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 التنمية املستدامة .. ما هي ؟ ومن أين جاءت الفكرة ؟

 5112أوتَثش  11:فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش 

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌزٖ

 

ٗجذٍ أى الشؼبسات الجشالٔ )للتٌو٘ٔ الوستذاهٔ( ّٖ التٖ رؼلت 
 ح٘ج ٍفىشٗٔ، س٘بس٘ٔ وأرٌذٓ – ثأخشى أٍ ثـشٗمٔ –الحىَهبت تتجٌبّب 

استخذاهْب ووجبدا لذػن ٍرْبت ًظشّب فٖ حل الؼذٗذ هي  ٗوىي
 .الوشىالت التٖ تتخن ثْب تله الجلذاى

ٍػلى الشغن هي ّزا التجٌٖ ٍّزا التَرِ الحخ٘ج ًحَ التٌو٘ٔ الوستذاهٔ 
فئى االستذاهٔ هفَْم هبصال ٗىتٌفِ الىخ٘ش هي الغوَع، ل٘س ألًِ 

تٌبلؼبت التٖ لن طؼت ٍإًوب هبصال ٗخفٖ فٖ ثبؿٌِ الىخ٘ش هي الو
ٌٗىشف ثؼذ، ٍهي ربًت آخش فئى )التٌو٘ٔ الوستذاهٔ( ووفَْم إًسبًٖ 
تختلف فْ٘ب اٙساء ٍتتؼبسة، فشربل االلتظبد ٗفْوًَْب ثـشٗمٔ تغبٗش 
هب ٗفْوِ الج٘ئَ٘ى، أٍ االرتوبػَ٘ى، ٍهب ٗفْوِ ول ّؤالء ٍٗفىشٍى ثِ 

الؼشٍسٕ أى  سثوب ال ٗتفك هغ السبسٔ الزٕ ٗس٘شٍى الذٍل، لزله هي
 .تتَافك ٍرْبت الٌظش ٍإى وبًت طؼجٔ الوٌبل

 

 ؟ هب التٌو٘ٔ الوستذاهٔ

  ٍفٖأوخش هي حوبً٘ي تؼشٗفًب هختلفًب،   (Fowke & Prasad 1996)أٍسد
هتٌبفسًب ٍأح٘بًًب هتٌبلؼًب، ٍسثوب هي أّن تله التؼشٗفبت الغبلت 
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ًشش هي لجل  الزٕ –ٍأٍسؼْب اًتشبسًا رله الَاسد فٖ تمشٗش ثشًٍذتالًذ 
اللزٌٔ غ٘ش الحىَه٘ٔ التٖ أًشأتْب األهن الوتحذٓ فٖ أٍاسؾ 
الخوبًٌ٘٘بت هي المشى الؼششٗي ثضػبهٔ رشٍّبسلي ثشًٍذتالًذ لتمذٗن 

 ثأًْب الوستذاهٔ التٌو٘ٔ ػشف ٍالزٕ –تمشٗش ػي المؼبٗب الج٘ئ٘ٔ 
اس اإلػش أٍ التؼح٘ٔ دٍى هي الحبػش الز٘ل احت٘بربت تلجٖ التٖ التٌو٘ٔ»

السؼٖ »، ووب ػشفت ثأًْب «ثمذسٓ األر٘بل المبدهٔ ػلى تلج٘ٔ احت٘بربتْب
الذائن لتـَٗش ًَػ٘ٔ الح٘بٓ اإلًسبً٘ٔ هغ الَػغ فٖ االػتجبس لذسات 

 .«الٌظبم الج٘ئٖ

ٍلمذ خشد هؤتوش هٌظؤ الضساػٔ ٍاألغزٗٔ الؼبلو٘ٔ ثتؼشٗف أٍسغ للتٌو٘ٔ 
ذٓ الوَاسد ٍطًَْب ٍتَرِ٘ إداسٓ لبػ»ثأًْب  1991الوستذاهٔ فٖ ػبم 

ػول٘ٔ التغ٘ش الجَ٘لَرٖ ٍالوؤسسٖ ػلى ًحَ ٗؼوي إشجبع الحبربت 
اإلًسبً٘ٔ لألر٘بل الحبػشٓ ٍالومجلٔ ثظفٔ هستوشٓ فٖ ول المـبػبت 

، «االلتظبدٗٔ، ٍال تؤدٕ إلى تذَّس الج٘ئٔ ٍتتسن ثبلفٌ٘ٔ ٍالمجَل
هٔ فٖ الخشٍات ثوؼٌى آخش ّٖ التٌو٘ٔ التٖ تشاػٖ حك األر٘بل المبد

الـج٘ؼ٘ٔ للوزبل الحَٕ٘ لىَوت األسع، ووب أًْب تؼغ االحت٘بربت 
األسبس٘ٔ لإلًسبى فٖ الومبم األٍل، فأٍلَٗبتْب ّٖ تلج٘ٔ احت٘بربت 
الوشء هي الغزاء ٍالوسىي ٍالولجس ٍحك الؼول ٍالتؼل٘ن ٍالحظَل ػلى 
الخذهبت الظح٘ٔ ٍول هب ٗتظل ثتحس٘ي ًَػ٘ٔ ح٘بتِ الوبدٗٔ 

الرتوبػ٘ٔ، ٍّزُ الٌَػ٘ٔ هي التٌو٘ٔ تشتشؽ أال ًأخز هي األسع أوخش ٍا
 .هوب ًؼـٖ
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ٍإرا حبٍلٌب أى ًفسش الؼذٗذ هي التؼشٗفبت الوَرَدٓ فٖ ثـَى الوشارغ 
الؼلو٘ٔ ٍاستـؼٌب أى ًستخلض الحذ األدًى هي الوؼبٗ٘ش الوشتشؤ 

تذاهٔ، للتؼشٗفبت، أهىٌٌب أى ًتؼشف أسثغ خظبئض سئ٘س٘ٔ للتٌو٘ٔ الوس
ٍّٖ: 

إٔ أًْب ػول٘ٔ تحَٗل هي  أى التٌو٘ٔ الوستذاهٔ توخل ظبّشٓ ر٘ل٘ٔ،أٍالً: 
ر٘ل إلى آخش، ثوؼٌى أى التٌو٘ٔ الوستذاهٔ ال ثذ أى تحذث ػجش فتشٓ صهٌ٘ٔ 
ال تمل ػي ر٘ل٘ي، ٍهي حن فئى الضهي الىبفٖ للتٌو٘ٔ الوستذاهٔ ٗتشاٍح 

 .سٌٔ 21ٍ 52ث٘ي 

ذاهٔ ػول٘ٔ تحذث فٖ هستَٗبت ػذٓ تتفبٍت إى التٌو٘ٔ الوست حبًً٘ب:
)ػبلوٖ، إلل٘وٖ، هحلٖ(، ٍهغ رله فئى هب ٗؼتجش هستذاهًب ػلى الوستَى 
المَهٖ ل٘س ثبلؼشٍسٓ أى ٗىَى وزله ػلى الوستَى الؼبلوٖ، ٍٗؼَد 
ّزا التٌبلغ الزغشافٖ إلى آل٘بت التحَٗل التٖ هي خاللْب تٌتمل الٌتبئذ 

 .ٌٔ إلى ثلذاى أٍ هٌبؿك أخشىالسلج٘ٔ لجلذ أٍ هٌـمٔ هؼ٘

إى التٌو٘ٔ الوستذاهٔ تتىَى هي حالحٔ هزبالت ػلى األلل:  حبلخًب:
التظبدٗٔ، ٍث٘ئ٘ٔ، ٍارتوبػ٘ٔ حمبف٘ٔ، ٍهغ أًِ ٗوىي تؼشٗف التٌو٘ٔ 
الوستذاهٔ ٍفمًب لىل هزبل هي تله الوزبالت هٌفشدًا فئى أّو٘ٔ الوفَْم 

٘ي تله الوزبالت. فبلتٌو٘ٔ تىوي تحذٗذًا فٖ الؼاللبت الوتذاخلٔ ث
االرتوبػ٘ٔ الوستذاهٔ تْذف إلى التأح٘ش ػلى تـَس الٌبس ٍالوزتوؼبت 
ثـشٗمٔ تؼوي هي خاللْب تحم٘ك الؼذالٔ ٍتحس٘ي ظشٍف الوؼ٘شٔ 
ٍالظحٔ. أهب فٖ التٌو٘ٔ الج٘ئ٘ٔ الوستذاهٔ ف٘ىَى الْذف األسبس َّ 

الـج٘ؼ٘ٔ. أهب هحَس  حوبٗٔ األًَاع ٍاالًس٘بلبت ٍالوحبفظٔ ػلى الوَاسد
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اّتوبم التٌو٘ٔ االلتظبدٗٔ الوستذاهٔ ف٘توخل فٖ تـَٗش الجٌى 
 .االلتظبدٗٔ فؼالً ػي اإلداسٓ الىفؤٓ للوَاسد الـج٘ؼ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ

ٍٗزذ الؼذٗذ هي الؼلوبء أى المؼ٘ٔ ٌّب ّٖ أى تله الوزبالت الخالحٔ 
زله فٖ الَالغ للتٌو٘ٔ الوستذاهٔ تجذٍ ًظشًٗب هٌسزؤ لىٌْب ل٘ست و

الووبسس، وزله فئى الوجبدا األسبس٘ٔ ّٖ األخشى هختلفٔ فجٌ٘وب توخل 
الىفبءٓ الوجذأ الشئ٘س فٖ التٌو٘ٔ االلتظبدٗٔ الوستذاهٔ تؼتجش الؼذالٔ 
هحَس التٌو٘ٔ االرتوبػ٘ٔ الوستذاهٔ، أهب التٌو٘ٔ الج٘ئ٘ٔ الوستذاهٔ 

 .ػلى تزذٗذ هَاسدّبفتؤوذ ػلى الوشًٍٔ أٍ المذسٓ االحتوبل٘ٔ لألسع 

ٍتتؼلك ساثغ خبط٘ٔ هشتشؤ ثبلتفس٘شات الوتؼذدٓ للتٌو٘ٔ  ساثؼًب:
الوستذاهٔ، فوغ أى ول تؼشٗف ٗؤوذ التمذٗش لالحت٘بربت اإلًسبً٘ٔ 
الحبل٘ٔ ٍالوستمجل٘ٔ ٍو٘ف٘ٔ اإلٗفبء ثْب، فئًِ فٖ الحم٘مٔ ال ٗوىي ألٕ 

ي أى إٔ هحبٍلٔ تمذٗش لتله االحت٘بربت أى ٗىَى هَػَػً٘ب، فؼالً ػ
ستىَى هحبؿٔ ثؼذم الت٘مي، ًٍت٘زٔ لزله فئى التٌو٘ٔ الوستذاهٔ 

 .ٗوىي تفس٘شّب ٍتـج٘مْب ٍفمًب لوٌظَسات هختلفٔ

ٍهي ًبح٘ٔ أخشى ٗمَل الذوتَس هحوذ المظبص اى التٌو٘ٔ الوستذاهٔ 
التٌو٘ٔ الشش٘ذٓ للوَاسد الـج٘ؼ٘ٔ الوتزذدٓ ٍغ٘ش الوتزذدٓ ٍّٖ »ّٖ 

ّزُ الخشٍات، إٔ تزبٍص لذسٓ الٌظن الج٘ئ٘ٔ ػلى الؼـبء  ًم٘غ استٌضاف
ٍالزشغ فٖ استغالل الوَاسد غ٘ش الوتزذدٓ. ّزا التشش٘ذ َّ التٌو٘ٔ 

، ٍّزُ ولوبت تمظذ إلى رات «الوتَاطلٔ أٍ الوستذاهٔ أٍ الوـشدٓ
الوؼٌى، ٍأطجحت هي الوفبّ٘ن الجبسصٓ ٍخبطٔ ثؼذ هؤتوش األهن الوتحذٓ 
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( ٍإلشاس أرٌذٓ المشى الحبدٕ 1995)سَٗ دٕ ربً٘شٍ  للج٘ئٔ ٍالتٌو٘ٔ
 .ٍالؼششٗي هي دٍل الؼبلن التٖ شبسوت فٖ الوؤتوش

 – ثجسبؿٔ –ٍلسٌب خبؿئ٘ي حٌ٘وب ًمَل إى التٌو٘ٔ الوستذاهٔ تؼٌٖ 
 استخذام صٗبدٓ دٍى هي الؼبلن سىبى لزو٘غ الوؼ٘شٔ ظشٍف تحس٘ي
 –سع ػلى التحول. ٍّٖ األ وَوت لذسٓ ٗتزبٍص هب إلى الـج٘ؼ٘ٔ الوَاسد

 هي هٌـمٔ ول فٖ هختلفٔ إرشاءات تستلضم لذ – الوستذاهٔ التٌو٘ٔ إٔ
 .الوفَْم ّزا تَاوت حتى الؼبلن هٌبؿك

ٍحست هب ٗشاُ غبلج٘ٔ الؼبهل٘ي فٖ هزبل أثحبث التٌو٘ٔ الوستذاهٔ، 
فبلزَْد الشاه٘ٔ إلى ثٌبء ًوؾ ح٘بٓ هستذام تتـلت إحذاث تىبهل ث٘ي 

 :الوتخزٓ فٖ حالحٔ هزبالت سئ٘س٘ٔ ّٖ ووب ٗلٖاإلرشاءات 

الٌوَ االلتظبدٕ الؼبدل: إى الٌظن االلتظبدٗٔ الؼبلو٘ٔ المبئؤ  .1
حبلً٘ب ثوب ثٌْ٘ب هي تشاثؾ، تستلضم ًْزًب هتىبهالً لتْ٘ئٔ الٌوَ 
الوسئَل الـَٗل الوذى، هغ ػوبى ػذم تخلف إٔ دٍلٔ أٍ هزتوغ 

 .ػي الشوت
ؼ٘ٔ ٍالج٘ئٔ: ٍٗتأتى رله هي خالل إٗزبد حلَل فظ الوَاسد الـج٘ح .2

لبثلٔ لالستوشاس التظبدًٗب للحذ هي استْالن الوَاسد، ٍإٗمبف 
 .التلَث، ٍحفظ الوَاسد الـج٘ؼ٘ٔ

لتٌو٘ٔ االرتوبػ٘ٔ: إى رو٘غ سىبى الؼبلن ثحبرٔ إلى الؼول ٍإلى ا .3
 .الغزاء ٍالتؼل٘ن ٍالـبلٔ ٍالشػبٗٔ الظح٘ٔ ٍالوبء ٍاإلطحبح

 

شى المبئوَى ػلى دساسبت التٌو٘ٔ الوستذاهٔ اًِ ػٌذ الؼٌبٗٔ ثْزُ ٍٗ
االحت٘بربت، ٗزت ػلى الوزتوغ الؼبلوٖ أى ٗىفل أٗؼًب احتشام الٌس٘ذ 
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الخشٕ الزٕ ٗوخلِ التٌَع الخمبفٖ ٍاالرتوبػٖ، ٍاحتشام حمَق الؼوبل، 
 .ٍتوى٘ي رو٘غ أػؼبء الوزتوغ هي أداء دٍسّن فٖ تمشٗش هستمجلْن

جسؾ ول ّزا الىالم، فئًٌب ٗوىي أى ًمَل: ّل ٗوىٌٌب أى ًستخشد ٍحتى ً
هي ثبؿي األسع خبهبتْب الحفشٗٔ )هختضًٔ فٖ غؼَى الؼظَس 
الزَ٘لَر٘ٔ المذٗؤ( ثألظى هب ًستـ٘غ ٍتت٘حِ لٌب لذساتٌب 
التىٌَلَر٘ٔ ؟ ّزا استٌضاف لوَاسد هب ٗؤخز هٌْب ال ٗؼَع، حتى إرا ربء 

رذٍا حمَل الجتشٍل ًبػجٔ ٍؿجمبت الفحن ًبفذٓ ر٘ل أٍالدًب ٍأحفبدًب ٍ
ٍسٍاست الحذٗذ ٍالٌحبس ٍغ٘شّب هي الوؼبدى ٍلذ رّجت، لزله فئًِ 
ٗزت أى تَػغ ثؼغ الؼَاثؾ األخالل٘ٔ لذى استغالل ّزُ الوَاسد 
الـج٘ؼ٘ٔ سَاء الوتزذدٓ أٍ غ٘ش الوتزذدٓ، ح٘ج اى ّزُ الؼَاثؾ 

لوستذاهٔ التٖ تٌبدٕ ثبألخز هي األخالل٘ٔ تٌـَٕ ػلْ٘ب فىشٓ التٌو٘ٔ ا
ّزُ الوَاسد هب ٗىفٖ لومبثلٔ االحت٘بربت األسبس٘ٔ ٍالوششٍػٔ، ٍأى 
ًتَخى فٖ الحظَل ػلْ٘ب تمٌ٘بت رات وفبءٓ ال تجذد الوَاسد ثح٘ج 
ٗىَى الٌبتذ أوخش هي ألل وو٘ٔ هي الخبم ٍأى تىَى الوَاسد غ٘ش الوتزذدٓ 

 .٘بل المبدهٔفٖ إؿبس صهبًٖ هوتذ ل٘فٖ ثحبربت األر

هخل ّزا الىالم ٌٗـجك حتى ػلى الوَاسد الوتزذدٓ الوٌتزٔ للـؼبم، 
فل٘س هي الحىؤ أى ًمَم ثحظبد األسع ثألظى ػـبئِ ٍال الم٘بم 
ثظ٘ذ السوه ثأسلَة الظ٘ذ الزبئش أٍ الشػٖ اٙسم ٍتمـ٘غ الغبثبت 
ثـشٗمٔ تذه٘شٗٔ، فلٌتشن للـج٘ؼٔ الفتشٓ الىبف٘ٔ حتى تمَم ثتؼَٗغ 
التذَّس الزٕ حظل فٖ الوظبئذ السوى٘ٔ ٍتذًٖ إًتبرْب، ٍأى ًشفك 
ثبألسع حتى تؼ٘ذ تشه٘ن لذساتْب التٖ أّذست ثسجت الشػٖ اٙسم 
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ٍارتخبث الغبثبت، ّزُ الؼَاثؾ األخالل٘ٔ التٖ تٌـَٕ ػلْ٘ب فىشٓ 
التٌو٘ٔ الوستذاهٔ تَطٖ ثأى تذاس ّزُ الٌظن الج٘ئ٘ٔ الوٌتزٔ ثوب ال 

ئْب ٍلذستْب ػلى الؼـبء الوتَاطل ٍثوب ٗظَى ػٌبطشّب ٗؼش ثظحٔ أدا
 .ٍتفبػالتْب الج٘ئ٘ٔ هي التذَّس

 

حسيٌ، ّزُ ّٖ التٌو٘ٔ الوستذاهٔ ثجسبؿٔ، تشى و٘ف ٌٗؼىس رله ػلى 
ح٘بتٌب الَ٘ه٘ٔ ٍالوؼ٘ش٘ٔ؟ ٍٗجمى هخل ّزا السؤال ٍالؼذٗذ هي 

 .األسئلٔ هؼلمٔ إلى الومبل المبدم إى شبء اهلل

 

 


