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 الى ابي العزيز 

 الى نبض قمبي : اخوتي ... اخواتي
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 المقدمة

اكتسبت التنمية المستدامة اىمية كبيرة عمى الصعيد العالمي , خصوصا مع      
, والتي تختص عنيا جدول اعمال  8997انعقاد قمة البيئة والتنمية في البرازيل عام 

القرن الحادي والعشرون والذي يشكل بحق خطة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة 
دامة . وباتت التنمية المستدامة اليوم وتأسيس لجنة االمم المتحدة لمتنمية المست

واالقميمية تستحوذ عمى اىتمام متزايد من الدول والمنضمات االقتصادية الدولية 
ومراكز الدراسات ومركز البحث لدورىا الفعال في تحقيق العدالة االجتماعية وحماية 

 البيئة والنمو المستدام الذي يحفظ حقوق االجيال كافة .

لتحقيق التنمية المستدامة في اي بمد وىي وجود الديمقراطية وىناك عدة شروط 
وكذلك وجود مبدأ الفصل بين السمطات والحكم الرشيد وكذلك من الشروط وجود 
منظمات مجتمع مدني , النيا ىي التي تدافع عن الفئات الضعيفة في المجتمع مثل 

ا يعني ان وجود ىذه الطفل وامراه وكبار السن او الفئات الميمشة في المجتمع , وىذ
 الشروط في اي بمد يؤدي او يساىم في تحقيق التنمية المستدامة .

 

 اىمية البحث 

تكمن اىمية الموضوع اكثر يجعل االنسان الموضوع الرئيسي لعممية التنمية ومحور 
التغير السياسي واالقتصادي , وبالتالي وضع لمتنمية ىدف صريح يتمثل في مدى 

 ات االنسان .تمبية التغير لتطمع
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 فرضية البحث 

ينصمق البحث من فرضية مفادىا )تعد التنمية احد الركائن االساسية لوعي شعب 
الدولة بالديمقراطية وشروعيو , وشرعية النظم السياسية فضال ما لمتنمية من دور في 

 رقي المجتمع واساس استقراره (

 

 اشكالية البحث

تساؤالت مفادىا ما التنمية وما ىو مفيوم التنمية تكمن االشكالية في االجابة عن 
المستدامة وماىي مؤشرات التنمية المستدامة وماىي انواعيا , وماىي اىم التمديات 

 التي توجو التنمية المستدامة.

 

 منيجية البحث 

 لقد استخدمت المنيج الوصفي وكذلك المنيج التحميمي والمنيج التاريخي في البحث.

 

 ىيكمية البحث 

يتضمن البحث ثالث مباحث وفي كل مبحث تناولت ثالث مطالب ففي البحث االول 
تناولت مفيوم التنمية لغتا واصطالحا وماىي انواع التنمية المستدامة ,وتناولت في 
المبحث الثاني طبيعة النظام السياسي في االمارات وماىي اىم مؤشرات التنمية 

,وحيث تناولت في المبحث الثالث استمرار وماىي اىم التمديات التي تواجو التنمية
 عمى الوضع نفسو.مؤشرات التنمية وكذلك مدى قدرة الدولة عمى البقاء 
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 ماهية البحث وانواعها -المبحث االول :

 مفهوم التنمية لغًة واصطالحاً  -المطمب االول :

      

وتأثرت تعد التنمية قضية شغمت الفكر االنساني وتطور مفيوميا وابعادىا      
صياغتيا بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية الحالية وحدد اطرافيا في 
العشرين سنة الماضية سياسيات خاصة حاولت ان تفرض اجندتيا عمى دول العالم 

 ولم تثبت لمعالم نجاحيا . ويمكن تعريف التنمية لغتًة بأنيا :

من موضعو الى موضع اخر مثاًل  التنمية لغًة : التنمية من النمو اي ارتفاع الشيء
 نقول نما اي ازداد وكثر.

التنمية اصطالحًا : اثار مفيوم التنمية كثير من الجدل عمى جميع المستويات 
)النظرية والعممية التطبيقية( وتعمل المؤلفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ليا . ولعل اول من العديد من التعاريف ليذه المصطمح بحسب الزاوية التي تتناو 
استعمل ىذه المصطمح ىو )بوجين ستيمي( حيث اقترح خطة تنمية العالم لسنة 

عممية االنتقال ومن اىم التعاريف ليذه المصطمح ىو ان التنمية عبارة عن ) 8889
بالمجتمعات من حالة ومستوى ادنى الى حالة ومستوى افضل , ومن نمط تقميدي 

وتعد حاًل البد منو في مواجية المتطمبات الوطنية في  الى نمط اخر متقدم كما ونوعاً 
 .8(ميدان االنتاج والخدمات 

 

                                                           
 تطور مفيوم التنمية السياسية وعالقتيا بالتنمية االقتصادية  8
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ونظرًا لتباين مستوى التنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية فقد انقسم الفكر 
  -المعاصر في تعريفيا الى تيارين رئيسين :

)العممية اليادفة الى خمق احدىما يمثل الفكر االقتصادي الغربي الذي عرف التنمية 
طاقة تؤدي الى تزايد دائم في متوسط الدخل الحقيقي لمفرد بشكل منظم لفترة طويمة 

فتمثل بدول العالم الثالث النامية , وعرف التنمية  -من الزمن( اما التيار االخر :
اجتماعية يتحقق  –عمى انيا )العممية اليادفة الى احداث تحوالت ىيكمية اقتصادية 

موجبيا لألغمبية الساحقة من افراد المجتمع , مستوى من الحياة الكريمة التي تقل ب
في ظميا عدم المساواة , ونزول بالتدريج مشكالت البطالة والفقر والجيل والمرض , 

في توجيو مسار وطنو ويتوفر لممواطن قدر من فرص المشاركة , ومن المساىمة 
 8ومستقبمو .

معناىا الشامل )بناء مشروع حضاري متكامل يتوافر فيو وكما يمكن تعريفيا في 
التوازن بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن غير الجائز اليوم تجاىل 

 .7المحتوى االجتماعي والتاريخي والثقافي لكل من التنمية والتخمف

تنمية بأعتبارىا وكما يالحظ ان ىناك اتجاىًا عامًا عمى المستوى الدولي لمنظر الى ال
)عممية لتوسيع حريات البشر( اذ ينصب االىتمام عمى توسيع "قدرة" الناس ليحيوا 

                                                           
د. عبد العزيز بن عبداهلل السنبل , دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة , اكاديمية نايف العربية لمعموم  8

  4م , ص7118 – 71-73االمنية , الرياض , 
احمد سامي الدعبوسي , التنمية والسكان , الطبعة العربية االولى , مكتبة المجتمع العربية لمطبع والنشر ,  7

  87م , ص7181االردن ,  –عمان 
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وبحسب امارتياحن تعد عممية توسيع  –حياة يتمنونيا , او يرغبون في تحقيقيا 
 8حريات البشر الغاية االساسية لمتنمية والوسيمة الرئيسية لتحقيق التنمية المرغوبة .

التنمية بداية في عمم االقتصاد حيث استخدم لمداللة عمى عممية وقد برز مفيوم 
احداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين , ييدف اكساب ذلك 
المجتمع العقول عمى التطور الذاتي المستمر بمعدل يظمن التحسن المتزايد في 

 نوعية الحياة لكل افراد .

التي تستيدف رفع قدرات افراد المجتمع في ىي العممية  -ويمكن القول ان التنمية :
 7االعتماد عمى انفسيم في توفير متطمبات استمرار حياتيم بشكل الذي يختارونو .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

عمي عبد القادر , النمو المعاق والتنمية المستدامة , مجمة عمران لمعموم االجتماعية واالنسانية المركز العربية  8
  73, ص 7187المجمد االول  , 8لألبحاث , العدد 

سعد حسين فتح اهلل , التنمية المستقمة المتطمبات واالستراتيجيات والنتائج , بيروت , مركز دراسات الوحدة  7
 . 75العربية , ص
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 انواع التنمية -المبحث الثاني :

 

 -التنمية السياسية : -8

ان مفيوم التنمية مفيوم شديد الغموض الكثر من سبب اوال النو كثيرا مايقع      
الخمط بينو وبين مفاىيم اخرى تربية منو . وربما راىا البعض مرادفة لو مثل التمديث 
السياسي . واالنفتاح السياسي والديمقراطية وثانيا النو يغم مفاىيم فرعية غامضة 

ة واخالقية وفمسنة غير قابمة لمقياس الدقيق يدورىا . مفاىيم سياسية وايدلوجي
والمالحقة العمية مثل العدل والمساوة وغيرىا , والسبب الثالث فيو يتجمى غموض 

ىو تعدد التعاريف التي وضعت لمتنمية السياسية واختالفيا , المفيوم اكثر من غيره 
حوص وقعت وجزئيتيا احيانا وعموميتيا وتجديدىا في احيان اخرى . وفي ىذه الى 

تعاريف عدة لممفيوم التنمية السياسية فمنيم من ركز عمى العالقات االحتماعية 
والسراويط السياسية في المجتمع العالقات بين الناس والعالقات بين المؤسسات 
الحكومية االقتصادية واالجتماعية والسياسية , وىكذا ضيرت تعاريف عدة كثيرة فييا 

اختصار  مضمون التنمية السياسية )) ىي نماذج  القصير وفييا الطويل ويمكن
العالقات بين الناس من خالل المؤسسات الحكومية السياسية االقتصادية 

 8واالجتماعية (( ...

وكما يمكن القول ان التنمية السياسية ىي جوىر التنمية وقمتيا اذ تستوعب في 
 والثقافية جميعا .اطارىا طروحات نظريات التنمية االجتماعية االقتصادية 

                                                           
8 pdf-28-2008-dic-WWW.UNIV.COM 

 تطور مفيوم التنمية السياسية عالقتيا بالتنمية االقتصادية 

http://www.univ.com-dic-2008-28-pdf/
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وىكذا يمكن ان تعرف بانيا عممية تغير اجتماعي متعدد الجوانب , وغايتو الوصول 
الى مستوى الدول الصناعية وايجاد نظم تعدديو عمى شاكمة النظم االوربية تحقيق 
النمو االقتصادي والمشاركة السياسية والمشاركة االنتخابية والمناقشة السياسية 

 8لوطنية والسيادة والوالء لمدولة القومية ....وترسيخ مفاىيم ا

 

 

التنمية االقتصادية : وىي عبارة عن احد المقاييس االقتصادية المعتمدة عمى  -7
التكنولوجيا لألنتقال ممن حالة اقتصادية الى اخرى جديدة ييدف تحسينيا مثل 

تكنولوجيا االنتقال من االقتصاد التجاري الى االقتصاد التجاري المعتمد عمى ال
وتعرف التنمية بأنيا العممية اليادفة الى تعزيز نمو اقتصاد الدول , وذلك بتطبيق 
العديد من الخطط التطويرية التي تجعميا اكثر تقدمًا او تطورًا مما يؤثر عمى 
المجتمع تأثيرًا ايجابيًا عن طريق تنفيذ مجموعة من االستراتيجيات االقتصادية 

 7الناجحة .

تعريف التنمية االقتصادية بأنيا )عممية الزيادة في الدخل القومي وىكذا يمكن 
الحقيقي خالل فترة زمنية طويمة , ألنو شرط ضروري لتحقيق زيادة في متوسط دخل 
الفرد الحقيقي مع زيادة عدد السكان . وكما يمكن ان تعرف بأنيا )قدرة االقتصاد 

                                                           
زيد عباس محسن العكيمي , اطروحة دكتوراه التنمية السياسية العربية بين االصالح السياسي ودعوة التغير  8

 48,ص7116النيرين /كمية القانون والعموم السياسية الخارجي , جامعة 
7 www.effectivemeasure.net.com 
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الناتج القومي االجمالي بنسبة  القومي عمى توليد , واستدامة الزيادة السنوية في
 8% او اكثر .7% الى 5تتراوح بين 

 

 التنمية االجتماعية  -4

وكانت  8951ظيرت والول مرة وبطريقة عممية ورسمية في ىيئة االمم المتحدة سنة 
الخطة الخامسية لمحكومة الميدية . ولقد لفتت الييا االنظار بأساليبيا واىدافيا سنة 

بدأ االىتمام االممي بيا بالتنمية االجتماعية عن طريق  8955, ومنذ سنة  8958
احد مجالسيا الدائمة وىو المجمس االقتصادي واالجتماعي وقد عرف كل الرى 

سي التنمي االجتماعية عمى انيا )) دراسة تيتم بتغير المجتمع من نيمسون وفادتررام
لوعي بين المواطنين حيث بناءه , فيي العممية المصادقة التي تؤدي الى تنمية ا

 تنمية قدراتيم عمى تحمل المسؤولية في مواجية مشكالتيم.

باالضافة الى ذلك يجب ان تكون ىناك وقعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات 
وكما 7واالمكانيات الموجودة لموصول الى تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ...

زيادة سريعة وتراكمية خالل فترة  يمكن ان تعرف عمى انيا عممية تيدف الى تحقيق
وقصيرة نسبيا وتستيدف احداث تغيرات نوعية باالضافة الى من الزمن محددة 

 4التغيرات الكمية وذلك عن طريق الجيود المنظمة ....

 
                                                           

سقني فاكية , حقوق االنسان والحريات االساسية , التنمية االنسانية المستدامة وحقوق االنسان , جامعة فرحان  8
 4, ص 7181سطيف كمية الحقوق ,  –عباس 

7 8.pdf-2008-chlef.dz>com.dic-www.univ 
 تطور مفيوم التنمية السياسية وعالقتيا بالتنمية االقتصادية 

4 www.swmsa.net/articles.phpactlon= show8adsl 657  

http://www.swmsa.net/articles.phpactlon
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  -التنمية البشرية : -3

السكان , واىم ىذه الخيارات الواسعة ىي عيش حياة وىي عممية توسيع خيارات 
, والتعميم والحصول عمى الموارد الضرورية لتوفير مستوى حياة طويمة وصحية 

وكذلك يوضح  8مجتمع , فالتنمية تمكن الشعب من الحصول عمى ىذه الخيارات ..
برنامج االمم المتحدة االنيائي ان التنمية البشرية والتنمية المستدامة ىما قضيتان 

 متالزمتان فالتنمية البشرية تعني :

)افساح المجال امام االنسان ليعيش حياة مديدة , يتمتع فييا بالصحة , ويحصل 
اما التنمية المستدامة فأنيا تعني )الحرص عمى افساح عمى التعميم , ويحقق ذاتو ( 

المجال ذاتو امام اجيال الغد , فالتنمية البشرية ال تكون تنمية بشرية مالم تكون 
 مستدامة .

ضيح تالزم القضيتين بمالحظة ان التنمية البشرية بتركيزىا ويتوسع التقرير في تو 
عمى تحدد ابعاد التنمية تكمل المنيج التقميدي لألستدامة , وتعني التنمية البشرية 
توسيع حريات االنسان وخياراتو , بحيث يتمكن من تمبية حاجاتو وتحقيق رغباتو 

اذ القرار عن انفيم في وطموحاتو . والناس الذين لم يولدوا بعد ال يمكنيم اتخ
المستقبل . ووفقًا لمفيوم التنمية البشرية ال يقل االنصاف بين االجيال اىمية عن 
االنصاف بين افراد الجيل الواحد , ويعني تالزم المفيومين امكانية االستمرار 

 7بأستخدام مؤشر التنمية البشرية لقياس االنجاز التنموي المستدام ..

                                                           
,  8تيري اوكاالىان , المفاىيم االساسية في العالقات الدولة , مركز الخميج لألبحاث , ط –مارتن غرينتين  8

  836, ص 7118
عمي عبد القادر , النمو المعاق والتنمية المستدامة , مجمة عمران لمعموم االجتماعية واالنسانية , المركز  7

  77, ص 7187, المجمد االول  8العدد العربي لألبحاث , 
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ومن خالليا يبرز دور الدولة في التنمية متنمية البشرية وىناك ثالث مؤشرات ل
 8-البشرية :

 حجم نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي . -8

 االنفاق العام عمى الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحمي االجمالي . -7

االنفاق عمى التعميم كنسبة مئوية من الناتج المحمي االجمالي وكذلك كنسبة  -4
 من مجموعة االنفاق الحكومي . مئوية

 7115وىناك جدول بين ترتيب البمدان العربية بحسب مؤشرات التنمية البشرية لعام 
 فيو عمى النحو التالي : 

 بمدان ذات تنمية بشرية عالية 

 القيمة )قيمة الدليل( المرتبة  البمد
 19898 44 الكويت

 19875 45 قطر
 19867 49 االمارات
 19866 38 البحرين

 19888 56 ليبيا
 19883 58 عمان 

 19887 68 السعودية 
 

 
                                                           

 . 88/6/7188أ.د محمد مراد , التنمية البشرية المستدامة )حال البمدان العربية( ندوة بتاريخ  8
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 مفهوم التنمية المستدامة -المطمب الثالث :

بدأ ىذا المفيوم يظير في األدبيات التنموية الدولية في أواسط الثمانينات تحت تأثير  
االىتمامات الجديدة بالحفاظ عمى البيئة ونتيجة لالىتمامات التي أثارتيا دراسات 
وتقارير نادي روما الشييرة في السبعينات حول ضرورة الحفاظ عمى الموارد الطبيعية 

 بيئة والتوازنات الجوىرية في االنظمة البيئية .القابمة لمنضوب وعمى ال

(Ecosystems وقد انتشر استعمال المفيوم بسبب تكاثر االحداث المسيئة لمبيئة )
 وارتفاع درجة التموث عاليا .

وانتشر ايضا في االدبيات االقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير من 
لتي أدت الى تفاقم المديونية الخارجية وتردي السياسات التنموية المعمول بيا ا

االنتاجية , وخاصة في القطاع الصناعي وكذلك الى توسع الفروقات االجتماعية في 
عدد كبير من الدول , بل الى المجاعة أو قمة التغذية في بعض االحيان لدى الفئات 

في ت التي نفذت الفقيرة التي ساءت أحواليا في الثمانينات بالرغم من كل االستثمارا
العقدين السابقين , وىكذا يبدو ان التنمية المستدامة ىي التي تصبح اليوم الجزء 
االكبر من السياسة البيئية المعاصرة وقد كان لمعمومية التي اتصف بيا المفيوم دورا 
في جعمو شعارا شائعا وبراقا مما جعل كل الحكومات تقريبا تتبنى التنمية المستدامة 

ياسية حتى لو عكست تمك االجندات التزامات سياسية مختمفة جدا اتجاه كأجندة س
ويمكن ان تعرف عمى أنيا " توفير احتياجات الجيل الحالي دون  8االستدامة

االضرار باحتياجات المستقبل " , كما تعرف حسب لجنة االمم المتحدة لمبيئة 

                                                           
معان الغامدي , التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية د. عيدا بن ج 8

 6, ص 7117البيئة , المممكة العربية السعودية , جامعة الممك سعود , 
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ات الحاضر دون االنتقاص والتنمية "لجنة برونتالند" ىي )التنمية التي تمبي احتياج
 من قدرات االجيال القادمة عمى الوفاء باحتياجاتيا( .

ولقد عرفت )) وليم رولكزىاوس (( مدير حماية البيئة االمريكية التنمية المستدامة )) 
يتالءم مع قدرات البيئة وذلك ىي تمك التنمية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي 

صادية والمحافظة عمى البيئة ىما عمميتان متكاممتان من منطمق ان التنمية االقت
وليست متناقصة (( وبالتالي يمكن القول ان التنمية المستدامة تستدعي التحقيق 

 8االتي لممتطمبات البيئة االقتصادية ..

ويرى الباحث ان االنسان ىو الثورة القتصادية لكل مجتمع من المجتمعات واساس 
واالجتماعي النو محور كل نشاط اقتصادي وىكذا فبدون االنسان تقدمو االقتصادي 

اليمكن ان تتحقق التنمية فيو العنصر االساسي والتعريف االكثر قوال من وجو 
نظري ان التنمية المستدامة ىي تمبية احتياجات الحاضر دون االنتقاص من قدرات 

 االجيال القادمة عمى الوفاء بأحتياجاتيا .

 

 

 

 

 

 
                                                           

الحمبي د.سيير ابراىيم حاجم المييني , االليات القانونية لحماية البيئة في اطار التنمية المسدامة , منشورات  8
 889ص -819لبنان , من ص –الحقوقية , الطبعة االولى , بيروت 
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 الثاني : واقع وتعديات التنمية المستدامة في االماراتالمبحث 

 المطمب االول : طبيعة النظام السياسي والتنمية المستدامة في االمارات

 

االمارات العربية المتحدة ىي دولة اتحادية تقع في شرق شبو الجزيرة العربية في      
ليا حدود بحرية جنوب غرب قارة اسيا تطل عمى الشاطيء الجنوب الخميج العربي 

مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المممكة 
 العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سمطنة عمان .

كأتحاد بين  8978حيث قامت دولة االمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 
سبع امارات كانت تعرف في الماضي بأسم االمارات المتصالحة تختمف الدولة 
االتحادية عن الدولة الموحدة , وىذا االختالف يصيب جميع النشاطات ومن ضمنيا 

فقد اصبح ىناك حكومة مركزية وحكومات  السياسية الخارجية , ونظرًا لتمك التركيبة
اخرى محمية في االمارات االعضاء تحتفظ بنوع من الكيان الذاتي في سيدانيا عمى 
اقميميا ومواردىا الطبيعية . ومع ذلك اكد الدستور مبدأ عمو دولة االتحاد . حين قرر 

االولى ( ان االمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقمة ذات سيادة )المادة 
الفقرة االولى( وليا عمم وشعار ونشيد وطني واحد )المادة  9وعاصمتيا واحدة )المادة 

فقرة  8فقرة ثانية( ويتمتع مواطنوىا بجنسية واحدة )المادة  6( وشعبيا واحد )المادة 5
اولى( , كما نصت المادة الثانية من ىذه الدستور عمى )) يمارس االتحاد في 
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يو بمقتضى احكام ىذه الدستور السيادة عمى جميع االراضي الشؤون الموكمة ال
 8والمياه االقميمية الواقعة داخل الحدود الدولية لألمارات االعضاء ..

في العالم من حيث احتياطاتيا النفطية ودولة  7وتأتي دولة االمارات في المرتبة 
في غرب اسيا , ان  االمارات العربية المتحدة تممك واحدة من اكثر االقتصاديات نمواً 

عمى مستوى العالم في اسعار الصرف في السوق  77اقتصاد االمارات يحتل المرتبة 
, وىي ثاني اكبر دولة في القوة الشرائية لمفرد الواحد وعمى نسبة عالية نسبيًا في 

 عالميًا . 31مؤشرات التنمية البشرية لمقارة االسيوية وتحتل المرتبة 

المتحدة تصنف عمى انيا ذات الدخل المرتفع والتطور دولة االمارات العربة 
االقتصادي النامي من خالل صندوق النقد الدولي . نظام الحكومة في دولة االمارات 
العربية المتحدة ىو نظام اتحادي دستوري , دولة االمارت عضو مؤسس في مجمس 

دة ومنظمة المؤتمر التياون لدولة الخميج العربية وجامعة الدول العربية واالمم المتح
 ومنظمة التجارة العالمية .االسالمي ومنظمة اوبك 

 7كما تتمتع دولة االمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عمية في 
من قبل ست امارات عدا امارة راس الخيمة والتي انضمت اليو في  8978ديسمبر 

ا . حتى اعتمد نيائيا مع . كان الدستور في ذلك الوقت مؤقت 8977فبراير  81
بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فأنو  8996اضافة بعض التعديالت عام 

اشبو بنظام ممكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبو من حكام 

                                                           
د. نايف عمي عبيد , السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة بين النظرية والتطبيق , بيروت ,  8

  98-91, ص 7113المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع , الطبعة االولى , 
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االمارات السبعة اعضاء المجمس االعمى االتحاد فقط ويكون اختصاص االمارة ىو 
 8الستثناء ...االصل واختصاص االتحاد ىو ا

ونتيجة لمطبيعة الجغرافية لالمارات يعيش السكان في الغالب انماط من الحياة تعتمد 
عمى مكان اقامتيم عمى الساحل او المناطق الداخمية , ويمكن تقسيم الى مجموعات 

 -تشمل :

وىم سكان الصحاري والوحدات خاصة منطقة ليوا , وواحة البريمي  -البدو : -8
تعتمد حياتيم عمى الرعي والتنقل من مكان الى اخر . ونتيجة لمتطورات وغيرىا . 

التي شيدتيا دولة االمارات , وخاصة بعد قيام االتحاد  انتقمو الى حياة اكثر استقرار 
 8996%( لعام 84واقرب الى حياة الحضر حيث بمغت نسبة التحضر في الدولة )

 7111-8994%( لممدة 7.7وبمعدل نمو )

معظم الحرف التي مارسوىا ىم سكان الساحل وىم تقميديا بحارة ,  -: الحضر -7
في السابق كانت حرفا بحرية كالغوص بحثا عن المؤلمو وتجارتو وغيرىا من 

 االعمال.

وىم بعض سكان امارة رأس الخيمة , ومكان الشميمية حيث  -الطبقة الزراعية : -4
 وتنمو فييا مختمف االشجار ... الخ يمتمكون مزارع تعتمد عمى مياه االبار واالمالح

واشيرىم قبائل الشحوح التي تغطي منطقة رؤوس الجبال في  -سكان الجبال : -3
 راس الخيمة وراس مسندم في عمان .

                                                           
8 http://w.w.w.ar.mikipedia.org/wiki.com 

 موسوعة ويكبيديا

http://w.w.w.ar.mikipedia.org/wiki.com
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جزيرة يسكنيا  711تضم االمارات العربية اكثر من  -سكان الجزر العربية : -5
ف انواعيا وقد انتشرت عدد كبير من سكان االمارات يمارسون مين البحر بمختم

 فييا الزراعة االن .

في الخميج وىم من المجتمع العربي المتنقل بين الساحمين وااليراني والعربي  -6
العرب الذين تركوا االمارات من خالل فترة معينة من التاريخ والسباب مختمفة وقد 

 8عاد معظم االن الى وطنيم االصمي االمارات ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 77ص  – 78د.نايف عمي عبيد , مصدر سبق ذكره ص 8
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 مؤشرات نجاح التنمية المستدامة في االمارات -الثاني :المطمب 

 

تساىم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والؤسسات في      
مجاالت تحقيق التنمية المستدامة بصورة فعمية , وىذا ماينجم عنو اتخاذ العديد من 

تماعية والبيئية . وتعكس القرارت الدولية والوطنية حول السياسات االقتصادية واالج
ىذه المؤشرات مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامة , وىي تقييم بصورة 

, رئيسية وضع الدول من خالل معايير رقمية يمكن حسابيا ومقارنتيا مع دول اخرى 
وتساىم في اعطاء صورة واضحة عن مدى التقدم او التراجع في تطبيق سياسات كل 

 8التنمية الستدامة ... دولة في مجاالت

 ويمكن تمخيص اىم المؤشرات االجتماعية لمتنمية المستدامة في االتي 

  -وتقاس من خالل مؤشرين رئيسين ىما    الفقر : -المساواه االجتماعية :  -8
ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ونسبة السكان 

 -:ن العمل والمساواه في النوع االجتماعي العاطمين عن العمل من السكان في س
 ويمكن قياسيا من خالل حساب مقارنة معدل اجر المرءة مقارنة بمعدل اجر الرجل .

 -وتقاس من خالل اربع مؤشرات رئيسية ىي : -الصحة العامة : -7

 وتقاس بالحاالت الصحية لالطفال . -حالة التغذية : -أ

وتقاس بمعدل وفيات االطفال تحت سن خمس سنوات والعمر المتوقع  -الوفاء : -ب
 .عند الوالدة 

                                                           
 د.نوزاد عبدالرحمن الييتي و د.حسن ابراىيم الميندي , التنمية المستدامة في دلة قطر االنجازات والتحديات , 8

 77م , ص 7118قطر , الناشر: المجنة الدائمة لمسكان , الطبعة االولى , 
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ويقاس بنسبة السكان الذين يحصمون عمى مياه شرب صحية  -االصحاح : -ج
 .ومربوطين بمرافق تنقية المياه 

وتقاس بنسبة السكان القادرين عمى الوصول الى المرافق  -الرعاية الصحية : -د
ية ونسبة التطعيم ضد االمراض المعدية لدى االطفال ونسبة استخدام موانع الصح

 الحمل .

 ويقاس من خالل مؤشرين ىما :  -التعميم : -4

ويقاس بنسبة االطفال الذين يصمون الى الصف الخامس من  -مستوى التعميم : -أ
 .التعميم االبتدائي 

 ي المجتمع .ويقاس بنسبة الكبار المتعممين ف -محو االمية : -ب

وتقاس حالة السكن في مؤشرات التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد  -السكن : -3
وىو نسبة مساحات السقوف في االبنية لكل شخص . ومع ىذا المؤشر عادة ما 

 يرتبط مع االزدحام والبناء المتركز فأنو لم يتم تطوير مؤشر اخر افضل منو بعد.

الجتماعي عادة من خالل عدد الجرائم المرتكبة ويتم قياس االمن ا -االمن : -5
 الف شخص من سكان الدولة . 811لكل 

ويقاس بالنسبة المئوية لمنمو السكاني فيي المؤشر الرئيس الذي يتم  -السكان : -6
 8استخدامو لقياس مدى التطور تجاه تخفيض النمو السكاني ..

البنية االقتصادية  وانماط  كما ان من اىم المؤشرات االقتصادية تكمن في القضايا
 االنتاج واالستيالك في الدول ومنيا : 

                                                           
ىـ , 8344( , جماد االخرة 468د.مأمون احمد النور , التنمية المستدامة , مجمة االمن والحياة , العدد ) 8

  68ص
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حيث تقيم اداء الدول االقتصادي من خالل معدل نصيب  -البنية االقتصادية : -8
الفرد من الناتج المحمي , والميزان التجاري لمدول , ونسبو المدينوية الخارجية 

ى المساعدات التي تقدميا الدول والمحمية في الدخل القومي لمدولة الفقيرة , ومد
 الغنية .

حيث تحولت معظم الدول الى االنماط  -انماط االستيالك واالنتاج : -7
االستيالكية وانماط االنتاج غير المستدامة التي تستنزف الموارد بشكل غير مدروس 

االنتاج واالستيالك وخاصة من جانب الدول الصناعية الكبرى , وتقاس مؤشرات 
" مدى كثافة استخدام الموارد في االنتاج , ومعدل استيالك الفرد لمطاقة ,  بمؤشرات

 8وكميات النفايات وتدويرىا , ومدى توافر المواصالت " ..

 

بعد ان بينا اىم المؤشرات االجتماعية واالقتصادية بشكل لمتنمية المستدامة االن 
نتطرق الى مؤشرات التنمية المستدامة في االمارات العربية المتحدة حيث بدأت 
تجربة دولة االمارات في مجال التنمية المستدامة واالعتماد عمى االقتصاد االخضر 

خالل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والحفاظ عمى الموارد الطبيعية من 
الطموحة التي وضعيا االباء المؤسسون , والتي تأخذ في االعتبار االثار الي 
مشروع , االمر الذي وضع الدولة عمى خارطة التنمية المستدامة , الممارسات 

يمتذى بو ليس في المنطقة فحسب بل عمى مستوى جعمت من االمارات نموذجا 
 العالم .

                                                           
د. سيير ابراىيم حاجم الييتي , االليات القانونية الدولية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة , منشورات  8

  853 – 854لبنان , ص –الحمبي الحقوقية , الطبعة االولى , بيروت 
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والتي جاءت انطالقا من  7178ثم تطورت ىذه التجربة لتستند عمى رؤية االمارات 
رؤية الشيخ خميفة بن زايد النييان رئيس الدولة التي تركزت عمى اىمية تطور 
االقتصاد الوطني عمى نموذج تعتمد فيو عمى المعرفة واالبتكار وذلك لتوفير فرص 

ية دولة االمارات عمى سبع اولويات تماشيا عمل مميزة البناء الدولة وترتكز ستراتيج
لتحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية لشعبيا بيدف  7178مع رؤية االمارات 

الى مصاف الدول العالمية , وتشمل تحقيق التنمية المستدامة لموصول باالمارات 
تكاممة , ىذه االولويات عمى )) اقتصاد معرفي تنافسي , بيئة مستدامة , بيئة تنمية م

متميزة صحية بعايير عالية , مجتمع امن وقضاء عادل , مكانة عالمية نظام رعاية 
 , نظام تعميمي رفيع المستوى ومجتمع متالحم مافظ عمى ىويتو ((

ميل المؤشرات المؤسسة المستدامة في دول االمارات الى تقدم كبير , وال حويشير ت
والتي تضمنت ست  7117عام  سيما بعد اطالق ستراتيجية حكومة االمارات

قطاعات رئيسية وىي )) التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية والعدل والسالمة 
والتطوير الحكومي والبيئية التحتية وقطاع تطوير المناطق النائيو باالضافى الى 
انشاء العديد من المجان الوطنية المعنية بمتابعة قضايا التنمية المستدامة في 

 8..الدولة

الذي اطمقو برنامج االمم المتحدة  7183تقرير التنمية البشرية لمعام  دفاكما ا
االنمائي في طوكيو عن تقدم دولة االمارات العربية المتحدة في مؤشر التنمية 
البشرية . وعرضت النشرة التي يصدرىا مركز االمارات لمدراسات والبحوث 

وان )) تقدم االمارات في مؤشر التنمية االستراتيجية في افتتاحيتيا اليوم فتحت عن

                                                           
لالبحاث في االمارات , مركز المستقبل رضوى رضوان , تقديم مضطرد في مؤشرات التنمية المستدامة  8

 7183فبراير  71والدراسات , 
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وفقا لتقرير , فأن االمارات احرزت تقدما ممحوظا في قطاعات البشرية (( انو 
 76.7الصحة والتعميم واجمالي الدخل القومي , كما ارتفع متوسط عمر المواطن من 

سة سنة بالمقارنة مع تقرير العام الماضي . فينما بمغ متوسط سنوات الدرا 76.8الى 
عاما . وارتفع مؤشر التنمية البشرية  87سنة بالمقارنة مع  84.4لممواطن االن 

بمدا ما يجعميا عمى  887بين  31بوجو عام في االمارات درجتين لتحتل في المرتبة 
 .وضعيا المتقدم بين فئة البمدان ذات التنمية البشرية العالية جدا 

وارد البشري بأعتباره الثروة الحقيقية وبين ان االمارات تضع نصب اعينيا تنمية الم
التي ترتكز عمييا كل جوانب التنمية فيذا اليدف ىو جوىر فمسفة مرحمة التمكن التي 

 اطمقيا رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خميفة بن زايد النييان .

والتي خصصت  7183وذكر ان ىذا ما انعكس بوضوح في الموازنة االتحادية لعام 
ي المائة منيا القطاع التنمية االجتماعية والمنافع االجتماعية . واشارة ف 58مانسبتو 

الى ان االمارات تقدم نموذجا ناجحا في مجال التنمية البشرية بابعادىا الختمفة ولذا 
فمن الطبيعي ان تحتل موقعا متقدما عمى المستوى العالمي في معايير التنمية 

 . 7183البشرية لمعام 

يدل عمى نجاح االمارات في تحقيق اعمى معايير التنمية البشرية  واكد ان ىذا كمو
من مظاىر التقدم والرفاىية العمى المستويين العربي او االقميمي ومايرتبط بيا 

 8فحسب وانما عمى المستوى العالمي ايضا ...

 

 
                                                           

8 W.w.w.alhayat.com/story/3922098#sthash. 
 مؤشرات انجاح التنمية في االمارات .



 

29 

 التحديات التي تواجه التنمية العربية في الوقت الراهن -المطمب الثالث :

 

نبيت جميع مؤتمرات قمة االرض الى محدودية وتدرة الموارد الطبيعية      
واالقتصادية عمى مستوى العالم وان االستمرار في استخداميا غير المرشد قد 

لالجيال القادمة يعرضيا لالستنراف وبالتالي الى عدم القدرة عمى الوفاء باحتياجاتيا 
ق عالقة اخالقية تربط بين ومن ىذا المنطمق اكدت تمك المؤتمرات ضرورة خم

االنسان والبيئة واضافة الى ذلك قد نبيت الى ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية 
واالقتصادية بكفاءة عالية وتحقيق العدالة االجتماعية بين الناس من خالل ضمان 

اجتناث الفقر الفرص المتكافئة في مجاالت التعميم والصحة والتنمية بما في ذلك 
لجيود العالية والمحاوالت الجادة لتحقيق التنمية المستدامة االانة التزال قاصرة ورغم ا

 -الى حد كبير وذلك لعدة اسباب :

اذ تشير االحصائيات الى مايزيد من ستة  -الزيادة المطردة في عدد السكان : -8
مميارات شخص يسكنون ىذه االرض كما يتوقع ان يبمغ عدد سكان العالم تسعة 

 وىذا سيضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة. مميارات

انتشار الفقر الموقع في العالم اذ تشير احصائيات الى ان خمس سكان العالم  -7
 لمعيش عمى اقل من دوالر واحد في اليوم .مضطرون 

 عدم االستقرار في كثير من مناطق العالم والناتج عن غياب السالم واالمن . -4

دول العالم والتي تزداد حدة مع االمية وارتفاع عدد  مشكمة الفقر فب بعض -3
 السكان والبطالة وتراكم الديون وفوائدىا واالستغالل غير الرشيد لممواد الطبيعية .
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استمرار اليجرة من االرياف الى مناطق الحضرية وانتشار ظاىرة المناطق  -5
 العشوائية. 

سية وخاصة انخفاض تعرض مناطق العالم بصفة عامة لضروف مناخية قا -6
 معدالت التبخر مما ادى الى تكرار ظاىرة الجفاف وزيادة التصحر .

المتقدمة مع الضروف  عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة مع الدول -7
االقتصادية واالجتماعية والبيئة في بعض دول العالم النامي ونقص الكفاءات الوطنية 

  8..القادرة عمى التعامل منيا .

كما ان التنمية في الوطن العربي اقل مايقال عنيا انيا تنمية بطيئة او متعثرة احيانا 
وال تتماشى مع امكانيات الوطن العربي المادية والبشرية اذماقيست عمى اساس 
مؤشر التنمية البشرية رغم التحسينات االخيرة التي عرفتيا بعض البمدان العربية ولقد 

محمي االجمالي الحقيقي في الوطن العربي خالل العقود الثالثة بمغ النمو الناتج ال
بالمئة في المتوسط وىي اقل من نسبة المعدل المتوسط لكافة  4.5االخيرة نسبة 

بالمئة (( كما ان نصيب الفرد من الناتج  5)) حوالي الدول النامية في الفترة نفسيا 
مية وىكذا يمكن القول ان ضعف لمدول الناالمحمي االجمالي اقل من المتوسط العام 

ومن بين اىم التحديات التي تواجو  7ادارة الحكم ساىم في ضعف النمو والتنمية ..
التنمية العربية بشكل عام في انتشار الفساد العامي االداري في الوطن العربي حيث 

ع ينتشر الفساد العالمي واالداري الرتبط بأنظمة الحكم العربية عمى نطاق واسع لطاب
ىذه االنظمة الشمولي االستبدادي ولغياب الشفافية وبعدىا عن المراقبة والمساءلة في 

                                                           
د. عبدالرحمن محمد الحسن , التنمية المستدامة ,متطمبات تحقيقيا , بحث مقدم لممتقى استراتيجية الحكومة  8

 85/86/88/7188مة , جامعة المسمية في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدا
زايري بمقاسم تحسين ادارة الحكم ومحاربا الفساد شرطا التنمية المستدامة في الوطن العربي , مجمة المستقبل  7

 64, ص 7118,  458العربي , يصدرىا مركز دراسات الوحدة العربية , العدد 
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تفسيرىا لمشأن العام في جل بمدانيا وذلك ماضيره تقرير منظمة الشفافية العالمية 
العربي االجمالي يتم بالمئة من التاريخ القومي  87حيث قدر ان حوالي  7113لعام 

العالمي واالداري المرتبطة بطبيعة انظمة الحكم كما صدرىا سنويا بسبب الفساد 
اظير التقرير نفسو ان بعض االقطار العربية توجد من بين مجموعة الدول االكثر 

 فسادا في العالم وعمى راسيا العراق والسودان واليمن .

الى ان من شمميم المسح في  7113بينما اشار تقرير التنمية االنسانية العربية لمعام 
% وذلك 91بمدان عربية اعتبروا ان الفساد انتشر في ىذه البمدان بنسبة  خمس

اليعني عدم وجود فساد مالي واداري في ىذه البمدان االخرى بل قد يكون اكثر من 
 غيرىا التي شمميا المسح .

ان المعايير الدولية لمفساد  7113ويعتبر تقرير التنمية االنسانية العربية لمعام 
 –ان البنية السياسية  حالة العربية موضحا ذلك بالقول "خصوصية الالتستوعب 

القانونية لبعض الدول العربية  تجعل من الصعب التميز بين الفساد كما ىو متعارف 
) بمعنى استغالل المنصب العام لممتعة الخاصة ( والخمل الكامن في النظام عميو 

بعض الدول يجعل الرض والثروات فعمى سبيل المثال : نجد ان القانون والعرف في 
الطبيعية ممكا لمحاكم وال يميز بين الصفة الخاصة والعامة لمحاكم عمى ىذا المستوى 
بينما تصبح الممكية الخاصة لممواطن العادي منحة من الحاكم وفي مثل ىذا الوضع 
يصعب الحديث الفساد عمى مستوى الحكم الن الحاكم ميما فعل يكون قد تصرف 

 مك .في مايم
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وىذه الوضعية تسمح لمعائالت والمقربين من انظمة الحكم العربية استغالل مناىجيم 
لالثراء غير المشروع في حين يضل "تطبيق القانون " سالحا مشيرا عمييم لضمان 

 8والئيم المطمق ..

وىناك مجموعة من االسباب المتشابكة وىي االسباب الناجمة عن التفاعالت 
والتي تؤدي الى ضعف التنمية المستدامة في الوطن العربي  الداخمية والخارجية

 وتشمل :

 التنمية التي التستيدف تنمية بل استغالل لبقدرات العربية المحمية . -8

العصبية العشائرية والحمية التي تجد من االنفتاح عمى الوطن العربي خاصة في  -7
لوطن العربي في مشاريع مجال المعرفة وتكيل كل المحاوالت التعاون بين اقطار ا

 التنمية المستدامة .

 التقميد غير المتيصر في شؤون حماية البيئة . -4

العممية في التنمية التعميرية تحت ضغوط التقميد مما يؤدي الى التفريط في  -3
 الثروات الطبيعية ومنيا التربة واالرض الخصبة .

 . صعوبة تبادل المعرفة عمى النطاق والحمي والخارجي -5

االنعاش المالي المؤقت والخضوع الغرءات الخطأ في تصور التنمية عمى انيا  -6
 7الربح السريع والسعي لمحصول عمى توكيالت الشركات االجنبية ...

                                                           
تنمية عربية مستدامة , مجمة المستقبل العربي , دراسات ديدي ولد السالك, الممارسة الديمقراطية مدخل الى  8

 44ص-47ص 7118, 456الوحدة العربية بيروت , العدد 
مجموعة باحثين التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول , نمو مجتمع المعرفة , سمسمة  7

ه 8377دراسات يصدرىا مركز االنتاج االعالمي , جامعة الممك عبد العزيز , االصدار الحادي عشر , 
  91ص
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تم عمى حكومات تمك الدول حيرى الباحث ان مجابية تحديات التنمية المستدامة ي
اتخاذ عدد من التدابير من شأنيا تدعيم ستراتيجيات المتكاممة لمتنمية المستدامة التي 
من الممكن او من المتوقع تساىم في تحقيق التنمية في محاربة الفقر وخمق فرص 

 .عمل جديدة 

نسبة ة والعمل عمى تشجيع التنمية المتوازنة بين الريف والحضر والعمل عمى زياد
 تغطية الصرف الصحي في المجتمعات .
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 مستقبل التنمية المستدامة في االمارات العربية . -المبحث الثالث :

 . استمرار مؤشرات النمو في التنمية المستدامة -المطمب االول :

 

تعمل حكومة دولة االمارات عمى ضمان استمرار التنمية المستدامة وتسعى الى      
التوازن بين التنمية االقتصادية واالجتماعية لذ تسعى االجندة ة البيئة وتحقيق حماي

لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة اليواء  7178الوطنية لرؤية االمارات 
والمحافظة عمى الموارد المائية وزيادة العتماد عمى الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية 

 الخضراء .

حيث يشكل االقتصاد االخضر اداءه ىامة لتحقيق التنمية المستدامة في البمدان 
المختمفة حيث ييدف االقتصاد االخضر الى تعزيز الترابط بين االقتصاد من والبيئة 
والتنمية المستدامة من جية اخرى وذلك بأعتماد سياسات اقتصادية فعالة لمحفاظ 

تيدد الصحة والحياة لتغيرات المتاحة التي باتت عمى البيئة والحد من تدىورىا نتيجة ا
بصورة عامة لما ينجم عنيا كوارث طبيعية مختمفة ةالسعي لمحد من اثار الفقر 
االخذة بالزيادة في الكثير من البمدان وذلك من خالل توفير فرص العمل الالئق 

العيش  وتحقيق الحد االدنى من مستوى المعيشة الذي يحفظ كرامة االنسان وحفو في
الكريم بأمان وسالم بعيدا عن ويالت المجاعة واالمراض االوبئة الفتاكة واستخدام 

 مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي التمصق اضرار بالبيئة وصحة االنسان .

مازال االقتصاد االخضر مثار جدل بين الدول االننا سنكتفي ىنا بمفيومو كما عرفتو 
االقتصاد الذي ييدف الى تحسين االنسان وتحقيق العدالة منظمة المم المتحدة بأنو 
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االجتماعية والحد من المخاطر البيئة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق 
 االجيال القادمة .

قتصاد االخضر الطاقة الخضراء المتولدة من مصادر الطاقة ى االنوحيث يتب
ضر الذي يشمل الزراعة العضوية المتجددة وخمق فرص عمل الخضراء واالنتاج االخ

والمنتجات العضوية ومنع التموث البيئي والتقميل من مسببات االحتباس الحراري 
 8ولحد من استنزاف الموارد الطبيعية والتدىور البيئي ...

حيث يقول خبراء التنمية البشرية في االمارات العربية المتحدة ان السمطات خالل 
ين الدوالرات من اجل تدريب الموضفين في القطاع السنوات الماضية ضمنت مالي

العام واخذت العديد منيم الى الدول االجنبية لاللتحاق باىم وابرز الجامعات ومعاىد 
وذلك في خطوة لرفع مستوى التنمية البشرية لمموضفين وبحسب الخبراء فأن التدريب 

ويرفع من مكانتيا  ارتفاع قيمة التأىل الوضيفي يساعد في زيادة نسب نمو الشركات
في مؤشر التنافسية ومن جية اخرى اضير تقرير التنمية البشرية الصادر عن االمم 

الى رفع  7183حتى  8981المتحدة ان االمارات العربية المتحدة عممت من االعوام 
% مؤكدا ان 29.2من قدرىا  0.827الى  0.640مستواىا في مؤشر التنمية من 

في جميع جوانب التنمية خاصة وان رؤية االمارات تحرز تقدما ثابتا وراسخا 
وضعت اولويات صحية الستمرار ىذه التطور في الدولة واظير  7178االمارات 

الحقيقية التقرير ان االمارات تضع نصب اعينيا تنمية الموارد البشري باعباره الثروة 
تنمية وقد تجمى ذلك من خالل االموال التي التي ترتكز عمييا كل جوانب ال

% من 58حيث خصصت مانسبتو  7183خصصتيا موازنة االمارات في العام 

                                                           
8 tepatms.net.comda-www.iraqi. 

 أ.د.داخل حسن جربو , االقتصاد االخضر اداة ىامة لمتنمية المستدامة 

http://www.iraqi-datepatms.net.com/
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 7185الموازنة االجمالية لقطاع التنمية االقتصادية االجتماعية وفي موازنة 
% من انفاقيا الحكومي عمى قطاع التنمية  45خصصت االمارات ما يقارب 

  8الصحة والتعميم واالسكان وتنمية المجتمع ... االجتماعية في مجاالت

وكما ان من اىم مؤشرات التنمية المستدامة في االمارات ىي زيادة دور المرأة 
حيث ان مشاركة المرءة االماراتية التقتصر عمى االماراتية في المشاركة السياسية 

ي عممية اتخاذ تبؤ النساء لمناصب سياسية فقط بل في تنظيم انفسيم بيدف التأثير ف
القرار وضع السياسات وكذلك من خالل وجودىن كقوة بناء في كافة المجاالت الحياة 
االقتصادية والمينية والتعميمية وغيرىا وكذلك الرتباط مفيوم المشاركة السياسية 
لممرءة االماراتية بمفاىيم اخرى كالوعي السياسي والتضامن والمساواه والتمكن تميز 

في دولة االمارات العربية المتحدة في تطور مستمر وان تفاوت ذلك اوضاع المراة 
من امارة الخرى كما اثبت الدراسة مدى قدرة المرأة في دولة االمارات العربية المتحدة 
عمى تنظيم نفسيا في بناء مؤسسي بدافع عن قضاياىا وحقوقيا فكمما ازدادت ىذه 

عمى حقوقيا ر من اجل حصوليا القدرة كمما ارتاح ليا ذلك فرصة احداث التغي
 7السياسية ,وممارستيا ليذا الحقوق...

 

 

 

                                                           
8 https://www.alaraby.co.uk/supplementmoney and people  

 بمقيس عبد الرضا التنمية المستدامة في االمارات 
العامري,دور المراة االماراتية في المشاركة السياسية,كمية االدب والعموم/قسم العموم السياسية .صالحة سييل 8 7

 88ص ,7184/ جامعة الشرق االوسط,

https://www.alaraby.co.uk/supplement
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 الوضع الحالي لمتنمية المستدامة عمى المطمب الثاني: البقاء

 

ىناك بعض االستراتيجيات التنمية المستدامة التي يجب النظر ليا في بدء اي عممية 
بايجاز ىذه تنموية حتى يكون ليا فييا مردودا جيدا من النتائج ونذكر 

 االستراتيجيات:

ان العالم اصبح كالقرية الصغيرة . الحاجة الى التغير في النكر االنمائي وحيث 8
بفعل ثورة االتصاالت والتقنية الحديثة,مع زيادة وعي االنسان الالمتناىي بالبيئة وكل 

 بيا. ما يحيط 

التنمية ونماذجيا التي . ان التنمية المستدامة ليست وصفة جاىزة من استراتيجيات 7
تبثيا دول العالم المختمفة, بحيث يستطيع جميع المختصين في التنمية تطبيقيا 
والحصول عمى النتائج المطموبة او المتوقعة,ال بل ان الواقع الحقيقي لممنطقة 
المطبق عمييا استراتيجيات التنمية المستدامة ىو الواقع البيئي واالجتماعي 

ني, والذي يحدد مستوى النجاح ويحتاج الى خطة عامة تبدا من واالقتصادي والعمرا
 المحيط الداخمي وتنتيي بالمحيط الخارجي.

. توعية الجميع باىمية التنمية المستدامة في شتى المجاالت الحياة المختمفة, 4
واالظيار والتعريف بمقومات االساسية.منيا االحساس بالجمال والوالء لممجتمع 

وغيرىا.والتي تعطي دافع كبير لالنخراط في ىذه المفيوم الذي ومبادئ االخالق 
                                                                    يعطي اليجاد الحقيقة لمجوانب السمبية وااليجابية الموجودة.
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وضوح ومعرفة عناصر التنمية المستدامة معرفة تامة , ليعطي استراتيجية تكون  -3
ن خالل استقرار السكان من الناحية العددية , وتطبيق افضل االشكال التقنية م

 الحديثة مع الترشيد المناسب في توجيو التكنولوجيا.

ان اعتبار قياس التنمية المستدانة عممية بطيئة ومعقدة لمحصول عمى النتائج  -5
كن تطبيقيا فال مفر من متابعة تقدم االستدامة من خالل مؤشرات سيمة وواضحة يم

 8عمى االبعاد الحقيقية بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا .. 

حيث تمكنت االمارات العربية المتحدة خالل السنوات العشر الماضية من تحقيق 
معدالت عالية في التنمية البشرية ,عبر زيادة االستثمار في تدريب الكوادر العمالية 

, فأن االمارات العربية  7183لتنمية البشرية لعام وتطوير ميارتيم , وبحسب تقرير ا
المتحدة احرزت تقدمًا ممحوظًا عمى جميع المستويات ليتقدم مؤشر التنمية البشرية 

والذي بمغ  7184بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية لعام  19877فييا الى 
 بمدًا حول العالم . 887بين  31ووضعيا في المرتبة ال 19875

مميار درىم  73, يتبين نحو  7185ن خالل قراءة بنود االتفاق في موازنة وم
مميار درىم لمشؤون الحكومية  71لمشاريع التنمية االجتماعية والمنافع االجتماعية , 

مميون درىم لقطاع البنية التحتية  811, اضافة الى تخصيص نحو مميار و
 تنمية مستدامة لكافة القطاعات واالقتصادية , االمر الذي يشير الى اىمية تحقيق

وكما اكد التقرير ان الخطوات التي تقوم بيا االمارات تدل عمى نجاحيا في تحقيق 

                                                           
نايف بن نائل بن عبد الرحمن ابو عمي , التنمية المستدامة في العمارة التقميدية في المممكة العربية السعودية ,  8

الماجستير , قسم العمارة االسالمية , كمية اليندسة والعمارة االسالمية , جامعة ام القرى رسالة مقدمة لنيل شيادة 
 53-57ىـ , ص8347, 
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اعمى معايير التنمية البشرية وما يرتبط بيا من مظاىر التقدم والرفاىية ألعمى 
 المستويين العربي واالقميمي فحسب وانما عمى المستوى العالمي ايضًا . 

كما عمدت السمطات في االمارات الى تأسيس ىيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 
, وبحسب قانون إنشائيا تتولى الييئة بالتنسيق مع  8999الوطنية "تنمية " في العام 

السمطات المحمية المعنية , التوظيف الكامل لمموارد البشرية الوطنية , وتخفيض 
لعمل الوطنية المؤىمة واالمر لتمبية احتياجات سوق نسبة العمالة االجنبية ضمن قوة ا

 8العمل , وتنمية وتطير القدرات واالمكانيات العممية لمقوى العادلة الوطنية .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://www.alaraby.co.uk/supplement money and people 

 بمقيس عبدالرضا , التنمية المستدامة في االمارات 
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 تراجع مؤشرات التنمية المستدامة -المطمب الثالث :

ان من بين اىم االسباب التي ادت الى تراجع مؤشرات التنمية المستدامة ان      
مبادرات االصالح العربية غمب عمييا العزلة االجتماعية , فقد كانت نخبوية تقع 
عمى عاتق قيادات سياسية وفكرية ولم تتحول الى قيم اجتماعية تؤمن بيا الجماىير 
او مصالح لممجتمعات والطبقات تتمسك بيا وتدافع عنيا , وىكذا ضعفت قيم الحرية 

جمع والمعارضة والتأييد , وفي المقابل صعدت والعدالة والكرامة كمحرك وحافز لمت
بقوة وتأثير نافذ القيم الدينية و "القرابية" وىي قيم ال تصمح لمتجمع السياسي , بل 

 انيا تمحق ضررًا بالغًا بالدولة والمجتمع المعاصر .

وكذلك غمب عمى المؤسسات االقتصادية والتنموية والتعميمية االنحياز في اتجاىاتيا 
كن مستمدة من العدالة االجتماعية واالقتصادية فالمستفيدون منيا ظمو في , ولم ت

الغالب اقمية من المواطنين , وتحولت الموارد لتمكن النخب المنتقدة وتضعف الغالبية 
من الناس وتقمل فرحيم في التقدم والقدرة عمى االستفادة من المؤسسات واالنفاق العام 

. 

ة بكفاءة وعدالة في تحسين الحياة واالنتاج , فعمى رغم ولم تنعكس التقنيات المستورد
الوفرة اليائمة في االجيزة والتكنولوجيات المستوردة التي غمرت االسواق وتوسيع 
استخداميا , وربما يكون أسوأ ما الحقو التحديث بعمميات االصالح والتنمية إضعاف 

مة قادرة عمى المشاركة المجتمعات وغياب التنظيم االجتماعي المفضي الى مدن مستق
مع السمطات واالسواق في السياسات والتشريعات واالتجاىات االقتصادية وتبادل 

 8التأشير معيا ..

                                                           
8 https://www.alghad.com/m/articles/ 

 ابراىيم غرايبة : التقدم والتراجع في مؤشرات التنمية حول العالم .

https://www.alghad.com/m/articles/
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كما ان انتشار الفساد في السنوات االخيرة واتساع مجاالتو واشكالو ظاىرة عالمية 
ات فيو موجود في كل الدول وان اختمفت نسبو , وموجود في كل الثقافات والديان

وبصور متعددة , واصبح ظاىرة تيدد االقتصاد القومي سواء عمى مستوى الدول 
المتقدمة او الدول النامية , لذلك فأن ظاىرة الفساد تشكل عائقًا امام تحقيق التنمية 

 8المستدامة .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

8 www.raqleconomists.net>sites>2016/04   ا.م.د عدنان فرحان الجوارين : النسبة المستدامة في
 العراق :الواقع والتحديات 
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 الخاتمة

 من اجل تحقيق تنمية شاممة ومستدامة في العالم يجب االخذ باالعتبار :

 االخذ باألعتبار اىمية التخطيط االقتصادي . -8

يجب اعادة النظر في التوجو العالمي نحو سياسات فرض التشريحات التي تؤكد  -7
 عمى النوع االجتماعي .

لتحقيق تنمية بشرية شاممة ومستدامة يجب العناية بعوامل النجاح في التجارب  -4
صة التعميم العالي الذي يؤدي الى رفع الدولية وفييا محاربة الفقر ونشر التعميم وخا

 كفاءة االفراد مع العناية باألرث الحضاري.

 ضرورة تييئة كل فرد في المجتمع لمدور الطبيعي لو . -3

 اىمية ادارة الموارد البشرية من دون الخروج عن نسقيا الثقافي . -5

 االستنتاجات :

واقتصادية وبشرية والتنمية ان لمتنمية انواع متعددة ومنيا سياسة واجتماعية  -8
المستدامة تعني )تعني توفير احتياجات الجيل الحالي دون االضرار بحاجات 
االجيال القادمة ( وىذه يعني ان االستدامة تعني استثمار الثروات والطاقات دون 

 االضرار بأحتياجات االجيال الالحقة.

الدولة ويمكن الكشف وتكشف مؤشرات التنمية عن مدى وجود حالة التنمية في  -7
عنيا من خالل المستوى الصحي وارتفاع نسبة التعميم , فأن محو االمية ومكافحة 
االمراض ومنع انتشارىا وارتفاع دخل الفرد دليل ومؤشر عمى امكانية تحقيق تنمية 

 مستدامة .
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 ترتيب المصادر

  74القرآن الكريم : سورة البقرة / اية 

 " الكتب "  -

لدعبوسي , التنمية والسكان , الطبعة العربية االولى , مكتبة احمد سامي ا -8
 .87م,ص7181االردن ,  -المجتمع العربي لمطبع والنشر , عمان 

عبد العزيز بن عبداهلل السنبل , دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة ,  -7
 . 4م , ص7118-7-73اكاديمية نايف العربية لمعموم االمنية , الرياض , 

د. سيير ابراىيم حاجم الييتي , االليات القانونية لحماية البيئة في اطار التنمية  -4
لبنان ,  -المستدامة , منشورات الحمبي الحقوقية , الطبعة االولى , بيروت 

 . 889-819ص

سعد حسين فتح اهلل , التنمية المستقمة المتطمبات واالستراتيجيات والنتائج ,  -3
 . 75اسات الوحدة العربية , صبيروت , مركز در 

شيري اوكاالىان , المفاىيم االساسية في العالقات الدولية ,  -مارتن غرينشين  -5
 . 836, ص 7118مركز الخميج لألبحاث , الطبعة االولى , 

نايف بن نائل بن عبد الرحمن ابو عمي , التنمية المستدامة في العمارة التقميدية  -6
سعودية , رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير , قسم العمارة في المممكة العربية ال

ىـ , 8347االسالمية , كمية اليندسة والعمارة االسالمية / جامعة ام القرى , 
 . 53-57ص
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نوزاد عبد الرحمن الييتي و د. حسن ابراىيم الميندي , التنمية المستدامة في   -7
: المجنة الدائمة لمسكان , الطبعة  دولة قطر االنجازات والتحديات , قطر , الناشر

 . 77م , ص7118االولى , 

د. نايف عمي عبيد , السياسية الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة بين  -8
النظرية والتطبيق , بيروت , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع , الطبعة 

 . 98-91, ص 7113االولى , 

 " المجالت "

د القادر , النمو المعاق والتنمية المستدامة , مجمة عمران لمعموم عمي عب -9
االجتماعية االنسانية , المركز العربي لألبحاث , العدد االولى , المجمد االول , 

 . 77م , ص7187

ديدي ولد السالك , الممارسة الديمقراطية مدخل الى تنمية عربية مستدامة ,  -81
,  7118,  416ت الوحدة العربية , بيروت , العدد مجمة المستقبل العربي , دراسا

 . 44-47ص

زايري بمقاسم , تحسين ادارة الحكم ومحاربة الفساد شرطًا التنمية المستدامة في  -88
الوطن العربي, مجمة المستقبل العربي , يصدرىا مركز دراسات الوحدة العربية , 

 . 63, ص 7118,  418العدد 

,  468التنمية المستدامة , مجمو االمن والحياة , العدد مأمون احمد النور ,  -87
 . 68ىـ , ص8344جماد االخرة , 
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 الرسائل واالطاريح :

, اطروحة دكتوراه التنمية السياسية العربية بين  زيد عباس محسن العكيمي -84
االصالح السياسي ودعوة التغيير الخارجي , جامعة النيرين / كمية القانون والعموم 

 . 48م , ص7116السياسية , 

سقني فاكيو , حقوق االنسان والحريات االساسية , التنمية االنسانية المستدامة  -83
م ,  7181سطيف / كمية الحقوق ,  -باس وحقوق االنسان , جامعة فرحان ع

 . 4ص

صالحة سييل العامري , دور المرأة االماراتية في المشاركة السياسية , كمية  -85
 . 88, ص 7184االداب والعموم / قسم العموم السياسية / جامعة الشرق االوسط , 

لموارد عبدا بن جمعان الغامدي , التنمية المستدامة بين الحق في استغالل ا -86
الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة , المممكة العربية السعودية , جامعة الممك 

  6, ص 7117سعود , 

عبد الرحمن محمد المحسن , التنمية المستدامة ومتطمبات تحقيقيا , بحث  -87
مقدم لممتقى استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة 

 . 88/7188/ 86-85ة المسمية , , جامع

مجموعة باحثين , التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول ,  -88
نمو مجتمع المعرفة , سمسمة دراسات يصدرىا مركز االنتاج االعالمي , جامعة 

 .  91, ص 8377الممك عبد العزيز , االصدار الحادي عشر , 

البشرية المستدامة )حالة البمدان العربية( ندوة بتاريخ  أ.د محمد مراد , التنمية -89
88/6/7188. 
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رضوى رضوان , تقدم مضطرد في مؤشرات التنمية المستدامة في االمارات ,  -71
 . 7183فبراير  71مركز المستقبل لألبحاث والدراسات , 

 المواقع االلكترونية : 

78- 8.pdf-2008-dic-comchlf.dz>-www.univ  

 تطور مفيوم التنمية السياسية وعالقتيا بالتنمية االقتصادية .

77- www.alhayat.com/m/story/3922098 shosh. 

 مؤشرات انجاح التنمية في االمارات .

74- datepatms.net.com-www.iraqi 

 و , االقتصاد االخضر اداة ىامة لمتنمية المستدامة .أ.د داخل حسن جرب
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