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 تحديدًا؟ ِّـاذا استعراض هذا الكتاب 

ضااعا  مرال  متردف  ممتدللة  فعرتي  ستترال  ذال لكتتا.  أيت يف مقدمتها 

عيولن لكتتا. ملكاي جاء مررلً مجاذباً كتل من أقاأ ذال لكريولن من حيث متوناضه 

لرهاذيةي  مضتامةه لررايف  فاع   ا لكيةا  لكتيقيقي  يف لكرا  لكراب  م� فعري  أأااً 

ا. لاضقاهه لكقوي باذت�مات لكقحثي  ملكشخصي  يف مجاس  لكتيةي  ستترال  ذال لكتت

، مشةوكي  لكتتا. كةتث� من لألبراف ذل  لكرالق  باكتيةي  لرستدلم  ممتوناضها لرستدلم 

     لكائيسي  عىل نحو ما تيةها كيا يف لستترال 

 أذةي  لكتتا. اكز  يف محامكت  ستترال  ذال لكتتا. جةة  من لرحاما لشتةةت عىل

مضزلمن  صدلاه يف ذال لكتوقيت، باإلفاع   ا متونا  لكتتا. ملرزلأا ملرةيزل  لكت  أعيت 

 لكتتا. بردلً لاصاً، ذال  فاع   ا لات  مخترص   

 :  أهمية صدور الكتاب َّـ هذا التوقيت

يقاتها مع التنمية املستدامة: مدخل تكاميل ملفاهيم االستدامة وتطبضيقع أذةي  كتا. "

" من لةهي  أن مههوم لكتيةي  لرستدلم  نال لذت�م لكردأد من اليزيع  ا الرا  الريب

لرختص� ملكسياتي� ممتخاي لكقالا ملرهتة� بقااأا لكقيئ  ميا لكرقوف لكثالث  لألل�  من 

لكرةةي   لألكهي  لرافي   بل مأصقح مههوم لستتدلم  لكتيةوأ  أهيةن عىل مرةم لكتخصصا 

م�� لكرةةي ، مضتقياذا ذيئا  شرقي  ماتةي  مضياك  بتيقيقها  عقد لنتةةت لكرا  عرشل  

لرتتال  ملكيدمل  مقةم عىل مستوى استاء فمل لكرا ، ذال باإلفاع   ا ضقي  كرى 

لرتتسا  لراكي ، مثل صيدمق لكيقد لكدميل، لكقيك لكدميل ملكيونيستو م��ذا، رقافال  

يامل قااأا لكتيةي  لرستدلم   ك� ضاةيت برض مكاس  ممية�  متتسا  لكتصييف ضت

 لألكاف�  لكدميل عىل لكردأد من لرقافئ لكت  ضترةق بيبراف لكتيةي  لرستدلم  
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منتيج  كاكك لسنتشاا ذذ  لكقرض  ا قياع  بين لكتيةي  لرستدلم  ذ  لرخاج لكغائ  

أد من لرشاكل ملكتحدأا  لكت  ضولجه لكقرشأ ، مثل قااأا ملكاي أق  تاماً عىل لكرد

 لكتخةف ملكهقا ملكردلك  لسجت�عي  م��ذا من لرشاكل لسجت�عي  ملكقيئي  لأللاى 

كتل ضةك لألتقا. م��ذا، أيت ذال لكتتا. كيتكد مستوى لكزلم لكهائل ملسنتشاا لكولتع 

رههوم لكتيةي  لرستدلم  ملسذت�م لرتزلأد ملسنتشاا لرستةا كةةههوم، مأقّ� أن ذال لرههوم 

مازلل أشوبه يشء من لكغةو ، مأتم ضهس�ه بياق مختةه  من ققل لكردأد من لردلاس، 

ضحامل كل مدات  لتتخدلم لرههوم معقاً كألذدلف لكت  ضةق  ا�قاضها من مههوم حيث 

 لرستدلم  لكتيةي  

أاى بين  صدلا ذال لكتتا. أزفلف أذةي  لاص  يف ذاه لكهرت  ملكت  ضتةثل يف ضوقيت 

مضزلمن صدماه يف ذال لكشها (أكتوبا) ملكاي أعق  لنرقاف لكجةري  لكرام  كألمم لرتحد  

، ملكت  لتترافت يف مرةم أذم جةساضها قاي  لكتيةي  2015قد  يف نيوأواك تقتةر ملرير

 لكتيةي  لرستدلم   لرستدلم ، مأمصت قاف  فمل لكرا  برضما  ضقي  مقافئ

 : مكونات كتاب التنمية اِّـستدامة

ول. يت كتا. لكتيةي  لرستدلم  رتكهه لكرمعسيوا عقد لكةه لكرأدي متاةياً كخةس  أبأ

ائيسي  ملةس  عرش عصالً  ضيامل لكقا. لألمل مدلالً رههوم لرستدلم  ممحدفلضها باإلفاع  

 ا كيهي  ضرةيم لستتدلم   أما لألبول. لكثاكث  ملكالبر  ملكخامس  عقد ناقشت لألبراف 

اةن لكائيسي  كةتيةي  لرستدلم ، حيث ضيامل لكقا. لكثا� لكقرد لكقيئ  كةتيةي  لرستدلم  ضت

مدلالً ضيتيسياً كةقيئ ، ممياقشاً آلع  لكتةوث لكقيئ  ممن ثم لتترال  مههوم لكقيئ  لكخرضلء، 

بيي� ضيامل لكقا. لكثاكث لكقرد لسقتصافي من حيث لكتيتيس لسقتصافي مآعا  لكهقا 

ةي  ملكقياك  مأأااً مههوم لسقتصاف لأللرض، أما لكقا. لكالبع عقد ضتاةن لكقرد لرجتةر  كةتي

لرستدلم  من حيث لكتيتيس ممروقا  مآعا  لكتخةف لسجت�ع ،  فاع   ا مصيةح 

لرجتةع لأللرض  أما لكقا. لكخامس ملألل� عقد تيز عن بقي  لكهصول لأللاى كةتتا.، حيث 

ضيامل لكجولن  لكتيقيقي  كةتيةي  لرستدلم  من حيث أنسي  لكتيةي  ملرضن  لألبيي  باإلفاع  
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لكجامر  لأللرض م��ذا من لرهاذيم لكحدأث  ملرصيةحا  لكجدأد  لراضقي  رهاذيم 

 بههوم لكتيةي  لرستدلم  

 اِّـميزات العلمية الكتاب والقيمة اِّـضافة

يف نةاي أن كتا. "لكتتا. لرستدلم " أتتس  قية  عةةي  مااع  مذكك كةردأد من 

 لألتقا.، نواف عي� أيل أذةها:

متيوع  من لرهاال  ملكهييا  لرتةيز  لرترةق  بتيهي  ضيكيف  أذدى لرتكف جاعا 

كتا. عةة  مميهج  كةياشئ� من لكقاحث� ملرتكه� لكاأن أقحثون يف كيهي  للتياا لرولفيع 

ملكريامأن لكجاذب  كيوعي  لكتيكيف يف لكوقت لررارص  ك� أرتر ذال لكتتا. أ�وذجاً الئراً يف 

ةسل لرييق  ب� لألبول. لكت  أتاةيها لكتتا. مكاكك عدف لكهصول لكتيكيف من حيث لكتس

كتل با.، كاكك أت لكتتا. متولزناً من حيث لرحتوى ملراةون  أفف  ا ذكك عقد جاء  

متونا  أبول. لكتتا. ميسجة  ممتيا�ة  من حيث لرحتوى لكرةة  رههوم لكتيةي  

تييس كتل برد من أبراف لكتيةي  لرستدلم  لرستدلم ، حيث لكتزم لرتكف بتقدأم مدلل ضي 

ممن ثم لسنتقال  ا لكخيا "لآلع " لكت  ضشّتل ضحدأاً ائيساً كتحقيق لكتيةي  لرستدلم ، عر 

أبرافذا لكثالث  لكقيئي  ملسقتصافأ  ملسجت�عي   حيث أعةح لكقاحث يف لتترال  لآلعا  

ملكقياك  باإلفاع   ا آع  لكتخةف لرجتةر   ملرخاها مهرسلً آع  لكتةوث لكقيئ  مآع  لكهقا

 ملكت  ضرتر من لآلعا  لكهاكت  كتحقيق لكتيةي  لرستدلم   

أرتر لكتتا. مهيدلً ممياتقاً كيال. لكقتالاأوس مهال. لكدالتا  لكرةيا، حيث أاع كل 

 عصل من عصول لكتتا. يف بدلأته عىل لألذدلف لكترةيةي  ميف نهاأته عىل مةخص كةهصل

مأباز لرصيةحا  لكت  ضم ذكاذا يف لكهصل،  فاع   ا مجةوع  من لألتئة  بغا  ضرةيق 

لكههم مأأااً رسف برض لألنشي  لكقحثي  لكت  ضث� لكقاائ، لاص  لكيال. رزأد من لكقحث 

عالفى أم يف شتل عاأق عةل  ذاه لكوصه  لكرةةي  أعيت لكتتا. ضهاف مرس  عيي  عاكي  

 ف رهاا  كيهي  ضيكيف لكتتا. لكرةة  لكجامر   ضرتس مةت  لرتك
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ما أعجقي  يف ذال لكتتا. ضيامكه كجةة  من لرصيةحا  لكهام  ملكجدأد  لراضقي  

بههوم لكتيةي  لرستدلم ، حيث جاء  ذاه لرصيةحا  موزع  يف عصول لكتتا.  عرىل 

لألنه  لكتيةوأ " "تقيل لرثال من لرصيةحا  لكت  أصقح من لكرضما  لكوقوف عيدذا 

م"لرجتةع لأللرض" م"أنسي  لكتيةي " م"لرضن  لألبيي " م"لكجامر  لأللرض" م��ذا من 

لرصيةحا  لأللاى  كل ذاه لرصيةحا  ضرتر  فاع  ذام  يف أفبيا  لقتصافأا  لكتيةي  

 ملكقيئ   مسبد من لإلشاف  باكجاأ  لكت  لكتزم بها متكف ذال لكتتا. يف هاح مصيةحا 

 مضقدأم ضراأها  كتل مصيةح   جدأد 

عرىل تقيل لرثال س لكحرص، عإن مصيةح "أنسي  لكتيةي " أتكد من لالكه لرتكف عىل 

ابط لكحق يف لكتيةي  باإلنسان باعتقااه محوا عةةي  لكتيةي  كهدف ممتية  مراً، مباكتايل عإن 

ك من حيث لقتصااذا عقط لكحق يف لكتيةي  قد ضجامز لكتراأها  لكتقةيدأ  كةتيةي  مذك

 رستوى فلل لكهاف من لكياضج لكقوم  لإلج�يل  

أما من حيث لألتةو. ملكةغ ، أتةيز ذال لكتتا. بتان  لكةغ  مبيتةو. تةس أجر 

لكقاائ عىل لكتراأش مع كاع  مهافلضه ممتونا  عصوكه لرتيوع  بتل تهوك  مأرس  كاكك 

م  ملرهتة� بقااأا لكرا  لررارص لكتراف عىل مههوم عإن ذال لكتتا. أتيح لكهاص  كةقالء عا

 لكتيةي  لرستدلم  مأبرافذا لررتلبي   

 : التعليم والتنمية اِّـستدامة

 من لراف  لكرةةي  لكت  ضاةيها لرتكف يف لكهصل لألل� ذو ضيكيد لرتكف عىل أن فما

 بل ملكتجدأد عحس ، ملكقحث ها،منقة مصيرها لرراع  ضقدم عىل   أرد أقترص لكرايل لكترةيم

 لإلنساني  لررتلكة ، لكخر  نقل يف ائيس  مأفل  لسقتصافي، كةيةو لروجه  لكقوى أحد با 

لرولاف  عىل لرراع  مولاف عيه ضسوف عا  ضزفلف يف لكترةيم أذةي  ممايهاً بين    ملكرةةي  لكثقاعي 

 متيام بيحو لكتتيوكوج  ملكتقدم لكتجدأد ضيث� لسقتصاف، يف لكتيةي  مأزفلف يف كرولمل لرافأ 

مباكتايل أثّةن لرتكف يف ذاه لكجزئي  من لكتتا.   لريةوب  ملكدالتا  لكتهاءل  عىل مستوى

عىل قو  لكرالق  ما ب� لكترةيم مضحقيق لكتيةي  لرستدلم  لريشوف ، بل لعتقاا لكترةيم محاكاً 
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�ان لرتكف بين لكترةيم تيية  مأرزز من قدال  ائيسياً كتحقيق ضةك لكتيةي ، مذكك إل

 لألعالف عىل ضقي  لياال  ضخدم لكتيةي  لرستدلم  

 :إضافة تزّين الكتاب إن ُوِجَدْت: اِّـفهوم اإلسالمي ألنسنة التنمية

جوذا لكيةو لسقتصافي يف لكيةام لإلتالم ، ذو ضيةي  لإلنسان نهسه، مكيس عقط   ن

إلشقاع حاجاضه، عه  ضيةي  ألالقي  ضهدف  ا ضتوأن لإلنسان  لسقتصافأ  لرتاح ضيةي  لرولاف 

مجتةع متمي� أضقياء صاكح�، ملكاي أيةا  ا لكتقدم لرافي من  لكسوي لكاي أشتل نول 

كاكك عإن ع�ا  لألا    مييةق لكخالع  يف لألا ، لكت  تيحات  عةيها أمام لروا عز مجل

مجل  مس أتراا  لكجان   ا محًاا، بل ذ  عةل ضرقدي عيه هاع  كةه عزكيست عةالً فنيوأً 

لرافأ  كةةجتةع لإلتـالم   معىل  لكتقةيدي يف لكتيةي ، مع�ا  لألا  مع ضحقيق لكاعاذي 

ضحس� مستوى فلل أعالف لرجتةع أم  ذكك س ضيرصف جـهوف لكتيةي  يف لإلتالم  ا مجــاف

ك� ذو ذدف لكيةم لسقتصافأ   اجاضهم لألتاتي  عقط ـضوع� حد لكتهاف أم  شقاع ح

عاف من أعالف لرجتةع، عىل لكيحو  لررارص  ـ م �ا ضيشد أتاتاً ضحقيق لكتهاأ  لرريشي  كتل

أي ضحقيق لكتالم  كتل عاف من أعالف لألرس   لكاي أخاجهم من فلئا  لكهقا  ا حد لكغيى

 ق لألنسي  كةتقدم لسقتصافي ملسزفذاا لكرةال� لإلنساني  عىل مجه ذاه لألا  حييها ضحق

 :كلمة ختامية

ملكدالتا   لكقتاكواأوس ن ذال لكتتا. أرتر ذدأ  كيالبيا مهاكقاضيا عىل لرستوأ� 

لكرةيا، حيث ضتقاهع يف ذال لكتتا. لألفبيا  لرتيوع  يف مجال لسقتصاف ملإلفلا  ملرحاتق  

رختص� يف مجال لكرتبي  ملكترةيم  ك� أرتر لكتتا. مصه  ملكرةوم لكقيئي  باإلفاع   ا ل

عالجي  رتخاي لكقالا بشين مفع مضصةيم لكسياتا  ملكخيط لسقتصافأ  ملكتيةوأ  لكت  

ضةق  ا�قا  لألجيال لكحاكي  فمن لرساس بقدا  لألجيال لكقافم  عىل ضحقيق ا�قاضهم  مبي� 

الء  ذال لكتتا. تتجرةه أقي  عالق  مستدلم  مع عىل أق� بين لكقاائ ممع لنتهائه من ق

   مههوم لكتيةي  لرستدلم   
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 بطاقة الكتاب:

 : الكتاب عنوان

التنمية المستدامة: مدخل تكاملي لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها مع 
 التركيز على العالم العربي

 اهللا بن عبدالرحمن البريدي أ.د. عبد  املؤلف:

 الرياض –مكتبة العبيكان  الناشر:

 حجم كبير. –صفحة  440: الصفحات واحلجم
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