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:مكخص
ِ  ايرش٢ عًر،ٟسد ايبؼرشٛ امل٢ً آثاسٖا عٚ  يبًذ َا١َ املظتذا١ٝ ايـر١ُٝٓ بني ايت١ق٬ إىل إبشاص ايع١ٝ ايبرث١سقٛ ايٙتٗذف ٖز
١ررُٝٓ يًت١ررٝجتُاع٫ املررتت ال اٛ ٖرٞظررٝ٥إ سٛرمل عٓرر

١َ املظررتذا١ررُٝٓ يًت٠ررذٜ َررذاٌ َررٔ َرذااٌ عذٞ ٖر١َٝرٔ إٔ املررتت ال ايـررر

ٚ ٟقتـرراد٫ َررٔ ثررِ ت ث ٖررا اٚ ،ٕ ايظررها٠رراٝ ذ١ررٝعْٛ ٚ ٠رراٍٝ ذٛ رر٢ عًرر١ررُٖٝررإ أثشٖررا بررايي ا٭ٍٝ تبٚ أْٓررا طر ٓرا٫ إ،١َاملظررتذا
ٍ٬ َرٔ ار١َ املظرتذا١ٝ ايـرر١رُٝٓخ ايت٥ٍ إبرشاص ْتراٚ طرٓرا.٤اٛ ايظر٢ً ع١َ املظتذا١ُٝٓ ايتٚ ٟسد ايبؼشٛ امل٢ً املباػش عٞجتُاع٫ا
ٍٚش بني د٥قع اجلضاَٛ ١ نزا ملعشفٚ ١ املتحاْظ١ْ املكاس١ْٝ ريو ٱَهاٚ )املتشبٚ ْ عٛ ت،ش٥ (اجلضا١ٝث بًذإ َتاسب٬ ث١ ذاي١دساط
.اسٛاجل
.١َ املظتذا١ٝ ايـر١ُٝٓ ايت،١َ املظتذا١ُٝٓ ايت،١ٜاسد ايبؼشٛ امل:١ٝايهًُال املفتاذ
I1 .J24 :

صَٛس

Abstract:
We aim through this paper to show the relationship between health sustainable development and
their influence on human resources. Although the variables that affect health status are just a part of one
another that contains all the social variables of sustainable development, these variables of health status
are very important because they affect the length and quality of life of the inhabitants, the latter influencing
in turn directly affects economic and social aspects of human resources and sustainable development.
We will try to focus on this relationship between health development and sustainably development
through a case study on three Maghreb countries (Algeria, Tunisia and Morocco), the choice was made on
three countries for homogeneity of the comparison and to situate the place of Algeria between these
countries.
Keywords: sustainable development, sustainable health development, human resources.
(JEL) Classification : J24 .I1
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متهيـــد:

إٕ ايتطٛس املتظاسع ايرز ٟػرٗذ ٙايطرد بذاٜرَ ١رٔ ايٓـرن ايثراَْ ٞرٔ ايكرشٕ ايعؼرش ٜٔنرإ ير٘ ا٭ثرش ايبرايي
ايُٓرر ٛايظررهاْ ٞر املظرربٛم ايررز ٟعشفترر٘ ايهررش ٠جررٌ د ٍٚايعررا  .عًرر ٢ايررش ِ َررٔ إٔ ايتطررٛس

َٝررذإ ايطررد،

ا٫نتؼرافال ايعًُٝر ٚ ١اجلٗرٛد املبزٚيرَ ١رٔ رشف ايرذ ٍٚيًُ رافظر ٚ ١ظرني الاير ١ايـرر ١ٝيًظرهإ َرا ٖر ٞإ٫
َذاٌ ٚاذذ َٔ بني َذااٌ عذٜذ ٠يتركٝل ايتُٓ ١ٝاملظتذاَ ١يذٚيَ ١ا ،إ ٫إٔ ٖٓاى َٔ ٜعرتف ب ْ٘ أُٖٗرا ْظرشا ٭ٕ
َٛكٛع٘ املٛسد ايبؼشْٛ ٚ ٟع ١ٝذٝات٘.
إٕ متتع ايفشد  ٚاجملتُع بـر ١جٝذ ٠كُإ يتُٓ ١ٝاقتـاد ٚ ١ٜاجتُاع ١ًٜٛ ١ٝا٭َرذ .فا٫طرتثُاس
ؿر ١ايظهإ طُٝهٔ َرٔ متذٜرذ ذٝرا ٠أفرشاد اجملتُرع  ٚنرزا ْٛعٝر ١ذٝراتَِٗ ٚ ،رٔ ثرِ

كٝرل بعر

ظرني
ايتٛاصْرال

ا٫قتـاد ٚ ١ٜا٫جتُاع ١ٝاييت ميهٔ إٔ ختتٌ ذاي ١تفؼ ٞا٭َشاض ٫طُٝا املعذٜرَٗٓ ١را  ٚنرزا عرذّ ترٛف املرٛاسد
املاد ٚ ١ٜايبؼش ١ٜيًتهفٌ ايـر ٞبايظهإ.
إشكالية الدراسة:

إٕ ٖزا املٛكٛع ٜث جمُٛع َٔ ١اٱػهايٝال اييت ميهٔ ااتـاسٖا

ايتظا ٍ٩ايشٝ٥ظ ٞايتاي:ٞ

َا ْٖ ٞتا٥خ ْٛع٪َ ١ٝػشال ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ ١عً ٢املٛسد ايبؼشٟ؟
ميهٔ اػتكام جمُٛع ١ايتظا٫٩ل ايفشع ١ٝاييت طتكٛد ٖز ٙايٛسق ١ايبرث ١ٝنُا :ًٜٞ
َ ا ٖ ٞايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ١؟
َ ا ٖ٪َ ٞػشال ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ ٚ ١اـا٥ـٗا

بع

ايبًذإ املتاسب١ٝ؟

َ ا ٖٚ ٞكع ١ٝاجلضا٥ش نبًذ َتاسبْ َٔ ٞاذ ١ٝايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ١؟
أىمية الدراسة:

تظٗش أُٖ ١ٝايذساط١

سبط ايع٬ق ١برني ايتُٓٝر ١ايـرر ١ٝاملظرتذاَ ١يظرهإ بًرذ َعرني  ٚآثاسٖرا عًر ٢املرٛسد

ايبؼش َٔ ٟا ٍ٬دساط ١ذاي ١بع

بًذإ املتشب ايعشب( ٞاجلضا٥ش ،تْٛع  ٚاملتشب) ،نُرا طرتُهٔ ٖرز ٙايذساطر١

َٔ ايٛقٛف عًْ ٢تا٥خ ايتُٓ ١ٝايـر١ٝ

بًذإ هلا اـا٥ف طهاْ ٚ ١ٝجتشافَ ١ٝتكاسب.١

أىداف الدراسة:

ْٗذف َٔ اٖ ٍ٬زا ايتؼخٝف إبشاص َا :ًٜٞ
 كشٚس ٠اٖ٫تُاّ باملٛاسد ايبؼش َٔ ١ٜا ٍ٬تٛف اخلرذَال ايـرر ٚ ،١ٝايريت تعترا أطاطرا يضٜراد ٠فعايٝتر٘
 ٚظني أدا.٘٥
 ايتُٓ ١ٝايـرَ ١ٝذاٌ َرٔ برني َرذااٌ أارش ٣يًتُٓٝر ١املظرتذاَ ،١إ ٫أْٗرا تعترا َرٔ أٖرِ َرذااٌ ايتُٓٝر١
املظتذاَ ١٭ٕ َٛكٛعٗا املٛسد ايبؼش.ٟ
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َ ظررٚ٪ي ١ٝايتُٓٝرر ١ايـررر ١ٝاملظررتذاَ١

ايشفررع َررٔ عررذد ْٛ ٚعٝررَ ١تٛطررط أَررٌ ذٝررا ٠اٱْظررإَ ٚ ،ررٔ ثررِ

ا٫طتفاد َٔ ٠طٓٛال ذٝا ٠إكاف ١ٝبإَهاْٗا
 ع٬قٚ ١ثٝك ١بني ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَٚ ١

كٝل بع

ايتٛاصْال ا٫قتـاد ٚ ١ٜا٫جتُاع.١ٝ

ظني ذٝا ٠املٛسد ايبؼش.ٟ

منهج و ىيكل الدراسة :

يًٛؿ ٍٛإىل أٖرذاف ايذساطرٚ ١اٱجابر ١عرٔ اٱػرهاي ١ٝاملطشٚذر ١ا ترب املرٓٗخ ايٛؿرف ٞايترًًٝر ٚ ،ٞطرٝتِ
َعاجل ١املٛكٛع َٔ ا ٍ٬ايتطشم إىل احملاٚس ايتاي:١ٝ
أ :٫ٚايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ١؛
ثاْٝا :املٛاسد ايبؼش١ٜ؛
ثايثا:

ً٪َ ٌٝػشال ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَْ ٚ ١تا٥حٗا عً ٢املٛسد ايبؼش.ٟ

أوال :التنمية الصخية املستدامة:

طررٝتِ َررٔ اررٖ ٍ٬ررزا احملررٛس ايتعررشف عًرر ٢ايتُٓٝرر ١املظررتذاَ ٚ ١أبعادٖررا ا٭طاطرر١ٝ؛ ا٫قتـرراد ،١ٜا٫جتُاعٝرر١
ٚايب ٚ ،١ٝ٦ٝعً ٢رنش ايبعذ ا٫جتُاع ٞطٛف ٜتِ ايرتنٝض عً ٢أِٖ َ٪ػش ٖ ٚر ٛايـررٚ ،١ؿر ٫ٛإىل

كٝرل تُٓٝر١

ؿرَ ١ٝظتذاَ.١
 .0التنمية املستدامــة:

إٕ َفٗ ّٛايتُٓ ١ٝاملظتذاَ َٔ ١املفاٖ ِٝالذٜث ٚ ،١ظٗرش نْٛر٘ َعًُرا براسصا

َظر  ٠تطرٛس ايرٛع ٞايتُٓرٟٛ

ايذٚي ٞيًـ٬ل ايكا ١ُ٥بني ايظهإ ،ايتُٓ ٚ ١ٝايب٦ٝر ٚ ،١عًٝر٘ طرٛف ٜرتِ ايتعرشف عًرَ ٢فٗر ّٛايتُٓٝر ١املظرتذاَٚ ١
نزا أِٖ ا٭بعاد امله ١ْٛهلا.
.0.0مفهوم التنمية املستدامة:

ػهًمل ا٭َِ املترذ٠

عاّ  3;:5جلٓر ١عاملٝر ١يًب٦ٝر ٚ ١ايتُٓٝر WECD ١بش٥اطر ١سٝ٥ظرٚ ١صسا ٤ايٓرشٜٚخ Gro

 Harlem Brundtlandيذساطرَ ١ؼره٬ل ايب٦ٝر ٚ ١ايتُٓٝر ١فرٛم نٛنرد ا٭سض ٚ ،ا ايتطرشم بؼرهٌ س ر ٞإىل
َفٗ ّٛايتُٓ ١ٝاملظتذاَ ١طٓ َٔ 3;:9 ١ا ٍ٬جلٓ ٚ "Brundtland" ١ظٗش تكشٜش بعٓٛإ "َظتكبًٓا املؼرتى".

1

نُررا عشفررمل جلٓرر ١بشْٚذتْ٬ررذ ايتُٓٝرر ١املظررتذاَ ١عًرر ٢أْٗررا :ايتُٓٝرر ١ايرريت تررذع ٛإىل عررذّ اطررتُشاس ا٭ ررا
ا٫طررتٗ٬ن ١ٝطررٛا٤

ايؼررُاٍ أ ٚاجلٓررٛب  ٚا٫طتعاكرر ١عٓٗررا ب ررا اطررتٗ٬ن ٚ ١ٝإْتاجٝررَ ١ظررتذاَ ٚ ،١دٕٚ

كٝررل ملثررٌ ٖررزا ايتطررٛس فرر ٬جمرراٍ يتطبٝررل ذكٝكرر ٞملفٗرر ّٛايتُٓٝرر ١املظررتذاَ ١ايؼرراًَ ٚ ،١أنررذ ايتكشٜررش ا٫ستبررا
املتبادٍ َا بني ايتُٓ ١ٝا٫قتـاد ٚ ١ٜايب ٚ ١ٝ٦ٝا٫جتُاع ٚ ١ٝب ْ٘  ٫ميهٔ إعذاد أ ٚتطبٝرل أٜر ١إطررتاتٝح ١ٝأ ٚطٝاطر١
َظتذاَ ١د ٕٚدَخ ٖز ٙاملهْٛال َعا.
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إٕ إذرذاث ايهرث َرٔ ايرتت ال  ٚا٫دمراصال ايتُٜٓٛر ١ؿراذبٗا جمُٛعرَ ١رٔ املخرا ش  ٚا٭كرشاس ايبٝ٦ٝررٚ ،١
إصاٖ ٤ز ٙاملؼه٬ل  ٚاملخا ش عكذ َ٪متش ا٭َِ املترذ ٠يًب ١٦ٝعاّ 3;;4

َذ ١ٜٓسٜر ٛد ٟجراْ  ٚبايااصٜرٌ ٚ ،قرذ

ذلررش ٙعررذد نررب َررٔ س٩طررا ٤ايررذ ٚ ٍٚأ ًررل عًٝرر٘ "َرر٪متش قُرر ١ا٭سض"  ٚأؿررذس املرر٪متش اطرر ١عُررٌ ػرراًَ ،١إر
ت طظمل جلٓ ١ا٭َِ املترذ ٠يًتُٓ ١ٝاملظرتذاَ ٚ UNCSD ١تلرُٓمل اتفاقرال دٚيٝر ١تؼرٌُ :محاٜر ١ايتٓرٛع ايبٛٝيرٛج،ٞ
قلاٜا تٓٛع املٓاخ ،ؿ ٕٛايتابال َ ٚهافر ١ايتـرش.
نُررا يفررمل املرر٪متش اْ٫تبررا ٙإىل أُٖٝررَ ١عاجلرر ١قلرراٜا ايب٦ٝرر ٚ ١ايتُٓٝرر ١ذفاظررا عًررَ ٢ظررتكبٌ اٱْظررإَٓ ٚ ،رر٘
فظ ذكٛم ا٭جٝاٍ ناف١

ظٗشل فهش ٠ايتُٓ ١ٝاملظتذاَ ١اييت

املٛاسد ايطبٝع ٚ .١ٝعًٝر٘ ميهرٔ تعشٜرن ايتُٓٝر١

املظتذاَ ١أٜلا ب ْٗا " تًب ١ٝاذتٝاجال اجل ٌٝالاي ٞد ٕٚاملظاغ باذتٝاجرال ا٭جٝراٍ ايكادَر ،2"١مبعٓر ٢إٔ ايتُٓٝر١
امل ظتذاَ ١عًَُ ١ٝظتُشَ ٚ ٠تـاعذ ٠يترظني ْٛع ١ٝالٝا ٠املاد ٚ ١ٜاملعٓ ٚ ،١ٜٛا٫طتفاد ٠ايعاديَ ١رٔ ايٓترا٥خ احملككر١
يًح ٌٝالاكش ٚا٭جٝاٍ ايكادَ.١
ٜتلح مما طبل إٔ يًتُٓ ١ٝاملظتذاَ ١عذَ ٠بادْٛ ٨جضٖا فُٝا :ًٜٞ

3

 املظررتكبً١ٝ؛ مبعٓرر ٢إٔ املررٛاسد املتاذرر ١يٝظررمل ًَهررا يًحٝررٌ الرراي ٞفكررط  ٚيهررٔ أٜلررا ًَهررا يٮجٝرراٍ
املظتكبً.١ٝ
 الفاظ عً ٢ايب١٦ٝ؛ أ ٟاٖ٫تُاّ بايب ٚ ١٦ٝاملٛاسد ايطبٝع.١ٝ
 ايعذاي١

ايتٛصٜع؛ أ ٟايعذاي١

 ايٛع ٚ ٞاملؼاسن ١ايؼعب١ٝ

تٛصٜع املٛاسد بني ا٭جٝاٍ.
خمتًن َشاذٌ ايتُٓ.١ٝ

.5.0أبعاد التنمية املستدامـــــة:

َٔ ا ٍ٬تعشٜن ايتُٓ ١ٝاملظتذاَ ،١دمذ إٔ هلا أبعراد تتحراٚص الرذٚد ا٫قتـراد ١ٜيتؼرٌُ اجلٛاْرد ايـرر،١ٝ
ا٫جتُاع ،١ٝايثكافٝر ٚ ١ذتر ٢ايظٝاطرٚ ١ٝ

ٖرا َرٔ اجلٛاْرد رال ايـرً ١فٝرا ٠ا٭فرشاد .مبعٓر ٢يتطبٝرل أ ٟطٝاطر١

َظتذاَ٫ ١بذ َٔ ا٫ستبا بني نٌ َٔ اجلاْد ا٫قتـادٚ ٟايب ٚ ٞ٦ٝا٫جتُراع ٚ ،ٞايريت متثرٌ ا٭سنرإ ا٭طاطر١ٝ
يًتُٓ ١ٝاملظتذاَ ،١ذٝث ٝض:

4

 0.5.0اجلاهب االقتصادي:

ايٓظاّ املظتذاّ ٖ ٛايٓظراّ ايرزٜ ٟرتُهٔ َرٔ إْتراد ايظرًع  ٚاخلرذَال بؼرهٌ َظرتُش  ٚايرز ٟسمرافظ عًر٢
َظتَ ٣ٛعني قابٌ يٲداس َٔ ٠ايتٛاصٕ ا٫قتـادَ ٟا بني ايٓاتخ ايعاّ ٚايرذ ٚ ،ٜٔإٔ ميٓرع ذرذٚث اارت٫٬ل اجتُاعٝر١
ْاجت ١عٔ ايظٝاطال ا٫قتـاد.١ٜ
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 5.5.0اجلاهب البيئي:

ايٓظرراّ املظررتذاّ بٝ٦ٝررا زمررد إٔ سمررافظ عًرر ٢قاعررذ ٠ثابتررَ ١ررٔ املررٛاسد ايطبٝعٝررٜٚ ١تحٓررد ا٫طررتٓضاف ايضا٥ررذ يًُررٛاسد
املتحررذدٜ ٚ ٠ؼررٌُ ريررو إْتاجٝرر ١ايرتبرر ٚ ١ا٫تررضإ اجلرر ٚ ٟٛا٭ْظُرر ١ايبٝ٦ٝرر ١ايطبٝعٝرر ١ايرريت  ٫تـررٓن عرراد ٠نُررٛاسد
اقتـاد.١ٜ
 1.5.0اجلاهب االجتماعي:

ٜه ٕٛايٓظاّ َظتذاَا
 ٚايتعً ِٝإىل حمتاجٗا ٚ

ذاٍ ذككمل ايعذاي١

كٝل املظاٚا٠

ايتٛصٜع َٔ ٚ ،ثِ إٜـراٍ اخلرذَال ا٫جتُاعٝر ١نايـرر١

ايٓٛع ا٫جتُراع ٚ ٞايظٝاطر ٚ ٞاملؼراسن ١ايؼرعب ١ٝيهافر ١ف٦رال اجملتُرع

عًُ ١ٝؿٓع ايكشاس.
إٕ حمٛس ايذساط ٖٛ ١ايرتنٝض عً ٢اجلاْد ا٫جتُاع ٚ ٞباخلـٛق َ٪ػش ايـر ٚ ١ايزٜ ٟرتِ ايتفـر ٌٝفٝر٘
أنثش َٔ ا ٍ٬ايعٓـش املٛاي.ٞ
 .5التنمية الصخية املستدامــــة:

تعتا ايـر َٔ ١ا٭َرٛس ا٭نثرش أُٖٝر١
بايزال ٚفل بعذ أطاطٜ ٞتُثرٌ

اجملراٍ ايتُٓر ٟٛ٭ْٗرا تراص عرٔ أذرذ َ٪ػرشال ايتُٓٝر ١املظرتذاَٚ ١

ايبعرذ ا٫جتُراع ٚ ،ٞعًٝر٘ طرٛف ٜرتِ ايتعرشف َرٔ ارٖ ٍ٬رزا احملرٛس عًرَ ٢فٗرّٛ

ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ ٚ ١أِٖ ا٭طع املعتُذ ٠يتركٝل تُٓ ١ٝؿرَ ١ٝظتذاَ.١
 .0.5مفهوم التنمية الصخية املستدامة:

تعرررشف ايـر ر ر١

دطرررتٛس َٓظُررر ١ايـرررر ١ايعاملٝررر ١ب ْٗرررا ذايررر ١انتُررراٍ ايظررر ١َ٬برررذْٝا ،عكًٝررراَٝٓٗ ،رررا ٚ

اجتُاعٝاٚ ،يٝع جمشد اْعذاّ املشض ٚايعحض ٚ ،إٔ ايـر ١ذل أطاط َٔ ٞذكٛم اٱْظإ ٖ ٚرذف اجتُراع ٞعراملٞ
ايٓطامٚ ،أْٗا أَش أطاط ٞيتًب ١ٝا٫ذتٝاجال ا٭طاط ١ٝيٲْظإ.

5

َٔ ٖزا املٓطًل ،ج ا ٤امل٪متش ايذٚي ٞيًشعا ١ٜايـر ١ٝا٭ٚي ١ٝايز ٟاْعكرذ
ػهٌ اْط٬ق١َُٗ ١

طب ٌٝايٓلاٍ َٔ أجٌ ايـر َٔ ،١بني َا جا٤

"أملرا آترا"

عراّ

 ٚ ،ايرزٟ

ايٓف َا ًٜر" :ٞالهَٛرال َظرٛ٦ي ١عرٔ

ؿر ١ػعٛبٗا  ٫ ٚميهٔ ايٛفرا ٤بٗرز ٙاملظرٚ٪ي ١ٝإ ٫باخترار ترذاب ؿرر ٚ ١ٝاجتُاعٝر ١نافٝرٜٓ ٚ ،١بتر ٞبًرٛع
ػعٛب ايعا فً ٍٛايعاّ ا٭يفني َظت َٔ ٣ٛايـر ١ميهٓٗا إٔ
إٕ ايعذٜرررذ َرررٔ ايتكررراسٜش  ٚايذساطرررال أثبترررمل إٔ ايفشٚقرررال
اْعهاطال يًفشٚقال

ٝا ذٝآَ ٠تح ١اجتُاعٝا ٚاقتـادٜا ".

ٝرع

6

امل٪ػرررشال ايـرررر ١ٝبرررني ايرررذَ ،ٍٚرررا ٖررر ٞإ٫

ايتُٓ ١ٝا٫قتـراد ٚ ١ٜا٫جتُاعٝر ٚ ،١ير ٔ٦ناْرمل ايـرر ١اٜر ١أطاطرَ ١ٝرٔ اٜرال ايتُٓٝر١

فإٕ ايكذس ٠عً ٢ايتُْٓ ١ٝفظٗا تتٛقن عً ٢ايـر .١عًٖ ٢زا ا٭طاغ ػذدل ايكُِ  ٚامل٪متشال ايعاملٝر ١املتٛايٝر ١عًر٢
اٖ٫تُرراّ بايتُٓٝرر ١ايـررر ١ٝاملظررتذاَٖ ٚ ،١ررزا َررا أنررذ ٙايبٓررو ايررذٚي ٚ ٞؿررٓذٚم ايٓكررذ ايررذٚيَٓ ٚ ٞظُ ر ١ايـررر١
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سأغ املراٍ ايبؼررش ٟعرٔ شٜرل ايـرر ١نُطًرد أطاطر ٞيتركٝرل ايتُٓٝرر١

ايـر ١ٝاملظتذاَ.١
نُررا أنررذ ْررف املبررذأ ا٭َ ٍٚررٔ إعرر ٕ٬سٜرر ٛيًب٦ٝرر ٚ ١ايتُٓٝرر ١عًرر ٢إٔ "ايبؼررش
بايتُٓ ١ٝاملظتذاَ ٚ ،١سمل هلِ إٔ سمٛٝا ذٝا ٠ؿررَٓ ٚ ١ٝتحر١
اٱْظإ

ؿررُ ِٝاٖ٫تُاَررال املتعًكرر١

٥ٚراّ َرع ايطبٝعر 7."١مبعٓر ٢أْر٘  ٫ميهرٔ إٔ ٜعرٝؽ
ٝرع ايٓرٛاذٞ؛ ا٫قتـراد ،١ٜا٫جتُاعٝر١

ؿر ١جٝذ ٠دٚ ٕٚجرٛد تُٓٝرَ ١ظرتذاََ ١تفاعًرَٚ ١رتابطرَ ١رٔ

ٚايب.١ٝ٦ٝ
ا تطٜٛش عذد َٔ امل٪ػرشال يًتعشٜرن بالاير ١ايـرر ١ٝملختًرن ايرذ ٚ ،ٍٚايريت تعترا مبثابر٪َ ١ػرشال يكٝراغ
ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ١

بًذ َا ،تؼتٌُ أِٖ ٖز ٙامل٪ػشال عًَ ٢ا :ًٜٞ

 ايعُش املتٛقع عٓذ اي٫ٛدٜ : ٠تُثرٌ

عرذد ايظرٓٛال ايريت َرٔ املتٛقرع إٔ سمٝاٖرا ايطفرٌ ذرذٜث اير٫ٛد،٠

ذاي ١اطتُشاس أ ا ايٛفا ٠ايظا٥ذٚ ٠قمل ٫ٚدت٘ عًَ ٢ا ٖ ٞعًٛ ٘ٝاٍ ذٝات٘.
َ عذٍ ٚفٝال ايشكع  :أ ٟعذد ايٛفٝال طٜٓٛا َٔ ايشكع ايز ٜٔتكٌ أعُاسِٖ عٔ طٓ ،١يهٌ فرٌ ٜٛيرذٕٚ
أذٝا ٚ .٤املعذٍ ٜعا عٔ اذتُاٍ ايٛفا ٠ا ٍ٬ايفرت ٠احملـٛس ٠بني اي٫ٛد ٚ ٠انتُاٍ ايظٓ ١ا٭ٚىل َرٔ ايعُرش بايلربط
َلشٚبا

أين.

َ عررذٍ ٚفٝررال ا٭ فرراٍ د ٕٚطررٔ اخلاَظررٜ :١تُثررٌ

َتٛطررط ايعررذد ايظررٓ ٟٛيٛفٝررال ا٭ فرراٍ د ٕٚطررٔ

اخلاَظ ١يهٌ أين ٜٛيرذ ٕٚأذٝرا ٤ار ٍ٬ايظرٓٛال اخلُرع ايظرابك ٚ .١املعرذٍ ٜعرا عرٔ اذتُراٍ ايٛفرا ٠ار ٍ٬ايفررت٠
احملـٛس ٠بني اي٫ٛد ٚ ٠انتُاٍ ايظٓ ١اخلاَظ َٔ ١ايعُش بايلبط َلشٚبا

أين.

ْ ظررب ١اٱْفررام ايـررر :ٞأ ٟاٱْف ر ام عًرر ٢املظتؼررفٝال  ٚاملشانررض ايـررر ٚ ١ٝايعٝررادال  ٚاطررط ايت ر َني
ايـر ٚ ٞتٓظ ِٝا٭طشَٓ ٠ظٛبا إىل إ

اي ٞاٱْفام اله َٞٛأ ٚايٓاتخ احملً ٞاٱ

اي.ٞ

 الـ ٍٛعً ٢اخلذَال ايـر ٖٛ ٚ : ١ٝايٓظب ١امل ١ٜٛ٦يًظرهإ ايرز ٜٔميهرِٓٗ الـر ٍٛعًر ٢اخلرذَال
ايـر ١ٝاحملً ١ٝامل ١ُ٥٬ط ا عً ٢ا٭قذاّ أ ٚباطتخذاّ ٚطا ٌ٥اْ٫تكاٍ احملً ١ٝفُٝا ٜ ٫ضٜذ عٔ طاع.١
ٖٓاى اات٬ف عًَ ٢ظت ٣ٛامل٪طظال ايذٚي ١ٝاملعٓ١ٝ
تعتُرذ َعرذٍ ٚفٝرال ا٭ فرراٍ نُ٪ػرش يًراير ١ايـررٚ ١ٝ

اطرتخذاّ ٖرز ٙامل٪ػرشال ،فُرثَٓ ٬ظُر ١ايْٝٛٝظرٝن
كٝررل ايتُٓٝر ١ايـرر ١ٝيبًرذ َررا،

ايعامل ١ٝيًـرر ١ايعُرش املتٛقرع عٓرذ اير٫ٛد ٠نُ٪ػرش بعرذ تعذًٜر٘ ي ٝارز

ذرني تعتُرذ املٓظُرر١

ا٫عتبراس املعًَٛرال املترٛفش ٠ذر ٍٛايب٦ٝرٚ ١

ترراسٜا ا٭َررشاض .نُررا ا اطررتخذاّ َ٪ػررشال ايٛفٝررال ٫طتهؼرراف أٖررِ ايعٛاَررٌ احملررذد ٠يًرايرر ١ايـررر ١ٝعًرر٢
َظررت ٣ٛايررذ ،ٍٚذٝررث ا تكررذٜش ررٛرد ي٬ذمررذاس باطررتخذاّ ي ٛرراسٜتِ َعررذٍ ٚفٝررال ا٭ فرراٍ نُررتت َعتُررذ ٚ
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َتٛطط داٌ ايفشد ْ ٚـٝد اٱْفرام ايعراّ

قطراع ايـررَ ١رٔ ايٓراتخ احملًر ٞاٱ

راي ٞنر ِٖ املرتت ال املفظرش،٠

باٱكاف ١إىل َتت ال أاش.٣
 .5.5أسس حتقيق تنمية صخية مستدامة:

إٕ تعضٜض قذس ٠ا٭ْظُ ١ايـر ١ٝعً ٢تٛف اخلذَال ايـر ١ٝا٭طاط ١ٝيًحُٝع عًر ٢أطرع ايهفرا ٚ ٠٤طرٗٛي١
املٓاٍ ٜ ٚظش ايتهًفر ١يًٛقاٜرَ ١رٔ ا٭َرشاض َ ٚهافرتٗرا َ ٚعاجلتٗرا ،مبرا ٜتُاػرَ ٢رع ذكرٛم اٱْظرإ  ٚالشٜرال
ا٭طاطٜ ٚ ١ٝتفل َع ايكٛاْني احملًٝر ٚ ١ايكر ِٝايثكافٝر ٚ ١ايذٜٝٓرٜ ،١ظرتذعٞ

كٝرل جمُٛعرَ ١رٔ ايترذاب عًر٢

ٝرع

املظر تٜٛال .عًررٖ ٢ررزا ا٭طراغ دمررذ اٖ٫تُرراّ ايٛاطررع يتكراسٜش املرر٪متشال َ ٚرر٪متشال ايكُر ١رال ايـررً ١ايرريت تعكررذٖا
ا٭َِ املترذ ٚ ٠ايذٚسال ا٫طتثٓا ١ٝ٥يًحُع ١ٝايعاَ ١مبا :ًٜٞ


ظني  ٚتطٜٛش إداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜايعاًَ١

اذَال ايكطاع ايـر.ٞ

 تعضٜررض إَهاْٝرر ١الـرر ٍٛبـررٛسَٓ ٠ـررف ٚ ١حمظررٓ ١عًرر ٢اررذَال ايـررر ١ايهفرر ٚ ٠٪ايشاٝـرر ،١تؼررٌُ
ايٛقا ١ٜعً ٢نافَ ١ظتٜٛال ايٓظاّ ايـر ٚ ،ٞالـ ٍٛعً ٢ا٭د ١ٜٚايلشٚس ١ٜب طعاس َٝظٛس.٠
 دَررخ املؼررانٌ ايـررر١ٝ

ا٫طرررتاتٝحٝال  ٚايظٝاطررال  ٚايررااَخ املتعًكرر ١بايكلررا ٤عًرر ٢ايفكررش ٚ

كٝررل

ايتُٓ ١ٝاملظتذاَ.١
 تٛج ٝر٘ اجلٗررٛد ايبرثٝرر ١ذمرر ٛايكلرراٜا ايـررر ١ٝرال ا٭ٚيٜٛرر ٚ - ١تطبٝررل ْتررا٥خ ايبرررٛث عًٗٝررا  -ااؿرر١
ايكلاٜا اييت متع ايف٦ال ايظهاْ ١ٝايلعٝف ٚ ١املعشك ١يٲؿاب ١با٭َشاض.
 تعضٜررض تهرراف ٪ايفررشق

الـرر ٍٛعًرر ٢اررذَال ايـررر ٚ ١ايتعًرر ٚ ِٝايتررذسٜد  ٚاملعاجلرر ٚ ١ايتهٓٛيٛجٝررا

ايطب ٚ ١ٝاٖ٫تُاّ باٯثاس اجلاْب ١ٝيظ ٤ٛايـر.١
 تكذَ ِٜظاعذال تكَٓ ٚ ١ٝاي ١ٝإىل ايبًذإ ايٓاَٝر ٚ ١ايبًرذإ ايريت مترش اقتـرادٜاتٗا مبشذًر ١اْتكايٝر ١يتٓفٝرز
إطرررتاتٝح ١ٝايـررر ١يًحُٝررع ،مبررا

ريررو أْظُرر ١املعًَٛررال ايـررر ٚ ١ٝقٛاعررذ ايبٝاْررال املتهاًَرر ١عررٔ تررب تُٓٝرر١

ؿر.١ٝ
 إ ٬م َبادسال دٚي ١ٝيبٓا ٤ايكذسال ،تظاعذ

تك ِٝٝايشٚابط بني ايـر ٚ ١ايب ٚ ،١٦ٝتظرتفٝذ َرٔ املعراسف

املهتظب َٔ ١أجٌ تٗ ١٦ٝاطتحابال أنثش فعاي ١ٝإصا ٤ا٭اطاس ايب ١ٝ٦ٝاييت تٗذد ؿر ١اٱْظإ.
ْ كٌ ْ ٚؼش ايتهٓٛيٛجٝا بؼشَ ٚتفل عًٗٝا ،تؼٌُ إقاَ ١ػشانال َتعذد ٠اجملا٫ل َرع ايكطراعني ايعراّ
 ٚاخلاق يت َني الـ ٍٛعً ٢اخلذَ ١ايـر.١ٝ
 تعضٜض بشاَخ َٓظُ ١ايعٌُ ايذٚيَٓ ٚ ١ٝظُ ١ايـر ١ايعامل ١ٝيتخفٝ

ْظب ١ايٛفٝرال  ٚاٱؿرابال  ٚا٭َرشاض

املٗٓ ٚ ،١ٝسبط ايـر ١املٗٓ ١ٝبترظني ايـر ١ايعاَ ١نٛط ١ًٝيتعضٜض ايـر ١ايعاَ ٚ ١ايتٛع ١ٝايـر.١ٝ
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ثاهيا :املوارد البشرية:

طٓرا َٔ ٍٚاٖ ٍ٬زا احملرٛس إعطراْ ٤ظرش ٠عاَر ١عرٔ أذرذ ايشنرا٥ض ا٭طاطر١ٝ
املٛاسد ايبؼش ١ٜملا ي٘ َٔ أثش بايي ا٭ُٖ ١ٝعً٢

بٝعتْ٘ٛ ،ع٘  ٚاملتُثٌ

أ ٟتٓظرَُٗ ،ِٝرا ناْرمل

ٝع املظتٜٛال.

 .0مفهوم املوارد البشريــة:

يكررذ أظٗررشل ا٭فرراث

جمرراٍ ايعًرر ّٛايظررًٛن ١ٝإٔ املررٛاسد ايبؼررشَ ٚ ١ٜعاًَتٗررا نُررٛسد بررذَ ٫ررٔ اعتباسٖررا

عاَ رٌ َررٔ عٛاَررٌ اٱْترراد نررشأغ املرراٍ ٚاملررٛاد اخلرراّ  ٚاٯ٫ل  ٚاملعررذال  ٚايٛقررمل ٚ ،اعتبرراس املررٛسد ايبؼررش ٟإْظررإ
ٜترشى ٜ ٚتـشف عً ٢أطاغ َؼراعش ٚ ٙعٛا فر٘ ،ميهرٔ إٔ سمكرل فٛا٥رذ َ ٚضاٜرا يهرٌ َرٔ املٓظُر ٚ ١يٓفظر٘ٚ ،
بزيو اصداد اٖ٫تُاّ باملٛسد ايبؼش ٚ ٟإبشاص جمُٛع َٔ ١اخلـا٥ف اييت متٝض املٛاسد ايبؼرش ١ٜعرٔ

ٖرا َرٔ املرٛاسد

اٱْتاج ١ٝا٭اش ٣نُا :ًٜٞ
 املٛاسد ايبؼش ١ٜتفهش ٚ

ًٌ َا ٜتاح هلا َٔ َعًَٛال فٗ ٞقادس ٠عً ٢ا٫اتٝاس.

 املٛاسد ايبؼش ١ٜهلا قذسال َٗ ٚاسال  ٚبايتاي ٞايكذس ٠عً ٢ايتُٝض.
 املٛاسد ايبؼش ١ٜهلا َؼاعش  ٚأذاطٝع  ٚاْفعا٫ل  َٔ ٚثِ هلا اجتاٖال .ٍَٛٝ ٚ
 املٛاسد ايبؼش ١ٜهلا ايكذس٠

اختار َٛاقن أثٓا ٤ايعٌُ  ٚاٱْتاد.

عًرر ٢كرر ٤ٛاخلـررا٥ف ايظررابك ١ميهررٔ إٔ تعررشف املررٛاسد ايبؼررش ١ٜب ْٗررا ذحررِ ايكرر ٣ٛايعاًَرر ،١أ ٟجمُٛعرر١
ا٭فشاد  ٚاجلُاعال ايريت تهر ٕٛامل٪طظر١

ٚقرمل َعرني ٚ ،شمتًرن ٖر ٤٫٪ا٭فرشاد َرٔ ذٝرث تهر ٚ ِٜٗٓٛاراتِٗ،

طررًٛنِٗ ،اجتاٖرراتِٗ ُ ٚررٛذِٗ ،نُررا شمتًفررٕٛ
تتُٝض ٖز ٙاملٛاسد عَُٛا:

ٚظررا٥فِٗ َٚظررتٜٛاتِٗ اٱداسٜررٚ ١

َظرراساتِٗ ايٛظٝفٝررٚ .١

8

َ عذٍ قَ ١ُٝلاف ١يًٝذ ايعاًَ ٚ :١ريو ػش كشٚس ٟب ٕ ٜك ّٛنٌ فشد

َٓـب٘ خبًل قَ ١ُٝلاف ١يعًُر٘

 ٚايك ١ُٝتتفاٚل َٔ َٓـد ٯاش.
َ ظت ٣ٛايت ٖ ٚ ٌٝاخلا :٠فبع
 ٚيهٔ

املٓاؿد

تاد إىل ت ٖ ٌٝأنثش َٔ جمشد اَت٬ى ارا ٚ ٠ايعهرع ؿررٝح

ٖزا ايعـش تعط ٢أٚي ١ٜٛبايت ١يًت ٖ ٌٝايزٜ ٟؼهٌ ايفشم بني امل٪طظَٓٚ ١افظٗٝا.

َ ذ ٠الٝا ٠املٗٓ :١ٝفهٌ َٛسد بؼش ٟدااٌ امل٪طظ ١إ ٚ ٫ي٘ َذ ٠ذٝا ١َٝٓٗ ٠تبذأ بايتٛظٝن ٚتٓتٗ ٞبايتكاعذ.
ٜ ٫ كـذ بعباس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜجمشد ا٭فشاد فكط  ٚاعتباسِٖ ِٖ املٛسد  ٚيهرٔ ا٭فرشاد ٖرِ ايرز ٜٔميتًهرٕٛ
املٛاسد ،بُٓٝا ٖز ٙا٭ا  ٖٞ ٠اييت تؼهٌ عاٌَ ايٓحاح ا٭نا يًُ٪طظ.١
إٕ اٖ٫تُاّ  ٚايٓٗٛض باملٛاسد ايبؼشٜ ١ٜظتذع ٞاٖ٫تُاّ مبحُٛعَ ١رٔ ا٭ْؼرط ٚ ١ايريت تعترا أطاطرا يتُٓٝتر٘
ٚ

422

ظني ْٛعٝت٘ َٔ ،بني ٖز ٙا٭ْؼط:١
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 ايتعًر ِٝبـررف ١عاَررَ ٚ ١شانررض ايترذسٜد املٗ ر
ا٭ْؼط ١ت٪ثش

 ٚايتعًرر ِٝايف ر

بـرف ١ااؿرر :١إر إٔ اٖ٫تُرراّ بٗررزٙ

ْٛع ٚ ١ٝنفا ١ٜاملٛاسد ايبؼش.١ٜ

 اخلذَال ايـر :١ٝذٝث أْٗا ت٪ثش
ْٛ ٚعا عرٔ شٜرل ايتر ث

املٛاسد ايبؼش ١ٜنُا ْٛ ٚعا؛ نُا عٔ شٜل ختفرٝ

ايٛفٝرال،

َكاَٚر ١ا٭فرشاد يٮَرشاض  ٚصٜراد ٠ذٜٛٝر ١ايعٓـرش ايبؼرشَ ٚ ٟرٔ ثرِ نفاٜتر٘

اٱْتاج.١ٝ
 .5أىمية املوارد البشريـــة:

يكررذ فلررٌ اا تعرراىل ب ر ايبؼررش عًرر ٢طررا٥ش املخًٛقررال ا٭اررشَ ٚ ٣ررٓرِٗ ْعُرر ١ايعكررٌ  ٚايررتفه ٚ ،أفررشد
ايكرشإٓ ايهرشَٛ ِٜقعرا َُٗرا ،إر رنرشل ٖاترإ ايهًُترإ

٭ؿراب ايعكر ٚ ٍٛا٭يبراب

( )83آٜرَٛ ١صعر ١عًر٢

( )65طررٛس ٠نشميرر ،١أ ٟبٓظرربَ )%5:( ١ررٔ جمُررٛع طررٛس ايكررشإٓ ايهرش ِٜايبايترر )336( ١طررٛسٖٚ ،٠ررْ ٞظررب ١يٝظررمل
بايكً ٚ .١ًٝتؼ إىل أُٖ ١ٝايذٚس ايز٪ٜ ٟد ٚ ْ٘ٚذحِ املظٚ٪ي ١ٝاملًكا ٠عً ِٗٝإصا ٤ايذٚ ٜٔايذْٝا.
يت نٝررذ ٖررزا ايتفلررٜ ٌٝرربني اجلررذ ٍٚسقررِ ()3عررذد َررشال نًُررال (ايبؼررش ،ب ر آدّ ،اٱْظررإ)
ايهشٚ ،ِٜيعٌ تًو الكا٥ل ايذاَت ٞ ٖ ١اييت دفعمل بعر

ايهتراب  ٚا٫قتـرادٜني

ايكررشإٓ

َكذَتر٘ املفهرش ا٫قتـرادٟ

ا٫دمًٝض ٟايفشٜذ َاسػاٍ " "A. Marshallطٓ 3;6; ١إٔ ايبؼش ٜعذ ٚسأغ َاٍ زمد إٔ ٜظتثُشٚ ،أ ًكرٛا عًر ٢ريرو
"سأغ املاٍ ايبؼش "ٟيٲفاد َٔ ٠إَهاْٝات٘  ٚاقات٘ يًبٓا ٚ ٤اٱبذاع

اطتثُاس باق ٞسٚ٩غ ا٭َٛاٍ املاد.١ٜ

اجلذ :10 ٍٚعذد َشال نًُال(ايبؼش ،ب آدّ ،اٱْظإ)
ايهًُررررررر ١

عذد ايظٛس

عذد اٯٜال

طٛس ايكشإٓ ايهشِٜ

ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦يٰٜال

ايبؼش

43

4:

73

اٱْظإ

39

42

58

آدّ

5

9

35

اجملُٛع

63

77

322

ب

املـذس :عادٍ ذشذٛؾ املفشج ،ٞؿاحل أمحذ عً ،ٞسأغ املاٍ ايفهش - ٟشم قٝاط٘  ٚأطايٝد احملافظ ١عً ،- ٘ٝاملٓظُ١
ايعشب ١ٝيًتُٓ ١ٝاٱداس ،١ٜايكاٖش.4225 ،٠

ثالجا :حتكيل مؤشرات التنمية الصخية املستدامة و هتائجها عكى املورد البشري –دراسة مقارهة:-

طررٓرا ٍٚإبررشاص دٚس ايتُٓٝرر ١ايـررر ١ٝن ذررذ أبررشص َررذا٬ل ايتُٓٝرر ١املظررتذاَ١
ايرتنٝرض عًرَ ٢كاسْرَ ١ظراٖش ايتُٓٝر ١ايـرر ١ٝاملظرتذاَ١
عً ٢املٛاسد ايبؼش١ٜ

ايذٚيرر ١املعٓٝررَ ،١ررٔ اررٍ٬

ايبًرذإ ايرث٬ث (اجلضا٥رش ،املترشب  ٚترْٛع)  ٚت ث ٖرا

تًو ايذ.ٍٚ

 .0معكومات عامة حول الدول موضوع الدراسة:

طٓرا ٍٚايتعشٜن بايذ ٍٚايث٬ث َٛكٛع ايذساط َٔ ١صاٜٚتني؛ ايذمي ٛشاف ٚ ١ٝاجلتشاف َٔ ١ٝجَٗ ٚ ،١رٔ جٗر١
أاش٪َ ٣ػش ايتُٓ ١ٝايبؼش.)HDI( ١ٜ
 .0.0اخلصائص اجلغرافية و الدميوغرافية لكدول موضوع الدراسة:
« مجلة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد حمه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،الع دد  ،9ديسمبر 5103

422

التنمية الصحية املشتدامة و نتائجها على املورد البشري -دراسة مقارنة اجلزائر ،تونص و املغرب-

طٓرا َٔ ٍٚاٖ ٍ٬زا ايعٓـش إعطرا ٤بعر
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املُٝرضال  ٚاخلـرا٥ف ايريت متٝرض ايرذَٛ ٍٚكرٛع ايذساطر ١أٚ ٫

ٖر ٞاجلضا٥رش ،املترشب  ٚترْ ٛع .ا ااتٝرراس ٖرز ٙايرذْ ٍٚظرشا يكشبٗرا اجلتررشا  ،املاكر ٞاملؼررتى ٚ ،نرزا إَهاْٝرر١
املكاسْ ١املتحاْظ ١ب.ِٗٓٝ
تٌ اجلضا٥ش املظاذ ١ا٭نا جتشافٝا عً ٢ؿعٝذ املتشب ايعشب ،ٞايعا ايعشب ٚ ٞايكراس ٠اٱفشٜكٝر ١مبظراذ١
تعرررادٍ 45:3963نًرررِ ،4تًٗٝرررا املترررشب مبظررراذ ١تعرررادٍ  932:72نًر رِ 4أَرررا ترررْٛع فترتبرررع عًرررَ ٢ظررراذ ١تعرررادٍ
38663:نًِ 4عً ٢ايـعٝذ ايذمي ٛشا تبك ٢اجلضا٥ش ذايٝا ٚعً ٢املرذ ٣املتٛطرط ذظرد ايتكرذٜشال

ترٌ املشتبر١

ا٭ٚىل عًرَ ٢ظررت ٣ٛاملترشب ايعشبرر ،ٞايؼرهٌ سقررِ (ٜ )3ربني تطررٛس عرذد ايظررهإ ٜ ٚكراسٕ دٜٓاَٝهٝررٖ ١رزا ايتطررٛس
اْط٬قا َٔ ٬ٜ .3;82ذظ تكاسب

عذد طهإ اجلضا٥ش  ٚاملتشب

ايفرت ]3;:2 3;82[ ٠ثِ تفاٚل فٝرن أارز

ا٫تظرراع يـرراحل اجلضا٥ررش اْط٬قررا َررٔ  ،3;;2أَررا تررْٛع فعررذد طررهاْٗا ٜ ٫ضٜررذ عررٔ ثًررث طررهإ اجلضا٥ررش أٚ
املتشب ا ٍ٬نٌ طٓٛال املكاسْ ١املتطشم هلا.
ايؼهٌ َ :10كاسْ ١تطٛس عذد ايظهإ

اجلضا٥ش ٚاملتشب ٚتْٛع يًفرت5102-0691 ٠

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط  ٚبا٫عتُاد عً ٢أسقاّ اخلُع طٓٛال ا٭ا ٠
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ  ٚتكذٜشال املٓظُ ١ايعامل ١ٝيًـر)OMS(١

.5.0مقارهة تصنيف الدول حسب معيار التنمية البشرية (<)HDI

ذظد آاش تـٓٝن ايزٜ ٟعٛد إىل طٓ ،4234 ١ؿٓفمل اجلضا٥ش
َباػش ٠تْٛع

املشتب;6 ١عاملٝا مب٪ػش قذس ،2.934 ٙأَا املترشب فرتِ تـرٓٝف٘

عًُرا إٔ َ٪ػرش ايتُٓٝر ١ايبؼرشٜ ١ٜرتت

املشتبر 352 ١مب٪ػرش قرذس.2.7;3 ٙ

اجملراٍ [ٖ ٚ ]2،3ر ٛحمـرً ١جمُٛعرَ ١رٔ املرذا٬ل َٓٗرا تٛقرع الٝرا ٠عٓرذ

امل٬ٝدْ ،ظب ١ايتعً ٚ ِٝايكذس ٠ايؼشا ١ٝ٥يًُٛا ٔ.

424

املشتب;5 ١عاملٝا مب٪ػش قرذس ،2.935 ٙتًٗٝرا

9

« مجلة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد حمه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،الع دد  ،9ديسمبر 5103

DOI: 10.12816/0017488

التنمية الصحية املشتدامة و نتائجها على املورد البشري -دراسة مقارنة اجلزائر ،تونص و املغرب-

ايؼهٌ َ :15كاسْ ١تطٛس عذد َ٪ػش ايتُٓ ١ٝايبؼش١ٜ

اجلضا٥ش ٚاملتشب ٚتْٛع يًفرت5102-0691 ٠

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ  ٚتكذٜشال ايبٓو ايعامل)La banque mondiale( ٞ

ذظرد َ٪ػرش ايتُٓٝر ١ايبؼرش ١ٜاملٛكرٛع ميهرٔ تـررٓٝن ايرذ ٍٚايرث٬ث نرذ ٍٚرال اٖتُراّ َتٛطرط بايتُٓٝرر١
ايبؼش ،١ٜعًُا إٔ ٖزا امل٪ػش

تطرٛس َظرتُش اْط٬قرا َرٔ طرٓ 3;:2 ١طرحًمل اجلضا٥رش  ٚترْٛع َعرذ٫ل َتطابكر١

ْٛعا َا ا ٍ٬طٓٛال جماٍ املكاسْ ،١باملكابٌ ٖٓاى تفاٚل ٚاكح بُٗٓٝا  ٚاملتشب َٔ جٗ ١أارش ٣ارْ ٍ٬فرع ايفررت.٠
 ٚايؼهٌ سقِ (ٜ )4كاسٕ تطٛس تـٓٝن ايذ ٍٚايث٬ث ٚفل َ٪ػش ايتُٓ ١ٝايبؼش)HDI(١ٜ
 .5حتكيل املؤشرات العامة لكتنمية الصخية املستدامة:

طٓرا ٍٚفُٝرا ًٜر ٞعرشض،

ًٝرٌ َ ٚكاسْر٪َ ١ػرشال يًتُٓٝر ١ايـرر١ٝ

ايبًرذإ املعٓٝر ١بايذساطرَ ١رٔ ارٍ٬

أسبعَ ١ذا٬ل (َتٛطط اٱْفام ايفشد ٟعً ٢ايـر ،١ذحرِ اجلٗرٛد املبزٚيرَ ١رٔ أجرٌ ايٛقاٜرَ ١رٔ ا٭َرشاض ،ذحرِ
اٱَهاْٝال املاد ١ٜاملشؿٛد ٠يًع٬د ،ذحِ املٛاسد ايبؼش ١ٜاملشؿٛد ٠يًع٬د).
 .0.5مقارهة هصيب الفرد مو اإلهفاق العام عكى الصخة:

ميثٌ َتٛطرط اٱْفرام ايفرشد ٟعًر ٢ايـرر ،١جمُرٛع ذحرِ اٱْفرام ايعراّ عًر ٢ايـرر ١إىل عرذد ايظرهإ
طَٓ ١ع١ٓٝ

ايذٚي ١املعٓ َٔ .١ٝا ٍ٬ايؼهٌ سقِ (٬ْ )5ذظ استفاع َظتُش هلزا اٱْفرام ايفرشدٟ

َٔ طٓ ١إىل أاش ٚ ٣يهٔ مبظتٜٛال خمتًف .١طرٓرا ٍٚفُٝرا ًٜر ٞتفـرٚ ٌٝ

ايرذ ٍٚايرث٬ث

ًٝرٌ ٖرزا ا٫ارت٬ف بذ٫ير ١نرٌ دٚير١

عً ٢ذذ.٣
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اجلضا٥ش ٚاملتشب ٚتْٛع يًفرت5102-0662 ٠

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ  ٚتكذٜشال ايبٓو ايعاملOMS ٞ

 ا تظرحٌٝ

ايفررتَ ٠رٔ طرٓ 3;;7 ١إىل اٜرَ 4233 ١عرذٍ رَٛ ٛجرد هلرزا ايٓرٛع َرٔ ايٓفكرال

بٓظب ، %484 ١نُا ا تظحٌٝ

اجلضا٥ررش

ْفع ايفررتَ ٠تٛطرط إْفرام طرٓ ٟٛيًفرشد قرذس .$328.; ٙا تظرح ٌٝأنرا إْفرام

َتٛطط يًفشد طٓ 4233 ١بٛاقع ٚ ،$446.:أقٌ َتٛطط طحٌ طٓ 3;;; ١بٛاقع .$77.7

 بك ٞإْفام ايفشد عً ٢ايـر١
 ،%328نُا ا تظحٌٝ

تْٛع ٖ ٛا٭نا

ايفرت 3;;7 ٠إىل ا 4233 ١ٜمبعذٍ رَٛ ٛجرد قرذسٙ

ْفع ايفرتَ ٠تٛطط إْفام طٓ ٟٛيًفشد قرذس .$394.3 ٙا تظرح ٌٝأنرا َتٛطرط إْفرام

طٓ 4233 ١بٛاقع  ،$488.8أَا أقٌ َتٛطط فظحٌ طٓ 3;;9 ١بٛاقع .$338.5

ٜ عتا إْفام ايفشد عً ٢ايـر١

املتشب َتٛاكع َٔ ْاذ ١ٝالحِ باملكاسَْ ١رع اجلضا٥رش  ٚترْٛع ،ذٝرث ا

تظررحَ ٌٝتٛطررط إْفررام ايفررشد ايظررٓ ٟٛقررذس ،$;8.7 ٙنُررا ا تظررحٌٝ

ايفرررت 3;;7 ٠إىل اٜررَ 4233 ١عررذٍ ررٛ

َٛجرد قرذس .%4:: ٙا تظرح ٌٝأنرا َتٛطرط إْفرام طرٓ 4233 ١بٛاقرع ; ٚ ،$3:7.أقرٌ َتٛطرط طرٓ 3;;7 ١بٛاقرع
;.$69.

َٔ اٖ ٍ٬ز ٙاملكاسْٜ ١ظٗش جًٝا ذحِ اٱْفام ايفرشد ٟعًر ٢ايـرر١
ْٛعا َا  ٚمبتٛطط إْفام يًفشد تعذ ٣ريرو املظرحٌ

اجلضا٥رش ٚ

َ٬ذظرر ١أٜلررا ايكفررض ٠ايرريت طررحًٗا َتٛطررط إْفررام ايفررشد
ا٬ي٘ عتب447 ١

422

ترْٛع ايرز ٟتضاٜرذ مبعرذ٫ل َظرتكش٠

املشتبر ١ايثايثرَ ١را ا تظرحً٘ٝ

اجلضا٥ررش ٫طررُٝا

املترشب .ميهرٔ

ايظررٓٛال ا٭ار  ٠ايررز ٟتعررذَ ٣ررٔ

10
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 .5.5اجلهود املبذولة لكوقاية مو األمراض لدى األطفال:

تعتا ايٛقا ١ٜحمٌ اٖتُاّ جٌ املٓظَٛال ايـر١ٝ

ايعا ْظشا ملا هلا َٔ ٚقع ازمراب ٞعًر ٢ا٭ رشاف ايرث٬ث

امله ١ْٛيًُٓظ ١َٛايـر ١ ٝايٝٓ ٛر ( ١ايرد ايعر٬دَ ،كرذّ ايعر٬د  ٚاجلٗرال املُٛير ١ير٘) .متثرٌ ايٛقاٜرَ ١رٔ ا٭َرشاض
َررٔ ارر ٍ٬ايتطعرر ِٝايررزٜ ٟظررتفاد َٓرر٘ ا٭ فرراٍ

ايظررٓٛال ا٭ٚىل َررٔ ذٝرراتِٗ اطررتثُاس ذكٝكررٞ

ايبؼش ،ٟفٝث ٜتِ إْفام ايكً َٔ ٌٝأجٌ الـ ٍٛعًَٝ ٢ضال ؿر ،١ٝاجتُاع ٚ ١ٝاقتـاد١ٜ

ؿررر ١املررٛسد

ٖ َٔ ١زا ايفشد.

ايؼهٌ ْ :12ظب ١ا٫طتفاد َٔ ٠ايتطع ِٝكذ ا٭َشاض (ايذٜفت ٜا ،ايظعاٍ ايذٜهٚ ،ٞايتٝتاْٛغ)
يٮ فاٍ بني  50 ٚ 05ػٗشا

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ  ٚتكذٜشال ايبٓو ايعاملOMS ٞ

َررٔ ارر ٍ٬ايؼررهٌ سقررِ ( )6ميهررٔ أاررز ْظررش ٠ذرر ٍٛاجلٗررٛد املبزٚيررَ ١ررٔ ررشف اجلٗررال ايٛؿررَ ١ٝررٔ أجررٌ
ايكلا ٤عً ٢أَشاض ناْمل فُٝا طبل

ـرذ أسٚاح نرث  ٚ ٠تثكرٌ َعرذ٫ل ٚفٝرال ا٭ فراٍ ار ٍ٬طرٓٛال ذٝراتِٗ

ا٭ٚىلٖ َٔ ،ز ٙا٭َرشاض (ايرذفت ٜا ،ايظرعاٍ ايرذٜهٚ ٞايتٝتراْٛغ) .طرٓرا ٍٚفُٝرا ًٜرٞ

ًٝرٌ َعًَٛرال ايؼرهٌ

سقِ ( َٔ )6ا ٍ٬عشض ْتا٥خ اجلٗٛد املبزٚي َٔ ١شف نٌ دٚي ١عً ٢ذذ ٣ثِ َكاسْ ١ايٓتا٥خ فُٝا بٗٓٝا.
 طحًمل اجلضا٥ش ا 48 ٍ٬طٓ 3;:7 َٔ - ١إىل اَ - 4233 ١ٜعذٍ  ٛيًتطع ِٝكرذ ا٭َرشاض ايرث٬ث قرذسٙ
 ٚ ، %5:قررذ ا تظررح ٌٝاررْ ٍ٬فررع ايفرررتَ ٠تٛطررط طررٓ ٟٛي٬طررتفادَ ٠ررٔ ايتطعرر ِٝكررذ ا٭َررشاض ايررث٬ث قررذسٙ
 .%:9.5ا تظح ٌٝأعًرَ ٢عرذٍ يًتطعر ِٝكرذ ا٭َرشاض ايرث٬ث طرٓ١

ٚؿرٌ إىل  %;7أَرا أقرٌ َعرذٍ فظرحٌ

طٓ 3;:7 ١بٛاقع ;.%8
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 طحًمل تْٛع ا 48 ٍ٬طٓ 3;:7 َٔ - ١إىل اٜرَ - 4233 ١عرذٍ ر ٛيًتطعر ِٝكرذ ا٭َرشاض ايرث٬ث قرذسٙ
 ٚ ،%62قررذ ا تظررح ٌٝارر ْ ٍ٬فررع ايفرررتَ ٠تٛطررط طررٓ ٟٛي٬طررتفادَ ٠ررٔ ايتطعرر ِٝكررذ ا٭َررشاض ايررث٬ث قررذسٙ
 . %;3.9ا تظح ٌٝأعًَ ٢عذٍ يًتطع ِٝكذ ا٭َشاض ايث٬ث طٓٚ 422; ١ؿٌ إىل ;; %أَا أقٌ َعذٍ فظرحٌ طرٓ١
 3;:7بٛاقع .%92

 طحًمل املتشب ا48 ٍ٬طٓ 3;:7 َٔ- ١إىل اٜرَ - 4233 ١عرذٍ ر ٛيًتطعر ِٝكرذ ا٭َرشاض ايرث٬ث قرذسٙ
 ٚ ، %;6قذ ا تظح ٌٝاْ ٍ٬فع ايفرتَ ٠تٛطط طرٓ ٟٛي٬طرتفادَ ٠رٔ ايتطعر ِٝكرذ ا٭َرشاض ايرث٬ث قرذسٙ

.%

ا تظح ٌٝأعًَ ٢عذٍ يًتطع ِٝكذ ا٭َشاض ايرث٬ث طرٓٚ 4233 ١ؿرٌ إىل ;; %أَرا أقرٌ َعرذٍ فظرحٌ طرٓ3;:7 ١
بٛاقع .%73

عً ٢ايش ِ َٔ ت اش املتشب عٔ اجلضا٥ش  ٚتْٛع

جماٍ ايٛقاٜرَ ١رٔ ا٭َرشاض ايرث٬ث إىل اٜر ،3;;7١إ٫

أْ٘ طحٌ قفضْٛ ٠عٝر ١بذاٜرَ ١رٔ طرَٓ 3;;7 ١تحراٚصا اجلضا٥رش  ٚترْٛع مبعرذ٫ل تطعر ِٝقٝاطر ١ٝقشبرمل  .%322تبكر٢
تْٛع

َشاتد َتكذَ ١ا 48 ٍ٬طٓ ١ايظابك َٔ ١ا ٍ٬تظحَ ٌٝعرذ٫ل َظرتكش ٠جراٚصل

ايرد ا٭ذٝرإ َعرذٍ

 11.%;2أَرا ا جلضا٥ررش فكرذ طررحًمل جٗررٛدا َعتراْ ٠ظررشا يهررا املظراذ ١اجلتشافٝرر ،١عررذد ايظرهإ ٚاْتؼرراسِٖ عًرر٢
َظاذال جتشافٚ ١ٝاطع ٚ .١ايؼهٌ سقِ (ٜ )6اص ْتا٥خ املكاسْ ١املتٛؿٌ إيٗٝا.
.1.5مقارهة اإلمكاهيات املادية املرصودة لكعالج:

طٓرا ٍٚفُٝا ًٜرَ ٞكاسْرْ ١رٛع َرٔ اٱَهاْٝرال املادٜر ١املشؿرٛدَ ٠رٔ رشف املٓظَٛر ١ايـرر ١ٝي٬طرتحاب ١إىل
َتطًبررال ايعرر٬د ايرريت ٜبررذٜٗا طررهإ ايبًررذإ ايررث٬ث .ا٭طررش ٠ا٫طتؼررفا ١ٝ٥املعٓٝررٖ ١رر ٞتًررو املتعًكرر ١باملظتؼررفٝال
ايعَُٝٛررَُٗ ١ررا ااتًررن َظررت ٣ٛختــررٗا ،ايعٝررادال اخلاؿرر ،١باٱكرراف ١إىل َظتؼررفٝال ا٭َررشاض ايعكًٝررَ ...١ررٔ
ا ٍ٬ايؼهٌ سقِ ( )7ميهٔ ايٛقٛف عًر ٢اجلٗرٛد املبزٚيرَ ١رٔ رشف الهَٛرال املتتايٝر ١عَُٛرا ٚٚصاس ٠ايـرر١
اـٛؿا يٲجاب ١عًً ٢د ايظهإ فُٝا ٜتعًل بايع٬د أ٫طتؼرفا .ٞ٥طرٓرا ٍٚفُٝرا ًٜرٞ
سقِ ( َٔ )7اَ ٍ٬كاسْْ ١ظب ١عذد ا٭طش ٠ا٫طتؼفا ١ٝ٥إىل 3222طانٔ ٚ

422

ًٝرٌ َعًَٛرال ايؼرهٌ

ًًٗٝا بني ايبًذإ ايث٬ث.
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ايؼهٌ َ :12تٛطط عذد ا٭طش ٠ا٫طتؼفا١ٝ٥

اجلضا٥ش ٚاملتشب ٚتْٛع يًفرت5100-0691 ٠

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ

OMS

 طررحًمل اجلضا٥ررش اررر ٍ٬ايفرررت 3;82 ٠إىل اٜرررَ - 4229 ١عررذٍ ررر ٛطررايد يٮطرررش ٠ا٫طتؼررفا ١ٝ٥بايٓظرررب١
يررر3222طرررانٔ قرررذس ٚ ، %69 ٙقررذ ا تظرررحٌٝ

ْفرررع ايفرررتَ ٠تٛطرررط طرررٓ ٟٛيٮطررش ٠ا٫طتؼرررفا ١ٝ٥قرررذسٙ

طشٜش3222طرانٔ .ا تظرح ٌٝأعًرْ ٢ظرب ١طرٓٚ 3;82 ١ؿرًمل إىل  5.4طرشٜش3222طرانٔ ،أَرا أقرٌ َعرذٍ فظرحٌ
طرٓ 4229 ١بٛاقرع 3.83طرشٜش 3222طرانٔ .تبكر ٢اجلضا٥رش تظرترٛر عًر ٢أنرا عرذد َرٔ ا٭طرش ٠ا٫طتؼرفاْ ١ٝ٥ظرشا
ملتٛطط عذد ا٭طش ٚ ٠نزا عذد طهاْٗا.
 طرحًمل ترْٛع ار72 ٍ٬طرَٓ - ١رٔ  3;82إىل اٜرَ - 4232 ١عرذٍ ر ٛطرايد يٮطرش ٠ا٫طتؼرفا ١ٝ٥بايٓظرب١
يرررر3222طرررانٔ قرررذس ٚ ، %37 ٙقرررذ ا تظرررحٌٝ

ْفرررع ايفررررتَ ٠تٛطرررط طرررٓ ٟٛيٮطرررش ٠ا٫طتؼرررفا ١ٝ٥قرررذس4.3 ٙ

طرررشٜش3222طرررانٖٔ ٚ ،ررر ٛثررراْ ٞأنرررا َتٛطرررط بعرررذ اجلضا٥رررش .ا تظرررح ٌٝأعًرررْ ٢ظرررب ١طرررٓٚ 3;;4 ١ؿرررًمل إىل
5.3طشٜش3222طانٔ ،أَا أقٌ َعذٍ فظحٌ طٓ١

بٛاقع 3.9طشٜش

طانٔ.

 طحًمل املتشب ا6; ٍ٬طرَٓ - ١رٔ  3;82إىل اٜرَ - 422; ١عرذٍ ر ٛطرايد يٮطرش ٠ا٫طتؼرفا ١ٝ٥بايٓظرب١
يرر3222طرانٔ

3.43

%53
3;82
4224


ا٭طش ٠إىل

2.:

3.8

3222

3222

3222

اٱَهاْٝال ايظشٜش ١ٜاملعشٚك َٔ ١شف املٓظَٛر ١ايـرر ١ٝاجلضا٥شٜر- ١فُٝرا ٜتعًرل مبتٛطرط عرذد
طانَٔ -تكاسبَ ١رع تًرو املتعًكر ١باملٓظَٛر ١ايـرر ١ٝايتْٛظر ٚ ١ٝأنرا َرٔ تًرو املتعًكر ١باملٓظَٛر١
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ايـررر ١ٝاملتشبٝرر .١باملكابررٌ َررٔ ْاذٝرر ١ذحررِ اٱَهاْٝررال ايظررشٜش١ٜ؛ فاملٓظَٛرر ١ايـررر ١ٝاجلضا٥شٜرر١
إَهاْٝال طشٜش ١ٜأنا بهث َٔ تًو املتعًك ١باملٓظ ١َٛايـر ١ٝايتْٛظ ٚ ١ٝاملتشب.١ٝ

ترر ٟٛعًرر٢

12

.2.5مقارهة املوارد البشرية املرصودة لكعالج:

تطشقٓا آْفا يٲَها ْٝال املاد ١ٜاملشؿرٛد ٠يًعر٬د َتُثًر١
ْررٛع آاررش َررٔ اٱَهاْٝررال ٜتُثررٌ
ٜكـذ با٭ با ٤نٌ َٔ سمٌُ ػٗاد٠

املررٛسد ايبؼررش ٟاملتُثررٌ

ا٭طرش ٠ا٫طتؼرفا ،١ٝ٥طرٓرا ٍٚفُٝرا ًٜرَ ٞكاسْر١
ا٭ بررا ٤مبختًررن ااتـاؿرراتِٗ

ايبًررذإ ايررث٬ث.

ايطد خت ٍٛي٘ ايع٬د ،ايتعًر ِٝايطرأ أ ٚايبررث ايعًُر ٞايطرأَ .رٔ ارٍ٬

ايؼهٌ سقرِ ( )8ميهرٔ ايٛقرٛف عًر ٢ذحرِ املرٛاسد ايبؼرش ١ٜاملٛنًر ١يًعر٬د  ٚنرزا َكاسْتٗرا برني ايبًرذإ ايرث٬ث
َٛكٛع ايذساط َٔ .١ار ٍ٬ايؼرهٌ سقرِ ( )8طرٓراَ ٍٚكاسْرْ ١ظرب ١عرذد ا٭ برا ٤إىل  3222طرانٔ ٚ

ًًٝرٗا برني

ايبًذإ ايث٬ث.
ايؼهٌ َ :19تٛطط عذد ا٭ با٤

اجلضا٥ش ٚاملتشب ٚتْٛع يًفرت5100-0691 ٠

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ

OMS

 طحًمل اجلضا٥ش ار 72 ٍ٬طرٓ ١أ ٟايفررت 3;82 ٠إىل اٜرَ - 4232 ١عرذٍ رَٛ ٛجرد يعرذد ا٭ برا ٤بايٓظرب١
ير3222طانٔ قذس ٚ %7;9 ٙقذ ا تظحٌٝ

ْفع ايفرتَ ٠تٛطط طٓ ٟٛيٮ برا ٤قرذس 2.9 ٙبٝرد 3222طرانٔ.

ا تظح ٌٝأعًْ ٢ظب ١طٓٚ 4232 ١ؿًمل إىل  3.43بٝد3222طانٔ ،أَا أقرٌ َعرذٍ فظرحٌ طرٓ 3;82 ١بٛاقرع 2.3

بٝد  3222طانٔ .عً ٢ايرش ِ َرٔ فكرذإ اجلضا٥رش أعًر ٢ايٓظرد يـراحل املٓظَٛر ١ايـرر ١ٝايتْٛظر ١ٝاْط٬قرا َرٔ
ايعؼررش ١ٜا٭ٚىل َررٔ ايك رشٕ ايٛاذررذ ٚايعؼررش ،ٜٔإ ٫إٔ عررذد ا٭ بررا ٤ايررزٜٓ ٜٔؼررطٕٛ
ٜتعذ ٣بهث َٔ ٜٓؼطٕٛ

422

املٓظَٛرر ١ايـررر ١ٝاجلضا٥شٜرر١

املٓظ ١َٛايـر ١ٝايتْٛظ.١ٝ
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 طحًمل تْٛع ا 72 ٍ٬طٓ ١أ ٟايفررت 3;82 ٠إىل اٜرَ - 4232 ١عرذٍ رَٛ ٛجرد  ٚنرب يعرذد ا٭ برا٤
بايٓظرب١

3222طرانٔ قرذس ٚ %3347 ٙقرذ ا تظرحٌٝ

ْفرع ايفررتَ ٠تٛطرط طرٓ ٟٛيٮ برا ٤قرذس 2.7 ٙبٝرد

3222طررانٔ .ا تظررح ٌٝأعًررْ ٢ظررب ١طررٓٚ 4226 ١ؿررًمل إىل  3.5بٝررد3222طررانٔ ،أَررا أقررٌ َعررذٍ فظررحٌ طررٓ١
 3;82بٛاقع  2.3بٝد 3222طانٔ .اذتًمل املٓظ ١َٛايـر ١ٝايتْٛظ ١ٝأعً ٢ايٓظد باملكاسْرَ ١رع املٓظَٛر ١ايـرر١ٝ
اجلضا٥ش ٚ ١ٜاملتشب ١ٝاْط٬قا َٔ طٓ 4222 ١بعذَا ا اذتهراس أعًر ٢ايٓظرد َرٔ رشف املٓظَٛر ١ايـرر ١ٝاجلضا٥شٜر١
يعؼشٜال عذٜذ.٠
 طحًمل املتشب ا 72 ٍ٬طٓ ١أ ٟايفرت 3;82 ٠إىل اَ - 4232 ١ٜعرذٍ رَٛ ٛجرد يعرذد ا٭ برا ٤بايٓظرب١
ير3222طانٔ قذس ٖٛ ٚ %6:5 ٙأبطَ َٔ ٧عذٍ  ٛا٭ با٤

اجلضا٥ش  ٚتْٛع ٚ ،قرذ ا تظرحٌٝ

ْفرع ايفررت٠

َتٛطرررررط طرررررٓ ٟٛيٮ برررررا ٤قرررررذس 2.5 ٙبٝرررررد 3222طرررررانٔ .ا تظرررررح ٌٝأعًرررررْ ٢ظرررررب ١طرررررٓٚ 4232 ١ؿرررررًمل إىل
 2.8بٝد 3222طانٔ ،أَا أقٌ َعذٍ فظحٌ طٓ 3;:3 ١بٛاقرع  2.3بٝرد 3222طرانٔ .تبكر ٢املٓظَٛر ١ايـرر١ٝ
املتشبٝرر ١بعٝررذ ٠عررٔ املٓظررَٛتني ايـرررٝتني يتررْٛع ٚاجلضا٥ررش َررٔ ْاذٝررَ ١عررذٍ ا٭ بررا ٤إىل 3222طررانٔ  ٚنررزا َررٔ
ْاذ ١ٝذحِ ا٭ با ٤باملكاسَْ ١ع املٓظ ١َٛايـر ١ٝاجلضا٥ش.١ٜ
زمرد ايتٜٓٛرر٘ إىل إٔ اجلٗررٛد املبزٚير ١يتهرر ٜٔٛا٭ بررا٤
ايثايث ١املتشبٖ ،زا بت

ايٓظش عٔ ْٛع ١ٝايته.ٜٔٛ

اجلضا٥رش ٖرر ٞا٭ٖررِ باملكاسْرَ ١ررع تررْٛع ٚ

املشتبرر١

13

 .1هتائج التنمية الصخية املستدامة عكى مدى و هوعية حياة املورد البشري (متوسط أمل احلياة):

ٜعتا َ٪ػش الٝاَ ٠عٝاس جٝذ يًرهِ عًْٛ ٢عٝر ١ايتُٓٝر ١ايـرر ١ٝاملظرتذاَ١

دٚيرَ ١عٓٝر .١عًر ٢ايرش ِ َرٔ

إٔ ايتُٓ ١ٝايـرَ ٖٞ ١ٝتت ٚاذذ َٔ بني َتت ال عذٜذ( ٠اقتـاد ٚ ١ٜاجتُاعٝر ٚ ١بٝ٦ٝر )١ايريت ترترهِ
املظتذاَ١

ايتُٓٝر١

دٚيَ ١ا ،إ ٫إٔ َتت ال ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝاملظتذاَ ١هلِ تر ث َباػرش عًر ٢أَرٌ ذٝرا ٠ايظرهإ َ ٚرٔ ثرِ

ا٫طتفاد َٔ ٠طٓٛال ذٝا ٠بـر ١جٝذ ٠ميهٔ َٔ ا٬هلا ا٫طتُشاس
طٓرا َٔ ٍٚا ٍ٬ايؼهٌ سقِ (َ )9كاسْٚ ١
يٓتا٥خ املتت ال ايـر ١ٝاييت ا عشكٗا آْفا

ايعٌُ ٚ

ًَ ٌٝتٛطط أٌَ الٝا٠

كٝل ايك ١ُٝامللاف.١

14

ايبًذإ ايث٬ث نترـر ٌٝذاؿرٌ

احملٛس ايثاْ.ٞ
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ايؼهٌ َ :10تٛطط الٝا٠
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اجلضا٥ش ٚاملتشب ٚتْٛع يًفرت5102-0691 ٠

ايظٓٛال (*) عباس ٠عٔ تكذٜشال َٓحض َٔ ٠شف  َٔ perspective mondeاٛ ٍ٬رد اذمذاس بظٝط
املـذس َٔ إعذاد ايباذثإ با٫عتُاد عً ٢أسقاّ

OMS

 طررحًمل اجلضا٥ررش ا ر 73 ٍ٬طررٓ - ١أ ٟايفرررت 3;82 ٠إىل اٜررَ - 4233 ١عررذٍ ررَٛ ٛجررد ملتٛطررط أَررٌ ذٝررا٠
ايظررهإ قررذس ٚ ، %75 ٙقررذ ا تظررحٌٝ

ْفررع ايفرررتَ ٠تٛطررط طررٓ ٟٛ٭َررٌ ذٝررا ٠ايظررهإ قررذس 82.9 ٙطررٓ .١ا

تظح ٌٝأعًَ ٢تٛطط أٌَ ذٝا ٠طٓٚ 4233 ١ؿٌ إىل 92.:طٓ ،١أَا أقٌ َتٛطط فظحٌ طرٓ 3;82 ١بٛاقرع 68.3طرٓ.١
ا تظررح ٌٝاستفرراع َظررتُش ملتٛطررط أَررٌ ذٝررا ٠ايظررهإ طررببٗا ايتررر٫ٛل ا٫جتُاعٝررٚ ١ا٫قتـرراد ١ٜايرريت ػررٗذتٗا
اجلضا٥ررش اررٍ٬

طررٓ ١ايظررابك ١ايرريت أدل إىل

ظررٔ ايكررذس ٠ايؼررشا ١ٝ٥يًُررٛا ٔ ٫ ٚطررُٝا ايتكررذّ

جمرراٍ ايطررد،

تررٛفش َررٛاسد َادٜرر ٚ ١بؼررش ١ٜيًعرر٬د ،تهررشٜع ايٛقاٜرر ٚ ١ارمفرراض عررذد ٚفٝررال ايشكررع ،ايكلررا ٤عًرر ٢ايعذٜررذ َررٔ
ا٭َشاض املعذ...١ٜ
 زمد ايتٓب ٘ٝإىل إٔ َتٛطط أٌَ الٝا ٠يذ ٣ايٓظا ٤أنا َٓ٘ يذ ٣ايشجاٍ ،ذٝث ا تظرحَ ٌٝتٛطرط أَرٌ
ذٝا ٠يذ ٣ايٓظا٤

طٓ 4233 ١قذس94.5: ٙطٓ ١أَا يذ ٣ايشجاٍ فتِ تظرحٌٝ

تظررحَ ٌٝتٛطررط أَررٌ ذٝررا ٠يرررذ ٣ايٓظررا٤
8;.79طٓ.١

ْفرع ايظرٓ8;.42 ١طرَٓ .١رٔ املتٛقرع

طررٓ 4236 ١قررذس94.:6ٙطررٓ ١أَرررا يررذ ٣ايشجرراٍ فُررٔ املتٛقررع تظرررحٌٝ

15

 طررحًمل تررْٛع ارر 73 ٍ٬طررٓ - ١أ ٟايفرررت 3;82 ٠إىل اٜررَ - 4233 ١عررذٍ ررَٛ ٛجررد ملتٛطررط أَررٌ ذٝررا٠
ايظررهإ قررذس ٚ ، %9: ٙقررذ ا تظررحٌٝ

ْفررع ايفرررتَ ٠تٛطررط طررٓ ٟٛ٭َررٌ ذٝررا ٠ايظررهإ قررذس 84.; ٙطررٓ .١ا

تظح ٌٝأعًَ ٢تٛطط أٌَ ذٝا ٠طٓٚ 4233 ١ؿرٌ إىل 96.:طرٓ ،١أَرا أقرٌ َتٛطرط فظرحٌ طرٓ 3;82 ١بٛاقرع 64طرٓ.١
ا تظح ٌٝاستفاع َظتُش ملتٛطط أٌَ ذٝا ٠ايظهإ طرببٗا ايترر٫ٛل ا٫جتُاعٝرٚ ١ا٫قتـراد ١ٜايريت ػرٗذتٗا ترْٛع
422
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ا73 ٍ٬طٓ ١ايظابك ١ايريت أدل إىل

ظرٔ ايكرذس ٠ايؼرشا ١ٝ٥يًُرٛا ٔ  ٚنرزا

ظرني ذايتر٘ ايـرر...١ٝزمد ايتٓبٝر٘

إىل إٔ َتٛطط أٌَ الٝا ٠يذ ٣ايٓظا ٤أنا َٓ٘ يذ ٣ايشجراٍ ،ذٝرث ا تظرحَ ٌٝتٛطرط أَرٌ ذٝرا ٠يرذ ٣ايٓظرا٤
طٓ 4233 ١قذس98.92 ٙطٓ ١أَا يذ ٣ايشجاٍ فتِ تظحٌٝ
ذٝا ٠يرذ ٣ايٓظرا٤

ْفع ايظٓ94.;2 ١طَٓ .١رٔ املتٛقرع تظرحَ ٌٝتٛطرط أَرٌ

طرٓ 4236 ١قرذس 99.22ٙطرٓ ١أَرا يرذ ٣ايشجراٍ فُرٔ املتٛقرع تظرح95.72 ٌٝطرٓ 16.١ذككرمل ترْٛع

طٓٛال ذٝا ٠إكاف١ٝ

تظحًٗا اجلضا٥ش ٚاملتشب ٜعض ٣ريرو أطاطرا لحرِ ْٛ ٚعٝر ١اخلرذَال ايـرر ١ٝايريت تٛفشٖرا

املٓظ ١َٛايـر ١ٝايتْٛظ ١ٝيعاَ ١طهاْٗا.
 طررحًمل املتررشب ارر 73 ٍ٬طررٓ - ١أ ٟايفرررت 3;82 ٠إىل اٜررَ - 4233 ١عررذٍ ررَٛ ٛجررد ملتٛطررط أَررٌ ذٝررا٠
ايظهإ قذس ٚ ، %67 ٙقرذ ا تظرحٌٝ

ْفرع ايفررتَ ٠تٛطرط طرٓ ٟٛ٭َرٌ ذٝرا ٠ايظرهإ قرذس 82.8 ٙطرٓ ٚ ١أقرٌ

َتٛطط أٌَ ذٝا ٠بني ايبًذإ ايث٬ث .ا تظرح ٌٝأعًرَ ٢تٛطرط أَرٌ ذٝرا ٠طرٓٚ 4233 ١ؿرٌ إىل 92.6طرٓ ،١أَرا أقرٌ
َتٛطط فظحٌ طٓ 3;82 ١بٛاقع  6:.6طٓ .١ا تظرح ٌٝاستفراع َظرتُش ملتٛطرط أَرٌ ذٝرا ٠ايظرهإ طرببٗا ايترر٫ٛل
ا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـاد ١ٜاييت ػٗذتٗا املتشب اٍ٬

طٓ ١ايظابك ١اييت أدل إىل

ظٔ ايكرذس ٠ايؼرشا ١ٝ٥يًُرٛا ٔ ٚ

٫طُٝا آثاس ايتكذّ ايطأ  ٚيًُٛاسد ٚاٱَهاْٝال املٛفش ٠ي٬طتحاب ١يطًبرال ايعر٬د يًُرٛا ٔ املتشبر ...ٞزمرد ايتٓبٝر٘
إىل إٔ َتٛطط أٌَ الٝا ٠يذ ٣ايٓظا ٤أنا َٓ٘ يذ ٣ايشجراٍ ،ذٝرث ا تظرحَ ٌٝتٛطرط أَرٌ ذٝرا ٠يرذ ٣ايٓظرا٤
طٓ 4233 ١قذس94.43 ٙطٓ ١أَا يذ ٣ايشجاٍ فتِ تظحٌٝ
ذٝا ٠يذ ٣ايٓظا٤

ْفع ايظٓ8:.8; ١طَٓ .١رٔ املتٛقرع تظرحَ ٌٝتٛطرط أَرٌ

طٓ 4236 ١قذس94.;9ٙطٓ ١أَا يذ ٣ايشجاٍ فُٔ املتٛقع تظح8;.57 ٌٝطٓ.١

17

خالصــة:

إرا ناْمل املٛاسد ايبؼش ١ٜأطاغ نٌ تٓظر ِٝفرإٕ اٖ٫تُراّ بٗرا ٜعرذ َظرٚ٪ي ١ٝعًر ٢عراتل
ٖزا َا مترمل َ٬ذظتر٘ َرٔ ار ٍ٬املكاسْر ١اجملظرذ ٠عًر ٢بعر

ايبًرذإ ٚ ،أارزْا ثر٬ث بًرذإ َتاسبٝرْ ١ظرشا يكشبٗرا

اجلتشا  ٚاملاك ٞاملؼرتى اجلضا٥ش ،تْٛع  ٚاملتشب .تبكر ٢ا٫دمراصال احملككر١
احملككرر١

اجلضا٥ررش  ٚتًررو احملككرر١

ٜلاَٖ ٞا ٜتِ تظحً٘ٝ

ايـرر١

ترْٛع أنرا َرٔ تًرو

املتررشبٖ ،ررزا َررا اْعهررع ازمابٝررا عًررَ ٢تٛطررط أَررٌ الٝررا ٠ايررز ٟأؿرربح

ايبًذإ املتك ذَ .١اجلضا٥ش فهِ َظاذتٗا ايؼاطع ٚ ١عرذد طرهاْٗا  ٚتٓراثشِٖ عرا جرٌ

أقطاس اي ٔ ٛطحًمل تكذّ نب
ْظحٌ

ٝرع املٓظُرالٚ ،

ذحِ ْٛٚع املٛاسد املاد ٚ ١ٜايبؼش ١ٜايهفًٝر ١بتتطٝر ١ذاجٝرال ايظرهإ ايطبٝر.١

املشتب ١ايثايث ١ادماصال املتشب اييت  ٚإٕ

تظاٜش ْظد َ ٚعذ٫ل ْتا٥خ اجلضا٥ش  ٚاملتشب  ٚذحرِ ادمراصال

اجلضا٥ش إ ٫أْٗا تبكَ ٢ؼحع ١باملكاسَْ ١ع د ٍٚافشٜكٚ ١ٝعشب ١ٝأاش.٣
 ٚآاش ايذساط ١فإْا رمًف إىل ايٓتا٥خ ٚايتٛؿٝال اٯت:١ٝ
 تعتا ايتُٓ ١ٝايـر َٔ ١ٝبني َذا٬ل ايتُٓ ١ٝايبؼشٜرررررررررررررررررررر َٔ ٚ ١ثِ ايتُٓ ١ٝاملظتذاَ.١
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دٚير١

ٜ تِ تـٓٝن َ تت ال ايتُٓ ١ٝايـر ١ٝكرُٔ املرتت ال ا٫جتُاعٝر ١املر٪ثش ٠عًر ٢ايتُٓٝر ١املظرتذاَ١
َع.١ٓٝ
ٖٓ اى َٔ ٜعتا إٔ هلا كًع َباػش
 إٕ

كٝل ايتُٓ ١ٝايبؼش ١ٜاملظتذاَ١

ظٔ جٌ امل٪ػشال ايـر ٖٛ ١ٝدي ٌٝعً٢

بًذ َعني.

ظٔ الاير ١ايـرر ١ٝايعاَر١

دٚيرَ ١عٓٝرْ ،١تٝحر ١ريرو

استفاع َتٛطط أٌَ ذٝا ٠ايظهإ.
التوصيات:

 الـ ٍٛعً ٢طٓٛال ذٝرا ٠إكرافٚ ١ٝ

ؿرر ١جٝرذ ٠نفٝرٌ بتُذٜرذ طرٔ ايتكاعرذ ٚا٫طرتفادَ ٠رٔ ارا٠

َرتانُٚ ١نفاَٛ ٠٤سد بؼش ٟعَُٛا  ٚسأ اٍ بؼش ٟاـٛؿرا يتهر ٜٔٛاملهرْٛني  ٚترْ ٬لرٛب َرا ا
بٓاٚ ٙ٤اطتثُاس ١ًٝ ٙأنثش َٔ

طٓ ١عً ٢ا٭قٌ.

 متذٜررذ طررٔ ايتكاعررذ ميهررٔ إٔ ٜتررز ٟؿررٓذٚم ايتكاعررذ باػرررتانال إكرراف ٚ ١ٝنررزا اػرررتانال
ايلررُإ ا٫جتُرراع ٞيررتَ ٬ررا تعررآَْ ٞرر٘ بع ر

ايررذ ٍٚا٭ٚسٚبٝررَ ١ررٔ ايعحررض ايظررٓ ٟٛاملتهررشس

ٖررزٜٔ

ايـٓذٚقني.
 إٕ الـرر ٍٛعًرر ٢طررٓٛال ذٝررا ٠إكرراف ١ٝطررُٝهٔ َررٔ ترر ٬تهررايٝن يًتهفررٌ با٭ػررخاق املظررٓني ٚ
املكعذْ ٜٔظشا ٱَهاْ ١ٝتهفًِٗ بزاتِٗ أ ٚتظٗ ١َُٗ ٌٝاحملٝط ا٫جتُاع ٞايزٜٓ ٜٔتُ ٕٛإي.٘ٝ
 إٕ استفاع َتٛطط أٌَ الٝا ٠طُٝهٔ َرٔ استفراع َرذاا ٌٝايظرٝاذ٫ ١طرُٝا ايظرٝاذ ١ايـررَ ،١ٝثرٌ َرا
ٖررَ ٛعُرر ٍٛبرر٘

تررْٛع ايرريت تعتررا ررٛرد هلررزا ايٓررٛع َررٔ ايظررٝاذ ١ايرريت تظررتكطد أنثررش فر نثش ػررشسم١

املتكاعذ.ٜٔ
 إٕ استفاع َتٛطرط أَرٌ الٝرا ٠طرُٝهٔ ا٭ػرخاق املتكاعرذَ ٜٔرٔ َرٮ بعر
ا ٍ٬تطٛعِٗ يًتهفٌ بايـتاس َثاٍ َا ٖ ٛجاسٟ

ايٛظرا٥ن الهَٝٛرَ ١رٔ

ايٝابإ ٚ ،جتٓد ْفكال عاَر ١أؿربرمل تثكرٌ ناٖرٌ

الهَٛال.
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- تونص و املغرب، دراسة مقارنة اجلزائر-التنمية الصحية املشتدامة و نتائجها على املورد البشري
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