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  الصحافةتم حظر
 2019سبتمبر  11ظهراً بتوقيت الواليات المتحدة،  12:30حتى الساعة 

 

اإلنمائ,ة المك*س)ات   انع&اسالعلماء "دعون إ� اتخاذ إجراءات عاجلة وهادفة لتجنب 
ة 5 العقود األخ01
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6 الناس والطب,عة  ما  هناك حاجة إ� عالقة جد"دة 5 تغ01 المناخ  "مليها ب?0 EFع البيولوHاللذان وفقدان التن 
 التقدم إحراز  يهددان

 

�بتمبر  11نيويورك، �� من المتوقع أن والذين(األرض  س���كانلجميع والقض���اء على الفقر  اإلنس���ان رفاه تحقيق إن-أيلول/س
ً ال) 2030بحلول عام  إنسان مليارثمانية ونصف يصل عددهم إلى   وأساسي عاجل تغير يحدث أن بشرط ولكن يزال ممكنا

مس�����توى  على نالجنس�����ي بين وما في المجتمعمس�����اواة اللافي  ملموسوحدوث انخفاض  بين الناس والطبيعة ما في العالقة
سيتم إطالقه في قمة أهداف  العلماء منمجموعة مستقلة وفقا لتقرير جديد لألمم المتحدة أعدته  يأتي هذا داخلها،الدول وفي 

 التقرير اليوم. تاحة إتمت  ، ولكن2019التنمية المستدامة لعام 

هو األول من ، 2030التنمية المستدامة  جندةأ لتقييم التقدم المحرز في  الدولجميع  طلب إعداده من قبل تم الذيإن التقرير
المستقبل اآلن: العلم من أجل " المستدامة قبل أربع سنوات. تحت عنوانلتنمية اأهداف  اللحظة التاريخية لتبني منذ نوعه 

تدامة تحقيق التنمية ��������حالي التنمية  التقرير أن نموذج وجد"، المس تدام،ال قدم إن و غير مس�������� العقدين  خاللالمحرز الت
لى إالذي يمكن أن يص�ل  ،التراجعواالجتماعية  لمس�اواةلا تفاقمخالل  من نتكاس�ةيتعرض الفي خطر من أن هو الماض�يين 

، أكثر تفاؤالً ما زال ممكنناً  تحقيق مس����تقبلٍ   أنإلى وخلص العلماء  .س����تدامتناالداعمة النقطة الالعودة، في البيئة الطبيعية 
 في السياسات والحوافز واإلجراءات اإلنمائية. جذري ر يتغيإحداث إذا تم  ولكن فقط

مس����توى هدف والعلى مس����توى فهم الترابط المنهجي ما بين أهداف التنمية المس����تدامة من الض����روري  هالتقرير أن يحاجج
للوصول إلى سياسات تساعد في إدارة المقايضات الصعبة واالستفادة من أوجه  شكل المجتمعرسم ات التي باتت تالمنظوم

 التآزر فيما بينهم.

  

 التّحولالحاجة إلى 

 توقعاتتشير ال حيث على المستوى العالميناجعاً  خياراً  الموارد السلعيةزيادة استهالك من خالل يعد النمو االقتصادي  لم
جيجا  167إلى  79، من  2060و 2017بين عامي ما  مرش����ح الى أن يتض����اعف المواد من  العالمي س����تهالكاالإلى أن 

نبعاث غازات االحتباس الحراري، وغيرها من اآلثار السامة مثل تلك إمستويات  فيزيادة ما يترتب مع ذلك من مع  ،طن
 التعدين وغيرها من مصادر التلوث.عن  تنجم التي

غير  مس���توياتو  الحرمانالفقر واس���تمرار ولكنه أدى أيض���ا إلى  ،حقق النموذج الحالي للتنمية الرخاء لمئات الماليين لقد
من  اقريب جلبت العالملتي ا المس��تدام ض االبتكار والتماس��ك االجتماعي والنمو االقتص��اديتقوّ مس��اواة التي الال مس��بوقة من

 التّحوليجب على العالم  لتغيير المسار الحرجة مع نظام المناخ العالمي وفقدان التنوع البيولوجي. ويقول العلماء أنهنقاط ال
 والمدن.  "االستهالك واإلنتاج"والطاقة و ذلك الغذاءبما في  البشرية،لألنشطة  من المجاالت الرئيسيةعدد في 

العمل المنسق من جانب الحكومات وقطاع األعمال والمجتمعات المحلية والمجتمع من خالل  يتحقق هذا التّحولويمكن أن 
االس����تثمار في  زيادة خالل نم تعزيزه وهو دور يمكن  يجب أن يلعبهدور حيوي بص����فة خاص����ة  مواألفراد. وللعلالمدني 
 في الدول النامية.في مؤسسات العلوم الطبيعية واالجتماعية القائمة  اإلستدامةمن أجل  العلوم
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تدهور لل المسبب االقتصادي النمو د عناالبتعاأساسي يتطلب  أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكلالتقرير على  ؤكدوي
 ؤوتكاف في الثروة والدخل نما بين الجنس��������يومس��������اواة االجتماعية للأوجه االحد من العمل على الوقت ذات في والبيئي، 
 .الفرص

مطلوبة في البلدان س������تظل  علىألامس������تويات النمو  نأجميع البلدان من نفس المكان، فإن العلماء يقولون  لعدم بدء ونظراً 
 النمو أوالً  سلوبأتباع اان  على في الوقت نفسهوالبنيه التحتية مع التشديد  االجتماعية األكثر فقراً، لضمان جودة الخدمات

 المالئمة تقنياتفرص الحص��������ول على ال. ويبرز التقرير أيض��������ا الحاجة إلى زيادة في وقت الحق ليس خياراً  والمعالجة
 .ةوالمعرف

، كيالحجري و البالس��تذلك الحد من اس��تخدام الوقود  ويتض��من واس��تهالكهاإنتاجها تحتاج البلدان المتقدمة إلى تغيير أنماط 
 مع أهداف التنمية المستدامة. وافقوتشجيع االستثمارات العامة والخاصة التي تت

 جديدة لالس���تثمار في التنمية المس���تدامة، معتس���ميات على وض���ع عالمة  التش���جيع هاأن األمم المتحدة يمكنبالعلماء  يقترح
التي تعزز التنمية واألس���واق المالية معايير ومبادئ توجيهية واض���حة، لتش���جيع ومكافأة االس���تثمار في الص���ناعات  إدراج

 في الصناعات واألسواق المالية المخالفة.المستدامة وتثبيط االستثمار 

لتوقع  فهم علمي عميق إلىيش��������ير التقرير إلى أن هناك حاجة حيث س��������ع النطاق المطلوب س��������هالً، ول الوالن يكون التحّ 
 وظائفهم اأولئك الذين فقدوينبغي دعم  فعلى سبيل المثال،. البنيوي في التغيير  الكامنة مقايضاتوتخفيف حدة التوترات وال

من أجل  مس��تدامالمس��تقبل المتطلبات وغيره من الص��ناعات التي تتعارض مع  حجريالوقود ال س��تخداما عنالتحول جّراء 
 بديلة. توفير سبل عيش

ال توجد حلول  وأنه والت الالزمة،سيكونان مطلوبين إلجراء التحّ لتزام إلواوأكد المؤلفون على أن اإلرادة السياسية القوية 
 في البلدان النامية. نظيرتها  عنمختلفة جداً  سوف تظهرفي البلدان المتقدمة  اإلجراءاتواحدة تناسب الجميع، وأن 

  

  عملي ُمثمرإجراء   20دعوة إلى العمل: 

نحو تحقيق من شأنها أن تشكل ُمدخالت الى اإلسراع في مسارات التّحول  يلعم إجراء 20ويدعو الى تبّني  تقريرال يُبيّن
نطوي على تالتي الحديثة العلمية  نش����وراتالمإلى  لهادفةأهداف وغايات متعددة في العقد المقبل. وتس����تند هذه اإلجراءات ا

 األهداف والغايات الفردية. بينالتآزر والمقايضات  أوجهالذي يحدد  العميقوجه الترابط المنهجي علمي أل ليتحل

الرعاية الص��حية  ذات الجودة وعلى المس��توى العالمي ، مثل الخدمات األس��اس��ية  ىالوص��ول إل تيس��ير ويدعو التقرير إلى
على الفقر كش���رط مس���بق للقض���اء  وذلك اإلس���كان والحماية االجتماعيةو والص���رف الص���حيوالبنية التحتية للمياه والتعليم 

ويدعو التقرير  .األكثر تعرض���اً للتأثرمع إيالء اهتمام خاص لألش���خاص ذوي اإلعاقة والفئات  ،اإلنس���انرفاه رفع س���وية و
والجماعات النس��������ائية غير الحكومية  والمنظماتالنقابات  التمييز القانوني واالجتماعي، وتعزيزإلى تجديد االهتمام بإنهاء 

ً  من المنظمات المجتمعية، وغيرها  .2030 األجندة في الجهود الرامية إلى تنفيذ  ذو أهميةشركاء ك وتعريفها جميعا

العالم  انتأخذ حالياً، تعمالنكما  ،أنهما حيث ،بشكل خاص للتغيير ين هامّ  لينمجاكالغذاء والطاقة  منظومتيد المؤلفون حدّ 
المنظومات في ترابطية  تمثالن مجالين حاس�����مين في ذات الوقت امهولكن ، من منظور التدهور البيئي  الالعودةنحو نقاط 

 اهيته.لصحة اإلنسان ورف تي ال يمكن اإلستغناء عنهالا

البنية التحتية، والمعايير الثقافية والمجتمعية، والسياسات التي  ويجب أن يخضع النظام الغذائي لتغييرات واسعة النطاق في
 انعدام األمن الغذائي مليار شخص يعانون من  2 منما يقرب  هنالك الحالي لوقتا في غير المستدام. الوضع الراهن تدعم

في جميع مناطق العالم  الوزنزيادة  تتزايد معدالت التغذية. وفي الوقت نفس�����ه،س�����وء مليون ش�����خص يعانون من  820 و
 مليون طفل تحت سن الخامسة. 40و زيادة الوزن شخص بالغ يعانون من ملياريتقريبا، حيث تصل األعداد العالمية إلى 

ويجب أقوى للحماية االجتماعية لض��مان األمن الغذائي والتغذية.  أرض��ياتالنامية، هناك حاجة إلى وض��ع  للدولوبالنس��بة 
عن  ،سلسلة القيمة بأكملها رمع األخذ باالعتبا ،لديهانظم إنتاج األغذية  عنالناجمة ة يالتقليل من التأثيرات البيئ الدولعلى 

على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على مص���ادر البروتين الحيوانية. وتحتاج طريق الحد من هدر الغذاء وتقليل االعتماد 
بما في ذلك األعداد المتزايدة من األش���خاص الذين يعانون من  -زيادة االهتمام بس���وء التغذية بجميع أش���كاله إلى  حد س���واء

 .زيادة الوزن

يحصلون ال مليار شخص  الطاقة. هناك أكثر منالحصول على في فجوة الكذلك يلزم التغيير الجذري في نظام الطاقة لسد 
 مليارات شخص يعتمدون على الوقود الصلب 3على الكهرباء، ومعظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأكثر من 

وفي ، فجواتوال بد من معالجة هذه ال مبكرة كل عام.وفاة مليون   3.8 بـتسبب في ما يقدر يللطهي، مما  المتسبب بالتلوث
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اس�����تخدام الوقود الحجري دون توليد الطاقة القائم على والتخلص التدريجي من  زيادة كفاءة اس�����تخدام الطاقةالوقت نفس�����ه 
 . باريس يةتفاقإ تطلعات مع شياً ابحيث يصبح االقتصاد العالمي منزوع الكربون تماما، تماحتجاز الكربون وتخزينه، 

 على مدى العقد س����نوياً  المئة في 5.4الحديثة في إجمالي إمدادات الطاقة العالمية بمتوس����ط المتجددة  زادت كمية الطاقة لقد
 %77بنس��بة  المتجددة من مص��ادر الطاقة دةمولّ الُ  الكهرباء تكلفة نخفض��تا 2009ومنذ عام  . وفي الوقت نفس��ه،الماض��ي

متتالية، تجاوزت االس���تثمارات العالمية في وعلى مدى خمس س���نوات  - للرياح البرية %38للطاقة الش���مس���ية الض���وئية و
 مليار دوالر أمريكي سنوياً. 300مجال الطاقة النظيفة 

ال يزال الذي  حجريالمباش���ر وغير المباش���ر للوقود ال الدعم الحكوميبس���بب  تمت إعاقتهالنمو قد مزيداً من  ومع ذلك فإن
   يصرف االنتباه عن تكاليفه االقتصادية والصحية والبيئية الحقيقية. 

سيتطلب  2030 األجندة تحقيق ان  الى ص التقريريخلُ ، 2050سكان العالم في المدن بحلول اثثلُ  ُيقيمبأن  للتنبؤات وبالنظر
 ً  البنية التحتيةتخدمها على نحو أفض����ل وس����ائل النقل العام الجيدة وغيرها من  أكبر، كفاءةوتعمل ب  مدمجة بش����كل أكبرمدنا

ذلك تلك التي تتيحها التكنولوجيا والخدمات االجتماعية واالقتص��������اد الذي يوفر س��������بل العيش الكريم والمس��������تدام بما في 
نظيرة أن تس�اعد قادة البلديات على والش�بكات الفنية بين المدن ال ركات. يمكن للش�المبنية على مراعاة الطبيعةوالص�ناعات 

 الخبرات، كما يمكن االستثمار في بناء "علم المدن". ونالبناء على الممارسات الجيدة ومخز

 ،والمحيطات اإلس��������توائيةوالغابات  مثل الغالف الجوي ،المش��������اعات البيئية العالمية وش��������دد العلماء على أنه يجب حماية
والموارد الطبيعية. ويجب على الحكومات والمجتمعات المحلية يكولوجية األ لخدمات النظم حيويةبوص��������فها مص��������ادر 

 على نحوٍ  واس��������تخدامها الموارد الطبيعية معاً  من أجل الحفاظ علىتعمل والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الدولية أن 
ً  إن مستدام. خطوة أولى حاسمة، وينبغي أن تنعكس قيمتها من خالل التسعير والتحويالت  دقيقاً  تقييم األصول البيئية تقييما

 االقتصادية. ذلك من األدوات والتنظيم وغير 

  

 ة على العلمقرارات مبنيّ  

ً  دوراً العلم  لعبيجب أن ي على الجامعات وواض��عي الس��ياس��ات والممولين  ويتعين ،بالتنمية المس��تدامة النهوضفي  رئيس��يا
 "االس�������تدامة"علم وفي الوقت نفس�������ه، يجب على الباحثين في  .2030 لألجندة الدعم للبحوث الموجهة وفقاً  زيادة للبحوث

 وتوفير تعزيز التفاعل بين العلوم والس���ياس���ات والمجتمعمش���اكل التنمية ولمعالجة  وغيرها من التخص���ص���ات العمل س���وياً 
 .وصانعي السياسات التي يمكن استخدامها لحل مشاكل التنمية علومات للمجتمعاتالم

، مع التركيز على "علم االس��������تدامةإلى " ودعم النهج االبتكارية البحوث الحالية تغيير أولويات  ض��������رورةويبرر التقرير 
 .العالمي الجنوبدول في ال سيما العلمية،  للمؤسساتالزمة لا والمواردالشراكات المتعددة التخصصات، وااللتزام بالدعم 

ويجب على الدول العالمي.  الجنوبفي دول  وينبغي لميزانيات المعونة اإلنمائية أن تعطي األولوية لتعزيز القدرة العلمية 
معا ً لتحس�������ين التعاون عبر الحدود والمش�������ترك بين والعمل البحوث والمكتبات د في تحتالمتحدة أن م ألماألعض�������اء في ا

 التخصصات في مجال العلوم من أجل أهداف التنمية المستدامة.

** 

 حول تقرير التنمية المستدامة العالمية

 التنمية المس��تدامة العالمية كل أربع س��نوات، للمس��اعدة فيعن  تقريرص��دار إب 2016المتحدة في عام األمم  كلفت الدول األعض��اء في
 لألممعينهم األمين العام عالماً  15فريق مستقل من من  تمت صياغة التقرير. 2019مؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة لعام  عالمإ

 المتحدة.

 حد سواء علىيقدم العلماء، الذين يمثلون تخصصات متنوعة في العلوم الطبيعية واالجتماعية وينحدرون من البلدان المتقدمة والنامية 
 مركز . ويشترك في رئاسة هذا الفريق بيتر ميسيرلي، مدير"المستدامة المستقبل اآلن: العلم لتحقيق التنميةاليوم تقريرهم المعنون "

 في إندونيسيا. ، النائب السابق لوزير التخطيطمورنينجياسرن (سويسرا) وإيندا ييئة في جامعة بالتنمية والب

�ى��ل��الع ع��ن االط��ك��م��ل ال��ت��ق��ري��ر ال��ك����ام����لوي����ب��ق��ت���������مس��ة" "ال����دام����ت���������مس��ة ال����ي��م��ن��ت��ق ال��ي��ق��ح��ل ت����ن أج��م م��ل��ع��ا:اآلن: ال����ن� ه
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019 

 متوفرة هنا:الذين أعدو التقرير  العلماء بأسماءكاملة  قائمة

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019  

 االتصال بوسائط اإلعالم:

 :مع، يرجى االتصال االفراد لمزيد من المعلومات، بما في ذلك طلبات إجراء مقابالت مع العلماء
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  : األمم المتحدةب االتصاالت العالمية إدارة، دان شيباردالسيد 

  shepard@un.org :ايميل
  9495-963 212 1+تلفون: 

   االجتماعية باألمم المتحدة: و إدارة الشؤون االقتصادية السيدة ستيفاني رامبلر، 
  rambler@un.org :ايميل

  8188-367 917 1+ تلفون:


