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يــر املجلــس العــام أن يقــدم موجــزه الحــادي عرش 

والــذي يهــدف إىل تقديــم ملحــة عامــة عــن أهــداف 

والتمويــل  املتحــدة  لألمــم  املســتدامة  التنميــة 

ــاص  ــد الخص ــا لس ــي يتيحه ــرص الت ــامي والف اإلس

املســتدامة.  التنميــة  أهــداف  متويــل  يف  الحــايل 

ــوك  ــة البن ــة رؤي ويعــرض هــذا املوجــز مــدى أهمي

لألمــم  املســتدامة  التنميــة  ألهــداف  اإلســامية 

املتحــدة واملبــادرات املتخــذة لتحقيقهــا، مــن خــال 

ــام. ــس الع ــه املجل ــام ب ــتبيان ق ــج اس نتائ
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1. املقدمة

متثــل أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة اليــوم أحــد املوضوعــات 
ــذ  ــا. فمن ــاع وملتقــى عــى املســتويات العلي ــي تناقــش يف كل اجت الرئيســية الت
اعتادهــا يف عــام 2015 مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، اتجــه جــدول 
األعــال العاملــي إىل قضيــة االســتدامة ومــا يجــب القيــام بــه لتحقيــق األهــداف 
املحــددة بحلــول عــام 2030. حيــث تــم تطويــر مفاهيــم االســتدامة مثــل أهــداف 
األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة، ومبــادئ األمــم املتحــدة لاســتثار املســؤول، 
واالســتثار املســؤول اجتاعيــاً، والقيــم البيئيــة واالجتاعيــة والقوميــة والحوكمــة، 
والتــي بــدأت تشــكل محــوراً قويــاً يف الســوق مــا دفــع املســتثمرين العامليــن إىل 

إظهــار اهتــام متزايــد باالســتدامة واالســتثار املســؤول. 

ــق  ــية لتحقي ــوات الرئيس ــن القن ــدة م ــامية واح ــة اإلس ــات املالي ــل املؤسس متث
أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة وتعزيــز االســتدامة كــون االســتدامة 
والقيــم األخاقيــة يف صميــم مارســاتها. يلعــب التمويــل اإلســامي دوراً رئيســياً 
يف اإلدمــاج املــايل مــن خــال مقرتحاتــه القامئــة عــى مشــاركة املخاطــر وإعــادة 
توزيــع الــروة، وبالتــايل الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة، وتحقيــق النمــو 

ــر. ــى الفق ــاء ع ــادي والقض االقتص

2. برنامج عمل األمم املتحدة للتنمية املستدامة

ــاً  ــدة 17 هدف ــم املتح ــة لألم ــة العام ــدت الجمعي ــام 2015، اعتم ــبتمرب ع يف س
للتنميــة املســتدامة لتحقيقهــا بحلــول عــام 2030. وهــذه األهــداف هــي كالتــايل: 
1( القضــاء عــى الفقــر، 2( القضــاء التــام عــى الجــوع، 3( الصحــة الجيــدة 
والرفــاه، 4( التعليــم الجيــد، 5( املســاواة بــن الجنســن، 6( امليــاه النظيفــة 
والنظافــة الصحيــة، 7( طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة، 8( العمــل الائــق ومنــو 
االقتصــاد، 9( الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية، 10( الحــد مــن أوجــه عــدم 
املســاواة، 11( مــدن ومجتمعــات مســتدامة، 12( االســتهاك واإلنتــاج املســؤوالن، 
ــرب، 16( الســام  ــاة يف ال ــاة تحــت املــاء، 15( الحي 13( العمــل املناخــي، 14( الحي
ــذه  ــداف. ه ــق األه ــرشاكات لتحقي ــد ال ــة، 17( عق ــات القوي ــدل واملؤسس والع

األهــداف مصحوبــة بـــ 169 غايــة و231 مــؤرش.

تركــز أهــداف التنميــة املســتدامة عــى ســتة عنــارص رئيســية هــي: 1( الشــعب 
و2( الكرامــة و3( الرفــاه و4( العدالــة و5( الرشاكــة و6( األرض، بهــدف بنــاء 
ــارص  ــذه العن ــع ه ــد. جمي ــكل جي ــة بش ــاملة ومحكوم ــلمية وش ــات س مجتمع
مرتابطــة بحيــث أن تحقيــق أحــد األهــداف يكــون لــه تأثــر إيجــايب مبــارش عــى 
األهــداف األخــرى.  يتطلــب برنامــج عمــل األمــم املتحــدة 2030  تظافــر جهــود 
ــب  ــتدامة لكوك ــوارد املس ــى امل ــاظ ع ــان الحف ــع لض ــات املجتم ــع مكون جمي
ــق  ــن أجــل املســاهمة يف تحقي ــادرات م ــن املب ــدد م ــور ع ــدأ ظه ــد ب األرض. وق
أهــداف التنميــة املســتدامة والتــي تشــمل امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة، وهــي 
ــق االســتدامة،  ــن لتحقي ــة تســتند إىل التزامــات الرؤســاء التنفيذي ــادرة تطوعي مب

ــة. ــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئ ــادرة متوي وخاصــة مب

ــن برنامــج  ــة ب ــة هــي رشاكــة عاملي ــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئ ــادرة متوي مب
ــة  ــداف التنمي ــاً بأه ــاً وثيق ــط ارتباط ــايل، ترتب ــز امل ــة واملرك ــدة للبيئ ــم املتح األم
املســتدامة، عــى الرغــم مــن وجــود تحيــز بيئــي. فــإن لديهــا عــددا مــن املكونــات 
ــال، تشــمل  ــة. عــى ســبيل املث ــك الصرف ــي تغطــي االســتثار والتأمــن وكذل الت
ــي  ــارات”، وه ــتثار يف العق ــايب لاس ــر اإليج ــار التأث ــة “إط ــورات الحديث املنش
وثيقــة استشــارية حــول تأمــن املخاطــر البيئيــة واالجتاعيــة والحوكمــة يف 

ــاة، وتقييــم مخاطــر ائتــان رأس املــال الطبيعــي  مجــال التأمــن عــى غــر الحي
ــات  ــادئ الخدم ــا هــو مب ــا يهمن ــر م ــإن أك ــك، ف ــع ذل ــراض الزراعــي. وم يف اإلق
املرصفيــة املســؤولة التــي ترتبــط بقــوة بأهــداف التنميــة املســتدامة والتــي علــق 
املجلــس العــام عــى الوثيقــة االستشــارية الخاصــة بهــا بعــد استشــارة أعضائــه. 

نظــراً لطمــوح برنامــج عــام 2030، ليــس مــن املثــر للدهشــة أن تحقيــق أهــداف 
التنميــة املســتدامة يتطلــب مقاربــة شــاملة تتضمــن تعبئــة مــوارد ماليــة ضخمــة 
مــن القطاعــن العــام والخــاص. تشــر بعــض التقديــرات إىل أن تحقيــق برنامــج 
ــام 2030.  ــى ع ــنوياً حت ــي س ــون دوالر أمري ــن 2.5 تريلي ــر م ــب أك 2030 يتطل
وهــذا يتطلــب تخصيــص الكثــر مــن املــوارد لتمويــل األهــداف التــي قــد تتســبب 
يف عــدد مــن القيــود عــى بعــض البلــدان، وخاصــة األقــل منــواً. وعــى الرغــم مــن 
أهميــة التدخــل املســتمر مــن املنظــات الخريــة التقليديــة، فــإن فجــوة متويــل 
ــة  ــزال ضخم ــق ال ت ــح أن تتحق ــن املرج ــي م ــتدامة والت ــة املس ــداف التنمي أه

للغايــة.

ومــع ذلــك ينشــأ عــدد متزايــد مــن النــاذج املبتكــرة فيــا يتعلــق باالســتثار يف 
األعــال الخريــة والتأثــر االجتاعــي والتنميــة املســتدامة مؤخــراً.

ــكيل  ــراط وتش ــة لانخ ــوح، فرص ــي الطم ــه العامل ــج 2030، بنطاق ــر برنام ويوف
رشاكات جديــدة ومتنوعــة مــع أصحــاب املصلحــة املتعديــن.

3. التمويــل اإلســامي كأداة فعالــة لتمويــل أهــداف األمــم املتحــدة 
للتنميــة املســتدامة 

مــن توافــق مونتــري 2002 إىل إعــان الدوحــة 2008، إىل االجتاعــات الحديثــة 
ــا عــام  ــذي عقــد يف أديــس أباب ــة ال ــل التنمي ــدويل الثالــث لتموي ــل املؤمتــر ال مث
2015، تــم بــذل جهــود كبــرة يف تحســن وفهــم الوســائل التــي ميكــن بهــا متويــل 
ــل  ــرب متوي ــام املــايض، واصــل مخت ــة. يف الع برنامــج عمــل األمــم املتحــدة للتنمي
ــتدام  ــل املس ــدى التموي ــل( ومنت ــتوى )يف أبري ــع املس ــتدامة الرفي ــة املس التنمي
ــة  ــة بخصــوص أهــداف التنمي ــات الهام ــو( هــذه املحادث يف لوكســمبورغ )يف ماي

املســتدامة. 

التنميــة  التمويــل اإلســامي وأهــداف  ومــع ذلــك، فــإن املحادثــات حــول 
املســتدامة متيــل إىل أن تقتــرص عــى املؤمتــرات اإلقليميــة التــي تعقــد يف بلــدان 
منظمــة التعــاون اإلســامي؛ عــى ســبيل املثــال، يف ماليزيــا )2018(، عقــد البنــك 
ــة يف  ــة األوراق املالي ــع هيئ ــاون م ــراً، بالتع ــدويل مؤمت ــا ال ــز ماليزي ــدويل ملرك ال
ماليزيــا واملنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املاليــة، آســيا واملحيــط الهــادي، مركــز 
ــل اإلســامي لدعــم التخفيــف مــن حــدة  ــا، الستكشــاف اســتخدام التموي ماليزي
املنــاخ والتكيــف معــه، مبــا يف ذلــك اســتخدام أدوات التمويــل اإلســامي لتمويــل 
مشــاريع صديقــة للمنــاخ. كــا ركــز مؤمتــر ماثــل يف عــام 2019 عــى التمويــل 
ــكل  ــاهم بش ــامي يس ــل اإلس ــع أن التموي ــايل. وم ــاج امل ــز لإلدم ــامي كحاف اإلس
كبــر يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، إال أنــه ال يــزال يعتــرب حــاً مقتــرصا 

ــزال غــر مفهــوم. عــى فئــة معينــة وال ي

يعترب قطاع الخدمات املالية رائداً يف عدد من 

االبتكارات وأفضل املامرسات يف متويل وتشجيع 

التنمية املستدامة من خال مبادرات املسؤولية 

االجتامعية للرشكات

1.  تعليقــات املجلــس العــام حــول مبــادئ مســؤوليات القطــاع املــرصيف الصــادرة مــن مبــادرة متويــل برنامــج األمــم 
املتحــدة للبيئــة )أبريــل 2019(
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ــتدامة،  ــة املس ــداف التنمي ــع أه ــر م ــكل كب ــه بش ــه ومناذج ــق قيم ــبة لتواف نس
فــإن التمويــل اإلســامي ميثــل إحــدى الوســائل الرئيســية للمســاعدة يف تحقيــق 
ــجيع  ــى تش ــامي ع ــل اإلس ــام التموي ــاعد نظ ــتدامة. يس ــة املس ــداف التنمي أه
ــكلة  ــة مش ــر ومعالج ــى الفق ــاء ع ــال للقض ــادة األع ــادي وري ــاط االقتص النش
عــدم املســاواة، وضــان االســتقرار املــايل واالجتاعــي، وتعزيــز التنميــة البرشيــة 
الشــاملة والعدالــة - وكلهــا ذات صلــة بأهــداف التنميــة املســتدامة. تهــدف 
مقاصــد الرشيعــة وأحكامهــا الرئيســية إىل إزالــة املشــقة التــي  تواجــه  اإلنســان 
ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــس أه ــدم نف ــاملة تخ ــتدامة وش ــة مس ــق تنمي وتحقي
املتمثلــة يف الحفــاظ عــى اســتدامة املــوارد وتعزيــز النمــو االقتصــادي والتصنيــع 

ــاط االســتهاك املســتدام.  ــع وأمن ــن الجمي ــاون ب ــدن والتع وســامة امل

ميكــن أن يكــون التمويــل اإلســامي أداة فعالــة لتنفيــذ بنجــاح سياســات القضــاء 
عــى الفقــر )الهــدف رقــم 1(، وتحقيــق األمــن الغــذايئ )الهــدف رقــم 2(، وضــان 
حيــاة صحيــة )الهــدف رقــم 3(، وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن )الهــدف رقــم 
5(، وتشــجيع مجتمــع ســلمي وشــامل )الهــدف رقــم 16(. فهــو يوفر فرصــة لتقليل 
الفجــوة يف متويــل األهــداف مــن خــال قيمــه التــي تشــجع غــى اإلدمــاج املــايل 
والتمويــل للجميــع. كــا توفــر أهــداف التنميــة املســتدامة الفرصــة  للمؤسســات 
املاليــة اإلســامية الســتهداف قطاعــات جديــدة ضمــن جــدول أعالهــا واملشــاركة 
ــراد،  ــة بتمكــن األف ــا، املتعلق ــع مبادئه ــق م ــي تتف ــرب يف املشــاريع الت بشــكل أك

والتنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة والبيئــة.

تلعــب األدوات والربامــج اإلســامية الخريــة التقليديــة، مثــل الــزكاة والصدقــات 
ــة  ــد مــن أهــداف التنمي ــق العدي ــوم يف الســعي لتحقي ــراً الي ــاف، دوراً كب واألوق
املســتدامة. ومــع ذلــك، فــإن متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة ال يقتــرص فقــط 
عــى هــذه األدوات؛ فيوجــد هنــاك عــدد مــن الهيــاكل القامئــة عــى األصــول التــي 

تســهل االســتثار طويــل األجــل.

ــوك، كأداة  ــة الصك ــرة، خاص ــامية املبتك ــة اإلس ــتخدام األدوات املالي ــن اس وميك
جيــدة لتعبئــة املــوارد لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة، وبالتــايل إقامــة مشــاريع 
امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة )الهــدف رقــم 6(، وتشــجيع الطاقــة النظيفــة 
ــم  ــدف رق ــة )اله ــة مرن ــة تحتي ــاء بني ــم 7(، وبن ــدف رق ــة )اله ــعار معقول وبأس
ــة يف  ــرت األمثل ــال. وأظه ــبيل املث ــى س ــم 11( ع ــدف رق ــأوى )اله ــر امل 9( وتوف
جميــع أنحــاء العــامل فعاليــة الصكــوك كوســيلة لتمويــل القطاعــات ذات الصلــة 
ــا، حيــث تــم جمــع 62 مليــون دوالر  ــاً بنيجري ــة املســتدامة مث بأهــداف التنمي
ــام 2018،  ــة 2013. ويف ع ــل 24 مدرس ــادة تأهي ــاء وإع ــوك لبن ــال الصك ــن خ م
أصــدرت هيتشيســبيس HSBC أمانــة ماليزيــا برهــاد أول صكــوك ألهــداف 
التنميــة املســتدامة يف العــامل. تهــدف الصكــوك إىل متويــل املرشوعــات التــي تعــود 
بالنفــع عــى البيئــة واملجتمعــات وهــي أول إصــدار صكــوك مــن قبــل مؤسســة 
ماليــة تشــر إىل أهــداف التنميــة املســتدامة باعتبارهــا املســتفيد مــن العائــدات. 
وأصــدرت اندونيســيا أيضــاً صكــوكاً خــراء ســيادية يف عــام 2018 بقيمــة اســمية 
قدرهــا 1.25 مليــار دوالر أمريــي لتمويــل عــدة مشــاريع صديقــة للبيئــة يف 
ــل  ــل الدفــع مقاب ــدة مث ــات جدي ــاد. اســتخدمت الصكــوك آلي ــع أنحــاء الب جمي

ــة املســتدامة. ــا أهــداف التنمي األداء للمســاعدة يف ضــان تســليم مزاي

يف هذا الصدد تعد رشاكة األمم املتحدة مع املجلس 

العام والرشكاء العامليني اآلخرين حاسمة ومهمة 

للغاية لتحقيق برنامج عام 2030

ميكن أن تكون الصكوك الخرضاء واالستثامر املسؤول 

اجتامعياً وسيلة مبتكرة لتمويل برنامج 2030 يف 

السنوات القادمة

يتــاىش االهتــام املتزايــد بالصكــوك الخــراء واالســتثار املســؤول اجتاعيــاً مــع 
التوقــع بــأن تصبــح الصكــوك الخــراء واحــدة مــن اتجاهــات العمــل الرئيســية 
ــال  ــن الواضــح أن ســوق رأس امل ــب. وم ــود النجــاح يف املســتقبل القري ــي تق الت
اإلســامي يوفــر فرصــاً واعــدة لفتــح مســار جديــد إلرشاك القطــاع الخــاص وجمــع 

رأس املــال للتنميــة.

واعرتافــاً باإلمكانيــات الفريــدة للتمويــل اإلســامي للمســاهمة يف تحقيــق برنامــج  
ــل  ــربى، مث ــامية الك ــات اإلس ــن املؤسس ــد م ــوم العدي ــام 2030، تق ــل لع العم
ــد يف االســتثار  ــدور رائ ــة، ب ــة ومجموعــة الربكــة املرصفي البنــك اإلســامي للتنمي
يف أهــداف التنميــة املســتدامة. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة إىل مزيــد مــن 
الوعــي عــى الصعيــد الــدويل لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة. يجــب أن 
يتغلغــل هــذا يف قطــاع التمويــل اإلســامي بأكملــه مبــا يف ذلــك البنــوك وأســواق 
رأس املــال اإلســامي والتكافــل، والتــي ميكــن أن تكــون أداة لإلدمــاج املــايل ورمبــا 

ــغ كبــرة لاســتثار. تحتــوي عــى مبال

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــول أه ــام ح ــس الع ــتبيان املجل ــج اس 4. نتائ
للتنميــة املســتدامة

ــاة  ــق حي ــام 2030 كأداة لتحقي ــم املتحــدة لع ــج  عمــل األم ــة برنام نظــراً ألهمي
أفضــل لإلنســانية والــدور الــذي تلعبــه املاليــة االســامية مــن حيــث توفــر 
التمويــل لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ركــز املجلــس العــام، يف اســتبيانه 
العاملــي للمرصفيــن االســامين لعــام 2019، بوجــه خاص عــى القضايــا االجتاعية 
والتنمويــة. تــم تخصيــص جــزء مــن االســتبيان ألهــداف التنميــة املســتدامة التابعة 
لألمــم املتحــدة، حيــث طُلــب مــن البنــوك اإلســامية مــن خــال أســئلة مفتوحــة 
ــة كل هــدف مــن األهــداف الســبعة عــرش كجــزء  ومغلقــة، تقييــم درجــة أهمي
ــي  ــة والت ــد الرشيع ــق مقاص ــة لتحقي ــارص املهم ــا والعن ــو أعاله ــط من ــن خط م

تتــاىش مــع أهــداف التنميــة املســتدامة.

ــأن  ــا بش ــن آرائه ــر ع ــن التعب ــامية م ــوك اإلس ــة البن ــئلة املفتوح ــت األس مكن
ــم تنفيذهــا ضمــن خطــط أعالهــم مــن أجــل  ــة التــي ت ــادرات األكــر فعالي املب
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ومقاصــد الرشيعــة. باعتبــار هــذا االســتبيان 
متعلــق  بالبنــوك فقــط، فأنــه ال يغطــي قطــاع صناعــة املاليــة اإلســامية كاملــة، 
عــى وجــه الخصــوص، حيــث ال يركــز عــى دور أســواق رأس املــال اإلســامي، وال 
ســيا الصكــوك، يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. لكنــه يعطــي مــؤرشا مهاً 
عــى كيفيــة فهــم وعمــل مجموعــة مــن املؤسســات املاليــة اإلســامية عــى القيــام 

بدورهــا يف تلبيــة أهــداف التنميــة املســتدامة.

ركز املجلس العام يف استبيانه العاملي للمرصفيني االساميني 

لعام 2019، عىل أهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم 

املتحدة، حيث طُلب من البنوك اإلسامية، تقييم درجة أهمية 

كل هدف من األهداف السبعة عرش كجزء من خطط منو 

أعاملها 
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امل�صدر: املجل�س العام

4.1.أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

مبشــاركة 106 مــن املــدراء التنفيذيــن مــن 33 دولــة  يف االســتبيان، عــى املســتوى 
ــن اإلســامين أن األهــداف  ــج االســتبيان العاملــي للمرصفي العاملــي، أظهــرت نتائ
املتعلقــة بالنمــو االقتصــادي والتنميــة هــي األكــر أهميــة بالنســبة للبنــوك 
اإلســامية عندمــا يتعلــق األمــر برتويــج أهــداف التنميــة املســتدامة التابعــة لألمــم 
ــدف 1:  ــد؛ اله ــم الجي ــدف 4: التعلي ــا اله ــا. ويليه املتحــدة ضمــن خطــط أعاله
القضــاء عــى الفقــر؛ بينــا حلــت يف أســفل القامئــة األهــداف املرتبطــة بالعمــل 

املناخــي، والحيــاة يف الــرب والحيــاة تحــت املــاء.

الشــكل 1. أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة التــي تخطــط املؤسســات 
املاليــة اإلســامية للرتويــج لهــا لتكــون جــزءاً مــن خطــة منــو أعاملهــا  

4.13

4.11

4.02

4.01

3.99

3.88

3.87

3.85

3.78

3.77

3.76

3.73

3.68

3.65

3.62

3.35

3.05

العمل الالئق ونمو االقتصاد

التعلیم الجید

القضاء على الفقر

الصناعة واالبتكار والھیاكل األساسیة

الصحة الجیدة والرفاه

المیاه النظیفة والنظافة الصحیة
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مدن ومجتمعات محلیة مستدامة

االستھالك واإلنتاج المسؤول

الحد من أوجھ عدم المساواة

عقد الشراكات لتحقیق األھداف

المساواة بین الجنسین

السالم والعدل والمؤسسات القویة

العمل المناخي

الحیاة في البر

الحیاة تحت المیاة

أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة التي یتم الترویج لھا لنمو األعمال

هــذا الرتتيــب ال يشــر إىل أهميــة األهــداف للبنــوك اإلســامية فقــط، بــل يوضــح 
املجــاالت التــي تعتقــد البنــوك اإلســامية أن لهــا أثــر أكــرب عليهــا. ومــع ذلــك، فــإن 
ــث  ــزة أيضــاً، حي ــة ومحف ــت مفاجئ ــد كان ــم الجي ــي اكتســبها التعلي ــة الت األهمي
احتــل مرتبــة عاليــة بشــكل خــاص يف دول مــن منطقــة الــرشق األوســط، وغــرب، 
ووســط وجنــوب آســيا، وســجل درجــة عاليــة نســبياً يف جميــع املناطــق األخــرى.

ــس  ــت تعك ــا كان ــا، ورمب ــاً م ــن نوع ــكل متباي ــة بش ــات اإلقليمي ــرت األولوي ظه
اهتــام كل منطقــة مبشــاغلها الخاصــة، حيــث بــرزت الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل 
االساســية عــى رأس خطــة أعــال دول مجلــس التعــاون الخليجي ومنطقــة الرشق 
األوســط ؛ بينــا كان القضــاء عــى الفقــر شــاغاً يف إفريقيــا وأوروبــا.  أمــا فيــا 
ــيا  ــات يف مناطــق آس ــن أهــم األولوي ــي م ــاه، فه ــدة والرف ــق بالصحــة الجي يتعل

ــع املناطــق،  ــة املســتدامة األخــرى مهمــة لجمي ــرب أهــداف التنمي ــا. وتعت وأوروب
وتشــمل هــذه األهــداف العمــل الائــق ومنــو االقتصــاد، والتعليــم الجيــد. وكان 
البعــض اآلخــر يحتــل مرتبــة عاليــة بشــكل خــاص يف مناطــق معينــة، عــى ســبيل 
ــت  ــيا، وكان ــوب رشق آس ــتوى يف جن ــى مس ــي أع ــل املناخ ــجل العم ــال، س املث
ــس  ــوك اإلســامية يف دول مجل ــة للبن ــث أعــى أولوي ــن الجنســن ثال املســاواة ب
التعــاون الخليجــي، واحتلــت امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة درجــات عاليــة 

ــا. يف شــال إفريقي

الشــكل 2. أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة التــي تخطــط املؤسســات 
املاليــة اإلســامية للرتويــج لهــا لتكــون جــزءاً مــن خطــة منــو أعاملهــا - التقســيم 
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أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة التي یتم الترویج لھا لنمو األعمال

القضاء على الفقر القضاء التام على الجوع الصحة الجیدة والرفاه التعلیم الجید المساواة بین الجنسین

المیاه النظیفة والنظافة الصحیة طاقة نظیفة وبأسعار معقولة العمل الالئق ونمو االقتصاد الصناعة واالبتكار والھیاكل األساسیة الحد من أوجھ عدم المساواة

مدن ومجتمعات محلیة مستدامة االستھالك واإلنتاج المسؤول العمل المناخي الحیاة تحت المیاه الحیاة في البر

السالم والعدل والمؤسسات القویة عقد الشراكات لتحقیق األھداف

1: غر مهم للغاية، 2: غر مهم، 3: مهم نوعاً ما، 4: مهم جداً، 5: مهم للغاية

إللقــاء نظــرة أعمــق عــى هــذه األولويــات، طلــب مــن البنــوك اإلســامية تحديــد 
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تتصــدر جــدول أعالهــا مــع إمكانيــة تقديــم 
ــق هــذه  ــي تســاهم يف تحقي ــادرات واإلجــراءات املتخــذة الت تعليقــات عــى املب

األهــداف.

ــن  ــتدامة م ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــن تحقي ــه ميك ــامية أن ــوك اإلس ــرى البن ت
ــرشق األوســط، كان  ــة ال ــة. يف منطق ــج املســؤولية االجتاعي ــزكاة وبرام خــال ال
التعليــم موضوعــاً بــارزاً بشــكل خــاص، حيــث أشــار أحــد البنــوك إىل أنــه يقــدم 
ــع  ــا، باإلضافــة إىل توقي منــح دراســية مدفوعــة بالكامــل لربامــج الدراســات العلي
ــب مدرســية  ــك حقائ ــوزع البن ــة، كــا ي ــة مختلف ــات مــع جامعــات وطني اتفاقي

ــام درايس.  ــة كل ع ــة يف بداي ــدارس االبتدائي ــاب امل ــة لط مجاني

مــن ناحيــة أخــرى، تعتــرب بعــض البنــوك أن املبــادرات يف إطــار األعــال األساســية 
ــال،  ــة املســتدامة. عــى ســبيل املث ــق أهــداف التنمي ــل وســيلة لتحقي ــك متث للبن
أشــار أحــد البنــوك إىل توفــر التمويــل األصغــر لتشــجيع ودعــم األرس، والحرفيــن 
واملنتجــن. وذكــر بنــك آخــر بنــاء املــدن الحديثــة وتوطــن الرحــل. كــا أشــار بنــك 
ــة،  ــدورة االقتصادي ــك، املســاهمة يف تنشــيط ال ــات البن آخــر، "عــى رأس اهتام
وتعزيــز العمــل الائــق والقضــاء عــى البطالــة، وكذلــك الســعي إىل حلــول مبتكــرة 

إليجــاد مصــادر مــدرة للدخــل".

امل�صدر: املجل�س العام
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ــرتاتيجية  ــًدا إىل اس ــارف تحدي ــد املص ــار أح ــيا، أش ــوب رشق آس ــة جن ويف منطق
ــدف إىل  ــي ته ــا، والت ــارا ماليزي ــك نيج ــدى بن ــم ل ــى القي ــة ع ــاطة القامئ الوس
تحقيــق تأثــر إيجــايب ومســتدام عــى االقتصــاد واملجتمــع والبيئــة، والتــي اعتــرب 
البنــك املشــارك أنهــا مرتبطــة جــداً بأهــداف التنميــة املســتدامة.  كــا ذكــر البنــك 
ــه يلتــزم مبعايــر التحالــف العاملــي للبنــوك امللتزمــة بالقيــم، وهــي مجموعــة  أن
تطوعيــة مــن البنــوك تســعى إىل تحقيــق التنميــة املســتدامة. وأشــار بنــك آخــر إىل 
مشــاركته يف العمــل املناخــي والطاقــة املتجــددة وجهــوده نحــو إطــاق الصكــوك 

الخــراء األوىل مــن نوعهــا يف البــاد.

وأقــر أحــد البنــوك مــن منطقــة شــال أفريقيــا يف تعليقاتــه بأهميــة املجتمعــات 
ــتمر  ــل املس ــر التموي ــال توف ــن خ ــواء، م ــد س ــى ح ــة ع ــة والخارجي الداخلي
اإلنســانية  واملســاعدات  الرياضيــة  واألنشــطة  الصحــي  والتأمــن  للموظفــن 
والرتفيهيــة للمجتمــع الداخــي. وأمــا املجتمــع الخارجــي، عــن طريــق املســاهات 
ــل  ــال 1(  متوي ــن خ ــري م ــل الخ ــع والعم ــة املجتم ــة لخدم ــة واملالي االجتاعي
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة لدعــم إعــادة بنــاء املجتمــع؛ 2( التربعــات 
للجمعيــات الخريــة واملراكــز العلميــة والدينيــة ومســاندة األرس الفقــرة؛ 3( رعاية 
ــف  ــوك؛ 4( توظي ــة والبن ــات املالي ــرات للمؤسس ــات واملؤمت ــن الفعالي ــد م العدي
عــدد مــن طــاب املراحــل النهائيــة مــن دراســتهم الجامعيــة أو حديثــي التخــرج 
ــمول  ــج الش ــز برنام ــم؛ 5( تعزي ــل معارفه ــم وصق ــن مؤهاته ــل تحس ــن أج م
املــايل وحايــة املســتهلك؛ 6( حايــة البيئــة عــن طريــق إعــادة تدويــر املخلفــات 
ــوث  ــن التل ــد م ــاهمة يف الح ــة واملس ــاه والطاق ــتهاك املي ــيد اس ــة وترش الورقي
البيئــي." يبــدو أن هــذا ميثــل برنامجــاً مدروســاً ومتكامــاً عــى وجــه الخصــوص.

4.2. مقاصد الرشيعة

هنالــك تداخــل واضــح بــن أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ومقاصــد 
ــي  ــتبيان العامل ــر االس ــل يف تقري ــذه التداخ ــر ه ــث ظه ــامية. حي ــة االس الرشيع
للمرصفيــن االســامين الــذي خصــص املجلــس العــام جــزءاً منــه إىل هــذه 
األهــداف، حيــث طلبنــا مــن البنــوك اإلســامية مــدى أهميــة بعــض العنــارص التــي 
تســاهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مثــل العدالــة االقتصاديــة ومنــو 
األعــال التجاريــة. عــى املســتوى العاملــي، اعتــربت البنــوك اإلســامية أن الكفــاءة 
ــن  ــداف، يف ح ــق األه ــة لتحقي ــر أهمي ــرص األك ــي العن ــوارد ه ــتخدام امل يف اس

ــل. ــة بقــدر ضئي ــت متفاوت ــة كان ــات الخمســة املحتمل ــع اإلجاب جمي

الشكل 3. العنارص الهامة لتحقيق مقاصد الرشيعة

1: غر مهم للغاية، 2: غر مهم، 3: مهم نوعاً ما، 4: مهم جداً، 5: مهم للغاية

ــة إىل  ــة املمنوح ــة اإلجالي ــن النتيج ــراؤه ب ــم إج ــذي ت ــاط ال ــار االرتب أدى اختب
أهــداف التنميــة املســتدامة والنتيجــة اإلجاليــة للعنارصالهامــة لتحقيــق مقاصــد 
الرشيعــة باســتخدام الوســط الحســايب، إىل إظهــار عاقــة قويــة معتــربة بــن 

ــاوي 0.67. ــاط يس ــل ارتب ــع معام ــن، م العامل

أهداف التنمية املستدامة

0.670 عاقة برسون  العنارص الهامة لتحقيق

000.مقاصد الرشيعة االعتبار

102 عدد األجوبة

وفيــا يتعلــق بالســؤال اآلخــر، ركــز هــذا الجــزء عــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
ــات  ــن اإلجاب ــد م ــزت العدي ــد رك ــارص فق ــك العن ــق تل ــامية لتحقي ــوك اإلس البن
ــؤولية  ــج املس ــة وبرام ــات الخري ــال التربع ــن خ ــادرات م ــى املب ــرى ع ــرة أخ م
ــا  ــة لديه ــج املتاح ــاكل والربام ــى الهي ــرة ع ــوك كث ــزت بن ــا رك ــة. ك االجتاعي
ــدم البعــض  ــك، ق ــع ذل ــد مبقاصــد الرشيعــة ضمــن أنشــطتها الخاصــة. وم للتقي
إجابــاٍت أوســع نطاقــاً. عــى ســبيل املثــال، ذكــر أحــد املصــارف بإيجــاز املبــادرات 

ــا: ــة، ومنه ــات املالي ــة يف املعام ــق مقاصــد الرشيع ــا لتحقي ــي يتخذه الت

"يــويل ]املــرصف[ أهميــة لتنويــع  محفظــة االســتثار بحســب الحجــم والقطــاع 
ــات إىل  ــرصف تعلي ــدر امل ــا أص ــة. ك ــة الجغرافي ــادي واملنطق ــرض االقتص والغ
ــة  ــل املنطق ــن أج ــتثار م ــل لاس ــا القاب ــل صندوقه ــاف لتموي ــه يف األري فروع
ــة  ــق الحري ــن املناط ــوة ب ــل الفج ــرض تقلي ــة بغ ــاس األولوي ــى أس ــة ع املعني

ــة". والريفي

ــوارد دون  ــب للم ــتخدام املناس ــام باالس ــن االهت ــداً م ــرصف[ مزي ــى ]امل "وأعط
ــزام املــرصف بالرشيعــة  ــك، فبحكــم الت ــدي. عــاوًة عــى ذل ــوف األي ــاء مكت البق
اإلســامية والتزامــه بضــان الرفاهيــة، ال يســتثمر املــرصف أموالــه يف مرشوعــات 
غــر مرغــوب فيهــا اجتاعيًــا وبيئيًــا حتــى ولــو كانــت تبــدو قابلــة للتطبيــق مــن 

الناحيــة املاليــة ومربحــة".

5.االستنتاجات والتوصيات

تعــد املاليــة االســامية مــن أرسع الصناعــات منــواً يف النظــام املــايل العاملــي ولــذا 
متثــل فرصــة مهمــة كوســيلة بديلــة لتمويــل أهــداف التنميــة املســتدامة، بالنظــر 

إىل تقــارب قيمهــا ومبادئهــا مــع األهــداف.

ــوك اإلســامية تتوافــق متامــاً مــع  ــر اســتبيان املجلــس العــام، أن البن يُظهــر تقري
مقاصــد الرشيعــة وأهــداف التنميــة املســتدامة. ومــع ذلــك، ينظــر الكثــرون إىل  
ــال واســتخدام األمــوال املخصصــة لألعــال  ــا مســألة امتث هــذه األمــور عــى أنه
ــداف  ــج أه ــن  دم ــا م ــن دامئ ــي ال تتمك ــة. فه ــؤولية االجتاعي ــة أو املس الخري
التنميــة املســتدامة أو مقاصــد الرشيعــة ضمــن أنشــطة األعــال الكاملــة للبنــك. 
ومــع ذلــك، فبعــض البنــوك تهــدف إىل هــذا التكامــل، وتــرى نفســها عــى أنهــا 

ــة.  مؤسســات لهــا هــدف ومســؤولية اجتاعي

تظهــر أمثلــة مســاهمة البنــوك يف املشــاريع املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة 
يف جميــع أنحــاء العــامل منوذجــاً ملموســاً للفــرص التــي تتيحهــا الصناعــة املاليــة 
اإلســامية لتحقيــق التنميــة املســتدامة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه املبــادرات ال تــزال 
غــر قــادرة عــى ســد الفجــوة املوجــودة يف متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة. 
هــذا راجــع لعــدة أســباب تضــم صعوبــة البنــوك يف القيــام باالســتثارات طويلــة 
ــن  ــد تتمك ــال، ق ــذا املج ــة. يف ه ــة التحتي ــر البني ــادة لتطوي ــة ع ــل املطلوب األج امل�صدر: املجل�س العام
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عن املجلس العام

املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية هــو منظمــة دوليــة تابــع 
ــة  ــيس يف مملك ــره الرئي ــام 2001 ومق ــس يف ع ــامي تأس ــاون اإلس ــة التع ملنظم

ــن.  البحري

وميثــل املجلــس العــام املظلــة الرســمية للصناعــة املاليــة اإلســامية عــى مســتوى 
العــامل، ويهــدف إىل دعــم وتطويــر صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية وحايتهــا، 
ــرى ذات  ــة األخ ــات املالي ــام واملؤسس ــس الع ــاء املجل ــن أعض ــاون ب ــم التع ودع

االهتــام واألهــداف املشــرتكة.

ويضــم املجلــس العــام يف عضويتــه أكــر مــن 130 مؤسســة ماليــة، موزعــة عى 34 
دولــة حــول العــامل، تضــم أهــم الفاعلــن يف الســوق املاليــة اإلســامية، ومؤسســات 
ــة ويعــرف  ــة يف الصناع ــات مهني ــددة األطــراف، ومؤسســات وجمعي ــة متع دولي

بأنــه أحــد املنظــات واللبنــات الرئيســة يف بنيــة املاليــة اإلســامية.

ويهــدف املجلــس العــام إىل دعــم صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية مــن خــال 
ــة  ــة واالقتصادي ــة واملالي ــات الرقابي ــص السياس ــا يخ ــا في ــاع عنه ــا والدف متثيله
ــات  ــة الخدم ــر صناع ــم تطوي ــه ودع ــة ألعضائ ــة العام ــب يف املصلح ــي تص الت
ــه، تســتند أعــال  ــز أفضــل املارســات. وعلي ــة اإلســامية مــن خــال تعزي املالي
املجلــس العــام عــى أهدافــه االســرتاتيجية وهــي 1( دعــم القيمــة املضافــة 
للصرفــة اإلســامية والسياســات والنظــم الرقابيــة، 2( تشــجيع البحــث واالبتــكار، 

ــي. ــن املهن ــل والتمك 3( التأهي
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شكر وتقدير

ــدة،  ــم املتح ــادق لألم ــكره الص ــه وش ــن امتنان ــرب ع ــام أن يع ــس الع ــود املجل ي
وخاصــة ســعادة الســيد أمــن الرشقاوي،منســق األمــم املتحــدة يف البحريــن، 
والدكتــور جــون فاهــى، منســق ومحلــل بحــوث يف األمــم املتحــدة، ملســاهمتهم 
ــيس،  ــرت كي ــر لبي ــمى التقدي ــن أس ــرب ع ــود أن نع ــا ن ــز. ك ــذا املوج ــداد ه يف إع
ــداد  ــن إع ــة م ــل مختلف ــوده يف مراح ــاهمته وجه ــام ملس ــس الع ــار املجل مستش
هــذا املوجــز وكذلــك لــكًل مــن خــر محمــد، ورشــيد الطائــع، ومــي عــريش مــن 

ــم.  ــة لجهوده ــة العام األمان

رشكات التكافــل العائــي، التــي لديهــا آفــاق اســتثار أطــول، مــن تقديــم بعــض 
الدعــم لألهــداف ذات الصلــة. ومــع ذلــك، فــإن إحــدى القضايــا الواضحــة التــي 
ظهــرت هــي الرؤيــة غــر الواضحــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية حــول كيفيــة 
توحيــد وتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة يف خطــط أعالهــا.

ــة املســتدامة  ــذ أهــداف التنمي ــه ســيتم تنفي ــا أوضحــت ردود االســتطاع، أن ك
بطــرق مختلفــة مــن قبــل رشكات مختلفــة. ســرتكز بعــض البنــوك بشــكل طبيعــي 
عــى اإلدمــاج املــايل أو توفــر الســكن الائــق، بينــا تركــز البنــوك األخــرى عــى 
التنميــة االقتصاديــة أو التعليــم. الــرشكات التــي لهــا وجــود كبــر يف أســواق رأس 
املــال اإلســامي قــد تســهل متويــل مشــاريع االســتثار االجتاعــي املســؤول مــن 
قبــل اآلخريــن؛ قــد تأخــذ رشكات التكافــل بعــن االعتبــار كيفيــة دعــم اســتثاراتها 
ــاالت ذات  ــر يف املج ــن املخاط ــة م ــر الحاي ــا يف توف ــك دوره ــتدامة، وكذل لاس
ــدة  ــى ح ــة ع ــى كل رشك ــن ع ــرتاتيجية يتع ــائل إس ــذه مس ــتكون ه ــة. س الصل

أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد وضــع خطــط أعالهــا الخاصــة.

لذلك يوىص لألعضاء مبا ييل:

ــق مــع غــرض برنامــج  	  وضــع اســرتاتيجية وجــدول أعــال للمؤسســة يتواف
ــدة 2030. ــم املتح األم

ــل 	  ــي هــي يف وضــع أفضــل للتعام ــة املســتدامة الت ــد أهــداف التنمي تحدي
ــم مجــاالت الحاجــة ووضــع خطــط خاصــة لتطويرهــا. ــك تقيي ــا، مبــا يف ذل معه

اســتيعاب مفاهيــم التمويــل املســتدام يف النظــم الداخليــة للمؤسســات 	 
املاليــة، مــن خــال دمــج القيــم مــع املســائل البيئيــة واالجتاعيــة والحوكمــة 
واهــداف التنميــة املســتدامة يف سياســاتها وإجراءاتهــا وكذلــك تقييــم 

ــا. ــة لتطويره ــط خاص ــع خط ــة ووض ــاالت املحتاج املج

دمج أفضل مارسات االستدامة يف أنشطة مؤسساتهم.	 

ــي 	  ــدة الت ــال الجدي ــاذج األع ــدة أو من ــات الجدي ــرص للمنتج ــد الف تحدي
ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي ــوض بأه ــى النه ــاعد ع ستس

التواصــل مــع رشكاء األمــم املتحــدة يف بلدهــم ملناقشــة كيــف ميكنهــم 	 
التعــاون ودعــم برنامــج عــام 2030.

ــات  ــال الجمعي ــن خ ــال م ــبيل املث ــى س ــي )ع ــكل جاع ــاء بش ــح األعض ينص
ــال مــن خــال وكاالت  ــن )عــى ســبيل املث ــة( وأصحــاب املصلحــة اآلخري الوطني

ــي: ــا ي ــم املتحــدة( مب األم

ــز 	  ــل األجــل لتعزي رفــع مســتوى الوعــي بالفــرص املتعلقــة باالســتثار طوي
ــات األخــرى ذات  ــة والقطاع ــل والبيئ ــة والنق ــة التحتي ــل البني ــات مث قطاع

ــة املســتدامة. ــة بأهــداف التنمي الصل

ــة 	  ــال إقام ــن خ ــة م ــة ذات الصل ــاب املصلح ــن أصح ــاون ب ــز التع تعزي
ــن  ــوى ب ــوار أق ــع وح ــل أوس ــر متوي ــة لتوف ــات املالي ــن املؤسس رشاكات ب
الهيئــات التنظيميــة واملؤسســات املاليــة مــن أجــل تطويــر خطــط واضحــة 

ــا. وتنفيذه

بالتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة ، نــرش فهــم أفضــل بشــأن متويــل أهــداف 	 
التنميــة املســتدامة ، مــن خــال تطويــر أدلــة بشــأن متويــل أهــداف التنميــة 
ــة لتســهيل  ــة باملنطق ــد / املتعلق ــة بالبل ــات املتعلق ــع املعلوم املســتدامة م
ــدان /  ــذه البل ــل يف ه ــارات التموي ــن خي ــث ع ــد البح ــا عن ــوع إليه الرج

املناطــق.


