
 

 

 

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  



  

  

طريقه ، ورزقنا علمه وطاعته الحمد والشكر هللا رب العالمين خير الرازقين الذي هدانا إلى 
  .خير خلق اهللا   األشراف وعلى آله محمدوالصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا 

، وأدى رسالًة حملت آل معاني اإلخالص والمودة  األبوةآل معاني  األيامالى من جّسد بمرور 
 وامتنانيأن أتقدم بجزيل شكري بحثي انهي  وأنايطيب لي  ، وتفاني من اجل ديمومة العطاء

 - المحترم  ) مهدي محسن العالق(    الدآتور  الفاضل وقدوتي ألستاذيوعرفاني الجميل 
قدمه لي من دعم وأنا في بداية  على ما –وآيل الوزير و رئيس الجهاز المرآزي لإلحصاء 

  ...مسيرة حياتي الوظيفية فله مني آل االحترام و التقدير و الشكر 

) ضياء عواد آاظم(أخي األآبر ومديري الدآتور ويشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
مدير مديرية إحصاءات التنمية البشرية ، والى آل من ساعدني في إتمام بحثي  –المحترم 
  .بالذآر أيضا آل موظفين مديريتنا المحترمين واخص 

وآوادر مكتبة الوزارة على  ءالجهاز المرآزي لإلحصاوأتقدم بالشكر الجزيل إلى آوادر مكتبة 
  .ما رفدوني به من مصادر و تقارير ساعدت على إتمام البحث 
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 أومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر فرع مستقل من النظرية االقتصادية يطلق عليه اقتصاديات النمو 

بنفس الخصوص منها مفهوم تطور  كثيرةهذا المفهوم سبقته مفاهيم  إناقتصاديات التنمية على الرغم من 
الالتينية وبعض  أمريكاو  أفريقياو  أسياالمجتمعات مثال وبهذا فقد بدأت الحكومات في البلدان النامية في 

بالبوابة لرقي المجتمع ونهوضه بين  أشبههي  أصبحت إذتفكر جديا في عملية التنمية  األوربيةالدول 
  .تطور و التقدم و التمدن و التحديث و التحضر و الرقي و التغريب مجتمعات دول العالم الكبرى من حيث ال

  البحث أهمية 

كس التغيرات االقتصادية و الثقافية و عالهائلة التأثير في الدولة فهي ت األمورمن  لأللفية اإلنمائية األهدافتعد 
ما ربطت بالجانب السياسي  إذاخاصة  األهدافتتصور الجانب المهم لهذه  أناالجتماعية وحتى السياسية فلك 

لهذه  اإلنمائيفي تحقيق غايات المشروع  األمنيلعدم االستقرار  األثرالفذة فيها وما هو  القياداتوما دور 
  .التنموية  األهداف

 لأللفية اإلنمائية لألهداف إحصاءاتقد تناولت دراسات كثيرة جوانب تنمية عوامل مختلفة للبشرية و وضعت ل
 اإلنمائية األهدافعلى  األمنيتطرق بدراسة واضحة تبين العالقة التأثيرية للجانب السياسي و ولكن لم يتم ال

  .الثانية  المتغيرات في تحقيق تنمية لعناصر األولىالتي تستطيع المتغيرات  اإلمكاناتوما هي  لأللفية

ولهذا في هذا البحث سوف نحاول دراسة هذه العالقة وما هي عوامل التأثير المتبادل بين المتغيرات لكي 

سياسات  إتباعو  أكثرالتوصل الى نتائج تتيح لصناع القرارات في الدولة من التمكن  األخيريمكن في 

  . ةنمائياإلالبيئة في مختلف جوانبها  إصالحتغييرات جذرية تساعد على  إلحداثواضحة 

وحدود الدراسة ستكون الى الموعد المتفق عليه لتحقيق االهداف دوليا وتمتد الى افاق مستقبلية كتطلعات و 

  .توقعات متوقعة 

  البحث إشكالية 

  :التالية  التساؤالتالبحث من خالل طرح  إشكاليةتبرز 

  البشرية ؟ لأللفية اإلنمائية األهدافو  األمنيهناك عالقة بين الجانب السياسي و  إنهل 

  ؟ لأللفية اإلنمائية األهدافعلى  األمنيما هو التأثير الذي يمارسه الجانب السياسي و 

 األهدافتغيير و تنمية في عناصر  إحداثمن  األمنيما هي الجوانب التي يستطيع بها الجانب السياسي و 
 ؟ لأللفية اإلنمائية
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  فرضية البحث 

 لأللفية اإلنمائية األهدافوبين  األمنيهناك عالقة بين الجانب السياسي و  إننفترض : فرضية البحث هي 
في تنمية  اإلنمائية األهدافعلى  األهميةيمارسون تأثير بالغ  األمنيوان كل من المتغيرين السياسي و 

  . او فشلها في التحقيق األهدافتراجع  أو األهدافعناصر 

  البحثمنهجية  

مناهج علمية في الدراسة المقدمة في هذا البحث من خالل استخدام المنهج التاريخي الذي تم  إتباعلقد تم 
الذي دعم  المنهج التحليلي أيضاالتاريخية للمفاهيم و المتغيرات و  النشأةالتطرق به الى تواريخ و اصول 

استطعنا الذي  اإلحصائيالمنهج التحليلي العالقات بين المتغيرات ومن مناهجه بالخصوص البحث في تحليل 
مقارن بين المتغيرات و العوامل منهج  وأيضامختلفة  أشكاللبيانات المتوفرة وفق جداول و امن خالله تحليل 

  .المستخدمة في متن البحث 

المفاهيم و المقاصد من  أهمعلى  التعرفتم  األولفصول في  أربعة إلىووفق ما تقدم فقد تم تقسيم البحث 
و السياسي ودورهم في تحقيق الشراكة  األمنيالبعد  إلىمضامين  ، وفي الفصل الثاني تطرقنا المتغيرات و ال

وذو  األمنيتأثرا بالجانب السياسي و  اإلنمائية واألهدافالجوانب  أكثر باعتبارهاالعالمية من اجل التنمية 
ومدى القدرة على التأثير في  األمنيةالوظيفة السياسية و عالقة وطيدة به ، في حين جاء الفصل الثالث ليدرس 

 – األمراض – األطفالالصحة  –المساواة بين الجنسين  –التعليم  –) الفقر(معالم التنمية المختلفة من االقتصاد
و  األمني لألثرلكي يعرفنا على ابرز التوقعات و الرؤى المستقبلية جاء الفصل الرابع  أخيراو البيئة ، 

  . لأللفية نمائيةاإل األهدافالسياسي في 
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المفاهيم و المقاصد لكل من متغيرات البحث التي سنتناولها في  أهمفي هذا المحتوى سنحاول استعراض 

العناصر المعرفة للمتغيرات المدروسة وبشكل موفي  أهممجريات تحليالت المتن ونحاول الوقوف على 
 .للموضوع 

  التنمية البشرية 1.  1

البشرية  فالمواردو التنمية البشرية  إدارتهابادئ ذي بدأ من الضروري التفريق بين الموارد البشرية و 
شؤون الموظفين و العاملين بالخدمة المدنية وهناك من  إدارة أوالذاتية ،  وإدارةالفرد ،  إدارةتعني  وإدارتها
جوانب صناعية وتجارية وحكومية وخاصة وهي تختلف اختالفاً جذرياً عن  إلىالموارد البشرية  إدارةيصنف 

تطوير ذاتيات البشر وقدراتهم ومجاالت حياتهم الخاصة و  باألساسموضوع تنمية الموارد البشرية التي تعنى 
  ) 1(. العامة في مستويات اقتصادية و اجتماعية حياتية وثقافية وصحية 

هي (وهو باحث ومفكر في مجال التنمية و االقتصاد بقوله  التنمية البشرية )والتر رودني(يعرف الدكتور 
، وتشمل هذه العملية استثمار  األفضلله الحياة  ئيهيو الواقع بما يعتقد انه  الظروفتغيير  اإلنسانمحاولة 

في  أفضلحياة  ىإلو المفاهيم التي تؤدي مجتمعة  األفكارالتنظيمات الالزمة ، وبلورة  وإقامةوتطوير الموارد 
  .) جانبيها المادي و المعنوي

متعددة الجوانب وهي تتضمن  بأنها تنمية المجتمع البشري عملية فهم عمليةوبهذا من خالل التعريف السابق 
و االنضباط الذاتي و  اإلبداععلى المستوى الفردي تحسناً في مستويات المهارة و الكفاءة و الحرية و 

 إذيصعب تقييمها  أخالقيةوتعتبر بعض هذه العناصر من الناحية الفعلية مقوالت . المسؤولية و الحياة المادية 
 األمرالطبقية ومعاييره الشخصية عن الخطأ ولكن  أصولهتعتمد على العصر الذي يحيى فيه المرء ، وعلى 

المجتمع بأسره ،  عوضبيرتبط ارتباطاً وثيقاً  إنماشخصي هذه من جوانب النمو ال إيتحقيق  إنالمؤكد هو 
في جماعات للصيد من  اإلنسانيتجمع  إنانه من المالئم و الضروري  اإلنسانفمنذ العصور المبكرة وجد 

البقاء و تعتبر العالقات التي تنشأ داخل كل جماعة اجتماعية معينه مسألة حاسمة من اجل فهم المجتمع  اجل
في مجتمع  اإلنسانمن خالل عالقات  إالمعنى حقيقي  أيلحرية و المسؤولية والمهارات ال تكتسب فا ،ككل 
  ) 2(. محدد 

                                                            
 . 9، ص 1991، بغداد ، جامعة بغداد ،  1عادل حرحوش صالح ، إدارة الموارد البشرية ، ط.مؤيد سعيد سالم و د.د 1

نادر سعيد ، التنمية البشرية في فلسطين ، رام اهللا ، برنامج دراسة : وللمزيد عن مفهوم التنمية ونشأتها انظر في ذلك 
  . 33، ص 1998التنمية ، 

  ) .12-11(، ص ص 1988، الكويت ، عالم المعرفة للنشر ،  1وربا و التخلف في أفريقيا ، طوالتر رودني ، أ.د 2
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المتحدة  لألمم اإلنمائيتبناه البرنامج  أنبعد الوجود رسمياً  إلىمفهوم التنمية البشرية مفهوم معاصر شاع  إن
هذه  إنالناس ، ومع كون  أمامزيادة القدرات المتاحة  إلىعملية تهدف (المنظمة بأنه  عرفته، وقد  1990عام 

يحيى الناس حياة  أنثالثة خيارات مهمة تتمثل في ضرورة  إفرادانه يمكن  إالالخيارات كثيرة ومتنوعة 
طويلة خالية من العلل وان يكسبوا المعرفة ، ويحصلوا على الموارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة ، ثم 

  ) . يارات كي تستوعب الحياة السياسية و االقتصادية و االجتماعيةتمتد هذه الخ

  :في حياة الناس وهي  أساسيةالتنمية البشرية تستهدف االرتقاء بثالثة محاور  إن أعالهف يووفق هذا التعر

 .رفع مستوى العمر وهذا يتطلب بالنهوض بالجانب الصحي  
 . أنواعهرفع مستوى المعرفة وهذا يتطلب النهوض بالجانب التعليمي بكل  
وهذا يتطلب النهوض بالجانب االقتصادي من خالل توفير فرص العمل  ألمعاشيرفع المستوى  

 .االقتصادية  باألنشطةالالزمة و النهوض 

من خالل توفير جوانبها الحرية  إطارعنه ، هو  اال غنى له إطاروتعمل هذه المحاور الثالثة من خالل 
   )1(. المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً و امنياً 

  للبشرية اإلنمائية األهداف 2.  1

المتحدة ، ومنها البنك  األمماجتمعت وكاالت منظومة  أنهذه التسمية للتقارير الخاصة بالتنمية بعد  إطالقتم 
التابعة الى منظمة التعاون و التنمية في  اإلنمائيةالى لجنة المساعدة  إضافةالدولي وصندوق النقد الدولي 

غاية  18و  أهداف 8 األهدافمجموعة من  الميدان االقتصادي واتفقت على هذه التسمية والتي هي عبارة عن
 األهدافعلى مستوى العالم ويتم رصد ) 2015- 1990(مؤشر يهدف الى تحقيقها خالل الفترة  48و 

  )2(.على شكل تقارير دورية مستمدة من مصادر وطنية  ةاإلنمائي

  

  

  

  

  

                                                            
، ص  2010، بغداد ، بيت الحكمة للطبع و النشر ،  1مجموعة باحثين ، دور األوقاف في التنمية البشرية ، ط 1

 ) .12-11(ص
التنمية  إحصاءات،  لإلحصاء، الجهاز المرآزي  الثاني لأللفية اإلنمائية األهدافتقرير المؤشرات الوطنية للرصد  2

 . 1، ص 2009البشرية ، 
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 طراف
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 بوعشة ، العرب
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المساوا
الجنسي
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اني ، لكن من يعاد إليه ال يتسبب عمله هذا في هالك بيته أو زوجته أو أوالده أو قلع يرسلهم إلى رمسيس الث
عينيه أو صم أذنيه أو قطع لسانه أو قدميه ، وال يوجه إليه أي اتهام بأي عمل إجرامي ، والمعاملة تكون 

  . )بالمثل مع من هرب من ارض الحيثيين إلى ارض مصرية

إلى شيء فهي تشير إلى بعد الشراكة بين دولتين أي أول شراكة إذا صح  إن هذه المعاهدة إذا كانت تشير
القول وفيها نالحظ انه تم مراعاة قوانين وشروط بين دولتين لاللتزام بها كوسيلة للتشارك بين دولتين على 

  )1(.مبدأ معين و المضي قدماً سوياً في اتجاه واحد لهدف معين 

دولي لهدف أيديولوجي معين  تشاركالشراكة الدولية في أشكالها الحديثة األولى كانت قد ظهرت على شكل 
وخاصة في زمن الفكر السياسي المسيحي في . الخ ....لغرض مثالً نشر فكرة معينه أو نشر السالم أو دين 

اللجوء إلى استخدام القوة  –القدم فقد رأى الفكر السياسي والقانوني منذ ) التاريخ الحديث(العصور الوسطى 
أما الحرب العادلة هي التي تهدف إلى تطبيق القانون ) حرباً غير عادلة(من دون سبب ضروري ومقبول 

وخير مثال على ذلك في الزمن المعاصر التدخل األمريكي في  ،الحق ومكافحة الظلم وتأكيد العدالة  ةونصر
  )2(.  م2003العراق لألكراد و المضطهدين سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
، اإلسكندرية ، منشأة المعارف للنشر ،  1فتحية النبراوي ومحمد نصر مهنا ، أصول العالقات السياسية الدولية ، ط 1

 . 21، ص 1985
، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ابو ظبي ،  1محمد يعقوب عبد الرحمن ، التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ، ط 2

: يرفور تيلر ، العالقات الدولية : وانظر أيضا .  28، ص 2004ت للدراسات و البحوث اإلستراتيجية ، مرآز اإلمارا
 ) 77-76(، ص ص 1985نظرية ومداخل ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، 
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هات الدولية و الغير المتبادلة للجوانب السياسية و العالقات بين الج األدوارفي هذا المبحث سيتم التعرف على 

في تحقيق الشراكة من اجل توفير استقرار امني ودور سياسي لهم بما يكون العامل و ) منظمات(الدولية 
  . لأللفية اإلنمائية األهداففي تحقيق  األساسيالحافز 

  الدور السياسي في رفد الشراكة العالمية لتحقيق التنمية  1.  2

تقول المقولة القديمة أنه إذا كان هناك شخص واحد بالعالم عرِفَ السالم، وعندما يكون شخصان عرِفَ 
  )1( الصراع، وعندما يون ثالثة عرِفَ التحالف

 إليهاتحققها ولكن كانت صعبة المنال وال يمكن الوصول  أنللدولة تحاول  أهدافمنذ نشوء الدول كانت هناك 
عظمى من جميع الجوانب االقتصادية وحتى السياسية ولهذا كانت  أووقدرات لدول كبرى  إمكانياتبتوفر  إال

  . األفقالشراكة هي المسبار التي استطاعة عن طريقه الدول نيل ما كان بعيد عنها في 

التعاون و التفاهم  إنالسكان و المياه و التغذية  –الثقافة  –السياسة  –اد ويؤكد معظم الباحثين في االقتص
السياسي في تحقيق الشراكة بين الدول و التشارك من اجل التكامل االقتصادي و السياسي و الغذائي هو 

 آثارحل للتغلب على المشكالت المختلفة التي تواجه الدول العربية في الوقت المعاصر والذي له  أفضل
  .خطيرة على الدول بسبب العامل التكنولوجي و التقدم الثقافي الذي وصلت له الدول المتقدمة 

السياسية لتحقيق الشراكة الحقيقية  فاآلليات اإلستراتيجيةو  األمنيةهذا مجموعة باحثين في الدراسات  أكدكما 
مطلبا  أصبحتفحسب بل  أيديولوجيا أوياسيا لم تعد مطلبا اجتماعيا وس ألنهاال بد منه  أمربين الدول العربية 

  .مصيريا للبقاء في مواجهة التكتالت العمالقة 

في عالم : (على فهم الموضوع من خالل ربط السبب في النتيجة من خالل القول  أيضا آخرونباحثون  ويؤكد
العمل السياسي لتحقيق  تحقق االستقالل الكامل لطاقاتها الكامنة بمفردها ، وان أندولة  ألياليوم ال يمكن 

السياسية و االقتصادية و االجتماعية  األصعدةو االزدهار على  األهدافالشراكة هو وحده الكفيل بتحقيق 
  )2() .للدول النامية خاصةً

  

                                                            
1 Morton A. Kaplan (Ed), New Approaches to International Relations. ST. Martin’s Press, 
New York, 1968, p (489).   

، دمشق ، جامعة دمشق ، آلية اآلداب و  1سمير الشيخ علي ، االقتصاد السياسي للبلدان العربية و النامية ، ط.د 2
 ) .501-500(، ص ص 2007العلوم اإلنسانية ، 
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وخير  اإلقليميالدخول في عقود الشراكة الدولية سواء كانت على المستوى  إلىولهذا فقد لجأت دول كثيرة 
.  أسيامن اجل تحقيق التنمية المستدامة في غربي ) في مجال الطاقة اإلقليميةتعزيز الشراكة (مثال في ذلك 

)1 (  

العالمية مثل الشراكة  أو أوربابين دول  األوربيكات دولية مثال ذلك االتحاد اكانت هناك شر أخرومن جانب 
 أمور، المؤتمر العالمي الرابع بما يخص و التعاون الدولي من اجل السالم و التنمية في دول العالم النامية 

  . 1994المرأة و المؤتمر الدولي للسكان و التنمية 

ية في العراق التشارك الدولي من اجل دعم المشاريع التنمو أشكالوكان للدور السياسي مكانة كبيرة في دعم 
مشاريع تنموية داخل القطر ، وحسب التقرير السنوي لدائرة  إنشاءاذ قدمت هذه الدول مساعداتها على شكل 

وحتى تاريخ حزيران  األعمار إلعادة اإلستراتيجيةالهيئة  قد عقدت 2010التعاون الدولي في وزارة التخطيط 
دول و المؤسسات المانحة بكلفة مشرعا ممول من ال 438خالله  أقرتاجتماعا  56 2010 –
تبلغ  إجماليةمشروعا  ال زال معروضا للتمويل بكلفة  32منها  أمريكيدوالر ) 5021355556(
و تتوزع الكلف الكلية للمشاريع المقرة من الهيئة منذ تأسيسها ولغاية .  أمريكيدوالر ) 909428631(

ات الرئيسية للدولة وهي وفق التصنيف الخاص على القطاع 2010االجتماع السادس و الخمسين في حزيران 
و المعتمد من قبل وزارة المالية في ميزانية الدولة والذي يتضمن القطاعات الرئيسية و بصندوق النقد الدولي 

  :الثانوية وكما مبين في الجدول التالي 

  الكلفة بالدوالر  القطاع  التسلسل
  550273521  الغذائي األمنقطاع الزراعة و   1

  588342763  قطاع التربية و الثقافة و العلوم  2

  164045242  قطاع البيئة  3

  258830436  قطاع التنمية االقتصادية  4

  62510276  قطاع الصناعة  5

  368664467  قطاع تطوير الديمقراطية و الحكم  6

  1024408270  قطاع الصحة  7

  473613913  و العمل و الشؤون االجتماعية اإلسكانقطاع   8

  1345064110  قطاع البنى التحتية  9

  14777369  األمنقطاع   10

 4850530367  المجموع  
 

                                                            
في مجال الطاقة من اجل  اإلقليمي، تعزيز التعاون  أسياالمتحدة ، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي  األممتقرير  1

 .في منطقة االسكوا  لأللفية اإلنمائية األهدافتحقيق التنمية المستدامة و 
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التابع  األعمارصندوق  –التعاونية دول مساهمة و منظمات مختلفة مثل اليابان  األشكالوتشارك في هذه  
المملكة  –كندا  – األوربياالتحاد  – UNDGالمتحدة  لألممالصندوق الدولي التابع  – WB‐ITFللبنك الدولي 

   )1(.الخ ...  األمريكيةالواليات المتحدة  –السويد  –الجمهورية الكورية  –استراليا  –ايطاليا  –المتحدة 

فوائد تتبع بالفائدة على الطرف المشارك في زيادة الخبرات  األطرافتندرج ضمن مخططات الشراكة بين 
صائص الدولة الناجحة هي التي تتمتع بمهارة وخبرة خ أهمفأن من  األهدافوزيادة العمل المنظم لتحقيق 

ما استطاعت  فإذاالمهارة التنظيمية تكون في الغالب غير متوفرة في الدول النامية  إن إذتنظيمية  إدارية
عالقات مع الجهات المحلية من خالل دورات ورفد فكري وتكنولوجي وفي  إقامةالجهات المشاركة الخارجية 

المنشودة وبأقل وقت وجهد  األهدافالتنظيمية وغيرها  فأن الدولة تستطيع تحقيق  ألجهزةاالتخطيط العام و 
.)2(  

اثر الوضع األمني في إتمام الشراكة و إجراء الواجبات الالزمة  2.  2
  لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

يجب في  لألهداففي تحقيق الشراكة التامة من اجل الوصول  األمنو ودور  األمنيالجانب  إلىقبل التطرق 
  . األمنية األزماتوما هي السبل المتبعة من قبل الدولة في مواجهة  األمنية األزمةنعرف ما هي  إنالبداية 

مستوى  إلىالمكونة له  األعمالو تتصاعد فيها  األمنيهي تلك الحالة التي يستفحل فيها الحدث  األمنية األزمة
ضرورة تكاتف جهود الكثير الحد الذي يقتضي  إلىويصبح فيه الوضع معقداً  األمورالتأزم التي تتشابك في 

مواجهته بحكمة وخبرة وقدرة على احتواء ما يترتب عليه من  إلمكان األمنيةوغير  األمنيةات همن الج
ممثل بأقل قدر من الخسائر وبأقل جهد تحقيق الهدف المنشود ال أملو الحيلولة دون استفحالها على  أضرار

منعاً لتكرارها  األزمةالحقيقية لتلك  األبعادالتعرف على  أمكانوتكلفة ممكنين وضبط الجناة لالستفادة منهم في 
  .ودرءاً النتشارها 

 األجهزةبشكل يستتبع مواجهة من  األمنيالحالة التي يستفحل فيها الحدث  إنهاعلى  آخرينوعرفها باحثين 
  ) 3(. وقت ممكن  أسرعبأقل خسائر ممكنة وفي  األضرارالحتواء  – األمرلزم  إذا  –غيرها  أو ألمنيةا

  )4( : األمنية األزمةومن خصائص 

 .التشابك و التداخل و التحدي  

                                                            
 ) .10-1(، دائرة التعاون الدولي ، وزارة التخطيط العراقية ، ص ص 2010التقرير السنوي لعام  1
ابو ظبي ، مرآز االمارات للبحوث االستراتيجية  ، 1ديفيد واالس ، التنمية الصناعية المستديمة ، دراسات عالمية ، ط 2

 ) .81-80(، ص ص 16، السنة بال ، العدد 
، ابو ظبي ، مرآز اإلمارات للبحوث و الدراسات  1سالم عبد اهللا علوان الحبسي ، إدارة األزمات األمنية ، ط 3

 . 23، ص 2001اإلستراتيجية ، 
 ) .27-25(المصدر السابق ، ص ص 4
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 .عنصر المفاجئة  

 .االستفحال  

 .التجاوز و التعدي  

 .صعوبة السيطرة و انعدامها  

 .غموض الهدف  

 )أهدافهملتحقيق  األزمةبهدف كسب الوقت من قبل منظمين (التسويف و المماطلة  

 .التدمير و التخريب  

 .تعاظم التبعات و النتائج  

األمن بأنّه النشاطات المشتركة لحماية البلد أو البنى التحتية أو ) Oxford(قاموس يعرف ف األمن أما
  . )1( األشخاص من الخطر أو الهجوم

البيئة المحيطة  أخطارمن  اإلنسانلتحقيق استقرار  أساسيابوصفه مطلباً  األمن إلىمنذ بداية الخليقة كان ينظر 
مطلب ضروري لتوفير  وأصبحامن الفرد و الجماعة  األمنبدأ يشمل مفهوم  نأ إلىبه من حيوانات مفترسة 

و  األخطارلمواجهة  اآلخرينو بالتالي يجب توظيف القدرة الجماعية في التشارك مع ) 2(الحياة المستقرة 
مرتبط  األمن أصبحالتحديات التي تهدد الوجود المادي و المعنوي للفرد و الجماعة ، ومع تطور مفهوم الدولة 

  .بالدولة ودور مهم لها تجاه شعبها و المجتمع 

  :وهي  أساسيةمعالم  بأنه يشمل ثالثة األمنوبهذا يمكن فهم 

  امن الدولة :  األولى

  امن المجتمع:  الثاني

  )عالمي( اإلنسانامن : الثالث 

 اإلنمائية لألهداف مشاريع التنمية إقامة إلىيقضي على جميع الرغبات الهادفة  األمنيعدم االستقرار  إن
تحقيق هذه  إلىعمل الدول و المنظمات الهادفة  إتمامو بيئة مناسبة لتحقيق  أجواءوذلك يتطلب توفير  لأللفية

 في تحقيق الغايات إمكانياتهاالتنمية و التطوير البشري ، وبذلك هنا يجب على الدولة توفير جميع قدراتها و 
الن امن الدولة يرتبط بهيبتها و قدرتها على الحفاظ على سيادتها  األهدافالمشاريع و  إلتمامالممكنة  األمنية

مان استقرارها السياسي و االجتماعي و الذي يتيح بالنتيجة القدرة على التوجه نحو المشاركة السياسية و ضو
  .المنشودة  األهدافاالقتصادية و االجتماعية لتحقيق 

                                                            
1 Oxford advanced learner’s dictionary, Sally Wehmeier (Ed), Oxford: Oxford 
university press, 2004, p.1155. 

 . 3، ص 1988نبيل رمزي اسكندر ، األمن االجتماعي وقضية الحرية ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  2
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التي ترتبط بالموارد االقتصادية و  األهدافعلى  أساسييؤثر و بشكل  األمنيالجانب  إنومن الجدير بالذكر 
و التي تدر بالفائدة ) العمل مثالً(ذات المغزى االقتصادي  اإلنسانيبما يتعلق بالنشاط  أيتصادي البناء االق

في تهديد الرفاهية  األمنيؤثر  أخرومن جانب . الضرورية لعملية البناء االقتصادي  األمواللرخاء البشر و 
و البرامج  اإلجراءاتفي  وأيضا توظيف الموارد الطبيعية سبيالً لدعم النهوض التنموي وضماناالقتصادية 
قدراتهم وطاقاتهم  إنماءالمجتمع بالرعاية الضرورية وتوفير سبل  أفرادضمان شمول جميع  إلىالتي تسعى 
  )1(.الحرية السياسية و العدالة االجتماعية  إطارقدر من الرفاهية في  أقصىوبما يحقق 

فيالحظ من خالل انه يمكن التنبؤ المدروس القائم  األمنية األزماتدور التخطيط في مواجهة فيما يخص  أما
الدولة من خالل  أهدافمعلومات وبيانات عن تقويم الماضي و الواقع الحاضر بهدف تحقيق  أساسعلى 

  )2(. وبواسطة التنظيم المحدد لذلك  اإلمكانياتالموازنة بين االحتياجات وبين 

وتالفي عنصر المفاجئة  األزماتلى احتمال منع حدوث للتخطيط هنا من خالل انه يساعد ع األهميةونالحظ 
و استثمار الوقت و القدرة  األمنية األجهزةللرد على فعل المنظم ورفع كفاءة  األمنيةالفرص للجهات  وإتاحة

ما كانت عليه و  إلى األوضاع إعادةو العمل على سرعة  األزمة آثارعلى تحديد المخاطر و التقليل من 
  )3(. األمنية لألجهزةاالستعداد الدائم 

قبل تنفيذ  أمور مراعاةللدولة يجب على الدولة  األمنية األزمةنعرف مراحل التخطيط لمواجهة  أنوقبل 
  :الخطة 

 .تحديد الهدف  

 .و تحليلها  األزمةجمع البيانات و المعلومات الالزمة لمواجهة  

 . األخرىو الجهات المعنية  األمنيو الموارد المتاحة داخل الجهاز  اإلمكانياتحصر  

 . األزمةرصد الوقت المتاح للتعامل و  

 . األمنتحديد طبيعة المخاطر و التهديدات المحتملة المؤثرة في  

 .و الثقافات  األعرافظروف المجتمع و العادات و التقاليد و  مراعاة 

 .اسات العامة للدولة مدى اتفاق الخطة المرسومة مع السي 

 . األزمة إلدارةتوافر الخبرات ووجود المختصين  

 .مشاركة جميع المعنيين في تنفيذ الخطة و موافقتهم  

                                                            
 . 66، ص  1986ياسي ، بغداد ، مطبعة االنتصار ، ضرغام عبد اهللا الصباغ ، قضايا األمن القومي و القرار الس 1
حسن حمدان العلكيم ، مقدمة منهجية في إدارة األزمات ، ورقة مقدمة إلى ندوة إدارة األزمات ، معهد تدريب الضباط  2

 . 3، ص 2000، آلية الشرطة ، ابو ظبي ، 
 55، ص  2004القاهرة ، دار النهضة العربية ، محسن محمد العبودي ، دور الشرطة وأجهزتها في إدارة األزمات ،  3
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ويمكن تطبيقها في كل  األزمةالمثلى لمواجهة  األساليبالسابقة تتضح لنا  األمورودراسة  مراعاةوبعد 
  )1( :مراحل التنفيذ للخطة بالتالي  إيجازالظروف ويمكن 

 .، واالستعداد لكل فئة  األزماتالمختلفة من  األنواعفهم  .1

 )مرحلة التنفيذ. ( األزماتالتي تمكن من االستعداد لمثل هذه  اآللياتتطبيق  .2

مروراً بالعوامل البشرية  اإلداريبدءاً بالهيكل التنظيمي و الثقافي و  األمنيفهم تأثير تنظيم الجهاز  .3

 . األزمات إدارةالعليا في  اإلدارةوسيكولوجية 

 )األمنالشراكة بهدف ( األزمةتطوير عالقات سليمة بالجهات المساعدة قبل حدوث  .4

 . أفضلهاو  األوضاع أسوءفي  األزماتوضع تصور لمواجهة  .5

على ضرورة  األمنيةبعض الدراسات  في هذا الصدد أكدتاالقتصادي و التنموي فقد  األمنلضمان  وأخيرا
 باألقمارالمبكر و االستطالع  اإلنذارتطوير منظومة الدفاع العربي المشترك بحيث تتوافر لها وسائل 

من تصعيد هجومها  إقليمية أوعالمية  أطراف أيالصناعية و توفير كل ما يلزم لحرب المعلومات لمنع 
 أشكالياسيا واقتصاديا وتعطيل جميع انهيار الدولة س إلىو االقتصادي و السياسي مما يؤدي  ألمعلوماتي

  )2(.مشروع مشترك لتحقيق الغايات  إنشاء إلىالشراكة العالمية فيها الذي يهدف 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
 ) .55-54(سالم عبد اهللا علوان الحبسي ، إدارة األزمات األمنية ، مصدر سبق ذآره ، ص ص 1
 . 501سمير الشيخ علي ، االقتصاد السياسي للبلدان العربية و النامية ، مصدر سبق ذآره ، ص .د 2
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 أرادما  إذالكل واحدة على شكل تحليلي  دوبشكل مفر لأللفية اإلنمائية األهداففي هذا الفصل سيتم تناول 

  .في صورها المستقبلية  كاملبشكل  إتمامهاو  األهدافو السياسي التأثير على هذه  األمنيالبعد 

  االقتصاد  1.  3

معالم التنمية  أهمهي من  األفرادتعتبر الحالة االقتصادية ومدى النمو االقتصادي في الدولة و المجتمع وبين 
فعندما تحاول التنمية البشرية في الدخول في مجال االقتصاد فهي تركز على جانب  ككل يةلبشرلونجاحها 

و السياسي للدولة نفسها الن قيام  األمنيالنمو االقتصادي و تخطيط القوى العاملة وهذا بالطبع يرتبط بالجانب 
ك بتوفير امن مستتب في من خالل جهات عليا للدولة وكذلهذه ترتبط بقرارات سياسية تنبع التنمية االقتصادية 

الدولة عندما  إنالدولة لكي يوفر مجال حر وبعيد عن التشتت و التخوف من اتجاه في مشروع معين فنالحظ 
زيادة نسبة  أينسبة السكان  بارتفاعالنمو في هذا الجانب يتأثر  إنتبدأ بتشريع التنمية االقتصادية نركز على 
، وكذلك يتأثر بوجود نسبة كبيرة من النساء الالتي  اإلنتاجفي عملية  المستهلكين من السكان الذين ال يسهمون

عن  أعمارهمنسبة المشتغلين فعالً ممن تقل  إلى إضافةال يدخلن في سوق العمل وخاصة في الدول النامية 
في  انخفاض إلىالذي يؤدي  األمر... سنة في البلدان النامية و التي اكبر منها في البلدان المتقدمة ) 15(

عند  إنتاجيتهمذي يعمل على انخفاض ال األمرالعاملين دون سن العمل وحرمانهم من فرص التعليم  إنتاجية
  .بلوغ سن العمل 

اكبر قدر من  إدخالمن خالل  اإلنتاجوهنا يجب على الدولة القيام بوضع لمساتها في مجال تطوير مستوى 
وزيادة  وتشجيع النساء على الدخول في سوق العمل ضمن سن العمل اإلنتاجالسكان في مجال العمل و 

علمية تساعدهم فيما بعد في زيادة  كفائه إلعطائهمسنة ) 15(مستوى التعليم ورفعه لدى الفئات التي تحت الـ 
وفتح فرص العمل في  كاملة لكفاءةبالضرورة  أشبه أصبحالتعليم  إن أي،  الخبرة عند بلوغ سن العمل

          :مبين في الشكل البياني التالي وكما  )1(.المستقبل 

 

                  

                                                            
األردن ، مكتبة الشارقة ، إثراء للنشر و  –، عمان  1حسين عجالن حسن ، اقتصاديات العمل ، ط.محمد طاقة و د.د 1

 . 193، ص 2008التوزيع ، 



  

 موارد 
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. ( 

  )1( ة
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  القطاع الخاص  وأداءتحسين دور : ثالثاً 

 .خلق البيئة الممكنة   -  أ
 .نظام رقابي و تنظيمي  إقامة  - ب
 .المؤسسي  اإلصالح  - ت
 .سوق العمل  إصالح  - ث
 .الخدمة العامة  إصالح  - ج
 .تنمية المجتمع المدني   - ح

  التعليم  2.  3

نعرف  أنفال بد لنا  العالمالعوامل تأثيرا في  أكثر منالتخلف  إنوبما  وآثارهالتعليم ومعالمه  إلىقبل التطرق 
  .لهذا المرض  مضادةما هو التخلف وما هي سبل قياسه لكي يمكن رسم سياسات 

الغزو  ظروفعارضة بل هو حالة نوعية تشكلت في  أووال قضية طارئة  أزليةالتخلف ليس مسألة  إن
الخ وامتالك العالم الرأسمالي المتقدم العلم و احتكاره .. قاني و المعرفي الرأسمالي التجاري و الفكري و الت

للتكنولوجيا و الفكر و المعرفة و محاولته المستمرة التطوير بما يعمق الهوة المعرفية و التقنية بينه وبين العالم 
  .النامي 

في بريطانيا و الواليات المتحدة وهلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  ألوللقد بدأ الحديث عن التخلف 
انبرت  نظرياتو فرنسا ، والقت رواجا كبيرا في خمسينات و ستينات القرن المنصرم فظهرت  األمريكية

  .التي كانت ما تزال مستعمرة في حينها  أولتوصيف حالة البلدان المتحررة حديثاً 

  )1( :حقول مختلفة ووفق ما يلي  إلىمؤشرات قياس التخلف فهي تصنف  أما

ويشمل االنفجار السكاني بنسبة تزيد على نسبة معدل النمو االقتصادي ففي : المنظور الديموغرافي  
مع مؤشرات نمو اقتصادية منخفضة ، % 3.0و % 2.5 إلىبلدان مختلفة يصل معدل النمو السكاني 

 . األطفالارتفاع نسبة الخصوبة ، زيادة الوالدات ، ارتفاع وفيات  األخرىومن المؤشرات 
سنويا وانخفاض % 3.0ما دون  إلىل انخفاض معدل النمو االقتصادي شمي: المنظور االقتصادي  

 إلىمعدل نمو دخل الفرد بسبب ارتفاع النمو السكاني ، وقياس فقر الدخل ، و انخفاض الصادرات 
بالنسبة لقيمة الناتج % 15اقل من  إلىاالستثمار المحلي السنوي وضعف معدالت % 15ما دون 
 .المحلي 

                                                            
وانظر ) . 144-139(سمير الشيخ علي ، االقتصاد السياسي للبلدان العربية و النامية ، مصدر سبق ذآره ، ص ص.د 1

، ص  2008، دمشق ، جامعة دمشق ،  1توفيق الداود ، علم اجتماع التنمية ، ط.آامل عمران و د.د: في ذلك أيضا 
 ). 107-105(ص 
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عن الذكور ،  اإلناثفي الريف عن الحضر و في  األميةارتفاع معدالت : المنظور االجتماعي  
الوضعية االجتماعية للمرأة في جانب التعليم و العمل و المشاركة في اتخاذ القرار و صناعته 

، درجة العالقات العشائرية و الدينية في التنظيم االجتماعي ، دور التقاليد االجتماعية ) تمكين المرأة(
 األمراض، انتشار  األمراضمن  الاألطففي العالقات المدنية ، االلتحاق بالتعليم ، مستوى تحصين 

 .السارية ،مياه الشرب العذبة و النظيفة ، شبكات الصرف الصحي 
ويقصد به مدى الترابط بين الجانب االقتصادي و المجتمعي ، ومن مؤشراته : المنظور البنيوي  

  .الكلي انهيار االقتصاد الوطني ، وجود قطاعات اقتصادية مستقلة او متباعدة عن بنية االقتصاد 

القوى البشرية المتعلمة و المدربة  إن أيفي التنمية الشاملة ،  األساستنمية الموارد البشرية تعد العنصر  إن
حيث يرون  )1(هذا مفكرين كبار في مجال التنمية  أكدفي عبور مشكلة التخلف وقد  األساسجيداً تعد الحجر 

ة و تراكمها و تطبيقاتها التكنولوجية هي ميمعرفة العلال إنالتربية و التعليم شرط ضروري للنمو ، كما  إن
  .العنصر الحاسم في التقدم االقتصادي و االجتماعي مما يساعد في حل كثير من مشاكل الدول النامية 

العامل الحاسم في تنمية االقتصاد هو زيادة رأس المال  إنونظرياته االقتصادية  أفكارهيقول كينز في 
وبالتالي في عملية النمو والتنمية  اإلنتاجبالدور السلبي في عملية  إالالعنصر البشري فال يقوم  أماللمستثمر ، 

 أوزيادة رأس المال المستثمر  إن، ولكن هذه الفكرة قد دحضها المفكر النج الذي يقول  )2(حسب رأي كينز 
اجتماعية جذرية لتحقيق التقدم  إصالحات إجراءالزيادة المالية وحدها غير كافية لتحقيق التنمية وانه ال بد من 

 إن إلىفي الخمسينات من القرن المنصرم التي ذهبت  أجريتتي لالكالم الدراسات ا ويدعم هذا. و النمو 
 أما)% 1.2(الوطني بمقدار  اإلنتاجتحسين العوامل و الجوانب التعليمية للقوى البشرية قد ساهمت في زيادة 

و )% 0.26(الوطني زيادة مقدارها  اإلنتاجزيادة  إلى أدتزيادة رأس المال المادي و القوى العاملة فقد 
  ) 3(.على التوالي )% 0.84(

 

  

  

  

                                                            
1 VARY مثًال 
 . 22، ص 1979و التنمية االقتصادية ، القاهرة ، مكتبة االنكلو المصرية ، محمد نبيل نوفل ، التعليم  2
 –حسين بن العارية ، دور التعليم في النمو االقتصادي مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ، المستقبل العربي ، لبنان  3

يز محمد حسن اخضر فا: وانظر في ذلك أيضا ) . 79-87(ص ص ، 2011 بيروت ، مرآز دراسات الوحدة العربية ،
، اقتصاديات تعليم الفتاة السعودية ، أطروحة دآتوراه  ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، آلية التجارة ، قسم االقتصاد ، 

 .  23، ص 1993



ال الجنسين 

(  

  طلون
9  
8  
9  
8  

  

لتدريب 
 ، قابل 
ه على 
بالتنمية 

مجموع 
ما تم  ا

رة من 

لة ، 

سيم الجغرافي لكال

)داخل قوة العمل(

عاط  اقصة
9
8
9
8

الل التعليم و الت
 المال المادي

بعد حصوله سان
بفاعلية ب نسان

هو م أيبشري 
فإذاي تميزها ، 

هي عملية مستمر

القوى العامل –بع 

42

58

إجمالي

%مي 

لعمل

 الجنس و التقس

(شطون اقتصاديا 

بعمالة ناعاملون 
19  
15  
8  
15  

من خال أنفسهمن 
شأنه شأن رأس

لإلنس اإلنتاجي 
اإلن يساهم هذا 

 لرأس المال الب
وتسهم فيالدولة 

المعرفة وه رة
  .ولة 

صاء ، القسم الرابع

2

19

ى

لمستوى التعليم

ة فأآثر داخل قوة ا

تحصيل العلمي ،

  )1((%)ق ككل

السكان الناش

  عاملون
73  
77  
83  
77  

)3(  

يستثمرون ألفراد
لمال البشري ش

العمر وشري ه
كلما اإلنتاجي

م كونه استثمار
ا أو اإلداريةمة

إدا يجب تحفيز
الدو أداء تحسين

ز المرآزي لإلحص

81

9

دبلوم فأعلى

ة العمل حسب ال

سنة 15سكان بعمر

17

قوى العاملة ، الت

ى مستوى العراق

  ة فأآثر

  ج قوة العمل
67  
59  
19  
58  

شكل رقم

األ إنقة مفادها
 ، وان رأس ال
رأس المال البش

طور العمرا ي

ة الحديثة للتعليم
ون داخل المنظم
دولة و بالتالي
 المعرفة بهدف

الجهاز –تخطيط

59

إعدادية/

خل وخارج قوة

الس  العمل

ثر حسب حالة الق

على

سنة 15كان بعمر

خارج  ة العمل
3  
4  
8  
4  

حقيقة إلىبشري
 دخلهم المادي

ر إلنتاجية صى
للعمل وكلما له

ؤكد على النظرة
رات لمن يعملو
 على تطوير الد

استخدام أوادل

                
، وزارة الت 201

41

/ابتدائية 

دا سنة فأآثر 1

نة فأآثر خارج قوة

سنة فأكث 15عمر 

  لمي
السك

داخل قوة
33  كتب
41  ادية
81  ى
 42

 رأس المال الب
ساعد في زيادة

األقصالحد  إنث 
أهلعليمي الذي

  

صاديات التعليم يؤ
لمهارات و القد
ف تكون قادرة

تبا أواكتساب  و

                        
 )IKN ( 1لسنة

3

67

يقرأ ويكتب/ ي

5السكان بعمر

سنة 15سكان بعمر

بعم األفرادتوزيع 

التحصيل العل

يقرأ ويك/ أمي
إعد/ ابتدائية 

دبلوم فأعلى
 إجمالي

  

ويعود مفهوم
وغالباً ما يس

حيث لالندثار
المستوى التع
.االقتصادية 

علم اقتص إن
المعارف و ا
تحفيزها سوف

أوشأنها خلق 

                   
تقرير مسح 1

  . 6ص 

33

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

أمي

ا

الس



18 
 

  :الدولة و الجهات السياسية العليا لمحاولة دعم المجال التعليمي من خالل  تهدف

كبيرة  أعدادتختار بين تعليم  أنالعناية بالكيف مقابل الكم في مراحل التعليم المختلفة ، فعلى الدولة  •
أو معلمين مؤهلين ومدربين  أيديتعليم عدد اقل على  أو أكفاءمعلمين غير  أيديمن التالميذ على 

 .مثال تختار بين مناهج تعليم جيدة لكنها مكلفة ومناهج غير جيدة لكنها غير مكلفة 
تطوير العلوم التكنولوجية في البالد الذي يؤثر بشكل رئيسي على مستوى  إلىالرفد و السعي  •

 .الكبير في الدخل القومي للدولة  األثرالعاملين المتعلمين في البلد وبالتالي له 
غالبية  إنفي التعليم الجامعي و العالي ، حيث  اإلنسانيةالعلوم التكنولوجية وبين العلوم االختيار بين  •

تعاني من نقص من المعلمين  الدول تعاني من عجز في التخصصات التكنولوجية وبنفس الوقت
 ) 1(. األكفاء

الواجبة في السياسات الدولة لمجال التعليم للنهوض به و الحصول على تنمية كاملة  اإلجراءاتولهذا فأن 
  )2( : )المقترحة كحلول وسياسات( التالية اإلجراءاتلمجال التعليم يتطلب ذلك 

  بناء الرأس مال البشري ذو النوعية العالية :  أوال

 . األساسيالنشر الكامل للتعليم   . أ
 .الكبار  لتعليماستخدام نسق مؤسسي   . ب
 . وسائل داخل جميع مراحل التعليم تكفل ترقية نوعية إيجاد  . ت

 صياغة عالقة تضافر قوية بين التعليم و المنظومة االجتماعية و االقتصادية: ثانيا
تتعدد قنوات  إنالتعليم ويتطلب ذلك  إصالحلتعزيز العالقة بين المدارس و المجتمعات المحلية دور مهم في 

  . اإلباءتفاعل المدرسة مع المجتمع المحلي ، بحيث ال تقتصر على 

  :وضع سياسات لنشر التعليم و االرتقاء به وذلك من خالل : ثالثا

 . إطارهتنويع التعليم وتجديد   . أ
 .استغالل التقنيات الحديثة   . ب
 .المتابعة المستمرة للتعليم   . ت
 .االرتقاء بالكادر التعليمي   . ث
 .ار تعليم الكب  . ج

                                                            
، ص  2008للتوزيع و النشر ،  إثراءاألردن ، -، عمان 1ض بدري ستراك ، تخطيط التعليم واقتصادياته ، طريا.د 1

 ) 21-20(ص
ولمزيد من المعلومات ) . 24-23(مجموعة باحثين ، دور األوقاف في التنمية البشرية ، مصدر سبق ذآره ، ص ص 2

بي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي ، تقرير التنمية اإلنسانية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، الصندوق العر: انظر 
 . 38، ص  2002، األردن ،  2002العربية لعام 
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 . التعليم قبل المدرسي  . ح

  ) تمكين المرأة( الجنسينبين  المساواة 3.  3

بين النساء والرجال من العوامل التي  تعيق  ةوالسياسييعتبر التمايز في الفرص  االقتصادية واالجتماعية 
حول  األخيرةتمكين المرأة من المصلحات التي بدأت التداول في العقود ، و) 1( اإلنمائية األهدافالتطور نحو 

السياسية بشكل اكبر ، ومن الجدير  األوساطبين دور اكبر للمرأة ومكانة مجتمعية و ثقافية وحتى  إعطاء
 األخيرببالثقة لدى المرأة نفسها ورفع مستوى هذه الثقة لديها ليؤدي  باألساسيرتبط  التمكينمفهوم  إنبالذكر 

  .تمكينها في المجتمع  إلى

الدكتور زكريا مطلك الدوري وهو باحث وخبير في مجال العلوم االقتصادية و  األستاذيذكر في هذا الصدد 
 األمثلةومن ابرز  المجتمعية ومكانته المرءفي انهيار  أساسيفقدان الثقة يكون سبب  إنفي العراق  اإلدارية

على ذلك عندما فقدت مجتمعات االتحاد السوفيتي ثقتها بأيديولوجيتها التي تمسكت بها منذ سبعون عام قد 
رفد ايدولوجي مستمر لحالة  إعطاءللدولة في  األمنيةالسياسية و  األدواروبالتالي هنا تبرز . انهار المجتمع 

كيز على الدور الذي تلعبه في المجتمع ودعم الثقة ورفع شأن المرأة بشكل متواصل من مكانتها من خالل التر
ي المستويات شكل من التمييز بين الجنسين وحتى ف أيمستواها الثقافي وفتح الفرص للتعليم بشكل اكبر ونبذ 

   )2(.العليا من القيادة 

عوامل تؤثر بالتأكيد  إلىبينهما تعود  المساواةالتفاوت بين الجنسين و  مسألة إن )∗(يؤكد أساتذة علم االجتماع 
وظروف العمل وكما  األسرةبالتالي حتى على مستوى المشاركة في العمل منها الخصائص الذاتية وظروف 

 . )3( : مبين في الجدول التالي

  مع تبدل الظروف اإلناثلفروق المشاركة بين الذكور و  اإلحصائيةالدالالت 

  معدل التأثر  الخصائص و الظروف المحيطة

  %73  الذاتية الخصائص

  %73  األسرةظروف 

  %76  ظروف العمل

  %74  المجموع

  
                                                            

، المرآز  األردن،  1فريال حجازي العساف ، دراسة حول المرأة الريفية وحقها في الغذاء الكافي ، بحث منشور ، ط 1
 . 21، ص 2012،  اإلنسانالوطني لحقوق 

األردن ، دار اليازوري للطباعة و النشر ،  –، عمان  1زآريا مطلك الدوري ، إدارة التمكين واقتصاديات الثقة ، ط.د 2
 . 323، ص 2009

 . أديب عقيل في جامعة دمشق .احمد األصفر ، د.د ∗
داب و العلوم اإلنسانية ، دمشق ، آلية اآل 1اديب عقيل ، علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل ، ط.و د األصفراحمد .د 3
 . 320، ص 2004، 
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العمل  أرباب أفكارزيادة توفير فرص العمل الجيدة للمرأة العراقية  و القضاء على  إلى باإلضافةهذا ضدها ، 
التي تؤخر عملهم و تؤدي الى ) مثال األمومة إجازة(بما تمتازه من مميزات عمل  التي ترفض توظيف النساء

  )1(.مستمر بشكل عاملة  أيديتوفر عدم و اإلنتاجتراجع 

ولكن مع والدة العادات و التقاليد  اإلنسانيةالتفرقة بين الرجل و المرأة لم تولد مع وجود  إن:  رأي شخصي

هذه التفرقة مع ازدياد التخلف وتعمق مستوى العادات و التقاليد الهمجية و  إنومستوى التعليم فنالحظ 

وبالتالي يبرز دور الجهات السياسية و الجهات العليا في محاولة القضاء على المجتمع  أفرادالقبلية بين 

ة ويؤدي الحرية لها يحرر مكانة المرأ إعطاءالتعليمي للمرأة وبالتالي ظاهرة التعنت ومنع رفع المستوى 

  .المجتمع ألفراداوي بين الجنسين التس إحالل إلى

  الصحة 4.  3

و نسبة  لألمهاتفي مجال الصحة ينبع لدينا ثالثة اتجاهات ألدراك دور التنمية فيها وهو نسبة الوفيات 
  . األمراضالوالدات التي تجري بأشراف موظفي الصحة من ذوي االختصاص و القضاء على 

يكون لها دور في هذا المجال من  أنتتدخل جوانب سياسية في حل المشاكل الصحية فيمكن  أن أرادتما  وإذا
التأكيد على وضع برامج تعاونية سياسية مع منظمات وجهات األهم هو  األولخالل شقين رئيسين ، الشق 

ورفع  التقنيات في مجال الصحة و تطوير الكوادر الصحية لدينا أفضلخارجية في محاولة الحصول على 
مجال الصحة يرتبط بشكل  إنالشق الثاني فيمكن القول  أماكافة  األمراضو القضاء على  األدوية إنتاججودة 
هناك عالقة واضحة بين مجال الصحة و التعليم في  إنفي مجال التعليم فيالحظ على سبيل المثال  أساس
مرض نقص المناعة المكتسب سنة عن ) 49-15(الذي يوضح مدى معرفة النساء بعمر  التالي الشكل

  )2( :حسب مستوى تعليمها ) االيدز(

  

  

  

  

                                                            
المتحدة ، نيو  األمماالسكوا ، موقع المرأة العربية في عملية التنمية ،  – أسياالجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي  1

 ).24-23(، ص ص 2004يورك ، 
 72، ص 2011الجهاز المرآزي لالحصاء ،  –، وزارة التخطيط  mics4 – 2011المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
. 
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وقائية ، واالستثمار وتحسين  وأنشطةزيادة التركيز على وضع برامج  
الخدمات العالجية ومرافق تقديمها لخفض التكاليف و الحاالت المرضية 

 .على حد سواء 
الضار بالصحة السلوك  بالتعرف علىقافة الصحية ، ويتم ذلك االرتقاء بالث 

 .من خالل اجراء برامج للتوعية الوقائية الصحية 
 .توفير المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي  
 .المحافظة على البيئة  

  

  البيئة  5.  3

في البيئة يجب التناول فيه كل الجوانب الشاملة للبيئة منها االقتصادية و االجتماعية و  األثرالتكلم عن  إن
  . غرافية و السياسية و القانونية الدولية و العالميةولوجية و الديموالتكن

للبيئة الكلية و  المهمةالجوانب  إحدىهي  االقتصاديةتعتبر البيئة  :البيئة االقتصادية  1.  5.  3
المؤثرة على الدولة بصورة مباشرة من حيث رفاهيتها و مكانتها االقتصادية و المالية بين دول العالم ، فهناك 

يتم تصورها لوال وجود بيئة اقتصادية منتعشة و مستقرة لتحقيق الهدف من  أنسياسات دولية كثيرة ال يمكن 
  .سياستها 

التي تواجه الدولة من  التحدياتعلى مستوى الفرص و  نمو اقتصادي كبير تهدف الى تحقيقمثال ذلك سياسة 
اقتصادي  وإنعاشالقطاعات الخاصة و العامة و بالتالي زيادة في رفاهية الدولة  إنتاجية زيادةفرص عمل و 
 أو اإلسكانو  و التعمير اإلنشاء أوالزراعة  أو ةالصناعفي مجال  اإلنتاجارتفاع مستوى  أو ،للمجتمع ككل 

قيام الدولة بالمشاركة في مجال تطوير اقتصاد دولة معينة لغرض تنميتها مثال ذلك الواليات المتحدة وقيامها 
  )1(.م 1947بعد الحرب العالمية الثانية سنة  أوربامشروع مارشال للتطوير و التنمية االقتصادية لدول  بإنشاء

تشمل جزء مهم  ألنها أيضا المهمةتعد البيئة االجتماعية من الجوانب  :البيئة االجتماعية  2.  5.  3
وتشير إلى ما ، االجتماعية  األعرافمن التقاليد و القيم و اتجاهات المجتمع و تتضمن حياة المجتمع التي 

اإلنسان  أوجده اإلنسان و شيده داخل البيئة الطبيعية خالل بناء حضارته، سواء كان ذلك من الثقافة التي خلفها
فهي بيئة يظهر فيها تفاعل اإلنسان و البيئة من ) أو الماديات التي شيدها(أو العالقات االجتماعية التي كونها 

                                                            
، رسالة ) حلف الناتو أنموذجا(عمار جعفر مهدي ، إستراتيجية التوظيف في الفكر االستراتيجي األمريكي المعاصر  1

عزاوي ، حلف الناتو الدور و مهند ال.د: وانظر ايضا ) . 21-20(ماجستير غير منشورة ، مصدر سبق ذآره ، ص ص
 ).3-2(، ص ص 2009، مرآز الدراسات االمريكية ،  1المهام متغيرات استراتيجية في العقيدة العسكرية ، ط
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ناحية، وتعكس درجات استجابة مختلفة، ومن ناحية أخرى عالقة اإلنسان باإلنسان والتي تحدد بالنظم و 
  )1(. التنظيمات االجتماعية التي توجد في المجتمع

ما تم ظهور خلل فيها و  إذا وأمنهاهذه الجوانب و العوامل تأثر على سياسة الدولة  إنومن الجدير بالذكر 
هذه الجوانب و توظيف الدولة سياستها من اجل  بارتقاءبالتالي تهدد مكانة الدولة نفسها ، ومن الواجب القيام 

  .الجوانب من اجل تحقيق االرتقاء فيها  هذه التي تعنى في اقامت عالقات ناجحة مع منظمات الدول كافة

بسبب البيئة التكنولوجية لها دور كبير في التأثير على مكانة الدولة  :البيئة التكنولوجية  3.  5.  3
العليا في الدولة متابعة  اإلداراتمن الضروري على  أصبحالتطورات السريعة و المتالحقة للتكنولوجيا لذلك 

   .التغيرات و التطورات التكنولوجية في البيئة الخارجية و التي ترتبط بأعمال الدولة 

كفاءات تكنولوجية  أعلىفبسبب تزايد المنافسة بين الدول وظهور جهات طامعة كان من الضروري وضع 
 أفرادى الثقافة التكنولوجية لدى مستو إعالء أخرللدولة لمحاولة القضاء على هذه الحركات ومن جانب 

   .المجتمع ومكانة الدولة العلمية و التكنولوجية بين دول العالم 

تشمل هذه البيئة السكان و الفئات العمرية وما كان لزيادة معدالت  :غرافية والبيئة الديم 4.  5.  3
 أسهمهاهناك دول ارتفعت  إنعلى سبيل المثال . السكان ونقصانها من اثر كبير على سياسة الدولة و مكانتها 

السياسية ومصادر قوتها في العالم بسبب زيادة عدد سكانها الهائل الذي يعتبر احد عناصر قوة الدولة بالطبع 
تفرض  إنما كانت تتعرض لنقصان في عدد السكان  إذامن خالل ، فهنا يظهر الدور السياسي للدولة  )2(

السكاني وذلك بالطبع من خالل توفير  اإلنتاجزيادة  إلىي دفع الفئة العمرية المنتجة سياسات و خطط ناجحة ف
  .فرص تعليم ألطفالهم ودعم الطبقات الكادحة و توفير امتيازات للشباب لزيادة عدد المواليد 

الدور السياسي الخاص بالدولة في هذه  إدراك :البيئة السياسية و القانونية العالمية  5.  5.  3
عالقات واسعة النطاق مع دول العالم ومنظمات الغير دولية و الدولية من اجل متابعة  إجراءالبيئة من خالل 

التطورات السياسية و القانونية على مستوى الدول و العالم اجمع وبما يكون لذلك من اثر سياسي وامني  أهم
جاالت الدولة وازدهارها وبما يخدم مكانة الدولة وسياستها بين دول العالم واقتصادي وتطور تنموي لم

  )3( .المجتمع  أفرادبين  أيضاومكانتها الداخلية 

                                                            
  :الفقر و البيئة ، منشور على شبكة المعلومات العالمية االنترنيت على الموقع التالي  إشكاليةبحث بعنوان  1

www.kantakji.com/fiqh/Files/Env/60331.doc  
بحث بعنوان عوامل قوة الدولة الطبيعية و البشرية ، على شبكة المعلومات و االتصاالت العالمية االنترنيت على  2

  :الموقع التالي 
http://kenanaonline.com/users/hysam/posts/92742  

األردن ، دار  –، عمان  1، ط) مفاهيم وعمليات ومحاوالت دراسية(زآريا مطلك الدوري ، اإلدارة اإلستراتيجية .د 3
 ) .91-87(اليازوري العالمية للنشر و التوزيع ، ص ص 
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تركز اهتمامها في جانب الريف  أنمن حيث موارد البيئة وخاصة مياه الشرب فعلى الدولة  أخرومن جانب 
من السكان %) 83.7( إن 2007في العراق لسنة  لألسرةنتائج المسح االجتماعي و االقتصادي  أشارتفقد 

في الريف وهذه النسبة %) 50.3(في الحضر و %) 97.5(ومحسن للماء ، الحصول على مصدر يمكنهم 
   . 1990مقارنة على ما كانت عليه سنة 

ت الجهات ما كان إذامن الضروري  هناك تراجع في خدمات الجانب الريفي في البالد وبذلك  إنوبهذا نالحظ 
الكفاءات في مجال صحة البيئة  أعلىتقوم بتوظيف  أنتنمي الجوانب البيئية ومواردها فعليها  أنالسياسية 

الريفي ورفع مستوى البيئة الريفية بوضع برامج و الخطط و  اإلهمالنفسها ورفع الكفاءات و القضاء على 
 أواضطرت لدعم الوضع الداخلي من منظمات دولية  إذاالجهات الخارجية  إلىالوسائل الفعالة و حتى اللجوء 

  )1(.  أخرىدول 

على الدولة تقع مسؤولية في ضرورة التدخل في  إناحد المفكرين في علم البيئة يؤكد  إنومن الجدير بالذكر 
  .ديموغرافية وغيرها  أوقد تكون اقتصادية  أسباب إلىمسائل البيئة بأنواعها ألي دولة وذلك يرجع 

لفشل الحكومات و الجهات العليا السياسية في التدخل لحل مشاكل البيئة في الدولة يعود  األسباب همأمن  ان
  )2( :رئيسية  أسبابالى ثالثة 

تعمل لمصلحة المجتمع بأكمله وليس  أنواجب الحكومة هو  إنيعتقد المواطنون  : األولالسبب  
معينين ، ولهذا السبب تسن القوانين ويكون هناك قوى للشرطة و سلطات قضائية و تنظيمات  أفراد

على هناك دول تكون غير قادرة  إن إذللصحة العامة وغيرها ، ولكن هذه الرؤية غير صحيحة 
تكون هناك دول فعالً تعمل لفئات معينة من المجتمع ولهذا يصبح  أوالشعب  أفرادالعمل لجميع 

وسياسات لدعم  آلياتصور من قبل الجهات العليا السياسية في الدولة في تشريع قوانين و هناك ق
يتم رفع مستوى المسؤولية الفردية لدى  أنوهنا الحل يجب ( .مجال البيئة بشكل كامل في البالد 

الشخص و الفرد في البلد و القيام بواجبات مساندة للحكومة لدعم البيئة وعدم االتكال الكامل على 
 ) .الجهات الحكومية

الحكومات و الجهات العليا السياسية قد ال تصلها المعلومات بشكل صحيح وكامل  إن :السبب الثاني  
 أصبح، فمجال المعلومات ى لو كانت نوايا الحكومة جيدة في خدمة البيئة حول مشاكل البيئة حت

معقد و الحصول عليها قد يواجه بعض الضغوطات و المصالح الفردية ، وبالتالي يصبح هناك 
للحكوميين و السياسيين في دفع عجلة التقدم و رعاية  األمنيتراجع في الدور السياسي و الضبط 

 . البيئة الخاصة بالدولة
                                                            

،  2009التقرير الثاني للتنمية البشرية ، المؤشرات الوطنية لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية ، وزارة التخطيط ،  1
 . 19ص

،  2011األردن ، إثراء للتوزيع و النشر ، -، عمان 1محمد صالح ترآي القريشي ، مقدمة في علم اقتصاد البيئة ، ط 2
 ) . 84-83(ص ص 
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كانوا ضمن  إذا إالقلة االعتماد من قبل الحكومة بصيغة السياسيين على الخبراء  :السبب الثالث  
 اآلراءيصبح قصور في  أن إلىالموالية للحكومة وبالتالي سوف يؤدي  اإليديولوجية األفكارنفس 
 . وذو خبرة عالية في رفع مستوى البيئة  بنائهجهات  إهمالبسبب 
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المتوقعة وفق  األمورسنحاول في هذا الفحوى وضع سيناريوهات مستقبلية حول توقعاتنا عن مجريات 

و  اإلنمائية لألهدافيكون تراجع وانحسار  األول. احتمالين  أوالتحليالت السابقة وهذا يندرج وفق شقين 
  .وازدهار المجتمع  األهدافني تحقيق االث

 األهداف انحسار 1.  4

الممكنة للدولة وازدياد حاالت التدهور و التراجع في مجال التنمية الشاملة و  األدوارفي هذه الرؤية تتراجع 
عن ممكنات التحقيق وفق سياسات الدولة الراغبة في االنجاز وينخفض مستوى و معدل  األهدافتبتعد 

 . فيها األمنومعدل للدولة  المشاركة السياسية

  المجتمع و ازدهار األهدافتحقيق  2.  4

تقوم الدولة بتوفير المناخ المالئم و المناسب  أنبعد  لأللفيةالمنشودة  األهداففي هذا السيناريو يتم تحقيق 
 األهدافمن خالل امن المجتمع واستقراره وتوفير كفاءات بشرية لديهم القدرة على تحقيق  األهدافلتحقيق 

  .)  1(االقتصادية و السياسية و االجتماعية 

 أنوتستطيع ) التعليم-الصحة-الطاقة- اإلسكان-الغذاء( األساسيةتقوم الدولة بأشياع الحاجات  أخرومن جانب 
الحفاظ المستمر على توازن المنظومة  إطارمع الرغبة في االرتقاء بنوعية الحياة في  األهدافتوازن هذه 

  )2(.البيئية 

  

  

  

 

  

                                                            
مستقبل التنمية االقتصادية و االستثمار ، نشر على شبكة المعلومات و االتصاالت العالمية االنترنيبت : بحث بعنوان  1

 www.sis.gov.eg/vr/35/8.htm : على الموقع التالي 
، مصر ، جامعة  1هيم و المستلزمات ، بحث منشور ، طالمفا: عبد الرحمن يسري احمد ، التنمية المتواصلة .د 2

 ) .17-16(، ص ص 2002االسكندرية ، 
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 الخالصة

السبل التي يمكن عن طريقها تحقيق رقي المجتمع بالكامل ورفع  أهمالتنمية البشرية من  أهدافتعد  
من غايات في  األهدافمكانة الدولة بمختلف مؤسساتها وخدماتها بين دول العالم بما تشمل هذه 

 .جوانب الحياة االقتصادية و السياسية و االجتماعية 

بشكل تام وفي مدة زمنية  األهداف إتمامواهم االستراتيجيات تساعد على  إحدىالشراكة الدولية هي  
قصيرة الن هذه الشراكة على المستوى الدولي و الغير دولي تساهم في وضع سبل مختلفة و 

متعددة قد تكون قاصرة على الدولة نفسها ولكن بسبل الشراكة تم تحقيقها وبشكل بعيد عن  إمكانات
 .و التنفيذ  األداءالتواضع و التخاذل في 

 األهدافالشراكة بين الدول و المنظمات لتحقيق  ألسسو المجريات التنفيذية  لياتاآلالسياسة تمثل  
 .فال يمكن تصور شراكة بين طرفين رسميين دون وجود تعامالت سياسية وخطط مشتركة 

وبصورة سهلة دون وجود جهات و  األهدافلتحقيق  اآلمنةبالضروري في توفير البيئة  أشبه األمن 
 .الغايات المنشودة  إلىل عوامل مؤثرة في الوصو

- االقتصادية( األصعدةعلى جميع  األهداففي  األمنيالتأثيرات واضحة من قبل الجانب السياسي و  
  ) .البيئة-الصحة -المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة-التعليم

  التوصيات

من  ألنهمن الضروري االتجاه نحو تفعيل مختلف السياسات بهدف تنمية التعليم لجميع القطاعات  
 األساسبالعنصر  أشبهالتعليم هو  إنالمبحوثة في المتن و التحليالت  اإلحصاءاتالمالحظ وفق 

 اءأرفي رفع مستوى االقتصاد وفق  األساسوحلقة الوصل بين عوامل وعناصر التنمية الشاملة فهو 
في الحصول على معرفة شاملة بجوانب الصحة وتجنب الكثير  األساسوباحثين ومفكرين كبار وهو 

في تمكين المرأة وترأسها ادوار تستطيع من خاللها رفض  األساسوهو  األوبئةو  األمراضمن 
العنف و القدرة على اتخاذ القرار لذا من الضروري استخدام التعليم كأساس لتطوير وتحقيق 

 األمية أشكالو القضاء على جميع  وذلك باالعتماد على سياسات الدولة في نشره وتعميمه هدافاأل
و  االجتماعيةزيادة التوعية  –مدارس  إنشاءالتنمية وفق استراتيجيات الدولة المختلفة في  آفة

التعليم  أدبياتفي  اإلنسانتعميم حقوق  –التعريف بمكانة المرأة بالمجتمع  –االقتصادية و السياسية 
 .الحوار  إلىنبذ العنف و اللجوء  –

التركيز على متابعة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية و توفير مختلف اإلجراءات السياسية و الدعم  
 .األمني و اللوجستي لتحقيق هذه األهداف محلياً 
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لعملية التي تدعم اللجوء إلى مبادئ الشراكة العالمية من اجل تحقيق الغايات باعتبارها هي ا 
استراتيجيات تحقيق األهداف بشكل عام و شامل و دون حدوث قصور في بعض الجوانب و 
المجريات فقد تساهم جهة في توفير مطلب أساسي للتغير و لكن تعجز عن توفير المطالب الثانوية 

 .األخرى 

لبلد بشكل جذري الن من الضروري أن ال ننسى أن يتم إحداث تغييرات في البرامج األمنية داخل ا 
  .من غير المعقول أن يتم تحقيق إجراءات تنموية و العامل األمني غير مستقر 
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  المصادر العربية
  المصدر التسلسل

، بغداد ، جامعة بغداد  1عادل حرحوش صالح ، إدارة الموارد البشرية ، ط.مؤيد سعيد سالم و د.د  1
 ،1991 .  

نظرية ومداخل ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، : العالقات الدولية يرفور تيلر ،   2
1985 .  

  . 1998نادر سعيد ، التنمية البشرية في فلسطين ، رام اهللا ، برنامج دراسة التنمية ،   3
  . 1988، الكويت ، عالم المعرفة للنشر ،  1والتر رودني ، أوربا و التخلف في أفريقيا ، ط.د  4

، بغداد ، بيت الحكمة للطبع و النشر ،  1مجموعة باحثين ، دور األوقاف في التنمية البشرية ، ط  5
2010 .  

،  لإلحصاءالثاني ، الجهاز المرآزي  لأللفية اإلنمائية األهدافتقرير المؤشرات الوطنية للرصد   6
  . 2009التنمية البشرية ،  إحصاءات

الدار العربية للنشر و  -، ليبيا 1المستقبل في الصراع الدولي ، طمحمد بوعشة ، العرب و :انظر  7
  . م2000التوزيع ، 

، بيروت ، دار الكتاب  1هنري آيسنجر ، الدبلوماسية منذ الحرب الباردة و حتى يومنا هذا ، ط  8
  . 2002العربي للنشر ، 

، اإلسكندرية ، منشأة  1، ط فتحية النبراوي ومحمد نصر مهنا ، أصول العالقات السياسية الدولية  9
  . 1985المعارف للنشر ، 

، دولة اإلمارات العربية  1محمد يعقوب عبد الرحمن ، التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ، ط  10
  . 2004المتحدة ، ابو ظبي ، مرآز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية ، 

في  اإلقليمي، تعزيز التعاون  أسياالمتحدة ، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي  األممتقرير   11
  .في منطقة االسكوا  لأللفية اإلنمائية األهدافمجال الطاقة من اجل تحقيق التنمية المستدامة و 

، دار المعرفة الجامعية ،  اإلسكندريةاالجتماعي وقضية الحرية ،  األمننبيل رمزي اسكندر ،   12
1988 .  

القومي و القرار السياسي ، بغداد ، مطبعة االنتصار ،  األمنضرغام عبد اهللا الصباغ ، قضايا   13
1986 .  

األردن ، مكتبة  –، عمان  1حسين عجالن حسن ، اقتصاديات العمل ، ط.محمد طاقة و د.د  14
  . 2008الشارقة ، إثراء للنشر و التوزيع ، 

  . لإلحصاء، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي 2008لسنةمسح التشغيل والبطالة  15
  . 1979محمد نبيل نوفل ، التعليم و التنمية االقتصادية ، القاهرة ، مكتبة االنكلو المصرية ،   16
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