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 مقدمة:

لقد بنى منتدى كوااللمبور للفكر  االضارةرم مررةرا يلممرة منررممة امتكرةمت منره  عبمررقا يبر  مقةربرة  يلممر  

اإشكةلمة  بضثم   تعلق بواقع األم  امتطلبة  نهوضهة الضاةري فدرس فر  مرم م  األاف فر  كوااللمبرور برن  

دخل مهرر   اقةمرر  الدالرر  العلرر ح  النة ضرر  الترر    قرروق يلررى  بررةس العقررد كمرر الدولةةة المدنيةةةموضررو   2014

اال تمةي  ا ضفظ ك ام  اانرةن اح حترق ا ضقمرق احتمة ة رقا ا ررعى إلرى  ضقمرق العدالر  برمن المروا نمنا اقرد 

تمرر   نرةاف المرم م   ردقمق مفهروق الدالر  المدنمر  فر  ضرروت النقةشرة  التر  ااكبرل  الثرورا  الع بمر ا امردى مت

 النموذج  التةرحخ  الغ ب  مع الم  عم  الضاةرح  لألم  ا ةرحخهة.  

ا 2015ا فر  مةلميحرة برن  "والديمقراطية في تحقيق األمن واالستقرار ات"دور الحريث   نةاف المم م  الثةن : 

اقرةق ذررها  ضرمن برمةقة  ااثرةر االتطرورا  الترر   نتمتهرة الثرورا  المارةام اراام اللرعوم فرر  العرةل  الع بر ا

المرررم م  الثرررةن  بدرابررر  متمرررن التمرررةرم النة ضررر  التررر  حققرررل االبرررتق ار االتنممررر  بررررب   ررروف  الض حرررة  

االدحمق ا م ا كتم بت  مةلميحة ا  كمرة. يمر   نا النقةشرة  الث حر  فر  المرم م  الثرةن  بكوااللمبرور بمانرل  نا ثمر  

ذرو شر    والتنميةةا ضقمرق االبرتق ار  ةن الض حرة اضرمقف بمن  مررمد الضكر  الردحموق ا   ش  ة ض ارحة ح

 .صتح الضك  ارشده

الحكةم الراشةد وأهةري فةي الن ةو  موضرو     2016 بعة لههه النقةشة  ارس المم م  الثةلث ف  الررواان برن  

برردت بةلتضدحررد المفررةذمم  للضكرر  ال اشررد امعررةحم ها ثرر   صرروف ام  عمررة  الضكرر  ال اشررد فرر    اثنررة  الحضةةاري"

بتم ا ا ث ه ف  إاارم اللعن االقتلةاي االتنموي اف   مكمن المنظمة  يمر  الضكوممر  امختلرف ممبررة  اا
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الممتمع المدن  ف   ضقمق النهوض الضاةري اقدر ق يلى التضك  فر  الوبرة ل التكنولو مر  الضدحثر  االمضةفظر  

   .يلى البمئ  االمضمط

ل اشررد ا الوحرر  إحتلررق بةيتبررةره مطلبررة يررة ت اضرر ارحة لتضقمررق ابعرردمة  كررد المررم م  ال ابررع  ذممرر  الضكرر  ا    

التطررور ااالهاذررةر ااالبررتق ار فرر  اررل الض حررة  االدحموق ا مرر ا صررةر بررماف البضررث حتعلررق بمرررةرا  ابرربل 

إحتف الضك  ال اشد من ختف  ضقمق االنتقةف الرلس من حةل  الهممن  ااالبتبداا إلى الدحمق ا م  االض حة . اقرد 

   ذمم  ذها األم   م ب  ال بمع الع ب  اال ام الكبر ى التر  اقعرل يلرى الض حرة  المكتررب ا ممرة  اهر   نا  كد

قاررم  االنتقررةف الرردحموق ا    قاررم  مهمرر  ااقمقرر  اشررة ك   قتارر  ارابرر   ررةاما  ا تطلرر   التضلمررل  المعمررق 

ة نضرو الدحمق ا مر  االتنممر ا اارابر  لمختلف المتغم ا  االررمةقة  المتبةحنر  التر   عملرهة اللرعوم فر  مررم  ه

مختلف  مةرم األم  الت   فلضل ف   ضقمق انتقةف احمق ا   حقمق   ضمن مرم  هة نضو  ضقمق مطةل  شعوبهة. 

ففرتن  2018اللبضث ف  ذهه ااشكةلم  انعقرد المرم م  ال ابرع لمنتردى كوااللمبرور بةبرطنبوف فر  منتلرف  ب حرل 

ااألكررةاحمممن يبر  مضةضرر ا ق ا اراشرق حرروف إشرركةلمتمن م كريحتمن:  الهمررة  تعلررق النقرة  اابررعة  مرةق البررةحثمن 

بآلمة  امرةرا  التغمم  النظ ح  الت  حمكنهة  ن  ضقق  ضوال حقمقمة للةلن اللعوما االثةنم  اذتمل بربل  ردبم  

ةق ذلك اراب   مرةرم م حل  االنتقةف الدحمق ا   ضمن  دافع القوى المتنوي  االمختلف  ذا  اللل ا ا   ف  بم

 .االنتقةف المتنوي  ف  العةل 

 

ابعد ذهه المرم م الدرابم  ف  مم م ا  منتدى كوااللمبور للفك  االضاةرم الت  كللل بإيتن يرةلم  لكرل       

حرةق  الرهي برمنعقد فر   الخةامس المةؤتمرموضو  ف  كل بن   ر    لعردم لغرة ا ار رعى المنتردى  ن حغرو  فر  

ضل ريةح  معةل  ر مس الوهرات ار مس المنتردى ا. مضةضر  برن مضمرد   بمةلميحة   2019 يرطس   20/21/22

الموضو  الهي من   لق حكون الضك  ال اشد للدال  المدنم  العل ح  يب  مررم م احمق ا مر  نة ضر   ف   فةصمل 

   .التنمية ذاته: تحدياته ونظرياته وفواعله وتجاربه وف  التنمم  ااالبتق ار اذو موضو  

 

 شكاليةاإل

الموضو  األكث   ذمم  فر  الررةح  الدالمر  ايلرى مررتوى كرل بلرد مرن بلردان العرةل ا  التنمية  لقد  صبن موضو

 عقد بلعنق المم م ا  الدالم  اااقلممم ا اال حتوقف  نظم  النرداا  االملتقمرة  الضكوممر  االممتمعمر  بلرعنق فر  

دااال فرر  الوكررةال  االقنرروا  طرر ا ا صرربضل  خبررةر  طررورا  التنممرر  بكررل  صررنةفهة مررن األخبررةر األكثرر   ررقكررل  

اايتمم  العةم  االمتخلل  اف  الم اكي البضثمر  الضكوممر  ايمر  الضكوممر ا برل لر  حلربن شر ت حهر  بركةن 

 عبر  ينهرة  لمطةل  األكث  إلضةحة لردى اللرعومذ  ا التنميةالعةل  كةذتمةمه  بملم  التنمم ا إذ  ضضل مطةل  

لمتنوي  ام اكيذ  العلمم  االبضثم  ا حريابه  الرمةبرم ا امرن اال رل ار فرة  نقةبة ه  امنظمة ه  يم  الضكومم  ا
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مرتوى االذتمةق بةلتنمم   غم  ذوحة  كثم  من األحيام الت   رمل  ممخ ا بعبمةت لهة االال   نموح ا ا ضرةلف 

قة  التنمم  الامةن قوى ا نم  ااالم  مختلف  ثقةفمة امتبةيدم  غ افمة من   ل الكفةح ااقلمم  االدال  ضد معم

رنفل الرداف  حق اللعوم ف  التنمم  اف ض ذلك ف  القةنون الدال  االرمةب  الدالمر  االبر اما الضكوممر . لقرد ص 

منه الض م العةلمم  الثةنم  يلى  بةس ااقعهة التنمروي ا و هة هرة االقتلرةاح ا برمن يرةل   اف متطرور ر برمةل ا 

ي  االشت اك ا ايةل  ثةلث متخلف مرتغل من يم ها ث   طرور التلرنمف ايةل  ثةن  قل  طورا حتبع النها اللمو

إلى بلدان متطورم بغض النظ  ين  و هة هة االقتلةاح ا ابلدان  حطلق يلمهة  عابة اب  ااف نةمم   ا فر    حرق 

ف اللرمةف النموا بقمل متخلف  ل   ضقق  ي نتمم  ف  ممةف التنمم ا ث  ابتق  التلنمف يلى  برةس التنممر  برمن اا

    .األكث  اهاذةرا ا طورا اااف المنوم المتفةا   ف  التخلف االفق  ايدق القدرم يلى  ضقمق التنمم  االنها 

 خفقررل الررداف النةممرر ا الترر  كررةن  لهررة حرر ه   ضررل االبررتعمةر قبررل بررتمنمة  القرر ن المةضرر ا فرر   ضقمررق       

ل ذذبم  بةلنرب  للعةل  ال  بمةل  الغ ب ا ث   رةت يقرد  موحة هة الو نم  ف  التنمم  ف  فت م الربعمنمة  الت  كةن

الثمةنمنمة  بتضوال رق الرمةبرم  ااالقتلرةاح  الكبر ى فرعي ق الرداف النةممر  فر  ميحرد مرن الفقر  االارمة ا بروى 

بعض التمةرم النة ض  الت   صبضل نموذ ة امضل اراب  ف  ببل الخ اج من التخلف. اقد كةنرل نهةحر  العقرد 

الثمةنمنمة  ارامة مكم  من حمث التنمم  برب  ال كوا االقتلةاي العرةلم  الرهي لر  حثبرل  مةمرق اال ضرةا الثةن  من 

الروفمة   فعاى إلى  فكمكق ابداح   ضوف العةل  بعبر ه إلرى النمروذج ال  برمةل ا اإلرى ضرمة  القردرا  التفةاضرم  

ةق ف  العملم  التنموح  ا ض ح  اقتلةاا هة من كةف  للبلدان النةمم   مةق الاغو ة  الدالم  لتقلمص اار القطة  الع

 شرركةف القمرروا يلررى التمررةرم اح كرر  ر اس األمررواف افررتن  بررواقهة للمنةفررر  الخةر مرر ا امواراذررة الطبمعمرر  

لللرر كة  متعرردام المنرررمة . ابررتطةيل الررداف الغنمرر  فرر  اللررمةف برررط ذممنتهررة يلررى العررةل  بعبرر ها فرر  إ ررةر 

القوح ا ابةبتعمةف ذممنتهة يلى المنظمة  الدالم   ا بنفوذذة القط ي المبةش  ف  ااف المنوم  ا ضةاا هة ااقلممم 

فقدم للرمةام مع ااف حنخ ذة الفرةا  .الاعمف  من ختف الل كة  العةب م للق ا  ااال فةقمة  الثنة م  الممضف  الم 

 

من الوحمد كخمةر ااحد للعةل  انتهمتق حتى لقد ابتطة  التو ق ال  بمةل  المةاي  ن حلبن ذو االقتلةا المهم     

الداف الكب ى الت  كةنل  مثل  قطةم اللمويم  ك ابمة االلمن. اقد  ا  ذهه الهممن  الت   عتمرد يلرى المنةفرر  

يلى األبواق االموارا الطبمعم  االمم ا  االمرةلك المغ افم  افق منطق األقوى إلى اختتال  كبم م لوضرعم  

  ف  ذها الكونا حمث   كي  الث ام يند يدا قلمل من بكةن العةل  ف  اللمةف يلى حرةم  يلبمر  اانرةن االبمئ

الركةن ف  المنوما ا ضرضل الربتا الغنمر  التر   ار   قرل مرن خمرس العرةل   ضلرل يلرى ثلثر  الردخل العرةلم ا 

نلررمبهة يررن برربع الرردخل  ابررتا فقمرر م  غرر ق فرر  البررمس االتخلررف  كثرر  فررعكث   مثررل ثلثرر  برركةن العررةل  اال حيحررد

العررةلم . بررل إنا ثرر ام العررةل   صرربضل  ت كرري فرر   حرردي  فرر اا  ضولرروا لوحرردذ  إلررى قرروى مررة فرروق االمرر   تمررةاه 

   نا الث اا  األكث  ينى هاا  بمن أوكسفاممقدرا  الضكومة ا اف  ذها اللدا  مكد المنظم  يم  الضكومم   
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ا 2018العرةل  حملكرون مرة حملكرق نلرف بركةن العرةل  برن  فر   مليةاردير 26ا صربن  % 44 ـب 2015ا  2010

 ا ف  حمن  نا ث اا  النلف األفق  ف  العةل    ا عل مليار دوالر  2.5باث اا  ذمالت  يحد كل الرن   

افق مة  يلنرق البنرك الردال ا  دوالر  يوميا 5.50 من بكةن العةل  حعملون بعقل من  مليار 3.5ا صبن   % 11ـب

ا افرق  %99من بكةن العةل  حملكرون نلرف ثر ام العرةل  االنلرف ااخر  حتقةبرمق %  1صبن اف  المضلل   

.  ابررةل ي  مرن  نا الضكومررة  ال  فر ض الارر ا   المنةبرب  يلررى 2019 ق حر   اكررفةق فرر   ممرع اافرروس برن  

إلرى المنارة  برةللموت مليةار دوالر فةي ب ةل الةدول    7600)ذمالت األينمةت فإنه  حمعنون فر  التهر م المبرة   

األكثر  فقرر ا  % 10الار حبم  التر   مثلهررة بعرض الررداف الفةبردم بتوا رم  مكلرروا مرن الررداف الغنمر ا ممرة  عررل 

حدفعون حممة ض حبمة  كب  نربمة حر  مداخمله  ممة حدفعق مممل  ينمةت العةل  حر  مداخمله ا اقد  رببل ذرهه 

ا  قلمدحر   ا بةبرتعمةف اارذرةم االم حمر  المنظمر  االختتال  ف  صر اية  االمر  احر ام مبةشر م ابةلوكةلر 

ا مةرم الرتح االمخدرا ا حتى بة  األمن العةلم  ف  خط  حقمق  اانتهكل حقوق اانرةن كمة ل  حضرد  مرن 

فبمنرل مضدااحر  النظرةق ال  برمةل   2008 – 2007قبل.  اف  ذها الرمةق حلرل األهمر  االقتلرةاح  العةلممر  فر  

ممر  حطر ح مرن  دحرد يلرى كرل بركةن المعمرورم للبضرث يرن نمرةذج نة ضر   كثر  يردال ا كثر  ا ضضى بماف التن

 .إنرةنم 

إنا من  ببةم االختتال  الملةر إلمهة ح   األنمة  التنموح  الرة دم يلى المةنر  الكمر  فضرر  لتضقمرق النمرو 

مش  يلرى ينرةت الرداف ا فةا هرة فر  االقتلةاي المتعلق بةانتة م  ف  الروق اار فة  النة ا المضل  اا مةل  كم

الث اما ممة نقل الف اق اال تمةيم  بمن الركةن ااخل الداف المتقدم  نفرهة الت  انتقلل إلمهة التو  ا  اال تمةيم  

اصررعوا التمررةرا  الرمةبررم  المتط فرر  برردافع مررن الض مررةن االلررعور بررةلظل  االخرروا مررن المرررتقبل. ا مررةق ذررها 

مق العدال  اال تمةيمر  بر ه مفهروق التنممر  االقتلرةاح  التر  ال حكرون النمرو االقتلرةاي إال ااخفةق الكبم  ف   ضق

 يت منهةا االت   ماي إلى  ضرمن ا اا المعمل  االتوهحع العةاف للث ام من ختف التغم ا  الكممر  االنويمر  

  ا ض حررك منرررم  امنرررق فرر  الضمررةم االقتلررةاح  مررن خررتف إاارم راشرردم لمختلررف المرروارا الطبمعمرر  االبلرر ح

ا لرةرك  امررتداق لمختلرف الفوايررل الرمةبرم  ااالقتلرةاح  ااال تمةيمر  االمع فمرر  االثقةفمر  فر  منطقر  معمنرر  

 ررماي إلررى  ضرررمن األاضررة  التعلمممرر  االلررضم  االثقةفمرر  ايلررى مرررتوى ر س المررةف البلرر ي االبنررى التضتمرر  

 .ااألاضة  األمنم  االتنةفس ااقلمم  االدال 

 إنا  مةق البل ح   ضدحمن كبم حن لتضقمق التواهن المنلوا:

 الررق م ا عرر  الررداف المتقدمرر  مقةربة هررة االقتلررةاح  ااألمنمرر  بمررة حضقررق لهررة اااق ال قرر  احضفررظ  منهررة ا مررن  -1

 المعمورم كلهة من ختف نظةق اقتلةاي  دحد  كث  يدال ا كث  إنرةنم ا ا كث  حفةاة للبمئ  االمضمط.

ضدي الثةن  فهو  ن  تكفل الداف الفقم م بنفرهة فتكر  رذةن التنممر  لتلتضرق ب كر  الرداف المتطرورما ا مة الت  -2

اذ  يملمر  ممكنر  نمضرل فمهرة بعرض الرداف التر  كةنرل فر    حرق النمرو فر  بربعمنمة  اثمةنمنمرة  القر ن 

 ذرة. مرع الترهكم  برعنا ايم واهيوبيةا والبرازية  وفيتنةام اوسةناافور اوإندونيسةي وتركيةا ماليزياالمةض  مثل 
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يملمرر  التنممرر   تطلرر   مدحرردا اإصررتحة  كبمرر م يلررى المرررتوى الثقررةف  االرمةبرر  اااااري االملررةرك  

    .الممتمعم  االقدرم يلى موا ه  الاغو ة  ااقلممم  االدالم 

ةلميحرة  حرةق الدراب  كل ذهه المعطمة  ار عى منتدى كوااللمبور  ن حخلص مرم م ه الخرةمس الرهي برمعقد فر  م

 ضل ريةح  معةل  ر مس الوهرات الدكتور مضةض  بن مضمد لدراب  إشكةلمة  التنمم  مرن   يرطس 20/21/22

مةا هةي الةرؤى التنمويةة المناسةبة التةي تضةمن نجاحةا مختلف األا ق المهكورم  يته لدراب  ااشركةلم  التةلمر : 

     حقيقيا ودائما يوفر الرقي واالزدهار وال دالة لسكان ال الم؟

 :ا ضل ذهه ااشكةلم  األبةبم   ندرج  بئل  يدحدم  مم  ينهة مختلف مضةض ا  اارشة  المم م ا منهة

كيةةن نقةةيم الةةرؤى التنمويةةة السةةائدة فةةي ال ةةالم؟ ومةةا هةةو أهرهةةا علةةى اإلنسةةان والبي ةةة؟ مةةا هةةي أسةةباب الفقةةر  -

ية إلى ن ايت ا ب د األزمات األخيرة التي لم والفروق االجتماعية في ال الم؟ ه  وصلت النظرية الرأسمالية الماد

 تخرج من ا؟ ه  من بدي  للنظريات التنموية السائدة؟ ه  همة تجارب بديلة ناجحة؟

 

لماذا ظلت أغلب دول الجنوب متخلفة؟ ما هي مسؤولية حكام ا وش وب ا؟ ما هي األسباب الداخلية الرئيسية  -

ال المي؟ لماذا ب ل دول الجنوب حققت نجاحا في م ركة التنميةة؟ لفشل ا؟ ما هي مسؤولية النظام االقتصادي 

   ما هي هذي الدول؟ ما هي تجارب ا؟ ما هي خصائص ا؟ ما هي المالمح األبرز في سبب نجاح ا؟

 

ما هو دور الدولة ومؤسسات ا في تحقيق التنمية في دول الجنوب للخروج من الفقر والتخلن؟ كيةن تصةبح ـ   

بقدرت ا على التحسين النوعي والكمي لثروة بلدان ا؟ كين السبي  لتطوير الظةروف الم يشةية الحكومات تتميز 

والتوزيع ال ادل للثروة بين السكان؟ كين يتحول النجاح في تحقيق التنميةة إلةى شةرعية سياسةية للحكةام ترفةع 

 مصداقيت م عند مواطني م؟

يةة فةي دعةم وتيةرة التنميةة؟ وكيةن يمكن ةا أن تتطةور ـ  ما هو دور المجتمع المدني ومختلن الفواع  االجتماع

 لتصبح قوى مشاركة في بلورة الرؤى وتحديد االحتياجات والوصول إلى مستوى التشاركية المناسب؟

 

ما هي مسؤولية األحزاب السياسية؟ وكين يصبح التنافس بين ا على أساس البرامج التنموية ورفع الكفةاةة ـ  

ية بين أفرادها؟ ما هو السبي  ليتوقن الصراع بين ا في غير اختصاص ا على حساب اإلدارية وال لمية والم ار

 التنمية والديمقراطية وتطوير بلدان ا؟

ما هو دور المجتمع الدولي في محاربة الفقر في ال الم وتقليص الفروق الم يشية بةين سةكانه؟ كيةن السةبي  ـ  

الفقراة؟ ه  يمكن صياغة عالم جديد مختلن يقوم على  لوقن الجشع الرأسمالي وسيطرة األقوياة على خيرات

   أساس ال دالة واألب اد اإلنسانية وكرامة اإلنسان؟
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 :أهداف المؤتمر 

 .ـ   ثبمل مرةر الدرابة  النظ ح  االواقم  لواقع العةل  ااألم  ا ضقمق النها  المنلوام

 .حن االقةام االنلطةت ا صضةم التمةرم النة ض ـ   وفم  ف   االلتقةت االضوار االنقة  بمن العلمةت االمفك 

ـ   ثممن  هوا البةحثمن المتعةملمن مع منتدى كوااللمبور للفك  االضاةرم ا كر ح  النرة ضمن فر   رة يم مضةضر  

 .بن مضمد للفك  االضاةرم

ـ   وفم  فر   التقرةت القرةام االمفكر حن االنةشرطمن مرع صرةنع النهار  المةلميحر  ار رمس المنتردى معرةل  اكترور 

 .مضةض  بن مضمد ااالبتفةام منق امن  م بتق

ـ ا ت  الل كةت فر  المرم م  يرن كثر  يرن التم بر  المةلميحر  الفرهم اكمرف ابرتطة  الردكتور مضةضر   لرضمن 

 . خ ىالمرةر ب  ويق للضك  م م 

 .ـ  اراب  إشكةلم  المم م  الخةمس االتعمق ف  اراب  ال  ى التنموح  امختلف فوايلهة ا ضدحة هة

ـرر  بلررورم التوصررمة  المنبثقرر  مررن المضةضرر ا  االمنةقلررة  ايررداا اايررتن الخررةمس لمنترردى كوااللمبررور للفكرر  

 االضاةرم.


