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  ر�عبد�القادر�للعلوم��سالميةـجامعة��مي

  لية�الشر�عة�و�قتصادـك

  قسم��قتصاد�و�دارة

  2019/2020: السدا����الثا�ي�لعام��      اقتصاد�إسالمـي������: السنة��و���ماس��

  ـيــلــاب�شـعبد�الو�: أستاذ�املادة���             اقتصاد�التنمية���������������������: املادة

  اقتصاد�التنمية�محاضرات�مادة�بقيةلملـخص�

  التنمية�املستدامة: املحور�الثالث

تقليديــــة�للتنميــــة�نمــــاذج�الالتطبيــــق�لقــــد�نــــتج�عــــن�  :عوامــــل�ظ�ــــور�التنميــــة�املســــتدامة/ 1

حتمية�لـــــعوامــــل��قتصــــادية�و�جتماعيــــة�والبي�يــــة،�والتـــــي�شــــ�لت� والظــــوا�ر�تعديــــد�املشــــكال 

والظـــوا�ر��تتلـــك�املشـــكال يضـــطلع�بإيجـــاد�ا��لـــول�املطلو�ـــة�لتجـــاوز�جديـــد�ظ�ـــور�نمـــوذج�تنمـــوي�

     : ر�املرغو�ة�تنمو�ا؛�ولعل�من�أ�م�تلك�العوامل�ما�يلـيـغي

رات�املناخيــــة،�فقــــدان�التنــــوع�ـ�حتبــــاس�ا��ــــراري،�التغيــــ :مثــــل�:املشــــا�ل�البي�يــــة�العامليــــة/ أ

ر�ة،�ا��فاف،�ا�سـاع�ثقـب��وزون،�ـانجراف�الت�،حرـ�حيا�ي،�ارتفاع�درجة�حرارة��رض،�التص

،�إتـــالف�الغابـــات�واملســــاحات�ا��ضـــراء،�التلــــوث�الطبيعيــــة�مطـــار�ا��مضـــية،�اســــت��اف�املـــوارد�

سـلبا��أثـرتوغ���ـا�؛��ذه�املشكالت�البي�يـة�)ال�واء،�املاء،�ال��بة(البي���ملختلف��وساط�البي�ية�

عـــــن�نـــــتج� �رض،�و�التـــــا���فــــإّن�أي�تحســـــن�مع��ــــ��ة�ع�ـــــ��ســــطح��ــــل�ال�ائنـــــات�ا��ّيــــحيـــــاة�ع�ــــ��

  .يـ��شطة�التنمو�ة�رافقھ�تد�ور�����طار�املع�����ال�ل

لـــم�تكـــن�قـــادرة�آليـــة�الســـوق�فـــإن�ظـــل�النمـــاذج�التقليديـــة�للتنميـــة���ـــ�  :فشـــل�آليـــة�الســـوق / ب

عــن�إعطــاء�قيمــة�ت���ــز فمــثال�آليــة�الســوق��ســتجابة�ملتطلبــات�حمايــة�الب�ئــة�وموارد�ــا،�ع�ــ��

�ــال�واء،�وامليــاه،�وم�ونــات��نظمــة�البي�يــة�(ملــوارد�ا��ــرة�و�ــاألخص�ا ،حقيقيــة�للمــوارد�الطبيعيــة
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ى�مــــــن�املــــــوارد�ـقــــــانون�العــــــرض�والطلــــــب�لــــــم�يكــــــن��ــــــ��خدمــــــة�تنظــــــيم��ســــــتفادة�املثلــــــ أي�أن،�...)

م��عـدد�أشـ�ال�ا�رغـ�خارجية�السـلبيةـالطبيعية،�كمـا�أن�آليـة�السـوق��لـم��سـتطع�تنظـيم��ثـار�الـ

  .م��ا�ةو�طراف�املتضرر 

رافــق�عمليــة�البحــث�عــن�معــدالت�مرتفعــة�للنمــو�لقــد�  :جان�ية�للنمــو��قتصــاديـ�ثــار�الــ/ ج

النـاتج��يـجوانب��جتماعيـة�والبي�يـة؛��ـالتلوث�الب�ئــرات�السـلبية�ع�ـ��الــ�قتصادي�عديد�التأثي

  .بمقومات��نظمة�البي�يةأيضا�حة���سان،�و�ضر�ـالذي�يضر�بص: عن�ال�شاط�الصنا��

والــذي�) منظمـة�غيــر�ح�وميـة(تقر�ـر�أعـده�نـادي�رومـا� 1972و�ـ���ـذا�الصـدد��صـدر�عـام�  

ة�يـم�البي�و علـوال،�علـم��جتمـاعو علـم��قتصـاد،�ك: ���عدة�مجاالتمجموعة�من�الباحث�ن�ضم�ي

ي،�ـمــمسـتقبل�نمـو��قتصـاد�العالب م�شـائمو�و�تقر�ر�،�Meadowsتحت�اسم�تقر�ر�ميداوز��،...

راح�تث�يـــت�معـــدل�النمـــو�الســـائد�حفاظـــا�ع�ـــ��مســـتقبل�ا��يـــاة�ال�شـــر�ة�ع�ـــ���وكـــب�ـاقتـــفيـــھ�تـــم�

الســ�ا�ي�النمــو�ي�ومعــدل�ـالنمــو��قتصــادي�العاملــتزايــد�رار�مالتقر�ــر�بــأن�اســتذلــك� زعــمو  ،�رض

  .�وكب��رض�إ���ا��طرة�ع���ا��يامية�و�عرض�ـس��يد����حدة�املشا�ل�البي�ية�العال

لعـالم�ا�عـض�مجتمعـات� �ـ��قتصـادي�ور�طـتالأدى�  :التفاوت�املع�����ب�ن�س�ان�العالم/ د

م�الإ�ــــ��تلبيــــة�
ّ
ــــ،���اجــــاتالتقليــــدي�لُســــل

ّ
�ــــ��د�لــــدى�تلــــك�املجتمعــــات�حاجــــة�جديــــدة�ممثلــــة�مــــا�ول

إضـا���لذلك�أصبحت�حماية�الب�ئـة�مطلـب�تنمـوي�؛�ب�ئة�سليمة�ع���حال��ا�الطبيعية�لع�ش���ا

�،العـالمعديـد�بلـدان�الفقـر��ـ�� راان�شـزاد��املقابل�و �،املطالب��قتصادية�و�جتماعية�جانب�إ��

  .مـيـاملطالبة��عدالة�توز�ع�ثروات�العالم�وخ��ات�النمو��قتصادي�العال�ھمع�توتزايد

كجمعيــــات�: مد�يـمنظمــــات�املجتمــــع�الــــلقــــد�أســــ�مت�  :ضــــغوط�منظمــــات�املجتمــــع�املــــد�ي/ ه

ر�ا���وميــــــة؛�أســــــ�مت��ــــــ��ـاملنظمــــــات�غيــــــعديــــــد�و �،وجمعيــــــات�حمايــــــة�املســــــ��لك�،حمايــــــة�الب�ئــــــة
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الضــــغط�ع�ــــ��ال�يئــــات��مميــــة�وا���ومــــات�واملؤسســــات�مــــن�أجــــل�إعــــادة�النظــــر��ــــ��السياســــات�

  .التنمو�ة،�وجعل�مسألة�حماية�الب�ئة����صلب�ا�تمام�ا���ود�التنمو�ة�املتبعة

�ذه�العوامل�وغ���ا�استوجبت�البحث�عن�نمـوذج�تنمـوي�جديـد��عالــج��ـذه�املشـكالت�

  .التنمية�املستدامة�فكرة و�و�ما�أدى�إ���ظ�ور البي�ية�و�قتصادية�و�جتماعية،�

  :مضمون�فكرة�التنمية�املستدامة/ 2

بــــ�ن� العالقــــاتم�يتنظــــل  :أ��ــــا�نمــــوذج�ع�ــــ�خيص�مضــــمون�التنميــــة�املســــتدامة�ـيمكــــن�تلــــ

حيح��خــتالالت�ـتصــنمــوذج�ل�ــ��واملجتمــع�و�قتصــاد،�وأيضــا��الب�ئــة�:أساســية��ــ�ثالثــة�أطــراف�

و�ــ�� ال�ــلحمايــة�منــافع��مــن�أجــل��ــذه��طــراف�قــد�تحصــل��ــ��تجــاذب�العالقــات�فيمــا�بــ�ني�ـالتــ

  :يـما�يلالكث��ة�نذكر�ومن�أمثلة�تلك�العالقات��،�ل��وقات

ســـــلوك�أفـــــراد�م�ينظـــــتتحـــــاول�التنميـــــة�املســـــتدامة��ـــــ���ـــــذا��طـــــار�  :بالب�ئـــــةمجتمع�ـعالقـــــة�الـــــ/ أ

املضــــرة�وعـــالج�املمارســـات��،�ــــ��ا��فـــاظ�ع�ـــ��الب�ئــــة��مإشـــراكو  املجتمـــع�اتجـــاه�الب�ئــــة�وموارد�ـــا،

ا��فـــــاظ�ع�ـــــ��املســـــاحات��:بإدخـــــال�البعـــــد�الب�ئــــــي؛�مثـــــل �جتماعيـــــة الرفا�يـــــةتوســـــيع�و �،بالب�ئـــــة

   .ا��ضراء�وال�ائنات�ا��ية�املختلفة

تنظــــــيم�عالقــــــة�ل �نــــــاك�ســــــ���ــــــ��إطــــــار�التنميــــــة�املســــــتدامة�  :مجتمعـالــــــبعالقــــــة��قتصــــــاد�/ ب

املجتمع�مـــــن�خـــــالل�تنظـــــيم�ال�شـــــاط��قتصـــــادي�وتـــــوف���الســـــلع�وا��ـــــدمات�لتلبيـــــة�بـــــقتصـــــاد��

حة،��علــيم�ـصــ(  تھبــالفرد�مــن�مختلــف�جوانــب�مع�شــحاجــات�املجتمــع�امل��ايــدة�وكــذلك���تمــام�

دعـــم�وتطـــو�ر�مشـــاركة�إيجابيـــة�للفـــرد��ــ��ال�شـــاط��قتصـــادي�و�ـــاألخص��ـــ���قتصـــاد�،�وكــذا�...)

  ).ي�ـ�قتصاد�الب�ئ( ي�الب�ئة�ـالذي�يراع
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ان�أن�الب�ئــــــة��ـــــ��خــــــزّ �املتعـــــددة�ــــــ��النمـــــاذج�التنمو�ــــــة��شـــــ��كامل  :الب�ئــــــةبعالقـــــة��قتصـــــاد�/ ج

�ـ��،�وخلفـات�ال�شـاط��قتصـادي�السـلبيةو�املقابـل��ـ��الوعـاء�مل�،مدخالت�ال�شاط��قتصادي

مـــــن�خـــــالل�تنظـــــيم��؛عادلةـر�الــــــإطـــــار�التنميـــــة�املســـــتدامة�يـــــتم�إعـــــادة�النظـــــر��ـــــ���ـــــذه�العالقـــــة�غيـــــ

وأيضــــا��خــــذ��عــــ�ن��عتبــــار�قــــدرة��ــــذه��نظمــــة�البي�يــــة�ع�ــــ��تحمــــل��،اســــتغالل�املــــوارد�البي�يــــة

ي�لعــــــالج�إخــــــتالالت��ــــــذه�ـخ���منــــــافع�البحــــــث�العلمـــــــوأيضــــــا��ســــــ�،ت�ال�شــــــاط��قتصــــــاديمخلفــــــا

  .)الردم�الص���للنفايات�العضو�ةتقنيات�مثل�تقنيات�إعادة�تدو�ر�النفايات،�و (  :العالقة

بـ�ن�الب�ئـة�املتبادلة�تنظيم�العالقات�وعليھ�فإن�مضمون�التنمية�املستدامة��و�محاولة�    

�بمــــــا�يضـــــمن�اســــــتمرار�تحقيـــــق�مصــــــا����طـــــراف�الثالثــــــة�و�شـــــ�ل�متــــــوازن واملجتمـــــع�و�قتصـــــاد�

     .وعادل

تختلــف�إذ� ،مف�وم�التنميــة�املســتدامةلـــ  ةتعــددرؤى�م�نــاك� :مف�ــوم�التنميــة�املســتدامة/ 3

  :ذلك؛�وفيما�يلـي�أمثلة�عن�البحثية�باختالف�مجاال��مللتنمية�الـمستدامة�نظرة�الباحث�ن�

ي��طار��سا����لال�تمام�بالعنصـر�ال�شـري�ـ�  :عند�علماء��جتماع�مستدامةـلتنمية�الا/ أ

�ـــ��وأيضـــا�،�ي�ال�شـــرـوالتفاعـــل��يجـــا�ي�بـــ�ن�بنـــرابط�ـوتحقيـــق�التـــ�،وتنميـــة�ا��يـــارات�املتاحـــة�لـــھ

ن��مجــال�التمكــ�ــ��و �،ل�شــر�القــيم�و�خــالق��جتماعيــة�وتحقيــق�العدالــة�واملســاواة�مثــل��طــار�

  .تعددةجميع��فراد����القرارات�املستقبلية�املمن�خالل�إشراك�

ي�تحقـق�مف�ـوم�ا��ـدود�البي�يـة�ـ�ـ��التنميـة�التـ  :علمـاء�الب�ئـة�مستدامة�عنـدـالتنمية�الـ/ ب

مثـــل�النظـــام�( يحدث�فيـــھ�خلـــل�ســـل�إذا�تـــم�تجـــاوزه��ـــل�نظـــام�بي�ـــ��لـــھ�حـــد�مـــن�التحّمـــأن��ـــون�

وذلـك�مـن�خـالل�عـدم�التعـدي�ع�ـ���نظمـة�البي�يـة�املختلفـة�ســواء��؛�... )ال�ـوا�ي�النظـام�املـا�ي،�
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�،ي�تطـرأ�ع�ـ���نظمـة�البي�يــةـحيح��خـتالالت�التــوأيضـا�العمـل�ع�ـ��تصـ�،ث�ـباالسـت��اف�أو�التلو 

  .الةفعّ الة�يدارة�البي�� وإتباع�

 املنتجـة��شطة��قتصادية� مواصلة� يـ�عن  :علماء��قتصاد�مستدامة�عندـالتنمية�ال/ ج

 ،�ملجتمـعفـراد�ات�افؤ�الفرص��جتماعية�أل �تحقيقو �،يـخدمات�مع�مراعاة�التوازن�الب�ئـلسلع�والل

�،مــن�أجــل��ســتمرار��ــ��تلبيــة�ا��اجــات) أو�العقالنيــة�( �ســتخدام��مثــل�للمــوارد�أيضــا�ي�ـ�عنــو 

ى�ـحصول�باســــــتمرار�علـــــــالــــــأم�ن�أيضــــــا�تــــــو املتعاقبــــــة،�ألجيــــــال�للــــــدخول�ع�ــــــ��ا ا��صــــــول وضــــــمان�

 . مدخالت�العملية��نتاجية

ولك��ــا� ،عر�فــات�متعــددة��للتنميــة�املســتدامة  :مــة�للتنميــة�املســتدامةالتعر�فــات�املقّد / 4

ــھ��عر�ــف�مــرن�يمكــن�ل�ــل�م�ــتم�بالبحــث��ــ��إطــار��؛يـمحــور�حــول��عر�ف�ــا�الرسمــتت
ّ
الــذي�يقــال�بأن

مجـــال�ا�تماماتـــھ،�و�مكـــن��حســـب�عر�فـــا�للتنميـــة�املســـتدامة��صـــيغ�منـــھالتنميـــة�املســـتدامة�أن�ي

   : توضيح�ذلك�كما�يلـي

  :C I E Dجنة�العاملية�للب�ئة�والتنمية�لـل�عر�ف�ا/ أ

جدليــة�عــالج��ســبلللبحــث��ــ��  1983جنة�املشــ�لة�مــن�طــرف��مــم�املتحــدة�ســنة�ـو�ـ��اللــ  

،�وقـــد�ة�و�ســـتمرار��ـــ��التنميـــةمـــا�بـــ�ن�حمايـــة�الب�ئــ�:دراســـة�إم�انيـــات�التوفيــقو  ،الب�ئــة�والتنميـــة

حــل�ا��دليــة�جعلــت�فيــھ�،�1987 عــام�قــدمت�ال��نــة�تقر�ر�ــا�ال��ــا�ي��عنــوان�مســتقبلنا�املشــ��ك

���حاجـــات�ا��يـــل�ـي�تلــــبالتنميـــة�التـــ عّرف��ـــاالتــــي�و �،التنميـــة�املســـتدامة نمـــوذج إتبـــاع�ـــ��الســـابقة�

  .تلبية�حاجا��ا�ا��اصةع���ا��اضر�دون�إ��اق�الضرر�بقدرة��جيال�القادمة�
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ي�للتنميـــــة�املســـــتدامة�والـــــذي��عتمـــــده��مـــــم�ـ�ـــــو�التعر�ـــــف�الرسمـــــ�ـــــذا�التعر�ـــــف��عـــــد�و 

جـــــاالت�املختلفـــــة�املن��ــــ��ـ�عر�ـــــف�مـــــرن��ســــمح���ميـــــع�الباحثيـــــو�ــــو��. املتحــــدة�و�يئا��ـــــا�املختلفـــــة

  .ضمن��ذا�املف�وم�ا�تماما��مإدخال�

  :BM  يـمـ�عر�ف�البنك�العال/ ب

التنميـة�املسـتدامة��ــ��إعطـاء��جيــال�املسـتقبلية�نفـس�الفــرص�ال�ـ��أعطيــت�لنـا�كجيــل�  

ر،�من�خالل�تحس�ن�سبل�املع�شـة�وز�ـادة�فـرص�العمـل�وتحقيـق�الرفا�يـة�لألفـراد�ـحاضر�أو�أكث

  .واملجتمعات

  :PNUE �عر�ف�برنامج��مم�املتحدة�للب�ئة�/ ج

ــالتنميــة�املســتدامة�   نة�لنوعيــة�ا��يــاة�و�طــار�املع��ــ����ــ��التنميــة�املالئمــة�بي�يــا�واملحّسِ

  .نـمستداميـمن�خالل��نتاج�و�س��الك�ال

  : OMS �عر�ف�منظمة�ال��ة�العاملية/ د

الب�ئـــة�املحيطـــة�بال�شــر�مـــن�خـــالل��حة�و ـ�ـــ��التنميــة�ال�ـــ����ـــتم�بالصــالتنميــة�املســـتدامة�  

  .حية�وتقليل�انتقال��مراض�الناتجة�عن�الظروف�البي�يةـز�ادة�الرعاية�الص

  :PNUD �عر�ف�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�/ ه

ي�تنميـة��شـر�ة�مسـتدامة�مـن�خــالل�ـال�ـ����ـتم�بال�شـر�ف�ـالتنميـة��ـ��التنميـة�املسـتدامة�  

  .ن�وتطبيق�ا��كم�الراشدـب�ن�ا���سيز�ـالقضاء�ع���الفقر�والتميي

بحمايــة�الب�ئــة��ـــ���املتعلــق�10-03مــن�القــانون��04جــاء��ــ��املــادة� :�عر�ــف�القــانون�ا��زائــري / و

مف�ــوم��عنـــي�التوفيــق�بــ�ن�تنميــة��:ع�ــ��أّ��ــا�تدامةمسـلتنميــة�الــ�عر�ــف�ل�إطــار�التنميــة�املســتدامة
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،�أي�إدراج�البعــــد�الب�ئـــــي��ــــ��إطــــار�تنميــــة�الب�ئــــةاجتماعيــــة�واقتصــــادية�قابلــــة�لالســــتمرار�وحمايــــة�

   .تضمن�تلبية�ا��اجيات�ا��اضرة�واملستقبلية

والقــــــانون��مستدامة�حســــــب��عــــــض�ال�يئــــــات�الدوليــــــةـالتنميــــــة�الــــــ��عر�فــــــات�ــــــذه��عــــــض�  

ا�ألخص��ـ��العلـوم��جتماعيـة�حـاولو و�ـا�املجـاالت�املختلفـة���ن�ـثيكما�أن�عديد�الباح،�ا��زائري 

  : م��ا�مثال�؛مضمون�أبحا��مو لتنمية�املستدامة�بما�يخدم�مجال�ل اتقديم��عر�ف

 رات�ـالتنميـــة�املســـتدامة�تنطـــوي�ع�ـــ��توجيـــھ�املـــوارد�املســـتغلة�وخيـــارات��ســـ�ثمار�والتغيـــ

جات�ا��اليـــــــة�واملســـــــتقبلية�لل�شـــــــر�و�التـــــــا���احـالـــــــة�واملؤسســـــــية�بمـــــــا�يتوافـــــــق�مـــــــع�الفنّيـــــــ

وتحقيـــــق��ال�ائنـــــات�ا��يـــــة�ـــــل��ب�ئـــــةفال�ـــــدف��سا�ـــــ���للتنميـــــة�املســـــتدامة��ـــــو�حمايـــــة�

  .ل�ل��جيال�الرفا�ية��جتماعية

 التنمية�املستدامة��ـ��التنميـة�ال�ـ��تـؤدي�إ�ـ���سـتخدام��مثـل��شـ�ل�منصـف�للمـوارد�

 .دون�إ��اق�الضرر�باألجيال�املستقبلية�الطبيعية�بحيث��ع�ش��جيال�ا��الية

غــة�العر�يــة�تحــت�لإ�ــ��ال� développement durable:صطلـــحعــادة�يــتم�ترجمــة�م : مالحظــة

�ـــــا�أي�أ�ّ ) اســـــم�املفعـــــول�( مســـــتدامة�: و�قـــــال�؛مســـــتديمةتنميـــــة�مســـــتدامة�و تنميـــــة� : صطلــــــح�نم

مســؤول�ن�أو�مســ��لك�ن�أو�منتجــ�ن�تنميــة�ُيــديم�اســتمرار�ا�وتواصــل�ا�جميــع��طــراف�ســواء��ــانوا�

  ....أو�مجتمع�مد�ي�

ف�ــ��إشــارة�ل�ــون�خاصــية��ســتدامة�ف��ــا�ت�ــون�ذاتيــة�أي�) فاعــلالاســم�(ا�مســتديمة�أّمــ

متواصلة��ش�ل�تلقا�ي،�وم�ما��انت�ال��جمـة�فـإن�معنا�ـا�عنـد�واضـ���املصـط����ـو�ا��مـع�بـ�ن�

النــــاس�ع�ــــ��اخــــتالف�م�ــــان��م�ونــــوع�أدوار�ــــم،��اســــتمرار�اي�يــــدعم�ـاملعنيــــ�ن�أي�أ��ــــا�التنميــــة�التــــ



8 
 

وأيضــا��ــ��ال�ــ��ل�ــا�مقومــات��ســتمرار�الــذا�ي�مــن�خــالل�حســن�الت�ســيق�بــ�ن�خطط�ــا�ومقومــات�

 .بنا��ا�وآليات�تطبيق�ا�وت�امل�أ�داف�ا�وأ�عاد�ا

��عـــاد�البي�يـــة��:ثـــالث�أ�عـــاد�أساســـية��ـــ�للتنميـــة�املســـتدامة�  :أ�عـــاد�التنميـــة�املســـتدامة/ 5

  :قتصادية�و�جتماعيةو�

�جملـــة�مـــن��ل��امـــات�مـــن�خـــاللتتجســـد���عـــاد�البي�يـــة�للتنميـــة�املســـتدامة� :��عـــاد�البي�يـــة/ أ

  :م��ا�مثال

وتحســـ�ن�نوعيــــة�،�تبـــذيرال�ا��ـــد�مــــن��:�شـــ����ســـاليبالصالــــحة�للشــــرب�صـــيانة�امليـــاه� -

  ... وأيضا�تحس�ن�كفاءة�شب�ات�التوز�ع�،زعةاملياه�املوّ 

العمـــــــل�ع�ـــــــ��حفظ�ـــــــا�مـــــــن�التلـــــــوث�باملعـــــــادن�و�ســـــــمدة�: ا��وفيـــــــة�يـــــــاهاملفيمـــــــا�يخـــــــص� -

 .الزراعية

 :مختلــــــف�ال�ائنــــــات�ا��يــــــةحيــــــاة�صــــــيانة�التنــــــوع�البيولــــــو���مــــــن�خــــــالل�ا��فــــــاظ�ع�ــــــ�� -

 .نظمة�البي�ية� عناصر�والنباتات،�و�قية��،ا��يوانات

 .الذي��عد�أخطر�مصادر�التلوث�البي���يـالتلوث�الصناعالعمل�ع���تقليل� -

 .املوارد�القابلة�لالست��افترشيد�استخدام�املوارد�الطبيعية�و�األخص� -

،�ثة��ــ��الب�ئــةملوّ ـد�الــاملــو مختلــف�او �الـمنـــزلية�والصــناعية�لنفايــاتالرمــي�املباشــر�لتقليــل� -

 .وإعادة�استعمال�ا�،يد�ضرر�اتحيّ ع���والعمل�

واملســــطحات�املائيــــة�مــــن�ال��بــــة،�وال�ــــواء�: �يو�ــــة�الثالثــــةا��تاملجــــاال �حمايــــةالعمــــل�علـــــى� -

 .التلوث

- ... 
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 :جملة�ال��امات��ذا�البعد�يمكن�ذكر�ما�يلـي�ومن�:البعد��قتصادي/ ب

 .ا��اجات���سانية�املختلفة�تل��ال���العمل�ع���إنتاج�السلع�وا��دمات� -

�ســتمرار��ــ��تحقيــق�نمــو�اقتصــادي�مــع�املحافظــة�ع�ــ��رأس�املــال�الطبي�ــ��لتحقيــق� -

 .تقاسم�ال��وات�ب�ن��جيال�املتعاقبةاملساواة����

ر�مســــتمر�ومناســــب��ــــ��أولو�ــــات�املجتمــــع�بمــــا�يــــتالءم�وتحقيــــق�التنميــــة�ـإحــــداث��غييــــ -

 .وعالج�املشكالت�البي�ية

اعتمــــاد�تكنولوجيــــات�حديثــــة��ــــ��مختلــــف���شــــطة��قتصــــادية�خدمــــة�للمردوديــــة� -

 .�قتصادية�وأيضا�للتقليل�من��ثار�البي�ية�السلبية

 .ع���ابت�ار�أساليب�إنتاجية�أك���فعالية�بي�ية�العمل -

توظيـــف�قـــوان�ن�ا��بايـــة�ل��صـــول�ع�ـــ����شـــطة�املســـتدامة�وفـــق�مـــا�أصـــبح��عـــرف� -

 .با��باية�البي�ية

 .العمل�ع���التحول�إ����س��الك�و�نتاج�املستدام�ن -

إشـــراك�املؤسســـات��قتصـــادية��ـــ��تجســـيد�أف�ـــار�التنميـــة�املســـتدامة�مـــن�خـــالل�مـــا� -

 .ح��عرف�باملسؤولية�البي�ية�للمؤسسةأصب

�يـال�ســـو�ق�الب�ئـــ�:اقتصـــادية�مرافقـــة�لتوجـــھ�التنميـــة�املســـتدامة�مثـــل�إتبــاع�أســـاليب -

 واملنتجات�البي�ية،�التمو�ل��خضر

-   ... 

 :مثال�تتعد�أيضا�ال��امات��ذا�البعد�ونذكر�م��ا :يـالبعد��جتماع/ ج

 .�فات��جتماعيةالقضاء�ع���الفقر����العالم�ومحار�ة� -
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 .ن�املجتمعاتـالعمل�ع���تفعيل�الت�افل�داخل�املجتمعات�وما�بي -

 .ا��فاظ�ع���ال�و�ة�الثقافية�وا��ضار�ة�للمجتمعات -

 .حياةـج�الـتطو�ر�املشاركة�املجتمعية����مختلف�منا�� -

  ...  حية�والتعليميةـا��وانب�الصالعنصر�ال�شري�من�خالل�تحس�ن��عتناء�ب -

 .تكنولوجيا�لصا���تطو�ر�ا��دمات��جتماعيةتوظيف�ال -

 .ا��ياة��قتصاديةمساعدة�الفئات�الـمحتاجة�وإدماج�ا���� -

 .القضاء�ع���التمي���العنصري�ب�ل�أش�الھ -

 . تحس�ن�الرعاية�بالطفولة�و�مومة -

- ... 

���فــاظ�ع�ــ�إ�ــ��ابمــا�أننــا��ــ��التنميــة�املســتدامة��ســ���   : �ستدامة�التنمو�ةمستو�ات�/ 6

( حا���يت�ــون�مــن�عــدة�أشــ�ال�ـو�مــا�أن�رأس�املــال�الــ�،رأس�املــال�ا��ــا���لصــا����جيــال�املتعاقبــة

بـأن��ى ي�تـر ـالتـ )Sollow(لو�و واسـ�نادا�لقاعـدة�سـ�،... ).رأس�املال�ال�شري،�الطبي�ـ�،�التكنولـو���

الـزمن�بـرأس��رور مع�مـأو�جزئيا��مكن�اس�بدالھ��ليا�و قابل�لإلحالل�قد�ي�ون�ي�ـرأس�املال�الطبيع

رز�لنــا�ثــالث�ـتبــ،�فن�عناصــر�رأس�املــال�ا��ــا��ـأي�العمــل�بقاعــدة��حــالل�مــا�بيــ؛�املــال�التكنولــو��

  :مستو�ات�الستدامة�التنمية��ـي

تقـــوم�ع�ـــ��إم�انيـــة��حـــالل�مـــا�بـــ�ن�أشـــ�ال�رأس�املـــال�املختلفــــة�أي�  :�ســـتدامة�الضـــعيفة/ أ

رات�ا��اصـلة�ـصـ���دون��خـذ��عـ�ن��عتبـار�التغيـا��فاظ�ع���رأس�املال�الك�ـ��عنـد�مسـتواه�� 

�ـــــ��أنمـــــاط�رأس�املـــــال،�إذ��ـــــ��إطـــــار��ســـــتدامة�الضـــــعيفة��عـــــد�أنـــــواع�رأس�املـــــال�بـــــدائل�لبعضـــــ�ا�

 .البعض
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رض�ف��ا�أيضا�ثبات�املستوى�الك���لـرأس�املـال�ا��ـا���مـع�وجـود�ـيفت  :�ستدامة�املنطقية/ ب

ا��ـد�أي� ؛حرجةـولكـن��شـرط�ضـرورة�تحديـد�املسـتو�ات�الـ�إم�انية��حالل�ب�ن�أنواع�رأس�املـال

 .أثناء�عملية��حالل�ه�د�ى�ل�ل�نوع�من�أنواع�رأس�املال�الذي�ال�يمكن�تجاوز 

يتطلـب�ا��فـاظ�ع�ـ��مسـتوى��ـل�نـوع�مـن�من��ستدامة��ذا�املستوى�  :�ستدامة�القو�ة/ ج

؛�ول�سـت�بـدائلالـبعض�ة�لبعضـ�ا�ّملاملال�مكم�ونات�رأس��نا�و�التا���ت�ون��،يلـرأس�املال��ص

أي�يجب�ا��فاظ�ع����ل���م�من��ل�نوع�من�رأس�املال�املتـاح�حاليـا�لألجيـال�القادمـة،�و�ـذه�

  . عز�مة�كب��ة�لذلك�ُعِرف��ذا�املستوى�باالستدامة�القو�ة

عـدم� :�ـو�العمـل�ع�ـ�مستو�ات��ستدامة�التنمو�ة����مش��ك�ـال�دف�الى�ذلك�فإن�ـوعل

  .املتاح�يـلـال�الكامل�رأسعناصر�ثبات�أو�تزايد�أرصدة�مع� ر�الزمنـانخفاض�مستوى�الرفا�ية�عب

�التنميـــة�املســـتدامة�قـــدأف�ـــار��بصـــفة�عامـــة�فـــإن  :مجـــاالت�تطبيـــق�التنميـــة�املســـتدامة/ 7

  :وتظ�ر�باألخص����املجاالت�التالية��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية،��شمل�جميع�املجاالت

مـن�خـالل�العمـل�ع�ـ���سـتخدام�الرشـيد�لعنصـر�املـاء��ـ��التنميـة�و�ـاألخص��:���مجال�املياه/ أ

والعمـــل�ع�ـــ��عـــدم�تلو�ـــث�مصـــادر�امليـــاه��،�ـــ��املجـــال�الصـــنا���والزرا�ـــ��باعتمـــاد�أســـاليب�حديثـــة

لالســــــــتعماالت�امل��ليــــــــة،�وضــــــــمان�حمايــــــــة�وآمنــــــــة�حية�ـ،�وأيضــــــــا�العمــــــــل�ع�ــــــــ��تــــــــوف���ميــــــــاه�صــــــــ...

 ... ة�واملياه�ا��وفيةئيماـاملسطحات�ال

و��تمــــام��،حية�الالزمــــةـالعمــــل�ع�ــــ��تــــوف���الرعايــــة�الصــــمــــن�خــــالل��: حةـ�ــــ��مجــــال�الّصــــ/ ب

وضــمان��،حة��ــ��مجــال�العمــلـ��تمــام�بالصــ،�وح�ــ��ال�ت�تقــل��و�ئــةحية�ـبظــروف�الوقايــة�الصــ

( �نظمــة�الداعمـــة�ل��يـــاة�العمـــل�ع�ــ��حمايـــة�أيضـــا�و  ،حية�لألغذيــة�وال�ـــواء�واملــاءـالنوعيــة�الصـــ

 ... جار،�مساحات�خضراءـنباتات،�أش



12 
 

وتــوف����،ومحــو��ميـة�،العمــل�ع�ـ��توســيع�دائـرة�املعـارف��ــ��املجتمـع مثـل :�ـ��مجـال�التعلــيم/ ج

حمايـة�إدراج�،�و يـرامج�التعليميـة�تواكـب�التطـور�العلمــجعـل�البـ،�و حد�مع�ن�من�التعليم�املجـا�ي

 ... التعليميةالب�ئة����املحتو�ات�

زة�ـما�ل�ـا�مـن�ميــالعمل�ع���التحول�إ�ـ��الطاقـات�النظيفـة�أو�البديلـة�لـمثل� :���مجال�الطاقة/ د

ضـــمان�حصـــول�جميـــع�طبقـــات�املجتمـــع�ع�ـــ��الطاقـــة�،�و دد�وعـــدم�تأث���ـــا�ســـلبا�ع�ـــ��الب�ئـــةالتجـــ

 ... والعمل�ع���خفض�التلوث�البي���الناجم�عن�مصادر�الطاقة�التقليدية�،ال�افية

املبــادئ،�تنطلــق�م��ــا�أف�ــار��مجموعــة�مــنلتنميــة�املســتدامة�ل  :مبــادئ�التنميــة�املســتدامة/ 8

تمثــــل���ــــذه�املبــــادئ�،�و التنميــــة�املســــتدامةتن�ثــــق�م��ــــا�عديــــد�أ�ــــداف�املشــــار�ع�املســــتدامة،�كمــــا�

ابت�ــار�أســاليب�تكنولوجيــة��ســاعد�: مصــدر��بــداع��ــ��الفكــر�التنمــوي�املســتدام؛�مــن�خــالل�مــثال

ابت�ــــار��ــــ��شــــ�ل�مــــثال�وفــــق�مبــــدأ�حمايــــة�الب�ئــــة؛�ل�الب�ئــــة�للمخلفــــات�الصــــناعية�ع�ــــ��ز�ــــادة�تحّمــــ

  :مبادئ�التنمية�املستدامة�عض�فيما�ي���،�و لتقليل�إنبعاث�الغازات�الدفيئةتنقية�

مــــن�و �أي�أن�مختلــــف���شــــطة�التنمو�ــــة�يجــــب�أن�تأخــــذ��عــــ�ن��عتبــــار  : مبــــدأ�حمايــــة�الب�ئــــة/ أ

م�اعتبار�الب�ئـة��ـ��،�و��تج�عنھ�أن�يتوموارد�اع���الب�ئة�الطبيعية��السل���ر ـتأثيالبداية�تجنب�ال

  .��تمامات��قتصادية

ي�ـت�ـــــاليف�الضــــرر�الب�ئـــــوالـــــذي���ــــدف�إ�ـــــ��تحميــــل� : Pollueur payeur  ث�يـــــدفعمبــــدأ�امللــــوّ / ب

ي�تجعـــل�ـ�ليـــات�القانونيـــة�الردعيـــة�التـــعديـــد�أســـاس��ـــذا�املبـــدأ�ر�ـ�عتبـــو  ،ســـ�ب�فيـــھ�للطـــرف�امل

الضـــــرائب�والرســـــوم�البي�يـــــة��:ومـــــن�تطبيقاتـــــھ�؛يـا��ميـــــع�يتحمـــــل�مســـــؤولياتھ�عـــــن�الضـــــرر�الب�ئـــــ

 ...  ثةامللوّ �اتنبعاث� ضرائب�: مثل�؛املتعددة
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جميع��ـــــ��حـــــل�ـمشـــــاركة�الـــــ�إ�ـــــ���ـــــدف��ـــــذا�املبــــدأ�� :Victime payeur  ة�يـــــدفعحيّ ـمبــــدأ�الضـــــ/ ج

حر�ـة�م��تبة�عـن�ـالـلتجـاوز�العقبـات�وذلـك��،)ي�ـالضـرر�الب�ئـ( مختلف��ثار�السـلبية�ع�ـ��الب�ئـة�

ســــــ�ان�حـــــــي�ســــــك���يتضــــــرر�مــــــن��شــــــاط�ملــــــّوث� دفع؛�كــــــأن�يــــــحقــــــوق�امللكيــــــةالتصــــــرف��ــــــ��إطــــــار�

��م�ـــــان�أو��غّ�ـــــ�،نـــــوع��شـــــاط�ا�امللـــــّوثاملؤسســـــة���ـــــذهر�ـ�غّيـــــ�عو�ضـــــا�مـــــن�أجـــــل�أن�للمؤسســـــة�مـــــا�

  . ال���السك��ذلك��شاط�ا��عيدا�عن�

ــامن/ د عمــــل�جميــــع�أطــــراف�التنميــــة�املســــتدامة�أن��و �،اســــ�بعاد��نانيــــة�مــــن�خــــالل: مبــــدأ�التضــ

��ــذا�املبــدأ�و��ــتج�عــن،��شــ�ل�متعــاون،�ومنــھ�إدخــال�جانــب�مــن��خــالق��ــ��ال�شــاط��قتصــادي

أن�ت�ـــــون�التنميـــــة�املســـــتدامة�عادلـــــة�ومنصـــــفة�بـــــ�ن�أفـــــراد�ا��يـــــل�الواحـــــد�و�ـــــ�ن�أفـــــراد��جيـــــال�

  .املتتالية

...) ظم،�املسـ��لك،�املنـتج،�املـن(شـراك��ـل��طـراف�إمـن�خـالل�اعتمـاد�آليـة�  :مشاركةـالـمبدأ�/ ه

قابلـة�للتعــا�ش�ت�ــون�التنميـة�املســتدامة��ـ��تخطــيط�وتنفيـذ�املشــار�ع�املسـتدامة،�و��ــتج�عنـھ�أن�

  .و�ستمرار�ة

�ـــ���امبدأ�ن�يـــتم�دائمـــا�اختيـــار�القـــرارات��كثــــر�يقينــــي��ـــذا�الــــ�عنـــ  :أو��حتيـــاط�ـحذر الـــمبـــدأ�/ و

ومنـــھ�التث�ـــت��،... ةحة�العامــــلب�ئـــة�وموارد�ـــا،�أو�ع�ـــ��الصـــع�ـــ��ا�؛�ســـواءجان�يةـتأث��ا��ـــا�الـــشـــ�ل�

و��ــتج�خارجيــة�ســلبية،�قــدر��م�ــان�ومــن�البدايــة��ــ���ــل�املشــار�ع�التنمو�ــة�مــن�عــدم�إفراز�ــا�آثــار�

  .عنھ�أن�ت�ون�التنمية�املستدامة�شفافة

رة�للتنميـة�املسـتدامة�ـمـن�أجـل�تجسـيد��ف�ـار�الكثيـ� :التنميـة�املسـتدامة�آليات�تطبيـق/ 9

وذلـــك�حســـب�خصـــائص�وأ�ـــداف��ـــل�بلـــد،�وإم�اناتـــھ�املاديـــة��،�ليـــات�العمليـــةيــتم�إتبـــاع�عديـــد�

  :يلـي�يمكن�ذكر�ما�ليات� ومن�ب�ن�تلكوال�شر�ة،�
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مضــمون�نمــوذج�التنميــة��ســاعد�التكنولوجيــا�ع�ــ��تجســيد�إذ�  :التكنولوجيــا��عتمــاد�ع�ــ�/ أ

ى�أن��نـــاك�مـــن�يجعـــل�مـــن�التكنولوجيـــا��عـــدا�ـحتـــ�؛أ�عاد�ـــا�ـــل�املســـتدامة�وذلـــك�ع�ـــ��مســـتوى�

 :فمثال�را�عا�إ���جانب���عاد��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية،

 �:يـ�ـــ��املجـــال�الب�ئـــ ـــــــ�
ّ
ر��ـــ��مجـــال�حمايـــة�الب�ئـــة�وموارد�ـــا�مـــن�خـــالل�ـر�التكنولوجيـــا�دعـــم�كبيـــتـــوف

جة�ـمعالــــ�اتتقنيــــو ،�تنقيــــة��نبعاثــــات�الصــــناعية�مصــــفاة�: مثــــل�؛يـتكنولوجيــــات�التحســــ�ن�الب�ئــــ

  ...،�النظيفة�ال���تمتاز�بقلة�أثر�ا�ع���الب�ئةالطاقات�ت�تكنولوجياو  ،النفايات

�نتــاج�بمــا�يقلــل�مــن�اســتخدام��أنمــاط�ســ�م�التكنولوجيــا��ــ��ترشـيد��:�قتصــادي�ـمجالالــ�ــــــ��ــ�

  .���توف���خدمات��نتاج�وتحسي��ا،�واملوارد�الطبيعية�و�ز�د����الكفاية��نتاجية

ي�تمتـــاز�ـالتــ  produits bioاملنتجــات�البي�يــة��ع�ــ�� ا��ـــصول �ــ���م�التكنولوجيــا��ســكمــا�

  .ي�الب�ئةـتراعإنتاج�يتم�ا��صول�عل��ا�بأساليب�ــــ�     :�ما�بخاص�ت�ن�أساس�ت�ن

  .عموما�ع���الب�ئةسلبا�اس��الك�ا�ال�يؤثر�كما�أن�ــــ�                                        

املســــتدام��ســــي���آليـــة�الرز�ـبــــت�ـــ��إطــــار�التنميـــة�املســــتدامة�� :للنفايــــاتمستدام�ـال�ســـي���الــــ/ ب

�فمــــن�ناحيــــة�أّن �؛ي�و�قتصــــاديـرة��ــــ��املجــــال�الب�ئـــــخــــدمات�كبيــــ �ــــذه��ليــــة تقــــدم،�و لنفايــــاتل

ــال�سـي���املســتدام�للنفايــات�
ّ
ومــن��،ل�مــن�التــأث��ات�الســلبية�لأل�شــطة��قتصــادية�ع�ــ��الب�ئــةيقل

 .د�املتاحةر املردودية��قتصادية�للمواناحية�أخرى�يز�د����

  :عدة�عمليات�أ�م�اللنفايات�ال�سي���املستدام��آليةل�شم�ـو 

  .ي�للنفاياتـم��لـعمليات�الفرز�الــــ��

  .حاصل����رمي�النفاياتـجة�الضرر�الـعمليات�معالــــ��

  ).حية�ـالصالنفايات��:مثل( جة�النفايات�ا��اصة�ـعمليات�معالــــ��
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  .العضو�ة�عمليات�الردم�الص���للنفاياتــــ��

  ... )الرس�لة�أو�( عمليات�إعادة�التدو�ر�ــــ��

�عــــد�عمليــــة�تــــوط�ن�نظــــام��دارة�البي�يــــة��ــــ��مختلــــف� :  SME  تطبيــــق�نظــــام��دارة�البي�يــــة/ ج

�ليـات�العمليـة�النخـراط�املؤسسـات��قتصـادية��ـ��مجـال�تجســيد��ناملؤسسـات��قتصـادية�مـ

إذ�؛�كما�ل�ذا�النظام�تقـاطع�مـع�مـا�يلـزم��ـ��إطـار�التنميـة�املسـتدامة�،مضمون�التنمية�املستدامة

،�ى��ــ��املؤسســاتـوذلــك�بتطبيــق��دارة�املثلــ�؛املردوديــة�البي�يــة�و�قتصــاديةحقيــق�تفــرص�ي�ــيح�

رة��جن�يــة،�ت�ــاليف�ـت�ــاليف�ا��بــ: مثــل؛�النظــام�مــن�ت�ــاليف�إضــافيةمــا�يطــرح��ــذا�مبــالرغم��و 

فإنـــــــھ��ســــــــاعد��، 14000ISO  شـــــــ�ادة��ىـليف�ا��صـــــــول�علــــــــاي،�ت�ــــــــخارجـــــــــي�والـالتـــــــدقيق�الداخلـــــــ

ظـيم�العمليـات�داخـل�تقليـل�ت�ـاليف�املـدخالت،�تن�:مثـل ؛ةكثيــر املؤسسات�ع���تحقيـق�وفـورات�

ز�ــــادة�ســــمعة�املؤسســــة�لــــدى�،�بالضــــرائب�والرســــوم�البي�يــــةل�ــــ�ام�تخفــــيض��،�وخــــارج�املؤسســــة

  ... الز�ائن

التــــــي��ســـــاعد�ع�ـــــ��عمليـــــات�الليـــــات�و الكثيــــــر�مـــــن���نـــــاك��ليـــــات�الســـــابقة�باإلضـــــافة�إ�ـــــ��

  :م��ا�مثال،�تجسيد�مضمون�التنمية�املستدامة

  .ال�سي���املستدام�للمياه -

  .التقييم��قتصادي�للتد�ور�البي�� -

  .النظيفة وأاعتماد�الطاقات�املتجددة� -

  .ة�البيولوجيةاعتماد�الزراع -

  .البي�يةال��بية� -

  .�عالم�البي�� -

  .البي�ية��بايةا� -
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الو�الـــــة�: �ـــــ��ا��زائـــــر�مـــــثال ؛�بالب�ئـــــة�والتنميـــــة�املســـــتدامةى�ـي��عنــــــإ�شـــــاء�التنظيمـــــات�التـــــ -

جيولوجيا�واملراقبــة�ـالوطنيــة�للنفايــات،�املحافظــة�الوطنيــة�للســاحل،�الو�الــة�الوطنيــة�للــ

  ... املنجمية

م�اعتمــاد�تـ�ـة�لقيــاس�مسـتوى��سـتدامة�التنمو   :مؤشـرات�قيـاس�التنميـة�املسـتدامة/ 10

مؤشـــر� 132تــم�اعتمـــاد�حـــوا��� 1992دي�جـــان��و� و�ـــخــالل�مـــؤتمر�ر �مـــثال ،�فالعديــد�مـــن�املؤشـــرات

��مؤشــــــرات�واملالحــــــظ�ع�ــــــ�،بي�يــــــة،�اقتصــــــادية،�اجتماعيــــــة�ومؤسســــــية�:ع�ع�ــــــ��أر�عــــــة�أ�عــــــادمـــــوّز 

وحتــى�الصـعو�ة��ـ���طـرح��عـض�املالحظـات�عل��ـاتلذلك��؛التعدد�وال��كيب�و� التنمية�املستدامة

  :مثال�شروط�دقيقة�نذكر�م��اتنمية�املستدامة��ناك�للإلنجاز�مؤشرات� عموما�و �قياس�ا،

  .حالة�املدروسةـالبأن�ي�ون�املؤشر�ذو�صلة�مباشرة�ــــ�

  .مقبول�من�الناحية�املنطقيةأن�ي�ون�ــــ�

  .أن�ي�ون�قابل�للقياس�من�الناحية�العمليةــــ�

  .بطر�قة��شاركية�يتم�اختيارهأن�ــــ�

  ).نفس�النتائج����نفس�الظروف�قّدم�يأي�( إم�انية�الت�بؤ�بھ�مستقبال�ــــ�مع�

  .البديلةأن�ي�ون��فضل�من�ب�ن�املؤشرات�ـــــ�و 

امة�بــــــ�ن�أ�عاد�ــــــا�الــــــثالث�التنميــــــة�املســــــتدس�قيــــــاع�مؤشــــــرات��ــــــتوز �عــــــادة�يــــــتمو   

  :يـكما�يل��ساسية

 :و���عديدة�م��ا�:يـمؤشرات�البعد��جتماع/ 1

،�مقارنــــة��عــــدد�الســــ�ان�حة،�عــــدد��طبــــاءـ��ــــم��نفــــاق�ع�ــــ��الصــــ :مثــــل :حةـمؤشــــرات�الصــــ/ أ

وفيـــــات�عـــــدد�،�املســــــجلة�جم��مـــــراضـتـــــوفر��دو�ـــــة،�حـــــ�ســـــبة�حية،�ـتـــــوافر�ال�يا�ـــــل�الصـــــمـــــدى�

  ... حية،�نوعية�املياهـالرعاية�الصمستوى�حياة�عند�امليالد،�ـالرضع،�متوسط�توقع�ال
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�عالـة،��دلمعـ��ـم�السـ�ان،�حركـة�السـ�ان،��ي�ـل��عمـار،� :مـن�بي��ـا�:مؤشرات�السـ�ان/ ب

  ... م�ونات�النمو�الس�ا�ي

،���ــــم��نفــــاق�ع�ــــ���ــــ���طــــوار��ساســـية�عـــدالت�التمــــدرسم�:مــــن�بي��ــــا�:مؤشـــرات�التعلــــيم/ ج

   ... استعمال�التكنولوجيا����التعليم�سبة�التعليم،�معدل��مية،�معدالت�التعليم�العا��،�

  .... نـم�ارات�العاملي�،ات�أنواع�معدال و ���م�البطالة :من�بي��ا�:مؤشرات�العمالة/ د

 :نذكر�م��ا: مؤشرات�البعد��قتصادي/ 2

  PIB  ي��جما���ـنص�ب�الفرد�من�الناتج�املحلــــ��

  .إ���الناتج�املح����جما��املنتج��سبة�إجما����س�ثمار�ــــ��

  .جاري�ك�سبة�من�الناتج�املح����جما��ـحساب�الـرصيد�الــــ��

  .الناتج�املح����جما���إ��صا���املساعدات��نمائية��سبة�ــــ��

  .القيمة�املضافة����الصناعة�التحو�ليةــــ��

  .اس��الك�ا��م�لطاقة�و املح���لنتاج�� ��م�ــــ��

  .مدخالت�الزراعة�وإنتاجي��انوع�ــــ��

  .تنافسية�املؤسساتــــ��

  .�ي�ل�التجارة�ا��ارجيةــــ��

  .����جما��ـ�ي�ل�الناتج�املحــــ��

  ...ــــ��

مؤشـــرات�مؤشـــرات�تلـــوث�ال�ـــواء،�مؤشـــرات�تلـــوث�امليـــاه،� :نـــذكر�م��ـــا: يـمؤشـــرات�البعـــد�الب�ئـــ/ 3

،�) co2(   :مثــل�ر�ة،���ــم�النفايــات�الصــلبة،�مؤشــرات�قيــاس�انبعــاث�الغــازات�الدفيئــةـتلــوث�التــ
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ر�املتجـــددة،�ـعتمـــاد�ع�ـــ��الطاقـــات�البديلـــة�أو�النظيفـــة،���ـــم��عتمـــاد�ع�ـــ��املـــوارد�غيـــ� ��ـــم�

  .��م�الزراعة�البيولوجيةو مؤشرات�حول�املحميات�الطبيعية�واملساحات�ا��ضراء،�

�ــ��ثــالث�مجموعــات�التنميــة�املســتدامة��نــاك�اج��ــاد�لتصــ�يف�ا�نظــرا�لتعــدد�مؤشــرات� :مالحظــة

  :ـيـكما�يل فقط

رات�ا��اصـلة��ـ��الظـا�رة�املدروسـة�ـتضـم��ـل�املؤشـرات�ال�ـ��تصـف�التغيـ : حالةـمؤشرات�ال/ 1

�ســــبة��،مــــن�املــــاء�ر ـاملؤشـــر�الــــذي�يقــــ�س��ســــبة�مـــادة�الن��يــــت��ــــ���ــــل�لتـــ: نوعيــــة�امليــــاه،�مــــثال: مثـــل

  ... آمنةالس�ان�الذين�يحصلون�ع���مياه�شرب�

حدوث�الظـا�رة�املدروسـة،�ـي�تقـ�س��سـباب�الدافعـة�لــاملؤشـرات�التـ�تضم : الدفعات�مؤشر / 2

  ... رةـمعدل�توليد�النفايات�ا��طي،�جم��سرب�مياه�الصرف�الص������املياه�العذبةـح: مثل

: ي�تقـ�س�ا���ـود�املبذولـة�لعـالج�ظـا�رة�معينـة�مثـلـاملؤشـرات�التـ�تضـم: مؤشـرات��سـتجابة/ 3

تحصـــــ�ن�ضـــــد��مـــــراض�املعديـــــة�المعـــــدل�،�حيةـمؤشـــــر���ـــــم��نفـــــاق�العـــــام�ع�ـــــ��الرعايـــــة�الصـــــ

   ...  لألطفال
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  التنمية�من�منظور��قتصاد��سالمي: را�عاملحور�ال

  :تم�يد

ى�ع�ــــ��خلفيــــة�ـُي�نــــتنمــــوي�إن�مــــا��ــــو�مالحــــظ��ــــ��مجــــال�البحــــث�التنمــــوي�أن��ــــل�نمــــوذج�  

�،يـراكــي�أو�اشتـا�رأسمالـالنمـاذج�التنمو�ـة�املعاصـرة�منطلق�ـمعظـم�وكما��و�معلوم�فإن��،عقدية

لنمـــــاذج�إ�ـــــ��از�تـــــارة�ـ�ســـــالمية�حاولـــــت�تطبيـــــق�مـــــا��ـــــ���ـــــذه�النمـــــاذج�مـــــع�التحّيـــــ�بلـــــدانكمـــــا�أن�ال

 مـأو�اسـتقطاب�مـا�تـراه�ف���،لنمـاذج��شـ��اكيةإ���اأخرى�تارة�و �،الرأسمالية
ّ

�أن�نجـاح�ا�نافعـا،�إال

�،ملبـادئ�الشـر�عة��سـالميةتھ�املختار����املجتمع��سالمي�مر�ون�بمدى�مراعاالتنموي�النموذج�

ابــن�عاشــور�رحمــھ�هللا��عــا����ــ��محمــد�الطــا�ر�قــول�ي ،علمــاء��ســالم�ــ��كتابــات��مســطر و�ــو�أمــر�

ة�ل�ـم�لتبليـغ�القـرآن�أنزلـھ�هللا��عـا���كتابـا�لصـالح�أمـر�النـاس��افـة�رحمـ�أن: " ما�معنـاه�الباب�ذا�

؛�جماعية�والعمرانيـــــةـل�الفرديـــــة�والـــــصـــــالح��حـــــوا ى�منـــــھـف�ـــــان�املقصـــــد��علـــــ�...مـــــراد�هللا�مـــــ��م�

فيحصـــــل�أوال�مـــــن�: يـجماعــــــا�الصـــــالح�الوأّمـــــ،��عتمـــــد���ـــــذيب�الـــــنفس�وتزكي��ـــــا: فالصـــــالح�الفـــــردي

 ـاملجتمـــع�وال�يصلـــأجـــزاء�الصـــالح�الفـــردي،�إذ��فـــراد�
ّ

ا�الصـــالح�وأّمـــ،�...�بصـــالح�أجزائـــھ�ح�ال�ـــل�إال

جماعات�ـي،�وضـبط�تصـرفات�الــف�و�أوسع�من�ذلك؛�إذ��و�حفـظ�نظـام�العـالم��سالمـ�العمرا�ي

جامعة�عنــد�ـجميع�وحفــظ�املصــ��ة�الـــح�الـــى�وجــھ�يحفــظ�مصالـــو�قــاليم��عضــ�م�مــع��عــض�علــ

  ."ى��ذا��علم�العمرانـحة�القاصرة�ل�ا�و�سمـمعارضة�املصل

  :مف�وم�التنمية�����قتصاد��سالمي/ 1

�عبيـــرا�عــن�مــارة��رض��ــو��قــرب�ح�عِ ـى�أن�مصطلـــعلــ�بــاح����قتصــاد��ســالمييتفــق��

�ونـھ�ذو�داللـة�واسـعة��شـمل�جميـع�منـا����؛�قتصاد��سـالمي�����قتصاديةالتنمية� مضمون 

�ـ���بمبـدأ��سـتخالف،�والعمـل�فسـادمارة��رض�باإلصالح�وعـدم�� ��سان�مطالب��عِ وا��ياة،�
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 هل مل خل حل ُّ  :�عــــــا���قـــــالحياة�الطيبـــــة،�ـالتمكــــــ�ن�والـــــ حصـــــل�لإل�ســـــاني�ـــــذلك�و  �رض؛

ـــود��يـــــة َّحم جم ـــورة��ــ �يـــــة�تؤكـــــد�": أح�ـــــام�القـــــرآنتفســـــ��ه�جصاص��ـــــ��ـقـــــال�الـــــ ؛61: ســ

ي�أمــركم��عمار��ــا�بمــا�تحتــاجون�إليــھ،�وفيــھ�داللــة�ـ�عنــ  َّ حم جم ُّ  ،مــارة��رضوجــوب�عِ 

أمــــــركم��عمــــــارة�مــــــا�": حاكـ،�وقــــــال�الضــــــ"ى�وجــــــوب�عمــــــارة��رض�بالزراعــــــة�والغــــــرس�و�ب�يــــــةـعلــــــ

ف��ــــا�أي��اســــتعمركم": ،�وقـــال�الشــــو�ا�ي"جارـتحتـــاجون�إليــــھ�ف��ــــا�مــــن�بنـــاء�ومســــكن�وغــــرس�وأشــــ

أن�مــن�مســتلزمات�الســلطان�عمــارة�البلــدان�باعتمــاد�: ،�و�ــرى�املــاوردي"ار�ــا�وســ�ا��اجعلكــم�عّم 

  .ي��موالـر�البلد�و�نّم ح�ا�و��ذيب�ُسُبل�ا�ومسالك�ا،�كما�اش��ط�العدل�الذي��عّم ـمصال

لــــدى�علمــــاء��مــــة�للداللــــة�ع�ــــ��قــــد�اســــتخدم��رض�مــــارة�ن�مصــــط���عِ بــــأي�بــــ�ن��وعليــــھ  

  .واملجتمععملية�التنمية�كشرط�أسا����ومطلب�ضروري�الستقامة�أحوال��فراد�

  :خصائص�التنمية�����قتصاد��سالمي/ 2

ز�ـتجعل�ـــا�تتميـــ�خصـــائصمـــارة��رض��ـــ���قتصـــاد��ســـالمي�بت�ســـم�التنميـــة�أو�عمليـــة�عِ   

  :يـتلك�ا��صائص�ما�يل�منية،��قتصادبقية��نظمة�عن�التنمية����

مـــارة��رض�يجـــب�أن�تكفـــل�تحقيـــق�ا��اجـــات�ال�شـــر�ة�إذ�أن�عمليـــة�عِ �:الشـــموليةخاصـــية�/ أ

أي�،�...،��وتحســ�ن�ظــروف�العبـــادة�... حة�ـصــو �علــيم،�و ملـــ�س،�و مشــرب،�و مــن�مأ�ــل،�: شــروعةامل

  .أ��ا��شمل�جميع�ا��وانب�املادية�والروحية

تتصــف�التنميــة��ــ���قتصـاد��ســالمي�بمبــدأ�التــوازن�الـذي�يؤخــذ�بــھ��ــ���:التــوازن خاصـية�/ ب

  : مثل�مجاالت؛عدة�

     . )�ي�ية،�و واقتصادية�،اجتماعية(��داف�وضع� ��التوازن� -

  .ا��اجات�الفردية�وا��ماعية���تلبية�التوازن� -
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  .التوازن�ب�ن���عاد�املادية�والروحية -

  .وا��ماعيةالتوازن�ب�ن�امللكية�الفردية� -

 .التوازن�ب�ن�تنمية�املدن�و�ر�اف -

- ...  

�ـ��مختلـف�جوان��ـا��ةلـاتتصف�التنمية�����قتصاد��سالمي�بمبدأ�العد�:العدالةخاصية�/ ج

  :مثل

  .عدالة�توز�ع�الدخل -

  .�نتاج�وسائلعدالة�ملكية� -

  .عدالة�القضاء -

   . �جتماعية�عدالةال -

�خــــالق��ســــالمية�وتحــــتكم�إل��ــــا�جميــــع�مــــن�املفتـــــرض�أن��ســــود�  :خاصــــية�إدراج��خــــالق/ د

التنمو�ـــة�ي�العديـــد�مـــن�التصــرفات�املوجـــودة��ــ��النمـــاذج�ـتصــرفات�الفرديـــة�وا��ماعيــة�مـــا�يلغــال

  .الوضعية

  :مبادئ�التنمية�����قتصاد��سالمي/ 3

   :م��اع���مبادئ�أساسية��التنمية�����قتصاد��سالميعملية��رتكز ت

 � :خ����رض�لإل�سانـمبدأ��ستخالف�و�س/ أ
ُ

لـق�خليفـة��ـ���رض�لعبـادة�أي�أن���سان�خ

ــــل�ب�ســـوجـــل�تكّفـــ�وأن�هللا�عـــزّ �،خالق�ســـبحانھ�و�عـــا��ـالـــ
ّ

ن�لإل�ســـان��ـــذه�ا��الفـــة�خ����ـــل�مـــا�يمك

 ـوقــد�ســ
ّ

�ــذه�املــوارد��اســتخدام�ي�ال��عــد�وال�تح�ــ��،�و��ســان�مطالــب�بحســنـر�لــھ�املــوارد�التــخ

  .ةست�بط�من�النصوص��قتصادية�للقرآن�والسنّ ج�الذي��ُ ـ�ـنحسب�امل
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ومعنا�ـا�أن��فـراد�ل�ـم�حر�ـة��ـ����شـطة��قتصـادية��:نضـبطةمبدأ�ا��ر�ـة�الفرديـة�امل/ ب

زم�ا��ميـع�بأح�ـام�الشـر�عة�ـيلتـ؛�فالشرعية�للمعـامالتضوابط�رام�م�للـاحتضرورة�مع�املختلفة�

  .�انت�عمليات�اس��الك�أو�عمليات�إنتاج���املعامالت��قتصادية�سواء�

جماعية�مكفولتـان��ـ��إطـار�مـا��سـمح�ـومعناه�أن�امللكية�الفردية�وال�:مبدأ�امللكية�املزدوجة/ ج

  .بھ�الشر�عة��سالمية

  .�ال�شر�ة�من�الضروري�إ���التحسي��حاجاتـأي�ترت�ب�تلبية�ال�:�ولو�اتترت�ب�مبدأ�/ د

ر�وال�ـى�وجــــھ�ال�ي�ــــون�فيــــھ�تقتيـــــأي�ضــــبط�عمليــــة��نفــــاق�علــــ�:ط��ــــ���نفــــاقمبــــدأ�التوّســــ/ ه

  .تبذير

الـــــذي�يفـــــرض�تحقيـــــق�العدالـــــة��جتماعيـــــة�وانتفـــــاع�ا��ميـــــع�  :يـمبـــــدأ�الت�افـــــل��جتماعـــــ/ و

�تجســـد�ذلـــك�بـــال��ام�ا���ـــات�العامـــة�بالتكفـــل�بالـمصالــــح�العامـــة،�رات�العمليـــة�التنمو�ـــة،�و ـبخيـــ

  ... طواعية����تجسيد�واجب�الت�افل�والتعاون�الـمجتم����فراد�كما�ينخرط�

  :التنمية�����قتصاد��سالمي�آليات�عض�/ 4

ع�ــــــ��الفــــــرد�املســــــلم�أن�يج��ــــــد��ــــــ��إطــــــار�مذ�بــــــھ��قتصــــــادي��ســــــالمي�لتنظــــــيم�الشــــــأن�  

�جتماعيـــــة�ووذلـــــك�بدراســـــة�الظـــــوا�ر��قتصـــــادية��املســـــلم،لمجتمـــــع�ل�قتصـــــادي�و�جتمـــــا���

ومحاولــــة�،�ري�تـــتحكم��ـــ��مختلـــف�تلـــك�الظـــوا�ـوإعمـــال�عقلـــھ�الســـت�تاج�العوامـــل�التــــ�،املختلفـــة

و�ـــ���ـــذا��،وفـــق�مـــا��عـــرف�بالنظر�ـــة��قتصـــادية��ســـالمية،�والت�بـــؤ���ـــا�مســـتقبال�،الـــتحكم�ف��ـــا

  :مثال��طار��ناك�عدة�اق��احات�لتحقيق�التنمية�����قتصاد��سالمي�م��ا

قتصــادية��عالقــات�اللقــيم��ــ��املجــال�التنمــوي�أل��ــا�أســاس�إقامــة�ا�تنميــة�وتفعيــل�دور   )أ 

�غـــدي�تلقائيـــة�اســــتدامة�التنميـــة��ـــ���قتصــــاد��،�و�ــــ�ســـتدامةاملعادلـــة�و الجتماعيـــة�� و
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التو�ــل،�إتقـان�العمــل�واملحافظــة�حـق�،�اليقــ�ن�و عـّز�وجــل�تقــوى�هللا: مـثال��سـالمي،�م��ــا

  ...ر�والتقوى،��مانة�والنصيحة�ـالب�ى�النفس،�التعاون�ع��ـعليھ،�القناعة�وغن

الر�ــــــا،�التطفيــــــف،�الرشــــــوة،�الغــــــش،�التــــــدل�س،�� :مثــــــل: ر�املشــــــروعةـيـــــــغاملعــــــامالت��منــــــع  )ب 

  ... ،�النجش

ر،�ـالســـ���ع�ـــ��الغيـــو  ،�حسنـ�ـــالقرض�الـــ�:القيميـــة�بـــ�ن�أفـــراد�املجتمــععـــامالت�توســيع�امل  )ج 

رد�و �الوفــــــاء�بالـــــــدين،و ��تمــــــام�بالنبــــــات،�وحيوانات،�ـ�حســــــان�للـــــــوصــــــدقة�التطــــــوع،�و 

  ...املظالم�

  .�نتاج�وسائلحصول�ع���ـالكيفية�توز�ع�الدخل�و������دلة�اع�إتباع�سياسة  )د 

ضـــوابط�العـــرض�زام�بـ�لتـــمـــن�حيـــث�تنظـــيم�الســـوق�والرقابـــة�عل��ـــا�و  جيع�املنافســـةـ�شـــ  )ه 

خــــــتالالت�حيح�� ـوتصــــــ�،أج�ــــــزة�ملراقبــــــة�جميــــــع�التعــــــامالت��ــــــ��الســــــوق وضــــــع�،�و والطلــــــب

  .ف��اا��اصلة�

  .وفق�شر�عة��سالم�مسلم�نـر�الـمع�غي�قتصادية�تنظيم�العالقة�  )و 

  .حسبةـتفعيل�دور�مؤسسة�ال   )ز 

  .�جتماعية تھمسؤوليال��ام�الفرد�بتنمية�    )ح 

الضـرر�قاعـدة�و الضـرر�يـزال،�قاعـدة�: مثـل�؛تطبيق�القواعد�الفق�ية����املجـال�التنمـوي    )ط 

      ... يزال�بالضرر��خفالضرر��شد�وقاعدة�ال�يزال�بضرر�مثلھ،�

تطبيــــــــــق�مبــــــــــدأ�الشــــــــــورى�لتفعيــــــــــل�املشــــــــــاركة�املجتمعيــــــــــة��ــــــــــ��تجســــــــــيد�أف�ــــــــــار�التنميــــــــــة�  )ي 

  .�قتصادية

  ... مزارعةـالو املضار�ة،�و �املشاركة،�: يـ�عتماد�ع���أساليب�التمو�ل��سالم  )ك 

  .ي�و�قتصاديـن�ودوره��جتماعـمسلميـتفعيل�ب�ت�مال�ال  )ل 

  .الشرعية�لتحقيق�التنمية�����قتصاد��سالميتطبيق�مضمون�السياسة�  )م 
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  .ع���مستوى�الوحدات��قتصادية�يع��دخار�والتوسط�����س��الكجـ�ش  )ن 

  .���خدمة�السياسة�التنمو�ة�ال�ليةالز�اة�والوقف�مؤسس���تفعيل�دور�   )س 

ل�خفــــــض��ــــــل�أشــــــ�ال��ســــــراف�ترشــــــيد�اســــــتخدام�مــــــوارد�املجتمــــــع��ســــــالمي�مــــــن�خــــــال  )ع 

 ...ير�والتبذ

مراكـز��إ�شـاءو ،�التعلـيممسـتوى�تحسـ�ن� : مـن�خـالل العنصـر�ال�شـري،لعمل�ع���تنمية�ا   )ف 

 ...،�والتدر�ب �و�نالت

ـــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   ــــــ
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