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 مسىدة ورقت عمل  حىل التنميت المستدامت

 مقدمت للقاء التشاروي للرابطت 

نغىزي زويدي/ من قبل السيد   

 

 

:-ِمسِخ   

٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ اإلٔسبْ ِحٛض أٞ جٙس ٠جصي فٟ سج١ً ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌّسزساِخ شط٠طخ رٛفط 

ٚػ١ٍٗ فئْ . ػبًِ اإلسزمطاض فٟ إٌظبَ اٌطج١ؼٟ اٌصٞ ٠ؼزّس ػ١ٍٗ اإللزظبز ٚاٌّجزّغ اٌجشطٞ 

اٌز١ّٕخ اٌّسزساِخ رؼطف ػٍٝ أٔٙب اٌّّبضسخ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ اٌحفبظ  ػٍٝ اٌمسضح اإلٔزبج١خ زْٚ 

ٚرؼزّس اٌسٚي اٌؼطث١خ ٚاألفط٠م١خ  شاد اٌىضبفخ . اٌّسبغ ثبٌٕظبَ اٌطج١ؼٟ أٚ رؼط٠ؼٗ  ٌٍرطط 

اٌسىب١ٔخ اٌىج١طح ػٍٝ اإلٔزبط اٌعضاػٟ ٚاٌضطٚح اٌسّى١خ ٚاٌطػٟ ٚاٌزجبضح ٚاٌؼّبٌخ وٛس١ٍخ 

. ٌٍؼ١ش ٚوست اٌطظق ِزٝ ِب رٛفط األِٓ ٚاإلسزمطاض   

ث١س أْ جٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رشًّ اٌزؼط٠خ ٚاٌزغ١ط اٌؼىسٟ ٌٍّٕبخ ٚاٌجفبف لس أصطد ثشىً 

اْ فمساْ اٌزطثٗ ٚاٌّٛاز اٌغصائ١خ . سٍجٟ ػٍٝ إٔزبط اٌغصاء ػٍٝ ٔحٛ ال ٠حمك اإلوزفبء اٌصارٟ 

ٔز١جخ  ٌؼٛاًِ اٌزؼط٠خ ٚاإلٔرفبع اٌّزفبلُ ٚاٌرط١ط فٟ ِسز٠ٛبد اٌطؽٛثخ ٔظطاً ٌسٛء إسزرساَ 

اٌج١ئخ لس أزٜ ٚثشىً ِزعا٠س إٌٝ رم١ٍض اإلٔزبط اٌعضاػٟ اٌصٞ أطجح ال ٠ىفٝ ثبٌىبز ٌسس حبجخ 

األسط ِٓ اٌّٛاز اٌغصائ١خ  ، وّب أْ حجُ اٌضطٚح اٌح١ٛا١ٔخ اٌصٞ وبْ ٠ّضً ِظسضاً أسبس١بً ٌىست 

األطٛي اٌّٛجٛزاد ٌمطْٚ ِؼذ لس أٔرفغ ٘ٛ ا٢ذط ثسجت إذزفبء ِٕبؽك اٌطػٟ ٔب١٘ه ػٓ 
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اٌجفبف ٚٔؼٛة اٌّٛاضز اٌّبئ١خ ٚظٙٛض أٛاع ِرزٍفخ ِٓ األِطاع ٔز١جخ إلذزالي اٌزٛاظْ 

.اٌج١ئٟ ٚاٌطج١ؼٟ   

ػالٚح ػٍٝ شٌه فئْ أؼساَ اٌطبلخ اٌىبف١خ ٚاٌالظِخ ٌزغط١خ احز١بجبد اٌزسفئخ ٚاٌطجد ٠ؼٕٟ 

االػزّبز ثشىً شجٗ وبًِ ػٍٝ اٌغبثبد اٌطج١ؼ١خ األِط اٌصٞ ٠ؤصط ثشىً ػىسٟ ػٍٝ إٌظبَ 

ٚرؼبٟٔ إٌسبء ثشىً ذبص ِٓ ٘صا اٌٛػغ ح١ش ٠ؼططْ ٌٍجحش ػٓ اٌحطت . اٌج١ئٟ ٚاٌح١ٛٞ 

٠ٚمطؼٓ ِسبفبد ؽ٠ٍٛخ ػجط غبثبد األشجبض اٌزٟ أطجحذ فٟ ؽط٠مٙب إٌٝ اإلذزفبء ٚثشىً 

.ِسزّط   

إْ اٌسٚي اٌغ١ٕخ ثبٌٕفؾ ٚاٌغبظ ٠ّىٓ أْ رسس ٘صٖ اٌضغطٖ ِٓ ذالي رغط١خ إحز١بجبد اٌّجزّغ ِٓ 

٘صٖ اٌسٍغ ٌٚؼت زٚض ٘بَ فٟ ِؼبٌجخ ا٢صبض إٌبجّخ ػٓ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌطبلخ فٟ اٌمبضح 

.األفط٠م١خ   

ٚال ٠عاي اٌزظ١ٕغ فٟ أفط٠م١ب فٟ ِطحٍخ إٌّٛ ٚاٌزطٛض ِمبضٔخ ثبٌّٕٛ اٌّزعا٠س فٟ ػسز اٌسىبْ 

ٌٚسٛء . األِط اٌصٞ ٠حزُ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رىبفؤ ٚرٕبست ث١ٓ إٌّٛ اٌسىبٟٔ ٚاٌزطٛض اٌظٕبػٟ 

اٌحع فئْ اٌمبضح األفط٠م١خ ٚاٌؼبٌُ اٌؼطثٟ ٠ؼب١ٔبْ ثً ٠ٚسفؼبْ صّٕبً ثب ٘ظبً ٔز١جخ ٌألٔشطخ 

اٌظٕبػ١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌسٚي اٌظٕبػ١خ اٌىجطٜ ٚاٌزٟ رؤزٞ إٌٝ رٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌج١ئخ ٔز١جخ 

.إلٔجؼبس غبظاد اٌسف١ئخ   

٠ّٚىٓ أْ رىْٛ ػ١ٍّخ رظ١ٕغ األغص٠خ طّبَ أِبْ ٌٍج١ئخ إٌّٙىخ ٚور١بض ثس٠ً ٌىست اٌطظق 

٠ّٚىٓ أْ رسزف١س اٌسٚي األفط٠م١خ أ٠ّب اسزفبزح ِٓ ػ١ٍّخ ِؼبٌجخ لظت اٌسىط . ثبٌٕسجخ ٌٍفمطاء 

ٚاٌجٓ ٚاٌىبوبٚ ٚاٌمطٓ ٚثصٚض اٌع٠ذ ٚاٌجٍس اٌربَ ِٕٚزجبد األػشبة ٚاٌزٛاثً ٚاٌع٘ٛض ٚغ١ط 

شٌه ح١ش رعذط أفط٠م١ب ثبٌّٛاضز اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّؼبزْ إٌّبسجخ ٌٍزظس٠ط ِٚغ شٌه رظً ِٓ أفمط 

وّب أْ طٕبػخ اٌجٕبء ٚاٌزؼ١ّط رّضً فططخ إسزضّبض٠خ أذطٜ ٌٍشطوبء فٟ اٌٛؽٓ . لبضاد اٌؼبٌُ 

ٕٚ٘بن فطص أذطٜ ٌِٛسح ٌٍسذً فٟ اٌؼبٌُ اٌؼطثٟ ٚأفط٠م١ب ِضً ػٛاًِ اٌجصة . اٌؼطثٟ 

اٌس١بحٟ اٌزٟ رشًّ اٌزطاس اٌطج١ؼٟ ٚاٌضمبفٟ األِط اٌصٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠سبُ٘ فٟ رؼع٠ع ػ١ٍّخ 

.اٌز١ّٕخ اٌّسزساِخ   

:-الهدف   

رٙسف ٘صٖ اٌٛضلخ إٌٝ اوزشبف اٌزحس٠بد اٌزٟ رٛاجخ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌّسزساِخ فٟ أفط٠م١ب ٚاٌؼبٌُ 

اٌؼطثٟ ِٚٓ صُ اٌرطٚط ثزٛط١بد ٠زُ رمس٠ّٙب إٌٝ اٌٍمبء اٌزشبٚضٞ ٌٍطاثطخ ٌغطع زضاسزٙب 



3 
 

ثشىً أٚسغ ِٓ لجً اٌٛفٛز اٌجطٌّب١ٔخ اٌّشبضوخ فٟ اإلجزّبع ٚاٌزٟ رّضً اٌسٚي األػؼبء فٟ 

.اٌطاثطخ   

:-الفرص   

٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌجطٌّب١١ٔٓ اٌؼطة ٚاألفبضلخ ثصي اٌىض١ط ِٓ اٌجٙٛز فٟ سج١ً اٌّسبػسح فٟ إسزغالي 

اٌفطص اٌّزبحخ ٌُٙ ف١ّب ٠زؼٍك ثزحم١ك ٚرؼع٠ع اٌزؼبْٚ االلزظبزٞ ٚاٌز١ّٕخ اٌّسزساِخ فٟ وال 

.إٌّطمز١ٓ   

٠ّٚىٓ أْ ٠زّحٛض ٘صا اٌزؼبْٚ فٟ اٌّجبالد اٌّزؼٍمخ ثحشس اٌّٛاضز اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزجبزي 

اٌضمبفٟ ٚشٌه ِٓ ذالي اٌٛظاضاد اٌؼبٍِخ فٟ ثٍسٔبُ٘ إػبفخ إٌٝ اٌمٕٛاد اٌس٠جٍِٛبس١خ اٌّزجؼخ 

.ٌس٠ُٙ   

٠ّٚىٓ سس إٌمض اٌحبطً فٟ ِٛاضز اٌطبلخ فٟ أفط٠م١ب ِٓ لجً اٌسٚي اٌغ١ٕخ ثبٌٕفؾ ٚاٌغبظ 

ٚاٌطبلخ اٌىٙطِٚبئ١خ ِٚٓ صُ اٌم١بَ ثسٚض ٘بَ فٟ ررف١ف آصبض اٌّشىٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌطبلخ ٚاٌّسبّ٘خ 

.فٟ اسزمطاض أٌسٛق اٌؼب١ٌّخ   

٠ّٚىٓ أْ رّضً اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ اٌّزؼٍمخ ثّؼبٌجخ لظت اٌسىط ٚأٌجٓ ٚاٌىبوبٚ ٚاٌمطٓ ٚثصٚض 

اٌع٠ٛد ٚاٌجٍس اٌربَ ِٕٚزجبد اٌزٛاثً ٚاٌع٘ٛض ٚوصٌه اٌظٕبػبد اٌضم١ٍخ اٌّزضٍّخ فٟ اسزرطاط 

اٌّٛاضز اٌطج١ؼ١خ ِٚرعْٚ اٌّؼبزْ فططبً ِّٙخ ٌشطوبء اٌؼبٌُ اٌؼطثٟ ٚشٌه ف١ّب ٠رض رظس٠ط 

. ٚاسز١طاز إٌّزٛجبد اٌجب٘عٖ ػٍٝ ٔحٛ ٠حمك ِظٍحخ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ وال إٌّطمز١ٓ   

ٌجب إستغالل الموارد الطبٌعٌة التً تزخر بها المنطمتٌن بحكمة وعمالنٌة وٌجب أن ٌتم ذلن 

.بطرٌمة منظمة ومنسمة  

:التحديات  

.من أجل تحمٌك التنمٌة المستدامه فإن هنان حاجه لوجود سالم وإستمرار مستدامٌن  

.وٌمكن ان تتحمك التنمٌة وتؤتً ثمارها للمجتمع وتعود علٌه بالنفع إذا تحمك السالم  

وفً بعض الحاالت فإن نتائج التنمٌة تستمر فً دعم حٌاة الناس لفتره معموله من الزمن ، 

ولكن فً معظم الحاالت فإن الصراعات والخالفات والكوارث الطبٌعٌة تعٌك جهود واستمرار 

وعلى الرغم من أنه من الصعب تجنب ولوع الكوارث الطبٌعٌة بشكل كامل، فانه . التنمٌة

.باإلمكان  تملٌل آثارها  
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:-ومن االسباب الداخلٌة والخارجٌة التً تعرلل التنمٌة المستدامة ماٌلً   

والتفاوت فً مستوى الدخل بٌن  (عدم تكافؤ الفرص االلتصادٌة  )التفاوت اإللتصادي -

.أفراد المجتمع   

 )حرمان المجتمعات من الوصول الى الموارد وفرص التنمٌة واالحتٌاجات األساسٌة - 

.(الغذاء، المٌاه الصالحة للشرب والصحه وغٌرها  

تعانً المالٌٌن من الجوع وتكون هذه المعاناه أشد وطأة على االطفال ، والنساء وكبار - 

.السن  

.ضعف درجات التنمٌة البشرٌة وعدم االهتمام الكافً بابحاث العلوم والتكنولوجٌا-   

.اإلفتمار إلى المعرفه والمعلومات المناسبة بشأن المضاٌا التً تؤثر على حٌاة المجتمعات-   

تجذر الفساد والجشع بشكل عمٌك ، وهذا من شأنه أن ٌموض التنمٌة االلتصادٌه - 

.والدٌممراطٌة وحموق االنسان  

.الفمر المدلع وموجات الجفاف المتكرره والفٌضانات-   

هذه الفوارق واالجحاف الحاصل ضاعفت من معاناة الناس وزرعت الكراهٌة واالنمسامات 

فٌما بٌنهم، وادت الى عدم االهتمام بالشؤون الوطنٌة ، واصبح بعض الناس ٌبحثون عن 

ملجأ وفرص أخرى للعمل فً أماكن آخرى من األرض ، فٌما اتجه البعض اآلخر الى 

.العنف  

:-وقد أدت هذه العوامل إلى   

إ رتفاع مستوى األمٌة -  

.إنتشار الظلم وحدوث انتهاكات لحموق االنسان-   

فتح الباب أمام المغرضٌن والمحرضٌن من أجل الحاق الضرر بمصالح الشعوب - 

.وتطلعاتها اإلنمائٌة  

.حدوث اإلنمسامت العرلٌه والكراهٌة -   

.لوضت الصراعات المبلٌة والمسلحة حٌاة وسكٌنة وامن الشعوب-   
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.أدت حرب العصابات إلى حدوث إباده جماعٌة-   

.إنتشار التطرف-   

حدوث هجرة األدمغة ، حٌث اضطر العلماء والمبدعون واصحاب المهارات والكفاءات - 

.العالٌة الى ترن بلدانهم والهجرة الى بلدان آخرى  

:إلستنتاجاتا  

هنان فرص هائلة تزخر بهما المنطمتٌن العربٌة واألفرٌمٌة وهً بحاجه إلى أن ٌتم 

وتجدر اإلشارة . تطوٌرها بشكل أكبر وإٌالئها إهتمام أكبر حتى تعود بالنفع على حٌاة البشر

إلى أن هنان العدٌد من التحدٌات والتهدٌدات مثل التطرف وانتهاكات حموق االنسان 

واالنمسامات العرلٌه والكراهٌة والفساد وهجرة االدمغة والتً ٌجب إٌالء اهتماماً كبٌراً  

.والعمل على معالجتها واٌجاد حلول ناجعه لها فً إطار زمنً معمول  

:-التوصيات  

إنشاء لجنه معنٌه بالعلوم والتكنولجٌا من اجل مواكبة النمو السرٌع للتمدم اإللتصادي فً 

.العالم واللحاق بهذا الركب  

وٌجب ان تركز هذه اللجنة على البحوث العلمٌة الالزمة لدعم الصناعات وتشجٌع طالب 

المدارس والجامعات والباحثٌن ومساعدتهم على احداث تغٌٌرات من خالل مخرجات 

.بحوثهم من اجل تحمٌك الصى لدر من الفوائد فً مجتمعاتهم  

والبد من اتخاذ اجراءات عاجله لتسهٌل استخدام الموارد الطبٌعٌة الهائلة والموروث 

.الثمافً بطرٌمة منسمه ومنظمة بٌن الدول كالً على حده أو على شكل مجموعات  

.ومن اجل تحمٌك التنسٌك والشراكة فإنه ٌنبغً انشاء هٌئة مسؤولة على مستوى الرابطة  

وختاماً فإن السالم المستدام ٌعتبر شرطاً مسبماً لتحمٌك التنمٌة المستدامة واستمرار 

الحكومات والدول ومن شأن ذلن ان ٌساعدها فً االضطالع بمسؤولٌاتها على الوجه 

ولذا فإنه ٌنبغً إنشاء فرٌك دعم من لجنة السالم , المأمول وٌحمك الحكم الرشٌد

.والمصالحة  

نغوزي زوٌدي: تمدٌم   

 خبٌر زراعً
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  (مؤسسة فكرٌة)منتدى السالم والتنمٌة والدٌممراطٌة 

 

 


