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الطبعة السادسة من توقعات البيئة العاملية :موجز ملقرري السياسات
مذكرة من األمانة
 - 1هتدف الطبعة السادسة ملنشور توقعات البيئة العاملية اليت تركز على موضوع ’’كوكب سليم ،أانس
أصحاء‘‘ إىل مساعدة مقرري السياسات واجملتمع كله على حتقيق األبعاد البيئية ألهداف التنمية املستدامة
واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف .وهي تفعل ذلك بتقييم املعلومات والبياانت
العلمية احلديثة ،وحتليل السياسات البيئية احلالية والسابقة ،وحتديد اخليارات املتاحة مستقبالً لتحقيق التنمية
املستدامة حبلول عام .٢٠٥٠
 - 2وجاء الطلب األول إلعداد التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية من الدول األعضاء( )1يف الدورة األوىل
جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،عندما طُلب إىل املدير التنفيذي لربانمج البيئة ،يف
الفقرة  8من القرار  )2(،4/1أن يضطلع ،يف حدود برانمج العمل وامليزانية ،بعملية التحضري للتقرير السادس
لتوقعات البيئة العاملية ،بدعم من املنرب التفاعلي لربانمج البيئة ) ،(UNEP Liveحبيث جيري حتديد نطاق وأهداف
التقرير السادس وإجراءاته استناداً إىل مشاورات عاملية شفافة مشرتكة بني احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين
* .UNEP/EA.4/1/Rev.1
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تستنري ابلوثيقة  UNEP/EA.1/INF/14مبا يفضي إىل إصدار تقرير سادس لتوقعات البيئة العاملية يكون موثوقاً به
علمياً وخاضعاً الستعرايف النظراء مع املوجز املصاحب له ملقرري السياسات والذي ستوافق عليه مجعية البيئة يف
موعد أقصاه .2018
 - 3ويف الدورة الثالثة ،ويف الفقرتني  1و 2من املقرر  ،3/1طلبت مجعية البيئة إىل املدير التنفيذي أن يصدر
التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية قبل الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة بثالثة أشهر على األقل.
وأن حيدد موعد املفاوضات بشأن املوجز امليصص لصانعي السياسات قبل الدورة الرابعة جلمعية البيئة بستة
أسابيع على األقل؛ وأن يقدم تقرير التوقعات واملوجز املرفق به لكي تنظر فيه مجعية البيئة مع احتمال إقراره خالل
دورهتا الرابعة.
 - 4وقد اعتمد املوجز املرفق يف جلسة املفاوضات ملقرري السياسات اليت ُعقدت يف نريويب يف الفرتة من ٢١
إىل  ٢٤كانون الثا /يناير  ،٢٠١٩ويعريف على مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة للنظر فيه واحتمال اعتماده ،إىل
جانب الصيغة الكاملة للتقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية.
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املرفق
موجز ملقرري السياسات الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية
-1

ما هي توقعات البيئة العاملية؟

 - 1تقرير توقعات البيئة العاملية ) (GEOهو مثرة عملية تشاورية وتشاركية إلعداد تقييم مستقل حلالة البيئة ،وفعالية
االستجابة السياساتية للتصدي للتحدايت البيئية واملسارات امليتلفة املمكنة لتحقيق األهداف البيئية املتنوعة
املتفق عليها دولياً ومتثل تقارير توقعات البيئة العاملية سلسلة من الدراسات اليت تسرتشد هبا احلكومات وغريها من
اجلهات صاحبة املصلحة يف صنع القرارات البيئية}1-1{ .
 - 2وهتدف الطبعة السادسة ملنشور توقعات البيئة العاملية حتت عنوان ”كوكب سليم ،أانس أصحاء“ إىل توفري مصدر
سليم قاام على األدلة للمعلومات البيئية من أجل مساعدة مقرري السياسات واجملتمع كله على حتقيق البعد البيئي
من خطة العام  2030للتنمية املستدامة واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف .وهي تفعل ذلك بتقييم املعلومات والبياانت العلمية احلديثة ،وحتليل السياسات البيئية احلالية والسابقة،
وحتديد اخليارات املتاحة مستقبالً لتحقيق التنمية املستدامة حبلول عام }1-1{ .٢٠٥٠
 - 3ومنذ صدور الطبعة األوىل من توقعات البيئة العاملية عام  ،١٩٩٧ظهر الكثري من األمثلة على حتسني البيئة،
ال سيما حيثما ُح ِّد َدت املشاكل جيداً وأمكن التحكم فيها ،وحيثما توافرت احللول التنظيمية والتكنولوجية بسهولة.
ومازال هناك الكثري الذي ميكن حتقيقه يف هذا الصدد من خالل تنفيذ السياسات القاامة بفعالية أكرب{ .الفصول
من  12إىل }17
 - 4غري أن احلالة العامة للبيئة العاملية استمرت يف التدهور منذ صدور الطبعة األوىل لتوقعات البيئة العاملية ،ابلرغم مما
يُب َذل من جهود على صعيد السياسات البيئية يف مجيع البلدان واملناطق .وتعرقل جهود السياسات البيئية جمموعة
متنوعة من العوامل ،ال سيما أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة يف معظم البلدان ،وتغري املناخ .و لُص
الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية إىل أن األنشطة البشرية غري املستدامة على الصعيد العاملي تسببت يف
تدهور النظم اإليكولوجية لكوكب األريف ،مما يعريف لليطر األسس اإليكولوجية للمجتمع{ .الفصول من 4
إىل }9
 - 5ويلزم ا اذ إجراءات عاجلة على نطاق مل يسبق له مثيل إليقاف هذه احلالة وعكس توجهها ،مما حيمي الصحة
البشرية وصحة البيئة وحيافظ على السالمة احلالية واملستقبلية للنظم اإليكولوجية العاملية .وتشمل اإلجراءات
الرايسية احلد من تدهور األراضي وتلوث اهلواء واملاء وفقدان التنوع البيولوجي ،وحتسني إدارة املياه ،والتيفيف من
آاثر تغري املناخ والتكيف معه ،والكفاءة يف استيدام املوارد وحتسني إدارهتا وااللتفات إىل فيض انبعااثت الكربون
والفصل بني النمو االقتصادي وتدهور البيئة ،وإزالة السمية عن البيئة ،ومنع حدوث املياطر والكوارث وإدارهتا.
وهذه تتطلب وجود سياسات فعالة أكثر طموحاً ،تشمل االستهالك واإلنتاج املستدامني ،وزايدة الكفاءة يف
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استيدام املوارد وحتسني أساليب إدارهتا ،واإلدارة املتكاملة للنظم اإليكولوجية ،واإلدارة املتكاملة للنفاايت ومنع
إنتاجها({ .)1الفصل }22
 - 6ومثة أمهية حيوية لتعميم االعتبارات البيئية يف القرارات االجتماعية واالقتصادية .ومتشياً مع أهداف التنمية املستدامة،
تبني الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية أن أفضل سبيل ملعاجلة القضااي البيئية هو تناوهلا ابالقرتان مع املساال
االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة ،مع مراعاة أوجه التآزر واملفاضلة بني خمتلف األهداف والغاايت ،ويشمل
ذلك مراعاة بعدي اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني .وميكن حتسني احلوكمة على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي
والعاملي ،مبا يف ذلك التنسيق الواسع النطاق بني جماالت السياسات .ويلزم وضع سياسات بيئية أكثر طموحاً
تطبق على حنو أكثر فعالية ،ولكنها ال تكفي وحدها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ويف نفس الوقت الذي
يُسعى فيه إىل كفالة استدامة مصادر التمويل من أجل التنمية املستدامة ومواءمة التدفقات املالية مع األولوايت
البيئية ،يتعني تعزيز القدرات وأخذ البياانت العلمية يف االعتبار لإلدارة البيئية .ومن شأن االلتزام القوي من مجيع
اجلهات صاحبة املصلحة والشراكات والتعاون الدويل أن تيسر بشكل كبري حتقيق األهداف البيئية{ .الفصول
}24 ،23 ،22
 - 7وتبني الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية أن البيئة السليمة متثل أفضل أساس لتحقيق االزدهار االقتصادي
والصحة والرفاه البشريني .وعلى النحو املبني يف الشكل م ق س ،1-فقد كان للسلوك البشري آاثر متنوعة على
التنوع البيولوجي والغالف اجلوي واحمليطات واملاء واليابسة ،وهي ترتاوح بني اخلطري وما ال ميكن تداركه ،وأحلق
الضرر ابلصحة البشرية .وأدى تلوث الغالف اجلوي إىل أشد األضرار يليه تدهور املياه والتنوع البيولوجي واحمليطات
وبيئة اليابسة .ولذلك فمن املهم حتقيق الفرق يف بلوغ الرخاء والرفاه الذي حيافظ على سالمة النظم اإليكولوجية
أو يسرتدها وذلك ابتباع مسارات للتنمية املستدامة جيري تقامسها والعمل هبا على الصعيد العاملي}4-24} .

( )1ي ِّ
ستيدم هذا املوجز اخلاق مبقرري السياسات عبارات لتحديد درجة الثقة اهلدف منها هو إعالم مقرري السياسات على
َ
حنو أفضل مبدى توافر األدلة عن موضوع حمدد ومستوى االتفاق بشأن تلك األدلة .وتشمل عبارات التقييم امليتلفة املستيدمة
لتحديد درجة الثقة ،ما يلي ’’ال خالف عليه‘‘ (أدلة كثرية واتفاق عام)’’ ،غري حمسوم‘‘ (أدلة كثرية لكن اتفاق ضعيف)’’ ،مسلم
به لكنه انقص‘‘ (أدلة حمدودة ولكن اتفاق ال أبس به) و’’غري قطعي‘‘ (أدلة حمدودة أو معدومة واتفاق ضعيف) .وعالوة على
ذلك حتدد تقييمات الثقة األعلى على حنو أدق أحياانً على النحو التايل ”متفق عليه للغاية“ (قاعدة أدلة شاملة وراسية للغاية
وخالفات قليلة جداً) أو ”يكاد يكون مؤكدا“ (قاعدة أدلة قوية جداً تشمل مقاييس زمانية ومكانية متعددة وال يوجد أي خالف
تقريباً).وتقدم أيضاً بعض العبارات اليت تقدم تقييماً نوعياً للثقة .وهذه تشمل ما يلي ”حمتمل على األرجح“ (احتمال أكرب من
 66يف املااة) و ”مرجح للغاية“ (احتمال أكرب من  90يف املااة).
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الشكل م ق س 1-العالقة بني صحة الكوكب والصحة البشرية

املصدر خمط تكاملي من إعداد املؤلفني.
مالحظة يوضح هذا الشكل مدى أثر النشاط البشري على صحة الكوكب (يرتاوح األثر بني الكوكب السليم والضرر الذي

ال ميكن تدارجه) واألثر على الصحة البشرية (يرتاوح بني ضرر منيفض إىل ضرر مرتفع جداً) وبعض اآلاثر على البيئة والصحة قد
ميكن معاجلتها يف األجل القصري أو البعيد ،ولكن األثر الذي ”ال ميكن تداركه “ال ميكن أن يُعاجل إال يف أجل بعيد جداً ،إن
كانت معاجلته ممكنة على اإلطالق.

 -8تربز الفروع التالية العوامل الدافعة العاملية الرايسية للتغري البيئي ،وحالة البيئة ،ونطاق االستجاابت السياساتية
وفعاليتها ،واملسارات احملتملة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف عامل متزايد التعقيد ،واالحتياجات من البياانت
واملعلومات والفرق اليت ميكن أن تدعم عملية صنع القرار من أجل حتقيق تلك األهداف.

جتاوبْنا معه؟
 -2ما الذي حيدث لبيئتنا وكيف َ
 1-2العوامل الدافعة للتغري البيئي واالجتاهات الكربى وحتدايت احلوكمة
رِ
اعُتف على مدى عقود عديدة ابلديناميات أو االجتاهات السكانية وال سيما الضغط السكاين والتنمية
-9
االقتصادية بوصفها عوامل دافعة رئيسية للتغري البيئي (ال خالف عليه)  -ويف اآلونة األخرية ،شكل التوسع
احلضري السريع واالبتكارات التكنولوجية املتسارعة مؤثرات إضافية قوية .وتوجد فوارق كبرية عاملياً يف أمناط
االستهالك واإلنتاج الكامنة وراء هذه العوامل الدافعة}2-2 ،2-1-1{ .
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 -10وتلك القوى الدافعة أيضاً شديدة الُتابط والتعقيد وتنتشر بصورة واسعة ومتفاوتة يف مجيع أحناء العامل
استجاابت هياكل احلوكمة
(ال خالف عليه) .وهي عبارة عن اجتاهات كربى تتطور بسرعات ال تكفي ملواكبتها
ُ
الراسية على مجيع املستوايت-احلضرية والريفية واحمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية وفوق الوطنية  -اليت تتيذ حىت
اآلن{1-1-2} .
 -11ويبلغ سكان العامل يف عام  ٢٠١٨حوايل  7.5باليني نسمة ،وتشري التوقعات املتوسطة إىل أن هذا الرقم
سيبلغ  ١٠باليني نسمة تقريباً حبلول عام  2050و 11بليون نسمة تقريباً حبلول عام ( 2100أرقام األمم

املتحدة) (ال خالف عليه) .وتعين الزايدات يف متوس العمر املتوقع واالخنفايف يف معدل وفيات الرضع والوفيات
األخرى أن معدالت النمو السكا ستظل إجيابية يف مجيع املناطق عدا أورواب وأجزاء معينة من آسيا .وتسهم
الالمساواة يف فرق احلصول على التعليم وعدم متكني املرأة ،وكذلك عدم متكنها من احلصول على خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،يف ارتفاع معدالت املواليد .وبدون تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك ،سيستهم النمو
السكا يف زايدة الضغوط البيئية}1-1-2 ،4-3-2 ،3-2} .
 -12وجيري التوسع احلضري مبعدل غري مسبوق على الصعيد العاملي ،وأصبحت املدن أكرب القوى الدافعة للتنمية
االقتصادية يف مجيع أحناء العامل (ال خالف عليه) .وأصبح املزيد من الناس ،وال سيما يف االقتصادات الناشئة

والنامية ،يعيشون يف املدن والبلدات ،وتشري التوقعات إىل أن عدد سكان احلضر يف العامل سريتفع إىل  ٦٦يف املااة
حبلول عام ( ٢٠٥٠ال خالف عليه) .وسيحدث حوايل  ٩٠يف املااة من منو املدن يف أفريقيا وآسيا .وأفريقيا هي
املنطقة األسرع يف التوسع احلضري ،وهي أيضاً املنطقة اليت يمُتَوقع أن تشهد أعلى معدل للنمو السكا (ال خالف
عليه) .وما يقرب من  ٣٠يف املااة من سكان احلضر يف العامل ال ميكنهم احلصول على اخلدمات األساسية أو
احلماية االجتماعية ،حيث تكون النساء الفقريات يف األحياء احلضرية املنيفضة الدخل عرضة للتضرر بصفة
خاصة{3-4-2 ،4-2} .
 -13وأصبحت مجيع املدن الساحلية تقريباً بغض النظر عن حجمها والدول اجلزرية الصغرية النامية تتعرض بشكل
متزايد خلطر ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضاانت والعواصف النامجة عن تغري املناخ والظواهر اجلوية

البالغة الشدة (مسلم به ولكنه انقص) .وبوجه عام ،تكون تلك املدن يف البلدان النامية اليت تشهد أعلى معدالت

التوسع احلضري ،يف حالة أكثر تعرضاً للتضرر .وابملقابل ،ميكن أن ميثل التوسع احلضري املستدام فرصة لزايدة رفاه
املواطنني مع فيض أثرهم على البيئة .وميكن تيسري أمناط احلياة احلضرية ذات األثر املنيفض عن طريق حتسني
احلوكمة واهلياكل األساسية واخلدمات و طي االستيدام املستدام لألراضي والفرق التكنولوجية .وميكن
لالستثمار يف املناطق الريفية أن حيد من الضغوط الدافعة إىل اهلجرة{3-17 ،4-4-2} .
 -14وقد انتشلت التنمية االقتصادية باليني األشخاص من براثن الفقر ،وعززت إمكانية احلصول على اخلدمات

الصحية والتعليمية يف أغلب مناطق العامل (ال خالف عليه) .غري أن النهج االقتصادي القاال ’’حتقيق النمو

اآلن وتنظيف آاثره فيما بعد‘‘ املستيدم يف بعض املناطق مل أيخذ يف اعتباره تغري املناخ أو التلوث أو تدهور النظم
الطبيعية .وأسهم ذلك النهج أيضاً يف تزايد الالمساواة داخل البلدان وفيما بينها ،وسيكون مكلفاً أكثر يف هناية
6
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املطاف .ولن يتمكن من االستمرار يف إعالة  ١٠باليني شيص صحيح ومكتمل ومنتِّج حبلول عام ،٢٠٥٠
بدون حدوث تغيريات عميقة وعاجلة يف أمناط االستهالك واإلنتاج }{1-5-2
 -15وال بد من الفصل بني التدهور البيئي واستخدام املوارد وبني النمو االقتصادي ،وما يرتبط بذلك من أمناط
اإلنتاج واالستهالك ،من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة (ال خالف عليه) .وميكن ابلفعل مالحظة وجود
فصل جزاي بني الضغوط البيئية والنمو االقتصادي ابلنسبة لبعض اآلاثر واملوارد يف بلدان معينة .وتتطلب
مواصلة هذا الفصل توسيع نطاق املمارسات املستدامة القاامة وحتقيق املزيد من التحوالت األساسية يف الطرااق
اليت ننتج هبا السلع واملواد ونستهلكها ونتصرف فيها على نطاق اجملتمع .وحيتمل أن تكون تلك التحوالت أكثر
فعالية إذا دعمتها غاايت شاملة طويلة األجل قاامة على العلم توفر أساساً موضوعياً لالجتاهات واألعمال
املقبلة{1-5-2} .
 -16و رش ِهد منو غري مسبوق يف االبتكار التكنولوجي منذ تسعينيات القرن املاضي ،عاملياً واترخيياً على حد سواء،

ليعود مبنافع كثرية على حياة الناس ،ولكن صاحبته أيضاً بعض العواقب السلبية (مسلم به لكنه انقص).
وميكن لبعض االبتكارات التكنولوجية واالجتماعية أن تقلل الضغوط البيئية املصاحبة لالستهالك واإلنتاج غري
املستدامني .وميكن لتحسني سبل الوصول إىل أنواع التكنولوجيا البيئية القاامة اليت تتكيف مع الظروف احمللية أن
يساعد البلدان على حتقيق األهداف البيئية بسرعة أكرب .وبتطبيق النهج التحوطية ،وفقاً لالتفاقات الدولية (حيثما
ينطبق ذلك) ،إزاء االبتكارات التكنولوجية اجلديدة ميكن أن حيد من اآلاثر السلبية غري املقصودة على صحة
البشر والنظم اإليكولوجية{4-6-2 ،3-6-2 ،2-6-2} .

 -17وقد تكتسب البلدان اليت تعطي األولوية للممارسات املنخفضة الكربون ذات الكفاءة يف استخدام املوارد
ميزة تنافسية يف االقتصاد العاملي (مسلم به لكنه انقص) .وميكن يف كثري من األحيان تنفيذ السياسات البيئية

املصممة جيداً وأنواع التكنولوجيا واملنتجات املناسبة بتكلفة حمدودة أو بدون تكلفة على النمو والقدرة التنافسية،
وميكنها أن توسع قدرات البلدان على تطوير ونشر أنواع التكنولوجيا املبتكرة .وهذا قد يؤثر أتثرياً إجيابياً على فرق
العمل والتنمية ،مع تقليل انبعااثت غازات االنبعاث احلراري وتيسري التنمية املستدامة يف هناية املطاف (مسلم به
لكنه انقص){1-5-2} .
 -18وميثل تغري املناخ مسألة ذات أولوية تؤثر على النظم البشرية ،مبا يف ذلك الصحة البشرية ،وكذلك على
يغري التفاعالت
النظم الطبيعية مبا يف ذلك اهلواء والتنوع البيولوجي واملياه العذبة واحمليطات واألراضي ،وهو ِِ
املعقدة القائمة بني تلك النظم (ال خالف عليه) .وتسببت انبعااثت غازات االحتباس احلراري التارخيية واجلارية

يف رهن العامل داخل حقبة مطولة من تغري املناخ (ال خالف عليه) ،مما يؤدي إىل االحرتار العاملي للهواء واحمليطات؛
وارتفاع مستوايت سطح البحر؛ والتغريات يف الكربون؛ وتغريات دورات املاء العاملية والبيولوجية-الكيميااية-
اجليولوجية؛ وحدوث أزمات األمن الغذااي؛ وشح املياه العذبة؛ وحدوث ظواهر جوية أكثر شدة وتواتراً .وكذلك
تؤدي الرتكيزات األعلى لثا أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي إىل حتمض احمليطات ،وتؤثر على تركيب النظم
اإليكولوجية وهيكلها وعملها .وأمامنا فسحة ضيقة من الوقت ملنع اآلاثر اخلطرية واليت ال ميكن تداركها .وإذا مل
نقلل بشكل كبري من انبعااثت غاز االحتباس احلراري سيتجه العامل حنو طي عتبة درجة احلرارة اليت حددت يف
7
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اتفاق ابريس يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .وهذا ما جيعل تغري املناخ عامالً دافعاً عاملياً
لآلاثر البيئية واالجتماعية والصحية واالقتصادية وتزايد املياطر على نطاق اجملتمع{3-7-2} .
 -19وبوجه عام تكون املخاطر املرتبطة آباثر التدهور البيئي وتغري املناخ اليت تظهر على نطاق اجملتمع عموماً أكثر

عمقاً ابلنسبة لألشخاص الذين يعيشون حاالت احلرمان ،وال سيما النساء واألطفال يف البلدان النامية (مسلم

به لكنه انقص) .ويتسم الكثري من اآلاثر املذكورة أعاله ابخلطورة أو الال رجعة وقد يؤدي إىل فقدان سبل كسب
الرزق ،وزايدة معدالت االعتالل والوفيات ،والتباطؤ االقتصادي وتنطوي على تزايد احتماالت نشوب النزاعات
العنيفة واهلجرة البشرية اجلماعية ،وتناقص قدرة الصمود اجملتمعية .ويلزم حالياً بصورة عاجلة ا اذ تدابري للتكيف
بفعالية أكرب ،وال سيما يف جمموعات السكان واملناطق اليت تعيش حاالت الضعف{3-7-2} .

 -20ويشكل التزايد يف حجم تلك العوامل الدافعة للتغريات البيئية ويف نطاقها العاملي وسرعة تغريها حتدايت

ملحة فيما يتعلق إبدارة املشاكل البيئية ومشاكل تغري املناخ (ال خالف عليه) .ويف جماالت عديدة ،أصبح

فهمنا العلمي لآلاثر الضارة الشديدة ينتشر بشكل متزايد ،وكذلك فهمنا أن طبيعة التغيري تكون أحياانً بال رجعة.
ولذلك فإن األولوايت املواضيعية اليت تناولتها الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية مت اختيارها وحتليلها مع أخذ
هذا السياق يف االعتبار ،ونُ ِّظ َمت املوجزات حبسب املوضوع لتزويد صانعي القرارات أبهم املعلومات املتعمقة داخل
هذه املواضيع ،مبا يشمل الرواب ابلعوامل الدافعة والسبل االختيارية للعمل{3-7-2} .
2-2
1-2-2

حالة البيئة
اهلواء

تغري تكوين الغالف اجلوي ،مما يؤدي إىل تلوث اهلواء وتغري
 -21ال تزال االنبعااثت النامجة عن النشاط البشري ِ

املناخ واستنفاد األوزون السُتاتوسفريي ،والتعرض للمواد الكيميائية الثابتة السمية املُتاكمة أحيائياً
(ال خالف عليه){3-5} .

 -22ويشكل تلوث اهلواء العامل البيئي الرئيسي املساهم يف عبء املرض العاملي ،حيث يتسبب يف عدد يُتاوح
بني  6و 7ماليني من الوفيات املبكرة (ال خالف عليه) ويف تكبد خساار يف جمال الرعاية االجتماعية تقدر

مببلغ  5تريليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة سنوايً (مسلم به لكنه انقص) .ويبلغ مستوى التعريف لتلوث
اهلواء ،وال سيما اجلسيمات املعلقة الدقيقة ،أعلى حد له ابلنسبة لسكان احلضر يف بعض البلدان اليت تظهر فيها
اجتاهات متسارعة للتوسع احلضري (مسلم به لكنه انقص) ولعدد يبلغ  ٣باليني نسمة تقريباً من األشياق الذين
يعتمدون على حرق أنواع من الوقود مثل اخلشب والفحم وخملفات احملاصيل وروث املاشية والكريوسني ألغرايف
الطهي والتدفئة واإلضاءة (ال خالف عليه) .ويكون كبار السن واألطفال الصغار واملرضى والفقراء أكثر عرضة
آلاثر تلوث اهلواء (ال خالف عليه){1-4-5 ،4-2-5} .
تعادلت اجتاهات اخنفاض انبعااثت ملواثت اهلواء احمللية اليت شهدهتا قطاعات ومناطق
 -23وعلى الصعيد العامليَ ،

معينة حبدوث زايدات أكرب يف قطاعات ومناطق أخرى ،من بينها بعض البلدان النامية مبعدالت سريعة ومناطق

التوسع احلضري السريع (ال خالف عليه) .وتشري البياانت املتوفرة إىل أن االنبعااثت تنيفض بشكل كبري عند
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وضع القواعد التنظيمية والعمل هبا }5-2{ .وقد جنحت االتفاقات الدولية يف التعامل مع بعض املواد الكيميااية.
وميكن أن تستيدم حتسينات كفاءة الطاقة وضواب التلوث معاً لتحقيق فيض يف انبعااثت تلوث اهلواء .ومع
فريف الضواب على حمطات توليد الطاقة واملرافق الصناعية الكبرية واملركبات ،تزايدت املسامهة النسبية للمصادر
األخرى ،وتشمل الزراعة ،واالستيدام املنزيل للوقود ،والتشييد واملعدات احملمولة األخرى ،وحرااق الغاابت أو
احلرااق املكشوفة (مسلم به) .ومتثل قطاعات توليد الكهرابء من املصادر غري املتجددة وإنتاج واستهالك الوقود
األحفوري (قطاع ’’الطاقة‘‘) جمال النشاط البشري الذي يسبب أكرب االنبعااثت من غاز اث أكسيد الكربيت
( )SO2واملركبات العضوية املتطايرة من غري امليثان وهو أيضاً القطاع الرايسي املنتج النبعااثت تلوث اهلواء األخرى
مبا يف ذلك غازات االحتباس احلراري.
 -24حدثت الزايدات العاملية يف انبعااثت غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ واآلاثر املناخية املُتتبة عليها،
رغم تنفيذ أنشطة التخفيف يف أجزاء كثرية من العامل .وعلى الصعيد العاملي ،ال يزال النمو االقتصادي والسكا

ميثل أهم العوامل احملركة للزايدة يف انبعااثت اث أكسيد الكربون من احرتاق الوقود األحفوري .وأتخذ الرتكيزات
اجلوية لغازات االحتباس احلراري الطويلة العمر يف االزدايد ،يدفعها يف املقام األول استيراج الوقود األحفوري
واستيدامه ألغرايف توليد الكهرابء والصناعة والنقل ،غري أهنا تتأثر أيضاً ابستيدام األراضي وبتغري استيدام
األراضي وابلزراعة واحلراجة (ال خالف عليه) .واألدلة على تغري املناخ العاملي احلايل ال لبس فيها (ال خالف
عليه) .ومنذ عام  ،١٨٨٠ارتفع متوس درجة حرارة السطح العاملية مبقدار يرتاوح بني  0.8و 1.2درجة مئوية
(حمتمل جداً) .فقد شهد العقد املاضي مثانية من السنوات العشر األعلى حرارة يف التاريخ املسجل (يكاد يكون
مؤكداً) .وإذا ظلت انبعااثت غازات االحتباس احلراري على حاهلا ،ستستمر متوسطات احلرارة العاملية يف التزايد
ابملعدل احلايل ،متجاوزة احلد املستهدف املتفق عليه يف إطار اتفاق ابريس يف الفرتة بني عامي  2030و2052
(حمتمل جداً) .ويلزم اتفاق ابريس البلدان إببقاء ارتفاع متوس درجة احلرارة العاملية يف حدود أقل بكثري من
درجتني مئويتني فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعية ومبواصلة اجلهود الرامية إىل حصر ارتفاع درجة احلرارة يف
حدود ال تتجاوز  1.5درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعية ،مع االعرتاف أبن القيام بذلك من
شأنه أن يقلص بصورة كبرية من خماطر تغري املناخ وأثره .ويف الوقت احلاضر وال تشكل املسامهات احلالية احملددة
وطنياً واليت قدمت يف ابريس يف العام  2015سوى ثلث جهود التيفيف الالزمة إلنشاء املسار األقل تكلفة
الالزم للبقاء دون درجتني مئويتني (ال خالف عليه) .{4-3-5 ،2-5 ،1-2-4 ،7-2 ،2-2} .وللحفاظ
على فرصة جيدة إلبقاء ارتفاع درجات احلرارة يف حدود أقل بكثري من درجتني مئويتني ،يلزم أن تنيفض االنبعااثت
بنسبة ترتاوح بني  40و 70يف املااة على الصعيد العاملي يف الفرتة بني عامي  2010و ،2015وأن تنيفض
إىل صفر كقيمة صافية حبلول العام {4-7-2} .2070
 -25ويتطلب حتقيق األهداف اليت رح ِِددت يف اتفاق ابريس إجراء تغيريات حتويلية تفضي إىل ختفيضات كبرية يف

انبعااثت غازات االحتباس احلراري ،وإجياد التوازن بني مصادر االنبعااثت ومستودعات تصريفها (مسلم به

ولكنه انقص) .وابإلضافة إىل فيض االنبعااثت لثا أكسيد الكربون الذي ميثل غاز االحتباس احلراري الرايسي،
املسريات أو  ،)forcersوخاصة الكربون
يهيئ فيض انبعااثت امللواثت املناخية القصرية العمر (اليت تسمى أيضاً ر
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األسود وامليثان وأوزون الرتوبوسفري ومركبات الكربون اهليدروفلورية ،فرصاً للحد من االحرتار يف األجل القصري،
وهو يشكل عنصراً حيوايً من عناصر أي برانمج متكامل لتيفيف آاثر تغري املناخ وإدارة نوعية اهلواء .ولكن ألن
غازات االحتباس احلراري القصرية العمر هتيمن على تسيري املناخ يف األجل البعيد ،ينبغي أن يقرتن فيض
انبعااثت امللواثت املناخية القصرية العمر مع فيف غازات االحتباس احلراري طويلة األجل (ال خالف
عليه) {3-4-5 ،1-2-4} .وتظهر انبعااثت الغازات غري اث أكسيد الكربون يف املسارات اليت تبقي االحرتار
العاملي ضمن حدود  1,5درجة مئوية فيضات عميقة مشاهبة لتلك اليت حتدث يف املسارات اليت تبقي االحرتار
ضمن حدود  2درجتني مئويتني(.)2

 -26وتتباين قدرات احلكومات وإرادهتا السياسية من أجل إدارة تلوث اهلواء وتغري املناخ تبايناً ملحوظاً (ال خالف
عليه) .وتوجد لدى بعض املناطق نظم متطورة من السياسات الوطنية احمللية وبرامج االمتثال واإلنفاذ (ال خالف
عليه) ،على الرغم من اختالف مستوايت الطموح من حيث النطاق والسياسة العامة .ويف مناطق أخرى ،قد

توجد اتفاقات دولية أو تشريعات وطنية ،ولكن جهود التنفيذ واالمتثال واإلنفاذ على الصعيد الوطين غالباً ما تتأثر
بضعف القدرة املؤسسية احمللية الوطنية (مسلم به لكنه انقص) .وميكن أن تقوم اجلهود السياساتية املستقبلية على
إيالء اهتمام متجدد بتلك املساال يف املنتدايت الدولية وعلى خربة عدة عقود يف اسرتاتيجيات احلوكمة املتنوعة
يف البلدان امليتلفة .ويف الفرتة بني عامي  ١٩٩٨وُ ،٢٠١٠ش ِّه َدت زايدة مبقدار مخسة أضعاف يف عدد القوانني
الوطنية للمناخ (أكثر من  ١ ٥٠٠قانون وسياسة يف مجيع أحناء العامل) ،وحبلول عام  2012كانت تلك القوانني
تغطي  ٦٧يف املااة من مجيع االنبعااثت (ال خالف عليه) .وتتصدر بعض حكومات املدن واحلكومات دون
الوطنية هذه اجلهود ،مبا يعود ابلنفع على أجزاء أخرى من بلداهنا (ال خالف عليه){12 ،5-5 ،4-5} .

 2-2-2التنوع البيولوجي
 -27أيخذ يف التطور حدث انقراض ضخم لألنواع ،يهدد سالمة الكوكب وقدرة األرض على تلبية االحتياجات
البشرية .ويشري التنوع البيولوجي إىل التنوع يف الكاانات احلية على مستوى اجلينات واألنواع والنظم اإليكولوجية.
وهو يساعد على تنظيم املناخ وترشيح اهلواء واملياه ،وميكن من تكوين الرتبة وخيفف من آاثر الكوارث الطبيعية.
وهو يوفر أيضاً األخشاب واألمساك واحملاصيل ،والتلقيح ،والسياحة اإليكولوجية ،واألدوية ،والفوااد الصحية البدنية
والعقلية (ال خالف عليه){2-4-6 ،1-6} .
 -28وترتبط الصحة البيئية والبشرية ارتباطاً حمكماً ،والكثري من األمراض املعدية املستجدة تدفعها األنشطة اليت

تؤثر على التنوع البيولوجي (مسلم به ولكنه انقص) .وتغري املساحات الطبيعية (عن طريق استيراج املوارد

الطبيعية واستيدامها مثالً) قد يسهل ظهور األمرايف لدى األحياء الربية واحليواانت املنزلية والنبااتت والبشر،

( )2اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 2018 ،موجز ملقرري السياسات .يف تقرير بعنوان االحرتار العاملي مبقدار 1,5
درجة مئوية ( .)Global warming of 1.5°Cوهو تقرير أعدته اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عن آاثر االحرتار العاملي
مبقدار  1.5درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل العصر الصناعي واملسارات العاملية ذات الصلة ابنبعااثت غازات االحتباس احلراري،
يف سياق دعم التصدي العاملي خلطر تغري املناخ وحتقيق التنمية املستدامة وجهود القضاء على الفقر.
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وتشري التقديرات إىل أن األمرايف احليوانية املصدر تتسبب يف أكثر من  ٦٠يف املااة من األمرايف البشرية
املعدية1-13 ،1-6} .؛ اإلطاران {1-13 ،1-6
 -29وأيخذ التنوع اجليين يف االخنفاض ،مما يهدد األمن الغذائي وقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود مبا يف
ذلك النظم الزراعية واألمن الغذائي (ال خالف عليه)

}{1-5-6

 -30وأيخذ تعداد مجاعات األنواع يف الُتاجع ،ويزداد معدل انقراض األنواع .ويف الوقت احلاضر ،تعترب نسبة
 ٤٢يف املائة من الالفقارايت الربية و ٣٤يف املائة من الفقارايت املياه العذبة و ٢٥يف املائة من الالفقارايت
البحرية معرضة خلطر االنقراض .ويف الفرتة بني عامي  1970و ،2014اخنفض تعداد مجاعات أنواع الفقارايت
ووثَِّقت أيضاً اخنفاضات حادة يف وفرة
على الصعيد العاملي بنسبة  ٦٠يف املااة يف املتوس (ال خالف عليه)ُ .
الكاانات ِّ
امللقحة{2-5-6} .
الشكل م ق س :2-مؤشر الكوكب احلي العاملي

املصدر الصندوق العاملي للطبيعة ومجعية علم احليوان يف لندن (.)٢٠١٨

مالحظة يبني اخل املركزي قيم املؤشر ،مما يشري إىل تراجع بنسبة  60يف املااة يف الفرتة بني عامي 1970
و ،2014يف حني ميثل اخلطان العلوي والسفلي حدود الثقة بنسبة  95يف املااة اليت حتي ابلتوجه .وهذا هو
التغري املتوس يف تعداد األنواع ابلنسبة لم م  4 005أنواع من الفقارايت استناداً إىل بياانت مستمدة من 16 704
سالسل زمنية من املواال الربية واملااية العذبة والبحرية.

وشهدت عشرة مواال من كل أربعة عشر مواالً برايً تراجعاً يف
 -31وتُتاجع سالمة النظام اإليكولوجي ووظائفهَ .
إنتاجية النبااتت وتصنرف نسبة أقل قليالً من نصف مجيع املناطق اإليكولوجية الربية على أهنا يف حالة غري مواتية
(ال خالف عليه){3-5-6} .

 -32وتشكل األنواع الدخيلة املغرية املتوطنة منها وغري املتوطنة هتديداً على النظم اإليكولوجية واملوائل
واألنواع األخرى .وتبلغ تكاليفها االقتصادي ،املباشرة وغري املباشرة على حد سواء ،عدة باليني من الدوالرات
سنوايً.

}{2-4-6
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 -33وفقدان التنوع البيولوجي ميثل مسألة إنصاف أيضاً ،حيث يؤثر على الفئات األفقر والنساء واألطفال أكثر
حرم األجيال املقبلة من الفوااد الصحية للتنوع البيولوجي.
من غريهم .وإذا استمرت املعدالت احلالية للرتاجع ،ستُ َ
وتعتمد سبل عيش  ٧٠يف املااة من الفقراء اعتماداً مباشراً على املوارد الطبيعية (ال خالف عليه)-6 ،1-6} .
 ،5-6اإلطاران {2-13 ،5-6

 -34وأهم عوامل الضغط على التنوع البيولوجي هي تغيري املوائل وفقداهنا وتدهورها؛ واملمارسات الزراعية غري
املستدامة؛ وانتشار األنواع املغرية؛ والتلوث ،مبا يف ذلك اجلسيمات البالستيكية الدقيقة ،واإلفراط يف
االستغالل ،مبا يف ذلك قطع األخشاب غري القانوين والتجارة غري القانونية يف األحياء الربية .ويقدر أن قيمة
التجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومصااد األمساك واملنتجات احلرجية ترتاوح فيما بني  90و 270بليوانً من
دوالرات الوالايت املتحدة سنوايً .وهناك أدلة تشري إىل أن تغري املناخ سيشكل أخطر هتديد يف املستقبل ،مع
هجرة األنواع ،مبا يف ذلك انقالت األمرايف ،بسبب التغريات يف درجات احلرارة (ال خالف عليه){5-6} .
 -35وعلى الرغم من التقدم الذي تشهده جهود احلوكمة ،يلزم بذل جهود أكرب لتحقيق األهداف الدولية ،مثل
أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي ضمن اخلطة االسُتاتيجية التفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي للفُتة
 ،2020-2011وأهداف التنمية املستدامة .فقد قُ ِّدم ما يزيد على  190اسرتاتيجية وخطة عمل وطنية
للتنوع البيولوجي إىل االتفاقية ،وإن ظل هناك تفاوت يف جودهتا وموثوقيتها وكذلك يف مستوى تطبيقها بعد ذلك.
ويقدم بروتوكول كاراتخينا وبروتوكول انغواي امللحقان ابالتفاقية سياقاً أعمق للحوكمة .ويزداد التعاون الدويل بني
السلطات امليتلفة املعنية إبنفاذ القوانني يف جمال مكافحة االجتار غري القانو ابألحياء الربية {املرفق }1-6

 -36ومت تعزيز الُتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي ومسامهة الطبيعة للبشر يف عام ٢٠١٢

من خالل إنشاء املنرب احلكومي الدويل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وتعكف األطراف يف

اتفاقية التنوع البيولوجي على التفاويف بشأن اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  .2020وتتواصل
املفاوضات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن االستيدام املستدام
للتنوع البيولوجي البحري واحلفاظ عليه خارج نطاق الوالية الوطنية{1-13 ،4-7-6 ،2-7-6} .
 -37وتوفر عدة اتفاقات بيئية متعددة األطراف هياكل إضافية للحوكمة يف جمال التنوع البيولوجي ،من بينها
اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية ،واتفاقية التجارة الدولية

أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض .وميكن للتحديث املستمر للقاامة احلمراء لألنواع املهددة

ابالنقرايف الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وغري ذلك من جهود الرصد املستقلة ،مثل املرفق العاملي
ملعلومات التنوع البيولوجي ومراعاة القيم املتعددة للتنوع البيولوجي وإدماج قيمة التنوع البيولوجي يف طرااق التقييم
االقتصادي الوطنية أن يؤدي إىل دعم وإرشاد تنفيذها .وعالوة على ذلك هناك حاجة ملحة إىل توسيع تقييمات
النظم اإليكولوجية من أجل توفري فهم أفضل حلالة النظم اإليكولوجية على الصعيد العاملي واالجتاهات اليت
تشهدها } ،4-7-6 ،3-5-6واملرفقان  1-6و{1-13

12

UNEP/EA.4/18

واالستخدام املستدام لعناصره ،والتقاسم
 -38وتتطلب محاية األنواع والنظم اإليكولوجية حفظ التنوع البيولوجي
َ

العادل واملنصف للمنافع النامجة عن استخدام املوارد اجلينية (ال خالف عليه) .وميكن حتقيق أكرب قدر من
الفعالية يف صون األنواع والنظم اإليكولوجية عن طريق حفظ املواال الطبيعية (ال خالف عليه) وهناك أدلة واضحة
على أن عمليات احلفظ ميكن أن تساعد يف التقليل من فقدان التنوع البيولوجي .ومازالت جهود التنفيذ واإلدارة
والتغطية التمثيلية ألنواع النظم اإليكولوجية ضمن املناطق احملمية غري كافية .فاملناطق احملمية متثل أقل من  ١٥يف
املااة من املواال على اليابسة ،مبا يف ذلك املسطحات املااية الداخلية ،وأقل من  ١٦يف املااة من املناطق الساحلية
والبحرية من املناطق الواقعة ضمن نطاق الوالية الوطنية{3-7-6} .

 -39وجيري ببطء تعميم التنوع البيولوجي أو إدماجه يف الشواغل املتعلقة ابلصحة واملساواة بني اجلنسني وذلك
من خالل جهود من قبيل خطة عمل االعتبارات اجلنسانية  2020-2015مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي
وعالقتها مع اخلطة االسُتاتيجية للتنوع البيولوجي للفُتة  2020-2011وحتقيق أهداف آيتشي للتنوع

البيولوجي (ال خالف عليه) .وتؤدي الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية دوراً رايسياً يف محاية التنوع البيولوجي
من خالل تقدمي حلول مبتكرة مدفوعة ذاتياً من القاعدة إىل القمة ،استناداً إىل املعارف التقليدية وهنج النظام
اإليكولوجي .بيد أن املناطق احملمية ميكن أن تؤثر سلباً على اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية إذا ُمنع حق
الوصول إىل املوارد الطبيعية ضمن املناطق احملمية{1-13} .

 -40ويوفر حفظ املواد اجلينية خارج املوقع ضماانت للحفاظ على إمكاانت التكيف ،وال سيما ألنواع احملاصيل
واألنواع الزراعية .وتكمل البنوك اجلينية وجمموعات البذور عمليات حفظ املوارد اجلينية يف املوقع ،ولكن

ال يزال توثيق حالة حفظ التنوع اجليين ملعظم األنواع الربية ضعيفاً .غري أن الفقدان املتسارع للتنوع البيولوجي،
والتكلفة الباهظة املتصاعدة للتقاعس عن العمل ،وتشمل أخطاراً عديدة هتدد صحة اإلنسان ،يتطلبان زايدة
عاجلة يف االستثمارات العاملية يف جمايل االستيدام املستدام واحلفظ ،وكذلك اإلدماج املستمر لشواغل التنوع
البيولوجي يف مجيع جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية{4-2-13 ،1-5-6} .

 -41وميثل إيالء تركيز أكرب لتعزيز نظم احلوكمة؛ وحتسني أطر السياسات العامة عن طريق األحباث؛ وإدماج
السياسات؛ والتنفيذ؛ وتشجيع الشراكات وعمليات املشاركة تدابري تنطوي مجيعها على إمكانية التصدي
ألشد الضغوط على التنوع البيولوجي .ويتعني على اجلهود املبذولة للتصدي لفقدان التنوع البيولوجي أن تعاجل

أيضاً القضاء على الفقر وحتدايت األمن الغذااي وأوجه الالمساواة بني اجلنسني واجلوانب النُظُمية الشاملة لنقص
الكفاءة وانتشار الفساد يف هياكل احلوكمة وغري ذلك من املتغريات االجتماعية .وسيساعد حتديد بلد املنشأ
للموارد اجلينية ،وفقاً التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول انغواي امللحق هبا ،على كفالة حتقيق التقدم إزاء
أهداف هذين الصكني وعلى التقاسم املنصف للمنافع النامجة عن االستعمال التجاري لتلك املوارد مع تلك
البلدان{8-6} .
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 3-2-2احمليطات والسواحل
 -42تتمثل العوامل الرئيسية الدافعة للتغيري اليت تواجه احمليطات والسواحل يف احُتار احمليطات وحتمضها وتلوث
احمليطات واالستخدام املتزايد للمحيطات والسواحل ومناطق الدلتا واألحواض يف األهنار ألغراض اإلنتاج

الغذائي والنقل واالستيطان والُتفيه واستخراج املوارد وإنتاج الطاقة (ال خالف عليه)  -واآلاثر الرايسية لتلك
العوامل الدافعة هي تدهور النظم اإليكولوجية البحرية وفقداهنا مبا يف ذلك موت الشعاب املرجانية (ال خالف
عليه) ،واخنفايف املوارد البحرية احلية وما ينتج عن ذلك من اضطراب يف السالسل الغذااية للنظم اإليكولوجية
البحرية والساحلية (ال خالف عليه) ،وزايدة اجلراين السطحي للمغذايت والرواسب (ال خالف عليه) والقمامة
البحرية (مسلم به لكنه انقص) .وتتفاعل تلك اآلاثر بطرق مل تُم َفك إال طالمسها األوىل ،وقد يؤدي التفاعل بينها
إىل مضاعفة أثرها (غري قطعي) .وإذا تركت بدون معاجلة ،يوجد خطر كبري أهنا ستتضافر لتولد دورة مدمرة من
التدهور ،مما جيعل احمليطات غري قادرة على توفري الكثري من خدمات النظام اإليكولوجي احليوية (مثل سبل املعيشة
والدخل والصحة وفرق العمل والقيم اجلمالية والثقافية والدينية) .ويلزم توفري صكوك فعالة لالمتثال واإلنفاذ وغري
ذلك من الصكوك ألن اجلهود احلالية غري كافية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وال سيما اهلدف  .١٤وميكن
للتدخالت القاامة على أنواع التكنولوجيا الناشئة ،اليت تراعي اتباع هنج وقااي وفقاً لالتفاقات الدولية (حيثما
ينطبق ذلك) ،وهنج اإلدارة االسرتاتيجية ،مثل اإلدارة القاامة على القدرة على التكيف واإلدارة القاامة على النظم
اإليكولوجية ،أن تسهم يف حتسني حفظ النظم اإليكولوجية واملوارد البحرية احلية،1-2-14 ،14 ،1-7} .
}4-2-14 ،3-2-14
 -43ويلزم رعاية عملية رصد وتقييم كلية ومتكاملة للبيئة البحرية وذلك جنباً إىل جنب مع تنفيذ تدابري ختفيض

التلوث لتحقيق أهداف ’’احلالة البيئية اجليدة‘‘ للبيئة البحرية واحلفاظ عليها ،ويشمل ذلك املواءمة بني

معايري وطرائق التقييم على مجيع املستوايت .ولكي تتسم هذه التدابري ابلفعالية ،ينبغي أن تقرتن إبجراءات

هتدف إىل التيفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معها واحلد من مدخالت التلوث والقمامة يف احمليطات ،مع
التشجيع على حفظها واستيدامها املستدام{3-3-7 ،2-3-7 ،1-3-7} .
 -44ويدفع معدل إطالق غازات االحتباس احلراري الناجم عن األنشطة البشرية حنو االرتفاع يف مستوايت سطح
البحر والتغيريات يف درجات حرارة احمليطات وحتمض احمليطات .وتتعرض الشعاب املرجانية للتدمري من جراء

تلك التغيريات (ال خالف عليه) .وأدى االبيضايف اجلماعي للشعاب املرجانية ،مدفوعاً ابحلرارة املزمنة إىل
اإلضرار ابلكثري من الشعاب االستوااية إىل درجة ال ميكن تداركها (ال خالف عليه) .وقد قُ ِّد َرت القيمة اجلماعية
للشعاب املرجانية مببلغ  29بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف السنة .ويؤثر فقدان الشعاب املرجانية
على مصااد األمساك ،والسياحة ،والصحة اجملتمعية ،وسبل كسب العيش ،واملواال البحرية (ال خالف عليه) .ومتثل
التدخالت القاامة على أنواع التكنولوجيا املستجدة والنهج الناشئة لإلدارة املستدامة (مثل اإلدارة القاامة على
القدرة على التكيف واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة القاامة على النظم اإليكولوجية) عناصر أساسية
يف بناء القدرة على التكيف ،وقد تساعد على احلفاظ على بعض مناطق الشعاب املرجانية (غري حمسوم) ،ولكن
احلكومات ينبغي أن تستعد حلدوث اخنفايف كبري (إن مل يكن اهنياراً) (ال خالف عليه) يف الصناعات القاامة
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على الشعاب املرجانية وخدمات النظم اإليكولوجية املتعلقة هبا ،وكذلك لآلاثر السلبية املرتتبة على سالسل الغذاء
واملتعلقة ابهنيار الشعاب املرجانية{1-2-14 ،1-3-7} .
الشكل م ق س :3-خريطة تبني احلد األقصى لإلجهاد احلراري املشهود يف حدث ابيضاض الشعاب
املرجانية العاملي يف الفُتة 2017-2014

املصدر اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي.2017 ،
مالحظة يشري إنذار اإلجهاد احلراري من املستوى  2إىل وجود ابيضايف واسع النطاق للشعاب املرجانية وموهتا بدرجة كبرية؛ أما
إنذار اإلجهاد احلراري من املستوى  1فيشري إىل ابيضايف الشعاب املرجانية بدرجة كبرية؛ وقد تتسبب أيضاً مستوايت اإلجهاد

األقل يف بعض االبيضايف.

وُيتَ َمل أن تزداد أمهيتها .وتولد مصائد األمساك وتربية األحياء
 -45وتؤدي احمليطات دوراً هاماً يف االقتصاد العاملي ر
املائية يف الوقت الراهن  252بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة سنوايً .وتدعم مصائد األمساك
الصغرية النطاق سبل معيشة ما يُتاوح بني  ٥٨مليون و ١٢٠مليون شخص( .مسلم به لكنه انقص)  -وتوفر

األمساك ما يزيد عن  20يف املااة من الربوتني الغذااي ملا عدده  3.1باليني شيص ،وهي حتتوي على مغذايت
هامة لصحتهم .وتتطلب كفالة استدامة مواقع صيد األمساك وتربية األحياء املااية استثمارات كبرية يف جماالت
الرصد والتقييم وإدارة العمليات ،ويف كثري من احلاالت ،األخذ بنهج جمتمعية حملية قوية .وميكن لالستثمارات يف
جمال رصد مواقع الصيد وتكنولوجيا أدوات الصيد أن حتسن قابلية االختيار لألنواع املستهدفة عند مجع حصيلة
الصيد وتقلل من األثر على املواال وذلك يف مواقع صيد األمساك يف احملي ومواقع تربية األحياء املااية على حد
سواء }{4-2-14
 -46وحققت التدابري الرامية إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من آاثر الصيد على النظم اإليكولوجية جناحاً متفاواتً
(مسلم به لكنه انقص)  -ويف احلاالت اليت ال تتوافر فيها تقييمات املوارد وتدابري الرصد واملراقبة واإلشراف
واإلنفاذ ،يتواصل الصيد املفرط والصيد غري القانو أو غري املبلغ عنه أو غري املنظم ،ورمبا يتسع يف النطاق (مسلم
به لكنه انقص){5-14 ،4-14 ،3-2-14} .
 -47وأصبحت القمامة البحرية ،مبا فيها البالستيك واجلسيمات البالستيكية الدقيقة ،موجودة حالياً يف مجيع

احمليطات وعلى كافة األعماق (مسلم به لكنه انقص) .ولقيت هذه املشكلة من حيث حجمها وأمهيتها اهتماماً
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متزايداً يف السنوات األخرية ،ولكن مازالت هناك فجوات معرفية كبرية  -وتشري التقديرات احلالية إىل أن مدخالت
القمامة البالستيكية البحرية املرتبطة بسوء إدارة النفاايت املنزلية يف املناطق الساحلية تبلغ حنو  8ماليني طن سنوايً
(مسلم به لكنه انقص) ،وينشأ  ٨٠يف املااة منها من مصادر برية .وميكن للنفاايت البالستيكية البحرية أن تسفر
عن أثر إيكولوجي كبري نتيجة العلوق هبا وابتالعها ،وميكن أن تصبح أيضاً وسيلة انقلة لألنواع املغرية وغريها من
امللواثت (مسلم به لكنه انقص) .ومتثل معدات الصيد املرتوكة أو الضااعة أو املعدات اليت جيري التيلص منها
بوساال أخرى أحد املصادر الرايسية للقمامة البحرية .وال يقتصر أثر هذه املعدات على ضررها الكبري ،فهي أيضاً
تقلل أعداد األرصدة السمكية ومتثل هتديداً اقتصادايً كبرياً ابلنظر إىل قدرهتا على إحلاق الضرر ابلسفن البحرية
ومصااد األمساك وخدمات النظم اإليكولوجية{3-4-7 ،3-3-7} .
 -48وُيتمل أن يؤثر احلضور والوفرة املتزايدان للجسيمات البالستيكية أتثرياً ضاراً على صحة الكائنات البحرية

(مسلم به لكنه انقص) والبشر (غري حمسوم) ،على حد سواء .وعالوة على ذلك ،فإن القمامة البحرية هلا أثر

اقتصادي هام على طاافة من القطاعات الساحلية ،مثل السياحة واألنشطة الرتفيهية ،والنقل البحري والييوت،
ومصااد األمساك ،وتربية األحياء املااية ،والزراعة ،والصحة البشرية (مسلم به لكنه انقص) .وتشري التقديرات إىل
أن األضرار اليت حلقت مبعدات الصيد يف أورواب وحدها تزيد على  ٧٢مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة
يف السنة ،يف حني تقدر تكلفة تنظيف الشواطئ مببلغ  ٧٣٥مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة سنوايً،
وهو رقم آخذ يف التزايد (مسلم به لكنه انقص){4-4-7} .
 -49ويشكل حتسني إدارة النفاايت ،مبا يف ذلك إعادة التدوير وإدارة هناية عمر املنتج ،احلل األكثر إحلاحاً يف
املدى القصري لتخفيض مدخالت القمامة البحرية (ال خالف عليه) .وتشمل احللول األطول أجالً حتسني

احلوكمة على مجيع املستوايت ،والتغيريات السلوكية والنُظمية الشاملة اليت تقلل من التلوث ابلبالستيك من إنتاج
املواد البالستيكية واستيدامها وتزيد من إعادة التدوير وإعادة االستيدام .وينبغي تطبيق هنج كلي قاام على األدلة
يراعي هنج دورة احلياة الكاملة يف إدارة النفاايت .وميكن لتنظيف السواحل والشواطئ أن يعود مبنافع بيئية واجتماعية
واقتصادية ،وقد يكون اصطياد القمامة السطحية يف احمليطات فعاالً يف مناطق صغرية ،ولكن هذه اجلهود ينبغي
أال تصرف االنتباه عن العمل لوقف دخول القمامة إىل احمليطات .وابلرغم من وجود العديد من االتفاقات الدولية
ذات الصلة ،فإنه ال يوجد اتفاق عاملي يعاجل مسألة النفاايت البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
بطريقة شاملة ومتكاملة .وميكن تعزيز التنسيق والتعاون بني اهليئات الدولية من أجل دفع االتفاقات الدولية قُ ُدماً
}{2-2-14
 -50وقد ال تتمكن املؤشرات احلساسة للسياسة العامة املستخدمة لتتبع التقدم احملرز يف معاجلة الضغوط والعوامل
الدافعة الرئيسية من أن جتسد على حنو كامل األبعاد املتعددة للضغوط والعوامل الدافعة (ال خالف عليه).

واملؤشرات القاامة على أساس املناطق ،مثل اهلدف  ١١من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي بشأن تغطية املناطق
احملمية البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية ،ال تنشئ وحدها اإلدارة الفعالة هلذه املناطق؛ وهي ال حتمي من آاثر تغري
املناخ أو التلوث (ال خالف عليه) .لذلك ،من األمهية البالغة أن تُب َذل جهود لوضع طرااق لتقييم فعالية املناطق
احملمية ومسامهتها يف صحة احمليطات عموماً .وغياب التوحيد القياسي والتوافق بني األساليب املستيدمة والنتااج
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صل عليها يف خمتلف املشاريع املنفذة من القاعدة إىل القمة ،جيعل إجراء تقييم شامل حلالة القمامة البحرية
اليت ُحي َ
عرب مناطق جغرافية كبرية ،مهمة صعبة (ال خالف عليه){3-3-14 ،2-3-14 ،1-3-14 ،3-14} .
 4-2-2األراضي والرتبة
 -51يشكل اإلنتاج الغذائي أكرب استخدام بشري لألراضي ،إذ يستخدم  ٥٠يف املائة من األراضي الصاحلة
للسكن (ال خالف عليه) .ويستيدم اإلنتاج احليوا  ٧٧يف املااة من األراضي الزراعية ألغرايف إنتاج العلف

واملراعي والرعي (ال خالف عليه) (انظر الشكل م ق س .)4-وعالوة على ذلك ،توفر تربية املاشية التقليدية
سبل العيش للعديد من اجملتمعات األصلية واحمللية .وميكن لإلدارة املستدامة لألراضي أن تعاجل األمن الغذااي ومتنع
يف الوقت نفسه فقدان املسامهة اليت تقدمها الطبيعة ،وتعزز املساواة بني اجلنسني واملساواة االجتماعية (مسلم به
لكنه انقص) .ويتطلب توفري ما يكفي لتغذية  10باليني نسمة حبلول العام  2050زايدة قدرها  50يف املااة
يف اإلنتاج الغذااي (ال خالف عليه) ،يف حني تضيع أو ُهت َدر نسبة  ٣٣يف املااة تقريباً من األغذية الصاحلة لألكل
عاملياً وحوايل  ٥٦يف املااة من تلك األغذية املهدورة تظهر يف البلدان املتقدمة (ال خالف عليه) .وتسببت اإلنتاجية
املتزايدة يف تباطؤ التوسع يف األراضي الزراعية ،غري أن النظم الزراعية اليت ال تتسم ابلكفاءة أو االستدامة يصاحبها
غالباً تدهور يف البيئة والرتبة وفقدان للتنوع البيولوجي (غري حمسوم) .وقد يؤدي ازدايد التيصص والتوزيع ألنواع
احملاصيل إىل ظهور خماطر ضعف إنتاج احملاصيل }{1-4-8 ،3-5-8 ،1-5-8
الشكل م ق س :4-املساحة السطحية العاملية املخصصة لإلنتاج الغذائي

املصدر إحصاءات مستمدة من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (.)2017

 -52وقد يؤدي أتمني حقوق اجملتمعات احمللية يف احلصول على األراضي إىل حتويل أصول األراضي إىل فرص
للتنمية وإىل كفالة استخدام أكثر استدامة لألراضي .وابلنسبة لغالبية الناس ،تشكل األراضي أهم األصول

(ال خالف عليه) .وتشكل النساء نسبة  43يف املااة من السكان العاملني ابلزراعة ،ولكنهن ميلكن أقل من 20
يف املااة من األراضي الزراعية .ويتسبب عدم أمان احلصول على موارد األراضي يف إعاقة اإلدارة املستدامة لألراضي
(ال خالف عليه) .وميكن ألراضي الشعوب األصلية وغريها من أنواع األراضي اليت تديرها اجملتمعات احمللية أن
يولِّد فوااد للنظم اإليكولوجية تعادل قيمتها باليني دوالرات الوالايت املتحدة ،بوساال منها حجز الكربون وتقليل
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التلوث وتوفري املياه النظيفة ومكافحة التآكل (مسلم به لكنه انقص) .وتربر تلك الفوااد أتمني حيازة األراضي
واحلق يف املرياث للنساء وجمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية .وقد يؤدي تقليل الفجوة بني اجلنسني يف
جمال االستفادة من املعلومات والتكنولوجيا ،وإمكانية احلصول على مدخالت اإلنتاج واألراضي والتحكم هبا إىل
زايدة اإلنتاجية الزراعية والتقليل من اجلوع والفقر (مسلم به لكنه انقص) .وميكن لسياسات متكني املرأة والشعوب
األصلية واملزارعني األسريني والرعاة الرامية إىل كفالة أمان حصول تلك الفئات على موارد األراضي واألمسدة وغريها
من املدخالت ،واملعارف ،وخدمات اإلرشاد الزراعي ،واخلدمات املالية ،واألسواق والفرق املتاحة لتحقيق القيمة
املضافة ،واحلصول على فرق عمل غري زراعية ،أن تيسر حتقيق أهداف التنمية املستدامة وحتد من األثر البيئي
(مسلم به لكنه انقص) ،وأن تزيد من اإلنتاجية الزراعية وتساهم يف التقليل من الفقر واجلوع-5-8 ،6-8} .
{3
 -53وقد تزايَد تدهور األراضي والتصحر (مسلم به لكنه انقص) ،إذ تغطي البؤر الساخنة لتدهور األراضي حوايل
 ٢٩يف املااة من األراضي العاملية ،حيث يقيم  3.2باليني شيص (ال خالف عليه) .وميثل االستثمار يف جتنب
تدهور األراضي واستصالح األراضي املتدهورة خياراً اقتصادايً سليماً من الناحية املنطقية وينطوي بوجه عام على
منافع تتجاوز التكاليف إىل حد بعيد{2-4-8} .

 -54وابلرغم من تباطؤ وترية إزالة الغاابت فإهنا ال تزال حتدث على الصعيد العاملي .وعالوة على ذلك ،فعلى
الرغم من أن بلداانً كثرية تتخذ اآلن خطوات لزايدة غطائها احلرجي ،فإن ذلك جيري يف املقام األول من
خالل املزارع وإعادة التحريج (ال خالف عليه) ،وهذه قد ال تقدم للبشر نفس النطاق من خدمات النظم
اإليكولوجية الذي توفره الغاابت الطبيعية.

}{1-4-8

 -55وتزايدت التجمعات احلضرية -أي املراكز احلضرية وضواحيها -مبعامل يقارب  2.5ضعفاً منذ عام ١٩٧٥
(ال خالف عليه) ،واستأثرت يف عام  ٢٠١٥بنسبة  7.6يف املااة من األراضي العاملية ،مما أثر على مجلة أمور
منها الدورة اهليدرولوجية ووظااف الرتبة ،وتسبب يف نشوء جزر االحرتار احلضرية{1-4-8} .
 -56ويتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابألراضي وجود إدارة مالئمة ملوارد األراضي واملياه

(ال خالف عليه) .وميكن ألنواع التكنولوجيا املبتكرة ،واسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة لألراضي واحللول القاامة
على الطبيعة واإلشراف على موارد األراضي (مثل اإلدارة املستدامة للغاابت ،ونظم اإلنتاج الزراعية-احلرجية-
الرعوية ،والزراعة احلافظة للموارد ،وتكامل إنتاج احملاصيل والزراعة احلراجية) ،أن تسهم يف جعل الزراعة مستدامة.
ويلزم تشجيع ُهنُج الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية وعمليات استصالح األراضي ومنح سندات ملكيتها
واعتمادها على حنو أكثر فعالية .وهذه االسرتاتيجيات حني تكون متوافقة مع الثقافات احمللية ،تسهم يف حتسني
إدارة موارد األريف وحفظها (ال خالف عليه) ،وتشكل جزءاً أساسياً يف احلد من اجلوع (اهلدف  ٢من أهداف
التنمية املستدامة) .وتسهم احلوافز االقتصادية املقدمة للزراعة ،مبا فيها إعاانت اإلنتاج الزراعي التشويهية ،يف تدهور
األراضي ،وسيكون التقليل منها أو إزالتها عامالً هاماً لتحقيق الزراعة املستدامة{1-5-8} .
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 -57وميكن لتخطيط وإدارة االستخدام املستدام لألراضي أن ُيمي الُتبة الزراعية اخلصبة عالية اجلودة من املصاحل
املتنافسة ،مبا ُيافظ ،تبعاً لذلك ،على خدمات النظم اإليكولوجية القائمة على األراضي مثل اإلنتاج الغذائي،
ومينع عن األراضي الفيضاانت والكوارث .وميكن لألطر اليت تستهدف مكافحة تدهور األراضي ،مثل مبادرة

حتييد أثر تدهور األراضي يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،أن تسهم أيضاً يف التيفيف من آاثر
تغري املناخ والتكيف معها (ال خالف عليه) .غري أن إطار السياسات املتعلقة إبدارة األراضي مازال معقداً وغري
مكتمل ،وطوعياً يف معظم األحوال{4-5-8 ،3-5-8 ،1-4-8} .
 5-2-2املياه العذبة
-58

-59

-60

-61

تؤدي مجيع عوامل النمو السكاين والتوسع احلضري وتلوث املياه والتنمية غري املستدامة إىل تزايد الضغط
على موارد املياه يف مجيع أحناء العامل ،ويتفاقم هذا الضغط نتيجة لتغري املناخ .ويف معظم املناطق ،تؤدي
الكوارث البطيئة الظهور مثل ندرة املياه واجلفاف واجملاعات إىل زايدة اهلجرة (ال خالف عليه) .وتتضرر أيضاً
أعداد متزايدة من الناس من العواصف والفيضاانت الشديدة .وسيؤثر الذوابن املتزايد للجليد والكتل الثلجية
املرتاكمة نتيجة االحرتار العاملي على توافر املياه اإلقليمية واملومسية ،وال سيما يف أهنار آسيا وأمريكا الالتينية اليت
توفر املياه لنحو  ٢٠يف املااة من سكان العامل (ال خالف عليه) .وتساهم التغريات يف دورة املياه العاملية ،مبا يف
ذلك األحداث املناخية البالغة الشدة يف املشاكل املتعلقة بكمية املياه ونوعيتها ،ويتوزع أثرها بشكل متباين يف
مجيع أحناء العامل{2-9 ،2-1-9 ،1-9} .
ويف معظم املناطق ،ساءت نوعية املياه كثرياً منذ عام  ١٩٩٠بسبب التلوث ابملواد العضوية والكيميائية،
من قبيل مسببات األمراض واملغذايت ومبيدات اآلفات والرواسب واملعادن الثقيلة ونفاايت املواد
البالستيكية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة وامللوحة .ومازال  2.3بليون شيص (حوايل شيص واحد من
كل  3أشياق من سكان العامل) يفتقرون إىل املرافق الصحية اآلمنة (حمتمل) .وميوت حنو  1.4مليون شيص
سنوايً من أمرايف ميكن الوقاية منها ،مثل اإلسهال والطفيليات املعوية ،اليت ترتب مبياه الشرب امللوثة مبسببات
األمرايف واملرافق الصحية غري املالامة (ال خالف عليه)}2-5-9 ،7-5-9 ،5-9} .
وقد تصبح األمراض البشرية النامجة عن اإلصابة ابلتهاابت مقاومة ملضادات امليكروابت ،ما مل تتخذ تدابري
فعالة مضادة هلا ،سبباً رئيسياً للوفاة نتيجة لألمراض املعدية يف مجيع أحناء العامل حبلول عام ( ٢٠٥٠مسلم
به لكنه انقص) .وتؤدي املياه دوراً رايسياً يف ذلك ،إذ توجد حالياً بكترياي مقاومة ملضادات امليكروابت يف مصادر
مياه الشرب املعاجلة يف مجيع أحناء العامل (ال خالف عليه) ،نتيجة دخول املضادات احليوية يف دورة املياه عن طريق
شبكات الصرف الصحي املنزلية ،والتيلص من املياه املستعملة يف الصناعة ،ومن الزراعة ،واإلنتاج احليوا املكثف،
وتربية األحياء املااية .وإضافة إىل ذلك ،تنتشر على نطاق واسع حالياً مواد كيميااية خمتلفة مسببة الضطراابت
الغدد الصماء من خالل نظام املياه العذبة يف مجيع القارات (ال خالف عليه) ،وتصاحب ذلك آاثر بعيدة املدى
على أتخر منو األجنة وعقم الذكور (مسلم به لكنه انقص){7-5-9 ،1-5-9} .
وعلى اجلانب اإلجيايب ،أصبح إبمكان  1,5بليون شخص االستفادة من خدمات مياه الشرب األساسية على
مدار فُتة  15عاماً مضت من عام  2000إىل عام  .2015غري أن النساء والفتيات مازلن يتحملن غالبية
العبء اجلسما لنقل املياه يف كثري من البلدان النامية ،مما حيد من الوقت املتاح هلن للمشاركة يف األنشطة اإلنتاجية
والتعليم .وينبغي االعرتاف ابألثر اإلجيايب املرتتب على متكن املرأة من قضاء الوقت يف أنشطة أخرى ،ابلنظر إىل
أن الدراسات االستقصااية االقتصادية تشري إىل أن النساء يستثمرن جمدداً نسبة تصل إىل  90يف املااة من دخلهن
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لصاحل أسرهن ،األمر الذي حيسن صحة األسرة وتغذيتها ويزيد من إمكانية استفادة أطفاهلن من التعليم
املدرسي{1-7-9} .
الشكل م ق س :5-موجز للتقدم احملرز عاملياً يف تقدمي خدمات مياه الشرب األساسية واألثر غري
املتناسب على النساء يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،اللوايت ال يزلن يفتقرن إىل إمكانية
احلصول على خدمات مياه الشرب األساسية

املصدر منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ()2017؛ برانمج البيئة-اليونيسيف
(.)2012

 -62وعلى الصعيد العاملي ،تستخدم الزراعة يف املتوسط  ٧٠يف املائة من كل املياه العذبة املستخرجة من
مصادرها ،وترتفع هذه النسبة إىل  ٩٠يف املائة يف العديد من البلدان الفقرية .وحيتم التنافس على املزيد من
املياه بني املدن والصناعة حتسني كفاءة استيدام املياه يف الزراعة ،ويف الوقت نفسه إنتاج مزيد من الغذاء واستيدام
مدخالت أقل عدداً وأقل ضرراً (ال خالف عليه) .ويستنفذ الكثري من مستودعات املياه اجلوفية بسرعة بسبب
اإلفراط يف استيراجها ألغرايف الري ومياه الشرب واالستيدامات الصناعية والتعدينية (مسلم به لكنه انقص).
وهناك حاجة ملحة إىل إدارة أكثر استدامة ورصد أفضل للمياه السطحية واجلوفية{5-9-9 ،2-4-9} .
 -63وتتزايد أمهية تعزيز كفاءة استخدام املياه وإعادة تدويرها وجتميع مياه األمطار وإزالة األمالح من املاء لكفالة
قدر أكرب من األمن املائي وحتقيق املزيد من اإلنصاف يف توزيع املياه للمستخدمني املختلفني واالستخدامات

املتنوعة .وحيتاج القطاع الزراعي إىل حتقيق حتسينات كبرية يف كفاءة استيدام املياه واإلنتاجية .وتتوفر لدى
قطاعات الصناعة والتعدين أيضاً إمكاانت قوية لزايدة كفاءة استيدام املياه وإعادة تدويرها وإعادة استيدامها،
وكذلك يف جمال التقليل من تلوث املياه .ومن شأن توسيع اعتماد تصميم املناطق احلضرية على حنو يراعي حفظ
املياه ،مبا يف ذلك اهلياكل األساسية إلدارة مياه العواصف واملياه الرمادية واملياه املستعملة وإدارة إعادة تغذية طبقات
املياه اجلوفية ،أن حيسن إدارة املياه والنتااج املرتتبة ابلنسبة للمياه يف املناطق احلضرية-9-9 ،3-9-9 ،9-9} .
{5
 -64وتتسم النظم اإليكولوجية للمياه العذبة أبهنا أكثر موائل العامل تنوعاً بيولوجياً وأكثرها قيمة كهياكل أساسية
طبيعية .وتتيح األراضي الرطبة اتقاء اآلاثر املرتتبة على تغري املناخ (اجلفاف والفيضاانت على حد سواء) وحتسني
نوعية املياه ،ولكن  ٤٠يف املااة من مجيع األراضي الرطبة فُِّقد منذ عام  ١٩٧٠من خالل التنمية الزراعية ،والتوسع
احلضري ،وتطوير اهلياكل األساسية ،واالستغالل املفرط للموارد املااية .وتشمل العواقب الوخيمة فقدان مصااد
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أمساك املياه الداخلية ،مما يؤثر على سبل عيش املاليني من الناس (حمتمل) .وتشري التقديرات إىل أن جمموع
التكاليف االقتصادية السنوية لفقدان األراضي الرطبة على مدى فرتة اخلمسة عشر عاماً املنقضية من عام 1996
إىل عام  2011يبلغ  2.7تريليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة (حمتمل) .ومن شأن زايدة االستثمار،
العام واخلاق على السواء ،أن ييسر إدارة األراضي الرطبة على حنو أكثر استدامة واستعادهتا{6-9} .
 -65ويف الوقت احلاضر ،يسهم التحلل الناجم عن تدخل البشر لألراضي اخلثية ،وهي نوع من األراضي الرطبة
اليت ختزن كربوانً أكثر من مجيع غاابت العامل جمتمعة ،حبوايل  ٥يف املائة من انبعااثت الكربون العاملية السنوية

(مسلم به لكنه انقص)  -ويتسبب ذوابن جليد األراضي الداامة التجمد يف األراضي اخلثية الشمالية والتحويل
الزراعي لبعض األراضي اخلثية املدارية وحتويل وفقدان بعض األراضي اخلثية األخرى يف زايدة انبعااثت الكربون
وتدمري اهلياكل األساسية ونشوب حرااق الغاابت .ومتثل محاية األراضي اخلثية واستصالحها ،مبا يف ذلك إعادة
ترطيب األراضي اخلثية املستنزفة اسرتاتيجية هامة للتيفيف من حدة تغري املناخ }{2-6-9

 -66ومن الضروري إجياد مزائج من السياسات املبتكرة واملتكاملة إلدارة التفاعالت بني املياه والغذاء والطاقة
والنقل وتغري املناخ والصحة البشرية والنظم اإليكولوجية .وتشمل احلوكمة السليمة اإلدارة املتكاملة ملوارد

املياه ،كما يتضح من اإلدارة املتكاملة ملخاطر الفيضاانت (مسلم به لكنه انقص) ،والنُم ُهج القاامة على النظم

اإليكولوجية يف أحوايف األهنار دون الوطنية والعابرة للحدود (ال خالف عليه) ،وهنج االقتصاد الدااري وغريه من
النُم ُهج اليت تشجع االستهالك واإلنتاج املستدامني ابعتبارمها من األساليب اليت تؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة
(مسلم به لكنه انقص) ،وإحراز التقدم امللموس يف الفصل بني استيدام املياه وبني النمو االقتصادي من خالل
زايدة كفاءة استيدام املياه (مسلم به لكنه انقص) .وهذه النهج تدعم حتسني طي استيدام األراضي وتنسيق
السياسات الشاملة لعدة قطاعات فيما بني اإلدارات احلكومية املعنية (ال خالف عليه){4-9-9 ،8-9} .

 -67وال تزال العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني من اجلوانب الرئيسية لتحقيق اهلدف  6من أهداف التنمية

املستدامة املتعلق ابملياه العذبة (ال خالف عليه) .وسيؤدي تعزيز العمليات التشاركية إىل متكني إسهام اجملتمعات

احمللية واألصلية بقدر أكرب من املعارف يف عملية صنع القرار (ال خالف عليه) .ولن يتسىن حتقيق اهلدف ٦
إال عن طريق إشراك القطاعني العام واخلاق وقطاع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املد واجلهات الفاعلة احمللية،
وعن طريق مراعاة أهداف التنمية املستدامة املرتابطة األخرى{4-16 ،10-9 ،3-20} .
 -68وميكن لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت حتكم املوارد املائية وإدارة النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه
وتغري املناخ أن تدعم إدماج اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف أحكام القانون من خالل التشريعات الوطنية

واحمللية .ويتسم االستثمار يف نطاق ودقة البياانت املوحدة املتعلقة ابملياه أبمهية أساسية لتحسني السياسات واإلدارة
من أجل اإلدارة السليمة للمياه.

}{10-9

 6-2-2املساال الشاملة
 -69توجد عدة مساال مشرتكة بني مجيع املواضيع البيئية .ويتعلق البعض منها ،مثل الصحة البشرية واملساواة بني
اجلنسني والتوسع احلضري والتعليم ،ابلناس وسبل العيش؛ والبعض اآلخر ،مثل تغري املناخ ،واملناطق القطبية،
واجلبال ،والكوارث البيئية ،يُعىن ابلبيئات املتغرية؛ غري أن البعض اآلخر منها ،مثل استيدام املوارد ،والتيلص من
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النفاايت الصلبة ،والطاقة ،واملواد الكيميااية ،والنظام الغذاايِّ ،
جيسد استيدام املوارد واملواد .ومجيع تلك املواضيع
هلا ديناميات مرتابطة على صعيد املواضيع البيئية.

الناس وسبل العيش
 -70تتفاعل األوضاع البيئية واالجتماعية معاً فتدعم الصحة البشرية وتضر هبا ،على حد سواء (ال خالف عليه)-

وتتسبب األحوال البيئية السيئة اليت ميكن تغيريها (’’األحوال القابلة للتعديل‘‘) يف حوايل  ٢٥يف املااة من األمرايف
والوفيات العاملية (مسلم به لكنه انقص) .ويف عام  ،٢٠١٥تسبب التلوث البيئي يف حنو  ٩ماليني حالة وفاة
(مسلم به لكنه انقص) ،وال سيما من تلوث اهلواء الطلق وتلوث اهلواء يف املنازل ،ولكن أيضاً من املياه امللوثة
(ال خالف عليه) .وتثقل وطأة اآلاثر الصحية البيئية بصفة خاصة على الفئات الضعيفة أو احملرومة ألسباب
عمرية (األطفال واملسنون) ،ولسوء الصحة ،والفقر (داخل البلدان وفيما بينها) ،وبسبب العرق (مسلم به لكنه
انقص) .وهذه املياطر نُظُمية شاملة ويلزم أن تكون حلوهلا واسعة النطاق ،تعاجل ليس مصادر التلوث فحسب،
بل هتدف أيضاً إىل حتقيق املنافع املشرتكة (مسلم به لكنه انقص) .وقد يلزم إجراء تغيريات رايسية ،حيث حيتمل
أن يكون موضوع ’’كوكب سليم ،أانس أصحاء‘‘ حمورايً ملفهومنا عن إحراز تقدم حقيقي{1-2-4} .

 -71ويؤثر االستهالك العاملي من حيث نطاقه وحجمه على تدفقات املوارد العاملية والدورات الكوكبية  -وستستمر

املدن واملناطق احمليطة هبا يف النمو يف السكان ويف احلجم ،وستظل تعمل كمولدات للنمو االقتصادي (مسلم
به لكنه انقص) .وعملية التوسع احلضري هذه وما تنطوي عليه من آفاق ،متثل حتدايً هااالً هلياكل احلوكمة دون

الوطنية القاامة ،ولكنها هتيئ أيضاً فرصة لتحسني رفاه اإلنسان ،ابلتيفيض احملتمل لنصيب الفرد ولنصيب كل
وحدة من وحدات اإلنتاج من األثر البيئي (غري قطعي) .وابلنظر إىل الوترية احلالية للتوسع احلضري ،يتوقف اغتنام
هذه الفرصة لتحقيق املنافع مستقبالً على قرارات التيطي اليت تتيذ اليوم (ال خالف عليه)}4-2-5{ .

 -72وتؤثر املساواة بني اجلنسني أتثرياً مضاعفاً يف النهوض ابلتنمية املستدامة ومحاية البيئة وحتقيق العدالة
االجتماعية (ال خالف عليه)  -وتتشكل مجيع جوانب البيئة ،مبا يشمل العوامل الدافعة والضغوط والتأثريات
والتصورات والسياسات واالستجاابت ،ابلعالقات بني اجلنسني واالعتبارات املتعلقة ابملعايري واملسؤوليات اجلنسانية
اليت تكونت بشكل متبادل ،وهي تشكل بعضها بعضاً .واألخذ ابملنظورات اجلنسانية للتأثري على السياسات
واحلوكمة البيئية ،خصوصاً من خالل دعم املشاركة والقيادة وعملية صنع القرار لدى املرأة ،يكفل إدماج أي مساال
ووجهات نظر جديدة وخمتلفة ،وكذلك البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس ،داخل التقييم البيئي (ال خالف
عليه) ،كما يزيد احتمال توجيه املوارد العامة حنو أولوايت واستثمارات التنمية البشرية .ومن شأن تقليص حجم
الفجوة بني اجلنسني يف احلصول على املعلومات والتكنولوجيا أن يعزز سيطرة املرأة على األراضي واملوارد
األخرى{3-2-4} .

 -73والتعليم من أجل التنمية املستدامة أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتعزيز جمتمع أكثر استدامة
واستيعاب التغريات البيئية اليت ال ميكن جتنبها (ال خالف عليه)  -وقد أحرز تقدم كبري يف مجيع أحناء العامل يف

إعمال التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مجيع القطاعات التعليمية (ال خالف عليه) .غري أن تعزيز هذه املسألة
ضروري لكي يتسىن إدراجها ابعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر هياكل النظام التعليمي على الصعيد العاملي
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(ال خالف عليه) .إن وضع سياسات تزيل احلواجز االقتصادية واجلنسانية سيعزز فرق احلصول على التعليم.
وميكن تعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة بواسطة التعليم غري النظامي وغري الرمسي ،بسبل من بينها وساا
هام يؤديه}4-2-4{ .
دور ٌ
اإلعالم .وإلشراك اجملتمع احمللي والتعلم احمللي (القاام على املكان) أيضاً ٌ

البيئات املتغرية
 -74يتسبب تغري املناخ يف تغيري األمناط اجلوية ،وهذا بدوره يؤثر أتثرياً واسعاً وعميقاً على البيئة واالقتصاد
واجملتمع ،ويهدد سبل كسب العيش والصحة واملياه والغذاء وأمن الطاقة للسكان (ال خالف عليه)  -وهذه

العوامل األخرية تؤدي بدورها إىل زايدة الفقر (ال خالف عليه) كما تزيد من خماطر اهلجرة والتشريد القسري
والنزاعات (مسلم به لكنه انقص) ،مع التأثري بوجه خاق على الفئات السكانية اليت تعيش يف حالة ضعف
(ال خالف عليه ) .ومن املتوقع أن حتدث آاثر سلبية ،حىت وإن توقف االحرتار احلايل؛ فعلى سبيل املثال ،إذا مت
بلوغ هدف احلد من االحرتار إىل  1.5درجة مئوية ،ستظل مستوايت البحار مستمرة يف االرتفاع .وهذه املياطر
ستتضيم يف ظل ظروف االحرتار اليت تتجاوز أهداف الم م  1.5درجة مئوية اليت وضعها اتفاق ابريس (مسلم
به){1-3-4} .

 -75وتتجاوز الزايدات يف درجة حرارة السطح القطبية ضعف متوسط ارتفاع درجة احلرارة العاملية (ال خالف
عليه) -ويسفر هذا االحرتار املتضيم عن آاثر تعاقبية على ساار عناصر النظام املناخي القطيب ،مع احنسار اجلليد
البحري يف القطب الشمايل ،وذوابن الثلوج الداامة التجمد ،وتناقص اجلرف اجلليدي ،واستمرار فقدان الكتلة من
الصفااح اجلليدية والرفوف اجلليدية واألهنار اجلليدية اجلبلية (ال خالف عليه) }4-3-2{ .وهلذه اآلاثر بدورها
تداعيات عاملية ،مثل تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر واضطراب األمناط املناخية والطقسية.
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الشكل م ق س :6-االخنفاض يف نطاق اجلليد البحري يف القطب الشمايل حبسب عمر اجلليد

املصدر املركز الوطين لبياانت الثلج واجلليد ،بولدر ،الوالايت املتحدة األمريكية٢٠١٧ ،

( National Snow and Ice Data Center,

.)2017
مالحظة منذ بضعة عقود خلت ،مل تذب نسبة كبرية من اجلليد البحري يف املنطقة القطبية الشمالية خالل الصيف .ويف عام
 ١٩٨٤كان عمر أكثر من ثلث اجلليد البحري يزيد عن مخس سنوات .الشكل م ق س  ٦ -يبني االخنفايف احلاد يف اجلليد
البحري يف هذا العمر منذ ذلك احلني.

 -76ويزداد عدد األشخاص املتضررين من الكوارث البيئية البطيئة واملفاجئة بسبب اآلاثر املركبة للعوامل

الدافعة املتعددة واملتفاعلة  -وتشمل هذه العوامل الدافعة تغري املناخ والتدهور البيئي والفقر والتفاوت االجتماعي
والتغري الدميغرايف وأمناط االستيطان ،وزايدة الكثافة السكانية يف املناطق احلضرية ،والتوسع احلضري العشوااي،
واالستيدام غري املستدام للموارد الطبيعية ،وضعف الرتتيبات املؤسسية ،والسياسات اليت ال أتخذ املياطر يف
االعتبار بشكل كامل .وتقويف الكوارث األمن والرفاه البشريني ،مما يؤدي إىل إحلاق اخلساار واألضرار ابلنظم
اإليكولوجية واملمتلكات واهلياكل األساسية وسبل العيش واالقتصادات واألماكن ذات األمهية الثقافية ،مما جيرب
ماليني األشياق على الفرار من دايرهم كل سنة .وتؤثر الكوارث بشكل غري متناسب على بعض الفئات
السكانية األكثر ضعفاً ،مبا يف ذلك النساء}4-2-2{ .
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الشكل م ق س :7-االجتاهات املشهودة يف عدد األحداث الطبيعية املتصلة ابخلسائر

املصدر شركة ميونيخ إلعادة التأمني ().)Munich Re (2017

املوارد واملواد
 -77تسببت معدالت االستهالك واألنشطة اخلطية (استخرج-اصنع-استخدم-ختلص) يف زايدة استغالل املوارد
مبا يتجاوز قدرة النظم اإليكولوجية على التعايف ،ورافق ذلك آاثر ضارة على مجيع املستوايت من احمللي إىل

العاملي (مسلم به لكنه انقص) .وعلى الصعيد العاملي ،يفتقر اثنان من كل مخسة أشياق إىل مرافق للتيلص

املنظم من النفاايت .وتشمل املمارسات غري املالامة وغري القانونية أحياانً تلك املتعلقة ابلنفاايت الغذااية،
والنفاايت اإللكرتونية ،والقمامة البحرية ،واالجتار ابلنفاايت واجلراام املتعلقة هبا .ولدى البلدان املتقدمة النمو
سياسات لتعزيز فيض النفاايت والكفاءة يف استيدام املوارد ،يف حني أن البلدان النامية ال تزال تواجه حتدايت
يف جمال اإلدارة األساسية ،مثل إلقاء القمامة يف العراء ،واحلرق املكشوف ،وعدم كفاية فرق احلصول على
اخلدمات (ال خالف عليه) .وتشمل السياسات السليمة حلساب املوارد وإدارة النفاايت يف سياق أمناط االستهالك
ُّهج لتحقيق التنمية املستدامة من خالل
واإلنتاج املستدامة األوسع نطاقاً إنشاء اقتصاد دااري بوصفه أحد النم ُ
خفض وإعادة استيدام املنتجات وإعادة تصنيعها وجتديدها (مسلم به لكنه انقص)}4-4-1{ .

 -78من املتوقع أن يرتفع االستهالك العاملي للطاقة بشكل كبري خالل الفُتة املمتدة من عام  ٢٠١٤إىل عام
( ٢٠٤٠مبا يصل إىل  ٦٣يف املااة ،وفقا ألحد التقديرات) ويعزى جزء كبري من هذا االستهالك إىل االستهالك

املتوقع يف البلدان اليت تعتمد حاليا على مصادر الطاقة األحفورية (حمتمل جداً)  -وال تزال مسألتا اإلنصاف
واملساواة بني اجلنسني ،مثل إمكانية حصول اجلميع على خدمات الطاقة النهااية احملسنة ،مشكلة بعيدة عن احلل.
وعلى الرغم من النشر السريع و فيض التكاليف املرتبطة مبصادر الطاقة املتجددة والتحسينات اليت أدخلت على
كفاءهتا ،فبدون ا اذ املزيد من التدابري الفعالة والطموحة سينتج عن انبعااثت غازات االحتباس احلراري املرتبطة
ابلطاقة الفشل يف حتقيق أهداف اتفاق ابريس املتعلقة بدرجات احلرارة (حمتمل جداً)}4-4-2{ .

 -79وعلى الرغم من الفوائد الكثرية اليت حظيت هبا البشرية ،يف هذه احلقبة األكثر كثافة يف استخدام املواد
الكيميائية يف التاريخ ،فإن التلوث املرتبط ابملواد الكيميائية يشكل مشكلة عاملية ،ألن املواد السمية ميكن

أن تنتشر إىل أكثر البيئات بعداً ،مبا يف ذلك إىل شبكات املياه املتلقية للصرف يف مجيع أحناء العامل (ال خالف
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عليه)  -وحتتوي املنتجات قيد االستيدام اليومي على مركبات سامة تتعاريف مع الصحة البشرية واألنواع األخرى
والبيئة (ال خالف عليه)}4-3-3{ .

 -80وقد أحرزت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واملبادرات الوطنية املتضافرة تقدما يف معاجلة العديد من أهم
املواد الكيميائية .بيد أنه ال تزال هناك ثغرات كبرية يف تقييم وتنظيم املواد الكيميائية الضارة ،ويعزى ذلك

إىل أسباب عديدة منها عدم كفاية التشريعات الوطنية أو اإلنفاذ ملعاجلة املخاطر املرتبطة هبا وإىل ضياع
الفرص االبتكارية .ومن شأن عدم معاجلة املخاطر اليت تشكلها هذه املواد الكيميائية أن يؤدي إىل آاثر ضارة

على صحة اإلنسان والبيئة ،بتكاليف تقديرية تبلغ مئات الباليني من دوالرات الوالايت املتحدة (مسلم به
لكنه انقص) .ومن ضمن املساال الناشئة اليت تتطلب املزيد من املعلومات املستندة إىل العلم والتحوط ،وفقا

لالتفاقات الدولية (حيثما ينطبق ذلك) ،وتقييم للمياطر وإدارهتا ،إعاقة عمل الغدد الصماء ،واالنتشار الواسع
النطاق ملقاومة املضادات احليوية ،واستيدام التكنولوجيا النانوية .وتتطلب السالمة الكيميااية العاملية األخذ أبفضل
املمارسات اإلدارية يف مجيع البلدان ،مبا يشمل توفري إمكانية احلصول على املعلومات والتوعية (ال خالف عليه).
وهناك حاجة للقواعد التنظيمية ،وللتقييم والرصد ،والصناعة ومسؤولية املستهلك يف التوعية ابستيدام املواد
الكيميااية املثرية للشواغل على مستوى العامل واالستعاضة عن هذه املواد ببداال أكثر أماان تكون جمدية تقنياً
واقتصادايً}4-3-3{ .

 -81واستجابة للطلب املتنامي واملتغري للمستهلكني ،يفرض نظام الغذاء ضغطاً متزايداً على النظم اإليكولوجية

احمللية واملناخ العاملي (ال خالف عليه)  -وتشكل الزراعة أكرب مستهلك للمياه؛ ومن شأن إنتاج الغذاء ،إذا مل

يدار على حنو مستدام ،أن يشكل عامالً دافعاً رايسياً لفقدان التنوع البيولوجي ومصدراً لتلوث اهلواء واملياه العذبة
واحمليطات؛ وكذلك مصدراً رايسياً لتدهور الرتبة وانبعااثت غازات االحتباس احلراري .وتتسبب الظروف البيئية
وأمناط االستهالك املتغرية يف تزايد هذه الضغوط وتطرح حتدايت جديدة يف جمال األمن الغذااي ،تنعكس يف سوء
التغذية ،أبشكال منها اإلفراط يف التغذية ،فضالً عن نقص التغذية .ومازال توفري الغذاء املغذي واملستدام للجميع،
على النحو املتوخى يف إطار اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة ،يواجه حتدايت تغري املناخ وضيق املوارد
الطبيعية واالجتاهات الدميغرافية والقدرات الوطنية ،وهو يتطلب إجراء تغيريات كبرية يف اإلنتاج الغذااي وتوزيعه
و زينه وجتهيزه وأمناط استهالكه (ال خالف عليه)}4-4-3{ .

 -3فعالية السياسات البيئية
 -82استحدثت غالبية البلدان سياسات بيئية وأنشأت هيكالً إدارايً هلذه السياسات ،وتوجد حالياً مئات االتفاقات

البيئية املتعددة األطراف .ويناقش اجلزء ابء من الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية مسألة ’’مدى فعالية هذه
االبتكارات السياساتية وهنج اإلدارة املتبعة يف معاجلة املشاكل وحتقيق األهداف املتفق عليها‘‘ .وجيمع التحليل
بني تقييم لدراسات حاالت إفرادية عن السياسات املنفذة وبني هنج قاام على املؤشرات يغطي جمموعة متنوعة من
النهج السياساتية من خمتلف املستوايت يف اجملاالت املواضيعية للتقرير ،تشمل ما يلي (}7-10 ،5-10
-
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-

االتفاقات الطوعية على سبيل املثال ،اإلبالغ الطوعي عن استيدام املياه ،واملبادئ التوجيهية
الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة أو وضع املعايري ألفضل املمارسات اإلدارية واإلبالغ عن
االستدامة؛

-

احلوافز االقتصادية والصكوك القاامة على السوق على سبيل املثال ،منح إعفاءات على حصص
املياه ،أو حصص املصيد الفردية القابلة للتحويل للصيادين ،أو املدفوعات مقابل خدمات النظم
اإليكولوجية؛

-

التيطي لفاادة البيئة على سبيل املثال ،إدارة املياه التكيفية وإدارة التنوع البيولوجي يف املناطق
احلضرية؛

-

تشجيع االبتكار على سبيل املثال ،االبتكار من أجل الزراعة املستدامة أو التمويل من أجل
مواقد الطهي النظيفة؛

-

النهج التنظيمية على سبيل املثال ،معايري انبعااثت عادم السيارات أو تنظيم التجارة يف األحياء
الربية من خالل اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقرايف؛

-

ُهنُج احلوكمة اليت تشمل اجملتمعات احمللية ،واجلهات الفاعلة من القطاع اخلاق واجملتمع املد
على سبيل املثال ما تتيذه املدن من إجراءات للحد من هدر األغذية لتشجيع جهود احلفظ
اجملتمعية.

وتشمل املؤشرات اخلاصة ابلتقييم ،على سبيل املثال فيما يتعلق ابهلواء ،املتوس السنوي لرتكيزات اجلسيمات
العالقة من الفئة( 2.5املرجح حسب السكان) ،وانبعااثت املواد املستنفدة لألوزون ،وانبعااثت غازات االحتباس
احلراري الطويلة العمر .وتعاجل املؤشرات طاافة واسعة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وأهداف التنمية
املستدامة.

 -83وظهرت ابتكارات يف السياسات والصكوك البيئية الرامية إىل احلد من االنبعااثت ونضوب املوارد (ال خالف
عليه) -وال يوجد هنج وحيد أعلى يعاجل الطاافة الواسعة من احلواجز اليت تعرتيف التنمية املستدامة وينطبق يف مجيع
السياقات .وهناك ما يربر وجود تنوع للنهج واالبتكارات يف صنع السياسات}10-3{ .

 -84وال يقل تصميم السياسات أمهية عن اختيار صك السياسات الالزم لتحقيق فعالية السياسات (ال خالف
عليه)  -وتشمل العناصر الشااعة يف التصميم اجليد للسياسات ما يلي ’ ‘1وضع رؤية طويلة األجل من خالل
عمليات تصميم تشاركية شاملة للجميع؛ ’ ‘2وضع خ أساس للظروف البيئية ،وأهداف ومراحل أداء حمددة
كمياً وقاامة على العلم؛ ’ ‘3إدماج الشواغل البيئية واالجتماعية واالقتصادية بفعالية؛ ’ ‘4إجراء حتليل سابق
والحق للتكاليف والفوااد أو للفعالية من حيث التكلفة لضمان استيدام األموال العامة واخلاصة ابملستوى األمثل
من الكفاءة والفعالية ،والنظر يف اجلوانب االجتماعية بقدر كاف من التفصيل؛ ’ ‘5إنشاء نظم للرصد أثناء التنفيذ
تدعم السياسات التكييفية ،وتشمل ،مثالياً ،أصحاب املصلحة املتأثرين؛ ’ ‘6إجراء تقييم ما بعد التدخل لنتااج
وآاثر السياسات بغريف إكمال الداارة لتحسني تصميم السياسات يف املستقبل}11-2-3{ .
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 -85ويف حاالت كثرية ،ال يفي وضع السياسات البيئية ابملعايري املقُتحة لوضع سياسات فعالة ،مما يعين أهنا ال تبلغ
قدراهتا الكاملة (مسلم به لكنه انقص)  -فعلى سبيل املثال ،مل تُب َذل يف كثري من األحيان أي حماولة إلجراء حتليل

سابق أو الحق لفعالية نتااج السياسات من حيث التكلفة ،مما جيعل تقييم النجاح أو الفشل مسألة صعبة ،أو
ال توجد أهداف واضحة وقابلة للقياس}18{ .

 -86وأصبح االبتكار يف السياسات جيري بشكل متزايد يف البلدان النامية (مسلم به لكنه انقص)  -ويشمل ذلك

اتباع هنج تنظيمي وهنج قاام على السوق يوفران حتسينات بيئية ويف نفس الوقت يلبيان أيضاً حقوق االستفادة
للفقراء .وتوجد أمثلة لصكوك السياسات البيئية اليت تتيح استفادة الفقراء من املوارد الطبيعية والدخل ،مثل توفري
املياه جماانً يف جنوب أفريقيا وسياسات مصااد األمساك املستدامة يف شيلي{ .الفصول من  12إىل }17

 -87وميكن لوضع السياسات البيئية أن يصبح أكثر دينامية من خالل توسيع النطاق على مر الزمن (مسلم به
لكنه انقص) -وجيري تنقيح السياسات وحتسينها ،استناداً إىل اخلربة املكتسبة ،مثالً بزايدة مستوى الطموح أو
اختيار صكوك أكثر فعاليةً .غري أن هذا التصعيد ال يطبق بصورة منهجية .وال يصمم سوى القليل من السياسات
آبليات للتعقيب عليها؛ ومن مث ،ال تُستَمغَل إمكاانت الديناميات الزمنية بشكل كامل .ويف حاالت كثرية ،ال يوضع
خ أساس للظروف البيئية القاامة ،وهو ضروري لعمل أي تقييم سابق أو الحق}11-2-2{ .

 -88وجيري على حنو متزايد نشر السياسات فيما بني البلدان (ال خالف عليه)  -وتعمل السياسات الناجحة مبثابة
أمثلة حتتذى العتمادها يف بلدان أخرى عندما تسمح بذلك الظروف واألولوايت والقدرات والتشريعات الوطنية.
وتعمل االتفاقات املتعددة األطراف وشبكات السياسات على املستوى دون الوطين مبثابة عوامل حفازة للتعلم يف
جمال السياسات بني البلدان .غري أن هناك مؤشرات تدل على أن نشر السياسات حيدث يف أحيان أكثر يف جمال
التشجيع الطوعي وتعزيز االبتكار ،يف حني أن الصكوك القاامة على السوق أو سياسات إعادة التوزيع ،مثل إزالة
اإلعاانت أو النهج التنظيمية الضارة بيئياً ،ضع لنشر السياسات يف أحيان أقل}11-2-1{ .

 -89ومتثل احلوكمة املتعددة املستوايت مصدراً لالبتكار (ال خالف عليه) على الصعيد الدويل ،وتدعم االتفاقات

البيئية املتعددة األطراف وضع السياسات البيئية على الصعيد الوطين ملتابعة السياسات ذات الصلة .إن
مشاركة أصحاب املصلحة يف مجيع مراحل الدورة السياساتية من التصميم إىل التنفيذ إىل الرصد والتقييم يعد أمراً
حاسم األمهية .وعلى املستوى دون الوطين ،تعكف اجملتمعات احمللية واملدن والقطاع اخلاق كلها على وضع
السياسات اخلاصة بكل منها ،األمر الذي يدعم أيضاً النهويف ابلسياسات على املستوايت األخرى}11-4{ .

 -90ويتسم األخذ بنهج متكامل أبمهية أساسية لوضع سياسات فعالة (ال خالف عليه)  -وميثل إدماج الشواغل

البيئية يف خمتلف قطاعات وضع السياسات العامة على مجيع املستوايت ،مبا يشمل الزراعة ،ومصااد األمساك،
والسياحة ،والغاابت ،والصناعة ،والتصنيع واملعاجلة ،والطاقة والتعدين ،والنقل ،واهلياكل األساسية ،والصحة أمراً
توىل اجلوانب االجتماعية واالقتصادية اهتماماً خاصاً عند وضع
أساسياً حلماية البيئة محاية فعالة .ويتعني أن َ
السياسات البيئية .وابملثل ،ميكن أن تدعم املقاربة التكاملية بني اجلنسني سياسات وتدخالت بيئية أكثر فعاليةً
وحتوالً}11-3{ .

 -91وال تؤخذ االعتبارات البيئية يف احلسبان على حنو متسق يف القطاعات األخرى .وتُراعي اجلوانب البيئية يف
القطاعات األخرى حني تتجلى الفوااد االقتصادية واالجتماعية املشرتكة (مسلم به لكنه انقص) -وميكن ألدوات
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التقييم املسبق أن تكشف عن وجود فوااد مشرتكة حمتملة .فعلى سبيل املثال ،سيحقق االستثمار األخضر مبقدار
 2يف املااة فق من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي منواً طويل األجل خالل الفرتة من عام  2011إىل عام 2050
ال يقل ارتفاعاً عن سيناريو متفاال لبقاء األمور على حاهلا ،ويقلل يف الوقت نفسه إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر
السلبية لتغري املناخ وندرة املياه وفقدان خدمات النظم اإليكولوجية .وعلى الرغم من أن التحليالت مثل التقييمات
البيئية االسرتاتيجية ،وتقييمات األثر البيئي ،وتقييم املوارد الطبيعية جيري االضطالع هبا على حنو متزايد إال أن
إمكاانهتا مل تستغل بشكل كامل بعد .إن التكامل البيئي غري كاف إذا مل تكن هناك فوااد على القطاعات األخرى
أو إذا كانت التكاليف مفروضة على مجاعات مؤثرة يف حني تكون الفوااد موزعة على نطاق واسع يف اجملتمع
(ال خالف عليه) .وغالبا ما تكون اإلدارات البيئية أضعف من أن تنفذ إدماج السياسات البيئية .وال جيري على
نطاق واسع تطبيق أو تنفيذ آليات قانونية وإجرااية ومؤسسية فعالة من أجل إدماج السياسات البيئية (ال خالف
عليه){3-3-11 ،3-11} .

 -92ويبني حتليل للمؤشرات املتعلقة ابلسياسات أن اجلهود املبذولة واآلاثر احملققة ال تزال غري كافية حىت اليوم،

على الرغم من االبتكارات واجلهود الكبرية الرامية إىل النهوض ابلسياسات البيئية (ال خالف عليه)  -وقد

ثبت أن السياسات القاامة غري كافية ملعاجلة املشاكل البيئية املرتاكمة ،وال تزال هناك ثغرات يف السياسات يف
جماالت جدول األعمال املتعلقة مبكافحة التلوث وحتسني الكفاءة والتيطي يف جمال البيئة .وإىل جانب احلاجة
إىل سياسات أكثر طموحاً وأفضل تصميماً ،من الضروري أن تُتيذ إجراءات عاجلة ،ألن نضوب املوارد وتزايد
االنبعااثت هلما أثر ال ميكن تداركه جزاياً على النظم اإليكولوجية والصحة البشرية والتكاليف االقتصادية{ .الفصول
من  12إىل }17

 -93ومن أجل املضي بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠وأهداف التنمية املستدامة وحتقيق األهداف

البيئية املتفق عليها دولياً بشأن احلد من التلوث ،لن تكفي أنشطة التنظيف وحتسينات الكفاءة (مسلم به
لكنه انقص)  -وبدالً من ذلك ،يلزم إجراء تغيري حتويلي ،مبعىن إعادة تشكيل النظم واهلياكل االجتماعية واإلنتاجية

األساسية ،مبا يف ذلك أطرها املؤسسية وممارساهتا االجتماعية وأعرافها وقيمها الثقافية .فالتغيري التحويلي يعمل
على متكني تقرير السياسات االسرتاتيجي الذي يتسم ابلرؤية واالسرتاتيجية والتكامل وجيمع بينه وبني متكني
االبتكارات االجتماعية والتكنولوجية واملؤسسية النابعة من القاعدة إىل القمة ،واالستيدام املنهجي لليربات
املستيلصة من هذه التجارب{ .الفصل }١٨

 -94وينبغي أن تستند النماذج الناجحة للحوكمة البيئية إىل سياسات جيدة التصميم ،وإىل تنفيذها واالمتثال هلا

وإنفاذها  -وينبغي أن تويل هذه النماذج اهتماماً وثيقاً للدالال املبكرة املستمدة من العلم واجملتمع ،وأن تكفل
قدرات الرقابة املالامة واالستثمار يف نظم املعرفة ،مثل البياانت واملؤشرات والتقييمات وبرامج تقييم السياسات
وتبادهلا .وتلزم زايدة االستثمار يف نظم احملاسبة البيئية لضمان معاجلة التكاليف اخلارجية وإدماج عمليات من شأهنا
حتديد املياطر والفرق وأوجه التضارب احملتملة{ .الفصل }١٨

 -95وميكن لزايدة تطبيق النهج التحوطي ،وفقاً لالتفاقات الدولية (حسب االقتضاء) ،أن حتد من املخاطر البيئية.

وميكن للتحالفات بني املؤسسات احلكومية واملؤسسات التجارية واجملتمع املد لالتفاق على سبل معاجلة املياطر
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اجملتمعية أن حتقق تقدماً ،حىت يف ظروف عدم اليقني العايل املستوى .وسيكون التنسيق املتعدد املستوايت بني
مستويي السياسات احمللية والوطنية ابلغ األمهية يف التعجيل ابالنتقال إىل مناذج التنمية املستدامة{ .الفصل }١٨

-4

تغيري املسار الذي نسري عليه

 1-4احلاجة إىل إجراءات عاجلة ومستدامة وشاملة للجميع
 -96بدون وجود سياسات إضافية فإن من املتوقع أن تستمر االجتاهات املشهودة يف التدهور البيئي بوترية سريعة،
يتوقع أن يتحقق ما يتصل بذلك من غاايت أهداف التنمية املستدامة واألهداف البيئية املتفق عليها
وال َ
دولياً ،بشأن أمور من بينها تغري املناخ ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وندرة املياه ،واجلراين السطحي الزائد
للمغذايت ،وتدهور األراضي ،وحتمض احمليطات (ال خالف عليه) .إن األمناط احلالية لالستهالك واإلنتاج

والالمساواة غري مستدامة مما يزيد من الضغوط البيئية احلادة األخرى .ومن املتوقع أن تتحرك مؤشرات بيئية كثرية
يف االجتاه اخلاطئ .وستسبب التوقعات املتعلقة ابلنمو السكا واجتاهات التوسع احلضري والتنمية االقتصادية
زايدة كبرية يف الطلب على املوارد الطبيعية مثل األغذية والطاقة واملياه حنو عام  .٢٠٥٠ويف إطار سيناريو بقاء
األمور على حاهلا ،من املتوقع أن تزداد كفاءة استيدام املوارد يف اإلنتاج واالستهالك واحملاصيل الزراعية واستيدام
املغذايت واملياه والطاقة ،مما يقابل جزاياً الطلب على املوارد البيئية الرايسية .غري أن هذه التحسينات ستكون غري
كافية لتقليل الضغ على النظم البيئية اجملهدة ابلفعل}21-3-5 ،21-3-1{ .

 -97ومن املتوقع أن تتحسن املؤشرات املتصلة ابلتنمية البشرية ،ولكن االجتاهات غري كافية لتحقيق الغاايت ذات
الصلة (مسلم به لكنه انقص)  -ومن املتوقع حدوث حتسينات بشأن اجلوع يف العامل وإمكانية احلصول على مياه

الشرب املأمونة والصرف الصحي املالام وخدمات الطاقة احلديثة ،ولكن مازال هناك تفاوت ملحوظ يف إمكانية
احلصول على هذه اخلدمات ،وال يتوقع أن تظهر آاثر هذه التحسينات ابلسرعة الكافية لتمكني بلدان كثرية من
حتقيق غاايت أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة .ومن املتوقع أن تظل عوامل املياطر الصحية املتصلة ابلبيئة
واليت ميكن الوقاية منها ابرزة يف عام  .٢٠٣٠ومن املتوقع أن ينيفض املعدل العاملي لوفيات األطفال املتعلق
بذلك ،ولكن ليس ابلقدر الذي يكفي لكي حيقق العديد من البلدان النامية غاية هدف التنمية ذات الصلة،
وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وعالوة على ذلك ،يتوقع أن يستمر تلوث اهلواء يف التسبب يف
ماليني الوفيات املبكرة يف العقود القادمة}21-3-6 ،21-3-4 ،21-3-3 ،21-3-2{ .

 -98وبوجه عام ،ال يسري العامل على طريق حتقيق البعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام  2030واألهداف

البيئية املتفق عليها دولياً حبلول عام  .٢٠٥٠ويلزم اختاذ إجراءات عاجلة اآلن لعكس مسار هذه االجتاهات
وإعادة الصحة البيئية والبشرية إىل الكوكب (مسلم به لكنه انقص)  -وتبني التوقعات املستقبلية أن التنمية إما

تسري بب ء أكثر مما يلزم لتحقيق الغاايت أو أهنا تسري يف االجتاه اخلاطئ (انظر الشكل م ق س .)8-والتقاعس
املستمر عن ا اذ إجراءات عاجلة يؤدي إىل آاثر سلبية مستمرة وإضافية حيتمل أال ميكن تداركها ،مبا يف ذلك
على املوارد البيئية البالغة األمهية والصحة البشرية{ .الفرع  }2-2وقد تكون أمناط االستهالك واإلنتاج احلالية
أكثر تكلفة على املدى البعيد ابلنسبة لبلدان عديدة ،نظراً ألن مثن التنظيف الحقاً غالباً ما يزيد على مثن منع
األضرار اآلن ،يضاف إىل ذلك أن التنظيف الحقاً قد ال يكون ممكناً دااماً .فعلى سبيل املثال ،يزيد أي أتخري
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آخر يف اإلجراءات املتعلقة ابملناخ من تكلفة حتقيق أهداف اتفاق ابريس ،ويف وقت ما سيؤدي إىل استحالة حتقيق
تلك األهداف{4-24 ،4-21 ،3-3-21} .
الشكل م ق س :8-االجتاهات العاملية املتوقعة يف حتقيق الغاايت املتعلقة مبجموعة خمتارة من أهداف
التنمية املستدامة واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً

مالحظة العديد من غاايت أهداف التنمية املستدامة واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً أوسع نطاقاً مما هو مبني يف الشكل
أعاله ،الذي ال يقيِّم إال غاايت خمتارة أو عناصر من تلك الغاايت .وتبني الرموز الواردة يف الشكل أهداف التنمية املستدامة
ذات الصل ة .وتستند االجتاهات إىل تقييم توقعات بقاء األمور على حاهلا يف الكتاابت املنشورة بشأن السيناريوهات .وابلنسبة
لبعض عناصر الغاايت ،أتكدت االجتاهات بدراسات متعددة {اهلدف  ،13الغاايت ،١٣ ،4-6 ،1-7 ،2-3 ،1-2
 ،}5-15 ،3-14وابلنسبة للبعض اآلخر ،مل تتوافر سوى كتاابت منشورة حمدودة بشأن السيناريوهات( .الغاايت ،6-1
 ،15-2 ،14-4 ،14-1 ،6-3 ،6-2اجلدول )2-21

 2-4يلزم إجراء تغيري حتويلي واتباع هنج متكامل
 -99توجد مسارات تبني إمكانية حتقيق الكوكب السليم الالزم لتحقيق التنمية املستدامة (مسلم به لكنه انقص)

 وتتضمن الكتاابت املنشورة سيناريوهات عديدة توفر معلومات عن الطرق اليت ميكن هبا حتقيق أهداف التنميةاملستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً ذات الصلة .وتؤكد هذه املسارات
على عدد من التحوالت الرايسية يف سياق املضي قدماً لبلوغ كوكب سليم .وهي مرتبطة بتحقيق أمناط االستهالك
واإلنتاج املستدامني فيما يتعلق ابلطاقة والغذاء واملياه من أجل توفري إمكانية حصول اجلميع على هذه املوارد ،مع
منع تغري املناخ وتلوث اهلواء وتدهور األراضي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة املياه واالستغالل املفرط وتلوث
احمليطات .وهي تشمل تنفيذ تغيريات يف أمناط احلياة وتفضيالت االستهالك وسلوك املستهلكني من جهة ،واألخذ
بعمليات اإلنتاج األنظف وكفاءة استيدام املوارد والفصل بني استيدام املوارد والنمو االقتصادي ومسؤولية
الشركات واالمتثال ،من جهة أخرى}22-3{ .
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ويلزم إجراء تغيريات حتويلية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة

األطراف واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً ذات الصلة .وهذه تتجاوز ما ميكن حتقيقه بواسطة السياسات
البيئية وحدها (مسلم به لكنه انقص) -ويشري معدل التغري يف املسارات إىل أن السياسات البيئية اإلضافية وحدها
لن تكفي .ويلزم إجياد مزيج من التحسينات واالبتكارات االجتماعية والتكنولوجية ،تيسرها تدابري سياساتية فعالة
وجهود للتعاون من املستوى احمللي إىل املستوى الدويل}22-4-1{ .

 -101ومن املمكن حتقيق الغاايت املتعلقة بتغري املناخ واحلد من تلوث اهلواء وتوفري الطاقة املستدامة للجميع.

وميكن أيضاً اجلمع بني التدابري بطرق خمتلفة ،ولكن يلزم تنفيذها بسرعة وبقدر ال نظري له (ال خالف عليه).
وهذا يشمل االستثمار يف سبل احلصول على الطاقة ،وحتسني تطوير وتنفيذ التحسينات يف كفاءة استيدام الطاقة،
وإدخال تغيريات على أسلوب احلياة ،والتعجيل إبدخال أنواع التكنولوجيا اليت تتميز ابنبعااثت منيفضة من غازات
االحتباس احلراري (مبا يشمل الطاقة األحيااية املستدامة ،والطاقة احليوية املنتجة بشكل منصف ،والطاقة
الكهرمااية ،والطاقة الشمسية ،وطاقة الرايح ،واحتجاز الكربون و زينه) ،ومكافحة تلوث اهلواء ،واحلد من
االنبعااثت وزايدة معدالت إزالة انبعااثت غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ من استيدام األراضي وتغري
استيدام األراضي والغاابت (مبا يشمل انبعااثت غازات االحتباس احلراري من غري اث أكسيد الكربون الصادرة
عن قطاع الزراعة) .وتتميز املسارات املتسقة مع اتفاق ابريس بتيفيض كثافة انبعااثت الكربون يف االقتصاد العاملي
بنسبة ترتاوح بني  ٤و ٦يف املااة سنوايً بني وقتنا هذا والعام ( 2050مقارنة بنسبة  ١إىل  ٢يف املااة يف
السنة عادة) ،مما سيقلل من انبعااثت غازات االحتباس احلراري لنظم الطاقة إىل الصفر تقريباً حبلول عام
{2-3-22} .٢٠٥٠

 -102وميثل القضاء على اجلوع ومنع فقدان التنوع البيولوجي ووقف تدهور األراضي أمراً ممكناً عن طريق اجلمع

بني التدابري املتعلقة ابالستهالك واإلنتاج والنفاايت وإعادة توزيع األغذية ،وبني سياسات حفظ الطبيعة

(مسلم به لكنه انقص)  -ويف العادة تتسم سيناريوهات حتقيق هذه الغاايت االجتماعية والبيئية بتحقيق حتسن
أسرع بنسبة  ٥٠يف املااة يف احملاصيل الزراعية من سيناريو العمل املعتاد ،ولكنها تعتمد اعتماداً كبرياً على التغريات
يف جانب االستهالك والتحسينات يف توزيع األغذية .وكذلك يتطلب وقف فقدان التنوع البيولوجي تدابري متعلقة
إبدارة املساحات الطبيعية واملناطق احملمية .وميكن للهياكل األساسية اإليكولوجية أن تصد عن املزارعني واجملتمعات
الريفية واحلضرية الصدمات املناخية مثل اجلفاف والفيضاانت ،و فف من آاثر تلوث املياه وتزيد إمدادات املياه،
وتعمل يف الوقت نفسه على محاية التنوع البيولوجي .وتتطلب الزراعة املستدامة أيضاً احلد من عدم التوازن
النيرتوجيين والفسفوري للتقليل من تلوث نظم املياه العذبة واملياه اجلوفية واملناطق الساحلية يف احمليطات .ويتطلب
احلد من ندرة املياه زايدة كفاءة استيدام املياه ،وزايدة زين املياه واالستثمار يف حتلية مياه البحر .ويف العادة،
تُ ِّ
ظهر السيناريوهات الطموحة الواردة يف الكتاابت املنشورة معدالت أعلى للكفاءة يف استيدام املياه عن تلك
احملققة يف سيناريوهات العمل املعتاد ،ولكنها ال تزال عاجزة عن بلوغ مستوى األمن املااي الكامل-3-22} .
{4-3-22 ،3-3-22 ،1
 -103وتوجد أوجه آتزر بني تدابري حمددة وطائفة واسعة من غاايت االستدامة ،مبا يف ذلك التدابري املتعلقة
ابلتعليم وتعزيز االستهالك املستدام ،وخاصة الغذاء الصحي ،واحلد من تلوث اهلواء (ال خالف عليه) .ويرتب
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حتسني التعليم ،ال سيما ابلنسبة للنساء والفتيات ،ارتباطاً قوايً بصفة خاصة ابلنتااج الصحية والنمو االقتصادي
واحلد من الفقر وحتسني اإلدارة البيئية .وتتطلب منتجات اللحوم مساحات أرايف أكثر مما تتطلبه احملاصيل (انظر
الشكل م ق س .)4-ومن مث فإن تعزيز النظم الغذااية الصحية واملستدامة ،واحلد من هدر األغذية يف كل من
البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو ،واعتماد ممارسات زراعية مستدامة سيسهم يف تلبية االحتياجات الغذااية
لعدد  ١٠-٩باليني شيص من املتوقع أن يعيشوا على هذا الكوكب يف عام  .٢٠٥٠ولدى القيام بذلك ،ميكن
حتقيق التآزر بني حتسني الصحة والتغذية ،مع احلد من فقدان التنوع البيولوجي ،وتعزيز إصالح املواال ومنع تدهور
األراضي وندرة املياه .وسيؤدي التيلص التدرجيي من استيدام الوقود األحفوري واالنتقال حنو أنواع وقود ذات
انبعااثت كربونية أقل ،مبا يف ذلك الطاقة احليوية املستدامة ،إىل حتقيق منافع مشرتكة هامة ،بتحقيق غاايت املناخ
ونوعية اهلواء على حد سواء ،وسينطوي العنصر األخري أيضاً على أوجه للتآزر من حيث حتسني صحة البشر،
وزايدة اإلنتاج الزراعي ،واحلد من فقدان التنوع البيولوجي}22-4-2{ .
 -104وتوجد أيضاً إمكاانت حمتملة للمفاضلة بني حتقيق خمتلف غاايت االستدامة .ومتثل عمليات التخفيف
من آاثر تغري املناخ املنفذة على اليابسة ،مثالً الطاقة احليوية وإنتاج احملاصيل والتكثيف الزراعي من التدابري
األساسية لتحقيق الغاايت املتعلقة ابملناخ والغذاء على التوايل ،ولكن ميكن أن تكون هلا آاثر ضارة كبرية على

غاايت بيئية أخرى يف حال عدم إدارهتا بعناية (ال خالف عليه)  -ولئن كانت معظم السيناريوهات اليت تتماشى
مع اتفاق ابريس تعتمد على تدابري التيفيف القاامة على األنشطة الربية ،فإن استيدامها يزيد الطلب على
األراضي ،ومن مث قد يكون هلا أتثري كبري على أمناط استغالل األراضي فتؤدي يف النهاية إىل ارتفاع أسعار املواد
الغذااية ،مما سيؤثر بدوره على األمن الغذااي .وستؤدي زايدة احملاصيل الزراعية إىل حتسني توافر األغذية عموماً
و فيف الضغ على األراضي الطبيعية .ومن شأن تطبيق ممارسات زراعية غري مستدامة أن يؤدي إىل تدهور
األراضي وعوز األكسجني ،وتكاثر الطحالب الضارة وفقدان التنوع البيولوجي وزايدة انبعااثت غازات االحتباس
احلراري}22-4-2{ .

 -105ومثة أمهية ابلغة لفهم الُتابط بني التدابري والغاايت من أجل التنفيذ املتآزر واتساق السياسات (ال خالف
عليه) –ومن شأن اتباع هنج متكاملة أن ِّ
ميكن من فهم أوجه التآزر والتعامل مع املفاضالت احملتملة من أجل
حتقيق الغاايت البيئية يف آن واحد}22-4-2{ .

 3-4االبتكار من أجل التحول النُظُمي الشامل الالزم لتحقيق األهداف البيئية
 -106ميكن للسياسات الطموحة املنسقة ،املقُتنة ابالبتكار االجتماعي والتكنولوجي ،أن متكن من حتقيق
أهداف التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف واألهداف البيئية ذات الصلة املتفق عليها

دولياً (مسلم به لكنه انقص)  -وتتطلب املسارات التحويلية إىل التنمية املستدامة ما يلي ’ ‘1وجود رؤية إلرشاد
االبتكار املنهجي من أجل حتقيق االستدامة؛ ’ ‘2االبتكار االجتماعي والسياسايت؛ ’ ‘3اإلهناء التدرجيي
للممارسات غري املستدامة؛ ’ ‘4جتريب السياسات؛ ’ ‘5إشراك ومتكني خمتلف اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك
اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية .وميكن التباع هنج متكاملة أن يساعد يف التعامل مع أوجه التآزر واملقايضات
احملتملة بني خمتلف السياسات والتدابري .وميكن لوجود رؤية للتنمية املستدامة والقيادة أن ِّ
ينش الدعم الشعيب.
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وتشمل أمثلة السياسات املتكاملة لتحقيق أهداف االستدامة توفري احلوافز االقتصادية ،مبا يف ذلك إزالة اإلعاانت
الضارة بيئياً ،وحتسني هياكل األسعار ،وفريف ضرااب من أجل استيعاب التكاليف االجتماعية والبيئية-3{ .
}24
 -107وتوجد مشاريع حتويلية وحلول مبتكرة ميكنها أن تساعد بشكل مجاعي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

وأهداف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً (غري حمسوم)  -ويلزم إجياد
ابتكارات اجتماعية وسياساتية وتكنولوجية .وعلى الصعيد احمللي ،توجد ابلفعل مشاريع حتويلية وحلول مبتكرة
كثرية ميكن تعزيزها على النحو املناسب .ويكشف استعرايف املبادرات النابعة من القاعدة إىل القمة عن أفكار
وإجراءات وبرامج تسعى إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتشمل طاافة واسعة من أصحاب املصلحة من
القطاعني العام واخلاق ،منها ما يلي ’ ‘1احللول القاامة على الطبيعة ،مبا يف ذلك تلك اليت تعتمد على معارف
الشعوب األصلية ،مثل البنية التحتية اإليكولوجية واستعادة البيئة اإليكولوجية؛ ’ ‘2االبتكار يف الرصد واإلبالغ،
مبا يشمل نظم رصد األريف لتحسني املعلومات عن الظروف البيئية ،ومبادرات البحث العلمي اجملتمعي اليت تشرك
املواطنني يف رصد البيئة واليت تشمل تطبيق أنواع التكنولوجيا ال مركزايً من أجل تثقيف املواطنني وإشراكهم (مثل
التطبيقات الشبكية اليت تتيح للمواطنني رصد نوعية املياه واإلبالغ عن املشاكل إىل الوكاالت احلكومية املعنية)،
واحملاسبة عن رأس املال الطبيعي اليت جتمع بني العناصر االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ ’ ‘3ابتكارات االقتصاد
الدااري والتشاركي اليت تنطوي على زايدة الكفاءة يف استيدام املوارد ،وال سيما من خالل األخذ بنماذج جديدة
لألعمال التجارية لتحسني التعامل مع نفاايت عمليات اإلنتاج واالبتكارات األخرى املتعلقة بتبادل السلع
واخلدمات بني األقران؛ ’ ‘4االبتكارات والسياسات اليت تساعد على احلد من املواد السامة والنفاايت الصلبة ،مبا
يف ذلك النفاايت البالستيكية؛ ’ ‘5حتسني الوعي العام وبناء املهارات ذات الصلة عن طريق التثقيف ابالستدامة
والتثقيف البيئي؛ ’ ‘6الرتكيز على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وإجياد احللول اليت تعزز املعاملة العادلة للجميع
من املستوى احمللي إىل الساحة العاملية؛ ’ ‘7املدن الذكية املستدامة اليت تستيدم ،مثالً ،أنواع التكنولوجيا الرقمية
احلديثة إلشراك املواطنني والتواصل معهم يف التصدي للتحدايت الرايسية اليت تواجه االستدامة يف املدن ،مثل
النقل ،وأمناط االستهالك ،والطاقة ،والتغذية ،واملياه وإدارة النفاايت{1-11-23 ،7-17} .

 -108ومثة أمهية حامسة لالستثمارات املالية وإشراك األفراد واألعمال التجارية وغري ذلك من أصحاب املصلحة
غري احلكوميني لتحقيق هذه اخلطة (مسلم به لكنه انقص)  -وميكن التيلص تدرجيياً من املنتجات والعمليات

الصناعية غري املستدامة عن طريق إدخال ما يلي ’ ‘1آليات تنظيمية جديدة لوضع املعايري (مثالً أتمني حقوق
حيازة األراضي)؛ ’ ‘2آليات مالية لتعزيز استدامة االستثمار (على سبيل املثال ،يف كهربة الريف) ،وحتسني كفاءة
استيدام املواد الكيميااية وتقليل املواد الكيميااية الضارة إىل أدىن حد ممكن ،واحتساب املياطر املتعلقة ابلسوق
وغري املتعلقة ابلسوق وأثرها؛ ’ ‘3التثقيف البيئي والتثقيف يف جمال التنمية املستدامة من أجل تعزيز الوعي
والكفاءات الالزمة خليارات املستهلكني املوجهة ابالستدامة ،ومباشرة األعمال احلرة ،ومضاعفة املسؤولية
االجتماعية للشركات ،وتعزيز النماذج التجارية القادرة على االستمرار؛ ’ ‘4استكشاف وتعزيز السبل اليت تتيح
الفرق جلميع أصحاب املصلحة أن يشاركوا يف اقتصاد الرفاه؛ ’ ‘5التغلب على مجود أنواع التكنولوجيا غري
املستدامة القاامة واملصاحل اخلاصة ’ ‘6الصكوك االقتصادية اليت حتدد تكلفةً للتلوث{3-24 ،11-23} .
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 -109ويتطلب التغيري التحويلي إجياد سياسات تكيفية وهتيئة بيئة مواتية لالبتكارات املتخصصة وإزالة احلواجز اليت
حتول دون التغيري (مسلم به لكنه انقص)  -ومن شأن التغيريات السياسية واملؤسسية والتغريات يف من احلياة أن
متكن االنتقال املستدام والشامل إىل االستدامة البيئية .ويهيئ جتريب السياسات على النطاق احمللي حيزاً لتفصيل
السياسات واالبتكار املرصود عن كثب ،كما يسمح إبدراج نظم املعارف احمللية واألصلية لتحسني اإلدارة البيئية.
وكذلك توفر سبل التعويض عن التدهور البيئي بواسطة آليات قانونية مثل اللجوء إىل احملاكم والعدالة آلية هامة
لضمان وصول اجلميع إىل بيئة نظيفة وصحية للجميع}2-24 ،11-23} .

 -110وميكن للنهج التشاركية أن تساعد صانعي القرارات واجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة على حتديد والتماس
حلول ابتكارية من أجل حتقيق االستدامة (مسلم به لكنه انقص)  -وميكن أن توفر النهج التشاركية والشعبية
جمموعة مفيدة من املبادرات والرؤى واملسارات واحللول التطلعية اليت يطرحها أصحاب املصلحة لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف .وهذا يتضمن االبتكار الشامل للجميع ،الذي تكون فيه
وعب فيه العوامل اخلارجية .وعالوة على ذلك ،ميكن أن تسل هذه
السلطة وصنع القرار ال مركزيني نسبياً وتُستَ َ
النهج الضوء على الثغرات ومواطن النقص يف اإلنصاف يف التوزيع واملسؤولية والقدرة على معاجلة املشاكل البيئية
العاملية وحلوهلا .وميكن للنهج القاامة على املشاركة أن تساعد على توفري احللول املالامة للسياق .فعلى سبيل
املثال ،فإن الطاقة املتجددة وشبكات الكهرابء املصغرة الالمركزية تتفقان متاماً مع الكثري من الرؤى املستدامة اليت
تنطلق من القاعدة إىل القمة وتتحدى العمليات املركزية واسعة النطاق النتقال الطاقة اليت تقوم على مناذج تقليدية.
ومن املهم مراعاة االختالفات اإلقليمية واجلنسانية وغري ذلك من اخلصااص الدميغرافية لتقييم املشاكل ومعاجلتها،
مبا يشمل احلاجة إىل بياانت مصنفة .ويتطلب تصميم وتنفيذ السياسات املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة مواءمة
الرفاه اجلماعي للجهات الفاعلة من املستوى احمللي إىل املستوايت األخرى ،مع إيالء االعتبار بوجه خاق
الحتياجات الفئات الضعيفة والفئات األكثر هتميشاً يف اجملتمع .وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
تكون عامالً دافعاً حنو التغيري ،إذا أمكن تقليل املياطر ،مثل اخلصوصية ،إىل أدىن حد ممكن،2-9-23} .
{5-3-24 ،14-23

 -111ويلزم تعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً ،لتناول هذه اخلطة (ال خالف
عليه) -ويتسم التعاون والدعم الدوليان ،ابالقرتان مع االلتزام املايل والتمويل الدويل ،أبمهية ابلغة إذا أريد هلذه اخلطة

أن تتحقق .وتشمل حلول احلوكمة الفعالة لتحسني التعاون والتنسيق على عدة مستوايت وبني العديد من البلدان
عرب خمتلف النطاقات حتسني إدارة أوجه الرتاب من أجل احلد من التفاوت بني األقاليم .وتشكل املعاهدات البيئية
الثنااية واجلماعية واملتعددة األطراف آليات هامة للحوكمة من أجل حتقيق التنمية املستدامة الشاملة للجميع على
نطاق النظم املعرفية}23-14 ،19-1 ،11-4{ .

 4-4املنافع اليت ستنشأ عن اتباع مسارات أكثر استدامة مستقبالً
 -112االستثمارات يف السياسات اليت تعاجل القضااي البيئية تعزز الصحة والرفاه البشريني كما تعزز االزدهار
وقدرة اجملتمعات على التكيف (ال خالف عليه) .إن تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية املستدامة أمر ضروري

حلل املشاكل البيئية وكفالة احلماية البيئية ،وخباصة يف البلدان النامية .والغريف من املسارات املستدامة املقبلة هو
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إجياد ’’كوكب سليم وأانس أصحاء‘‘ .فوجود كوكب سليم سيؤدي إىل وجود سكان يعيشون حياة أطول وأوفر
صحة ،فقرابة ربع مجيع الوفيات على الصعيد العاملي يف عام  ٢٠١٢ميكن أن تعزى إىل خماطر بيئية ميكن تعديلها،
وحيدث اجلزء األكرب منها يف صفوف الفئات السكانية اليت تعيش يف أوضاع هشة ويف البلدان النامية .وميكن
لتحقيق غاايت أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابجلوع واحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف
الصحي وخدمات الطاقة احلديثة ،أن يقلل وفيات األطفال دون سن اخلامسة املتعلقة بسوء التغذية واإلسهال
والتهاابت اجلهاز التنفسي السفلي أبكثر من  ٤٠٠ ٠٠٠طفل سنوايً حبلول عام  .٢٠٣٠وعالوة على ذلك فإن
تلوث اهلواء هو أكرب املياطر الصحية البيئية ومن املتوقع أن يستمر يف التأثري الضار بشدة على الصحة ،حيث
تشري تقديرات وردت يف دراسات للسيناريوهات حبدوث ما بني  4.5و ٧ماليني حالة وفاة مبكرة حبلول منتصف
القرن ،يف إطار سيناريو بقاء األمور على حاهلا .وميكن للسياسات اجلامعة للمناخ وتلوث اهلواء أن تقلل هذه
األرقام بدرجة كبرية{4-24 ،12-23 ،5-3-22 ،2-3-22 ،6-3-21 ،3-3-21 ،1-4-5} .
 -113ويعود حتسني النتائج الصحية بفوائد اقتصادية كبرية (من خالل إجياد قوة عاملة أكرب حجماً وأكثر

صحة) ،فضالً عن اآلاثر الدميغرافية (مسلم به لكنه انقص)  -وميكن للفوااد الصحية املشرتكة للحد من انبعااثت

غازات االحتباس احلراري وملواثت اهلواء أن تفوق تكاليف التيفيف منها .فعلى سبيل املثال ،تُقدرر الوفورات
احملققة يف جمال الصحة العاملية عند بلوغ هدف الم م  2درجة مئوية حبوايل  ٥٤تريليون دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة ،مقارنة بتكاليف السياسات العاملية البالغة حوايل  ٢٢تريليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة .ومن
املرجح أن يؤدي اخنفايف وفيات األطفال والوفيات النفاسية ،وال سيما حني يقرتن بتعليم اإلانث وحصوهلن على
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا يشمل وساال منع احلمل احلديثة ،إىل معدالت أقل لليصوبة يف األجل
األطول ،مما حيد من النمو السكا  ،وهو أحد أهم العوامل الرايسية املؤدية إىل تدهور البيئة ،مما يؤكد أن األشياق
األصحاء ميكنهم أيضاً أن يدعموا إجياد كوكب سليم{4-24 ،5-3-22 ،3-2} .

-5

تسيري املعرفة من أجل العمل

 1-5يتيح توافُر البياانت احملسنة واملعارف األكرب األخذ إبجراءات وحلول أفضل وأكثر فعالية يف أماكن أكثر
 -114على الرغم من أن اإلجراءات جيب أن تتخذ استناداً إىل املعارف املتوفرة ابلفعل إال أن العامل ُيتاج إىل بياانت

ومعلومات وحتليالت ومعارف وعلوم ميكن للجميع الوصول إليها من أجل تعزيز وتوجيه ما يلزم القيام به من
أجل حتقيق االستدامة على مستوى مجيع األبعاد البيئية (مسلم به لكنه انقص) -وسيتطلب حتقيق أهداف

التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً والغاايت القاامة على
أساس علمي ،اتباع هنج متكامل يراعي الرتاب بني خمتلف العناصر البيئية وغري البيئية ،ابالستناد إىل إعداد البياانت
املصنفة وإدراج املعارف التقليدية ومشاركة املواطنني يف البحث العلمي .ويتعني أن حيظى حتقيق أهداف وغاايت
التنمية املستدامة ابملتابعة واالستعرايف ،ابستيدام املؤشرات العاملية ،اليت تكملها مؤشرات على الصعيدين الوطين
واإلقليمي ،وال بد من العمل على وضع خطوط األساس لتلك الغاايت اليت ال تتوفر هلا بياانت أساسية وطنية
وعاملية حىت اآلن .وميكن للبياانت والتحليالت املتكاملة أن ترتب االحتياجات حسب األولوية ،وتصيغ سياسات
فعالة وتعزز رصد النتااج وتقييمها}25-1 ،3-1{ .
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 -115وأدى التقدم احملرز يف مجع اإلحصاءات الرمسية واألدلة األخرى اليت تغذي نظم املعلومات اجلغرافية من
أجل رصد البيئة واحملاسبة عنها إىل توسيع نطاق املعارف ،مع تسليط الضوء على الثغرات يف البياانت يف

كل جمال من اجملاالت البيئية (ال خالف عليه) -وهذه الثغرات حتد من قدرتنا على صياغة وتنفيذ احللول

السياساتية .وسيساعد توفر املزيد من البياانت يف رب الناس ابلبيئة .ومثة أمهية حيوية لبياانت السالسل الزمنية يف
هذا الصدد ،ألهنا تشكل األساس لرصد التغيري .وميكن ترمجة مجع البياانت املوحدة العادية إىل إحصاءات ومؤشرات
تسل الضوء على أوجه الضعف داخل اجملتمعات احمللية وفيما بينها .والبياانت املصنفة اليت تضم معلومات حبسب
نوع اجلنس واألصل اإلثين والعرق والدخل والعمر واملنطقة اجلغرافية حتدد االختالفات البالغة األمهية وتعزز الفعالية
يف تصميم السياسات}3-7 ،3-5{ .

 -116وابإلضافة إىل سد الفجوات املعرفية ابلبياانت اجلديدة ،ميكن حتقيق مكاسب هائلة من توحيد ما هو
قائم من البياانت املبعثرة املتوزعة يف أماكن كثرية واليت يصعب اجلمع بينها أو مقارنتها ،ومن حفظ تلك

البياانت وتنسيقها وزايدة فرص الوصول املفتوح إليها (ال خالف عليه)  -وسيلزم توفري األطر واملبادرات
املشرتكة واإلرادة السياسية الالزمة لدمج مصادر البياانت واالستفادة بشكل أفضل مما هو متاح منها .ويف هذا
السياق ،يشكل إطار تطوير إحصاءات البيئة ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ونظام احلساابت القومية ،أطراً
إحصااية قوية توافقية اآلراء وأساليب منهجية ميكن أن تُعتَ َمد على نطاق واسع (انظر الشكل م ق س.)9-
وهناك ضرورة لرتشيد البياانت القاامة واليت ُِّ
مج َعت مؤخراً ،على حد سواء ،من أجل وضع املؤشرات}3-3{ .

 -117ويتمثل أحد العوامل الرئيسية لتوافر البياانت يف مدى إمكانية قياس مؤشر ما عن طريق رصد األرض
(ال خالف عليه) -وسيعين حدوث ثورة يف جودة بياانت رصد األريف وفعاليتها من حيث التكلفة أن املؤشرات
اليت ميكن قياسها عن بمُ ْعد ستغطي نطاقاً مكانياً أكرب بكثري من تلك اليت ال ميكن قياسها .فعلى سبيل املثال،
ميكن للسواتل أن توفر تقديرات إلزالة الغاابت وتغري استيدام األراضي بدقة متزايدة ،ولكنها ال تستطيع أن ترصد
كل جوانب بيئات احمليطات الكاانة حتت السطح .وتندر البياانت بشكل خاق فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي،
الذي يقاس غالباً ابلرصد املوقعي والتحليالت اجلينية .وتفتقر أيضاً بعض العناصر املتعلقة ابملياه العذبة ،مثل املياه
اجلوفية واستيدام املياه ،إىل البياانت بسبب وجود حتدايت يف القياس .وسيتزايد حتماً االنفصام يف حجم البياانت
املستشعرة عن بعد مقابل البياانت املوقعية مع حتسن أنواع تكنولوجيا رصد األريف}3-4{ .
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الشكل م ق س :9-مدى اعتماد نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية

املصدر األمم املتحدة ( .)٢٠١٨التقييم العاملي للمحاسبة البيئية-االقتصادية واإلحصاءات الداعمة .٢٠١٧

 -118يساعد توافر البياانت األكثر مشوالً للجميع املتاحة لالطالع عليها حبرية يف حتقيق اإلنصاف والشفافية

واالستخدام األمثل للبياانت من أجل حتقيق االستدامة والتنمية (مسلم به لكنه انقص)  -واكتسبت

حركة ’’البياانت املفتوحة ‘‘ ( )Open dataزمخاً كبرياً يف السنوات األخرية ،حيث تعمل على إاتحة البياانت حبرية
للجميع .ويعد التعليم عنصراً أساسياً للوصول إىل البياانت وينبغي للبلدان أن تتبع هنج التفكري املستقبلي يف بناء
القدرات الالزمة لتحليل وتفسري البياانت البيئية .وابلنسبة لتدابري عديدة ،يوجد قدر كبري من عدم التوازن يف
الوصول إىل البياانت بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية .وهذا يسهم يف التفاوت العاملي يف قدرة األمم
على فهم البيئة وآاثرها على الصحة البشرية ،واستيدام البياانت البيئية لتحقيق املكاسب االجتماعية
واالقتصادية{2-2-25} .
 2-5الفرق املتاحة من مصادر البياانت املستجدة وثورة مناذج نظم التفاعالت األرضية البشرية
 -119ميكن ملصادر البياانت املستجدة ،مثل مناذج رصد األرض ومناذج نظم التفاعالت األرضية البشرية ،حني
تضاف إىل البياانت االجتماعية واالقتصادية والتحليالت السياقية ،أن متكن من اختاذ قرارات أفضل يف جمال

السياسات من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف (مسلم به لكنه
انقص)  -وتبزغ ’’البياانت الضيمة ‘‘ ( )Big dataاليت تتولد من خالل النهج وأنواع التكنولوجيا اجلديدة ،كمورد

قيِّم من شأنه أن يثري عمليات التقييم البيئي .ويستطيع الذكاء االصطناعي والتحليالت التكنولوجية املتطورة ،مبا
يشمل الطرااق احلسابية وامليكانيكية وأساليب الربجمة ،أن ينهض ابملعلومات القاامة على األدلة الالزمة ال اذ
القرارات ،األمر الذي يشكل جزءاً مما يطلق عليه البعض اسم ’’الثورة الصناعية الرابعة‘‘ .وتوجد إمكاانت هاالة
للنهويف ابملعارف البيئية إذا أمكن تسيري البياانت الضيمة وحبثها بفعالية .ومثة أمهية ابلغة لتوطيد أواصر التعاون
بني القطاعني العام واخلاق ،وخباصة الشركات الكربى املشاركة يف مجع البياانت الضيمة ،من أجل تعزيز احللول
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املنصفة واجملدية اقتصادايً .وجيري ابستمرار تطوير وصقل الربوتوكوالت املتعلقة ابستيدام البياانت الضيمة ،ولكن
الوترية اهلاالة اليت تتطور هبا البياانت الضيمة هتيئ احتماالت لسوء التفسري وإساءة االستعمال ،مما يثري قضااي
األخالقيات واخلصوصية واحلماية اليت تتطلب اهتمام السياسات العامة على وجه العجلة}25-1-2{ .
 -120وينبغي أن تتيح تكنولوجيا االستشعار املستقبلية التصنيف املفصل للبياانت املستمدة من املعلومات

املكانية والدميغرافية (مسلم به لكنه انقص)  -وميكن ملزيج من السواتل والشبكات اهلوااية واألرضية أن يساعد
على رصد آ تقريباً للتطورات واألثر على الصعد احمللي واإلقليمي والعاملي .وميكن للبياانت واملعلومات الناجتة
عن ذلك ،إىل جانب اهلياكل األساسية الرقمية الناشئة بسرعة ،أن تتيح االستجابة السريعة للظروف املتغرية .بيد
أن حتقيق هذه الفوااد يتوقف على احلوكمة والظروف الوطنية املالامة جلمع البياانت وجتهيزها وحفظها واستيدامها،
مع اجلمع بني البياانت البيئية واملعلومات االجتماعية واالقتصادية املتصلة ابلسياق{2-1-25} .

املستشعرة عن بعد ،فإن مشاركة
 -121ولئن كان رصد األرض هو املساهم الرئيسي يف البياانت الضخمة
َ
املواطنني يف البحث العلمي مت ِِكن إضافة بياانت موقعية من مصادر متفرقة على حنو حسن التوقيت وفعال
من حيث الكلفة (ال خالف عليه) -و ِّ
متكن مشاركة املواطنني يف البحث العلمي ،عندما تقرتن أبنواع التكنولوجيا

الناشئة من قبيل أجهزة االستشعار الذكية واألجهزة احملمولة والتطبيقات الشبكية ،من مجع وحتليل كميات كبرية
من البياانت ذات املرجعية اجلغرافية إلرشاد ودعم ا اذ القرارات وتثقيف اجلمهور بشأن القضااي البيئية وتعزيز
املشاركة العامة .بيد أن هناك حتدايت كبرية تتمثل يف ضمان مالءمة نوعية البياانت العلمية املستمدة من البحوث
العلمية للمواطنني ومدى متثيلها وإمكانية حتليلها بشكل سليم ،ويف نشر النتااج على حنو فعال}1-1-25} .

-122

ومتثل املعارف التقليدية أحد املوارد قليلة االستغالل عاملياً اليت ميكن أن تكمل املعارف القائمة

على العلم (ال خالف عليه) -ويف عام  ،2007جاء إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
ليساعد الشعوب األصلية على توثيق معارفها وإحيااها وتعزيزها ،غري أن بناء القدرات الزم لتطوير املمارسات
للتعامل مع مجع املعلومات وإدماج املعارف التقليدية يف النظم املعرفية األخرى .وقد أدى العمل التعاو بني
أصحاب املعارف التقليدية واألوساط األكادميية واحلكومات إىل إجياد عمليات وإجراءات وأدوات مبتكرة إلعداد
البياانت وإنتاج املعارف وإثرااها ،مما يساعد على فهم البيئة والعناية هبا}25-1-3{ .

 -123وجدير ابلذكر أن الثغرات يف البياانت ستشكل واقعاً مستمراً يف املستقبل املنظور ،وينبغي أال تؤخر
اإلجراءات العاجلة (ال خالف عليه)  -وال ميكن ملقرري السياسات على مجيع املستوايت أن ينتظروا البياانت
اجلديدة قبل أن تبدأ ابلعمل ،ولكن ينبغي هلم أن ينفذوا اإلدارة القاامة على األدلة استناداً إىل املعارف احلالية،
وميكنهم بعد ذلك أن يتكيفوا وأن يتجاوبوا عند توافر أي معارف جديدة .وينبغي أن تستوعب احلكومات واجملتمع
املشهد املتغري للبياانت ،وأن يقوما بتيسري تنمية املهارات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واألخذ بنهج كلي
يف استيدام البياانت واألدوات املعرفية القاامة والناشئة ،على حد سواء}25-2-4{ .
 -124وميثل التعاون الدويل وتبادل البياانت واملعلومات املستمدة من شبكات الرصد على األرض ويف الفضاء
عاملني أساسيني للنجاح (ال خالف عليه)  -وهناك ضرورة ملواصلة االستثمار يف التعليم والتدريب للجيل التايل

من اخلرباء وصانعي القرارات من أجل احلفاظ على وترية التقدم احملرز بشأن التحدايت املتعددة األجيال املرتبطة
مبوضوع ’’كوكب سليم ،أانس أصحاء ‘‘الذي تدور حوله الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية}25-3{ .
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 3-5سبل املضي قدماً
 -125حددت الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العاملية الكثري من التحدايت والفرص اليت يواجهها العامل اليوم
وسبل املضي قدماً من اليوم وحىت عام  ،2030وما بعده حىت عام  - 2050وهتيئ الثورة اجلارية يف جمال
البياانت واملعارف جبميع أنواعها على املستوايت احمللية والوطنية واملتعددة اجلنسيات ،فرصة لزايدة قدرتنا على
التصدي للتحدايت البيئية وحتدايت احلوكمة وللتعجيل إبحراز التقدم .واألهم من ذلك هو ضرورة ا اذ تدابري
جريئة وعاجلة ومستدامة وشاملة جتمع األنشطة البيئية واالقتصادية واالجتماعية على مسارات هتدف إىل حتقيق
أهداف التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً والغاايت األخرى
القاامة على العلم.
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املراجع
 العالقة بني صحة الكوكب والصحة البشرية:1-الشكل م ق س

خمط تكاملي من إعداد املؤلفني
 مؤشر الكوكب احلي العاملي:2-الشكل م ق س
World Wide Fund for Nature (2018). Living Planet Report 2018: Aiming Higher. Gland, Switzerland.
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1187/files/original/LPR2018_Full_Report_Spreads.pdf.

). سويسرا، غالند. استهداف مستوايت أعلى٢٠١٨ )؛ تقرير الكوكب احلي لعام2018( (الصندوق العاملي حلفظ الطبيعة
 خريطة تبني احلد األقصى لإلجهاد احلراري املشهود يف حدث االبيضاض العاملي للشعاب املرجانية:3-الشكل م ق س
2017-2014 يف الفُتة
United States National Oceanic and Atmospheric Administration (2017). Coral bleaching during and since the 2014–
2017 global coral bleaching event: status and an appeal for observations.
https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/analyses_guidance/global_coral_bleaching_2014-17_status.php

 ابيضايف الشعاب املرجانية أثناء حدث ابيضايف.)2017( (إدارة الوالايت املتحدة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي.
). ومنذ ذلك احلني احلالة الراهنة ومناشدة للمشاركة يف أنشطة الرصد2017-2014 الشعاب املرجانية العاملي يف الفرتة
 املساحة السطحية العاملية املخصصة لإلنتاج الغذائي:4-الشكل م ق س
Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017). Food and agriculture data.
http://www.fao.org/faostat/en/#home

) بياانت األغذية والزراعة.)2017( (منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Roser, M. and Ritchie, H. (2018). Yields and land use in agriculture. https://ourworldindata.org/yields-and-land-use-inagriculture.

 موجز التقدم العاملي احملرز يف توفري خدمات مياه الشرب األساسية واألثر غري املتناسب على املرأة:5-الشكل م ق س
يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى اللوايت ما زلن يفتقرن إىل إمكانية احلصول على خدمات مياه الشرب األساسية
United Nations Children's Fund and World Health Organization (2012). Progress on Drinking Water and Sanitation:
2012 Update. United Nations Children's Fund and World Health Organization.
https://www.unicef.org/publications/files/JMPreport2012(1).pdf.
World Health Organization and United Nations Children's Fund (2017). Safely Managed Drinking Water: Thematic
Report on Drinking Water 2017. Geneva. https://washdata.org/report/jmp-2017-tr-smdw.

 التقدم احملرز بشأن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.)٢٠١٢( (منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية
). منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية.2012 حتديث عام
 مياه الشرب اليت تدار بطريقة مأمونة تقرير مواضيعي بشأن.)2017( (منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
). جنيف.2017 مياه الشرب لعام
 االخنفاض يف حجم اجلليد البحري يف القطب الشمايل حبسب العمر:6-الشكل م ق س
United States National Snow and Ice Data Center (2017). Arctic Sea Ice 2017: Tapping the Brakes in September.
National Snow and Ice Data Center http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/10/.
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(مركز الوالايت املتحدة الوطين لبياانت الثلج واجلليد ( .)٢٠١٧اجلليد البحري يف املنطقة القطبية الشمالية لعام  ٢٠١٧استيدام
الكوابح يف أيلول/سبتمرب).
(املركز الوطين لبياانت الثلج واجلليد).
الشكل م ق س :7-االجتاهات املشهودة يف عدد األحداث الطبيعية املتصلة ابخلسائر
Munich Re (2017). Natural Disasters: The Year in Figures.
https://natcatservice.munichre.com/events/1?filter=eyJ5ZWFyRnJvbSI6MTk4MCwieWVhclRvIjoyMDE3fQ%3D%3
D&type=1.

(شركة ميونيخ إلعادة التأمني ( .)٢٠١٧الكوارث الطبيعية العام يف أرقام).
الشكل م ق س :8-االجتاهات العاملية املتوقعة يف حتقيق الغاايت املتعلقة مبجموعة خمتارة من أهداف التنمية املستدامة
واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً

خمط تكاملي من إعداد املؤلفني
الشكل م ق س :9-مدى اعتماد نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
United Nations (2018). Global Asssment of Environmental-Economic Accounting and Supporting Statistics 2017.
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3h-2017-Global-Assessment-of-EnvironmentalEconomic-Accounting-E.pdf.

(األمم املتحدة ( .)٢٠١٨التقييم العاملي للمحاسبة البيئية واالقتصادية واإلحصاءات الداعمة لعام .٢٠١٧
___________
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