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(.التجربة المغربية)اإلسالميدور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل االقتصاد   

بورحلة ميلود.أ                                                   بوثلجة عبد الناصر                             .د  
(المركز الجامعي غليزان)                                                                        (     جامعة تلمسان)  

:المقدمة  
ال خيفى على احد أن كوكب األرض يعاين خاصة يف السنوات األخرية من التدهور املتزايد لعناصر الطبيعة نتيجة     

اتساع وتشعب األنشطة املختلفة اليت ميارسها اإلنسان يف التجمعات الكربى،إذ ارتبطت البيئة ومشاكلها ارتباط وثيق 
د من ظى باالهتمام الدويل ،حيث انشغلت هبا مجيع الدول وانعقد من اجلها العديبقضايا البشر ومشاكلهم،مما جعلها حت

يات الدولية واحمللية،كما تبني وبكل اقتدار أن للدولة دور ال يستهان به يف حتقيق االندماج  والتكامل بني امللتق
ات لرسم سياسات متكاملة تعاجل يف وقت االعتبارات البيئية واالقتصادية واإلمنائية مما يكمل اجلهود اليت تبذهلا احلكوم

.واحد حتديات احلماية البيئية واإلدارة املتكاملة للموارد، و التخفيف من حدة الفقر و اإلنصاف  

تعزيز كرامة  إىلالداعي  اإلسالمي،انطالقا من املنظور األفرادو يف هذه الورقة البحثية سنسلط الضوء على دور الدولة      
يف العمل  عمارة األرض بالعمل الصاحل الذي هو أساس التنمية املستدامة وترسيخ التكافل االجتماعياإلنسان وحتقيق 

على زيادة الوعي البيئي ومعاجلة املشاكل البيئية حمليا وجهويا مث وطنيا ،وكذا احملافظة على املصادر الطبيعية وعلى سالمة 
:ربية يف هذا اجملال وهذا بالتطرق إىل النقاط التاليةاملغاململكة احمليط واستدامة التنمية،مع عرض جتربة   

 .تطور مفهوم التنمية املستدمية تارخييا-أوال
 .املفهوم اإلسالمي للتنمية املستدامة وحتديد متطلباهتا يف الدول اإلسالمية-ثانيا
 .دور الدولة التنموي من منظور إسالمي-ثالثا
 .الوطين للبيئة والتنمية املستدامةالتجربة املغربية عن طريق امليثاق :رابعا

 .معوقات وحتديات الدول اإلسالمية يف تبين خطط وبرامج التنمية املستدامة:خامسا
 
 
 
 

  :الملتقى الدولي حول
 مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي 

 2302ديسمبر  30و 30قالمة يومي  ةجامع
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 :تطور مفهوم التنمية المستديمة تاريخيا-أوال

وأكثر جاذبية من  أهبىبدا مفهوم التنمية املستدمية يطفو على السطح بقوة منذ أواخر القرن املاضي ليكتسي حلة       
املتاحة يف العامل املتقدم واملتخلف،  اإلمكاناتتلك اليت ارتادها منذ عقود خلت ومرد ذلك للضغوط املتزايدة على 

غري أن احلقيقة اليت ال ميكن جتاوزها هي أن النمو الدميغرايف والتنمية االقتصادية من جهة . انطالقا من واقع كل منهما
 .(1)رية من جهة أخرى كانت إحدى الظواهر اليت ألزمت البشرية يف تطورها عرب الزمنواستعمال املوارد البش

   هياكلها طبيعة من حيث منوها ومراحل الدول وظروف طبيعة منها كل تعكس مراحل بعدة التنمية مفهوم مر لقد       
عقدي  فخالل .الدولية من ناحية أخرىباألنظمة  عالقاهتا من ناحية وطبيعة واالجتماعية والسياسية االقتصادية
،حيث كانت مرادفا ملفهوم النمو األفراد دخل مستوى ارتفاع أهنا على للتنمية ينظر كان واخلمسينات األربعينات

 باإلضافة الفرد دخل ومتوسط القومي الدخل فيها االقتصادي،وكانت يف نظر بعض االقتصاديني عبارة عن عملية يزداد
 االقتصاد قدرة مدى تعين الستينات عن التقدم وكانت خالل عقد تعرب معينة قطاعات يف مرتفعة منو معدالت حتقيق إىل

 ارتفاع صاحب أن وبعد.السكان زيادة معدل من أعلى يكون القومي حبيث الناتج يف سنوية زيادة حتقيق على القومي
 منتصف يف التنمية مفهوم تعريف أعيد فقد البطالة، معدالت وارتفاع الفقراء يف عدد زيادة االقتصادي النمو معدالت

 الزيادة خالل من وذلك ... والبطالة الدخل، توزيع وسوء الفقر، على القضاء أو عملية ختفيض لتصبح السبعينات
بأسره من  للمجتمع الشامل النهوض" تعين ، الحقة مرحلة يف ، أصبحت وقد. االقتصادي معدالت النمو ففي املستمرة
 آرثر وقد ربط ،إلنساين وتوفري حرية االختيارا وشعوره ذاتيته حتقيق إىل باإلضافة للفرد األساسية احلاجات إشباعخالل 
الثروة تزيد سعادة  أن يف ليس االقتصادي النمو ئدةاف أن حيث .. " االختيار وحرية االقتصادية التنمية بني لويس

 النامية الدول شهدت إلنساين،إال انه مع بداية الثمانينات ا اختياره جمال يف زيادة من الثروة هذه تؤديه مبا بل اإلنسان،
 استنزاف إىل مث ومن جياخلار  لالقرتاض إىل جلوئها أدى مما وخارجية داخلية ألسباب احلقيقي الدخل مستوى يف تدهورا  
 يعكس واليت التنمية مبفهوم اهتماما   هناك أصبح لذلك ونتيجة. اخلارجية بالتزاماهتا للوفاء الطبيعية مواردها من الكثري
 .(2)مبا يسمى بالتنمية املستدامة االهتمام زيادة إىل أدى مما ، بشرية بيئية أبعادا  
للوزير األول النروجيي يف تلك "مستقبلنا املشرتك"يف تقرير 1891لقد ظهر تعبري التنمية املستدامة بشكل رمسي سنة       
،وفيما يلي (3)السعي لتحقيق نوع من العدل واملساواة بني األجيال احلالية واملستقبلية ،وقد استخدم للتعبري عنالفرتة

 .سنستعرض بعض املفاهيم للتنمية املستدامة
من منافع  األقصىللموارد الطبيعية،وذلك بالرتكيز على احلصول على احلد  املثلى اإلدارةهي :"التعريف االقتصادي-0

على  أخرى،كما انصبت تعاريف اقتصادية "التنمية االقتصادية،بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتها
 أن يعين،وهو ما "بان استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل من الدخل احلقيقي يف املستقبل "الفكرة العريضة القائلة 

 .(4)املادية وحنسنها األصولوحنتفظ بقاعدة مواردنا  أرباحار حبيث نعيش على تد أناالقتصادية ينبغي  األنظمة
 أخرىتعاريف -2
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باالعتبار قدرات النظام البيئي الذي حيتضن احلياة  األخذمع  اإلنسانيةهي السعي الدائم لتطوير نوعية احلياة "*
مفهوم يركز على مفهوم االستدامة الزراعية حسب تقرير االحتاد العاملي للمحافظة على  أول بأنهويالحظ  (5)"وإمكاناته

 .1891املوارد الطبيعية الصادر سنة 
االرتقاء بالرفاهية االجتماعية اكرب قدر من احلرص على املوارد الطبيعية  إىلهي ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي *"

 .(6)"البيئة إىل واإلساءة األضرارقدر ممكن من  وبأقلاملتاحة،
 المتحدة األممتعريف هيئة -0

التنمية املستدامة (1882)املتحدة للتنمية والبيئة الذي انعقد يف ري ودي جانريو األممالثالث يف مؤمتر  املبدأوقد عرف 
احلاضر  ألجيالحبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبيئية "ضرورة اجناز احلق يف التنمية" بأهنا

 يتجزأمتثل احلماية البيئية جزءا ال  أنالتنمية املستدامة ينبغي  حىت تتحقق" إىلالرابع من املؤمتر  املبدأ أشارواملستقبل،كما 
 (.1)"ميكن التفكري فيها مبعزل عنها من عملية التنمية وال

 تعريف البنك الدولي-0
القادمة وذلك  لألجيالنفس الفرص التنموية احلالية  إتاحةهي تلك اليت هتتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن "

معدات )يتضمن رأس املال الصناعي املال  رأس  أنحيث "زيادته املستمرة عرب الزمن  أواملال الشامل  رأسبضمان ثبات 
     (.9()غابات وموارد)والبيئي ( ومؤسساتقات عال)،االجتماعي (املعرفة واملهارات)،الفين (وطرق

 :المفهوم اإلسالمي للتنمية المستدامة وتحديد متطلباتها في الدول اإلسالمية-ثانيا 
 :المفهوم اإلسالمي للتنمية المستدامة:2-0

البيئية على األفكار اليت تتم اإلشارة هنا إىل أن مبادئ الشريعة اإلسالمية كانت السباقة يف جمال احلفاظ على املوارد       
جاء هبا الغرب فيما بعد بآالف السنني، فان من مزايا التشريع اإلسالمي اجلمع بنيني الثبنيات واملروننية فأصنيوله وأهدافنيه ثابتنية 
أمنينيا فروعنينيه ورسنينيائله فهنينيي مرننينية ويف اعتقادننينيا أن موضنينيوع إاينينية البيئنينية، وإدارهتنينيا منينين املوضنينيوعان النينييت تؤكنينيد هنينيذه املينينيزة للتشنينيريع 

 .(8)سالمياإل
إن أمور البيئة يف إطار التنمية املستدمية هي نعم اهلل على البشر، وان اهلل قد أعطانا مجيعا حق االنتفاع هبا، فال حيق       

لطائفة االستئثار هبا دون غريها، وان اإلنسان خليفة عن اهلل يف ملكه ووصى على البيئة وليس مالكا هلا، من هذا املنطلق 
ر احلاجة مع أداء واجبه يف هذه النعمة واحملافظة على مجال الطبيعة ومكوناهتا هي جزء من عقينيدة املنيؤمن، يأخذ منها بقد

أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كينيف بنيناهنيا وماهلنيا منين فنيروج واألرض منيددناها والقيننيا فيهنيا ﴿:اهلل عز وجل يف قوله وصدق
 .(9-5ق،االية)ل عبد منيب ﴾هبيج تبصرة وذكرى لكرواسي وأنبتنا فيها من كل زوج 

 (.15امللك االية)﴾...وكلوا من رزقه واليه النشور والذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها﴿: وقوله تعاىل
سي واألرض مددناها والقينا فيها روا ﴿: مواردها مقدرة لقوله تعاىلغري أن اهلل سبحانه وتعاىل حبكمة يقدرها جعل       

القمنينينير )﴿إن كنينينيل شنينينييء خلقننينينياه بقنينينيدر معلنينينيوم ﴾:وقولنينينيه كنينينيذلك(.18احلجنينينير ،االينينينية) منينينين كنينينيل شنينينييء منينينيوزون﴾وأنبتننينينيا فيهنينينيا 
ونظنينينيرا للطبيعنينينية اإلنسنينينيانية ونظرتنينينيه القصنينينيرية األمنينينيد يف اسنينينيتغالل املنينينيوارد البيئينينينية بشنينينيكل ينينينيؤدي إىل حرمنينينيان        (.18،االينينينية
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جتلنينيى منينين  علنينيى املنينيوارد البيئينينية وإايتهنينيا وهنينيذا منينيااألجينينيال القادمنينية منينين اسنينيتغالهلا، لنينيذلك أمنينير اهلل عنينيز وجنينيل عبنينياده باحلفنينياظ 
 (.66البقرة،االية)اهلل والتعثوا يف األرض مفسدين ﴾كلوا واشربوا من رزق ... ﴿: خالل قوله تعاىل

وعنيدم اإلسنيراف والتبنيذير هنيذا منيا أكنيده كنيذلك رسنيوله ( البيئينية)كما أمر عز وجل باالستغالل الرشيد للموارد الطبيعية      
منير بسنيعد وهنيو يتوضنيأ : " م اإلسراف يف استخدام الثروة املائية الستدامة االنتفاع هبنيا قولنيه صنيلى اهلل علينيه وسنيلمالكرمي بعد

نعنينينيم، وان كننينينيت علنينينيى هننينينير : " وهنينينيل يف املنينينياء صنينينيرف ينينينيا رسنينينيول اهلل   فقنينينيال:" منينينيا هنينينيذا السنينينيرف ينينينيا سنينينيعد   فقنينينيال: " فقنينينيال
 (.16.)(رواه ابن ماجة واإلمام اإد".)جار

من خالل هذا يتضح لنا بان الشريعة اإلسالمية مل ترتك أمرا إال وعاجلته وهاهو النيب الكرمي يأمر أمته باحملافظة علنيى       
 .املوارد املائية قصد اإلبقاء على الغطاء النبايت وعدم التعدي عليه ألنه باملاء يبقى كل شيء حيا

ه اآلينية ملنيا سنيتتعرض لنيه األرض منين تلنيوا وفسنياد دلنيت عليني( رن قني14)كما أكد الشارع احلكيم منذ أربعة عشر قرننيا        
والفسنينياد أوسنينيع منينين (.41الروم،االينينية)﴾... البحنينير، مبنيا كسنينيبت أينينيدي الننينياسظهنينير الفسنينياد يف النينيرب و  ﴿:الكرمينية يف قولنينيه تعنينياىل

 .(11)(ا البيئةتلو )التلوا وأدق مادام عند اهلل فهو أدق، فهي نبوءة قرآنية أدق وامشل من املصطلح الشائع االستخدام 
الكرمينية يف  باآلينيةيسنيعى حننيو الرشنيد وكفنيى  إنسنياينترتكز على منيدخل  أنخطة ناجحة للتنمية املستدامة جيب  أية إن      

ممن خلقننينينينينيا ولقنينينينينيد كرمننينينينينيا بنينينينينيين ادم وإلننينينينينياهم يف النينينينينيرب والبحنينينينينير ورزقننينينينينياهم منينينينينين الطيبنينينينينيات وفضنينينينينيلناهم علنينينينينيى كثنينينينينيريابينينينينينيان ذلك﴿
 .(16،االيةاإلسراء)تفضيال﴾

يقنينينينينيدم املفهنينينينينيوم اإلسنينينينينيالمي للتنمينينينينينية يف سنينينينينيياق نظنينينينينيري  أنلقنينينينيد اسنينينينينيتطاع املفكنينينينينير اإلسنينينينينيالمي النينينينينيدكتور خورشنينينينينييد اإنينينينيد        
واإلدراك النيواعيني متكامل،يعكس عظمة اإلسالم واستيعابه ملشكالت اإلنسان وتقدمي احللول املناسبة هلا من واقنيع النيتفهم 

اإلسنينينينينيالم يهنينينينينيتم بعمنينينينينيق مبشنينينينينيكلة  إن"والسنينينينينينن اإلهلينينينينينية،حيث قنينينينينيال لطبيعنينينينينية البشنينينينينير، ومنينينينينيا جبلنينينينينيوا علينينينينينيه منينينينينين الفطنينينينينيرة والطبنينينينينيائع 
 ."حنو الطريق املستقيم اإلنسانالتنمية،ولكن يعاجلها يف إطار التنمية البشرية،الن اهلدف األساسي لإلسالم هو هداية 

 :(12)وحيدد األستاذ املفهوم اإلسالمي للتنمية يف األيت
ية والتوازن، حبيث يشمل اجلوانب الروحينية واملادينية معنيا، ويلنييب حاجنية الفنيرد املفهوم اإلسالمي للتنمية له خصائص الشمول-

 .واجلماعة قي تناسق تام وتناغم
التنمينية موجهنية لإلنسنيان ولرتقينية حياتنيه املادينية واالجتماعينية والثقافينية والبيئنية  أنيعنيين  ،وهذاباإلنساناجلهد التنموي يهتم  -

 .احمليطة به
 .وحتقيق التوزيع املكافئ واملتساوي للعالقات اإلنسانية على أساس العدل واحلقاالستخدام األمثل للموارد، -
 .التطبيقي إطارهاالتوازن بني املتغريات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى اليه التنمية يف  إعادةحياول  اإلسالم-
 إىليسنيعى  واإلسنيالمدون اآلخنير، وال يقتصنير علنيى جاننيب  األبعنيادهنيي نشنياط متعنيدد  اإلسالميعملية التنمية يف املفهوم -

 .إحداا التوازن يف احلياة بني العوامل والقوى املختلفة
،كما هلا ضنيوابط والينيات ،فنياألمن منين تقوم عليها وأعمدةوعناصر  أهدافهلا  اإلسالمالتنمية يف  أنميكن القول  إذن     

،وحالتنينيا اجلنينيوع واخلنينيوف علنينيى نقيضنينينيي  اإلسنينيالمالتنمينينينية املسنينيتدامة يف  أهنينيدافاجلنينيوع واخلنينيوف لنينيا العنصنينيران األساسنينييان يف 
النيداء يف كنيل جمتمع،وقنيد قنيام النيدكتور سنييد دسنيوقي حسنين حبصنير  أصلويعتربلا  اإلسالمحالتا الرتف والغفلة اللتني يكرلا 
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واالمتنينيداد  يمينينية والتدريبينينيةالقصنينيد،الوظيفة،احلجم ،اجلمال،القنينيدرة التعل:أساسنينييةيف سنينيبعة عناصنينير  اإلسنينيالممالمنينيح التنمينينية يف 
 . الزماين واملكاين

 :تحديد متطلباتها في الدول اإلسالمية:2-2
 :(13)فيما يلي واإلسالميميكن حصر متطلبات التنمية املستدامة يف الوطن العريب -
وتقنيدير منيا العمنيل علنيى اكتشنياف الثنيروات -حصر الثروات الطبيعية املوجودة:(القصد في استهالك الثروات الطبيعية -0

ترشيد استخدام الثروات الطبيعية يف التنمية االقتصادية سواء عن طرينيق االسنيتهالك احمللنيي او -قد جيد من ثروات مستقبلية
 (.اخلفض من عملية التصدير املباشر للثروات الطبيعية-التصدير

-تطنينيوير الصنينيناعات احمللينينية-واإلسنينيالمي احمللنينيي، العنينيريبتشنينيجيع االسنينيتثمار : )الحكمةةة فةةي اسةةتغالل المةةوارد المتاحةةة-2
 (.رعاية الثروة احليوانية والزراعية

التعنينينينينيرف علنينينينينيى أولوينينينينينيات -حصنينينينينير االحتياجنينينينينيات القائمنينينينينية  واملسنينينينينيتقبلية يف املنطقنينينينينية اإلسنينينينينيالمية:( تةةةةةوفير االحتياجةةةةةات-0
 (.االستعانة بالشراكة يف توفري االحتياجات-االحتياجات اإلسالمية

 غنيرس-واإلسنيالميتنمية الثروة البشرية املوجهة خلدمة اجملتمع احمللي -ع قائم على املعرفةبناء جمتم:)النهوض بالمجتمع-0
فنينية ومصنينيادر املعلومنينيات وسنينيبل تنينيوفري املعر - والتقنينيينينتشنينيجيع االبتكنينيار الفنيني-الشنينيراكة بنينيني املنينيواطنني أسنينيسمتتنينيني -روح املواطننينية

 (.التعلم
وضنيع بنيرامج اقتصنيادية نابعنية منين -تنيوطني الصنيناعة والزراعنية املسنيتدامة-بننياء اقتصنياد قنيائم علنيى املعرفنية: )ترقية االقتصاد-5

 (.ألحوالهومالئمة  واإلسالميالوطن العريب 
-الشراكة بني الدول يف وضع معايري جلنيودة البيئنية-رفع الوعي اخلاص بالبيئة على مجيع مستويات اجملتمع:حماية البيئة-6

 التعاون-سن التشريعات احمللية حلماية البيئة-النافعة هلا األنشطةزراعي يضر بالبيئة وتشجيع  أواط جتاري نش أياحلد من 
اجينينيايب  تنينيأثري أليسنينيليب علنينيى البيئنينية وكنينيذا منينينح وعنينيالوات  تنينيأثري أليفنينيرض غرامنينيات مالينينية -يف مكافحنية التلنينيوا وإاينينية البيئنينية

 .(عليها يدخل يف حسابات املؤسسات االقتصادية
 :التنموي من منظور إسالمي ،األفراد والمجتمعدور الدولة-ثالثا

دور ال يسنينيتهان بنينيه يف حتقينينيق االننينيدماج  والتكامنينيل بنينيني االعتبنينيارات البيئينينية واالقتصنينيادية  للدولنينية كمنينيا تبنينيني وبكنينيل اقتنينيدار أن
واإلمنائينينية ممنينيا يكمنينيل اجلهنينيود النينييت تبنينيذهلا احلكومنينيات لرسنينيم سياسنينيات متكاملنينية تعنينياجل يف وقنينيت واحنينيد حتنينيديات احلماينينية البيئينينية 

نه ال ميكنين للدولنية ككينيان أن تتنيوىل مبفردهنيا مهمنية ،إىل اواإلدارة املتكاملة للموارد، و التخفيف من حدة الفقر و اإلنصاف
إاينينينية البيئنينينية وحتقينينينيق التنمينينينية املسنينينيتدامة منينينيامل تتضنينينيافر جهنينينيود كنينينيل منينينين األفنينينيراد واجملتمنينينيع،من وجهنينينية نظنينينير اإلسنينينيالم فاننينينيه ينينينيدعو 

 التنمية إىلجيب االلتزام هبا يف السعي خطة  أوالعناصر السابقة الذكر بوضع شراكة 
 دور الدولة:0-0

الدولنينية التنمنينيوي ينينيتلخص يف العمنينيل علنينيى ربنينيط الفنينيرد برتابنينيه النينيوطين، ليتفاعنينيل معنينيه يف ظنينيل شنينيريعة وعقينينيدة ونظنينيام، دور      
 :(14)ليصنع طعامه وشرابه ولباسه،وهذا الربط يقتضي من الدولة العمل على
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منينينين خنينينيالل ميكنينينين القينينينيان هبنينينيا  خريطنينينية مشنينينيروعات حقيقينينينية إىلترمجنينينية التنمينينينية  إىلفلسنينينيفة راشنينينيدة وختطيطنينينيا حكيمنينينيا ينينينيؤدي -
 .مؤسسات وطنية

 .إدارة مشاريع الدولة التنموية مبفاهيم إدارية إسالمية تقوم على العدل مثل الثواب والعقاب واألجر واحلياة الكرمية-
 .الصياغة التنموية لكل مشروعات الدولة-
 . إاية السوق الوطنية من خالل فلسفة راشدة لالسترياد والتصدير لتحقيق توازن لكل القطاعات التنموية املرجوة-
 .املوارد املتوفرة على واحملافظة لإلنتاج املصاحبة للملوثات االنبعاا من للحد قوانني إعداد-
 (15.)(اجلباية البيئية) ابالتلو  يتسبب من على غرامات وفرض البيئة حلماية سياسات اعتماد-
 صناعية مناطق وختصيص القطاع البيئي، يف احمللي االستثمار وتشجيع النفايات، بعض تدوير إلعادة خطط إعدادا -

 .متخصصة
مث القيام بقياس النتائج وتصحيح  إليهامن اندفاع البشر  وتتأكداملنظومة البشرية اليت ختطط للتنمية املستدامة، إنشاء-

 .املسارات
 .األساسيني واملرتبطني مبشاريع التنمية األساسية التعليم والتكوين-
الشركات  مطالبة جيب و واملاء اهلواء يف التلوا حدود لتقدير املصانع تلك تشغيل مباشرة عند اختبارات عمل -

  .املقبولة احلدود يف جتعلها و النفايات انبعاا من حتد الين اإلنشائية الضرورية و اهلندسية التعديالت كافة بعمل الصناعية
من خالل جهدها  إالمصلحي،واليتاتى ذلك للدولة  وإقناععقلي، وإعدادحىت يتحقق ذلك للدولة البد من بعث ثقايف،

 .او جهد اجلماعات احمللية واهليئات املنتخبة
 دور األفراد:0-2

الدولة حيتاج بالضرورة إىل مواصفات خلقية  دور األفراد بالغ األلية يف أية عملية تنموية، فكل ختطيط من قبل     
مثلثا حضاريا يتعلق به، أضالعه هي ،فالقران وضع للفرد ومهنية من قبل الفرد حىت تستطيع الدولة أن تنجز مهامها

العطاء والتقوى والتصديق باحلسىن،فالتقوى حتدد وتعلم أدب العطاء فهي كاحلكمة للعلم،وأما العطاء فهو شكر للنعم 
إبراهيم )أيضا﴿وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها﴾يف زيادهتا لقوله تعاىل ﴿ولئن شكرمت الزيدنكم ﴾ وقوله وسبب 

وهو اإلميان بان اهلل سيجزي احملسنني حري اجلزاء يف الوقت الذي  ، والتصديق باحلسىن هو القوة الدافعة للمؤمن(34االية
 .(16)يشاء و بالطريقة اليت يشاء

 عدم يف ميكن إمجاهلا الفرد على امللقاة الواجبات أهم إن .هبا اهتماماهتم زيادة و بالبيئة توعية األفراد جيب وهلذا     
 (:11)،ويتم ذلك بومستقبال حاضرا   أفراد اجملتمع وصحة البيئة سالمة على سلبيا   تأثريا   حتدا قد أعمال بأية القيام

 أو اقرتاحات أية عن العمل يف املسئول غإبال و السالمة و الصحة و البيئة على احملافظة تعليمات جبميع االلتزام-
 .عالقة استفسارات ذات

  .التطوير و التدريب برامج مجيع يف املشاركة-
 .املوقع نفس يف املنتجات صناعة تدوير استعماهلا وإعادة النفايات من التقليل هي و السليمة البيئة متطلبات تطبيق-
 دور المجتمع: 0-0
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ومؤسسات املاعون يتلخص دور اجملتمع يف أربعة أمور حتجيم الفتنة وإنشاء مؤسسات احلض على إطعام املساكني     
والقانونية والسياسية على  حيرص من خالل نظمه االقتصادية واالجتماعية ينبغي أن ،فاجملتمع ومؤسسات اإلعداد للقوة

يتفلت منها،حبيث يصبح  أنطره اضطرارا تواجهه قوانني تض أحياناحتجيم الفتنة لدى األفراد يف مواقعهم يف احلياة،فالفرد 
 .شرع حكومي وشرع عريف:هناك شرعان 

 إطعامحلض على ا أناملساكني ومؤسسات املاعون، حيث  إطعاممؤسسات احلض على  إنشاءومن واجبات اجملتمع     
يكون هناك  أنهي مهمة املسلم االعمارية ، ومن اجل ذلك البد -اإلسالمكما ورد يف –املساكني وتقدمي املعونة 

 .اليعطيه الشيءبالضرورة طعام يطعم وماعون يقدم ففاقد 
 إىلأي جمتمع حيتاج  أنال حمالة من داخله، ذلك هذه القوى احلضية التعاونية سوف ينهار  إىلواجملتمع الذي يفتقر     

البد من قيام  أكله األمرهذا  كثرية هلذا التماسك،ولكن لكي يؤيتقوى متاسكية متسك به،واجملتمع املسلم يستخدم قوى  
توفر فرص العمل الكرمي للناس ،فرص ،وهي بطبيعة احلال مؤسسات تنموية  اآلمرمؤسسات حضارية تقوم على هذا 

   .(19)يقيحق أعمار إىلعمل حقيقية تؤدي 
                                                   التجربة المغربية عن طريق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة:رابعا

نظرا لالهتمام العاملي واحمللي الكبري الذي حظيت به اإلدارة البيئية يف العشريات األخرية من القرن العشرين، حبيث باتت و 
البيئة وضرورة وضع سياسات بيئية من أهم مسات النظام الدويل اجلديد وباعتبار أن اململكة املغربية جزء من هذا إدارة 

جتلى ذلك يف  العامل، فقد برز االهتمام بالبيئة وإدارهتا يف إطار التنمية املستدامة كقضية سياسية واقتصادية واجتماعية،
ما يلي ،ومما ورد فيه 2668جويلية  36يف طنجة بتاريخ  العرش عيد مبناسبةاألمة  إىلامللك حممد السادس خطاب 

 الحفاظ ضرورة يستحضر أسبقية، وذات تنموية حاسمة تحديات النامية، البلدان كسائر يواجه وهو المغرب،":
 يستهدفللبيئة  شامل وطني ميثاق مشروع إعداد إلى الحكومة ،نوجه الصدد هذا وفي ،البيئية على المتطلبات

الحضارية  معالمها صيانة يتوخى كما مستدامة تنمية الطبيعية، ضمن ومواردها ومحمياتها مجاالتها على الحفاظ
 (18)."والمقبلة الحاضرة ألجيالها ومسؤولية جماعية لألمة، مشتركا رصيدا البيئة باعتبار التاريخية، ومآثرها

تتم صياغتها على شكل جمموعة من البنود واملواد احملددة رئيسية  أخالقيةمجاعي ملبادئ  إعالنفامليثاق عبارة عن 
احرتامها لبناء مغرب التضامن والبيئة السليمة والتنمية للمسؤوليات الفردية واجلماعية للحقوق والواجبات الالزم 

 (.26)املستدامة
   
 مراحل إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة:0-0

 :(21)حل التاليةإعداد هذا امليثاق وفق املرااملغربية على  احلكومة امللكي، عملتانطالقا من هذا اخلطاب 
خالله تعليماته للحكومة لتنكب يف أسرع اآلجال على  خصصت، أعطىعمل  امللك جلسة ترأس:2332سبتمبر -

 .إعداد امليثاق
 .للمشروع أوليةصيغة  إعداد،وكانت النتيجة  املشروعتشكيل جلنة حكومية وتقنية إلعداد :2332اكتوبر-
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 .الوزير األول بالصخريات إعطاء انطالقة مسلسل املشاورات املوسعة، من طرف :2303يناير-
 .للمملكة، وجتميع املقرتحات 16املشاورات الوطنية عرب اجلهات ال:2303فبراير-
اجمللس  أعضاء أنظارعرض مشروع امليثاق بعد إدماج اقرتاحات اجلهات الواردة يف اغلب التقارير على :2303مارس-

 .للمصادقة على الصيغة النهائية للميثاق الوطين
 احتفاالت التبين الرمسي للميثاق واليت تزامنت مع االحتفال باليوم العاملي لألرض من خالل:2303ابريل -
خدمة لصاحل البيئة، كتغيري مصباح بآخر اقل استهالكا للطاقة، غرس نبتة أو  أداءبصفة تطوعية للمواطنني على  اإلقبال* 

 .إصالح أنبوب ماء أو تنظيف مرفق عمومي
  .تقدمي الصيغة النهائية للمشروع للملك لتبين امليثاق بصفة هنائية*
 تدامة مراجع ومبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المس:0-2

    :إن املتأمل يف بنود ومواد هذا امليثاق يقف على أن املشروع متت صياغته اعتبارا من
تعاليم اإلسالم اليت تسخر اإلنسان يف األرض للمحافظة على احلياة البشرية، وإاية البيئة واستعمال املوارد الطبيعية -1

 .واحلكمةيف إطار من االعتدال 
إحدى الدعامات األساسية للتماسك االجتماعي للمملكة املغربية، وال ميكن فصله عن  اعتبارا أن التضامن يشكل-2

 .القيم التقليدية واملعاصرة، وهو الضامن للعيش الكرمي للفرد واجلماعة بالنسبة لألجيال احلالية واملقبلة
 .أن التنمية البشرية ال ميكن فصلها عن االنشغاالت البيئية-3
ولكون هذا . غنية برتاا طبيعي وثقايف، فريد ومتنوع، وهو مصدر للحياة واإلهلام ال ميكن تعويضه أن اململكة املغربية-4

 .واملقبلةالرتاا يتوفر على مكونات وخصائص ينبغي إايتها وتنميتها لفائدة األجيال احلالية 
 .يعية وللمجاالت أن اململكة املغربية معرضة إلختالالت طبيعية تستدعي تدبريا عقالنيا للموارد الطب-5
واليت ينبغي أن ختصص هلا وسائل أكرب من أجل  أن اململكة املغربية تتعرض لتغريات ال ميكن التحكم يف أسباهبا، -6

 .حصر تأثرياهتا، كالتغريات املناخية على سبيل املثال 
ر للبيئة والصحة وجودة عيش أن الرتدي املتنامي للرتاا الطبيعي والثقايف هو حقيقة ، يرتتب عنها اإلتالف املستم-1

 .املواطنني املغاربة إذا مل تتخذ إجراءات عاجلة يف هذا الشأن
اللتزام املغرب ومسالته الفعالة يف اجملهودات املبذولة يف جمال البيئة والتنمية املستدامة من قبل اجملتمع الدويل بشكل -9

و  وحتقيق أهداف األلفية من أجل التنمية اليت رمستها منظمة األمم املتحدة  دجيانريو، وإسهامه يف تنفيذ تصريح ريو  عام 
جنوب، ونظرا الخنراطه يف عدد من االتفاقيات الدولية وخاصة تلك املتعلقة بالتنوع البيولوجي  -يف التعاون جنوب 

  .والتغريات املناخية وحماربة التصحر وملسالته يف حتسني احلكامة البيئية الدولية 
 أهداف الميثاق :0-0

:                                    (22)ميكن تلخيص األهداف اليت تتوخى اململكة حتقيقها من تبين هذا امليثاق فيما يلي
خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن احملافظة على البيئة ينبغي أن يشكل االنشغال الدائم لعموم املغاربة يف -1

                                                                                      .التنمية املستدامة للمملكةمسلسل 
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لتذكري باملبادئ األساسية للتنمية املستدامة والبيئة ، واليت يعد تطبيقها حامسا ألجل تدعيم املقومات االقتصادية ا-2
                                                                                                               .للمملكة 

 .الفردية واجلماعية لعموم املغاربة من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله  حتديد املسؤوليات-3
وعي بيئي فردي ومجاعي ،يسهم يف تغيري السلوكيات،واالخنراط القوي ملختلف مكونات اجملتمع املدين يف  إرساء-4

على التنوع البيئي وجودة الرصيد الطبيعي والتارخيي ،وحتقيق التنمية املتوازنة اىل جانب حتسني جودة احلياة  احلفاظ
 .والظروف الصحية للمواطنني

لبيئة و إعتمد مقاربة قانونية وإسالمية مندجمة ترتكز على تدخل الدولة يف تدبري املخاطر فاملغرب إهتم مبوضوع ا     
وقد وضع ألجل ذلك جمموعة من النصوص القانونية . البيئية و السهر على إحرتام اجملال البيئي و إايته و احلفاظ عليه

واطنني، حيث عمل على تقنني األنشطة اإلنتاجية املتعلقة حبماية الطبيعة من األضرار واحملافظة على صحة و سالمة امل
امللوثة، كما كان املغرب من بني الدول السباقة إىل خلق األجهزة و املؤسسات اليت تعىن حبماية البيئة بدءا بإحداا كتابة 

 مث اجمللس اإلقتصادي و 1885إىل تأسيس اجمللس الوطين للبيئة سنة  1812الدولة يف البيئة و ذلك منذ سنة 
 .2611اإلجتماعي و البيئي مبوجب دستور 

املالحظ أن ما تضمنه مشروع امليثاق الوطين للبيئة و التنمية املستدامة من أحكام يعترب نقلة نوعية على هذه      
 النصوص يف جمال حتديد مبادئ و قيم التنمية املستدامة وأركاهنا القائمة على الرقي االجتماعي و احملافظة على البيئة و

الرتاا الطبيعي والثقايف، و التشجيع على تبادل الوسائل، و الولوج إىل املعلومات من خالل البحث العلمي يف جمال 
البيئة و التنمية، إال أن مشروع هذا النص يعاب عليه أنه مل يستحدا آليات أو أجهزة لتقييم الفعالية و اجلودة يف التدبري 

 متخذ القرار من وسائل التقرير أو حتقيق التنمية و بالتايل إقرار مبادئ احلكامة العمومي و اليت بدوهنما يستعصي متكني
 .اخلاصة بالسياسة البيئية

 
 معوقات وتحديات الدول اإلسالمية في تبني خطط وبرامج التنمية المستدامة:خامسا

 معوقات تحقيق التنمية المستدامة:5-0
اإلسالمية،فانه هناك تقدم كبري حصل خالل الفرتة اليت أعقبت إعالن قمة جملموعة من الدول  وزراء البيئةوفق رؤية      

،إال انه هناك جمموعة  اإلسالميةاألرض يف ري ودي جانريو بالربازيل يف جمال العمل البيئي والتنمية املستدامة يف الدول 
 :من العراقيل واملعوقات واجهت العديد من هذه الدول منها

 عدد فبزيادة البيئة، مشكالت اضمحالل لكل واحملرك الرئيسي السبب السكاين االنفجار يأيت :السكاين نفجاراال -
 املوارد على ضغط ا يشكل الذي األمر .احملدودة غري حاجات اإلنسان ملواجهة هائل إنتاج إىل حنتاج األرض على السكان
 وغريها املكثف الرعي الزراعية، واألراضي الغابات على السكاين كالزحف صوره استرتافها بشىت إىل ويؤدي الطبيعية

  .(23)هناتواز  اختالل إىل يؤدي البيئة يهدد ما وهو
احلالية مما يزيد يف نضوب قاعدة املوارد واالستهالك  اإلنتاج أمناطواستمرار استنزافها لدعم :تدهور قاعدة املوارد الطبيعية-

 .املستدامةالطبيعية وإعاقة حتقيق التنمية 
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، ففي التصحر هو احد املشاكل البيئية للدول اإلسالمية، حيث حتتل الصحاري إمجايل مساحتها أو البعض منها-
وجغرافيا يتوزع هتديده بنسب متباينة على ، %16تصل نسبته إىل ما يقارب ال إقليمي اجلزيرة العربية واملغرب العريب

 .(24)الدول العربية واإلسالمية جمموعة
على البيئة وسالمتها، وضرورة تنفيذ قرارات األمم ر األجنيب، اليت تؤثر بشكل مضاحلروب واملنازعات واالحتالل -

املتحدة الداعية إىل إهناء االحتالل األجنيب و وضع تشريعات والتزامات حترم وجترم تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة 
ومنع ختريب املنازل واملنشات  للقوانني الدولية وعدم التمثيل باملوتىاألسرى طبقا حيواناهتا، ومراعاة الكرامة يف معاملة 

    .املدنية ومصادر املياه
 التنمية المستدامة في الدول اإلسالمية تحديات:5-2

 :(25)أما التحديات اليت تواجهها الدول اإلسالمية فتشمل    
والغنية على حد السواء،حيث ينبغي  باعتبار أن النمو البشري ميثل حتديا بيئيا للدول الفقرية ، وهذاالموارد البشرية-

 -صحة-تعليم)مراعاته بشكل يتحمله النظام البيئي لضمان الرفاهية املستدامة للمواطنني وحتسني احلياة املادية للمواطنني
 (.تغذية

املوارد، بقدر افتقارها للسياسات اليت من شاهنا أن أن الزراعة يف العامل اإلسالمي ال تعزوها  ، حيث**األمن الغذائي-
املطلوب،على حنو يسد رمق الفقراء،ومع غياب هذه السياسات كان األمن الغذائي ميثل حتديا بيئيا الغذاء  تكفل إنتاج

  .مو السكاين وتغيري منط استهالكهمسوف يزداد الطلب على الغذاء مع زيادة النجيب مواجهته،ذلك انه 
تطورا مستداما،والطاقة  ،إن الطاقة ليست منتجا واحدا،ولكنه خليط يعتمد عليه رخاء األفراد وتطور البلدانالطاقة -

اكرت ألية من أن يستمر تطورها على هذا النحو العشوائي، ومن مث يتضح جبالء ضرورة إجياد طرق للطاقة أمنة وسليمة  
 لكنه سيتطلب أبعاد  ، وهو أيضا طريق ممكن،يدمي التقدم البشري يف املستقبل البعيد أنوصاحلة اقتصاديا من شانه 

 .والتعاون الدويل لبلوغه ياسيةجديدة من اإلرادة الس
، فالصناعة تقوم  فهي سالح ذو حدين ،فبينما هلا القدرة على االرتقاء بالبيئة،لديها ذات القدرة للحط منها ،الصناعة-

 .(26)باستخراج املوارد الطبيعية من الطبيعة، وإدخال املنتجات والتلوا على حد سواء يف البيئة البشرية
يساهم يف تأكيد الذاتية الثقافية، وحيافظ على خصوصيتها، وحيمي هويتها من  ، لكونهالحضاري حماية التراث-

واجلماعات، ومينح العمل التنموي دفعة ذاتية أقوى يف الدفاع عن  الذوبان، ويساعد على بناء الشخصية املستقلة لألفراد
تأكيد على األبعاد الروحية والدينية اليت تدعو إليها األديان ولذا فان ال اهلوية الوطنية والدينية، وصيانة املستقبل املشرتك،

 .  السماوية يؤثر إجيابا يف الدفع بالتنمية حنو اخلري والعمل الصاحل والتكافل االجتماعي
 إجياد مصادر التمويل الالزم لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية، والتزام الدول الصناعية بتقدمي الدعم للدول-

 .  (21)النامية
 :خاتمة وتوصيات

 أننا إال اإلسالمية، الدول هبا تزخر اليت والبشرية املائية الثروة من بالرغم أن هو الدراسة هذه من نستخلصه أن ميكن ما   
 يعرض وقد(املتجددة غري خاصة) الطبيعية املوارد استنزاف إىل يؤدي قد الذي املفرط لالستغالل عرضة معظمها يف جندها
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 املوارد على الضغط يف ساهم هذا كل ، املتوازن غري السكاين التوسع إىل باإلضافة املستقبلية، االستدامة لعدم الباقية مواردها
 ...(.تسيريها وأزمة النفايات الغابات، حرق التصحر، واملائي، اجلوي التلوا)حادة إيكولوجية أزمة وبسبب البيئية

 مالئمة إجراءات تتخذ أن اإلسالمية الدول يف واملعنية املختصة اجلهات على يتعني ختلفةامل البيئية املشاكل هلذه ونظرا  
 على تؤدي قد فيها والتحكم حصرها يتم مل إذا لتأثرياهتا ميكن إذ لبيئتها املشاكل خمتلف معاجلة قصد وأساليب، وطرق
 املنظمة كالعوملة، باستمرار، متطورة دولية متغريات ظل يف مستقبال، معاجلتها يصعب اجتماعي تفكيك إىل البعيد املدى
 :على العمل بالدول ينوط ،إذالعاملي االقتصاد على وسيطرهتا ةللتجار  العاملية

ضرورة األخذ مبقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية املتعّلقة حبماية البيئة عند إعداد القوانني الوطنية  -
لبشرية اليت ينشأ عنها آثارا  بيئية املتعّلقة هبا واليت تتطّلب من الدول قامة حركة تشريعية واسعة تطال مجيع النشاطات ا

 .ضارّة
ملعرفة ما يهّددها من أخطار قد تتعّلق باملواد السامة واملشّعة املنبعثة عن  وإسالمية إجراء مسح شامل يف كل دولة عربية -

وذلك الخّتاذ  املصانع والغازات امللّوثة للهواء أو ملا تعانيه بعض الدول من خماطر التصّحر واندثار الغابات والتلّوا
 ...(.كائنات حّية  –موارد طبيعية  –تربة  –ماء  –هواء )اإلجراءات الالزمة حلماية األنظمة البيئية لإلنسان 

 وكذا املستدامة البيئة والتنمية جمال يف الوطنية والتنظيمية التشريعية العدة تدعيم العمومية السلطات على يتعني  -
                                                                                                       .ومراقبتها وتتبعها تنفيذها ميكانزمات

ألية وضع اسرتاتيجيات بيئية للحفاظ على املوارد الطبيعية احلية وغري احلية واستخدامها بشكل مستدام على أن  -
 .اط االستهالك واإلنتاج غري املستدام يف خمتلف القطاعاتتتضمن هذه االسرتاتيجيات وسائل تغيري أمن

وسائل اإلعالم املرئي واملسموع يف نشر املعلومات وتوعية اجملتمع على املشاكل اليت يواجهها أي  إىلضرورة الرجوع -
 .جمتمع يف جمال البيئة

تشجيع وتطوير اجلامعات واملؤسسات األكادميية والبحثية يف الدول اإلسالمية والتنسيق بينها وبدعم دويل لتطوير  -
 .البحوا اخلاصة بالتنمية املستدامة والعمل على ربطها ضمن الشبكات العاملية للمراكز املتميزة
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 :المراجع 
،الدار العربية للنشر والتوزيع، 1ط"(التكافل االجتماعي البيئي )العربي موسوعة الوطن "عبد الوهاب عبد اجلواد  -(1)

 .198، ص2661يناير القاهرة ،
منيذكرات منشنيورة،املعهد العنيريب "والتحةديات الفةر  :العربيةة األقطار في المستديمة والتنمية النفط"طاهر مجيل -(2)

 .4-2 ،ص1881للتخطيط،الكويت،
مداخلنينية مقدمنينية إىل امللتقنينيى "المتخةةذة لمواجهتهةةا البيئةةة والتنميةةة االقتصةةادية والتةةدابيرمعضةةلة "قنينيدي عبنينيد اجملينينيد-(3)

،اجلمعينينية الوطنينينية لالقتصنينياديني اجلزائريني،جامعنينية "الحكةةم الراشةةد ودور  فةةي تحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة"النينيدويل السنينيادس
 .61،ص2666-12-68/16اجلزائر،

-0220)ي تحقيق التنمية المستدامة،مع دراسة حالة الجزائرالسياسات ودورها ف"عبد اهلل احلرتسي إيد-(4)
 .24 ،ص 2665ماجستري منشورة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة الشلف "(2330

، 1889، بريوت، 61، ط13، العددسلسلة كتب املستقبل العريب"العالقة بين التنمية والبيئة"عبد اخلالق عبد اهلل(5)
 .238ص

 .24اهلل احلرتسي،مرجع سبق ذكره،صعبد (6)
 .11،ص2666،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،القاهرة،61ط"مبادئ التنمية المستدامة"هباء شاهني(1)
 .25عبد اهلل احلرتسي،مرجع سبق ذكره،ص( 9)
 .11،ص2663،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ، 1ط" موسوعة حماية البيئة"حممود صاحل العاديل ( 8)

)16( مليكة بوضياف" إدارة السياسة البيئية  في إطار التنمية المستديمة في الجزائر"ماجستري منشورة،كلية اإلعالم 
.21،ص2666والعلوم السياسية ،جامعة اجلزائر،  

 .25م، ص1889دار النهضة العربية،القاهرة، " إاية السكنية العامة"داود الباز (11)
)12(أسامة بن صادق طيب"التنمية المستدامة في الوطن العربي...بين الواقع والمأمول"سلسلة دراسات يصدرها 

.61-66،ص2666،اإلصدار احلادي عشر،جامعة امللك عبد العزيز، جدة، مركز اإلنتاج اإلعالمي   
.48-49أسامة بن صادق طيب،املرجع السابق،ص(13)  

 )14(حسن سيد دسوقي"التنمية المرفوضة...ودور الدولة والمجتمع" على املوقع
(.26/61/2612اطلع عليه بتاريخ) http://www.islamonline.net/iol-

arabic/dowalia/namaa-47/moragaat.asp            
،كلينية العلنيوم االقتصنيادية وعلنيوم 65/2661،العنيدد ثالباح جملنية "البيئةة حمايةة فةي الدولةة دور"رزينيق كمنيال (15)

 .81التسيري،جامعة ورقلة،ص
 .61،صمرجع سبق ذكره أسامة بن صادق طيب،(16)

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-47/moragaat.asp
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-47/moragaat.asp
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-47/moragaat.asp
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www.arab-على املوقع "البيئة حماية في والمؤسسات األفراد دور "عبدون أبو عديسان (11)
api.org/develop_bridge9.pdf65،ص. 

 .(25/61/2612اطلع عليه بتاريخ)
علنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيى املوقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيع  " اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق والتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديات:المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة والتنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة"نصنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيار هبنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينية اإنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيد(19)
 http://www.gov.nu.ca/sd.htm;2000 
 (.25/61/2612اطلع عليه بتاريخ)
امليثاق الوطين للبيئة والتنمية  إلرساء وتفعيل الرتبية الوطنية والتعليم العايل ،الدليل الرتبوي حول برنامج الوزارة وزارة(18)

حول التنمية  العرش عيد األمة مبناسبة إىل السادس حممد مللك امللكي اخلطابانطالقا من  املغريب
 .62،الرباط،ص2616املستدامة،

 :للبيئة والتنمية املغريب على املوقعنص امليثاق الوطين (26)
 (21/69/2612اطلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيع علينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيه بتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياريخ)  

http://www.greenline.com.kw/guide_charte_environnement/article 
        details.asp 

يف حنيوار منيع جرينيدة مغربينية صنيادرة بتنياريخ  البيئنية بقطنياع املسنيتقبلية والتوقعنيات والتخطنييط الدراسنيات منيدير نبنيو، حممد(21)
 :،على املوقع69/62/2611

( www.marrakechpress.com(21/69/2612اطلع عليه بتاريخ.) 
  التنمية أجل األلفية من بأهداف املتعلق السؤال احلكومة على رئيسكريان  ابن اإلله عبد السيد من خطاب (22)

املوقع  على.15،الرباط،ص2612اوت69، املستشارين العامة مبجلس بالسياسة املتعلقة شهريةال اجللسة
  www.men.gov.ma  (28/69/2612اطلع عليه بتاريخ).                                                                                                                                                                                           
اقتصاديات مشال إفريقيا،العدد السابع،كلية جملة "االستثمارية للمشاريع البيئية الجدوى دراسة" منور أوسرير (23)

آليات تمويل التنمية المستدامة في "جعفر كرار(24)   .336،ص2616العلوم االقتصادية والتجارية،جامعة الشلف،
-65وثيقة عمل عرضت على جملس وزراء البيئة العرب املنعقد يف دورته السادسة، القاهرة ،" الوطن العربي

  . 28،ص666/12/1884
املكتنينينينينينينيب العنينينينينينينيريب "20بحةةةةةةةوث فةةةةةةةي االقتصةةةةةةةاد العربةةةةةةةي واهةةةةةةةم تحةةةةةةةديات القةةةةةةةرن ال"حممنينينينينينينيد مسنينينينينينينيعد حممنينينينينينينيود(25)

 .21،ص2661احلديث،القاهرة،
األمن الغذائي الذي يعين إنتاج واقتناء وإعادة توزيع حصة غذائية أساسية على السكان، تضمن السالمة البدنية **

دراسة تطبيقية على  -رؤية إسالمية -لألفراد، كما يعرفه كذلك حممد سرييت يف كتابه األمن الغذائي والتنمية االقتصادية
بداية السبعينات وشاع استخدامه يف البالد النامية، حيث شهد العامل  بعض الدول العربية، بأنه مصطلح حديث ظهر يف

النامي نقصا كبريا يف حجم اإلنتاج ومستوى املخزون من الغذاء، فمفهوم األمن الغذائي يتحدد بأبعاده االقتصادية 

http://www.arab-api.org/develop_bridge9.pdf
http://www.arab-api.org/develop_bridge9.pdf
http://www.arab-api.org/develop_bridge9.pdf
http://www.gov.nu.ca/sd.htm;2000
http://www.greenline.com.kw/guide_charte_environnement/article%20details.asp
http://www.greenline.com.kw/guide_charte_environnement/article%20details.asp
http://www.marrakechpress.com/
http://www.men.gov.ma/
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يف قدرة الدولة على توفري كما يتمثل كذلك . والسياسية، وفقا  للظروف السائدة يف كل جمتمع واإلسرتاتيجيةواالجتماعية 
           . اهتا من املوارد الغذائيةالصرف األجنيب اللالزم مقابل احتياج

                                                    على املوقع 1664جملة احلوار املتمدن،العدد "التنمية المستدامة وتدمير البيئة"مصطفى عبد اهلل الكفري-(26)
  

www.rezgar.com/debat/show,art,asp?aid.898816/61/2612اطلع عليه بتاريخ) 
 .96أسامة بن صادق طيب،مرجع سبق ذكره ،ص (21)

http://www.rezgar.com/debat/show,art,asp?aid.8988

