
 ثقافة االستهالكخال بدائل إلى دإ: لتفكير في االزدهارا إعادة

 .المستدامة لمتنميةاألمم المتحدة  لمفوضيةعشر  الثامنةلجمسة في االعالمية البهائية لجامعة مساهمة ا

 
  ٕٓٔٓأيار / مايو ۳

  ، نيويورؾنيويورؾ
 

، عمى خمفية مف التغير المناخياالستدامة،  إلى ثقافة المطمقةقافة النزعة االستيالكية اكتسب التحوؿ مف ثلقد 
 المجتمعجيود منظمات  إلى معظمو يعود ، زخماً قعالفاحش والفقر المدلمغنى  فالمعيقيْ ف يْ والتدىور البيئي، والحدّ 

أكثر وتقنيات "حيوّية سياسات  باإلضافة إلى ،ىو تحوؿ سيتطّمبو . المعمورةالمدني والوكاالت الحكومية في أرجاء 
المؤسسات الحكومية والتجارية والتعميمية  قودت يالت ةر الثقافيطبيعة البشرية واألطما إلدراكنا لجاد   اتفحصً  ،"حداثة

كما يجب ". عادؿ"و " طبيعي" عما ىو  تساؤالتناإعادة تفحص  ، بعيف ناقدة،فيجب. بقاع العالـشّتى في  واإلعالمية
وسع األسياؽ ال، في المفوضيةىذه  التي ىي موضع بحث واىتماـو ، يفتدارس مسألة اإلستيالؾ واإلنتاج المستدام

 .وفقداف األمف النزاعو بالتنافس، والعنؼ،  نظاـ يتمّيز –ُتعتبر جزًءا منو معتؿ  اجتماعينظاـ ل
  

إلطار السنوات العشر لمبرامج " المفوضية بوي تقـو الستعراض الذفي اتود الجامعة البيائية العالمية في مساىمتيا 
ثانيًا ليذا اإلطار اآلخذ في التطور، و  لى نقاط القوةإأوال  ؛ اإلشارة(ٔ) "خاصة باالستيالؾ واالنتاج المستداميفال

فتكمف  أما نقاط القوة. باختصارأعاله  المذكورةشيًا مع الرؤية اتم ،مزيد مف التوضيح إلىتحديد المسائؿ التي تحتاج 
ستيالؾ واإلنتاج ة لالنتقاؿ إلى االيجتماعية والبيئاالقتصادية واال الجوانب يأخذ في االعتبار" اإلطار"أف : في

ا البعض ما عف بعضيميف وتجزئتياندالقائـ منذ أمد بعيد في تقسيـ ىذيف المياألسموب  وبذلؾ قضىالمستداميف، 
ؤسساتية، مشاركة الم القدرة التعميـ، بناء: مثؿ)بالترابط الموجود بيف المواضيع المختمفة لإلطار عترؼ وىو ي ؛(ٕ)

 مفاء العالـ أنح في إلى إشراؾ أصحاب المصمحة وقد سعى ؛(ٖ)(الخ..تطبيؽ معارؼ السكاف األصمييف،المرأة، 
لتي أعمف األىداؼ ا إلى إنجازمف جميع مستويات المجتمع  جميع العامميف دعوي كما أنو المشورة اإلقميمية؛خالؿ 

 .عنيا بوضوح ضمنو
 
منيًا متحديًا بذلؾ ض –اإلستيالؾ واإلنتاج المستداميف  إلىاإلنتقاؿ  ترويجليسعى " طارإلا" نظرًا ألف ولكف،  

في و  ،األساسية البد مف تفحص عدد مف المفاىيـف -بكؿ قوةلنزعة اإلستيالكية االثقافية التي روجت  األعراؼ والقيـ
المفاىيـ، المفيـو المتعمؽ مف ضمف ىذه  .التي تتضمنيااألىداؼ الحاالت، تعديميا مف أجؿ الدفع قدمًا  العديد مف

مميات عو  وأسبابيا؛ األخيرةاالقتصادية طبيعة األزمات و  ؛(االزدىار وطبيعة التقدـ و)التطور و الطبيعة البشرية؛ ب
إلستيالؾ واإلنتاج كؿ مف يعمؿ بفاعمية لترويج ا إننا ندعو. العمميات التعميمية وأىداؼ؛ وسبؿ التطور التكنولوجي

وخبرات بعضنا وجيات نظر وتجارب  كي نتعمـ مفحوار حوؿ ىذه المسائؿ األساسية،  في معنا اميف لالنخراطالمستد
 .لبناء مجتمع عادؿ ومستداـ تقدـ الجيود الرامية في ًياعجمانساىـ البعض و 
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 :الطبيعة البشرية
 

دفعنا إلعادة ا تحيث أنيمستداميف، ج الفي الحوار حوؿ االستيالؾ واإلنتا الطبيعة البشرية مكاف خاص لمسألةإف 
فيي يا، أساًسا روحانية في طبيعت ىياإلنسانية  إف التجربة. عمى أعمؽ المستويات ،الحياة في وأىدافناتفحص ىويتنا 
إال أف ثقافة : ميعنا فيياوالتي نتشارؾ ج - "الروح"البعض  اأو ما يسميي- الداخمية الحقيقة الذاتيةمتجذرة في 
لمتالعب مف  يففيدَ ستمُ لى ا  يف متنافسيف شديدي النيـ لمسمع و مجرد مستيمك إلى البشر تحويؿ إلىلت ام االستيالؾ
 (أي أف يستيمكوا أكثر)فعاًل  بيف ما يريده الناس شديد تضاربوجود  ت اآلراء األكثر عموًمافترضوقد ا. قبؿ السوؽ

 ،ىذا التناقض المشؿ لمحركة حؿ سنتمكف مف إذاً  كيؼ(. الموارد الحصوؿ عمى في أي العدالة) وما تريده اإلنسانية
ية ، بينما تصور لنا معظـ النظريات اإلقتصادية والنفساالزدىارفي أف يعـ عالمنا السالـ و  نرغب مف جية وىو أف
 وخدمة والتضحية والمنطؽ المحبةو  والعدالة كاالعتداؿ )كات مَ المَ و  يد المصمحة الذاتية؟ فالقدراتعب ـعمى أنيالبشر 

ؿ عميا ثُ بحجة أنيا مُ  ،بعادىاتمستداـ وأكثر عدالة قد تـ اسيا لبناء نظاـ إجتماعي تاجحالتي ن (امةالمصمحة الع
ب تسخيرىا لمتغمب عمى بيا التي يج ىي الصفات  وأخرى مرتبطة الخصائصىذه ، في حقيقة األمرولكف . ساذجة

وتشجعيا قوى السوؽ والسياسة، والتي تؤدي إلى  ا تكافئياالتي عادة موالالمباالة والعنؼ،  ،عنية، والجشسمات األنا
 .مستداميفالغير الحالية مف اإلستيالؾ واإلنتاج األنماط  ظيور

 
 :لمتنميةرؤية  

ألدوار الموكمة وا وىدفو التطور البشري حوار عاـ حوؿ طبيعة فة مستدامة مبياف واضح لرؤي يبرزأف  ، يجبوبالمثؿ
 .نصارىاأل
 

شروع عالمي ف مستيالؾ واإلنتاج المستداميف عمى أنو جزء ماال إلىعة البيائية العالمية لمتحوؿ لجاما يتمثؿ مفيـو
صمة فييـ، والمساىمة في الكامنة المتأ تنمية وتطوير طاقاتيـ، أي المزدوجمف إنجاز ىدفيـ  ف جميع األفراديمكّ 

ستداميف عمى أنيما مجرد خمؽ فرص لمفقراء لكي واإلنتاج الم االستيالؾ يكفي اعتبارال و  .األوسعالمجتمع  إصالح
بناء نظاـ إجتماعي  بدوره فيمساىمة ى كؿ فرد المعبأف  اإلدراؾمع -باألحرى يجب  بؿ. تيـجاتياحايمبوا أبسط 
كعضو منتج مف  الشرعي دورهب فرد أف يقـو ؿلكسمح بحيث يُ  ىذه العمميات وترتيب تنظيـ -لة وسالمةأكثر عدا

 االحتياجات افتمبي افتعممي واإلنتاج المستداميف بأنيما االستيالؾ يمكف وصؼ كيذا، ضمف إطار .أعضاء المجتمع
 .لممجتمع المستمرمف المساىمة في التقدـ جميع الناس  والروحانية لمبشرية عبر األجياؿ، وتمكف واالجتماعيةالمادية 

 
الفقراء ماديًا  اؼ والمدف؛ريبيف سكاف األ - عاـ حوارٌ لتقني ومستوى السياسات ا عمى المستوىالتقدـ  رافؽيجب أف ي
. التغيير المنيجي الالـزلتي يقـو عمييا حوؿ القواعد األخالقية ا - سواءحد الرجاؿ والنساء والشباب عمى  ؛واألغنياء

ظيـ في جميع مستويات التن والتوازف آداب التبادؿ ، مف بيف أمور أخرى،ميز النظاـ االجتماعي المستداـما يإف 
ي تتعاوف معًا حيث يتواجد في ىذا الجسـ مالييف الخاليا الت: وُيعتبر جسـ اإلنساف مثااًل وثيؽ الصمة بذلؾ .اإلنساني

. ة طواؿ الحياةستمر مأخذ وعطاء في عممية و التنوع المذىؿ في الشكؿ والوظيفة  ويربطيا. لتجعؿ حياة اإلنساف ممكنة
 كيذا في إدراؾ أف نظاـ يتجسد مفيـو العدالة ضمفكما . والتعدد نوعالتعف الوحدة في تعبير أعمى  يمثؿ ىوو 

في )ر الوحدة ضمف إطاالعدالة  السعي لتحقيؽإف . اتصااًل ال انفصاـ لومتصالف  األوسعمصمحة الفرد والمجتمع 
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لتحقيؽ وحدة الفكر  مةوسي ويقدـ، الجماعيةتخاذ القرارات ا و المداوالت يوّفر اليداية واإلرشاد إلجراء( والتعدد التنوع
 .والعمؿ

 
 ف تغييربأقؿ م ليسنتاج المستداميف نحو االستيالؾ واالنتقاؿ سيستمـز التحوؿ المطموب لال ،في نياية المطاؼو 

 إلىباإلضافة  –مو مكبأجتماعي لمييكؿ اال المتبادؿ االعتمادع نفسو بحيث يعكس تمامًا المجتم عضوي في بنية
منذ اآلف التي أصبح العديد منيا مف ضمف ىذه التغييرات . زه ويستديمويعزّ الطبيعة الذي  مع عالـ االتصاؿ والترابط

نظاـ  النيائي لجميع الشعوب مف خالؿ تحاداال ؛الوعي بالمواطنة العالمية: مف الحوارات العامة يرالكثتركيز  محط
مكية العمومية لمبشرية يات تعترؼ بالمُ عمى المستوى العالمي؛ تأسيس ىيكم صنع القرار عمىلو القدرة  متكامؿ ُحكـ

عممة نقدية عالمية  تعييف؛ ات؛ محو جميع أشكاؿ التعصبلمرأةوا المساواة التامة بيف الرجؿ لموارد األرض؛ استحكاـ
عمى المستوى العالمي؛ تبني لغة عالمية  االقتصاديةمعدالة تروج ل التي تساىـ عمى االندماج والتيوغيرىا مف اآلليات 

عادة توجيو اتيسير دة لمساع  .(ٗ)اجتماعية بناءة  وأىداؼ اليائمة نحو غايات العسكرية النفقاتلتفاىـ المتبادؿ؛ وا 
 
  :أزمة النظام اإلقتصادي الحالي 

وفي . (٘)لسمع المادية ا ؾستيالفي انشط  عمى مجتمعفي يومنا ىذا  نموذج التنمية السائديعتمد كما ىو معروؼ، 
 االنشغاؿىذا و . االقتصادي الزدىارل اإيجابيً  امؤشر  ستيالؾفي مستويات االدائـ ال االرتفاع عتبريُ ىذا النموذج، مثؿ 

قد  (االجتماعي القبوؿو  ،السعادةوّفر المغزى والغاية، مصادر تُ ك)ووسائؿ الراحة األشياء المادية  وجمعاليائؿ بإنتاج 
 منضبطةالغير  الرعايةو  والتمبية. لنماذج المنافسةإلقصاء األصوات واوالمعمومات  السمطةفي ىياكؿ  دمج نفسو
، بالنسبة لقمة محظوظة مف الناس المفرط االستيالؾعمى إيجاد نظاـ يعتمد تماًما  إلى قد أّدت والرغبات لالحتياجات

أكانت اء سو  –المتتاليةاألزمات العالمية ت قد كشفو  .العدالة لمغالبية العظمى وانعداـوالفقر  ز االستثناءيعزّ بينما 
والظمـ  لالستغالؿأبعادًا جديدة  -المالي  االنييار، أو الطاقة أو الغذاء أو الماء أو األمراض أو تتعمؽ بالمناخ

الكماليات وكمفة توفير  استيالؾبيف  ىنالؾ تبايف صارخ .واإلنتاج االستيالؾ المتأصميف في األنماط الحالية مف
يتـ صرؼ مبمغ يقدر ؛ في حيف (ٙ)دوالر  مميار ٓٔألساسي لمجميع يكمؼ توفير التعميـ اف: األساسية االحتياجات

 ٖٓالجوع عالميًا  سيكمؼ القضاء عمىكما  (ٚ). دوالر سنويًا عمى السجائر في الواليات المتحدة فقط مميار ۲۸بػ
تفعت الميزانية المقارنة، ار وب(. ٜ)مميارات دوالر ٓٔ توفير الماء والصرؼ الصحي فتكمفتوأما ؛ (ٛ)دوالر  مميار

 .(ٓٔ) ٕٛٓٓتريميوف دوالر عاـ  ۱,٘٘ إلى حربية العالميةال
 

االقتصادي الحديث في  رمف الفك لمكثير األساسية الدعامة التي تشكؿو  الضّيقةمادية ال العالمية رؤيةالساىمت  لقد
وتيميش  استغالؿ إلى فساد المؤسسات العامة باإلضافةو األسر والمجتمعات،  وتفّكؾ، إنحطاط السموؾ االنساني
 االقتصادوتقوية  االقتصاديأف النشاط  ومف الثابت. عمى وجو الخصوص والفتياتالنساء  –شرائح كبيرة مف السكاف 

 لتحقيؽ االزدىار ليما دور محوري يقوماف بو( ليست مرادفة لو ولكنيا االقتصاديعمى النمو  عممية قد تشتمؿ وىي) 
 آلياتب يتطمب إيالء االىتماـستدامة وا نحو مجتمع أكثر عدالة وأمًنا االنتقاؿف ع ذلؾ،وم. سكانياليا ولفي منطقة ما 

، عمى وجو األخير وسيكوف. واإلنتاج لالستيالؾ( أو األخالقي) يف المادي وغير الماديدمتناغمة بيف البع
، توليد المعرفةتشتمؿ عمى والتي  ؛مسالمة تتسـ بالعداؿ واإلنصاؼ عالقات إنسانية ًا إلرساء أسسي، أساسالخصوص
وحؿ عمى التعاوف  و القدرة والعمـوالعرقي والعنؼ، ترويج الفنوف والجماؿ  التعصبمحو ، االئتمانية و رعاية الثقة

 .النزاعات بطرؽ سممية
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ا م غالًبا. قوي القتصاد كُبعد حيويالعالقة بيف اإلنتاج والتوظيؼ أيضًا عمى ضوء ما سبؽ، مف الميـ التأكيد في 

في  ارتفاع إلىبالتالي  ، مما يؤدياآللي إلى العمؿ االنتقاؿتغيير في مواقع العمؿ أو  الزيادة في اإلنتاج يصاحب
 ىالقو تقميؿ  ، عمى تحبيذإلى الحد األقصى األرباح اليدؼ عمى زيادةكما عمؿ التركيز األحادي . مستويات البطالة

سكاف  غالبيةال تجني و ، عةوالبطالة المقنّ البطالة  مستويات تفع عالًياتر في ظؿ النظاـ الحالي، و . أمكف ماالعاممة حيث
مثؿ في ظؿ أولئؾ الذيف يعانوف الفقر وسيمة لمتعبير عف أنفسيـ  وال يممؾ. األساسية احتياجاتيـب دخاًل يفي األرض

شتمؿ عمى أنظمة تمّكف أف ي يجب، بؿ " اخضراًرا" ج المستداـ عمى مجرد تقنيات أكثراإلنتا يقتصرال  .النظاـذا ى
كيذا، يكوف الكؿ منتجيف، وتتاح لمجميع فرصة  نظاـ وفي ظؿ. ممية اإلنتاجيةالمساىمة في الع مفجميع البشر 

مجرد وسيمة  مف ىو أكثرالعمؿ غير أف . ـحاجتي سدّ ما يكفي ل (عمى الكسب ي في حالة عدـ القدرةتمقّ أو )لكسب 
وتيذيب  مواىبو تطويرو  يوّفر لكؿ فرد  دوًرا يقـو بو في المجتمع لتنمية يوف .لكسب الثروة وسد الحاجات األساسية

 .وخدمتو والمساىمة في تقدـ المجتمع شخصيتو
 
 :التطور التقني 

دامة مف اإلستيالؾ لتحقيؽ مستويات مستمعرفة الضوء عمى أىمية نقؿ التقنيات وتبادؿ ال" إطار البرامج" ُيمقي
. لسكاف العالـ األساسية االحتياجاتال تعكس  السوؽ التيعظـ التطورات التقنية ىي قوى م يدفعأف ما  إال. واإلنتاج

 المعرفة توليدليا لزيادة المشاركة في  مرافقةجيود وجود  دوف  فإف التأكيد عمى نقؿ التقنيات عالوة عمى ذلؾ،
إف . لمتقنيات" المستخدموف" و " روفوّ طَ المُ " -بيف األغنياء والفقراء ةالقائمتوسيع اليوة  إلىال إلف يؤدي  وتطبيقيا

 االحتياجاتضوء  في –واألفكار التقنية الجديدة وتبنيياالتقنية  االحتياجاتؼ عمى لتعرّ مف أجؿ ا القدرة تنمية
تنمية  المعقد االجتماعي تحويؿ الواقععممية تطمب ستو . االجتماعي لمتقدـ ىو أمر حيويّ  –والقيود البيئية االجتماعية

لخاصة ا الحتياجاتوتطبيقيا بطرؽ تتناوؿ فييا ا المعرفةمف السكاف لتوليد  محميةالمؤسسية ضمف مجموعات  ةلقدر ا
 (س مراكز إقميمية لمبحوث والتدريبتأسي: عمى سبيؿ المثاؿ) ىذه يةمسألة القدرة المؤسسو . المجموعة السكانية لتمؾ

 نجاح، فستكوف النتيجة قطع التدفؽ غير المتوازفو بالتصدي ل تـإذا إال أنو  ،ةالمستدام لمتنمية اعظيمً  تشكؿ تحدًيا
بتوجييا نحو " الحديثة"ستتميز التقنيات كما  .السقيمة لتحديثاعمميات عف  عممية التنميةلممعرفة في العالـ وفصؿ 

 .مع ككؿتأخذ في الحسباف كاًل مف الرفاه المادي واألخالقي لممجتمحميًا وأولويات  محددة احتياجاتمعالجة 
 

 م ـالتعميالتربية و 
دعـ تطبيؽ أنماط  بمقدورىا مف البرامج التي فالمؤسسية عمى أنيما برنامجا بناء القدرةو التعميـ " لبرامجاإطار " يحدد
اليياكؿ في في عقوؿ الناس و  اعميقً  اتغييرً  أف يحدثا ُأريد ليما ما إذاإال أنو . واإلنتاج مف االستيالؾمة امستد

ية، كنقطة بدا. طبيعة العمميات التعميمية التفكير فيالبد مف إعادة ف ،(االستدامةنحو  النتقاؿالالزمة ل) االجتماعية
لذيف األفراد ا يةونوعالمجتمع الذي نود العيش فيو،  لنوعيةعمى رؤية واضحة  يكوف مبنًيالبرنامج التعميـ أف  وينبغي

 واقعيـالحياة ومساعدتيـ عمى الخروج مف  ممي ا في الغاية مف المتعمميف عمى التفكر يساعدأف  عميوو  .سيحققوف ذلؾ
 .وتعديميا وفؽ ذلؾ الجوانب لسموكياتيـ متعددة النتائجفيـ و ، بديمة لممشاكؿ القائمة ر رؤى ومقارباتيلتطو  قافيالث
 
نقؿ  ىجمف المنا يدؼال أف يكوف يمكفال و  االجتماعية،شارؾ في عمميات التحوؿ تعمى المدارس نفسيا أف و 
عي إف درجة الو  .وتقدـ المجتمع ككؿ المحمية جامعاتيـ ؛ بؿ تنمية إصالحفحسب مناسبةالميارات المعمومات و ال
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 وروح الخدمة والتعاوف المخمص والالزمْيف لتحويؿ التصرفات الفردية والقوى المؤسسية في اتجاه اإلستدامة سيستمزماف
 .قيد البحثع الميمة ناسب مبما يتعمميات التعميمية في ال تحواًل 

 
 :المقاربة التي تنتهجها الجامعة البهائية لمتحول الثقافي 

عت الجامعة سَ لقد . كؿ المؤسساتية والقواعد السموكيةفي الخيارات الفردية والييا واعية يراتييتضمف التحوؿ الثقافي تغ
في  بيف األفراد والمجتمعات تحوؿ داثإلى إح ،ألكثر مف عقد مف الزمفو  ،عمى نحو منيجي منظـ البيائية العالمية

في  امتجذرً ىذه النشاطات الذي يرشد ويوجو ر العمؿ لقد كاف إطا. ُتميـ وتبني القدرة عمى الخدمة كي - العالـ أرجاء
عمميات عمى مستوى ، قيد التنفيذ البيائيوف حيث وضع .المشورةو ، المراجعة والتقييـؿ، و بالعم تتسـ –لمتعمـ  ديناميكيةٍ 

فراد مف جميع األعمار لمتعرؼ عمى قدراتيـ الروحانية وتنميتيا ، تسعى لتمكيف األمف المجتمعاتفي آالؼ حي ال
أطفاؿ العالـ وحاجتيـ لمتربية الروحانية،  بتطمعات اعيفو و . توجيو طاقاتيـ الجماعية نحو إصالح مجتمعاتيـو  (ٔٔ)

 الفئةا لمشباب في أم. شخصية نبيمة ذات خمؽ قويـيؿ لتشك الالزمة سساألبدأوا دروسًا لألطفاؿ تركز عمى وضع 
حرج مف الوقت ىذا الىويتيـ األخالقية في  تشكيؿبيئة تعممية تساعدىـ عمى ليـ  أوجدوا، فقد ٗٔ-ٔٔالعمرية 

 الجميعو . مجتمعاتيـ إصالح|نحو قة طاقاتيـ البناءة والخال لتوجيوتمكينيـ  الميارات التي تعمؿ عمى حياتيـ وتنمية
تشجع األفراد عمى أف  ، مفاىيـ ومواضيع أساسيةبطريقة تشاركيةدعووف لممشاركة في مجموعات صغيرة، لمتعمـ م

 .لخدمةا نحو وٍ وتوجّ ـ تعمّ ال مف يصبحوا عوامؿ لمتغيير في مجتمعاتيـ ضمف ديناميكية
 

نية ثـ ايـ، فالتجربة الميدصمالتوضع ب تتمثؿلنشاطات لتطوير المناىج الخاصة بيذه ا المستخدمةالمقاربة  لـ تكف
نشاط مف  نبع التجربةت عندمامجموعة مف مجموعات ىذه المادة  أيةفي كتابة  تـ اتخاذ الخطوة األولى بؿ ؛التقييـ

ضوء معمومة أو ثـ يتـ تعديؿ المناىج باستمرار في . الحتياجات تنموية خاصةاستجابة  قامت بو القاعدة الشعبية
في أف يرى الفرد نفسو و  مقياـ بالعمؿ الجماعي،األكبر لقدرة الجميًا في  الجاري الثقافي يرالتغيويظير . جديدة بصيرة

ا المعرفة ونشرى  في توليدفعااًل  اعضوًا يتعمـ بمنتيى التواضع، ومشاركً و ، المجتمععاماًل مف عوامؿ التغيير في 
والموارد في  تياجاتباالحالوعي  ،والمشورة عةمف خالؿ العمؿ والمراج المستمرةمية الدورة التعم زادت لقد. وتطبيقيا

 .آليات العمؿ والتشاور الجماعي عممت عمى تقوية، كما أنيا المجتمعات
 
مف والقيـ البيائية لمعمؿ  المبادئ ياميمتفي مختمؼ المجاالت في منظمات  المحترفوف، فقد اتحد ذلؾ إلىضافة إ

نتاج مستداميف استيالؾ أجؿ في مناطؽ  إليو المنتسبة والييئات" البيائي األوروبي األعماؿمنتدى "ا يعمؿ مك. وا 
في  االستدامة بما فييا، حبالر  وراء نطاؽ اجتماعيةغايات لألخذ بعيف االعتبار  أعماؿ قيادييف ؿرجاأخرى مع 
مستدامة  حياةٍ  ماطنأمنذ أمد بعيد  ،(ٕٔ)" الميعمنتدى البيئة ال" جلقد روّ  .اإلنتاجية والمسؤوليات المشتركة العمميات
سابقًا، وفي الوقت  "أوروبا في المستيمؾمواطنة شبكة "في  االشتراؾالخمؽ القويـ، منيا  مع توافًقا أكثر واستيالؾ

 (ٜ). "حياة أكثر مسؤوليةبحوث لوال مف أجؿ التعميـالشراكة "الحاضر في 
 

تقـو مؤسسات ثقافية و . واالستدامةعدالة ال في ضوء مقتضيات كة إلعادة تعريؼ القواعد الثقافيةتمضي قدمًا الحر  
ومؤسسات  ومنظمات دينية ،التجارة واألعماؿ إلىاإلعالـ، باإلضافة  التعميـ والتربية و رائدة مف ضمنيا الحكومات، 

 نسانية ورخائياأوسع لغاية اإل رؤى كما تتحّرؾ .الوعي العاـمقدمة  إلىستدامة االبالقيـ المتعمقة  بدفع المجتمع المدني
بالتمكيف والتعاوف وعمميات  سيتسـنحو اإلستدامة  الطريؽ يتضح جميًا أفو  .امركزى إلى الحوارات العامةأطراؼ  مف
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خبرات النساء تجارب و ميا مف وستأخذ شك. األرض ستفياـ واالستطالع والتعمـ والعمؿ في شتى بقاعمف اال متواصمة
في بناء  المناسب حيث يتـ تمكيف كؿ واحد منيـ لمقياـ بدوره اكـ والمحكـوالحير، والفق ، الغنيطفاؿوالرجاؿ واأل
ر المدقع والتيميش، والفق غير المنضبطمع تراجع المد الجارؼ لمنزعة اإلستيالكية واإلستيالؾ و . دمجتمع جدي

 .والسعادة لمتبادؿاالتعاوف معدالة و ل الكامنة اإلنسانية ستتكّشؼ الطاقات
____________________________ 

 :الهامش
أف تكوف  ىو" إلطار السنوات العشر لمبرامج الخاصة باالستيالؾ واالنتاج المستداميف "ساسي إف اليدؼ األ[ ۱]

نتاج مستداممف أجؿ إيجاد ا لمعمؿ عالمياً  إطارا  واإللتزاـ بو تستطيع الدوؿ المصادقة عميو ”SCP“ يفستيالؾ وا 
في القدرة  التنمية االجتماعية والبيئية ةجوّ ر ؾ واإلنتاج، وبالتالي مإلستيالنتقاؿ نحو أنماط مستدامة مف اريع االلتس

 التحدي الرئيسيوال يكمف . بيف النمو اإلقتصادي والتدىور البيئي وفاصمة االرتباط لألنظمة اإليكولوجية االستيعابية
، عـ المالي، بناء القدراتدال: مثؿ ) يا أيًضاتطبيقفحسب، بؿ آليات  الخاصة باإلطارالبرامج األساسية  توفيرفي 

 :إلىأنظر  (والمساعدة التقنية
Proposed Input to CSD 18 and 19 on a 10 Year Framework of Programmes on 
Sustainable Consumption and Production. Third Public Draft (2 September 2009). 
Prepared by the Marrakech Process Secretariat: UN Department of Economic and 
Social Affairs (UNDESA) and UN Environment Programme (UNEP). 
 [http://esa.un.org/marrakechprocess/pdf/Draft3_10yfpniputtoCSD2Sep09.pdf] 

 
" إطار البرامجية عشر " ِمالمقاربة الكمية  ةييكملقتصادي طريقة عمى النظاـ اال "حياةمنظور دورة تطبيؽ قد يوفر "[ ۸]

“10 YFP”  عمى إما  كما يتيح التركيز المنفرد .والعامميف عمى السواء نقاط دخوؿ واضحة لمعمؿتحديد  إلىباإلضافة
جتماعية تصادية واالقالتأثيرات اال يما مع األخذ بعيف اإلعتبارالؾ، أو التركيز المندمج عمى كمياإلنتاج أو اإلستي

الدخوؿ لجميع نقاط  صورة شموليةرة الحياة دو لمنظور ال ىذا يوفر كما .طواؿ دورة حياتيـ والبيئية لممنتجات والخدمات
االستخداـ الكّمي لمموارد الممكنة خالؿ سمسمة اإلنتاج واإلستيالؾ ألنو مبني عمى  لممعالجة وكذلؾ التدخالت التعاونية

 ".عاثات الناتجةنباال الداخمة في إنتاج البضائع وتوفير الخدمات وكذلؾ النفايات و
Proposed Input to CSD 18 and 19 on a 10 Year Framework of Program (  راجع اليامش رقـ

۱) 
 
 .السابؽالمرجع [ ۳]
 
وتمؾ الّطاقات اليائمة اّلتي تيدر وتبذر عمى الحروب سواء الحروب االقتصادّية أو الّسياسّية سوؼ تكّرس إلػى  [ "ٗ]

لػػػى غايػػات توسػػػيع مػػدى االختراعػػػ لػػى زيػػػادة القابمّيػػات اإلنتاجّيػػػة البشػػرّية، وا  لػػػى تطػػوير الّتكنولوجيػػػا، وا  ات البشػػرّية، وا 
لػػى شػػحذ العقػػوؿ البشػػرّية  لػػى رفػػع مسػػتويات الّصػػحة البدنّيػػة، وا  لػػى توسػػيع البحػػوث العممّيػػة، وا  استئصػػاؿ المػػرض، وا 

لى استغالؿ منابع الكرة األرضّية اّلتي لـ تستغّؿ أو اّلتي لػى  وتنقيتيا، وا  لى إطالة األعمار البشرّية، وا  لـ تستكشؼ، وا 
شوقي أفنػدي ، الػنظـ ". ترقية أّية وكاالت تستطيع إنعاش الحياة الفكرّية والخمقّية والّروحانّية في عمـو الجنس البشريّ 

 ((.ٜٜٔٔدار النشر البيائية، ويممت، ))العالمي لحضرة بياء اهلل، 
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(http://reference.bahai.org/en/t/se/WOB/wob-56.html ). 
 
 ما يقرب لكؿ شخص االستيالكيةزادت المصاريؼ فقد " Worldwatch Institute" "وورلد وتش"مؤسسة وفًقا ل[ ٘]

  ٕٙٓٓ – ٜٓٙٔالثالثة أضعاؼ بيف عامي 
(Worldwatch Institute, State of the World 201: The Rise and Fall of Consumer Cultures. 
New York: W.W. Norton & Company, 2010.) 

 .عاما ٖٓمما كاف عميو الحاؿ قبؿ أكثر %  ٓ٘ -طف مف الموارد سنويًا  بميوف ٓٙيستخرج كما 
(Tim Jackson, Prosperity without growth? Thet ransition to a sustainable economy. 
London: Sustainable Development Commission. March 2009; http://www.sd-
commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf ). 

ضبط المناخ،  –مف خدمات النظاـ اإليكولوجي %  ٓٙأف قرابة  "ٕ٘ٓٓتقييـ األلفية لمنظاـ اإليكولوجي لعاـ "وجد 
بصورة غير  تتدىور أو ُتستخدـ – الخ...توفير الماء النظيؼ، معالجة النفايات، توفير الطعاـ مف مصايد السمؾ

 .مستدامة
(Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. 
Washington, DC: Island Press, 2005.) 

 
 .ممؼ حقائؽ(. المممكة المتحدة)  (Action Aid) العوف عمى العمؿ[ ٙ]

(http://www.actionaid.org.uk). See also: Sperling, Gene B. (Director of the Center for 
Universal Education, USA). The Case for Universal Basic Education for the World’s 
Poorest Boys and Girls. November 2005. (Council on Foreign Relations, www.cfr.org). 

 
نتاج التبغ في الواليات المتحدة . لوقاية منيامركز مكافحة األمراض واقضية  [ٚ] حقائؽ إقتصادية عف إستعماؿ وا 

 (ٕ٘ٓٓتستشيد بمعمومات لعاـ . ) األمريكية 
[http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/economics/econ_facts/index.ht
m]. 

 
ىيكمة النظاـ  ميوف دوالر إلعادةبثالثيف مبمغ و قدره  لطمب  األميف العاـ نداء .بياف صحفي. المتحدة ـاألم[ ۲]

يجاد أمف   ٕٛٓٓتشريف الثاني  / نوفمبر  ٖٓ. غذائي طويؿ األمدالزراعي العالمي، وا 
[http://www.un.org/esa/ffd/doha/press/foodsideevent.pdf] 

 
بميوف دوالر  ۱۲ – ٓٔاليدؼ بيف  إلىبموغ وما نحتاجو لم الحالية تجاىاتبيف اال سد الثغرة القائمةقدر تكمفة ت[ "۹]

اثًا جانبية، حدأ متناواًل  ،األميف العاـ. بياف صحفي. التابعة لألمـ المتحدة دائرة المعمومات العامة ."أمريكي سنوياً 
/ سبتمبر  ۸٘. والصرؼ الصحي ياهتطبيؽ أجندة توفير الم في ـمتقدل"مناطؽ التي تصرخ طالبًة العمؿ عف ح يفص

 ٕٛٓٓأيموؿ 
[http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11813.doc.htm]. 

http://reference.bahai.org/en/t/se/WOB/wob-56.html
http://www.sd-commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf
http://www.sd-commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf
http://www.actionaid.org.uk/
http://www.cfr.org/


8 

 

 
 .لمدراسات اإلستراتيجية الدولي المعيد[ ٓٔ]

[http://www.iiss.org/whats-new/iiss-in-the-press/february-2010/report-military-
spending-unaffected-by-recession/] 

يمكف تطويرىا باإلرادة  قدرات أيضاالخ، فممروح ... محركة والنمو ل سديةجلجسـ المادي قدرات يممؾ ا كما [۱۱]
 ؛ قدرة العقؿ والتفكير المنطقي؛ القدرة عمى الحب؛الوعي اإلنسانيلحصر،  الممثاؿ ال ،دراتقىذه ال وتتضمف. الواعية

 . المجتمع دامتو مف أجؿ إصالحاستو و قدرة المبادرة بالعمؿ ؛ قوة اإلرادة
 
  www.iefworld.org:البيئة العالمي منتدى[ ۱۸]
 
 :"مسؤوليةتتسـ بااللتزاـ بال حياة ؿحو لتعميـ و البحوث االشراكة مف أجؿ "[۱۳]

http://www.hihm.no/hihm/Prosjektsider/CCN/PERL 
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