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مفهوم التنمیة المستدامة

لتقریرهاوالتنمیةللبیئةالعالمیةاللجنةإعالنمعجاءالمستدامةالتنمیةمفهوم
:بأنهاالمستدامةالتنمیةعرفتوالتي،م١٩٨٧سنةالصادر"المشتركمستقبلنا"المعنون

تلبیةعلىالقادمةاألجیالبقدراتاإلخاللدونالحاضراحتیاجاتتلبيالتيالتنمیة"
ماأو"ریو"قمةفيم،١٩٩٢سنةفيالمستدامةالتنمیةمفهومترسخثم."احتیاجاته

تطورثم،٢١القرنبأجندةیسمىماعنهاانبثقالتي،بالبرازیلاألرضبقمةیعرف
منوذلكالبیولوجي،والتنوعالطبیعیةالمواردعلىالحفاظلیشملم٢٠٠٢سنةفيالمفهوم
.جوهانسبرجقمةخالل

القیوداالعتبارفيتأخذالتيالتنمیة":أنهاتعنيالمستدامةالتنمیةعامةوبصفة
استخدامفيالتبذیرعدموهيأالالتنمیة،جهدعلىالبیئةتفرضهاالتيالرئیسةالثالثة
نفسها،تجدیدعلىقدرتهابحدودالمتجددةالمواردباستخداموااللتزامالناضبة،الموارد
."مخلفاتمنالتنمیةجهدفیهایلقیهماهضمعلىالبیئةقدرةتجاوزوعدم





::أبعاد التنمیة المستدامةأبعاد التنمیة المستدامة

للتنمیة االقتصاديلبعد ا-)١
:المستدامة

.إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة-
مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث -

.وعن معالجته
.تقلیص تبعیة البلدان النامیة-
.المواردفي توزیع المساواة -
.العسكرياإلنفاق تقلیص -

:للتنمیة المستدامةالبشريبعد ال-)٢
.تثبیت النمو الدیموغرافي-
النهوض ، بحیث أهمیة توزیع السكان-

النشیطة للمساعدة على الریفیة بالتنمیة 
، للحد من المدنإبطاء حركة الهجرة إلى 

.للتحضراآلثار البیئیة 
.االستخدام الكامل للموارد البشریة-
.الصحة والتعلیم-
.المرأةدور أهمیة -
.الحكمالدیمقراطي التشاركي في األسلوب -

للتنمیة البعد البیئي -)٣
:المستدامة

التربة، إتالف الحمایة من -
استعمال المبیدات، تدمیر 

.والمصایدالغطاء النباتي 
.الطبیعیةحمایة الموارد -
حد المیاه أي وضع صیانة -

لالستخدامات المبددة وتحسین 
.المیاهكفاءة شبكات 

تقلیص مالجئ األنواع -
.البیولوجیة

حمایة المناخ من االحتباس -
.الحراري

:للتنمیة المستدامة التكنولوجي بعدال-)٤
الصناعیة ، بحیث تكنولوجیات أنظف في المرافق استعمال -

من استھالك الطاقة وغیرھا من الموارد الطبیعیة إلى تقلص 
.حدأدنى 

.الزاجرةاألخذ بالتكنولوجیات المحسنة وبالنصوص القانونیة -





::أسس التنمیة المستدامةأسس التنمیة المستدامة
:  أساسیین كالهما حق من حقوق االنسان وهماتعتمد التنمیة المستدامة على تحقیق أمرین 

في حمایة البیئة الحق الحق في التنمیة

فيبالبرازیل دي جانیرو بصفة أساسیة ضمن إعالن ریومجموعة من األسسوضعوانطالقا من ذلك تم 
:اآلتيك١٦والمبدأ ٨إلى ٣من مبادئه 

.االستخدام المتواصل للموارد الطبیعیة-
.اندماج الحیاة البیئیة مع التنمیة االقتصادیة-
.الحق في التنمیة-
.التوزیع العادل للموارد بین الجیل الحالي واألجیال القادمة-
.تحمیل المتسبب في التلوث بنفقات التلوث-





األھداف اإلنمائیة لأللفیةاألھداف اإلنمائیة لأللفیةأوأوالمرامي اإلنمائیة لأللفیةالمرامي اإلنمائیة لأللفیة
Millennium Development Goals, MDGsMillennium Development Goals, MDGs))

اتفقت الدول األعضاء فيھي • ١٩٢منظمة األمم المتحدة، وعددھا ثمانیة مراٍم

.٢٠١٥منظمة دولیة، على تحقیقھا بحلول سنة ٢٣دولة، وما ال یقل عن 

الذي تم توقیعھ في لأللفیةإعالن األمم المتحدة تنطلق ھذه المرامي من•

بمكافحة األمم المتحدةوالذي ُیلزم الدول األعضاء في منظمة٢٠٠٠سبتمبر 

.والتمییز ضد المرأةواألمیةالفقر والجوع واألمراض

.المراميتوجد أھداف ومؤشرات لقیاس التقدم نحو تحقیق ھذه •



لأللفیةنظرة على تقدم أفریقیا في تحقیق األھداف اإلنمائیة 
نحو بلوغ الغایات والمؤشراتالحالةالھدف أفضل الدول تقدماً

القضاء على الفقر المدقع 
خارج المساروالجوع

. تونس–المغرب–غینیا–الجابون–مصر) أ-١(الغایة 
.زیمبابوي- توجو- أثیوبیا-بوركینافاسو) ب-١(الغایة 
. تونس- جنوب أفریقیا- غینیا بیساو- مالي-غانا-مصر- بنین-الجزائر) ج-١(الغایة 

في المسارتحقیق تعلیم ابتدائي شامل
. رواندا-ساوتومي وبرنسیب- مصر-الجزائر) ١- ٢(المؤشر 
زامبیا-تنزانیا-المغرب-غانا) ٢- ٢(المؤشر 

تعزیز المساواة بین الجنسین 
في المساروتمكین المرأة

.  رواندا-موریشیوس-ساوتومي و برنسیب-غانا-جامبیا) ١- ٣(المؤشر 
.  جنوب أفریقیا- أثیوبیا- بتسوانا) ٢- ٣(المؤشر 
.  جنوب أفریقیا-سیشل-رواندا- موزمبیق- أنجوال) ٣- ٣(المؤشر 

خارج المسارتخفیض معدالت وفیات األطفال 
. تونس- سیشل-رواندا-ماالوي-لیبیا-لیبیریا-مصر) ٢-٤(والمؤشر ) ١- ٤(المؤشر 

خارج المساراإلنجابیةتحسین الصحة 
ساوتومي -تونس–موریشیوس -رواندا-لیبیا-اریتریا–مصر - غینیا االستوائیة) أ-٥(الغایة 

- و برنسیب
.  سوازیالند-جنوب أفریقیا- رواندا-غینیا بیساو-غانا–مصر ) ب-٥(الغایة 

مكافحة فیروس اإلیدز 
في المساروالمالریا وغیرھا من األمراض 

. زیمبابوي–جنوب أفریقیا -نامیبیا- ساحل العاج) أ-٦(الغایة 
.  رواندا-نامیبیا-جزر القمر- بتسوانا) ب-٦(الغایة 
-ساوتومي و برنسیب- موریشیوس- لیبیا-مصر-الرأس األخضر-الجزائر) ج-٦(الغایة 

.  تونس-السودان

خارج المسار. كفالة االستدامة البیئیة
.  نیجیریا-المغرب-الجابون-مصر) أ-٧(الغایة 
–مالي - لیبیا- أثیوبیا-مصر-جزر القمر- بوركینافاسو-بتسوانا-الجزائر) ب-٧(الغایة 

.  سوازیالند-نامیبیا- موریشیوس
إقامة شراكة عالمیة من أجل 

.  زامبیا-أوغندا-السودان- سیشل-رواندا-لیبیا-كینیا) ف-٨(الغایة خارج المسارالتنمیة

Source: Economic Commission for Africa (ECA), Africa Sustainable Development Report, (Addis Ababa: ECA, 2017).



رؤیة عالمیة ُمتكاملةرؤیة عالمیة ُمتكاملة

.٢٠٣٠ُخطة التنمیة الُمستدامة •

رئیسیا١٧ً• .ھدفاً

بھا١٦٩• ُمتصالً فرعیاً .ھدفاً









لھذا لن یقتصر التأثیر على توقیت التنفیذ  تبعاً
...فقط، بل سیتعداه إلى آلیة العمل أیضاً

المتفقالخطةوفقتتملن٢٠٢٠لسنةالمقررةفاالجتماعات•
األممتنظمھاالتيالسنویةالسیاسیةالقمةسیماوالعلیھا،

ملمناقشة)تموز(یولیوفيالمتحدة .األھدافتحقیقفيالتقدُّ
لتالقمةألنكبیرة،خسارةھذافيیكونالوقد إلىتحوَّ
.الفولكلورمننوع

سیؤديالدولیةوالمنظماتالحكومیةالھیئاتعملانحسار•
.القراراتواتخاذالسیاساتمناقشةفيتأخیرإلى



لھذا لن یقتصر التأثیر على توقیت التنفیذ  لھذا لن یقتصر التأثیر على توقیت التنفیذ تبعاً تبعاً
......فقط، بل سیتعداه إلى آلیة العمل أیضاًفقط، بل سیتعداه إلى آلیة العمل أیضاً

واسعة على الصعید العالمي؛• قلصت فرص ضغوطاً

.التنمیة االقتصادیة على المدى المتوسط



أما اآلثار السلبية املباشرة فتطال مجيع األهداف،



،على حنو مذهلتراجعا 

ع 
ُّ
.األعضاء اجلدد إىل نادي الفقراء واجلياعدخول ماليني مع توق



أما اآلثار السلبية املباشرة فتطال مجيع األهداف،



،للوباءاألوىلالضحيةالصحةكانتقد
العاملفخسر

ّ
مكل

ُّ
،األخريةالسنواتخاللحصلتقد

علىالطارئالوضعمعاجلةإىلاملتوافرةاإلمكاناتتوجيهبعد
.الشاملةالصحيةالرعايةحساب



أما اآلثار السلبية املباشرة فتطال مجيع األهداف،



الدراسة الطالب من صفوف ُأصيب بضربة موجعة مع خروج 
النظامية، 

البىن التحتية املالئمة يف كثري من الدول الفقرية لتأمني وضعف 
.التعليم عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت



في بعض الدول إثبات المواطنین والطالب قدرتھم 

على العمل والدراسة من المنزل، وھو ما أدى إلى 

عدم إھدار الوقت والجھد أثناء انتقالھم من منازلھم 

ألماكن العمل؛ مما انعكس لیصبح الكثیرون ُمنتجین 

...أكثر عن ذي قبل 



أما اآلثار السلبية املباشرة فتطال مجيع األهداف،



ى
ّ
الأعداديفالنقصأد

ّ
الكهرباءشبكاتيفأعطالإىلالصيانةعم

،املوجودة

أوقفكما
ُ
االستثماراتتراجع

َ
جديدة،إنتاجحمطاتبناء

ٌ
سواء

.املتجددةأوالتقليديةاملصادرتعتمدمامنها



الطاقةيفاالستثماراتشهدتالعاملية،الطاقةوكالةأرقامووفق
األخرية،الشهورخاللالتاريخيفهلااخنفاضأضخم

عومن
ّ
السنةهذهنهايةمع%٢٠بنسبةترتاجعأناملتوق

ر.دوالرًامليار٤٠٠يوازيماأياملاضية،بالسنةمقارنة
ّ
وحتذ

سيعيقكماالطاقةإمداداتعلىسيؤثرهذاأنمنالوكالة
ل

ُّ
.النظيفةالطاقةمصادرإىلالتحو



أما اآلثار السلبية املباشرة فتطال مجيع األهداف،



لت يف انهيار اقتصادي غري 
ّ
.مسبوقصدمة متث

.لوظائفهماآلالف وخسارة عشرات 



أما اآلثار السلبية املباشرة فتطال مجيع األهداف،



سلبًاستؤثرالراهنةاألوضاعأنفالواقعالتمنيات،كانتمهما
التزاماتعلى

ّ
رمناحلد

ُّ
فرتضكانحيثاملناخي،التغي

ُ
أني

للعملسنويًادوالرمليارمئةضخباريس،اتفاقيةوفقيبدأ،
ثابتمتويلغيابويف.السنةهذهالناميةالدوليفاملناخي
ضلناألمد،وطويلةعمليةلتدابري

ّ
عو

ُ
االخنفاضالتأخريهذاعني

.النقلووسائلالصناعةعنالنامجةاالنبعاثاتيفالوقتي



ة
ّ
يف املقابل، تربز مؤشرات إجيابي



: أوالً
السكانیة والقدرة االستیعابیة لمدن المستقبلالزیادة 

•ً یصلأنُیتوقعكوروناأزمةقبلماالمتحدةاألمملتقدیراتطبقا
بعدیزیدوأن.٢٠٣٠عامنسمةملیار٨.٥إلىالعالمسكانعدد
بعدیصلثم،٢٠٥٠عامحلولمعنسمةملیار٩.٧إلىذلك
.٢١٠٠عامبحلولنسمةملیار١١.٢إلىذلك

فيالحالھوكما- التوقعاتھذهأنإلىالتقدیراتأشارتوكما•
متوسطمتغیرإلىتستندوإنماتماما،یقینیةلیست-التوقعاتكل

لمالتيالبلدانفيالخصوبةانخفاضیفترضالذيالتقدیرات،
فيطفیفةزیادةعنفضالسائدا،الكبیرةاألسرنمطفیھایزل

طفالنفیھاامرأةلكلالتيالبلدانمنكثیرفيالخصوبةمعدل
فيالعمراناحتماالتتتحسنأنوُیتوقع.المتوسطفيأقلأو

.البلدانجمیع



النمونصفمنأكثریحدثأنتوقعالتقدیرات،لذاتوطبقا•
في٢٠٥٠وعامالحاضرزماننابینالعالميالسكاني
المناطقفيسكانينمومعدلأعلىالقارةلتصبحأفریقیا،

الرئیسیة،
أوروبیةبلدا٥٥فيالسكانعددینخفضأنُیتوقعحینفي•

السكاننسبةتنخفضأنُیتوقعحیث.٢٠٥٠عامحلولمع
ھذاحلولمعالمائةفي١٥منأكثربنسبةبلدانعدةفي

.العام
الدولموقعیأتيوالمنخفض،المرتفعالمعدلبینوما•

تقریًبا،عقودثالثةكلسكانھاعددیتضاعفالذيالعربیة
عامنسمةملیون٤٣٠نحومنیرتفعأنالمتوقعفمنولذا

.٢٠٥٠عامنسمةملیون٨٥١إلى٢٠١٩



وما یھمنا في ھذه التقدیرات اإلحصائیة ھو نسبة 
نمو الزیادة السكانیة بین األریاف والمدن، إذ إن ھذه 
الزیادة لن تكون بالتساوي بینھما، بناء على طبیعة 

في المائة من ٥٥التوزیع الراھنة، فإذا كان نحو 
في المائة ٤٥سكان العالم یعیشون في المدن مقابل 
یعیشون في األریاف،



ماذا یعني كل ما سبق؟ وما تأثیر ذلك على التخطیط 
المستقبلي للمدن؟ وما عالقتھ بانتشار جائحة كورونا 
أو غیرھا من األزمات البیئیة التي یمكن أن تواجھ 

مدن المستقبل؟



اإلجابة على ھذه التساؤالت تكمن في حجم اإلجابة على ھذه التساؤالت تكمن في حجم 
التحدیات التي ستواجھھا الحكومات في ضوء التحدیات التي ستواجھھا الحكومات في ضوء 

تسارع التحول الحضريتسارع التحول الحضري

سبیلفيسواءجھودھامضاعفةمنھااألمریتطلبحیث•
للحدفیھاالعیشجاذبیةوتعزیزالریفیة،المناطقتنمیةمواصلة

تنمیةعلىالعملسبیلفيأوالمدن،إلىالداخلیةالھجرةمن
المتزایدة،السكانأعداداستیعابعلىقادرةتصبحلكيالمدن

ظلفيخاصةالمعیشةمستویاتتحسینعلىالعملمع
حیثالبیئة،علىوخطورتھاالمدنواقععنالسلبیةالتقدیرات

ولكنھاالعالم،أراضيمساحةمنفقط%٢نسبةالمدنتشغل
%٧٠وللطاقة،العالمياالستھالكمن%٦٠منأكثرتمثل
المخلفاتمن%٧٠والحراري،االحتباسغازاتانبعاثاتمن

.العالمیة



المدنتنمیةعلىللعملالتوجھحالةفيفإنھثم،ومن•
رؤیةعنالبحثإزاءنكونالسكانیة،الزیادةالستیعاب

الھادفةالحكومیةالجھودفيالمتمثلالراھنللواقعمغایرة
إلىوتحویلھاالعشوائیاتمنالمدنتخلیصعلىالعملإلى
بأسعارألھلھاكافیةمساكنتوفربحیثومستدامةآمنةمدن

وخدماتخضراءومساحاتحدیثةنقلوسائلمعمناسبة
،سریعةحكومیة

عنالبحثتطلبتاألخیرةالوباءأزمةأفرزتھماأنإال•
أكدتإذالمدن،ھذهوبناءتخطیطكیفیةفيتقلیدیةغیررؤى
المنظومةفيالتصمیماتمنأخرىأنواعتضافرأھمیةعلى

المدن،لھذهالتخطیطیة



ً مدن صحیة وتكنولوجیة... مدن المستقبل: ثانیا



مغایرةبعیناألفریقیةالدولتنظرأنفيضرورةبلأھمیةثمة•
عندالمعیشیةأوالحیاتیةالمجاالتمنلكثیرمختلفةوبرؤیة
.للمستقبلالتخطیط

مراعاتھایجبجدیدةأبعادعنكشفتالراھنةاألزمةتداعیات•
إذالمھم،االقتصاديدورھاعلىحفاظاًالمستقبلمدنبناءعند

%٨٠نحوتولیدفيالتقدیراتلبعضطبقاًالكبرىالمدنتسھم
.العالممستوىعلىاإلجماليالمحليالناتجمن

فيالمواطنینبقاءكوروناجائحةلمواجھةالحاجةتطلبت•
وھووانتشاره،الوباءلتفشيومنعاًصحتھمعلىحفاظاًالمنازل

الزاویةكحجراإلنترنتشبكةعلىالكلياالعتمادجعلما
.األعمالأوالمھامكافةإتمامفيالرئیسي

الحكوماتبقدرةمرھونتحدیاتھمعوالتعاملالمستقبلبناء•
لتخطیطوفقاًالمستقبلیةمدنھابناءفيالنظرإعادةعلى

تلكأفرزتھاالتيوالتھدیداتالمخاطرتقدیراتھفيیأخذعمراني
.العالمیةالجائحة



التحتیةالبنیةودعمالذكیةالمدنتشیید

یعدلمبالتكنولوجیا،المستقبلیةللمشروعات

المتغیراتظلفيحیاتیة،ضرورةوإنمارفاھیة

وتزایدكوروناجائحةبعدالحیاةعلىطرأتالتي

.القطاعاتلجمیعالرقميالتحولأھمیة



•ً أوراقھ،ترتیبإعادةالعقاريالقطاعمنیتطلبجدیداًواقعا
غرفةتتضمنمختلفةسكنیةوحداتإلىالحاجةتزدادحیث

صالحةتكونبحیثكبیرةبفراغاتاالستخداممتعددة
الفنادقمنجدیدةلنماذجسنحتاجكمامعاً،والعملللمعیشة

جامعاتوكذلكالمباشر،غیرالتواصلعلىتعتمدالتي
.بعدعنالتعلیمعلىتركزومدارس

أفكارالبتكاراألعماللروادفرصةتملالتحوالتھذه•
.بسھولةاألعمالتأدیةعلىتساعدجدیدة



%٧٠و٦٠بینمالیمثلحجمھتزایداإللكترونيالتسوق•

ولكنالحالیة،الفترةفيللبیعالعقاریةالشركاتأسالیبمن

إلكترونیاًالبیععملیاتإتمامعلىأسرعالعملذلكیتطلب

بالتوقیعتسمحالتشریعیةالتعدیالتبعضخاللمنأیًضا،

.إلكترونیةبأخرىالبنكیةالشیكاتواستبدالاإللكتروني



ة
ّ
يف املقابل، تربز مؤشرات إجيابي



تكاتف جمیع الُمجتماعات لمواجھة ُمعضلة مشتركة تكاتف جمیع الُمجتماعات لمواجھة ُمعضلة مشتركة 

بغض النظر عن البُعد الجغرافيبغض النظر عن البُعد الجغرافي

تعاون ُمتعدد األطرافتعاون ُمتعدد األطراف

فرص لتبادل الخبرات الُمشتركةفرص لتبادل الخبرات الُمشتركة

التعلم من التجارب الناجحة واإلخفاقاتالتعلم من التجارب الناجحة واإلخفاقات



ة
ّ
يف املقابل، تربز مؤشرات إجيابي

رعاية البيئة





التيالشعبویةوالحركاتالبلدان،بعضفياالنعزالیةالنزعاتورغم•

االتحادأعلنفقدالمناخ،لتغیُّروالتصديالبیئةرعایةبتدابیرتستخف

إضافيبمبلغاالتحادلدول"التعافيصندوق"َخصَّ عندمااألوروبي،

باعتمادمشروطةستكونالمساعداتأندوالر،ملیار٧٥٠قدره

فیھابماوالخاص،العامالقطاعینمشاریععلىتنعكسخضراءسیاسات

.النظیفوالنقلالمتجددةوالطاقةالمبانيكفاءة



الغنیةالغنیةالدولالدولفيفيواالقتصادیةواالقتصادیةواالجتماعیةواالجتماعیةالصحیةالصحیةالتحّدیاتالتحّدیاتلمعالجةلمعالجةالموّجھةالموّجھةواألموالواألموالالمعلنةالمعلنةالسیاساتالسیاساتكانتكانتإذاإذا

،،المحلّيالمحلّيالمستوىالمستوىعلىعلىاالعتباراالعتبارفيفيالمستدامةالمستدامةالتنمیةالتنمیةأھدافأھدافتحقیقتحقیقستأخذستأخذ

للتنفیذمساعداتإلىتحتاجالتيالنامیةالدولعنفماذا• ؟المطلوبالتحوُّ

سواٌءالنامیة،الدولفيواالستثماراتوالقروضالھباتعلىالعالمياالقتصادياالنھیارانعكاساتھيما•

الخاص؟القطاعأمالتنمیةصنادیقأمالحكوماتمنأكانت

ي الكبريهنا 
ّ
.سيكون التحد



ومن ثم فقد تقوض التداعیات الُمصاحبة للجائحة 

فرص تحقیق ُخطة التنمیة الُمستدامة بالقارة 

، مع تفاقم حجم الخسائر ٢٠٣٠األفریقیة بحلول عام 

.التي أصابت االقتصادات الھشة لدولھا



داخلیًااقتصاداتهاالنقاذهائلةأموالضخإلىالمانحةالدولحاجة•

.الخارجیةللمساعداتمخصصهوماعلىضغطًاسیشّكل

وصنادیقالدولیةالمنظماتمیزانیاتفيالدولمساهماتوستتدنى•

.التنمیة

الالعبین،جمیعمنجدیدةمقاربةیستدعيهذا•

صعوبةأكثرسيصبحواالستثماراتاألموالاستقطابألن
الفسادومكافحةالرشيدةاحلوكمةأهمهالشروط،وخيضع

تذهبوالضمانات،علىاخلارجياملستثمرفيحصلوالكفاءة،
.هدرًاواهلباتالقروض



الُمتعلقةالُمتعلقةالعامةالعامةالھیكلیةالھیكلیةباإلصالحاتباإلصالحاتبالتعجیلبالتعجیلاألزمةاألزمةتدفعتدفع••

الشمولالشمولوتفعیلوتفعیلالُمنتظمة،الُمنتظمة،غیرغیروالعمالةوالعمالةاالجتماعیة،االجتماعیة،بالحمایةبالحمایة

..الرسميالرسميللقطاعللقطاعالرسميالرسميغیرغیرالقطاعالقطاعمنمنواإلنتقالواإلنتقالالمالي،المالي،

التوریداتالتوریداتسالسلسالسلعلىعلىواإلعتمادواإلعتمادالمحلي،المحلي،اإلنتاجاإلنتاجزیادةزیادةأھمیةأھمیة••

..العالمیةالعالمیةوالتوریداتوالتوریداتاإلنتاجاإلنتاجسالسلسالسلمنمنبدالًبدالًواإلقلیمیةواإلقلیمیةالمحلیةالمحلیة



خامتة
التنمیةالتنمیةأھدافأھدافلتحقیقلتحقیقالزمنيالزمنيالجدولالجدولفيفيستغّیرستغّیرنعیشھانعیشھاالتيالتيالعالمیةالعالمیةالكارثةالكارثةأنأنشّكشّكالال••

تحقیقتحقیقبشروطبشروطاإلیفاءاإلیفاءفيفيالتقاعسالتقاعسأنأناالعترافاالعترافعلیناعلینالكنلكن..النامیةالنامیةالدولالدولفيفيخاصةخاصةالمستدامة،المستدامة،

الجائحةالجائحةأخذأخذمسموحاًمسموحاًولَیسولَیس..بسنواتبسنواتسبقھاسبقھابلبلمستجّدة،مستجّدة،لجائحةلجائحةولیداًولیداًیكنیكنلملماألھدافاألھدافھذهھذه

..للتأخیرللتأخیرحجةحجةوحدھاوحدھا

تنمویةتنمویةسیاساتسیاساتإلىإلىدافعاًدافعاًالصدمةالصدمةتشّكلتشّكلأنأنفعسىفعسى..طویلطویلزمنزمنمنذمنذمطلوباًمطلوباًكانكانالمسارالمسارتغییرتغییر••

الوباءالوباءیصیبیصیبأنأنمنمنوبدالًوبدالً..والدولیةوالدولیةواإلقلیمیةواإلقلیمیةالوطنیةالوطنیةالمستویاتالمستویاتعلىعلىانتظارھا،انتظارھا،طالطالجدیدةجدیدة

المسارالمسارعلىعلىوضعھاوضعھاإلىإلىبنجاحبنجاحاألزمةاألزمةمنمنالخروجالخروجإدارةإدارةتؤديتؤديقدقدالمستدامة،المستدامة،التنمیةالتنمیةجھودجھود

..الصحیحالصحیح




