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  من جدول األعمال املؤقت (أ) ٥البند 

  *حالة البيئة: ت العامةقضايا السياسا

 حالة البيئة

 تقرير المدير التنفيذي

  موجز
يوجز هذا التقرير القضايا العلمية وقضايا السياسات العامة الرئيسية املنبثقة عن تقييم أنشطة اإلنذار املبكر 

ليت ينبغي أن يوجه إليها انتباه مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم لربنامج األمم املتحدة للبيئة ا
  املتحدة للبيئة.

وقد استخلصت هذه القضايا من نتائج تقييمات مواضيعية وتقييمات متكاملة خمتلفة أجريت على 
 ملة، وهي إبقاء حالة البيئة يف العاالصعيدين العاملي واإلقليمي استجابة ملتطلبات والية برنامج األمم املتحدة للبيئ

قيد االستعراض. وقد وردت اإلشارة إىل النتائج العلمية األخرى، حسب االقتضاء. ويربز التقرير بصفة خاصة 
  نتائج تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ.
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 معلومات أساسية -أوالً 

لربنامج األمم املتحدة للبيئة بلمحة عامة  التابعة زويد اجلمعية العامة للبيئةاهلدف من هذا التقرير هو ت  - ١
على الصعيدين العامة عن نتائج آخر التقييمات العلمية، مع الرتكيز على املسائل الرئيسية يف جمال السياسات 

  ة يف العامل قيد االستعراض.إبقاء حالة البيئ وهي ،للبيئة املتحدة األمم العاملي واإلقليمي وفقاً لوالية برنامج
ا يف أول دورة  - ٢ األمم املتحدة للبيئة عدد  مجعية هلا، سيكون أمام وجتدر اإلشارة إىل أنه بغية إثراء مداوال

من الوثائق ذات الصلة عن خمتلف املبادرات والعمليات املرتبطة بالوالية الرئيسية املذكورة أعاله. وتشمل هذه 
  يلي: الوثائق بصفة خاصة ما

 ؛(UNEP/EA.1/2/Add.1) تقرير املدير التنفيذي عن تعزيز التفاعل بني السياسات والعلوم  ) أ(

تقرير املدير التنفيذي عن هياكل وعمليات الدعم إلبقاء حالة البيئة العاملية قيد االستعراض، مبا   ) ب(
 UNEP-Liveاملوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة التقدم احملرز على صعيد يف ذلك 

(UNEP/EA.1/4/Add.1)؛ 

 ؛(UNEP/EA.1/2/INF/2) ٢٠١٤مذكرة األمانة عن حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام   ) ج(

 ؛)(UNEP/EA.1/2/INF/11 ‘‘عني على األرض’’مذكرة األمانة عن مبادرة   ) د(

 مذكرة األمانة عن برنامج البحوث بشأن قابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه  ) ه(
(UNEP/EA.1/2/INF/12)؛ 

ل ببرنامج املياه: تقرير مرحلي ومسارات املستق - مذكرة األمانة عن النظام العاملي لرصد البيئة   ) و(
(UNEP/EA.1/2/INF/13)؛ 

مذكرة األمانة عن اإلجراءات املقرتحة لتحسني عمليات التقييم يف املستقبل   ) ز(
UNEP/EA.1/2/INF/14)(. 

تحدة للبيئة، بوصفه اهليئة الرئيسية املعنية بالبيئة يف منظومة األمم املتحدة، لف برنامج األمم املوقد كُ   - ٣
باإلبقاء على البيئة العاملية ومسببات اآلثار البيئية قيد االستعراض. ويعمل الربنامج على مستوى الصلة بني 

إجراءات سياساتية  العلوم والسياسات فيكفل تدفق املعارف من البحوث األساسية والتطبيقية وترمجتها إىل
رف تتوخى مصلحة اجملتمعات. ومصدر هذه املعارف هي جمتمعات املمارسة، ومؤسسات البحوث، وأهل املعا

  احمللية واألصلية والتقليدية.
السياسات  مقرري كنوسيلة مت وهيوالتقييمات هي عناصر البناء إلبقاء البيئة العاملية قيد االستعراض،   - ٤
ت مستنرية. وينبغي أن تستند هذه التقييمات إىل معلومات وبيانات ذات صلة بالقضايا، لتوصل إىل قراراا من

 للتأكد األقران الستعراض وموثوقة، ومتاحة يف الوقت املناسب، وأن تكون هذه املعلومات والبيانات قد خضعت

واملواضيعية واملكانية إىل االتساق، تفتقر تغطية التقييمات الزمنية  ما وغالباً  .السليمة ا للمبادئ العلميةامتثاهل من
عمليات التقييم املتداخلة، نظرًا إىل أن هذه التقييمات يقوم  مع بالتوازيمبعىن وجود فجوات يف مشهد التقييم 

  ا خمتلف أصحاب املصلحة.
حدود املرتبطة بالقضاء على الفقر، والعيش يف  للتحدياتبرنامج األمم املتحدة للبيئة  تصدىوجيب أن ي  - ٥

مستدامة، وهي التحديات النامجة عن االجتاهات العاملية الكربى املتسارعة. ويتطلب ذلك عمليات هيكلية 
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ا العملية املتكاملة لتحديد األهداف وصياغة لواجتماعية معززة كجزء من جمتمعات املعرفة احلديثة  تستنري 
ت الصلة. وسيتم ذلك باالستفادة من إنتاج وإدارة غايات للسياسات البيئية على النطاقات املكانية والزمنية ذا

املعارف بصورة شاملة، واالعتماد على املشاركة والشراكات الواسعة واملرنة مع أصحاب املصلحة. وسيستخدم 
الشبكي التفاعلي لربنامج األمم املتحدة  برنامج األمم املتحدة للبيئة أوجه التآزر املنبثقة عن التفاعل بني املنرب

ئة، وعمليات التقييم املتكاملة والتقرير السادس من سلسلة تقارير التوقعات البيئية العاملية لتوفري املعلومات للبي
ذات الصلة اليت يشارك يف توفريها املستعملون بشأن التنمية املستدامة اليت يكون حمورها رفاه اإلنسان. ونظراً 

ج متكامل لتحديد األهدافثار اهلائلة لتغري البيئة على التنمية املستدالآل ، كما مة، هناك حاجة ماسة إىل 
  يف صلب أهداف التنمية املستدامة.جيب إدراج التنفيذ، واالستدامة البيئية 

موجز نتائج التقييمات التي ُأجريت على الُصعد العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية منذ الدورة   - ثانياً 
  منتدى البيئي الوزاري العالميالسابعة والعشرين لمجلس اإلدارة/ال

  التقييمات العالمية  -ألف 
النظام العاملي ملراقبة األرض األساس لكل اجملتمعات البشرية وأنشطتها االقتصادية. فاإلنسان يف  يوفر  - ٦

حاجة إىل اهلواء النقي للتنفس، واملاء املأمون للشرب، والغذاء الصحي لألكل، والطاقة إلنتاج السلع ونقلها، 
واملوارد الطبيعية اليت توفر املواد اخلام لكل هذه اخلدمات. غري أن األنشطة اليت ميارسها عدد السكان الذين 

بليون شخص كانوا يعيشون  ٣,٨٥بليون شخص مقارنة بعدد  ٧,٠٦يعيشون اليوم على األرض البالغ عددهم 
تجاوز طاقته على امتصاص تفاقم من الضغوط على نظام األرض بقدر ي )١(١٩٧٢على األرض يف عام 

النفايات وإبطال مفعول اآلثار الضارة على البيئة. ويف الواقع، فإن استنفاد وتدهور عدد من املوارد الطبيعية 
  قد قوض التنمية التقليدية يف بعض أجزاء العامل. الرئيسية

قييمات العاملية الالحقة استمرار التو  )٢(و يوضح التقرير اخلامس من سلسلة تقارير التوقعات البيئية العاملية  - ٧
التدهور البيئي على نطاق العامل. وقد مت جتاوز العتبات احلرجة، أو أصبح الوضع قريبًا من جتاوز هذه العتبات 
على نطاق العامل، ويشمل ذلك مناطق حمددة. وما برحت هذه التغيريات توضح بصورة متزايدة العواقب الوخيمة 

 على رفاه اإلنسان.

  غير المناخت  -  ١
يضع تغري املناخ اجملتمع العاملي أمام أحد أخطر التحديات اليت تواجه حتقيق األهداف اإلمنائية. وبالنظر   - ٨

احلالية والتعهدات باحلد منها يف الوقت احلايل فمن غري املرجح تفادي اآلثار احملتملة لتغري  االنبعاثاتإىل حجم 
كربونية منخفضة يف عدد من البلدان، ال تزال   انبعاثاتانتهاج اقتصادات ذات املناخ. ورغم احملاوالت الرامية إىل 

يف الغالف اجلوي مستمرة يف االرتفاع إىل مستويات يرجح أن ترتفع معها  االحتباس احلراريتركيزات غازات 
وليًا ليبلغ درجات احلرارة على الصعيد العاملي إىل مستوى يتجاوز مستوى الدرجتني املئويتني املتفق عليه د

 ت، أصدر ٢٠١٤و ٢٠١٣مستوى يتجاوز متوسط درجة احلرارة يف فرتة ما قبل عصر الصناعة. ويف عامي 
 اخلامس لتوقعات البيئة العاملية. ااملعين بتغري املناخ ثالثة أجزاء من تقريره احلكومي الدويل الفريق

                                                      
  املتاحة على املوقع الشبكي التايل: ٢٠١٣أنظر حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام  )١(

www.unep.org/pdf/uyb_2013_new.pdf. 
 .www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdfمتاحة على املوقع الشبكي التايل:  )٢(
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تغري املناخ، ويل املعين بتغري املناخ املعنون احلكومي الد للفريقتقرير الفريق العامل األول التابع يقدم   - ٩
معلومات مستكملة شاملة عن الفهم العلمي لألساس املستند إىل  ،األساس املستند إىل علم الفيزياء :٢٠١٣

تغري املناخ على النظم البشرية والطبيعية، وسبل معاجلة  آثارعلم الفيزياء لتغري املناخ، ويوفر قاعدة صلبة للنظر يف 
  التالية: الرئيسيةخيلص التقرير إىل االستنتاجات و ة تغري املناخ. مشكل

صدت منذ اخلمسينات على مدى فرتات احرتار نظام املناخ أمر ال جدال فيه، فالتغيريات اليت رُ   ) أ(
درجة حرارة الغالف اجلوي  فقد ارتفعت ترتاوح من عشرات إىل آالف السنني هي تغيريات مل يسبق هلا مثيل؛

االحتباس  غازات تركيزات ادتوز  مستويات البحار، عت، وارتفالثلوج واجلليد كميات  خنفضتواواحمليطات، 
 ؛احلراري

أدى إىل امتصاص نظام لغازات االحتباس احلراري هو تأثري موجب مما الكلي التأثري اإلشعاعي   ) ب(
بأكرب قدر يف  ١٧٥٠املناخ للطاقة. وتساهم زيادة تركيزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي منذ عام 

 ؛لغازات االحتباس احلراريالكلي التأثري اإلشعاعي 

 االحتباس احلراريأوضح حتسني فهم نظام املناخ أن هذه الظواهر، أي زيادة تركيزات غازات قد   (ج)
 ر، واالحرتار الذي ُرصد، هي كلها ظواهوالتأثري اإلشعاعي املوجب لغازات االحتباس احلرارييف الغالف اجلوي، 

 ؛نامجة عن التأثري البشري

إىل املزيد من االحرتار والتغيريات يف كل  االحتباس احلراريغازات  انبعاثاتوسيفضي استمرار   (د)
مكونات نظام املناخ. وال ميكن حتقيق احلد من تغري املناخ إال عن طريق احلد بقدر كبري وعلى حنو مستمر من 

  .االحتباس احلراريغازات  انبعاثات
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ زيادة درجة حرارة سطح األرض  للفريقوأوضح تقرير التقييم اخلامس   -  ١٠

درجة  ٠,٨٩(حيث بلغ املتوسط العاملي  ١٩٠١واحمليطات على الصعيد العاملي حبويل درجة مئوية منذ عام 
وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا مئوية) نتيجة لألنشطة البشرية بصورة أساسية. ويف بعض أجزاء أفريقيا، 

. وشهدت ٢٠١٢و ١٩٠١درجة مئوية بني عامي  ٢,٥ مبقداراجلنوبية ارتفعت درجات احلرارة السطحية 
نظرًا إىل أن تغري ختزين وانتقال احلرارة واملاء والتدفق  ،درجات احلرارة ًا شديدًا يفاملناطق احلضرية أيضًا ارتفاع

زر احلرارية يف املناطق احلضرية. وتثبت دراسة ُأجريت مؤخرًا أنه رغم رصد تباطؤ فضي إىل تكوين اجلياهلوائي 
االحرتار السطحي مؤخرًا نتيجة، على األرجح، لربودة احمليط اهلادئ بسبب شدة الرياح التجارية، فمن املتوقع 

حدوث  املعين بتغري املناخ الفريق احلكومي الدويلتوقع يو  )٣(الرياح شدة تسارع االحرتار مبجرد أن ختف اجتاهات
إىل  ٢٠١٦درجة مئوية يف الفرتة ما بني  ٠,٧و ٠,٣يف متوسط درجات احلرارة العاملية يف حدود ما بني +  تغري

  على األرجح. ٢٠٣٥
ين من تقرير التقييم اخلامس، أي مسامهة الفريق العامل الثاين التابع أ، مت إصدار جز ٢٠١٤ويف عام   -  ١١

: اآلثار، والتكيف، وقابلية التأثر بتغري ٢٠١٤تغري املناخ، لدويل املعين بتغري املناخ املعنون احلكومي ا للفريق
تغري املناخ، يف يوكوهاما, اليابان، ومسامهة الفريق العامل الثالث بعنوان  ٢٠١٤، وقد صدر يف آذار/مارس املناخ

لني. وسُينظر يف التقارير التجميعية يف  يف بر  ٢٠١٤، وقد صدر يف نيسان/أبريل : احلد من تغري املناخ٢٠١٤
  .٢٠١٤كوبنهاغن يف تشرين األول/أكتوبر 

                                                      
)٣.(Matthew H. England and others, “Recent intensification of wind-driven circulation in the Pacific and the 

ongoing warming hiatus”, Nature Climate Change, vol. 4, pp. 222–227 (2014)..  
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بالتفصيل آثار  : اآلثار، والتكيف، وقابلية التأثر بتغري املناخ٢٠١٤تغري املناخ لعام ويورد التقرير عن   -  ١٢
ات فعالة للحد من هذه تغري املناخ حىت اليوم، واملخاطر املستقبلية بسبب تغري املناخ، وفرص اختاذ إجراء

 إليها التقرير:املخاطر. وفيما يلي بعض االستنتاجات الرئيسية اليت خلص 

آثار تغري املناخ اليت مت رصدها أثرت بالفعل يف الزراعة، وصحة اإلنسان، والنظم اإليكولوجية،   ) أ(
ار تظهر على واألراضي، واحمليطات، وإمدادات املياه، وسبل كسب العيش للسكان. وما برحت هذه اآلث
 البلدان أغىن ومن نطاقات متتد من املناطق املدارية إىل املناطق القطبية، ومن اجلزر الصغرية إىل القارات الكبرية،

 ؛أفقرها إىل

وتشمل االستجابة لتغري املناخ اختاذ خيارات بشأن املخاطر يف عامل متغري. وما برحت طبيعة   ) ب(
 ؛تاملفاجآ إحداث يف سيستمر أن تغري املناخ خماطر تغري املناخ تصبح أكثر وضوحاً رغم

بدأ اآلن ظهور التكيف بغية احلد من املخاطر النامجة عن املناخ املتغري، ولكن برتكيز أقوى و   (ج)
 على االستجابة لألحداث املاضية بدًال من االستعداد للمستقبل املتغري.

 .املستقبل يف املناخ تغري درجة بقدر كبري علىوتعتمد املخاطر املستقبلية النامجة عن املناخ املتغري   (د)

وال  مفاجئةاملعدالت املتزايدة لالحرتار من إمكانية شدة اآلثار وانتشارها، وهي آثار قد تكون  أيضاً  وستزيد
  رجعة فيـها.

 ١١إىل  ٧من خالل الفرتة يف برلني  ت عقداليت مت يف الدورة الثانية عشرة للفريق العاملوقد   -  ١٣
كما   ،موجز مقرري السياسات ملسامهة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم اخلامس إجازة ٢٠١٤أبريل نيسان/

 . وقد خلص الفريق العامل الثالث إىل ما يلي:للموجز التقييم العلمي/التقين الضمين ت احلكومات العضواتقبل

قد املاضي مقارنة بكل عقد أن تركيز غازات االحتباس احلراري قد ازداد بوترية أسرع خالل الع  ) أ(
من العقود الثالثة املاضية. وسامهت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من عمليات حرق الوقود األحفوري 

إىل  ١٩٧٠من الزيادة اإلمجالية يف انبعاثات هذه الغازات خالل الفرتة من  ٪٧٨والعمليات الصناعية بزهاء 
. وما مل تبذل جهود إضافية خلفض انبعاثات ٢٠١٠- ٢٠٠٠، مع مسامهة مئوية مماثلة خالل الفرتة ٢٠١٠

غازات االحتباس احلراري ملستويات أقل من املستويات احلالية فإن من املتوقع أن تستمر الزيادة يف االنبعاثات 
 ن يف العامل واألنشطة االقتصادية؛مدفوعًة بالزيادة يف عدد السكا

األرجح اإلبقاء على التغري يف درجات احلرارة  تتميز سيناريوهات اخلفض، اليت ميكن فيها على  ) ب(
ْم مقارنًة باملستويات قبل ٢الناتج عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ عند مستوى يقل مبقدار 

يون من جزء من املل ٤٥٠قدرها زهاء  ٢١٠٠الثورة الصناعية، برتكيزات جوية من غازات االحتباس يف عام 
 سيد الكربون؛مكافئ ثاين أك

للحد من زيادة املتوسط العاملي لدرجات احلرارة ليكون يف حدود  جيدةللحصول على فرصة   ) ج(
 ٧٠إىل  ٤٠خفض االنبعاثات العاملية من غازات االحتباس احلراري بنسبة  درجتني مئويتني يف هذا القرن يتحتم

وخفضها إىل ما يقرب من صفر جيغا  حبلول منتصف القرن، ٢٠١٠يف املائة مقارنًة مبستويات انبعاثات عام 
 حىت أقل من ذلك بنهاية هذا القرن؛طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ أو 

 ٢٠٣٠تشري التقديرات إىل أن إبطاء جهود اخلفض ملستوى أقل مما هي عليه حاليًا حىت عام   (د)
ى البعيد وأن يقلص جمموعة يزيد بشكل كبري من صعوبة التحول إىل مستويات انبعاثات أقل على املد رمبا
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ْم مقارنًة باملستويات قبل الثورة ٢اخليارات اليت تتواءم مع اإلبقاء على التغري يف درجات احلرارة مبقدار أقل من 
  الصناعية.

، وهو تقييم سنوي االنبعاثاتويتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة عملية تنسيق التقرير عن الثغرات يف   -  ١٤
تعهدات األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ بوضع العامل يف املسار  عن مدى كفاية

الصحيح لبلوغ هدف اإلبقاء على مستوى ارتفاع درجة احلرارة يف حدود الدرجتني املئويتني املتفق عليها دولياً، 
 مؤمتر األطراف. ويستند التقييم إىل جمموعة وسيصدر التقرير يف الوقت الذي يستعد فيه املفاوضون لالجتماع يف

من الدراسات اجلديدة، وسيسلط الضوء جمددًا على التشديد على عواقب عدم اختاذ إجراءات يف هذا الشأن. 
تشرين  ٥يف برلني وأربع مدن أخرى يف أحناء العامل يف  ٢٠١٣لعام  االنبعاثاتوصدر التقرير عن الثغرات يف 

وُقدم التقرير أيضًا إىل األطراف يف االتفاقية اإلطارية يف لقائني جانبيني ُعقدا يف أثناء  )٤(.٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١١الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف املنعقد يف وارسو يف الفرتة من 

طن  يغاج ٥٠ية احلالية ما يعادل حوايل العامل االنبعاثاتتبلغ  )٥(وحسب التقديرات الواردة يف التقرير  -  ١٥
يف العام من ثاين أكسيد الكربون، وهو مستوى أعلى بكبري من املستوي الذي ينبغي أن يبلغه مستوى 

الدرجتني املئويتني  إذا ما أُريد بلوغ هدف احملافظة على ارتفاع درجة احلرارة يف حدود ٢٠٢٠يف عام  االنبعاثات
 ٢٠٢٠يف عام  االنبعاثاتا نُفذت كل التعهدات تنفيذاً كامًال، يُقدر أن ترتاوح الثغرة يف وإذ املتفق عليها دولياً،

طن من ثاين أكسيد الكربون. ويشري التقرير إىل أنه رغم ذلك فمن املمكن سد  يغاج ١٢و ٨بني  ماما يعادل 
ودولية أكثر قوة، مبا يف ذلك تعزيز  جمموعة من اإلجراءات يف إطار اتفاقية املناخ وتدابري وطنية باختاذهذه الثغرة 

املمارسات الزراعية املستدامة، وإقامة شبكات حافالت العبور السريع، وسن التشريعات العتماد األجهزة، 
وتشجيع اختاذ املبادرات التعاونية الدولية الرامية، على سبيل املثال، إىل حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة، 

ويسلط التقرير   األحفوري، وختفيض امليثان وغريه من امللوثات املناخية القصرية العمر.وإصالح إعانات الوقود 
، إذ تشمل هذه العواقب تكلفة أعلى واملزيد من ٢٠٢٠الضوء أيضًا على عواقب عدم سد الثغرات يف عام 

قتصادية، وزيادة خطر اال االضطراباتالتقيد باهلياكل األساسية اليت تركز بكثافة على الكربون، وزيادة خماطر 
  .الدرجتني املئويتني املتفق عليها دولياً  عدم بلوغ هدف احملافظة على ارتفاع درجة احلرارة يف حدود

و ُقدمت النتائج األولية الواردة يف التقرير التجميعي الذي أعده برنامج األمم املتحدة للبيئة عن أكسيد   -  ١٦
تشرين  ٢٤يف لقاء جانيب مت تنظيمه يف  ماية املناخ وطبقة األوزونخفض أكسيد النيرتوز حلالنيرتوز املعنون 

بشأن  يف بانكوك على هامش االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ٢٠١٣األول/أكتوبر 
اء يف وارسو يف أثن ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١. وصدر التقرير الكامل يف املواد املستنفدة لطبقة األوزون

الذي يرمي إىل إطالع  ،الدورة التاسعة عشرة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ. ويوضح التقرير
أكسيد النيرتوز على املناخ وطبقة األوزون، وعرض  انبعاثاتمقرري السياسات وأصحاب املصلحة على آثار 

أكسيد النيرتوز يف الغالف اجلوي سيجعل من  كم، أن استمرار ترا االنبعاثاتالفرص املتاحة خلفض هذه 
الصعب حتقيق األهداف املتعلقة باملناخ، وسيقوض إىل حد ما منجزات بروتوكول مونرتيال الرامية إىل إعادة طبقة 

أكسيد النيرتوز بتعزيز  انبعاثاتاألوزون إىل حالتها السابقة. ومع ذلك يوضح التقرير أنه من املمكن ختفيض 
والعلف بقدر أكرب من  ،والسماد الطبيعي ،نرتوجني بكفاءة يف قطاع الزراعة (استخدام األمسدةاستخدام ال

                                                      
 يو دي جانريو، وواشنطن العاصمة.ر بيجني، وبروكسل، و  )٤(
  الرسائل والنتائج وخيارات االستجابات الرئيسية الواردة يف التقرير متاحة على املوقع الشبكي التايل: )٥(

www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2013. 
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الكفاءة)، وإنشاء تكنولوجيات خفض أكسيد النيرتوز يف منشآت إنتاج حامض النرتيك ومحض األديبيك يف 
عيشية يف استخدام الوقود القطاع الصناعي، واحلد من احرتاق الكتلة األحيائية، وزيادة كفاءة مواقد األسر امل

واالحرتاق، وحتسني عمليات مجع املياه املستعملة ومعاجلتها، واختاذ التدابري األخرى يف جمال عمليات تربية 
  املائيات.

أكسيد النيرتوز ال تفضي إىل مكاسب بالنسبة للمناخ وطبقة  انبعاثات خفضفإن  )٦(ووفقًا للتقرير،  -  ١٧
ًا إىل مكاسب إضافية من حيث ارتفاع اإلنتاجية الزراعية، وتقليص احلاجة أيض األوزون فحسب، بل ستفضي

  البيئة. إىل املرتبط بتسرب كميات زائدة من النيرتوجنيتلوث اهلواء واملاء  وخفض، الزراعية إىل املدخالت
وي ، جتاوز متوسط الرتكيز اليومي من ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجل٢٠١٣أيار/مايو  ٩يف  و  -  ١٨
جزء من أجزاء الكربون يف املليون، وهو أعلى املستويات املسجلة منذ بداية القياس يف مرصد مونا لوا يف  ٤٠٠

. ومنذ ذلك احلني، استمر متوسط الرتكيزات الشهرية ١٩٥٨هاواي، الواليات املتحدة األمريكية، يف عام 
  لثاين أكسيد الكربون يف االرتفاع. املصححة مومسياً 

شأن تطبيق التكنولوجيات احلالية املنخفضة الكربون، وخيارات السياسات القائمة أن تقلل من  ومن  -  ١٩
اية املطاف سيلزم تغيري  ،من أجل حتقيق أهداف طويلة األجل متعلقة باملناخ ،خماطر تغري املناخ، ولكن يف 

ىل تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج، باإلضافة إ ،طريقة إنتاج الطاقة، واستخدام الطاقة واملوارد األخرى بكفاءة
 االستثمار يف االبتكارات.و 

  الطاقة  -  ٢
يف املائة من الطلب العاملي على الطاقة األولية. ورغم  ١٣حوايل  يبلغ إنتاج الطاقة املتجددة اليوم  -  ٢٠

القدرة املؤسسة ارتفعت يف نفس العام  )٧(،٢٠١٣االخنفاض الشامل يف االستثمارات يف الطاقة النظيفة يف عام 
ومن  )٨(،٢٠١٣وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة لعام  يف املائة ٤٣الكلية للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بنسبة 

يف املائة  ١٨الطاقات املتجددة يف الطاقة األولية املستخدمة إىل نسبة  به تساهم الذي نصيبالاملتوقع أن يرتفع 
ن موارد الطاقة األحيائية العاملية أكثر من كافية لتلبية الطلب املتوقع دون أن . وتورد الوكالة أ٢٠٣٥يف عام 

املطلوب واآلثار املرتتبة على التنوع  راضياأل استخدام إدارة تنافس إنتاج الغذاء، غري أن الوكالة حتذر من أن
 لبيولوجي ستتطلب التخطيط الدقيق.ا

  الكوارث  -  ٣
حالة من حاالت  ٤٧نشوب من جراء تأثر ماليني البشر يف أرجاء العامل  منذ بداية األلفية اجلديدة،  -  ٢١

ودمرت هذه الكوارث اهلياكل األساسية، وشردت جمموعات  )٩(كارثة  ٢٦٧٨الصراعات الكبرية، وما جمموعه 
سكانية بأكملها، وهددت النظم اإليكولوجية اليت تكفل أسباب العيش للعديد من السكان. وتفاوتت القدرة 

  يف سبل العيش، وفاقمت من الفقر. حتمل هذه الكوارث بني أكثر قطاعات اجملتمع ضعفاً، وأثرت على
                                                      

  والنتائج وخيارات االستجابات الرئيسية الواردة يف التقرير متاحة على املوقع الشبكي التايل:الرسائل  )٦(
www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2013. 

 .www.unep.org/pdf/GTR-UNEP-FS-BNEF2.pdf: أنظر املوقع الشبكي )٧(
  على املوقع الشبكي: ٢٠١٣من توقعات الطاقة يف العامل،  ٦أنظر الفصل  )٨(

www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013.  
 .EM-DAT: the OFDA/CRED International Disaster Database at www.emdat.be/databaseأنظر  )٩(
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اجلوية القصوى. وشهدت دولة  ، تأثر عدد من البلدان بالعديد من الظواهر٢٠١٤ويف أوائل عام   -  ٢٢
يضانات جارفة تسببت يف تدمري الشمالية ف وإيرلندابوليفيا املتعددة القوميات، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

موجات من العواصف الثلجية  اهلياكل األساسية وتشريد السكان. وشهدت اليابان والواليات املتحدة األمريكية
درجات احلرارة إىل مستويات غري عادية مصحوبة جببهات باردة وصلت إىل خطوط عرض  واخنفاض الشديدة،

 أكثر اخنفاضاً. 

  النظم اإليكولوجية  -  ٤
تضعف من قدراتنا على معاجلة مشكلة الفقر، ة ما برحت االجتاهات احلالية حلالة النظم اإليكولوجي  -  ٢٣

معاجلة مشاكل تغري املناخ، وسُتعزز كل واحدة من هذه و  واألمن هلم، االزدهاروحتسني صحة السكان، وحتقيق 
وع البيولوجي يف دعم األولويات املشرتكة القدرات بقدر كبري إذا ما أدركنا على النحو الصحيح أمهية دور التن

ما يطرأ عليه من تغيريات كمسألة و  استمرار فقدان التنوع البيولوجي النظر إىلللمجتمع الدويل. وما عاد بوسعنا 
مبعزل عن الشواغل األساسية للمجتمع. وقد أثر فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور املوائل، واإلفراط يف استغالهلا 

يار عدد من   ،النظام اإليكولوجي ملهامه وتوفريه للخدمات مثل تنظيم املياه على أداء كما أدى ذلك إىل ا
مصائد األمساك. ووفقًا للتقرير اخلامس من سلسلة تقارير التوقعات البيئية العاملية، ارتفع عدد املناطق الساحلية 

ساحلية على األقل حالة اختام خطرية منطقة  ٤١٥، إذ شهدت ١٩٩٠منذ عام  الغنية باملغذيات بقدر كبري
  منطقة فقط من بني هذه املناطق يف استعادة حالتها السابقة. ١٣باملغذيات، وبدأت 

وتعتمد االجتاهات احلالية للتنمية االقتصادية على منو اقتصادي خطي غري مستدام مت انتهاجه على   -  ٢٤
ال يزال العديد من النظم اإليكولوجية األرضية يشهد و  .، واملوارد الطبيعية، والنظم اإليكولوجيةاإلنصافحساب 

إىل السياسات السليمة الطويلة األجل اليت تكفل اختاذ القرارات بشأن استخدام  االفتقارتدهورًا حادًا بسبب 
ليت حتد لنظام اإليكولوجي االوظائف غري االقتصادية لغالباً ما ال يتم إدراك  ،. ويف إطار التدابري اإلمنائيةاألراضي

من اإلنتاجية واالستدامة الطويلة األجل للنظام اإليكولوجي. فعلى سبيل املثال، ما برحت الضغوط االقتصادية 
القصرية األجل تشجع على ري مساحات واسعة من األراضي اجلافة على حنو يفضي إىل متلح الرتبة وزيادة 

ملكاسب املالية اليت تنجم عن إزالة الغابات وتدهورها او  .املستقبلتكلفة إصالحها بالنسبة للجيل احلايل وأجيال 
هي مكاسب جذابة على املدى القصري، ولكن التقديرات اليت أُعدت يف إطار مبادرة اقتصاديات النظم 
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي للمياه واألراضي الرطبة على أساس الطرق احملاسبية البديلة تشري إىل أن إزالة 

، أي أكثر من )١٠( ترليون دوالر يف السنة ٤,٥إىل  ٢هورها يكلفان االقتصاد العاملي ما بني الغابات وتد
 .٢٠٠٨اخلسائر النامجة عن األزمة االقتصادية يف عام 

  الغابات  -  ٥
رغم التباطؤ يف معدل خسارة الغابات، ال يزال هذا املعدل مرتفعاً على حنو يثري القلق، إذ تبلغ خسارة   -  ٢٥

يورد رسم اخلرائط العاملية و  )١١(مليون هكتار. ١٣حوايل  ٢٠١٠و ٢٠٠٠السنوية املقاسة بني عامي الغابات 
مليون   ٠,٨مليون كيلو مرت مربع، بينما بلغ املكسب  ٢,٣أن اخلسارة بلغت  )١٢(الذي مت مؤخراً للغطاء احلرجي

                                                      
-www.unep.org/pdf/OP_sept/2010/EN/OP-2010-09-ENلشبكي التايل: أنظر على سبيل املثال املوقع ا )١٠(

FULLVERSION.pdf. 
 .www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdfأنظر املوقع الشبكي:  )١١(
 .www.sciencemag.org/content/342/6160/850أنظر املوقع:  )١٢(
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 شهدت أكرب خسارة كلية بلغت ، وأن املناطق املدارية هي اليت٢٠١٢إىل  ٢٠٠٠كيلومرت مربع يف الفرتة من 
كيلومرت مربع يف السنة. وأفضى االهتمام الشديد بعزل الكربون إىل ظهور حوافز ومتويالت جديدة   ٢١٠١

النامجة عن إزالة الغابات  االنبعاثاتهذه الفرصة بروز آلية احلد من  وأتاحتحلماية النظام اإليكولوجي. 
ومصدراً  االنبعاثاتاالسرتاتيجية العاملية للحد من  عناصر هامًا من صراً عنوتدهورها يف البلدان النامية بوصفها 

 يف نفس الوقت للتدفقات املالية من بلدان الشمال إىل بلدان اجلنوب.

  األمن الغذائي واألراضي  -  ٦
 سيتفاقم عدم األمن الغذائي وتدهور األراضي ما مل تُنتهج إدارة سليمة للضغوط املتزايدة والطلبات  -  ٢٦

درج على حنو صريح وسيستلزم التصدي هلذا التحدي اعتماد مناذج اقتصادية جديدة تُ  املتنافسة على األراضي.
تشمل مبادئ  ، فهيأحد هذه الُنهج هي )١٣(اخليارات اليت تفضي إىل انتهاج االقتصاد األخضرو  يف البيئة.

ات التنظيمية اليت ترتجم هذه القيم إىل حوافز واآللي وسياسات التسعري ،تقييم املوارد الطبيعية واألصول البيئية
سلع وخدمات النظام تضع يف االعتبار منفعة استخدام وتدابري منو اقتصاد الرفاه اليت  ،سوقية وغري سوقية

أصحاب احليازات املعنون  ٢٠١٣منشور عام  شري. ويهذه السلع واخلدمات تدهور وخسارةضرر و  اإليكولوجي
أن دعم املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية ألداء دور أكرب يف  إىل )١٤(ي، والبيئةالصغرية، واألمن الغذائ

شال أكثر من بليون شخص من براثن تأحد أسرع الطرق الن هوإنتاج الغذاء واإلشراف على املوارد الطبيعية 
  سكان العامل.من الفقر وإطعام األعداد املتزايدة 

تقييم استخدام األراضي على النطاق املعنون  ٢٠١٤عين باملوارد لعام ويشري تقرير الفريق الدويل امل  -  ٢٧
مليون هكتار من األراضي  ٨٤٩إىل أن ما يصل إىل  )١٥(حتقيق التوازن بني االستهالك واستدامة العرض العاملي:

استمرت إذا  ٢٠٥٠ميكن أن يصيبها التدهور حبلول عام  -الربازيل تقريباً  مساحة جمأي مساحة حب –الطبيعية 
مليون هكتار من  ٣١٩ مساحة تبلغاالجتاهات احلالية لالستخدام غري املستدام لألراضي. وميكن محاية 

إذا اتبع العامل جمموعة من التدابري املصممة للمحافظة على التوسع يف  ٢٠٥٠حبلول عام  األراضي من التدهور
، وهي التدابري اليت تشمل حتسني إدارة ‘‘ةاملساحة التشغيلية اآلمن’’أراضي احملاصيل يف حدود ما ُيسمى 

األراضي وختطيط استخدام األراضي بغية احلد إىل أدىن درجة من التوسع العمراين يف الرتبة اخلصبة، وحتسني 
رفع الكفاءة على نطاق و  بطريقة مقبولة إيكولوجيًا واجتماعياً، الزراعي ممارسات اإلنتاج الزراعي لزيادة التكثيف

احلد من خملفات و  ذائية بأسرها عن طريق زيادة غلة احملاصيل بفضل البحوث واإلرشاد الزراعي،السلسلة الغ
وإفساد الطعام عن طريق حتسني اهلياكل األساسية للنقل والتخزين والتوزيع يف البلدان النامية، وأيضًا بتغيري 

بقدر أكرب، وسيتسم أيضًا التحول  كبرية  خملفات الطعامكميات السلوك يف اجملتمعات األكثر ثراًء حيث تكون  
األمن الغذائي. وسيكون من الضروري أيضًا احلد من  تعزيزإىل الوجبات األكثر احتواء للخضروات بأمهية بالغة ل

  إعانات حماصيل الوقود، مبا يف ذلك التخفيض واإللغاء التدرجيي حلصص الوقود األحيائي يف البلدان املستهلكة.
أيضاً كيفية رفع درجة إدارة إنتاج واستهالك الكتلة األحيائية ذات القاعدة الربية إىل  ويستكشف التقرير  -  ٢٨

اإلدارة املستدامة للرتبة يف  ، أي ابتداًء من مرحلةدرجات أعلى من االستدامة على نطاق خمتلف املستويات
                                                      

  القتصاد األخضر على املوقع التايل:أنظر مبادرات برنامج األمم املتحدة للبيئة اخلاصة با )١٣(
www.unep.org/greeneconomy/. 

 .www.unep.org/greeneconomyأنظر املوقع الشبكي:  )١٤(
  أنظر املوقع الشبكي: )١٥(
 www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs//Full_Report-Assessing_Global_Land_UseEnglish_(PDF).pdf. 
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السؤال احملوري الذي طرحه اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي على نطاق العامل بأسره. و  مرحلة احلقل إىل
مؤلفو التقرير هو إىل أي مدى سيستمر التوسع يف أراضي احملاصيل على نطاق العامل لتلبية الطلب املتزايد على 
الكتلة األحيائية الغذائية وغري الغذائية مع اإلبقاء على عواقب تغري استخدام األراضي، مثل خسارة التنوع 

اخلمسة عقود املاضية، توسعت املساحات املستخدمة للزراعة  على مدىل. و البيولوجي، يف حدود مستوى مقبو 
مليون  ١٣بلغ متوسط مساحة الغابات املزالة سنويًا و  على حساب الغابات، وبصفة خاصة يف املناطق املدارية.

يف  ٢٣حبوايل  تُقدر نسبة تدهور الرتبة العامليةو  هكتار مما أفضى إىل آثار وخيمة على التنوع البيولوجي أيضاً.
األراضي، وركود غلة احملاصيل، والتلوث  توضح االجتاهات احلالية للتوسع يف أراضي احملاصيل، وتدهورو  املائة.

األراضي. ولن تكون التدابري  مواردباملغذيات، وحيازة األراضي على نطاق واسع احلاجة املاسة لتحسني إدارة 
مستويات مستدامة الستخدام األراضي يف املستقبل، ولكن اجلمع بني  الرامية إىل حتسني اإلنتاجية كافية لكفالة

من كن متُ حتسني إدارة األراضي، واستعادة األراضي املتدهورة حلالتها السابقة قد و  التدابري االستهالكية التوجه
 .٢٠٥٠كتار من األراضي حبلول عام مليون ه ٣١٩و ١٦١محاية ما بني 

  المياه العذبة  -  ٧
ار،  ٩٠نسبة تصل إىل  دفقتت  -  ٢٩ يف املائة من املياه املستعملة غري املعاجلة يف البلدان النامية يف األ

والبحريات واملناطق الساحلية العالية اإلنتاجية مما يشكل خطرًا على الصحة، واألمن الغذائي، وفرص احلصول 
ف املفرط وغري الشرعي وغري املنظم للمياه واآلثار املرتاكمة للتصري )١٦(شرب واالستحمام.أمونة للياه املاملعلى 

ملناطق الساحلية، نظرًا إىل أن هذه املناطق حتتوي على بعض يف ا بالنسبة خاصةو  املستعملة هي آثار مدمرة،
ومع ذلك فهي نظم إيكولوجية هشة. وجيب مواكبة وترية الطلب  ،أكثر النظم اإليكولوجية إنتاجية يف العامل

العذبة وموارد احمليطات عن طريق حسن اإلدارة. فاحمليطات املفتوحة هي مشاعات عاملية املتزايد على املياه 
وتستلزم التعاون واإلدارة على حنو فعال على الصعيد الدويل. ومعظم املشاكل املائية بالنسبة للبشر والبيئة تنجم 

ضايا املتعلقة بأصحاب تشمل قضايا السياسات، والقضايا املؤسسية، والق يف جماالتاإلدارة  عن قصور
هذه الُنهج تعزيز  تطلبيتطلب جناح الُنهج اإلدارية املتكاملة ملعاجلة هذه املعوقات الوقت واملوارد. وتو  املصلحة.

اإلداري، وتنفيذ وتعزيز االتفاقات واألهداف ذات و  ني القطاعيتكامل السياسات واملؤسسات على املستوي
يتسم حسن اإلدارة، مبا يف ذلك مشاركة أصحاب و  ل العابرة للحدود.الصلة، وحتسني الرصد وتسوية املسائ

اجلنسانية بأمهية بالغة لتحقيق قدر أكرب من املقاومة على  مراعاة االعتباراتو  ،املصلحة والقطاع اخلاص
 .وحتقيق االستدامة الصعيدين البيئي واالجتماعي

  الموارد الساحلية والبحرية  -  ٨
التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املسائل البيئية الناشئة (برنامج األمم  سلطت عملية البصرية  -  ٣٠

ب ا) يف القرن احلادي والعشرين الضوء على العديد من التحديات اليت تواجه الشع٢٠١٢املتحدة للبيئة، 
املائة من هذه  يف ٦٠املرجانية. وقد فُقد مخس مساحة الشعاب املرجانية يف العامل، بينما تتعرض مساحة 

اآلين واملباشر بسبب االستغالل املفرط، والتلوث الناجم عن األنشطة الربية، مبا يف ذلك تراكم  الشعاب للخطر
 ،)١٧(،املغذيات، والرواسب، ومياه اجملاري، والتغيري الفيزيائي، وتدمري املوائل نتيجة لسوء إدارة التنمية الساحلية

                                                      
 .http://www.unep.org/pdf/SickWater_screen.pdfالشبكي:  أنظر املوقع )١٦(
)١٧( C. Wilkinson (ed.) (2008), Status of Coral Reefs of the World 2008, available at 

http://gcrmn.org/?post_type=gcrmn-publication&p=153; Burke and others (2011), Reefs at Risk Revisited, 
available at http://www.wri.org/publication/reefs-risk-revisited. 
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 ،‘‘lionfish :يةالسمكة األسد’’كما يتضح ذلك من إدخال   إضافياً  كبرياً  خطراً وتشكل األنواع الغريبة الغازية 
وكل ذلك يقوض سالمة الشعاب  )١٨(إىل منطقة البحر الكارييب. ،وهي من أمساك منطقة احمليط اهلندي واهلادي

ض اقتصادات صحة ورفاه الشعوب الساحلية، كما يقو و  ما توفره من خدمات، ويهدد األمن الغذائي،و  املرجانية
 االنقراضمنذ و  العديد من البلدان. وحيد ذلك أيضاً من القدرة على مقاومة التغري املتزايد للمناخ والتكيف عليه.

، ُسجلت يف معظم املناطق حاالت متكررة البيضاض املرجان (استجابة لإلجهاد ١٩٩٨اجلماعي يف عام 
الشعاب). وبينما ُلوحظ انتعاش قوي  انقراضؤدي إىل بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح البحر فوق املتوسط مما ي

اليت  أُعيق هذا االنتعاش أو أصبح ضعيفًا يف املناطق ،)١٩(منخفضيف بعض املناطق اليت تتسم بإجهاد مباشر 
  تشهد ضغطاً بشرياً كبرياً.

 اخنفاض وبدأت تظهر بعض األدلة اليت تشري إىل حساسية املرجان حلموضة احمليطات اليت تؤدي إىل  -  ٣١
يوضح حتليل تفصيلي ُأجري مؤخرًا للبيانات و  تكلسه، وميكن أن ترتب عليها آثار إيكولوجية واقتصادية خطرية.
للغطاء املرجاين  أنه رغم االخنفاض اخلطري )٢٠(الطويلة األجل عن الشعاب املرجانية يف منطقة البحر الكارييب

ى السنوات األربعني املاضية، هناك تباين هائل بني مواقع احلي بصورة عامة يف منطقة البحر الكارييب على مد
 انقراضهقبل  ووفرة قنفذ البحر ،الشعاب. وترتبط وفرة املرجان اليوم ارتباطاً وثيقًا بتاريخ اإلفراط يف صيد األمساك

 رانتشا ، بينما يكون االرتباط أقل بني وفرة املرجان وعدد األعاصري أو١٩٨٤-١٩٨٣اجلماعي يف الفرتة 
هذا دليل جديد على أن إدارة النظام اإليكولوجي تؤثر أيضًا تأثرياً كبرياً و  حاالت ابيضاض املرجان أو األمراض.

على حالة الشعاب املرجانية يف أثناء فرتات تغري املناخ. ويتطلب ضمان االستمرار يف توفري خدمات النظام 
اإليكولوجي ملعاجلة التهديدات املتعددة بطريقة متكاملة، اإليكولوجي للشعاب املرجانية إدارة قائمة على النظام 

تعزيز تطبيق سياسات تقييمات حالة واجتاهات الشعاب  بطرق تشمل ،وبناء القدرة على مقاومة تغري املناخ
  خدمات النظام اإليكولوجي. مةاملرجانية، وأيضاً عن طريق إدراك قي

حالب حتت اجلليد كانت يف احمليط املتجمد الشمايل، وأكرب عملية ُسجلت على اإلطالق لتكاثر الط  -  ٣٢
يف إطار مشروعها املتعدد السنوات  )ناسا(اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء  ٢٠١٢وقد سجلتها يف عام 

ومنذ ذلك  .احملمول على منت سفينة واملعين بآثار املناخ على النظم اإليكولوجية وكيمياء احمليط املتجمد الشمايل
أن السبب الرئيسي لتكاثر الطحالب حتت  يُعتقدو  )٢١(احلني، مت رصد العديد من الظواهر األخرى ذات الصلة.

ى اجلليد هو تغري املناخ، وآثاره على ترقق اجلليد البحري واملياه السطحية النامجة عن ذوبان اجلليد مما يساعد عل
تسرب الضوء بقدر أكرب إىل املياه حتت طبقات اجلليد ويؤدي إىل كثافة العوالق النباتية بقدر أكرب من املتوقع. 

                                                      
)١٨( Gómez Lozano and others (2012), Regional Strategy for the Control of Invasive Lionfish in the Wider 

Caribbean, available from http://www.icriforum.org/icri-documents/icri-publications-reports-and-
posters/lionfish_strategy.  

)١٩(C. Wilkinson (ed.) (2008), Status of Coral Reefs of the World 2008, available at 
; Burke and others (2011), Reefs at Risk Revisited, publication&p=153-mn.org/?post_type=gcrmnhttp://gcr

revisited.-risk-available at www.wri.org/publication/reefs.  
لرصد  (الشبكة العاملية ٢٠١٢-١٩٦٩ -وآخرون، حالة واجتاهات الشعاب املرجانية يف منطقة البحر الكارييب  جاكسون )٢٠(

الشعب املرجانية، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، ومبادرة األرصفة (الشعب) املرجانية الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة) 
 (مقاالت صحفية).

 Massive phytoplankton blooms under Arctic sea ice” (DOI: 10.1126/science.1215065, Arrigo and“ انظر: )٢١(

others, 2012); “Ecological consequences of sea-ice decline” (DOI: 10.1126/science.1235225, Post and others, 

2013); “Export of algal biomass from the melting Arctic sea ice” (DOI: 10.1126/science.1231346, Boetius and 

others, 2013).  
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هذه الظاهرة يف املستقبل، وبصفة خاصة يف املناطق الساحلية، بسبب التغريات يف  أن تتكررومن املرجح أيضًا 
ار وتركيزات املغذيات اليت تدخل مي املتجمد الشمايل متدفقة من املناطق الربية.  اه احمليطأمناط مصبات األ

ورغم أنه ال يزال يتعني إجراء دراسة مفصلة عن آثار تكاثر الطحالب يف النظم اإليكولوجية للمحيط املتجمد 
 أن تتغري السالسل الغذائية لألنواع املهاجرة من الثديات، والطيور، واألمساك باإلضافة إىل حالشمايل، فمن املرج

ُمسكه و  األنواع اليت ستتأثر حباالت األكسجني يف قاع البحر. ويُعتقد أن حاالت تناقص نطاق اجلليد البحري
هي القوة الدافعة من وراء الداينميات اإليكولوجية البحرية والربية، مما يؤثر يف اإلنتاجية، والتفاعل بني األنواع، 

  .املرض مسبباتو  اضنقل األمر و  ج بني األجناس، وتدفق اجليناتز والتما
وكجزء من مهامه بوصفه أمانة الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية، ما برح برنامج األمم   -  ٣٣

املتحدة للبيئة يويل أمهية خاصة للمسألة الناشئة املتعلقة باللدائن املتناهية الصغر. وميكن أن يتسرب حطام املواد 
إىل احمليط عن طريق األجسام املائية األخرى، أو عن طريق الغالف  و رمبا جيد طريقهاللدائنية يف احمليط مباشرة، أ

اجلوي. والسبب الرئيسي لوقف تسرب حطام املواد اللدائنية يف احمليطات هو منع تسرب هذا احلطام يف البيئة. 
اللدان الدقيقة يف املياه أنه كانت هناك تركيزات كبرية من قطع  وعلى أساس البيانات احملدودة املتاحة ، يبدو

السطحية للمحيطات خالل األربعة عقود املاضية. وُتستخدم يف الوقت احلايل كميات كبرية من املواد اللدائنية 
يف أثناء عملية معاجلة  لعزلهذه املواد ليست قابلة لو  يف مستحضرات العناية الشخصية والتجميل ألغراض شىت.

ار.مياه الصرف، بل يتم تصريفها مبا   شرة يف احمليطات أو األجسام املائية األخرى مثل البحريات واأل
لعزل الكربون وختزينه يف النظم  ةتقديرات استعراض التحاليل العلمي على الصعيد العاملي، تشريو   -  ٣٤

ة ثاين أكسيد الكربون النامجة عن تدهور وإزالة النظم اإليكولوجي انبعاثاتن ىل أإ اإليكولوجية الساحلية،
جزء من أجزاء ثاين أكسيد الكربون يف البليون (بليون  ١,٠٢و ٠,١٥هائلة. فما بني  انبعاثاتالساحلية هي 

يف املائة من مساحة الغابات املزالة يف العامل، ويفضي كل ذلك  ١٩-٣طن) يتم إطالقها سنوياً، أي ما يعادل 
   )٢٢( اً.بليون دوالر سنوي ٤٢و ٦إىل دمار اقتصادي تبلغ كلفته ما بني 

  الملوثات الكيميائية  -  ٩
الشامل  األخضرالكيميائية دورًا رئيسيًا يف االنتقال حنو االقتصاد  للموادستؤدي طريقة إدارة العامل   -  ٣٥

 )٢٣(٢٠١٣التوقعات العاملية للمواد الكيميائية لعام  يوجه تقريرو  وحتقيق االستدامة يف القرن احلادي والعشرين.
اج واالستهالك بصورة متزايدة للمواد الكيمائية يف الوقت الراهن يف البلدان النامية والبلدان اليت إىل اإلنت االنتباه

ا مبرحلة انتقالية. وهناك  بسبب عدم وجود سجالت عن النفايات إىل البيانات املفصلة  افتقارمتر اقتصادا
تنجم عن تنامي إنتاج امللوثات و  متر مبرحلة انتقالية.إلطالقات املواد امللوثة ونقلها يف البلدان النامية والبلدان اليت 

النظام  موارد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها آثار خطرية على صحة البشر. وتشمل اآلثار على
، عالوة آثار ضارة على املوارد الغذائية، واحلياة الربيةوما يرتتب عليها من  اإليكولوجي تلوث اهلواء، واملاء، والرتبة

ُج سياسات تضمن إنتاج املواد لى ع اآلثار على صحة البشر. ويف هذا السياق، فمن الضروري النظر يف 
واستخدامها بطرق حتد إىل أدىن درجة من اآلثار على الصحة والبيئة. وميكن أن يفضي عدم اعتماد  الكيميائية

لعكس، فإن اإلدارة السليمة للملوثات إدارة سليمة للملوثات الكيميائية إىل تكاليف اقتصادية باهظة، وعلى ا
                                                      

يل وتدهور النظم اإليكولوجية على الصعيد العاملي بسبب حتو  ‘الكربون األزرق’ انبعاثاتتقدير ’’ن، و بندلتون وآخر  )٢٢(
 .٢٠١٢أيلول/سبتمرب ، ٩، العدد ٧اجمللد  - PLoS ONE، ‘‘ذات الغطاء النبايتالساحلية 

  instreaming/GCO/http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Maأنظر املوقع: )٢٣(
The%20Global%20Chemical%20Outlook_Full%20report_15Feb2013.pdf.  
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ختفيف وطأة الفقر، واألهم و  ميكن أن تفضي إىل منافع اقتصادية كبرية من حيث التنمية االقتصادية، الكيميائية
  املخاطر على صحة البشر والبيئة. من ذلك بكثري احلد من

بني االتفاقات البيئية  يز أوجه التآزروميكن حتقيق اإلدارة الفعالة هلذه املسائل عن طريق املزيد من تعز   -  ٣٦
املتعددة األطراف من حيث التكامل يف اجملاالت اإلدارية، واللوجستية، والربناجمية؛ وتعزيز األنشطة الوطنية 

سن التشريعات لسد الفجوات احلالية يف االتفاقات البيئة بعدة طرق تشمل  والدولية ملكافحة امللوثات الكيميائية
راف ملكافحة امللوثات الكيميائية، وإدراج اإلدارة السليمة للملوثات الكيميائية يف صلب برامج املتعددة األط

وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتشجيع تنفيذ  ،الثنائية واملتعّددة األطراف االقتصاديةاملساعدة 
ات الكيميائية كمسامهة يف خطط وعمليات السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق اإلدارة السليمة للملوث

 التنمية االقتصادية.

  الكفاءة في استخدام الموارد  - ١٠
يف املائة بني  ٤٠ارتفع معدل االستخدام العاملي للمواد املستخرجة من املوارد الطبيعية بنسبة أكثر من   -  ٣٧

يف  ٢٧زيادة بنسبة  هوهذ )٢٤(بليون طن. ٦٠بليون إىل ما يقارب  ٤٢، أي من حوايل ٢٠٠٥و ١٩٩٢عامي 
 املائة من حيث نصيب الفرد. ومن بني جمموعات املواد األربعة الرئيسية (الكتلة األحيائية، والوقود األحفوري،

يف  ٨٠مواد البناء)، كانت هناك زيادة كبرية بلغت نسبتها املعادن املستخدمة يف اخلامات والفلزات الصناعية، و و 
ج املعادن املستخدمة يف البناء، تليها الزيادة يف استخراج اخلامات والفلزات الصناعية اليت املائة تقريبًا يف استخرا 
 ٧حصة كبرية ترتاوح ما بني على  اإلنتاج األويل العاملي من املعادن ستحوذيو  يف املائة. ٦٠بلغت نسبتها حوايل 

خطرية على البيئة احمللية. ويُتوقع حالياً تنتج عنه آثار و  يف املائة من االستخدام الكلي للطاقة يف العامل، ٨و
ارتفاع مطرد يف الطلب على املعادن يف العقود املقبلة نتيجة للتوسع احلضري وإقامة اهلياكل األساسية يف البلدان 

ما حتتاجه االقتصادات على نطاق العامل هو و  )٢٥( ة.بيئالنامية مما يضاعف جمددًا من آثار إنتاج املعادن على ال
وسيكون من السهل  رتباط املطلق بني الضغط على البيئة املرتبط باستهالك املوارد والنمو االقتصادي.فك اال

 كفاءة. استهالك املوارد نفسها أكثر به حالذي يصبقدر الحتقيق ذلك ب

  المغذيات  - ١١
عاملنا ’’غذيات بعنوان إلدارة املغذيات استعراضاً عاملياً إلدارة امل ةالعاملي الشراكة، أصدر ٢٠١٣يف عام   -  ٣٨

وسلط االستعراض  )٢٦(.‘‘تلوثقدر من ال من املغذيات: التحدي أمام إنتاج املزيد من الغذاء والطاقة بأقل
ا البشر عمليات اجلريان الطبيعي للنرتوجني، والفوسفور وغريمها من املغذيات،  الضوء على الطريقة اليت غري 

تتسبب يف تفشي الطحالب السامة، و  ياه واهلواء تدمر صحة البشر،تسببوا بذلك يف خلق شبكة من تلوث املو 
دد النظم اإليكولوجية احلساسة، تساهم يف تغري املناخ. ومنذ الستينيات، ارتفعت و  وتقضي على األمساك، و

معدالت استخدام اإلنسان ألمسدة النرتوجني الرتكيبية مبعدل تسع أمثال على الصعيد العاملي، بينما ارتفع 
 ٤٠ستخدام الفوسفور مبعدل ثالثة أمثال. ومن املتوقع أن ترتفع جمدداً هذه االستخدامات بنسبة ترتاوح ما بني ا

                                                      
)٢٤( www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf. 
  على املوقع الشبكي التايل: ٢٠١٣أنظر تقرير الفريق الدويل املعين باملوارد لعام  )٢٥(

www.unep.org/resourcepanel/Publications/EnvironmentalChallengesMetals/tabid/106142/Default.aspx. 
)٢٦( www.gpa.unep.org/index.php/global-partnership-on-nutrient-management/publications-and-resources/global-

partnership-on-nutrient-management-gpnm/143-our-nutrient-world. 
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يف املائة على مدى السنوات األربعني املقبلة بسبب احلاجة إىل إطعام األعداد املتنامية من سكان العامل،  ٥٠و
لزيادة يف استهالك املنتجات احليوانية. وستفاقم هذه التغيريات واالجتاهات احلالية لألمناط الغذائية، باإلضافة إىل ا

من املشاكل البيئية احلالية ما مل تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسني الكفاءة يف استخدام النرتوجني والفوسفور، 
  أمناط استهالك الفرد للغذاء يف املستقبل. وإعادة تقييم

در يف البيئة نسبة بضعف شديد تالكفاءة يف استخدام املغذياويتسم مستوى   -  ٣٩ ُ . ويف املتوسط، 
يف املائة من الفوسفور املستهلك،  ٧٥و ٢٥يف املائة من النرتوجني املستهلك ونسبة ترتاوح بني  ٨٠تتجاوز 

انبعاثات اثنني من غازات االحتباس األمر الذي يهدر الطاقة املستخدمة إلنتاجهما، ويسبب التلوث عن طريق 
يف النرتات، والفوسفات والنرتوجني  الفقدكسيد النيرتوز والنشادر يف الغالف اجلوي، إضافة إىل أمها  احلراري

يف املائة حبلول عام  ٢٠العضوي ومركبات الفوسفور يف املاء. وسيؤدي رفع الكفاءة يف استخدام املغذيات بنسبة 
يون طن، األمر الذي ميكن أن حيقق مل ٢٠إىل احلد من االستخدام السنوي للسماد النيرتوجيين مبقدار  ٢٠٢٠

  سنوياً. )بليون دوالر ٢٠٠ بليون جنيه إسرتليين (زهاء ١١٠زهاء غ وفورات صافية تبل
ُج متضافرة ترفع إىل أفضل مستوى دورات املغذيات لتلبية احتياجاتنا   -  ٤٠ وهناك حاجة ماسة إىل وضع 

 تتهدد الرفاه االجتماعي واالقتصادي، مبا يف ذلك حتد يف نفس الوقت من املخاطر اليتو  من الغذاء والطاقة،
ميكن تسمية هذه اجملموعة من الوصالت و  وخدمات النظام اإليكولوجي، وصحة البشر. املخاطر على املناخ

، حيث ميكن أن تؤدي اإلدارة السليمة للمغذيات إىل املسامهة حبيوية ‘‘السلسلة املرتابطة للمغذيات’’املتعددة 
تشمل عواقب عدم اختاذ اإلجراءات املزيد من آثار و  ل التحديات العاملية النامجة عن التغري.كالتصدي ليف 

إشعاعي أكثر  املتميزة بأثر االحتباس احلراريالعاملي بسبب زيادة غاز أكسيد النيرتوز (وهو أحد غازات  االحرتار
ية املياه واهلواء والرتبة، وتقصري عمر نوع مرة من ثاين أكسيد الكربون)، واستمرار تدهور ٣٠٠تفاعًال مبقدار 

اإلنسان، واملخاطر على خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي. ومل يتم بعد تقييم التكلفة الكاملة 
للخسارة، ولكن اخلسارة العاملية السنوية يف خدمات النظام اإليكولوجي وحدها، مبا يف ذلك مصائد األمساك 

بليون دوالر من  ١٧٠يف املناطق الساحلية، تُقدر حبوايل  رتبط بالنرتوجني والفوسفوربسبب عوز األكسجني امل
دوالرات الواليات املتحدة. وسيحد االستخدام األفضل للمغذيات من خماطر التلوث املذكورة، وحيسن يف نفس 

 الوقت إنتاج الغذاء والطاقة.

  التقييمات اإلقليمية  -باء 
ملستوى اإلقليمي استجابة للواليات الصادرة عن املنتديات اإلقليمية مثل املؤمتر ُجترى التقييمات على ا  -  ٤١

الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، أو جملس الوزراء العرب املسؤولني عن البيئة. وباإلضافة إىل معاجلة املسائل 
كن أن ترتاوح الفرتة الزمنية لدورة ميو  اإلقليمية، فإن نتائج هذه التقييمات تدعم أيضاً عمليات التقييمات العاملية.

التقييم بالنسبة للتقييمات اإلقليمية من ثالث سنوات (أفريقيا) إىل مخس سنوات (أوروبا). غري أن إجراء بعض 
  لظروف.حسب االتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يتم 

  أفريقيا  -  ١
تشرين األول/أكتوبر  ١٧يف  )٢٧(يف أفريقياصدر التقرير الثالث من سلسلة تقارير التوقعات البيئية   -  ٤٢

يف  ٢٨يف أثناء الدورة االستثنائية اخلامسة للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة. ويكشف التقرير أن  ٢٠١٣
                                                      

  ات الرئيسية الواردة يف التقرير متاحة على املوقع الشبكي التايل:الرسائل والنتائج وخيارات االستجاب )٢٧(
www.unep.org/pdf/aeo3.pdf.  
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املائة من حاالت اإلصابة باألمراض يف أفريقيا مرتبطة مباشرة بتدهور سالمة البيئة. فحاالت اإلصابة باإلسهال، 
يف املائة من جمموع األمراض املعروفة ذات الصلة بالبيئة يف  ٦٠ت اجلهاز التنفسي، واملالريا تشكل نسبة والتهابا

املنطقة. ويستند التقرير الثالث من سلسلة تقارير التوقعات البيئية يف أفريقيا إىل أحدث البيانات املتاحة عن 
الصرف الصحي و  والنفايات، وتغري املناخ، واملياه العذبة، نوعية اهلواء، والتنوع البيولوجي، وامللوثات الكيميائية،

  عن الصالت بني الصحة والبيئة يف أفريقيا. القائمةواألراضي، مع الرتكيز على احلاجة إىل استكمال البيانات 
يف حوض النيل الناجم عن تغري املناخ: تقرير عن  املائي التكيف مع اإلجهادصدر التقرير عن  قدو   -  ٤٣

يشكل و  يف ستوكهومل يف أثناء األسبوع العاملي للمياه. ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٤يف  )٢٨(جوانب الضعفتقييم 
اإلجهاد املائي بسبب تغري املناخ مصدر قلق متزايد يف حوض النيل الذي يوفر موارد حيوية لسكان يبلغ عددهم 

راج اسرتاتيجيات التكيف يف بلداً، ومع ذلك ميكن احلد من املخاطر عن طريق إد ١١مليون نسمة يف  ٢٣٨
 سياسات التنمية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وحتسني البيانات املتاحة عن توفر املياه يف املستقبل.

  آسيا والمحيط الهادئ  -  ٢
يف  )٢٩(االجتاهات احلديثة يف تدفقات املواد وإنتاجية املوارد يف آسيا واحمليط اهلادئصدر التقرير املعنون   -  ٤٤
 يف أثناء اجتماع التنفيذ اإلقليمي لنتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف آسيا ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٤

ملؤمتر. ويغطي التقرير الفرتة من ة ااحمليط اهلادئ كمسامهة خاصة يف املداوالت اإلقليمية بشأن إجراءات متابعو 
ستهالك منطقة آسيا واحمليط اهلادئ جتاوز استهالك بقية العامل بداية األزمة االقتصادية العاملية، وخيلص إىل أن ا

وستستمر املنطقة يف اهليمنة على تدفقات املواد العاملية. ويشري امليزان التجاري للمنطقة إىل أن املعدل  ،من املواد
يب احلياة املتغرية. احلايل الستغالل قاعدة مواردها مل يعد كافيًا لدعم اقتصادات املنطقة املتسارعة النمو وأسال

 ١٣,٤مواد البناء مبعدل املعادن املستخدمة يف ارتفع استهالك  ٢٠٠٨إىل  ١٩٧٠وعلى مدى الفرتة من 
أمثال، واستهالك الوقود األحفوري مبعدل  ٨,٦أمثال، وارتفع استهالك ركاز الفلزات واملواد الصناعية مبعدل 

أمثال. وتشري البيانات إىل أنه حسب هذا املعدل فإن  ٢,٧أمثال، واستهالك الكتلة األحيائية مبعدل  ٥,٤
ا وأساليب احلياة.  املنطقة ستعتمد بشكل متزايد على الواردات، ولن يكون مبقدورها كفالة استدامة اقتصادا

باألمناط احلالية  االنتقالويشدد التقرير على أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ال تزال لديها فرصة كبرية لتحقيق 
ا إىل اقتصادات خضراء بالفعل رغم التحديات  لنموها االقتصادي إىل أمناط النمو األخضر، وحتويل اقتصادا

  الكبرية اليت تواجه البلدان األعضاء.
وبرعاية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، تعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع املؤسسات   -  ٤٥

. ٢٠١٤و ٢٠١٣أجل إعداد التقرير عن التوقعات البيئية يف جنوب آسيا لعامي  اإلقليمية والبلدان األعضاء من
، وبنغالديش، وبوتان، واهلند، وملديف، أفغانستانتضم املنطقة دون اإلقليمية جلنوب آسيا مثانية بلدان، هي: و 

قضايا التنمية  إطار ونيبال، وباكستان، وسري النكا. ويسعى التقرير إىل حتليل التحديات البيئية واألولويات يف
البشرية والنمو االقتصادي على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وسيستعرض التقرير أيضًا أوجه الرتابط بني 
األولويات البيئية، مثل تغري املناخ، وتدهور األراضي، وتلوث املياه واهلواء، وفقد التنوع البيولوجي، وعوامل تغري 

                                                      
  الرسائل والنتائج وخيارات االستجابات الرئيسية الواردة يف التقرير متاحة على املوقع الشبكي التايل: )٢٨(

www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Nile_Basin.pdf. 
  .www.unep.org/pdf/RecentTrendsAP(FinalFeb2013).pdfأنظر املوقع الشبكي:  )٢٩(



UNEP/EA.1/4 

16 

و االقتصادي، واالستهالك غري املستدام. وسيتم وضع خمتلف اخليارات يف جمال البيئة مثل التوسع احلضري، والنم
 السياسات واخليارات املؤسسية ملعاجلة التحديات الناشئة يف املنطقة دون اإلقليمية.

  أوروبا  -  ٣
الكفاءة يف استخدام الطاقة: االقتصاديات والتوقعات لشرق التقرير املعنون  ٢٠١٤سيصدر يف عام   -  ٤٦

، وهو تقرير من سلسلة دراسات برنامج األمم املتحدة للبيئة ويتبع منهجية روبا، ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطىأو 
حتليلية مماثلة. وسيوفر التقرير فهمًا أكثر عمقًا لألسباب األساسية لقضايا الكفاءة يف استخدام املوارد يف هذه 

حتليًال مفصًال لتدفقات املواد، والكفاءة يف استخدام املوارد  املنطقة الكبرية والسريعة التطور. وسيتضمن التقرير
ودراسة دقيقة الستخدامات املياه والكفاءة يف استخدامها يف  ،على صعيد البلدان وعلى املستوى اإلقليمي

 طقة. وأخرياً سيتضمن التقرير حتليًال للسياسات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها يف املن ،املنطقة

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  -  ٤
 )٣٠(االجتاهات احلديثة يف تدفقات املواد وإنتاجية املوارد يف أمريكا الالتينيةيستخدم التقرير املعنون   -  ٤٧

الذي نشره برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية منهجيات حماسبية 
دفقات املواد للتوصل إىل أدلة مستندة إىل واقع التجربة يف جمال إنتاجية املوارد يف مخسة بلدان حمور موحدة لت

تركيز يف أمريكا الالتينية. ويستند التقرير إىل قاعدة بيانات تدفقات املواد اليت أُنشئت لتشمل أكرب البلدان يف 
نتائج األخرى، يقدم التقرير دليًال على أن الكفاءة يف من بني الو  )٣١(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

استخدام املوارد (مقاسة باملواد اخلام املستخرجة حسب كل وحدة ناتج حملي إمجايل) ما برحت تتدىن يف املنطقة 
إىل الزيادة اهلائلة يف الصناعات االستخراجية اليت يتجه معظمها إىل  يُعزى ذلك إىل حد كبريو  ،١٩٧٠منذ عام 
 التصدير.

  غرب آسيا  -  ٥
. ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٠يف أبو ظيب يف  )٣٢(أطلس بيئتنا املتغرية للمنطقة العربيةصدر   -  ٤٨

موقعًا على نطاق املنطقة العربية باستخدام مزيج  ٨٠ويبحث األطلس التغريات البيئية اليت حدثت يف أكثر من 
 ية احلالية والتارخيية مع سرد يستند إىل أدلة علمية مستفيضة.من الصور الفوتوغرافية األرضية والصور الساتل

دحض الواردة يف األطلس معدل التنمية يف املنطقة، وتقدم أمثلة ال تُ  ما قبل وما بعد احلالة دراسات توضحو 
لبحرية األراضي، والنمو احلضري، وتدهور املناطق ا للتغري البيئي الواسع النطاق، مبا يف ذلك التغري يف استخدام

  اهليدرولوجيا املتغرية، وتقلص األجسام املائية، وفقد املوائل، وآثار تغري املناخ.و  والساحلية،
يف  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٧: تقرير جتميعي نشر يف تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية العربية  -  ٤٩

دون اإلقليمية للنظم اإليكولوجية يف املنطقة العربية، القاهرة. وميثل التقرير جتميعًا لنتائج تقييمات األلفية الثالثة 
طريقة صلتها بالنظم اإليكولوجية الوطنية و  ويسلط الضوء على القواسم املشرتكة واالختالفات بني املواقع

و واإلقليمية والعاملية. ويشري التقرير إىل أن النظم اإليكولوجية يف املنطقة العربية تشهد استنفادًا سريعًا على حن
ألجيال املقبلة. وتشمل خدمات النظام اإليكولوجي املشرتكة يف بالنسبة ل ستدامةاليضع حتديات جسيمة أمام ا

                                                      
  .www.pnuma.org/english/comunicados/2013/20130619/index.phpمتاح على املوقع الشبكي التايل:  )٣٠(
 .start.aspx-la-mf-www.ces.csiro.au/forms/form: ميكن احلصول عليها على املوقع التايل )٣١(
 .http://na.unep.net/atlas/viewAtlasBookWithID.php?atlasID=2447أنظر:  )٣٢(
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التقييمات الثالثة املياه، والزراعة، والرعي، وتربية املاشية، وزراعة النباتات العطرية والطبية، والتنوع البيولوجي. 
كولوجية عددًا من أنشطة التدخل تشمل االستخدام املستدام للنظم ويستلزم حتقيق اإلدارة املستدامة للنظم اإلي
عن طريق تقاسم  واالبتكاركفالة القيادة، واإلصالح املؤسسي، و  اإليكولوجية، ومتكني رأس املال البشري،
فضل اإلدارة التدرجيية للشؤون البيئية، واحللول اخلالقة، وتقاسم أو  املعرفة، وإعادة تشكيل الُنهج التقليدية،

  املمارسات.
تقييم جوانب ضعف موارد املياه العذبة أمام تغري املناخ: اآلثار على موارد املياه العذبة التقرير املعنون   -  ٥٠

املركز العريب لدراسة و  تقييم أُعد بالتعاون مع جامعة اخلليج العريب،، وهو )٣٣(املشرتكة يف منطقة غرب آسيا
يوفر التقييم فهمًا أفضل جلوانب و  .وأوروبامركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب و  ،املناطق القاحلة واألراضي اجلافة

ضعف موارد املياه العذبة أمام التهديدات، وآثار هذا الضعف على اخليارات اإلمنائية، ورفاه اإلنسان، والبيئة. 
ويُقيم القدرة احلالية لقطاع املياه على وحيدد التقرير اآلثار احملتملة لتغري املناخ على املوارد املائية يف املنطقة، 

التكيف. ويقدم أيضًا استجابات اسرتاتيجية وخيارات يف جمال السياسات لصانعي القرارات من أجل حتسني 
من املتوقع أن يزداد اإلجهاد املائي يف غرب آسيا سوءًا يف ظل و  إدارة املوارد املائية، مبا يف ذلك تدابري التكيف.

اخ، وسيظل عقبة رئيسية أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية. ولذلك فإن فهم أوجه ضعف النظم آثار تغري املن
إلدارة املستدامة للموارد املائية يف املنطقة. وخيلص التقييم إىل لضمان ااملائية يف غرب آسيا هو أمر ضروري للغاية 

 مة للموارد املائية مع إدراج أوجه الضعفأن اإلجراءات يف جمال السياسات مطلوبة لضمان اإلدارة املستدا
 تدابري التكيف مع تغري املناخ يف اخلطط الوطنية املستقبلية. ويوصي التقييم بأن تنتقل سياسات إدارة املوارد إىلو 

  حفظها.و  إدارة الطلب، والكفاءة يف استخدام املياه مرحلة
الساحلي وقيمة خدمات النظام اإليكولوجي  ُأجري تقييم علمي شامل للكربون يف النظام اإليكولوجي  -  ٥١

القمة املعين مببادرة  اعتمدها مؤمتر اليت اصة بشأن احمليطات والكربون األزرقاخلبادرة امليف أبو ظيب يف إطار 
. وهذه أول مرة ُجيرى فيها تقييم من هذا النوع يف ٢٠١١يف كانون األول/ديسمرب  ‘‘األرضعلى عني ’’

ئج العلمية أن النظم اإليكولوجية يف أبو ظيب ختزن كميات كبرية من الكربون الذي سينبعث املنطقة. وتوضح النتا
إذا تدهورت هذه النظم اإليكولوجية. واملخزونات من الكربون يف النظم اإليكولوجية الساحلية هي األكثر من 

من الطيف على املستوى يف احلدود الدنيا تصنيفها  رغم ةبني املخزونات يف أي نظام إيكولوجي يف اإلمار 
اتضح أن خدمات النظام اإليكولوجي األوسع نطاقاً، مبا يف ذلك تنظيم السواحل، ومكافحة التحات، و  العاملي.

الكربون على  من قيمةواحملافظة على نوعية املياه، ودعم مصائد األمساك، والسياحة، والرتفيه هي أكثر قيمة 
 .)٣٤(روفنجفية العالية املرتبطة بصفة خاصة بأشجار املاملستويات احمللية، نظراً للقيم الثقا

  اإلنذار المبكر بشأن التهديدات البيئية والقضايا الناشئة  - ثالثاً 
تركز آلية برنامج األمم املتحدة للبيئة لتحديد معلومات اإلنذار املبكر عن القضايا الناشئة واختيارها   -  ٥٢

ت تركيز الربنامج، أي خدمة اإلنذار املبكر، على القضايا البيئية وإطالع صانعي القرار عليها على نطاق جماال
ا من أجل زيادة الوعي العام. جتس خدمة اإلنذار املبكر نبض األرض، وتعزز قدرة و  الناشئة واإلبالغ بشأ

ى برنامج األمم املتحدة للبيئة على توفري معلومات علمية مستكملة لدوله األعضاء مما يساعد هذه الدول عل
اختاذ خيارات مستنرية بشأن درء اآلثار الضارة اليت تؤثر على رفاه اإلنسان، وأيضًا بشأن اخلدمات اليت توفرها 

                                                      
  http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Freshwater_vunerability_Report_HR.pdfأنظر املوقع الشبكي التايل:  )٣٣(
 .http://grida.no/publications/abu-dhabi-blue-carbonأنظر:  )٣٤(
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النظم اإليكولوجية. وتقوم خدمة اإلنذار املبكر مبسح األدب العلمي وحتلل نتائج عمليات رصد األرض 
فهم تركز على املواضيع البيئية الساخنة ذات بعمليات تنبيه سهلة ال لالضطالعوالبيانات من املصادر األخرى 

الصلة بالسياسات، والعلوم البيئية، واملخاطر البيئية يف وقت يقارب الوقت احلقيقي. وتقوم خدمة اإلنذار املبكر 
اإلنساين، واجملتمع املدين، ووسائط املنخرطة يف العمل بإبالغ مقرري السياسات، واجملتمع الدويل، واجلماعات 

على هذه  االطالعبشأن النتائج العلمية واجتاهات البيئة العاملية بأسلوب مالئم ييسر إمكانية  اإلعالم
  املعلومات.

وارتفع عدد قراء خدمة اإلنذار املبكر بقدر كبري كما يتضح ذلك من زيادة عدد الزيارات للموقع   -  ٥٣
 ٥٠٠ ٠٠٠اليت توزع على أكثر من  وتشمل نشرات خدمة اإلنذار املبكر الشبكي وإحصاءات حتميل البيانات.

مستعمل على نطاق العامل أدلة مرئية جديدة بشأن تغري البيئة العاملية نتيجة للعمليات الطبيعية واألنشطة البشرية 
ويتم وصف وحتليل الدراسات اليت جتريها اخلدمة بشأن التغري عن  )٣٥(.والتفاعل بني هذه العمليات واألنشطة

فية، والصور الساتلية، واخلرائط، والسرد على حنو يوفر الفهم العميق للعديد من طرق طريق الصور الفوتوغرا
ما زال ُيشار إىل اخلدمة كمرجع يف املقاالت اليت و  وأماكن تغري البيئة وحيث ال تزال البيئة مستمرة يف التغري.

  .ية البيئيةالتنم تنشرها اجملالت العلمية والصحف، كما أن موادها تُنشر بانتظام يف جملة
وسيوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة للمجتمع العاملي إمكانية احلصول على املعلومات الدينامية،   -  ٥٤

دف التخفيف من  والدامغة، والسهلة الفهم، وذات الصلة بالسياسات عن التغريات البيئية مبجرد حدوثها 
  الوقت احلقيقي. يقاربات واملعلومات يف وقت توفري آخر البيانو  الضرر البيئي بفضل الكتب اإللكرتونية

منتظم إىل القضايا البيئية الناشئة على صعيد البيئة  و ما برح اهتمام صانعي القرارات يُوجه على أساس  -  ٥٥
العاملية بفضل سلسلة حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة. ومنذ عقد مضى، بدأ برنامج األمم املتحدة للبيئة يف 

احلولية مع الرتكيز على القضايا املتعلقة باملستويات الزائدة من النرتوجني واملناطق امليتة يف تقرير عام  نشر سلسلة
شكل طبعة خاصة للذكرى السنوية، وتعيد النظر يف القضايا  ٢٠١٤حولية الربنامج لعام . واليوم تتخذ ٢٠٠٣

طبعات اليت صدرت يف العقد املاضي. وتشمل هذه الضوء يف سلسلة العليها البيئية الرئيسية الناشئة اليت ُسلط 
تراكم حطام املواد اللدائنية و  القضايا مواضيع من قبيل املستويات الزائدة من النرتوجني، واألمراض املعدية الناشئة،

يف احمليطات، والتغري السريع الذي يطرأ على احمليط املتجمد الشمايل. وهناك سجل موجز مقتضب للحالة 
كل موضوع يتبعه استعراض لألدلة العلمية اجلديدة والتطورات الرئيسية منذ أن نشر برنامج األمم بالنسبة ل

ا أصحاب املصلحة تشري مباشرة إىل العمل  املتحدة للبيئة املوضوع. وترد أيضًا أمثلة للجهود الناجحة اليت قام 
 ولالستفادةار من أجل اختاذ اإلجراءات. الذي اضطلع به الشركاء، وترد أيضًا خيارات لينظر فيها صانعو القر 

 )UNEP-Live(من الفرص اليت توفرها التكنولوجيا اجلديدة، وبفضل البدء يف تشغيل منربه التفاعلي اإللكرتوين 
بوصفها كتابًا إلكرتونيًا قائماً  ٢٠١٤للوصول إىل مجاهري أوسع، أُعدت حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام 

أشكاًال بيانية تفاعلية توضح  وتشمل أيضاً نرتنت يشمل أشرطة فيديو تشرح بعض القضايا، على شبكة اإل
عرفة ذات املقاالت، ومصادر املبيانات، و الاالجتاهات، ومقابالت مع خرباء، ووصالت حية مرتبطة مبصادر 

اضي مستمرة اليوم رغم وتوضح النتائج الشاملة أنه يف العديد من احلاالت ال تزال بعض القضايا من املالصلة. 
ا خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة استجابة هلذه القضايا.  الفهم العلمي األفضل واإلجراءات املتعددة اليت اختذ

                                                      
 .http://na.unep.net/geas/index.php الع على عناوين النشرات وإجراءات االستجابة اليت صدرت حديثاً على املوقع:كن االطمي )٣٥(
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  خاتمــــة  - رابعاً 
جلدول أعمال التنمية املستدامة يف مرحلة ما بعد عام  اً اجملتمع الدويل أسس فيه ضعيف الوقت الذي ي   -  ٥٦

مثرية للقلق. فتدهور البيئة،  آفاقة كثرية على تغري النظم األرضية على حنو يدفعنا حنو ، هناك أدل٢٠١٥
الواسع النطاق للتغريات النامجة عن األنشطة البشرية، مقرتنة بالعمليات الطبيعية، وفقد خدمات  واالنتشار

  ليا.النظام اإليكولوجي، تشكل عوائق أمام حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دو 
وما برحت الدوائر العلمية ُتطالب بتجميع أحدث املعلومات عن النظم البيئية بغية االستجابة لعدد   -  ٥٧

متزايد من التحديات البيئية الرئيسية النامجة عن التغري املستمر للمنظومة األرضية، وهي حتديات تواجه اجملتمع  
فة اليت مجعها برنامج األمم املتحدة للبيئة على أساس ككل وعلى كل املستويات عاملية كانت أم حملية. واملعر 

البيانات واملعلومات عن مستويات جغرافية وزمنية واسعة حتتاج اآلن إىل جتهيز من منظور يشمل خمتلف الفروع 
العلمية. واهلدف احملدد ملقرري السياسات اآلن هو استخدام هذه املعرفة يف إطار عملية سياسات دينامية، 

الناس على املخاطر والفرص واخليارات القائمة بدالً  الطالعاالجتاهات، وعلمية واجتماعية واقتصادية ومتعددة 
 من مناصرة أي حل إداري بعينه.

___________ 


