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 التنمية املستدامة .. من أين ؟ وإىل أين ؟

 5102أكتٍتش  4: فٕ خشٖذْ أخثاس الخلٗح تاسٖخ الًشش

 صكشٖا خًدٕ كتٍسذالتقلم: 

 

 

كثررش فررٕ اٌ٘يررٓ اتخٗررشْ تررذاٌل نمرر لل سالتًهٗررٓ الهنررتذانٓ   ٌأ ررث ًا 
يدذِا فٕ كل خشٖذْ ٌنرغ كرل يشرشْ أخثراس  ٌأ رثل الدهٗرغ ٖذيرذو تّرا          
فّزا ٖشت ّا تاالقتماد  ٌرلك ٖدشِا ي ٍ النٗاسٓ  ٌا٘خشٌو ٖؼتقذٌو 
أيّا خضء أ ٗل نى الهدتهغ  ٌالهّتهرٍو تالثٗةرٓ ٖقنرٍو ًٌٖراف ٍو ػرى      

هم لل ػلى اػتثراس أيرُ  رذس ػرًّم  ٌاسرتهش ٌٖنرتهش الدرذل فرٕ         ِزا ال
الٍطى الؼشتٕ كالؼادْ ػلى نثل ِرزَ اتنرٍس فتعرٗغ ال قرافا  فرالهٍاطى      

 – الٗرٍ   –الؼشتٕ أ ثل ال ّٖتم تهثل ِزَ الهمر ل ا  تقرذس نرا ّٖرتم     
لقهٓ لُ ٌتِل تٗتُ  ٌٍِ ٖ لم تهًضل ٖؤٌُٖ  ٌخا ٓ ػًذنا ٖشى  تتٍفٗش

تشٖررذ تٗررأنن أيررأ »ًررٍو ٌِررٕ ت ررً ى تشررؼاسا  تشاقررٓ نثررل إػاليررا  الث
أيرأ اللرمنن ٌي رى يًنرز تؼرذ أو      »آسف لٗس ِزا ٍِ الشؼاس ٌإيها « ت لم

  آسف نرشْ أخرشى ٖثرذٌ أيرٕ ينرٗأ الشرؼاس الثرشا         «يهتص دنك ٌػهشو
 نالزٔ تشفؼُ الثًٍو أنا  الهٍاطى الزٔ ٖ لم

نٓ  ٌتؼرذ أو يؼشفّرا   ػهٍنًا  دػٍيا ينّرم نرارا يؼًرٕ تالتًهٗرٓ الهنرتذا     
 نسً اٌل أو يؼشف كٗف ٖهكى أو ي ثقّا ػلى ٌاقؼًا الهؼاشٕ
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 ؟ كٗف ينّم التًهٗٓ الهنتذانٓ
 التًهٗررٓ –ٖاللررأ أو كلهررٓ سالتًهٗررٓ الهنررتذانٓ  نكٍيررٓ نررى شرر شٖى     

كلهٓ نًّا نؼًى ٖدة أو يؼشفرُ لترى    ٌلكل – ٌاالستذانٓ أٌ الهنتذانٓ
 نيكشس ندهل الكلهٓ كلّا

 

 أٌالً: التًهٗٓ
ٍٖخذ فٕ الكرشْ اتسيرٗٓ  فرٕ تاطًّرا أٌ ػلرى سر  ّا كثٗرش نرى الهرٍاسد          
ال ثٗؼٗٓ التٕ ٖهكى االستنادْ نًّا ٌال ٗاْ ػلّٗرا  ٌستهرا كثٗرش نًّرا ال     
ٖهكى االستغًاء ػًُ  فنٕ تاطى اتسض ٌفٕ التكاٌٖى الدٍٗلٍخٗٓ تٍخرذ  

لزٔ تكٍو نًز نالٖرٗى  ت اس نى الًنط ٌنى الن م ال دشٔ ٌالغاص ال ثٗؼٕ ا
النررًٗى تنؼررل كثٗررش نررى الؼٍانررل ال ثٗؼٗررٓ  ِررزَ التكرراٌٖى ٖهكررى أو      
ٖنتخذنّا اإلينراو فرٕ كثٗرش نرى اتنرٍس فّرٕ طاقرٓ نخضيرٓ نرى تراطى           
اتسض  ٌتالنؼل است اع إينراو الؼمرش ال رذٖس اسرتخذا  ِرزَ الهرٍاسد       
 كٍقررٍد ٌنمررادس ٌقررٍد فررايتح نًّررا الكّشترراء ٌأيرراس الؼررالم تّررا  تررل         
استخذنّا فخشج تٍاس تّا الستكشاف تاطى اتسض ٌخٍف اله ٗ را   

 نٌالنشاؽ الكٍيٕ فٕ النعاء
ٌػلى س ل اتسض  الغاترا  ٌاتيّراس ٌالث راس ٌنمرادس طثٗؼٗرٓ تّرا نرى        
 نالهٍاسد التٕ ٌفش  لإليناو طؼانُ ٌنالتنُ ٌلٗاتُ ٌنًضلُ ٌكل شٕء

الكثٗرش  ٌلكرى اإلينراو    ٌالكشْ اتسيٗٓ ٌفٗشْ ٌتّا نى تلك الهٍاسد الشٕء 
خالل سللتُ التاسٖخٗٓ فٕ الؼمش القذٖم لم ٖنتكشف كرل تلرك الهرٍاسد    
ٌتالتالٕ لم ٖنتنذ نًّا إلرى أقمرى الرذسخا   ٌإيهرا هلرأ ِرزَ الهرٍاسد        
تتدهغ ٌستها تتشاكم لتى تذاٖا  القرشو الؼشرشٖى ػًرذنا تهكرى اإلينراو      
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لاخا  اإليناو فرٕ  نى أو ٖ ٍل الهٍاسد إلى فٍافذ ٌسلغ ٌخذنا  تقاتل 
 نلٗاتُ

الًّررٍض ػلررى  ِررٕ – ٖمررنّا الررذكتٍس ن هررذ القمررا  كهررا –فالتًهٗررٓ 
ت ٍٖررل الؼًا ررش الثٗةٗررٓ ال ثٗؼٗررٓ إلررى  ررشٌْ تقاتررل لاخررا  اإلينرراو     
ٌسغثاتُ  لتى ٌإو كايأ تلك الؼًا ش غٗرش ننٗرذْ فرٕ لرذ راتّرا ٌٖؼتثرش       

 نالثؼض أيّا نى الهٍاد غٗش الًافؼٓ
ًٖهررٍ ػلررى الثشتقررال ٌالخثررض كرراو ٖؼررذ نررى الهررٍاد    الررزٔ – نثلًررا –فررالن ش 

الهلٍ ٓ لقرشٌو ػذٖرذْ  ٌلكرى ػًرذنا اكتشرف الؼرالم سفلهرًح  أو ننرتضسع         
الن ش ت ٗ ُ ِالٓ دافشٖٓ خالٗٓ نرى الًهرٍ الثكتٗرشٔ ػرشف ٌػرشف الؼرالم       
تؼذَ أو تلك الًٍػٗٓ نى الن شٖا  تًرتح نرا ػرشف تؼرذ رلرك تالهعرادا        

الثشرشٖٓ نرى كثٗرش نرى اتنرشاض الترٕ كايرأ ترٍدٔ          ال ٍٖٗٓ التٕ أيقرز  
 نت ٗاْ الكثٗش نى الثشش

ٌالٗرٍ  تنررتخذ  الن شٖررا  فررٕ الؼذٖررذ نررى المررًاػا  كئيترراج اتدٌٖررٓ  
الهختلنٓ ٌفٕ  ًاػٓ الرتخلص نرى الًناٖرا  ٌفرٕ  رًاػٓ النٗتانًٗرا        
ٌفٕ  ًاػٓ الؼذٖذ نى اتغزٖٓ ٌنى أشّشِا اتخثاو  لٗس رلك ف نرة  

 .خذ  تؼض نى أيٍاع الن شٖرا  كغرزاء نثرل الهشرشٌ  ٌالنقرغ     ٌإيها تنت

ٌِزا ٖؼًٕ أو اإليناو لٍل تلك الكافًا  التٕ تؼشف سترالؼنى  إلرى  رشٌْ    
 نقاتلأ لاخٗاتُ الشخمٗٓ  ٌِزا ٖؼًٕ التًهٗٓ

ٌٖهكى أو ٖقاس ِزا الهثل ػلى نؼظم اتنرٍس ال ٗاتٗرٓ الترٕ ت رٗط تًرا      
اتسض  ٌالشٖاح التٕ تنرتخذ  الٗرٍ    الٍٗ  نثل الًنط الزٔ ٌخذ فٕ تاطى 
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ك اقٓ  الهاء تئنكايٗاتُ الشِٗثٓ ٌالزٔ ٖنتخذ  فرٕ أنرٍس ستهرا ال تخ رش     
 نػلى الثال  ٌأنٍس كثٗشْ

 

  ايًٗا: االستذانٓ
ٌػلى الشغم نى نؼشفتًا أو الهٍاسد فٕ الكشْ اتسيٗٓ سافش كلّا إلى الضٌال 

ٍاسد إلرى يرٍػٗى  نرٍاسد    نغ يّآٖ الؼالم فئو اتػشاف قانأ تتقنرٗم الهر  
 ننتدذدْ ٌنٍاسد غٗش نتدذدْ  ٌللهدهٍػتٗى أتؼاد كثٗشْ

 

 الهٍاسد الهتدذدْ -1
ٌِررٕ تلررك الهررٍاسد التررٕ ال تًعررة ٌإيهررا تتدررذد تاسررتهشاس  كال اقررٓ       
الشهنٗٓ ٌقٍْ الشٖاح ٌلشكٓ الهرذ ٌالدرضس تاإليرافٓ إلرى تٍاخرذ الغاترا        

   َ الهرٍاسد الهتدرذدْ تؼرذ نرى      ٌالهشاػٕ ٌالهضاسع ٌنمافذ النرهكن كرل ِرز
الررًظم الثٗةٗررٓ التررٕ ٖررذٖشِا ٌٖنررتغلّا اإلينرراو فٗ ررٍل ننرراساتّا       

 نٌتناػالتّا إلى إيتاج سلغ ٌخذنا  تقاتل لاخاتُ
فهررى الغاتررا  ٖ مررذ اإلينرراو ال مررٓ اتٌلررى نررى إيترراج اتشررداس  أٔ أو  
اإلينرراو ٖمررثل ػًمررشًا سفٗنررًٗا نررى ػًا ررش االسررتّالون ٌفررٕ نمررافذ    

ٖمثل اإليناو الؼًمش الثايٕ  لٗس إو اتسهاو يننّا تؼتثرش   اتسهاو
طثقٓ نى طثقا  الهنرتّلكٗى فرٕ ِرزا الًظرا  الثٗةرٕن أنرا فرٕ الهشاػرٕ         
فنٗتثذل اتسهاو تثؼض ال ٍٗايا  التٕ قا  ٍِ تاستةًاسرّا ٌٖقرٍ    
ٍِ تاستثهاسِا ت شٖقتُ فٕ استثهاس الهٍاسد ٌكزلك فرٕ الهرضاسع  لٗرس    

لغ رراء الًثاتررا  الثشٖررٓ ترراخشى قررا  ِررٍ تضساػتّررا نهررا  ٖقررٍ  تاسررتثذال ا
 ناستايس نى يثاتا 
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ٌفٕ كل تلك ال اال  ٌاتيظهٓ الثٗةٗرٓ اتستؼرٓ تؼتثرش الشرهس ٌػهلٗرٓ      
الثًاء العٍفٕ ِرٕ أسراس كرل تلرك التنراػال   فالغاترا  تتكرٍو تنؼرل         
ٌخررٍد الشررهس ٌكررزلك الهشاػررٕ ٌالهررضاسع ٌلتررى اتسررهاو ال ٖهكررى أو     

غٗش أو تاكل ٌتتغزى نى تلك الكتلٓ ال ٗرٓ الًثاتٗرٓ سال  الرة     تتكا ش نى
 نٌاتػشاب  الث شٖٓ التٕ تؼذ الهنتٍى اتٌل نى النلنلٓ الغزافٗٓ

 

 الهٍاسد غٗش الهتدذدْ -2
إو كًا قذ ػشفًا الهٍاسد الهتدرذدْ ػلرى أيّرا تلرك الهرٍاسد الترٕ ال تًعرة        

ٕ تًعة ٌٖهكى أو تًتّرٕ  فئوّ الهٍاسد غٗش الهتدذدْ ِٕ تلك الهٍاسد الت
فٕ غعٍو سًٍا  طٍٖلٓ أٌ قمٗشْ ٌلكًّا لتهًا سافشْ إلى الرضٌال  نثرل   
الًنط  الن م  الغاص ال ثٗؼٕ ٌستها الهٗاَ الدٍفٗٓ  فّزَ الهرٍاسد تكٍيرأ   
فررٕ طثقررا  اتسض نًررز الؼمررٍس النرر ٗقٓ التررٕ نررى المررؼة تقررذٖشِا   

طشٖرا   ػرى  – ستهرا  –ٌهلأ ًِاو نى غٗش أو تهس كرل تلرك القرشٌو ٌلكرى     
المذفٓ اكتشف ٌخٍدِرا اإلينراو  ٌتؼرذ رلرك ػرشف أيّرا تقاترل تؼرض         

 نلاخٗاتُ ٌت لؼاتُ فاستغلّا ت شٖقٓ أٌ تاخشى تخل رلك
كل تلك الهٍاسد أتالّا الخالا لإليناو  فاإليناو ٍِ الهشكض اتخالقٕ نى 
الخلا ٌٍِ النٗذ ٌالهّٗهى ػلرى اتسض ٌسرافش سركايّا نرى غٗرش الثشرش        
لٗس رلك ف نة ٌإيها الٍاقغ ٖقٍل إيُ لم تنخش ال ٍٗايرا  ٌالًثاترا    
لّزا اإليناو ف نة ٌإيها سخش  لُ اتيّراس ٌالث راس ترل لترى الشرهس      
ٌالقهش لٗندرش نرا تّرا نرى ينرغ لًٗتنرغ ٌٖ رشس نرا تّرا نرى طاقرٓ نكًٍيرٓ             

 نفٗنتنٗذ
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او  ٌإيهرا  إال أو القشآو الكشٖم ٖ ذد ِزَ النٗادْ فّٕ ال تؼًٕ أترذًا ال غٗر  
ِررٕ ِٗهًررٓ سلٗهررٓ ال أ ررش فّٗررا لتخشٖررة طرراف  ٌٌ ررآٖ لًٍيررٓ ػلررى   
 –اتسض ٌنٍاسدِررا ٌكافًاتّررا ٌنكٍياتّررا  فاإلسررال  ٖررشى الؼررالم كلررُ     

نرى الخرالا ٌػ اٖرا تّرذى إلرى اإلينراو        آٖا  – أخضافُ ٌتناسٖؼُ تدهٗغ
ء إٖزا فأ – الثششٔ تاال  الح –ٌتششذَ إلى ػظهٓ ِزا الخالا ٌػثقشٖتُ 

ٌتررذنٗش لل ثٗؼررٓ ٌفنرراد ٌقتررل لكافًاتررُ ال ٗررٓ ِررٍ ػهررل نشررٗى ٌآ ررم  
ٌسافررض لؼ رراء الخررالا ٌيرراكش لؼظهتررُ ٌقذستررُ ٖدررة أو ٖؼاقررة ػلٗررُ   

 نالههتّى لّا
ٌلٗس نالكرا ٌإيهرا الهالرك ِرٍ اذ الرزٔ       ٌ ٕ – اإلسال  فٕ –فاإليناو 

      ٕ  ٖ اسة ػلى المالل ٌال الل ٌٖثٗرة ترالثٍاب ٌالؼقراب فرٕ الرذيٗا التر
 نتؼتثش الذاس الهؤقتٓ أٌ فٕ ا٘خشْ التٕ تؼذ الذاس الذافهٓ

ٌػلُٗ فئوّ ػلى اإليناو أو ٖنتنٗذ نرى كرل الهرٍاسد ٌكرل تلرك ال اقرا        
سٍاء الهتدرذدْ أٌ غٗرش الهتدرذدْ ٌلكرى تاسرلٍب نترٍاصو ٌتقرذس لاخاترُ         
العررشٌسٖٓ  ٌنررى غٗررش أو ٖررذخل فررٕ ػهلٗررٓ االسررتغالل تلررك االسررتًضاف    

المررنتاو إو دخلتررا فررٕ ػهلٗررٓ االسررتنادْ نررى الهررٍاسد  ٌالدشررغن فّاترراو
ا لتلك الهٍاسد لتى ٌإو كايأ نرى الهرٍاسد   ا خ ٗشًفئيّها تنثثاو استًضافً

 نالهتدذدْ
فالكٍو ٖخعغ لًظا  لٍٗٔ ٖتنم تالذقٓ ٌالتٍاصو  فثّها تنتهش ال ٗاْ 
فررٕ ػالهًررا  فتتررٍاصو الررًظم الثٗةٗررٓ  ٌِررزا ٖؼًررٕ القررذسْ ػلررى االلتنررا   

كٍيا  يظا  تٗةٕ نؼٗى تاػذاد ٌكهٗا  نتًاسثٓ  فئرا يقمأ فئيّا ته
تتدررذد ٌإرا صاد  اسررتّلكأ تكهٗررا  كثٗررشْ لتررى تؼررٍد إلررى ٌيررؼّا      
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 8 –ال ثٗؼٕ  ٌِزا نا كاو اذ تؼالى ٖشٗش إلُٗ فٕ قٍلُ فٕ سرٍسْ الشػرذ   
  نتهقذاس ػًذَ شٕء ٌكلس

زٔ ٖمرل إلرى لرذ    ٌلكى ٌػلى الشغم نى رلك فرئوّ االسرتّالو الهتضاٖرذ الر    
االستًضاف ٌإلى ال ذ الرزٔ ال تنرت ٗغ فٗرُ ال ثٗؼرٓ أو تؼرٍض نرا فقرذ        
فئّو رلك ٖنثة إخرالال للرًظم الثٗةٗرٓ ٌلل ثٗؼرٓن فالغاترا  الترٕ تعراء        
طٍال اللٗل ٌالًّاس لٗتٍا ل الؼهل لٗالً يّراسًا فتق رغ اتشرداس تمرٍسْ ال     

ُ فرئوّ رلرك ٖؼرذ    ٖنت ٗغ الًظا  الثٗةٕ أو ٖتداٌص لدم نا ٖنتًضف نًر 
استًضافا ٌإِذاسا  ٌاله ٗ ا  التٕ تغضٌِا أسراطٗل النرنى لتمرٗذ أكثرش     
كهٗررٓ نررى اتسررهاو أكثررش نررى قررذسْ ِررزا الًظررا  الثٗةررٕ أو ٖؼٗررذ التررٍاصو 
ال ثٗؼٕ فئوّ ِزا ٖمثل إِذاسا لتى ٌإو كاو ٖخذ  الثشش  ػًذفرز تنرهى   

 نِزَ التًهٗٓ تًهٗٓ غٗش نتٍا لٓ أٌ غٗش ننتذانٓ
 

؟  ٖهكًًررا ا٘و أو ينّررم نررارا ٖؼًررٕ نمرر لل سالتًهٗررٓ الهنررتذانٓ   ِررل 
 ؟ ٌكٗف ٖهكى أو ينتثهش ننٍّ  التًهٗٓ الهنتذانٓ فٕ لٗاتًا الٍٗنٗٓ

 
 .ٌلٍل التًهٗٓ الهنتذانٓ ستكٍو لًا ٌقنا  فٕ اتساتٗغ القادنٓ

 

 

 

 


