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 مقدمة:

 دافأه دفتهمن أکبر تحديات اليوم التي هي  وعدم المساواة القضاء علی الفقر إن  

عليها. إن اإلدالء بأديان مختلفة يساهم إسهاما هاما في تحقيق  التغلب إلی المستدامة التنمية

تلك األهداف. الزكاة، كدفعة إلزامية لجميع المسلمين الذين يتجاوزون عتبة معينة، هي 

فقراء والمحتاجين في الوجود. وربما تكون أكثرها إغفاال واحدة من أكبر أشكال نقل الثروة لل

من قبل منظمات التنمية على الرغم من إمكاناتها الهائلة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.

 

 اعتماد أهداف التنمیة المستدامة: لحظة تاریخیة للتنمیة المستدامة التي محورها الناس 

هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية أهداف التنمية المستدامة 

كوكب األرض وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار. ووقعت البلدان على األهداف 

. وتوفر أهداف التنمية 2016ودخلت حيز النفاذ في يناير  2015سبتمبر  25في  17الى 

 المقبلة.  15ها على مدى السنوات الى المستدامة مبادئ توجيهية وأهدافا واضحة ينبغي تحقيق

وتستند أهداف التنمية المستدامة إلى نجاحات سلفها، وهى األهداف اإلنمائية األلفية، 

في حين تشمل مجاالت جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة االقتصادية، واالبتكار، 

غالبا  -هداف مترابطة واالستهالك المستدام، والسالم، والعدالة، ضمن أولويات أخرى. واأل

 ما يكون مفتاح النجاح على صعيد واحد هو معالجة القضايا األكثر شيوعا المرتبطة بأخرى.

تختلف أهداف التنمية المستدامة عن األهداف اإلنمائية األلفية في عدد من الطرق 

ي أوسع بكثير من حيث النطاق، يتجاوز األهداف االجتماعية ف 2030الهامة: جدول أعمال 

الغالب واألهداف اإلنمائية األلفية، وإدماج االستدامة البيئية واالقتصادية على نحو أكمل، إلى 

جانب تطلعات المجتمعات السلمية والشاملة للجميع. جدول األعمال هو أكثر طموحا، 

والسعي للقضاء على الفقر بدال من التقليص منه. وهو أيضا جدول أعمال عالمي، ينطبق 

 بلدان وجميع الناس.على جميع ال

إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يكون واحدا من أكبر إنجازات البشرية 

في العقد المقبل. أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية ولكنها أيضا مملوكة وطنيا. 

لعمل وهناك زخم وطاقة هائالن تحيطان بأهداف التنمية المستدامة، مع ملكية قوية وإرادة ل

 17مع الشركاء في جميع أنحاء الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويكرس الهدف 



إلعادة تنشيط الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق األهداف، 

 ويشمل األهداف المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا والتجارة.

دوالر في العالم النامي لتحقيق أهداف تريليون  4.5-3وهناك حاجة إلى ما بين 

التنمية المستدامة. ويبلغ االستثمار الحالي في الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي 

 1.4والحصول على الطاقة وجميع القطاعات التي تغطيها أهداف التنمية المستدامة حوالي 

ريليون دوالر، وفقا لتقرير ت 2.5تريليون دوالر، مما يوفر فجوة استثمار متوسطة تبلغ نحو 

 والعمل معا هو السبيل الوحيد لسد النقص في التمويل.  1األمم المتحدة عن االستثمار العالمي.

وفي العدد المتزايد من البلدان المتوسطة الدخل، ال يمكن االعتماد على شركاء التنمية 

المحلية ولكن  الدوليين لتوفير األموال. ويجب سد الفجوة من خالل مصادر التمويل

الحكومات ال تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. القطاع الخاص، بما في ذلك من خالل أشكال 

جديدة من التمويل االجتماعي، مثل االستثمار التأثيري، واألفراد من خالل العطاء الخيرية، 

 تلعب دوراهاما.

 

 التنمیة المستدامةزكاة: قوة قویة للخیر مع إمكانات غیر مستغلة للمساهمة في أهداف  

الدينية أمر حاسم بالنسبة  . إن التفاعل مع المنظماتتغيير في العالمللالدين هو قوة 

في المائة من سكان العالم هم المسلمون وأن  22وتعزيز التسامح. ويقدر أن  للسالم والتنمية

التمويل وقد توسعت صناعة  2015.2تريليون دوالر في عام  2التمويل اإلسالمي يقدر بنحو 

في المائة سنويا. ويتوقع  12-10اإلسالمي بسرعة خالل العقد الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 

. ومن المحتمل أن 2020تريليونات دوالر بحلول عام  3الخبراء أن تتجاوز هذه األصول 

 3.بليون دوالر إلى تريليون دوالر سنويا 200تبلغ قيمة الزكاة وحدها 



  2015لتمویل اإلسالمي حسب المنطقة( ملیار دوالر، : توزیع قطاعات ا1الشكل 

 منطقة
موجودات 

 مصرفیة

صكوك 

 مستحقة

أصول 

الصنادیق 

 اإلسالمیة

 إسهام

 التكافل

 5.2 23.2 174.7 209.3 آسيا

 10.4 31.2 103.7 598.8 مجلس التعاون الخليجي

 7.1 0.3 9.4 607.5 مينا 

أفريقيا جنوب الصحراء 

 الكبرى
24.0 0.7 1.4 0.5 

 - 15.2 2.1 56.9 اآلخرين

 23.2 71.3 290.6 1496.5 مجموع

 .2016المصدر: تقرير االستقرار المالي اإلسالمي 

األصول المصرفية: أصول البنك اإلسالمية المتوافقة. الصندوق اإلسالمي:  مالحظة:

تمدة على األموال المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. الصكوك هي شهادة أو شهادات مالية مع

األصول أو متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. التكافل )التضامن، الدعم المتبادل( هو نظام 

تعاوني لتسديد أو سداد في حالة الخسارة، منظم كبديل إسالمي أو متوافق مع الشريعة 

 للتأمين التقليدي. 

تزام داخل الزكاة هى العطاء اإللزامي اإلسالمي وأحد أركان اإلسالم الخمسة. وهو ال

في المائة من ثروتهم أو  2.5اإلسالم لجميع المسلمين المؤهلين لدفعه للتبرع بما ال يقل عن 

دخلهم المتراكم لصالح الفقراء والمحتاجين وغيرهم من المستفيدين المصنفين على أنهم 

 مستحقوون. وتهدف الزكاة إلى تقديم الخدمات والفوائد وتحسين الرفاه لهؤالء المستحقين.

 الزكاة:   وتنص اآلية القرآنية بمناسبة

ت  ۞إِنََّما  دَقََٰ ِكينِ ِلۡلف قََرآِء وَ  ٱلصَّ ِمِلينَ وَ  ٱۡلَمَسَٰ َؤلَّفَةِ َعلَۡيَها وَ  ٱۡلعََٰ ۡم َوفِي  ٱۡلم  قَابِ ق ل وب ه   ٱلر ِ

ِرِمينَ وَ  ِ َوفِي َسبِيِل  ٱۡلغََٰ َن  ٱلسَّبِيِل   ٱۡبنِ وَ  ٱّللَّ ِه فَِريَضٗة م ِ   ٦٠َعِليٌم َحِكيٞم  ٱّللَّ  وَ  ٱّللَّ

يتم توزيع الزكاة على ثمانية أصناف )أنواع المستحقين(، ثالثة منها أكثر ارتباطا 

 بأهداف التنمية المستدامة:

 .الذين يعيشون بدون سبل كسب الرزق -الفقراء )الفقير(  .1

 .الذين ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم األساسية -المساكين )المسكين(  .2

ا )مديري الزكاة الذين تتمثل واجباتهم في جمع وإدارة وتوزيع الزكاة العاملين عليه .3

 .أخرى(أصناف إلى 

تحول مؤخرا إلى اإلسالم والحلفاء المحتملين في قضية  -المؤلفة قلوبهم )مؤلف(  .4

 .اإلسالم

تلك المثقلة بالديون بسبب االحتياجات الشخصية أو الضرورة  -الغارمين   .5

 .هذه الديون مسموحا بها من قبل الشريعةاالجتماعية بشرط أن تكون 

في طريق هللا يتعلق بأي شخص يكافح من أجل القضايا الصالحة، بما  -في سبيل هللا  .6

فيها من اإلنفاق على تعزيز اإلسالم ولجميع األغراض الخيرية؛ ويمكن أيضا وصف 



ية مثل األصناف )فى سبيل هللا( بأن تكون مؤسسة مرتبطة بتوفير االحتياجات األساس

 الصحة، والمياه النظيفة، وبرامج الصرف الصحي.

المسافرون الذين يسافرون وفقا للشريعة اإلسالمية ولكنهم ال يستطيعون  -ابن السبيل  .7

 .الوصول إلى وجهتهم دون مساعدة مالية

 

 الزکاة: إمکانیة زیادة األثر اإلنمائي

ع التي تشهدها البلدان التي وللزكاة دور هام تلعبه في التصدي لمستويات الفقر والجو

وفي بعض  4يوجد فيها عدد كبير من السكان المسلمين، ومعظمها يقع في أفريقيا وآسيا.

البلدان ذات األغلبية المسلمة، أنشئت مؤسسات حكومية لجمع أموال الزكاة وتوجيهها 

اميا وإنفاقها. وهناك ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة لديها نظام إلزامي، حيث يكون إلز

للمواطنين بدفع الزكاة. وفي تسعة بلدان أخرى، تكون مساهمات الزكاة من خالل المنظمات 

 5.بلدا 25الرسمية طوعية بينما ال يوجد نظام حكومي في 

 : نهج الزكاة حسب البلد2الشكل 

(، "الزكاة: رسم رؤى للنظرية القانونية والسياسة االقتصادية 2009المصدر: راسل باول )

 .2009، 43 .رقم.  ، 7ه اإلسالمي"، جامعة بيتسبرغ مراجعة الضرائب، المجلد. من الفق

عادة، يتم إعطاء الزكاة بشكل فردي من شخص آلخر. يعطي كثير من المسلمين 

ألن تأثير العطاء هو ملموس  -الزكاة لألفراد المعروفين المحتاجين، على سبيل المثال 

نة مع تقديم المساهمات من خالل منظمة كبيرة, وفوري. فهم يفضلون العطاء الفردي مقار

 ألنهم قد ال يثقون بأن األموال سوف تصل إلى المحتاجين.

ولهذا السبب، فإن العطاء غير الرسمي أكبر بكثير من المساهمات المقدمة من 

المنظمات اإلسالمية الرسمية. ويتم توجيه ما يقرب من ربع إجمالي للمساهمات الزکوية من 

الزكاة، وهى ما يعني النقاء في اللغة العربية، ويفهم على  نظمات الرسمية المعتمدة.خالل الم

أنها عمل من التنقية والنمو من خالل العطاء. وينصب التركيز في الممارسة العملية على 

القيام بأثر منح أموال الزكاة وليس حقوق التنمية أو حقوق المستفيدين لتلك الصناديق. وقد 

حاجة إلى نقلة نوعية بحيث ال ينظر إلى الزكاة على أنها مؤسسة خيرية ولكن  قيل إن هناك

 6برنامج يتطلب إدارة مهنية.

ويقال أيضا إنه في اإلسالم، ال ينبغي النظر إلى الثروة على أنها مملوكة للمانح ولكن 

الزكاة الزكاة هي تحويل مستهدف للثروة من دافع  7حق الفقراء والمحتاجين إلعادة توزيعها.

وهو شخص غير فقير له ثروة أعلى من الحد األدنى الذي يجب أن يكون عليه المسلم قبل أن 

 اب.صفقير بدون ثروة فائضة فوق النالزكاة )النصاب( و المستحق هو كلف بالي

وهناك أيضا اعتراف متزايد بأن إعطاء قضايا أو أسباب أعلى مستوى، مثل الفقر، 

ثرا أكبر. في حين أن المساهمات المالية إلى أحد معارفه قد توفر بدال من األفراد قد يحقق أ

اإلغاثة الفورية، إال أنه حل مؤقت فقط. ويتطلب التأثير الطويل األجل للتخفيف من وطأة 

الفقر تزويد الناس بالمهارات المناسبة لفتح الباب أمام الفرص. ومن شأن تقديم مساهمات 



أن يصل إلى عدد أكبر من الناس، ويستهدف  الزكاة من خالل المؤسسات الرسمية

األشخاص الذين هم في أشد الحاجة، ويقدم حال أكثر استدامة للتحديات اإلنمائية التي 

 يواجهونها.

 

 التداخل بین الزكاة وأهداف التنمیة المستدامة

ختالفات بين الزكاة و أهداف التنمية المستدامة، وأهمها أن الزكاة هي الهناك بعض ا

إسالمية أساسا، في حين ال ترتبط أهداف التنمية المستدامة بالدين. ومع ذلك، فإن  أصول

 أن وه 2017عقد في جاكارتا في فبراير / توافق اآلراء في منتدى الزکاة العالمي الذي 

 .المستدامة التنمية افأهد لمتابعة الزکاة منظمات بين کبير تداخل ناكه

هداف التنمية المستدامة والزكاة. ويعكس الكثير وهناك بعض القواسم المشتركة بين أ

من أهداف التنمية المستدامة القيم اإلسالمية. وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى التخفيف 

من وطأة الفقر والجوع والتقليص من عدم المساواة عن طريق إعادة توزيع الثروة. وتتماشى 

العقيدة اإلسالمية هناك خمسة أهداف أساسية  هذه األهداف مع المبادئ اإلسالمية للزكاة. في

تعرف أيضا باسم مقاصد الشريعة. وهي تشمل: حماية اإليمان، والحياة، والنسل، والعقل  

 8والثروة.

 : خمسة أهداف مؤسسیة للزكاة وأهداف التنمیة المستدامة3الشكل 

والفقر معا. اإليمان )حفظ اإليمان(: في الدعاء، طلب النبي محمد اللجوء من الكفر 

فالفقر والعوز يمكن أن يجعال الشخص ضعيفا في اإليمان ويمكن أن يولد التصور بأن 

طريقه للخروج من الفقر يعتمد على اآلخرين. وقد يكون الشخص الذي يواجه الفقر أقل قدرة 

  الناس من ضعفهم يمكن أن يساعد في تعزيز إيمانهم. تقليصعلى ممارسة اإلرادة الحرة. 

بشأن الفقر والصحة والمياه  10و  6و  3و  2و  1ى ذلك مع األهداف ويتماش

والجوع وعدم المساواة. وتتمثل أهداف التنمية المستدامة بشكل أساسي في التقليص من قابلية 

التأثر وتزويد الناس بالقدرات والموارد التي يحتاجون إليها، وضمان مسؤلية المؤسسات عن 

شخاص الحصول عليها لتمكين الناس من اتخاذ الخيارات تقديم الخدمات التي يحق لأل

 لمصلحتهم الفضلى.

الحياة )حفظ النفس( يمكن أن يؤدي الفقر إلى فقدان األرواح بسبب نقص التغذية 

األساسية والمياه النقية والصرف الصحي واألدوية المنقذة لألرواح وسوء الصحة. وإذا 

ساسية واألدوية المنقذة للحياة والحصول علی ساعدت الزکاة الشخص علی شراء األغذية األ

 المياه النظيفة والصحة، فإنها يمکن أن تساعد علی إنقاذ األرواح.

. ويعتبر ضمان حياة صحية 11و  8و  6و  3و  2ويتماشى ذلك مع األهداف 

يتعلق بالقضاء على الجوع وانعدام  2وتعزيز الرفاه أمرا أساسيا للتنمية المستدامة. والهدف 

إلى القضاء التام على  3األمن الغذائي وتطوير نظم زراعية مستدامة. ويسعى الهدف 

مجموعة واسعة من األمراض ومعالجة العديد من القضايا الصحية المستمرة والناشئة. ومن 

 6خالل معالجة ندرة المياه وضعف نوعية المياه وعدم كفاية المرافق الصحية، فإن الهدف 



من  8مستدامة هو إنقاذ األرواح وسبل العيش للفقراء. ويضمن الهدف من أهداف التنمية ال

أهداف التنمية المستدامة العمل الالئق ونمو الدخل للجميع بما في ذلك الفقراء، في حين أن 

من أهداف التنمية المستدامة هو جعل المدن آمنة ومستدامة ورفع مستوى  11الهدف 

 المستوطنات الفقيرة.

ن أن تتسبب الحرب والصراع وتغير المناخ والكوارث البيئية )حفظ النسل( يمك

واألمراض المعدية في فقدان األوبئة أو على نطاق واسع، مما يعرض للخطر بقاء مجتمعات 

بأكملها واألنواع األخرى المتأثرة ببيئتها. وبالمثل، فإن الخوف من الفقر يمكن أن يفضي إلى 

فقر الذي يؤثر على األجيال المقبلة وتدمر البيئة نهائيا. اليأس، وتزيد اللوالب الشديدة من ال

الزكاة التي تساعد الناس على الهروب من فخ الفقر، وتعزيز السالم وحماية البيئة يتسق مع 

 النسل البشري.

 15و 14و 13و 12و 11و 7و 5و 3ويتماشى ذلك مع أهداف التنمية المستدامة 

التي يدمر بها البشر البيئة، ويستغلون الموارد . وهناك اتجاهات مقلقة في الطريقة 16و

الطبيعية ويغيرون المناخ بشكل ال رجعة فيه لألجيال المقبلة. فالصراعات داخل المجتمعات 

وفيما بينها واألزمات االقتصادية والمالية تهدد أيضا المجتمعات المحلية. وتعزز أهداف 

ن وحماية البيئة، بينما تبحث أيضا عن سبل التنمية المستدامة اإلنتاج واالستهالك المستدامي

 لتعزيز السالم واالستقرار من خالل الحكم الشامل والشفاف.

الفكر )حفظ العقل(: يمكن للفقر وسوء الحالة الصحية وانعدام األمن الغذائي أن يسبب 

التقزم وسوء التعليم ويؤثر على القدرات الفكرية. ويمكن للزكاة أن تسهل الحصول على 

 غذية الصحية والتعليم الجيد وجعلها أكثر إنتاجية في المستقبل.الت

. ويحتاج األطفال إلى الحصول 9و  2و  1ويتماشى ذلك مع أهداف التنمية المستدامة 

على التعليم واألغذية المغذية لبناء رأس مالهم البشري. ويمكن دعم الناس من خالل تعزيز 

كسب الدخل واإلنتاجية. ويمكن للمؤسسات  المهارات والقدرات لزيادة إمكاناتهم في

 االقتصادية والمالية أن تدعم المشاريع االقتصادية للناس والتنمية االقتصادية المحلية.

الثروة )حفظ المال( : عند وفاء الشخص بدفع الزكاة، يكون قادرا على تنقية ثروته. 

ى المستوى المجتمعي فإنه في حين قد يبدو أن الثروة تنخفض عن طريق دفع الزكاة، لكنه عل

يساعد على تداول الثروة التي تعود بالفائدة على الجميع من خالل توليد النشاط االقتصادي 

 وشبكة األمان االجتماعي.

. وتحصل الزكاة على نقل الثروة، وهو ما 10و  8و  3و  1ويتماشى ذلك مع أهداف 

ركز على التقليص من عدم من أهداف التنمية المستدامة التي ت 10ينعكس في الهدف 

المساواة. وهو يركز على أوجه عدم المساواة المستمرة داخل المجتمعات في الحصول على 

على توفير فرص العمل  8الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من األصول. ويركز الهدف 

 وظروف العمل الالئق التي تدعم النمو االقتصادي وتكون جيدة للبيئة. 

 



 : إندونیسیاانیةمیددراسة 

فى المائة من  85كبر دولة سكانية فى العالم، وكدولة تضم أتعد إندونيسيا رابع 

المسلمين، تعد أيضا أكبر دولة ذات أسالمية. وتساهم نسبة كبيرة من اإلندونيسيين بانتظام 

 تريليون روبية( 421مليار دوالر ) 32وتملك الزكاة القدرة على المساهمة بمبلغ  بالزكاة.

 2016.9في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إلندونيسيا في عام  3.4سنويا، أي ما يعادل 

، سلطة الزكاة الحكومية، هيئة الزكاة الوطنية المساهمة المقدمة رسميا من خالل واليوم، فإن

 في المائة من تلك اإلمكانات ، ويتم توجيه معظم الزكاة بصورة غير رسمية. 1تقل عن 

أن الزكاة التي تم جمعها تبلغ هيئة الزكاة الوطنية  وتظهر البيانات المستمدة من

في المائة سنويا  20وقد ارتفع حجم الصادرات بحوالي  10مليون دوالر سنويا. 270حوالي 

مع زيادات أكبر في السنوات التي تلت أزمة إنسانية، مثل تسونامي، عندما ارتفع حجم 

 11في المائة في العام التالي. 100الصادرات بنسبة تصل إلى 

، في حين تم جمع هيئة الزكاة الوطنية تم جمع حوالي نصف هذا المبلغ من قبل 

(. وقد أنفق ما مجموعه LAZالنصف اآلخر من قبل مؤسسات الزكاة األخرى المستقبلة )

ها في المائة من األموال المحصلة بالفعل من خالل برامج مختلفة استهدف ثلثا 61حوالى 

 القضاء على الفقر.

ومؤسسات الزكاة برامج تختلف من حيث النطاق ولكنها تتناول  هيئة الزكاة الوطنيةولدى 

 12ت رئيسية: القطاع االجتماعي والتعليم واالقتصاد والصحة والدعوة.الدائما خمسة مجا

ة، ولديها برامج الزكاة في التنمية المجتمعي 2011في عام  هيئة الزكاة الوطنيةأسست 

 واإلنسانية، وكذلك المستشفيات والمدارس الداعمة.

 (هیئة الزكاة الوطنیة: برامج 4)الشكل 

مليون شخص يعيشون فى فقر  28ن أندونيسيا لديها ما يقرب من أتجدر االشارة الى 

فى المائة من السكان معرضين للوقوع فى الفقر  40فى المائة من السكان( وما يقدر ب  11)

البنك الدولى. في تقرير نشر في وقت سابق من هذا العام، الحظت أوكسفام  وفقا لما ذكره

عدم المساواة العالية في إندونيسيا مع أغنى أربعة أشخاص في إندونيسيا ثروة تعادل تلك 

وال يزال معدل وفيات األمهات مرتفعا حيث بلغ معدل  13مليون شخص. 100التي من قاع 

مولود حي. ويعاني واحد من بين كل ثالثة  100 000ل حالة وفاة لك 126وفيات األمهات 

 أطفال دون سن الخامسة من التقزم ونوعية الرعاية الصحية والمدارس غير متساوية.

والحكومة اإلندونيسية ملتزمة بأن تكون رائدا ونموذجا يحتذى به في كيفية تحقيق 

، أنشأت 2015في عام  وباعتماد أهداف التنمية المستدامة 14أهداف التنمية المستدامة.

، أمانة ألهداف (UNDP) بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (BAPENAS) بابيناس

التنمية المستدامة، وقامت بتحليل التقارب القائم بين أهداف التنمية المستدامة واالستراتيجيات 

نية وخطة التنمية الوط  (NAWACITA) اإلنمائية الوطنية، وال سيما خطة نواسيتا

المتوسطة األجل. وستحدد الالئحة الرئاسية التي ستصدر قريبا استراتيجية الحكومة لتحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة.



على مستوى الواليات والمقاطعات بدأت الحكومة أيضا العمل مع الشركاء من أجل 

على  التخطيط وتحديد أولويات كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويكتسب العمل

المستوى دون الوطني أهمية خاصة في السياق اإلندونيسي ألن المستوى العالي من 

الالمركزية يعني أن القرارات المتعلقة بالطريقة التي تنفق بها األموال على الخدمات العامة 

 مثل الصحة والتعليم وتنمية الهياكل األساسية والقضاء على الفقر تتم على الصعيد المحلي.

هيئة مثل  -زيادة مقدار الزكاة التي توجه عن طريق القنوات الرسمية  ومن شأن

أن تعزز قدرة إندونيسيا على التقليص من الفقر وعدم المساواة، وأن تدعم  -الزكاة الوطنية

إعطاء األولوية لألهداف  هيئة الزكاة الوطنيةأهداف التنمية المستدامة األخرى. وقد اختارت 

 .11و  8و  6و  4و  3و  2و  1

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتجريب أداة تساعد الحكومة في والية رياو 

(RIAU)  مؤشرا  230هدفا و  169على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي حين أن هناك

في إطار أهداف التنمية المستدامة، يتعين على الحكومات المحلية تحديد أولوياتها استنادا إلى 

ها وقدراتها. وتتيح هذه األداة لهم جمع وتحليل البيانات الرئيسية، وتحديد األولويات، احتياجات

 والتخطيط، وتنفيذ األهداف، في شراكة مع أصحاب المصلحة.

ويعمل البرنامج اإلنمائي أيضا على زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة. فعلى 

نمية المستدامة، وتوفير المياه النظيفة من أهداف الت 6سبيل المثال، فيما يتعلق بالهدف 

والمرافق الصحية المالئمة، اشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في شراكة مع 

 350الشخصيات العامة الضميرية واإلندونيسيين الخيرية، الذين ساهموا بما مجموعه 

با. الممثل ريزا مليون روبية لبناء مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في قرية جافة في سوم

نشر كلمة عن حملة -راهاديان كان مؤثرا باعتباره محركا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 تمويل الجماعي.ال

وفي العقد المقبل، ستبدأ أكبر مجموعة من الشباب في تاريخ إندونيسيا بالعمل. 

ويتعاون برنامج األمم واالستثمار في الشباب، وال سيما الفتيات والشابات، أمر بالغ األهمية. 

من أجل إشراك الشباب في تحقيق  -المتحدة اإلنمائي في إندونيسيا مع مجموعات الشباب 

منظمة شبابية في إندونيسيا، وكثير منهم يعملون بالفعل مع  2000األهداف. وهناك حوالي 

 مهمة تتماشى مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

بالنسبة ألهداف التنمية المستدامة. ويدعم البرنامج اإلنمائي واالبتكار مهم أيضا 

االبتكارات المتصدية للتحديات اإلنمائية. وكانت مسابقة األفكار الكبيرة للمدن المستدامة 

بمثابة مسابقة للحلول القائمة على التكنولوجيا للتحديات الحضرية مثل إدارة النفايات أو 

. وقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إندونيسيا 11هدف تسهيل الوصول للمعوقين دعما لل

الدعم ألفضل المبتكرين من خالل ربطهم بشبكة من المستثمرين المالك تمكنوا من تدريبهم 

 ومنحهم التمويل األولي لتطوير أفكارهم.

 

 دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم منظمات الزكاة



مائي في وضع فريد يمكنه من المساعدة في تنفيذ أهداف برنامج األمم المتحدة اإلن

بلدا وإقليما. وتركز الخطة االستراتيجية  170التنمية المستدامة من خالل عمله في نحو 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على المجاالت الرئيسية، بما في ذلك التخفيف من وطأة 

المناخ، ومخاطر الكوارث، والتقليص من  الفقر، والحكم الديمقراطي وبناء السالم، وتغير

أوجه عدم المساواة. ويقدم البرنامج اإلنمائي الدعم للحكومات إلدماج أهداف التنمية 

 المستدامة في خططها وسياساتها اإلنمائية الوطنية.

ويوفر سجل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العمل عبر أهداف متعددة خبرة قيمة 

سياسات ثبتت من أجل ضمان بلوغ األهداف المحددة في أهداف التنمية وخبرة في مجال ال

. ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة شراكة الحكومات 2030المستدامة بحلول عام 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين. ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

لمصلحة المشاركين في تحقيق أهداف التنمية إندونيسيا مع طائفة واسعة من أصحاب ا

المستدامة على الصعيدين الوطني والمحلي، مثل الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات 

 الشباب والقطاع الخاص والجهات الخيرية.

ويقدم البرنامج اإلنمائي للشركاء شبكة دولية من خبراء التنمية الذين يمكن أن 

تي تواجهها البلدان. ويمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يساعدوا في التصدي للتحديات ال

تيسير الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا والمعارف والخبرات لمساعدة البلدان على 

 المشاركة في الخطاب اإلنمائي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

ن التمويل إلى ويشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إندونيسيا في االنتقال م

تدبير الموارد المالية من أجل التنمية، كما طور معارف وخبرات متعمقة في اختبار نماذج 

التمويل الجديدة وصكوكها ووضع نماذج لها، فضال عن توثيق وتقاسم التعلم من هذه 

التجارب. وكجزء من هذا التحول إلى تمويل التنمية، ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

تعزيز التمويل االجتماعي في إندونيسيا، مثل االستثمار في األثر والتمويل الجماعي  في

والتمويل المختلط، ودعم االستثمار في المبادرات اإلنمائية الجيدة لألعمال التجارية، ولكنه 

 يساعد أيضا البيئة والمجتمع.

مية في لعب دور وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على استعداد لدعم المنظمات اإلسال

أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا. ولدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ثروة من الخبرة في تعزيز المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات، والتقليص من الفقر من 

ات الزكاة خالل برامج كسب الرزق. ويمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يساعد منظم

على استهداف المجتمعات المحلية واألسر المعيشية التي هي في أمس الحاجة إليها، وتحديد 

 مواطن الضعف الرئيسية وكيفية التغلب عليها.

وتكتسي التقارير الشفافة والرصد والتقييم أهمية مماثلة للمنظمات اإلسالمية كما هو 

مم المتحدة اإلنمائي أن ألة. ويمكن لبرنامج االحال بالنسبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدام

يساعد المنظمات اإلسالمية على مواءمة أهداف التنمية المستدامة، ورصدها، واإلبالغ عن 

 األثر اإلنمائي، وإظهار كيفية مساهمة اإلنفاق الزكوي في أهداف التنمية المستدامة.



كن أن تنمو الثقة في ومن خالل تعزيز الشفافية، وفعالية االتصال والتنمية، يم

منظمات الزكاة، مما يؤدي إلى زيادة حجم المساهمات المقدمة من خالل القنوات الرسمية 

 واألثر اإلنمائي الكبير.

 

 أهداف التنمیة المستدامة والزكاة

ويعد جمع الزكاة وتوزيعها أمرا حاسما في المساعدة على التقليص من الفقر، ال سيما 

ومع  ا. وال يمكن تحقيق ذلك إال بمساعدة القطاع المصرفي الرسمي.في بلدان مثل إندونيسي

في  64مليار من سكان العالم ال يستخدمون الخدمات المالية الرسمية و  2ذلك، فإن حوالي 

 المئة من البالغين في إندونيسيا ليس لديهم حساب مصرفي.

االختراق المطلوب.  إن إدخال الزکاة في الجيل القادم من برامج اإلدماج المالي يقدم

ومن شأن إدراج الزكاة أن يوفر نظاما مصرفيا بدون فروع بنكية من شأنه أن يحسن عملية 

إن التقدم التكنولوجي من خالل  جمع وتوزيع الزكاة من دون الحاجة إلى ممثل مكتب فرعي.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والمال المحمول يجعل من السهل على الناس تقديم 

ساهمات الزكاة وزيادة حجم مساهمات الزكاة من خالل القنوات الرسمية. وهذا بدوره م

 يمكن أن يدعم دور منظمات الزكاة في التخفيف من وطأة الفقر.

مذكرة ( BAZNAS) هيئة الزكاة الوطنيةو (UNDP)وقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

يق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل كل للتعاون في دعم تحق 2017تفاهم في نيسان / أبريل 

وهيئة الخدمات المالية اإلندونيسية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  هيئة الزكاة الوطنيةمن 

معا في وضع برامج إلدراج الزكاة في أهداف التنمية المستدامة. وسيتم اقتراح دور الزکاة 

ضوعات للمناقشات في محافل الجمعية في دعم أهداف التنمية المستدامة وإدراج الزکاة کمو

 .2017العامة لألمم المتحدة في نهاية عام 

 

 القضایا والتحدیات في مواءمة الزكاة وأهداف التنمیة المستدامة

تتمثل إحدى القضايا الهامة في ضمان التبادل الثنائي بين منظمات الزكاة والتنمية. 

اف التنمية المستدامة، ولكن المنظمات لدى منظمات الزكاة الكثير من المعلومات عن أهد

اإلنمائية، بما فيها األمم المتحدة، لديها الكثير مما يجب أن تتعلمه من مبادئ التمويل 

اإلسالمي. وال ينبغي النظر إلى الزكاة على أنها مجرد أموال إضافية ألهداف التنمية 

 تعلم.المستدامة. المنظمات اإلسالمية تجلب تجربة غنية والشبكات وال

وتعكس المبادئ الكامنة وراء التمويل اإلسالمي االهتمام باالستقرار المالي، 

إن أدوات التمويل  15والشمول المالي، واالزدهار المشترك، والتحقق من المخاطر الكثيرة.

سالمي مثل الصكوك )السندات اإلسالمية( مناسبة تماما الستثمارات في الزراعة إلا

فاهيم التأمين مثل التكافل )التأمين اإلسالمي( يمكن أن تعزز المستدامة، في حين أن م

 التضامن االجتماعي واإلدماج المالي.



في الوقت الذي يتعرض فيه اإلسالم إلطالق النار في بعض الدوائر بسبب ارتباطه 

بالتطرف العنيف )الذي ال تتغاضى عنه الغالبية العظمى من المسلمين(، من المهم أن ننظر 

عنيه العقيدة اإلسالمية للمؤمنين وكيف تساهم في مجتمع أفضل. فالمنظمات إلى ما ت

 اإلسالمية هي شركاء مهمون للتنمية، وال سيما على مستوى القواعد الشعبية.

المسألة الثانية هي التصور بأن مستحقىي الزكاة يجب أن يكونوا مسلمين. والواقع أن 

س على أساس دينهم طالما أنهم فقراء ومحتاجون. العديد من منظمات الزكاة ال تميز بين النا

ويؤكد آخرون أنه إذا أعطيت أموال الزكاة للمسلمين، فإن مصادر التمويل البديلة تمنح لغير 

 المسلمين الفقراء أو المحتاجين أيضا.

هي ضرورة زيادة التفاهم بين منظمات الزكاة على أهداف ووهناك مسألة ثالثة 

تطلب الشراكة بشأن أهداف التنمية المستدامة الحصول على دعم من التنمية المستدامة. وت

رجال الدين والجماعات اإلسالمية. وهذا يحتاج إلى مشاورات مكثفة وإذكاء الوعي. ويلزم 

إجراء المزيد من البحوث بشأن التداخل بين مؤسسة الزكاة وأهداف التنمية المستدامة لتوفير 

 لمضي قدما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.األدلة االزمة لمنظمات الزكاة ل

وكما هو الحال مع جميع الشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة، سيكون من 

المهم التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص 

 والمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

ضايا المتعلقة بنوع الجنس ال يمكن معالجتها من خالل وأخيرا، هناك تصور بأن الق

المنظمات اإلسالمية أو الزكوية. ومن الناحية العملية، فإن الزکاة محايدة بالنسبة لنوع الجنس 

فيما يتعلق بدفعها واستالمها. ويمكن دفع أموال الزكاة للنساء والمؤسسات المسؤولة عن رفاه 

لمدارس. وكثيرا ما تكون لدى منظمات الزكاة برامج المرأة، مثل مستشفيات الوالدة وا

 إنمائية تستهدف النساء، على الرغم من أنها ال تتناول بوضوح عدم المساواة بين الجنسين.
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