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ىملخـــص

ضوء  تهدؾ هذه الدراسة إلى إلقاء ال
التركٌز على  على مفهوم التنمٌة المستدامة, مع

عد أن  سلم, ب طبٌعة العالقة بٌن هذا المفهوم وال
سان  قرت اإلن حروب أف عانت البشرٌة وٌالت 
عاد  ودمرت البٌئة. وقد استلزم ذلك عرض األب
االقتصااادٌة للتنمٌااة المسااتدامة والوقااوؾ عنااد 
شمال  ٌاء ال بٌن أؼن ساعا  تزداد ات تً  جوة ال الف

 وفقراء الجنوب.

نة  وقد كشفت هذه الدراسة عن المكا
التااً ٌحتلهااا مفهااوم التنمٌااة المسااتدامة لااد  
أوساااط فاعلااة علااى الساااحة الدولٌااة كاااألمم 
ٌة وعدد ؼٌر  المتحدة والمنظمات ؼٌر الحكوم
لى  قادرة ع قلٌل من حكومات الدول العظمى ال
التاايرٌر علااى اإلنسااان والبٌئااة. كمااا بٌناات أن 
قد  ستدامة  ٌة الم فً التنم سانً  إدراج البعد اإلن
هذه  جة  بار أن معال لى اعت منحها دفعا جدٌدا ع
األخٌاارة ال ٌمكاان أن تااتم بمعاازل عاان الساالم 

 والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان.

 

Abstractى
The purpose of this paper is to shed 

light on the concept of sustainable 

development. It is necessary to 

understand the links between the theme 

of development and peace.  In so doing, 

the focal point will be on the economic 

dimensions of this concept and the 

disparities between the haves and the 

have-nots. 

Sustainable development can 

be perceived as a positive step in 

today‟s world. It has become the major 

concern of the United Nations, non-

governmental organizations and 

governments of the industrialized 

countries. It is suggested that 

sustainable development cannot be 

achieved unless peace, democracy and 

human rights are prevailed and 

respected. 

 

 :المقدمة 

قوة  سطح ب قرن الماضً بدأ مفهوم التنمٌة المستدامة ٌطفو على ال خر ال نذ أوا م
مام المهتمٌن بالبٌئة ومكان الصدارة لد  الباحرٌن ولٌحتل  هذا االهت مرد  قرار. و صناع ال

قع  ,المتزاٌدة على اإلمكانات المتاحة فً العالم المتقدم والمتخلؾالضؽوط  من وا انطالقا 
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ٌة كل  لدٌموؼرافً والتنم مو ا هً أن الن ها  كن تجاوز تً ال ٌم قة ال ٌر أن الحقٌ ما. ؼ منه
شرٌة  موارد الب ستعمال ال ظواهر االقتصادٌة من جهة وا حد  ال نت إ خر  كا من جهة أ

نى أن التً لزمت البشرٌة  ٌزال موضوع فً تطورها عبر الزمن. بمع ما  كان و ٌة  التنم
 فً الماضً والحاضر وانشؽاال ألجٌال المستقبل.ٌشكل تحد ال ٌستهان به للمجتمعات 

سٌة تالمستدامة التنمٌة  ظاهرةإن معالجة  عنً ببساطة مواجهة المعضالت األسا
ستطع  لم ت التً تواجه تنمٌة الجماعة فً عالم الٌوم. وقد أربت الواقع بين النماذج التقلٌدٌة 

لك سة  أن تحل مشاكل الؽالبٌة العظمى من سكان المعمورة سٌما ت فا بائ عٌش ظرو تً ت ال
فً المنتهجة إلحداث فإن السٌاسات  ,المعاصر. وفً الوقت ذاته نافً تارٌخ ٌة  لة نوع نق

رراء ئات اقتصادٌات دول العالم قد أدت فعال إلى إ ل ف صادٌات  ةقلٌ فً اقت مو  وحركت الن
ٌة عات التقلٌد فً المجتم عات  مح قطا ٌرت مال حل  ,وؼ فً  ساهم  لم ت ها  ٌد أن ضاٌا ب الق

شرائح واساعة مان  شائكة التاً تواجاه  فً األرض ال أفارزت ظااهرة بال المستضاعفٌن 
لك التماٌز الطبقً المقٌت  من ذ فً وأكرر  طور  هذا الت من ساهم  ٌر  هام الكر رروات الت ال

 .وفً وضع مصٌر اإلنسان أمام مستقبل مجهول الطبٌعٌة وفً تدهور البٌئة

ستدامة  ٌة الم هوم التنم فإن مف كن  ما ٌ جالء  ٌكشؾومه بٌن ب صارخ  فاوت ال الت
مة  لدول المتقد سعى ا شٌة والصحٌة حٌث ت ستوٌات المعٌ فً الم مداخٌل و فً ال الشعوب 

ها . أما الدول المتخلفة وتنمٌتها الحفاظ على هذه المكاسبإلى  تت عجز قد أرب توفٌر ف فً 
شعوبهاالالحد األدنى من  سٌة ل جدٌا  ,متطلبات األسا كر  من أن تف عد  هً أب رم ف من  فً و
فً التنمٌة المستدامة  مرا  لك التً ٌبدو تجسٌدها فً الواقع أ ٌد. وإلدراك ذ من التعق ٌة  ؼا

هذا  حول  قائق  من الح كن  ما أم ستجالء  جاالت ال لؾ الم لى مخت قوؾ ع ستوجب الو ٌ
 .وحول واقع الدول النامٌة منه المفهوم

ٌة ساؤالت التال عن الت بة  ٌز على اإلجا سٌتم الترك هذه  حث  قة الب فً ور هل و  :
قرتستطٌع الدول النامٌة أن تعتمد على ما لدٌها من الرروات الطبٌعٌة  ؟ لتواجه معضلة الف

ها  مام ب كن واالستراتٌجٌات وما هً القضاٌا التً ٌجب االهت تً ٌم طالق ال إرساؤها لالن
ستد ٌة الم ٌق التنم ساحة ؟ مةافً تحق فً ال لة  طاب الفاع ٌة المنظمات واألق مد  جد ما  و

بٌن الدولٌة فً ت جوة  لٌص الف شمال وق ٌاء ال قع أؼن لدور المتو هو ا ما  ساء الجنوب؟ و بؤ
 ؟القٌام به من طرؾ المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً هذا السٌاق

ىمذكلةىالبحث:
لك  ,فً عالم الٌوم ,تزداد المشاكل التً تواجهها البشرٌة حدة وتعقٌدا. وٌتضح ذ

ما جلٌا فً الدول النامٌة أكرر منها فً الدول المتقدمة . ومرد هذا التعقٌد أسباب عدة منها 
سان  ,له عالقة بالسٌاسات التنموٌة التً تم تبنٌها وتوظٌفها مٌدانٌا ومنها ما له عالقة باإلن

سم  ٌة تت لدول النام ٌة ا فً ؼالب مة  سٌة القائ مة السٌا ما أن األنظ ئة. ك مع البٌ ته  فً عالق
 د.باالستبدادٌة والتخلؾ فعارت فسادا فً البالد والعبا

وهكااذا اتسااعت دائاارة الفقاار وانتشاارت األمااراض التااً أضااحت تهاادد اإلنسااان 
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سارس  AIDSكاإلٌدز  قر ,SARSوال ٌوان كجنون الب ناجم  ,والح بات كالتصحر ال والن

نحباااس الحااراري. وٌعااود هااذا الوضااع إلااى عاادم تحماال الحكومااات والشااركات عاان اإل
شرٌة الصناعٌة العمالقة والمنظمات مسؤولٌاتها أمام ما ٌهد بدٌل للب لذي ال  كون ا د هذا ال

 عنه. وعلٌه ستكون التساؤالت التالٌة موضع اهتمام هذا البحث:

 كٌؾ تطور مفهوم التنمٌة لٌنبرق عنه ما ٌعرؾ الٌوم بالتنمٌة المستدامة؟ -1

 ما مد  الترابط بٌن التنمٌة المستدامة والسلم فً العالم؟ -2

ة بتشااكٌل إطااار مرجعااً ٌمكاان هاال األبعاااد الحقٌقٌااة للتنمٌااة المسااتدامة كفٌلاا -3
 مشاكل اإلنسان وفً حماٌة البٌئة؟ حلاالعتماد علٌه فً 

لدول  -4 مات ا حدة والمنظمات وحكو به األمم المت ما الدور الذي ٌمكن أن تساهم 
 الصناعٌة فً محاربة الفقر ووقؾ تدمٌر اإلنسان للبٌئة؟

ىأهموةىالبحث:
ضٌع ا حد الموا عالج أ نه ٌ من كو جا تبدو أهمٌة البحث  ٌة ووه سب جاذب لذي اكت

كبٌرٌن منذ العقدٌن األخٌرٌن من القرن الماضً. ومرد هذه األهمٌة أن التنمٌة المستدامة 
سان  هذا اإلن ها  جد فٌ تً ٌتوا ئة ال لى البٌ تد إ بل ام لم ٌقتصر دورها على اإلنسان فحسب 

 وكل الكائنات األخر  المهدد بعضها باالنقراض.

لٌمس وقد اكتسى مفهوم التنمٌة ال قر  طاق الف ساع ن عد ات مستدامة أهمٌة متمٌزة ب
عالم هذا ال من  سعة  ناطق شا من  ,م سان  عن اإلن بة  مراض الؽرٌ صبحت األ عد أن أ وب

شمولٌة  سم بال تً تت ستدامة ال ٌة الم ما أن التنم نة واألخر . ك الظواهر التً تبرز بٌن الفٌ
ما تعالج البٌئة وما تتعرض له من دمار بفعل أنانٌة اإلنسان و سلوكه الجنونً. وفً حالة 

فاإن ذلاك  ,إذا منحات لمرال هاذه العوامال عناٌاة متمٌازة وخضاعت لدراساات مستفٌضاة
 سٌساهم ال محالة فً إٌجاد حلول للقضاٌا الشائكة التً تواجهها البشرٌة.

ىأهدافىالبحث:
 ٌيمل الباحث من خالل هذه الورقة على حصر جملة من األهداؾ تتمرل فٌما ٌلً:

ٌة وضع توضٌح ا -1 ستدامة" إلمكان ٌة الم لمفاهٌم التً لها عالقة بموضوع "التنم
 تصورات جدٌة واتخاذ إجراءات كفٌلة لهذا الموضوع.

حول دون  -2 ٌوم وت عالم ال فً  ئة  هدد البٌ حصر المعوقات التً تواجه اإلنسان وت
 تحقٌق طموحات األجٌال الحاضرة والمستقبلٌة فً العٌش الكرٌم.

كل محاولة إبراز الدور  -3 الذي تضطلع به الحكومات والمنظمات فً وضع حد ل
 ما من شينه أن ٌهدد مصٌر هذا الكوكب.
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ضعة  -4 ساهمة متوا حث م هذا الب فتٌعد  فً  لل سٌما  مٌن  باحرٌن والمهت ظار ال أن
ضر  الدول العربٌة من أجل طرح تصورات ووضع استراتٌجٌات لتجاوز معضالت الحا

 واالستعداد للتحدٌات المستقبلٌة.

ىوةىالبحث:منكج
مد الباحاث علاى المانهج التحلٌلاً للموضاوع تحات الدراساة. ولاٌس بجدٌاد  اعت
شكال  عد  القول بين مفهوم التنمٌة المستدامة ال ٌزال ٌخضع للدراسات النظرٌة ولم ٌتخذ ب

كام الموضوعٌة نً  ,متكامال. ومن هنا فإن األحكام الذاتٌة ستطؽى على األح هذا ال ٌع و
خر   بالضرورة االبتعاد عن بارة أ حث. بع هدؾ األسمى ألي با بر ال المصداقٌة التً تعت

أن هااذه الدراسااة ال تعاادو أن تكااون بمرابااة تحلٌاال مسااتفٌض لتصااور ال ٌاازال فااً بداٌااة 
قائق  عض الح ٌة وب شبكة العنكبوت من ال الطرٌق. وقد اعتمد الباحث على مراجع معظمها 

من موا ستنبطة  لك الم سٌما ت قة بالموضوع  ها عال تً ل لى ال لة ع قؾ الشخصٌات الفاع
ستدامة  ٌة الم شرة بالتنم ها عالقة مبا تً ل الساحة الدولٌة. إضافة إلى تدعٌم الطروحات ال

 باألرقام التً تكشؾ عن الواقع البائس فً عالم ملًء بالتناقضات واالختالالت.

ىتحدودىالمفاهوم:ى-أوال
ق من درا نال مفهوم التنمٌة  به  ستهان  سً وال ٌ قاش السٌا فً الن كري  جدل الف ال

لرؤ فً ا باٌن  كان الت عت   النصؾ الرانً من القرن العشرٌن. و تً طب سمات ال حد  ال إ
فً  لة  بٌن الجهات الفاع فً المصالح  هذا الجدل وذلك العتبارات إٌدٌولوجٌة وتضارب 

ماان الحاارب الباااردة صاااحبها المجتمااع الاادولً ٌااوم كاناات الهٌمنااة للرنائٌااة القطبٌااة ومااا 
حاوالت اال رره وم لذلك أ فً أن  شك  من  ما  تواء. و لدول عح فً ا موي  سار التن لى الم

عض إتباعها تمالنامٌة وان اختلفت مرجعٌاتها والسٌاسات التً  سلٌط ب سٌتم ت لً  ما ٌ . وفٌ
 األضواء على الجوانب النظرٌة للتنمٌة للتمٌٌز بٌن مفهومٌها التقلٌدي والحدٌث.

 المفهوم التقلٌدي للتنمٌة: ( 1

ٌد وررت الدو من التعق ل النامٌة أوضاعا اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة فً ؼاٌة 
ها سهولة لم ٌكن من السهل تجاوز ضاٌا قد . وب جه ق لدول توا هذه ا صادٌات  صبحت اقت أ

ٌة سٌٌر ,مرٌرة للقلق منها: تباطؤ وتٌرة التنم ساد اإلداري ,سوء الت لة  ,الف تاجعجز آ  اإلن
ٌة  ,الحتٌاجات المتزاٌدةمع اعن التجاوب  صادٌة والتقن ٌادٌن االقت والتبعٌة للخارج فً الم

ٌا لوحدة األ ٌدا حقٌق شكل تهد ها ت هذه كل ٌة. و سكهوالمالٌة وحتى الرقاف ستبعد  امم وتما وت
 مكانٌة تشكٌل تصور متكامل لبعث الطموح وبناء األمل المشترك.إ

صناعة باعتب ها على ال ٌر من ماد الكر ٌة اعت لدول النام بؤس ا ها ومما زاد فً  ار
وماان راام تااوفٌر متطلبااات السااوق  ,بوابااة المااتالك التكنولوجٌااا والااتحكم فٌهااا وتطوٌعهااا

مواطنٌن  شً لل ستو  المعٌ لة وتحسٌن الم المحلٌة من السلع والخدمات وامتصاص البطا
خر   عات أ مام على حساب قطا وتحقٌق االستقالل االقتصادي وؼٌرها. وكان هذا االهت
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ٌات تشكل العمود الفقري القتصاد مد على التقن ٌات بعض الدول كالزراعة التً كانت تعت
ها ٌة آرار ٌرة ومحدود هذه األخ ساطة  من ب بالرؼم  ٌة. و لدور  ,المحل تؤدي ا نت  قد كا ف

 نتاج نفس البٌئة.ؼٌر مكلفة والمنوط بها لكونها 

ٌة هوم التنم ٌد مف فً تحد صادٌون  باحرون االقت ناك  ,لقد اختلؾ المنظرون وال فه
صادٌات من ٌصفها بين ٌة اقت فً بن ٌة  ٌرات جوهر قة بتؽ كون مرف شاملة ت مو  ٌة ن ها عمل
وتشاامل هااذه التؽٌاارات االهتمااام بالصااناعة التااً تحتاال الصاادارة فااً  (1)الاادول النامٌااة.

السٌاساات االقتصااادٌة وتتضامن أٌضااا هجارة القااو  العاملاة ماان المنااطق الرٌفٌااة إلااى 
سااتهالكٌة وتقلااٌص االعتماااد علااى المناااطق الحضاارٌة وتقلٌاال الااواردات ماان الساالع اال

المساااعدات المالٌااة ماان الاادول األخاار  وعلااى المنتجااات الفالحٌااة والمعدنٌااة فااً 
 (2)الصادرات.

فً  حدث  تً ت ٌرات ال خالل التؽ أما الماركسٌون فكانوا ٌنظرون إلى التنمٌة من 
تاج  مط اإلن جرن قً. المت صراع الطب فً ال سمالً و ظام الرأ عر (3)فً الن كان ت قد  ٌفهم و

ظام  مة والن نوع الحكو تاج و سائل اإلن بة على و ٌة والرقا ظور الملك من من تاج  لنمط اإلن
تاج  ٌة لإلن قات االجتماع ٌة للعال ستو  التنم ها بم صر جمٌع هذه العنا صل  قانونً. وتت ال
ٌة  فاعالت الداخل تيرٌر الت حت  مات ت برز األز صر ت هذه العنا ولقو  اإلنتاج. ومن خالل 

 (4)ل الروري.مما ٌؤدي إلى العم

خر لدولً لٌضع تصورا آ نك ا لوطنً  ,وٌيتً الب لدخل ا قا ل عالم وف إذ ٌصنؾ ال
الاادخل  ,اإلجمااالً للفاارد. وبناااءا علٌااه رتااب الاادول بالكٌفٌااة التالٌااة: الاادخل الماانخفض

ٌاس مشكوك  ,الدخل العالً ,المتوسط هذا الق هو أن  الدخل األعلى. وما ٌمكن مالحظته 
فع فً مالءمته ومن رم فً  فردي المرت لدخل ال تنعم با لدول  من ا عدد  ناك  مصداقٌته. فه
مو ه لكنها تتمٌز بسوء توزٌع عدل الن كان م مرال  ٌل  فً البراز لة. ف مما ٌفرز الفقر والبطا

لاً  لوطنً اإلجما ناتج ا ناة  %5.1السنوي فً ال لى  1960من س لدخل  (5).1981إ ما ا أ
سكان  %40الوطناً لا  من من الفئات الفقٌرة من ال ستٌنٌات  خالل ال قد انخفض   %10ف

 (6).%38إلى  %29من األؼنٌاء من  %5بٌنما ارتفعت حصة  ,%8إلى 

فً الوتعود االختالفات  عات اإلٌدٌولوجٌةفً مفهوم التنمٌة إلى التباٌن  ؼداة  قنا
لى معسكرٌن عالم إ سام ال جوة  انق سمالً(. ؼٌر أن الف بٌن بدأت )االشتراكً والرأ سع  تت

ٌا إ. وقد منذ الحرب العالمٌة الرانٌة الشمال والفقراء فً الجنوب األؼنٌاء فً تضح ذلك جل
ها أن  Underdevelopment.(7)عندما استعمل مصطلح "التخلؾ"  كان التصور ٌوم و

 (8)الزٌادة فً اإلنتاج هً السبٌل إلى الرخاء والسلم.

ح فً م بر   حدٌات ك ستقلة ت ٌة الم لدول النام قادة ا اوالتهم ومن أجل ذلك واجه 
نت الضؽوط  نا كا من ه شؽالهم األول. و رل ان صبحت تم تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة التً أ

قول  ,خططات للتنمٌةمولتحقٌق ذلك وضعت  .لزٌادة اإلنتاج نذاك ت سائدة آ وكين الفكرة ال
 (9)بين اإلنسانٌة ٌجب تقٌٌمها بما تنتجه.

فإن  قة  فً الحقٌ موو رل لل ستعمال األم ضمن اال ٌة تت شرٌة التنم ٌة والب ارد الماد
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المتاحااة والكفاااءة فااً اإلنتاااج والعدالااة فااً توزٌااع الرااروة وتحسااٌن المسااتو  المعٌشااً 
 باقتسام رمار التقدم االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً لكل أفراد المجتمع.

 ( مفهوم التنمٌة المستدامة:2

فً ٌة  ضاٌا التنمو من  إذا كانت النظرة التقلٌدٌة للتنمٌة تركز على الق ٌر  عدد كب
ها ٌة من سٌما النام عالم  ها  ,دول ال ها دور نب ل لت جوا قد أؼف ظور  هذا المن ٌة ب فإن التنم

حة ال  نات المتا خر  أن اإلمكا بارة أ ستقبال. بع ضرا وم شرٌة حا ٌاة الب فً ح جوهري  ال
ٌال  ستفادة أج ٌة ا فً كٌف ٌر  جب التفك ما ٌ ضرة فحسب وإن ٌال الحا سخٌرها لألج كن ت ٌم

 ا.مستقبل أٌضال

عد  ,وإذا كانت التنمٌة المستدامة كمفهوم ٌعتبر قدٌما قدم الزمان فإنه كمصطلح ٌ
ستوكهولم  ,ابتكارا حدٌث النشية إذ ٌعود إلى مؤتمر األمم المتحدة حول البٌئة البشرٌة فً 

نا the UN Conference on the human environment 1972سنة  من ه . و

حد مام ووا حل اهت صطلح م هذا الم صبح  ٌة  أ ئة والتنم بٌن البٌ تربط  تً  كار ال من األف
قر  ,االجتماعٌة واالقتصادٌة ضاٌا الف هتم بق وأصبحت االستدامة تمرل منهجا للتنمٌة التً ت

ساواة  ئة والم ئة ووالبٌ حول البٌ حدة  مم المت مؤتمر األ من  ضح  ما ات فق  ٌة و الدٌمقراط
 (10).1992والتنمٌة فً رٌو دي جانٌرو سنة 

لذي ورد ن ماذا تعناولك هو ذاك ا ستدامة؟ إن أحسن تعرٌؾ  ً حقٌقة التنمٌة الم
 theر اللجنااة الدولٌااة حااول البٌئااة والتنمٌااة المعااروؾ بتقرٌاار برونتالنااد افااً تقرٌاا

Brundtland Report مة علااى أنهااا تلبٌااة االااذي ٌعاارؾ التنمٌااة المسااتد 1987ة اسناا

ستقبلاألعن تخلى احتٌاجات الحاضر دون ال فًجٌال الم ٌة تل ٌة  هب ناه  ,ااحتٌاجات ما مع أو 
 باإلنجلٌزٌة:

     Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations   to meet their own 

needs.
 (11)
 

موارد ٌة ال ستمرارٌة إنتاج ضمان ا ستقبلٌة ل  وٌتضح من هذا التعرٌؾ الرؤٌة الم
آنٌااا  ٌعٌااة القابلااة لالسااتؽالل والمحافظااة علااى حقااوق اإلنسااان فااً العااٌش الكاارٌمالطب

 .ومستقبال

وماان األهمٌااة التيكٌااد علااى الجانااب اإلنسااانً للتنمٌااة المسااتدامة مراال العوائااق 
ظام  فً ن نب  هذا الجا السٌاسٌة والمؤسساتٌة وهً كرٌرة فً الدول النامٌة. وقد تم تطوٌر 

ستدامةاألمم المتحدة الذي ٌمٌل  شرٌة الم ٌة الب  Sustainableإلى استعمال مصطلح التنم

Human Development.(12)  شرٌة ٌة الب والمالحظ أن تقدٌم البعد اإلنسانً ٌضع التنم

فً  نة. و ٌة معٌ لد أو منطقة جؽراف ستدامة لب ٌة الم ضمن أولوٌات التكامل الجهوي والتنم
نباعترافها  ٌة تب فً التنم سنة مركزٌة البعد اإلنسانً  فً  حدة  عالن  1986ت األمم المت إ

ٌة فً التنم كزي  رل الموضوع المر فرد ٌم بين ال كدة  ٌة مؤ عت أعضاء  ,حقوق التنم ود
 ,التؽذٌااة ,خاادمات الصااحة ,الاادول لضاامان الوصااول إلااى المصااادر األساسااٌة: كااالتعلٌم
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 (13)التشؽٌل والتوزٌع العادل للدخل. ,السكن

عدأن التعرٌؾ المقبول عالمٌا والمؤكد  لور ب شكله  للتنمٌة المستدامة لم ٌتب خذ  لٌت
هائً وال  كل الفارق المعنٌاة لوضاع  .ٌازال النقااش محتادماالن هذا مان شاينه أن ٌادفع  و

ٌاب فق ما ٌحقق متصورات تتناسب ومرجعٌتها الفكرٌة و ظل ؼ فً  ٌة. و صالحها الحٌو
هذ ,االتفاق الشامل فً  ما  كان  فً م جد مصلحته  ستطٌع أن ٌ ٌق ٌ هوم. فإن كل فر ا المف

 ومن رم ال ٌتوقع أن ٌكون أي إنسان ضدها.

لبسوهكذا ٌتضح بين التنمٌة المستدامة هً مفهوم  تطلب وٌ ,ٌسوده الكرٌر من ال
ستطٌع  ٌؾ ٌ ٌة. فك ٌر العاد كار ؼ عض األف مع ب مل  جاالت والتعا لؾ الم بٌن مخت لربط  ا

هوم جه إجااألفراد التعامل مع هذا التعقٌد؟ وما هً العوائق التً تو راءات تجسٌد هذا المف
 فً الواقع؟ وما هً األنماط الممكن تصورها للتنمٌة المستدامة؟

حوالً  ,1998 – 1997القول بينه خالل سنتً من الطرٌؾ  باحرون أن  وجد ال
. وبالنساابة للاابعض افخاار فااإنهم البتااةماان األشااخاص لاام ٌساامعوا بهااذا المفهااوم  76%

لرؼم ماان أنااه منااذ مااؤتمر رٌااو دي جااانٌرو نااال هااذا بااا (14)ٌلصااقونه بااالبٌئٌٌن الجاادد.

حرارة  جة  فاع در لق بارت ما ٌتع سٌما فٌ عالم  سائل اإل بر و مة ع ٌة ها ضوع تؽط المو
لٌال  نل إال ق لم ت صادٌة ف ٌة واالقت نب االجتماع ما الجوا األرض واتساع نطاق التصحر. أ

 (15)من اإلشهار.

ستدامة ق ومما سبق ٌمكن التيكٌد بين مفهوم التنمٌة الم سفً إذ ٌ ًب شق فل حتفظ ب
. أمااا حقٌقااة العالقااات بااٌن مختلااؾ فااً المحافاال الدولٌااة كتفااً بااإعالن النٌااات الحساانةٌ

طرح  فً ال موض  من الؽ ٌر  سودها الكر سٌبقى ٌ فاعلٌن ف لؾ ال بٌن مخت المجاالت وحتى 
ئذ والتردد فً المواقؾ إلى حٌن تحدٌد مختلؾ العناصر التً ٌتضمنها هذا المفهوم.  وٌوم

لذي ٌمك حٌط ا فراد والم ن تذلٌل الصعوبات وتشكٌل الرؤ  والسلوك فً العالقات بٌن األ
 ٌتواجدون فٌه بما ٌخدم البشرٌة حاضرا ومستقبال.

  التنمٌة المستدامة والسلم: (3

فً  بارز  ستدامة دور  ٌة الم هوم التنم كان لمف قد  سٌٌن ل باحرٌن والسٌا ستمالة ال ا
ٌة.  للتيمل فً الروابط بٌن األزمات فً ٌة والبٌئ صادٌة واالجتماع المجاالت التنموٌة االقت

إال أن هناااك جملااة ماان القضاااٌا المتداخلااة التااً تعتباار ماان الشااروط األساسااٌة للتنمٌااة 
 الجٌاادوهااً الساالم والدٌمقراطٌااة وحقااوق اإلنسااان والمساااواة واالسااتعمال  ,المسااتدامة

رورة. لمصادر الطاقة ومشاركة الجماعات المحلٌة فً صناعة القرا عادل لل ٌع ال ر والتوز
شابكت شروط وت عددت ال ما ت لً  ,ومه قع العم فً الوا ٌة  سٌد التنم توفٌر ٌفإن تج لب  تط

 السلم فً المقام األول.

صبا  ,والمالحظ أنه مع نهاٌة الحرب الباردة ٌة من عة الدول مام المجمو أصبح اهت
ستدامة.  ٌة الم ٌق التنم عات وتحق حد للنزا لدائم ووضع  سلم ا هذٌن حول ال فً  مل  وبالتي

قرن العشرٌن من ال سعٌنٌات  خالل الت سً  قاش السٌا نا على الن  ,الموضوعٌن اللذٌن هٌم
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نى  قد تب جانٌرو  ٌو دي  فً ر ٌة  ئة والتنم حول البٌ حدة  مم المت مؤتمر األ مرء أن  جد ال ٌ
قرن  خالل ال خطوة هامة فً اتجاه الفهم الصحٌح لكل من التنمٌة المستدامة وعملٌة السلم 

 (16)حد والعشرٌن.الوا

ٌة سلم والتنم بٌن ال حول العالقة  سات المستفٌضة  ٌت  ,وبالرؼم من الدرا قد بق ف
بدٌهً  (17)نتائج هذه الدراسات دون أدلة مقنعة وقاطعة. من ال بومع ذلك ف قول  ٌة ال ين تلب

االحتٌاجاات األساسااٌة للفئاات الفقٌاارة تعطاً برٌقااا مان األماال بإزالاة أنااواع عدٌادة ماان 
كد وفً حاالت كرٌرة ٌمكن  .لتً تفضً إلى ظهور نزاعات واندالع حروبالحاالت ا التي

 مسلحة.من احتمال حدوث صدامات 

قد أوضح  جذري. ف شكل  هذه العالقة ب ؼٌر أن مفهوم التنمٌة المستدامة ؼٌرت 
مادة  فً ال جانٌرو  ٌو دي  ٌر  25إعالن ر لة وؼ ئة متداخ ٌة البٌ ٌة وحما سلم والتنم بين ال

 .قابلة للتقسٌم

Peace, development and environment protection are interdependent  

and indivisible.(18) 

للنزاع مرتبطة بالتنمٌة المستدامة. و من  األولٌة األسبابفان عدد من  و فً الحقٌقٌة 
المظاهر التً تعد بمرابة تحد للسلم و تحقٌق التنمٌة المستدامة مشكلة النمو الدٌموؼرافً 

السائدة و نولوجٌا كمن تجاوب الموارد الطبٌعٌة المتاحة و الت أسرعذي ٌتزاٌد بوتائر ال
تزاٌد الضؽط على المٌاه العذبة و انجراؾ التربة و النزاعات حول المناطق المتضمنة 
للمصادر االستراتٌجٌة و زٌادة الفوارق االجتماعٌة و ظهور تدفقات الهاربٌن من 

(. و 19هر األخر  المدمرة للسٌاسة و ا فتصاد و البٌئة)الحروؾ و المجاعة و المظا

مرل هذه المظاهر تتواجد فً العدٌد من الدول, سٌما فً أفرٌقٌا كالسودان و الصومال و 
الدول المجاورة للبحٌرات. و قد أكد الرئٌس األمرٌكً األسبق جٌمً كارتر على ذلك 

  بقوله: 

Some conflicts begin when people without shelter or other basic 

human rights seek better lives for themselves and their families by 

taking up weapons to fight against their own government or their 

neighbors.
(20) 

ساهمةحصر متى تم و ٌة م لة كٌف سٌعالج ال محا  التحدٌات المشتركة فإن النقاش 
حرب  بينة التنمٌة المستدامة. ومن البدٌهً القول السلم فً عملٌ انعدام السلم ٌعنً حالة ال

ٌة  ٌة رفاه ها لترق أو النزاع مما ٌؤدي إلى استنزاؾ المصادر التً كان من الممكن توظٌف
بالموارد افإن النزاعات المسلحة ؼالبا ما تلحق أضرارا ب ,المواطنٌن. فضال عن ذلك لؽة 
ٌة نى التحت ٌة والب سان الطبٌع لك  .وباإلن عن ذ ٌة  لة الح من األمر من و حدث  حدث وٌ ما 

هذا  فً  شان. و حروب ومواجهات دامٌة فً العراق وفلسطٌن وأفؽانستان وكشمٌر والشٌ
 :)كندا( على ما ٌلً Toronto  رات من جامعة تورنتو الباح  حدإأكدت السٌاق 
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     Possible destruction of the environment during warfare is a 

threat to every human… that 10 to 30% of all environmental 

degradation in  the world is a direct result of the various 

militaries. 
(21) 

 

تحقٌق التنمٌة المستدامة تساهم فً إلؽاء األسباب الحقٌقٌة للنزاع كتخفٌض وهذا ٌعنً أن 
اواة وتوزٌع الموارد المتاحة بكٌفٌة تستفٌد منها شرائح نسبة الفقر والتقلٌل من الالمس

. إن تحسٌن الظروؾ االجتماعٌة تعد أساسٌة فً ترقٌة السلم فً حرومٌنواسعة من الم
العالم. كما تستطٌع التنمٌة المستدامة أن تساهم فً حالة االستقرار مناطق كرٌرة من 

م المتعدد لٌس فقط اقتصادٌا أو بٌئٌا والسلم إذا كانت التنمٌة شاملة وتتضمن فكرة التنظٌ
أو سٌاسٌا ولكن كل هذه الجبهات. إضافة إلى ذلك فإن تؽٌٌر أو إصالح المؤسسات 

 لؽرض حل النزاعات الكامنة بكٌفٌة دٌمقراطٌة ٌشكل فً جوهره فكرة االستدامة.
ل أحد للهٌمنة علٌها ٌشك الدءوبنالحظ أن السعً إننا قضٌة المٌاه العذبة ففإذا أخذنا 

كما هو الشين بالنسبة إلسرائٌل  ,المصادر الرئٌسٌة للنزاع فً كرٌر من مناطق العالم
ومورٌتانٌا والصراع المستتر بٌن الدول  والسنؽال ,وتركٌا مع العراق وسورٌا ,ولبنان

ستظهر خالل التً  التً ٌمر عبرها نهر النٌل. وتشٌر الدراسات إلى أن الحروب الكبٌرة
سٌكون موضوعها السٌطرة على المٌاه العذبة التً سٌزداد والعشرٌن ن الواحد القر

 الطلب علٌها نتٌجة التزاٌد السكانً واتساع المشارٌع الصناعٌة.
ٌجب إدراك الواقع البائس للبٌئة والصدام الرقافً  ,من أجل التنبؤ لنزاعات العقود القادمة

وري االستٌعاب الجٌد لما والعرقً والمصٌر الجؽرافً وؼٌرها. ولذا فإنه من الضر
 Our commonولماذا تم اختٌار عنوان "مستقبلنا المشترك"  ,تعنٌه التنمٌة المستدامة

future  بالقضاٌا والمهتمٌن لتقرٌر برونتالند الذي اكتسب شعبٌة فً أوساط الباحرٌن
 (22) التنموٌة.

  ثانوا:ىأبعادىالتنموةىالمدتدامّة:

فهناك إجماع على أن هذه األخٌرة  ,هوم التنمٌة المستدامةبالرؼم من تعقٌدات وتشابك مف
تمرل الؽاٌة المرؼوب فٌها والميمول تحقٌقها بما ٌخدم البشرٌة حاضرا ومستقبال. كما أن 

 هناك اتفاق على أهم األبعاد المكونة لها. وفٌما ٌلً سٌتم التركٌز على رالرة منها:
والرفاه  بالرروة المادٌةالشمال وب فً عالم الٌوم تنعم شع :( البعد االقتصادي1

االقتصادي  اإلصالح. لقد سمح بشكل ؼٌر مسبوقاالجتماعً واالستقرار النفسً 
وتحرٌر التجارة من فتح الحدود لتدفق السلع والخدمات مؤدٌة بذلك إلى تنوٌع وازدهار 

أعطى  التجارة الخارجٌة. كما أن نمو االقتصاد العالمً المصاحب بالرورة التكنولوجٌة
 دفعا ألنماط اإلنتاج واالستهالك فً الدول الؽنٌة.

دءا من فقدان هذا التطور بنتٌجة ا ظأما الدول الفقٌرة فقد كانت وما تزال تدفع رمنا باه
المستمر فً مستو  أداء  التراجعمواردها الطبٌعٌة التً تعتمد علٌها فً حٌاتها الٌومٌة و

من انعكاسات سلبٌة على الجوانب االجتماعٌة  مع ما لذلكوزراعتها وخدماتها صناعتها 
 لفئات واسعة من مواطنً هذه الدول. كالبطالة والتدنً فً المستو  المعٌشً
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وقد أربتت الدراسات بين الؽنى فً الموارد الطبٌعٌة واالعتماد على الصناعات 
لك. فقد بل على العكس من ذ ,االستخراجٌة لم تساهم بكٌفٌة إٌجابٌة فً النمو االقتصادي

كما أن  (23)كان النمو أكرر بطئا فً معظم الدول النامٌة الؽنٌة بالموارد الطبٌعٌة.

مزٌدا من التفاوت والبؤس. بل أضفت الصناعات االستخراجٌة لم تؤد إلى تخفٌض الفقر 
من تصدٌر البترول والمعادن أو تلك  اوٌتجلى ذلك فً الدول التً تعتمد على إٌراداته

لتنمٌة. وبالمقابل ٌهمش قطاع الفالحة لالصناعات االستخراجٌة كوسٌلة  التً تلتجئ إلى
أما الصناعات التحوٌلٌة فكانت تجربة الدول النامٌة ومنها ( 24)وتضٌع فرص تنمٌته.

 بكل المقاٌٌس. فاشلةالجزائر 
. وتطرح تحفظات حول هااإلٌرادات وفً توزٌعتسٌٌر كٌفٌة وتكمن القضٌة األساسٌة فً 

ذات كرافة رأسمالٌة تتطلب القلٌل من الٌد من حٌث كونها االستخراجٌة  الصناعات
العاملة ؼٌر المؤهلة أو قلٌلة التيهٌل. وهنا فإن القضٌة التً تطرح بحدة حول إمكانٌة 
استفادة الجمٌع تتمرل فً من ٌراقب اإلٌرادات؟ ومن ٌقرر كٌفٌة توزٌعها و/أو إنفاقها؟ 

راج الموارد األولٌة إما أنها توجه للتنمٌة أو تستعمل فً إن العائدات المتيتٌة من استخ
اإلنفاق العسكري بدال من محاولة تقلٌص الفقر. وهذا ٌؤدي إلى عدم االستقرار ونشوب 
النزاعات والحروب األهلٌة مرلما ٌحدث فً كرٌر من الدول فً إفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة 

على  الؽنٌة بالموارد الطبٌعٌة وتسلطها وآسٌا. ومرد ذلك فساد األنظمة فً هذه الدول
وفً نفس الوقت فشلها فً تحقٌق الوعود المشروعة لمجتمعاتها. وطالما أن  ,شعوبها

د ؼٌر قابلة للتجدٌد ولالستدامة ربعض الدول النامٌة تملك البترول والؽاز وهً موا
فٌة تؤدي بكٌٌصبح من الواجب على صانعً القرار أن ٌكون استؽاللها  نظرا لفطرتها

االقتصادٌة واالجتماعٌة وترك البدائل األخر  وتحسٌن الظروؾ على البٌئة الحفاظ إلى 
إلى حٌن تجاوز محن الحاضر  التً تتضمن مقومات النمو والحٌاة لألجٌال المستقبلٌة

 .وإرساء أسس ألمال المستقبل
 ( البعد االجتماعً:2

م تهمٌش الجماعات وتدمٌر مقوماتها ٌتمرل البعد االجتماعً للتنمٌة المستدامة فً عد
الرقافٌة والروحٌة. إن االستراتٌجٌات التً تعتبر منسجمة مع التنمٌة المستدامة تتوقؾ 

ؼٌر أن هذا ال ٌعطً إذ ال ٌمكن التنبؤ بقٌم األجٌال المستقبلٌة.  ,على القٌم الحاضرة
للعدٌد من أشكال فذاك ٌجعل األفراد عرضة  ,مبررا لتدمٌر الهوٌة الرقافٌة السائدة

وٌتمرل التؽٌر االجتماعً الناجم عن الهٌمنة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة. 
استخراج الموارد على نطاق واسع فً تدفق األشخاص الحاملٌن ألفكار جدٌدة ورقافات 

ٌمكن تدمٌر أنظمة اإلنتاج التقلٌدٌة والبٌئة االجتماعٌة. وتبدو هنا وقٌم وتكنولوجٌات. و
 (25)افرار على النحو افتً:هذه مرل 
إن إقامة مشروع فً منطقة متخلفة ٌمكن أن ٌؤدي إلى االحتكاك  اآلثار على السكان: -أ

فً التعامل باألشخاص الذٌن كانوا منعزلٌن فً أوقات سابقة والذٌن ال ٌملكون الخبرة 
لنسٌج االجتماعً وأكرر من ذلك مع العالم الخارجً. وهذا االحتكاك ٌمكن أن ٌدمر ا

 ٌفضً إلى الموت من جراء تعرضهم لألمراض التً ال ٌملكون المناعة ضدها.

: قااد ٌااتم نقاال األشااخاص لؽاارض إقامااة المشااارٌع الصااناعٌة سااٌما النززحوا المززادي-ب
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شار  عادة االنت لى إ مون ع قد ٌرؼ ضً أو  قدانهم لألرا سبب ف ها أو ب ستخراجٌة من اال
متالك األراضً أو حٌث  بطرٌقة طوعٌة. كما حق ا أن الجماعات ؼٌر المعترؾ لها ب

تملااك الحكومااات الحااق علااى اإلشااراؾ علااى المااوارد قااد تفقااد بعضااا ماان أراضااٌها 
شاكل أٌضا وممارسة أنشطتها التقلٌدٌة سبب م . وفضال عن ذلك فإن إعادة التوزٌع قد ٌ

حدودة أو ال  موارد م له  فإن إذا كان الموقع الجدٌد ؼٌر مالئم أو  ٌرا  تا. وأخ توجد بتا
رار  تتطهٌر األراضً ومنح تسهٌال البناء قد ٌؤدي بدوره إلى تدمٌر مواقع الرقافة واف

 القدٌمة.

ٌة -ج ثار الدٌموغراف فة اآل نه للمعر من فقدا تيتً  قد  شعب  سارة ال ضح أن خ من الوا  :
السااكانً بااالقو  العاملااة لاانظم اإلنتاااج التقلٌدٌااة. ومااع النمااو المرتبطااة والممارسااات 

لرزق  سب ا عن ك باحرٌن  مال ال تدفقات الع ٌة و لدول النام فً ا سرٌع  جة ال شار نتٌ انت
ج ,المشارٌع قد ٌن ما  لك  رٌمكن أن ٌتصور المرء  ٌادة من عن ذ سة على فً ز المناف

ٌؤدي تجمعات كبٌرة الموارد. كما أن وجود  شينه أن  من  عٌن  قع م فً مو مال  من الع
 .رات وانتقال األمراض )كاإلٌدز(دل الكحول والمخإلى مشاكل عدٌدة كالعنؾ وتناو

: بٌنمااا تسااتطٌع مشااارٌع اسااتخراج المااوارد االعتمززاد علززى المسززاعدار ال ارجٌززة -د
ٌة ٌةوإقامة البنالطبٌعٌة تحقٌق فوائد هامة كالتشؽٌل  خدمات االجتماع ٌة وال وإذا  ,التحت
ٌة ,لم تدرج هذه التنمٌة بكٌفٌة مدروسة ٌة فقد تؤدي إلى التبع ساعدات الخارج  على الم

وماا ٌنجاار عاان ذلاك ماان متاعااب لألجٌااال الحاضارة والمسااتقبلٌة باسااتنزاؾ راارواتهم 
 .وفقدان سٌادتهم

 ( البعد البٌئً:3

ؽاز  فً ظل االنتشار الواسع لمختلؾ األنشطة فً بعض القطاعات كالبترول وال
ما الصناعات تبرز افراروإنشاء واستخراج المعادن وامتداد العمران  ظرا ل مدمرة للبٌئة ن

سببه  شطة ت فاع هذه األن بات وارت لى الؽا ضاء ع بة والق ٌاه والتر جو والم لوث لل من الت
درجااة حاارارة األرض والتصااحر. كاال هااذه العواماال تعٌااق بشااكل أو باا خر التنمٌااة 

 (26)البٌئٌة:السلبٌة على المستدامة. وفٌما ٌلً بعض افرار 

طائرات  عادة ما  الل عملٌار االستكشاف: -أ قل كال سائل الن ٌعتمد المستكشفون على و
ٌة.  نات البر تؤرر على الحٌوا كن أن  تً ٌم والمركبات القوٌة وٌستعملون التفجٌرات ال
قدان  ٌة وف لى التعر وفً المناطق الؽابٌة حٌث ٌتم تطهٌر األرض ٌمكن أن ٌؤدي ذلك إ

كن أن ٌ مال ٌم من الع صٌد األرض لخصوبتها. كما أن وجود أعداد كبٌرة  فً ال ساعد 
 مما ساهم فً اختالل التوازن البٌئً.وجمع الحٌوانات البرٌة 

إعاادادها إلنشاااء الهٌاكاال و: إن اسااتؽالل المناااطق الؽابٌااة كتنظٌفهااا تطهٌززر اضر  -ب
القاعدٌاة تاؤدي حتماا إلاى فقادان الطبقاة العلٌاا مان الترباة الخصابة مماا ٌهادد الراروة 

قة.  فً المنط جدة  شٌر البٌاالمتوا سرعة وت ٌد ب بات تتزا لة الؽا ٌرة إزا لى أن وت نات إ
ا إذ اا وآسٌاااوبشاكل مطاارد ساٌما فااً المنااطق المدارٌااة مان أمرٌكااا الالتٌنٌاة وإفرٌقٌاا

با اا مقارناملٌون هكتار سنوٌ 20إلى  17تتراوح المساحات التً تتعرض للدمار من  ة 
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سقوط ورمة عامل آخر ال ٌقل خطورة و (27).1980ملٌون هكتار سنة  11.4 ٌتمرل فً 
طار الحمضٌ شرقٌة.Acid Rain اةاألم با ال فً أورو شكل جلً  لك ب  (28), وٌتضح ذ

 .تقوٌض المصادر المائٌةإلى تؤدي عملٌة تطهٌر األرض كما 

ٌة  الطرق واضنابٌب: -ج ناطق النائ فً الم ٌة  ترتبط بالتنم تً  ٌة ال ضاٌا البٌئ بر الق من أك
ف طرق أو  شٌٌد ال فً ت ؽاز أو والمتخلفة تتمرل  ترول أو ال لة للب ٌب الناق عابر لألناب تح م

ستوطنٌن  فإن الم نا  بل. وه من ق سان  ها اإلن صل إلٌ لم ٌتو تً  ناطق ال بر الم ماء ع ال
ضرارا  فذ وٌلحقون أ طرق والمنا والمنجمٌٌن والصٌادٌن قد ٌتحركون من خالل هذه ال

ناطق  الفالحً من حولها نبالبٌئة. كما قد تفتح هذه الطرق شهٌة االستٌطا الستؽالل الم
 بعدها إلى مناطق أخر  أكرر خصوبة.واالنتقال المحٌطة بها لبعض الوقت 

قاذورار -د حق ال فً  سان  ها اإلن تً ٌقترف جرائم ال بة على ال قوانٌن والرقا ٌاب ال : إن ؼ
ظا  مرا ملحو سامة أ لدول البٌئة جعلت إلقاء القاذورات وحتى النفاٌات ال من ا ٌر  فً كر

ٌت مما ساهالنامٌة  لو ألق قاذورات حتى و هذه ال جو. إن  بة وال ٌاه والتر م فً تلوٌث الم
قااد تطفااو أو تخااتلط بالمٌاااه الجوفٌااة. أمااا حرقهااا وحاارق الؽاااز ففااً أعماااق األرض 

ها  ٌة والبالستٌكٌة فكل ٌوت الزجاج من الب رة  الطبٌعً باإلضافة إلى تلك الؽازات المنبع
 تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة األرض.

ستوجب  ومن أجل ستدامة ٌ ٌة الم ٌق التنم ضاٌا وضمان تحق معالجة مرل هذه الق
ئة.اعتماد تكنولوجٌات االستكشاؾ وتجنب  ضرارا بالبٌ حق أ شانه أن ٌل من  ما  ما  كل  ك

ستعمالها  ها إلعادة ا فرز مكونات قاذورات و ٌل ال ٌمكن اعتماد التكنولوجٌات الحدٌرة لتحو
هذه  بدال من إلقائها أو إحراقها. وهذا ٌتطلب توفٌر  ٌة الضؽط على  عة الدول من المجمو

 حكومات دول العالم.مختلؾ من طرؾ  التكنولوجٌات واستعمالها

ىالذمالىوبؤسىالجنوب:ىثالثا:ىازدهار
من  بر  شعوبها ٌعت من طموحات  نى  حد األد ٌق ال إن فشل دول الجنوب فً تحق

اعااات والحااروب الحقااائق الدامؽااة التااً  ال ٌمكاان أن ٌختلااؾ حولهااا ارنااان. ومااا النز
قدان األ ضا على ف ٌل أٌ شل ودل هذا الف ٌل على  عٌش واألمراض الفتاكة  إال دل فً ال مل 

كرٌم  ئات ال ٌة لف تزداد رفاه شعوب و تنعم  نب افخر  فً الجا من المحرومٌن. و سعة  وا
ٌث ومع ذلك تستمر فً سعٌها  ,حتى التخمة ٌيتً الحر تً  رروات ال من ال ٌد  كدٌس المز لت

 ن الدول النامٌة.جزء كبٌر منها م

 الفقر: - ثنائٌة التضاد: الثروة -1

خالل  صل  ما ح رروة مرل لق ال تم خ شرٌة أن  تارٌخ الب فً  حدث  سنة  15لم ٌ

األخٌاارة ماان القاارن الماضااً. ؼٌاار أن الفجااوة بااٌن األؼنٌاااء والفقااراء ازدادت اتساااعا. 
هو  كً  فرد األمرٌ ستهالك ال عدل ا لى أن م سات إ شٌر الدرا رر  60وت عدل مرة أك من م

ستهلكه  (29)استهالك المواطن فً هاٌتً. وإذا كان سكان المعمورة سٌستهلكون معدل ما ٌ
هواء  5فإن ذلك ٌتطلب  ,األوروبٌون موارد وال من ال ٌه  ما تحتو ساحة األرض ب مرات م
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 (30)النقً والمٌاه العذبة.

من  تدة  ترة المم لى  1960وخالل الف فً  1990إ نى  سكان األؼ مس ال كن خ تم
من العا ٌة  سب العالم من المكا من  %70لم من رفع حصتهم  رر  لى أك حٌن  ,%82إ فً 

خااالل نفااس  %1.4إلااى  %2.3تناقصاات حصااة خمااس السااكان األفقاار فااً العااالم ماان 
هذا  (31)الفترة. وهذه األرقام توضح التباٌن المتنامً بٌن أؼنٌاء الشمال وفقراء الجنوب. و

الشاامال كلااه. ففااً الوالٌااات المتحاادة ال ٌعنااً بالضاارورة بااين الصااورة بٌضاااوٌة فااً 
عن  ,من المواطنٌن تحت خط الفقر %15األمرٌكٌة ٌعٌش  قل  ما ال ٌ وفً أوروبا ٌوجد 

لى  ,ملٌون من البطالٌن معظمهم من الشباب 25 فراد إ من األ نان  وفً فرنسا ٌلتجئ ملٌو
 (32)العٌش على المساعدات.

فراد دون إعطاء أي وإذا أخذنا المؤشر المالً حٌث ٌستفٌد منه عدد ق لٌل من األ
فااإن المضاااربة بااالعمالت أصاابحت  ,انشااؽال للجوانااب الصااناعٌة واالجتماعٌااة والبٌئٌااة

لى أن  كن اإلشارة إ لك ٌم وظٌفة أساسٌة ومصدرا مربحا لكرٌر من الشركات. لتوضٌح ذ
ٌار دوالر أمرٌكاً تتحارك ٌومٌاا عبار العاالم 1.400 منهاا تساتعمل فاً  %10وأن  ,مل
 (33)أما الباقً فٌستعمل فً المضاربة. ,أو االسترمار ألؼراض اإلنتاج التجارة

مر هى وأ ساة أد  ,وبتسلٌط المزٌد من األضواء حول دول الجنوب ٌتضح أن المي
سوء  ساواة و مو الالم قر ون ستمرار الف فً ا ضح  شكل وا لى ب سانٌة ٌتج كالٌؾ اإلن وأن ت

شون توزٌع الرروة فً معظم الدول النامٌة. وتشٌر البٌا عالم ٌعٌ سكان ال لث  لى أن ر نات إ
قر  1.2وأن خمس السكان ) ,بدخل أقل من دوالرٌن فً الٌوم فً ف شون  ملٌار نسمة( ٌعٌ

 (34)أي دوالرا واحدا. ,مدقع بنصؾ ذلك المبلػ

وإذا كااان الفقاار ٌنظاار إلٌااه علااى أنااه حالااة الحرمااان ماان العناصاار األساسااٌة 
ٌةالضرورٌة لإلنسانٌة للعٌش والتطور بالو ٌة والروح ٌة والعقل هذه  (35),كرامة الماد فإن 

لدول  فً ا عات  من المجتم سعة  شرائح وا لى  ها ع جالء انطباق تة توضح ب ظاهرة المقٌ ال
موت  قر واألمراض  13النامٌة. إذ تشٌر التقدٌرات إلى أنه كل سنة ٌ من الف ٌون طفل  مل

رروة  المؤكدو (36)المتصلة به. عد أن سوء توزٌع الموارد وتراكم ال فرط ت واالستهالك الم

شعوب  ٌة لل حو الحقوق المدن ٌاة وم تدمٌر الح لى  ٌؤدي إ ما  قر م بر  للف من األسباب الك
 وهوٌتها الرقافٌة.

قراء  من الحقوق سوءا وهكذا تزداد أوضاع الف عد  تً ت ٌاة ال من الح وٌحرمون 
ساء واألطفال  ما أن الن عانون األساسٌة لإلنسان. ك سةٌ ناك  ,أوضاعا بائ ٌون  900فه مل

بون قرءون وال ٌكت حد ,شخص ال ٌ سوء  اوأن وا من  عانً  لدون ٌ فال ٌو رة أط من رال
ته من حٌا لى  سة األو سنوات الخم خالل ال ٌة  مون  250وأن  (37),التؽذ فل ٌرؼ ٌون ط مل

لدعارة مزارع وا فً المصانع وال مل  صارع  ,على الع حٌن ٌ موت  35فً  لؾ طفل ال أ
 (38)ٌومٌا نتٌجة سوء التؽذٌة واألمراض.

ٌد  إن هذا التناقض الصارخ والتباٌن الفضٌع بٌن الشمال والجنوب ٌؤكد فعال تزا
ٌب  فً  Polarizationحدة التقط حد  لد الوا ضمن الب ٌة و من ناح طرفٌن  هذٌن ال بٌن 
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حدة  عام لألمم المت الشمال كما فً الجنوب من ناحٌة رانٌة. وفً هذا السٌاق عبر المدٌر ال
 فً الكلمات افتٌة:لبرامج التنمٌة عن الوضع 

The system of increasing polarization is leading our planet to a 

situation which is not only unethical but unhuman. Violence is 

threatening everywhere.
(39)

 

إن مصااادرة القااو  االسااتعمارٌة لرااروات الشااعوب المسااتعمرة وهٌمنتهااا علٌااه 
قلسنوات طوال ساه رم خل من  شمال و فً ال رروة   تمت فً ترسٌخ الفقر فً الجنوب وال

 وٌتجلى ذلك من العوامل افتٌة: ,مشاكل فً ؼاٌة من التعقٌد لألجٌال فً الجنوب

توفٌر  -أ قروض ل ستعمال ال تشجٌع حكومات دول الشمال القادة السٌاسٌٌن فً الجنوب با
فً لدفع عجلة التنمٌة. ؼٌر أن هذه والظروؾ المالئمة  األموال ؼالبا ما كانت تستعمل 
صة دول  ,األؼراض العسكرٌة ٌة وخا حدة األمرٌك ٌات المت نة للوال لدول المدا وكانت ا

 (40)أمرٌكا الالتٌنٌة ملزمة بدفع أسعار الفائدة أعلى بكرٌر من طاقتها.

عدٌل  -ب برامج الت نً  عت دول الجنوب بتب ٌة دف جارة الدول نة على الت إن سٌاسات الهٌم
كن على الهٌ هذا ول تم  كلً على أساس أن الجنوب ٌجب أن ٌوفر أكرر وٌنفق أقل. وقد 

ترة  فً الف لٌم. ف شً والصحً والتع حساب زٌادة نسبة البطالة وتخفٌض المستو  المعٌ
سنة  من  لى  1982الممتدة  ٌل  1990إ ٌرة بتحو لدول الفق مت ا ٌار دوالر  1.345قا مل

ماان  %25وهااذا ٌمراال  ,ة دفااع رأس الماااللسااد الفوائااد المسااتحقة علااى دٌونهااا وإعاااد
 (41)لدول الفقٌرة خالل تلك الفترة.لالتدفقات اإلجمالٌة 

ساهمت فاً  -ج فً دول الجناوب  مات الوطنٌاة  ٌر الدٌمقراطٌاة للحكو سات ؼ إن السٌا
مام المتسلطة زٌادة الفقر وتركٌز الرروة فً أٌادي النخب النافذة  نى اهت ٌر أد تً ال تع ال

ٌة لما تعانٌه الط تدمٌر األنظمة الفالح لى  هذه اإلجراءات إ قد أدت  قات المسحوقة. و ب
 التقلٌدٌة وتحوٌل األراضً إلى اإلنتاج ؼٌر المستدٌم لؽرض التصدٌر.

وفااً الحقٌقااة فااإن تقلااٌص الفقاار ٌتوقااؾ علااى نماااذج التنمٌااة المعتماادة ومااد  
هااا. كمااا أن إلؽاااء المتاحااة فااً كال بلااد وكٌفٌااة اسااتؽالل األفاراد ل تلإلمكانٌااامالءمتهاا 

ٌة  لدخول بكٌف ٌع ا تم توز ما  لً إذا  قع العم فً الوا كن أن تتجسد  ٌة ٌم الفوارق االجتماع
هذه  رل  فً م عادلة وٌفسح لهم المجال فً المساهمة فً عملٌة صناعة القرار السٌاسً. و
فراد وصانعً  ٌدفع األ ما  حرب م شبح ال ٌب  نؾ وٌؽ توتر والع بؤر ال ستزول  األوضاع 

ب قرار ل هداؾ ال ٌق األ موارد لتحق سخٌر ال هود وت ٌة ذل الج ٌة التنمو ٌال الحال لة لألج النبٌ
 والمستقبلٌة.

 :الموقف الدولً من التنمٌة المستدامة-2

ما  جاه  له  ت جب فع ما ٌ سجم فٌ ٌزال ؼٌر من لدولً ال  قؾ ا قول أن المو ٌمكن ال
ساهم  التنموي للدولمسار فً ال تنتكاسااالٌواجه البشرٌة من مخاطر نتٌجة  ما  النامٌة م

فاع درجاة  خاص ارت شكل  قة بالبٌئاة وب خاطر المحد ٌد الم ئرة الفقار وتزا ساع دا فً ات
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طب بان الق لى المتجمد  حرارة األرض وذو ستمر ع شكل مخٌؾ والزحؾ الم شمالً ب ال
قة ال تدمٌر عالم وتخرٌب طب ؽابات سٌما ؼابة األمازون التً تعد الرئة التً ٌتنفس منها ال

 ث المٌاه والهواء واألرض.األزون وتلو

ستدامة  ٌة الم هوم التنم براز مف فً إ لذكر ,وٌعود الفضل  سبق ا ما  لى األمم  ,ك إ
فً  صناعٌة  لدول ال شين. إال أن تجمع ا هذا ال فً  تً عقدت  مؤتمرات ال بر ال حدة ع المت

خاص 1997بالٌابان سنة  Kyotoكٌوتو  له وهجه ال هذا  ,كان  فً  ندوبون  كن الم إذ تم
 (42)االتفاق على النقاط افتٌة: اللقاء من

عض  -أ فً ب لؾ  قاء التخ لى إب تؤدي إ تً  ٌة ال ستدامة بالكٌف ٌة الم سٌر التنم جب تف ال ٌ
 األنظمة مما ٌعٌقها فً تحقٌق آمالها المشروعة فً تحسٌن مستو  معٌشة سكانها. 

ٌجب أن تيخذ التنمٌة المستدامة بعٌن االعتبار الفوارق الموجودة فً أنماط  -ب
االستهالك والتوزٌع مع الحٌلولة دون االستدامة فً االستهالك المبالػ فٌه فً بعض 
األجزاء من العالم مناقضة بذلك الحالة المرعبة من الحرمان فً أجزاء أخر  من 

 المعمورة. 

لوعً  -ج سائدة لخلق ا قٌم ال فً أنظمة ال ٌرات  شاملة تؽ ستدامة ال ٌة الم أن تتضمن التنم
 اإلحساس الشامل بالمسؤولٌة والتضامن.الدولً الضروري و

لى الادور  -د ضا ع جب أن ٌشامل أٌ ستدامة ٌ ٌة الم من أجال التنم جامعً  عاون ال إن الت
 الجامعات فً الدول التً تعانً من نقص فً الموارد.تمارسه الحٌوي الذي 

 The International Association ofالدولٌة للجامعات  إن الجمعٌة -هز

Universities اتها  التنظٌمٌة وما لها من عالقات وما تملكه من ٌمن خالل إمكانو

من  خالل  هذا كله أن العوامل المساعدة التً تتوفر علٌها والشبكة الوظٌفٌة تستطٌع 
 ساهم فً تنفٌذ هذا اإلعالن.  ت

إال أن هاذا االتفاااق واجاه انتكاسااة كبٌاارة علاى إراار انساحاب الوالٌااات المتحاادة  
من  ,األمرٌكٌة منه مما جعل الدول األوروبٌة والٌابان تبدي الكرٌر من القلق واالمتعاض 

فً تخفٌض  هذا الموقؾ السلبً. وقد كان الهدؾ المتوخى من بروتوكول "كٌوتو" ٌتمرل 
بٌن  ما  ترة  فً الف مة  لدول المتقد لى  2008الؽازات المنبعرة من الصناعة فً ا . 2012إ

ٌة  ,%6ن ٌلً: الٌابا وكانت النسب المحددة كما حدة األمرٌك حاد  ,%7الوالٌات المت واالت
ٌةالوالٌات المتحدة  نسحاباوتكمن أسباب  (43).%8األوروبً  ها  األمرٌك قا لرؤٌت فً وف

ما  ٌة م ٌتم بفعال لن  بً(  حاد األورو بان واالت أن تخفٌض الؽازات فً الدول المتقدمة )الٌا
حاق  لى إل ضرار بٌؤدي إ فً ااأ ٌة  صناعات المحل ؽة بال ٌة. ل حدة األمرٌك ٌات المت لوال

قوي  سً  بعبارة أخر  إن انسحاب أمرٌكا من برتوكول "كٌوتو" سٌجعلها فً وضع تناف
مواقعهم  بان  بً و الٌا ضد  الدول و المناطق األخر .و نتٌجة لذلك سٌفقد االتحاد األورو

ند و دول  صٌن و اله ضد ال ستهم  تزداد مناف ٌة و  من ناح كا  ضد أمرٌ سٌة  بالتناف  اأورو
 (44)من ناحٌة أخر .الشرقٌة 
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سبتمبر  فً  ٌا  فً جنوب إفرٌق سبورغ  ٌز  2001وبانعقاد قمة جوهان كان الترك

عام أواضحا على ظاهرتً نمو الفقر وتدهور البٌئة. وقد  لرأي ال مام ا رارت هذه القمة اهت
تٌن خالل نقط ما :من  عات  ,أوله فً اجتما ها  فاوض حول تم الت مة  قة المقد فً أن الورٌ

هذه فً و ,وركنٌوٌ ما أن  سبورغ. ورانٌه مة جوهان ئذ لق قدم عند مة بالً )إندونٌسٌا( لت الق
ضرها  من  104ح رر  مة وأك لة وحكو ئٌس دو منهم  21000ر ندوب  9000شخص  م

ٌة و 8000و ٌر حكوم مات ؼ مون لمنظ صحافة. 4000ٌنت لون ال هذه  (45)ٌمر نت  ما كا و

قدر هذا ال شاركة و من الم سً واإلعالمً  التظاهرة لتصل هذا الحجم  من الصخب السٌا
 لوال أهمٌة الموضوع وخطورته على مستقبل البشرٌة.

كذا ٌتضاح تادعٌم مفهاوم التنمٌاة المساتدامة تحات الضاؽوط المتزاٌادة علاى   وه
جال  فً م بر   شركات ك سع  هدت ت لك تع مع ذ الحكومات والشركات العالمٌة. وتجاوبا 

حاد األورالكهرباء بتحمل مشارٌع الطاقة المستدامة فً  بد  االت بً والدول النامٌة. كما أ
ملٌون دوالر كمشاركة فً المٌدان الطاقوي. أما الوالٌات  700استعداده بتخصٌص مبلػ 

با  قدر  سترمارا  قدمت ا ٌون دوالر  133المتحدة األمرٌكٌة فقد  ها مل ٌون دوالر  43من مل
فة إلااى االهتمااام إضااا ,ملٌااون دوالر للفالحااة المسااتدامة 90و ,2003فااً الطاقااة ساانة 

تً تضر  ٌة ال جات الكٌماو بقضاٌا الصحة وتخفٌض األمراض الناجمة عن التلوث والمنت
 (46)بصحة اإلنسان.

مة ومؤشرا  عد انطالقة ها ها ت حدودٌتها إال أن إن هذه المساهمات وبالرؼم من م
ستد ٌة الم ٌة التنم سهااٌدل على التفاعل مع حتم قة فرضت نف صبحت حقٌ تً أ ما  ,مة ال ك

 بقوله: فً قمة "جوهانسبورغ" ,كوفً عنان ,األمٌن العام لألمم المتحدةأكد على ذلك 

The summit makes sustainable development a reality. This 

summit will put us on the path that reduces poverty while 

protecting the environment, a path that works for all peoples, rich 

and poor, today and tomorrow.
(47) 

مة تتشااكل باال وتيخاذ منعطفااا جدٌاادا لااد  اوهكاذا باادأت صااورة التنمٌاة المسااتد
تً تتحمل أوزار  لدولً ال مع ا فً المجت المجموعة الدولٌة كاألمم المتحدة والدول الفاعلة 

ٌوم. عالم ال فً  ها  سً ال حصر ل من م  شرٌة  هه الب ٌ ما تواج ٌد تحق ما أر تائج وإذا  ق ن
ضمار  هذا الم فً  ٌة  ساتها إٌجاب خالل مؤس من  ٌة  عة الدول لى المجمو ما ع صبح لزا ٌ

المعنٌاة أن تطارح البادائل الموضاوعٌة والواقعٌاة للتنمٌاة المساتدامة بشاكل منهجاً ماع 
 التركٌز على النماذج اإلنمائٌة التً تتوافق مع متطلبات العصر وقابلة لالستمرار.

ىة:ىىـــالخاتمــ
مة كاناات فااً بداٌااة اهااذه الدراسااة ٌمكاان القااول بااين التنمٌااة المسااتدماان خااالل 

جردا  ما م ها مفهو فً Abstract conceptظهور ضحا  قدما وا شهد ت بث أن  ما ل . و

قات  سات والتطبٌ من الدرا هوم  هذا المف ٌة  هوم. وتتجلى أهم لدقٌق للمف ظري ا ٌد الن التحد
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الجتماعٌااة والسٌاسااٌة والرقافٌااة فااً الجوانااب االقتصااادٌة واالمسااتدامة العملٌااة للتنمٌااة 
 والبٌئٌة.

مة اوواضااح أن لألماام المتحاادة دورا متمٌاازا فااً تقاادٌم مفهااوم التنمٌااة المسااتد 
صحافٌٌن.  فٌن وال ٌة والمرق ٌر الحكوم سمٌة والمنظمات ؼ ساط الر فً األو له  تروٌج  وال

سانً  عد اإلن تواؤه على الب هو اح صة  هة خا هوم نك هذا المف لذي ومما ساهم فً إعطاء  ا
ستد ٌة الم لكاأصبح ٌتصدر الطلٌعة كلما أرٌرت التنم عن ذ ٌز  ,مة. فضال  كان الترك قد  ف

ساواة  سان والم سلم والدٌمقراطٌة وحقوق اإلن ضاٌا كال من الق ٌد  ضا على العد واضحا أٌ
شؽٌل  سكن والت لٌم والصحة وال ومشاركة الجماعات المحلٌة لصناعة القرار وضمان التع

ستقبلٌة والتؽذٌة والتوزٌع ال ٌال الم ما لألج عادل للرروة لٌس لألجٌال الحاضرة فحسب وإن
كالبترول  جدد  تً ال تت لك ال سٌما ت حة  موارد المتا ستعمال ال شٌد ا نً تر هذا ٌع ضا. و أٌ

 والؽاز والمعادن.

شمال  ٌاء ال بٌن أؼن باٌن المرعب  عن الت عالم  فً ال لقد كشؾ الواقع االقتصادي 
جاوب ت دول الشمال نفسها. وفقراء الجنوب وحتى فً مجتمعا وبالرؼم مما ٌبدو وكينه ت

هذا الكوكب عالم  ,لمعضالت  سادة  طرؾ  من  عض االستحٌاء  لك ٌنطلً على ب فإن ذ
ها ٌبقى األمل قائما  ,الٌوم. ومع ذلك ما ل لدول ل هذه ا فً  ٌة  ٌر الحكوم على المنظمات ؼ

ا بإمكانٌااة اتخاااذ ماان أدوات الضااؽط والتاايرٌر والقاادرة علااى تعبئااة الجماااهٌر وتحسٌسااه
ؽد.  بل ال ٌوم ق ٌاء إجراءات وقائٌة ال طق تقتضً أن ٌتخلى األؼن جدٌات المن فإن أب نا  وه

فإن  قراء  ما الف عن أنانٌتهم فً جمع الرروة دون اكتراث بمن حولهم وبالمستقبل أٌضا. وأ
طرؾ  ,بلٌتهم تكمن فً فساد حكامهم وتجبرهم على شعوبهم ومن رم فإن أخذ الحرٌة من 

لة  هذه قرار كفٌ فً ال شاركتها  فرض م شعوب و فٌض ال ٌة وتخ ٌق الدٌمقراط سبة بتحق ن
كن  ندها ٌم ستدتجسٌد الفقر واألمراض والتلوث البٌئً. وع ٌة الم مة على امضامٌن التنم

 أرض الواقع.
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