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البروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس المركز العالمي للتنمية المستدامة 

رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
مملكة البحرين–رئيس لجنة التعليم والتدريب في غرفة الصناعة والتجارة 



لألفراد تتسابق المجتمعات إلى وضع خطط تنموية بهدف النهوض بالبنية االقتصادية واالجتماعية لرفع المستوى المعيشي

.وقد يؤدي ذلك إلى النمو وبالتالي التغيير والزيادة في االستهالك واالدخار والناتج القومي

زيد من إال أن النمو السريع غير المتوازن غالباً ما يؤدي إلى مشاكل ت, ويعتبر النمو االقتصادي ضرورة للتخفيف من الفقر

.بؤس المجتمع المعني بالتنمية

ى الصحة وقد يظهر ذلك في مختلف المجاالت مثل الزيادة المطردة ألنواع التلوث في خضم إقامة المشاريع التنموية وتأثير ذلك عل

.ونوعية الحياة

ولقد أدى االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة

Sustainable Development 



املقصود ابلتنمية املستدامة

يعي وبين والتي تهدف إلى االهتمام بالعالقة المتبادلة ما بين اإلنسان ومحيطه الطبتنميةالوهي 

.إمكاناتهالمجتمع و

و هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط ان تلبي 

احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

.مجتمعتحمل معها األهداف التي تصب أوالً و أخيراً في مصلحة الفرد و الوالتنمية المستدامة 



م أقرت األمم 2000و يف مؤمتر نيويورك عام 

املتحدة أهداف األلفية الثمانية



2015تدامة مؤمتر نيويورك لقمة األمم املتحدة للتنمية املس
من قادة العامل150إقرار أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر حبضور أكثر من 



:جالتقارير الطوعية لدول اخللي

ف رصد التقرير احملرز حنو حتقيق أهدا

تعاون التنمية املستدامة يف دول جملس ال

.لدول اخلليج العربية

م  2022أبريل 

يج العربيةاملركز االحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلل



القضاء على الفقر: اهلدف األول

ينتج عنه البطالة بني الشباب

:ةالحل الجزئي للبطالة في ألمانيا و بعض الدول االسكندنافي•

.التعليم الفني و المهني

:الحل الجزئي للبطالة في أمريكا•

.ريادة االعمال

:دول الخليج العربية•

ريادة االعمال



الصحة اجليدة والرفاه: اهلدف الثالث

.الصحة الوقائية

لد و مراكز أحباث لألمراض املزمنة املنتشرة يف الب

.األمور الصحية املستجدة

تميزين يف بناء مستشفيات متخصصة يعمل بها أطباء م

.نيختصصاتهم ويقومون بتدريب األطباء املواطن



التعليم اجليد: اهلدف الرابع

.التعليم األساسي واجلامعي•

.جلب أساتذة أصحاب خربات عالية•

.تدريب األساتذة وتسهيل مشاركاتهم يف املؤمترات•

.ترغيب الطلبة يف التعليم والتعلم•

..ى التفكري اإلبداعيلتدريب الطالب ع•

.جعل الطالب مركز العملية التعليمية•



التعليم اجليد: اهلدف الرابع

.ت احلياتيةالتعليم العملي بتقديم برامج عملية ومهارات سوق العمل اضافة إىل املهارا•

.مناهج متجددة ومرتبطة باألمور يف واقع احلياة بعيدة عن احلشو•

.ادخال ألهداف التنمية املستدامة يف املناهج املدرسية واجلامعية•

.ديم برامج توعوية ألهداف التنمية املستدامة يف املدارس واجلامعاتقت•

.اإلدارة التعليمية•

.لبيئةبناء املباني التعليمية اجلديدة على أن تكون خضراء ومستدامة وصديقة ل•

.وحتويل املباني املوجودة تدرجييا إىل مباني خضراء وصديقة للبيئة



قولةطاقة نظيفة و بأسعار مع: سابعاهلدف ال

:الطاقة الشمسية-1

.تنفيذ مشاريع على مستوى الدولة•

.تنفيذ مشاريع على مستوى السكان•

.عامالتوعية العامة يف املوضوع على مستوى التعليم و الدورات التدريبية واال•

:طاقة الرياح-2

.تنفيذ مشاريع على مستوى الدولة•



األهدافعقد الشركات لتحقيق: سابع عشراهلدف ال

رهم يفوضع خطة طموحة لتدريب الشباب و تطوي

راكاتقضايا التنمية والتكنولوجيا بعمل الش

.كنولوجيًااملختلفة مع اجلهات املتقدمة تنمويًا و ت



البد من االهتمام بتنفيذ و نشر أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتنا و 

و ثم التعليم.. و ثم التعليم.. بالتعليماالهتمام بصورة خاصة 

وتحويل برامجنا التعليمية من النظرية الى التطبيق العملي 

ليكون الخريجون جاهزين لسوق العمل وبذلك نقلل نسبة البطالة في 

.مجتمعاتنا

الخالصــــــة



شكراً لحسن استماعكم


