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 للتنمية والتطوير المؤتمر الدولي الثاني

 "التنمية والتطوير طريق رخاء العالم"

 مقدمة

لقد باتت أهداف التنمية البشرية والمستدامة تمثل خطة عمل للناس، بهدف تعزيز 

الرخاء والسلم العالميين؛ حيث أصبح القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما 

أو انعدام فرص التعليم؛ وتراجع مستوى الخدمات  في ذلك الفقر المدقع، وضعف

ً أسمى للحكومات والمنظمات  الصحية بل وغيابها في بعض مناطق العالم؛ هدفا

العالمية والمحلية إذ يمثل هذا الداء واحداً من أكبر التحديات على مستوى العالم؛ 

، وعندما  كوتؤثر ارتداداته في مناحي الحياة األخرى كالنتاج والتجارة واالستهال

نتيقن من أن   تحقيق التنمية المستدامة وإرساء قواعد برامج رصينة للتطوير 

المستمر باتت شرطاً ال غنى عنه لضمان رخاء الحياة وازدهارها سنتوجه تلقائياً إلى 

ً أساساً  أن عملية التنمية والتطوير بجميع أفرعها وأوجهها ومراحلها أصبحت هدفا

فقد جاء  عقدة تحدق بالمجتمعات البشرية في كل مكان؛للتخلص من إشكاليات م

موضوع المؤتمر لتأسيس شراكة علمية تعاونية دولية، تعمل وفق آليات واضحة 

إليجاد الحلقات المفقودة وترميم البرامج المتلكئة وإعادة النظر في تلك التي لم تثبت 

بشري من المخاطر كفاءتها، وذلك في محاولة للمساهمة في جهود استنقاذ النوع ال

المذكورة، يعزز ما تقدم أن البرامج اإلنمائية العالمية تعاني من إشكاليات وتحديثات 

تظهر في عدم الوصول إلى نسب نجاح مقبولة لمشروعاتها رغم التخطيط والتمويل 

والتنفيذ على ضوء أحدث التجارب التقنيات. مما تقدم يتضح لنا ضرورة عمل 

البيئة، والمهندسين والصناعيين وصانعي السياسات المخططين ودعاة حماية 

واالقتصاديين أن يعملوا معا من أجل ضمان التخطيط السليم والتنمية الذكية بهدف 

 احتياجات الحاضر من دون اإلضرار بقدرات األجيال القادمة.
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 والعالجيةالسياحة وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة. )التعليمية والترفيهية والبيئية 

 


