع املعرفاخلاص واجملتم

مها إثارة هائلة جيال املقبلة، وقد أحدثت لدى قدواحمللية، وسبيال لإلعراب عن املسؤولية إزاء األ

أكثر  يوم بعد أن أصبحت التحدياتوحشدت طاقات جمموعة ضخمة من أصحاب املصلحة. وال

ألمم املتحدة ، ويهيئ مؤمتر ا“روح ريو” ىلمل أضحى يف حاجة من جديد إإحلاحا، فإن العا

لذي إظهار كيف ميكن اختاذ األساس اللتنمية املستدامة فرصة إلحياء احلماس والطاقة ب

 ركيزة للعمل. 5440أرسى يف ريو دي جانريو عام 
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 لوطين دراسة حالة اجمللس االفصل الثالث: 

 CNES واإلجتماعي االقتصادي

 

 :متهيد

 الدولة وظائف تعقد ظل يف االستشارية بالوظيفة االهتمام ضرورة إىل احلاجة برزت

 واجياد املشكالت سةالدر آلية االستشارة تعترب حيث احلياة، جماالت مجيع يف دورها واتساع

 اجلهات تستطيع حتى واالجتماعي االقتصادي واقعدراسة ال من انطالقا هلا مناسبة حلول

 .ةوالتنمي التطوير عملية حتقق وبالتالي غاياتها، حتقيق يضمن مبا سياستها وضع املستشرية

 جماالت، عدة يف استشارية هيئات استحداث على الدول من كغريها ئرزااجل عملت

 العامة، السياسة وصنع القرارات اختاذ يف املساهمة لغرض واقتصادية واجتماعية سياسية سواء

 املشورة تقديمره يف الذي لعب دو االجتماعي االقتصادي الوطين اجمللسومن بني هذه اهليئات 

 .ةالتنموي العملية جناح يف تساعد اليت البدائل وحتديد احللول حاواقرت احلكومية، لألجهزة
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 واإلجتماعي صادياالقت الوطين للمجلس عام عرض :األول املبحث

 لىع واإلجتماعي القتصاديا الوطين اجمللس بينها ومن االستشارية اهليئات تعمل

 على لتنمية وحتقيقا أداءها مستوى رفع إىل سعيا القرارات، اختاذ يف اإلدارية األجهزة مساعدة

 األرض على ذلك جتسيد دىوم والثقافية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية األصعدة مجيع
 .صحيحة علمية أسس وفق ودعمها وصيانتها رعايتها تفرض قانونية مكانة ضمن الواقع

 واإلجتماعي: قتصادياإل الوطين باجمللس األول: التعريف املطلب

 2798 نوفمرب 9 يف املؤرخ 927-98 رقم راألم يف جاء كما اجمللس تعريف ميكن

 1:أنه على تماعيجإو إقتصادي وطين جملس إحداث املتضمن

 املختصني األعضاء الوطين الصعيد على تضم اريإستش طابع ذات هيئة هو اجمللس إن: 7 املادة

 مساهمة توسيع قصد سيةالرئي اإلنتاج وحدات ومن ديةاالقتصا لإلدارة السياسية املنظمات من

 نطاق يف للحكومة اعيةواإلجتم اإلقتصادية السياسة وتنفيذ إعداد يف والوحدات اهليئات هذه

 .التخطيط

 واألسعار باألجور اصةاخل السياسة وحتديد ملخططا اعداد يف باملساهمة اجمللس يكلف: 3 املادة

 إجتماعية أو تصاديةإق صبغة هلا مسألة كل عن يهرأ يعطي عامة وبصفة املؤسسات، وإنتاج

 .احلكومة عليه تعرضها

 بالسياسة تتعلق ألةمس كل منه مببادرة حلكومةا على حييل أن أيضا للمجلس ميكن :4 املادة

 .بتقرير فوقةمر للبالد، اإلجتماعية أو اإلقتصادية

 2: 1729 لسنة الدستوري التعديل جاء ما وحسب

"  النص صلب يف يدعى الذي واالجتماعي، االقتصادي الوطين اجمللس(: جديدة) 174 املادِّة

 .االجتماعيو االقتصادي اجملالني يف رتاحواالق والتشاور للحوار إطار ،" اجمللس

 .احلكومة مستشار وهو

                                                 

 .2993، ص 2798نوفمبر  78مؤرخة في  77الجريدة الرسمية عدد  1 

 .53يتضمن التعديل الدستوري، ص 1729مارس سنة  9مؤرخ في  29 – 72قانون رقم  2 
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 يف يلعبه الذي الدور خالل من اجلزائر، يف االستشارية الوطنية اهليئات أهم من ويعترب

 يف العامة السياسة صنع يف تساهم متنوعةو مهمة ملواضيع مناقشتهو له املخصصة اجملاالت

 ي.واالجتماع االقتصادي اجملالني

 إلقتصادي واإلجتماعي:املطلب الثاني: املسار التارخيي للمجلس الوطين ا

ه يف دستور اإلشارة إلي منذ واالجتماعي االقتصادي الوطين سلاجمل وتطور نشأة عرفت

قتصادي ت تسميته "اجمللس األعلى االحت لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةل 5413

واليت  توتعديال تاتغري  1968يفثه إحدا، وكذا منذ 971-97واإلجتماعي" ال سيما املواد 

 طرأت عليه وفق أوامر ومراسيم وهي كاآلتي:

اقتصادي  : يتضمن إحداث جملس وطين2798نوفمرب  79ممضي يف  927-98أمر رقم  أوال:

 2:واجتماعي

العاصمة  اعي يكون مركزه مبدينة اجلزائراألوىل: حيدث جملس وطين اقتصادي واجتماملادة 

 ويسمى فيما يلي اجمللس.

ختصني لى الصعيد الوطين األعضاء امل: إن اجمللس هو هيئة ذات طابع إستشاري تضم ع1املادة 

ع مساهمة حدات اإلنتاج الرئيسية قصد توسيمن املنظمات السياسية لإلدارة االقتصادية ومن و

يف نطاق  إلقتصادية واإلجتماعية للحكومةهذه اهليئات والوحدات يف إعداد وتنفيذ السياسة ا

 .التخطيط

ر واألسعار ديد السياسة اخلاصة باألجو: يكلف اجمللس باملساهمة يف اعداد املخطط وحت5املادة 

و إجتماعية أ سألة هلا صبغة إقتصاديةوإنتاج املؤسسات، وبصفة عامة يعطي رأيه عن كل م

 تعرضها عليه احلكومة

السياسة ادرة منه كل مسألة تتعلق ب: ميكن للمجلس أيضا أن حييل على احلكومة مبب4املادة 

 ر.اإلقتصادية أو اإلجتماعية للبالد، مرفوقة بتقري

 

                                                 

القانون،  في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرةملوكي فوزية، النظام القانوني للمجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي،  1 

، 1729، قالمة، 2743ماي  8واإلدارية، جامعة  القانونية العلوم السياسية، قسم والعلوم الحقوق عام، كلية قانون تخصص

 .9ص 

 .2993 ص، 2798نوفمبر  78مؤرخة في  77الجريدة الرسمية عدد  2 
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 : حيتوي اجمللس على أربعة أقسام هي:27-3واد امل

لف ه يف مشروع املخطط عرب خمتيقسم املخططات: ينظر قسم املخططات قصد إبداء رأ -

 مراحل اعداده ويتتبع تنفيذه.

قبل  سن تنفيذ سياسة احلكومة منقسم املؤسسات: يكلف قسم املؤسسات بالسهر على ح -

 خيص التنظيم والتسيري. مؤسسات قطاع الدولة والقطاع املسري ذاتيا فيما

رنامج االستثمار ته حول بائج ويصدر قرارافهو يدرس امليزانيات ويبدي رأيه فيما خيص النت

جه ويقوي ة وتنظيها ومنشآتها وأيضا يوكما يبدي آراءه حول السياسة االجتماعية للمؤسس

 نشاط املؤسسات اخلاصة إلجناز األهداف الوطنية

ر وتطورها ر بدراسة وتتبع تأسيس األسعاقسم األجور واألسعار: يكلف قسم األجور واألسعا -

يكلف أيضا وإبداء توصياته حول سياسة األجور، ستهالك، وسواء عند اإلنتاج أو عند اإل

ل وطين اهمة على اخلصوص يف إعداد جدوبإقرتاح العناصر اخلاصة بسياسة األجور، وباملس

 لألسعار

 املتعلقة املسائل يعمج بدراسة االجتماعية شؤونال قسم يكلف: االجتماعية الشؤون قسم -

  .البالد تنمية مهام يف تهمومبساهم لألفراد االجتماعية بالرتقية

 اآلراء حلكومةا رئيس إىل واالجتماعي دياالقتصا الوطين لساجمل رئيس يوجه: 22 املادة

 .عليها املشتمل األقسام وعن ساجملل عن الصادرة والتوصيات والتقارير

 الوطين اجمللس حل يتضمن ،2799 ديسمرب 57 يف ممضي 121-99 رقم مرسوم :ثانيا

 1:واالجتماعي االقتصادي

 يف املمضي 927-98 رقم األمر مبوجب احملدث عيواإلجتما االقتصادي الوطين اجمللس حيل

 .2798 نوفمرب 79

 وطين لسجم إنشاء يتضمن ،3339 أكتوبر 52 يف ممضي 222-39 رقم رئاسي مرسوم :ثالثا

 2:واجتماعي اقتصادي

                                                 

 .49 ص، 2799يناير  21مؤرخة في  4الجريدة الرسمية عدد  1 

 .22 ص ،2775 أكتوبر 27 في مؤرخة 94 عدد الرسمية الجريدة 2 
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يف  ، ويسمىاملرسوم هذا ألحكامخيضع  واجتماعي، اقتصادي جملس ينشأ وطين -0 املادة

 ".اجمللس" صلب النص

 .لعاصمةا اجلزائر يف مدينة اجمللس مقر ويكون

 واالجتماعية صاديةاالقت اجملاالت يف التشاورو للحوار استشارية هيئة هو اجمللس -7 املادة

 .والثقافية

 :يلي ما اجمللس واجبات تشمل -3 املادة

  تماعيني.واالج االقتصاديني الشركاء بني والتشاور احلوار استمرارية ضمان -

 فية ودراستها.والثقا االقتصادية التنميةب تقويم املسائل ذات املنفعة الوطنية املتعلقة -

 نطاق إختصاصاته. حول القضايا اليت تندرج يف الرأي وإبداء والتوصيات اإلقرتاحات تقديم - 

 أما بالنسبة للتنظيم: 

 للمجلس لعامةا اهليئة قبل من أعضاء 8 إىل 4 نم املؤلف اإلدارة جملس انتخاب يتم -07 املادة

 1.للمجلس دوري جتديد كل يف

 النحو على اجمللس لداخ واملنظمات املؤسسات يلمتث تنوع اجمللس تكوين يعكس أن ينبغي

 .3 و 4 املادتني يف احملدد

 اجمللس. رئيس ملطلقةا باألغلبية املكتب من ضمنه ينتخب -03 املادة

 .رئاسي مهامه مبرسوم اجمللس رئيس ويقلد

 .ثننيا ومقررين للرئيس نواب( 3) الثةث أعضائه بني من اجمللس مكتب يعني -04 املادة

 دورة كل أعمال جدول اجمللس مكتب حيدد -03 املادة

 أعضائه: بني من دائمة جلانا اجمللس يشكل -04 املادة

 .تقويمال جلنة -

 تماعية.واالج االقتصادية التنمية آفاق جلنة -

 العمل. عالقات جلنة -

 والبيئة. اإلقليمية التنمية جلنة -

 .االجتماعية واالحتياجات السكان جلنة -

                                                 

 .12 ص ،2775 أكتوبر 27 في مؤرخة 94 عدد الرسمية الجريدة 1 
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 االقتصادي الوضع حول ودراسات تقارير إعدادب دوري بشكل التقويم جلنة تقوم - 02 املادة

 ذلك يف مبا ،للبالد واالجتماعي

 على آثارها وكذلك تة،الثاب باألشياء يتعلق فيما ةالعام السلطات اختذتها اليت اإلجراءات

 .اعياالجتم الطلب وتغطية االقتصادي النشاط

 والتقارير الوثائق يعمج واالجتماعية االقتصادية نميةالت بآفاق املعنية اللجنة حتلل - 02 املادة

 وخياراتها قضاياها ظرن وجهة من األجل والطويلة ألجلا املتوسطة التنمية بسياسات املتعلقة

 .الجتماعيا والتنمية والتقدم القتصاديا النمو على احملتملة وآثارها وأهدافها

 الوطين. خططامل مشروع اللجنة تدرس اإلطار هذا يف

 حتدد اليت التقليدية واآلليات القانونية الصكوك وحتلل العمل عالقات جلنة تقوِّم -.08 املادة

 .املهنيةو االجتماعية العالقات حتسنيو االجتماعيني الشركاء احلوار بني تطور

 داخل التوازنات على الربامج اتوتأثري وتقوِّم نتائج البيئةو اإلقليمية التهيئة جلنة تقوم -.71 املادة

 1.والبيئة الناس ياةح أسلوب حتسني على المركزيةال تقدم اجلهوية، وفيما بينها، وكذلك

 :هي الجتماعيةا واإلحتياجات السكان جلنة مهمة -70 املادة

 السكانية بالسياسات لقيتع فيما االجتماعية حتياجاتاال تلبية سياسة نتائج تربز وتقوِّم -

 ةاملهني أو/  و االجتماعية تالفئا جتاه الوطين والتضامن وتوزيعها والدخول والتدريب والتشغيلية

 احملرومني. سيما ال

 امليزانية تنفيذ روطش بتحسني املتعلقة تلك خاصةو الالزمة التصحيحية بالتدابري توصي -

 لألمة االجتماعية

 وجلان يةفرع جلان تشكيل للمجلس كنمي، الدائمة اللجان إىل باإلضافة -.11 املادة

 .األقل على عضائهأ ثلث من اقرتاح على بناء وأ، مكتبه قبل من االقتضاء عند متخصصة

 .متخصصة جلاًنا كونعدة جلان ميكنه أن ي ويف املسائل اليت تهم

 2يمكنه ان يكون فرق عمل.أما يف املسائل القطاعية ذات املنفعة الوطنية ف

 .ومقرر رئيس ونائب رئيس من تكوني مكتًبا وسطها من تنتخب جلنة كل -15 املادة

                                                 

 .25، ص 2775 أكتوبر 27 في مؤرخة 94 عدد الرسمية الجريدة 1 

 .25، ص 2775 أكتوبر 27 في مؤرخة 94 عدد الرسمية الجريدة 2 
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 .رئيسه طلب لىع بناء اجمللس مكتب ماعاتاجت الدائمة اللجان رؤساء حيضر - 14 املادة

 .اجمللس رئيس سلطة حتت وفنية إدارية أمانة اجمللس ميتلك -13 املادة

 .تنفيذي مرسوم وجبمب تعيينه يتم عام أمني األمانة يرأس

 .اجمللس كتبم كتابة اجتماعات العام األمني يتوىل

 مصاحل اإلدارية والتقنية.حيدد النظام الداخلي للمجلس القانون األساسي لل

 عمل اجمللس:* 

 مرسوم مبوجب عليه فقويوا ،الداخلي نظامه جمللسا يعتمد ،املكتب اقرتاح على بناء 74 املادة

 .تنفيذي

 متوافقة تكون أن بجي اجمللس أعضاء أنشطة أن قيقةح احلسبان يف اإلجرائية القواعد تأخذ

 .املهين النشاط ممارسة مع

 .ذلك خالف املكتب يقرر مل ما علنية واللجان اجمللس جلسات -72 املادة

 .رئيسه دعوة لىع بناء السنة يف مرات( 3) ثثال عادية دورات يف اجمللس جيتمع -72 املادة

 .وضغوطها آثارها تقويمو ةالتنمي برامج لدراسة خمصصة واحدة جلسة

 .خاصة جلسات يف اجمللس تمعجي قد ،العادية الدورات إىل باإلضافة

 ة.مات والتقارير واملعطيات اإلحصائيباملعلويزود اجمللس ألداء مهامه  – 78 املادة

 ات واملقاوالت.وتبلغ له املعلومات املؤسسات واملنظمات واجلمعي

 ويعرب ،املرسوم هذا من 72 املادة يف عليها صاملنصو الشروط مبوجب اجمللس يعقد -31 املادة

 .الدراسات أو لتقاريرا أو اآلراء أو بالتوصيات احلاالت حسب

 لرئيس خمالف أير باستثناء ،للنشر قابلة ساجملل أعمال عن الناجتة الوثائق - 30 املادة

 .احلكومة

 الداخلية لقواعدا حسب االقتضاء حسب 30 إىل 72 من املواد تطبيق شروط حتدد - 37 املادة

 .للمجلس

 .للجانا أعمال نتائج بشأن لتداولل اجلمعية العامة يف اجمللس جيتمع -33 املادة
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 العليا يئاتاهل إىل جمللسا يصادق عليها اليت الدراساتو والتقارير واآلراء التوصيات إرسال يتم

 1.الدولة يف

 .املطلقة باألغلبية جمللسا قبل من واآلراء التوصيات اعتماد يتم

 .نسبية بأغلبية اجمللس لقب من والدراسات التقارير اعتماد يتم

 ،االقتضاء حسب ،جمللسا عن الصادرة والدراسات ريروالتقا واآلراء التوصيات تذكر أن وجيب

 .األقليات نظر وجهات سيما الو األطراف خمتلف حتفظات أو/  و مواقف

 السلطات ىلإ معلومات على للحصول 30 العمل جلس إرسال يتم ،أغلبية وجود عدم حالة يف

 .أعاله 7 الفقرة يف إليها املشار

 .منشور عموضو هو التقرير وهذا ،شاطالن عن سنويا تقريرا اجمللس يضع -34 املادة

 بسبب مفيدًا اهير شخص بأي بعمله يربط وأ يسمع أو يستشري أن للمجلس ميكن - 33 املادة

 .صالحيته

 ذاهل. لعملها الالزمة البشريةو واملادية املالية واردامل اجمللس تصرف حتت الدولة تضع - 34 املادة

 .مليزانيةا: بـ اإلدارة جملس تزويد يتم ،الغرض

 .اإلدارة جملس تصرف حتت وهو امليزانية عن الرئيسي املسؤول هو اإلدارة جملس رئيس

 .الثانوي املسؤول هو العام األمني

 .اجمللس ليهاع ويوافق العام األمني قبل من للمجلس التشغيلية امليزانية إعداد يتم

 ،0884 ديسمرب 01 املوافق 0403 رجب 14 يف مؤرخ 431-84 رقم تنفيذي مرسوم رابعا:

 الوطين للمجلس قنيةوالت اإلدارية املصاحل تنظيمب املتعلقة الالئحة على املوافقة يتضمن

 .واالجتماعي االقتصادي

 االقتصادي طينالو حتت سلطة رئيس اجمللس األوىل: تشتمل إدارة اجمللس، املوضوعةاملادة 

 2واإلجتماعي، على ما يأتي:

 الكاتب العام.-

 رئيس الديوان. -

                                                 

 .24، ص2775 أكتوبر 27 في مؤرخة 94 عدد الرسمية الجريدة 1 

 .9 ص، 2774ديسمبر  12مؤرخة في  85الجريدة الرسمية عدد  2 

http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.2.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.2.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.2.pdf
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 .4مكلفون بالدراسات والتلخيص ال يتجاوز عددهم  -

 .4ملحقون بالديوان ال يتجاوز عددهم  -

 ياكل اآلتية:اهلومت إحداث 

 .االقتصادية الدراسات قسم -

 .االجتماعية الدراسات قسم -

 .والتلخيص والنمذجة اإلحصائية الدراسات مديرية -

 .النشريات مديرية -

 .والوسائل اإلدارة مديرية -

  ما يأتي:ن وتدعيمها وبهذه الصفة تتوىلوتتكفل هياكل اجمللس مبساعدة أنشطة خمتلف اللجا

 األخرى. ءه وتقاريره ودراساته وأعمالهامللفات املتعلقة بتوصيات اجمللس وآرا تحضير -

 تنفيذ الدراسات اليت يبادر بها اجمللس. -

 البحث الوثائقي. -

 الدعم التقين. -

 نوفمرب 27 املوافق 2423 الثانية مجادى 23 يف مؤرخ 578-74 رقم تنفيذي مرسوم خامسا:

 وجتديد جتماعيواال االقتصادي الوطين لمجلسل الداخلي النظام على املوافقة يتضمن ،2774

 1عضويتهم.

ا تنصيب بات وأشغال أعضاء اجمللس، وكذويتعلق بالنظام الداخلي للمجلس ويشمل حقوق ووجا

 .أجهزة اجمللس

 ،2774 مايو 74 املوافق 2424 القعدة ذي 15 يف مؤرخ 77-74 رقم تنفيذي مرسوم سادسا:

 م.عضويته ديدوجت واالجتماعي االقتصادي الوطين اجمللس أعضاء تعيني كيفيات حيدد

وكيفيات  الجتماعيوا االقتصادي الوطين جمللسا أعضاء تعيني هذا املرسوم كيفيات حيدد

 2جمللس كما يأتي:عضويتهم، حيث يتم تعيني أعضاء ا جتديد جتديد

                                                 

 .7، ص 2774نوفمبر  19مؤرخة في  98الرسمية عدد الجريدة  1 

 .5ص ، 2774مايو  22مؤرخة في  17الجريدة الرسمية عدد  2 

http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.1.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.1.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.1.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1994.pdf
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 االقتصادي العمومي القطاع يف املسرية اإلطاراتو العمومية واهليئات املؤسسات باسم -

 .الرتبوي – واإلجتماعي

 .الصغار التجارو واحلرفيني اخلاصة املؤسسات باسم -

 .حيةالفال والتعاونيات املستثمرات باسم -

 .والثقايف االجتماعي الطابع ذات اجلمعيات باسم -

 .اخلارج يف اجلزائرية اجلالية باسم -

 .احلرة املهن باسم -

 اءاألعض للدولة التابعة ألخرىا واهليئات واهلياكل احمللية ةواإلدار املركزية اإلدارة ممثلو ويوزع

 :يأتي كما واالجتماعي االقتصادي الوطين اجمللس يف

 ممثال. 22اإلدارة املركزية:  باسم -

 ممثال. 15باسم اإلدارة احمللية:  -

 ممثال. 22ة: باسم اهليئات واهلياكل األخرى التابعة للدول -

 ،2779 مايو 24 املوافق 2429 احلجة ذي 29 يف املؤرخ 239-79 رقم رئاسي مرسوم سابعا:

 2775 أكتوبر 3 املوافق 2424 الثاني ربيع 27 يف املؤرخ 113-75 الرئاسي املرسوم يعدل

 .جتماعيواإل اديقتصاإل الوطين اجمللس نشاءإ واملتضمن

 أكتوبر 3 يف املؤرخ 113-75 الرئاسي املرسوم من 8 املادة أحكام تعديل املرسوم هذا يف مت

 :نصه كان والذي 2775

 وحسب املرسوم، هذا يف املذكورة النسبة وفق سنة كل اجمللس تشكيلة ثلث جيدد -

 .تنفيذي مبرسوم حتدد اليت الكيفيات

 ثالث مدتها لعضوية لساجمل أعضاء يعني: يأتي كما هاترسيم ليتم املادة هذه أحكام ألغيت حي

 1.للتجديد قابلة سنوات 5

                                                 

 .3ص  ،2779مايو  78مؤرخة في  18الجريدة الرسمية عدد  1 

http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1996.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1996.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AR1996.pdf
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 97 عدد ةالرمسي اجلريدة,1729 نوفمرب 18 يف ممضي 577-29 رقم رئاسي مرسوم ثامنا:

 اعيواالجتم االقتصادي ينالوط اجمللس تشكيلة يتضمن ،1729 ديسمرب 79 يف مؤرخة

 1وسريه.

 24 رقم يةالرمس اجلريدة 1729 مارس 79 يف املؤرخ 72-29 رقم القانون ،174 املادة تاسعا:

 2.الشعبية لدميقراطيةا اجلزائرية اجلمهورية دستور ،1729 مارس 9 يف املؤرخة

 عدد مسيةالر اجلريدة ،1729 ديسمرب 79 يف ممضي 533-29 رقم تنفيذي مرسوم عاشرا:

 الوطين لسللمج والتقنية داريةاإل األمانة تنظيم يتضمن ،1729 ديسمرب 25 يف مؤرخة 91

 3.واالجتماعي االقتصادي

 طين االقتصادي واإلجتماعي:الو تـشكيلـة اجمللـساملطلب الثالث: 

 وهي كاآلتي: 4اإلجتماعي عن طريق مرسومالوطين االقتصادي و تـشكيلـة اجمللـستتم 

 .يعني رئيس اجلمهورية رئيس اجمللس: 3املادة 

 .هلنييضم اجمللس يف تشكيلته أعضاء ممثلني أو مؤ: 4املادة 

 ( عضو موزعني على النحو اآلتي: 177يتألف اجمللس من مائيت )

 .جتماعي( عضوا بعنوان القطاعني االقتصادي واال 87مثانون ) -

 .اجملتمع املدني( عضوا بعنوان  37مخسون )  -

 .عيينها العتبار شخصي( عضوا بعنوان الشخصيات املؤهلة يتم ت 47أربعون ) -

 .( عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة57ثالثون) -

 .( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة5يعني األعضاء لعهدة مدتها ثالث)

 .لمن النساء، على األق( 2/5عاله الثلث)جيب أن حتتوي تشكيلة الفئات املماثلة املذكورة أ

 تتنافى صفة العضوية باجمللس مع ممارسة: : 5املادة 

 .وظيفة يف أجهزة قيادية حلزب سياسي -

 .وظيفة حكومية -

                                                 

 .8، ص 1729ديسمبر  79مؤرخة في  97الجريدة الرسمية عدد  1 

 .5، ص 1729مارس  79مؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  2 

 .21، ص 1729ديسمبر  25مؤرخة في  91الجريدة الرسمية عدد  3 

 .7، ص 1729ديسمبر  79مؤرخة في  97الجريدة الرسمية عدد  4 

http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AP8.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/AP8.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/Ap12.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/Ap12.pdf
http://www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02/Ap12.pdf


 CNESواإلجتماعي  صادياالقتراسة حالة اجمللس الوطين الفصل الثالث                                                  د

73 

 

 .وظيفة انتخابية -

، الذين يعينون 4ورين يف املادة يعني رئيس اجلمهورية نصف عدد األشخاص املذك :6املادة 

 .ني النصف اآلخر من العدديلالعتبار الشخصي، ويتوىل الوزير األول تع

القتصادي واالجتماعي من طرف يعني أعضاء اجمللس الذين ميثلون القطاعني ا: 2املادة 

املهنية أو  حلالة، مجعياتهم أو منظماتهممفوضيهم، وإذا كان متثيلهم مؤكدا تعينهم، حسب ا

 النقابية، كما يأتي: 

 .ممثال عن العمال األجراء 20 -

 .مية الكربىريي الشركات واملؤسسات العموممثلني عن مس 10 -

 .ممثلني عن أرباب العمل اخلواص 10 -

ى املتوسطة، واملؤسسات الصغرممثلني عن أصحاب املؤسسات والصناعات الصغرية و 10 -

 .واملؤسسات الناشئة

 .الفالحي القطاع عن ممثلني 8 -

 والرتبوية، االجتماعية للمؤسسات املسرية اإلطارات عن ممثلني 8 -

 .احلرة املهن عن ممثلني 7 -

 .اخلارج يف ةاملقيم اجلزائرية اجلالية عن ممثلني 7 -

  1:أتيي كما اهتماماتهم، جماالت حسب املدني، اجملتمع ممثلو يتوزع: 2 املادة

 .اخلاصة اجاتاالحتي ذوي األشخاص مجعيات عن ممثلني8 -

 .واإلنساني تماعياالج الطابع ذات اجلمعيات عن ممثلني 6 -

 .تصادياالق الطابع ذات اجلمعيات عن ممثلني 5 -

 املستدامة، تنميةوال البيئة على احلفاظ الجم يف تنشط اليت اجلمعيات عن ممثلني 5 -

 .النسوية اجلمعيات عن ممثلني 5 -

 .الشباب مجعيات عن ممثلني 5 -

 .الطالبية اجلمعيات عن ممثلني 4 -

 .والثقايف ميالعل الطابع ذات اجلمعيات عن ممثلني 4 -

                                                 

 .7، ص 1729ديسمبر  79مؤرخة في  97الجريدة الرسمية عدد  1 
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 .الرياضية اجلمعيات عن ممثلني 4 -

 .سرةواأل الطفولة رعاية مجعيات عن ممثلني 4 -

 املركزية واالدارات سساتواملؤ اهليئات بعنوان جمللسا يف التمثيل األول الوزير حيدد: 18 املادة

 .احمللية واجلماعات للدولة

 مبوجب املدني جملتمعا وكذا واالجتماعي القتصاديا القطاعني بعنوان التمثيل حيدد: 01 املادة

 رئيس يرأسها ”الشخصي االعتبار ذوي“ ضاءأع من تتشكل خاصة جلنة تتخذها مداولة

 .اجمللس

 .رمسيةال اجلريدة يف وتنشر نوياس اجمللس أعضاء قائمة حتيني يتم: 00 املادة
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مديرية الدراسات اإلحصائية 

 والنمذجة والتلخيص
 مديرية اإلدارة والوسائل مديرية النشريات الدراسات اإلقتصاديةقسم  قسم الدراسات اإلجتماعية

 مدراء الدراسات

 رؤساء الدراسات

 سياسات تحليل لجنة

 التنمية واستراتيجيات

 االقتصادي والظرف

 واالجتماعي

 والتشغيل العمل عالقات لجنة

 والبيئة اإلقليم تهيئة لجنة

 والتنمية محليةـال والتنمية

 مستدامةـال

 مدراء الدراسات

 رؤساء الدراسات

 والترقية اإلنصاف لجنة

 وتثمين اإلجتماعية

 والثقافة البشري الرأسمال

 مهنيـال والتكوين والتربية

 العالي والتعليم

 والتشغيل العمل عالقات لجنة

االجتماعي  الحوار لجنة

 مواطنيةـوال مشاركةـوال

 التحاليل دراسات رئيس

 اإلحصائية

 النمذجة دراسات رئيس

 والتلخيص

 للوثائق الفرعية مديريةـال

 لترجمةل الفرعية مديريةـال

 رشيفلأل الفرعية مديريةـال

 ألعضاء الفرعية مديريةـال

 مجلسـال ومستخدمي

ة للميزاني الفرعية مديريةـال

 محاسبةـوال

 للمصلحة الفرعية يريةدمـال

 والوسائل الداخلية

 رئيس المجلس

 رئيس الديوان األمين العام

 مدير الدراسات

 مكتب األمن الداخلي

مكتب المنظومة 

 المعلوماتية
 مكتب التنظيم العام

مكتب الدراسات 

 والتلخيص
 ملحق الديوان

 دي واإلجتماعي: اهليكل التنظيمي للمجلس الوطين اإلقتصا71الشكل رقم 
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 :واإلجتماعي القتصاديا الوطين اجمللس مهام: الرابع لباملط

 يف التشاورو للحوار وإطار ستشاريةا كمؤسسة ،مهامه إطار يف اجمللس يكلف

 1: يلي مبا احلكومة، شارومست واالجتماعي االقتصادي اجملالني

 التنمية ياساتس حول الوطين التشاور يف ياملدن اجملتمع ملشاركة إطار توفري 

 .واالجتماعية االقتصادية

 الوطنيني تماعينيواالج االقتصاديني لشركاءا بني والتشاور احلوار دميومة ضمان. 

 والرتبوي، جتماعيواال االقتصادي اجملال يف الوطنية املصلحة ذات املسائل تقييم 

 .ودراستها والبيئة، ةوالثقاف العالي والتعليم والتكويين

 احلكومة على وتوصيات اقرتاحات عرض. 

 : واإلجتماعي االقتصادي الوطين اجمللس تسييـر: اخلامس املطلب

 يندرجان دراسة أية وأ ملف أي يف اجمللس ألولا الوزير أو اجلمهورية رئيس خيطر: 07 املادة

 2.اختصاصه جمال ضمن

 أو الدراسات لك إعداد أو وتوصيات رتاحاتاق بصياغة يبادر أن اجمللس ميكن كما

 .احلكومة إىل ويرفعها مهامه، ضمن ندرجت اليت القضايا تتناول اليت التقارير

 ديدحت يتم مل ما حال ويف. يهرأ أو تقريره اجمللس الهلاخ يسلم اليت املدة اإلخطار سلطة حتدد

 تاريخ من ابتداء ،(1) انشهر أقضاه أجل يف رأيه أو تقريره اجمللس يسلم صراحة، املدة هذه

 .اإلخطار

 مصاحل مع التنسيقب اآلراء، وصياغة تقاريرال إعداد إطار يف اجمللس، ميكن: 03 املادة

 يكون عموميتني ةومؤسس هيئة مسؤول أي وكذا احلكومة من أعضاء دعوة األول، الوزير

 ص.اخلصو بهذا توضيحات بتقديم كفيال
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  1:هي االجتماعيو االقتصادي الوطين اجمللس أجهزة: 04 املادة

 .العامة اجلمعية -

 .الرئيس -

 .املكتب -

 .الدائمة اللجان -

 فرعية جلانا اجة،احل عند يؤسس أن للمجلس نميك الدائمة، اللجان على زيادة: 05 املادة

 .خاصة وجلانا

 .جلان عدة تعين ليتا املشرتكة القضايا يف لنظرل متخصصة جلانا ينشئ أن اجمللس ميكن

 جمال ضمن تندرج ليتا باإلشكاليات تعنى خليةدا موضوعاتية مراصد إحداث ميكنه كما

 .اختصاصه

 سلطة حتت توضع ةوتقني إدارية أمانة ماعيواالجت االقتصادي الوطين للمجلس: 06 املادة

 .اجمللس رئيس

 .رئاسي مرسوم وجبمب يعني عام أمني اجمللس إدارة يتوىل

 .تنفيذي رسومم مبوجب املادة هذه تطبيق كيفيات حتدد

 العامة اجلمعية: األول الفصل 

 : أتيي بــما اجمللس، رئيس هايرتأس اليت العامة اجلمعية تكلف: 02 املادة

 .الداخلي النظام على املصادقة -

 .هعلي واملصادقة نشاطه برنامج دراسة -

 .عليها صادقةوامل الدائمة اللجان تقارير دراسة -

 .عليه واملصادقة لساجمل لنشاطات السنوي التقرير دراسة -

 .والدراسات راءواآل والتوصيات التقارير كل دراسة -

 .اجمللس مكتب أعضاء إنتخاب -
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 استدعاء على ءبنا السنة، يف مرات( 74) أربع اديةع دورة يف العامة اجلمعية جتتمع: 02 املادة

 .رئيسها من

 أو الرئيس، من ستدعاءا على بناء عادية، غري راتدو يف جتتمع أن العامة اجلمعية ميكن

 .األول رالوزي من بطلب أو أعضائها من( 1/5) ثلثي بطلب

 .تنفيذي مرسوم جبمبو اجمللس أعضاء تعويضات حتدد :08 املادة

 اجمللس رئيس: الثاني الفصل

  1:يأتي مبا اجمللس رئيس يطلع: 71 املادة

 .العامة اجلمعية أشغال يدير -

 .أعضائه نيب املهام ويوزع اجمللس مكتب يرأس -

 .واملكتب لعامةا اجلمعية اجتماعات أعمال جدول حيدد -

 .عليهم لموافقةل العامة اجلمعية إىل شاطهن وحصيلة اجمللس برنامج مشاريع يقدم -

 .لتعيينهم أخرى طريقة يأ تقرر مل الذين املستخدمني يعني -

 .ملستخدمنيا جمموع على السلمية السلطة ميارس -

 كل وكذا النشاط، نع السنوي التقرير األول زيرالو أو/و اجلمهورية رئيس إىل يرفع -

 .اساتوالدر واآلراء والتوصيات التقارير

 املكتب: الثالث الفصل

 نم ينتخبون أعضاء، (79) ستة من ملتكونا اجمللس مكتب اجمللس رئيس يرأس :70 املادة

 .العامة اجلمعية قبل

 .عهدتهم ةطيل عضويتهم على املكتب أعضاء حيافظ

 .املكتب عضاءأ إنتخاب كيفيات الداخلي النظام حيدد

 : يأتي مبا املكتب يكلف: 77 املادة

 لدراسته مةالعا اجلمعية على وعرضه سللمجل الداخلي النظام مشروع إعداد -

 .عليه واملصادقة
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 .عليه لعامةا اجلمعية مصادقة بعد هومتابعت النشاط برنامج مشروع حتضري -

 .جانالل خمتلف على اجمللس أعضاء توزيع -

 .ذلك ومتابعة اللجان خمتلف نشاطات تنسيق -

 .العامة جلمعيةا على وعرضه السنوي التقرير إعداد -

 . عليه فقويوا امليزانية مشروع املكتب يدرس -

 .هأعضائ بني من للرئيس( 71) نائبني اجمللس مكتب يعني: 73 املادة

 .اجمللس مكتب تماعاتإج أمانة للمجلس العام األمني يتوىل

 الدائمة اللجان: الرابع الفصل

  1:دائمة جلان( 79) ست اجمللس يؤسس: 74 املادة

 .االجتماعيو االقتصادي والظرف لتنميةا واسرتاتيجيات سياسات حتليل جلنة -

 .دامةاملست والتنمية احمللية ميةوالتن والبيئة اإلقليم تهيئة جلنة -

 والرتبية الثقافةو البشري الرأمسال تثمنيو االجتماعية والرتقية اإلنصاف جلنة -

 .العالي والتعليم املهين والتكوين

 .والتشغيل العمل عالقات جلنة -

 .ملواطنيةا واملشاركة االجتماعي احلوار جلنة -

 .باخلارج الوطنية اجلالية جلنة -

 .ومقررها رئيسها جلنة كل تنتخب

 ترفق دراساتو وتقارير تقييمات إعدادب خيصها، فيما كل اللجان، تقوم: 75 املادة

 .تصاصهاإخ مبجال املرتبطة شكالياتواإل املسائل حول وتوصيات باقرتاحات

 .لكذ خالف املكتب يقرر مل ما عمومية واللجان اجمللس اجتماعات: 76 املادة
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 االقتصاديني الشركاء بني لتشاور هيئة االجتماعي االقتصادي الوطين اجمللس يعد

 هلا سندأ متعددة جماالت يف ومتخصصني ءخربا جمموعة من متكون واالجتماعني،

 .عديدة جماالت يف خمتلفة صالحيات

 حتليل جلنة مثل خمتلفة جماالت يف املتخصصة اللجان من جمموعة من ويتكون

 والبيئة اإلقليم تهيئة جلنة، واالجتماعي االقتصادي والظرف التنمية واسرتاتيجيات سياسات

 الرأمسال وتثمني اإلجتماعية والرتقية اإلنصاف جلنة، مستدامةـال والتنمية محليةـال والتنمية

 ،والتشغيل العمل عالقات جلنة، العالي والتعليم مهينـال والتكوين والرتبية والثقافة البشري

 أن للمجلس ميكن أنه إىل باإلضافة، مواطنيةـوال مشاركةـوالاالجتماعي  احلوار جلنة

 .احلاجة عند ينشئها فرعية أو خاصة جلان يشكل

وذلك  األصعدة خمتلف على التنمية عملية تثمني يف حموريا بدور اجمللس يضطلع

والبيئية  واالجتماعية االقتصادية احلقيقة تعكس اليت لتقارير اجمللس احلكومة اجةحل

 د.البال يف هنةاالر لألوضاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CNESواإلجتماعي  صادياالقتراسة حالة اجمللس الوطين د                                 الفصل الثالث            

275 

 

لتنمية ادي واإلجتماعي يف حتقيق ااملبحث الثاني: دور اجمللس الوطين اإلقتص

 املستدامة

 الدور خالل من ئر،زااجل يف االستشارية الوطنية اهليئات أهم من يعتربمبا أن اجمللس 

 صنع يف تساهم ومتنوعة مهمة اضيعملو ومناقشته له املخصصة اجملاالت يف يلعبه الذي

 شارا للحكومة، ويعمل، كما يعمل مستواالجتماعي االقتصادي اجملالني يف العامة السياسة

قديم صورة عن م بإعداد تقارير من خالهلا يتم تهيئة األمم املتحدة، ويقوعلى التنسيق مع 

ملوضوعة التقارير مدى حتقيق األهداف ا واقع التنمية املستدامة يف اجلزائر، وتعكس هذه

ادي قدمه اجمللس الوطين االقتص حيز التنفيذ، وسيتم من خالل هذا املبحث عرض ما

 ستدامة يف اجلزائر.ملواإلجتماعي عن أهم أهداف التنمية ا
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 لأللفية اإلمنائية افاألهدتصادي واإلجتماعي عن اجمللس الوطين االق تقريراملطلب األول: 

7111-7105: 

ىل إقر املدقع اوح طموحاتها من إنهاء الفتشكل األهداف اإلمنائية الثمانية، واليت ترت

، خطة 1723ام م اإلبتدائي جلميع األطفال حبلول عالتعليوقف إنتشار مرض اإليدز وتوفري 

وقد حشدت ، لعاملة يف جمال العمل التنمويعمل رئيسية جلميع دول العامل ومجيع املنظمات ا

ذه لسنوات املاضية من أجل حتقيق ههذه اجلهات جهودا كبرية مل يسبق هلا مثيل يف ا

 .األهداف خدمًة لسكان العامل األفقر واألقل حظا

 1723-1777: األهداف اإلمنائية لأللفية 75الشكل رقم 
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             واجلوع: املدقع الفقر على القضاء: 2اهلدف 

 املتعدد اناحلرم األبعاد عددمت الفقر مؤشر : يقيس1األبعاد متعدد الوطين الفقر مؤشر

 الفروقات لقياس قديالن الدخل املؤشر هذا جاوزيت فقرا، الناس أكثر منه يعاني الذي

 املستدامة، التنمية مؤشر هايغطي اليت الثالثة األبعاد يف الفقراء منها يعاني اليت املتفاوتة

ونسبة  املتفاوتة فروقاتال من يعانون الذين ألشخاصا عدد األبعاد متعدد الفقر مؤشر يعرض

 .شدة الفقر

 من بداًل كبعد للناس ةاملعيشي البيئة تباراالع يف األبعاد متعدد الفقر مؤشر يأخذ

 الضيق والنطاق الدخل قرف حتديد عملية تثريها ليتا املشكالت على التحايل أجل من الدخل

 هذا يعد لذلك الصحة، وأ التعليم أو بالغذاء ملتعلقةا املعلومات هي ذلك يف الطريقة هلذه

 للحد العامة لسياساتا الستهداف جيد ودليل للفقر ةالنقدي للقياسات جيدًا مكماًل املؤشر

 .الفقر من

 يعاني ئراجلزا يف أنه وجد 1721 سنة األبعاد دمتعد الفقر مؤشر إستخدام خالل ومن

 يف ٪1.9 بـ قارنةم احلضرية املناطق يف ٪2) ةبنسب املتعدد الفقر من السكان من 2.93٪

 الفقر مؤشر يف الناس نهام يعاني اليت الفقر نسبة سطمتو أما الفقر، من( الريفية املناطق

 املناطق يف( ٪58.41 قابلم احلضرية املناطق يف ٪54.88) ٪59.79 هو األبعاد، متعدد

 قابلم احلضرية املناطق يف 7.775) 7.779 وه الفقر، لشدة نسبة معدل أما الريفية،

 .(الريفية املناطق يف 7.722

 ،1777 للتنمية الوطين التقرير يف ملنشورةا تلك مع النتائج هذه مقارنة تظهر

 شدتها من ٪ 2.94  قرالف معدل يف حتسنا ،1779 - 5 األبعاد متعدد الفقر مؤشر بإستخدام

 املناطق يف ٪41.84 قابلم احلضرية املناطق يف ٪59.35) ٪41.77 عندها كانت اليت

 (.الريفية

 يف األكرب النسبة ثلمي اجلنوب أن املالحظ ومن ،اخنفضت قد الفقر شدة أن النتائج تظهر

 .الفقر مؤشر

                                                 
1 C.N.E.S, RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, Quelle place pour les 

jeunes dans la perspective du développement humain durable en Algérie, Rapport National sur le 

Developpement Humain 2013-2015, Réalisé en Coopération avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement, UNDP Algérie, page 39. 
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  االبتدائي:  التعليم تعميم حتقيق: 1 اهلدف

 لسياساتا خمتلف وبفضل ،٪ 83 األمية معدل كان ،2791 عام يف االستقالل بعد

 1 .كبري بشكل الظاهرة هذه اخنفضت املنفذة، التنمية وبرامج

 يف ٪ 94.9 من وأكثر سنوات 27 العمر من لغنيالبا األطفال بني األمية معدل بلغ

 يضاأ ويرتبط ،1778 عام يف املائة يف 11.5 و 2778 عام يف املائة يف 52.9و 2799 عام

 1779 عام يف اعتمدت ليتا األمية، حملو الوطنية يجيةاالسرتات تنفيذ إىل النسبة هذخ تراجع

 ،(مريكيأ دوالر مليون 977 حوالي) دينار مليار 48.9 بقيمة مالي غالف هلا خصص واليت

 القطاعات جلميع ألميةا مكافحة عن املسؤولية طاقن توسيع إىل االسرتاتيجية هذه وتدعو

    2 .لنقابيةا واحلركات املدني واجملتمع املعنية

 :الوطين التعليم

 قانون إصدار خالل من القانوني املستوى على كريسهت مت إصالًحا الوطين التعليم بدأ

 : يف الرئيسية حماوره تتمثل والذي 1778 يناير يف التوجيه

 . تدرس تخصصات اليتال جلميع التعليمي احملتوى إصالح( 2)

 . اريواإلد الرتبوي اإلشراف سنيوحت للتدريب جتديده مت نظام إنشاء( 1)

 . عام كلبش التعليمي النظام تنظيم إعادة( ج)

 :الدروس من مستويات ثالثة وهناك

 أعمارهم تبلغ الذين للألطفا واحدة سنة مدته تكونو اختياري تعليم هو :التحضريي التعليم

 وتعمل الطفل، لىع االجتماعي الطابع إضفاء ىلإ األول املقام يف ويهدف سنوات، 3 حوالي

 ءةالقرا يف األساسي التعلم قاعدة ببناء له تسمح اليت املهارات واكتساب استقالله تطوير على

 .االبتدائي التعليم إىل للدخول أفضل وتهيئة واحلساب والكتابة

                                                 
1 C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 48. 
2 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Rapport National 2000 – 2015, Rapport 

établi par le Gouvernement Algérien, Juin 2016, page 53. 
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 يف سنوات مخس نهام سنوات، تسع فرتة على ميتد :"اإلبتدائي" اإللزامي األساسي التعليم

 ىلإ االبتدائي التعليم من قالاالنت ويكون املتوسط، لتعليما يف سنوات وأربع االبتدائي التعليم

 .وطينال االمتحان يف بنجاح مشروط املتوسط

 الشفوي التعبري: لمعرفةل األساسية باألدوات الطفل تزويد إىل االبتدائي التعليم يهدف

 بالعناصر الطالب يزود نأ جيب املتوسط التعليم أن حني يف واحلساب، والقراءة، والكتابي،

 من العربية اللغة إتقانو واالتصاالت، املعلومات ياوتكنولوج والعلوم للرياضيات الرئيسية

 .حية أجنبية غةل ومعرفة والكتابة والتعبري الفهم حيث

 هويتهم تعزيز من ممتكنه اليت الطالب قيم رسغ إىل األساسي التعليم يهدف عموما

 .بيةاألجن واحلضارات الثقافات مأما التفتح مع واالجتماعية، الشخصية

              1املبكرة: الطفولة مرحلة يف التعلم

 فرتة من ومتتد حلياةا مدى تطورًا الدماغ منو مراحل أكثر هي املبكرة الطفولة إن

 عمليات من سلسلة لىع املبكرة الطفولة مرحلة يف التطور يشمل الثامنة، سن إىل الوالدة

 يف للشروع رحلة ويبدأ لتعلما يف الطفل يبدأ نفسه، لطفلا وعلى البيئة على تعتمد اليت التعلم

 .والفكرية لبدنيةا والقدرات األلعاب ممارسةو حوله، من العامل مع واالتصال اللغة،

 االجتماعية عايةالر على كبري بشكل لتعليميا النظام وأداء التعليم جودة تعتمد

 ذيال اجملتمع أن الدراسات نم العديد أظهرت الواقع يف املبكرة، الطفولة مرحلة يف والرتبوية

 الالزمة دراتوالق املهارات طويرت من الطفل متكن سنوات، 5 سن من تعليمه للطفل يكرس

 .احلياة مدى تعلمال تعزيز خالل من التعليم يف للنجاح

 :سراأل داخل والتعلم األولية األنشطة -أ

 املبكرة الطفولة مرحلة يف التعلم تدعم اليت ألنشطةا من بعدد املتعلقة املعلومات وتكشف

 ذينال األطفال من ٪98 أن( 1721) املؤشرات متعدد باملسح القيام خالل من مجعها مت اليت

 ةأنشط أربعة قلاأل على مارسوا( 1779 عام يف ٪92.3) شهًرا 37-59 بني أعمارهم ترتاوح

 من أطفال أربعة قاربي ما وتلقى أسرهم، داخل درسيامل واالستعداد التعلم وتقوية لتعزيز

                                                 
1 C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 49. 
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 واعتمادا(. 1779 عام يف ٪98.4) لتعلما هلذا والديهم من الدعم( ٪97) أطفال مخسة أصل

 املناطق يف منها ةاحلضري املناطق يف بكثري لىأع النسب هذه فإن اإلقامة، مكان على

 .الريفية

 ٪22 فإن الالحق، ملدرسيا ولألداء للطفل بالنسبة همم أمر وهو الكتب، بقراءة يتعلق وفيما

 فيها 1721 يف منازل يف يعيشون شهًرا 37-7 بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال من فقط

 سبةالن هذه ،1779 عام يف ٪3 بنسبة كتاًبا 19 بـ مقارنة لألطفال، كتب 5 عن يقل ال ما

/  و األم تعليم مبستوى جيابيًاإ ارتباطًا مرتبطة تزال ال ملحوظًا اخنفاضًا مجيعها شهدت اليت

 1.األب أو

 :التحضريي التعليمو املدرسة قبل ما مرحلة إىل الوصول -ب

 اإللتحاق فإن رسة،املد قبل ما مرحلة يف 4 و 5 املدرسة لقب ما سن يف األطفال لرعاية بالنسبة

 مالتعلي من النوع هذا وفريت ويتم األخرية، السنوات يف هائل بشكل انتشر قد اخلاص بالتعليم

 واملؤسسات حملليةا والسلطات اخلواص يفتحها اليت األطفال وروضات احلضانة دور يف

 .العامة واجلمعيات

 الدراسية لسنةا خالل املسجلني األطفالو األطفال روضات عدد عن بيانات: 75رقم  اجلدول

1725-1724       . 

 ملسجلنيا األطفال عدد طفالاأل روضات عدد 

 95819 2498 اخلاص القطاع

 25959 413 ليةاحمل اجملتمعات

 8921 219 مةالعا املنشآت

 3771 217 اجلمعيات

 11777 -- نيةالقرآ الدروس

 224298 1257 يالكل اجملموع

C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 49. 

                                                 
1 C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 49. 
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 وبالفعل املبكرة، لةالطفو تنمية يف أهميته غمر حمدودًا، التحضري التعليم زال ما

 ىوتبق اإلقليمي املستوى لىع خمتلفة بطريقة املدرسي بلق التعليم إىل الوصول يف زيادة حدثت

 1.الوالدين تعليم وىومست األسرة معيشة مستوى على معتمدة

 املرأة: ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز: 5 اهلدف

 يف مبا ،اجلنسني بني ساواةامل بتعزيز املتعلقة وليةالد االتفاقيات على اجلزائر صدِّقت

 حلقوق العربي وامليثاق املرأة ضد التمييز أشكال يعمج على للقضاء الدولية االتفاقية ذلك

 والشعوب اإلنسان قوقحل األفريقي للميثاق إلضايفا الربوتوكول على وقعت كما اإلنسان،

-واألور املنطقة يف اجلنسني بني املساواة تعزيز ربنامجب والتزمت ،األفريقية املرأة حقوق بشأن

   2 .1722-1778. متوسطية

 األدوات من عدد تسخري مت اجلنساني، للنهج واملؤسسي التشغيلي احملتوى وإلعطاء

 كانت اليت لتنفيذ،ا حيز وضعت اإلنطالق اعدةق تشكل اليت واألطر واخلطط التنظيمية

 مركز إنشاء ومت كما القطاع، يف املرأة وضعو األسرة عن مسؤولة وزارة إنشاء أساسا

 مت وهكذا واملرأة، سرةاأل وجملس والطفل، واألسرة املرأة حول واإلعالم والتوثيق البحوث

-1727) بها اخلاصة العمل وخطة وإدماجها املرأةب للنهوض الوطنية االسرتاتيجية إعداد

1724). 

 ،(1722-1779) عملها وخطة املرأة ضد لعنفا ملكافحة الوطنية فاالسرتاتيجية

 عملال وبرنامج لعاملةا املرأة وميثاق ،(1723-1778) لألطفال الوطنية العمل وبرنامج

 من اننييع الالتي النساء ودعم ملساعدة وآليات ،(1727-1723) الريفية باملرأة للنهوض

 .صعوبات

 والزراعي الريفي دالتجدي سياسة يف الريفية أةللمر التشاركية البنود هذه إىل تضاف

(1777-1724.) 

                                                 
1 C.N.E.S, The Same Reference, page 50. 
2 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

59. 
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 واالقتصادي سياسيال العامل يف املرأة كانةم البنود هذه مجيع تنفيذ عزز وقد

 يوضح اجملاالت، مجيع يف ومشاركتها الفرص ؤتكاف مبدأ تعزيز طريق عن واالجتماعي

 حتسني لأللفية منائيةاإل األهداف من الثالث لهدفل املوضوعة للمؤشرات اإلجيابي التطور

     1.عام بشكل املرأة حالة

 الصحة، : أبعاد ثالثة يف والنساء الرجال إجنازات يف الفوارق املؤشر هذا يقيس

 القيمة ارتفاع ويبني املبذولة، واجلهود السياسات بتحليل يسمح وهو العمل، وسوق التمكني

 االخنفاض يف استمر الذي اجلنسني بني التفاوت مؤشر بلغ .والنساء الرجال بني الفارق اتساع

 .والنساء الرجال بني التفاوتات من للتقليص املبذولة اجلهود يعكس مما 2014 سنة  0,405

 مشاركة بنسبة متأثرة املؤشر هذا مكونات خمتلف يف اجلنسني بني الفوارق دراسة والزالت

 2التالية: النتائج يف مبني هو كما النساء،

 فئة متثل حيث والنساء، الرجال بني ضئيال تفاوتا التعليم مؤشر يبني: النساء متكني -2

 فئة نسبة أما% 29  عن تزيد نسبة فوق، فما الثانوي التعليم مستوى هلن الالئي النساء

 من االستفادة هذه تنعكس ال ذلك ومع  %52 أي النساء، نسبة بقليل فتفوق الذكور

 القرار، صنع يف املشاركة يف املساواة يف والنساء الرجال بني املساواة قدم على التعليم،

       .للحصص اجلديدة السياسية اإلجراءات يف خاصة

 بكثري تقل اليت النساء مشاركة نسبة اخنفاض الوطنية اإلحصائيات تظهر: العمل سوق -1

 النشطني. السكان من % 14,9 نسبة سوى النساء متثل ال إذ الرجال، نسبة عن

 

 

 

 

 

    1724-1727اجلنسني  بني التفاوت مؤشر: 74رقم  اجلدول

                                                 
1 The Same Reference, page 60. 
2 C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 37. 
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C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 38 

 ويف املستويات مجيع لىع اجلنساني النهج إدماج خالل من املرأة وضع تعزيز جرى لقد

 تدرجييا التغلب ومت وظ،ملح بشكل اجلزائر يف رأةامل حالة حتسنت وهكذا اجملاالت، مجيع

    1.ائدةالس الثقافية االجتماعية القيود على

 :األطفال وفيات معدل ختفيض: 4 اهلدف

 العام حسنيبالت يتعلق فيما ،(1723-1777) األخرية عشرة اخلمس السنوات خالل

 واملوارد التحتية البنى ظرن وجهة من باستمرار، تزايدةامل الرعاية وإمدادات املعيشة ملستوى

 ارتفع ملحوظا، دماتق سجلت ،السكان صحة وحالة ،الصحة. التعليم نظام وتنظيم البشرية

 91.3 من الفرد، حةص حمددات مجيع يدمج للتنمية رمؤش وهو الوالدة، عند املتوقع العمر

 .1724 عام يف سنة 99.1 إىل 1777 عام يف سنة

 حظيت وقد املتوقع، عمرال لزيادة أساسيًا اماًلع تعد الطفل، اليت صحة كانت لطاملا

 الرعاية يف الصلة ذات ئدالفوا دمج مت كما جلزائرية،ا الصحية السياسات يف عالية بأولوية

 2784 عام يف اعتماد عم الثمانينيات منتصف يف عزيزهات ومت الستينيات، أواخر يف األساسية

 .رضعال وفاة ملكافحة الوطين الربنامج من

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

70. 
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( 78) مثانية ذتنفي يف اخلصوص وجه على الطفل صحة أولويات حتديد جتلى وقد

 األشكال من احلد إىل تهدف ،املبكرة الطفولة التحديد وجه على تستهدف وقائية برامج

 ،1بها املرتبطة. ياتالوف وخاصة ،ومضاعفاتهم ،فالاألط على تؤثر اليت لألمراض اخلطرية

 .عام بشكل فلالط صحة وحتسني الرضع ياتوف معدل يف مطرد اخنفاض إىل هذا أدى

 وجود على يسيرئ مؤشر هي الطفل صحة أنب االعرتاف ومع ذلك، إىل وباإلضافة

 خمتلف يف جلزائرا اشرتكت فقد احلياة، نوعيةو االجتماعية والعدالة ،فعال صحي نظام

   2 .اجملال هذا يف قليميةواإل الدولية واإلعالنات االتفاقيات

 تزال ال 1721-2783 للفرتة الوالدة حديثي طفالاأل وفيات الطفل، صحة حيث من

 من ارتفعت أنها يف نقاط 8 من كبريا اخنفاضا سجلت انها من الرغم على نسبيا مرتفعة

 نسبة ادتز الواقع، يف،1721-1778 للفرتة %23.9 إىل 2787-2783 الفرتة يف 14%

 حتى 2787 إىل 2783 عام يف ٪ 49 ميثل ما وهو الرضع، وفيات يف الوالدة حديثي وفيات

 1721.3و 1778 بني %95.4 إىل 1771-1777 يف 39.9%

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

72. 
2 The same reference, page 73. 
3 C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 83. 



 CNESواإلجتماعي  صادياالقتراسة حالة اجمللس الوطين د                                 الفصل الثالث            

225 

 

 والرضع. الوالدة بعد ما الوالدة، حديثي وفيات األطفال معدل تطور: 74لشكل رقم ا

C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 83. 

 يف ملموسًا خنفاضًاا السنوية احليوية حصاءاتاإل بيانات ُتظهر نفسه، الوقت ويف

 اليت العامة لبيئةا يف التحسن مدى يعكس مما ،اخلامسة سن دون األطفال وفيات معدل

 1777 عام يف ‰ 45 من الوفيات هذه معدل رتفعا حيث ،الوالدة بعد األطفال فيها يعيش

 ‰15.7 و للبنني ‰ 19.2) 1724 عام يف ‰ 13.9 بلغ حيث ،1727 عام يف ‰ 19.3 إىل

 1(.للفتيات

 طفل1000 سنوات لكل  5 دون األطفال وفيات معدل: 73الشكل رقم 

C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 83. 

                                                 
1 C.N.E.S, Reference mentioned previously, page 83. 
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 ،امللحوظة جلغرافيةا الفوارق بسبب البالد حناءأ مجيع يف متجانًسا ليس التقدم إن

 اجلغرافية الفروقات هذه من احلد ميثل التقلص، إىل متيل األمور هذه أن من الرغم على

 1.آخر حتدًيا

 النفاسية: الصحة حتسني: 3 اهلدف

 صحة جمال يف اسيم ال ،العامة الصحة الجم يف كبرية جهودا اجلزائر بذلت وقد

 .ةاألولوي ذات اجملاالت إحدى وهي األم،

 من األمهات، فياتو من للحد عملية تنفيذ لىع اجلزائر املاضي، عملت العقد خالل

 ةاملراقب تقوية( 2: )على بناء ،1773 عام يف اعتمد الذي للوالدة، الوطين الربنامج خالل

 ،(الدم ضغط ارتفاعو السكري مرض) للحمل لسائدةا األمراض ملكافحة ،للوالدة السابقة

 وفيات من لحدل التوليد مراقبة توحيد( 1) خصصة؛املت اإلحالة مشاورات إنشاء خالل من

 مستويات أولويات ديدوحت الوالدة غرف توحيد( 5) الدة؛الو نزيف مبضاعفات املتعلقة األمهات

 ؛(املكثفة الرعاية لوليدي،ا اإلنعاش األساسية، العامة ةالرعاي) الوالدة حديثي األطفال رعاية

 واألطفال ألمهاتا لصحة املخصصة التحتية ىالبن لتنفيذ واسعة خطة تنفيذ -( 4) وأخريًا

 وفيات معدل خفض يف أخرى إجراءات تسهم تلفة، كمااملخ اجلغرافية املناطق يف املنتشرة

 ووحم الوالدات، بني ملباعدةا وبرنامج التحتية، البنية ةشبك متديد) بالوالدة احمليطة الفرتة

 2 (.ذلك إىل وما األمية،

 يف إدخال( 2: )ذهه وتشمل األمهات وفيات فضخب للتعجيل أخرى اختذت تدابري وقد

 1724 عام يف ألمهاتا لوفيات مراجعة إنشاء( 1) ت؛األمها وفيات عن اإللزامي اإلبالغ 1725

 الدقيق، السبب يف لتحقيقوا األمهات، وفيات إىل أدت اليت واآلليات العوامل حتليل أجل من

 تسارعامل للخفض وطنية طةخل النهائية الصيغة وضع( 5) األمهات؛ب الرعاية نوعية وحتسني

 حلملةا سيما ال قليمية،اإل املبادرات من كجزء 1723-1727 الفرتة يف األمهات لوفيات

 . (CARMMA) إفريقيا يف مهاتاأل وفيات خبفض التعجيل إىل الرامية

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

76. 
2 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

79. 
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 التدابري مجيع واختاذ اجلزائر يف الصحي النظام ءأدا حتسني يف احلالي التحدي يتمثل

 .جتنبها ميكن اليت يةالنفاس الوفيات خفض لزيادة التصحيحية

 األم صحة إدارة جمال يف عليها احلصول مت اليت ائجوالنت احملرز التقدم أن املؤكد من

 بقدر املتوقعة، النتائج ندو تزال ال فإنها ،البلد تإمكانا إىل بالنظر ولكن هامة، والطفل

   1.الواليات بني الفجوات تسجيل يتم ما

 إلطارا املعجلة لنفاسيةا الوفيات من للحد 1727-1723 للفرتة الوطنية اخلطة متثل

 حماور مخسة ولح اخلطة متحورت. األمهات اتوفي معدل خفض لتحدي للتصدي التشغيلي

 حلملا أثناء املهرة املوظفني إىل الوصول( 1 املؤكدة، الفعالة التدخالت( 2: اسرتاتيجية

 اإلطار( 3 اجملتمعات،و واألسر األفراد دور( 4 الصحية، اخلدمات جودة-( 5 والوالدة،

 .والتشريعي السياسي

 يف مبا ،القائمة التدابري تعزيز ينبغي ،اإلجنابية لصحةا إىل الشامل بالنفاذ يتعلق فيما

 أي ،اإلجنابية صحيةال للرعاية الشامل إلطارا ضمن األسرة تنظيم خدمات تطوير( 2: )ذلك

 اليت حلملا موانع بوصفة خلاصةا املنافع نوعية حتسني( 1) الوالدة حول ما وفرتة األم؛ صحة

 خلصوبة الكبري جيلللتأ نظرًا ،جديدة طرق على واحلصول الطبية األهلية معايري تتضمن

 .الشباب ستهدفت موجهة إعالمية حلمالت الرتويج( 5) اإلناث؛

 األمراض: من غريهماو واملالريا "اإليدز" شريةالب املناعة نقص فريوس مكافحة :9 اهلدف

 اعتبارا احنساره وبدء 1723 عام حبلول "اإليدز" لبشريةا املناعة نقص فريوس انتشار وقف :أ

 2:التاريخ ذلك من

 املناعة نقص زمةمتال/  البشرية املناعة قصن فريوس وباء يزال ال اجلزائر، يف

 ،السكان وعجمم من( املائة يف 7.2) املنخفض نتشارها معدل إىل بالنظر ،(اإليدز) املكتسب

 .للخطر عرضةم معينة سكانية فئات يف ويرتكز ضعيفًا

 الوطين اهلدف بلوغ مت قدف باإليدز، املعين الوطين رباملخت عن الصادرة للبيانات ووفقًا

 ديسمرب 52 يف السنة، يف حالة 2777 من أقل يف ديدةاجل التشخيصات عدد تثبيت يف املتمثل

                                                 
1 The Same Reference, page 86. 
2 The Same Reference , page 89. 
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 املناعة نقص فريوس حالة 7845 إىل الرتاكمي العدد وبلغ ،2932 تسجيل مت 1723

 .وسالفري أعراض عليها رتظه اليت احلاالت من حالة 8127 ذلك يف مبا ،املكتسبة

 انتقال من الوقاية على األمراض مكافحة جهود ترتكز املستدامة التنمية إطار ويف

 الصحة برامج سياق يف بالشبا بني اخلطر منع وكذلك الوالدة وقت الطفل إىل األم من املرض

 .املراهقني صحة وبرامج اإلجنابية

 من جلميع 1727 عام حبلول اإليدز/البشرية املناعة قصن فريوس من العالج إتاحة تعميم :ب

 .حيتاجونه

 احنسارها وبدء 1723 معا حبلول الرئيسية األمراض نم وغريها املالريا انتشار وقف :ج

 .التاريخ ذلك من اعتبارا

 ىلإ املالريا مكافحة يف الكبري التوسع أدى ،1723 إىل 1777 بني ما الفرتة يف

 كل إختاذ ويتم قليلة، حاالت تسجيل مت أنه من لرغما على بها اإلصابة معدالت يف اخنفاض

 .إصابات يأ حدوث من للوقاية الالزمة اإلجراءات

 الوطين مجالربنا أهداف حتقيق مت ،لالس حاالت ومعاجلة اكتشاف جمال يف

 حاالت من ٪83 نم أكثر سنويًا تسجل الفحص لخال من اجلزائر أن كما ،السل ملكافحة

 .٪77 نم يقرتب العالجي جاحللن السنوي واملعدل ،+( TPM) اإلجيابي اجملهر الرئوي السل

 حتسني طريق نع الرئوي السل مبرض صابةاإل عكس يف الكبري التحدي ويتمثل 73 ص

 .التشخيص

  البيئية: االستدامة كفالة: 9 اهلدف

 احلالي االجتاه عكسو الوطنية والربامج لسياساتا يف املستدامة التنمية مبادئ دمج -أ

 1:البيئية املوارد إلهدار

 إىل تهدف ناميكيةدي عملية من جزء هي لبيئةا ومحاية للتخطيط الوطنية السياسة

 :كثرية التحديات فإن ،لبيئةا حبماية يتعلق وفيما لبالد،ل مستدامة واقتصادية اجتماعية تنمية

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

98. 
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 واردامل وإدارة ،الطبيعية ناطقامل على واحملافظة ،املناخ وتغري ،اإليكولوجية النظم على احلفاظ

 .وتقييمها احلية

 حلماية اسرتاتيجية راجلزائ وضعت قة بالنفايات،التحديات املتعل أما بالنسبة ملواجهة

 خمتلف يف البيئي تدهورلل السلبية اآلثار من تخفيفال بهدف املستدامة، والتنمية البيئة

 .البيئات

 الطبيعة) إليكولوجيةا للمشاكل مفصل حتليل أبرز ة،املستدام التنمية مبدأ تفعيل أجل ومن

 للجودة، نوعية هدافأ أربعة( األولويات حتليلو االقتصادية االجتماعية التكاليف ومدى

 املال رأس على احملافظةو املعيشية، البيئة حتسني :االقتصادية بربنامج اإلصالحات تتعلق

 البيئة ومحاية لتنافسية،ا القدرة وحتسني القتصاديةا اخلسائر من واحلد وحتسينه، الطبيعي

 .والعاملية الوطنية

 :املتحدة األمم مةمنظ عقدته الذي املؤمتر يف املقررة الوطنية األهداف بني ومن

 فقدان واحنسار القطرية والربامج السياسات يف املستدامة التنمية مبادئ إدماج -

 البيئية املوارد

 .1727  عام حبلول البيولوجي التنوع فقدان معدل من ملموس بقدر احلد  -

 الشرب مياه على باستمرار احلصول ميكنهم ال الذين األشخاص نسبة ختفيض -

 2015 عام حبلول النصف إىل األساسية الصحي الصرف وخدمات املأمونة

 سكان من مليون 100 عن يقل ال ما ملعيشة 2020 عام حبلول كبري حتسني حتقيق -

 الفقرية األحياء

 :إىل ويهدف2025 آفاق يف( SNAT) اإلقليم لتهيئة الوطين املخطط -

 وإجراءات إقليميةو قطاعية توجهات( SNAT) اإلقليم لتهيئة الوطين املخطط يقرتح

 هذه العوملة، سياق يف اجلزائر تواجه اليت ملستدامةا التنمية لتحديات لالستجابة ملموسة

 يستند واجلنوب، ليااهلضاب الع تنشيط إعادة ريقط عن العجز تغطية على تعمل اإلجراءات

  1:ةرئيسي حماور أربعة على SNAT اإلقليم لتهيئة الوطين املخطط

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 98 
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 بلدنا.ل والثقايف الطبيعي املال سرأ على احلفاظ خالل من االستدامة 2

 السكان.و األنشطة مواقع يف التوازن إعادة 1

 االستثمارات. جذب 5

  اإلنصاف. حتقيق 4

 ذات املناطق مستوى عورف والريفية، احلضرية طقاملنا املساحات جتديد خالل من وذلك

 العامة السياسات للتنسيق كاسرتاتيجية SNAT اإلقليم لتهيئة الوطين املخطط العجز،

 رانووه العاصمة جلزائرا) للمدن رئيسية خمططات 4 على يشرف اإلمنائية، واألنشطة

 .الواليات لباقي تنمية خطة 48 و( وعنابة وقسنطينة

 :التشريعي اإلطار وترقية توحيد

التلوث  ذلك يف مبا ئية،البي االهتمامات مجيع ايةلرع التشريعي إطارها اجلزائر عززت

 اإليكولوجية النظم لىع عليه، واحلفاظ تقبال واحلفاظاالس وبيئات املعيشية البيئة وحتسني

 1.لبيئيا والرصد دعم أفضل للمراقبة أجل من اإلطار هذا توحيد مت، وحفظها

 الرتبة على احلفاظو التصحر ومكافحة ملتجددةا للطاقات التنظيمي اإلطار توحيد إن

 بشكل املستقبلية تالتحديا فهم املمكن من جيعل املناخ، لتغري الضارة اآلثار ومكافحة

 .أفضل

 تنظيم يف اجلزائر دأتاجلغرايف، ب موقعها بسبب ناخامل بتغري التأثر شديدة دولة كونها

 البيئية نظمها صمود تعزيزو املناخ لتغري الضارة آلثارا ملكافحة واملؤسسي القانوني إطارها

 . وبيئتها

 :املعيشية البيئة حتسني

 املساهمة حيث من أو اطننيللمو املعيشية البيئة سنيحت يف سواء الدافعة القوة هي البيئة

 نم للحد التحتية البنية ناءب إىل للجزائر البيئية لسياسةا أدتو ،للبالد اإلمنائية اجلهود يف

 .لنفاياتا معاجلة صناعات وتطوير النفايات آثار

 :1727 امع حبلول البيولوجي لتنوعا فقدان معدل من ملموس بقدر احلد -ب

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

99. 
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 ملناطقا من املائة يف 8.4و ياألراض من املائة يف 23.1 احملمية اإليكولوجية النظم مثلت

 .1724 عام املالع أحناء مجيع يف الساحلية البحرية

 وخدمات الشرب مياه على باستمرار احلصول نهمميك ال الذين األشخاص نسبة ختفيض -ج

 .1723 عام لولحب النصف إىل األساسية الصحي الصرف

 يف املياه وتوزيع قلن شبكات وتوسيع تأهيل دةإلعا واسع برنامج يف اجلزائر شرعت

 الربنامج هذا خفض العامة، هامليا خلدمات اإلدارية قدرةال تعزيز عن احلضرية، فضاًل املناطق

 عام يف ٪ 1 إىل 2778 عام يف ٪ 17.1 من ياهامل بشبكة املرتبطني غري السكان نسبة

   .٪ 37 وهو املتوقع اهلدف من بكثري أعلى قيمة وهي ،٪ 75 قدره باخنفاض ،1723

 السكان نسبة لغتب، البيئي املسح ات مؤشراتلبيان وفقا أنه إىل اإلشارة وجتدر

 1725.1-1721 يف ٪89.2 احملسن الشرب هميا مصدر يستخدمون الذين اجلزائريني

 للمياه يكولوجيةاإل النظم ومحاية الصحي فوالصر املياه خدمات حتسني أدى وقد

 .ملياها طريق عن اليت تنتقل مراضاأل حاالت يف ودائم كبري اخنفاض إىل

 سكان من مليون 277 عن يقل ال ما ملعيشة 1717 عام حبلول كبري حتسني حتقيق: د

 :الفقرية األحياء

، 2791 عام يف استقالهلا ومنذ، اإلسكان حيث من كبرية جهوًدا اجلزائر بذلت

 ميعجل واملقبول الالئق السكن لضمان مسكن مليون( 73) مخسة من أكثر ببناء قامت

 .االجتماعية الطبقات

 بادئم إىل تنادا، إس1777 عام منذ نفذت ليتا اخلمسية الربامج جهود أوضحت وقد

ساكن، وهكذا امل بناء تكثيف عن فضال ،وانباجل املتعددة الطلب ومعاجلة التنويع

 ملكية وأ تأجري شكل حتت الالئق نالسك إىل الوصول من أسرة ماليني 5 متكنت

     2.املنازل

 :التنمية أجل من عاملية شراكة إقامة: 8 اهلدف

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

115. 
2 The same reference, page 116. 
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 الغايات:

 وعدم هب للتنبؤ والقابلية بالقواعد والتقيد باالنفتاح يتسم يومال جتاري نظام إقامة يف املضي :أ

 :التمييز

 يثح من املائة يف 99 بنسبة املتقدمة الدول نم الرمسية اإلمنائية املساعدات زادت

 .دوالر مليار 253.1 بلغت حيث ،1724 و 1777 عامي بني احلقيقية القيمة

 منوا لبلدانا ألقل اخلاصة االحتياجات معاجلة: ب

 ميةالنا الصغرية اجلزرية دولوال الساحلية غري النامية للبلدان اخلاصة االحتياجات معاجلة: ج

 الدول مع قاتهاعال وتوطيد تعزيز على ائراجلز تعمل ،اجلوار حسن سياسة من كجزء

 التنمية إمكانات تسخريو اإلقليمي التكامل لتعزيز رئيسًيا مصدًرا الطرق تشكل، اجملاورة

 هذه قيمة تأتي ناه ومن، (، الزراعة، السياحةاالستخراجية الصناعات) املنطقة دول يف

 والسلع األشخاص حركة وتسهيل خارجيةو داخلية منافع لتحقيق احلدودية الطرق

     1.واخلدمات

 النامية. بلدانال ديون ملشاكل الشاملة املعاجلة: د

 ميسورة بأسعار األساسية العقاقري إلتاحة النيةالصيد املستحضرات شركات مع التعاون :هـ

 النامية: البلدان يف

 اتيجية التنميةاالسرت يف أولوية ذا كاًنام اجلزائر يف الدوائية الصناعة حتتل

 .الوطنية االقتصادية

الدولة،  اختارتها ليتا السياسية اخليارات يف ةمرجعي القطاع هذا حنو التوجه وجيد

االجتماعية،  والعدالة التماسك عوامل من عاماًل انالسك جلميع الصحية التغطية جيعل مما

 .الثروة وخلق قتصاديالرحبية والنمو اال إىل احلاجة عن فضاًل

-1777 فرتةال خالل الصيدالنية تللصناعات واملنتجا إنتاجية وحدة 275 إنتاج مت

 52 يف وحدة 29 الوحدات هذه عدد وكان، الدواء إنتاج يف وحدة 34 ذلك يف مبا، 1723

 .2777 ديسمرب

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 
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 تكنولوجيا وخباصة اجلديدة، التكنولوجيات وائدف إلتاحة اخلاص القطاع مع التعاون: و

 :واالتصاالت املعلومات

 االقتصادية تالبيانا ونشر إنشاء يف تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا تسهم

 العامل يف واللغوي لثقايفا الرتاث لنشر وسيلة أيضا هيو عليها، واحلفاظ ونشرها واالجتماعية

الوطنية،  االجتماعيةو االقتصادية التنمية يف متزايد بشكل تشارك وهي عليه، واحلفاظ

 واالقتصادي داريواإل السياسي اجملال يف عملال لتحسني عنها غنى ال أدوات وأصبحت

 واالتصاالت ملعلوماتا تكنولوجيا بتطوير ملتعلقةا املؤشرات تبني املعرفة، إىل والوصول

 واملعرفة املعلومات جمتمع بناء هو النهائي هلدفوا الرقمية، الفجوة سد يف تقدم حدوث

       1.الرقمي واالقتصاد

 :النقال اهلاتف

 تظهر الواقع يف اجلزائر، يف كبري شكلب احملمولة اهلواتف استخدام شاع لقد

 عام نهاية يف ٪224.4 تبلغ( GSM & 3G) مولاحمل اهلاتف إلستخدام كثافة املؤشرات

 .1772 عام يف فقط ٪7.5 كانت بينما، 1723

 (GSM + 3G) احملمول اهلاتف يف كنياملشرت عدد البياني لتطور : رسم79الشكل رقم 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 129. 

 هلذه النتشارا معدل الثالث، كان جليلا إطالق من فقط عامني وهكذا، بعد

 .نسمة 277 لكل مشرتًكا 43 أو ،٪44.7 ،1723 عام نهاية يف اخلدمة

                                                 
1 Objectifs du Millénaire pour le Développement, Reference mentioned previously, page 

127. 
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 بشكل اإلنرتنت شارانت معدل الثالث، يرتفع يلاجل مساهمة ذلك، وبفضل إىل باإلضافة

 وفقًا الرابعو الثالث اجليل بكاتش نشر عمليات استمرار مع، 1723 عام نهاية يف كبري

 .املتوقع التنفيذ لربنامج

 برامج توجيه يف ساهمت لأللفية، اليت يةاإلمنائ األهداف نتائج فصل ميكن ال

 مرت لقد، فالبلد يف اإلمجالي واالجتماعي اديواالقتص السياسي التوازن التنمية، عن

 بفرتة لأللفية إلمنائيةا األهداف تنفيذ من خريةاأل عشرة اخلمس السنوات خالل اجلزائر

 املواتية التطورات من االقتصادية، واالستفادة لناحيةا اجملاالت، خاصة من مجيع يف استثنائية

 العاملية. سوق يف

 

 

 

 

 :7131عمال املطلب الثاني: أهداف التنمية املستدامة جدول أ

 .1757: أهداف التنمية املستدامة 79رقم  الشكل

املستقبل الذي ”نة حدة للتنمية املستدامة، املعنوالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحتدد 

سقة مع خطة ن أهداف التنمية املستدامة مت، وأصدرت الوثيقة تكليفا بأن تكو“نصبو إليه

 ا.وأن تكون مدجمة فيه 7103األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
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ثيقة اخلتامية وْعد دامة، ويف هذا الصدد ُقدم يف الواملستوميثل اإلنسان حمور التنمية 

لتعزيز النمو  وُقدِّم التزام بالعمل سويا بالسعي إىل إقامة عامل عادل منصف وشامل للجميع

يث يستفيد الجتماعية، واحلماية البيئية حباالقتصادي املستدام والشامل للجميع، والتنمية ا

دون متييز من أي نوع والشباب وأجيال العامل املقبلة، ب ملبذلك اجلميع، وال سيما أطفال العا

ألصل أو الوضع قافة أو العرق أو اإلثنية أو اكان من قبيل العمر أو اجلنس أو اإلعاقة أو الث

 .ضع آخركمهاجر أو الديانة أو الوضع االقتصادي أو أي و

جتماعية وال نميته االقتصادية واالوتقع على عاتق كل بلد املسؤولية األوىل عن ت

حمللية، لسياسات الوطنية، واملوارد اميكن أن تكون هناك حاجة إىل التشديد على دور ا

وعة من املصادر ىل حشد كبري للموارد من طائفة متنومثة حاجة إ ،واالسرتاتيجيات اإلمنائية

 قيق التنمية املستدامة. وإىل استخدام التمويل على حنو فعال، من أجل حت

املية من أجل زام بإعادة تنشيط الشراكة العقة اخلتامية تأكيدًا لاللتوتضمنت الوثي

ة اخلرباء وسوف يقرتح تقرير جلن، نفيذهاالتنمية املستدامة وبتعبئة املوارد الالزمة لت

ل التنمية تدامة خيارات السرتاتيجية لتموياحلكومية الدولية املعنية بتمويل التنمية املس

 .املستدامة

متاحة لكل  هج ورؤى ومناذج وأدوات خمتلفةيقة اخلتامية تأكيد وجود نوأعيد يف الوث

الثة، وهو ما ميثل لتنمية املستدامة بأبعادها الثبلد، وفقا لظروفه وأولوياته الوطنية، لتحقيق ا

 دف الذي يعلو على ما عداه.اهل

ل لى وجود شراكة عاملية من أجوسوف يتوقف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ع

ومنظومة  جملتمع املدني والقطاع اخلاصالتنمية املستدامة تعمل فيها احلكومات وكذلك ا

 للنجاح يف بلوغ متينة الستعراض التنفيذ أساسيًا وسيكون وجود آلية، األمم املتحدة بنشاط

املنتدى لس االقتصادي واالجتماعي، ووسيؤدي كل من اجلمعية العامة، واجمل، األهداف

 1ذا الصدد.املستوى دورا رئيسيا يف هالسياسي الرفيع 

                                                 
1https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic, 

21/04/2018, 18.36. 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic
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ن خالل يجرى مزيد من البلورة هلا موأهداف التنمية املستدامة مصحوبة بغايات وس

بع عاملي، وهي ذات وجهة عملية، وتتسم بطا ،مؤشرات تركز على النتائج القابلة للقياس

ات ومستويات رخذ يف احلسبان خمتلف احلقائق والقدتأو ، كماوقابلة للتطبيق على اجلميع

س الذي أرسته وهي تستند إىل األسا، لوطنيةالتنمية الوطنية وحترتم السياسات واألولويات ا

ف اإلمنائية ألعمال غري املنتهية من األهدااألهداف اإلمنائية لأللفية، وتسعى إىل إجناز ا

 عن هي تشكل جمموعة متكاملة وال تنفصمو، لأللفية وجمابهة التحديات اجلديدة

عاملية تطلعية  وحتدَّد الغايات بوصفها غايات، لويات العاملية لتحقيق التنمية املستدامةاألو

طموح،  ذلك باملستوى العاملي للحبيث حتدد كل حكومة غاياتها الوطنية مسرتشدة يف

قتصادية وتضم األهداف والغايات جوانب ا ،ولكن مع أخذ الظروف الوطنية يف االعتبار

 ا.ميع أبعادهينها لتحقيق التنمية املستدامة جبرتف بالصالت فيما بواجتماعية وبيئية وتع

 

  :أهداف التنمية املستدامة

ف التنمية دة، فهي تسعى إىل حتقيق أهدابإعتبار اجلزائر عضوا يف منظمة األمم املتح

اف فيما ، وتتمثل هذه األهد1757-1729سنة  23واليت برجمت على مدى  29املستدامة 

 1يلي:

 .كانالقضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل م - 0اهلدف 

 الزراعة وتعزيز ةاحمّلسن والتغذية الغذائي األمن وتوفري اجلوع على القضاء - 7 اهلدف

 املستدامة.

 األعمار. عمجي يف وبالرفاهية صحية عيش بأمناط اجلميع متتِّع ضمان - 3 اهلدف

 احلياة مدى لتعّلما فرص وتعزيز للجميع لشاملوا املنصف اجليد التعليم ضمان - 4 اهلدف

 للجميع.

 والفتيات. النساء كل متكنيو اجلنسني بني املساواة حتقيق - 3 اهلدف

 مستدامة. دارةإ وإدارتها للجميع الصحي رفالص وخدمات املياه توافر ضمان - 4 اهلدف

                                                 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic, 

21/04/2018, 18.36. 

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic
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 املوثوقة ديثةاحل الطاقة خدمات على ةميسور بتكلفة اجلميع حصول ضمان - 2 اهلدف

 واملستدامة.

 الكاملة العمالةو واملستدام، للجميع الشاملو املطرد االقتصادي النمو تعزيز - 2 اهلدف

 يع.للجم الالئق العمل وتوفري واملنتجة،

 واملستدام، للجميع ملالشا التصنيع وحتفيز صمود،ال على قادرة حتتية بنى إقامة - 8 اهلدف

 االبتكار. وتشجيع

 بينها. وفيما البلدان داخل املساواة انعدام من احلد - 01 اهلدف

 الصمود على ادرةوق وآمنة للجميع شاملة ةالبشري واملستوطنات املدن جعل - 00 اهلدف

 ومستدامة.

 مستدامة. اجوإنت استهالك أمناط وجود ضمان - 07 اهلدف

 وآثاره. املناخ تغريل للتصدي عاجلة إجراءات اختاذ - 03 اهلدف

 لتحقيق مستدام حنو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار احمليطات حفظ - 04 اهلدف

 املستدامة. التنمية

 حنو على امهااستخد وتعزيز وترميمها يةالرب اإليكولوجية النظم محاية - 03 اهلدف

 األراضي تدهور ووقف التصحر، ومكافحة دام،مست حنو على الغابات وإدارة مستدام،

 ولوجي.البي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس

 التنمية حتقيق أجل من حدأ فيها ُيهمَّش ال ساملةم جمتمعات إقامة على التشجيع - 04 اهلدف

 وخاضعة فعالة سساتمؤ وبناء العدالة، إىل ميعاجل وصول إمكانية وإتاحة املستدامة،

 ستويات.امل مجيع على للجميع وشاملة للمساءلة

 1املستدامة. لتنميةا أجل من العاملية لشراكةا وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز - 02 اهلدف

سياسات االجتماعي: االستدامة يف صلب الاجمللس الوطين االقتصادي و املطلب الثالث:

 :العمومية

                                                 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic, 

21/04/2018, 18.36. 

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic
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 باعتبارها 1723 بتمربس يف املتحدة األمم قمة يف "املستدامة التنمية أهداف" اعتماد

 بضرورة لدوليا اجملتمع الوعي ، وكذلك"1723 عام بعد ملا العاملي األعمال جدول" جوهر

صادي ، هلذا قام اجمللس الوطين االقتحتقيق أهداف التنمية املستدامة حنو التحرك

اليت خلص  ية املستدامة ومن أهم النقاطواإلجتماعي بإقامة يوم حتسيسي حول أهداف التنم

 إليها ما يلي:

على "أهداف التنمية  ،1723ل شهر سبتمرب املتحدة، خالإن مصادقة هيئة األمم  – 2

ية " الذي خيتم دورة األلف1723ملا بعد  املستدامة" املشكلة لفحوى "األجندة العاملية

الدولية  ذا الوعي شبه التام للمجموعةاملكرسة لتحقيق "أهداف األلفية للتنمية"، وك

لى البيئة، ، ومنصفة وحمافظة عشاملة بضرورة إعتماد، من اآلن فصاعدا، أمناط تنمية

 1يات السياق اجلديد.تسرتعي تغيريا منوذجيا يتالءم متاما مع مقتض

داد وتنفيذ وسلوكيات جديدة فيما خيص إع وعلى هذا األساس، فإن تبين مواقف – 2

عليها  ل فيه االستدامة، اليت تندرجومتابعة/تقييم السياسات العمومية، والذي متث

للبشرية  عنصر احلاسم لضمان تنمية مستمرةدان املعمورة، ميثل البالنسبة لكافة بل

وظيفة م السياسات العمومية، ذات المجعاء. وجيدر اإلشارة فيما خيص مبتابعة/تقيي

 القتصادي واالجتماعي، أناملهمة االستشارية للمجلس الوطين ا االساسية اليت متثل

ضمن  ي، االفقي والعميق املسجلرئيساملوضوع واالهتمام ال "التنمية املستدامة" تشكل

 هيئتنا. املخطط الذي تنتهجه

 صفة، فإن اجلزائر أقحمت نفسها بوعلى صعيد آخر، وباعرتاف اجملموعة الدولية – 3

زنامة العاملية اليت تعنى بإعداد وجتسيد الر ملتزمة، ودائمة وحامسة يف املسارات العاملية

ة عن اآلليتني اظ على االرصدة البيئية، املرتتبففيما يتعلق "بالتنمية املستدامة" واحل

وكذا مؤمتر األطراف  1723ا بعد االسرتاتيجيتني املتمثلتني يف كل من أجندة م

(COP21). 

                                                 

 لبص في االستدامة: المستدامة التنمية أهداف حول تحسيسي وطني يوم واالجتماعي، االقتصادي الوطني المجلس 1 

 .1ص  .1729 مارس 9 األحد الميثاق، جنان إقامة المجلس لرئيس االفتتاحية المداخلة العمومية، السياسات
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مشروط مبستو  امات املشار إليها سابقا يبقىوعليه، فإن التجسيد الفعلي والناجح لاللتز – 4

كيدة ليت ترتكز على اخلربة األا عال من التمكن واستيعاب للمعارف ونظم األداء

لدولية لتعاون/الشراكة واملبادالت اواملمارسات اجليدة الناجتة عن قدر كبري من ا

 املناسبة.

"اليوم الوطين  ة، بالنسبة لبلدنا، لتنظيم هذاويأتي السياق العاملي املواتي ليدعم الفرص – 5

 دي للجزائر.الدور الريا كثر فأكثر،التحسيسي" املخصص للمجتمع املدني مبا يعزز، أ

األمم  ختيار اجلزائر إليواء معهدويندرج هذا احلدث يف سياق منطقي وطبيعي بعد ا

جمللس الوطين ا، والذي أشرف خالله UNU–IRADDAاملتحدة للتنمية املستدامة 

ومة، على خمتلف مراحل نضج االقتصادي واالجتماعي، بصفته املفوض عن احلك

 جلمهورية.املطلق لرئيس ااملشروع، وذلك بالدعم 

ها ملا يتعلق األمر تبني /التعديالت الواجبفيما خيص األمناط واملقاربات والتكييفاتو – 6

ألصعدة هجي الواجب علينا احرتامه على ابالتباحث واملناقشة العميقة حول البناء املن

بة على تبين تصفة فعالة للمتطلبات املرتاالقتصادية واالجتماعية والبيئية لالستجابة ب

اف التنمية لرجوع والتطرق بإمعان إىل أهدالنموذج اجلديد الذي مت التطرق إليه أعاله، ا

معية العامة احملددة من قبل اجل 297( وغاياتها ومراميها الـ29السبعة عشر ) ستدامةامل

 1هليئة األمم املتحدة.

ل جملد اللقاء على شكصدار أعمال وسيرتتب عن هذا "اليوم الوطين التحسيسي" إ – 9

رؤى صناع حات من شأنها تنوير موافق وتتجسد أبعاده العمالتية يف صياغة توصيات/مقرت

املتعلق  ذا اجملال، السيما يف جانبهاالقرار فيما خيص االسرتاتيجيات الوطنية يف ه

لدميقراطية يف الدستور، بعنوان إحالل ا بإحدى اجلهات الفاعلة اليت مت إدراجها مؤخرا

 التشاركية.

بادل عا أساسيا وفرصة استثنائية للتوسيمثل "اليوم الوطين" بالنسبة لبلدنا مرج – 8

ل أصحاب األطراف املعنية اليت تشم والتباحث، ال على مستوى اخلرباء فحسب، بل مع

                                                 

المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص  التنمية أهداف حول تحسيسي وطني يوم واالجتماعي، االقتصادي الوطني المجلس 1 

5. 
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ا مجيع األكادمييني واجلامعيني، وكذالقرار، والقطاعات االقتصادية واالجتماعية، و

 .األطراف ذوي صلة

ث على إرساء علقة بضرورة صياغة توصيات وتوجيهات حتتائج املتوخاة هي تلك املتإن الن – 7

طر املالئمة من جهة، وضع الرتتيبات واأل وإدراج االستدامة يف صلب السياسات العمومية،

 لوطنية، من جهة أخرى.لضم وإشراك اجملتمع املدني يف نظم احلكامة ا

يها، ملا وااللتزامات اليت تنطوي عل 1757جندة  إىل أن أويف اخلتام، أود أن أشري – 27

رصة محروقات، تشكل من وجهة نظرنا، فتتقاطع مع الرتاجع املذهل للسوق العاملية لل

"،  - Plan d’émergenceخمطط بروزاستثنائية لبلدنا لتغيري منط النمو يف إطار "

ا جبعله حتويل إقتصادن ي يهدف إىليدفعنا إىل االنسياق يف مسار وتوجه اسرتاتيج

ستو وأكثر تثمينا للموارد، مع م إقتصادا أكثر تنوعا، وأكثر حفاظ على البيئة،

رباء" مبناسبة وجه رسم معامله بوضوح "فريق اخلذات الت، منخفض من إنبعاثات الكربون

سبتمرب  االقتصادي واالجتماعي يف شهر املائدة املستديرة اليت نضمها اجمللس الوطين

1723.1  

 ة بالتنمية الوطنية:املتعلق القتصادي واالجتماعيالوطين ااملطلب الرابع: أدوار اجمللس 

 :لوضع االقتصادي للبالدل جمللس الوطين االقتصادي واالجتماعيال يحتل -أ

 ية أمر ميكنار احملروقات يف السوق الدولإن قلق الرأي العام الوطين إزاء اخنفاض أسع

التبعية الكبرية  ه أثر مقلق للغاية بالنظر إىلفهمه، ذلك أن الطابع أحادي الدخل هلذا املورد ل

من  5/1النفط تغطي  من عائدات العملة الصعبة، ضرائب %79اليت يعيشها اقتصادنا، 

 .اليةمن القيمة املضافة اإلمج %55عائدات الضرائب، وقيمة مضافة تقارب 

أهمية اإلجراءات ناع بتقلإلات العمومية أمام هذا الواقع، من املهم أن تتفاعل السلط

 د.التصحيحية املتخذة يف هذا الصد

                                                 

المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص  التنمية أهداف حول تحسيسي وطني يوم واالجتماعي، االقتصادي الوطني المجلس 1 

4. 
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قتصادي ملتمثلة يف اجمللس الوطين االبناًءا على ما سبق، فإن اهليئة االستشارية ا

عقاد نوقت مبكر، بالتحديد مع ا واالجتماعي مل تتخلف عن تقديم انشغاالتها، ويف

 .(1722)نهاية جوان  ”اجللسات العامة األوىل للمجتمع املدني“

ة للوضع اعي مل ينتظر التغريات األخريوعليه فإن اجمللس الوطين االقتصادي واالجتم

ذج منو قائم على موقفه الثابت املتمثل يف رفض منو عن الطاقوي ليعرب عن قلقه، وبالتالي

كلف بها رئيس  وقف مع نهاية املهمة الفريدة اليتوقد تعزز هذا امل، عائدات النفط فقط

ماي  71 عند انعقاد جملس الوزراء يف اجلمهورية اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي

إحدى  ،”ننيالتنمية احمللية وتطلعات املواط“، واملكرس للموضوع العام التالي: 1722

سة مخليت أشرفت عليها ملدة ا اليت توجت هذه املهمة الفريدة(” 37التوصيات اخلمسني )“

، ”للتنمية نظام جديد“ريح من أجل أشهر ونصف عرب كامل الرتاب الوطين، توجه نداء ص

يخه يف مرورا بتنويع االقتصاد وترس ُمنِشئ لقيمة مضافة ومناصب شغل مالئمة ودائمة،

 ى االقتصادياملنتد“املوقف نفسه خالل  وقد مت تأكيد هذا، سلسلة القيم الدولية

ت الرعاية س الوطين االقتصادي واالجتماعي حتالذي نظمه اجملل” واالجتماعي للخمسينية

 1.لوزير األولالسامية لرئيس اجلمهورية والذي افتتحه رمسيا ا

 جلس الوطينابعة/التقييم الدائمني للمهذا التذكري املقتضب يدل بكل وضوح على املت

ضح أن من جهة أخرى، فإنه من الوا، داالقتصادي واالجتماعي للوضع االقتصادي للبال

وقف، من أي وقت مضى على هذا امل اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي حريص أكثر

ل حلمراء، مما هو واضح من خالالذي دخلت مؤشرات الظرف فعال يف املنطقة ا يف الوقت

وطين أمام أي لليت تؤكد هشاشة االقتصاد ااألرصدة الشاملة مليزان املدفوعات اخلارجية، ا

 ة.تذبذب يف املعايري اخلارجي

لى ور العرض والطلب العامليني عمن جهة أخرى، فإن كل املؤشرات املتعلقة بتط

ر امليزانية د بالنسبة للجزائر، مبا أن سعاحملروقات تؤكد وجود توجِّه حنو زوال هذا املور

من ذلك، فإن  بالرغم، لتطور بشكل واضحاملعتدلة يبقى على املدى القصري أكرب من هذا ا
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لوضع لرضوخ للقلق، ذلك أن تقييم ااجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي يؤكد عدم ا

جملابهة هذا  د أن اجلزائر متتلك نظريا وسائلد يسمح لنا بتأكياالقتصادي الكلي للبال

ق ة )صندولتحفظية واالحتياطية القبليالوضع المتالكها حلرية التصرف، بفضل سياساتها ا

املخططة الرئيسة ” و” ةالدولة اخلبري“بقي أن تعلن  ،االحتياط للمعاشات واحتياطي الصرف(

دى من شأنها ك اجملال إلسرتاتيجية طويلة املبصوت عال نهاية فرتة البحبوحة املالية، لرت” 

كزت عليه وهو التوجه احملوري الذي ارت النأي باالقتصاد واجملتمع عن الصدمات العنيفة،

هذه األخرية من ، 1724ديسمرب  15ملنعقد يوم بري اليت أقرها جملس الوزراء املصغِّر االتدا

 احلدود املعقولة لقصري واملتوسط، النفقات العمومية يفا ينيشأنها بالفعل أن حتوي، على املد

افظة على شيد تسيري موارد الدولة واحملوالتحكم يف الواردات، مما يؤدي دون شك، إىل تر

الربح  “ quick winsإلجراءات تشّكل ما يعرف بـــــهذه ا، الداخلية واخلارجية التوازنات

تحويل اهليكلي ميم االسرتاتيجية اهلادفة إىل ال)ذي اآلثار الفورية(، يف انتظار تع” السريع

 نويععن طريق زيادة الت” 1727-1723خطط اخلماسي امل“لنموذجنا اإلمنائي وذلك يف إطار 

ما هو ناتج  ث الصدمات اخلارجية، اليت منهاأفضل لالقتصاد عند حدو مما يسمح مبقاومة

 1.عن تذبذب السوق العاملية للمحروقات

ارطة ومن عام احلاصل خالل العشرية الففيما يتعلق بالوضع االقتصادي واالجتماعي ال

 ي الذييضا أن نسجل االستدراك التارخيأجل سياق دولي أكثر مالئمة، فإنه ينبغي علينا أ

نحنى راك بدت عناصره األساسية على ممت القيام به على مجيع املنشآت القاعدية، استد

الذي ” لبشريةالتقرير العاملي للتنمية ا“ن التنمية البشرية اليت قدمتها النسخات األخرية م

قريبًا إىل  ستكون لنا دون شك فرصة العودة،، ”برنامج األمم املتحدة اإلمنائي“يصدره 

الذي يعين حتليل  ”القتصادي واالجتماعي لألمةالوضع ا“وانب من أجل نشر مجيع هذه اجل

املعطيات  الذي يعين من جهته حتليل” لظرفالتقرير حول ا“املعطيات املرصودة وكذا 

 .اجلديدة السائدة
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ف اإلنسانية وال البرتول قد مسحت بتوفري الظروأن أم العلميف هذه املرحلة، ينبغي 

ا: رأس املال البشري لك عاملني أساسيني هلذجلزائر متا ية دائمني، حيث أنواملادية لنمو وتنم

عتربًا، ال سيما ملالي الذي ال يزال مستواه مالذي استثمرت الدولة كثريًا من أجله، والرصيد ا

 .رجه اخلصوص تلك املتعلقة باألسبالنظر إىل مدخرات الفاعلني االقتصاديني وعلى و

ىل إعادة حرجًا، يدفعه من اآلن فصاعدا إ بلغ مستوى إن االقتصاد اجلزائري قد

ويف هذا  ،راجه يف االقتصاد العامليالتفكري يف منوه، ويف تراكم مصادره وحركيات إد

ات األثر أال وهي: استعمال الربامج ذ اإلطار، ترتسم عناصر إسرتاتيجية على حنو واضح،

يت تدعمها، اغة مالئمة للسياسات الدة صيالبنِّاء، إبطاء بعض االستثمارات وتكييفها بإعا

لية مضاعفة مؤّكدة بكثافة رأمسا الشروع و/أو تشجيع ومرافقة استثمارات ذات قيمة

لصغرية ، وهو عمومًا خاص باملؤسسات اضعيفة أو متوسطة وتلك اليت متدد سلسالت القيمة

اصة على طول خت الصغرية جداً واملبتدئة واملتوسطة/الصناعات الصغرية واملتوسطة/املؤسسا

لف قطاعات قدرات النمو املوجودة يف خمتخط املعرفة االقتصادية، استغالل أفضل جملاالت و

 1.النشاط االقتصادي ويف بعض الفروع واالختصاصات

جلزائر غنية ة للتنمية اليت ُتعرض على ايف حني أن هذا غري كاٍف، فإن املرحلة اجلدي

اديني )وسائل أي والفاعلني االجتماعيني واالقتصرغري أنِّه جيب إقناع ال، بآفاق املؤسسة

جيب التأّكد ، امرة اجلزائر مل تفتأ أن تبدأاإلعالم يف وضعية متّكنها من أداء هذا( بأن مغ

روقات ميكية منو صاحلة، حيث تقوم احملمن الصعود بوترية تدرجيية قبل الرِّسو على دينا

املعاصر للجزائر:  من التاريخ االقتصادي لة حامسةحنن يف مرح، مقام تكملة ال يستهان بها

القتطاع الكارثة، عن طريق قدرتها على ا إمِّا أن تفرض قوى الرِّيع أمرها منذرة باستمرار

” أخالقيات االقتناع“مسندة التزامها إىل  والتخّلص من الفائض أو تفرض قوى التقدم نفسها،

دٍّ بأبعاد معتربة ، كبديل حتسب مفهوم ماكس ويربح” أخالقيات املسؤولية القوية“و/أو 

التارخيية يف مستوى استطالعاته السياسية و حيث اهلدف منها إاّل جعل اجلزائر بلدًا بارزًا

 2.واجليوسرتاتيجية
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لشركاء ا ب القيام بها، من أهمها منحطبعا هناك عدد حمدَّد من اإلصالحات اليت جي

يات فرعية املدني املنّظم أرض مع لمجتاالجتماعيني واالقتصاديني وللفضاءات الوسيطة ل

دد حمدِّد بادرة والتكفل االجتماعي بعوتأهيلية تسمح هلم بأكرب مساهمة يف، الضبط وامل

، وبشرعية حمليطة، واليت قد تنجح بفعاليةمن االنشغاالت اليت احتوتها كليا هذه الفروع ا

طق اليت تفقدِّها منالى أثر اإلصغاء للهي على أي حال إحدى الدروس الكربى املستخلصة ع

وجلميع الفاعلني  1722ي الثاني لسنة اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي يف الثالث

ات احمللية ، على خمتلف املستوي(عوية، مجعيات منتخبة وجمتمع مدني/حركة مجمنظمات)

 .واحمللية اجلهوية

ال املوارد رب لفضاءات السوق وترشيد استعمهو تنمية أكوسيكون هلذا التحول أثر 

لوضعية االقتصادية عندما ُتحلَّل ا يف الواقع ،العمومية خصوصا ألغراض احلماية االجتماعية

)العقار، املال،  خلمول: قّلة فضاءات وأنشطة السوقنتباه نوعان وعامالن من ااالللجزائر يلفت 

الجتماعية اليت ا( من جهة، والوزن املفرط للنفقات والعمل، اخل البنوك، األوعية العقارية،

 اجمللس ا بدءب النظر يف كل هذا عن قرب، وهذا مجي، مل ُتقس آثارها أبدًا من جهة أخرى

ات للمجلس الوطين لتقييم السياس“يف القيام به بالتعاون مع الشركاء املكسيكيني 

مرجعية مطلقة، من مثالية و” علبة أدوات“ددِّت )م.و.ت(، السِّلطة اليت بنت وح” االجتماعية

 .ل االجتماعيلسياسات العمومية املوجهة للحقأنها احلرص على االلتزام بالعدالة يف إنتاج اش

د موضِّحة وزيف ستيجليتز يف هذا الصدجلإنِّ أعمال ونشريات تومس بيكيت وجائزة نوبل 

 .النحو ميومة النمو االقتصادي على هذامتاما هلذه الشروط املَسبقة فيما خيص متانة ود

 :اليةملاقتصادية واالوضعية ول الح الوطين االقتصادي واالجتماعيى اجمللس أر -ب

لوقت لعديد من املخاوف، منذ ذلك اا لقد أحدث اخنفاض أسعار النفط، يف الواقع

ري أنِّه جيب اعتبار غ ،عودة قوية يف األسواقوبعد قرابة سنة من األزمة، مل تظهر أي عالمة ل

 .القصريى دأتي يف املدى املتوسط أكثر من املتأن النتائج، بالنسبة لالقتصاد الوطين، 

خري على صعيد ووصول الغاز والنفط الص ابتةثهي أن أسواق النفط غري  النقطة األوىل

 حيث تشكل توقعات التنمية يف نياتكبري من شأنه أن يعقد مشاكل قراءة الظروف والب
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جديدة  اجتاهاتلصعوبات حتديد  خمتلف نقاط العامل موضوع مراجعات متواصلة نظرا

 1ق.للسو

ن النامجة من سياسة الره 1778الية لسنة فإن االفرتاض قوي أن األزمة امل باإلضافة

ة ملموسة، بصور خلارجية السلبيةالعقاري، مل متتص بعد بشكل كامل مجيع عواملها ا

لطويل، ة بهدف جين الثمار على املدى ايتعلق األمر بتنفيذ شبه فوري السرتاتيجيات خاص

نويع الناتج الداخلي اخلام لت لها مثل تلك املوجهةمبيزان املدفوعات ومبيزانية الدولة، مثوكذا 

 ة.لى السوق الداخليوتنافسية الصادرات وحتسني القدرات التنافسية ع

ة مما هو متوقع قل حدأي ستكون الزيادة خنفاض توقعات صندوق النقد الدولالا فوفًق

ف البطالة ارتفاعا حيث ستعر أمر بالغ األهمية، اجلارية مبدئيا، فعجز ميزان العمليات

 ة سيكون هشا، بل سيصبح كذلك يفطفيفا، وهذا ليس مبقدار أن الوضع املالي للدول

ضبط  وسعهال شيء ب نوبأ ،ه احلالياملدى املتوسط إذا حافظ سعر الربميل على مستوا

إن  ،االجتماعية  ظ على التوازناتاج واحلفااالقتصاد الكلي للبالد مبعنى تشجيع أداة اإلنت

درجييا ن عقد من الزمن سيفسح اجملال تالتحفيز املمول واملؤطر من قبل الدولة ألكثر م

إلشارة على أن الوقت ا ويف هذا الصدد جتدر، سواء على حد  واخلاص  للقطاع التجاري العام

لى األقل بشكل ع دت  يف الواقع استبعقد حان جلمع وسائل تعبئة املدخرات اخلاصة واليت

ى عنصر قصد يعد نظام احلوافز ثاني أهم أقو ،غري مباشر من خالل مدخرات عامة كبرية

البريوقراطية  النظام بسبب أعباء هذا شوه جتديد االلتزام للقطاع اخلاص، حلد اآلن لقد

ز جة أنها عقمت احلوافلدر، مالت مفرطة االرتفاعتكاليف معا أدت إىلوعدم الكفاءة اليت 

رتاتيجية إمجالية ن يتكيف هذا النظام بعناية وفق إسينبغي أ وعالوة على ذلك ،يف حد ذاتها

اص تتوافق  عندما تصبح جهود القطاع اخلولكن قطاعية أيضا، ولن يثبت فعاليته التامة إال

 2.ةمع املصلحة العامة اليت جتسدها الدول
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 :يف التنمية االقتصادية للبالد جمللس الوطين االقتصادي واالجتماعيادور  -ج

نونية ورية تتمتع بالصالحية القايعد اجمللس االقتصادي واالجتماعي مؤسسة مجه

ر وطين حول يف الواقع طاولة حقيقية حلوا النيابية مقيدة بتوجهها كهيئة استشارية، وميثل

 م.قدة لقيادة حوار اجتماعي ومدني متالصلة، مكلفا ببساط اتاألطراف املعنية ذ

ديا ي واالجتماعي ميارس مهامه عاانطالقا من هذا فان اجمللس الوطين االقتصاد

عد مدة قصرية وبالتالي يف هذه احلالة، وب، مزدوجة وفقا لإلخطار واإلخطار الذاتي بطريقة

قتصادي ، اعتمد اجمللس الوطين اال1723من اعتماد احلكومة لربنامج عمل لعام 

ين املتضمن لعناصر خمطط ضم ،1723مج ذاته لسنة م الربناتقييولرصد  مساراواالجتماعي 

طين جمللس الو، إن نهج ا1723حصة سنة  تابع للفرتة اخلماسية حيث تندرج  / أو واضح

اجملال أيضا لتبادل  فسحأدأ رئيس اجلمهورية قد تثل ملبمي ذياالقتصادي واالجتماعي ال

 .احليادوة واملالئمة والنزاه  مان التكاملض  التوافق مع الوزير األول يف سياق

ليب شروط ين االقتصادي واالجتماعي أي يوهذا ما يفسر الدور املنوط إىل اجمللس الوط

 .اتهيف حد ذ  فريد من نوعه  دور صح التعبري، ألنه يتمثل يف إنقراره آليا 

ور املؤسساتي الشامل واسع من التشا  رئيسي يف حيز دور  هذه اهليئة االستشارية هلا إن

اجمللس الوطين  نا أ، كماليت بدأتها احلكومة الشبه مؤسساتية، وكذلك املناطق احمليطة

 عمله لائشأن الوضع التنموي وشروط ووساالقتصادي واالجتماعي حاليا يقود فكرا عميقا ب

 خيص فيما اجلزائر زاماتالت مع يتماشى ومبا ،”لراشدا للحكم“ العاملية  املعايري  خضم يف

 االقتصادي النمو منط أن صحيح هو كما، ”لنظراءا  قبل من للتقويم اإلفريقية اآللية“

 إدارة ذلك يف مبا احلكم طبقات مجيع لتشكي إعادة  مع جوهريا يتشارك اجلديد

 ورد ما هو حملوريا املنظور هذا فان ذلك، لىع عالوة ،”الشركات حوكمة“ أو الشركات

 هدافأ حتقيق جلأ من دوليال اجملتمع منحه الذي "1723 لسنة األعمال جدول" إطار يف

 1.املستدامة التنمية

                                                 
1 http://www.cnes.dz/ar/?p=1473 

http://www.cnes.dz/ar/?p=1473
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 وإنشاء ”إرادة – املتحدة ماألم جامعة“ وإنشاء جتماعيواال االقتصادي الوطين اجمللس دور -د

 : (ASTA) ”اجلزائرب والتكنولوجيات العلوم أكادميية“

 وفقا االجتماعي،و االقتصادي الوطين جمللسا احتضنهما اهليئتني هاتني أن صحيح

 مسار عن اجتتانن وكالهما الكبري، ودعمه ريةاجلمهو رئيس مبوافقة الذاتي، لإلخطار

 أهمية ذات دراستني لىع واالجتماعي االقتصادي ينالوط اجمللس إشراف بفضل ابتدأ طويل،

 مكرسة واألخرى "فةاملعر على القائم لالقتصاد" مكرسة إحداهما وإسرتاتيجية، عرضية

 املستدامة". للتنمية"

 والتكنولوجيات العلوم أكادميية إلنشاء هةاملوج األهمية األوىل الدراسة حفزت

 الشأن. هذا يف جلزائرا حلق كبريا انتقادا نبأ كةاملشرت القناعة من انطالقا باجلزائر،

 إنشاء إزاء املطروح ماماالهت من بالتأكيد أثريت دفق الثانية، الدراسة خيص فيما أما

 املاجستري ستوىم من التدرج بعد ما عليمالت من متكونة الختصاصات معريف فضاء

 هذه يف ملختصا التطبيقي للبحث الوقت اتذ ويف الدكتوراه، بعد وما والدكتوراه

 بطوكيو، مقرها ديوج اليت املتحدة ألمما جلامعة تابعا مجيعهم يكون حيث االختصاصات،

 .املتحدة األمم امعةجل العام األمني نائب أيضا هو وعميدها

 بلوغ أجل من الدولية ةللنخب األكادميية املدنية السلطة ”إرادة معهد“ ُيعترب وعليه،

 الفقري العمود ستشكل ليتا ”للتنمية األلفية ألهداف“ املكملة ”املستدامة التنمية أهداف“

 1(.نيويورك) تحدةامل لألممة العام معيةاجل الحقا عنها ستعلن اليت ”1723 بعد ما ألجندة“

 هذين دعم لذيا واالجتماعي االقتصادي ينالوط اجمللس أن إىل اإلشارة وجتدر 

 التكفل مسؤولية تعود يثح عنهما، املنبثقة اهليئات مبصري مباشرة معنيا يعد مل املشروعني

 اجلهاز اختصاص من يه العمومية السياسات تفعيل مهمة أن إذ املختصة، السلطة إىل بها

 .للحكومة التنفيذي

 :نمية املستدامةيف إطار الت واإلجتماعي املطلب اخلامس توصيات اجمللس الوطين اإلقتصادي

                                                 
1 http://www.cnes.dz/ar/?p=1473 

http://www.cnes.dz/ar/?p=1473


 CNESواإلجتماعي  صادياالقتراسة حالة اجمللس الوطين د                                 الفصل الثالث            

259 

 

 أعمال جدول يف الرفاهيةو البشرية التنمية": عنوان حتت املستوى رفيعة الدولية الندوة

 CNES - جزائرلل واالجتماعي القتصاديا الوطين اجمللس نظمها اليت، "1723 عام بعد ما

 اجلزائر يف 1724 جوان 27و 7 يومي ُعقد إلمنائيا املتحدة األمم برنامج مع شراكة يف -

 .ر البحريالصنوب نادي - املعارض قصر - العاصمة

 1: من وفود الدولية الندوة حضر

 األوروبية االجتماعيةو االقتصادية اللجنة - وروبيةاأل واالجتماعية االقتصادية اللجنة -

(EESC )- السيد الرئيس Henri MALOSSE. 

 السيدة الرئيسة - UCESA - ألفريقيا عيةواالجتما االقتصادية اجملالس احتاد -

Aminata TALL ،الللسنغ والبيئي الجتماعيوا االقتصادي اجمللس رئيسة. 

 اليت اهليئات أو املؤسساتو ناحية من املماثلة املؤسساتو واالجتماعية االقتصادية اجملالس -

، ليبيا، فاسو بوركينا: أخرى جهة من، العامة سياساتال وتقييم اإلحصائية املعلومات جتمع

 .ونسوت النيجر، موريتانيا، املغرب، مالي

 انياموريت من املتحدة األمم ارةإد/  اإلمنائي املتحدة ألمما برنامج ملنسقي املقيمون املمثلون -

 .والسنغال والنيجر

 وخمتلف( HDRO) يةالبشر التنمية تقرير كتبمل ممثلون الندوة هذه يف شارك كما

(. املتحدة لألمم لعامةا باألمانة اإلحصائية الشعبةو السكان شعبة) املتحدة األمم وكاالت

 منظمة، للسكان حدةاملت األمم صندوق، الزراعةو األغذية منظمة، الدولية العمل منظمة

 قصن بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برنامج، لمرأةل املتحدة األمم هيئة، العاملية الصحة

 ،(اليونيسيف، UN-ESCWA، (اإليدز) املكتسب اعةاملن نقص متالزمة/  البشرية املناعة

 .أبابا وأديس القاهرة يف اإلمنائي املتحدة األمم جلربنام إقليميني ممثلني إىل باإلضافة

 .ميينيأكاد باحثني مشاركة الندوة شهدت كما

                                                 
1  CNES, PNUD, Développement humain et société du bien-être à l’aune de l’agenda post-

2532, Symposium International de haut niveau, DECLARATION D’ALGER, Palais des 

Nations – Club des Pins, 09-10 JUIN 2014, page 2. 
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 ما خطة يف املستدامة التنمية أهداف إىل أللفيةل اإلمنائية املشاركون األهداف ناقش

  .1723 عام بعد

 1، فقد أكد الوفود على:السياق هذا يف

 خالل منها واالستفادة ةلأللفي اإلمنائية األهداف ةجترب من االستفادة إىل احلاجة دعم -

 .املاضية عشر ةاخلمس السنوات

 .لبشريةا التنمية وتنسيق قيادة يف الكامل دورها لعب إىل الدول دعوة -

 للحكم فاعلية أكثر نظام حول املشروع يف جديد إطار ءبنا إىل احلاجة على التأكيد إعادة -

 .اإلنسان حقوق احرتامب، اخلصوص وجه على، مدعومًا، شداالر

 على والقضاء الرفاه لىع وتركز، شاملة مستدامة نميةت حنو التطور إىل باحلاجة االعرتاف -

 بني - املناطق بني ما) أشكاهلا مجيع يف املساواة موعد املساواة لعدم اهليكلية األسباب

 .اجلودة منو أساس لىع، (األقاليم بني - الدول - األجيال

 .املسؤولية يف يشارك الذي والدولي القاريو اإلقليمي التضامن تفضيل حتمية دعم -

 يف الفعالة ومشاركته لبشريةا التنمية عملية يف املنظم دنيامل اجملتمع دور تعزيز إىل الدعوة -

 .العاملي القرار وصنع املبادئ تطوير

 البيئة على وتأثريها ملناخا تغري لقضية االهتمام من يداملز إيالء أهمية إىل متت اإلشارة -

 .البلدان واقتصادات

 :التالية التوصيات وناملشارك اعتمد املبادئ، هذه أساس على

 2وحتديات:  كفرص. 2

 .1723 معا بعد ما خطة صميم يف دهاأبعا مجيع يف االستدامة مسألة وضع -

 الصدمات مع تعاملال على فريقيا،إ يف ملوجودةا تلك سيما ال البلدان، قدرة عزيزت -

 وإدارتها، الكوارث من ايةالوق آليات يف االستثمار اللخ من والطبيعية واملالية االقتصادية

 .تباقيةاالس القدرات وبتعزيز ناخامل تغري مع التكيف مبادرات يف وكذلك

                                                 
1 CNES, PNUD, Reference mentioned previously, page 3. 
2 CNES, PNUD, Reference mentioned previously, page 4. 
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 على العامة التنمية ياساتس وفعالية أداء وتقييم قياسل الوطنية اإلحصائية القدرات تدعيم -

 .(البيانات ةمعاجل/  للبحث املفتوحة اناتالبي) الوطين ودون الوطين املستويني

 ةإدار ونظم القدرات بناء لخال من الطبيعية املوارد اهجت أكرب بدرجة مسؤولة تنمية تعزيز -

 .وحتسينها جودتها على احلفاظ وضمان املوارد، هذه إىل الوصول وتسهيل الطبيعية، املوارد

 .جلماعيةا واالستشارة العلمية حلجةا أساس على القرار صنع ثقافة تعزيز -

 إنتشارها. وتشجيع الثقافية التنوعات واحرتام تعزيز شروط تنفيذ -

 خالل من اخلصوص، جهو على البشرية، التنمية ىعل كدليل السكاني النمو جوانب دمج -

 .ملسننيوا والشباب اهلجرة حيث من تعبرياتها

 .والعاملية اإلقليميةو الوطنية املستويات على ةالبشري التنمية سياسات متاسك حتسني -

 1تطوير التنمية البشرية:. 1

 .األبعاد املتعددة جوانبها يف الفقر مكافحة اسرتاتيجيات تعزيز -

 وإمكانية التوافر يف رزاحمل التقدم وتقييم الجتماعيا واإلدماج لإلنصاف األولوية إعطاء -

 املقدمة. اخلدمات بلوغ جودة

 مع للجميع، والشامل ماملستدا النمو وضمان تصاداتلالق اهليكلي التحول أجل من العمل -

 اجلنسني، بني املساواة عدم من واحلد الالئقة العمالة وتعزيز ،البشرية التنمية على الرتكيز

 اخلصوص. وجه على

 القطاع تنمية على كيزوالرت األعمال مناخ وحتسني االقتصادي، للتنويع مواتية ظروف خلق -

 .الثروة ثماراست وإعادة احملسن التوزيعو الرمسي، غري القطاع وحتويل اخلاص،

 من البشرية القدرات وبناء عاليال والتعليم املهين التدريبو التعليم يف التميز لتحقيق السعي -

 السوق مع فضلأ بشكل التدريب تكييف ضمانو احلياة مدى التعلم جودة حتسني خالل

 .العمل

 والصرف واملاء اهلواء) ةالبيئي اجلودة مؤشرات دمج قطري عن الرفاه مفهوم مسؤولية تولي -

 .لطاقةا استهالك وشدة( ذلك إىل وما الصحي،

                                                 
1 The Same Reference, page 5. 



 CNESواإلجتماعي  صادياالقتراسة حالة اجمللس الوطين د                                 الفصل الثالث            

257 

 

 خالل من واجملتمعية جلودةا على القائمة الصحية لرعايةا إىل والعادل العاملي الوصول ضمان -

 فريوس على ءالقضا هدف ودمج الطفل، صحةو والوالدة، واإلجناب، األم، صحة حتسني

 لحمايةل أرضية إنشاء وضمان 1723 عام بعد ما ةخط يف اإليدز/  البشرية املناعة نقص

 .االجتماعية

 مشاركة يف التقدم تدامةواس حتسني خالل من املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز -

 .املنزلي العمل عاةمرا مع سيما وال التنمية، يف املرأة

 احلفاظ لتعزيز اجلهود ودعم والنمو االجتماعي رارلالستق كأدوات واألمن السالم تعزيز -

 .عليها

 .واحمللي الوطين الصعيدين لىع اجليدة واالقتصادية سياسيةال اإلدارة وتعزيز التدابري تعزيز -

 ذلك يف مبا عها،م والتكيف التكنولوجيا قلن وتسهيل التكنولوجية القدرات تطوير -

 دان.للبل اإلمنائية االحتياجات مع يتماشى مبا اإلحصائية، املعلومات

 1723:1 عام بعد امل ستدامةامل التنمية إطار متويل .5

 أساس على ومعززة جددةمت عاملية شراكة وإقامة ونةاملع فعالية لزيادة اجلهود مضاعفة -

 وفعال. جديد

 ومواءمة هاوترابط سيطرتها ضمان طريق نع للطرفني املفيدة الشراكات تشجيع -

 .واإلقليمية الوطنية ولوياتاأل مع الدوليني واملساعدة املساعدات

 للكوارث املعرضة ناطقامل مواجهة يف الدولي لتضامنا ونظام املشرتكة املسؤولية تعزيز -

 .واالقتصادية الطبيعية

 الثالثي والتعاون طرافاأل املتعددة الشراكات خاصةو التنمية، أجل من الشراكات تعزيز -

 .اجلنوب بلدان بني فيما والتعاون

 2 :1723 عام بعد ملا اجلديد إلمنائيا اإلطار لتنفيذ الوطنية اآلليات.  4

 باملمارسات ملدعومةا الوطنية التنمية سياسات وتقييم لرصد املنسقة املناهج تشجيع -

 .املوحدة واألساليب

                                                 
1 CNES, PNUD, Reference mentioned previously, page 6. 
2 CNES, PNUD, Reference mentioned previously, page 7. 
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 دراسات وتشجيع البشرية يةالتنم جمال يف احملرز لتقدما وتقييم لرصد الوطنية النظم تعزيز -

 .مةالعا السياسات لتحسني كأداة التأثري

 تصورات دراسات يموتنظ واالستجابة، القياس لىع واإلقليمية الوطنية القدرات تدعيم -

 ا.اديوم معنويا السعادة، عن وكذلك الفقر،

 والتقييم القياس أدوات ووضع الوطنية، دون ملستوياتا على البيانات قواعد تصنيف تعزيز -

 .لمستخدمنيل املفتوحة البيانات وقواعد املناسبة

 األمم منظومة مع إلحصائيةا املعلومات تبادل يف مور،أ مجلة يف والتنسيق، االتصال حتسني -

 .املتحدة

 

 مجيع متابعة عن سيةالرئي املسؤولية االجتماعيو االقتصاديالوطين  يتوىل اجمللس

 اخلربة هذه وينقل ملستدامة،ا للتنمية الثالث بالركائز املرتبطة الرئيسية الدولية املؤمترات

ان له التعلم املتبادل، فقد كوبوصفه مركزًا لتبادل املعرفة و، 1723إىل عامل ما بعد عام 

ييم االنتقال إىل لأللفية، وتقاإلمنائية  دور أساسي يف فحص الدروس املستفادة من األهداف

الع نطاق إقامة ، وحبث قضايا التنفيذ، واستط1723ملا بعد عام  املستدامة خطة التنمية

 .هم يف صنع مستقبلهمئآرابشراكة عاملية متجددة، ودعوة الشباب للمشاركة 

 

 

 خالصة الفصل:

 وأخًذا، العامليلوضع ا تطور ضوء على، االجتماعيو االقتصادي الوطيناجمللس  يعترب

 نافذة متلك األخرية هذه أن، للجزائر جتماعي والبيئيواال االقتصادي للوضع بعني االعتبار

 القائم االقتصاد حنو لالتحو مرحلة يف الصريح دخوللل العاجلة جانب الضرورة للُفرص إىل

 ."البرتول بعد ما"القتصاد  مؤسس كنموذج املعرفة على

 عامال باعتبارها يةعنملا األطراف لكل لضروريا اإلشراك إىل االنتباه اجمللس يلفت

املؤسسات  العمومية "احلكومة"، السلطات :لتحيق أهداف التنمية املستدامة وهي أساسيا
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 رتطوي ى، علالرائدة لبلدانا يف جتريبها بنجاح مت ليتا قارباتملا كل اعتمدت وقد واملواطنون

 .واخلدمات ضمونامل ناحية من ابتداًء، زمالال التكامل ت لتحقيقالرتكيبا خمتلف

 واملساهم، لربنامجا يف أهم فاعل الدولة من لجتع اليت الرؤية تستبدل أن وينبغي  

 بكل برؤية ُتشر ك، تربةمع املؤسسات تنتظرها اليت النتائج وأن خاصة، تطبيقه يف الرئيسي

 والعموميني. خلواصني االفاعلني االقتصادي قوة

 دراسة وأن، شاملة ةبصف االعتبارني بع لتكوينا جانب أخذ جيب أنه اجمللس يعترب

 ذات للنخب ملشروعةا طالبملوا اقتصادنا ستيعابا بني قدرات امليدان توفق هذا يف معمقة

، البالد تطوير خدمة يف إلبقائهم القصوى بني الضرورةو، الكبري والتقين التأهيلي ستوىملا

 ة املستدامة.فق متطلبات حتقيق أهداف التنميو تستجيب مناسبة حلول بإجياد كفيلة وحدها
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 الـخــاتـمـــــة:

 مشروط، كورةاملذ األطر من وغريها 1757 لعام دامةاملست التنمية خلطة الناجح التنفيذ

 حددتها اليت األولويات كيفوالت االعتماد من كبري جهد ذلبب النامية، للبلدان بالنسبة سيما ال

 للمعارف التطبيق هذا ،العامة السياسات يف ترسيخهاو الوطنية للسياقات اجلديدة األطر هذه

 ناجتة وكلها مارسات،امل وأفضل جدواها أثبتت ليتا اخلربة من كل تدعمها اليت واخلربات،

 إطار يف ذلك يف مبا ة،املناسب الدولية والتجارة كةالشراو التعاون من عالية درجة وجود عن

 .هاما دورا تلعب أن يضاأ للجزائر ميكن حيث الثالثي ونوالتعا اجلنوب بلدان بني فيما التعاون

 البشرية داملوار على الرتكيز كرةف ويؤيد اجمللس الوطين االقتصادي واإلجتماعي

ملتعلقة يف جمال تنفيذ السياسات ا وطنية باألخص سرتاتيجيةا أية لنجاح الرئيس العامل باعتبارها

 طريق وضع عن حتفيزهاو املوارد هذه تكوين إشكالية نأ يالحظ أنه بالتنمية املستدامة، غري

 املؤسساتي لنسيجا كنف يف إبقائها وكذا املالئمة، والوسائل مناسب أساسي قانون

 من عدد وليالد حميطنا يف تنتشرو فيه تتطور الذي الوقت يف االجتماعي الوطين، واالقتصادي

 صعوبات تطرح إلشكاليةا عليها، هذه نِّا واالستحواذم سلبها حتاول اليت املغرية السياسات

 هذه انعكاسات قديرينبغي ت لكن الربنامج، هذا ارإط احلال بطبيعة كثريًا تفوق حقيقيِّة

األخرية، بل والبد  ذهه عنها كشفت اليت ملعقَّدةا املعادلة هذه حلل عناصر وتسطري الظاهرة،

 االقتصادية التنمية سياسات حول الوطين التشاور واحلوار يف املدني من إشراك اجملتمع

جتماعي العمل على توسيع مدى احلوار االواالجتماعية والبيئية وتثمني الرأمسال البشري و

تنمية سرتاتيجي يعمل على حتقيق أهداف الإواملشاركة املواطنية الفعالة ضمن خمطط 

  املستدامة.
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 البشرية. املوارد إدارة : وظائف72امللحق رقم 

 

 املصدر:

ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Reference mentioned previously, page 36. 
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 ة املوارد البشرية.: العوامل الرئيسية املؤثرة يف تطور إدار71امللحق رقم 

 

 املصدر: 

LEIF EDVINSSON, The Strategic Human Resource Management Model, Part 01, Canada, 2016, Page 

7. 
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 : أعمال اإلدارة.75امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: 

DAVID ULRICH, Changing Nature of Human Resource Management, CHAPTER 1,page 11. 
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 القرآن الكريم     

 أوال: الكتب:

 املعروف البغدادي داذأز بن أيوب بن حممد بن محدأ بن عثمان بن أمحد بن عمر حفص أبو -2

عة األوىل، ق مسري بن أمني الزهريي، الطبناسخ احلديث ومنسوخه، حتقي شاهني، ابن بـ

 .2788الزرقاء، األردن،  –مكتبة املنار 

وزارة ألوىل، ، الطبعة اصحيح البخاري، أبي عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي  -1

لتوزيع، الرياض، ، دار السالم للنشر واواإلرشاد ةوالدعوواألوقاف الشؤون اإلسالمية 

 .2779اململكة العربية السعودية، 

، الطبعة سلمصحيح مالنيسابوري،  لقشرييا بن مسلم مسلم بن احلجاجأبي احلسني   -5

ار السالم للنشر والتوزيع، ، دوالدعوة واإلرشاداألوقاف ووزارة الشؤون اإلسالمية الثانية، 

 .1777الرياض، اململكة العربية السعودية، 

، قصد فى زوائد املسندغاية املاهليثمي،  سليمان نب بكر أبي بن علي الدين نور احلسن أبو  -4

 ،ار الكتب العلميةد، اجلزء الثاني، األوىل عةالطب، خالف حممود عبد السميعحتقيق: 

 .1772، لبنان –بريوت 

، د فؤاد عبد الباقيحمم، حتقيق: سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين عبداهلل أبو  -3

 القاهرة، مصر. ،فيصل عيسى البابي احلليب -دار إحياء الكتب العربية اجلزء األول، 

 إلدارةرشدي وادي، ا ،يوسف حبر ،ماجد حممد الفرا، يوسف عاشور، فارس أبو معمر  -9

مية، غزة، عمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالة األاملفاهيم واملمارسات، قسم إدار

 .1771، 2فلسطني، ط

، القاهرة، مصر والتوزيع، غريب للطباعة والنشر البشرية، دار املوارد السلمي، إدارة علي  -9

2778. 

 . 2002األردن، عمان، ،زهران دار البشرية، املوارد ، إدارةاهلل نصر حنا  -8

 للنشر وائل ارإسرتاتيجي، د بعد املعاصرة البشرية املوارد ، إدارةعقيلي وصفي عمر -7

 .1773، األوىل الطبعة عمان والتوزيع،

قتصادية، التنمية املستدامة، اإل العوملة اإلقتصادية، ئعالوقا بوقرة، رابح خبابة، اهلل عبد -27

 .1777جامعة اإلسكندرية، 

يطها ستدامة فلسفتها وأساليب ختطعثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، التنمية امل -22

 .1727وأدوات قياسها، دار الصفاء، عمان، 



 الــمـــصادر والـمـــراجـــــع

248 

 

 ثانيا: املذكرات:

ملعرفة مع ل تكنولوجيا املعلومات وإقتصاد ا، تسيري املوارد البشرية يف ظحممد اهلزام -2

 سيري،الت علوم يف لدكتوراههادة اش لنيل مقدمة اإلشارة للمؤسسة اجلزائرية، أطروحة

معة التسيري، جا علوم و والتجارية االقتصادية العلوم كلية البشرية، املوارد تسيري ختصص

 .1729تلمسان،  -أبو بكر بلقايد

 يف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة البشرية، أطروحة املوارد إدارة يف تواتي، رؤية إدريس -1

 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كليةاالقتصادية، فرع التخطيط،  العلوم

 .1724، 5اجلزائر  التسيري، جامعة

يف ظل  ة اإلقتصادية يف اجلزائرالرمحن، التحكم يف األداء الشامل للمؤسس عبد العايب -5

، االقتصادية العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة حتديات التنمية املستدامة، رسالة

م التسيري، دية والعلوم التجارية وعلوجامعة فرحات عباس، سطيف، كلية العلوم اإلقتصا

1722. 

 تدامة، أطروحةالبشري يف حتقيق التنمية املس ، دور اإلستثمار يف الرأس املالشايب ميينة -4

 ليةي، كاالقتصادحليل الت ، فرعصاديةاإلقت العلوم يف الدكتوراه شهادةنيل ل مقدمة

امعة ، جاديةاإلقتص العلوم ، قسمسيريالت وعلوم اريةالتج والعلوم ديةاإلقتصا العلوم

 .1723، 5اجلزائر 

الثالث، حالة  العامل يف العوملة ظل املستدامة يف التنمية إشكاليات حيي، مسعودي -3

 وعلوم االقتصادية العلوم يف املاجستري شهادة متطلبات ضمن مقدمة اجلزائر، مذكرة

 .1777التسيري، جامعة اجلزائر، 

 خترج القتصادي واإلجتماعي، مذكرةملوكي فوزية، النظام القانوني للمجلس الوطين ا -9

السياسية،  والعلوم احلقوق عام، كلية قانون القانون، ختصص يف املاسرت شهادة لنيل

 .1729، قاملة، 2743ماي  8واإلدارية، جامعة  القانونية العلوم قسم

يف البنوك  بشرية يف حتقيق امليزة التنافسيةأثر إدارة املوارد ال نسرين، مريم شارف -9

 مقدمة ، مذكرة1724جارية يف والية ورقلة التجارية، دراسة ميدانية لعينة من البنوك الت

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم أكادميي، كلية ماسرت شهادة متطلبات الستكمال

 .1724ورقلة،  -مرباح  قاصدي االقتصادية، جامعة العلوم قسم التسيري
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 مذكرة اجلزائر، يف املستدامة التنمية اليةإشك الغالية، عمومن - خدجية عصماني -8

ة جامع السياسية، العلومو احلقوق كلية م السياسية،العلو يف الليسانس شهادة لنيل مقدمة

 .1725قاصدي مرباح، ورقلة، 

 مقدمة رةاتيجية تطبيقها يف اجلزائر، مذكاملستدامة وإسرتنعيمة مسعودي، التنمية  -7

 حييى اجلامعي اقتصادية، املركز علوم قسم يف ليسانس شهادة نيل متطلبات ضمن

 .1779باملدية،  فارس

 

 ثالثا: اجلريدة الرمسية:

 .2798 نوفمرب 78 يف مؤرخة 77 عدد الرمسية اجلريدة -2

 .2799يناير  21مؤرخة يف  4اجلريدة الرمسية عدد  -1

 .2775 أكتوبر 27 يف مؤرخة 94 عدد الرمسية اجلريدة -5

 .1729ديسمرب  79مؤرخة يف  97اجلريدة الرمسية عدد  -4

 .1729مارس  79مؤرخة يف  24اجلريدة الرمسية عدد  -3

 .1729ديسمرب  25مؤرخة يف  91اجلريدة الرمسية عدد  -9

 .2785فرباير  78مؤرخة يف  9اجلريدة الرمسية عدد  -9

 .2785 يوليو 19 يف مؤرخة 52 عدد الرمسية اجلريدة -8

 .2787مايو  29مؤرخة يف  17اجلريدة الرمسية عدد  -7

 .2771سبتمرب  19مؤرخة يف  97اجلريدة الرمسية عدد  -27

 .2773يناير  78مؤرخة يف  2اجلريدة الرمسية عدد  -22

 .2779ديسمرب  28مؤرخة يف  87اجلريدة الرمسية عدد  -21

 .1777مارس  17مؤرخة يف  29اجلريدة الرمسية عدد  -25

 .1772ديسمرب  23مؤرخة يف  99اجلريدة الرمسية عدد  -24

 .1771أبريل  75مؤرخة يف  11اجلريدة الرمسية عدد  -23

 .1771مايو  24مؤرخة يف  54اجلريدة الرمسية عدد  -29

 .1775يوليو  17مؤرخة يف  45اجلريدة الرمسية عدد  -29

 .1774يونيو  19مؤرخة يف  42اجلريدة الرمسية عدد  -28

 .1774غشت  28مؤرخة يف  31اجلريدة الرمسية عدد  -27

 .1774ديسمرب  17مؤرخة يف  84اجلريدة الرمسية عدد  -17
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 .1773فرباير  25مؤرخة يف  21اجلريدة الرمسية عدد  -12

 .1773نوفمرب  17مؤرخة يف  93اجلريدة الرمسية عدد  -11

 .1779 سمار 21مؤرخة يف  23اجلريدة الرمسية عدد  -15

 .1779 أكتوبر 78 يف مؤرخة 95 عدد الرمسية اجلريدة -14

 .1779 مايو 25 يف مؤرخة 52 عدد الرمسية اجلريدة -13

 .1722 فرباير 18 يف مؤرخة 25 عدد الرمسية اجلريدة -19

 .1724 أكتوبر 72 يف مؤرخة 38 عدد الرمسية اجلريدة -19

 .1723 يناير 79 يف مؤرخة 2 عدد الرمسية اجلريدة -18

 .1723 مايو 28 يف مؤرخة 13 عدد الرمسية اجلريدة -17

 .1729 مارس 9 يف املؤرخة 24 رقم الرمسية اجلريدة -57

 .2798 نوفمرب 78 يف مؤرخة 77 عدد الرمسية اجلريدة -52

 .2799 يناير 21 يف مؤرخة 4 عدد الرمسية اجلريدة -51

 .2775 أكتوبر 27 يف مؤرخة 94 عدد الرمسية اجلريدة -55

 .2774 ديسمرب 12 يف مؤرخة 85 عدد الرمسية اجلريدة -54

 .2774 نوفمرب 19 يف مؤرخة 98 عدد الرمسية اجلريدة -53

 .2774 مايو 22 يف مؤرخة 17 عدد الرمسية اجلريدة -59

 .2779 مايو 78 يف مؤرخة 18 عدد الرمسية اجلريدة -59

 وري.املتضمن التعديل الدست 1729سنة  مارس 9 مؤرخ يف 29 – 72 رقم قانون -58

 .1729 مارس 79 يف مؤرخة 24 عدد الرمسية اجلريدة -57

 .1729 ديسمرب 79 يف مؤرخة 97 عدد الرمسية اجلريدة -47

 .1729 ديسمرب 25 يف مؤرخة 91 عدد الرمسية اجلريدة -42
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 رابعا: مداخالت وجمالت:

لة اجلزائرية، جم باملؤسسة البشرية املوارد إدارة إميان، واقع نورالدين، حمامدية بوالشرش -2

 .1729، ديسمرب 19عنابة، العدد  خمتار، باجي العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة

لة اجلزائرية بشرية يف ظل املد العوملي، اجملجماني غنية، بن ساعد ميينة، إدارة املوارد ال -1

، 5امعة اجلزائر ج - السياسات االقتصاديةللعوملة والسياسات االقتصادية، خمرب العوملة و

 .1729- 79العدد: 

لنبوية، الندوة دامة ومحاية البيئة يف السنة اعبد القادر الفقي، ركائز التنمية املست حممد -5

ة، األمانة لقيم احلضارية يف السنة النبويالعلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول: ا

ات العربية ة والعربية، دبي دولة اإلمارالعامة لندوة احلديث، كلية الدراسات اإلسالمي

 .1779أفريل -13-11املتحدة، 

، جامعة 74 - 75دامة، مقالة عدد سعيدي، صورية شنى، نظريات التنمية املست حيي -4

  .1773أكتوبر  ،املسيلة

 

 خامسا: إتفاقيات قرارات وتقارير:

املتحدة،  لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب املأل على ونشر التنمية، اعتمد يف احلق إعالن -2

 .2789ديسمرب  4املؤرخ يف  218/42

  واالجتماعي. االقتصادي الدولي التعاون يف التاسع: ، الفصلميثاق األمم املتحدة -1

ى تارخيه ية املستدامة، التقدم احملرز حتللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنما -5

ملستدامة، قمة الرئيسية يف ميدان التنمية اوالثغرات املتبقية يف تنفيذ نتائج مؤمترات ال

تقرير األمني  من جدول األعمال املؤقت، 5وحتليل املواضيع املطروحة يف املؤمتر، البند 

 .1727ماي  27-29العام، 

جوان  11-17الربازيل،  جانريو، دي ريو تقرير منظمة األمم املتحدة لتنمية املستدامة، -4

 .1721، األمم املتحدة نيويورك 1721

 ،2789ويورك، بلنا املشرتك، األمم املتحدة، نيتقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، مستق -3

حتقيق  كة بني القطاعني العام واخلاص يفاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دور الشرا -9

 .1722التنمية املستدامة، 

، 1723م جمللس االقتصادي واالجتماعي لعااجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، تقرير ا -9

 .1723، ة، نيويورك، الوثائق الرمسية، األمم املتحد5الدورة السبعون امللحق رقم 

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
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 التنمية أهداف حول حتسيسي وطين ومي واالجتماعي، االقتصادي الوطين اجمللس -8

 اجمللس لرئيس فتتاحيةاال املداخلة العمومية، تالسياسا صلب يف االستدامة: املستدامة

  .1729مارس  9 األحد امليثاق، جنان إقامة

 

 سادسا: مراجع باللغة األجنبية:

 الفرنسية:املراجع ب -أ

1- C.N.E.S, RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE, Quelle place pour les jeunes dans la perspective du 

développement humain durable en Algérie, Rapport National sur le 

Developpement Humain 2013-2015, Réalisé en Coopération avec le 

Programme des Nations Unies pour le développement, UNDP Algérie. 

2- Objectifs du Millénaire pour le Développement, Rapport National 2000 – 

2015, Rapport établi par le Gouvernement Algérien, Juin 2016.   

3- CNES, PNUD, Développement humain et société du bien-être à l’aune de 

l’agenda post-2015, Symposium International de haut niveau, 

DECLARATION D’ALGER, Palais des Nations – Club des Pins, 09-10 JUIN 

2014. 

 املراجع باإلجنليزية -ب
1- ROBERT L. MATHIS-JOHN H. JACKSON, Human Resource Management, 

THIRTEENTH EDITION, South-Western, Cengage Learning, United States 

of America, 2011. 

2- LEIF EDVINSSON, The Strategic Human Resource Management Model, 

Part 01, Canada, 2016. 

3- DAVID ULRICH, Changing Nature of Human Resource Management, 

CHAPTER 1. 
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 سابعا: مواقع اإلنرتنت
1- www.cnes.dz 

2- https://ar.wikipedia.org/wiki#إدارة_الموارد_البشرية/cite_note-1   

3- http://aziz-phd.blogspot.com/2013/05/blog-post_24.html 

4- https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/ara

bic 

5- https://ar.wikipedia.org/wiki/قمة_ريو 

6- http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-ix/index.html 

7- https://www.un.org/ecosoc/ar/content/promotion-du-développement-durable 

8- https://www.un.org/ecosoc/ar/about-us 

9- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_États_membres_de_l%27Organisatio

n_des_Nations_unies 

10- https://ar.wikipedia.org/wiki/السد_األخضر 

11- http://www.cnes.dz/ar/?p=1473 

12- http://www.cnes.dz/ar/?page_id=1535 

13- http://www.cnes.dz/ar/?page_id=1541 
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https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/proposal/arabic
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 فهرس احملتويات

  اإلهداء                        

  شكر وتقدير

 مقدمة عامة
 -أ 
 ح

  

  وارد البشريةإلدارة املمفاهيمي الفصل األول: اإلطار النظري والـ

 1 متهيد

 5 ماهية إدارة املوارد البشرية األول: املبحث

 5 مفهوم إدارة املوارد البشرية.: األول املطلب

 9 بشرية.نشأة وتطور إدارة املوارد ال: الثاني املطلب

 22 أهمية إدارة املوارد البشرية. :الثالث املطلب

 25 البشرية. املوارد إدارة أهداف: الرابع املطلب

 24 البشرية. املوارد وظائف إدارة: اخلامس املطلب

  

 19 دارة املوارد البشريةالعوامل املؤثرة يف تطور إ الثاني: املبحث

 19 عوامل االقتصادية.جمموعة ال األول: املطلب

 52 ارد البشرية.املوالعوامل املتعلقة ب الثاني: املطلب

 59 البيئي. لتحليلالث: العوامل املتمثلة يف الثا املطلب

 58 .العوامل التشريعية والسياسية الرابع: املطلب

 57 ة.اخلامس: تكنولوجيا املوارد البشري املطلب

 42 الفصل خالصة

  

 كإطار نظري ومفاهيمي الفصل الثاني: التنمية املستدامة

 نية والوضعيةوإرتباطها مبختلف املرجعيات الدي

 

 45 متهيد

 44 ملستدامةاملبحث األول: اإلطار املفاهيمي للتنمية ا

 44 مفهوم ونشأة التنمية املستدامة. األول: طلبامل
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 48 .املستدامة التنمية خصائصاملطلب الثاني: 

 47 .املستدامة التنمية نظرياتاملطلب الثالث: 

 35 .املستدامة التنمية أهدافاملطلب الرابع: 

 34 .املستدامة التنمية وأبعاد مبادئاملطلب اخلامس: 

  

 38 ة ومساعي حتقيقهااملبحث الثاني: مرجعيات التنمية املستدام

 37 م.املطلب األول: التنمية املستدامة يف اإلسال

 92 ستدامة يف السنة النبوية.امل ركائز التنمية املطلب الثاني:

 97 الصعيد الدولي. على املستدامة التنمية لث: تعزيزالثا املطلب

 99 التشريع اجلزائري. املطلب الرابع: تكريس التنمية املستدامة يف

 81 الفصل خالصة

  

الوطين االقتصادي  الفصل الثالث: دراسة حالة اجمللس

 CNES واإلجتماعي

 

 84 متهيد

 83 اإلجتماعيعرض عام للمجلس الوطين االقتصادي و األول: املبحث

 83 اإلجتماعي.التعريف باجمللس الوطين اإلقتصادي و :األول املطلب

 89 إلقتصادي واإلجتماعي.الثاني: املسار التارخيي للمجلس الوطين ا املطلب

 74 دي واإلجتماعي.اجمللـس الوطين االقتصا تـشكيلـة :الثالث املطلب

 78 جتماعي.اجمللس الوطين االقتصادي واإل مهام :الرابع املطلب

 78 اإلجتماعي.اجمللس الوطين االقتصادي و تسييـر :اخلامس املطلب

  

لتنمية ادي واإلجتماعي يف حتقيق ااملبحث الثاني: دور اجمللس الوطين اإلقتص

 املستدامة
275 

 إلمنائيةا دي واإلجتماعي عن األهدافاجمللس الوطين االقتصا ل: تقريراألو املطلب

 .1723-1777 لأللفية
274 

 212 .1757ل أعمال أهداف التنمية املستدامة جدو: الثاني املطلب

االستدامة يف صلب  اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي: الثالث: املطلب

 .السياسات العمومية
214 
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 219 تنمية الوطنية.املتعلقة بال االجتماعيالوطين االقتصادي وأدوار اجمللس  :رابعال املطلب

تنمية ادي واإلجتماعي يف إطار التوصيات اجمللس الوطين اإلقتصامس: اخل املطلب

 املستدامة.
254 

 257 خالصة الفصل

 247 اخلامتة

 241 املالحق

 249 قائمة املصادر واملراجع

 154 الفهارس

 155 فهرس احملتويات              

 158 اجلداول              

 158 األشكال              

 159 األعالم              

 163 املصطلحات              

  ملخص الدراسة
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 فهرس اجلداول:

 حةالصف العنوان قمالر

 14 تطور وظيفة إدارة املوارد البشرية. 72

 39 املستدامة. التنمية األساسية األبعاد 71

75 
 الدراسية السنة خاللاألطفال املسجلني و األطفال روضات عدد عن بيانات

1725-1724. 
278 

 227 .1724-1727مؤشر التفاوت بني اجلنسني  74

 

 فهرس األشكال:

 حةالصف العنوان قمالر

 82 األخضر. السد مسار تبني خريطة 72

 79 دي واإلجتماعي.اهليكل التنظيمي للمجلس الوطين اإلقتصا 71

 274 .1723-1777األهداف اإلمنائية لأللفية  75

 221 والرضع. الوالدة بعد ما الوالدة، حديثي وفيات األطفال معدل تطور 74

 221 .طفل1000 سنوات لكل  5 دون األطفال وفيات معدل 73

 217 .(GSM + 3G) احملمول اهلاتف يف املشرتكني عدد البياني لتطور رسم 79

 212 .1757 املستدامة التنمية أهداف 79
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 فهرس األعالم:

 حةالصف تعريفه اإلسم

 تايلور

يكي مهندس ميكانيك أمر :فريدريك وينسلو تايلور

لعلم  ة. يعترب أبًاسعى لتحسني الكفاءة الصناعي

ائل املستشارين كان من أوكما  ،اإلدارة

الفكر يف  يلور واحدًا من قادةكما يعترب تا ،اإلداريني

ة التأثري  عامليًا شديدحركة الكفاءة، وأفكاره تعترب

 ة.يف احلقبة التقدمي

5 

 هنري فايول

 

صغرية  صناعية عمل مديرًا تنفيذيًا لشركة

يت قادته خربته العملية ال ، ومن خالهلا نالفرنسا يف

وعمل على  ،دارة الصناعيةاإل  جمالإىل النجاح يف

 هلك يف كتاباإلدارية، ووثق ذ النظرية منهجيةير تطو

. ومن م1916 عام الصناعيةاإلدارة العامة و املشهور

 .العامة والصناعية اإلدارةأبرز مؤلفاته: 

5 

 شيلدون 

 يورك، يف Rowntree ركةش : مديرشيلدون أوليفر 

 العامة دارةاإل مبادئ على تبك. املتحدة اململكة يف

 .2717s يف األعمال وإدارة

5 

 فوليت ماري

من  نت واحدة من اثنتنيكا: ماري باركر فوليت

وىل ية يف األيام األكربى زعيمات اإلدارة النسائ

ة كمستشارة شخصي، للنظرية الكالسيكية اإلدارة

وعية دارة املنظمات الطللرئيس ثيودور روزفلت على إ

لشؤون ا مستشارة يفو ،غري الرحبية وغري احلكومية

ية ت النظرية والتنظيماإلدارية ورائدة يف اجملاال

ب َا عددًا من الكتوالسلوك التنظيمي. الفت أيض

ت واخلطب واملقاالت العديدة واملقاال

والفلسفة  ،ات اإلنسانيةوالعالق ،الدميقراطية عن

تسوية والسلوك التنظيمي و ،علم النفس ،السياسية

  .النزاعات

7 

 مايو التون
نسانية سس مدرسة العالقة اإلهو مؤ :مايولتون إجورج 

لنفسية ل الهمال النواحي ايف اإلدارة اليت كانت رد فع
7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.&action=edit&redlink=1
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، وهلذا ورتايلو فايول بلواالجتماعية عند العمال من ق

نسان مام باإلنسان كإركزت هذه املدرسة على االهت

تت بأن له مع اجلماعة، واثباعمن خالل اتصاله وتف

ر كبري مل النفسية هلا دوالعالقات االجتماعية والعوا

رفت  عدد من التجارب عيف زيادة اإلنتاجية وهذا عرب

 .بتجارب هاوثورن

 كردرا بيرت

ن اتب إقتصادي أمريكي مك: بيرت فردناند دراكر

هو الذي فلروحي لإلدارة، ، يعترب األب اأصل منساوي

جنرال  يله الرائع لشركةمفهوم الشركة يف حتلحدِّد 

 وائز التقديرية يفحصل على أرفع اجل، موتورز

يف عام  ”وسام الرئاسي للحريةال“الواليات املتحدة 

اسات ة كلريمونت للدردرِّس اإلدارة يف كليم، 2002

كتابًا  00أليف أكثر من العليا بكاليفورنيا. قام بت

اد السياسة واالقتص من أعظم املؤلفات يف جماالت

 .لغة 20تبه ألكثر من ُترمجت مجيع ك، واإلدارة

22 

 جون ستوارت ميل

 يل خالل أربعنشر م، بريطاني واقتصادي فيلسوف هو

فيها  ، تناولوالكتب تعشرة سنة العديد من املقاال

الب ط ،واقتصادية وسياسية فلسفية قضايايف  بالبحث

القتصاد ن مؤلفاته: مبادئ ا، محبق التصويت للمرأة

 .د النساءاستعبا، لسياسيةأسس اللربالية االسياسي، 

37 

 تيودور روزفلت

ة دي وعامل طبيعهو سياسي ومؤلف ومستكشف وجن

يس السادس ومصلح أمريكي شغل منصب الرئ

 1001م من عا ألمريكيةوالعشرين للواليات املتحدة ا

 .1000إىل 

37 

 هارولد هوتلينغ

ريكي، أم وإحصائي ديرياضيات ومنظر اقتصا خبري

 تسميةو بتطوير قام ماهوتلينغ، ك بقانون معروف

 على دمةاملستخ التحليل لطريقة الرئيسي املكون

 حصل 1092 عام كمبيوتر، يفال علوم يف واسع نطاق

 .العلوم يف لالشرتاك ناكارولي نورث جائزة على

32 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ليسرت ونابر

 املتحدة، اتبالوالي بيئي للحم هو براون: رسل ليسرت

 عهدم ورئيس ومؤسس ووتش، وورلد معهد مؤسس

 مقرها حبيةر غري أحباث ةمنظم وهي األرض، سياسة

 لبيئةا علماء اركب من وهو واحد D.C واشنطن يف

 ".الرائدين

31 

 ماتس توماس

ادي واقتص احث سكانيب: توماس روبرت مالتوس

 اته املؤثرةمالتوس مشهور بنظري .إجنليزي سياسي

 مبدأ من مؤلفاته )حبث يفو، التكاثر السكاني حول

ملواد ن حتمية النقص يف اعوالذي يتمحور  السكان(

 .السكان الغذائية بالنسبة لزيادة

49 

 ويرب ماكس

 ملانًياأ عامًلان كا: ماكسيميليان كارل إميل فيرب

 تماعاالج علم ؤسسيم، وأحد والسياسة االقتصاد يف

لدولة، العامة يف مؤسسات ا اإلدارة احلديث ودراسة

 .ريوقراطيةالب وهو من أتى بتعريف

257 

 تومس بيكيت

مدرسة  ت يفمدير الدراسا ،فرنسي اقتصادي 

 (EHESS)الجتماعيةالدراسات العليا يف العلوم ا

 هو خريجوتصاد. وأستاذ يف مدرسة باريس لالق

يف  حاصل على الدكتوراهو املدرسة العليا لألساتذة

اة الالمساو  جمالاشتهر بأعماله يف ،االقتصاد

خيي وفق منهج حبثي تار ،االجتماعية واالقتصادية

لقرن الرأمسال يف ا ، ألف كتابه2013 يف، مقارن

ت تشكل الثروة انطالقا من دراسة بيانا، 21

ل لرأمسالية، خالل اوتوزيعها، يف االقتصاديات ا

كييت بأن تراكم سنة األخرية، استنتج بي 250

ما  االقتصادي، وهو الرأمسال كان أسرع من النمو

 .ةفاوتات االجتماعيق بنية هيكلية منتجة للتخل

252 

 جوزيف ستيجليتز

 وكاتب علم، وكاتب ،وأستاذ جامعي، اقتصادي

، وعامل ،وكاتب ،وناقد ،وبروفيسورروائي،  غري

 ،ونوجامعة برنست ،ردجامعة أكسفووأستاذ يف: 

 نكلبوا ،ة ستانفوردوجامع ،وجامعة مانشسرت

252 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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وعضو يف:  ،جامعة كولومبياو ،وجامعة ييل ،الدولي

، لومكادميية الوطنية للعواأل، اجلمعية امللكية

واألكادميية  ،ة للعلوم واآلدابيواألكادميية األوروب

، والعلوم ة األمريكية للفنونواألكادميي، الربيطانية

كية ، واجلمعية األمريواألكادميية الروسية للعلوم

 .للفلسفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املصطلحات:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
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 الـفــهـــــــارس

295 

 

 حةالصف مفهومه املصطلح

 أجنع

َجَح ُل: فاَز يف َعَمِله، َنالرَُّج َأْنَجَع، َعالدَّواُء: َنَف َأْنَجَع

ْأِثريًا َتيِه: َأْحَدَث الَكاَلُم ِف َنَجَع ،يف َسْعِيِه، َأْفَلَح

 َوَفعَّاِليًَّة

1 

 البشري رأس املال

 ،غاري بيكر البشري هو مصطلح أنشأه رأس املال

قوب ، ويعمعة شيكاغوجا هو خبري اقتصادي من

 العاداتو املعرفة مينسر الذي يشري إىل خمزون

لك مبا يف ذ ،لشخصيةاوالسمات االجتماعية و

 خلرباتارات ووالقد املهاراتو املواهباإلبداع، و

إلنتاج قيمة  العمل املتمثل يف القدرة على أداء

 .اقتصادية

3 

 البشرية العالقات حركة

دارة العلمية ن اإلأ، يرون بهم جمموعة من علماء اإلدارة

ية جيدة تم خبلق عالقات إنسانته والسلمية هي إدارة

 هو أن ني، والسبب يف ذلكوحالة رضا عالية بني العامل

إلدارة اجية، وهم يعرفون االرضا يؤدي إىل زيادة اإلنت

رتكز ها من هو مدير ويب بكونها األعمال اليت يقوم

 .رة الدنيااهتمامهم على املشرف واإلدا

تأثري  نها تبحث يف فهموقد أطلق عليها هذا االسم أل

فيذ األعمال يف العنصر البشري على طريقة تن

 .تاملنظمات أو املؤسسا

3 

 العوملة

ي أو جعل الشيء دول عاملي تعين جعل الشيء العوملة

كون ومتتد العوملة لت .االنتشار يف مداه أو تطبيقه

نني وروابط، مع عملية حتكم وسيطرة ووضع قوا

ني الدول وبعضها بإزاحة أسوار وحواجز حمددة 

وملة رز مؤلف كتاب العيعرفها مالكوم وات، البعض

قصد طورات اليت تسعى بكل املستجدات والت :بأنها

املي لعامل يف جمتمع عأو بدون قصد إىل دمج سكان ا

 .واحد

3 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 اإلسرتاتيجية

ة هي مصطلح عسكري بصفة عام علم التخطيط أو

خطيط تة، أو هي فن الباألساس وتعين اخلطة احلربي

س احلروب، ويف نف للعمليات العسكرية قبل نشوب

، ت عقب نشوب احلروبالوقت فن إدارة تلك العمليا

سات هي جمموعة السيا ومفهوم االسرتاتيجية عموما:

قيق ملتبعة من أجل حتواألساليب واخلطط واملناهج ا

ممكن وبأقل جهد  األهداف املسطرة يف أقل وقت

 .مبذول

3 

إلندماج اإسرتاتيجية 

 واإلستحواذ

 أو الشركات ملكية نقل فيها ميت اليت املعامالت هي

 أو تشغيليةال وحداتها أو األخرى األعمال مؤسسات

 اتيجية،اإلسرت اإلدارة جوانب من كجانب. دجمها

 لكي اذواالستحو الندماجا عمليات تنمو أن ميكن

 كزهامر أو أعماهلا ةطبيع وتغري وتقلص تنمو

 .التنافسي

3 

 املواهب إدارة
ريب لة للتوظيف والتداسرتاتيجية واسعة منظمة شام

 .لموظفنيواالحتفاظ باألداء األفضل ل
3 

 التعاقب خطط

ة تقرير الل الوظيفي هي عملياإلح ختطيط التعاقب أو

 الشركة وحتديد األدوار احلرجة أو احلامسة يف

ات واخلربات لني وتزويدهم باملهاراحملتم بدالءوتقييم ال

 ة.ستقبلياملناسبة للفرص احلالية وامل

3 

 ناعيةالص العالقات

عماهلا وبني تنشأ بني اإلدارة و مجيع العالقات اليت يه

 يثلك املفاوضات بني مماإلدارة ونقابات تضمهم وكذل

 .لعملأصحاب ا يالعمال وممثل

3 

 رسالة املؤسسة

ملثالية، ومن الناحية ا .املؤسسة أو الشركة اهلدف من

حتديد املنظمة، ونشطة تقوم رسالة املنظمة بتوجيه أ

جيه ساس باالجتاه، وتوهدفها الرئيسي، وتوفري اإلح

 .ةستويات اإلدارعملية صنع القرار على مجيع م

9 

 العلمية اإلدارة حركة

وتركيب  بتحليلاليت تقوم اإلدارة هي إحدى نظريات

 سنيها األساسي يف حتحركة سري العمل. ويتمثل هدف

وهي من  ا إنتاجية العمال.الكفاءة االقتصادية وال سيم

8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
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 لعملياتا هندسة يف لعلملتطبيق ا أوىل احملاوالت

و فريدريك وينسل يد واإلدارة. وبدأ تطويرها على

يف  لقرن التاسع عشريف مثانينيات وتسعينيات ا تايلور

 ة.الصناعي طاعاتالق

 اجلودة

 نواقصلو من العيوب والهي مقياس للتميز أو حالة اخل

مبعايري  االلتزام الصارم والتباينات الكبرية عن طريق

متاثل يف تحقق إلجناز جتانس ولقابلة للقياس وقابلة ل

خدمني. لعمالء أو املستالناتج ترضي متطلبات حمددة ل

أنها  حيدد اجلودة على 1021-2002أيزو  معيار

 ج أو اخلدمة اليت"جممل السمات واخلصائص ملنت

راحة حتياجات املذكورة صجتعله قادرًا على تلبية اال

 "أو املضمنة

27 

 الوظيفي الرضا

ته، ستحسان املرء لوظيفنامجة عن ا حالة عاطفية

فرد ه وظيفته، شعور الانطباع الفرد االجيابى جتاو

 . الوظيفةالقناعة واالستقرار يفوبالرضا  جتاه وظيفته

25 

 يفاملصفو التنظيم

ه حبسب الوظيفة يقسم اهليكل املصفويف موظفي

من  ذا اهليكل األفضلواملنتج على حد سواء. جيمع ه

تنظم املؤسسة  دةكل اهلياكل املنفصلة. بالعا

ك جناز العمل، وذلاملصفوفة فرق من املوظفني إل

 ك لتعويض نقاطكذللالستفادة من نقاط القوة، و

 .ةظيفية والالمركزيالضعف اليت تسببه النظم الو

12 

 ئريالدا التنظيم

 لشكل تكون اخلريطةاخلريطة الدائرية : يف هذا ا

ة يث تكون اإلدارالتنظيمية على شكل دائرة، حب

حمليط دارة الدنيا يف االعليا يف مركز الدائرة واإل

 .اخلارجي من الدائرة

12 

 قياألف التنظيم

اليسار. من اليمني وتنتهي ب تبدأ: اخلريطة األفقية

خلريطة ألعلى يف ميني احبيث يكون املستوى اإلداري ا

لراسية ك تشبه اخلريطة اواألدنى يف يسارها، وهي بذل

 .ةه هذه اخلريطولكن الفارق الوحيد يف اجتا

12 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_8402-1986&action=edit&redlink=1
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 IBMشركة 

International Business Machines: 

ال جلنسيات تعمل يف جماهي شركة عاملية متعددة 

 ماتإدارة خدو.والربجميات احلواسيب تصنيع وتطوير

جوان  11، تأسست يف شاراتاستو ،املعلومات تقنية

نشاطها منذ  شركة آي بي إم تزاول، 1011

 نيويورك ومقرها مدينة ارمونك يف م1911 سنة

 320،000مع ما يقارب  .يةلواليات املتحدة األمريكبا

بل، نومخس جوائز  كسبت موظف حول العامل،

لتكنولوجيا، ومخس ل وطنيةوتسع ميداليات 

 .ميداليات وطنية للعلوم

33 

 تجددةموارد طبيعية م
طاقة الشمسية ال، رد النباتيةاملوارد احليوانية أو املوا

 واء.، واهلوالطاقة الرحيية
48 

 48 ة.شعطبيعي واملعادن املمثل الفحم والنفط والغاز ال ري متجددةموارد طبيعية غ

 اياأليديولوج

 وأصبحت تطلق اآلن فكارعلم األ األيديولوجيا هي

من  قسن، وهي ديداعلى علم االجتماع السياسي حت

ىل تفسري ة ومعيارية( تسعى إاملعتقدات واملفاهيم )واقعي

 بسطل منطق يوجه ويظواهر اجتماعية معقدة من خال

لألفراد  االجتماعية أو السياسية االختيارات

نظام األفكار  واجلماعات وهي من منظار آخر

ن بها مجاعة اليت تؤم ألساطريااملتداخلة كاملعتقدات و

ها احلها واهتماماتمعينة أو جمتمع ما وتعكس مص

 ةالسياسيو الدينيةو األخالقيةاالجتماعية و

 .تقوتربرها يف نفس الو االقتصاديةو

37 

 ربونكال كلور

ئحة مقبولة تشبه و عبارة عن سائل شفاف ذو را

م وال يتأثر 91 ى عند درجة. يغلالكلوروفورم رائحة

، محلال يف الكلوروفوركما هو اباهلواء اجلوي 

 كربون. بذرة كلور راتذ ربعأتشكل بارتباط وي

33 

 األوزون طبقة

كب األرض والذي هي جزء من الغالف اجلوي لكو

وهي  .وزونحيتوي بشكل مكثف على غاز األ

السفلي من  متمركزة بشكل كبري يف اجلزء

33 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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ألرض وهي من الغالف اجلوي ل السرتاتوسفري طبقة

 ق.ذات لون أزر

 النفط مشتقات

ين لكريوسني والبنزوهي وقود احملركات عموما كا

لك ، وكذني البوتانالربوبوالكربيت، وغاز 

 .يثانولمركبات كيميائية مثل اال

33 

 اإلحالل
ي إعادة أ املقطوعة، لإحالل شجريات جديدة حممثال 

 صيانة البيئة.التشجري للتعويض والتجديد و
39 

 فسلة
، ألم فتغرساغرية تقطع من خنلة صأو الفسيلة وهي 

 .غصن يفصل للغرسأو 
91 

CARMMA 

حة فريقى فى شأن صإلهي عبارة عن محلة لالحتاد ا

 2010ة إنطلقت سنطفال األمومة وحديثى الوالدة واأل

 فيات األمهات يفترتكز على: احلد من تسارع وو

عزيز املساءلة ت،  املأمونإفريقيا، معاجلة اإلجهاض غري

أمني خطط الت، نبهاجتإلنهاء الوفيات اليت ميكن 

ناول لصحية الشاملة، تالصحى الوطنية / والتغطية ا

، ةجهة التحديات الصحيموضوع املوارد البشرية ملوا

 لطفل، توفر االدويةصحة ا، مراجعة الوفيات

ع ، كل هذا معليها اللقاحات والتقنية واحلصولو

 املراجعة والتقييم.

225 

 اإلثنية

 بعضهم البعض على ُيَعر فون هي فئة من الناس الذين

 ،جملتمعا ،اللغة ،لسلفا أساس أوجه الشبه مثل

لة موروثة ة ما تكون اإلثنية حاعاد ،األمة أو الثقافة

نتماء إىل فيه الفرد. اإل على أساس اجملتمع الذي يعيش

 شرتاكإلكون حمدد باجمموعة إثنية مييل إىل أن ي

، ألصلأسطورة ا ، أولسلفا ، أوبالرتاث الثقايف

، األنظمة ةاللهج ، أواللغة و، أالوطن ، أوريخالتا أو

 ،املطبخ ،والطقوس امليثولوجيا الرمزية مثل

 فن.وال ،املالبس أسلوب

212 

 وجيةاإليكول النظم
 عل مع بعضها البعضهي العناصر احلية اليت تتفا

نافع أو يطة بها، وتوّفر املومع البيئات غري احلية احمل
214 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A3%D8%B5%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A3%D8%B5%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
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 - لنظام اإليكولوجياخلدمات إىل العامل. خدمات ا

املغذية   توفري األغذيةجتعل حياة اإلنسان ممكنة عرب

تلقيح  واملناخ، ودعمات واملياه النظيفة، وضبط اآلف

رتفيهية وفري املنافع الاحملاصيل وتشكيل الرتبة، وت

 .والثقافية

 لوجيالبيو التنوع

سط كائنات احليِّة يف والتفاعل الناشئ بني مجيع ال

تهي عند ئنات الدقيقة وينبيئي ما، الذي يبدأ من الكا

 األشجار وغريها،الكائنات الضخمة كاحليتان و

ن بينها ق فوق سطح األرض وماملناطويشمل ذلك كافة 

وح عدد والغابات، ويرتا الصحاري واحمليطات واألنهار

-5ا بني لتنوِّع البيولوجي مالكائنات احليِّة امُلشكلة ل

 .مليون كائن حي 20

214 

 تشاركيةالدميقراطية ال

سية ع القرارات السيامشاركة املواطنني يف صنهي 

ل املباشر طريق التفاعم عن ذات االولويات بالنسبة إليه

 .ت املطروحةمع السلطات القائمة واملشكال

219 

 خمطط بروز

قتصاد االإىل حتويل  يهدفهو عبارة عن خمطط 

أكثر ظا على البيئة وليصبح أكثر تنوعا وأكثر حفا

 د.تثمينا للموار

219 

 اجليوسرتاتيجية

إلقليمية، لدولة أو املنطقة ادراسة املوقع اإلسرتاتيجي ل

، احلربيةالعالقات السلمية و تأثري هذا املوقع يف ومدى

رجية املوجهة بشكل من السياسة اخلا وهي نوع

الءمة تهتم مب، واسيةأساسي حبسب العوامل اجليوسي

 .اياتهامع غ وارد الدولةمأي  الوسائل للغايات

257 

 البريوقراطية

والعلوم  م االجتماععل هي مفهوم يستخدم يف

تمعات  بالقوة يف اجمليشري إىل تطبيق القوانني السياسية

ملوحدة نظمة على اإلجراءات اوتعتمد هذه األ ،املنظمة

رمية والعالقات وتوزيع املسؤوليات بطريقة ه

تب أو تعين قوة املك الهوالكلمة يف جمم .الشخصية

 .سلطة املكتب

251 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 الشركات حوكمة

 إدارة ليت حتدد العالقة بنيواملعايري اهي القوانني 

حل هم وأصحاب املصاالشركة من ناحية ومحلة األس

ة من ناحية أخرى، أو األطراف املرتبطة بالشرك

 ات بني املصاحلوتشمل حوكمة الشركات العالق

 .لشركةاملختلفة واألهداف وإدارة ا

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة

 

 امللخص بالعربية:

ها املادية جملتـمعات على جتميع خمتلف طاقاتإن تطور اجملتمعات واألمم يعتمد على مدى قدرة هذه ا

ويعترب املورد البشري  ،حتقيق جمموعة األهـداف املسطرة جلأمن إدارتها والعمل على ، والبشرية خاصة

وكما أن املوارد يت تشملها، الواجلماعات ن خالل املنظمـات ه اجملتمعات مذأية عملية تعتمدها ه األساس يف

مية املستدامة ضرورة ن أصبحت إدارة املوارد البشرية والتنالبشرية تؤثر وتتأثر بالبيئة اليت تتفاعل فيها، وبعد أ

ل املعطيات ي االجتماعي بدوره إىل دراسة وحتليدحتمية وتوجه عاملي، لذا يضطلع اجمللس الوطين اإلقتصا

، ومنظمات، ق إشراك كافة الفئات من جمتمع مدنيوالظروف الوطنية بإدارة فعالة للموارد البشرية وعن طري

 ستدامة.عيا وتطلعا إىل حتقيق التنمية املواجلماعات والشركات وخمتلف اهليئات الوطنية والدولية س

 

 بالفرنسية: امللخص

Le développement des sociétés et des nations dépend de la capacité de ces 

communautés à diverses énergies physiques et spéciales humaines assembler et à 

gérer afin d'atteindre un des objectifs de la règle de jeu, et est la ressource humaine 

de la base dans tout processus adopté par ces communautés par le biais des 

organisations et des groupes couverts, Comme les ressources humaines affectent 

et sont influencées par l'environnement dans lequel elles interagissent et que la 

gestion des ressources humaines et le développement durable deviennent un 

impératif et une tendance mondiale, le Conseil national économique et social 

(CNES) Et en impliquant tous les groupes de la société civile, les organisations, 

les groupes, les entreprises et les différents organismes nationaux et 

internationaux dans la poursuite du développement durable. 

 

 امللخص باإلجنليزية:

The development of societies and nations depends on the extent to which 

these societies can collect and manage their various physical and human capacities 

in order to achieve the set of established goals. The human resource is essentially 

considered in any process adopted by these societies through the organizations 

and groups that they include, As human resources affect and are influenced by the 

environment in which they interact, and after human resources management and 

sustainable development become an imperative and a global trend, the National 

Economic and Social Council (CNES) And by involving all groups of civil 

society, organizations, groups, companies and various national and international 

bodies in pursuit of sustainable development. 

 

 

 



 

 

 


