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املالية الإ�سالمية و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

يــر املجلــس العــام أن يقــدم موجــزه الحــادي عرش
والــذي يهــدف إىل تقديــم ملحــة عامــة عــن أهــداف
التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة والتمويــل
اإلســامي والفــرص التــي يتيحهــا لســد الخصــاص
الحــايل يف متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة.
ويعــرض هــذا املوجــز مــدى أهميــة رؤيــة البنــوك
اإلســامية ألهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم
املتحــدة واملبــادرات املتخــذة لتحقيقهــا ،مــن خــال
نتائــج اســتبيان قــام بــه املجلــس العــام.
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مجــال التأمــن عــى غــر الحيــاة ،وتقييــم مخاطــر ائتــان رأس املــال الطبيعــي
 .1املقدمة
يف اإلق ـراض الزراعــي .ومــع ذلــك ،فــإن أكــر مــا يهمنــا هــو مبــادئ الخدمــات
متثــل أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة اليــوم أحــد املوضوعــات
املرصفيــة املســؤولة التــي ترتبــط بقــوة بأهــداف التنميــة املســتدامة والتــي علــق
الرئيســية التــي تناقــش يف كل اجتــاع وملتقــى عــى املســتويات العليــا .فمنــذ
املجلــس العــام عــى الوثيقــة االستشــارية الخاصــة بهــا بعــد استشــارة أعضائــه.
اعتامدهــا يف عــام  2015مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،اتجــه جــدول
األعــال العاملــي إىل قضيــة االســتدامة ومــا يجــب القيــام بــه لتحقيــق األهــداف نظـرا ً لطمــوح برنامــج عــام  ،2030ليــس مــن املثــر للدهشــة أن تحقيــق أهــداف
املحــددة بحلــول عــام  .2030حيــث تــم تطويــر مفاهيــم االســتدامة مثــل أهــداف التنميــة املســتدامة يتطلــب مقاربــة شــاملة تتضمــن تعبئــة مــوارد ماليــة ضخمــة
األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ،ومبــادئ األمــم املتحــدة لالســتثامر املســؤول ،مــن القطاعــن العــام والخــاص .تشــر بعــض التقدي ـرات إىل أن تحقيــق برنامــج
واالســتثامر املســؤول اجتامعيـاً ،والقيــم البيئيــة واالجتامعيــة والقوميــة والحوكمــة 2030 ،يتطلــب أكــر مــن  2.5تريليــون دوالر أمريــي ســنوياً حتــى عــام .2030
والتــي بــدأت تشــكل محــورا ً قويـاً يف الســوق مــا دفــع املســتثمرين العامليــن إىل وهــذا يتطلــب تخصيــص الكثــر مــن املــوارد لتمويــل األهــداف التــي قــد تتســبب
يف عــدد مــن القيــود عــى بعــض البلــدان ،وخاصــة األقــل منــوا ً .وعــى الرغــم مــن
إظهــار اهتــام متزايــد باالســتدامة واالســتثامر املســؤول.
أهميــة التدخــل املســتمر مــن املنظــات الخرييــة التقليديــة ،فــإن فجــوة متويــل
متثــل املؤسســات املاليــة اإلســامية واحــدة مــن القنــوات الرئيســية لتحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة والتــي مــن املرجــح أن تتحقــق ال تــزال ضخمــة
أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة وتعزيــز االســتدامة كــون االســتدامة
للغايــة.
والقيــم األخالقيــة يف صميــم مامرســاتها .يلعــب التمويــل اإلســامي دورا ً رئيســياً
يف اإلدمــاج املــايل مــن خــال مقرتحاتــه القامئــة عــى مشــاركة املخاطــر وإعــادة ومــع ذلــك ينشــأ عــدد متزايــد مــن النــاذج املبتكــرة فيــا يتعلــق باالســتثامر يف
توزيــع الــروة ،وبالتــايل الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة ،وتحقيــق النمــو األعــال الخرييــة والتأثــر االجتامعــي والتنميــة املســتدامة مؤخـرا ً.
االقتصــادي والقضــاء عــى الفقــر.

يعترب قطاع الخدمات املالية رائداً يف عدد من
 .2برنامج عمل األمم املتحدة للتنمية املستدامة
االبتكارات وأفضل املامرسات يف متويل وتشجيع
يف ســبتمرب عــام  ،2015اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  17هدفــاً التنمية املستدامة من خالل مبادرات املسؤولية
للتنميــة املســتدامة لتحقيقهــا بحلــول عــام  .2030وهــذه األهــداف هــي كالتــايل:
 )1القضــاء عــى الفقــر )2 ،القضــاء التــام عــى الجــوع )3 ،الصحــة الجيــدة االجتامعية للرشكات

والرفــاه )4 ،التعليــم الجيــد )5 ،املســاواة بــن الجنســن )6 ،امليــاه النظيفــة ويوفــر برنامــج  ،2030بنطاقــه العاملــي الطمــوح ،فرصــة لالنخــراط وتشــكيل
والنظافــة الصحيــة )7 ،طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة )8 ،العمــل الالئــق ومنــو رشاكات جديــدة ومتنوعــة مــع أصحــاب املصلحــة املتعديــن.
االقتصــاد )9 ،الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية )10 ،الحــد مــن أوجــه عــدم  .3التمويــل اإلســامي كأداة فعالــة لتمويــل أهــداف األمــم املتحــدة
املســاواة )11 ،مــدن ومجتمعــات مســتدامة )12 ،االســتهالك واإلنتــاج املســؤوالن ،للتنميــة املســتدامة
 )13العمــل املناخــي )14 ،الحيــاة تحــت املــاء )15 ،الحيــاة يف الــر )16 ،الســام
والعــدل واملؤسســات القويــة )17 ،عقــد الــراكات لتحقيــق األهــداف .هــذه مــن توافــق مونتــري  2002إىل إعــان الدوحــة  ،2008إىل االجتامعــات الحديثــة
مثــل املؤمتــر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة الــذي عقــد يف أديــس أبابــا عــام
األهــداف مصحوبــة بـــ  169غايــة و 231مــؤرش.
 ،2015تــم بــذل جهــود كبــرة يف تحســن وفهــم الوســائل التــي ميكــن بهــا متويــل
تركــز أهــداف التنميــة املســتدامة عــى ســتة عنــارص رئيســية هــي )1 :الشــعب برنامــج عمــل األمــم املتحــدة للتنميــة .يف العــام املــايض ،واصــل مختــر متويــل
و )2الكرامــة و )3الرفــاه و )4العدالــة و )5الرشاكــة و )6األرض ،بهــدف بنــاء التنميــة املســتدامة الرفيــع املســتوى (يف أبريــل) ومنتــدى التمويــل املســتدام
مجتمعــات ســلمية وشــاملة ومحكومــة بشــكل جيــد .جميــع هــذه العنــارص يف لوكســمبورغ (يف مايــو) هــذه املحادثــات الهامــة بخصــوص أهــداف التنميــة
مرتابطــة بحيــث أن تحقيــق أحــد األهــداف يكــون لــه تأثــر إيجــايب مبــارش عــى املســتدامة.
األهــداف األخــرى .يتطلــب برنامــج عمــل األمــم املتحــدة  2030تظافــر جهــود ومــع ذلــك ،فــإن املحادثــات حــول التمويــل اإلســامي وأهــداف التنميــة
جميــع مكونــات املجتمــع لضــان الحفــاظ عــى املــوارد املســتدامة لكوكــب املســتدامة متيــل إىل أن تقتــر عــى املؤمت ـرات اإلقليميــة التــي تعقــد يف بلــدان
األرض .وقــد بــدأ ظهــور عــدد مــن املبــادرات مــن أجــل املســاهمة يف تحقيــق منظمــة التعــاون اإلســامي؛ عــى ســبيل املثــال ،يف ماليزيــا ( ،)2018عقــد البنــك
أهــداف التنميــة املســتدامة والتــي تشــمل امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة ،وهــي الــدويل ملركــز ماليزيــا الــدويل مؤمتــرا ً ،بالتعــاون مــع هيئــة األوراق املاليــة يف
مبــادرة تطوعيــة تســتند إىل التزامــات الرؤســاء التنفيذيــن لتحقيــق االســتدامة ،ماليزيــا واملنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املاليــة ،آســيا واملحيــط الهــادي ،مركــز
وخاصــة مبــادرة متويــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.
ماليزيــا ،الستكشــاف اســتخدام التمويــل اإلســامي لدعــم التخفيــف مــن حــدة
مبــادرة متويــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة هــي رشاكــة عامليــة بــن برنامــج
األمــم املتحــدة للبيئــة واملركــز املــايل ،ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأهــداف التنميــة
املســتدامة ،عــى الرغــم مــن وجــود تحيــز بيئــي .فــإن لديهــا عــددا مــن املكونــات
التــي تغطــي االســتثامر والتأمــن وكذلــك الصريفــة .عــى ســبيل املثــال ،تشــمل
املنشــورات الحديثــة “إطــار التأثــر اإليجــايب لالســتثامر يف العقــارات” ،وهــي
وثيقــة استشــارية حــول تأمــن املخاطــر البيئيــة واالجتامعيــة والحوكمــة يف

املنــاخ والتكيــف معــه ،مبــا يف ذلــك اســتخدام أدوات التمويــل اإلســامي لتمويــل
مشــاريع صديقــة للمنــاخ .كــا ركــز مؤمتــر مامثــل يف عــام  2019عــى التمويــل
اإلســامي كحافــز لإلدمــاج املــايل .ومــع أن التمويــل اإلســامي يســاهم بشــكل
كبــر يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،إال أنــه ال يـزال يعتــر حـاً مقتـرا
عــى فئــة معينــة وال ي ـزال غــر مفهــوم.

 .1تعليقــات املجلــس العــام حــول مبــادئ مســؤوليات القطــاع املــريف الصــادرة مــن مبــادرة متويــل برنامــج األمــم
املتحــدة للبيئــة (أبريــل )2019
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يتــاىش االهتــام املتزايــد بالصكــوك الخـراء واالســتثامر املســؤول اجتامعيـاً مــع
يف هذا الصدد تعد رشاكة األمم املتحدة مع املجلس
التوقــع بــأن تصبــح الصكــوك الخ ـراء واحــدة مــن اتجاهــات العمــل الرئيســية
العام والرشكاء العامليني اآلخرين حاسمة ومهمة
التــي تقــود النجــاح يف املســتقبل القريــب .ومــن الواضــح أن ســوق رأس املــال
للغاية لتحقيق برنامج عام 2030
اإلســامي يوفــر فرصـاً واعــدة لفتــح مســار جديــد إلرشاك القطــاع الخــاص وجمــع
نســبة لتوافــق قيمــه ومناذجــه بشــكل كبــر مــع أهــداف التنميــة املســتدامة،
رأس املــال للتنميــة.
فــإن التمويــل اإلســامي ميثــل إحــدى الوســائل الرئيســية للمســاعدة يف تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة .يســاعد نظــام التمويــل اإلســامي عــى تشــجيع ميكن أن تكون الصكوك الخرضاء واالستثامر املسؤول
النشــاط االقتصــادي وريــادة األعــال للقضــاء عــى الفقــر ومعالجــة مشــكلة اجتامعياً وسيلة مبتكرة لتمويل برنامج  2030يف
عــدم املســاواة ،وضــان االســتقرار املــايل واالجتامعــي ،وتعزيــز التنميــة البرشيــة السنوات القادمة
الشــاملة والعدالــة  -وكلهــا ذات صلــة بأهــداف التنميــة املســتدامة .تهــدف
مقاصــد الرشيعــة وأحكامهــا الرئيســية إىل إزالــة املشــقة التــي تواجــه اإلنســان واعرتافـاً باإلمكانيــات الفريــدة للتمويــل اإلســامي للمســاهمة يف تحقيــق برنامــج
وتحقيــق تنميــة مســتدامة وشــاملة تخــدم نفــس أهــداف التنميــة املســتدامة العمــل لعــام  ،2030تقــوم العديــد مــن املؤسســات اإلســامية الكــرى ،مثــل
املتمثلــة يف الحفــاظ عــى اســتدامة املــوارد وتعزيــز النمــو االقتصــادي والتصنيــع البنــك اإلســامي للتنميــة ومجموعــة الربكــة املرصفيــة ،بــدور رائــد يف االســتثامر
يف أهــداف التنميــة املســتدامة .ومــع ذلــك ،هنــاك حاجــة ملحــة إىل مزيــد مــن
وســامة املــدن والتعــاون بــن الجميــع وأمنــاط االســتهالك املســتدام.
الوعــي عــى الصعيــد الــدويل لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة .يجــب أن
ميكــن أن يكــون التمويــل اإلســامي أداة فعالــة لتنفيــذ بنجــاح سياســات القضــاء يتغلغــل هــذا يف قطــاع التمويــل اإلســامي بأكملــه مبــا يف ذلــك البنــوك وأســواق
عــى الفقــر (الهــدف رقــم  ،)1وتحقيــق األمــن الغــذايئ (الهــدف رقــم  ،)2وضــان رأس املــال اإلســامي والتكافــل ،والتــي ميكــن أن تكــون أداة لإلدمــاج املــايل ورمبــا
حيــاة صحيــة (الهــدف رقــم  ،)3وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن (الهــدف رقــم تحتــوي عــى مبالــغ كبــرة لالســتثامر.
 ،)5وتشــجيع مجتمــع ســلمي وشــامل (الهــدف رقــم  .)16فهــو يوفر فرصــة لتقليل
الفجــوة يف متويــل األهــداف مــن خــال قيمــه التــي تشــجع غــى اإلدمــاج املــايل  .4نتائــج اســتبيان املجلــس العــام حــول أهــداف األمــم املتحــدة
والتمويــل للجميــع .كــا توفــر أهــداف التنميــة املســتدامة الفرصــة للمؤسســات للتنميــة املســتدامة
املاليــة اإلســامية الســتهداف قطاعــات جديــدة ضمــن جــدول أعاملهــا واملشــاركة نظ ـرا ً ألهميــة برنامــج عمــل األمــم املتحــدة لعــام  2030كأداة لتحقيــق حيــاة
بشــكل أكــر يف املشــاريع التــي تتفــق مــع مبادئهــا ،املتعلقــة بتمكــن األف ـراد ،أفضــل لإلنســانية والــدور الــذي تلعبــه املاليــة االســامية مــن حيــث توفــر
والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئــة.
التمويــل لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،ركــز املجلــس العــام ،يف اســتبيانه
تلعــب األدوات والربامــج اإلســامية الخرييــة التقليديــة ،مثــل الــزكاة والصدقــات العاملــي للمرصفيــن االســاميني لعــام  ،2019بوجــه خاص عــى القضايــا االجتامعية
واألوقــاف ،دورا ً كب ـرا ً اليــوم يف الســعي لتحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة والتنمويــة .تــم تخصيــص جــزء مــن االســتبيان ألهــداف التنميــة املســتدامة التابعة
املســتدامة .ومــع ذلــك ،فــإن متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة ال يقتــر فقــط لألمــم املتحــدة ،حيــث طُلــب مــن البنــوك اإلســامية مــن خــال أســئلة مفتوحــة
عــى هــذه األدوات؛ فيوجــد هنــاك عــدد مــن الهيــاكل القامئــة عــى األصــول التــي ومغلقــة ،تقييــم درجــة أهميــة كل هــدف مــن األهــداف الســبعة عــر كجــزء
مــن خطــط منــو أعاملهــا والعنــارص املهمــة لتحقيــق مقاصــد الرشيعــة والتــي
تســهل االســتثامر طويــل األجــل.
تتــاىش مــع أهــداف التنميــة املســتدامة.
وميكــن اســتخدام األدوات املاليــة اإلســامية املبتكــرة ،خاصــة الصكــوك ،كأداة
جيــدة لتعبئــة املــوارد لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة ،وبالتــايل إقامــة مشــاريع ركز املجلس العام يف استبيانه العاملي للمرصفيني االسالميني
امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة (الهــدف رقــم  ،)6وتشــجيع الطاقــة النظيفــة لعام  ،2019عىل أهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم
وبأســعار معقولــة (الهــدف رقــم  ،)7وبنــاء بنيــة تحتيــة مرنــة (الهــدف رقــم
 )9وتوفــر املــأوى (الهــدف رقــم  )11عــى ســبيل املثــال .وأظهــرت األمثلــة يف املتحدة ،حيث طُلب من البنوك اإلسالمية ،تقييم درجة أهمية
جميــع أنحــاء العــامل فعاليــة الصكــوك كوســيلة لتمويــل القطاعــات ذات الصلــة كل هدف من األهداف السبعة عرش كجزء من خطط منو
بأهــداف التنميــة املســتدامة مث ـاً بنيجرييــا ،حيــث تــم جمــع  62مليــون دوالر أعاملها
مــن خــال الصكــوك لبنــاء وإعــادة تأهيــل  24مدرســة  .2013ويف عــام ،2018
مكنــت األســئلة املفتوحــة البنــوك اإلســامية مــن التعبــر عــن آرائهــا بشــأن
أصــدرت هيتشيســبيس  HSBCأمانــة ماليزيــا بريهــاد أول صكــوك ألهــداف
املبــادرات األكــر فعاليــة التــي تــم تنفيذهــا ضمــن خطــط أعاملهــم مــن أجــل
التنميــة املســتدامة يف العــامل .تهــدف الصكــوك إىل متويــل املرشوعــات التــي تعــود
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ومقاصــد الرشيعــة .باعتبــار هــذا االســتبيان
بالنفــع عــى البيئــة واملجتمعــات وهــي أول إصــدار صكــوك مــن قبــل مؤسســة
متعلــق بالبنــوك فقــط ،فأنــه ال يغطــي قطــاع صناعــة املاليــة اإلســامية كاملــة،
ماليــة تشــر إىل أهــداف التنميــة املســتدامة باعتبارهــا املســتفيد مــن العائــدات.
عــى وجــه الخصــوص ،حيــث ال يركــز عــى دور أســواق رأس املــال اإلســامي ،وال
وأصــدرت اندونيســيا أيضـاً صكــوكاً خـراء ســيادية يف عــام  2018بقيمــة اســمية
ســيام الصكــوك ،يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .لكنــه يعطــي مــؤرشا مهامً
قدرهــا  1.25مليــار دوالر أمريــي لتمويــل عــدة مشــاريع صديقــة للبيئــة يف
عــى كيفيــة فهــم وعمــل مجموعــة مــن املؤسســات املاليــة اإلســامية عــى القيــام
جميــع أنحــاء البــاد .اســتخدمت الصكــوك آليــات جديــدة مثــل الدفــع مقابــل
بدورهــا يف تلبيــة أهــداف التنميــة املســتدامة.
األداء للمســاعدة يف ضــان تســليم مزايــا أهــداف التنميــة املســتدامة.
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.4.1أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
مبشــاركة  106مــن املــدراء التنفيذيــن مــن  33دولــة يف االســتبيان ،عــى املســتوى
العاملــي ،أظهــرت نتائــج االســتبيان العاملــي للمرصفيــن اإلســاميني أن األهــداف
املتعلقــة بالنمــو االقتصــادي والتنميــة هــي األكــر أهميــة بالنســبة للبنــوك
اإلســامية عندمــا يتعلــق األمــر برتويــج أهــداف التنميــة املســتدامة التابعــة لألمــم
املتحــدة ضمــن خطــط أعاملهــا .ويليهــا الهــدف  :4التعليــم الجيــد؛ الهــدف :1
القضــاء عــى الفقــر؛ بينــا حلــت يف أســفل القامئــة األهــداف املرتبطــة بالعمــل
املناخــي ،والحيــاة يف الــر والحيــاة تحــت املــاء.

وأوروبــا .وتعتــر أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى مهمــة لجميــع املناطــق،
وتشــمل هــذه األهــداف العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد ،والتعليــم الجيــد .وكان
البعــض اآلخــر يحتــل مرتبــة عاليــة بشــكل خــاص يف مناطــق معينــة ،عــى ســبيل
املثــال ،ســجل العمــل املناخــي أعــى مســتوى يف جنــوب رشق آســيا ،وكانــت
املســاواة بــن الجنســن ثالــث أعــى أولويــة للبنــوك اإلســامية يف دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،واحتلــت امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة درجــات عاليــة
يف شــال إفريقيــا.

الشــكل  .1أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة التــي تخطــط املؤسســات الشــكل  .2أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة التــي تخطــط املؤسســات
اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﻋﻤﺎل املاليــة اإلســامية للرتويــج لهــا لتكــون جــزءاً مــن خطــة منــو أعاملهــا  -التقســيم
أعاملهــا
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔــو
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔخطــة من
اﻟﻤﺘﺤﺪةمــن
اﻷﻣﻢجــزءاً
أھﺪافـون
املاليــة اإلســامية للرتويــج لهــا لتكـ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
أھداف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﻟﻧﻣو اﻷﻋﻣﺎل
حســب املنطقــة
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

4.13

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﯿﺪ

4.11

6.00

5.00

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ

4.02

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

4.01

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﯿﺪة واﻟﺮﻓﺎه

3.99

4.00

3.00

2.00

اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

3.88

1.00

طﺎﻗﺔ ﻧﻈﯿﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

3.87

0.00

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع

3.85

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

3.78

اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺆول

3.77

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﮫ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

3.76

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف

3.73

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ

3.68

اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﯾﺔ

3.65

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

3.62

اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺮ
اﻟﺤﯿﺎة ﺗﺤﺖ اﻟﻤﯿﺎة

3.35
3.05

دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دول
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ

ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ

ﻏرب ووﺳط
وﺟﻧوب آﺳﯾﺎ

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد

ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﯾدة واﻟرﻓﺎه

أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب
اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى

اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺟوع

أوروﺑﺎ

اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر

اﻟﺣد ﻣن أوﺟﮫ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق وﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد

طﺎﻗﺔ ﻧظﯾﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ

اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻧظﯾﻔﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ

اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺑر

اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺣت اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ

اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳؤول

ﻣدن وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻋﻘد اﻟﺷراﻛﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف

اﻟﺳﻼم واﻟﻌدل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘوﯾﺔ

 :1غري مهم للغاية :2 ،غري مهم :3 ،مهم نوعاً ما :4 ،مهم جدا ً :5 ،مهم للغاية

امل�صدر :املجل�س العام

إللقــاء نظــرة أعمــق عــى هــذه األولويــات ،طلــب مــن البنــوك اإلســامية تحديــد
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تتصــدر جــدول أعاملهــا مــع إمكانيــة تقديــم
تعليقــات عــى املبــادرات واإلج ـراءات املتخــذة التــي تســاهم يف تحقيــق هــذه
األهــداف.

تــرى البنــوك اإلســامية أنــه ميكــن تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن
 :1غري مهم للغاية :2 ،غري مهم :3 ،مهم نوعاً ما :4 ،مهم جدا ً :5 ،مهم للغاية
خــال الــزكاة وبرامــج املســؤولية االجتامعيــة .يف منطقــة الــرق األوســط ،كان
امل�صدر :املجل�س العام التعليــم موضوع ـاً بــارزا ً بشــكل خــاص ،حيــث أشــار أحــد البنــوك إىل أنــه يقــدم
هــذا الرتتيــب ال يشــر إىل أهميــة األهــداف للبنــوك اإلســامية فقــط ،بــل يوضــح منــح دراســية مدفوعــة بالكامــل لربامــج الدراســات العليــا ،باإلضافــة إىل توقيــع
املجــاالت التــي تعتقــد البنــوك اإلســامية أن لهــا أثــر أكــر عليهــا .ومــع ذلــك ،فــإن اتفاقيــات مــع جامعــات وطنيــة مختلفــة ،كــا يــوزع البنــك حقائــب مدرســية
األهميــة التــي اكتســبها التعليــم الجيــد كانــت مفاجئــة ومحفــزة أيض ـاً ،حيــث مجانيــة لطــاب املــدارس االبتدائيــة يف بدايــة كل عــام درايس.
احتــل مرتبــة عاليــة بشــكل خــاص يف دول مــن منطقــة الــرق األوســط ،وغــرب ،مــن ناحيــة أخــرى ،تعتــر بعــض البنــوك أن املبــادرات يف إطــار األعــال األساســية
ووســط وجنــوب آســيا ،وســجل درجــة عاليــة نســبياً يف جميــع املناطــق األخــرى .للبنــك متثــل وســيلة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .عــى ســبيل املثــال،
ظهــرت األولويــات اإلقليميــة بشــكل متبايــن نوعــاً مــا ،ورمبــا كانــت تعكــس أشــار أحــد البنــوك إىل توفــر التمويــل األصغــر لتشــجيع ودعــم األرس ،والحرفيــن
اهتــام كل منطقــة مبشــاغلها الخاصــة ،حيــث بــرزت الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل واملنتجــن .وذكــر بنــك آخــر بنــاء املــدن الحديثــة وتوطــن الرحــل .كــا أشــار بنــك
االساســية عــى رأس خطــة أعــال دول مجلــس التعــاون الخليجي ومنطقــة الرشق آخــر" ،عــى رأس اهتاممــات البنــك ،املســاهمة يف تنشــيط الــدورة االقتصاديــة،
األوســط ؛ بينــا كان القضــاء عــى الفقــر شــاغالً يف إفريقيــا وأوروبــا .أمــا فيــا وتعزيــز العمــل الالئــق والقضــاء عــى البطالــة ،وكذلــك الســعي إىل حلــول مبتكــرة
يتعلــق بالصحــة الجيــدة والرفــاه ،فهــي مــن أهــم األولويــات يف مناطــق آســيا إليجــاد مصــادر مــدرة للدخــل".
موجز املجل�س العام  -العدداحلادي ع�شر
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ويف منطقــة جنــوب رشق آســيا ،أشــار أحــد املصــارف تحديــ ًدا إىل اســراتيجية
الوســاطة القامئــة عــى القيــم لــدى بنــك نيجــارا ماليزيــا ،والتــي تهــدف إىل
تحقيــق تأثــر إيجــايب ومســتدام عــى االقتصــاد واملجتمــع والبيئــة ،والتــي اعتــر
البنــك املشــارك أنهــا مرتبطــة جــدا ً بأهــداف التنميــة املســتدامة .كــا ذكــر البنــك
أنــه يلتــزم مبعايــر التحالــف العاملــي للبنــوك امللتزمــة بالقيــم ،وهــي مجموعــة
تطوعيــة مــن البنــوك تســعى إىل تحقيــق التنميــة املســتدامة .وأشــار بنــك آخــر إىل
مشــاركته يف العمــل املناخــي والطاقــة املتجــددة وجهــوده نحــو إطــاق الصكــوك
الخ ـراء األوىل مــن نوعهــا يف البــاد.
وأقــر أحــد البنــوك مــن منطقــة شــال أفريقيــا يف تعليقاتــه بأهميــة املجتمعــات
الداخليــة والخارجيــة عــى حــد ســواء ،مــن خــال توفــر التمويــل املســتمر
للموظفــن والتأمــن الصحــي واألنشــطة الرياضيــة واملســاعدات اإلنســانية
والرتفيهيــة للمجتمــع الداخــي .وأمــا املجتمــع الخارجــي ،عــن طريــق املســاهامت
االجتامعيــة واملاليــة لخدمــة املجتمــع والعمــل الخــري مــن خــال  )1متويــل
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة لدعــم إعــادة بنــاء املجتمــع؛  )2التربعــات
للجمعيــات الخرييــة واملراكــز العلميــة والدينيــة ومســاندة األرس الفقــرة؛  )3رعاية
العديــد مــن الفعاليــات واملؤمتــرات للمؤسســات املاليــة والبنــوك؛  )4توظيــف
عــدد مــن طــاب املراحــل النهائيــة مــن دراســتهم الجامعيــة أو حديثــي التخــرج
مــن أجــل تحســن مؤهالتهــم وصقــل معارفهــم؛  )5تعزيــز برنامــج الشــمول
املــايل وحاميــة املســتهلك؛  )6حاميــة البيئــة عــن طريــق إعــادة تدويــر املخلفــات
الورقيــة وترشــيد اســتهالك امليــاه والطاقــة واملســاهمة يف الحــد مــن التلــوث
البيئــي ".يبــدو أن هــذا ميثــل برنامجـاً مدروسـاً ومتكامـاً عــى وجــه الخصــوص.

 .4.2مقاصد الرشيعة

أدى اختبــار االرتبــاط الــذي تــم إجــراؤه بــن النتيجــة اإلجامليــة املمنوحــة إىل
أهــداف التنميــة املســتدامة والنتيجــة اإلجامليــة للعنارصالهامــة لتحقيــق مقاصــد
الرشيعــة باســتخدام الوســط الحســايب ،إىل إظهــار عالقــة قويــة معتــرة بــن
العاملــن ،مــع معامــل ارتبــاط يســاوي .0.67
العنارص الهامة لتحقيق
مقاصد الرشيعة

عالقة بريسون
االعتبار
عدد األجوبة

أهداف التنمية املستدامة
0.670
.000
102

وفيــا يتعلــق بالســؤال اآلخــر ،ركــز هــذا الجــزء عــى اإلج ـراءات التــي اتخذتهــا
البنــوك اإلســامية لتحقيــق تلــك العنــارص فقــد ركــزت العديــد مــن اإلجابــات
مــرة أخــرى عــى املبــادرات مــن خــال التربعــات الخرييــة وبرامــج املســؤولية
االجتامعيــة .كــا ركــزت بنــوك كثــرة عــى الهيــاكل والربامــج املتاحــة لديهــا
للتقيــد مبقاصــد الرشيعــة ضمــن أنشــطتها الخاصــة .ومــع ذلــك ،قــدم البعــض
إجابـ ٍ
ـات أوســع نطاقـاً .عــى ســبيل املثــال ،ذكــر أحــد املصــارف بإيجــاز املبــادرات
التــي يتخذهــا لتحقيــق مقاصــد الرشيعــة يف املعامــات املاليــة ،ومنهــا:
"يــويل [املــرف] أهميــة لتنويــع محفظــة االســتثامر بحســب الحجــم والقطــاع
والغــرض االقتصــادي واملنطقــة الجغرافيــة .كــا أصــدر املــرف تعليــات إىل
فروعــه يف األريــاف لتمويــل صندوقهــا القابــل لالســتثامر مــن أجــل املنطقــة
املعنيــة عــى أســاس األولويــة بغــرض تقليــل الفجــوة بــن املناطــق الحرضيــة
والريفيــة".
"وأعطــى [املــرف] مزيــدا ً مــن االهتــام باالســتخدام املناســب للمــوارد دون
البقــاء مكتــوف األيــدي .عــاو ًة عــى ذلــك ،فبحكــم الت ـزام املــرف بالرشيعــة
اإلســامية والتزامــه بضــان الرفاهيــة ،ال يســتثمر املــرف أموالــه يف مرشوعــات
غــر مرغــوب فيهــا اجتامع ًيــا وبيئ ًيــا حتــى ولــو كانــت تبــدو قابلــة للتطبيــق مــن
الناحيــة املاليــة ومربحــة".

هنالــك تداخــل واضــح بــن أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ومقاصــد
الرشيعــة االســامية .حيــث ظهــر هــذه التداخــل يف تقريــر االســتبيان العاملــي
للمرصفيــن االســاميني الــذي خصــص املجلــس العــام جــزءا ً منــه إىل هــذه
األهــداف ،حيــث طلبنــا مــن البنــوك اإلســامية مــدى أهميــة بعــض العنــارص التــي
تســاهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مثــل العدالــة االقتصاديــة ومنــو .5االستنتاجات والتوصيات
األعــال التجاريــة .عــى املســتوى العاملــي ،اعتــرت البنــوك اإلســامية أن الكفــاءة
يف اســتخدام املــوارد هــي العنــر األكــر أهميــة لتحقيــق األهــداف ،يف حــن تعــد املاليــة االســامية مــن أرسع الصناعــات منــوا ً يف النظــام املــايل العاملــي ولــذا
متثــل فرصــة مهمــة كوســيلة بديلــة لتمويــل أهــداف التنميــة املســتدامة ،بالنظــر
جميــع اإلجابــات الخمســة املحتملــة كانــت متفاوتــة بقــدر ضئيــل.
إىل تقــارب قيمهــا ومبادئهــا مــع األهــداف.
الشكل  .3العنارص الهامة لتحقيق مقاصد الرشيعة
يُظهــر تقريــر اســتبيان املجلــس العــام ،أن البنــوك اإلســامية تتوافــق متام ـاً مــع
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
مقاصــد الرشيعــة وأهــداف التنميــة املســتدامة .ومــع ذلــك ،ينظــر الكثــرون إىل
هــذه األمــور عــى أنهــا مســألة امتثــال واســتخدام األمــوال املخصصــة لألعــال
الخرييــة أو املســؤولية االجتامعيــة .فهــي ال تتمكــن دامئــا مــن دمــج أهــداف
التنميــة املســتدامة أو مقاصــد الرشيعــة ضمــن أنشــطة األعــال الكاملــة للبنــك.
ومــع ذلــك ،فبعــض البنــوك تهــدف إىل هــذا التكامــل ،وتــرى نفســها عــى أنهــا
مؤسســات لهــا هــدف ومســؤولية اجتامعيــة.
اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد
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امل�صدر :املجل�س العام

تظهــر أمثلــة مســاهمة البنــوك يف املشــاريع املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة
يف جميــع أنحــاء العــامل منوذج ـاً ملموس ـاً للفــرص التــي تتيحهــا الصناعــة املاليــة
اإلســامية لتحقيــق التنميــة املســتدامة .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه املبــادرات ال تـزال
غــر قــادرة عــى ســد الفجــوة املوجــودة يف متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة.
هــذا راجــع لعــدة أســباب تضــم صعوبــة البنــوك يف القيــام باالســتثامرات طويلــة
األجــل املطلوبــة عــادة لتطويــر البنيــة التحتيــة .يف هــذا املجــال ،قــد تتمكــن
موجز املجل�س العام  -العدداحلادي ع�شر
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املالية الإ�سالمية و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

املالية الإ�سالمية و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

رشكات التكافــل العائــي ،التــي لديهــا آفــاق اســتثامر أطــول ،مــن تقديــم بعــض عن املجلس العام

الدعــم لألهــداف ذات الصلــة .ومــع ذلــك ،فــإن إحــدى القضايــا الواضحــة التــي
املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية هــو منظمــة دوليــة تابــع
ظهــرت هــي الرؤيــة غــر الواضحــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية حــول كيفيــة
ملنظمــة التعــاون اإلســامي تأســس يف عــام  2001ومقــره الرئيــي يف مملكــة
توحيــد وتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة يف خطــط أعاملهــا.
البحريــن.
كــا أوضحــت ردود االســتطالع ،أنــه ســيتم تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة
وميثــل املجلــس العــام املظلــة الرســمية للصناعــة املاليــة اإلســامية عــى مســتوى
بطــرق مختلفــة مــن قبــل رشكات مختلفــة .ســركز بعــض البنــوك بشــكل طبيعــي
العــامل ،ويهــدف إىل دعــم وتطويــر صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية وحاميتهــا،
عــى اإلدمــاج املــايل أو توفــر الســكن الالئــق ،بينــا تركــز البنــوك األخــرى عــى
ودعــم التعــاون بــن أعضــاء املجلــس العــام واملؤسســات املاليــة األخــرى ذات
التنميــة االقتصاديــة أو التعليــم .الــركات التــي لهــا وجــود كبــر يف أســواق رأس
االهتــام واألهــداف املشــركة.
املــال اإلســامي قــد تســهل متويــل مشــاريع االســتثامر االجتامعــي املســؤول مــن
قبــل اآلخريــن؛ قــد تأخــذ رشكات التكافــل بعــن االعتبــار كيفيــة دعــم اســتثامراتها ويضــم املجلــس العــام يف عضويتــه أكــر مــن  130مؤسســة ماليــة ،موزعــة عىل 34
لالســتدامة ،وكذلــك دورهــا يف توفــر الحاميــة مــن املخاطــر يف املجــاالت ذات دولــة حــول العــامل ،تضــم أهــم الفاعلــن يف الســوق املاليــة اإلســامية ،ومؤسســات
الصلــة .ســتكون هــذه مســائل إســراتيجية يتعــن عــى كل رشكــة عــى حــدة دوليــة متعــددة األط ـراف ،ومؤسســات وجمعيــات مهنيــة يف الصناعــة ويعــرف
بأنــه أحــد املنظــات واللبنــات الرئيســة يف بنيــة املاليــة اإلســامية.
أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد وضــع خطــط أعاملهــا الخاصــة.
ويهــدف املجلــس العــام إىل دعــم صناعــة الخدمــات املاليــة اإلســامية مــن خــال
لذلك يوىص لألعضاء مبا ييل:
متثيلهــا والدفــاع عنهــا فيــا يخــص السياســات الرقابيــة واملاليــة واالقتصاديــة
•وضــع اس ـراتيجية وجــدول أعــال للمؤسســة يتوافــق مــع غــرض برنامــج
التــي تصــب يف املصلحــة العامــة ألعضائــه ودعــم تطويــر صناعــة الخدمــات
األمــم املتحــدة .2030
املاليــة اإلســامية مــن خــال تعزيــز أفضــل املامرســات .وعليــه ،تســتند أعــال
•تحديــد أهــداف التنميــة املســتدامة التــي هــي يف وضــع أفضــل للتعامــل املجلــس العــام عــى أهدافــه االســراتيجية وهــي  )1دعــم القيمــة املضافــة
معهــا ،مبــا يف ذلــك تقييــم مجــاالت الحاجــة ووضــع خطــط خاصــة لتطويرهــا .للصريفــة اإلســامية والسياســات والنظــم الرقابيــة )2 ،تشــجيع البحــث واالبتــكار،
•اســتيعاب مفاهيــم التمويــل املســتدام يف النظــم الداخليــة للمؤسســات  )3التأهيــل والتمكــن املهنــي.
املاليــة ،مــن خــال دمــج القيــم مــع املســائل البيئيــة واالجتامعيــة والحوكمــة معلومات التواصل
واهــداف التنميــة املســتدامة يف سياســاتها وإجراءاتهــا وكذلــك تقييــم
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
املجــاالت املحتاجــة ووضــع خطــط خاصــة لتطويرهــا.
برج جريا  3مكتب  ،51بناية  ،657طريق  ،2811مجمع  ،428ص.ب24456 :
•دمج أفضل مامرسات االستدامة يف أنشطة مؤسساتهم.
الربيد اإللكرتوينCIBAFI@CIBAFI.org :
•تحديــد الفــرص للمنتجــات الجديــدة أو منــاذج األعــال الجديــدة التــي
الهاتف+ 973 17357300 :
ستســاعد عــى النهــوض بأهــداف التنميــة املســتدامة.
الفاكس+ 973 17324902 :
•التواصــل مــع رشكاء األمــم املتحــدة يف بلدهــم ملناقشــة كيــف ميكنهــم
www.cibafi.org
التعــاون ودعــم برنامــج عــام .2030
ينصــح األعضــاء بشــكل جامعــي (عــى ســبيل املثــال مــن خــال الجمعيــات
الوطنيــة) وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن (عــى ســبيل املثــال مــن خــال وكاالت شكر وتقدير
األمــم املتحــدة) مبــا يــي:
يــود املجلــس العــام أن يعــرب عــن امتنانــه وشــكره الصــادق لألمــم املتحــدة،
•رفــع مســتوى الوعــي بالفــرص املتعلقــة باالســتثامر طويــل األجــل لتعزيــز وخاصــة ســعادة الســيد أمــن الرشقاوي،منســق األمــم املتحــدة يف البحريــن،
قطاعــات مثــل البنيــة التحتيــة والنقــل والبيئــة والقطاعــات األخــرى ذات والدكتــور جــون فاهــى ،منســق ومحلــل بحــوث يف األمــم املتحــدة ،ملســاهمتهم
يف إعــداد هــذا املوجــز .كــا نــود أن نعــر عــن أســمى التقديــر لبيــر كيــي،
الصلــة بأهــداف التنميــة املســتدامة.
مستشــار املجلــس العــام ملســاهمته وجهــوده يف مراحــل مختلفــة مــن إعــداد
•تعزيــز التعــاون بــن أصحــاب املصلحــة ذات الصلــة مــن خــال إقامــة
ـكل مــن خــر محمــد ،ورشــيد الطائــع ،ومــي عــريش مــن
هــذا املوجــز وكذلــك لـ ً
رشاكات بــن املؤسســات املاليــة لتوفــر متويــل أوســع وحــوار أقــوى بــن
األمانــة العامــة لجهودهــم.
الهيئــات التنظيميــة واملؤسســات املاليــة مــن أجــل تطويــر خطــط واضحــة
وتنفيذهــا.
•بالتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة  ،نــر فهــم أفضــل بشــأن متويــل أهــداف
التنميــة املســتدامة  ،مــن خــال تطويــر أدلــة بشــأن متويــل أهــداف التنميــة
املســتدامة مــع املعلومــات املتعلقــة بالبلــد  /املتعلقــة باملنطقــة لتســهيل
الرجــوع إليهــا عنــد البحــث عــن خيــارات التمويــل يف هــذه البلــدان /
املناطــق.
موجز املجل�س العام  -العدداحلادي ع�شر

6

