
 :مفهوم التنمية المستدامة

إال  ،المستدامة بأوسع معانيها وتم اقرارها على صعيد واسع قبلت فكرة التنمية      

يعتبر مهمة  ة،أنه تبين أن ترجمة هذه الفكرة إلى أهداف وبرامج وسييييييياسييييييات عملي

ترت من مصييلةتها التنا    أصييعن نارا  ن ا مم المتةدة تع ييع لموت معتلفة ال

ورغم ذلك يعتبر مؤتمر ا مم المتةدة المتعلق بالبيئة  ،عن نمط إنتاجها المدمر للبيئة

ة في اتجاه االهتداء إلى. أر ييية مرييتركة بين المصييال  كبير ةوالتنمية جهدا ذو أهمي

 .والرروع في عملية التغير التي تةتاج اليها التنمية المستدامة ،المتعار ة

 

 :المفهوم المادي للتنمية المستدامة

رغبة من بعض المؤلفين في جع  مفهوم التنمية المسييييييتدامة أقرن الى التةديد       

ن على الجوانن المادية للتنمية المستدامة ويؤكد هؤالء و عوا تعريفا  يما لها ينص

 الى تؤدي المؤلفين على  يييييييرورة اسيييييييتعدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريمة ال

تناقص جدواها المتجددة بالنسيييييييبة للجيا  الممبلة  الىفنائها أو تدهورها أو تؤدي 

قض. من الموارد. وذلك مع المةافاة على رصيييييييد بابت. بطريمه فعالة او غير متنا

 .والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية التربة الطبيعية مب :

 

 :وم االقتصادي للتنمية المستدامةالمفه

ان هذا المفهوم يتةمق بالتركي  على الةصيييييو  على الةد ا قصيييييى من منافع       

التنمية االقتصيييييييادية بريييييييرط المةافاة على عدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها كما 

اسييتعدام الموارد إن انصييبت تعريفات اقتصييادية أعرت على الفكرة العري يية المائلة 

الفكرة  المفهومهذا وتمف وراء ، مستمب ل  من الدع  الةميمي في اليم اليوم ينبغي أال

مسيييييييتويات  ىالمةافاة علبإمكانيات الةالية ينبغي أال ت ييييييير  المائلة بأن المرارات

ادية ينبغي ان تدار يعني ان نامنا االقتص ما وهو. معيرة في المستمب  او تةسينهاال

 .ا بماعدة ا صو  المادية ونةسنهاارباح مواردنا ونةتف ىبةيث نعيش عل

 

 :االقتصاديةمو االقتصادي والتنمية الخلط بين الن

ةيث  ،مية االقتصيييادية والنمو االقتصييياديالتعريفات االقتصيييادية تعلط بين التن      

الفمر وتوليد الموارد  ىانه  روري للم اء عل ىالنمو االقتصادي على يتم النار ال

ي البيئة، لكن الم يييية هي الال مة للتنمية، وبالتالي للةيلولة دون م يد من التدهور ف

ة توسييييييع اقتصييييييادي ال ق ييييييية نوعية النمو وكيفية تو يع منافعه ولي  مجرد عملي



ية برييرية وبيئية اقلية من ا رييعاص فالتنمية يجن ان تت ييمن تنم تتسييتفيد منه سييو

 .مةاربة الفمر عبر اعادة تو يع البروة ىراملة والعم  عل

ئية للموارد الطبيعية كانت تراعي المعايير البيكما ان التنمية االقتصيييييييادية وأن       

فأنها ال تكون كافية للةيلولة دون انهيار  ،التمليص من انتاج النفايات ىاو نعم  عل

كرة  لىع :البيئة في ا ج  الطوي  فالميود التي تكب  السييلوك البرييري تسييري اي ييا  

 .ار ية مةدودة ال يمكن ان ينمو سكانها بال نهاية

 

 

 :االنسان ضمن المفاهيم المقدمة بشأن التنمية المستدامةمكانة 

ةيث تت ييمن  ،الممدمة برييأن التنمية المسييتدامة يرييك  االنسييان مةور المفاهيم      

 ،صةية والتعليم والرفاه االجتماعيالرعاية الت تةسين مستو ىتنمية بررية تؤدي ال

نها ةاسييييمه بالنسييييبة للتنمية اعتبار ا ىف اليوم بهذه التنمية البرييييرية علوهناك اعترا

االقتصيييادية، وبالنسيييبة للتببيت المبكر للسيييكان وةسييين تعبير تمرير التنمية البريييرية 

الصيييادر عن برنامج االمم المتةدة االنمائي فإن الرجا  والنسييياء واالطفا  ينبغي ان 

وتؤكد تعريفات ، ةو  النا  ةو  التنمية التنمية جفيتم نسيييي -يكونوا مةور االهتمام 

التنمية المسييتدامة بصييورة مت ايدة على ان التنمية ينبغي ان تكون بالمريياركة، بةيث 

يرارك النا  ديممراطيا  في صنع المرارات التي تؤبر في ةياتهم سياسيا  واقتصاديا  

 واجتماعيا  وبيئيا .

 

 :ةمكانة التكنولوجيا في تعريف التنمية المستدام

لتريييييم  تةميق  ةالمسيييييتدام ةتعريف التنمي المؤلفين في توسييييييع أفاض بعضلمد     

وأريياروا إلى أن هناك ، للة ييارة الصييناعية التكنولوجيةالتةو  السييريع في الماعدة 

فا  يدة تكون أناف وأك جد جه إلى تكنولوجيا  ماذ الموارد الطبيعييةا قدر على إن  ةوأ

ستيعان  يتسنى الةد من التلوث والمساعدة ةتى ستمرار المناخ وا النمو على تةميق ا

 .راط االقتصاديفي عدد السكان وفي الن

 

 :أهمية السياحة المستدامة

العم  تةمق السياةة فوائد اقتصادية كبيرة، فهي أةد أهم مصادر الدع  وفرص     

على مسيييتوت العالم، وت عد السيييياةة صيييناعة معمدة للغاية ومتعددة ا طراف وتتطلن 

ا من الموارد المعتلفة. ورغم ذلك، فإنه يمكن للسياةة التي ت دار برك  جيد  ا كبير  قدر 



ا إيجييابيييا في التنمييية االجتميياعييية والبمييافييية واالقتصييييييييادييية والبيئييية  أن تلعيين دور 

تمب  فرصيية تنموية مهمة للعديد من الدو  والمجتمعات. وعلى والسييياسييية، لذا فهي 

العك  من ذلك، يمكن أن تؤدي التنمية السيييييييياةية غير العا يييييييعة للرقابة إلى  بار 

ميدمرة للموارد الطبيعيية وتلوث البيئية وا نامية االجتمياعيية، ليذا فيإن الةياجية إلى 

ا  روريا لكي تس  .تمر الصناعة كك التعطيط واإلدارة المستدامين ت عد أمر 

 :وتتمثل األهمية االقتصادية للتنمية السياحية في

  تةسين مي ان المدفوعات: وذلك من عال  تدفق رأ  الما  ا جنبي في

المرروعات السياةية، واالستعدام الجيدة للموارد الطبيعية، هذا باإل افة إلى 

نها وبين المطاعات ما ستةممه السياةة من موارد نتيجة إيجاد عالقات اقتصادية بي

 .ا عرت داع  الدولة

  توفير فرص عم  والتغلن على مركلة البطالة: ةيث إن التوسع في صناعة

السياةة والمرروعات المرتبطة بها سيسهم في توفير فرص عم  جديدة 

 .ومتنوعة، وسيؤدي إلى ارتفاع مستوت الدع  والرفاهية للمجتمع

  ا قاليم: ةيث ستؤدي التنمية السياةية إلى تو يع تةميق التنمية المتوا نة بين

وإنراء مرروعات سياةية جديدة في المةافاات المعتلفة، وبالتالي ةدوث تنمية 

 .متوا نة للقاليم التي تعاني من تراجع االقتصاد بها

 


