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تعددالتنتية ددفلًدداعىلت ددع لإن د لتألة د لوتنشددعو,لولويى ددفلت ددتور,لةشددىه فلععىن د لة د ل ىعددفل

أع دهتالتنةرتةددللنتيق ددتلة ددتااعىللتنعةت ددفلتنتيةو دفلولوة د لأًةاددىلتنيددالة د لتن,قددهلولوتيق ددتل دداهل
أ بددهلةد لتنعاتنددفلعد لتول ددللتنددا

ل لوًددولةددىل تطتدد,لتنعةد لرتد لهعددلل ,ددى التنةدوتهالتنبشدده فلعد ل

تنةرتةلل لوتعظ لتنعىئالتال تصىاىلنتتكلتنةوتهال.ل ل
ل

ويظ تهلال لتنعيصهلتنبشدهىلًدولًداللتنعةت دفلتنتيةو دفل للوو د تتاىلعد لتنو دللهتتد لولعدى ل

تنيىرددفل ددالتبدداولةتيددفلالت ددىهلةددىل تددل لة د ل ى ددىللوتدداتب هلنتية ددفل دداهتللًددهتلتنعيصدده لوهعددلل
,ى ت لبةىل  ,لتعظ لة ىًةت لع لرةت فلتنتية ف .ل

وًهتلةىلتيىون لتن تى,ل لةؤ اتلرت لت تالللوت,ىوللتًتةى لاو لتنعىن لبىنعيصهلتنبشهىل

ة لي ثلتعت ة لولوتاه ب لولوهعلل ,ى تد لوتال دت,ىاالبقا تهتد لتبعدىلنظدهوللوةعط دىلل د لاوندفل؛ل

ي ددثلت ددع لاو لتنعددىن لإن د لتية ددفلةوتهاًددىلتنبشدده فلة د ل ددال لل ددىاالةعددىهللوةا دىهتللو دداهتلل

تنقوىلتنعىةتفلنا اى .ل
ل

ةدىلتيددىو لتنةؤندللأًة ددفلتيت د ل د لةد لةؤشدهتللتنتية ددفل؛لوةد لأًةادىلةؤشدهتللتنتعتد ل

وتنتدداه ,لوتنصدديفل لوةؤش دهتللتنتية ددفلتنة ددتاتةفلع د لةصددهل لوهنددكلال ددت ال

لآن ددىللتطددو هل

ى ىللتنتية فلتنبشه فل؛لبةىل ؤاىلإن لل ىاالةعاالللتنتية فلتال تصىا فلوضةى لت تاتةتاى .ل

وفى سبيل ذلك ؛ قسم المؤلف الكتاب إلى سبعة فصول كالتالى :

الفصل االول  :التنمية البشررية االمفوروم – األهميرة – األبعراد – مؤشررات القيراس ؛ و تيدىو ل
تال ددترةىهلعد د لتنعيص ددهلتنبش ددهىلوتيع ى ددىت لرتد د لتنتية ددفلتال تص ددىا فل–لة,ا ددو لتنتية ددفلتنبش دده فل

وأًة تا ددىل–لأبع ددىالتنتية ددفلتنبش دده فلوتنعوتةد د لتنةي ددااالنا ددىل–لةؤشد دهتلل ددىةلتنتية ددفلتنبش دده فل–ل
تنتيا ىللتنت لتوتر لتنتية فلتنبشه فل .ل

الفصل الثانى  :مؤشررات وسياسرات التنميرة البشررية فرى مصرر خرتل الفتررة ا  4101 -0991؛
و تيىو ل ى دىللتنتية دفلتنبشده فلوأًة تادىلنتيق دتلتنتية دفلتال تصدىا فل–لتيت د لةؤشدهتللو ى دىلل
تنتية ددفلتنبشدده فلع د لةصددهل–لةؤش دهتللتنتية ددفلتنبشدده فلع د لردداالة د لتندداو ل–لةؤش دهتللو ى ددىلل

تنتية فلتنبشه فلع لةصهل .ل

الفصرل الثالرث  :ابعراد التنميرة المسرتدامة ومؤشررات قياسروا؛ و تيدىو لة,ادو لتنتية دفلتنة ددتاتةفل–ل
أبعىالتنتية فلتنة تاتةفلدلةؤشهتلل ىةلتنتية فلتنة تاتةفل–لآن ىللتنتية فلتنة تاتةف .ل
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الفصررل الرابررت  :تحميررل مؤشرررات التنميررة المسررتدامة فررى مصررر ودول أخررر ؛ و ددالتيددىو لتيت د ل
ةؤش دهتللتنتية ددفلتنة ددتاتةفلع د لةصددهل–لتيت د لةؤش دهتللتنتية ددفلتنة ددتاتةفلع د لردداالة د لتندداو ل–ل
اوهل ى ىللتنتية فلتنة تاتةفلع لضو لترىه,لاو لةي لتنا ته فل–لتنتيا ىللتنت لتوترد لتنتية دفل

تنة تاتةفلع لةصه .ل

الفصل الخرامس  :آليرات تفعيرل دور التنميرة البشررية فرى تحقيرق التنميرة المسرتدامة؛ و دالتيدىو ل
تيت لتنوضللتني ب لنةصدهلرتد ل ه طدفلتنتية دفلتنبشده فل–لآن دىللت,ع د لاوهلتنتية دفلتنبشده فلعد ل
تيق تلتنتية فلتنة تاتةف .ل

الفصررل السررادس  :دور التنميررة البشرررية فررى تحقيررق التنميررة المسررتدامة فررى الفكررر االسررتمى؛

و تياثلًهتلتن,ص لر لة,او لتنتية فلتال تصىا فلع لتن ,هلتإل الة ل–لأًة فلتنتية فلو ةتاىلع ل

تن ,هلتال الة ل–لاوهلتنعيصهلتنبشهىلع لتيق دتلتنتية دفلةد لةيظدوهلإ دالة ل–لأ دةلوةقوةدىلل
تنتية ددفلعد لتن ,ددهلتال ددالة ل–لتنتية ددفلتنة ددتاتةفلعد لتن ,ددهلتال ددالة ل–لآن ددىللتيق ددتلتنتية ددفلةد ل
ةيظوهلتن ,هلتال الة ل–لتنتيا ىللتنت لتوتر لتنتية فلع لاو لتنعىن لتال الة ل.ل ل

أما الفصل السابت واألخير ..فقد تحدث فيه المؤلف عن نموذج قياسى بسيط لتقردير اثرر التنميرة

البشرية عمى التنمية المستدامة؛لو التيىو لتقا هلتألرهلرت لتنبعالتال تصىاىل–لتقا هلتألرهلرت ل

تنبعددالتالرتةددىر ل–لتقددا هلتألرددهلرتد لتنبعددالتنب ئد ل–لتقددا هلتألرددهلرتد لتنبعددالتنت يونددور ل–ليتددىئ ل
تنيةوهجل .ل
وقد توصل المؤلف فى ختام هذا الكتاب الى النتائج التالية :
 -0ضدهوهالتطددو هل ى ددىللتنتية ددفلتنبشده فلتنةتبعددفلعد لةصدده لرتد لييددولل ددتااللتيق ددتل
أًاتللتنتية فلتنبشه فل.ل ل

 -4تنعة لرت لهعلل ,ى التنعيصهلتنبشهىلع لتإليتىجل لوتال تاالكلع لإطىهلةهترىاليقوتل
تألر ى لتنقىاةفل؛لوهنكلنتيق تلًاللتال تاتةفلع لتنعةت فلتنتيةو ف.

 -3أ لتنتي د لع د لةؤش دهتللتنتية ددفلتنبشدده فلع د لةصدده؛ل ددى لن د لأرددهلإ رددىب لةيدداوالرت د ل
تنبعالتال تصىاىل لو ب هرت لتنبعالتنت يونور لنتتية فلتنة تاتةف.

 -2ضهوهالتعظ لتال ت,ىاالة لتنةوتهالتنةتىيدفلوي د لت ص صداىل لبةدىل يطدوىلرت د لهندكل
ة لهعلل ,ى التنةوتهالتنبشه فل لوي

ت تيالإن اىلرةت فلتنتية ف.

لإراتاًىلوتأً تاىلبىرتبىهًىلتيالأً لتندارىئ لتنتد ل

 -5ضددهوهالأ لت ددتاالل ى ددىللتنتية ددفلتنبشدده فل لوةد لأًةاددى ل ى ددىللتنتعت د لوتنتدداه ,ل
وتنصيفل؛لتعظ لة ىًةفلتنعيصهلتنبشهىلع لتيق تلأًاتللتنتية فلتنة تاتةفل .ل
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