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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 المستدامةللتنمية   ةاالجتماعي   األبعاد
 (ليبيالواقع الدول النامية مع التركيز على حالة   دراسة تحليلية نقدية)

 
   عبد هللا اشحيمه  محمد  عبد هللاد.  

 جامعة الزيتونة   –كلية التربية    –قسم علم االجتماع    –

 خالصة: 
النامية بشكل   التنمية المستدامة ألهدافها في المجتمعات  الليبي بشكل   عام، يهدف هدا البحث إلى معرفة مدى تحقيق  وفي المجتمع 

والمساواة في   االجتماعية  تحقيق العدالةالمتمثلة في  و   المستدامة،للتنمية  االجتماعية    األبعادمن خالل تسليط الضوء على أهم    خاص،
الع  الفرص، الدراسة أهم الجوانب  والتعليم والتو   االجتماعية،الحماية    البشري، ونظمنصر  وتنمية  بينت  التركيز ظيف. وقد  ينبغي  التي 

البشرية   التنمية  أهداف  لتحقيق  التي    المستدامة،عليها  الصعوبات  التنمية    من  تقللوأهم  تحقيق  بعض    المستدامة،فرص  ووضع 
 التوصيات والمقترحات حولها. 

 .العدالة االجتماعية البشري،تنمية العنصر  المستدامة،التنمية   االجتماعية، األبعاد: تيحية للدراسةالكلمات المفا 

    مقدمة:
  ,لتنمياةمفهاوم ا  ات علاى أبعااد وتغيار   كبيار فاي إحادا لقد كان للتحوالت الهامة التي حدثت على الفكر التنموي دورهاا ال      

معالجااااات المشااااكالت  و    البحااااث عاااان الحلااااول  علااااى  ركاااازيكااااان    الاااا ي  االقتصاااااديالنمو  باااا  هتماااااماال  ل ماااانالتحااااو حيااااث باااادأ  
  اإلنساانيالبعاد    التركياز علاى  إلاىخصوصا بعد الحرب العالمية الثانياة    ,معاتتجمال  كثير منتشهدها    تالتي كان االقتصادية
ماان  لاا   ذ   باار اوقااد    ,  والسياسااية  واالجتماعيااةحتياجااات وحقااون النااال ماان النااواحي االقتصااادية  أهميااة ال  عطاايأ   الاا يللتنميااة  
خل  اومدى التاد ,  في التنمية    لإلنسانالحقيقية    األهمية  تطور عكسوما حد  عليها من  ,  صياغة مفهوم التنمية   إعادةخالل 

المجتمااع علااى    أفااراد   اتبااين ملتلااا جوانااب الحياااة والتااي يصااعب انجااا  أي تقاادم فيهااا دون وضااع احتياجااات وحقااون وتطلعاا
  د مان خاالل االنتقاال مان التنمياة الشااملة التاي ينقصاها التحديا؛  البشارية المساتدامة  التنمياةكد عليا  ؤ ا ما ت  وه ,أولوياتها رأل

علاى حقاون    والتأكياد التنمياة التاي تقاوم علاى العدالاة فاي تو ياع المناافع    إلى التي ترتبط بحياة النال, والمعالم لألهدافالدقيق 
  أصاابحت قضااية التنميااةفقااد  لاا ل     .وفااتا الليااارات أماماا   فااي الوصااول إلااى المعرفااة,  ليل الصااعاب التااي تواجهاا   اإلنسااان وتاا

  الملتلفاة،االت المعرفاة  المساتدامة مان أهام القضاايا التاي تشاغل باال عادد كبيار مان المهتماين والمتلصصاين فاي مجا البشرية
  والمنظماااات الدولياااةالحكوماااات    العدياااد مااان  دفاااع ذلااا وقاااد    أخااار،فاااي ملتلاااا دول العاااالم دون اقتصاااارها علاااى مجتماااع دون  و 

فاي    اإلنسانيلما تمثل  من أهمية للمجتمع    اهتماماتها،في مقدمة  المستدامة بأبعادها وأثارها    التنميةوضع برامج  إلىوالمحلية 
 والمستقبل.الحاضر 
  المساار التنماوي من حالة التللاا التاي تصااحبها ضارورة اعتمااد    النامية  من المسلم ب  ان  لكي تلرج المجتمعات  فأن وهك ا

النااال وتطلعاااتهم    جاااتويضااع احتيا  التنمويااة،والاا ي يعتمااد علااى اإلنسااان فااي تنفياا  الباارامج واألهااداف    اسااتراتيجي،كليااار  
وقاااد    والتنمياااة.كطرياااق لتحقياااق التقااادم  العاااالم خصوصاااا فاااي العقاااود األخيااارة  يشاااهدها  مواكباااة التحاااوالت التاااي  ضااامن أولوياتااا  ل

االجتماعيااة فااي تحقيااق    األبعاااد وأهميااة    المسااتدامة،  تطااور مفهااوم التنميااةتمثلاات فااي  علااى عاادة جوانااب  ه الدراسااة    هاا  اشااتملت
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التنمياة    االجتماعياة،الحماياة    المساتدامة،العدالاة االجتماعياة والتنمياة    البشاري،تنمية العنصر  مثل المستدامة، البشرية التنمية
 المستدامة. والتوظيف، والتنميةالتعليم   الفرص،المستدامة والمساواة في  

 مشكلة الدراسة:
التنمياة المساتدامة    قضاية  خاصاة وان  محاور أساساي فاي عملياة التنمياة المساتدامة , ةاالجتماعياباألبعاد االهتمام مثل ي       

علااى المااوارد  فااي دعااوة جااادة للمحافظااة    لقادمااةتقااوم علااى تحقيااق ضاامان الحصااول علااى مقومااات الحياااة لألجيااال الحاضاارة وا
العوامل البيئية فاي االعتباار وااثاار المترتباة  المتاحة واستغاللها حسب الحاجة دون المسال بحق األجيال القادمة ؛ مع أخ   

, فأن ها ا الهادف يتطلاب تحقيقا  رفاع ساقا الاوعي    مستقبل األجيال القادمةاألجيال الحاضرة و   واقع على العبث بالبيئة على
ماع  ات المجتلدى األفراد بأهمية ذل  , وال ي ال يتاأت إال بحصاول مساتوى تعليماي وثقاافي وصاحي ومنيشاي مناساب لكال فئا

حااق األجيااال    الحياااة الكريمااة, ويحفاا لهاام    ويحقااق  ,يلبااي وموحااات األجيااال الحاضاارة    النمااولكااي يحقااق مسااتوى مناسااب ماان  
أن تكاون    القادمة من الموارد الطبينية والبيئية لينيشوا حياة مستقرة وأكثار رفايياة وأمناا. ولتحقياق ذلا  كاان الباد لها ه األماور

وماان هنااا تصاابا مسااألة العدالااة االجتماعيااة    ،  policymakersالسياسااات فااي المجتمااع    القاارار وواضااعيأولويااة لاادى صاانا   
ماااا أراد المجتماااع تحقياااق تنمياااة مساااتدامة تتماشاااى ماااع الواقاااع وتنساااجم ماااع متطلباااات  هلهاااا أذا  ضاااية جوهرياااة ال يمكااان تجاق

. وللوقااوف علااى أهاام الجوانااب     المساتوياتعلااى  كاال    والتكنولااوجيوتطلعاات األفااراد التااي تفرضااها ضاارورات التطاور المااادي  
الاا ي  و   االتجاااه،التااي تسااهم فااي تحقيااق التنميااة المسااتدامة كااان لزامااا النظاار للسياسااة المتبعااة فااي دفااع عمليااة التنميااة فااي هاا ا  

  وثمارهااا،والمسااتفيد األول ماان فوا اادها    األساسااي لتنفياا ها،يتطلااب تحقيااق جوانااب هامااة تجعاال ماان اإلنسااان األداء أو الفاعاال  
 يكون اإلنسان هدف التنمية وغايتها في آن واحد.  ومن تم

بالرغم من أن عمليات التنمية كانت تركز غالبا على النمو االقتصادي بشكل أساسي ل ل  انحصرت المؤشارات التاي تعكاس  
د,  والاا ي يااتلل  فااي مؤشاارات الناااتج القااومي اإلجمااالي ومتوسااط دخاال الفاار ,النتااا ج التنمويااة علااى الناااتج المااادي الملمااول  

عاال البحااث  األحيااان ؛ ممااا ج    معظااموبااالرغم ماان أهميااة هاا ه المؤشاارات إال أنهااا يكتنفهااا الكثياار ماان الغمااو  و التضااليل فااي  
الا ين رأوا  , و لادى كثيار مان المهتماين  نيشا  اإلنساان مساألة جوهرياةالا ي يالفعلاي الواقاع  تعبار عانعن مؤشرات أكثر فاعلية 

أفااراد  وترساام صااورة حقيقيااة تكااون أكثاار تمثاايال للواقااع الاا ي ينيشاا     ,أن البحااث عاان مقاااييس جدياادة تعباار عاان الواقااع التنمااوي  
. ل ل  توجب على المهتماين أخا  أبعااد متنوعاة  األهميةأمر في غاية  الملتلفة ا ح  االجتماعية وفئات  العمرية مجتمع ما بشر 

الثقافياة والتعليمياة  المساتويات المنيشاية و في االعتبار عند محاولة تقييم مادى تحقياق اللطاط والبارامج التنموياة ألهادافها مثال  
علاى البعاد    تمد فقاطا يجعل تقييم الواقع المعاش ال يعوه    المجتمع،في  الحياة التي ينيشها األفراد   واللدمية ونوعيةوالصحية 
لاا ي يعااز   علااى البعااد الكيفااي اأهميااة  بشااكل أكثاار  أيضااا و   باال يركااز  وحسااب،  الصااامتة أن صااا التعبياار  ولغااة األرقااامالكمااي  

وه ا البحث يتضمن جملة مان القضاايا واألبعااد التاي تعاز  مان أهمياة ودور اإلنساان    الحياة.جودة ونوعية  المعرفة أكثر عن 
عنصاار فااي مسااألة  كااأهم    اإلنسااانالتعاارف علااى ماادى اهتمااام الدولااة بتنميااة  ماان خااالل محاولااة    المسااتدامة،فااي تحقيااق التنميااة  

والمجتماع الليباي بشاكل خااص    عاماة،وك ل  الصعوبات التي تواج  النال في المجتمعاات النامياة   المستدامة،تحقيق التنمية 
 ماعية لتنمية المستدامة. في كيفية االستفادة من ثمارها في ظل االهتمام باألبعاد االجت
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 أهمية الدراسة:
فااي تحقيااق التنميااة المسااتدامة ,    Social dimensions  ةاالجتماعياا  التركيااز علااى األبعاااد تنبااع أهميااة الدراسااة ماان أهميااة  

األساساية التاي يجاب علاى الدولاة القياام بهاا    جوانابوتعتبر مان البأكمل ,    المجتمع أهم القضايا التي تشغل ضما تخاصة وأنه
ألجاال تحقيااق حاجااات ومتطلبااات مواونيهااا الماديااة والمعنويااة ماان تااوفير لللاادمات كالصااحة , والتعلاايم , واإلسااكان , ووجااود  

واحتاارام    السياسااية ,وتحقيااق العدالااة االجتماعيااة والمساااواة, وفاارص العماال ,والمشاااركة    ,وساايادة القااانون  األماان واالسااتقرار ,  
العمال    أخارى ا مان ناحياة, ومان ناحياة    حرية الرأي, وغيرهاا مان الحقاون التاي تضامن لإلنساان الحيااة الكريماة فاي مجتمعا  ها

  امجاااراة التطااور التااي تشااهدهوالقااادرة علااى  واالسااتفادة ماان قدراتاا  فااي تحقيااق التنميااة المال مااة    اإلنسااانعلااى االسااتثمار فااي  
  الحكومااة،يجاب أن تقااوم بهااا    التااي   Effortsالدراساة أيضااا ماان أهميااة الجهاود تنبااع أهميااة  كمااا  عصار.  الا    فااي هاا  المجتمعاات

  قضاايالماا تعكسا  ها ه ال  ؛وتحقيق العدالاة االجتماعياة  لتوفير اللدمات Prioritiesاألولويات  أعطاءاضعي السياسات في وو 
فااي تحقيااق أهااداف التنميااة  اتجاااه أفااراده  المجتمااع ماان دور هااام    يقااوم باا ماان أهميااة فااي تحقيااق رفاييااة اإلنسااان ومااا يجااب أن  

التااي تماار بهااا مجتمعااات العااالم  والسياسااية واالجتماعيااة السااريعة    وسااعادة اإلنسااان فااي ظاال التغياارات االقتصااادية  المسااتدامة،
ا الجاناب يعاز  المعرفاة    كما أن أهمية تقييم وتحليل الجهود والبرامج التاي تقاوم بهاا الدولاة فاي ها  مواكبتها.اليوم والعمل على  

ويكشاااا ماااواون الللااال فاااي تنفيااا  السياساااات المرتبطاااة بتاااوفير    المساااتدامة،العلمياااة والموضاااوعية للمهتماااين بمساااا ل التنمياااة  
 وتحقيق الرفايية للمواونين.Distribution of Resources    ات والعدالة في تو يع الموارد  لدمال

ويمكن القول إجماال أن أهمية ه ه الدراسة تتحادد فاي أنهاا مان أهام الوساا ل الغيار مباشارة التاي تسااعد المهتماين علاى معرفاة  
الرفااع ماان    التااي تهاادف إلااىو   االتجاااه،  فااي هاا ا  تنمويااةمااواون الضااعا التااي تعيااق عمليااة دفااع وتطااوير الباارامج والسياسااات ال

مشااااركت  فاااي تحقياااق التطاااور وبنااااء المجتماااع بماااا يتناساااب ومتطلباااات وأهاااداف التنمياااة البشااارية  و   اإلنساااان،مساااتوى منيشاااة  
 المستدامة.

 أهداف الدراسة:
تحقيااق    أهاام القضااايا التااي تعااز  ماان دور اإلنسااان فاايلمتمثاال فااي محاولااة التعاارف علااى  ا  تنطلاق الدراسااة ماان الهاادف الر يسااي

 األهداف الفرعية التالية:ا الهدف الر يسي وينبثق عن ه   المستدامة.أهداف التنمية البشرية  
 المستدامة.في تحقيق التنمية   توثرمعرفة أهم الجوانب التي   1-
فااي تحقيااق التنميااة    ودور ذلاا   فااي الحصااول علااى المعرفااة واللاادمات,  المااواونينى تكااافؤ الفاارص بااين  التعاارف علااى مااد   2-

 المستدامة.
أهاااداف التنمياااة    تعزيااازفاااي    الحماياااة االجتماعياااةو   , وفااارص المسااااواة األبعااااد االجتماعياااة كالعدالاااةمعرفاااة مااادى مسااااهمة    -3

 البشرية المستدامة.

 تساؤالت الدراسة:
ال الدراسة من  للتنمية البشرية   تحقق أي مدى قد    إلىفي  ال ي يتمثل    الر يسي  تساؤل تنطلق  االهتمام باألبعاد االجتماعية 

 التالية:   الفرعيةاإلجابة على التساؤالت  من خالل    المستدامة، 
مدى    1- أي  بين    تمإلى  الفرص  تكافؤ  التنمية   المواونين, تحقيق  أهداف  تحقيق  دون  حالت  التي  الصعوبات  هي  وما 

 المستدامة ؟ 
 ما مدى مساهمة السياسات الحكومية في تنمية العنصر البشري؟  2-
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 اللدمات و   على  في الحصولبين األفراد  المساواة والعدالة االجتماعية    تحقيقإلى إي حد أسهمت جهود الدولة في    -3
 التنمية البشرية المستدامة؟ تعزيز    ذل  في, ودور  فرص العمل

 : لتنمية المستدامةاألبعاد االجتماعية وا
 تطور مفهوم التنمية المستدامة:أوال:  
البعاد البيئاي المحافظاة    حول جانبين ر يسايين هماا: Sustainable development يتمحور مفهوم التنمية المستدامة       
أي تاااوفير حاجاااات الجيااال    والحااارص علاااى عااادم اساااتنزاف الماااوارد الطبينياااة مااان أجااال مصااالحة األجياااال القادماااة  البيئاااة،علاااى  

ونظارا إلاى أهمياة ها ين البعادين فاي تحقياق التنمياة المساتدامة الا ي يؤكاد   القادماة. األجياالالحالي دون التأثير على حاجاات 
وبالتاالي تبار  مساألة مهماة فاي تحقياق مبادأ االساتدامة فاي   ناب،الجواه ارد النماو االقتصاادي دون إهماال ها  على اساتمرار ماو 

المحافظاااة علاااى مكوناااات البيئاااة الااا ي يعتبااار    دون إغفاااالالنماااو    كشااارت لتحقياااقالتنمياااة وهاااو ضااارورة تحقياااق عنصااار التاااوا ن  
 مكوناتها.اإلنسان أحد 
  هاا ايجسااد أهميااة    ولااوج مصااطلا  المسااتدامة خصوصااا مااعهامااة فااي مسااألة التنميااة    مكانااةاني يأخاا   اإلنساا  البعااد وماان هنااا باادأ  

 Human Sustainableلاا  التنميااة البشاارية المسااتدامة  ذ أضاايف أليهااا لتصاابا بعااد    الاا يوهااو مصااطلا شالبشاارية     البعااد 
Development , ه ا التطور ال ي حد  على مفهوم التنمية جعلها أكثر وضوحا وقدرة علاى فهام وتفساير أهام  بالتالي فأن و

المتضامن المحافظاة  ر االستدامة إلى مصطلا التنمية و إضافة عنص  أوال:  اد المؤثرة في عملية التنمية . وذل  من خاللاألبع
حقهاام  مان خااالل ضامان    القادمااة؛وكاا ل  تحقياق العدالااة لألجياال    الموجاودين،حقيااق العدالاة بااين أفاراد المجتمااع  تعلاى البيئاة و 

ا ديااد    وثانياا:جعال للتنمياة أهاداف بعيادة المادى تعكاس أهميتهاا حاضارا ومساتقبال.     إهدارها، وه االموارد الموجودة وعدم   من
من أهمية     اد إضافة مصطلا البشرية أليها   مع حيث المستدامة،التنمية  مسألة في ةجتماعياال باألبعاد االهتمام  ارتفا  وثيرة

بأسااااليب ووااارن  وإلماااام    معرفاااة  أكثااار  اإلنساااانالهتماااام بااا  وتطاااوير مهاراتااا ؛ وجعااال  العنصااار البشاااري واتنمياااة  التركياااز علاااى  
وهكا ا بادأ البعاد اإلنسااني يمثال المحاور الر يساي والعنصار األهام فاي سالم أولوياات تحقياق   التنمية.االستفادة من فوا د وثمار 

وذلاا  ماان خااالل المواءمااة بااين االهتمااام بالجااانبين    ،Priorities of Sustainable Developmentالتنميااة المسااتدامة  
ماع األخا  فاي االعتباار الطاقاات المادياة    ؛وبصورة أدن التركيز على البعد البشري كأولوية في ذلا  واالجتماعي،االقتصادي 

الماوارد االقتصاادية  وتحقيق سعادت  مان خاالل تو ياع    للفرد،ى المنيشي  كشرت أساسي لتحقيق أهداف التنمية وتحسين المستو 
ربما يبر  تساؤل هام حول ماا أذا   اإلوارا   في ه  .54ص ،2012 ,السروجيشاالستلدامات  أحسن إلىالمتوفرة وتوجيهها 

 ال.كانت التنمية قبل ذل  تهدف إلى تحسين مستوى منيشة اإلنسان وتحقيق سعادت  أم 
مان خاالل  ياادة    االقتصاادي.أن التنمية من  بداياتها كانت تهدف إلى تحسين مساتوى منيشاة اإلنساان وتحقياق النماو   ال ش 

غيار أن األمار لام    للتنمياة،مساتوى دخال الفارد واللا ان يعتباران الهادف األساساي   الناتج القومي الا ي ياؤدي بادوره إلاى تحساين
  أخا ت درجااتاألهم من تحقيق النمو وان كانت عملية التغيار فاي األهاداف قاد  تغير في تحديد الهدف  ك ل ؛ وحد يستمر 
لواقاع التنمااوي وماادى االسااتفادة مناا   تعباار عاان ا  ؛تبناي مؤشاارات جدياادةأمكانيااة  كاال مجتمااع فااي    غباةماان حيااث قاادرة ور متفاوتاة  
في كثير مان  ورآها    ا يسمى بالدخل القومي للدولة تلفيالبيانات الصادرة عن المجاميع االقتصادية أو م فمثال أفضل. بشكل

  يمكان االعتمااد   أخارى   تام اإلقارار باأن هنااة ثماة مؤشارات  , لا ل   الملتلفاة األحيان أوج  التفااوت باين أفاراد المجتماع و فئاتا 
    شاها الفارد فاي مجتماع ماايوتعكس بشكل أدن نو  و جودة الحيااة التاي ين ؛عليها في معرفة التطور ال ي حد  في المجتمع 

مايااة البيئااة وتطااوير  حتحسااين مسااتوى اللاادمات الصااحية والتعليميااة و   تحقيااق العدالااة فااي تو يااع اللاادمات و  , والتااي ماان بينهااا
قيماة    وغيرها من الجواناب التاي ترفاع مان,     3ص,2016 ,والمساواة شحفاف, بوظياف  واإلنصافالمؤسسات وتحقيق العدالة  
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. ماان هنااا فااأن أهميااة التركيااز علااى البعااد اإلنساااني فااي عمليااة التنميااة المسااتدامة  لمشاااركة فااي بناااء المجتمااعاإلنسااان وأهميتاا  ل
توسايع اللياارات أماام الناال , وجعلهام شاركاء    , وذلا  مان خااللكان يهدف باألسال إلى تنو  فوا اد النماو بالنسابة لإلنساان  

بثمار النماو اساتثمارا ملموساا فاي جواناب    حقيقيين في مسألة تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى جعل النال يستمتعون 
الحياة الملتلفة من غ اء وخدمات صاحية و تعليمياة أفضال , وحيااة أكتار أماناا ووقاياة مان العناا والجريماة ووصاول أفضال  
للمعرفة , وساعات راحة أكثر كفاية , وحريات سياسية  وثقافية وشعور بالمشاركة في نشاوات المحيط ال ي يناي  اإلنساان  

ساوف تكاون ضاامن حقيقاي وذو أهمياة    االعتباار؛ . وهك ا أذا ما تم أخد ه ه القضايا في  16, ص  2012  شو ,  نطاق في 
المجتماع قاد حقاق نجاحاا كبيارا فاي اساتثمار   بواسطتها يكون والتي  المستدامة،بالغة لكل مجتمع يطما لتحقيق أهداف التنمية 

التي غالبا ماا تمانعهم أو تقاا أماامهم عراقيال     ،موارده البشرية شأبنا    والمتمثلة فيلكها توتوظيف أهم مصادر النمو التي يم
وهااا ا    .باااالمجتمعوبيئياااة  مااان المشااااركة فاااي البنااااء والنهاااو     وجنساااية،  وثقافياااة،  وسياساااية،  واقتصاااادية،  اجتماعياااة،متعاااددة ش
فتارات  ل  موصادهوتفاتا األباواب التاي ظلات   القضاايا،الفوارن الناجماة عان كال ها ه  متينة تنب  أسس وضع على العمل  يتطلب

والمشاركة واالساتفادة مان النماو    الفرص،في    والمساواة   االجتماعية،وويلة أمام كل األفراد ليتمكن المجتمع من تحقيق العدالة  
 .والمستدامةذو الصبغة المتنوعة 

 لتنمية المستدامة.األبعاد االجتماعية في تحقيق ا ثانيا: أهمية
جميع أهداف التنمية المستدامة دون اساتثناء. إال    أساسي تضمنت االهتمام بتطوير اإلنسان وتحقيق سعادت  ورفاهيت  حق   إن

غيار مال ام وعقباات حالات    النامياة بواقاعأن ه ا الحق المشرو  لكل إنسان أصطدم والى حد كبير فاي كثيار مان المجتمعاات  
اة  تجعال منا  أد  Social valueاجتماعياة  وتحقياق تطلعاتا  التاي بادورها تضافي عليا  قيماة    حقوقا ،بين الفرد وحصول  على  

إن العماال علااى تحقيااق التنميااة المسااتدامة بأبعادهااا الملتلفااة يتطلااب أدراة    المجاااالت.هامااة فااي دفااع عمليااة التنميااة فااي كاال  
أهميااة ودور العنصاار البشااري فااي عمليااة التنميااة والتااي تمكناا  ماان تحقيااق االسااتفادة المثلااى ماان نتا جهااا , وذلاا  ماان خااالل  

المساااواة بااين األفااراد فااي الحصااول علااى اللاادمات, مثاال التعلاايم والصااحة والسااكن  أمكانيااة تحقيااق العدالااة االجتماعيااة وفاارص  
وحق العمل , باإلضافة إلى تأهيل وتدريب العناصر الوونية وتاووين المعرفاة واالساتمتا  بالوقات وتحقياق الرفايياة وتحساين  

 الظروف المنيشية واللدمية للمواونين.
أو فااي    لهااا،دامة شااهدت العديااد ماان التطااورات سااواء فااي مجااال التفساايرات النظريااة  وهكاا ا فااأن االهتمااام بدراسااة التنميااة المساات  

أضا إلى ذلا  ماا ظهار مان إضاافات    االجتماعية.اجتماعية أخرى مثل تحقيق فرص المساواة والعدالة   ربطها بقضاياإوار 
البشري ال ي جعال التنمياة    ة العنصروتنميوالتي من أهمها التركيز على بناء اإلنسان   المستدامة،على جوانب تحقيق التنمية 

عااة؛  المساتدامة تتلاا  أبعاادا ومضااامين جديادة أدت إلااى تحولهاا ماان تصاورات وأهااداف محادودة إلااى بارامج وأبعاااد واساعة ومتنو 
إلاى التناافس   formal and Informal Organizationsالرسامية وغيار الرسامية    اتميظتسعى من خاللها المؤسسات والتن

وفئااات  أفااراد    وتحقيااق مكاسااب ملتلفااة ماان أجاال التطلااع إلااى مسااتقبل أفضاال لكاال  المااواونين،لفاارص أمااام  ماان أجاال تعظاايم ا
. وقااد شااهد العااالم فااي العقااود األخياارة اهتمامااات متزاياادة ومتسااارعة فااي االهتمااام بتنميااة العنصاار البشااري الاا ي يعتباار  المجتمااع

ى واقاع المجتمعاات اإلنساانية كاال حساب جهاوده ورغبتا  فاي  وقد انعكاس ذلا  علا  المستدامة،الجانب األهم في تحقيق التنمية  
  تحقااق مسااتوى ماان الكفاااءة والفاعليااة التااي تضاامن لإلفااراد مكانااة مرموقااة بالمقاااييس  المتطااورة، والتاايأتبااا  الباارامج واألساااليب  

هنااااة العدياااد مااان  وباااالرغم مااان تحقياااق خطاااوات متقدماااة فاااي كثيااار مااان المجتمعاااات إال أن  الحديثاااة للتطاااور وبنااااء اإلنساااان.  
نهاا فاي بنااء اإلنساان  مجتمعات العالم الثالث ال الت تعاني من عدم القدرة على توظيف مواردها المادية والبشارية لالساتفادة م

بحيث تلرج من حالة الجمود التي تنيشها تل  المجتمعات والتاي ربماا تكاون  ؛ للتنمية المستدامة  ةاالجتماعي وتحقيق األبعاد 
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التقليدياة دون أحادات تغيارات علاى يياكلهاا اإلدارياة وأسااليبها   بناءتهاا, وتبقي ه ه المجتمعات محافظة علاى  مقصودة أحيانا
فعلااى ساابيل    التعليميااة والتنظيميااة التااي ال تلاادم المتطلبااات االجتماعيااة, واالقتصااادية, والثقافيااة والسياسااية إلفااراد المجتمااع .

محاوالت    أيةلين في تل  الدول  و ئالمس اتلاذابسبب عدم  ض المجتمعات العربيةفي بع سلبياتقد بر ت العديد من ال المثال،
التاي شاهدها    التطاوراتتتصاا باالجمود وعادم القادرة علاى مواكباة  ة  االقتصاادي  امماا جعال نظمها االقتصاادي، لإلصاال جادة 

كماا أنا     . 13ص  ،2001,  الار ان شعبد  عالميةال األسوانالمنافسة في  مالمحهاالتي من أبر  النظام االقتصادي العالمي و 
تجعال ها ه    و  ارتادادات اجتماعياة أكثار تاأثيراال يقا التأثير السلبي له ه التداعيات عند ه ا الحد بل يقود المجتمع إلى حاد 

وتحقياااق    ،مطالاااب شاااعوبهاثمناااا لعااادم اساااتجابة حكوماتهاااا إلاااى    ؛ةمضااااعف  عاااات غارقاااة فاااي الفوضاااى والتللاااا بنسااابالمجتم
وبالتااالي غالبااا مااا تكااون فاارص خااروج هاا ه المجتمعااات ماان واقعهااا    والتطااور،ومواكبااة التنميااة    التغيياار،تطلعااات أبنا هااا فااي  

   .األقلفي المستقبل القريب على المتللا ضئيلة وصنبة المنال 
دون    األجنبااي،بشااكل كبياار علااى العنصاار البشااري    اعتماادتكثياار ماان المجتمعااات الناميااة وعلااى رأسااها الاادول العربيااة    أنكمااا  

  تأهيااالي كلفهاااا أماااوال كثيااارة وخساااا ر فاااي مواردهاااا بسااابب عااادم القااادرة علاااى  والااا    الاااووني،ى االهتماااام بالعنصااار  التركياااز علااا
يعتبار ماان    الا يفااي العنصار البشاري    االساتثماربال    الثاروة؛س  أصاابا لاي  الحقيقايرأل الماال  خاصاة وأن    البشارية،عناصارها  

دون    األصاعدةحيث استحالة تحقيق تنمية على ملتلا    اإلنسانتنمية حقيقة قا مة على بناء   إلىأفضل الطرن في الوصول 
المساتدامة يتطلاب االهتماام  فأن تحقيق األبعااد االجتماعياة للتنمياة   وهك ا .(3ص ،2015, إسماعيلشالبشري تنمية العنصر 

    المستدامة.التنمية  عملية   عليها  هامة تقوم  مرتكزاتو   أسس،  برتالجوانب التي تع  ببعض

 البشري:تنمية العنصر  1-
األماار الاا ي جعاال التفكياار فااي توساايع خيااارات التعلاايم    المسااتدامة،يمثاال العنصاار البشااري محااور أساسااي فااي تحقيااق التنميااة  

أداة التنمياااة  اللبااارات هااادف أساساااي لكااال مجتماااع يعمااال علاااى جعااال اإلنساااان    والمهاااارات وتناااو والتااادريب واكتسااااب المعرفاااة  
أهميتا  فاي التنمياة مناد أكثار مان نصاا قارن حياث  شاري و بدأ االهتمام بالعنصر البوقد  وثمارها.والمستفيد األول من نتا جها 

أوضاا شاولتز باأن االقتصااديين لهاام باا  وويال ومعرفاة تراكمياة بااأن الطاقاات البشارية هاي األهام باال أكبار مان كال األشااكال  
علاى رأساهم  ساا ل التنمياة فاي مجااالت ملتلفاة و دعاا المهتماين بم  د وقا   .125 , 1964 ,شاولتزشوة مجتمعاة معاا  األخرى للثر 
توساايع  ؛ لأولااوا اهتمامااا كبياارا بأهميااة اإلنسااان وتدريباا  وتعليماا  وفسااا المجااال أماماا   ؛ حيااثالكفاااءاتبناااء    إلااى  االقتصاااديين

قتصاادي واالجتمااعي , والا ي ال  التساريع بعملياة التطاور االمعارف  وتطوير مهارات  من أجل أن يكاون أكثار قادرة وتاأثيرا فاي  
وبها ا يكاون االساتثمار فاي العنصار  ,     12ص,    1984 عياد,واالهتمام باستثمار واقاتا  ش إال بتنمية قدرات اإلنسان  يتحقق

  ؛تحقياق أهاداف التنمياة المساتدامةو تاي تجعلا  أكثار قادرة علاى النجاا   ل  الفرص واللياارات ال ما توفرت االبشري ذو أهمية أذ 
وتحقياق االنساجام    ,تحقيق المواءمة بين توفير متطلبات األجيال الحالية والمحافظة على ثاروات األجياال القادماةالتي تسعى ل

ون الزياادة فاي الجواناب األخارى  ا األساال بدرجاة تفا  مع مكونات البيئة وعدم األضرار بها وتفسر مسألة نمو اإلنتاج علاى ها
خاصة وأن العصر الحالي يتميز بسمات هامة مان أبر هاا العمال المتواصال    . 1964 شولتز,لعمل واألر  ورأل المال شكا

فهااي تضااع اللطااط  المجاااالت  علااى تحسااين المسااتويات المنيشااية ماان خااالل محاولااة تحقيااق معاادالت نمااو متزاياادة فااي جميااع  
, ومعادات, وتكنولوجياا    ها ه العملياة الواساعة مان وساا ل شأماوال تطلبا والبرامج والسياسات وتب ل جهود مكثفة لتوافر كافة ما 

منهااا مااا لاام يااتم االهتمااام  بتنميااة العنصاار    مكاان لهااا أن تحقااق األهااداف المرجااوةال يياا  برامجهااا, ولكاان كاال هاا ه الجهااود  لتنف
ياااع السياساااات  البشاااري وتطاااويره , فاإلنساااان هاااو القاااوة المحركاااة لبعاااث الحيااااة فاااي كافاااة المجااااالت وهاااو العنصااار الحااااكم لجم

العمال علاى تعزياز قادرات الناال مان أجال تحقياق مساتويات متقدماة  ل  فأن    ل   .9, ص  2014عزمي, ش والبرامج واألنشطة 

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  (ليبيا حالة على التركيز مع النامية الدول لواقع  نقدية تحليلية دراسة) المستدامة  للتنمية االجتماعية األبعاد

  
 

  

  HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                           43 األخرى مجلة الربية الرياضية والعلوم  

 

بتعزيااز  ال يكتماال إال    الملتلفااة،والقاادرة علااى المشاااركة فااي مناشااط الحياااة    الاا ات  واحتاارامالمعرفااة    إلااىماان الصااحة والوصااول  
فاي تشاكيل    األوليتمثال    البشارية،لا  مان خاالل تحقياق جانباان للتنمياة  ذ و الرفايياة. و  النماو،تي تمثال أساال حرية االختيار ال

ويقوم الجانب الثااني علاى اساتفادة الناال مان قادراتهم   والمهارات،والمعرفة  ةالقدرات البشرية من خالل تحسين مستوى الصح
الثقافياة واالجتماعياة    الشاؤون أو في   اإلنتاجية، الكفاءة رفع أو في الفراغ،ت اقاالستمتا  بأو  أمكانية المكتسبة سواء من حيث

المتحادة أن التنمياة البشاارية    األمامأصادرت     الا يوقاد ذكار تقريار التنمياة البشارية     .4ص  ،1991الادولي ,    شالبنا والسياساية  
التنمياااة البشااارية    شتقريااار  فاااي التعلااايم والصاااحة والااادخل والعمالاااة  لااا  بزياااادة فرصاااهمذ و   األفاااراد،تعناااي بتوسااايع االختياااار أماااام  

بال    وحساب  أصابا ال يقاال بالادخل الفاردي والتوساع فاي اساتهالة السالع المنيشة وأن مستوى خصوصا  . 1991 المستدامة
  163  ص ،2004, شأمارينا صن القدرات البشريةالكفاءات و يقال بمدى امتالة 

  العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة:  -2
 developedوالناامي  أصبحت هادف أساساي لادول العاالم المتقادم   Social justice العدالة االجتماعيةإن الحاجة لتحقيق  

and developing countries    والتاي أصابحت أولوياة    المساتدامة،فاي ظال الساعي نحاو تحقياق التنمياةPriority  تفرضاها  
 .المجاالت الملتلفة  األفراد فيوال ي يتطلب رفع سقا الوعي لدى   والبيئي،ضرورات التطور العلمي والتكنولوجي 

مواجهااة الصااعوبات الناجمااة عاان  علااى    وإعااانتهم  الملتلفااة،فااي مؤسسااات العماال    األفااراد   المتساااوية بااينالفاارص    إتاحااة  فمااثال،  
مسااعدتهم علاى التكياف ماع متطلباات العمال التاي  وأيضاا    عملهام،التي تؤثر عليهم في مجاالت   والبيئي؛التطور التكنولوجي 

المجتماع  ومن هنا يكاون     .1996,    شتوفيق  وتحقيق مستوى متميز يضمن استمرار القدرة على التنافس  التطور،يفرضها هدا  
اء  بشرا ح  الملتلفة أكثر قدرة على التفاعل مع التغيارات المتساارعة التاي فرضاها التطاور الماادي فاي ظال العولماة دون إقصا

مان خاالل تقلاي  التفااوت فاي ملتلاا الجواناب وساد الفجاوة باين األفاراد   أخار؛أو جانس علاى  أو تمييز لجماعة علاى أخارى 
والجماعااات والمجتمعااات.  وهاا ا أدى إلااى جعاال العديااد ماان القضااايا التااي تواجاا  المجتمعااات أفااراد وجماعااات وفئااات ملتلفااة  

لتحارر االقتصاادي القاا م  مان خاالل التوفياق باين متطلباات ا  األهمياة، وذلا متفاوتة االحتياجات أمر تحقيقا  مطلباا غاياة فاي  
قوامهاا    Social policyاجتماعياة  ومان جهاة أخارى وضاع سياساة    جهاة،على مبادئ النمو االقتصادي وتحقيق الجادوى مان  

؛ لغار  تمكينهاا مان االساتفادة مان  رعاياة الفئاات المحروماة واألقال حظاامان خاالل  اإلفاراد،كال  مشاركةالتضامن والتعاون و 
 . 190ص ،2006,  شالحواتالفقر والتهمي  االجتماعي    عا دات النمو وحمايتها من

التاي تفرضااها  ,  ونتيجاة لثثاار المترتباة علاى البحاث عاان مصاادر النماو وا ديادهاا بااوراد مان أجاال إشابا  الحاجاات المتزايادة  
ياادة فاي  الز وكا ل   ,  الا ي أدى إلاى  ياادة فاي نساب اإلنفاان واالساتهالة    متطلبات الحياة في ظل التطور في الجاناب الماادي

  منة والمتوا ناة بيئياا واجتماعياااالى حلول تسهم في استمرار الحياة  بجدية في الوصول إوالعمل جعلت التفكير ؛ عدد السكان
من خالل الحث على ضمان المحافظة علاى الماوارد لألجياال القادماة والمحافظاة  ل  ذ و  تفرضها آليات التطور,ضرورة ملحة 

سااواء كااانوا أفااراد أو    Stockholdersالناجمااة عاان عاادم مراعاااة أصااحاب المصااالا  , خاصااة  علااى البيئااة ماان ااثااار الساالبية  
ن بقضااااايا التنميااااة  أفاااار ت مشاااكالت أصاااابحت علااااى رأل أولوياااات المهتمااااي, والتااااي  لهاااا ه االعتباااارات  حكوماااااتجماعاااات أو  

رل  . وها ا كا  National or  International Institutions  أو الدولياةلمنظماات المحلياة  المساتدامة ساواء علاى مساتوى ا
الحصااول علااى  ماان خااالل  ذلاا   و   األفااراد،ماان شااأنها تحقيااق العدالااة االجتماعيااة بااين    ماان ضاارورة وضااع أهااداف محااددة يكااون 

والمشااااركة واالقتناااا  بتحقياااق أهاااداف التنمياااة    علااايهم،الحاجياااات دون إحااادا  ضااارر أو سااايطرة علاااى حقاااون الغيااار والتاااأثير  
  وسياسااية،  اجتماعيااة، واقتصااادية،المسااتدامة. ولكااي تااتمكن الدولااة ماان تحقيااق ذلاا  يجااب العماال علااى االهتمااام بقضااايا الفاارد  

تحقياق  بنااء ذاتا  مثال    علاى  هتسااعد استثمار واقات  عن وريق االهتماام بجواناب ملتلفاة  فرص بناء اإلنسان و  وثقافية لتعزيز
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الديمقراويااة    تحقيااق  , باإلضااافة إلااى ضاامان  لكاال األفااراد دون اسااتثناءمكافحااة الفقاار وتااوفير اللاادمات  و ,  العدالااة االجتماعيااة  
اساتدامة  فاي وجاود  بناو  مان الشافافية والنزاهاة    التاي تهمهام  اتمن خالل مشاركة أفراد المجتمع في اتلااذ القارار بشكل متكافئ 
 . وه ا يتطلب عمل جااد يسااعد علاى نشار ثقافاة ووعاي جدياد ينماي  ,2019خنجي    التنو  الثقافي ش القا مة علىالمؤسسات 

فاي بنااء المجتماع وتطاوره    اويؤكد علاى أهمياة حقاون اإلنساان ودورها  التمييز،ويواج  ثقافة    االجتماعية،اإلحسال بالمسؤولية 
انلفااا     إلااىلاا   ذ مؤشاارات تحقيااق العدالااة االجتماعيااة لدولااة معينااة أدى    كمااا أناا  كلمااا خفضاات   .125  ص  2013,شجلبااي

 . 9,ص 2014, شالسرحان في مؤشرات التنمية البشرية واالقتصادية

 الحماية االجتماعية:  -3
وال يجاااب أن تقتصااار الحماياااة  فاااي المجتماااع,    تحقياااق التنمياااة المساااتدامة  زياااد مااان احتمااااالت فااارصتإن الحماياااة االجتماعياااة  

تسااهم فااي القضاااء علااى الفقاار, والحااد ماان عاادم    فهااي  الرساامياالجتماعيااة علااى العماال الرساامي باال تتعااداه إلااى العماال غياار  
نظااام الحماياااة    مااان الجهاااود المب ولاااة مااان أجااال تحقياااق  وباااالرغماالجتماعياااة .المسااااواة, وتعزياااز النماااو االقتصاااادي, والعدالاااة  

ان تحقيقهاا يعاز  مان قادرة اإلنساان  حياث    ,االجتماعية إال أنهاا ما الات متواضاعة جادا فاي كثيار مان مجتمعاات العاالم الثالاث
ن التاداعيات السالبية علاى  ر كثير ميؤدي إلى ظهو   إليهابينما االفتقار     ؛على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء المجتمع

منظماة  المجتمع , مثل المر  والفقر والجهل وعدم المساواة واإلقصاء االجتماعي لعدد كبير من النال ويلة حيااتهم شالفرد و 
تعازى ذلا  إلاى عادم القادرة علاى التمويال أو    نجد كثيار مان حكوماات الادول النامياة  اإلوار . وفي ه ا  2017العمل الدولية, 

لشارا ا    انعدام الموارد خصوصا الدول الفقيرة التي تكاون فاي حاجاة ماساة للادعم الماالي مان أجال تحقياق الحماياة االجتماعياة
 التنمية المستدامة.  مقبولة منوبالتالي المساهمة الكبيرة في تحقيق مستويات    المجتمعات،ه   واسعة في ه
تعاااني مااان ضااعا المااوارد الماليااة إال أن ذلاا  ال يمناااع الحكومااات وواضااعي السياسااات فااي هااا ه    ياار ماان الاادولكث  ورغاام أن

إنا  حتاى فاي البلادان األكثار فقارا   حياث جز اي،ا الجاناب ولاو بشاكل   المجتمعات مان تحقياق أهاداف التنمياة المساتدامة فاي ها
كاال خيااارات التموياال الممكنااة والمتااوفرة لااديها ماان تااوفير  فااي استكشاااف  ا مااا تحلاات بااالرو  االسااتباقية  تسااتطيع الحكومااات إذ 

مان اإلسارا  فاي تحقياق أهاداف    مجتمعااتوال ي بدوره يمكان ها ه ال  أفرادها،والحماية االجتماعية لجميع   الال ق،فرص العمل 
. إال أن من أهم العراقيل التي تمنع تحقيق ذل  هاو الفسااد اإلداري والماالي   2017شمنظمة العمل الدولية, التنمية المستدامة 
األكبار    والعقباة  الباال،،كاان لا  األثار    والا ي  الياوم،  والتي تنيش  كثير من مجتمعات العالم الثالاث البلدان؛المستشري في ه ه 

أصاابحوا يتزاياادون    لهااا، والاا ينحاجااة ماسااة    الحمايااة االجتماعيااة إلفااراد المجتمااع الاا ين هاام فاايفااي عاادم القاادرة علااى تحقيااق  
باإلضاافة   التطاور،أصابحت ضارورة تفرضاها وبيعاة الظاروف الحالياة وآلياات  وبالتاالي الحيااة،مع ا ديااد متطلباات  باستمرار

   وتمتعهم بها.إلى أنها إحدى أهم الجوانب التي تعز  فرص النال في الحصول على حقوقهم  
جاناب    فهاي  المساتدامة؛  هام مساألة الحماياة االجتماعياة بعيادا عان أهاداف تحقياق التنمياةففأن  ينبغي عدم  تقدم،ما بناء على 

  أحااد،ماان    يبااة  توليساا  إلياا ،يتمتااع باا  ماان هااو فااي حاجااة    أنيجااب  للمااواون  وحااق    االجتماعيااة،ماان جوانااب تحقيااق العدالااة  
أناا   أو    المااوارد،تو يااع    وعدالااةمنفصاال عاان حااق الفاارد فااي المواونااة    االجتماعيااةهااج الحمايااة  ن  ينظاار إلااى  أاللتااالي يجااب  وبا

    .3ص  ،االجتماعيةالتنمية   شنشرةتنمية مطلب تفرض  ضرورة تحقيق الالمساعدة أكثر من     مرتبط بمفهوم
قاة بانظم الحماياة   وتعاديل القاوانين المتعل  وضاعضارورة    فاي ليبيااالسياسات العامة    وتنفي  ينبغي على القا مين على وضع   ا  له

حصاول جمياع المحتااجين مان كباار السان والعجازة و العااولين عان العمال مان الجنساين   تضامين, ومتابعاة  المحتاجاةللفئات 
الادعم الكاافي للادخل    التاي تحقاق لهام  وتطاوير القاوانينمان خاالل سان  ؛  هم وقحقا وي اإلعاقة والعمالة الغير المنتظمة علاىذ و 

علاى مواكباة  تشاملهم نظام الحماياة قاادرين  وا مان كونايوالترفي  , من أجال أن  والمواصالت, والسكن, وخدمات التعليم والصحة
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لا   ذ يتم كال    أن  كما ينبغي  .  له ه الفئاتوتؤثر في مستويات المنيشة  , بين الحين و ااخر ل التغيرات التي تطرأ على الدخ
فااي صااميم أهااداف السياسااة  و   فااي اعتبارهاااللعدالااة االجتماعيااة    األربااع  األساساايةتضااع الركااا ز    واضااحة  خطااةسياسااة و ضاامن  
 . 10ص    االجتماعية،التنمية   والمشاركة شنشرة  والحقون،  واإلنصاف، المساواة،والمتمثلة في    للدولة،العامة 
شابكات    إقاماةفي    األكبرتحمل العبء  في    دولةدور التركز على    أن  ينبغيالصعيد    ا  ن استراتيجيات التنمية على هوهك ا فأ
  ينبغايكماا   أنواعها،وتقديم المعاشات والتأمينات والمساعدات بملتلا  األساسيةالحاجات  إشبا من أجل االجتماعي  األمان

المجتمنياة    والمساؤوليةتفعيال مبادأ التعااون   إلىيحتاج  األمروأن  المساعدات،اهتمام المجتمع المدني على بعض أن ينصب 
التنمياة  االجتمااعي واساتدامة   واألماان الحماياةتفعيال شابكات  مان أجالالمشاركة بين قطاعات المجتمع نسبة من خالل  يادة 

 . 2003,  جلبيش

 التنمية المستدامة والمساواة في الفرص: -4
تتايا للماواون قدراتا     للعمال؛مستدامة هو ضرورة وجود بيئة عادلة ومحفازة  البشرية  التنمية  الأن  من شروت تحقيق   ال ش     

على أسال المواهب والمهارات والجهد ال اتي للحصول على مكانة وظيفياة   في opportunitiesالفرص وتكون  واستعدادات ،
خاصااة وأناا  ال يمكاان     .2015كوشااي,    كأوجاا ،ش  وماان تاام يصاابا المجتمااع مجاااال خصاابا لتنااافس أعضااا    المجتمااع،داخاال  

   .140صش شااولتز,    ب وتعلاايم للقااوة العاملااةتساالير المااوارد الطبينيااة واالسااتفادة منهااا بشااكل جيااد دون تااوافر مهااارات وتاادري
علاى    ضئيلةالتي يظهر فيها الفساد بشكل كبير تنفق نسبة    نجد الدول  النامية المجتمعات كثير منولكن وكما هو الحال في 

مجااالت االساتثمار المهياأة للفسااد    موج  نحومعظم اإلنفان  يكون  بينما  ؛والتي من أهمها التعليم والصحة األساسيةاللدمات 
    .2006شسعيدي,   بشكل أوسع المالي

هو الللل في تو ياع    ويعاني منها أغلب أفراده  المجتمع،من بين القضايا التي تكرل مبدأ عدم المساواة في  ففي ليبيا نجد أن  
ر  الا ي أصابا فاي كثياو   الحكومياة ،إلى تراجع التوظيف في القطا  العام شالوظاا ا    أدتترتب علي  من أثار وما  العا دات،

    .االساتحقان واألهلياة  والكفااءة، وغياابدون مراعااة المؤهال    شلصاية؛من األحيان قا ما على أمور مثل الوساوة والعالقات ال
حيااث    لاا ؛ذ أبعااد ماان    إلااىالتفاااوت االقتصااادي الناااجم عاان عاادم المساااواة فااي تو يااع العا اادات بااين أفااراد المجتمااع  وقااد انعكااس  

  الابالد،ده كثير من قطاعات العمل في  وال ي أصبحت تشه  الملتلفة،في دخول العاملين بين قطاعات العمل   الكبير التفاوت
ووبقااة    High social class  غنيااة  اجتماعيااةوبقااة    الواحااد؛ي يساااعد علااى ظهااور تمااايز وبقااي بااين أبناااء المجتمااع    والاا

ومن أكثر العوامل أهمية عند التعر  لموضو  العدالة االجتماعية هو معرفاة مساتوى    .low social classاجتماعية فقيرة  
وإذا مااا أردنااا معرفااة العدالااة االجتماعيااة فااي المتطلبااات والحقااون    للفاارد،الاادخل الاا ي يحاادد المسااتوى االقتصااادي واالجتماااعي  

كس مباشرة على حياتهم فاي ملتلاا  وال ي ينع  األفراد،  دخولمدى التباين في مستوى  ل  يتطلب معرفة  ذ فأن   األساسية للفرد 
إال أن التباااين الواضااا    الجانااب؛فعلااى الاارغم ماان عاادم اهتمااام الكثياارين فااي مجتمعنااا بااثااار المصاااحبة لهاا ا     الحياااة.  جوانااب

الحصاول    المسااواة فاي  تحقياق فارصلاى  لبي علا  األثار السا  المجتماع  أفاراد االقتصادي واالجتمااعي باين  والسريع في المستوى  
  .112ص,  2013شجلبي,    أبناء المجتمع بفئات  وشرا ح  الملتلفة  الترفيهية بينعلى اللدمات الصحية والتعليمية و 

فبالرغم من تحسن األوضا  المنيشاية والقضااء علاى الفقار كماا هاو   اان،وه ه تعتبر من أهم العقبات التي تواج  المجتمع   
إلاى تو ياع العا ادات النفطياة والتشاغيل المكتاا فاي القطاا     وال ي يعزى   عقود،الحال في كثير من الدول العربية النفطية من   

 ين لسون العمل من خريجي  وخاصة بين الداخل الشباب،الزمن حد  ارتفا  في نسب البطالة بين    ومع مرورإال ان    العام،
والعماال  تااوفير الوظااا ا المسااتدامة    ا يتطلااب  وهاا   .2008  ,شالربيعااي  األكباار بااين اإلنااا   العليااا، والنساابةالجامعااات والمعاهااد  

قاد يكاون    مرتفاع،ففاي كثيار مان مظااهر النماو االقتصاادي التاي تتايا إمكانياة حصاول الفارد علاى دخال   التكاافؤ، تحقياق على
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فاي الوقات الا ي يكاون الفقار متفشايا باين فئاات عريضاة مان الناال ويكاون الماواون مسالوبا مان أبساط    أقلياة،مركزا فاي أيادي  
  الليبيااة؛كثياار ماان مجتمعااات العااالم الثالااث اليااوم والمشااابهة للحالااة  وان كاناات تشااهده   . وهاا ا الواقااع  2018بوتشااي ,  حقوقاا  ش

والاا ي شااهدا أخفاقااات    مجتمعنااا،إال اناا  فااي العمااوم يتشاااب  وإلااى حااد كبياار مااع واقااع    ؛ونسااب متفاوتااة  ملتلفااة،ولكاان بااوثيرة  
  مواونيهاا،علاى الدولاة أن تراعاي مبادأ المسااواة باين   ل ل  يتعين. ةمتتالية من  عقود وا دادت بزيادة التجاو ات اإلدارية والمالي

والتأكياد علاى    الجياد،التعلايم    والغاداء، وتاأمين  الطبياة،والعمل على ضمان انتفا  الجميع بالرعاية  الفقر،وتعمل على مكافحة 
عادم القادرة علاى    ه القضايا يسهم في  هبمثل  عدم االهتمام    أن . حيث 27ص ،2019الراضي,  عبد شالجنسين المساواة بين 

والتاااي مااان أبر هاااا دعااام التعلااايم والتااادريب فاااي    متعاااددة،  أضاااعاف سياساااات عاماااة وبااارامج  مااان خاااالل  اإلنسااااناالساااتثمار فاااي  
ومان تام تحقياق مساتويات مقبولاة مان    واإلبادا ،شاان  تطاوير كفااءات تكاون قاادرة علاى الللاق   وال ي مان الملتلفة،المجاالت 

فاي تاوفير  المسااواة  و   األفاراد،إتاحاة الفارص باين   الجاودة، وعادمقضاايا مثال فاي االهتماام ب إن التباوؤل ل  يمكن القول  النمو.
  نالا يخصوصاا مان الشاباب  رأل الماال البشاري    فاي تأكالبين أبنااء المجتماع يساهم إلاى حاد كبيار   العدالة اللدمات، وتحقيق

ن المشااكلة فااي  مااتككمااا أناا  ال    المسااتويات.ق التنميااة والتطااور علااى كاال  أهاام مااورد يمكاان االعتماااد علياا  فااي تحقياا  ون يعتباار 
  ذلاا ،  إلااى أبعااد ماان  األماار  هاابذ   باال  وحسااب،  تااؤمن للفاارد متطلبااات حياتاا  وماان يعااول  تساااوي الفاارص للحصااول علااى وظيفااة

أهمياة فاي    ذاتوالتاي تارتبط بمراكاز    والمالية،  اإلداريةير في المعايير المتبعة في التعيين للمناصب  يحد التغ إلىحيت وصل 
ضايقة  تلضاع لعوامال    وإنماااللبارة  والكفااءة أو    كاالجودة  ةمحادد ال تلضاع لمعاايير   مماا جعلهاا الملتلفة،المؤسسات والمرافق 

اخااتالالت بنيويااة فااي العديااد ماان المؤسسااات    إحاادا   إلااىا الوضااع    هااوقااد أدى    المساااواة.تكاارل التللااا ومحدوديااة فاارص  
  النامياة  فاي كثيار مان المجتمعاات  والاتنتيجة لما حد  من تغير في قيم الحصول على المناصاب والتاي   الدولة؛الهامة في 

ا الللال يمكان وصاف  باإلهادار المقصاود لمنياار    وها    الا كر.وامال ساالفة  رأل الهرم فاي مؤسساات الدولاة الملتلفاة بسابب الع
وي الكفاااءات الحصااول علااى  ذ ي يضاامن لألفااراد ماان    الاا  عاادال؛قاايم التو يااع ألكثاار    مااعلمااا أحدثاا  ماان تعااار     الكفاااءة نتيجااة

  اديينتمااون إلااى أساار ذات مسااتوى اقتصاا  أنهاام فقااراءأو    القااانون،انتهاااة    الفاارص التااي يسااتحقونها باادل حرمااانهم منهااا بساابب
 .   120ص ،2004جلبي،  شالمجتمع  في  مرموقة  مكانة اجتماعية  ال يتميزون بنفوذ سياسي أو   أو  متدني،

 والتنمية المستدامة: ,التوظيفالتعليم و  -5
وأصابا    الملتلفاة،بالرغم من التوسع في التعليم بمراحل  الملتلفة في ليبيا من  عقود و يادة أعداد اللريجين فاي التلصصاات  

وعااادم قااادرة بعاااض التلصصاااات    التوظياااف،ولكااان مشاااكلة عااادم    تزاياااد،ين يحملاااون ماااؤهالت جامنياااة أعااادادهم فاااي    أعاااداد الااا
الشباب ال ين هام فاي سان  ون العمل الحالي أصبحت هاجس لدى معظم  الجامنية على مجاراة التطور ال ي فرضت  آليات س

 :لعدة أسباب العمل
 في المؤسسات العامة.  عمللاللريجين ل  كلعدم قدرة القطا  العام على استيعاب   -
 .وتدريب عمليوخاصة في التلصصات التي تحتاج إلى مهارات    اللريجين،تأهيل ضعا   -
للقااوانين واللااوا ا التااي تضاامن للموظااا حقاا  كمااا هااو الوضااع فااي القطااا   ضااعا القطااا  اللاااص وعاادم إخضاااع    -

 العام.
 علمية الموجودة لسون العمل بشكل جيد.ال ومواكبة التلصصات  عدم مالءمة -
 .على فتا أسوان عمل جديدة  قدرة الدولةعدم  -
  جديااادة  علاااى فاااتا أساااوان عمااال  ومهاااارات تسااااعد لاااى التلصااا  فاااي المجااااالت التاااي تللاااق مهااان  عااادم التشاااجيع ع -

 .في كثير من الوظا ا  االعتماد على العنصر األجنبي  عن  بالمجتمع، واالستغناء للنهو 
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 .تركز الدخل في يد فئات معينة حال دون دعم السياسات العامة وتطوير برامج -
األساساية التاي تساهم  ا يعناي أهادار كبيار للطاقاات والماوارد  ها  ولين فاي ليبياا هام مان اللاريجين, و ويمكن القول أن أغلاب العاا
, والتي تم تمويلها بشكل أساسي من خزينة المجتمع و تلقت دعم كبير من الماوارد التاي    المستدامة  في عملية التنمية البشرية

تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن تحقق عا د مناسب للبالد,  وكما هو الحاال فاي كثيار مان البلادان النامياة   اد ها ا  
ن العبء على اقتصاد الدولة وإهدار األموال المستثمرة في العملية التعليمياة؛؛  نتيجاة تعطال قاوة عمال شاابة فاي بلاد  الوضع م

 .  ومن هنا  50يحتاج توظيف وتأهيل العناصر التي يملكها من أجل تحقيق التطورات االقتصادية واالجتماعية ش جلبي ص
العمريااة الهامااة فااي المجتمااع  ه الفئااة    البطالااة , حتااى ال تاانعكس علااى ها  تبار  أهميااة التركيااز علااى توظيااف الشااباب والحاد ماان

ياادفعهم    الء الشااباب تااارة  بااالنق  و أخاارى  باااالغتراب مماااوساايكولوجية ,واجتماعيااة , وشااعور هااؤ بااأمرا  متعااددة عضااوية ,
سالوكية مثال السارقة وتعااوي الملادرات والقتال , وبالتاالي يصابحون مصادر خطار حقيقاي علاى   انحرافااتأحيانا إلى ارتكاب 

 للدولة والمجتمع بأكمل .  اامن والسلم االجتماعي
علااى ملتلااا مؤسسااات الدولااة أصاابا التوظيااف حكاارا علااى المؤسسااات  وويلااة    فتاارةلفااي ليبيااا  وفااي ظاال ساايطرة القطااا  العااام  

أمار غيار مرغاوب  محادوديتها  ينظرون إلى العمل والوظيفة خارج نطان مؤسسات الدولة رغام  مما جعل المواونين  ؛الحكومية
إلاى العااملين خاارج القطاا  العاام    جعلاتهم ينظارون   تازال؛فكرة لدى كثير من النال في فترات ساابقة وال  ه ه   وقد تكونت في ،

ومكانة في المجتمع. في الوقت ال ي أفضى في  االعتماد على القطا  العام إلى تزايد في   حظابالدونية ويوصفون بأنهم أقل 
  والتاي تعتباره الجواناب    وتحقياق الشافافية فاي ها  ،وإظهاار الحقيقاةمستوى البطالة مع االستمرار في عادم وضاع حلاول مقنعاة 

     .2019شالترهوني،  متطلبات الحكم الرشيد   أدنى
الرينياة فاي الادول النفطياة     االقتصااداتفي التمويل االقتصادي للبالد على دخل النفط كغيرها مان  ليبيا تعتمد  إن إلىونظرا 
  ملتلااا مصااادر التموياال التااي يحتاجهااا المجتمااع , و  ديره الدولااة علااىتاا  الاا يالقطااا  العااام  ويساايطر  , حيااث يشاارف  العربيااة  
دفااع الحكومااات فااي كثياار ماان  ممااا    الداخليااة واللارجيااة ,  األ مااات  وكاا ل الاانفط ,    أسااعارحااد كبياار بتقلبااات    إلااىياارتبط    الاا ي

تلفيااف الضااغوت الماليااة التااي    بهاادف,  سياسااات اقتصااادية غياار صااالحة علااى الماادى الطوياال    إنتاااجمحاولااة    إلااى  األحيااان
اتجااه    ماا يلفاا مان حادة اتهامهاا بالتقصاير  شايئاالحكوماة مضاطرة لعمال   مماا يجعال ون باين فتارة وأخارى,لها الماوا تعر ي

فعليااة  اسااتنزاف االحتياااوي المااالي للاابالد فااي ظاال غياااب ساايطرة    غالبااا إلااىوتااؤدي هااده السياسااات الغياار مدروسااة  ,  مواونيهااا
التي تقلال مان    األ ماتتداعيات على الواقع االجتماعي ويضاعا من تفاقم حدة  خلق  إلىدولة على مواردها , مما يفضي لل

    2015,  شنين ش  فرص تحقيق التنمية البشرية المستدامة  
المشاركة في التنمية وتوفير فرص العمال والنهاو    منالقطا  اللاص  دوراستمرار محدودية  في ظلهده الظروف  تحد 

ير  جعل  غيار قاادر علاى تقاديم نفسا  للمجتماع كشاري  حقيقاي للقطاا  العاام فاي تاوف مما جدا،في حدود ضيقة  بالمجتمع؛ إال
علااى مااوا اة    عاادم القاادرةوكاا ل     بااالمجتمع،والنهااو   فااي عمليااات التنميااة    وظااا ا عماال للمااواونين وتحقيااق مشاااركة فعليااة

ا  و هاا    العامااة.الضاامانات التااي يتميااز بهااا المااوظفين فااي الوظااا ا  تمتااع العاااملين باا  باانفس الحقااون و   القطاا  العااام ماان حيااث
إلااى حااد  باإلضااافة إلااى اناا  ظاال  للتنميااة فااي الاابالد ,    امشااوه  أنموذجاااإلااى خلااق    العديااد ماان الساالبيات , وأدت  تأنتجاا  السياسااة

القاارن الماضااي    باادايات النصااا الثاااني ماانمنااد    العااالم الثالااث  مجتمعاااتتبنتهااا كثياار ماان  التااي  بعيااد علااى نفااس وثياارة التنميااة  
فااي العقااود    الاادول الناميااةالاا ي أخاا ت باا  العديااد ماان    و  ,التنميااة  عمليااةتقريبااا, ولاام يعماال علااى مسااايرة التغياار الاا ي واارا علااى  

ي يهاادف إلااى تحقيااق    وعلااى رأسااها دول جنااوب شاارن أساايا التااي واكباات التغياار الاا ي حصاال فااي مفهااوم التنميااة, والاا  ,األخياارة
 التطور .   اة من ثمار هيو يركز باألسال على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري واالستفادة الحقيق,االستدامة 
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فاي  اساتمرار تادني مساتوى دخال الفارد    واسع , وال ي أدى إلاىبشكل    التوظيف في القطا  العام لالعتماد على سياسةجة ونتي
كاأهم قطااعي يرتبطاان بحيااة ومساتقبل األفاراد وياؤثران    ,العديد من الوظا ا الحكومية وعلى رأساها قطااعي التعلايم والصاحة  

اضاي, حتاى الوقات  د األخيار مان القارن المالعقا  نهايةوان ه ه القطاعات شهدت ومن   خاصة  في مسارات التنمية الملتلفة  ,
ا  قاد اساتمر ها  و   ,    فان حاجة ه ه القطاعات من العااملين واإلدارياين بأضاعاف؛ من العاملين بها  ةكبير  أعداد تكدل  الحالي

لين  العااام  المتلصصااين و  علااى تحفياازالمساائولين  عاادم قاادرة  والتااي ماان أهمهااا    ,هاا ه الزيااادة ماان أثااار ساالبية  الوضااع ومااا تللاال
 .  الجودة واألداء في أهم قطاعينعلى مستوى  أثر رفع أجورهم مما   وأ ,ه القطاعات  الفعليين في ه

  ؛األخيار  فاي العقاد القطاعاات الملتلفاة    العااملين فاياألفاراد فاي الادخول باين  كبيار تفااوتالسياسة قد أفر ت  ه ه وهك ا فأن  
لعادد  وما ترتب عليا  مان انلفاا  ملحاو  فاي مساتويات المنيشاة    الواحد،بين أفراد المجتمع  جتماعية خلق فوارن ا في أسهم

المتزاياادة    ومتطلبااات الحياااةلبااي احتياجااات  ال ت  فااي ليبيااا  المجتمااعت دخااول شاارا ا واسااعة ماان  أصاابح  حيااث  السااكان؛كبياار ماان  
  .   8ص  ،2002,  شكااظم  أدى ذل  إلى انتشار البطالة التي تعتبر هدرا للبشار وضاياعا لحقاون اإلنساان وكرامتا  كما لإلفراد،

انعكساات هاا ه الظااروف علااى نااو  اللاادمات الهامااة التااي  كمااا    المجتمااع،  شاارا القااد أدى هاا ا الوضااع إلااى توساايع الفجااوة بااين  
  الاابالد.لتنميااة المسااتدامة فااي  أثاار ساالبا علااى مسااتوى الجااودة وتحقيااق أهااداف ا  للمااواونين، مماااالقطاعااات  كثياار ماان  تقاادمها  

م الثقاااة باااين عااادد كبيااار مااان الشاااباب فاااي قااادرة الدولاااة علاااى وضاااع حلاااول  اأدى هااا ا الوضاااع إلاااى انعاااد   باإلضاااافة إلاااى ذلااا 
الشاباب وتتناساب ماع  ستطيع استيعاب أكبر عادد مان  عمل جديدة ت  وفتا أسوانفرص للتوظيف    خالل إيجاد التهم؛ من  لمشك

وخاصااة ماان الاا كور إلااى االنلاارات فااي أعمااال غياار    الشااباب،أعااداد كبياارة ماان    لاا  تحااولذعاان    وقااد نااتج  وقاادراتهم.مااؤهالتهم  
وبااااألخ     ليبياااا،فاااي  والتاااي أصااابحت تمثااال مصااادر دخااال لعااادد كبيااار مااان األسااار    الحااارة ،ماااا يسااامى شباألعماااال    نظامياااة أو

ولام ياؤثر ها ا الوضاع علاى اللاريجين مان حملاة    عاالي.األعمال التي ال يحتاج أصاحابها إلاى مهاارات وكفااءات ذات تأهيال  
لتحااان بسااون العماال  أيضااا الشااباب علااى تاارة الدراسااة فااي ساان مبكاارة واال  وإنمااا شااجع  وحسااب،المااؤهالت المتوسااطة أو العليااا  

واغلبهم من فئة ال كور الغيار حاصالين علاى ماؤهالت علمياة؛ األمار الا ي يعناي أن الوضاع المنيشاي لعادد كبيار مان األسار  
القطاا  غيار المانظم ساواء مان حياث ناو  وعادد    الابالد، واحتياجااتفاي  أصبا خاضع لمتطلبات سون العمال المحادود أصاال  

ياال هااؤالء الشااباب وانلفااا  مسااتوى الااوعي التعليمااي والثقااافي لااديهم؛ بساابب تاارة الدراسااة  العاااملين.  باإلضااافة إلااى عاادم تأه
 عدم استكمال تعليمهم األمر ال ي يعني تعطيل أهم موارد المجتمع وواقات .   و   مبكرا،

نظام الحماياة ,وقاد أساهمت ها ه    تللااو ,واالساتغالل    ,والفقار  ,مشكالت كثيرة,  مثل المر     ه األوضا  ظهرتوفي ظل ه  
األجاور    مساتوى   ,  حياث أن التادني فاي  فاي الابالد   و إلى حد كبير في أخفاان عملياات التنمياة المساتدامة, الظروف مجتمعة 

ي ال تحتااااج إلاااى مهاااارات  خصوصاااا فاااي األعماااال الغيااار منظماااة, وخاصاااة التااا, و وت بااا ب فااارص العمااال مااان حاااين إلاااى أخااار  
المجتماع  فاراد  عدد كبيار مان أعلى حياة  تأثيرا كبيرا    اثر ي بدوره أفر  واقع  أجديدة للتفاوت, وال  أدت إلى خلق أوج   وكفاءات 

في عدة جواناب؛ مان أهمهاا تادني األحاوال الصاحية للماواونين مان ملتلاا األعماار, وحااالت ساوء التغ ياة وتللاا اإلساكان  
 بالحياة وتطوير ال ات وتحقيق الرفايية.    وضعا التحصيل لدى األبناء في التعليم وعدم القدرة على االستمتا 

مثاال ضااعا التأهياال والتاادريب وانحسااار    أخاارى،تتضااافر مااع عواماال    عناادما  هاا ه العواماال  يمكاان القااول إن  الساايان،  هاا افااي     
الالمباالة باين الشاباب ويتعاودوا علاى المنيشاة    وتسود ظاهرة  واالبتكار،تؤدي إلى فقدان القدرة على االنجا    المال مة؛الثقافة 

وفاي ظال كاال ذلا  ال يكااون     .153ص  ،1993  شجوسااانلهام ماان مفأجاات  يوماا بياوم دون االهتمااام بالمساتقبل ومااا سايحمل   
ساهولة الحصاول علاى التعلايم الجياد  التاي مان أبار  مالمحهاا    التطور وتحقياق النماو واالساتدامة مال م لمواكبة وضع المجتمع

تااوفير احتياجااات  خااالل القاادرة علااى    األجيااال؛ ماان  وكاا ل  بااين  المجتمااع،أفااراد    واإلنصاااف بااين  العدالااةو   الصااحية،والرعايااة  
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  التاي  القادماة،الثروات الطبينية والبيئة بالنسبة لألجياال    والمحافظة على  الحاضرة،الحياة اامنة لألجيال  ومتطلبات الرفايية و 
 ضمن أولويات تحقيق التنمية البشرية المستدامة.  تندرج

 الدارسة:  استنتاجات
الدولياة  المحلياة و تحقيق التنمية المستدامة مان وعلاى مساتوى الحكوماات والمنظماات   أهميةبالرغم من النداءات المتكررة حول 

تااي تنيشااها كثياار ماان  االقتصااادية ال  األوضااا   أنحيااث    الثالااث،دول العااالم  معظاام  فااي    ال  الاات تواجاا  تحااديات كباارى   إنهااا  إال
رغم البرامج واللطط التاي    ؛مؤشرات التنمية المستدامة  في تحقيق أي من المطلوبالمستوى  تصل إلى لم ناميةلالمجتمعات ا

  اللادماتع فاي تقاديم  مان أجال نشار التعلايم والتوساأنفقات   التاي واألماوالرغام الجهاود  ماثال،ففاي ليبياا  الدول.تبنتها كثير من 
مان    األولاىفاي العقاود  حقاق مساتوى متقادم    والا ي  الفارد،وتحسان مساتوى دخال   األمارا ، كثيار مانوالقضااء علاى  الصحية،
فاي  أيضاا    بال  اإلمكانياات،ر  يتاوفعادم  لايس فقاط مان حياث  الاوثيرة، نفسبا اإن الدولة لم تواصل اهتماماته إال النفط،اكتشاف 
  التغيارات التايها بما يتناساب و وتطوير   الملتلفة، في إدارة القطاعاتالدولة التي تبنتها  والسياسات النظم يالنظر ف إعادةعدم 

   .وتأثيراتها على جوانب الحياة الملتلفة  حدثت في مجاالت المعرفة
حيث توصل المهتمين بقضايا التنمية عبر مراحال    التنمية؛إن االهتمام بتنمية العنصر البشري يعتبر الحلقة األهم في عملية 

التنمية إلى أهمية بناء اإلنسان وت ليل الصاعاب فاي كال ماا مان شاأن  فساا المجاال أماام كال   ر أبعاد ومفهوميالبحث في تطو 
وال ي يؤكد على مدى حارص الدولاة علاى    العلمي،التطور األفراد للمشاركة والقدرة على مواكبة التغيرات التي تفرضها آليات 

التحااديات التااي تواجاا  المجتمااع الليبااي فااي الوصااول إلااى    كمااا أناا  ماان أباار للتنميااة.    االجتماعيااة والبشااريةد  االهتمااام باألبعااا
مسااتويات مقبولااة وفقااأ لمقاااييس التنميااة البشاارية المسااتدامة هااو التفاااوت الكبياار فااي الاادخول بااين أفااراد المجتمااع فااي قطاعااات  

فااي أي  و   الدولااة،حيااث يجااب أن يكااون المعاااش الاا ي يتقاضاااه الموظااا فااي    العااام؛والتااي تلضااع للقطااا     الملتلفااة،العماال  
يحد  تفاوت كبيار    لكيال  وظيفة؛تناسب مع كل  توحسب نو  العالوة التي    واللبرة،خاضعا للدرجة الوظيفية والمؤهل  وظيفة؛
 سلبا على تحقيق التنمية البشرية.  المساواة تؤثروما يترتب علي  من أبعاد ناتجة عن عدم تحقيق   األفراد،بين  
اللادمات والمسااعدات التاي    خصوصاا وأن  االجتماعياة،همية التركيز على الحماياة  تؤكد الدراسة على أ  أيضا ا السيان  في ه

وبالتاااالي فهاااي المظلاااة    مواونيهاااا،تقااادمها شااابكات الحماياااة االجتماعياااة الملتلفاااة واجاااب أساساااي مااان واجباااات الدولاااة اتجااااه  
لتاي تحادد القاوانين واللاوا ا أحقياتهم  االجتماعية التي يجب أن تلقاي بضااللها علاى كال األفاراد والفئاات االجتماعياة الملتلفاة ا

باعتبارها حق مشرو  لمن تشملهم االستفادة مان خادماتها.  كماا إنهاا إحادى الجواناب الهاماة التاي تؤكاد قايم العدالاة   ذل ؛في 
تؤكاد الدراساة  كماا    المساتدامة.والتي تعتبر أبر  المرتكزات التي تقوم عليها التنمية البشرية    المجتمع،والمساواة واإلنصاف في  

, أي حساب  سون العمال  بمتطلباتوخصوصا الجامعي والعالي    ,التعليممناهج وسياسات  رابط  يجب  ومن خالل ما تقدم,   أن ,
القاادرات والطاقااات بشااكل جيااد للمشاااركة الفعليااة فااي بناااء المجتمااع  م اسااتثمار  تلمهاان والوظااا ا لكااي ياالنااو  االاابالد  احتياجااات  

وهاادرا    تااأثيراطالااة اللااريجين وهاي أكثاار أنااوا  البطالاة  القضاااء علاى بالعماال علاى ضاارورة  و   ,امةوتحقياق أهااداف التنمياة المسااتد 
, ووضاع  مان األفاراد لا  مان خاالل تشاجيع القطاا  اللااص علاى توظياف أكبار عادد  ذ ألهم موارد المجتمع المادياة والبشارية, و 

   بالقطا  العام أو الحكومي.  أسوة Retirement أثناء العمل وعند التقاعد قوانين تضمن حق الموظفين 
 
 

 الدراسة: توصيات
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فااي الحصااول علااى اللاادمات التااي تعكااس جااودة ونااو  الحياااة التااي  تحقيااق العدالااة والمساااواة    أهميااةضاارورة التركيااز علااى    -1
وفقاا لانظم  و   متسااوي,وحصاولهم عليهاا بشاكل    ,احتياجات ومتطلبات الناالخالل التركيز على توفير    ل  منذ و  ,ينيشها الفرد 

  أفاراد جمياع    إلاىشكل خادمات ملموساة تصال   فيو وبطريقة عادلة ,والفئات االجتماعية  األفراد واليات محددة تضمن حق كل 
 بناء المجتمع .  المشاركة في    على   همنعكس على واقعهم المنيشي وتشجعالمجتمع دون استثناء وت

ليل    وتااا  أمامااا لااا  مااان خاااالل توسااايع اللياااارات  ذ و   المساااتدامة,فاااي تحقياااق التنمياااة    اإلنساااانودور    أهمياااةالتركياااز علاااى  2- 
وجعلهاام أكثاار    ,والعنااا  األماارا الصااعوبات وجعاال النااال يسااتمتعون بثمااار التنميااة مثاال الحصااول علااى الغااداء والوقايااة ماان  

 االجتماعي.بمحيطهم    همبطوتر   ,التي تلصهمالمشاركة في جميع النشاوات المجتمع و في    بأهميتهم شعورا
بانتشاااار  لااايس فقاااط    ؛وخلاااق المهاااارات  التااادريبو   ضااارورة االهتماااام بتحقياااق فااارص المسااااواة فاااي الحصاااول علاااى التعلااايم3-  

يتسنى للجمياع    وتحقيق الجودة في المؤسسات العامة حتى ,ولكن أيضا بتوفير الوسا ل التعليمة الحديثة,ة يالتعليم المؤسسات
  المتطاورة  المعرفاةجعال  التاي تارفض    التسريع بعملية التنمية البشرية المساتدامةمن أجل   التوسع في المعرفة وتطوير المهارات

 .  ماديا فقط   ينالقادر حكرا على   Skillsوامتالة المهارات 
واالسااتفادة ماانهم فااي المشاااركة فااي    وخصوصااا اللااريجين للقضاااء علااى البطالااة  للشااباب,العماال علااى خلااق فاارص عماال    -5

فارص ظهاور األمارا  االجتماعياة مثال  تقليل مان  وبالتالي ال  النال,لعدد كبير من    النهو  بالمجتمع ورفع مستوى المنيشة
 واالنحراف. والمر  الهجرة والفقر

سياسااات تمنااع التفاااوت فااي مسااتويات المنيشااة, ومااا تااؤدي ألياا  ماان تمااايز وبقااي بسااابب  قااوانين و التشااديد علااى وضااع    -6
 التفاوت الكبير في مستوى الدخل بين األفراد العاملين في القطاعات الملتلفة.  
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 , 2018ي , في الوون العرب  اإلنسان , التنمية البشرية وحقون  القادري بوتشي   إبراييم  -1

https://a3rff.com   
سليمان عبد الراضي, المساواة في تقلد الوظا ا العامة باعتبارها أبر  أهداف التنمية المستدامة , مجلة   أحمد    -2

 .27, ص2019,  2, ج34جامعة أسيوت ,العدد    -كلية الشريعة والقانون, , كلية الحقون  
 انية,جامعة البصر كلية أسعد جواد كاظم, التنمية البشرية المستدامة ودعوة الفكر االقتصادي إلى رحاب اإلنس  -3

 .8, ص2002االقتصاد,  
 .163  , ص  2004أمارينا  صن, حرية , سلسلة عالم المعرفة,     -4

, ص   1993أندري  جوسان, وبقات المجتمع, ترجمة: السيد محمد بدري.شالقاهرة: دار سعد للطباعة,    -             5 
153 . 

    , 1991تقرير البن  الدولي ,    –             6
 . 1991تقرير التنمية البشرية المستدامة    -7
 .12, ص1984, القاهرة ,  1حسن عيد,  التنمية االجتماعية , دار االنجلو المصرية , ت  -8              

, كلية القانون,   16حسين السرحان, التنمية البشرية المستدامة وبناء جيل المعرفة, مجلة أهل البيت, العدد    -9
 2014جامعة أهل البيت,  

         كريا خنجي, البعد االجتماعي ومؤشرات  في التنمية المستدامة, أخبار اللليج, الجريدة اليومية في البحرين,  -    10
 2019 يونيو

أسعار البترول, جامعة    انلفا ابوظياف, البعد االجتماعي للتنمية المستدامة في ظل    مليك سعاد حفاف,    -11
 .3, ص 2016حسيبة بن بو على شلا, الجزا ر,  

,   1المصرية,تالبشرية, القاهرة: مكتبة االنجلو سعد و  عالم, فريد أحمد عبد العال,  اقتصاديات التنمية    -12
 .16, ص2012

 .125,  1984حسن عيد,  التنمية االجتماعية , دار االنجلو المصرية , القاهرة ,   في,  1964شولتز ,   -13
الحديث,    -14 الجامعي  المكتب  اإلسكندرية,  العولمة,  إلى  الحداثة  من  االجتماعية  التنمية  السروجي,  ولعت 
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