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الخالصت
تهدف الدراسةة للةق قيةاد مةدق تحايةق التنميةة المسةتدامة فةي كةل مةن (االردنص سةورياص مصةرص المغةر )
وذلك باستخدام األسلو الرياضي في حسا مؤشرات التنميةة المسةتدامة وفةي قيةاد العوامةل المةؤ رع فةي بعة
مؤشةةرات التنميةةة المسةةتدامة باسةةتخدام األسةةلو الاياسةةي واالقتصةةاد ف ةي التحليةةلص اذ تعةةد التحةةوالت االقتصةةادية
الكبرق وما أفرزتة مةن نمةو اقتصةاد بمعةدالت مرتةعةة فةي هةل لهمةال للمعةايير واألسةد االسةتخدامية للمةوارد
االقتصةادية المتاحةةةص وانعكاسةةاتها الخ يةةرع فةةي الحيةةاع المجتمعيةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة وال اافيةةةص و ارهةةا فةةي
الحيةةاع ال بيعيةةة بمواردهةةا ومناخهةةا وكاهناتهةةاص ولرتةةةاي التكةةاليف االقتصةةادية (تكةةاليف التلةةوكص تكةةاليف الكةةوارك
ال بيعية والصناعيةص تكاليف المخلةات والنةايةاتص تكةاليف التغيةرات المناخيةةص تكةاليف االخةتل بةالتنوي االحيةاهي
والتوازن البيهيص تكاليف التصحرص تكةاليف الهةدر واالسةتغتل التجةار المك ةف للمةوارد الصةناعية والزراعيةة )
وهذا األمر أدق الق لعةادع النهةر فةي مةهةوم التنميةة ومةا يةرتب بهةا مةن تحةوالت ونمةو اقتصةاد مةن أجةل تبنةي
سياسات للتنمية المستديمة والنمو الداهم ويتم في ل ارهما االستخدام العاتني للموارد والحةاه علق الحياع والمنةا
وال روات ومراعاع حاوق األجيال التحاة بتمديد مدع االنتةاي بالموارد المتاحةص هذا وتوصل الباحك الق ان بلةدان
العينة قد حاات انجازات متباينة نحو تحايق التنمية المستدامةص اذ حاق االردن اعلق نسةبة مةن مجمةوي ()%100
من مؤشرات التنمية المستدامة ويلي سوريا ومةن ةم المغةر ومصةر وهةي (42.7ص 39.4ص 38.6ص  )33.5علةق
التوالي لال ان تلك المنجزات ال تم ل المستوق الم لو ص كما تباينت المتغيةرات المسةتالة فةي تر يرهةا علةق بعة
مؤشرات التنمية المستدامة وهي (نسبة االست مار اإلجمالي ال ابت للةق النةاتا المحلةي اإلجمةاليص نسةبة الصةادرات
من السلع والخدمات للق الواردات من السلع والخدماتص معدل الب الة) لبلدان العينة
الكلمات الدالة :التنمية المستدامةص بلدان العينة
تاريخ تسلم البحك ،7103/3/7 :وقبول 7103/00/00 :

المقذمت
احتل موضوي التنمية المستدامة اهتمام العالم ختل العادين الماضيينص فرصبحت االسةتدامة التنمويةة مدرسةة
فكرية عالمية تنتشر في معهةم دول العةالم النةامي والمتاةدم علةق حة ،د سةوافص وتهةدف التنميةة المسةتدامة الةق تةوفير
الرفاهية االقتصادية الجيال الحاضر والمستابل والحةاه علق البيهة وصيانتها وهذا بدوره يؤد الةق تحايةق تنميةة
اقتصادية ومستوق معاشي ال يضعف من قدرع البيهة علق توفير احتياجات السكان فةي المسةتابلص وبةذلك اصةبحت
التنميةةة المسةةتدامة ضةةرورع ملحةةة لباةةاف كةةل مةةن االنسةةان والبيهةةة وان تحاياهةةا يت لة حةةدوك تغيةةرات جذريةةة فةةي
مجةةاالت التةكيةةر والبنةةافات االقتصةةادية واالجتماعيةةة وانمةةا االسةةتهتك واالنتةةا ص فالتنميةةة المسةةتدامة هةةي عمليةةة
واعيةةةص معاةةدعص ويلةةة األمةةدص شةةاملة ومتكاملةةة فةةي أبعادهةةا االقتصةةاديةص االجتماعيةةةص السياسةةيةص ال اافيةةة والبيهيةةةص
فهةةدفها يج ة أن يكةةون لجةةراف تغيةةرات جوهريةةة لصةةالح المجتمةةع دون الضةةرر بعناصةةر البيهةةة المحي ةةةص وهةةذا
النموذ للتنمية يمكن جميع األفراد من توسيع ن اق قةدراتهم البشةرية للةق أقصةق حةد ممكةن وتوهيةف أم ةل لتلةك
الادرات في جميع الميادينص وبهذا يحمي خيارات األجيال التةي لةم تولةد بعةد وال يسةتنزف قاعةدع المةوارد ال بيعيةة
التزمة لدعم التنمية في المستابل وال يدمر راف ال بيعة الذ يضيف الك يةر ل ةراف الحيةاع البشةرية تتحةدد مشةكلة
البحك في ان بلدان العينة تعاني من حالة تدهور في مواردها االقتصةادية ولمكانياتهةا الماديةة بةعةل عوامةل عديةدع
بيهيةة وأخةرق تكةةاد تسةتهلك المةدختت والمةةوارد دونمةا تعةةوي أو ت ةوير وحيةك االحتياجةةات السةلعية والخدميةةة
ترخذ بالتزايد والتنامي لذا البد من مواجهةة هةذه التحةديات للحةةاه علةق المةوارد وال اقةات البيهيةة وتجديةدها ألجةل
توفير مت لبات الحاضر والمستابلص وهذا يسةتوج االهتمةام بالتنميةة المسةتدامة لضةرورتها واهميتهةا فةي الحةةاه
علق الموارد وال اقات المختلةةة للمجتمةع لةذا تتةرتق أهميةة البحةك مةن واقةع الهةروف الحاليةة التةي يعيشةها العةالم
بنهامة الجديةةد والةةذ يشةةكل نا ةةة اهتمةةام بةةارزع لةةدق اقتصةةاديي العةةالم ال الةةك ومنهةةا بلةةدان العينةةة للةةق ضةةرورع
وأهمية التنمية المستدامة لتحايق التادم االقتصاد واالجتماعي بالحةاه علق المةوارد البيهيةة وديمومتهةا وتجديةدها
بالدرجة األولق وإليةاف االحتياجات الحالية والمسةتابلية ويهةدف البحةك الةق قيةاد مةدق تحايةق التنميةة المسةتدامة
في بلدان العينة وايضا ً الق الاياد الكمي للعوامل المؤ رع علق بع مؤشرات التنمية المستدامة
مستل من أطروحة الدكتوراه لمباحث الثاني.
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وتتحدد فرضية البحك في محورين االول :نتيجة لآل ةار البيهيةة الضةارع الناتجةة مةن الا اعةات االقتصةادية
المختلةةةة ونتيجةةة السةةتهتك المةةوارد وال اقةةات سةةعت دول العينةةة الةةق االهتمةةام بالتنميةةة المسةةتدامة وان تحاياهةةا
يتةاوت بتةاوت ت بيق استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة المتبعة فةي بلةدان العينةة وال ةاني :يوجةد عةدد مةن
المتغيرات يتةاوت تر يرها في بع مؤشرات التنمية المستدامة المختارع في التحليل
ومةن اهةةم الدراسةةات والبحةةوك التةةي اجريةةت فةةي هةةذا المجةةال دراسةةةص )1996( Roger. James.فةةتم
ت وير مؤشرات ومااييد التنمية المستدامة وعرفها بانها التنمية االقتصةادية واالجتماعيةة التةي تعمةل علةق زيةادع
معدل الرفاهيةة للةةرد خةتل الةزمنص ويمكةن مةن هةذا التعريةف ان تاةاد التنميةة المسةتدامة باالعتمةاد علةق نصةي
الةرد من الناتا المحلي االجمةالي او باالعتمةاد علةق ماةاييد اوسةع لايةاد الرفاهيةة االقتصةادية واالجتماعيةة التةي
يمكن ان تشمل المستوق التعليمي والصحيص فضت عن وجود رياين لتحايق التنميةة المسةتدامة فةاألول االسةلو
االقتصاد ص وال اني بيهيص فاالقتصاد اقترح خزين رأد المال ال ابت معيار لتستدامة اذ تتحاةق االسةتدامة بعةدم
انخةا هذا الخزين ختل الزمن ويتضمن رأد المال ال ابتص رأد مال ماد وبشر و بيعةيص وال ةاني يسةمق
االسةةتدامة الاويةةة والةةذ يعتمةةد علةةق رأد المةةال ال بيعةةي وان ال يتنةةاقص خزينة فةةي تاةةديم الخةةدمات غيةةر الاابلةةة
لإلختل في النشا االقتصاد ص ودراسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي سيا ( )2001اشارت فيها الةق ان
التنميةةة المسةةتدامة تشةةير الةةق مجموعةةة واسةةعة مةةن الاضةةاياص وهةةي تن ةةو علةةق نهةةا متكامةةل فةةي ادارع االقتصةةاد
والبيهة واالهتمامات بالمجةاالت البشةرية والاةدرع المؤسسةية فبةذلك يحتةا صةانعوا الاةرار الةق معلومةات للمضةي
نحةةو تحايةةق التنميةةة المسةةتدامةص منهةةا معلومةةات عةةن مرحلةةة التاةةدم الراهنةةةص ومعلومةةات عةةن االتجاهةةات وناةةا
الضغ ص ومعلومات عن ا ر التدختتص وبةذلك فةان مؤشةرات التنميةة المسةتدامة تمكةن اصةحا الاةرار وواضةعي
السياسات من معرفة ما اذا كةانوا علةق ال ريةق الصةحيح وتسةاعدهم علةق رصةد التاةدم المحةرز فةي سةبيل التنميةة
المستدامة واوضحت بان المؤشرات االقتصادية تستخدم لتحديد اهداف التنمية وتاييم مدق التادم المحرز والسةيما
زيادع الدخل الةرد اذ يعتبر الهدف الرهيسي للتنمية غير ان ذلك قد تغير الن بيانةات المجةاميع االقتصةادية الكليةة
تخةي فروقا بين المجموعات والتلاي أ ضوف علق مجةال االسةتدامة والتنميةة فضةتً عةن ذلةك عمليةة تةاعليةةص اذ
ان السياسةةات التةةؤ ر فةةي االهةةداف التةةي وضةةعت السياسةةات مةةن اجةةل التةةا ير عليهةةا فحس ة ص بةةل تةةؤ ر ايضةةا فةةي
متغيةةرات اخةةرقص وبالتةةالي فةةان النتةةاها العامةةة ليسةةت داهمةا ً ايجابيةةةص ولتحايةةق التةةوازن بةةين االنش ة ة االقتصةةادية
والرفاه االجتماعي واحتياجات البيهة هذا قدرات كبيرع من المهارع وياتضي تغيير انما صنع الارار وباتالي البةد
من دما االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيهية والمؤسسية في عملية التنمية ليتسنق سةلوك ال ريةق المةؤد الةق
التنمية المستدامةص ودراسة الهيتي ( )2005حدد فيها ان النمو االقتصاد والتوسع الحضر خةتل العاةود ال ت ةة
المنصرمة فر ضغو ا كبيرع علق الموارد ال بيعية للمن اة العربية وعلق بيهتهاص وك ير من الموارد ال بيعيةة
اخةةذت بالتةةدهور أو مهةةددع فةةي بع ة الحةةاالت باالختةةةاف تمامةةا نتيجةةة لةةإلدارع غيةةر المسةةتدامة للمةةوارد واخةةتتل
التةوازن بةين العةةر المحةدود وال لة المتزايد وهةذا انعكةةد بةدوره فةي مؤشةةرات التنميةة المسةةتدامة فةي الةةو ن
العربةةي والتةةي كانةةت متدنيةةة ماارنةةة باالقةةاليم االخةةرق فةةي العةةالم وكمةةا اوضةةح أن تحايةةق اإلدارع السةةليمة للتنميةةة
المستدامة واالرتااف بمؤشرات التنمية المستدامة يت ل تنهةيم مؤسسةي متكامةل يحاةق عةدع وهةاهف اهمهةا وضةع
بةةراما التنميةةة المسةةتدامةص ولدارع تنةيةةذ البةةراماص ووضةةع بةةراما حمايةةة البيهةةة وحةههةةا مةةن التةةدهورص ودراسةةة
 )2005( Steevenzeاوضح فيها ان مةهوم التنمية المستدامة احدك تحةديات كبيةرع مةن حيةك الايةاد للسياسةات
التنةيذية العامةص فسياسات التنمية المستدامة تةتار الق مؤشرات كمية تستند عليها السياسات التنةيذيةة العامةةص اذ ان
تحايةةق التنميةةة المسةةتدامة تتضةةمن زيةةادع الكةةةافع االقتصةةادية مةةع االخةةذ بنهةةر االعتبةةار ال ةةروع الماديةةة االجتماعيةةة
والبيهيةةةص واوضةةح ان قيةةاد التنميةةة المسةةتدامة يت ل ة التةةدابير البسةةي ة التةةي تبلةةل صةةانعي الاةةرار حةةول الاضةةايا
واالتجاهةات الرهيسةية فضةتً عةن التةدبير االك ةر تةصةةيتً لةدعم تحلةيتت معاةدع يجة ان يكةون االهتمةام بجانة
اذ كيف يمكةن لهةذه
حيك كيف يمكن ان تكون االحصافات والمؤشرات افضل وايضا بجان ال ل
العر
تةسةةير مؤشةةرات يمكةةن اسةةتخدامها لتايةةيم ا ةةر االسةةتدامة فةةي مختلةةف المسةةتويات المحليةةة واإلقليميةةة والعالميةةةص
ودراسة اللجنة االقتصادية ألوربةا ولجنةة التعةاون والتنميةة (2008 Anonymousص) أكةدت فية ان مةهةوم الرفةاه
يمتلةةةك ك يةةةراً مةةةن اإلمكانيةةةات لايةةةاد التنميةةةة المسةةةتدامة وهةةةو خةةةار ن ةةةاق االقتصةةةاد التاليةةةد ص فكةةةان اهتمةةةام
االقتصاديين بشكل رهيسي بالرفاه المستمد من االستهتك التاليد فاذا نهرنا الق الرفاه علق انة اسةتهتك ويشةمل
هذا االستهتك التمتع بر سلعة أو خدمة تساهم في رفاهية الةرد بما فةي ذلةك تةوفير االشةياف بحريةة بيعتهةا م ةل
منتجات الغابات وغةرو الشةمد أ يصةل االسةتهتك الةق التمتةع بةواهةد حاةوق االنسةان او اللياقةة النةسةية وهةذا
مةيد لاياد التنمية المستدامةص وأوضحت ان التةسير األك ر جوهريا واألوسع اقتصاديا ً للتنمية المستدامة هو زيةادع
االستهتك علق مةدق مةدع ويلةة جةداًص وان الهةدف منهةا هةو ضةمان الرفةاه للةذين يعيشةون حاليةا ً وتلةك االمكانةات
لرفاه االجيال الاادمة والمسمق المنحنق الشخصي للمستابل
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مىاد البحث وطرائقه
مننج البحث ن :لاعتمةةد البحةةك فةةي منهج ة علةةق الةةرب بةةين اتجةةاهين االول وصةةةي يسةةتند علةةق مةةةاهيم النهريةةة
االقتصادية والدراسات االقتصادية وال اني يشةمل علةق قسةمين االول يتعلةق برسةلو التحليةل الةذ يعتمةد الاةوانين
وال رق الرياضية في قياد مدق تحاق التنمية المستدامة فةي بلةدان عينةة البحةك وال ةاني كمةي يسةتند الةق راهةق
التحليةةل الكمةةي الةةذ يعتمةةد راهةةق االقتصةةاد الاياسةةي وأسةةاليب وتةسةةير النتةةاها اقتصةةاديا ً ولغةةر ل بةةات صةةحة
فرضية البحك وت بيق الجان ال اني (التحليل الرياضي الكمةي) مةن الدراسةة تةم اختيةار عةدد مةن البلةدان العربيةة
لتكون عينةة لدراسةتنا وهةي (االردن وسةوريا ومصةر والمغةر ) وذلةك لكةون هةذه البلةدان قةد تبنةت مةنها تنمةو
والموارد واالمكانات وال اقات المتوفرع لديها بالدرجةة االولةق وقةد اشةتمل الاسةم االول (التحليةل الرياضةي) علةق
مؤشرات التنمية المستدامة وهي :ل
بو للا:لبحمؤشربتلبلقتصادٌة .ل
 0نصي الةرد من الناتا المحلي اإلجمالي
GDP per capital
 7لجمالي االست مار ال ابت كنسبة مهوية من الناتا المحلي اإلجمالي
Gross fixed in investment in GDP
 3صادرات السلع والخدمات كنسبة مهوية من واردات السلع والخدمات
Export of goods and services as a percentage of imports of goods and services
 5رصيد الحسا الجار كنسبة مهوية من الناتا المحلي اإلجمالي
Current account balance as percentage of GDP
 4مجموي الدين الخارجي كنسبة مهوية من الناتا المحلي اإلجمالي
Total external debt as percentage of GDP
 6صافي المساعدات اإلنماهية الرسمية المستلمة كنسبة مهوية من الناتا المحلي اإلجمالي
Net official development assistance
ثاجٌلا ا:لبحمؤشربتلبلجتماعٌة .ل
Human poverty
 0الةار البشر
 7نسبة السكان الذين يعيشون تحت خ الةار الو ني
Population life below the national poverty line
 3معدل الب الة Rate unemployment
 5مصدر الماف المؤمن Water resource supply
 4نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم فوق  04سنة وهم أميون
Raito of people above is years and ignorant
 6المعدل اإلجمالي لتلتحاق بالمدارد ال انوية
Total average of going up second any school
 2معدل النمو السكاني
Average of population growth
 8النسبة المهوية لسكان المنا ق الحضرية
Percentage of urbane zones
ثاحثلا ا:لبحمؤشربتلبحثٌئٌة.ل ل
 0نصي الةرد من الموارد الماهية
Water resources per capital
 7االستخدام السنو للمياه من مجموي كمية المياه المتجددع
Uses per year from total rewnable water resources
 3متوس نصي الةرد األراضي المزروعة
Available crop lands per capital
 5كمية األسمدع المستخدمة سنويا ً
Annual use of fertilizers
 4األراضي المصابة بالتصحر
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Lands affected by desertification
 6التغير في مساحة الغابات كنسبة مهوية من مساحة البلد
The change of forest area as percentage of country area
ربثعلا ا:لبحمؤشربتلبحمؤسسٌة .ل
 0خ و الهاتف الرهيسية لكل  0111نسمة
Main phone lines per 1000 person
 7المشتركون في الهاتف الناال لكل  0111نسمة
Partaking in phone per 1000 person
 3الحواسي الشخصية لكل  0111نسمة
special computers per 1000 person
 5مستعملو االنترنت لكل  0111نسمة
User of internal per 1000 person
 4عدد اجهزع التلةاز لكل  0111نسمة
The numbers of Tv per 1000 person
 6عدد العلماف والمهندسون لكل مليون نسمة
The numbers of scientists and engineers per one million person
 2اإلنةاق علق البحك والت وير كنسبة مهوية من الناتا المحلي اإلجمالي
The expenditures about research and developing as percentage of GDP
ومن حيك النتاها المتحصلة والمتحااة من هذه المؤشرات وعلق ضوف بيانةات بلةدان العةالم المتادمةة يمكةن
تحديد مدق تحايق بلدان العينة للتنمية المستدامة للمدع ()2008-1980
وقد اشتمل الاسم ال اني علق التحليل الكمي وهو اسلو التحليل الاياسي علق نماذ قياسية والتي تبةين أ ةر
المتغيرات المستالة في عدد من مؤشرات التنمية المستدامة التي تم اختيارها في هذا الجزف وهي:
أول :جموذجلجسثةلبلستثمارلبإلجماحًلبحثاثتلإحىلبحجاتالبحم لًلبإلجماحً :ل
Yi=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+ Ui
اذ تم ل ) (Yiالمتغير المعتمد (نموذ نسبة االست مار اإلجمالي ال ابت للق الناتا المحلي اإلجمالي)
وتم ل ) (X1-X5المتغيرات المستالة المؤ رع وهي:
نسبة مهوية
 X1نسبة الدين الخارجي الق الناتا المحلي االجمالي
نسبة مهوية
 X2نسبة االست مار االجنبي المباشر الق الناتا المحلي االجمالي
نسبة مهوية
 X3نسبة االستيرادات السلعية الق الناتا المحلي االجمالي
 X4الدخل الاومي بالايمة ال ابتة للدوالر االمريكي في عام 2000
 X5نسبة اجمالي االدخار الق الناتا المحلي االجمالي نسبة مهوية
 = Uiالمتغير العشواهي
ثاجٌلا ا:لجسثةلبحصادربتلمنلبحسلعلوبحخدماتلإحىلبحوبردبتلمنلبحسلعلوبحخدمات :ل
Yi=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5
اذ تم ل ) (Yiالمتغير المعتمد (نسبة الصادرات من السلع والخدمات للق الواردات من السلع والخدمات)
وتم ل ) (X1-X5المتغيرات المستالة المؤ رع وهي:
 X1نسبة االست مار للق الناتا المحلي اإلجمالي

نسبة مهوية

 X2الدخل الاومي

بالايمة ال ابتة للدوالر االمريكي في عام 2000

 X3نسبة االستيرادات السلعية للق الناتا المحلي اإلجمالي
 X4سعر الصرف

نسبة مهوية

نسبة مهوية

 X5نسبة االست مار االجنبي المباشر الق الناتا المحلي االجمالي نسبة مهوية
 = Uiالمتغير العشواهي
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ثاجٌلا ا:لمعدللبحثطاحة :ل
Yi=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5
اذ تم ل ) (Yiالمتغير المعتمد (معدل الب الة)
وتم ل ) (X1-X5المتغيرات المستالة المؤ رع وهي:
 X1معدل نمو الناتا المحلي االجمالي

نسبة مهوية

 X2نسبة االست مار الق الناتا المحلي االجمال

نسبة مهوية

 X3نسبة العجز في الميزانية العامة الق الناتا المحلي االجمالي نسبة مهوية
 X4معدل الةار
 X5معدل النمو السكاني

نسبة مهوية
نسبة مهوية

 = Uiالمتغير العشواهي
تضةةمنت الدراسةةة سلسةةلة زمنيةةة مةةداها  72عام ةا ً ( )2008 -1980وفيهةةا تةةم اسةةتخدام اسةةلو االنحةةدار
الخ ي المتعدد باستخدام رياة المربعات الصغرق االعتيادية ) (OLSفي التحليةل والتةي تع ةق أفضةل ماةدرات
خ ية غير متحيزع
النتائج والمناقشت
أ-لبحت لٌللبحرٌاضًلوبلقتصاديلحمؤشربتلبحتجمٌةلبحمستدبمة .ل
يمكن قياد الوضع الحالي للتنمية المستدامة في بلدان العينة (األردنص سورياص مصرص المغر ) وباالعتمةاد
علةةق مجموعةةة مةةن المؤشةةرات االقتصةةادية واالجتماعيةةة والبيهيةةة والمؤسسةةية وفيمةةا يلةةي تحلةةيت لواقةةع التنميةةة
المسةتدامة فةي بلةدان العينةة مةن خةتل االعتمةاد علةق مجموعةة مةن مؤشةرات الاةوع الدافعةة – الحالةة – االسةةتجابة
للةهات:
بولا:لبحمؤشربتلبلقتصادٌةلوتشمل :ل
-1لجصننٌالبحدننردلمنننلبحجنناتالبحم لننًلبإلجمنناحً :يعةةد هةةذا المؤشةةر مةةن مؤشةةرات الاةةوع الدافعةةة للنمةةو االقتصةةاد ص
ويايد مستوق االنتا الكلي وحجم ومع ان اليايد التنمية المستدامة قياسا كةامت فانة يم ةل عنصةراً مهمةا مةن
عناصر نوعية الحياع (الهيتيص  )7114اذ ان تحايق زيادع مستمرع وم ردع فةي نصةي الةةرد مةن النةاتا المحلةي
ف فةي تاةدير مسةتوق التنميةة المسةتدامة أ أن لهةذا المؤشةر تةر ير
االجمالي يعد شر ا ً ضروريا ً وان كان غير كةا ،
ايجابي في تحايق التنمية المستدامة ومن ختل ماارنة المتوس ات المتعلاة بالمؤشر المذكور نةا فةي بلةدان العينةة
للمدع المذكورع نةا نجد بان االردن يرتي بالدرجة األولق من حيك األهمية ويلي مصةر ومةن ةم المغةر وسةوريا
وهي (1950.0ص 1304.4ص 1268.9ص  )1139.5علق التوالي كما موضح في الجدول )(1
 -2بلستثمارلبإلجماحًلبحثاثتلكجسثةلمننلبحجناتالبحم لنًلبإلجمناحً :ياصةد بهةذا المؤشةر االنةةاق علةق االضةافات
الةق االصةول ال ابتةةة لتقتصةاد كنسةةبة مهويةة مةةن النةاتا المحلةةي االجمةاليص اذ ياةةيد نسةبة االسةةت مار الةق االنتةةا
(الهيتةةيص  )7114وهنةةا ينبغةةي االشةةارع الةةق اهميةةة تخصةةيص قس ة ا ً كبيةةراً مةةن التكةةوين اراسةةماليص والسةةيما فةةي
المراحل المبكرع منهةاص لا ةاي بنةاف االنشةافات بهةدف توسةيع مشةروعات البنيةة االساسةية مةن اجةل تحايةق التنميةة
المستدامة هذا من جهة وزيادع معةدالت االسةت مار فةي المةوارد واالمكانةات الذاتيةة مةن جهةة اخةرق (سةماق يةيص
 )7116وأن لهذا المؤشر تر ير ايجابي في تحايق التنميةة المسةتدامةص وعلةق ضةوف المتوسة ات نجةد بةان المغةر
يسهم بدرجة االولق ويلي األردن ومن م مصر و سوريا وهي (30 5ص 72 7ص 75 5ص  )77 1علق التوالي وكما
في الجدول ()1
-3لصادربتلبحسلعلوبحخدماتلكجسثةلمئوٌنةلمننلوبردبتلبحسنلعلوبحخندمات:ليبةين هةذا المؤشةر قةدرع البلةدان علةق
االستمرار في االستيرادص بعبارع اخرق يعكد قدرع البلدان علق االسةتمرار فةي االسةتيراد مةن دون حةدوك عجةز
ويعبر عن كنسبة مهوية (مجهولص )7100لوان لهذا المؤشر تر ير ايجابي قو في تحايق التنمية المستدامة فكلما
ازدادت هذه النسبة كلما ازدادت قدرع الصادرات علق تغ ية نةاات الواردات ومن م الادرع علق تةوفير مت لبةات
التنميةةة بشةةكل عةةام وهةةذا األمةةر يةةؤد للةةق زيةةادع تحايةةق التنميةةة المسةةتدامةص ومةةن خةةتل متحهةةة متوسة ات هةةذا
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المؤشر لبلدان العينة للمدع المةذكورع نةةا ً نتحةه بةان سةوريا تسةهم بدرجةة األولةق ويليهةا المغةر ومةن ةم مصةر
واألردنصوهي (87.5ص 78.2ص 75.1ص  )59.8علق التوالي كما يتضح من الجدول ) (1ل
 -4رصٌدلبح ساالبحجاريلكجسثةلمئوٌةلمنلبحجناتالبحم لنًلبإلجمناحً :ياةيد هةذا المؤشةر درجةة مديونيةة الةدول
ويساعد في تاييم قدرتها علق تحمل الديون ويرب هذا المؤشر بااعدع المواردص مما يوضح قدرع الدولة علةق ناةل
الموارد الق انتا الصادرات بهةدف تعزيةز الاةدرع علةق التسةديد (الهيتةيص  )7114فضةت عةن انة يوضةح ماةدار
الةاه او العجز كما يبين مدق سرعة تا ير االقتصاد سلبا ً،لوترتب نسبة المؤشر المذكور نةةا ً اإلجمةالي ارتبا ةا
عكسيا ً مع عملية التنمية المستدامة فإذا كانت قيمة المؤشر موجبة أ وجود فاه كانةت عمليةة التنميةة المسةتدامة
باتجةةاه ايجةةابي وبةةالعكد لذا كانةةت قيمت ة سةةالبةص وعلةةق ضةةوف المتوس ة ات لهةةذا المؤشةةر فةةي بلةةدان العينةةة وللمةةدع
المذكورع نةا نجد بان سوريا ترتي بالدرجة األولق ويليهةا مصةر ومةن ةم المغةر واألردن وهةي (2.8ص 0.2-ص -
3.4ص  )4.6-علق التوالي وكما في الجدول ()1
 -5مجمننوالبحنندٌنلبحخننارجًلكجسننثةلمئوٌننةلمنننلبحجنناتالبحم لننًلبإلجمنناحً:ليم ةةل نسةةبة مجمةةوي الةةدين الخةةارجي
المع ق او المتلاق كنسبة مهوية من الناتا المحلي االجماليص ويايد هذا المؤشر درجة مديونية الدول ويساعد فةي
تاييم قدرتها علق تحمل الديون (الهيتيص )7112ص وان للمؤشر المذكور انةةا ً عتقةة عكسةية مةع التنميةة المسةتدامة
فكلما ازدادت نسةبة هةذا المؤشةر أ ازدادت الةديون التةي يتحملهةا ذلةك البلةد كلمةا انخةضةت عمليةة تحايةق التنميةة
المستدامة وبالعكد اذا انخةضتص فنجةد مةن خةتل متحهةة المتوسة ات الخاصةة بهةذا المؤشةر لبلةدان العينةة بةان
مصر يتحمل اقل الديون ويلي المغر ومن م سوريا واألردن وهي (57.6ص 64.5ص 80.8ص )92.8علةق التةوالي
وكما في الجدول ( )1ل
-6لصافًلبحمساعدةلبإلجمائٌةلبحرسمٌةلبحمستلمةلكجسثةلمئوٌةلمنلبحجناتالبحم لنًلبإلجمناحً:لياةيد هةذا المؤشةر
مستويات المساعدع ميسرع الشرو التةي تهةدف الةق النهةو بالتنميةة والخةدمات االجتماعيةة ويكةون بشةكل نشةبة
مهوية من الناتا المحلي االجمالي (اميمةص)7118ص وتشمل المساعدع االنماهية الرسمية (المنحص الاةرو الميسةرع)
التةةي تاةةدم الةةق بع ة الةةدول او االقةةاليم (مجهةةولص  )7110وان لهةةذا المؤشةةر تةةر ير ايجةةابي فةةي تحايةةق التنميةةة
المستدامة ومن المتوس ات المتعلاة بالمؤشر المذكور نةا ً لبلةدان العينةة نتحةه بةان األردن يةرتي بالدرجةة األولةق
ويلي مصر ومن م سوريا و المغر ص وهي (12.5ص 3.4ص 3.8ص  )2.8علق التوالي وكما في الجدول ()0
وألجةل قيةةاد مةةدق تحايةةق التنميةةة المسةتدامة فةةي بلةةدان العينةةة فاةةد تةم لع ةةاف المؤشةةرات االقتصةةادية نسةةبة
( )%40مةةن نسةةبة لجمةةالي مؤشةةرات التنميةةة المسةةتدامة ()100%ص فاةةد حصةةلت سةةوريا علةةق أعلةةق نسةةبة ومةةن
مجمةةوي ( )%40مةةن المؤشةةرات االقتصةةادية ويليهةةا األردن ومةةن ةةم المغةةر ومصةةر وهةةي (16.79ص 16.7ص
15.75ص  )12.99علق التوالي وكما في الجدول ()7
الجدول ( :) 0متوس ات المؤشرات االقتصادية في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
Table (1): The averages of economic indicators of sample countries for period (1980-2008).
Morocco
Egypt
Syria
Jordan
Indicators
المؤشرات
اإلجمالي
المحلي
الناتا
 -0نصي الةرد من
1268.9
1304.4 1139.5
1950.0 GDP per capital
 -7االسةةةت مار اإلجمةةةالي ال ابةةةت كنسةةةبة مةةةن النةةةاتا المحلةةةي
31.4
24.4
22.0
29.2
Gross fixed in investment in GDP
اإلجمالي
 -3صادرات السلع والخدمات كنسبة مهوية مةن واردات السةلع
والخدمات
78.2
75.1
87.5
59.8
Export of goods and services as a percentage of
imports of goods and services
 -5رصةةيد الحسةةا الجةةار كنسةةبة مهويةةة مةةن النةةاتا المحلةةي
-3.4
-0.2
2.8
-4.6
اإلجمالي
Current account balance as percentage of GDP
 -4مجمةةوي الةةدين الخةةارجي كنسةةبة مهويةةة مةةن النةةاتا المحلةةي
64.5
57.6
80.8
92.8
اإلجمالي
Total external debt as percentage of GDP
 -6صافي المساعدع اإلنماهيةة الرسةمية المسةتلمة كنسةبة مهويةة
2.8
4.3
3.8
12.5
من الناتا المحلي اإلجمالي
Net official development assistance
المصدر :من اعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات هذه المؤشرات في بلدان العينة للمدع ()2008-1980
Source: preparing by researcher depending on the data of indicators of sample countries for period (1980-2008).
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الجدول ( :)7نسبة مساهمة المؤشرات االقتصادية من اجمالي مؤشرات التنمية الم سةتدامة فةي بلةدان العينةة للمةدع (-0281
)7118
Table (2): The shares of economic indicators of total sustainable development indicators of
)sample counters for period (1980-2008
Morocco Egypt
Syria
Jordan
المؤشرات االقتصادية Economic indicators
%
نصي الةرد من الناتا المحلي اإلجمالي
2.57
2.62
2.35
3.68
%5
GDP per capital
لجمةةالي االسةةت مار ال ابةةت كنسةةبة مهويةةة مةةن النةةاتا المحلةةي
6.95
5.40
4.87
6.47
%8
Gross fixed in investment in GDP
اإلجمالي
صةةادرات السةةلع والخةةدمات كنسةةبة مهويةةة مةةن واردات السةةلع
والخدمات
3.59
3.45
4.01
2.74
%5
Current account balance as percentage of GDP
Current account balance as percentage of GDP
رصةةيد الحسةةا الجةةةار كنسةةبة مهويةةة مةةةن النةةاتا المحلةةةي
1.86
1.53.170.8%8
اإلجمالي
Current account balance as percentage of GDP
مجمةةوي الةةةدين الخةةار جي كنسةةةبة مهويةةة مةةةن النةةاتا المحلةةةي
2.29
2.4
1.92
1.85
%7
اإلجمالي
Total external debt as percentage of GDP
صةافي المسةاعدات اإلنماهيةةة الرسةمية المسةةتلمة كنسةبة مهويةةة
1.85
2.29
1.78
2.76
%7
من الناتا المحلي اإلجمالي
Net official development assistance
15.75
12.99
16.76
16.7
%40
مجموي Total
3
4
1
2
تسلسل البلد Serial of country
المصدر -:من اعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات ومتوس ات مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان العالم المتادمة
Source: preparing by researcher depending on data and averages of sustainable development indicators in
development countries.

ثاجٌلا ا:لبحمؤشربتلبلجتماعٌة :ل
 -1بحدقرلبحثشري:ل هو مؤشر مرك يتكون من ت ة أبعاد بالنهر للق البلدان النامية (وديعص )7117هي:
أ -حياع ويلة وصحية (تااد بالنسبة المهوية من الناد الذين اليبلغون سن األربعين)
 المعرفة (األمية) (ويم ل تلك النسبة من السكان األميين أولهك المستبعدين من المعرفة) توافر الوساهل االقتصادية (يااد بالنسبة المهوية من الناد الذين اليمكنهم االنتةاي بالخدمات الصحية والميةاه المرمونةةونسبة اال ةال دون الخامسة الذين يعانون من وزن ناقص بدرجة معتدلة او شديدع
هذا المؤشر بربعاده ال ت ة يؤ ر تر يرا سلبيا في تحايةق التنميةة المسةتدامةص ومةن متوسة ات هةذا المؤشةر فةي بلةدان
العينة وللمدع المذكورع نةا ً نجد بان األردن احتل موقع الصدارع في تحايق التنمية المستدامة ألن حاق اقل متوس من هةذا
المؤشر يلي سوريا ومن م المغر ومصر وهي (7.7ص 19.5ص 32.4ص  )33.8علق التوالي كما مبين في الجدول ()3
-2لجسثةلبحسكانلبحذٌنلٌعٌشونلت تلخطلبحدقرلبحوطجً:ل يايد هذا المؤشر النسبة المهوية للسكان الذين يعيشون دون الةار
الو ني وتختلف التاديرات الو نية بين البلدان وتستند التاديرات المستمدع من مسوح االسر المعيشيةص التخةيةف مةن الةاةر
الاوع الدافعة لنشا التنمية المستدامة وذلك بسب التر ير الحاسم لتتقي المصالح في البعدين االقتصةاد واالجتمةاعي لةذلك
النشا (مجهولص )7110ص وان للمؤشر المذكور نةا ً تر ير سلبي في عميةة التنميةة المسةتدامة فكلمةا ارتةعةت نسةبة السةكان
الذين يعيشون تحةت خة الةاةر الةو ني انخةة مسةتوق تحايةق التنميةة المسةتدامةص وأوضةحت المتوسة ات المتعلاةة بهةذا
المؤشر في بلدان العينة وللمدع المذكورع نةا بان األردن يرتي بالمرتبة األولق يلية سةوريا ومةن ةم المغةر ومصةر وهةي
(9.8ص 15.3ص 16.1ص  )18.5علق التوالي وكما في الجدول ( )3ل
-3لمعدللبحثطاحة:ل يشمل هذا المؤشر جميع افراد الاوق العاملة الذين ليسوا موهةين يتااضون مرتبات او عةاملين مسةتالين
كنسبة مهوية من الاوق العاملة (الهيتيص  ) 7114ويرتب هذا المؤشر بعتقة عكسية مع التنمية المستدامةلهذا من جهة كما
وان زيادع معدالت الب الة تؤد للق زيادع الةار والذ يؤ ر تر يرا سلبيا في عملية التنمية المستدامة من جهة أخرقص فنجد
من متوس ات معدل الب الة في بلدان العينة وللمةدع المةذكورع نةةا نجةد بةان سةوريا تةرتي بالدرجةة االولةق ألنة تمتلةك اقةل
معةدالت للب الةةة يليهةا مصةةر ومةةن ةم األردن والمغةةر وهةي (6.9ص 8.6ص 12.6ص )14.9علةةق التةةوالي وكمةا موضةةح فةةي
الجدول ()3
 -4جوعٌةلبح ٌاة:ل يم ل مؤشر نوعية الحياع االحوال العامة للسكان صحية وتعليميةةص ان الهةدف مةن اسةتخدام هةذا المؤشةر
هو االرتااف بنوعية الحياع المتدنية للبلدان الةايرع ويستخدم لاياد هذا المؤشر كل من:
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أ -عدد االشخاص الذين اليتوقع لهم ان يبلغو سن االربعين كنسبة مهوية من مجموي السكان
 نسبة السكان الذين اليتيسر لهم االنتةاي بالمياه المرمونة والخدمات الصحية ومرافق التنهيف الصحي والتي تعد مسةرلةاساسية للتنمية المستديمة (عليص )7113
مصدرلبحماءلبحمؤمن :يرتب هذا المؤشر بعتقة ردية مع التنمية المستدامة لذ أن توافر درجات مرتةعة من االنتةاي بمياه
الشر المرمونة هي مسالة أساسية ومهمة إلدامة الحياعص وبماارنة متوس ات هذا المؤشر لبلدان العينة نستنتا بةان االردن
حاق أعلق متوس ويلي مصر ومن م سةوريا والمغةر وهةي (96ص 92.6ص 86ص  )76.7علةق التةوالي وكمةا فةي الجةدول
اآلتي ()3
-5لبحتعلٌم:ل ان مةن ضةروريات التنميةة المسةتدامة هةي وجةود عةدد كبيةر مةن السةكان المتعلمةين والهةدف مةن اسةتخدام هةذا
المؤشةةر هةةو الههةةار الت ةةور والتةةدهور الحاصةةل فةةي المسةةتوق التعليمةةي بهةةدف زيةةادع نسةةبة السةةكان المتعلمةةين واالرتاةةاف
بمستويات التعليم ونوعيت وتوسيع التي تعكد حالة التعليم في أ بلد (وردمص .)7116لويستخدم هذا المؤشةر لايةاد كةل
من نسبة االشخاص الذين تتجاوز اعمارهم ( ) 04سنة والةذين هةم اميةونص والمعةدل االجمةالي لتلتحةاق بالمةدارد ال انويةة
والذ يبين مس توق المشاركة في التعليم ال انو (مجهولص  )7101ل
أ-لجسثةلبألشخاصلبحذٌنلتتجاوزلأعمارهملفوقل15لسجةلوهملأمٌون :أن العتقة بين نسبة هذا المؤشر والتنمية المستدامة
عتقة عكسيةص فنجد من المتوس ات بانص ا ألردن يرتي بالدرجة األولق ويلي سوريا ومن م مصر والمغر وهي (16.1ص
30.6ص 44.8ص )56.8علق التوالي وكما في الجدول ()3
ا-لبحمعدللبإلجماحًلحالحت اقلثاحمندبر لبحثاجوٌنة :التعلةيم هةو لحةدق أقةوق األدوات التةي ينسةتعان بهةا فةي الحةد مةن الةاةر
وعدم اإلنصافص وهو ينرسي أساسا ً للنمو االقتصاد المستدامص وان عتقة هذا المؤشر بالتنمية المستدامة عتقة ردية أ
ان ارتةاي هذا المعدل يؤد للق تعجيل تحايق التنمية المستدامة ومن متحهة المتوس ات المتعلاة بهذا المؤشةر تبةين بةان
األردن يرتي بالمرتبة األولق ويلي مصر ومن م سوريا والمغر ص وهي (83.2ص 86.8ص53.2ص  )39.4علق التوالي وكمةا
في الجدول ()3
-6لمعدللبحجمولبحسكاجً :هو متوس المعدل السنو للتغير في حجم السكان ويايد هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة
ويعبر عن كنسبة مهويةص وان لمعدل النمو السكاني تر ير سلبي في تحايق التنمية المستدامة أ أن ارتةاي هذا المعدل يؤد
للق انخةا تحايق عملية التنمية المستدامة ص فتبين مةن متوسة ات معةدل النمةو السةكاني لبلةدان العينةة ولمةدع الدراسةة بةان
المغةر حاةق اقةل معةدل نمةو سةةكاني أ بمعنةق تةزداد فية لمكانيةة تحايةةق التنميةة المسةتدامة يلية مصةر وتسةةاويا األردن
وسورياص وهي (1.7ص 2.1ص 3.1ص  )3.1علق التوالي وكما في الجدول ()3
-7لبحجسننثةلبحمئوٌ نةلحسننكانلبحمجنناطقلبح ضننرٌة :ويعةةد هةةذا المؤشةةر مةةن اك ةةر المؤشةةرات اسةةتخداما لايةةاد درجةةة التوسةةع
الحضر هو يااد كنسةبة مهويةة (وديةعص )7117ص ويةؤ ر هةذا المؤشةر تةر ير ايجابيةا ً فةي تحايةق التنميةة المسةتدامةص فمةن
متوس ات هذا المؤشر نسةتنتا بةان األردن يسةهم بالدرجةة االولةق ويلية سةوريا ومةن ةم المغةر ومصةرص وهةي (1.73ص
3.50ص 1.50ص  )1.43علق التوالي وكما مبين في الجدول ()3
وألجل قياد مدق تحايق التنمية المستدامة في بلدان العينة فاد تم لع اف المؤشرات االجتماعية نسبة ( )%24من
نسةةبة لجمةةالي مؤشةةرات التنميةةة المسةةتدامة ()%100ص فاةةد حصةةل األردن عل ة ق أعلةةق نسةةبة ويلي ة مصةةر ومةةن ةةم سةةوريا
والمغر وهي (11.89ص 9.98ص 9.7ص  )9.02علق التوالي وكما في الجدول ()5
ثاحثاا:لبحمؤشربتلبحثٌئٌة
 -0جصٌالبحدنردلمننلبحمنوبردلبحمائٌنة:ل يةرتب هةذا المؤشةر بهةاهرتين رهيسةيتين :االولةق معةدل النمةو السةكاني فةي الةدول
العربية والمتغيرات الد يمغرافيةص وال انية ارتةاي مستويات المعيشة الناجم عةن اعةادع توزيةع الةدخول التةي تسةتهدفها بعة
بةةراما التنميةةة االقتصةةادية العربيةةة (الهيتةةيص  ) 7114ويةةتم حسةةا هةةذا المؤشةةر مةةن خةةتل قسةةمة كميةةة المةةوارد الماهيةةة
المتجددع السنوية علق عدد السكان في تلك السنة (سماق يةيص )7116ص وان لهةذا المؤشةر تةر يةر ايجةابي فةي تحايةق هةدف
التنمية المستدامةص ومن متوس ات هذا المؤشر في بلدان العينة وللمدع المذكورع نةا ً بان المغر ياتي بالدرجة االولق ويلي
مصر ومن م سوريا واالردن وهي (1106.7ص 917.5ص 520.6ص  )171.8علق التوالي وكما في الجدول ()5
الجدول ( :) 3متوس ات المؤشرات االجتماعية في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
Table (3): The averages of social indicators of sample countries for period (1980-2008).
Morocco
Egypt
Syria
Jordan
المؤشرات indicators
32.8
33.4
19.5
7.7
Human poverty
 -0الةار البشر
 -7نسبة السكان الذين يعيشون تحت خ الةار الو ني
16.1
18.5
15.3
9.8
Population life below the national poverty line
14.9
8.6
6.9
12.6
Rate unemployment
 -3معدل الب الة
76.7
92.6
86
96
Water resource supply
 -5مصدر الماف المؤمن
 -4نسبة األشخاص الةذين تتجةاوز أعمةارهم فةوق  04سةنة وهةم
56.8
44.8
30.6
16.1
أميون

8

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )54العدد (7102 )5

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Raito of people above is years and ignorant
 -6المعدل اإلجمالي لتلتحاق بالمدارد ال انوية
Total average of going up second any school
 -2معدل النمو السكاني
Average of population growth
 -8النسبة المهوية لسكان المنا ق الحضرية
Percentage of urbane zones
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83.2

53.2

68.8

39.4

3.1

3.1

2.1

1.7

73.1

50.3

43.1

50.1

المصدر :من لعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات هذه المؤشرات في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
Source: preparing by researcher depending on the data of indicators of sample countries for period (19802008).

-2لبلستخدبملبحسجويلحلمٌاهلمنلمجموالكمٌةلبحمٌاهلبحمتجددة:ل وهو نسبة كمية المياه المستخدمة سنويا الق مجموي كمية
المياه المتجددع ويتم حساب من ختل قسمة االستخدام السنو للمياه علق الموارد الماهيةة المتجةددع وهةذا يعنةي ان العتقةة
بين نسبة المتغير المذكور نةا ً وتحايق هدف التنمية المستدامة عتقةة عكسةيةص ومةن المتوسة ات المتعلاةة بمؤشةر اسةتدامة
المياه نجد بان المغر يرتي ب الدرجة األولق ويلي االردن ومن م سوريا ومصر وهةي (39.0ص150.4ص 195.0ص )316.7
علق التوالي وكما في الجدول ()5
الجدول ( :) 5نسبة مساهمة المؤشرات االجتماعية من اجمالي مؤشرات التنمية المسةتدامة فةي بلةدان العينةة للمةدع (-0281
)7118
Table (4): The shares of social indicators of total sustainable development indicators of
)sample counters for period (1980-2008
المؤشرات االجتماعية

social indicators

الةار البشر Human poverty
نسةةبة السةةكان الةةذين يعيشةةون تحةةت خ ة الةاةةر الةةو ني
Population life below the
national
poverty line
Rate unemployment
معدل الب الة
Water resource supply
مصدر الماف المؤمن
نسبة األشةخاص الةذين تتجةاوز أعمةارهم فةوق  04سةنة
وهم أميون

%

Jordan

Syria

Egypt

Morocco

%3

0.75

0.5

0.5

0.5

%4

0.62

0.5

0.5

0.5

%4
%3

0.5
2.88

0.67
2.58

0.57
2.76

0.5
2.34

%2.5

1.08

1.04

1

1

Raito of people above is years and ignorant

المعدل اإلجمالي لتلتحاق بالمدارد ال انوية
Total average of going up second any school

معدل النمو السكاني
Average of population growth
النسبة المهوية لسكان المنا ق الحضرية
Percentage of urbane zones
المجموي Total
تسلسل البلد Serial of country

%2.5

2.22

1.42

1.84

1.05

%2

1.04

1.04

1.14

1.19

%3

2.8

1.95

1.67

1.94

%24

11.89
1

9.7
3

9.98
2

9.02
4

المصدر :من اعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات ومتوس ات مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان العالم المتادمة
Source: preparing by researcher depending on data and averages of sustainable development indicators in
development countries.

ل
-3لمتوسطلجصٌالبحدردلبألربضًلبحمزروعنة :يبةين هةذا المؤشةر نصةي الةةرد بالهكتةار مةن اجمةالي االر المزروعةةص
وشهد هذا المؤشر انخةاضا ملحوها ختل العشر سنوات االخيرع قي بلدان العينة ويرجع هذا االنخةا الق ارتةةاي معةدل
النمو السكاني (اميمةص  ) 7118وهذا االمر يؤد الق صعوبة توفير االنتا الزراعةي الةذ يعنةي بمت لبةات تةوفير الغةذاف
للسةكان مةالم ترخةةذ بت بية ق االسةةالي واالبتكةارات التكنولوجيةة الزراعيةةة فةي الزراعةةة العربيةةص(الهيتيص  )7114ولن لهةةذا
المؤشر عتقة ردية مع عملية تحايق التنمية المستدامة وباالعتماد علق المتوس ات نجد بان سوريا ترتي بالدرجة األولق
مةةن حيةةك مسةةاهمتها فةةي تحايةةق التنميةةة المسةةتدامة ويليهةةا المغةةر ومةةن ةةم االردن ومصةةر وهةةي (0.36ص 0.31ص 0.06ص
 )0.04علق التوالي كما في الجدول ()5
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-4لكمٌةلبألسمدةلبحمستخدمةلسجوٌا:ليعكد هذا المؤشر ك افة اسةتخدام االسة مدعص وتنبةع االهميةة االقتصةادية لهةذا المؤشةر
من كون يعكد التوسع العمود في الزراعة وارتبا ذلك بانتاجية االر والةة تح وياةاد هةذا المؤشةر بالكيلوغرامةات
للهكتةار خةتل قسةةمة كميةة االسةةمدع المسةتخدمة سةةنويا علةق مسةةاحة االراضةي الزراعيةةة (مجهةولص  )7110وان للمؤشةةر
المذكور نةا ً عتقة عكسية مع التنمية المستدامة ف كلمةا ازدادت كميةة اسةتخدام االسةمدع الكيمياويةة كلمةا ازداد تر يرهةا علةق
اإلنس انص حيك أن تراكمها في الغذاف يسب الةشل الكبد والكلو والسر ان وغير ذلك من األمرا وهةذا االمةر يحةول
دون تحايق التنمية المستدامةص ويرتي الترتي تبعا القل متوس لبلدان العينة وللمدع المذكورع نةاًص مصر ويلية سةوريا مةن
م المغر واالردن وهي (447.7ص 479.6ص 519.0ص  )780.6علق التوالي كما في الجدول ()5
-5لبألربضًلبحمصاثةلثاحتص ر:ل يايد هذا المؤشر مساحة االراضةي المصةابة بالتصةحر ونسةبتها الةق المسةاحة االجماليةة
للبلد (الهيتيص )7114ص وتحاياا ً للمبادرع العربية للتنمية المستديمة الصادرع عن مجلد الوزراف المسؤولين عن البيهة والتق
تم تاديمها لمؤتمر قمة التنمية المستدامة بجوهانسبر  7117والتق أكدت علق دعم دور مؤسسات المجتمع المةدني وفهاتة
وتشجيعهم فق وضع وتنةيذ خ التنمية المستدامة والتق أولت مشكلة التصحر عناية كبيرعص و البت بتضافر الجهود للحد
من هذه المشكلة الخ يرعص ووضع لستراتي جيات لتنةيذ خ مكافحة التصحر في بلدان العينةص وقةد اعتمةدت الامةة العربيةة
عام  7115المبادرع العربية للتنمية المستديمةص وأجازت قمة الجزاهر عام  7114مخ تنةيذها (عدليص  )7112وان لهذا
المؤشر عتقة عكسية مع تحايق اهداف التنمية المستدامةص وبماارنة متوس ات نسبة التصحر في بلدان العينة ولمدع البحك
نجد بان سوريا ترتي بالدرجة األولق من حيك مساهمت في تحايق التنمية المستدامة ويليها المغر ومن م مصر واألردن
وهي (10.9ص 57.6ص 65.8ص  )81.6علق التوالي وكما في الجدول ()5
-6لبحتغٌرلفًلمسا ةلبحغاثاتلكجسثةلمئوٌةلمنلمسا ةلبحثلد:ل يشير هذا المؤشر الق التغيير الذ يحصل مع مرور الوقةت
في مساحة الغابات كنسبة مهوية من المساحة االجماليةة للبلةد وقةد تعرضةت الغابةات الةق ك يةر مةن االنتهاكةات والتعةديات
وكنتيجةة لهةذه العوامةل فاةد انحصةرت مسةاحة الغابةات فةي
واالستغتل التجار الجاهر والتح ي والحراهةق واالمةرا
بع بلدان العينة منها كما تراج عت خصاهصها من حيك النوعية واالنتاجية والتوازن البيهةيص (الهيتةيص  )7114فللغابةات
اهمية خاصة في المحافهة علق البيهة فهي تحمي التربة والماف والهواف من التلةوك ا لهةا دور مهةم وفعةال فةي المحافهةة
علق التوازن ال بيعي وتحسين البيهة وحياع االنسانص وتشكل الغابات شبكة تمنع التربة المتماسكة من االنجراف والتصحر
التي تعتبر غ افاً جيداً لتر في المحافهة عليها وعلق مياههةا مةن التبخةر (الجلبةيص )7113ص وان لهةذا المؤشةر عتقةة
ردية مع تحايق اهدا ف التنمية المستدامةص ومن ختل ماارنة متوس ات بلدان العينة ولمدع الدراسة نجد بان سةوريا تةاتي
بالدرجة األولق من حيك مسةاهمت فةي تحايةق التنميةة المسةتدامة ويليهةا المغةر ومةن ةم مصةر واالردن وهةي (0.032ص
0.011ص 0.002ص  )0علق التوالي وكما في الجدول ()4
ثاحثاا:لبحمؤشربتلبحمؤسسٌة .ل
 -0خطوطلبح اتفلبحرئٌسٌةلحكلل1111لجسمة:ل يعد هذا المؤشر اهم مايةاد لدرجةة ت ةور االتصةاالت السةلكية والتسةلكية
في أ بلد تحتل الدول العربية موقع مترخر عن المتوس ات العالمية لك افة الخ ةو الهاتةيةة الرهيسةة (الهيتةيص ،)7114ل
ومن متوس ات هذا المؤشر نجد ب ان سوريا تاتي بالدرجة االولق في تعجيل عملية التنمية المستدامة وتليها األردن ومن م
مصر والمغر وهي علق التوالي (85.6ص 80.6ص 66.0ص  )38.5كما في الجدول ()7
وألجل قياد مدق تحايق التنمية المستدامة في بلدان العينة فاد تم لع اف المؤشرات البيهية نسبة ( )%20من نسةبة
لجمالي مؤشرات التنمية المستدامة ( )100%فاد حصةلت سةوريا علةق اعلةق نسةبة مةن المؤشةرات البيهيةة ويلية المغةر
ومن م مصر واالردن وهي ( )4.14 4.94 7.46 7.88علق التوالي وكما في الجدول ()6
-7لبحمشتركونلفًلبح اتفلبحجقاللحكلل1111لجسمة:ليشير هذا المؤشر الق عدد مس تعملي الهواتف الناالة والمشةتركين فةي
خدمة هاتةية متنالة عمومية لية تتيح النةاذ الق الشبكة الهاتةية البديلة العمومية الااهمة علق احدق التكنولوجيتين الخلةويتين
المتماشية او الرقمية (اميمة  )7118وان لهذا المؤشر عتقة ردية مع التنمية المستدامة فنجد من المتوس ات ادناه بان
األردن يرتي بالدرجة األولق من حيك مساهمت في تحايق التنمية المسةتدامة ويلية المغةر ومةن ةم مصةر وسةوريا وهةي
علق التوالي ( )101.5.71.4 174.0 225.3كما في الجدول ()7
الجدول ( :)4متوس ات المؤشرات البيهية في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
Table (5): The averages of environmental indicators of sample countries for period (19802008).
Morocco
Egypt
Syria
Jordan
المؤشرات Indicators
 -0نصي الةرد من الموارد الماهية
1106.7
917.5
520.6
171.8
Water resources per capital
 -7االستخدا م السنو للمياه من مجموي كمية المياه المتجددع
39.0
316.7
195.0
150.4
Uses per year from total rewnable water resources

 -3متوس نصي الةرد األراضي المزروعة
Available crop lands per capital
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كمية األسمدع المستخدمة سنويا ً
Annual use of fertilizers
األراضي المصابة بالتصحر
Lands affected by desertification
التغير في مساحة الغابات كنسبة مهوية من مساحة البلد
The change of forest area as percentage
country area
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780.6

479.6

447.7

519.0

81.6

10.9

65.8

57.6

0

0.032

0.002

0.011

المصدر :من لعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات هذه المؤشرات في بلدان العينة للمدع ()7118_0281
Source: preparing by researcher depending on the data of indicators of sample countries for period (1980-2008).

الجةةدول ( :) 6نسةةبة مسةةاهمة المؤشةةرات البيهيةةة مةةن اجمةةالي مؤشةةرات التنميةةة المسةةتدامة فةةي بلةةدان العينةةة للمةةدع (-0281
)7118
Table (6): The shares of environmental indicators of total sustainable development indicators
)of sample counters for period (1980-2008
المؤشرات البيهية
Morocco Egypt
Syria
Jordan
%
environmental indicators
نصي الةرد من الموارد الماهية
1.22
1.1
0.84
0.61
%2
Water resources per capital
االستخدام السنو للمياه من مجموي كمية المياه المتجددع
1.5
0.6
0.73
0.98
%3 Uses per year from total rewnable water
resources
متوس نصي الةرد األراضي المزروعة
2.32
0.74
2.55
0.86
%4
Available crop lands per capital
كمية األسمدع المستخدمة سنويا ً
1.4
1.5
1.7
0.69
%4
use of fertilizers annual
األراضي المصابة بالتصحر
0.5
0.5
1.5
0.5
%5
Lands affected by desertification
التغير في مساحة الغابات كنسبة مهوية من مساحة البلد
0.52
0.50
0.56
0.5
%2 The change of forest area as percentage of
country area
7.46
4.94
7.88
4.14
%20
المجموي Total
2
3
1
4
تسلسل البلد Serial of country
المصدر :من اعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات ومتوس ات مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان العالم المتادمة
Source: preparing by researcher depending on data and averages of sustainable development indicators in
development countries.

لل ل
-3لبح وبسٌالبحشخصٌةلحكلل1111لجسنمة:ليمكةن ان يكةون عةدد الحواسةي الشخصةية المتاحةة لسةكان بلةد معةين ماياسةا ً
لادرت علق اللحاق باالقتصاد العالمي وتعزيز انتاجيت (اميمة  )7118وك افة الحواسي الشخصية مهما يكن معدلها هي
شر مسبق لتوصيل االنترنت وهذه هي حةال الةدول العربيةة حيةك مازالةت االجهةزع المحمولةة باليةد غيةر متيسةرع علةق
ن اق واسع والبيانات عن مستعملي الحواسي الشخصية ليست مو وقة تماما ً (الهيتي  )7114وان لهذا المؤشر عتقةة
ردية مع التنميةة المسةتدامة ومةن متوسة ات هةذا المؤشةر نجةد بةان االردن يسةاهم فةي عمليةة التنميةة المسةتدامة بالدرجةة
االولق ويلي سوريا ومن م مصر والمغر وهي ( )10.3 18 20.5 27.2علق التوالي وكما في الجدول ()7
-4لمسننتعملولبلجترجننتلحك نلل1111لجسننمة:ل ياةةيد مةةدق مشةةاركة الةةدول فةةي عصةةر المعلومةةات (اميمةةة  )7114ومةةن
متوس ات هذا المؤشر في بلةدان العينةة نجةد بةان المغةر يسةاهم فةي ناةل المعلومةات والمعةارف وهةذا بةدوره يعمةل علةق
تحايق اهداف التنمية المستدامة ويلي االردن ومن م سوريا ومصر وهةي علةق التةوالي ( )23.6 35.8 62 70.0وكمةا
مبين في الجدول ()7
ً
-5لعددلبج زةلبحتلدازلحكلل1111لجسمة:لفنجد من متوس ات المؤشر المذكور نةا بان مصر يةاتي بالدرجةة االولةق ويلية
المغر ومن م االردن وسوريا وهي ( )104.3 155.1.127.3.111.9علق التوالي وكما في الجدول ()7
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-6لبحعلملوبحتكجوحوجٌا:لب لعلماف والمهندسون في مجال البحك والت وير هو عبارع عن عدد العلماف والمهندسين العاملين في
مجال البحك والت وير لكل مليون نسمة واالنةاق علق البحك والت وير كنسة مهوية من الناتا المحلي االجمالي وان لهةذا
المؤشر عتقة ردية مع التنمية المستدامة (مجهول  )7110ل
أ-لعددلبحعلماءلوبحم جدسونلحكللملٌونلجسمة :الباح ون في مجال البحك والت وير هةم اختصاصةيون يعمةل علةق ت ةوير
أو استنبا معارف ومنتجات وعمليات وأسةالي وأنهمةة فةي مجةال لدارع المشةاريع التةي يعملةون عليهةا ويعتبةر ال ةت
الةةةذين يحضةةةرون لشةةةهادع الةةةدكتوراه الةةةذين يعملةةةون فةةةي مجةةةال البحةةةك والت ةةةوير ضةةةمن هةةةذه الةهةةةة وفاةةةا للتصةةةنيف
الدولي (مجهول  )7112فنجد من متوس ات هذا المؤشر في بلدان العينة وللمدع المذكورع نةا ً بان بان مصر يرتي بالدرجة
االولق في مساهمت في البحك والت وير وهذا بدوره يعمل علةق تحايةق اهةداف التنميةة المسةتدامة ويلية المغةر ومةن ةم
األردن وسوريا وهي علق التوالي ( )295.5 316.4 336.0 472.9وكما مبين في الجدول ()7
ا-لبإلجداقلعلىلبحث لوبحتطوٌرلكجسثةلمئوٌةلمنلبحجاتالبحم لًلبإلجماحً:ل ياصةد بة النةاةات الجاريةة والرأسةمالية (بمةا
فيها التكاليف العامة) التي تصرف علق األنش ة اإلبداعية ا لمنتهمة والهادفة للةق زيةادع مخةزون المعرفةة تشةمل البحةوك
األساسةية والت بيايةة وعمليةات الت ةوير الااهمةة علةق لجةةراف التجةار التةي تةؤد للةق لنتةا أدوات أو أجهةزع أو عمليةةات
تصنيع جديدع (مجهول  )7116ومن ختل ماارنة متوس ات بلدان العينةة ولمةدع الدراسةة نجةد بةان االردن يةرتي بالدرجةة
األولق من حيك مساهمت في تحايق التنمية المستدامة ويلي المغر ومن م مصر وسوريا وهي ()0.1 0.2 0.4 5.6
علق التوالي وكما في الجدول ()2
وألجل قياد مدق تحايق التنمية المستدامة في بلدان العينة فاد تم لع ةاف المؤشةرات المؤسسةية نسةبة ( )%16مةن
نسةبة لجمةالي مؤشةةرات التنميةة المسةةتدامة ( )100%فاةد حصةةل االردن علةق اعلةةق نسةبة ويلية المغةر ومةةن ةم مصةةر
وسوريا وهي ( )5.02 5.62 9.94.6.39علق التوالي وكما في الجدول ()8
يوضح الجدول ( ) 9قياد مةدق تحايةق التنميةة المسةتدامة فةي بلةدان العينةة للمةدع ( )2008-1980بنسةبة ()%100
موز عةة علةق مؤشةةرات التنميةة المسةةتدامة المةذكورع نةةا ً فاةةد حصةل االردن علةةق اعلةق نسةبة مةةن مجمةوي ( )%100مةةن
مؤشرات التنمية المستدامة ويلي سوريا ومن م المغر و مصر وهةي ( )33.5 38.6 39.4 42.7علةق التةوالي وكمةا
في الجدول ()2
ا-لبحت لٌللبحكمً :ل
بولا:لجموذجلجسثةلبجماحًلبلستثمارلبحثاثتلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجمناحً:ل تةم توضةيح نتةاها التحليةل الكمةي أل ةر العوامةل
االقتصادية فةي نمةوذ نسةبة اجمةالي االسةت مار ال ابةت الةق النةاتا المحلةي االجمةالي فةي بلةدان عينةة الدراسةة خةتل المةدع
) (2008-1980وكما في الجدول ) (10حيك كانت افضل صيل التادير ه ي الصيغة الخ ية في كةل مةن االردن وسةوريا
والمغر وفي مصر الصيغة اللوغارتمية المزدوجة كما أع ت الاةوع التةسةيرية للنمةاذ الماةدرع (0.72) (0.91) R 2
) (0.46) (0.73لكةةل مةةن االردن وسةةوريا ومصةةر والمغةةر علةةق التةةوالي مةةن التغيةةرات الحاصةةلة فةةي نسةةبة اجمةةالي
االسةت مار ال ابةت الةق النةاتا المحلةي االجمةالي تةسةر بواسة ة التغيةرات الحاصةلة فةي المتغيةرات المسةتالة كةذلك ههةةرت
معنوية المعادالت من ختل اختبار ) (Fوعدم وجود مشكلة االرتبا الخ ي من ختل اختبار كتيةن وعةدم وجةود مشةكلة
االرتبا الذاتي من ختل اختبار داربن وا سون أما المتغيرات المستالة فهي علق النحو االتي:
-1لجسثةلبحدٌنلبحخارجًلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) : (X1ههرت المعنوية السلبية لمعلمة هذا المتغير فةي األردن وهةذا
يتةق مع من ق النهرية االقتصادية علق اعتبار ان الديون هي اليةاف مت لبةات فةي جوانة خدميةة واخةرق أك ةر ممةا هةي
تتوج نحو االست مارات المحلية بشكل مباشر كما ههر هذا المتغير بمعنوية غير سلبية فةي سةوريا وهةذا مخةالف لمن ةق
النهرية االقتصادية ويعود ذلك الق ان است مار الةديون يةتم فةي مجةاالت سةلع االنتةا فةي انشةاف االبنيةة ومت لبةات االنتةا
االخرق (ومعنو وغير سلبي) في مصر والمغر
الجدول ( :) 2متوس ات المؤشرات المؤسسية في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
Table (7): The averages of organization indicators of sample countries for period (19802008).
Morocco
Egypt
Syria
Jordan
Indicators
المؤشرات
 -0خ و الهاتف الرهيسية لكل  0111نسمة
38.5
66.0
85.6
80.6
Main phone lines per 1000 person
 -7المشتركون في الهاتف الناال لكل  0111نسمة
174.0
101.5
71.4
225.3
Partaking in phone per 1000 person
 -5مستعملو االنترنت لكل  0111نسمة
70.0
23.6
35.8
62
User of internal per 1000 person
 4عدد اجهزع التلةاز لكل  0111نسمة
127.3
155.1
104.3
111.9
The numbers of Tv per 1000 person
 -6عدد العلماف والمهندسون لكل مليون نسمة
336.0
472.9
295.5
316.4
The numbers of scientists and engineers per one
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million person

0.4

0.2

0.1

5.6

 اإلنةةةاق علةةق البحةةك والت ةةوير كنسةةبة مهويةةة مةةن النةةاتا-2
The expenditures about research and المحلي اإلجمةالي
developing as percentage of GDP

)7118_0281(  من لعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات هذه المؤشرات في بلدان العينة للمدع:المصدر
Source: preparing by researcher depending on the data of indicators of sample countries for period (1980-2008).

-0281(  نسبة مساهمة المؤشرات المؤسسية من اجمةالي مؤشةرات التنميةة المسةتدامة فةي بلةدان العينةة للمةدع:) 8( الجدول
)7118
Table (8): The shares of organization indicators of total sustainable development indicators of
sample counters for period (1980-2008)
المؤشرات المؤسسية
Morocco Egypt Syria Jordan
ل%
organization indicators
 نسمة0111 خ و الهاتف الرهيسية لكل
0.56
0.61
0.65
0.64
%1
Main phone lines per 1000 person
 نسمة0111 المشتركون في الهاتف الناال لكل
0.55
0.39
1.24
1 24
%1.5
Partaking in phone per 1000 person
 نسمة0111 الحواسي الشخصية لكل
0.57
0.63
0.65
0.7
%2
special computers per 1000 person
 نسمة0111 مستعملو االنترنت لكل
0.93
0.64
0.72
0.88
%2
User of internal per 1000 person
 نسمة0111 عدد اجهزع التلةاز لكل
1.26
1.43
1.13
1.17
%1.5
The numbers of Tv per 1000 person
عدد العلماف والمهندسين لكل مليون نسمة
1.32
1.46
1.28
1.31
The numbers of scientists and engineers
%4
per one million person
اإلنة ة اق علةةق البحةةك والت ةةوير كنسةةبة مهويةةة مةةن النةةاتا
المحلي اإلجمالي
0.8
0.3
0.2
4
%4
The expenditures about research and
developing as percentage of GDP
6.39
5.62
5.02
9.94
%16
Total المجموي
2

3

4

Serial of country تسلسل البلد

1

 من اعداد الباح ة باالعت ماد علق بيانات ومتوس ات مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان العالم المتادمة:المصدر
Source: preparing by researcher depending on data and averages of sustainable development indicators in
development countries.

7118-0281  مدق تحايق التنمية المستدامة في بلدان العينة للمدع:)2( الجدول
Table (9): The range of conforming sustainable development in sample countries for period
(1980-2008)
indicators المؤشرات
Morocco
Egypt
Syria
Jordan
المؤشرات االقتصادية
15.75
12.99
16.79
16.7
%40
Economical indicators
المؤشرات االجتماعية
%24
9.02
9.98
9.7
11.89
Social indicators
المؤشرات البيهية
7.46
4.94
7.88
4.14
%20
Environmental indicators
المؤشرات المؤسسية
6.39
5.62
5.02
9.94
%16
organization indicators
38.6
33.5
39.4
42.7
100%
summation المجموي
Country series تسلسل البلد
3
4
2
1
 من اعداد الباح ة باالعتماد علق بيانات ومتوس ات مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان العالم المتادمة:المصدر
Source: preparing by researcher depending on data and averages of sustainable development indicators in
development countries.
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-2لجسثةلبلستثمارلبلججثًلبحمثاشرلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) :(X2لم تههر المعنوية السلبية لمعلمة هةذا المتغيةر فةي
معهةةم بلةةدان العينةةة (سةةوريا ومصةةر والمغةةر ) وهةةذا مخةةالف لتوقعاتنةةا والنهريةةة االقتصةةادية اذ يعةةود سةةب ذلةةك الةةق ان
االست مار االجنبي اليسةاهم بشةكل مباشةر فةي تراكمةات او اضةافات االسةت مار ال ابةت المحلةي (وغيةر معنويةة سةلبية) فةي
االردن
-3لجسثةلبلستٌربدبتلبحسلعٌةلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) :(X3ههرت المعنوية االيجابية لمعلمة هذا المتغير في جميةع
بلةةدان العينةةة وهةةذا يتةةةق مةةع مةةةاهيم النهريةةة االقتصةةادية وتوقعاتنةةا الن االسةةتيرادات السةةلعية والسةةيما السةةلع االنتاجيةةة
والراسمالية تساهم في زيادع االست مار المحلي وعلق شكل رأد المال ال ابت
-4لبحدخللبحقومًل) :(X4ههرت المعنوية غير االيجابية لمعلمة هذا المتغير في جميع بلدان العينة وهذا اليتةق مةع مةةاهيم
النهرية االقتصادية وتوقعاتنا ويعود سب ذلةك الةق ان الزيةادع فةي الةدخل الاةومي التسةاهم فةي زيةادع االسةت مار االجمةالي
المحلي بزيادات متزايدع من ناحية كما هو في زيادع توجهات الدخل الاومي لتنةاق علق سلع االستهتك والخدمات اك ر
-5لجسثةلبجماحًلبلدخارلبحىلبحجاتالبحم لنًلبلجمناحًل) :(X5ههةرت المعنويةة االيجاب يةة لمعلمةة هةذا المتغيةر فةي االردن
و سوريا وهذا يتةق مع مةاهيم النهرية االقتصادية وتوقعاتنا وكما في الجدول االتي-:
الجدول ( :) 01اجمالي االست مار ال ابت الق الناتا المحلي االجمالي في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
)Table (10): Total fixed investment per GDP in sample countries (1980-2008
نوي الدالة
Type of
X5
X4
X3
X2
X1
Xi
البلدان
Function
األردن Jordan
i
0.568
0.750
////////
- 0.89
-2.661
خ ية
R 2 =0.91
Liner
F =65.714
6.777
-13.098
14.936
////////
*t
-6.928
D-W =1.825
سوريا Syria
i
0.253
-0.564
0.929
////////
0.057
خ ية
R 2 =0.72
Liner
F =15.617
2.282
-3.983
7.355
////////
4.480
*t
D-W =1.746
مصر Egypt
لوغارتمية
i
////////
-0.462
0.388
////////
////////
مزدوجة
R 2 =0.73
Double
F =36.597
*
////////
-5.839
3.592
////////
////////
t
logramatic
D-W =0.717
المغر
i
////////
-0.433
0.905
////////
////////
morocco
خ ية
R 2 =0.46
Liner
F =11.306
////////
-4.008
4.711
////////
////////
*t
D-W =2.292
المصةةدر :مةةن اعةةداد الباحةةك باالعتمةةاد علةةق نتةةاها التحليةةل الكمةةي للعوامةةل المةةؤ رع فةةي نسةةبة اجمةةالي االسةةت مار المحلةةي ال ابةةت الةةق النةةاتا المحلةةي
االجمالي في بلدان عينة الدراسة ختل المدع )(2008-1980
Source: prearing by researcher depending on the results of quantitative analysis of affected factors on the total
fixed investment(1980-2008).

ثاجٌ نلا ا:لجمننوذجلجسننثةلبحصننادربتلبحننىلبحننوبردبتلمنننلبحسننلعلوبحخنندمات:ل تةةم توضةةيح نتةةاها التحليةةل الكمةةي أل ةةر العوامةةل
االقتصادية في نمةوذ نمةوذ نسةبة الصةادرات الةق الةواردات مةن السةلع والخةدمات فةي بلةدان عينةة الدراسةة خةتل المةدع
) (2008-1980وكما في الجدول ):(11
اذ كانةةت افضةةل صةةيل التاةةدير هةةي الصةةيغة اللوغارتميةةة المزدوجةةة فةةي كةةل مةةن االردن والمغةةر وفةةي سةةوريا
الصيغة شب اللوغارتمية والصيغة ال خ ية في مصر كما أع ةت الاةوع التةسةيرية للنمةاذ الماةدرع (0.90) (0.68) R 2
) (0.88) (0.89لكل من االردن وسوريا ومصر والمغر علق التوالي من التغيرات الحاصلة فةي نسةبة الصةادرات الةق
الواردات من السلع والخدمات تةسر بواس ة التغيرات الحاصلة في الم تغيرات المسةتالة كةذلك ههةرت معنويةة المعةادالت
من ختل اختبار ) (Fوعدم وجود مشكلة االرتبا الخ ي من ختل اختبار كتين وعدم وجود مشكلة االرتبا الذاتي مةن
ختل اختبار داربن وا سون أما المتغيرات المستالة فهي علق النحو االتي:
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-1لجسثةلبجماحًلبلستثمارلبحىلبحجاتالبحم لنًلبلجمناحًل) :(X1ههةرت المعنويةة غيةر االيجابيةة لمعلمةة هةذا المتغيةر فةي
سةةوريا ومصةةر وهةةذا اليتةةةق مةةع من ةةق النهريةةة االقتصةةادية اذ ان زيةةادع االسةةت مار ال تةةؤد الةةق زيةةادع الصةةادرات الن
مع يةات االسةت مار تكةةون علةق مةةدق ويةل عةةن ريةق توسةيع ال اقةةة االنتاجيةة الااهمةةة او انشةاف اقةةات انتاجيةة جديةةدع
ومت لبات اخرق ليد من شرنها ان تكون موجهة بشكل مباشر نحو ت وير الصادرات او تحايق فواه انتاجية تؤد الق
زيادع الصادرات (غير معنو وغير ايجابي) في االردن والمغر
-2لبحدخللبحقومًل) :(X2ههرت المعنوية االيجابية لمعلمة هذا المتغير في معهم بلدان العينة (االردن وسوريا والمغةر )
وهذا يتةق مع النهرية االقتصادية و توقعاتنا اذ تعكد العتقة ال ردية بين وبين المتغير المعتمد اذ ان زيادع الدخل الاومي
تؤد الق زيادع االنتا وبالتالي تحايق فاه يؤد الق زيادع الصادرات من السلع والخدمات (ومعنو غير ايجابي) فةي
مصر وهذا مخالف لمةاهيم النهرية االقتصادية وذلك الن توجهات الدخل الاومي نحو االنةاق علق تةوفير سةلع االسةتهتك
والخدمات في مجال السياحة اك ر مما يكون توجه نحو توفير سلع االنتا وتوسيع ال اقات االنتاجيةة وكنتيجةة لةذلك فانة
اليؤد الق زيادع متزايدع في الصادرات علق المدق ال ويل
 -3جسثةلبلستٌربدبتلبحسلعٌةلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) :(X3ههرت المعنوية االيجابية لمعلمة هذا المتغير في مصر
وهذا يتةق مع مةاهيم النهريةة االقتصةادية وتوقعاتنةا علةق اعتبةار ان زيةادع االسةتيرادات السةلعية والسةيما االنتاجيةة منهةا
تةةؤد ال ة ق زيةةادع االنتةةا السةةلعي وبالتةةالي تحايةةق فةةاه للتصةةدير يةةؤد الةةق زيةةادع الصةةادرات وعلةةق المةةدق ال ويةةل
(ومعنويةةة غيةةر ايجابيةةة) فةةي المغةةر وهةةذا مخةةالف لمةةةاهيم النهريةةة االقتصةةادية الن زيةةادع االسةةتيرادات السةةلعية نتيجةةة
انخةا االنتا السلعي المحلي مةن ناحيةة وزيةادع ال لة المحلة ي االمةر الةذ يةؤد الةق انخةةا الصةادرات مةن السةلع
والخدمات (وغير معنو وغير ايجابي) في االردن وسوريا ل
-4لسعرلبحصرفل) :(X4ههرت المعنوية االيجابية لمعلمة هذا المتغير في جميع بلدان العينة وهذا يتةق مع مةاهيم النهرية
االقتصادية وتوقعاتنا اذ ان زيادع سعر صرف الع ملة تجاه العمتت االخرق سوف تؤد الةق خةة قيمةة العملةة وبالتةالي
يكون هذا االمر دعما ً مشجعا ً لزيادع االنتا ونحو تحايق زيادع الصادرات ومن م تحايق المنافسة في السوق العالمية
-5لجسثةلبلستثمارلبلججثًلبحمثاشرلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) :(X5ههرت المعنوية السةلبية لمعلمةة هةذا المتغيةر فةي
االردن وسوريا وهذا يتةق مع مةاهيم النهرية االقتصادية وتوقعاتنا اذ تعكد زيادع االست مار االجنبةي المباشةر يةؤد الةق
انخةا الصادرات بسب ان االست مارات االجنبية التكون داهما نحو مت لبات االنتا بادر منتهي تكون نحةو االنشةافات
والخدمات ومت لبات اخرق فضت عةن ان نتاهجهةا التةرتي اال علةق المةدق ال ويةل وبالتةالي التةؤد الةق زيةادات فةي سةلع
الصادرات (وغير معنو وغير سلبي) في مصر والمغر وكما في الجدول ()00
ثاحثاا:لجموذجلمعدللبحثطاحة:ل تم توضيح نتاها التحليل الكمي أل ر العوامةل االقتصةادية فةي نمةوذ معةدل الب الةة فةي بلةدان
عينة الدراسة ختل المدع ) (2008-1980وكما في الجدول )(12
حيك كانت افضل صيل التادير هي الصيغة الخ ية في جميع بلدان العينة االردن وسوريا ومصةر والمغةر كمةا
أع ةةةت الاةةةوع التةسةةةيرية للنمةةةاذ الماةةةدرع  (0.51) (0.86) (0.75) (0.77) R 2لكةةةل مةةةن االردن وسةةةوريا ومصةةةر
والمغر علق التوالي من التغيرات الحاصلة في معدل الب الة تةسر بواس ة التغيةرات الحاصةلة فةي المتغيةرات المسةتالة
كذلك ههرت معنوية المعادالت من ختل اختبار ) (Fوعدم وجود مشكلة االرتبا الخ ي من خةتل اختبةار كتيةن وعةدم
وجود مشكلة االرتبا الذاتي من ختل اختبار داربن وا سون أما المتغيرات المستالة فهي علق النحو االتي:
-1لمعدللجمولبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) : (X1ههرت المعنوية السلبية لمعلمة هذا المتغير في األردن ومصر وهذا يتةق مع
من ق النهرية االقتصادية علق اعتبار ان زيادع الناتا تؤد الق زيةادع العواهةد وبالتةالي زيةادع الةدخل الاةومي االمةر الةذ
يؤد الق توهيةف جديةد لتيةد العاملةة علةق اخةتتف مسةتوياتها ولتوسةع المشةاريع الااهمةة وانشةاف مشةاريع عمةل جديةدع
تستوع قوق عاملة جديدع (وغير معنو وسلبي) في سوريا والمغر
-2لجسثةلبلستثمارلبلجماحًلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) :(X2ههرت المعنوية السلبية لمعلمة هةذا المتغيةر فةي االردن
والمغر وهذا يتةق مع من ق النهرية االقتصادية اذ تعني ان انخةا االست مار يؤد الق عدم خلق مشاريع االمر الذ
يؤد الق انخةا توهيف الاوع العاملة علق المدق الاصير وعدم تغ يت للعر المحلي من العمل وبالتالي زيادع معةدل
الب الة علق المدق ال ويل (وغير المعنوية السلبية)في سوريا ومصر
الجدول ( :) 00نسبة الصادرات الق الواردات من السلع والخدمات في بلدان العينة
Table (11): The ratio of export to import from commodities and services in sample countries
)(1980-2008
نوي الدالة
البلدان
Type of
X5
X4
X3
X2
X1
Xi
Function
األردن Jordan
R 2 =0.68
F =15.648
D-W =1.811

i

////////

0.248

////////

0.381

-0.077

*t

////////

1.939

////////

3.606

-2.729
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لوغارتمية
مزدوجة
Double
logramatic
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سوريا Syria
R 2 =0.90
F =56.924
D-W =1.685
مصر Egypt
R 2 =0.89
F =51.360
D-W =1.860
المغر morocco
R 2 =0.88
F =60.843
D-W =2.075
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i

-0.006

0.021

////////

0.014

-0.026

*t

-2.390

6.583

////////

3.310

-1.986

شب لوغارتمية
Semi
logramatic

i

-0.787

-0.362

0.901

9.442

////////

*t

-2.447

-4.635

4.179

6.440

////////

خ ية
Liner

i

////////

0.353

-0.495

0.244

////////

*t

////////

7.209

-7.398

5.040

////////

لوغارتمية
مزدوجة
Double
logramatic

المصدر :من اعداد الباحك باالعتماد علق نتاها التحليل الكمي للعوامل المةؤ رع فةي نسةبة الصةادرات الةق الةواردات مةن السةلع والخةدمات فةي بلةدان
عينة الدراسة ختل المدع )(2008-1980
Source: preparing by researcher depending on the results of quantitative analysis of affected factors in the ratio
of imports to export for countries sample (1980-2008).

-3لجسثةلبحدائضلوبحعجزلفًلبحمٌزبجٌةلبحىلبحجاتالبحم لًلبلجماحًل) :(X3ههرت المعنوية االيجابية لمعلمةة هةذا المتغيةر
في االردن والمغر وهذا يتةق مع مةاهيم النهرية االقتصةادية والمن ةق االقتصةاد اذ ان زيةادع العجةز تةؤد الةق زيةادع
معدل الب الة وهذا يعني ان االنةاق هنا هو اكبر من العواهد فضةت عةن عةدم وجةود تمويةل بةالعجز االمةر الةذ يةؤد الةق
زيادع معدل ا لب الة لعدم قدرع الحكومة علق خلق توهيةات جديدع بسب عدم توافر ايرادات تمول التوهيةات الجديةدع كمةا
وان االنةاق معهم يةذه الةق الخةدمات والمت لبةات االخةرق.ل (ومعنةو غيةر ايجةابي) فةي مصةر وهةذا مخةالف لمةةاهيم
النهرية االقتصادية ويعود سب ذلك الق ان زيادع العجةز فةي الم يزانيةة تةؤد الةق انخةةا معةدل الب الةة وهةذا يعنةي ان
زيادع تمويل الميزانية عن ريق العجز يؤد الةق زيةادع االنةةاق وعلةق الخةدمات االمةر الةذ يةؤد الةق زيةادع فةي لة
استخدام الاوق العاملة في المشاريع والخدمات الااهمة علق المدق الاصير (وغير معنو وايجابي) في سوريا
-4لمعدللبحدقرل) :(X4ههرت المعنوية االيجابية لمعلمةة هةذا المتغيةر فةي معهةم بلةدان العينةة (االردن ومصةر والمغةر )
وهذا يتةق مع مةاهيم النهرية االقتصادية وتوقعاتنا اذ ان زيادع معةدل الةاةر للبلةد تكةون عواهةدها ودخلهةا الاةومي مةنخة
االمر الذ يؤد الق انخةا المتحصتت وانخ ةا الدخول المتحصتت وانخةةا الةدخول وبالتةالي عةدم خلةق فةرص
عمل جديدع االمر الذ يةؤد الةق زيةادع معةدل الب الةة (ومعنةو وغيةر ايجةابي)في سةوريا وهةذامخالف لمةةاهيم النهريةة
االقتصادية وتةسير ذلك هو ان الدولة في سوريا تحاق ضمانات معاشية لتفراد العةا لين عةن العمةل مؤديةة الةق انخةةا
معدل الةار ورغم ان العا لين عن العمل في ازدياد
-5لمعدللبحجمولبحسكاجًل) :(X5ههرت المعنوية االيجابية لمعلمة هذا المتغير في المغر وهةذا يتةةق مةع مةةاهيم النهريةة
االقتصادية وتوقعاتنا باعتبةار ان زيةادع عةدد السةكان تةؤد الةق زيةادع معةدل الب الةة يكةون اكبةر مةن ال لة علةق العمةل
(ومعنو وغير ايجابي) في سوريا ومصر وهذا مخالف لمةاهيم النهرية االقتصادية اذ قد تحدك هةذه الحالةة عنةدما توجةد
توجهات جادع في السياسة االقتصادية نحو خلةق توهيةةات جديةدع مةن شةرنها ان تةؤد الةق انخةةا نسةبة الب الةة (وغيةر
معنو وايجابي) في االردن وكما في الجدول ()07
الجدول ( :)07معدل الب الة في بلدان العينة للمدع ()7118-0281
)Table (12): In the rate unemployment in sample countries (1980-2008
نوي الدالة
Type of
X5
X4
X3
X2
X1
Xi
البلدان
Function
األردن Jordan
i
////////
0.015
0.017
-0.011
-0.007
شب لوغارتمية
R 2 =0.77
Semi
F =20.068
logramatic
////////
2.151
2.057
-3.522
-1.987
*t
D-W =1.015
سوريا Syria
i
-0.138
////////
////////
////////
-0.028
شب لوغارتمية
R 2 =0.75
Semi
F =40.012
logramatic
-2.297
////////
////////
////////
*t
-3.286
D-W =0.789
i
-0.402
0.016
-0.005
////////
-0.013
مصر Egypt
شب لوغارتمية

16

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )54العدد (7102 )5

R 2 =0.86
F =37.561
D-W =1.507
المغر morocco
R 2 =0.51
F =6.31
D-W =0.763

*
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t

-2.606

////////

-2.161

3.709

-6.535

i

////////

-0.005

0.014

0.020

0.09

*t

////////

-1.741

2.286

3.132

2.336

Semi
logramatic
شب لوغارتمية
Semi
logramatic

( )////////تشير للق عدم معنوية المتغير
المصةةدر :مةةةن اعةةةداد الباحةةةك باالعتمةةةاد علةةةق نتةةاها التحليةةةل الكمةةةي للعوامةةةل المةةةؤ رع فةةةي معةةةدل الب الةةة فةةةي بلةةةدان عينةةةة الدراسةةةة خةةةتل المةةةدع
)(2008-1980
Source: preparing by researcher depending on the results of quantitative analysis for unemployment averages of
countries sample (1980-2008).

ل
ممالسثقلجستجتالمالٌأتً :ل
 -1رغم الت ورات االيجابية في منجزات التنمية المستدامة اال انها ال ترتاي الق المستوق الم لو الذ يتهافر في توفير
وتحايق مت لبات واهداف التنمية المستدامة
 -7عكست النتاها المتحااة من مجمل مؤشر ات التنمية المستدامة االستنتاجات اإلجمالية التالية:
أولا:لبحمؤشربتلبلقتصادٌة .ل
أههةةرت نتةةاها هةةذه المؤشةةرات تباينةةات مختلةةةة لهةةذه البلةةدان فةةي نس ة انجازاتهةةا فةةي الميةةدان االقتصةةاد لتحايةةق التنميةةة
المستدامة وكانت محصلتها :انجازات لبلد سوريا ويليها األردن ومن ةم المغةر ومصةر وهةي (04 24 06 2 06 22
 )07 22علق التوالي من اجمالي ( )%51كمحصلة للمؤشرات االقتصادية من نسبة أل()%011الجمالي مؤشرات التنمية
المستدامة اال انها التعتبر انجازات مشجعة نحو تحايق التنمية المستدامة
ثاجٌاا:لبحمؤشربتلبلجتماعٌة .ل
أههرت النتةاها لهةذه المؤ شةرات تباينةات مختلةةة لهةذه البلةدان فةي نسة انجازاتهةا فةي الميةدان االجتمةاعي لتحايةق
التنمية المستدامة وكانت محصةلتها :انجةازات لبلةد األردن ويلية مصةر ومةن ةم سةوريا والمغةر وهةي (2 28 00 82
 )2 17 2 2علق التوالي من اجمالي ( )% 75كمحصلة للمؤشرات االجتماعيةة مةن نسةبة أل()%011الجمةالي مؤشةرات
التنمية المستدامة كما انها التعد هذه انجازات مكتملة أيضا ً نحو تحايق التنمية المستدامة
ثاحثاا:لبحمؤشربتلبحثٌئٌة .ل
أههرت النتاها لهذه المؤشرات تباينات مختلةة لهذه البلةدان فةي نسة انجازاتهةا فةي الميةدان البيهةي لتحايةق التنميةة
المستدامة وكانةت محصةلتها :انجةازات لبلةد سةوريا ويليهةا المغةر ومةن ةم مصةر واالردن وهةي (5 25 2 56 2 88
 )5 05علةق التةوالي مةةن اجمةالي ( )% 71كمحصةةلة للمؤشةرات البيهيةة مةةن نسةبة أل( )%011الجمةةالي مؤشةرات التنميةةة
المستدامة غير ان هذه االنجازات ال تعتبر انجازات فاعلة نحو تحايق التنمية المستدامة
ربثعاا:لبحمؤشربتلبحمؤسسٌة .ل
أههرت النتاها لهذه المؤشرات تباينات مختلةة لهذه البلةدان فةي نسة انجازاتهةا فةي الميةدان البيهةي لتحايةق التنميةة
المسةةتدامة وكانةةت محصةةلتها :انجةةازات لبلةةد االردن ويلي ة المغةةر ومةةن ةةم مصةةر وسةةوريا وهةةي (4 67 2 25 6 32
)4 17علق التوالي من اجمالي ( )% 06كمحصةلة للمؤشةرات المؤسسةية مةن نسةبة أل()%011الجمةالي مؤشةرات التنميةة
المستدامة اال ان هذه االنجازات لم تكن بالمستوق الم لو نحو تحايق التنمية المستدامة
خامساا :باستختص النتاها المتحااة من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيهيةة والمؤسسةية مةن خةتل المؤشةر العةام
الـ( )% 011الجمالي مؤشرات التنمية المستدامة تبين ان االردن قةد حاةق انجةازات علةق مسةار التنميةة المسةتدامة وبنسةبة
( )57 2ويلي ة سةةوريا وبنسةةبة ( ) 32 5ومةةن ةةم المغةةر ومصةةر وبنسةةبة ( )33 4 38 6علةةق التةةوالي ومةةن المحصةةلة
النهاهية هذه نستخلص ان هذه االنجاز ات التزال في مراحل غير متادمة فةي بلةدان العينةة وهةذا يعةود الةق تةدني مسةتوياتها
وأسةةاليبها وأدواتهةةا فةةي المجةةاالت االقتصةةادية واالجتماعيةةة والبيهيةةة والمؤسسةةية والةةق تةةدني قةةدراتها ومسةةتوياتها الذاتيةةة
والهيكلية وهذا االمر يت ل المزيد من االنجازات الةاعلة والمةيدع والجةاد ع فةي هةذه الميةادين المختلةةة مةن اجةل الوصةول
الق تحايق تكاملي الهداف التنمية المستدامة والتي محصلتها تحايق المنافع والةواهد الجيال الحاضر والمستابل في الميادين
المختلةة
وعلٌهلجوصًلثمالٌأتً :ل
 -0رغةم الت ةورات الحاصةلة علةق مؤشةرات التنميةة المسةتدامة اال ان االنجةازات تكةون صةغيرع والنتةاها المتحااةة والتةي
تعكد ان هناك توج حاياي نحو تحايق التنميةة المسةتدامة فةي المؤشةرات واالرتاةاف بمنجةزات التنميةة المسةتدامة الةق
المستوق الم لو الذ يحاق ت لعات الحاضر والمستابل
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 االهتمام المتزايد بمؤشرات التنمية المستدامة ككل الن منها يم ل عوامل الاوق الدافعة لتحايق التنمية ومنها يم ل الحالة-7
الااهمة ومنها مايم ل المت لبات المسةتابلية (االسةتجابة) لةذا فةان االهتمةام بهةا وتنميتهةا وت ويرهةا وتحايةق أداههةا ممةا
الشك ان ل تر ير كبير نحو تحايق التنمية المستدامة
 يج ان يكون هناك اهتمام كبير وداهم لد ق مراكز البحك العلمي وفةي الجامعةات لتهتمةام بالتنميةة المسةتدامة وتحايةق-3
فاعليتها علق ار الواقةع فةي عمليةة بنةاف وتجديةد المةوارد وتاليةل الهةدر واالسةتغتل غيةر الصةحيح بمةا ينسةجم نحةو
تحايق مت لبات الحاضر والمستابل

THE SUSTAIN DEVELOPMENTS AND THEIR IN SELECTED ARABIC
COUNTRIES FROM (1980-2008)
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ABSTRACT
This study aims to measure the level in achieving the sustain development in countries
under study by using the mathematic way in accounting the sustain development references
and measuring the effective factors on some sustain development references by using the
standard economical method in analyzing as it is the major economic transformations and the
resulting economic growth at high rates in light of the negligence of usability standards and
principles of economic resources, social and cultural life and its effects on natural resources,
climate and its object and high economic costs of natural disasters and industrial waste and
waste costs, the costs of climate change, the costs of breach of biodiversity and ecological
balance, desertification costs of waste and the commercial exploitation of the resourceintensive industrial and agricultural) and this led to the concept of development and associated
changes and economic growth in order to adopt policies of sustainable development and
sustainable growth and are in Atarhma the rational use of resources and the preservation of
life, climate, wealth and observance of human generations subsequent extension of the
utilization of available resources. this researcher concluded that the sample countries have
made achievements differentiated towards achieving sustainable developments as Jordan had
the highest proportion of the total (100%) of the indicators sustainable development, followed
by Syria and then Egypt, Morocco, and they (42.7, 39.4, 38.6, 23.5) respectively. But those
achievements do not represent the required level, as the independent variable varied in its
impact on some indicators of sustainable development, namely, (the proportion of total
investment hard to GDP, the proportion of exports of good and services to imports of goods
and services, the unemployment rate) for the sample countries.
Keywords:
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المصادر
) بحك حول التنمية المستدامة منتدق البحوك االقتصادية الجزاهر7118( أ نميمة
)) التنمية االقتصادية والبيهة بين فشل ال سوق والسياسةة االقتصةادية (دراسةة فةي اقتصةاد البيهةة7113( الجلبي أياد بشير
أ روحة دكتوراه كلية اإلدارع واالقتصاد جامعة الموصل
) البيهة والتنمية المستدامة دار التةسير للنشر واالعتن اربيل7116( سماق يي ايو انور حمد
)دراسات الشبكة العربية للبيهة والتنمية (الراهد

) التنمية المستدامة للصحار7112( عدلي عماد الدين

00 :)77( ) اقتصاديات الصحة مجلة جسر التنمية7113( علي عبد الاادر علي
) ت بيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان االسكوا نيويورك7110( مجهول
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