
 :نصاف في تعريف التنمية المستدامةمكانة اإل

دالة هو عنصر اإلنصاف أو الع ةالمستدام ةتشير اليه مختلف تعريفات التنمي العنصر الهام الذي    

 :فهناك نوعان من االنصاف هما

التي لم تولد بعد وهي التي ال تؤخذ مصااالاها في االعتبار عند و اا   البشااريةإنصاااف ايايا   -أ

  .وال تراعي قوى السوق هذه المصالح االقتصاديةالتاليالت 

للاصاااو  عل   ةمتسااااوي فرصاااا  اإلنصااااف الياني يتعلق بمن يعيشاااون اليوم والذين ال يادون  -ب

  ة.اديواالقتصأو عل  الخيرات االاتماعية  عية،الموارد الطبي

 

 

      

 

 

 

 

 

د شهد ، وقالعتبار هذين النوعين من االنصافالمستدامة ياب أن تأخذ بعين ا ةلذلك فإن التنمي      

( لم ةالسااايااية الاالي ونموذج الاداي ةبأن نموذج التنمي متزايدا   إدراكا   ةالعالم خال  العقود الما اااي

: فقدان خطيرة مي  ةسااااتهالكي المنبيق عنه بأزمات بي ي، بعد ان ارتبط نمط الاياة االا  يعد مسااااتدام

، ، وتلوث الماء والهواءة، وتقلص مساااااااااات اللابات المداريةتنوع البي ي في المواق  الساااااااياايال

تفاع منسوب عن ار ةاتاالن ةوالفي انات المدمر ،(رارة ايرض والدفء الكونيراة الاوارتفاع د

مما  ةالبي ي ةمن النااي ةغير المتاددة في مواق  سيااية هش، واستنفاد الموارد مياه الباار واالنهار

دف  بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إل  الدعوة الو نموذج تنموي بدي  مساااااااتدام يعم  عل  

 من اهة اخرى في المواق  واستدامتها ةمن اهة وامايه البي  ةق االنساام بين االهداف التنموييتاق

 ة.السيااي

 التنمية المستدامة:

هاااي أصااالها نااااتا عااان عمااا  انساااان علااا  تاويااا  عناصااار فطرياااة فاااي البي اااة الااا  ياااروات،     

أي الااا  سااال  وخااادمات تقابااا  ااااااات االنساااان، هاااذا التاويااا  يعتماااد علااا  اهاااد االنساااان وماااا 

يوظفااااه ماااان معااااارف علميااااة ومااااا يسااااتعين بااااه ماااان أدوات ووسااااا   تقنيااااة ولكنااااه أي ااااا يهاااادد 

يت من مفهوم 

 التنمية المستدامة

 الموارد

 لبي ةا

 التكنولوايا

 االنسان

 االدارة

 االنصاف



 ااارار إذا تاااااوز قااادرة الفطااارة البي ياااة علااا  االاتماااا  توازنهاااا الفطاااري ويصااا  الااا  درااااة اال

 وقدرتها عل  استيعاب التوازن، ومن هنا ظهرت أهمية التنمية المستدامة كمفهوم اديد.

وقاااد تعاااددت تعااااريف التنمياااة المساااتدامة باااين المفكااارين واالقتصااااديين فاااي كااا  الماااااالت     

 منها.

تلببرررر  "علاااا  انهااااا  1997لساااانة ( LANDBRANDT)تقرياااار  يعرررررف التنميررررة المسررررتدامة -اولا 

 ". حاجات األجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات األجيال القادمة

تلرررل التنميرررة التررري تحررردف الرررال تحقيررر  ر برررات الفرررراد  رررن كماااا تعااارف علااا  انهاااا   -ثانيررراا 

 .طري  استحالل الموارد الطبيعية بصفة  قالنية مع الحفاظ  ليحا لألجيال القادمة"

 ولتحقي  التنمية المستدامة يجب التأكد من:   

 تاديد الالقات المفرغة تؤخر وتيرة النمو، وتاع  توزي  ايصو  غير عاد .  -1

 االستيمار في مشاري  وبراما ومبادرات تؤدي ال  إيااد مؤسسات أف  .  -2

دعاااام انتقااااا  المنظمااااات البي يااااة التااااي تقااااوم بااااالتعليم وتطبيااااق ذلااااك التعلاااايم فااااي تاسااااين  -3

 السياسات والمشاري .

يالياااا : وأصااابح مصاااطلح التنمياااة المساااتدامة شاااا   االساااتخدام علاااي ياااد اللاناااة العالمياااة المعنياااة 

، وإذ دعااات الااا    التنمياااة التاااي تلباااي ااتياااااات 1978عاااام  )لجنرررة بررررونتال (بالبي اااة والتنمياااة 

 الاي  الاا ر دون ان تعرض للخطر ااتيااات أايا  المستقب  .

م فكااارة التنمياااة المساااتدامة علااا  المبااادأ القا ااا  اناااه ال يااااوز للاا ااار ان يساااتهلك رابعاااا : تقاااو

المسااتقب ، وقااد باارز هااذا المفهااوم علاا  يااد اللانااة العالميااة المعنيااة بشااؤون البي ااة والتنميااة عااام 

وقصاااد باااه التنمياااة التاااي تعمااا  علااا  ااااااات الايااا  الاا ااار مااان غيااار ان تلاااوث البي اااة  1978

 بيعية بما يعرض ااتيااات ايايا  المقبلة للخطر.او تستنزف الموارد الط

 

ويمكاااان تعريااااف تقساااايمات التنميااااة المسااااتدامة الاااا  أرباااا  ماموعااااات، اقتصااااادية، ااتماعيااااة، 

 بي ية، وتكنولواية.

 : ان التنمياااة المساااتدامة تعناااي إااااراء فااااص عمياااق ومتواصااا  فاااي  التعريرررف الاتصررراد

اسااااتهالك الااااادو  الصااااناعية فاااااي الشااااما  مااااان الطاقااااة والماااااوارد الطبيعيااااة واقناعهاااااا 

بتصااادير نموذاهاااا الصاااناعي عالمياااا ، اماااا بالنسااابة للااادو  الفقيااارة، فالتنمياااة المساااتدامة 

ياااار فقاااارا  فااااي تعنااااي توظيااااف المااااوارد ماااان اااااا  رفاااا  مسااااتوى المعيشااااة للسااااكان ايك

 الانوب.

 



 :التنمياااااة المساااااتدامة تعناااااي الساااااعي مااااان ااااااا  اساااااتقرار النماااااو  التعريرررررف الجتمرررررا ي

 السكاني ورف  مستوى الخدمات الصاية والتعلمية الخاصة بالريف.

 

 :التنمياااااة المساااااتدامة هاااااي االساااااتخدام ايميااااا  لااااا رض الزراعياااااة  التعريرررررف البي ررررري

لاا  م ااااعفة المساااااات الخ ااراء علااا  الكااارة والمااوارد الما ياااة فاااي العااالم بماااا ياااؤدي ا

 اير ية.

 

 :تعنااااي نقاااا  الماتماااا  الاااا  عصاااار الصااااناعات التطبيقيااااة الاااا   التعريررررف التكنولرررروجي

تساااتخدم تكنولواياااا منظماااة للبي اااة، وتناااتا الااااد ايدنااا  مااان اللاااازات الملوياااة والاابساااة 

 للارارة وال ارة بايوزون.

 

مفهاااوم التنمياااة المساااتدامة هاااو مفهاااوم ادياااد يهااادف ومااان خاااال  التعااااريف الساااابقة، نساااتنتا باااان 

الااا  تاساااين نوعياااة ايااااة االنساااان مااان منطلاااق العااايب فاااي أطاااار القااادرة االساااتيعابية ل نظماااة 

البي ياااة. وتركاااز فلسااافة التنمياااة المساااتدامة علااا  اقيقاااة هاماااة مفادهاااا ان االهتماااام بالبي اااة هاااو 

الطبيعياااااة الموااااااودة غاااااي هاااااذا ايساااااال الصااااالب للتنمياااااة االقتصاااااادية، وكاااااذلك ان الماااااوارد 

الكااااون: ماااان تربااااة ومعااااادن وغابااااات وباااااار وغيرهااااا، هااااي أسااااال لكاااا  نشاااااط صااااناعي او 

 زراعي.

 

 ونالحظ من مفحو  التنمية المستدامة يركز  لال ما يلي: 

ااااق الشاااعوب فاااي اساااتلال  الماااوارد البي ياااة مااان ااااا  الوصاااو  الااا  التنمياااة والرقاااي،  .1

 ادمة من الموارد واليروات البي ية.وذلك بالافاظ عل  اق ايايا  الق

واااااب الشاااعوب فاااي اماياااة البي اااة، والافااااظ عليهاااا مااان االساااتنزاف واالساااتهالك غيااار  .2

 الرشيد ليرواتها.

اعتباااار التنمياااة المساااتدامة عملياااة متكاملاااة باااين البي اااة واالقتصااااد، ويتاقاااق هاااذا التكامااا   .3

 عن طريق اهود االفراد في تبني مفهوم التنمية المستدامة.

نشااااط انسااااني، مااان ااااا  عااادم االخاااال   ازن البي اااي كقاعااادة عناااد القياااام بااااياتخااااذ التاااو .4

 باينظمة البي ية.

 

ومنه يمكن القو  بان التنمية المستدامة هي ماموعة من الخطوات التي تسمح بتاقيق التطور 

من اا   االقتصادي واالاتماعي للشعوب وذلك بالافاظ عل  البي ة واالستعما  ايمي  لمواردها،

 اماية اق ايايا  القادمة فيها.



 


