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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

  األمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل

  الدورة األولى
  ٢٠١٤ ونيه/يانحزير  ٢٧  - ٢٣نريويب، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٨ البند

  الجزء الرفيع المستوى

  ٢٠١٥في خطة التنمية لما بعد عام  االستدامة البيئية من أجل رفاهية اإلنسان

  من األمانةإعالمية مذكرة 

  موجز
جتمعوا يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية رفيعو املستوى الذين االأّكد رؤساء الدول واحلكومات واملمثلون   

يئة مستقبل مستدام اقتصادياً ٢٠١٢املستدامة يف حزيران/يونيه  ، من جديد التزامهم بالتنمية املستدامة وكفالة 
واجتماعياً وبيئياً لصاحل كوكبنا ولصاحل األجيال احلالية واملقبلة. وشهدت متابعة تلك اللحظة التارخيية فرتة عصيبة 

 برنامجتشاور وحتليل بني أصحاب املصلحة املتعّددين، سوف تسفر عن حتقيق توافق دويل يف اآلراء بشأن من 
  ، ويف جوهرها أهداف التنمية املستدامة.٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

وينبغي ألية خطة جديدة للتنمية أن متضي ُقدمًا بإجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية، استنادًا إىل   
ا واالستجابة لتحّديات القرن احلادي والعشرين. فالتنمية ال ميكن بلوغها بطموح ودون رجعة دومنا دروسه

يًا لربنامج تكامل املخاطر والفرص يف جمال البيئة. فالتكامل وليس التجميع أو حتديد األولويات، سيكون أساس
ج متكامل ميكن أن يُِدّر منافع عد. إن ٢٠١٥التنمية ملا بعد  يدة ويقّلل املقايضات أو يديرها، وسوف وجود 

  يشتمل على ثالثة مبادئ مرتابطة:
لن ُيرتَك أحد متخّلفًا عن املسرية لكفالة االستدامة وحتقيق مستوى أساسي من املعايري البيئية   (أ)  

  واالجتماعية؛

                                                      
UNEP/EA.1/1  .  

  يف السابق بالرمز هذه الوثيقة صدرت  .أعيد إصدارها ألسباب تقنيةUNEP/EA.1/11.  
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ل والنمو العيش يف إطار جمال العمل اآلمن لكوكب األرض مع كفالة االزدهار املقرتن بالعد  (ب)  
  املستدام؛
  ترك األصول وراءنا لألجيال املقبلة، ببناء رأس املال االجتماعي واالقتصادي والبيئي.  (ج)  
 اقتصادية دومنا رجعة وللقضاء على الفقر. -  وتُعَترب االستدامة البيئية شرطًا أساسيًا لتنمية اجتماعية  

وهناك مخس مسائل  البيئية واالجتماعية واالقتصادية.وتركز هذه املذكرة اإلعالمية على الروابط بني األبعاد 
  حتويلية ميكن استنباطها بعد استعراض هذه الروابط البينية:

  بيئة نظيفة وصحية وُمنِتجة كمعيار أساسي لعدم في  العيشإلى كل مواطن   بتطلعاإلقرار
ادة إع يشري إىل ضرورةوهذا  ترك أي شخص متخلفًا عن المسيرة والقضاء على الفقر.

 الفقر لتعريفتوافق آراء عاملي  الوصول إىليستلزم  ريف الفقر كقضية متعّددة األبعاد لكنهتع
  جبميع أشكاله؛

 في  تعزيز الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية من خالل االستثمار بشكل كبير
لتجديد الوظائف الالئقة المجدية مثل الطاقة المتجّددة والكفاءة في استخدام الطاقة وا

، واالستثمار يف حتسني استدامة الزراعة ومصايد األمساك اإليكولوجي وإدارة النفايات
والغابات وتربية احليوانات الداجنة حيمي الوظائف القائمة يف الريف واألساس اإليكولوجي 

ه اجتاأن تعمل القطاعات العامة واخلاصة يف  وميكنجملتمعاتنا وحيّد من هجرة الريف إىل احلضر. 
سياسات مناسبة للتعليم وتدعيم التدريب املهين من أجل سوق الوظائف باملناطق الريفية  تطبيق

  واحلضرية، وصقل مهارات القوة العاملة وإعادة تزويد العاملني باألدوات؛
 في  ضمان تحقيق رفاه طويل األجل لإلنسانية بدون استنزاف موارد الكوكب: العيش

ميكن و  األرضية مع إنجاز قدر أكبر وأفضل بموارد أقل.مجال العمل اآلمن على الكرة 
من خالل تنمية اقتصادية شاملة وخضراء باحلّد من استنزاف املواد والطاقة والتلّوث ذلك حتقيق 

الناجم من األنشطة االقتصادية احلالية، مع احلفاظ يف نفس الوقت على إنتاجية تلك األنشطة 
  وزيادة اإلنتاجية بشكل مستدام؛

  دون إبطاء  يل أنماط االستهالك ليتم االستهالك بشكل أفضل وبطريقة أكثر أماناً تحو
يدور حول احلّد من االستهالك، بل إنه يدور  . فاالستهالك املستدام المعدل النمو المستدام

ينبغي لتحويل أمناط االستهالك أن يعمل على إجياد وظائف و حول االستهالك بشكل أفضل. 
حيّفز االبتكار يف جمال االستدامة، وأن ينقل املّدخرات واملوارد إىل مشاريع وأسواق جديدة، وأن 

  ُمنتجة وأن يتصّدى لسوء التغذية والسمنة؛
  إعطاء دفعة لالستثمارات الكبرى الستعادة رأس المال الطبيعي وتحويل البنية األساسية

ألساسية واملباين وتعمل البنية اللحصول على خدمات لصالح األجيال الحالية والمقبلة. 
واملنتجات االستهالكية ذات األمد الطويل على زيادة كفاءة املوارد واحلّد من استنزاف املواد. 

على مدى العقود القادمة بإصالح واستعادة ُنظم دعم احلياة  كبرية بذل جهودويتطّلب األمر 
ت ابتكارية على األرض باستحداث حوافز مالية ويف جمال السياسات العامة وتكنولوجيا

  ومحالت موّجهة من اجملتمعات احمللية.
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  ٢٠١٥ألهداف التنمية المستدامة وبرنامج التنمية لما بعد عام  إطار متكامل  -أوًال 
ا الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة مع جمموعة    - ١ حدَّدت املشاورات املستفيضة اليت اضطلعت 

دين التحّديات األساسية اليت ينبغي التصّدي هلا يف برنامج التنمية ملا كبرية من أصحاب املصاحل يف اجملتمع امل
. وتشتمل األولويات يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية واإلدارة الرشيدة على ما يلي: إمكانية ٢٠١٥بعد عام 

الفقر؛ العمالة؛  احلصول على اخلدمات واملوارد األساسية؛ احلماية االجتماعية؛ الصحة؛ التعليم؛ القضاء على
األمن الغذائي؛ االزدهار الشامل؛ التكنولوجيا؛ السالم واألمن؛ سيادة القانون؛ حقوق اإلنسان؛ ومكافحة 
الفساد، والشفافية. وينبغي أن متضي أية خطة جديدة للتنمية حنو إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع ذلك 

ا مل مت االعرتاف أيضاً بأن األهداف اإلمنائية ُتدرِج اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  لأللفية ال تبلغ املطلوب، أل
والبيئية للتنمية املستدامة على النحو املتوّخى يف إعالن األلفية، وبدون معاجلة ضرورة تعزيز األمناط املستدامة 

  والفرص البيئية. . فالطموحات اإلمنائية ال ميكن حتقيقها دون إدماج املخاطر)١(لالستهالك واإلنتاج
مبثابة نقطة مرجعية أساسية من حيث  ٢٠١٥وسيكون التكامل أساسيًا لربنامج التنمية ملا بعد عام   - ٢

األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، ليس هذا فحسب بل أيضاً من حيث تكامل األهداف اإلمنائية لأللفية يف إطار 
األبعاد االقتصادية  - بطريقة متوازِنة  -ؤية جديدة قاهرة أن ُتدِمج األهداف اإلمنائية املستدامة. ومن شأن أية ر 

واالجتماعية والبيئية. وتستطيع احللول املتكاملة أن تولِّد تغيريًا هيكليًا وحتّوًال نوعياً، وسوف تساعد على كفالة 
و املواَفق عليه يف مؤمتر بالطموح والشمول والعاملية، على النح ٢٠١٥أن يتسم طابع برنامج التنمية ملا بعد عام 

  األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
  ثالثة مبادئ مترابطة للتنمية المستدامة  -ألف 

ج ما متكامل باستخدام ثالثة مبادئ مرتابطة ببساطة على النحو التايل:  - ٣   ميكن تعريف 
  عدم ترك أحد متخّلفاً عن املسرية؛  (أ)  
  على األرض؛العيش يف جمال التشغيل اآلمن   (ب)  
  التخّلي عن أصول لصاحل األجيال املقبلة.  (ج)  

“ مرّشحات”وتُعَترب هذه الطموحات املتعّددة للتنمية املستدامة متساندة. وميكن حتويلها إىل ثالثة   - ٤
متسمة  ٢٠١٥مفاهيمية لتقييم ما إذا كانت أهداف التنمية املستدامة وبرنامج التنمية ملا بعد عام 

نظر أ. وميكن حتديد حلول أساسية يف إطار كل واحٍد منها ()٢(تمال واالتساق والتماسكواالك بالشمول
  ) وهي ترد بصيغة مفّصلة يف الفرع الثاين.١٤- ٥الفقرات 

                                                      
شراكة عاملية )، ٢٠١٣( ٢٠١٥بربنامج التنمية ملا بعد عام  فريق الشخصيات البارزة الرفيعة املستوى املعين  )١(

. متــــــــاح مـــــن املوقع: القضاء على الفقر وحتويل أشكال االقتصادات عــــــن طريــــــــق التنمية املستدامـــــــة جديدة:
www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf. 

مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، كيفية ”، ٢٠١٥بعد عام ا مل ١مذكرة رقم  -برنامج األمم املتحدة للبيئة   )٢(
، متــــــاح مـــــــــن املوقــــــع: ٢٠١٤ــــــارس ، آذار/مــ“ولــــــــــوح والشمــــــــــوازن والطمــــــــم بالتــــــمتس ارــــإط قـــــحتقي

www.unep.org/post2015/Publications/UNEPPost-2015Note1/tabid/133049/Default.aspx.  
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  عدم ترك أحد متخّلفًا عن المسيرة وتوفير حياة كريمة للجميع عن طريق اإلجراءات المستدامة  - ١
 -  يف البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء -  واملهّمشني ينبغي طمأنة الفقراء واملستضعفني  - ٥

بالتمّتع مبستوى أدىن من احلماية االجتماعية والبيئية ومبستوى أساسي للمعيشة. وجيب متكني الناس الذين 
جني بليون تقريبًا لتحقيق حياة كرمية. وتواجه فئات مثل صغار املنت ١,٢يعيشون يف فقر مدقع والبالغ عددهم 

ومجاعات السكان األصليني والنساء صعوبات متزايدة يف إمكان احلصول على املوارد الطبيعية نظرًا ألن هذه 
املوارد تصبح أكثر ندرة وأكثر تكلفة. وتعترب االستدامة البيئية شرطًا أساسيًا ُمسبقًا للتنمية االجتماعية 

وقد مت اإلقرار بأن حقوق اإلنسان والبيئة ترتبطان الفقر.  رجعة فيها، والقضاء على واالقتصادية املتواصلة اليت ال
لضمان  اً أساسي اً مكّونويعترب ذلك  )٣(.بيئة صحية وإنتاجية نظيفة إىل العيش يفكل مواطن من خالل تطلع  

لتحديد هذا احلق بشكل أفضل واحلفاظ وميكن االضطالع باملزيد من العمل يُرتَك أحد متخّلفًا عن املسرية،  أالّ 
  يه.عل
مثل  املنتجة من املوارد الطبيعية وتشغل كفالة املساواة يف احلصول على السلع واخلدمات األساسية  - ٦

الطاقة واملاء واملرافق الصحية، وإدارة النفايات واملأوى والطعام، مكانة عالية يف جدول األعمال العاملي، بيد أن 
يع النطاق وإعادة تطبيق النماذج، سوف يعمل على حتقيق إمكانية احلصول من خالل النماذج احلالية لتوس

زيادة تدهور البيئة. فاالنتقال إىل ممارسات أكفأ وأقل تلّوثًا ميكن حتقيقه باالستثمار يف تكنولوجيات مبتكرة 
ومواتية للبيئة من أجل مزيد من العدالة يف تنفيذ اخلدمات األساسية. ويوّلد تنامي الطلب على املنتجات 

ألساس املستدامة أيضًا وظائف جديدة وفرص أسواق جديدة لصاحل اجملتمعات احمللية الفقرية وصغار الطبيعية ا
 تسعىأن  وميكنيستطيع الوصول إليها مقّدمو اخلدمات التقليدية.  املنتجني يف املناطق الريفية النائية واليت ال

 السياسة العامة وإصالحات مالية، احلكومات واجملتمع املدين إىل حتقيق هذا اهلدف من خالل إصالحات يف
  وممارسات إدارية ذات كفاءة واستثمارات جديدة ومبتكرة، وخيار استهالكي مستنري.

  تحقيق ازدهار أكبر وشامل ضمن نظام دعم الحياة على األرض  - ٢
ويعين ، ٢٠٥٠باليني نسمة حبلول عام  ٩,٥من املتوّقع أن يرتفع عدد البشر سكان الكرة األرضية إىل   - ٧

الضغط الذي سيضعه هذا على موارد هذا الكوكب أن حتقيق استدامة نظامنا العاملي لدعم احلياة أمر يهم 
اية املطاف على اإلدارة املسؤولة للموارد  اجلميع. فرفاه البشرية واألداء الوظيفي لالقتصاد واجملتمع يعتمد يف 

إليكولوجية باختالف النطاقات، لكن عبور العتبات الطبيعية احملدودة يف هذا الكوكب. وختتلف العتبات ا
سوف ميّس كل  )٤(“كعامل ُمضاِعف للخطر”الرتاكمية على املستوى العاملي مع وجود تغيري املناخ مؤثّرًا 

شخص على ظهر الكوكب سواء يف البلدان النامية أو البلدان املتقّدمة النمو. ويف املطاف األخري، سوف 
أولئك السكان األشد فقراً، نظرًا ألن لديهم أدىن قدرة على التعامل مع اآلثار السلبية.  يتعّرض أكثر للمعاناة

يعمل النمو االقتصادي على تدهور البيئة. فالنمو ميكن  وسوف يتطلب تأمني االزدهار اليوم ويف املستقبل أن ال

                                                      
مثًال، التقرير املشرتك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان الصادر   )٣(

 )، وميكن االطالع عليه يف الرابط:٢٠+ق اإلنسان والبيئة، املقدم ملؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة (ريوبعنوان حقو 
www.unep.org/delc/Portals/119/JointReportOHCHRandUNEPonHumanRightsandtheEnvironment.pdf.  

. متاح من املوقع: ١٣، الفصل ٢٠١٤، آذار/مارس التقييم اخلامس تقريرالفريق احلكومي الدويل املعين بتغريُّ املناخ.   )٤(
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap13_FGDall.pdf.  
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الجتماعية لالستهالك واإلنتاج فصله عن تزايد استخدام املواد واستخدام املوارد وعن التأثريات البيئية وا
  .)٥(املستدامني، من خالل االنتقال حنو اقتصاد أخضر شامل وسهل التكيُّف

أن يعمل العيش يف جمال العمل اآلمن العاملي وإجناز قدر أكرب وأفضل مبوارد أقل  ومن شأن االجتاه حنو  - ٨
ًا إىل تغيريات سلوكية مصاحبة تؤثّر على على حتفيز االبتكار وإجياد حلول حملية املستوى. وسوف حيتاج أيض

االستهالك وحتِدث مزيدًا من التالحم اجملتمعي. وميكن أن يعّزز االنتقال إىل اقتصاد أخضر واستهالك وإنتاج 
مستدامني النمو االقتصادي يف البلدان باالنتقال من مناذج النمو التقليدية اليت يوجِّهها االستهالك مع االعتماد 

ى الواردات واإلنفاق االستهالكي واالعتماد الراسخ على مناذج غري مستدامة لالستهالك واإلنتاج، حنو املفرط عل
اسرتاتيجيات منو اقتصادي أكثر استدامة. وحنن نستطيع أن ننِجز قدرًا أكرب وأفضل مبوارد أقل، باحلّد مما تتسم 

والطاقة والتلّوث، ويف نفس الوقت مع مواالة زيادة  به األنشطة االقتصادية احلالية من استنزاف يف استعمال املواد
  إنتاجية تلك األنشطة بشكل مستدام.

وال يدور االستهالك املستدام حول احلد من االستهالك، بل يدور حول االستهالك بشكل أفضل،   - ٩
الستهالك إىل وحول ما نشرتيه وكيف نعيش بطريقة ذكية ومستدامة بيئياً. وال ينبغي أن يعمل انتقال أمناط ا

تباطؤ النمو، بل األحرى ينبغي أن يوّلد وظائف وأسواقًا جديدة وأن حيفِّز االبتكار املستدام، ونقل املّدخرات 
  واملوارد إىل مشاريع إنتاجية، والتصّدي للجوع واحلد من السمنة.

قتصادية احلالية ومن احملَتمل أن تكون االستجابات القطرية متفاوتة معتمدًا ذلك على الظروف اال  -  ١٠
يزداد اإلنتاج واالستهالك، ولكن  “الفصل النسيب”واملتوّقعة وأساليب معيشة األفراد واجملتمعات احمللية. ومع 

الفصل ”يزداد االستخدام الشامل للموارد والتلّوث مبعدل أبطأ من املعّدل الذي يتوّسع به االقتصاد. ومع 
ما يتناقص بالفعل استخدام املوارد والتلّوث باألرقام املطلقة. وبينما يعترب ، يزداد اإلنتاج واالستهالك، بين“املطلق

يتطّلب مزيدًا من االستثمارات  الفصل املطلق ممكناً، من األصعب عمومًا حتقيقه باملعىن التكنولوجي، وكثريًا ما
ذه الصفة، يعَترب الفصل املطلق قابًال لل تحقيق بشكل فوري أكثر فيما املالية ويتطّلب ُأطرًا مؤسسية أفضل. و

وفق ما هو ق االستهالك واإلنتاج املستدامني، يتعّلق باجملتمعات األغىن، اليت يتوّقع منها، أن تقود املسرية لتحقي
  اط االستهالك واإلنتاج املستدامة.إطار السنوات العشر لربامج أمنمضمن يف 

  ألجيال القادمةاالستثمار لتحقيق مرونة أكبر وتأمين ُسبل معيشة ل  - ٣
يوفِّر االستثمار إلنتاج رأمسال طبيعي أكرب وأفضل ورأمسال اجتماعي ورأمسال اقتصادي (على سبيل   -  ١١

املثال، بنية أساسية وبيئة معمورة) الوسائل لتحقيق التطلُّعات العديدة للتنمية املستدامة. فبناء مزيد من رأس املال 
ق هذا مع مثول طول املدة يف األذهان، ميكن أيضاً أن يكفل اإلنصاف يضمن وصول األجيال القادمة، وإذا حتق

بني األجيال، والقدرة على التكيُّف مع الصدمات والتغريُّ املفاجئ يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية 
  والسياسية والبيئية.

لالزمة لالقتصادات النابضة. وتوفِّر فئات السكان األصحاء املتعّلمني واملقرِّرين ملصريهم قوة العمل ا  -  ١٢
ومتثِّل املعارف واملهارات والثقافة جمتمعة رأمساًال اجتماعياً. ويعمل االستثمار يف التعليم واملعرفة من أجل التنمية 

  املستدامة، مبا يف ذلك املعرفة التقليدية، على توسيع قدرتنا على التكيُّف وإجياد حلول جديدة.

                                                      
، آذار/مارس “االستهالك واإلنتاج املستدامان”، ٢٠١٥بعد عام ا مل ٢مذكرة رقم  - برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٥(

  .www.unep.org/post2015/Publications/UNEPPost-2015Note2/tabid/133050/Default.aspx، متاح من املوقع: ٢٠١٤



UNEP/EA.1/INF/18 

6 

بنية األساسية واملباين واملنتجات االستهالكية الطويلة األمد على زيادة كفاءة ويعمل االستثمار يف ال  -  ١٣
  املوارد، وحيّد من استنزاف املواد، ويؤمِّن احلصول على اخلدمات لصاحل األجيال القادمة.

ويفضي التجديد اإليكولوجي إىل منافع عديدة، من بينها يف حاالت كثرية حتقيق ربح صاٍف من أجل   -  ١٤
يف املائة من النظم اإليكولوجية على كوكب األرض  ٦٠مارات القطاعني العام واخلاص. وحالياً تشهد نسبة استث

. وتشري )٦(تدهوراً، مما يزيد من أثر الكوارث الطبيعية، ويقّلل من إنتاجية األراضي والنظم اإليكولوجية البحرية
ملتوّقع أن يفضي إىل فقدان ربع اإلنتاج الغذائي يف بعض السيناريوهات إىل انعدام خدمات النظم اإليكولوجية وا

. وميكن أن يرتاوح االستثمار يف عملية التجديد من مئات إىل مئات األلوف )٧(٢٠٥٠العامل حبلول عام 
بدوالرات الواليات املتحدة لكل هكتار، وبالتايل صار أمرًا مثّبطًا لعزمية الكيانات العامة أو اخلاصة للقيام 

هذا، مل يعد بوسع العامل أن يتجاهل تدمري هياكله األساسية اخلاصة بالنظام اإليكولوجي أو تركها  بذلك. ومع 
كمرياث لألجيال املقبلة. وتزداد األدلّة بأن تكلفة التجديد أدىن بكثري من التكاليف الطويلة األجل اخلاصة 

جتديد األراضي الرطبة يف جنوب أفريقيا  بالبدائل، وتستطيع إدرار ربح، وعلى سبيل املثال، أّدى االستثمار يف
إىل زيادة فرص العمل وزيادة احملاصيل وإنتاجية قصب الغابات ومزيد من الرعي للماشية ومزيد من املاء 

ر تواالتني يف منطقة أوريغون بالواليات املتحدة )٨(لالستخدام احمللي . وتزيد تكلفة احلّد من التلّوث احلراري يف 
ضعفًا عن تكلفة إنشاء غابات شاطئية لتظليل املياه  ٣٠إىل  ١٥ئل املربّدات امليكانيكية مبقدار األمريكية بوسا

ار بإطالق كميات من خزانات أعلى النهر على  بذل جهود كبرية. ويستلزم األمر )٩(وزيادة تدفقات جداول األ
محالت تقودها اجملتمعات احمللية مدى العقود القادمة بإعداد سياسات وحوافز مالية، وتكنولوجيات مبتكرة و 

  إلصالح وجتديد نُظم دعم احلياة على األرض من أجل احتياجات احلاضر ولصاحل األجيال القادمة.
  التعويل على الغايات واألهداف البيئية القائمة المتفق عليها دولياً   -باء 

باملسامهات الكبرية اليت ”املستدامة  أقّر رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية  -  ١٥
وطلب هؤالء أن تنبين  .)١٠(“تعددة األطرافحتققت يف جمال التنمية املستدامة بفضل االتفاقات البيئية امل

ويوَجد الكثري من األهداف املتفق  .)١١(“أهداف التنمية املستدامة القادمة على االلتزامات اليت أُعِلن عنها فعالً 
وشجَّعت  ١٢واردة يف صكوك متعددة األطراف ُملزمة وغري ملزمة خصوصًا يف القطاع البيئي.عليها عامليًا ال

                                                      
أيالند، واشنطن  موجز جتميعي، مطبعة)، النظم اإليكولوجية والرفاه البشري، ٢٠٠٥تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية (  )٦(

 .www.unep.org/maweb/documents/document.356.aspx.pdfالعاصمة)، متاح من املوقع: 
تجابة السريعة من برنامج البيئة، (بتقييم االس دور البيئة يف جتنُّب أزمات غذائية يف املستقبل. األزمة الغذائية البيئية  )٧(

  .www.grida.no/publications/rr/food-crisis). متاح على املوقع ٢٠٠٩
، متاح من املوقع: اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوُّع البيولوجي يف تقرير السياسات الوطنية والدولية  )٨(

www.teebweb.org/our-publications/teeb-study-reports/national-and-international-policy-making/.  
)٩(  Schmidt, R., Mulligan, J., 2013. Demonstrations of the Business Case. In Gartner, T., J. Mulligan, R. Schmidt, and J. Gunn, 

eds. 2013. Natural Infrastructure: Investing in Forested Landscapes for Source Water Protection in the United States. World 

Resources Institute.  متاح على املوقعwww.wri.org/publication/natural-infrastructure.  
 .من املرفق ٨٩، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )١٠(
 .٢٤٦املرجع نفسه، الفقرة   )١١(
لألهداف والغايات القائمة يف إطار جماالت "موجز  ٢٠١٤لعام  فريق الدعم التقين التابع لألمم املتحدة موجزانظر   )١٢(

املعين بأهداف التنمية املستدامة. متاح على الرابط: الرتكيز التسعة عشر اليت يعكف على دراستها الفريق العامل املفتوح 
www.unep.org/post2015  
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، من خالل مشاركتها يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مجيع الشركاء على ٢٠١٢احلكومات منذ سنة 
  اعتبار األهداف القائمة مبثابة األساس للغايات املقبلة.

ات واألهداف يف املستقبل بنفس الطموح على األقل واألفضل أن تتسم مبزيد من وينبغي أن تتسم الغاي  -  ١٦
الطموح مثلما يوجد فعًال. وإدراج أهداف قائمة خمتارة سوف يعمل على تأكيد األمهية العاجلة لاللتزامات 

استخدام  القائمة. ومن شأن األهداف املدرجة يف غايات التنمية املستدامة بشأن الطاقة املتجددة، وكفاءة
الطاقة، ومسارات التنمية منخفضة الكربون، أن تعّزز أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعّلقة بتغريُّ املناخ 
ا. وسيدعم إدراج ِقيم التنوّع البيولوجي والنظام اإليكولوجي يف مؤشرات الفقر  دومنا ازدواجية يف عمليا

ا تتناول العناصر احملرّكة لالستدامة. وباإلمكان واالزدهار والثروة، أهداف آيتشي بشأن ا لتنوّع البيولوجي نظراً أل
أن ُتربز الغايات واألهداف اجلديدة القضايا املستجدة، وميكن أن تضع رؤية من أجل جتديد االلتزامات 

  باالتفاقات اليت سوف تنقضي فرتات نفاذها يف العقود القادمة.
  متفاوتةشواغل عالمية، واستجابات   -جيم 

مباراة حمّصلتها صفر؛ فاملنافع أو املكاسب اليت  ٢٠١٥ال ميكن أن تكون برنامج التنمية ملا بعد عام   -  ١٧
. فاألهداف ال بد أن تكون )١٣(ينبغي أن ترتجم إىل خسائر بالنسبة لطرف آخر حترزها مجاعة أو حيرزها قطاع ال

  ف آخر. فالطابع العاملي ميكن حتديده بعدة طرق:تكاملية ومتناسقة، وال ينبغي حتقيق هدف على حساب هد
قضايا ذات اهتمام مشرتك (على سبيل املثال، مشاعات عاملية، أو النظام املايل العاملي)   (أ)  
  مشرتكاً؛ عمالً تتطّلب 

قضايا ال متس البلدان والشعوب بنفس الطريقة أو بنفس الدرجة، ولكن تتطّلب إجراًء مشرتكاً   (ب)  
يف عامل متكافل يتسم بطابع معوَمل (على سبيل املثال، األمن الغذائي، االجتار غري املشروع للتصّدي هلا 

  ؛باحليوانات الربية، إدارة النفايات الكيميائية، أساليب العيش غري املستدامة أو العواصف الرتابية اإلقليمية)
ا تتطّلب   (ج)   دعمًا واسع النطاق (على قضايا قد ال تكون هامة يف كل مكان، لكن يُعتَـَرف بأ

  سبيل املثال القضاء على الفقر املدقع).
وأهداف التنمية املستدامة هلذه الشواغل العاملية  ٢٠١٥وجيب أن تتصّدى برنامج التنمية ملا بعد عام   -  ١٨

كل بلد خبط أساس خمتلف من التحّديات واالحتياجات واألولويات وقدرات على يبدأ  بأن يقر بطموح عاملي 
ستجابة. ومن األمهية أيضًا التسليم بأن البلدان، حىت تلك اليت حققت بعض األهداف، تعَترب معّرضة اال

النتكاسة يف هذه املكاسب من الصدمات البيئية واالقتصادية واالجتماعية يف املستقبل. وقد تتفاوت 
وبوسع بعض البلدان أن  االستجابات من خالل اختيار مسارات تنمية ووفقًا للظروف واألولويات الوطنية.

تتخّطى مسار التنمية املعتاد، باعتماد مسار أكثر كفاءة يف استخدام املوارد وأقل من حيث التلّوث، والذي 
يتجّنب تكّبد تكاليف يف املستقبل. وسوف تعتمد مسارات البلدان على التوفيق بني األولويات القصرية األجل 

  مقابل األولويات الطويلة األجل.

                                                      
)١٣(  P. Caballero, P. Hazelwood and K. Van der Heijden, 2013, “Setting a new course: universality as an integral part of the 

post-2015 development agenda” (discussion note).  
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  األهداف والمؤشرات  -دال 
متثِّل األهداف املوجَّهة حنو احلّل أفضل وسيلة لالستحواذ على رؤية متكاملة وتكون قابلة يف نفس   -  ١٩

الوقت للتنفيذ العملي. وعلى سبيل املثال، إن وجود هدف ما بشأن احلّد من الفقر لن يكون فّعاًال بنفس القدر 
ج متكامل إزاء التنفيذ مثل ه دف بشأن زيادة إمكان احلصول على وظائف غري ماهرة الئقة ومواتية يف تدعيم 

دف إىل احلّد من الفقر. فطبيعة ونطاق وسائل التنفيذ (على سبيل املثال، املوارد املالية والسياسات  للبيئة، 
  .)١٤(يواملؤسسات) جيري تقييمها وااللتزام بتنفيذها عندما تكون األهداف واملؤشرات قابلة للتنفيذ العمل

ا من مؤشرات أيضًا معقولة من الناحية العلمية (ينبغي أن   -  ٢٠ وينبغي أن تكون األهداف وما يرتبط 
يكون مستوى الطموح قابًال للتحقٌّق يف اإلطار الزمين املختار)، وقابًال للقياس وميكن التحقُّق منه. وينبغي بناء 

تكاملة، اليت ميكن أن تصبح حافزًا من أجل قدر قدرات من أجل أشكال جديدة للقياس، مثل املؤشرات امل
أكرب من التعاون الشامل لعدة قطاعات. وميكن أن تكون املؤشرات مباشرة أو بشكل ميثّلها، وميكن تصنيفها 

  للحصول على البيانات اجلنسانية واإلنصاف والعمر وحالة العجز والتمايز اإلقليمي.
  أدّلة مستقاة من حلول متكاملة  -ثانياً 
  القضاء على الفقر المدقع وعدم اإلنصاف وتوفير فرص عمل الئقة من خالل اقتصاد أخضر شامل  -ألف 

باليني نسمة يف العامل على مزارع  ٣تعيش غالبية كاسحة من فئات السكان األشد فقراً البالغ عددها   -  ٢١
لقدرة اإلنتاجية للطبيعة (مثل ميلكها صغار املزارعني، وحول الغابات أو عند منطقة ساحلية، وتعتمد على ا

الرتبة، والغابات، واألمساك، واملياه وأشكال أخرى من األصول البيئية). وتشري التقديرات إىل أن خدمات الُنظم 
الناتج ”يف املائة من  ٨٩و ٤٧األخرى غري املتداولة باألسواق تشكِّل ما يرتاوح بني البيئية اإليكولوجية والسلع 

وقد أسفرت السياسات وخيارات االستثمار احلالية عن تدهور املوارد وحلول فقر مدقع “. لفقراءاحمللي اإلمجايل ل
يف املائة من سكان العامل تكسب نصف  ٨على البعض وعدم إنصاف على آخرين. وتبنيِّ التقديرات أن نسبة 

ه النصف األشد فقرًا من شخصًا األكثر ثراًء يف العامل ميتلكون نفس قدر ما ميتلك ٨٥الدخل يف العامل وأن 
. ويعيش أكثر من ثلثي سكان العامل يف بلدان حيث ارتفعت تفاوتات الدخول منذ عام )١٥(سكان العامل

١٩٨٠ .  
وسوف تتيح إعادة تعريف الفقر والنمو االقتصادي التحوُّل املطلوب للتنمية املستدامة. وعندما جتري   -  ٢٢

ا تظهر اخنفاضًا منذ أواخر التسعينات، حيث بلغت نقطة تسوية املدخرات مقابل استنفاد املوارد ا لطبيعية، فإ
. ويتوّلد عن تدهور األصول اإلنتاجية للفقراء، مصحوباً بعدم الوصول إىل البنية األساسية ٢٠٠٨الصفر يف عام 

م يف حلقة من التدهور املتزايد و  الفقر املعمورة بشكل مستدام، والتمويل واألسواق، مصيدة فقر، ترمي 
  املتفاقم.

وتعتَرب التدابري املعنية بالفقر املستند إىل الدخل ضّيقة للغاية يف جمال تركيزها. فالفقر يتألف من أصول   -  ٢٣
أخرى كثرية من بينها التعليم واملهارات واملرافق الصحية واملياه واملأوى واألمن ورأس املال الطبيعي والطاقة 

                                                      
ملا  ٢٠١٣ عام ورقة مناقشة -للبيئة  إدماج البيئة يف أهداف التنمية املستدامة. برنامج األمم املتحدة  )١٤(
ـــــــــــــــ)، مت٢٠١٣ه ــــــــــــــــــــــوز/يوليـــــــــمت ١٩ ،٢ة ـــــــــ(الصيغ ١ مــــــرق ،٢٠١٥  عام دــــبع ع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املوقـــــــــــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــ

www.unep.org/pdf/UNEP_Post_2015_Discussion_Paper_1_%28Version2%29.pdf.  
، ١٧٨(ورقة إعالمية من أوكسفام رقمها  االستحواذ السياسي وعدم اإلنصاف االقتصادي ممارسة العمل لصاحل القّلة:  )١٥(

٢٠١٤.(  
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ة لإلنتاج. وباملثل، تركِّز التدابري اخلاصة بالثروة والنمو فحسب على بضعة مؤشرات والوسائل الرمسية أو غري الرمسي
اقتصادية، بينما تقيس املؤشرات احلديثة مثل مؤشر الثروة الشاملة نطاقًا كامًال من األصول مثل رأس املال 

االقتصادي أن تتبنيَّ  اخلاص باملصنوعات ورأس املال البشري والطبيعي. ومن شأن إعادة تعريف الفقر والنمو
  .)١٦(احلالة احلقيقية لثروة الدولة واستدامة منوها

وسوف تتيح االستثمارات العامة واخلاصة يف وظائف الئقة ومواتية للبيئة األساس الالزم لالستدامة.   -  ٢٤
. فهذه )١٧(د العامليواحدة من أسرع القطاعات النامية يف االقتصا“ الوظائف الالئقة واملواتية للبيئة”واليوم تعترب 

تشمل فرص عمل تتصل بأنشطة مستندة إىل الطبيعة، وتكنولوجيات بيئية من أجل املرافق الصحية، والطاقة، 
والتجديد اإليكولوجي وأنشطة إعادة تدوير النفايات اليت تتيح ظروفًا عملية جيدة، وتعترب جمدية وحممية 

حتسني استدامة الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة وتربية اجتماعياً. لكن من الضروري أيضًا االستثمار يف 
احليوانات الداجنة بغية محاية الوظائف القائمة، واحلد من اهلجرة من الريف إىل احلضر، ومحاية األساس 
ء اإليكولوجي جملتمعاتنا. وتولِّد االبتكارات يف إنتاجية املوارد، وإحالل املوارد، واحملاكاة البيولوجية والكيميا

اخلضراء إمكانية هائلة للحد من النفايات واآلثار البيئية من العمليات كثيفة املواد واملواد الكيميائية اخلطرة. بيد 
أن نقصًا شديداً يف املهارات تبّدى بوضوح يف بعض القطاعات املتنامية سريعاً مثل الطاقة املتجّددة والكفاءة يف 

ياسات التعليم بشكل أفضل، وتعزيز التدريب املهين املناسب ألسواق استخدام الطاقة. ومثة حاجة إىل حتديد س
فرص العمل يف املناطق الريفية واحلضرية، وإعادة تزويد القوة العاملة باملهارات واألدوات وتدريب املعّلمني. 

درات تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتشمل التزامات االستدامة وبناء املهارات والق وميكن
  الالزمة.

ج متكامل للتصّدي لتحّديات الفقر على زيادة مؤشر التنمية البشرية ويف الوقت   -  ٢٥ وينبغي أن يعمل أي 
نفسه التزام الدقة يف إدارة األثر اإليكولوجي. ومن شأن استخدام جمموعة مؤتلفة من تدابري االقتصاد األخضر 

ملتوسطة والصغرى (على سبيل املثال، إصالحات اقتصادية كلية، املالئمة على املستويات االقتصادية الكلية وا
وتصحيح سوء ختصيص رأس املال، وزيادة فرص التبادل التجاري لصاحل الفقراء من خالل تدابري سياساتية 
مالئمة، واستخدام األدوات االقتصادية، وإعداد تقارير ثالثية احملّصلة للشركات، واستخدام معايري االستدامة 

سل اإلمداد، واالستثمار يف رأس املال الطبيعي، واستخدام مبادئ االستدامة من أجل استثمارات أخرى، لسال
والتأمني، إخل) وأدوات السياسة االجتماعية (على سبيل املثال، شبكات السالمة، إمكان الوصول إىل األصول 

يم والصحة وقطاعات اجتماعية أخرى) أن تتيح املنتجة، وإىل العدالة واألمن، واالستثمار يف بناء املهارات، والتعل
  مساراً سليماً اقتصادياً للحّد من الفقر املدقع، وزيادة مشولية األطراف والتصّدي للمخاطر البيئية واالقتصادية.

  خدمات المياه والطاقة المستدامة  -باء 
ج متكامل للتنمية واإلدارة واستخدام املياه. فموارد امل  -  ٢٦ ياه يف العامل تشهد أزمة، مع حدوث يلزم اتباع 

منافسة قوية على املوارد احملدودة من أجل خمَتلف االستخدامات. واحلصول على مياه الشرب النظيفة واملأمونة، 
 ٢,٥ومرافق الصرف الصحي والنظافة العامة يُعَترب من حاجات اإلنسان األساسية. ويف الوقت احلاضر، يعيش 

ثانية طفل نتيجة لسوء  ٢٠حوايل بليون طفل دون مرافق صحية أساسية. وميوت كل بليون من البشر من بينهم 
                                                      

(جامعة األمم املتحدة والربنامج الدويل لألبعاد اإلنسانية  : قياس التقدُّم حنو االستدامة٢٠١٢تقرير الثروة الشاملة   )١٦(
 ).٢٠١٢للتغريُّ البيئي العاملي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 

، وظائف الئقة ومالئمة للبيئة من أجل القضاء على ٢٠١٥بعد عام ملا  ٤مذكرة رقم برنامج األمم املتحدة للبيئة   )١٧(
  .www.unep.org/post2015/Publications/UNEPPost-2015Note4/tabid/133133/Default.aspx، متاح من املوقع: “الفقر
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. ويستلزم األمر )١٨(مليون طفل كل سنة كان باإلمكان منع وفاة هؤالء ١,٥املرافق الصحية. وهذا يعين وفاة 
ورها تعترب هامة من أيضًا املاء الالزم إلنتاج األغذية، وكذلك من أجل أداء وظائف النظم اإليكولوجية، واليت بد

أجل مداومة اإلمداد. ويضاِعف تلّوث املياه األثر السيء لندرة املياه، وتولِّد الندرة عدم اإلنصاف. وترجع نسبة 
يف املائة تقريباً من مجيع الكوارث إىل اتصاهلا باملياه وتتجاوز تكلفتها االقتصادية حدود اخلسائر املباشرة، مما  ٩٠

ى عقود. وتصري الفيضانات وموجات اجلفاف أشد بسبب تغريُّ املناخ، ويضاِعف من أثره يعرقل التنمية على مد
ج متكامل إلدارة التنمية  انبعاثات امليثاق وأكسيد النيرتوز من تصريف مياه النفايات غري املعاَجلة. واتباع 

حلصول واالستخدام والتنمية والتلّوث واستخدام املياه سيعاِلج بالتايل مجيع أبعاد دورة املياه، مما يربط إمكانية ا
واملخاطر املرتبطة باملياه. وهذه القضية تعىن ليس فقط بالوصول إىل املياه، بل تعىن أيضًا باخلدمات املائية 
املستدامة والعادلة اليت ختدم احتياجات احلاضر واحتياجات األجيال املقبلة. وهذا سوف يتطّلب تطوير القدرات 

نولوجيات وأدوات حتسِّن كفاءة املوارد، وختصيص املوارد بشكل عادل، والتكيُّف مع تقلبية واالستثمار يف تك
ه.   املناخ وتغريُّ

وسوف يتيح حصول اجلميع على خدمات الطاقة املستدامة احلديثة ألغراض الطبخ واالستخدام   -  ٢٧
ة جلميع البلدان وجلميع الناس، وهي اإلنتاجي فوائد عديدة. فالطاقة عنصر متكني للتنمية االجتماعية االقتصادي

الزمة يف قطاعات مثل املاء أو املرافق الصحية أو الزراعة أو التشييد أو النقل. وحيدث التلّوث بسبب سري العمل 
يف املائة من الطاقة األّولية من أساس وقود أحفوري، كما يزيد عدم أمان  ٨٥على النحو املعتاد، باستخدام 

ظ التكلفة بالنسبة للمجتمعات احمللية النائية واملهّمشة. وسوف يتيح حصول اجلميع على الطاقة، ويعترب باه
خدمات الطاقة املستدامة احلديثة يف أغراض الطبخ واالستخدام اإلنتاجي فوائد هامة فيما يتعّلق بالصحة 

على املرأة. وعلى سبيل املثال،  والتنمية االقتصادية احمللية وختفيف أثر تغريُّ املناخ، وختفيف العبء اخلاص الواقع
ا إىل أنه لو َعَمد نصف اُألسر املعيشية يف العامل اليت ال تزال تستخدم  إذ تشري منظمة الصحة العاملية يف تقديرا

بليون  ٣٤أنواع الوقود التقليدي واملواقد التقليدية إىل التحوُّل إىل مصادر أنظف للطبخ، سوف توفِّر اُألسر 
  باليني دوالر يف السنة. ١٠٥ة لفرتة قدرها عشر سنوات، وتدّر عائداً اقتصادياً مببلغ دوالر يف السن

يف املائة فقط  ١٩وال تزال موارد الطاقة املتجددة غري مستغلة إىل حٍد كبري، حيث تقدِّم إمدادًا بنسبة   -  ٢٨
نية األساسية. وقد حدثت يف من استخدام الطاقة العاملي، وخصوصًا يف البلدان النامية حيث جيري تطوير الب

ا تسخري أفضل ملوارد الطاقة املتجّددة هذه وجعلها  السنوات األخرية خطوات تقدُّم تكنولوجي هامة تسّىن 
، استخَدم قطاع ٢٠١٢متاحة بشكل أكرب ألغراض الكهرباء والطبخ والتدفئة والتربيد وكوقود للنقل. ويف عام 

مليون شخص. ويعَترب حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة خيارًا عاجًال  ٥,٧الطاقة املتجّددة على نطاق العامل 
جمّربًا وفّعاًال من حيث التكلفة للحد من احتياجات إمدادات الطاقة األّولية املتوّقعة يف مجيع البلدان، مبا ميّثل 

. ومتّثل املباين )١٩(٢٠٣٥ام يف املائة من التخفيض يف جوانب الطلب العاملي املتوقَّع على الطاقة يف ع ٧٠نسبة 
إمكانية هائلة فيما يتعّلّ◌ق بالكفاءة يف استخدام الطاقة، اليت توفِّر املال واملوارد، وحتفِّز استخدام مواد البناء 
احمللية التنمية االقتصادية احمللية. ويلزم إجراء إصالحات عاجلة بشأن إعانات الوقود األحفوري املبدِّدة للموارد 

  ل ممهَّد لتحسني عملية التحوُّل يف نظم الطاقة العاملية.لتوفري جما

                                                      
، صحيفة وقائع جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية. متاح من املوقع: “املرافق الصحية”  )١٨(

www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/sanitation.pdf.  
الوكالة الدولية للطاقة (باريس، الوكالة الدولية للطاقة/منظمة التعاون والتنمية يف ، ٢٠١٢توقّعات الطاقة يف العامل،   )١٩(  

  .٢٨٢)، ص ٢٠١٢امليدان االقتصادي، 
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  الصحة والمواد الكيميائية والبيئة  -جيم 
يقدِّم وجود بيئة نظيفة صحية، من خالل إدارة بيئية فّعالة، فوائد عديدة للمجتمع ولالقتصاد. ووضع   -  ٢٩

جع إىل أخطار متأتية من العيش غري اخلرباء تقديرات تفيد أن حوايل ربع مجيع األمراض وحاالت الوفيات تر 
الصحي وبيئات العمل. ويشّكل تلّوث اهلواء، واإلدارة غري الكافية للمواد الكيميائية والنفايات، والنوعية الرديئة 
ّدد صحة  للمياه، وتدهور النظام اإليكولوجي، وتغريُّ املناخ واستنفاد طبقة األوزون، مجيعها تشّكل أخطارًا 

ج متكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية )٢٠(ملستويني الفردي واجلماعيالبشر، على ا . وسوف يكفل اتباع 
اندماج املسامهات املباشرة للنظم  ، لدعم تنفيذ االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة،والنفايات

لى مجيع مستويات اإلدارة الرشيدة اإليكولوجية يف وجود صحة أفضل وبيئة أنظف يف عملية اختاذ القرارات ع
  الوطنية.

ويعَترب التحوُّل إىل أنواع وقود أنظف ومصادر بديلة للطاقة ووسيلة أكفأ إلنتاج واستخدام أنواع الوقود   -  ٣٠
والطاقة وسائل فّعالة للتصّدي حلاالت التعرض لتلوث اهلواء، وبالتايل حتسني الصحة وجين فوائد أخرى، مثل 

  الغابات، وزيادة احلصول على خدمات الطاقة احلديثة وخفض الكربون األسود. احلد من إزالة
وسوف تعمل إدارة األراضي املستدامة واملياه والغابات إىل جانب حفظ املوارد وجتديدها على محاية   -  ٣١

 مبا يقّلل وتعزيز التنوّع األحيائي وخدمات النظم اإليكولوجية، ويتمّخض عن هذا قدر من األمن الغذائي، أكرب
من سوء التغذية، ويوّفر بيئة نظيفة وصحية لرعاية األنشطة الثقافية واالجتماعية والرتفيهية اليت تعترب هامة 
لصحتنا العقلية وللنمو االقتصادي للسكان وقطاعات األعمال. ومن األمور األساسية للتنمية املستدامة احلد 

على املستويات  -  ملياه من مجيع مصادر التلّوث مبياه النفاياتمن األمراض ذات الصلة باملياه ومحاية جودة ا
  احمللية أو الصناعية أو الزراعية.

ّدد   -  ٣٢ وتستطيع التدابري الرامية إىل احلّد من اآلثار النامجة عن تغريُّ املناخ أن تتصّدى لألخطار اليت 
ة، وإدارة مستدامة لألراضي الرطبة ملكافحة الصحة العامة. وهذه تشمل تدابري ترمي إىل تربيد املراكز احلضري

من املواد  التدرجيياألمراض املنقولة مثل املالريا، واالستخدام الفّعال للمعلومات املناخية. وسيعمل التخّلص 
اتية للمناخ واإلدارة السليمة للمواد القائمة خيارات التكنولوجيا اليت تعترب مو املتبقية املستنفدة لألوزون، و 

  فدة لألوزون احملتَجزة باملباين واملعدات، على جتنُّب املاليني من حاالت الوفاة بسبب السرطان.املستن
  تحقيق األمن الغذائي من خالل حفظ وإصالح نظام دعم حياتنا  -دال 

رجعة فيه بالتشجيع على إجراء حتوُّل رئيسي إىل  ميكن العمل على زيادة األمن الغذائي على حنو ال  -  ٣٣
املستند إىل البيئة، مبا حيقق أمثل كفاءة يف استخدام الطاقة اخلاصة باألغذية، ومبا يكفل عدالة احلصول اإلنتاج 

على األراضي واحلق يف متّلكها ويف املوارد وتشجيع إجراء حتوُّل رئيسي حنو الُنظم الغذائية التغذوية واملتوازنة. 
مليون شخص يعانون من اجلوع  ٨٤٢ه، بيد أن هناك ويُنِتج العامل سعرات حرارية كافية إلطعام مجيع سكان
بليون شخص يعتربون يف فئات الوزن الزائد أو السمنة.  ١,٤وهناك بليونان من البشر يعانون من سوء التغذية و

وأسعار األغذية تشهد استمرار التقلُّبات، مما يفضي إىل انعدام األمن الغذائي، مع إمكان حدوث أزمات يف 
، واليت كانت ترجع إىل أثر املضاربة يف األسواق املالية لألغذية ٢٠٠٨لة لتلك اليت حدثت عام املستقبل مماث

مصحوباً بظواهر مناخية شديدة، ومنو يف أنواع الوقود احليوي واملتزاحم طلبًا لألرض والتوسُّع يف أراضي احملاصيل 
                                                      

على املوقع  ة. متاح‘‘صحة اإلنسان والبيئة’’، ٢٠١٥بعد عام ملا  ٣مذكرة رقم  -للبيئة  برنامج األمم املتحدة  )٢٠(  
www.unep.org/post2015/Publications/tabid/133031/Default.aspx.  
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على األغذية يف العامل مبستويات االستهالك . ومن املتوّقع أن يزداد الطلب )٢١(إىل مناطق أقل مالءمة للفالحة
ويشري الفريق الدويل املعين باملوارد يف تقديراته إىل أن استهالك .)٢٢(٢٠٥٠يف املائة حبلول عام  ٦٠احلالية بنسبة 

 ٢٤. ومع ذلك، تشري التقديرات إىل نسبة )٢٣(٢٠٥٠املوارد الطبيعية سوف يتضاَعف ثالث مرات حبلول عام 
مساحة األراضي يف العامل تعّرضت على مدى ربع القرن املاضي حلدوث اخنفاضات يف النوعية يف املائة من 

. ويستمر دون توقُّف )٢٤(واإلنتاجية، وهو ما يقوِّض مستقبًال األساس اإليكولوجي لألمن الغذائي وأمن التغذية
ياراً ممكناً يف ُنظم احمليطات والُنظم الساحل ية. وقد ارتفعت إنتاجية األغذية يف العامل اندثار أنواع، وحنن نواجه ا

بدرجة كبرية خالل القرن املاضي. وهذا أساسًا نتيجة للتوّسع يف األراضي احملصولية، وزيادة املمارسات املهدرة 
  واستخدام املواد الكيميائية الضارة على حساب البيئة.

نَتجة لالستهالك  -  ٣٤
ُ
أي  -  البشري يتعرَّض للفقدان أو اهلَْدر وتفيد التقديرات أن ثلث مجيع األغذية امل

بليون طن سنوياً. وحىت لو أمكن إنقاذ ربع األغذية املفقودة أو املهدرة حاليًا على املستوى العاملي،  ١,٣حوايل 
ا ستكون كافية إلطعام اجلوعى يف العامل . ومن شأن خفض خسائر احملاصيل بعد احلصاد (حصاد )٢٥(فإ

توزيع) ونفايات األغذية عند مسار تاجر التجزئة واملستهلك النهائي يف سالسل إمداد احملصول والتجهيز وال
. )٢٦(تذهب هباًء سنوياً  - بليون طن من األغذية  ١,٣أن ينخفض األثر البيئي واالقتصادي إلنتاج  -  األغذية

ألن  -  طن سنوياً  مليون ٣٠٠حوايل  - ويف املناطق الصناعية، حيدث حوايل نصف إمجايل املخّلفات الغذائية
تزال صاحلة لالستهالك. وميكن إلجراء خفض هام يف  املنتجني وجتار التجزئة واملستهلكني يهملون أغذية ال

فاقد األغذية والنفايات أن يساعد أيضاً على مالفاة استمرار حتوُّل األراضي احلّساسة واملراعي والغابات، وبالتايل 
  تخدام املياه واملبيدات احلشرية ومبيدات اآلفات.احلّد من النزاعات على األراضي واس

ج رباعي احملاور:  -  ٣٥   وميكن زيادة األمن الغذائي باتباع 
بتعزيز العرض من خالل االستخدام األمثل للكفاءة يف استخدام الطاقة اخلاصة باألغذية   (أ)  

عبورًا بالتجهيز ووصوًال إىل االستهالك (تقليل فاقد الطاقة إىل أدىن حّد يف الغذاء ابتداًء من حصاد احملصول و 
  ؛الفعلي وإعادة التدوير)

                                                      
يئة، (تقييم االستجابات السريعة من برنامج الب أزمة الغذاء البيئية، دور البيئة يف جتنُّب أزمات يف األغذية مستقبالً   )٢١(

 .www.grida.no/publications/rr/food-crisis). متاح على املوقع ٢٠٠٩
، وكالة الفضاء األوروبية، متاحة ٠٣-١٢، ورقة عمل رقم ٢٠١٢: تنقيح ٢٠٣٠/٢٠٥٠الزراعة يف العامل حنو فرتيت   )٢٢(

 ./www.fao.org/economic/esa/esag/enمن املوقع: 
 ).٢٠١١نامج األمم املتحدة للبيئة، (بر  فصل استخدام املوارد الطبيعية واآلثار البيئية النامجة عن النمو االقتصادي  )٢٣(

 .www.unep.org/resourcepanel/publications/decoupling/tabid/56048/default.aspx متاح من املوقع:
، تفادي اجملاعات يف املستقبل: تعزيز األساس اإليكولوجي لألمن الغذائي من خالل نظم غذائية مستدامة  )٢٤(

ن املوقع: ـــــــاح مـــــــــمت). ٢٠١٢لبيئة (ألمم املتحـــــدة لج اـــــــــن برنامــــــــــــــادر عـــــــــــــــي صــــــجتميع  رـــــــــــــــتقري
www.unep.org/publications/ebooks/avoidingfamines/portals/19/UNEP_Food_Security_Report.pdf وموجز ،

 ع:ـــــــن املوقــــــاح مــــــــــــــــ، مت“األمن الغذائي والتغذية”ع لألمم املتحدة: ـــــــم التقين التابــــــــالدع قـــــفري

sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1804tstissuesfood.pdf.  
ادرة العاملية بشأن الفاقد من األغذية وخفض النفايات، منظمة األغذية والزراعة/برنامج األمم املتحدة إنقاذ الغذاء: املب  )٢٥(

  .www.fao.org/save-food/key-findings/en، متاح من املوقع: ٢٠١٤للبيئة، 
  املرجع نفسه.  )٢٦(
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بإجراء حتوُّل كبري حنو اإلنتاج املستند إىل البيئة، والكفاءة يف استخدام املياه، وعكس اجتاه   (ب)  
ا الطبيعية واالعرتاف بقيمة خدمات النظم اإليكولوجية ورأ س األراضي املتدهورة وإصالحها لتعود إىل إمكانا

  ؛املال الطبيعي
مبعاجلة جوانب عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد الطبيعية واحلق يف احلصول عليها ومتكني   (ج)  

 -  صغار املزارعني والنساء الريفيات كعناصر فاعلة ومؤثّرة من أجل األمن الغذائي ومحاية التنوُّع الزراعي
  ؛البيولوجي
لغذائية (أو النظم الغذائية املستدامة) اليت تقّلل اآلثار البيئية إىل بإجراء حتوُّل كبري حنو الُنظم ا  (د)  

  أدىن حّد، وتزيد القيمة التغذوية وتكفل ُسبل املعيشة املستدامة للمزارعني.
ويُعَترب الرعي نظامًا جمديًا لإلنتاج املوسَّع من الناحية اإليكولوجية حيث يُنِتج اللحوم واأللبان الصحية   -  ٣٦

واجللود، بيد أن هذا يعرقله ختصيص أراضي الرعي املشاع وسد املمرات أمام تنّقل املاشية، وفقدان البنية واخليوط 
األساسية الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية. وسوف يزيد عكس مسار هذه االجتاهات معدل العائد من صناعة 

  .)٢٧(تربية املاشية، مع فصلها عن التدهور البيئي
وُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مباشرة النشاط االقتصادي الرئيسي والوظائف يف ويدعم التن  -  ٣٧

شّىت القطاعات مثل الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة. ويسند كثري من خدمات النظم اإليكولوجية أيضاً بشكل 
 ٣٥٣,٦قِّحات توفِّر ما قيمته مباشر اإلنتاجية الزراعية. وعلى سبيل املثال، تفيد التقديرات أن خدمات املل

ا تتعّرض خلطر شديد بسبب فقدان املوئل . وتعترب زيادة اإلنتاجية الزراعية، )٢٨(بليون دوالر للزراعة سنوياً، بيد أ
مبا يف ذلك عن طريق الكفاءة يف استخدام املياه والتنوُّع يف األنواع واألصناف، وخدمات الُنظم اإليكولوجية 

ناً، وتوازيًا مع ذلك وقف وعكس اجتاه تدهور األراضي واجلفاف والتصحُّر. ومن الناحية الصحية شيئًا ممك
يف  ٨٩النظرية ميكن إلصالح بليوين هكتار من األراضي الزراعية املتدهورة أن يزيد إنتاج األغذية بنسبة تبلغ 

  .)٢٩(بليون شخص ٢,٢٥أو توفِّر الغذاء حلوايل  - املائة
يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة على  ١٧,٤ر وتدهور الغابات ما يقّدر بنسبة وُيصِدر التصحُّ   -  ٣٨

الصعيد العاملي، بيد أن الغابات املدارة بشكل مستدام تعترب بالوعات هامة للكربون وتوّفر خدمات هامة مثل 
ألخشاب وغريها. وسوف تتطّلب إمدادات املياه وجودة املياه، واحلفاظ على الرتبة، وتنظيم املناخ احملّلي وإنتاج ا

اإلدارة املستدامة للغابات إدارة رشيدة جيدة وتتطّلب ظروفاً متكينية أخرى. إىل جانب تدابري عملية مثل احلماية 
واحلفظ والتجديد وزراعة الغابات واحلراجة الزراعية واحلصاد املستدام لألخشاب واستغالل منتجات الغابات. 

لتجديد الطبيعي لألراضي بإشراف املزارعني، مبا يف ذلك إعادة غرس األشجار وعلى سبيل املثال، ساعد ا
والوقاية من احلرائق، يف زيادة إنتاج األغذية وحتقيق وفورات مالية أكرب وحتسني يف رفاه األطفال يف منطقة 

  .)٣٠(تالنسي يف غانا

                                                      
  ة (مرتقبة).، االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة وبرنامج البيئ“الرعي واالقتصاد األخضر”  )٢٧(
 .www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2760&ArticleID=10692انظر املوقع:   )٢٨(
  االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة وبرنامج البيئة (مرتقبة). ،“الرعي واالقتصاد األخضر”  )٢٩(
  برنامج األمم املتحدة للبيئة (مرتقبة).، تقييم االستجابات السريعة الصادر عن “فاقد األغذية، نفايات األغذية”  )٣٠(
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ا ت  -  ٣٩ وفِّر الغذاء والتغذية مباشرة عن طريق صيد وتعَترب احمليطات يف غاية األمهية لألمن الغذائي، نظرًا أل
. ومثة حاجة إىل إجراء إصالحات يف )٣١(األمساك وتربية املائيات وبشكل غري مباشر عن طريق علف احليوان

السياسات العامة ملعاجلة مسائل مثل نظم الوصول إىل األسواق واهلياكل املالية واإلعانات الضارة وشراكات 
لعام واخلاص، وآليات مبتكرة لإلدارة والتمويل، وإنفاذ تدابري لتحسني حالة احمليطات مبتكرة بني القطاعني ا

ومواردها. وسوف يساهم هذا يف اإلدارة الفّعالة للنظم اإليكولوجية البحرية املتدهورة، ويساهم، حيثما يقتضي 
ُج إدارية معقو  لة علميًا للنظم اإليكولوجية األمر، يف جتديد هذه الُنظم، بإخضاع مزيد من املساحات يف ظل 

وإشراف شفاف يتسم باملشاركة. ونظراً ألن بعض هذه القضايا ينشأ من استخدام األراضي، سوف تتأّتى فوائد 
  عديدة لصاحل النظم التمهيدية واإلدارية نتيجة للسياسات املتعلقة بتحسني احمليطات.

الصغرية والنساء ميارسون إشرافًا قويًا على املوارد. وكثريًا ما يشار إىل أن املنتجني أصحاب امللكيات   -  ٤٠
ال أمامهم لالستثمار يف أراضيهم ومحايتها من التدهور. وتتيح كفالة حقوق احليازة لصغار املزارعني وللنساء اجمل

وقد أوضح كثري من البلدان مدى العالقة بني احلقوق العرفية والقانونية بشأن األراضي واملوارد الطبيعية ووضعت 
  آليات حلسم النزاعات وإمكانية اللجوء إىل العدالة.

  ياالستهالك والتنمية المستدامان والنمو االقتصاد  -هاء 
يعمل بعد اآلن على تدهور البيئة. وحتقيق مناذج  سوف يتطّلب االزدهار يف املستقبل منوًا اقتصاديًا ال  -  ٤١

االستهالك واإلنتاج املستدامني ليس جمرد مسألة بيئية، ذلك أنه يعىن برأس املال الطبيعي ومن مث بإنتاجية وقدرة  
االقتصادية يف ضوء زيادة أعداد السكان وتنامي طبقة كوكبنا على تلبية حاجات اإلنسان ومداومة األنشطة 

وسطى من املستهلكني. ويساعد التحوُّل إىل مناذج االستهالك واإلنتاج املستداَمني من خالل تقييم خدمات 
الُنظم اإليكولوجية واحلفاظ على رأس املال الطبيعي وزيادته وعمليات االبتكار املستدام واستخدام احلّد األدىن 

واد، مثل النظام البيئي الصناعي، وإحالل املوارد، واحملاكاة البيولوجية، بالفعل على خلق فرص جديدة من من امل
أجل القضاء على الفقر، ومن أجل الوظائف املالئمة للبيئة وقطاع األعمال وتعزيز االزدهار لصاحل األجيال 

  احلالية واملقبلة.
ر استدامة ونظافة وكفاءة أمرًا أساسيًا للتنمية املستدامة. ويـَُعد إنتاج السلع واخلدمات بشكل أكث  -  ٤٢

ويتطّلب جانب العرض اخلاص بتحّدي االستهالك واإلنتاج املستداَمني إيالء االهتمام باألهداف التالية: (أ) 
نتجة توفري متواصل للموارد الطبيعية اليت تعترب أساسية للبقاء البشري، مثل املاء والطعام والطاقة واألرض امل

والقابلة لالستيطان؛ (ب) توفري متواصل لعوامل اإلنتاج من أجل التنمية االقتصادية، وهو يقتضي قياس وإدارة 
بشكل مستدام للموارد املتجددة وغري املتجددة (مثل اخلشب واأللياف والفلزات واملعادن)؛ (ج) احلّد من 

ت غازات الدفيئة، واملواد الكيميائية السامة، مثل انبعاثا -التلّوث املتصل بالنشاط البشري واالقتصادي 
  اليت ميكن أن تضر بصحة اإلنسان وتدهور النظم اإليكولوجية. - واجلسيمات وإطالقات املغّذيات الزائدة

ويلزم التشديد بشكل أقوى على كفاءة استخدام املوارد يف السياسات احلكومية وعلى ممارسات إدارة   -  ٤٣
وعلى خيارات التكنولوجيا واالستثمارات بغية تنفيذ مزيد من النواتج لكل وحدة  القطاعني العام واخلاص،

مدخالت، فضًال عن أضرار بيئية أقل. والوسيلة األساسية لتحقيق ذلك عن طريق سياسات حكومية حمّسنة 

                                                      
ــموج  )٣١( ــــــــــ ـــــــــــم التقين التابـــــــــــــــز فريق الدعـــــــــ ــــــــــع لألمم املتحدة بشـــــ متاح من املوقع: ات. ـــــــــأن احمليطـــــ

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2311TST%20Issues%20Brief%20Oceans%20and%20Seas_FINAL.pdf.  
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 مستهلك وشراكات بني القطاعني العام واخلاص هي املشرتيات العامة املستدامة، نظرًا ألن احلكومات هي أكرب
  .)٣٢( يف كثري من االقتصادات الوطنية

ويستطيع التحوُّل صوب اإلنتاج املستدام أن يسهم يف فرص العمل املالئمة للبيئة والشاملة والالئقة،   -  ٤٤
فضًال عن حتسني أسواق العمل. وعلى سبيل املثال، متيل النظم الزراعية املستدامة إىل أن تصبح كثيفة العمالة، 

هذا املدخل حيّل حمل مدخالت كيميائية غالبًا ما تكون سامة أو ملّوثة. ومع ذلك، سوف يتطّلب نظرًا ألن 
خلق مزيد من الوظائف الالئقة يف اإلنتاج املستدام سياسات إلعادة توجيه االستثمار ونقل التكنولوجيات وإقرار 

  تدابري إلعادة تدريب العمال.
هالك أفضل وأكثر أماناً. وتعترب مناذج االستهالك احلالية عناصر وينبغي أن تنتقل اجملتمعات إىل است  -  ٤٥

حمرّكة لإلنتاج غري املستدام وتدهور املوارد. وتبنيِّ االجتاهات الدميغرافية أن الطبقة املتوسطة املتنامية على الصعيد 
لى املوارد. وجيب أن تضم ثالثة باليني مستهلك، مما يضع ضغوطًا متزايدة ع ٢٠٣٠العاملي حيتمل حبلول عام 

يدور حول استهالك بقدر أقل، بل إنه يدور حول استهالك أفضل  التأكيد على أن االستهالك املستدام ال
أي مبزيد من الكفاءة مع خطورة أقل على صحتنا وعلى البيئة واجملتمع. ويؤثّر  - وبشكل مسؤول أكثر

واع التفاعالت بني األفراد والبنيات األساسية االستهالك املستدام على سلوكيات الشراء، فضًال عن مجيع أن
ذا عن طريق  (احلراك ووقت الفراغ واإلسكان) وهي تشّكل معًا أساليب حياة وُسبل معيشة. وميكن النهوض 
مزيج من السياسة العامة واألدوات االقتصادية والطوعية، مبا يف ذلك التعليم النظامي وغري النظامي. ويستطيع 

تدام أن يوّلد فوائد اقتصادية ورفاهية اجتماعية واندماجاً اجتماعياً (إمكان الوصول إىل األسواق، االستهالك املس
) باإلضافة إىل احلّد من املخاطر أفضل صحياً فرص العمل، وُسبل معيشة وأساليب حياة  وإجيادواالبتكار، 

  البيئية واالستفادة من الفرص البيئية.
الك املستدام أكثر تعقيدًا من الناحيتني التقنية والسياسية من تغيري أمناط ويعترب حتقيق مناذج االسته  -  ٤٦

اإلنتاج ألنه يطرح قضايا هامة تتعّلق بقيم اإلنسان والعدالة وخيارات أساليب احلياة، ضمن أمور أخرى. بيد أنه 
دف إىل حتسني ونشر استخدام أدوات الكفاءة يف استخدام ا لطاقة وبشأن تعزيز توجد مبادرات واسعة النطاق 

ا (على سبيل املثال  الطاقة ”إمكانية الوصول إىل أشكال أنظف وأيسر من الطاقة وخدمات الطاقة املتصلة 
وسوف يتطلب رفع االستهالك املستدام إىل املستوى الالزم  أو احلّد من فقد الغذاء واهلدر.“) املستدامة للجميع

دف إليه عملية صنع القرار والسيا سات العامة العمل على تثقيف وتوعية املستهلكني واجملتمع املدين الذي 
وعلى املستوى الدويل، قد يتطّلب األمر أيضًا إجراء مفاوضات تراعي، والقطاع اخلاص ومقرري السياسات. 

 ويف مؤمتر األمم بطريقة شاملة وموضوعية، االختالالت احلالية يف أمناط االستهالك غري املستدام وآثار ذلك.
شر لربامج السنوات العأقر قادة العامل إطار  ٢٠١٢املتحدة بشأن التنمية املستدامة الذي عقد يف حزيران/يونيه 

أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، كما أقروا أيضًا بأن االستهالك واإلنتاج املستدامني مها شأن عاملي وأنه 
  ى صعيد تعزيز االنتقال إىل أمناط استهالك وإنتاج مستدامة. يتعني على البلدان املتقدمة أن تقوم بدور رائد عل

  الحضر، والمدن المستدامة والهياكل األساسية -  متوالية الريف  -واو 
إن وجود روابط قوية بني احلضر والريف فيما يتعّلق باهلياكل األساسية وخدمات النظم اإليكولوجية،   -  ٤٧

اإلقليمية املتوازنة، سوف يكفل حتقيق منو اقتصادي مستدام. فألول مرة واملدن الذكية منخفضة الكربون والتنمية 
                                                      

إطار السنوات العشر لربامج مناذج االستهالك واإلنتاج املستدامني، برنامج املشرتيات العامة املستدامة. متاح من   )٣٢(
 .www.unep.org/10yfp/Portals/50150/downloads/Brochure_SPP%20Programme_10YFP.pdfاملوقع: 
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 ٧٠يف التاريخ، يعيش ما يزيد على نصف سكان العامل يف مناطق حضرية، ومن املتوقع أن يرتفع هذا إىل حوايل 
جرة من الريف . وحتدث غالبية النمو السكاين يف املدن نتيجة الزيادة الطبيعية واهل)٣٣(٢٠٥٠يف املائة حبلول عام 

إىل احلضر، وإعادة تصنيف املناطق غري احلضرية سابقاً. ومن املنتظر حدوث منو حضري هام يف املستقبل يف 
. وتكافح مدن كثرية للحصول على املوارد األساسية، )٣٤(البلدان النامية، وال سيما يف املدن األفريقية واآلسيوية

لسكان املقيمني حاليًا ويف املستقبل. فهؤالء ليست لديهم بنية أساسية  مثل الطعام والطاقة واملاء الالزمة لدعم ا
م ومن سكان تلك  كافية أو لديهم بنية أساسية عتيقة وتفتقر إىل القدرة على إدارة النفايات املتوّلدة من صناعا

ستوى العاملي، و يف املائة من استهالك الطاقة على امل ٨٠و ٦٠املناطق. وخيص املناطق احلضرية حاليًا ما بني 
. زيادة على )٣٥(يف املائة من املوارد الطبيعية يف العامل ٧٥يف املائة من انبعاثات الكربون، وما يزيد على  ٧٥

ذلك، يزداد الفصل بني الثروة والفقر يف املدن، خصوصًا يف املصيدة املكانية لألحياء الفقرية. وحاليًا يوجد حنو 
رية على مستوى العامل، مبا يف ذلك ثلث سكان العامل النامي. ويفتقر قاطنو بليون شخص يقطنون األحياء الفق

 -  األحياء الفقرية إىل اإلسكان الدائم، وإىل حقوق أكيدة يف التمّلك وإمكان احلصول على اخلدمات األساسية
 -  وسيادة القانون مبا يف ذلك اخلدمات الصحية والغذاء الوايف والتعليم وفرص العمل، والنقل الالئق، واالئتمان

  .)٣٦(وكثرياً ما تعمل هذه على غرسهم يف براثن الفقر
وباستطاعة املستقبل يف املناطق احلضرية أن يقدِّم منوًا اقتصاديًا شامًال مستداماً، وتعزيز التماسك   -  ٤٨

من استخدامات  االجتماعي وحتسني النتائج البيئية. كما تعرض املدن املرتاصة املخّططة جيداً اليت تعرض خليطاً 
األراضي وتضاريس املباين والنقل والوظائف عمومًا مستويات أعلى من الرفاهية مبعدالت أقل من استخدام 

. وتتيح املراكز احلضرية فرصًا لطائفة عريضة من األنشطة االجتماعية والثقافية، وتعترب )٣٧(املوارد واالنبعاثات
  .)٣٨(لتكنولوجيا والتعليمهامة فيما يتعّلق باالبتكارات يف العلوم وا

وتعتمد املدن إىل حٍد كبري على املوارد املادية والبشرية والبيئية يف أراضيها اخللفية وتعرض مقابل ذلك    -  ٤٩
كثرياً من اخلدمات يف جمال العمالة. ويدفع الفقر يف املناطق الريفية إىل اهلجرة السريعة إىل املدن، وينتهي املطاف 

يعترب مسايرة هلذا االجتاه. وتشري  يف أحياء فقرية. وإجراء التحسني يف األحياء الفقرية البكثري من العاطلني 
التجارب من البلدان عرب مجيع مستويات الدخول إىل أن وجود روابط قوية بني احلضر والريف، وخصوصًا حول 

لوجية تعترب هامة لتحقيق نتائج التنمية االقتصادية والعمالة والبنية األساسية اإلقليمية وخدمات النظم اإليكو 
اء الفقر املدقع. ومن املمكن  التنمية املستدامة اليت تنهض باالستدامة احمللية املستوى والقدرة على التكيُّف، وإ

التنمية الريفية  احلضرية من أجل تنمية عمرانية متوازنة. وتشمل احللول املتكاملة: -معاجلة املتوالية الريفية 
األراضي بطريقة الكفاءة يف استخدام املوارد؛ وتقليل الزحف العشوائي إىل أدىن حّد وجتزئة  استغاللو  املستدامة؛

املناظر الطبيعية ومضاعفة حفظ األراضي الزراعية يف املناطق احمليطة باملدن واملوئل الريفي، وتشجيع حيازة 

                                                      
  .)UN/POP/EGM-URB/2008/01(، “رة عامة على التحّضر، اهلجرة الداخلية، توزيع السكان والتنميةنظ”  )٣٣(  

  ).٢٠١٠، (موئل األمم املتحدة، حالة املدن يف العامل: سد الفجوة احلضرية  )٣٤(
البنية األساسية (برنامج  الفصل على مستوى املدينة: تدّفقات املوارد احلضرية واإلدارة الرشيدة يف إجراءات االنتقال يف  )٣٥(  

  .). تقرير الفريق العامل املعين باملدن التابع للفريق الدويل املعين باملوارد٢٠١٣البيئة، 
موجز فريق الدعم التقين التابع لألمم املتحدة: املدن املستدامة واملستوطنات البشرية. متاح من املوقع:   )٣٦(  

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2306TST%20Issues%20Brief%20Cities_FINAL.pdf. 
  املرجع نفسه.  )٣٧(  
). متاح من املوقع: ٢٠١٢، (برنامج البيئة “يق املشروعاملدن املستدامة ذات الكفاءة يف استخدام املوارد: حماولة حتق”  )٣٨(  

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1124SustainableResourceEfficientCities.pdf.  
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فية واحلضرية على السواء؛ والنهوض األراضي وتعزيز احلقوق وُسبل املعيشة للمستأجرين يف املناطق الري
  .)٣٩(بالسياسات الوطنية اليت تدعم التنمية املتوازنة لألقاليم

وستكون خليارات البنية األساسية املعمورة اآلن آثار هامة للغاية من أجل استدامة املدن يف املستقبل   -  ٥٠
الكربون ومتكّيفة مع املناخ إنشاء أو جتديد عرب أحناء العامل. ويستلزم االستثمار يف تنمية بنية أساسية منخفضة 

نظم البنية األساسية (الطاقة، الطرق، السكك احلديدية، املياه، املباين، إىل أخره) للحّد بشكل كبري من 
انبعاثات غازات الدفيئة على املستوى العاملي، ويف الوقت نفسه جعل هذه النظم واجملتمعات اليت توّفر هلا 

. وينبغي أن )٤٠(ة على التكيُّف مع ظروف الطقس املتطرفة وارتفاع مستويات سطح البحراخلدمات، أكثر قدر 
تصبح البنية األساسية للخدمات األساسية، مثل الطرق واملياه واملأوى والشبكات الكهربائية أكثر دوامًا وأطول 

واحلصباء املستخدمة يف  بقاًء، وجيب خفض استنزاف املواد. وعلى سبيل املثال، جيري حاليًا استخالص الرمل
أعمال التشييد، واستصالح األراضي واألرصفة والطرق اخلرسانية واجلسور والتحصينات وتطوير السواحل، ضمن 
ار والتنوّع  ار ومصّبات األ أمور أخرى، مبعدل أكرب بكثري من معدل جتديدها. وهلذا تأثري كبري على األ

ولوجية، مما ينجم عنه فقدان أراٍض منتجة من خالل التعرية، واخنفاض األحيائي الساحلي والبحري والنظم اإليك
منسوب املياه اجلوفية. وللحّد من استهالك الرمال، ميكن استخدام مواد البناء املعاد تدويرها، وتراب احملاجر 

والقش واملواد والزجاج املعاد تدويره كمواد بديلة، وميكن إجياد بدائل من أجل بناء املنازل، مبا فيها اخلشب 
  .)٤١(األخرى املعاد تدويرها

وزيادة على ذلك، يسمح العصر الرقمي بوجود مدن أكثر ذكاًء حيث ميكن استخدام تكنولوجيا   -  ٥١
ملتخذي القرارات وتقدمي معلومات “ صورة ضخمة”املعلومات لتنسيق وتبادل البيانات بنظرة واحدة، مع إنشاء 

خلدمات ومستخدميها للمعاونة يف حتسني توفري املياه والنقل والطاقة، ضمن آنية يف الوقت احلقيقي ملقّدمي ا
  .)٤٢(أمور أخرى

  البيئة من أجل مجتمعات قادرة على التكيُّف ومسالمة  -زاي 
يعترب اإلشراف السليم على األصول الطبيعية واإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية وحتسني اإلدارة   -  ٥٢

اية األمهية لتطوير جمتمعات مساملة قادرة على التكيُّف مع الصدمات االجتماعية الرشيدة البيئية يف غ
يف املائة من مجيع النزاعات العنيفة خالل الستني سنة املاضية  ٤٠يقل عن  واالقتصادية والبيئية. وقد ارتبط ما ال

بيعية املتكررة على زيادة خطورة هذه باملوارد الطبيعية. ومن املتوّقع أن يعمل تغريُّ املناخ ومزيد من الكوارث الط
النزاعات وذلك بدهورة قاعدة املوارد املتاحة. ويعترب اإلشراف السليم على املوارد، وإمكانية احلصول على 
املعلومات، واختاذ القرار بشكل شامل، والوصول العادل للمنافع وتبادهلا النامجة من استخدام املوارد الطبيعية 

                                                      
  .٢٠١٤سؤال وجواب عن املدن املستدامة واملستوطنات البشرية يف أهداف التنمية املستدامة، موئل األمم املتحدة،   )٣٩(
)٤٠(  Kennedy, C. and J. Corfee-Morlot (2012), “Mobilizing investment in low carbon, climate resilient infrastructure”, 

OECD Environment Working Papers,No. 46. Available from: http://dx.doi.org/10.1787/5k8zm3gxxmnq-en.  
. متاح من ٢٠١٤، اخلدمة العاملية للتنبيه البيئي. آذار/مارس ٢٠١٤برنامج البيئة، “ الرمل أكثر ندرة مما يظن املرء”  )٤١(

 .http://na.unep.net/api/geas/articles/getArticleHtmlWithArticleIDScript.php?article_id=110املوقع: 
 /www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overviewال: نظر على سبيل املثأ  )٤٢(
  .http://ec.europa.eu/digital-agenda/living-online/smart-citiesو
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صر أساسية لتخفيف هذه املخاطر واملساعدة على إنشاء جمتمعات مساملة وقادرة على وسيادة القانون عنا
  .)٤٣(التكيُّف

ا ليست غالباً السبب الوحيد للنزاع العنيف، أن تشعل العنف وتسهم يف   -  ٥٣ وميكن للعوامل البيئية، رغم أ
ا بشكل سليم. ومن احملتم ل أن تشهد اقتصادات الدخول عدم استقرار مزمن ويف اضطراب إذا مل تتم إدار

املنخفضة اليت تعتمد إىل حٍد كبري على املوارد الطبيعية، بنسبة تزيد عشرة أضعاف عن البلدان النامية، حرباً 
أهلية ومنوًا اقتصاديًا أبطأ من بلدان مماثلة ليست لديها موارد طبيعية كبرية. وقد يعمل تزايد الضغوط املناخية 

اعفة التوّترات احمللية وعدم االستقرار بتآكل املوارد املؤثّرة، مثل املياه اليت تتوّقف عليها وخطورة الكوارث على مض
  ُسبل املعيشة.

وتنتج آثار مضاعفة أخرى من عدم وجود عدالة يف ُسبل احلصول على املعلومات ومن اُألطر التنظيمية   -  ٥٤
صول على موارد متجددة. وقد يساعد انعدام غري الواضحة أو من وجود تداخل غامض يف احلقوق اخلاصة باحل

األمن أيضًا عندما يطول على تثبيط االستثمار اخلاص احمللي والدويل، وهو ما يعترب بالغ األمهية خللق فرص 
  العمل، وللقضاء على الفقر وللنمو االقتصادي.

وحتسني اإلدارة البيئية يف غاية ويُعَترب اإلشراف السليم على األصول الطبيعية وإدارة النظم اإليكولوجية   -  ٥٥
األمهية ملواصلة اخلدمات املنظِّمة وتوفري اخلدمات األساسية للتنمية البشرية ولبناء جمتمعات مستقرة وسهلة 
التكيُّف. وينبغي أن تتاح للجميع العمليات العرفية والقانونية، وأن تكون العالقة بني االثنتني واضحة. ويتطّلب 

كومات وقطاعات األعمال باملمارسات الشفافة واملستدامة وبُأطر املساءلة. وينبغي أن تعاِلج األمر أن تلتزم احل
اتفاقات السالم والتدخالت لبناء السالم املظامل املتصلة بالبيئة وباملوارد الطبيعية، مبا فيها ما يدور حول إمكان 

نع االستغالل غري القانوين وغري املشروع، مبا احلصول على األراضي واملياه أو استخدامها أو ملكيتها. ويساعد م
يف ذلك املتاجرة يف احليوانات الربية أو يف جمال األخشاب أو املعادن، على احلد من عناصر إشعال النزاعات 
وحيسِّن الفرص من أجل التنمية املستدامة. وينبغي أن تكفل العمليات الشاملة يف اختاذ القرارات التمثيل العادل 

كة من جانب أولئك الذين يتضررون من االستغالل املفرط للموارد الطبيعية. وميكن للبيئة واملوارد الطبيعية واملشار 
أيضًا أن تشّكل منهاج عمل جيد لبناء الثقة وأن تقيم أساسًا ملموسًا للتعاون بني الفئات االجتماعية وبني 

ا يف التوّقعات البلدان واملناطق. ويعترب إمكان احلصول على معلومات دقيقة  وموثوقة لبنة أساسية لالسرتشاد 
  وإعداد رؤية وطنية واقعية وعادلة للثروة الوطنية للمجتمعات وإعداد سياسات مالئمة للحفاظ عليها.

  ٢٠١٥أساس االستدامة لبرنامج التنمية لما بعد عام  بناء  -ثالثاً 
  اإلدارة الرشيدة ووسيلة التنفيذ  -ألف 

من الدول والعناصر الفاعلة األخرى ذات  ٢٠١٥فيذ برنامج التنمية ملا بعد عام سوف يتطّلب تن  -  ٥٦
الصلة، وهي تتصّرف بشكل فردي ومجاعي، أن تعتمد سياسات وأن تعبئ موارد للمضي ُقدمًا بتنمية عادلة 

  وقائمة على حقوق اإلنسان ومستدامة.
ائل التنفيذ من أجل احتياجات التنمية وحيتاج وجود شراكة عاملية متجّددة ومدّعمة أن تعبئ وس  -  ٥٧

  املستدامة من أجل ما يلي:

                                                      
إلنشاء جمتمعات مساملة وقادرة على األبعاد البيئية ’’، ٢٠١٥بعد عام ملا  ٥املذكرة رقم  - برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٤٣(

  .www.unep.org/post2015. متاح على املوقع ‘‘التكيف
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  معاجلة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة بطريقة متكاملة؛  (أ)  
االستناد إىل االلتزامات القائمة وهياكل اإلدارة الرشيدة، مبا يكفل تعزيز املبادرات اجلديدة   (ب)  

  ة؛النجاحات السابق
، وتعزيز املوارد عرب خمتلف ٢٠١٥تعزيز التماسك يف تنفيذ برنامج التنمية الشاملة ملا بعد عام   (ج)  

  آليات التمويل؛
تعزيز ُأطُر اإلدارة الرشيدة واملساءلة، وتوفري عناصر إشراك أصحاب املصلحة املتعددين، مبا يف   (د)  

  بناء القدرات للشعوب واملؤسسات.ذلك من أجل التمويل، وابتكار التكنولوجيات ونشرها و 
وتتطّلب احللول املتكاملة بيئات متكينية مالئمة بغية حتقيق االزدهار. وحيثما التزم القطاع العام   -  ٥٨

حبكومات حملية قوية، فإن الفعالية والتغطية الشاملة للخدمات العامة، والشفافية يف إدارة املوارد املالية العامة، 
ة والعادلة على املعلومات، كانت احللول متسمة بالنجاح والتكرار. وهذا يلزم استكماله وُسبل احلصول الصرحي

ات املستدامة. ويلزم أن تعمل مجيع يبالتزام القطاع اخلاص إلدماج املسؤولية االجتماعية والبيئية وااللتزام باملشرت 
بيعية واحلّد من الفساد. وتستند التنمية القطاعات معًا للحّد من التدفقات غري املشروعة للموارد املالية والط

املستدامة إىل نظم للتبادل التجاري املتعدد األطراف تتسم بالصراحة واالستناد إىل القواعد وأن تكون غري متييزية 
  وعادلة، وإىل التصفية التدرجيية لإلعانات غري الفّعالة وغري السليمة واليت تشّجع على إهدار اإلنتاج واالستهالك.

وقد حيتاج كثري من الدول إىل إجراء إصالحات يف السياسة العامة وإقرار ترتيبات مؤسسية جديدة   -  ٥٩
وخصوصًا لتمكني اإلجراءات القطاعية الشاملة واملتكاملة صوب حتقيق غايات وأهداف مشرتكة، ولتشجيع 

. وميكن البيئية على املستوى العامليو  العامة املنافععملية اختاذ القرار بشكل مجاعي إلدرار فوائد متعددة ومحاية 
املتعددين على مجيع املستويات أن تعمل على تثبيط العقلية املنغلقة وأن  املصلحةملبادرات وشراكات أصحاب 

  تتناول حلوًال متكاملة.
وينبغي اعتبار املصادر العامة واخلاصة لتمويل التنمية املستدامة كعناصر تكميلية وليست بدائل حتّل   -  ٦٠

حمّلها. وتُعَترب السياسات العامة اليت تدعم اإلجراءات العملية يف غاية األمهية للتصّدي جلوانب اإلخفاق يف 
األسواق والسياسات العامة اليت متنع االستثمار من القطاعات اخلاصة احمللية والدولية. وميكن حشد استثمارات 

لتسعري، ودعم السياسات مثل التعريفات واملعايري، وأدوات يف البنية األساسية املواتية للبيئة من خالل سياسات ا
دعم املشاريع والتمويل العام. وتوجد أدوات مبتكرة من أجل تعبئة إيرادات عامة ومّدخرات حملية وزيادة 
 التحويالت من أجل املنفعة العامة وزيادة املوارد الالزمة لتمويل االستثمارات املعّرضة خلطر كبري وإجياد جماالت
ذات رحبية أقل، مثل البنية األساسية الطويلة الدوام، والتجديد اإليكولوجي والتكنولوجيات اجلديدة واحلماية 
االجتماعية والصحة والتعليم األساسي واملنافع العامة العاملية. وميكن للتمويل املبتكر أن يشارك يف دعم 

رب بشكل أكثر شفافية وفعالية، مع قدر أكرب من التالحم الصناديق املالية اخلاصة والعامة. ويلزم ممارسة أعمال ال
على املستوى احمللي مع اجلهود العامة واخلاصة األخرى. وينبغي لعملية تعزيز املساءلة والتنسيق يف التعاون 

نمية أن تشمل أيضًا حوافز لتكامل األبعاد الثالثة يف الت )٤٤(لشفافية املعونةائي، عن طريق املبادرة الدولية اإلمن
  املستدامة.

                                                      
نتدى الرفيع املستوى الثالث املعين بفعالية املعونة الذي ُعقد أُطِلقت املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة أثناء اجتماع امل  )٤٤(

ا املعلنة يف أكرا بشأن الشفافية على النحو املبني ٢٠٠٨يف عام  ، وقد ُصّمم بالتحديد لدعم اجلهات املاحنة يف تلبية التزاما
ت أثناء انعقاد املنتدى الرفيع املستوى الرابع يف برنامج عمل أكرا. وأُطلقت شراكة بوسان للتعاون اإلمنائي الفّعال اليت اعُتمد
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وقد يّسرت التزامات األمم املتحدة طوال العشرين سنة املاضية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يف أحناء   -  ٦١
العامل. بيد أن التقدُّم يف نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك التكنولوجيات النظيفة، مل يبلغ املطلوب يف األهداف 

، والنتائج التالية يف التنمية املستدامة، وقد أخفق التقدُّم التكنولوجي ٢١رن الطموحة احملّددة يف جدول أعمال الق
أحيانًا يف حتقيق النتائج اإلمنائية املتوّخاة. وهذا يرجع غالبًا إىل عدم وجود إطار سياسايت متكيين من أجل نقل 

ًا إىل معرفة حملية وتقليدية. املعرفة مسرتشدة بالعدالة واملساواة، ومن أجل تشجيع حلول مصاغة حمليًا استناد
ويشّكل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وشبكات البحث والتطوير، وقوة عاملة ماهرة متنقلة 
بدرجة متزايدة والتكامل اإلقليمي، اجتاهات ميكن أن تدعم جهود نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ويف الوثيقة 

، دعا رؤساء الدول “املستقبل الذي نصبو إليه”ملتحدة بشأن التنمية املستدامة، اخلتامية ملؤمتر األمم ا
واحلكومات أيضًا إىل التنفيذ املستمر واملرّكز خلطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، على 

  النحو الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ت جيدة ومعايري قوية ميكن تطبيقها لتحقيق الضمانات االجتماعية إضافة إىل ذلك، توجد ممارسا  -  ٦٢

وأدوات “ تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية”والبيئية يف كل األنشطة. ورغم إضفاء الطابع الرمسي على هذه يف 
لبناء  مماثلة، هناك حاجة إىل حتديث هذه املعايري وتطبيقها بشكل أفضل يف مجيع احلاالت. ومثة حاجة أيضاً 

  القدرات من أجل إدارة وتعلُّم بشكل قائم على النتائج.
  االبتكار من أجل الرصد والمساءلة واإلبالغ والحصول على المعلومات  -باء 

إطارًا متينًا شّفافًا للرصد واإلبالغ يشارك فيه العديد من  ٢٠١٥تتطّلب برنامج التنمية ملا بعد عام   -  ٦٣
بفعالية متابعة مسار التقدُّم حنو حتقيق األهداف وأن يعترب أصحاب املصلحة  أصحاب املصلحة، لضمان أن تتم

املتعددون بصورة مشرتكة مساءلني عن العمل والتنفيذ. ومن شأن املعلومات املختصة واملالئمة التوقيت أن تزيد 
مًا أبطأ، وبالتايل ميكن دعم إجناز التنمية امل ستدامة بطريقة متوازنة اجلهود لتحقيق األهداف اليت تشهد تقدُّ

  ومتعاضدة.
وسوف تلزم بيانات وإحصاءات أساسية أفضل قابلة للمقارنة لقياس جمموعة أوسع من املؤشرات، مما   -  ٦٤

يتطّلب بيانات جديدة ومصّنفة. ويلزم أن يكون االبتكار والتكنولوجيات مندرجة من أجل مجع البيانات 
ة والتحّقق منها ولتفويض ومتكني جمموعة أكرب من أصحاب ورصدها وحتليلها ومراقبتها من حيث اجلود

املصلحة، تتجاوز احلكومات ومنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك املنّظمات الدولية واملؤسسات واملواطنون 
خصوصاً يف البلدان  -  التقنية واملالية - وقطاعات األعمال املسؤولة، ألداء دور هام. وسوف يلزم تعزيز القدرات

نامية إلنشاء نظم إحصائية متينة لالضطالع بالرصد. ويلزم تعزيز هذه اجلهود بشراكات عاملية جديدة لرصد ال
  التقّدم وتعزيز املساءلة.

وتستند ثورة البيانات اجلارية إىل الفرص االجتماعية واالقتصادية اليت تنشأ من االنتقال إىل استخدام   -  ٦٥
دارة الرشيدة اليت حتتضن أفكار استخدام بيانات ضخمة ومعلومات قرب متاح لنموذج املعلومات اخلاصة باإل

                                                                                                                                                                              
، وتشمل إشارة مرجعية إىل املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة، مع ٢٠١١املعين بفعالية املعونة يف أول كانون األول/ديسمرب 

علومات وقتية شاملة واستشرافية ينّفذوا معيارًا مشرتكًا مفتوحًا للنشر اإللكرتوين مل”إلزام مجيع أولئك الذين أقروا الشراكة بأن 
ن اإلمنائي مع مراعاة اإلبالغ اإلحصائي من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون بشأن املوارد املقّدمة عن طريق التعاو 

أن يلّيب هذا املعيار والتنمية يف امليدان االقتصادي واجلهود التكميلية من املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة وغريها. وجيب 
متاح من املوقع: “. احتياجات البلدان النامية واجلهات الفاعلة من غري الدول، وفقًا لالحتياجات الوطنية

www.aidtransparency.net/.  
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آنية تدعم حتّوًال يف السلوك اجملتمعي. وتتيح الزيارات الضخمة يف حجم وسرعة مجع البيانات لنا فرصًا غري 
ات يف البيئة والسكان من البشر. وقد كان االجتاه صوب استخدام تدّفقات كبري  ة من مسبوقة الكتشاف التغريُّ

البيانات حاضرًا دومًا يف رصد الكرة األرضة، وعلم املناخ واألرصاد اجلوية، لكن املثال التحليلي الذي حيتذى 
ظل راسخًا إىل حٍد كبري يف استخدام النماذج السببية وأخذ العّينات اإلحصائية. وقد بدأت جماالت أخرى يف 

ل بعيدًا عن النهج اإلحصائي التقليدي لتحديد السببية يف من، تتحّرك بالفعهذا املسعى، مثل علم األوبئة واأل
توّقع الظواهر احملتملة صوب نـُُهج البيانات الضخمة. وعلى سبيل املثال، ميكن ملراكز مكافحة األمراض، 
باستخدام إجراءات جتميع ضخم للبيانات والبحث مؤتلفة مع املنطق التقرييب واللوغاريتمات احلديثة، توّقع 

  ريوس انفلونزا يف ساعات بدالً من أسابيع.انتشار ف
وميكن أن تساعد جتارب العمليات البيئية األخرى املتعددة األطراف يف جماالت الرصد واملساءلة   -  ٦٦

واإلبالغ واحلصول على املعلومات يف أن تقدِّم مدخالت يف شكل دروس مستفادة ألهداف التنمية املستدامة 
. ويعَترب بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون واحدًا من ٢٠١٥ وبرنامج التنمية ملا بعد عام

أهم املعاهدات البيئية الناجحة، مبا فيها ما خيص تقرير السياسة العامة واإلنفاذ، وكان جناح الربوتوكول يستند إىل 
مرتبة بارزة يف جداول أعمال مجيع  مجلة أمور منها قابليته للتدعيم (التكيُّف وتعديالت للربوتوكول) وليشغل

البلدان بشأن السياسات العامة. وتقّدم أفرقة التقييم تقييمات مستقلة رمسية وحديثة، وتفحص جلنة التنفيذ، يف 
إطار اإلجراء املتبع يف حالة عدم االمتثال، فيما يتعّلق بربوتوكول مونرتيال، حاالت عدم االمتثال وتيّسر إجياد 

شأن. وبطريقة مماثلة، يقوم برصد تنفيذ بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حلول يف هذا ال
املتعّلقة بتغريُّ املناخ جلنته املعنية مبراقبة االمتثال، وتدعمها أفرقة استعراض من اخلرباء تنّشط عملية التقييم 

  واملصادقة على املعلومات.
عرضها اتفاقية الوصول إىل املعلومات واملشاركة اجلماهريية يف صنع القرار ومثة آلية تقّدمية جديدة ت  -  ٦٧

والوصول إىل العدالة فيما يتعلق باملسائل البيئية (اتفاقية آرهوس). وإضافة إىل جهود األمانة، يستطيع أفراد من 
طريق األطراف فيما عامة اجلمهور تقدمي معلومات بشأن امتثال طرف لالتفاقية مبا يستكمل احلفز العادي عن 

خيص امتثاهلم أو امتثال أطراف أخرى. وميضي بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املواد اجلينية والتقاسم 
ذه ٢٠١٠العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوُّع البيولوجي، املعتمد يف عام   ،

م احمللية وغريها آلية سوف متّكن شعوب  املسألة خطوة لألمام حيث جتري مناقشة اجلماعات األصلية وجمتمعا
من اجملتمعات احمللية األخرى من رصد تنفيذ بروتوكول ناغويا باسرتعاء اهتمام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقية 

  إىل حاالت عدم االمتثال.
من ثورة البيانات وسوف يُدرِج “ UNEP Live”يستفيد املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة و   -  ٦٨

بيانات ومعلومات من مصادر شّىت من بينها احلكومات وشبكات البحث واألوساط املعنية باملمارسة العملية 
واجلماعات الرئيسية والشعوب األصلية واجملتمع املدين إلبقاء البيئة والقضايا املستجدة قيد االستعراض. وهذه 

املة جتعله منربًا مثاليًا للرصد واإلبالغ بشأن التقّدم صوب حتقيق أهداف التنمية اخلصائص الشفافة والش
. وقياسًا على منوذج هذه املبادئ، ميكن استخدام ٢٠١٥املستدامة وسائر أهداف برنامج التنمية ملا بعد عام 

ا ، تدعمه منظومة األمم املتحدة و “SDG Live”ألهداف التنمية املستدامة  - منرب تفاعلي خمتلف شبكا
ا اخلاصة باإلحصاء أو بالرصد أو باإلبالغ، وذلك لقياس التقدُّم احملرز صوب غايات ومؤشرات برنامج  وآليا

  وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
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  استنتاجات  -رابعاً 
ارًا مستجيبًا مع وجود يتطّلب رؤية جديدة وإط ٢٠١٥إن وجود خطة جديدة ما للتنمية ملا بعد عام   -  ٦٩

، سواء من الناحية “سري األمور كاملعتاد”التنمية املستدامة يف جوهرها. وليس من املستطاع حتّمل سيناريو 
االجتماعية أو البيئية، أو يف األجل الطويل من الناحية االقتصادية. وينبغي أن يكون تكامل النمو االقتصادي 

شراف البيئي يف جوهر أهداف التنمية املستدامة وبرنامج التنمية ملا بعد عام واحلماية االجتماعية والعدالة واإل
٢٠١٥ .  
ومعاجلة القضايا بعقلية منغلقة لن يقود البشرية على مسار حنو التنمية املستدامة. وبغية إدماج األبعاد   -  ٧٠

د استجابات تتيح فوائد متعددة عرب الثالثة للتنمية املستدامة بشكل كامل، يلزم فهم املشاكل املرتابطة ويلزم إعدا
األبعاد الثالثة. وليست املناقشة يف حاجة بعد ذلك إىل الرتكيز على مقايضات ولكن الرتكيز يدور حول أهم 
اخليارات الوجيهة بغية مضاعفة الفوائد العديدة. وتعرض ورقة املعلومات األساسية احلالية قاعدة تضم دالئل 

  تكاملة موجودة بالفعل وجتري ممارستها حول العامل اآلن.متينة إلثبات أن احللول امل
وباإلمكان أن حتّقق التكنولوجيا املبتكرة واملعقولة التكلفة واملستدامة واحللول املتكاملة اليت توّلد وظائف   -  ٧١

حتياجات الئقة ومالئمة مع البيئة اهلدف املتمّثل يف عدم ترك أحد متخلفًا عن املسرية. وميكن التوفيق بني ا
السكان املتزايد عددهم بقاعدة موارد تتناقص من خالل عدم الكفاءة واهلدر يف االستخدام، إذا ما أريد 
استغالل االلتزام السياسي واحلوافز االقتصادية واملساءلة االجتماعية لتدعيم حتوُّل حنو االستهالك واإلنتاج 

التحّديات العديدة االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛  املستدامني. كما أن مواصلة النمو لن تكون كافية حللّ 
  وبدًال من ذلك، جيب أن حيّل حملها منو مستدام وشامل.

وحتتاج احللول إىل بيئة متكينية. ولذلك يتعني أيضًا أن تركز اجلهود على هياكل إدارة متغّرية مع إدخال   -  ٧٢
من أجل قدر أكرب من التكامل والشفافية واملساواة إصالحات وإعادة تزويد باألدوات، على مجيع املستويات 
  ودفع أصحاب املصلحة املتعددين إىل اختاذ إجراءات عملية.

___________ 


