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 م��ص

�داف�ال���يك�سب�موضوع�التنمية�املستدامة�م�انة�بالغة���مية����اقتصاديات�الدول،�من�خالل�ا��طط�و� 

�أن�تنفيذ��ذه�ا��طط�يتطلب�وجود�مورد��شري�يتمتع�بكفاءة�تؤ�لھ�لتنظيم�يصبو�إ���تحقيق��ا�و
ّ
��عاد�ال���يمس�ا،�إال

�الت �مجاالت�و�سي�����لة �عدة ��� �وجود�ا �أثب�ت �ال�� �الكفاءات ��ذه �الظروف، �مختلف ��� �استمرار��ا �وضمان نمية

ومن��نا�ارتأينا�توضيح�العالقة�ال���تجمع�ب�ن��ل�من�العنصر�ال�شري�الكفء�من�ج�ة�والتنمية�املستدامة�. وتخصصات

  .من�ج�ة�أخرى 

لعملية�تنمية�املوارد�ال�شر�ة�وال����محصلة�قيقة�إال�وقد�خلصت��ذه�الدراسة�إ���أن�الكفاءة�ال�شر�ة�ما������ا�

�عت���نوعا�من�أنواع�التنمية،�كما�تمثل����ذات�الوقت�القوة�املحركة�ل��لة�التنمية�املستدامة�وال���ال�يمكن�أن�تتحقق�إال�

  .بوجود�ا

 .تنمية�املوارد�ال�شر�ة�ة؛التنمية�املستدامة؛�الكفاءات�ال�شر�: ال�لمات�املفتاحية�

 
ABSTRACT 

Via the plans and targets they strive to accomplish and the aspects they influence, the topic of 
sustainable development takes on a very important role in the economies of countries, but the execution 
of these plans involves the presence of an adequate human capital and competency  that enables it to 
coordinate and manage this development and maintain its stability in various circumstances, these 
competencies that have proven themselves in several fields and disciplines. We thus decided to clarify the 
relationship between  the effective human component and the sustainable development. 

The study concluded that human competence is in effect, the product of the growth phase of human 
capital, which is a form of development and at the same time, a driving force for sustainable development 
that cannot be accomplished without it. 
Keywords: Sustainable Development; Human competencies; Human Resource Development.  
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 املقدمة: 

لقد�ش�د�العالم�مؤخرا�جملة�من�التطورات�ا��و�ر�ة�ال���مست�مختلف�جوانب�ا��ياة،�حيث�سا�مت�����بناء�

�مستمر�يضم ��ش�ل �وإم�انيا��م �قدرا��م �ب�نمية �ال�شر�وقامت �ب�ن �جديدة �تفاعلية �حيا��م،�أنماط �واستمرار�ة �بقاء�م ن

و�ذا�ما��عرف�بالتنمية�ال�شر�ة�وال�����دف�إ���بناء�نظام�معر���للمورد�ال�شري�وكذا�تطو�ر�ما�يملكھ�من�م�ارات�وقدرات�

  . مع��عديل�سلوكياتھ�ح���يتمكن�من�التأقلم�مع�املختلف�التغ��ات�ا��اصلة����الب�ئة�والتكيف�مع�ا

البقاء�والتطور�خلقت�أنظمة�اس��الكية�جديدة�فاقت�ا��دود�وتحولت�إ���رغبة�����متالك�إال�أن�غر�زة���سان����

�ل�ما�حولھ�من�موارد�طبيعية�والتصرف�ف��ا�بنوع�من�الالمباالة�أدت�إ���إ�دار�ال��وات�و��ديد�الب�ئة�املحيطة�بھ�و�التا���

حاول���سان�اصالح�ما�اق��فتھ�يداه�من�خالل�صياغة��ومع�تأزم��وضاع�وتد�ور�ا. ��ديد�أمنھ�واستقرار�حياتھ�ووجوده

�ترشيد� �طر�ق �عن �القادمة �لألجيال �موارد �من �تبقى �ما �ع�� �وا��فاظ �أخطائھ �ت��يح �إ�� �خاللھ �من ��س�� �إنما�ي برنامج

  .  اس��الكھ�و�عديل�سلوكھ�و�ذا�ما�يطلق�عليھ�بالتنمية�املستدامة

�سان�ل�ا��وسيلة�إصالحية�ف���بمثابة�رد�فعل�ع���ما�قام�بھ�من���حاجةإن�أساس�ظ�ور�التنمية�املستدامة��و�

� �إ�� �الحقا �ا��اجة ��ذه �لتتحول �ومجتمعھ، �وموارده �بي�تھ �اتجاه �غ���مسؤولة �إ����غايةتصرفات �العالم �دول ��ل �س��

لذي�ُ�ع���بقضايا�تمس�كال�من�البعد�البي���وا�أ�دافاتحقيق�ا�من�أجل�ضمان�استمرار�ا��ياة�ال�شر�ة،�لتصبح�فيما��عد�

�ترشيد� �عملية �يركز�ع�� �والذي ��قتصادي �والبعد �أنواع�ا، �بمختلف �الطبيعية �املوارد �ع�� �واملحافظة �الب�ئة حماية

���تم� �والذي ��جتما�� �البعد �ثم �اقتصاديا، �الضعيفة �للدول �الذا�ي ��كتفاء �وتأم�ن �املع���� �املستوى �ورفع �س��الك

  .  ��ا��اجات�الضرور�ة�لألفراد�من�غذاء�وسكن�ورعاية���ية�و�عليم�وغ���ابا��انب�ال�شري�من�خالل�توف�

ومن��نا�يمكن�القول�أن�فكرة�التنمية�املستدامة�تتمحور�حول���سان�ف�و�يمثل�نقطة�بداي��ا�ونقطة���اي��ا�كما�

ف�ع���حسب�مدى�كفاءة�يمثل����ذات�الوقت�املحرك��سا����ل�ا،�إال�أن�نجاح�مشروع�التنمية�وتحقيق�أ�داف�ا�يتوق

إذن�فالكفاءات�ال�شر�ة�ذات�دور�محوري�ال�يمكن��ستغناء�عنھ����س��ورة�مخطط�التنمية�. وم�ارة�العنصر�ال�شري�املنفذ

�ع��� �مم��ة �وقدرة �عالية �وقدرات �م�ارات �من �الفئة ��ذه �بھ �تتمتع �ملا �نظرا �وجھ، �أحسن �ع�� �تنفيذه �وضمان املستدامة

  . �بداع�وحل�املشكالت

ة�منا�لتوضيح�وشرح�املفا�يم�ونوع�العالقة�ال���تر�ط�ب�ن��ل�من����محاول��ذه�الدراسة وع����ذا��ساس�تأ�ي

  :الكفاءات�ال�شر�ة�من�ج�ة�والتنمية�املستدامة�من�ج�ة�أخرى،�وال���طرحنا�بموج��ا��ش�الية�التالية

  ة�املستدامة؟ال�شر�ة�ضمن�برنامج�التنمي�الكفاءات�ما��امل�انة�ال���تحظى�بھ

  :ت�نالتالي��نقمنا�بصياغة�الفرض�ت��ش�الية�املق��حةوكإجابة�أولية�عن��طرحھ�تبعا�ملا�سبق

 عملية�التنمية�املستدامة؛ل ةحركالقوى�املالكفاءات�ال�شر�ة� 

 دف�من�أ�داف�التنمية�املستدامة تنمية�املوارد�ال�شر�ة�بما�ف��ا�الكفاءات�. 

 الدراسة�أ�مية:   

التنمية�املستدامة�باعتبار�ا�خطة�و�رنامج� و�ما أال الدراسة محل املتغ��ين أ�مية �ذه�القراءة�النظر�ة�من أ�مية ت�بع

مورد��ام�من�ك الكفاءات�ال�شر�ة �� فيتمثل املتغ���الثا�ي أما عال���وحاجة�م��ة�البد�من�مواصلة�تنفيذ�ا�كمتغ���أول،

  . شأنھ�تقديم�قيمة�مضافة�لدعم���لة�التنمية
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 الدراسة��دافأ:  

  :عدة�نقاط�م��ال��ذه�الدراسة�إ����سليط�توضيح���دف�من�خال

 حاطة�بمف�وم�التنمية�املستدامة؛� 

 التعرف�ع���ما�ية�ومم��ات�الكفاءات�ال�شر�ة؛ 

 ؛من�ج�ة�أخرى �ال�شر�ة�املوارد�تنميةلعالقة�ب�ن�التنمية�املستدامة�من�ج�ة�و ا�تحديد�نوع 

 امة�والتعليم�العا���بصفة�خاصة�كآلية�ومصدر�إل�شاء�الكفاءات�الالزمة�لدعم���لة�إبراز�م�انة�التعليم�بصفة�ع

 .التنمية

 الدراسة�من��ية  : 

�الوصفي �املن�� �ع�� �باالعتماد �قمنا �املطروحة، �الدراسة �لطبيعة ��نظرا �تطرقنا �توضحيث ���دف �الدراسة يح�ألدبيات

  :���محور�ن�رئ�سي�ن،��ماقمنا�بتقسيم�دراس�نا�إوت�يان��طر�النظر�ة�للموضوع،�و 

  طار�املفا�ي���للتنمية�املستدامة؛�:املحور��ول�  

 التنمية�املستدامةالكفاءات�ال�شر�ة�كدعامة�ل��امج�: املحور�الثا�ي.  

  

  طار�املفا�يمي�للتنمية�املستدامة: املحور��ول�:  

�النا   �العوائد �بتعظيم ��ع�� �الذي �املف�وم �ذلك �املستدامة �بالتنمية �ضمان�يقصد �مع ��قتصادية �التنمية �عن تجة

�أوال�ف�م� �وجب �املستدامة �التنمية �ملف�وم �التطرق �وقبل �ولكن �الزوال، �من �الطبيعية �املوارد �وحماية �الب�ئة �ع�� املحافظة

  .مع���التنمية�ومن�ثم�ت�يان�أ�م�املراحل�ال���مر���ا��ذا�املف�وم�ح���وصل�إ���التنمية�املستدامة

 :مف�وم�التنمية .1

�مت�نة���س�� �تحتية �ب�ية �بناء �خالل �من �ا��ياة، �مجاالت �مختلف �ومزد�ر��� �متطور �إ�سا�ي �مجتمع �تصميم �إ�� التنمية

أساس�ا�امل�ارة�والكفاءة�ال�شر�ة�املتطلعة�دوما��لتحقيق�أ�داف�املجتمع�وحماية�بي�تھ،�و�نتقال�بھ�إ���مرحلة�جديدة�من�

 .التعا�ش�السل���والر���ا��ضاري 

 :ة�عر�ف�التنمي .1.1

  :كغ��ه�من�املفا�يم�املث��ة�ل��دل،�حظي�مف�وم�التنمية��عدة��عار�ف�نكر�م��ا

 � ��عر�ف �املتحدة �لألمم ��نما�ي �)1990(ال��نامج �عرف�ا �حيث �عملي: " بأ��ا، �عدة ��فراد �أمام �ت�يح �ة من�ا��يارات

ما�تؤمن�ل�م��ل�ما�يلزم�من�إضافة�إ���مستوى��علي���مناسب،�كحياة�طو�لة�خالية�من�العلل��شأ��ا�أن�توفر�ل�م

  )122،�صفحة���2019ام�و�طري�،�( ".جيد� �مستوى�مع����أجل

 عملية�مستمرة��شاركية�ب�ن�جميع��فراد��دف�ا�نقل�املجتمع�من�حالتھ�السلبية�ال���وصل�"كما��عرف�ع���أ��ا�

 )73،�صفحة�2016/2017يحياوي،�(". إل��ا�إ���أخرى�إيجابية

 عملية�حضار�ة�مت�املة��ع���بدفع�كفاءة�القوى�املنتجة�بما�ين���ال��وة�القومية،�و�ولد�" كما��عرف�أيضا�ع���أ��ا

�املنتج�ن �ألفراد ��ساسية �بتوف���ا��دمات ��ع�� �كما ��س�ثمار، ��� �املطرد �للتوسع �الالزم ��قتصادي ". الفائض

 )73،�صفحة�2016/2017يحياوي،�(

�ت �التنمية �فكرة �أن ��ستخلص �أن �يمكن ��نا �ظل�ومن ��� �واملستقبلية �ا��الية �ال�شر�ة �ا��ياة �جودة �تحقيق �حول تمحور

  .عملية��شاركية��ب�ن��فراد�خاصة�ذوي�الكفاءة�م��م
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  :أنواع�التنمية .2.1

،�صفحة���2019ام�و�طري�،�( :للتنمية�عدة�أنواع�تم�تص�يف�ا�ع���أساس�مختلف���عاد�ال���تمس�ا،�ونذكر�من�بي��ا

123(  

 و���أسلوب��عمل�ع���تحف���الناس�ع���املشاركة����إصالح�الب�ئة�املحلية�من�خالل�توعي��م��:التنمية��جتماعية

  . إلحداث�التغي���الالزم�لتطو�ر�املجتمعو�غي���طرق�تفكر��م�

 و�ع���مشاركة�أفراد�املجتمع����عملية�صنع�القرار�السيا����عن�طر�ق�املمثل�ن�السياسي�ن�و�: التنمية�السياسية

  . وغ���االنقابات،�ذا�وك��حزاب،

 ال�شر�ة� ��وحسب: التنمية �املتحدة �بأ��اتقر�ر��مم �ال" :�عرف �عملية �شأ��ا �من �ال�� �أمام�توسيع �ا��يارات نطاق

��فراد �ا�، �بضمان �واملتعلقة �و ال�ياة �الطو�لة �و ���يةالرعاية �ا��يد، �املتوف���والتعليم �املناسب�املع����ستوى

 ؛"ل�م

 ورفع�فعاليتھا���از��داري��تحس�نال�����دف�إ���لتنمية�و���ا: التنمية��دار�ة. 

  :�نتقال�من�التنمية�إ���التنمية�املستدامة .3.1

�من� �جملة �تخلل��ا �مراحل ��عدة �ظ�وره �عملية �مرت �بل �الصدفة، �وليد �يكن �لم �املستدامة �التنمية �مصط�� �ظ�ور إن

�الت �صياغة ��� �الفضل �ل�ا ��ان �ال�� �الدولية �واملؤتمرات ��نمائيةاللقاءات �. قار�ر�وال��امج �املتحدة ��مم �تب�ت - 1960(وقد

�اعتماد�) 1970 �تم �املرحلة ��ذه �ففي �بالنمو��قتصادي، �التنمية �مف�وم �إثر�ا �ع�� �اق��ن �حيث �الشأن، ���ذا �مباردة أول

�ادة�دخل�العام�مؤشرات�اقتصادية�معينة�لبناء�مف�وم�التنمية،�مثل�الدخل�القومي�ودخل�الفرد�كما�ارتبط�أيضا��عملية�ز 

توسع�مف�وم�التنمية�ليضم�باإلضافة�ل��انب��قتصادي�أ�عادا�أخرى�جديدة�) 1980-1970(و���املرحلة�الثانية�. للمجتمع

فقد�تم�إدراج�مبدأ�الديموقراطية�وحق�الشعوب����) 1990- 1980(أما����ثالث�مرحلة�. �البعد��جتما���والسيا����والثقا��

�التنمو  �القرارات �. �ةاتخاذ �الرا�عة �املرحلة �أسفرت �صيغ��ا�) 2000-1991(كما �لتأخذ �التنمية، �مف�وم ��� �نوعية �نقلة عن

� �جان��و �ر�ودي ��� �الصادرة ��رض �وثيقة ��� �وا�� �ظ�ر��ش�ل �والذي �املستدامة �التنمية �مف�وم �أال�و�� ،�)1992(ال��ائية

�إ���تحقيق�العدالة��جتماعية�وضمان�حق��جيال�القادم �املوارد�الطبيعية�وا��ياة�الكر�مةوال�ادفة �ا��الق،�(. ة��� عبد

  )98،�صفحة�2014

  يب�ن�تطور�مف�وم�التنمية�املستدامة�مرحليا): 01(الش�ل�رقم�

  
  )129،�صفحة�2016نادية�سعيد�ع�شور�،�.د.أ(: املصدر

 :مف�وم�التنمية�املستدامة .2

مجاالت�ا��ياة،�من�خالل�بناء�ب�ية�تحتية�مت�نة���س���التنمية�إ���تصميم�مجتمع�إ�سا�ي�متطور�ومزد�ر����مختلف

أساس�ا�امل�ارة�والكفاءة�ال�شر�ة�املتطلعة�دوما�لتحقيق�أ�داف�املجتمع�وحماية�بي�تھ،�و�نتقال�بھ�إ���مرحلة�جديدة�من�

  .التعا�ش�السل���والر���ا��ضاري 
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 :�عر�ف�التنمية�املستدامة .1.2

ما�بحيث��عكس�توج�ا��ا�وأ�داف�ا،�ومن�ب�ن�تلك� نوعا مش��ك مف�وم �� مجمل�ا تصب �عار�ف عدة املستدامة للتنمية

  : التعار�ف�نذكر

 و��س���حسب� � Webster قاموس �املستدامة �أن�"  ��التنمية �دون �الطبيعية �املوارد ��ستخدم �ال�� �التنمية تلك

 )122،�صفحة���2019ام�و�طري�،�(". �سمح�باست��اف�ا�أو�تدم����ا�جزئيا�أو��ليا

 � �املش��ك" تقر�ر حددب�نما �ب��ونتالند" مستقبلنا ���: "التا�� النحو ع�� املستدامة التنمية �عر�فا�)1987( ا��اص

 .Gherra, 2010, p) "احتياجا��م تلبية ع�� القادمة �جيال بقدرة املساس دون  ا��اضر احتياجات تل�� ال�� التنمية

17).  

 ا��سبان����الذي�يضع��املستقبل���نموذج�للتفكري�حول�"قافة�وحسب�منظمة��مم�املتحدة�لل��بية�والعلم�والث

منظمة��مم�املتحدة�(". جودة�ا��ياة��نإطار�الس���للتنمية�وتحس��� و�قتصادية و�جتماعيةالبي�ية���عتبارات

  )05،�صفحة�2013لل��بية�والعلم�والثقافة،�

من�ج�ة�و�ي�تھ�بمختلف� ��سان ب�ن عالقة أفضل ����عكس���الصورة�ال املستدامة، التنمية ومن��نا�يمكن�القول�أن

  .�ش�ل�يضمن�لھ�البقاء�واستمرار�ة�ا��ياة�ال�شر�ة����ظل��ستخدام��مثل�للموارد�وال��وات م�ونا��ا�من�ج�ة�أخرى،

  :ورؤ�تھ�التنمية�املستدامةمخطط�أ�داف� .2.2

ر�و�(عاليات�مؤتمر��مم�املتحدة�للتنمية�املستدامة�إثر�ف�2015قد�سطرت�ا��معية�العامة�لألمم�املتحدة����س�تم���ل

�دفا�تم�ال��ك���من�خالل�ا�ع���كيفية��17،�وال���تضم����2030ال��از�ل�خطة�عاملية�مت�املة�للتنمية�املستدامة�لعام�) 20+

خدام��مثل�للموارد�ت�سيق�ا���ود��ش�ل�يكفل���ميع��فراد�حاليا�ومستقبال�حياة�تنعم�بالسلم��والرفا�ية،����ظل��ست

  : نذكر�باختصار�2030ومن�ب�ن�أ�م�أ�داف�التنمية�املستدامة�ا��اصة�بأجندة�. الطبيعية

� �إ�� �إضافة �الفقر�وا��وع، �ع�� �و القضاء �ال��ية �الرعاية � ضمانتوفر�حق �ا��يد، �و التعليم ب�ن��املساواةتحقيق

� �مدن �و�ناء �مستدامةو ا���س�ن، �والطو  ،مجتمعات �املياه ��� �ا��ق �الالئق، �والعمل �النظيفة �التلوث�اقة �من �ا��د �ظل ��

  )4،�صفحة�2017منظمة��مم�املتحدة�لل��بية�والعلم�والثقافة،�(  .وغ���ا�... ا��ياة����ال���وتحت�املاء،�وحماية

بعد��قتصادي�البعد�البي���وال: ب�نما�يقوم�مبدأ�التنمية�املستدامة�ع���أساس�الت�سيق�ب�ن���عاد�الثالثة�ل�ا،�أال�و��

تمعا�راقيا��س���والبعد��جتما��،��ذه���عاد�ال���تتداخل�فيما�بي��ا�ل�ش�ل�رؤ�ة�لالستدامة،�فاالقتصاد�ا��يد�يب���مج

  :و�ذا�ما�يمكن�التعب���عنھ�من�خالل�الش�ل�املوا��. ل��فاظ�ع���الب�ئة

  رؤ�ة��ستدامة: 01الش�ل�

  

 
 لل��بية املتحدة �مم ،�منظمة"-كتاب�مرج��–ال��بية�من�أجل�التنمية�املستدامة�"بية�والعلم�والثقافة،�منظمة��مم�املتحدة�لل�� �:املصدر

  .05،�ص2013 ،�بار�س��-اليو�س�و – والثقافة والعلم
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  :صائص�ومم��ات�التنمية�املستدامةخ .3.2

،���2019ام�و�طري�،�( :ر�م��اومن�خالل�التعار�ف�السابقة�نجد�أن�التنمية�املستدامة�ت�سم�بجملة�من�ا��صائص�نذك

 )128صفحة�

�تأ - ��عتبار���ا ��� �أخذ �ف�� �الزم��، �املدىالبعد �طو�لة �خطط �ا��سبان، ��� �تأخذ �ا��اضر��ف�� �أجل�إم�انات من

 لت�بؤ�باملتغ��ات�املستقبلية؛

- � �املواردمراعاة ��� �القادمة ��جيال ��حق �مع �واملل�س �الغذاء �من ��ساسية ��فراد �احتياجات �ورعايةو تلبية ��عليم

 ا���؛... ��ية�

�ل �س�� - �ع�� �ل��فاظ �العناصر��ساسية �وال��بة �واملاء ��ال�واء �ا��يوي �استخدام�ا�لمحيط �عملية �وترشيد وغ���ا

 ؛و�س�ثمار�ف��ا

  :مقومات�التنمية�املستدامة .4.2

لتكنولوجيا�من�ج�ة�أخرى،�و�ا ��سانو�من�ج�ة�العالقات�التفاعلية�ب�ن�الب�ئةع���جملة�من�التنمية�املستدامة��تقوم

�لذا�وجب� �ئمة�ل��ميعتنمو�ة�مال �اس��اتيجيةصياغة ،�املقومات��ساسية�للتنمية�املستدامةالثالث�طراف��  وتمثل��ذه،

  )197،�صفحة�2018عقون،�بوقجان،�و�بوفنغور،�( : حيث�أن

مقدم��ا�����ن�خالل�أ�داف�ا�وال���و�ذا�ما�ع��ت�عنھ�خطة�التنمية�املستدامة�ممحور�العملية�التنمو�ة،� :��سان -

� �الفقر، ��تأم�نمحار�ھ �ا��ياة �نوعية �تحس�ن �ال�شر�ة، �ا��ياة �الالتعليم، �وغ���ا��، �ة �و�( ؛ �بوقجان، عقون،

  )197،�صفحة�2018بوفنغور،�

�و : الطبيعة - �تمثل �ال�� �ا��يوي �باملحيط �غ�� �والغ���املتجددة، �املتجددة �وجباملوارد �عل�والذي وعدم� يھا��فاظ

 )197،�صفحة�2018عقون،�بوقجان،�و�بوفنغور،�(  است��افھ�أو�إ�داره؛

�: التكنولوجيا - �بھ ��س�م �الذي ��يجا�ي �الدور �إ�التكنولوجيارغم ��� �ا��لول �يجاد ��افة�و�س�يل ��� ���سان حياة

 )197فحة�،�ص2018عقون،�بوقجان،�و�بوفنغور،�(   .للطبيعةشا�ل�إال�أن�ذلك�ال�ينفي��سب��ا����عدة�م�املجاالت

�است��افھ� ��ان�ن�يجة �فيھ�حاليا �الذي��ع�ش �املجاالت�والرفاه �مختلف ���سان��� �وصل�إليھ إن�التطور�ال�ائل�الذي

  . الكب���والغ���املدروس�ملوارد�الطبيعية�والذي�دفعت�الب�ئة�حاليا�وسيدفع�ا��يل�القادم�ضر��تھ

قيقة�إال�خطة�إصالحية�صاغ��ا�جملة�من��فراد�ذوي�الكفاءة�ومن��نا�يمكن�القول�أن�التنمية�املستدامة�ما�������ا��

  . العالية�والرؤ�ة�املستقبلية،���دف�اصالح�ما��س�ب�بھ�ال�شر�من�أخطاء����حق�الطبيعة�و���حق�ال�شر�ة

  

 التنمية�املستدامة�الكفاءات�ال�شر�ة�كدعامة�ل��امج: املحور�الثا�ي. 

ت�ال�شر�ة�حيث�اعت����ا�قلب�أجندة��ستدامة�العاملية�ا��ديدة�ال���تم�أكدت�منظمة�اليون�س�و�ع���أ�مية�الكفاءا

فضمن��ال�دف�الرا�ع�واملتعلق�بالتعليم�والتعليم�مدى�ا��ياة�احتلت��ل�من�الكفاءات�التقنية�وامل�نية��. إقرار�ا����نيو�ورك

لتدر�ب�الف���والتق���ضرورة�أساسية�لتحقيق�كما�اعت���التعليم�وا. للتوظيف�والوظائف�الالئقة�واملقاوالتية�مركز�الصدارة

  (UNESCO.ORG, 2015)  .با���أ�داف�التنمية�املستدامة

  :مف�وم�الكفاءات .1

الكفاءات�ومفرد�ا�الكفاءة�وال����عت���من�أحدث�املصط��ات�ال���تم�تداول�ا�مع�مطلع�القرن�العشر�ن����مجال�إدارة�

نظرا�لتداخل�ا�مع�عبارات�أخرى�مما�صعب�عملية�الفصل�بي��ا�خاصة�مع��عمال�وال���لم�يتم�تحديد�مف�وم�وا���ل�ا�

  .تباين�آراء�املفكر�ن�والباحث�ن�وكذا��شابھ�املعا�ي�واملرادفات����كث���من��حيان
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  :�عر�ف�الكفاءة�ال�شر�ة .1.1

عت���مصط��
ٌ
 وصالحيات قوق ح من مجال�القانون،�مجموعة �� يقصد�بھ وغامضا،�و�ان مف�وما�ضيقا" الكفاءة" بداية�ا

 القرن  ومع�منتصف�.للفرد والقدرات وامل�ارات املعرفة مجموع �ان�يقصد�منھ وال��بية النفس علم مجال �� السلطات،�أما

�مجموع فامتد املنظمة، ع�� املف�وم �ذا P. Selznick �مر��ي �قتصادي طبق العشر�ن، �ل�شمل  وامل�ارات املعرفة بذلك

  (CHURSIN & TYULIN, 2018, p. 08)  .ا��ماعية�الناس�و���ما��عرف�بالكفاءات نم معينة ملجموعة والقدرات

�و �من ��ل �وحسب �املوارد �إطار�نظر�ة ��Barney 1991و�Wernerfelt 1984نظر�ة�� �مؤس��� �من  املوارد وآخرون

  مستدامة تنافسية ��ةم بما�يضمن�بناء �ش�ل���يح املناسبة�واستخدام�ا املوارد تحديد أ�مية ع�� تم�التأكيد والكفاءات

(Gherra, 2010, p. 119)يتم�التعامل�وال���. ��ة�تنافسية�قو�ةمل كفاءات�مصدراوال�املوارد،�حيث�من�وج�ة�نظر�ما��عت���

  (Gherra, 2010, p. 116). متغ��ات�التنمية�املستدامة�بناءوتوليف�ا�لت�ون�بمثابة�كتلة�أساسية�لل��ا�ونا�مثم�تحليل���امع

�مع �مدرستانولصياغة �ظ�ور �أسفر�ع�� �مما �والباحثون �املفكرون �اختلف �الكفاءات �ومنھ �الكفاءة �ملف�وم �وا�� �� 

 McLaganومن�ب�ن�أ�م�رواد��ذا�الفكر�  Skillsامل�ارة� أو�Knowledge املعرفة �ع�� الكفاءة أن �و���ع�� فكر�تان،�تؤكد

 أي إ�� باإلضافة امل�ارة أو املعرفة الكفاءة��شمل �داء�أي�أن تدعم خاصية أي أ��ا ع�� الكفاءة الثانية ب�نما�تفسر. ،�(1989)

� وسمات الدافع مستو�ات مثل �خرى  ا��صائص من عدد �بـ ��س�� �ما �و�� �من��Abilitiesال��صية ��ل �جاء�بھ �ما و�ذا

McClelland (1973, 1976)� ،George Klemp (1980)، Spencer (1993)� �ب�نما ،Dubois (1993)نظ�� ر�وج�ة

Boyatzis’s 1982نا�� إ���أداء تؤدي أساسية وال����عت���الكفاءة�كخاصية�� .(D.DUBOIS & al, 2004, pp. 17-19)  

�عن� �����عر�ف�الكفاءات�وال���تمثل�تلك�التوليفة�القائمة�ب�ن�الثالثية�املع��ة و�عت����تجاه��خ����و��ك���اعتمادا

  .KSAعل��ا�باختصار����املراجع��جن�ية�بـ�املعرفة�وامل�ارة�والقدرة�وال���يطلق�

  :مكونات�الكفاءة .2.1

�عملي���� ��� عتمد�أساسا
ٌ
�أساسية�� �م�ونات �من�ثالث �ال�شر�ة �الكفاءة ��مر�كية�تت�ون ��دبيات �عامة�وحسب بصفة

  KSA: (Benraouane, 2012, pp. 53-54) و���ما��س���اختصارا�بـ�. �ستقطاب�و�ختيار

عملية��من�خالل�مك�سبات�الفرد�ش�ل�عام��و��من�عناصر�الكفاءة،��ااملعرفة�عنصر �عد�: (Knowledge)املعرفة� -

مؤشرا�يث�ت���ة�املعرفة��عت��ان� تعليمومستوى�ال�فالش�ادة�أو�الديبلوم. ةا���� �ب���اديمي�ن�أو أو�التدر�التعليم�

 ؛وخاصة�املعرفة�املتخصصة

�دوات�����استعمال�تقانفاإل. ترجمة�معرفتھ�النظر�ة�إ���تطبيق�عم���تمكن�الفرد�منو���ال���: (Skills)امل�ارات� -

 ة؛و�ساليب��و�الذي�يضمن�نقل�املعرفة�إ���املواقف�ال�شغيلي

��ش���إ�����صية�الو : (abilities)القدرات� - �إنجاز�م��عل��ا��� عتمد�اوالطر�قة�ال����فرد، الطر�قة�ال���امھ�وكذا

  .يتفاعل���ا�مع�من�حولھ

  :ع�الكفاءاتأنوا .3.1

�تختلف� �معاي���لتص�يف�ا �عدة �والباحثون �املفكرون �وضع �فقد �باألمر�الس�ل، �يكن �لم �الكفاءات �أنواع �تحديد إن

�:،�و�� Céline Dejouxحسب�الثالث�ستو�اتامل معياروفق�املب���التص�يف���و  ك���ا�شيوعاإال�أن�أباختالف�توج�ا��م،�

  :،�وتوافق�ع���التوا��)13،�صفحة��2016ن�أحمد،�بو�حياوي�و ( وى�التنظي��ستوى�ا��ما��،�واملستاملستوى�الفردي،�امل

عن��سواء��ان�ذلك �ل�ما�اك�سبھ�الفرد�من�مؤ�الت�خاصة ع���أ��االكفاءات�الفردية��و�عرف :الكفاءات�الفردية  . أ

�الت�و�ن �طر�ق �أو��امل�نية�اربالتج، ��سال��صية �ال�� �املك�سبات �من �أ�دافھ؛�وغ���ا �إ�� �الوصول ���   تعمل�ا

 )03،�صفحة�2017إبرا�ي���و�ثابت�أول،�(
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عل��ا�أيضا�����عض�املراجع�بالكفاءات�املحور�ة�نظرا�أل�مي��ا����تحديد�بقاء�املنظمة� و�طلق :الكفاءات�ا��ماعية  . ب

�ز  لعملي���ماعية�ن�يجة�ا���اتالكفاء�عت��� " LEBOTERF 2000 حسب�لو�وتارفواستمرار���ا�أو�زوال�ا�واندثار�ا،

 )04،�صفحة�2017إبرا�ي���و�ثابت�أول،�( ؛�التجميع�ب�ن�الكفاءات�الفرديةو التعاون�

�ال  . ت �فب�:يةتنظيمالكفاءات �املنظمة، �املتم����� �ملركز�ا �نظرا ��س��اتيجية �بالكفاءات �أيضا �عل��ا �لـو�طلق  ال�سبة

Hamel وPrahalad, 1994� ،"� ��ساسية ��س(الكفاءة �)��اتيجيةالكفاءة ��� �والتكنولوجيات��مز�ج، �امل�ارات من

   )15،�صفحة�2016بو�حياوي�و�بن�أحمد،�(". للمنظمة�القيمة�املضافة�تحقيق����س�م�من�خالل�ا�بطر�قة��سي��ية�

 :والتنمية�الكفاءات .2

�محو � �ف�و�بال�منازع �املستدامة، �التنمية �مقومات �أ�م �أحد �بصفتھ ���سان �أ�مية �إ�� �وأشرنا �سبق ��سا����لقد ر�ا

الذي��س���إ���خدمتھ�من�خالل�برنامج�ا�وأ�داف�ا،�أل��ا����حد�ذا��ا�فكرة�من�صنع���سان�ت�نا�ا�وطور�ا�لي������ا�

ما�ارتكبھ�من�أخطاء�فادحة����حق�الطبيعة�وا��ياة�ال�شر�ة،�و�نا�ي��ز�دور���سان�كمحرك�فاعل����التنمية�وك�دف�ل�ا،�

ن�تتحقق�بدون�وجود�سواعد�متخصصة�وذات�م�ارات�وقدرات�خاصة�تمك��ا�من�التعامل�مع�فأ�داف�التنمية�ال�يمكن�أ

 .املشكالت�وايجاد�ا��لول�املناسبة�ل�ا

  : م�انة�الكفاءات�ضمن�برنامج�التنمية�املستدامة .1.2

طر�قة��فراد�املجتمع�املسا�مة����إحداث��غي���جذري���أتع�ن�ع���جميع�يجل�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�أمن�

�التعليم �اش�ال �النظر��� �اعاده �خالل �من �( .تفك���م �والثقافة، �والعلم �لل��بية �املتحدة ��مم �2017منظمة �صفحة ،05 .(

  (Cabos, 2015, p. 22)  :���أن�(Lucile)وتمكن�ا��اجة�من�إشراك��فراد����عملية�تنفيذ�التنمية�املستدامة�حسب�لوسيل�

�املستدامة - �التنمية �برنامج �نقلة تنفيذ �أنھ يمثل �حيث ا يقدم نوعية
ً
 مشاركة البي�ية، البصمة تقليل( طموحة أ�داف

 أو �س��اتيجيات حيث من عميقة، تنظيمية �غي��ات إ�� يؤدي مما) إ�� املسؤول�ن، و�س��الك �نتاج املجتمع،

 (Cabos, 2015, p. 22)  العمليات؛ ح�� أو املمارسات

 وكذا�تطو�ر باستخدام�كفاءا��م�ومعارف�م املسا�مة ل�م حيث�يمكن العملية، �ذه �� املص��ة أ��اب أول  �م �فراد -

 (Cabos, 2015, p. 22)  .العملية خ����م بفضل وحاسم ملموس منظور  تقديم خالل من وأيًضا  جديدة، م�ارات

�ا��فاظ - �عملية �التنافسية، وتحس�ن املستدامة التنمية ع�� تتطلب �توف��� التقنيات قلتطبي أ�شطة تطو�ر امل��ة وكذا

 & CHURSIN)  .�امل �ش�ل �جتماعية �حتياجات تل�� ال�� وا��دمات �عمال إنتاج تضمن ال�� املبتكرة الكفاءات

TYULIN, 2018, p. 137) 

ولكن�وح���ت�سم�عملية�تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة�بدرجة�عالية�من�التنظيم�الذي�من�شأنھ��س�يل�ا�وجب�اختيار�

�املعارف�وامل�ارات��  �خالل�تحديد �من �عملھ، �ومجال ��ل�حسب�تخصصھ ��عناية�خاصة �واملحرك�ن�ل�ا فراد�الفاعل�ن�ف��ا

  .والقدرات�الالزمة�ألداء��ل�م�مة

  : الكفاءات�الالزمة�لعملية�التنمية�املستدامة .2.2

رئ�سية�الضرور�ة�لتحقيق�من�الكفاءات�ال�جملة املستدامة التنمية�داف�أجل�تحقيق�أالتعليم�من��مرجعوقد�حدد�

  )08،�صفحة�2017منظمة��مم�املتحدة�لل��بية�والعلم�والثقافة،�(: �عضا�م��ا�ع���س�يل�املثال�ستدامة،�نذكر�

  سن�تحليل�ا؛حالعالقات�والنظم�و � ع���ادراك�وف�م�القدرة و�شمل�:كفاءة�التفك���املنظومي -

  و�لورة�الرؤ�ة�ا��اصة�بھ؛�املستقبل�تقييمع����القدرةو����:كفاءة��س�شراف -

   �داف��ستدامة؛أو�ع���القدرة�عمل�ا��ما���وتحقيق��:الكفاءة��س��اتيجية -

 .ملختلف�املشكالت�ةيجاد�حلول�مستدامإوتكمن�����:كفاءة�حل�املشكالت�املت�املة -
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ال�شر�ة��عد�من�املوارد��ولكن�وقبل�وضع��ذه�الكفاءات�وغ���ا����م�ا��ا�املناسب�وجب�أوال�ا��صول�عل��ا،�فالكفاءات

النادرة،�إال�أن�ا��يد�����مر��و�إم�انية�ا��صول�عل��ا�عن�طر�ق�صقل�م�ارات��فراد�واكسا��م�ا����ة�والتجر�ة�الالزمة�

  .بواسطة�التعليم�والذي��عد����حد�ذاتھ��دفا�من�أ�داف�التنمية�املستدامة�وركنا�من�أر�ان�التنمية�ال�شر�ة

 :مصدر�الكفاءات .3.2

�يتوافق��ع �خاص ��ش�ل �تنميتھ ��عملية ���تمام �وجب �لذا �املستدامة، �التنمية �أر�ان �أ�م �أحد �ال�شري ت���املورد

واحتياجات�مجتمعھ،�من�خالل��عليمھ�وتدر�بھ�وتزو�ده�بما�يحتاجھ�من�معارف�وخ��ات�و�ل�ما�من�شأنھ�أن��س�م����رفع�

فال�دف�من�. تدر�ب�أساس�عملية�تنمية�املوارد�ال�شر�ة�وجو�ر�او�عت����ل�من��شاطي�التعليم�وال. كفاءتھ�وكذا�انتاجيتھ

تنمية�املوارد�ال�شر�ة��و�بناء�نظام�معر���للمورد�ال�شري�وكذا�تطو�ر�ما�يملكھ�من�م�ارات�وقدرات�مع��عديل�سلوكياتھ�

  .ح���ي�س���لھ�التأقلم�مع�مختلف�التغ��ات�ا��اصلة����بي�تھ

��ع �يمكن �منصور �أحمد �الدكتور �وحسب �بأ��ا �ال�شر�ة �املوارد �تنمية �تحر�ك�"ر�ف ��� ��ساسية �املقومات �أحد تمثل

�والسلوكية �والفنية �والعملية �العلمية �جوان��ا ��� �ال�شر�ة، �والكفاءات �القدرات �وتنمية �وصيانة �(  "وصقل ،�2009بارك،

� �)276صفحة �بأ��ا �التعب���ع��ا �يمكن �أخرى �ج�ة �ومن �السلو " ، ��� �التعلم �دمج �ع�� �(" كالقدرة ،�2016/2017يحياوي،

كما�يقصد���ا�العملية�ال���من�شأ��ا��تزو�د�املوارد�ال�شر�ة�باملعارف�وم�ارات�وقدرات�و�التا���رفع�كفاءا��م��)75صفحة�

  )277،�صفحة�2009بارك،�(  .العملية

  العالقة�ب�ن�أ�داف�التنمية�املستدامة�والتنمية�املوارد�ال�شر�ة: 02 الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من�إعداد�الباحثت�ن�بناء�ع���قراءات�سابقة: دراملص

من�خالل�الرسم�التوضي���نجد�أن�كال�من�التنمية�املستدامة�وتنمية�املوارد�ال�شر�ة�ت�شار�ان����نقطة�التعليم،�

�فراد��فاألو���ترى�التعليم�بأنھ�حق�وجب�توف��ه�ل��ميع�دون�است�ناء�أما�الثانية�ف��اه�اس�ثمارا�البد�منھ�لتطو�ر�م�ارات

  .واستغالل�ا�بأحسن�وجھ����تحس�ن�ا��ياة�ال�شر�ة�وال����عت���الغاية�ال��ائية�التنمية�املستدامة

ال���تر�ط�ب�ن��ل�من�التنمية�املستدامة�وتنمية�املوارد�والت�املية����ذات�الوقت�وعليھ�يمكن�ملس�العالقة�التبادلية�

��خ��ة ��عد�ذلك��ال�شر�ة،�وال���تتمثل����الكفاءات،��ذه �امل�ارات�ل�ش�ل �وصقل �والتدر�ب �طر�ق�التعليم �عن ال���ت�تج

  .تحقيق�تنمية��شر�ة�مت�املةقوى�دافعة�ل��لة�التنمية�املستدامة��ذه��خ��ة�ال����س������ذات�الوقت�إ���
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  :التعليم�كأداة�تنمو�ة .4.2

. ��وتتطور��مم�و�غيابھ�تتد�ور�وقد�تندثرمما�ال�يمكن��ختالف�فيھ��و�أن�التعليم�أساس�بناء�املجتمعات،�فِبھ�تر�

ال���يمكن�أن�تحدث�الفارق��ملورد�ال�شري تنمية�كفاءات�ا��و يكمن�ال�دف��سا����من�التعليم��املستدامة التنمية���إطار�و

  )05،�صفحة�2017منظمة��مم�املتحدة�لل��بية�والعلم�والثقافة،�(. متلك�ايمن�خالل�القدرات�وامل�ارات�ال���

 عن�طر�ق�التعليماملعارف�وامل�ارات�ال�شر�ة��تنميةأكد��ل�من�جون�س�يوارت�ميل�وماركس�وغ���ما�ع���أ�مية�د�وق

إذا�أردت�أن�تحصد�مشروعا��عد�"ا��كمة�الص�نية��و�ذا�ما�يتوافق�وما�جاءت�بھ. ��لة�النمو وذلك�ح����س�م����دعم

جاسم�( "س���رة�وإذا�أردت�ا��صاد�مائة�عام�فعلم�الشعبعام�فازرع�قمحا�وإذا�أردت�ا��صاد��عد�عشرة�أعوام�فاغر 

  .،�فالتعليم�ذو�منظور�مستدام)499،�صفحة�2018شعي�ث�و�سالم�د��،�

فرحات�و�( عمليات�وأ�دافنظرا�المتالكھ�مدخالتھ�خاصة�بھ�وكذا�اس�ثمارا��شر�ا��بصفة�عامة�يكمن�اعتبار�التعليم

� �2014إسعادي، �صفحة ،435،436(� �أكد �ما �و�ذا ،� �من ��ل �مارشالعليھ �ألفرد ���قتصادي  (Aigbokhan)أ�غبوخان

من�خالل�توضيح�م�أل�مية�القيمة��قتصادية�الناتجة�عن�مخرجات�التعليم�واملتمثلة����الكفاءات�وامل�ارات�ال����وآخرون

�النمو ���لة �دفع �شأ��ا �( من �د��، �و�سالم �شعي�ث �2018جاسم �صفحة �أب�التعليم�و�عرف�).499، �عملية �ا����ة�ننھ قل

أنھ��عديل�كما��عرف�ب. )252،�صفحة�2019كالع،�( مناسبةوفق�طرق�ومنا����إ���املتعلم�ن�من�املعلم�واملعلومة�وامل�ارات

  . )96،�صفحة�2019قرواط،�صالح،�و�زال��،�( وك�عن�طر�ق�ا����ةللسل

خاصة�العا���منھ،�فا��امعات�ومن��ذا�املنظور�أصبحت�قوة��قتصاد�واملجتمعات�تقاس�ع���أساس�قوة�التعليم�و 

ومراكز�البحث�العل����ش���أنواع�ا�أصبحت�مركزا��اما�إلعداد�واك�شاف�امل�ارات�والكفاءات�ال�شر�ة�الفر�دة�والنادرة����

��حيان �( �عض �2019كالع، �صفحة �مراحل�التعليم�النظامي�و�عت�� ). 252، �من �آخر�مرحلة ف�و��ل�أنواع�( ةالتعليم�العا��

املعا�د�أو�ال�ليات�ع���مستوى�،�و��ون��ذا�التعليم��عد�املرحلة�الثانو�ة�تأ�يأو�الت�و�ن�املوجھ�ال����اتالت�و�نو  الدراسات،

أع���مؤسسة�معروفة����التعليم�العا���وتطلق�أسماء�أخرى�ع����و�عت���ا��امعة،�)لتعليم�العا��ا أو�غ���ا�من�مؤسسات

�عليما�متخصصا��وتقدم��ذه�املؤسسات،�املع�د��اديمية،�املدرسة�العليا،� ،ةال�لي�:تختلف�من�بلد�إ���آخر�مثل�ا��امعة

� �الطالب �بتأ�يل �و�سمح �الفكر�وامل�ارات �ين�� �العمل �سوق �إ�� �للدخول �املسا�مة �من �يتمكن �التنمو�ة�و�التا�� �املس��ة ��

من�طرف��1977تعر�ف�الذي�وضع�سنة�لتعليم�العا��،�الا�عر�فات�كما�نجد�من�ب�ن�. )548،�صفحة�2018ياسية،�(  .دللبال 

�بالندو �44 �بلدا، �ة �حيث �افر�قيا ��� �العا�� �التعليم �اليو�س�و�حول �نظم��ا ���اديمية�: "أنھب ٌعرفال�� �التعليم �أش�ال �ل

�التكنولوجيا� �ومعا�د �ال��بية �ومعا�د ��ا��امعات �املؤسسات، ��� �واملعلم�ن �العامل�ن �بإعداد �تقوم �ال�� �والتقنية وامل�نية

  )253،�صفحة�2019كالع،�.("عا�د�املعلم�نوم

العملية��إال�أنھ�و���ظل�التطور�السر�ع�الذي�ش�ده�العالم�خاصة����التكنولوجيا�ووسائل��تصال�الرق���وجب�ع��

�طرق �تجديد �التعليمية ��ومنا���ا،�ا �دمج �الضروري �من �بات � حيث �ج�ة��التعليم، ��التكنولوجيا �من �تدر�س�ا �خالل من

يجب�أن���ساسوع����ذا� .كأداة��عليمية�من�ج�ة�أخرى����مختلف��طوار�الدراسية�خاصة�التعليم�العا��واستخدام�ا�

� �استخدام �عملية ��تكنولوجيات�ون �من �وا��ة �خلفية �ع�� �مب�ية �:(خاللاملعلومات �و�إسعادي، �صفحة�2014فرحات ،

435،436(  

 ؛النظام�التعلي���مؤثر����عنصر كا�املعلومات�تكنولوجي�أخذ��ع�ن��عتبار ع���نظر�ة�مت�املة�ت��عتماد 

 ؛ ومخرجاتھالنظام�التعلي����مدخالتالتفاعل�ب�ن��تحقيق 

 لمتعلم�أو�مستوى�أداء�العملية�التعليميةبال�سبة�لعائد�ملخرجات�التعليم�أفضل�تحقيق�.  
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وال���من�شأ��ا�تطو�ر�امل�ارات��ومن��نا�نجد�أن�التعليم�العا���أع���مستو�ات�التعليم�ال���يمكن�أن�يحظى���ا��فراد

ف�و�يمزج�ب�ن�خاصي���التعليم�النظري�والتطبيقي�كما�يوجھ��فراد�للتخصصات�املناسبة�ل�م�وتزو�د�ا����ات�الالزمة�ل�م�

� �امل�ام، �الستالم �بتحض���م �ال�شر�ةو�قوم �الكفاءات �م�د �يمثل �بأنھ �جليا �يث�ت �ما ��ذه�ومركز�إ�شا��ا�و�ذا �و�عد �ألنھ ،

�التخصصات�املرح �مختلف ��� �امليدان �ع�� �الظ�ور ��� �سنوات ��عدة �مرت �ال�� �التعليم ��س�ثمار��� �عملية �نتائج �تبدأ لة

فمثال�من�أجل�تحقيق��دف�الرعاية�ال��ية�وجب�توفر�الطاقم�الط���. واملجاالت�ال���تخدم�أ�داف�التنمية�املستدامة

أكفاء،�و��ماية�الب�ئة�من��نبعاثات�يظ�ر�دور��بد�من�وجود�أساتذةوف���التعليم�ال ،�ولتمن�أطباء�وصيادلة�وغ���م�املؤ�ل

  .... لوم��رض�وغ���ا،�و�كذا�الباحث�ن����البيولوجيا�وع

�وم�ارات� �لتطو�ر�معارف � ���دف �ال�� �التنمية �فروع �من �إال�فرع �ما�� �ال�شر�ة �املوارد �تنمية �أن ��ست�تج �وكخالصة إذا

�با ��س�� �ما �ل�ش�ل ��فراد �لكوقدرات �ال�شر�ة �تمثلفاءات �الوقت �ذات ��� ��وال�� �محور �املستدامةومحرك �التنمية �عملية

  . وتحظى�بم�انة�اس��اتيجية�ضمن�برامج�ا

   

 ا��اتمة: 

�ي �طرحھ �سبق �ما �خالل �و�ي�ية�من �واجتماعية �اقتصادية �توليفة �إال ��� �ما �املستدامة �التنمية �أن �جليا �لنا ت��

�� �و�ثمل �بي��ا �فيما �ومت�املة ����م��ابطة �ال�شر�ة �ا��ياة �استمرار�ة �وضمان ��و�حمايتھ �ف�دف�ا �ومحرك�ا، �محور�ا �سان

�منبع�ا� �الكفاءة�ال�� شروط�مالئمة،�ال���ء�الذي�ال�يمكن�أن�يتحقق�دون�م�ارة�وكفاءة�العنصر�ال�شري�املس���ل�ا،��ذه

�ا� ���سان �ع�� �يجب �املستدامة�حقا �منظور�التنمية �والذي��عت���من �اس�ثمارا�العلم�والتعلم �فيعد �اقتصاديا �صول�أما

ومن�الناحية�التنظيمية��عد�نظاما�لھ�مدخالتھ�ومخرجاتھ�وعملياتھ،�ولكنھ����ا��قيقة�أك���من�ذلك��ف�و�باختصار�يمثل�

�وتطو�ره �عليھ �ا��فاظ �يجب �الذي �املستدام �مال �لرأس �الكفاءات�. منتجا ��ذه �استدامة �ع�� �ول��فاظ �املنطلق ��ذا ومن

  :ا���ات�املعنية�وجب�ع���جميع

�ع��اف�بالدور�املحوري�للعنصر�ال�شري�و�التحديد�الكفاءات�منھ����س��ورة�عملية�التنمية�املستدامة�وتحر�ك�ا� -

  صوب�أ�داف�ا؛

�كفاءات� - �بناء �العصر���دف �ومستجدات �يتالءم �بما �وتطو�ر�ا �املنا�� �وإصالح �التعليم ��س�ثمار��� �ع�� ال���يع

 املوارد�ال�شر�ة�من�الكفاءات�ال���ت�ون�قادرة�ع���مواصلة�عملية�التنمية؛جديدة�حفاظا�ع���مخزون�

  وضع�اس��اتيجية��عليمية�من�شأ��ا��ستجابة�ملتطلبات�التنمية�املستدامة؛ -

  دعم�الكفاءات�املوجودة�وا��ا�زة�وفتح�املجال�ل�ا�للمشاركة������لة�التنمية��ل�حسب�تخصصھ؛ -

�ل�� - �املجال �وفتح �أداء��عز�ز�التخصصات �أثناء �بي��م �ت�امل �إلحداث �العلوم �مختلف ��� �تخصص �أك���من �ب�ن مع

 �عمال؛

- � �و عصرنة �عامة �بصفة �التعليم �العا�� �التعليم �خاصة �مابصفة �ب�ل �عالم� وتج���ه �لدخول �بال�سر�ع �ل�ا �سمح

 �� �تدر�ب �وكذا ��تصال �تكنولوجيا �مجال ��� �مختصة �وكفاءات �معدات �من ��عد، �عن �والتعليم ساتذة�الرقمنة

  .والطلبة�ع���استخدام��ذه�التقنيات�ا��ديثة��غرض�مواكبة�تطورات�العصر
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