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المستخلص  

تشكل التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ... الخ حاجة ضرورية        
للنهوض بواقع البلد ، ويمكن ان يتحقق ذلك من خالل معرفة التحديات التي تواجهها تهدف 

 للموارد الطبيعية مع فانزبدون است التنمية المستدامة الى ايجاد توازن بين النظام االقتصادي 
مراعاة العوامل البيئية  وبما ان هدف التنمية هو االنسان فان التنمية المستدامة تستلزم الحفاظ 
على قدرة االجيال المقبلة في االستفادة من الموارد الطبيعية وتتركز هذه الدراسة على مفهوم 

 .التنمية المستدامه واهدافها وابعدها وتحدياتها فضال عن التطرق الى سبل معالجتها 

        توصلت الدراسة الى استنتاجات و توصيات تؤكد على ضرورة تفعيل برامج التنمية 
وتطويرها واستدامتها للحفاظ على قدر معقول من العيش الكريم والحياة الصحية والتعليمية لكل 

فرد من افراد المجتمع وبشكل عادل ومتساوي للجميع دون تمييز. 

Abstruct 

The sustainable development with its economical, sociable 
,environmental dimensions formed an essential need to rise the 
state of the country , and this is possible to be accomplished 
through realizing the challenges we faced , so  the renewed 
development aimed to find balance between the economic regime 
without exhaustion the natural sources ,in consideration the 
environmental factors ,whereas the aim of this development is 
human himself , so the renewed development is in need of keeping 
and saving the capability of coming generation of from the benefit 
of natural sources and concentrated this study on the concept of 
sustainable development and its economical ,social ,environmental 
factors ,besides the wise judgment ,and this study discussed the 
aims of the sustainable development and updated it by conclusions 
and recommendations about the necessity of the activated the 
programs of sustainable development to make it progressed to 
keep at the least of respectable living and healthy life and 
education for every individual in just ,fair form for all without any 

discriminations. 


