
 

  

  :متهيد إشكايل

 الفردي، الدخل: هي مؤشرات، ثالث على وتقوم البيئة، وحتترم واالجتماعية االقتصادية التنمية على تركز اليت هي البشرية التنمية

 .الصحي واملستوى التعليمي، واملستوى

  العريب؟ العامل يف البشرية التنمية مستوى واقع هو فما 

  له؟ املفسرة العوامل هي وما 

  العريب؟ العامل يف البشرية التنمية مستوى حتسني جمهودات هي وما 

I  - له املفسرة والعوامل العريب العامل يف البشرية التنمية مستوى واقع: 

  :العريب العامل يف البشرية التنمية مستوى يتباين -  1

 :هي جمموعات، ثالث إىل الفردي الدخل حسب العربية البلدان تصنيف ميكن: الفردي الدخل �

 .وليبيا العريب اخلليج دول يف وتتمثل مرتفع دخل ذات دول .1

 .املغرب أقل وبدرجة واجلزائر تونس، بينها من: متوسط دخل ذات دول .2

 .واليمن وجيبويت والصومال والسودان موريتانيا وهي: ضعيف فردي دخل ذات دول .3

 واملعدات واملستشفيات واملمرضني األطباء عدد يف يتمثل الذي الصحي املستوى حيث من العربية البلدان ختتلف: الصحي املستوى �

 بأن ويالحظ األطفال، وفيات ونسبة احلياة، أمد: منها ،ةالدميوغرافي املؤشرات بعض تباين من ذلك عن يترتب وما الصحية،

 .)األردن فلسطني، لبنان، سوريا،( الشام، وبلدان العريب اخلليج بلدان يف رقيا أكثر الصحي املستوى

 أكثر األمية فنسبة املقابل يف العريب، اخلليج ودول الشام بلدان يف األمية نسبة وتنخفض التمدرس نسبة ترتفع: التعليمي املستوى �

 .والصومال وجبويت والسودان موريتانيا يف ارتفاعا

 :العريب العامل يف البشرية التنمية مستوى  واقع -  2

  :التالية بالعوامل العريب العامل يف البشرية التنمية مستوى  واقع يفسر

 هرم فتوة وبالتايل ،الدميوغرايف االنفجار حدوث وبالتايل الوفيات، نسبة واخنفاض الوالدات نسبة ارتفاع: ةدميوغرافي عوامل �

 .اجتماعية مشاكل يطرح مما، األعمار

 .املناخية للتقلبات الفالحي النشاط وخضوع العريب، العامل يف الصحراوي املناخ غلبة: بينها من: طبيعية عوامل �

 ا قامت اليت االقتصادية السياسة وفشل العربية، للبلدان الطبيعة للثروات االستعماري االستغالل طليعتها يف: اقتصادية عوامل �

 .الغربية الدول إزاء االقتصادية والتبعية البيين، التبادل ضعف إىل باإلضافة استقالهلا، بعد البلدان هذه

 احلكم مؤشرات جمال يف ختلفا األكثر والدول املتقدمة الدول بني متوسطة مكانة العريب العامل احتالل يف يتلخص: سياسي عامل �

  .واملساءلة والتعبري، الرأي وحرية السياسي، االستقرارو احلكومة، وكفاءة الفساد، ضبط: بينها من الصاحل

II - هوداتالعربية البلدان يف البشرية التنمية مستوى لتحسني املبذولة ا:  

  :البشرية التنمية مستوى حتسني أجل من جبارة جمهودات وليبيا العريب اخلليج دول بذلت -  1

 وأقامت الصناعات، بعض طورت حيث اإلمنائية، املشاريع يف الطبيعي والغاز البترول من مداخلها وليبيا العريب اخلليج دول وظفت

 بالقطاعات النهوض على عملت كما األجنبية، أو الوطنية منها سواء النشيطة للساكنة الشغل فرص ووفرت حديثة، مواصالت شبكة

  .العمومية واخلدمات االجتماعية

  :حمدودة نتائجها لكن العربية البلدان باقي يف البشرية التنمية برامج تعددت -  2
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 :بينها من البشرية، للتنمية برامج عدة العربية البلدان باقي يف أجنزت

 .اجلهوية التنمية وبرنامج احملتاجة، األسر ملساعدة الوطين الربنامج: تونس يف �

 .االجتماعي للتضامن مبارك وبرنامج االجتماعية، املساعدة برنامج: مصر يف �

  .األساسية الغذائية املواد ودعم الفقراء، لفائدة الصحية العالجات بطاقات: األردن يف �

 .البشرية للتنمية الوطنية املبادرة: املغرب يف �

  :خامتة

  .تنموي كخيار االقتصادي التكتل يفرض مما العريب العامل يف البشرية التنمية مستوى تباين نستخلص




