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دمج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة
كيفية حتقيق إطار متوازن وطموح وشامل
حتقيــق أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني ليــس مجــرد قضيــة بيئيــة ،بــل املوضــوع يتمحــور حــول احلفــاظ علــى رأس املــال الطبيعــي ،وبالتالــي
اإلنتاجيــة وقــدرة كوكبنــا علــى تلبيــة االحتياجــات البشــرية وإدامــة األنشــطة االقتصاديــة .رأس املــال الطبيعــي يجمــع مــا بــن املــوارد الطبيعيــة غيــر
املتجــددة واملتجــددة احملــدودة ،مبــا فــي ذلــك اخلدمــات البيئيــة وقــدرة النظــم الفيزيائيــة احليويــة علــى إمتصــاص التلــوث ،ويعــزز رفاهيــة اإلنســان والتنميــة.
إذا تــآكل رأس املــال هــذا فلــن يــؤدي فقــط إلــى إنخفــاض اإلنتاجيــة ،ولكــن أيض ـا ً القــدرة علــى انتشــال النــاس مــن الفقــر .فمــن خــال احلفــاظ علــى أو
حتــى زيــادة رأس املــال الطبيعــي ،والتحــول إلــى أمنــاط مســتدامة مــن االســتهالك واإلنتــاج فــإن ذلــك يخلــق فرصـا ً جديــدة واســعة للقضــاء علــى الفقــر
وتعزيــز االزدهــار للجميــع.
األمنــاط املســتدامة لالســتهالك واإلنتــاج فــي عالــم ذو مــوارد محــدودة هــي شــرط أساســي لتحقيــق التنميــة املســتدامة علــى النحــو الــذي أقــره مؤمتــر
القمــة العاملــي للتنميــة املســتدامة ريــو  20+وفريــق اخلبــراء رفيــع املســتوى ( )HLPلوضــع جــدول أعمــال التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015وقــد الحــظ الفريــق
الرفيــع املســتوى أيض ـا ً أن أهــداف األلفيــة اإلمنائيــة لــم تتنــاول هــذا الهــدف الرئيســي لتحقيــق أمنــاط مســتدامة لالســتهالك واإلنتــاج .وقــد اعترفــت
العديــد مــن احلكومــات فــي مجموعــة العمــل املفتوحــة حــول أهــداف التنميــة املســتدامة (  )SDGsأن هــذا الهــدف ينبغــي أن يكــون جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة ،إمــا بوضــع هــدف منفصــل ،أو التقاطــع عبــر األهــداف األخــرى التــي قــد توضــع وتتعلــق بالغــذاء والصحــة والنمــو االقتصــادي
والتصنيــع واملــدن والنظــم اإليكولوجيــة.
رمبــا كانــت مســألة فقــدان املــواد الغذائيــة والنفايــات الدليــل األكثــر وضوح ـا ً لضعــف أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك فــي حوالــي ثلــث املــواد الغذائيــة
املنتجــة فــي جميــع أنحــاء العالــم والتــي تبلــغ قيمتهــا حوالــي  1تريليــون دوالر أمريكــي تفقــد أو تضيــع فــي إنتــاج أو اســتهالك املــواد الغذائيــة .هــذه
اخلســارة حتــدث فــي الغالــب فــي مراحــل اإلنتــاج  -احلصــاد والتصنيــع والتوزيــع  -بينمــا هــدر الطعــام عــادة مــا يحــدث فــي بدايــة سلســلة اإلمــدادات
الغذائيــة فــي متاجــر التجزئــة أو عنــد املســتهلك النهائــي للغــذاء .وفــي الــدول الصناعيــة مــا يقــرب مــن نصــف مجمــوع األغذيــة تهــدر ،أي حوالــي 300
مليــون طــن ســنوياً ،وذلــك ألن املنتجــن وجتــار التجزئــة واملســتهلكني ينتقــون املــواد الغذائيــة التــي ال تــزال صاحلــة لالســتهالك .ويشــكل هــذا أكثــر مــن
مجمــوع اإلنتــاج الغذائــي الصافــي فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أفريقيــا ،وهــذه كافيــة إلطعــام مــا يقــدر ب  842مليــون شــخص يعانــون مــن نقــص
التغذيــة فــي العالــم .بــل هــو أيضـا ً هــدر غيــر مبــرر للمــوارد التــي يعتمــد عليهــا اشــد النــاس فقــراً .وترتبــط خســائر األغذيــة والنفايــات مــع مــا يقــرب
مــن  173مليــار متــر مكعــب مــن اســتهالك امليــاه ســنويا وهــو مــا ميثــل  24فــي املئــة مــن جميــع امليــاه املســتخدمة للزراعــة .كميــة األراضــي الزراعيــة
املســتخدمة لزراعــة هــذا الغــذاء املهــدور تعــادل إنتــاج  198مليــون هكتــار ســنويا ،وهــي منطقــة بحجــم املكســيك.

األنتاج املستدام
إن اإلنتــاج األكثــر اســتدامة ،والنظيــف والكفــوء للســلع واخلدمــات أمــر أساســي لتحقيــق التنميــة املســتدامة .إن اجلانــب التجهيــزي ألمنــاط اإلســتهالك
املســتدامة يتطلــب األخــذ بعــن االعتبــار األهــداف التاليــة :توفيــر املــوارد الطبيعيــة التــي هــي األســاس لبقــاء اإلنســان ،مثــل املــاء والغــذاء والطاقــة
واألراضــي الصاحلــة لالنتــاج والســكن .اســتدامة شــروط عوامــل اإلنتــاج لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،هــذا مــا يعنــي قيــاس وإدارة املــوارد املتجــددة وغيــر
املتجــددة الرئيســية (مثــل األخشــاب واألليــاف واملعــادن) علــى نحــو مســتدام .وأخيــراً ،احلــد مــن التلــوث املرتبــط بالنشــاط البشــري واالقتصــادي كانبعاثــات
غــازات االحتبــاس احلــراري واملــواد الكيميائيــة الســامة واجلســيمات واملغذيــات التــي تضــر بصحــة اإلنســان أو تســهم فــي تدهــور النظــم اإليكولوجيــة.
كمــا يجــب التركيــز علــى كفــاءة اســتخدام املــوارد فــي السياســات احلكوميــة وممارســات إدارة القطاعــن العــام واخلــاص واخليــارات والتكنولوجيــا
واالســتثمارات وذلــك لتقــدمي املزيــد مــن االنتــاج لــكل وحــدة مــن املدخــات مــع التركيــز علــى األضــرار البيئيــة األقــل .التحــول نحــو اإلنتــاج املســتدام
ميكــن أن يســهم فــي العمالــة اخلضــراء الشــاملة والالئقــة .علــى ســبيل املثــال ،بعــض النظــم الزراعيــة املســتدامة بحاجــة الــى كثافــة فــي اليــد
العاملــة ،بحيــث يتــم اســتبدال املــواد الســامة أو املــواد الكيميائيــة امللوثــة .ومــع ذلــك ،فــإن خلــق املزيــد مــن فــرص العمــل الالئــق فــي اإلنتــاج املســتدام
يتطلــب فــي بعــض احلــاالت سياســات إضافيــة .وميكــن أن تشــمل هــذه السياســات إعــادة توجيــه االســتثمارات ،ونقــل التكنولوجيــات وتدابيــر إلعــادة
تدريــب العمــال.
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االستهالك املستدام
مــع االجتاهــات احلاليــة ،ســيزداد الطلــب علــى الســلع مــن قبــل  9.5مليــار شــخص بحلــول عــام  2050مــع ازديــاد ملحــوظ مــن قبــل الطبقــة الوســطى
ليصــل إلــى ثالثــة مليــارات نســمة بحلــول عــام .2030
ومــع ذلــك ،فمــن املهــم أن نفهــم أن االســتهالك املســتدام ال يعنــي بالضــرورة اســتهالك اقــل للســلع ،بــل اســتهالك أفضــل أي أكثــر كفــاءة ،مــع خطــر
أقــل علــى صحــة البشــر والبيئــة .أصبــح مــن املعــروف أن أمنــاط االســتهالك احلاليــة غيــر املســتدامة هــي ســبب لإلنتــاج غيــر املســتدام ولتدهــور املــوارد.
ال يعنــي االســتهالك املســتدام الســلوكيات الشــرائية فحســب ،بــل يشــمل جميــع أنــواع التفاعــات بــن األفــراد والبنــى التحتيــة (التنقــل والترفيــه
والســكن) والتــي تشــكل معـا ً أســاليب احليــاة وســبل العيــش .يتطلــب االســتهالك املســتدام تغييــر أمنــاط االســتهالك احلاليــة واحلاجــة لتحفيزاجلميــع
لالســتهالك بشــكل مســؤول .وميكــن تعزيــز ذلــك مــن خــال دمــج السياســات واألدوات االقتصاديــة والطوعيــة ،مبــا فــي ذلــك التعليــم الرســمي وغيــر
الرســمي .ميكــن أن ينتــج عــن االســتهالك املســتدام منافــع اقتصاديــة باإلضافــة إلــى الرفــاه واالندمــاج االجتماعــي (الوصــول إلــى األســواق واالبتــكار وخلــق
فــرص العمــل وســبل العيــش وأمنــاط احليــاة الصحيــة) ،باإلضافــة إلــى احلــد مــن اخملاطــر البيئيــة واالســتفادة مــن الفــرص البيئيــة.
إن حتقيــق أمنــاط االســتهالك املســتدام هــو أكثــر تعقيــدا ً مــن الناحيــة الفنيــة والسياســية مــن تغييــر أمنــاط اإلنتــاج ألنــه يثيــر قضايــا أساســية مثــل
القيــم اإلنســانية واملســاواة وخيــارات منــط احليــاة .وقــد نتــج عــن التحــدي فــي االســتهالك املســتدام مبــادرات سياســة أقــل مــن تلــك التــي نتجــت عــن
اإلنتــاج املســتدام .مــع ذلــك ،فــإن بعــض املبــادرات واســعة النطــاق تهــدف إلــى حتســن ونشــر اســتخدام األجهــزة املوفــرة للطاقــة وتعزيــز الوصــول إلــى
خدمــات طاقــة أنظــف وبأســعار معقولــة (مثــل الطاقــة املســتدامة للجميــع) أو احلــد مــن خســائر األغذيــة والنفايــات .إن رفــع االســتهالك املســتدام
إلــى املســتوى الــازم للسياســات وصنــع القــرار يتطلــب العمــل علــى التثقيــف وزيــادة الوعــي بــن املســتهلكني واجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص وصنــاع
القــرار .أمــا علــى املســتوى الدولــي فقــد يتطلــب مفاوضــات بطريقــة شــاملة وموضوعيــة تأخــذ بعــن االعتبــار اإلختــاالت احلاليــة فــي تأثيــرات أمنــاط
االســتهالك غيــر املســتدامة.

اعتماد احللول الشاملة كأهداف
التوفيــر املســتدام خلمســة مــن املوارد/اخلدمــات األساســية (املــواد والطاقــة والغــذاء واملــاء واملــأوى) تعتبــر أساســية لضمــان إنقــاذ مليــار شــخص مــن براثــن
الفقــر املطلــق ،كمــا ميكــن حتســن رفاهيــة العديــد مــن اآلخريــن بطريقــة مســتدامة .ميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال النمــو االقتصــادي الــذي ال يســبب
تدهــور املــوارد مــن خــال تعزيــز كفــاءة اســتخدام املــوارد واعتمــاد نهــج إدارة دورة احليــاة الــذي يقلــل مــن التلــوث واالبتعــاد عــن "عــبء التحــول" عبــر
سلســلة التجهيــزات .كمــا توجــد حلــول بالفعــل قــد متكــن مــن تطبيــق األهــداف التاليــة التــي يتعــن حتقيقهــا بحلــول عــام :2030
•

املــواد اخلــام :حتســن اإلنتاجيــة العامــة للمــوارد بنســبة  ٪30فــي عــام  2030كنقطــة انطــاق نحــو مضاعفــة كفــاءة اســتخدام املــوارد مــن اإلنتــاج
واالســتهالك بحلــول عــام  .2050وحتقيــق متوســط لكثافــة اســتهالك املــواد للفــرد علــى املســتوى الوطنــي (طــن للفــرد الواحــد) مــن  10.5طن/فــرد/
ســنة فــي عــام  2030مــع الهــدف النهائــي املتمثــل فــي حتقيــق  10-8طــن /فــرد /ســنة فــي عــام .2050

•

الطاقــة :مضاعفــة املعــدل العاملــي لتحســن كفــاءة اســتخدام الطاقــة مــن  1.3-فــي املائــة ل  2010-1990إلــى  2.6-فــي املائــة ومضاعفــة حصــة
الطاقــة املتجــددة فــي مزيــج الطاقــة (مــن  18فــي املائــة فــي عــام  2010إلــى  36فــي املائــة فــي عــام  )2030واحلــد مــن الوفيــات املبكــرة بســبب
تلــوث الهــواء بنســبة  50فــي املائــة.

•

الغــذاء :مضاعفــة املعــدل الســنوي لزيــادة الطاقــة وامليــاه واإلنتاجيــة فــي النظــم الغذائيــة وتعزيــز اإلنتاجيــة (بنســبة  40فــي املائــة) مــن النظــم
الغذائيــة مــن خــال حتســن إدارة النظــم اإليكولوجيــة وتعزيــز كفــاءة اســتخدام املــوارد مــن خــال نظــم مســتدامة فــي الزراعــة وصيــد األســماك
وأمنــاط االســتهالك والتخفيــض مــن فقــدان املــواد الغذائيــة وتراكــم النفايــات بنســبة  50فــي املائــة.

•

امليــاه :اعتمــاد عمليــات ســحب امليــاه العذبــة مبــا يتماشــى مــع املــوارد املائيــة املتاحــة علــى نحــو مســتدام للحفــاظ علــى النظــم اإليكولوجيــة
ورفاهيــة اإلنســان وزيــادة إعــادة االســتخدام اآلمــن لتدفقــات ميــاه الصــرف الصحــي فــي املناطــق احلضريــة و الصناعيــة واحلــد مــن تلــوث امليــاه
اجلوفيــة والســطحية الناجــم عــن املــواد الكيميائيــة والنفايــات الناجتــة عــن األنشــطة البشــرية.

•

املــأوى :حتقيــق تخفيــض بنســبة  50فــي املائــة مــن إنبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن اســتخدام الطاقــة فــي املبانــي وحتقيــق انخفاض
بنســبة  25فــي املائــة فــي معــدل اســتخراج املــواد اخلــام للبنــاء والتشــييد وترميــم جميــع املســاكن االجتماعيــة القائمــة لتلبيــة معاييــر كفــاءة
الطاقــة وبالتالــي تقليــل التكاليــف للفقــراء وتوفيــر بيئــات صحيــة.

فــي ريــو  20+اعتمــد قــادة العالــم إطــار العمــل العشــري لبرامــج حــول أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة .وقــد أدركــوا أيض ـا ً أن تلــك األمنــاط هــي
مصــدر قلــق عاملــي وانــه ينبغــي علــى البلــدان املتقدمــة أن توفــر القيــادة لتعزيــز التحــول إلــى أمنــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة .كمــا يعتمــد وضــع
أهــداف التنميــة املســتدامة وأجنــدة مــا بعــد  2015علــى التزامــات الــدول تلــك وذلــك لتســريع عمليــة التحــول نحــو أمنــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة
وتعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ضمــن مســاحة العمــل اآلمنــة لألنظمــة الداعمــة حليــاة كوكــب األرض.
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