ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻤﻟﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ

2 19

2 19

اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺒﺪأ اﻵن ﺗﺴــﺨﺮﻴ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴــﺘﺪاﻣﺔ

املستقبل يبدأ اآلن
تسخري العلم من أجل
تحقيق التنمية املستدامة

تقرير التنمية املستدامة
عىل الصعيد العاملي

2 19

مالحظة
لقد قررت الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف الوثيقة الختامية ملؤتمر ريو  ،20 +املعنونة “املستقبل الذي نصبو إليه” (الفقرة ( 85ك))،
عا َم  ،2012ثم يف الوثيقة املعنونة “تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  ،”2030عا َم  ،2015أن يسرتشد املنتدى السيايس الرفيع
املستوى املعني بالتنمية بتقرير عن التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي .ويف اإلعالن الوزاري الصادر عن املنتدى يف عام  ،2016قررت
فريق مستقل من العلماء يعيِّنه األمني العام لألمم املتحدة ،ويضم  15خبريا ً
ٌ
الدول األعضاء أن يقوم بإعداد التقرير مرة كل أربع سنوات
يمثلون مجموعة متنوعة من املؤسسات والخلفيات والتخصصات العلمية ،مع مراعاة التوازن يف االنتماء الجغرايف ويف تمثيل الجنسني.
وهذا التقرير الذي يحمل عنوان املستقبل يبدأ اآلن :تسخري العلم من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،هو أول تقرير عن التنمية
املستدامة عىل الصعيد العاملي يعده فريق مستقل من العلماء يف إطار سلسلة التقارير التي ستُقدم كل أربع سنوات.

فريق العلماء املستقل  -تشكيلة عام 2019
الرئيسان املشاركان
• بيرت ميرسيل (سويرسا) ،مركز التنمية والبيئة ،جامعه برن ،سويرسا
• إنداه مورنينينغتياس (إندونيسيا) ،وكالة تخطيط التنمية الوطنية ،جمهورية إندونيسيا
األعضاء
• بارفيه إلوندو  -إنييغي (الكامريون) ،قسم سوسيولوجيا التنمية ،جامعة كورنيل ،الواليات املتحدة األمريكية
• إيرنست ج .فويل (غانا) ،مجلس البحوث العلمية والصناعية ،معهد البحوث الحرجية ،غانا
• إيفا فورمان (فنلندا) ،املعهد الفنلندي للبيئة ،فنلندا
• أماندا غالسمان (الواليات املتحدة األمريكية) ،مركز التنمية العاملية ،الواليات املتحدة األمريكية
• غونسالو هرينانديس ليكونا (املكسيك) ،املجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتماعية ،املكسيك
• يون مي كيم (جمهورية كوريا) ،املدرسة العليا للدراسات الدولية ،جامعة إيوها النسائية ،جمهورية كوريا
•	فولفغانغ لوتز (النمسا) ،مركز فيتغينشتاين للديمغرافيا ورأس املال البرشي عىل الصعيد العاملي ،املعهد الدويل لتحليل النظم
التطبيقي ،النمسا
• جان  -بول مواتي (فرنسا) ،املعهد الفرنيس لبحوث التنمية ،فرنسا
• كاثرين ريترشدسن (الدانمرك) ،مركز علوم البيئة الكلية والتطور واملناخ واالستدامة ،جامعة كوبنهاغن ،الدانمرك
• محمد صيدم (األردن) ،الجمعية العلمية امللكية ،األردن
• ديفيد سميث (جامايكا) ،معهد التنمية املستدامة ،جامعه جزر الهند الغربية
• جرجس كازيمرياس ستانيشكيس (ليتوانيا) ،معهد الهندسة البيئية ،جامعة كاوناس للتكنولوجيا ،ليتوانيا
• جان  -باسكال فان يبريسيل (بلجيكا) ،معهد علوم األرض والحياة ،جامعة لوفان الكاثوليكية ،بلجيكا
عند االقتباس ،يوىص باستخدام هذه الصيغة :فريق العلماء املستقل املعني من األمني العام ،املستقبل يبدأ اآلن :تسخري العلم من أجل
تحقيق التنمية املستدامة ،تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي عام ( 2019األمم املتحدة ،نيويورك.)2019 ،
تصميم الغالف والرسوم البيانية من إعداد كاميلو ج .سالومون
حقوق الطبع والنرش ©  2019األمم املتحدة
جميع الحقوق محفوظة
من منشورات األمم املتحدة ،أصدرته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
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تصدير
إن العالم كما نعرفه واملستقبل الذي نصبو إليه عرضة للخطر.
فرغم الجهود الكبرية التي بُذلت يف السنوات األربع املاضية ،لسنا عىل املسار الصحيح لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة بحلول عام  .2030واليوم ونحن ندخل عقدا ً حاسما ً بالنسبة لإلنسان ولكوكب األرض،
يتعني علينا أن نرفع كثريا ً من رسعة التنفيذ .ويجب أن نحقق التكامل بني كل ما نقوم به  -سواء بصفتنا
الفردية أو يف إطار هيئات املجتمع املدني والرشكات والبلديات والدول األعضاء يف األمم املتحدة  -وأن
ً
حقيقة ملبدأي الشمول واالستدامة.
نمتثل
ولنا يف العلم خري حليف فيما نبذله من جهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ويقدم تقرير التنمية
املستدامة عىل الصعيد العاملي لعام  ،2019الذي أعده فريق مستقل من العلماء ،تقييما ً موضوعيا ً يحدد
مواطن القصور ويبني ما ينبغي القيام به .ويسلط التقرير الضوء عل املداخل الرئيسية لتعزيز أوجه
الرتابط وترسيع التقدم عىل نطاق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش جميعها.
ويذكرنا هذا التقرير بأن املستقبل إنما هو محصلة ما نقوم به اليوم ،وبأن الفرصة التي بني أيدينا يف
اضمحالل رسيع .وأنا أشجع جميع الجهات الفاعلة عىل ترجمة الرؤى التي يتضمنها هذا التحليل إىل
عمل جماعي.
فلنتخذ معا ً الخيارات الصعبة الالزمة لتحقيق ما نطمح إليه ،ولنلتزم بحث الخطى نحو تحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

أنطونيو غوترييش
األمني العام

ك

تمهيد

تصدير

تصدير
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تمهيد
يف عام  ،2015التزمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بخطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وهي خطة
طموحة ولكن قابلة للتحقيق ،ترسم مسارا ً جديدا ً لتحقيق التوازن بني البرشية وكوكب األرض.
وقد اتخذت خطوات هامة ،وأخذت رشاكات مبتكرة تتبلور .ولكن يتعني علينا فعل املزيد إن نحن
أردنا تحقيق أهداف التنمية املستدامة برمتها.
ويحمل هذا التقرير املتعلق بالتنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي رسالة قوية تذكرنا باملخاطر التي
نواجهها إن نحن لم نترصف برسعة وبطريقة مدروسة.
ويوضح التقرير أننا نواجه خطر اإلرضار بشكل ال رجعة فيه بالنظم الطبيعية التي يعتمد عليها
بقاؤنا ،كما يبني مواضع خروجنا عن املسار الصحيح الذي يضمن “عدم ترك أي أحد خلف الركب” .فإن
ثمة حاجة ماسة إىل اتخاذ تدابري أكثر طموحا ً وتكامالً ،وتؤدي إىل تحوُّل أعمق.
وهذا التقرير املبني عىل أدلة والعميل املنحى يسلط الضوء أيضا ً عىل الدور الذي ال بد من أن يؤديه
العلم للقضاء عىل الجوع ،وللتصدي لتغري املناخ ،والحد من عدم املساواة ،وترسيع وترية التقدم نحو
تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة.
ويكمل تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي التقرير املرحيل السنوي الذي يعده األمني العام
عن أهداف التنمية املستدامة .وهو يساعد عىل سد الفجوة التي تفصل بني املعارف والسياسات بجمعه
ُ
األدلة أنها تفيض إىل التحوُّل.
لألعمال التحليلية وتحديد املسارات التي تُث ِبت
ويعرتف التقرير عن حق بأن لتعزيز الصلة بني العلوم والسياسات وللنهوض بقاعدة املعارف بغية
إثراء العمل ،يتعني تقديم مزيد من الدعم واملوارد للمؤسسات العلمية.

لييو جنمن
وكيل األمني العام
للشؤون االقتصادية واالجتماعية

م

مدخل

تصدير
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مدخل
لقد كانت التنمية املستدامة القوة الدافعة يف حياتي السياسية ألكثر من أربعني سنة.
وأنا مقتنعة اليوم ،كما كنت مقتنعة أيام كنت شابة وأنا وزيرة للبيئة يف النرويج أوائل السبعينات من
القرن العرشين ،بأننا لن نضمن كوكبا ً يصلح للعيش ويسود فيه الرخاء والسالم إال إذا جعلنا النمو
االقتصادي والتنمية يف خدمة التضامن االجتماعي بني الناس من مختلف األجيال وفيما بني األجيال.
يف عام ُ ،1983ك ُ
لفت من الجمعية العامة واألمني العام لألمم املتحدة بتشكيل وقيادة اللجنة العاملية
املعنية بالبيئة والتنمية.
وأصدرت اللجنة يف عام  1987تقريرها الرائد املعنون “مستقبلنا املشرتك” ،ودعت فيه إىل إدخال
تغيريات أساسية عىل األنماط التي نتبعها يف التنمية إلنقاذ البرشية واألرض من كارثة وشيكة.
وقد نادينا بما أسميناه “التنمية املستدامة” ،أي بنمط من التنمية يلبي احتياجات أجيال الحارض،
دون املساس بحق أجيال املستقبل يف تلبية احتياجاتها.
وقد كانت مضامني التقرير وتوصياته من ضمن ما تناولته قمة ريو التاريخية التي عُ قدت عام
 .1992وبعد ذلك بعقدين من الزمن ،أي يف عام  ،2012ظهر يف نهاية املطاف دعم كاف عىل الصعيد
الدويل لبذل الجهود الالزمة للرشوع يف وضع أهداف التنمية املستدامة.
واليوم ،وقد صار من املحتم التصدي لتغري املناخ واالستجابة للتحوالت الجذرية الرسيعة التي تحدث
عىل الصعيد العاملي يف التكنولوجيا وأنماط االستهالك والسكان ،هناك توافق متزايد يف اآلراء عىل أن
التنمية املستدامة هي السبيل الوحيد الذي يمكننا من خالله تجنب الوقوع يف كارثة بيئية واجتماعية.
وكان اعتماد أهداف التنمية املستدامة يف أيلول/سبتمرب  2015لحظة حاسمة يف تحديد تلك الخطة
وبناء توافق يف اآلراء بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة.
وخطة التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،الذي اعتُمد يف العام نفسه،
دليل ملموس عىل فوائد تعددية األطراف ،وعىل الدور الالزم الذي يمكن أن تضطلع به األمم املتحدة
إليجاد حلول عاملية لتحديات عاملية.
فإن تنفيذ الخطة واالتفاق هو السبيل إىل عالم ال يعصف فيه الفقر وعدم املساواة والنزاع بفرص
الحياة للماليني من الناس املحرومني حاليا ً من فرصة التمتع بحقوقهم وحرياتهم األساسية.
غري أن التنفيذ يتطلب من الدول وجميع الجهات املعنية األخرى ،من املؤسسات التجارية ونقابات
العمال إىل املجتمع املدني واألوساط األكاديمية ،أن تعي الحقائق العلمية التي ترتكز عليها العالقات بني
النشاط البرشي والعالم الطبيعي ،وأن تتعامل مع تلك الحقائق.

س

ذلك هو اإلسهام الهام الذي يقدمه هذا التقرير ،وهو التقرير
األول يف سلسلة التقارير التي ستُقدم كل أربعة أعوام عن
التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ،وقد ُ
صمم ليكون أداة
قائمة عىل األدلة يُستدل بها عىل حالة التنمية املستدامة عىل
الصعيد العاملي من منظور علمي.
ُ
درجت دائما ً عىل إعطاء
وبصفتي طبيبة وزعيمة سياسية،
أهمية قصوى لألدلة العلمية يف صياغة السياسات وقياس ما
يكون لها من أثر.
وعىل نفس املنوال ،كنت أؤمن دائما ً بأن تطور العلم نفسه
يجب أن يسرتشد بالقيم اإلنسانية ،وأن قوة العلم العظيمة يجب
أن تُستغل بطرق تراعي حقوق اإلنسان وتوزع فوائد التقدم
باملساواة والعدل.

ع

وهذا التقرير تعبري واضح وعميل عن توجه العلم الوجهة
االجتماعية ووجهة االستدامة .واألهم من ذلك أن التقرير يشدد
عىل رضورة اتباع نهج جماعي شمويل:
“يمكن تحقيق إمكانات التغيري الحقيقية التي تنطوي عليها
خطة عام  2030من خالل نهج شامل يساعد عىل تحديد
وإدارة املفاضالت وتعظيم املنافع املشرتكة”
وآمل أن يحيط السياسيون وواضعو السياسات عِ لما ً
بالغايات املتوخاة من “املنافذ” الست الرئيسية التي يحددها
التقرير ،إذ هي مجاالت إذا عمل فيها مختلف أصحاب املصلحة
بما ينبغي من الرتكيز والتعاون فسيكون ذلك أنسب إىل ترسيع
وترية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة:
 - 1تعزيز الرفاه البرشي والقدرات البرشية؛
 - 2التحول نحو اقتصادات مستدامة وعادلة؛
 - 3إقامة منظومات غذائية وأنماط تغذية صحية
ومستدامة؛
 - 4تحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون من الطاقة
وإتاحة الطاقة للجميع؛
 - 5تشجيع التنمية املستدامة للمناطق الحرضية وشبه
الحرضية؛
 - 6حفظ املشاعات البيئية العاملية.
ويف جميع هذه املجاالت ،يمكن الجمع بني الخربة العلمية
واالبتكار لتحقيق نتائج باهرة ،لكن اإلرادة السياسية ستبقى
دائما هي العامل الحاسم.
ولذلك فإن ما يعرضه هذا التقرير من تحليل وأفكار يحتاج
إىل أن يُستكمل بالدعوة والحمالت املستمرة يف املجال العام،
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لتعبئة الدعم العام لخطة عام  2030والستخدام ذلك الدعم
لحمل القادة عىل الوفاء بالتزاماتهم.
يف دراسته الشهرية عن نوازع الشجاعة والجبن يف اإلنسان،
بعنوان (عدو الشعب) “ ،”An Enemy of the Peopleقال الكاتب
املرسحي النرويجي هنريك إبسن عىل لسان إحدى شخصياته:
“املجتمع مثل السفينة  -يجب عىل الجميع أن يكونوا
مستعدين لتويل دفة القيادة”.
وسفينتنا العاملية اليوم تهتز وتضطرب وهي تعرب من مياه
هائجة وخطرية.
ولكن هل ثمة مَ ن لديه االستعداد لإلمساك بدفة القيادة
وتوجيه السفينة نحو مسار يقودنا إىل بر األمان ،مهما كانت
املصاعب التي قد ترتتب عىل ذلك؟ وهل هناك من يُصغي إىل
الصوت اآلتي من عش الغراب محذرا ً من مخاطر جديدة ترتبص
يف األفق؟
أم تُرانا محتشدون يف بطن السفينة ،إما ننتظر لعل غرينا
يقوم بمبادرة ما أو نوهم أنفسنا بأن كل يشء عىل ما يُرام ،وأن
املياه ستهدأ من تلقاء نفسها ،وأن ال حاجة بنا إىل ضبط األرشعة
أو تغيري املسار؟
فإن كل واحد منا ،من العلماء واألطباء إىل السياسيني ،وحتى
الكتاب املرسحيني ،يتعني عليه أن يكون مستعدا ً لإلمساك بدفة
القيادة بطريقة مناسبة وواقعية  -سواء عىل صعيد مجتمعاتنا
املحلية ،أو عىل املستويني الوطني والدويل.
فإننا إن نحن أبدينا االستعداد للقيام بذلك ،سنجد أن أهداف
التنمية املستدامة هي يف حد ذاتها الخريطة التي ستمكننا من
تجاوز العاصفة.
وأهداف التنمية املستدامة تشمل جميع جوانب الحياة
البرشية والتنمية  -من الصحة والتعليم والبيئة إىل السالم
والعدالة واألمن واملساواة.
وعىل عكس األهداف اإلنمائية لأللفية ،فإنها تنطبق عىل
جميع البلدان وليس عىل العالم النامي فقط .وهذا أمر مهم .فما
من رئيس دولة أو حكومة ،وما من مواطن ،إال ويتحمل
مسؤولية يف العمل عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وبدال ً من حرص العالقات الدولية يف املعامالت التجارية
والحروب التجارية ،فإن أهداف التنمية املستدامة هي إنجازات
هامة تظهر مدى القوة التي تتحقق من خالل الدبلوماسية املتعددة
األطراف والعمل املشرتك بني الدول لتحقيق مصالحها الجماعية.
وقبل كل يشء ،فإن أهداف التنمية املستدامة والعمل الرامي
إىل تحقيقها ليسا ثابتني.

ُّ
التغي
فهما ،كاتفاق باريس ،أداتان غري جامدتني يطبعهما
والتبدُّل ،ويتحقق لهما النجاحُ بزيادة العزم والطموح.
وجزء كبري من العمل الالزم عم ٌل تقني وعلمي وعايل
التخصص .وبدون مقاييس موثوقة وقوية ،سيكون من
ٍ
كاف عىل صعيد مؤرشات
املستحيل القول هل يُحرز تقدم
أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش البالغ عددها 169
مؤرشاً ،أو عىل صعيد مساهمات األطراف املوقعة عىل اتفاق
باريس والبالغ عددها  193من املساهمات املحددة وطنياً.
ُ
مواصلة الضغط السيايس
بيد أنه ال يقل أهمية عن ذلك
ملعالجة األسباب الكامنة وراء املشاكل التي تسعى أهداف
التنمية املستدامة إىل معالجتها ،وهي الفقر والتمييز والنزاع
وعدم املساواة.
فإن نحن لم نضع املساواة يف صميم خطة التنمية العاملية،
كان الفشل مصرينا.
وينبغي لنا التحيل بالشجاعة ملواجهة ما ترسخ من مصالح
سياسية وتجارية واقتصادية يسعى أصحابها إىل الحفاظ عىل
الوضع القائم الذي تنعدم فيه املساواة ،وينبغي لنا أن نغتنم
الفرصة التي يتيحها االنتقال إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات
من الكربون لتصحيح أوجه عدم املساواة الحالية.

ونحن بحاجة إىل تعزيز روح الوفاق واستيعاب الجميع
وتوافق اآلراء من أجل األخذ بسياسات تصب يف الصالح العام،
بدال ً من املصلحة الذاتية الضيقة ،يف كل من القطاع العام
والقطاع الخاص.
وعلينا أن نبث روح األمل يف جميع رشائح املجتمع،
وال سيما يف صفوف الشباب ،وذلك بطمأنتهم إىل أن أصواتهم
ستُسمع ،وأن خرباتهم ستحظى باالعرتاف ،وأن أفكارهم
سيكون لها صدى يف عملية وضع السياسات.
والبيانات واالقرتاحات التي يتضمنها هذا التقرير عنارصُ
حاسمة فيما يتسلح به املجتمع من عدة ملكافحة تغري املناخ
والفقر وعدم املساواة.
ويف هذه الفرتة التي تسبق انعقاد مؤتمري األمم املتحدة عىل
مستوى القمة بشأن العمل املناخي وأهداف التنمية املستدامة يف
أيلول/سبتمرب من هذا العام ،يكون هذا التقرير بمثابة دليل
عميل للعمل املستقبيل يف هذه املسائل الرئيسية ،ودعو ًة إىل العمل
ال مكان لتجاهلها.

غرو هارلم برونتالند
رئيسة وزراء سابقة للنرويج،
ومديرة عامة سابقة ملنظمة الصحة العاملية،
وعضو بمجلس الحكماء ،وهي منظمة دولية غري حكومية أسسها نيلسون
مانديال ،وتضم قادة عامليون مستقلون يعملون معا ً من أجل السالم والعدالة
وحقوق اإلنسان.
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موجز تنفيذي
مقدمة
أُع ّد “تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي” الحايل عمالً بالقرار الذي اتخذته الدول األعضاء يف
األمم املتحدة أثناء املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة املعقود يف عام ( 2016انظر
 ،E/HLS/2016/1املرفق ،الفقرة  .)7ويعكس التقري ُر الطابع العاملي وغري القابل للتجزئة واملتكامل الذي
تتسم به خطة التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠ويسعى أيضا ً إىل تعزيز الصلة بني العلوم والسياسات
باعتبارها أداة قائمة عىل األدلة تساعد صانعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة عىل تنفيذ خطة
عام  2030بمختلف األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة.
ويختلف تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي عن التقرير املرحيل السنوي لألمني العام عن
أهداف التنمية املستدامة الذي يرصد التقدم املحرز نحو تنفيذ األهداف والغايات باستخدام مؤرشات من
إطار املؤرشات العاملية ،ولكنه يكمّ له .وهو ال يتضمن أدلة جديدة؛ بل إنه يستفيد من املعارف املكتسبة
من مختلف التخصصات بإجراء “تقييم للتقييمات” .ويسلط التقرير الضوء عىل أحدث املعارف من أجل
إحداث تحوالت نحو التنمية املستدامة ،كما يحدد مجاالت ملموسة يمكن أن يحدث فيها تغيري تحوييل
برسعة .وليس التقرير مجرد منتَج بل إنه يشكل أيضا ً عملية تهدف لتعزيز التعاون بني الجهات الفاعلة
يف مجاالت العلوم والحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني يف جميع مناطق العالم من أجل إيجاد
ورسم مسارات ملموسة نحو تحوّل يقوم عىل أدلة.
ويعتمد التقرير عىل قاعدة معرفية واسعة ومتنوعة ،تشمل العديد من املقاالت املنشورة يف الدراسات
األكاديمية؛ والتقييمات الدولية ،مثل التقرير املرحيل لألمني العام عن أهداف التنمية املستدامة (،)2019
والتقييمات اإلقليمية املعنونة “توقعات البيئة العاملية  ،)2019( ”6والتقرير الخاص للهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ( ،)2018والتقييم العاملي للمنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ( ،)2019والتقارير املتعلقة بمستقبل العمل التي تعدّها
منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( ،)2019وغري ذلك من التقارير.
وقد استفاد التقرير أيضا ً من خمس مشاورات إقليمية أجريت مع األوساط األكاديمية والسياسية ودوائر
األعمال التجارية واملجتمع املدني؛ ومجموعة كبرية من املدخالت الواردة عرب اإلنرتنت؛ واستعراض من
جانب حوايل مائة خبري بتنسيق من املجلس الدويل للعلوم ،والرشاكة بني األكاديميات ،واالتحاد العاملي
ملنظمات الهندسة؛ وتعليقات عىل مسودة سابقة وردت من الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب
املصلحة املعتمدين.

ق

وقد أع ّد تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي
فريق مستقل من العلماء الذين عيّنهم األمني العام ،ويضم
الفريق  15خبريا ً من مختلف املناطق ،يمثلون مجموعة متنوعة
َ
الفريق فرقة عمل
من التخصصات العلمية واملؤسسات .ودعمت
تضم ممثلني عن إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية؛ ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو)؛ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي؛ ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد)؛ والبنك الدويل.

ر

ورغم االستفادة من جميع تلك املدخالت ،فإن فريق العلماء
املستقل هو املسؤول الوحيد عن مضمون التقرير .وقد تناول
َ
ُ
املستدامة باعتبارها مفهوما ً علميا ً ومعياريا ً عىل
الفريق التنمية
ح ّد سواء ،واستخدمها كدليل لتحليل املشكلة وترجيح األدلة،
وأوىص ،عند االقتضاء ،بحلول متصلة بالسياسات .ولهذا
الغرض ،ال يتبع التقرير نص خطة عام  2030فقط وإنما
روحها أيضاً ،إذ يسعى إىل تحقيق الهدف العام املتمثل يف
تحسني الرفاه البرشي بطريقة منصفة وعادلة ،وكفالة أال ّ
يتخلف أحد عن الركب ،مع الحفاظ عىل النظم الطبيعية التي
نعيش بفضلها.
ويستخدم التقرير أحدث ما استجد يف مجال التقييمات
العلمية وقواعد األدلة عن املمارسات الجيدة والسيناريوهات
التي تقيم صلة بني املسارات املستقبلية واألعمال الحالية لتحديد
النداءات للعمل املوجَّ هة إىل طائفة من الجهات املعنية التي
يمكنها ترسيع وترية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة .وتعتمد تلك األعمال عىل املعارف املتاحة بشأن أوجه
الرتابط بني فرادى األهداف والغايات ،مع التسليم بأنه ال يمكن
تحقيق اإلمكانات التحويلية الفعلية لخطة عام  2030إال باتباع
أسلوب منهجي يساعد عىل تحديد وإدارة املفاضالت مع
الحرص يف نفس الوقت عىل تعظيم الفوائد املشرتكة.

أوال ً  -قدرة التنمية املستدامة
عىل إحداث تحول
منذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة ،حدثت العديد من
التطورات اإليجابية .فقد بدأت بلدان يف إدماج األهداف يف
خططها واسرتاتيجياتها الوطنية ،وأنشأت العديد منها هياكل
تنسيق من أجل تنفيذ األهداف بشكل متسق .ومن أصل 110
استعراضات وطنية طوعية ُقدِّمت خالل دورات املنتدى
السيايس الرفيع املستوى املعقودة يف األعوام  2016و2017
و ،2018أشار  35استعراضا ً إىل اتخاذ تدابري ملموسة تهدف
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لربط األهداف بامليزانيات الوطنية أو إىل التفكري يف اتخاذ تدابري
من هذا القبيل .كما أُطلقت مبادرات تهدف إىل الحفاظ عىل
البيئة ،وال سيما فيما يتعلق بتغري املناخ واستخدام األرايض
واملحيطات .ورشعت مكونات هامة من القطاع الخاص يف
االبتعاد عن نماذج العمل التقليدية ،مثالً باعتماد معايري متعلقة
باالستدامة وباإلبالغ عنها .وبالتوازي مع ذلك ،يزداد تحمّ س
املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية للتنمية املستدامة.
ومع ذلك ،ورغم الجهود األولية ،فإن العالم ال يسري باتجاه
تحقيق معظم الغايات التي تتضمنها أهداف التنمية املستدامة
والتي يبلغ عددها  ١٦٩غاية .وتبعث محدودية النجاح املحرز
من حيث التقدم نحو بلوغ األهداف عىل القلق بشدة وتقرع
جرس اإلنذار لتنبّه املجتمع الدويل .ويجب فعل أكثر من ذلك
بكثري ،وبرسعة ،إلحداث التغيريات التحويلية الالزمة :إذ ينبغي
اإلرساع بعكس اتجاه أو تعديل السياسات املعرقِلة ،وينبغي
التعجيل بتكثيف اإلنجازات التي تحققت مؤخرا ً والتي تروّ ج
لألهداف بطريقة شاملة.
ومما يبعث عىل القلق أيضا ً هو أن االتجاهات األخرية املتصلة
بعدة أبعاد لديها آثار شاملة تنعكس عىل خطة عام ٢٠٣٠
بأرسها ال تسري حتى يف االتجاه الصحيح .وتندرج ضمن تلك
الفئة أربعة أبعاد عىل وجه الخصوص وهي :تفاقم عدم املساواة،
وتغري املناخ ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وزيادة كميات
الفضالت الناتجة عن األنشطة البرشية التي تفوق القدرات
الالزمة ملعالجتها .واألمر املخيف هو أن تحليالً أجري مؤخرا ً
يشري إىل أن بعض تلك االتجاهات السلبية تنذر بالتقدم نحو
عبور نقاط تحول سلبية ،مما سيؤدي إىل تغيريات جذرية يف
ظروف النظام األريض بطرق ال رجعة فيها خالل فرتات زمنية
مهمة بالنسبة للمجتمعات .وتكشف تقييمات حديثة العهد أنه
يف ظل االتجاهات الحالية ،ال يمكن للمنظومات االجتماعية
والطبيعية البيوفيزيائية يف العالم أن تلبي التطلعات املتعلقة
برفاه الناس جميعا ً املك ّرسة يف أهداف التنمية املستدامة.
ولم ّ
يتبق عىل موعد تحقيق خطة عام  2030إال  ١٠سنوات
ونيّف ،ومع ذلك لم يتمكن أي بلد بع ُد من اإلقناع بأنه قادر عىل
تلبية مجموعة من االحتياجات اإلنسانية األساسية باستخدام
املوارد بشكل مستدام إجماالً .وجميع البلدان بعيدة بدرجات
متفاوتة عن الغاية العامة املتمثلة يف تحقيق التوازن بني الرفاه
البرشي والحفاظ عىل بيئة صحية .ويجب عىل كل بلد أن يتعامل
مع الظروف واألولويات الخاصة به ،مع االبتعاد يف نفس الوقت
عن املمارسات الحالية املتمثلة يف تحقيق النمو أوال ً والتنظيف
الحقاً .فالتحول العاملي نحو التنمية املستدامة خالل العقد

القادم يتوقف عىل إيجاد مسارات مبتكرة متوائمة مع سياق كل
بلد بصورة متزامنة.
ومع ذلك ،ال يزال هناك مجال لألمل .فال ينبغي أن يعتمد
الرفاه البرشي عىل كثافة استخدام املوارد ،أو أن يقتيض زيادة
أو ترسيخ أشكال عدم املساواة والحرمان .فاملعارف العلمية
تسمح بإيجاد مسارات حيوية كفيلة بكرس تلك األنماط ،وهناك
أمثلة عديدة من جميع أنحاء العالم تبني أن ذلك ممكن.
وهكذا فإن العلوم وممارسات التنمية املستدامة ترشدنا
إىل الطريق الذي يجب أن نسلكه يف املستقبل .وللنهوض بخطة
عام  ،2030يجب إجراء تحويل عاجل ومتعمد للنظم االجتماعية
 البيئية  -االقتصادية التي تختلف من بلد إىل آخر ولكنهاتساهم أيضا ً يف تحقيق النتائج املرجوة عىل الصعيدين اإلقليمي
والعاملي ،من أجل كفالة الرفاه البرشي وصحة املجتمع والح ّد
من األثر البيئي .ويتطلب تحقيق هذا التحول ،أي االبتعاد املتعمد
والجذري عن نماذج العمل التقليدية ،مراعاة التفاعالت بني
األهداف والغايات بعناية .وسيجد واضعو السياسات أوجه
تشابه وتناقض داخلها ،إىل جانب تفاعالت نُظمية وآثار تعاقبية،
إذ أن العمل عىل تحقيق هدف واحد قد ّ
يغي اإلمكانات املتاحة
لتحقيق األهداف األخرى .ويوجد بالفعل قدر كبري من املعلومات
عن تلك التفاعالت الهامة ،وهناك املزيد من البحوث الجارية.
ومن بني املفاتيح املهمة للعمل اإلقرار بأنه ،مع أن االختالل
الحايل يف التوازن عىل مستوى األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة
ناشئ عن عدم تقدير الرتابط بينها بشكل كامل أو عن إعطاء
داع ،فإن هذا الرتابط يف ح ّد ذاته
األولوية للمدى القصري بدون ٍ
هو الذي سيؤدي إىل التغيري التحوييل املنشود عندما يؤخذ هذا
الرتابط يف االعتبار بشكل مالئم .وتكمن أنجع وسيلة ،أو أحيانا ً
الوسيلة الوحيدة ،إلحراز تقدم صوب تحقيق غاية معينة يف
االستفادة من أوجه التآزر اإليجابية مع الغايات األخرى مع
القيام يف الوقت نفسه باستيعاب أو تحسني املفاضالت السلبية
عىل غايات أخرى .ويف هذا التقرير ،تسرتشد ترجمة تلك الرؤية
إىل إجراءات عملية لتحقيق األهداف بالتقييمات الحالية التي
تشدد عىل الحاجة إىل العمل برسعة وإىل وضع توقعات
استرشافية تراعي العدد املتزايد من سكان العالم الذين
يطمحون لبلوغ مستويات أعىل من الرفاه وتراعي االعتبارات
املعيارية ،مثل عدم ترك أي أحد خلف الركب.
ويمكن أن تضطلع بهذه األعمال مجموعة أكثر تنوعا ً من
األشخاص واملنظمات من حكومات الدول األعضاء يف األمم
املتحدة وحدها .وعىل ُّ
الصعد املحيل والوطني والدويل ،نشأت

ً
سلطة ونفوذاً.
جهات فاعلة إنمائية رئيسية جديدة وهي تزداد
ويمكن أن تنتج رشاكات مبتكرة وقوية عن التعاون بني الجهات
الفاعلة التقليدية والجهات الفاعلة الناشئة .وهكذا فإن نجاح
خطة عام  ٢٠٣٠يعتمد عىل التعاون بني الحكومات واملؤسسات
والوكاالت والقطاع الخاص واملجتمع املدني يف مختلف املجاالت
واملواقع والحدود واملستويات.

ثانيا ً  -التحوالت الالزمة للتنمية املستدامة
يحدد تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي الحايل ستة
منافذ تعترب واعدة أكثر من غريها لتحقيق التحوالت املنشودة
باملستوى والرسعة املطلوبَني .وعند القيام بذلك ،يأخذ التقرير
يف االعتبار الحاجة إىل العمل برسعة وإىل وضع توقعات
استرشافية تراعي العدد املتزايد من سكان العالم الذين
يطمحون لبلوغ مستويات أعىل من الرفاه وتراعي االعتبارات
املعيارية ،مثل عدم ترك أي أحد خلف الركب .وهذه ليست
منافذ إىل أهداف فردية أو حتى مجموعات من األهداف ،وإنما
إىل النظم التي تقوم عليها األهداف .ويف الوقت نفسه ،فإن عدم
االهتمام بالرتابط املتأصل يف تلك املنافذ وتجاوزها  -عىل سبيل
املثال ،بالرتكيز عىل أهداف وغايات فردية  -من شأنه أن يهدد
التقدم املحرز عىل مستوى العديد من عنارص خطة عام .2030
وترد أدناه املنافذ املختارة وهي:
eالرفاه البرشي والقدرات البرشية؛
eاالقتصادات املستدامة والعادلة؛
eاملنظومات الغذائية وأنماط التغذية؛
eخفض انبعاثات الكربون من الطاقة وإتاحة حصول
الجميع عىل الطاقة؛
eالتنمية الحرضية وشبه الحرضية؛
eاملشاعات البيئية العاملية.
ويحدد التقرير أيضا ً أربع دعامات يمكن االستعانة بها
بشكل متسق يف كل منفذ من املنافذ لتحقيق التحوالت
الرضورية ،وهي:
eالحوكمة؛
eاالقتصاد واملالية؛
eالعمل الفردي والجماعي؛
eالعلوم والتكنولوجيا.
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ش

املﻨﺎﻓﺬ إﱃ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﴩي
واﻟﻘﺪرات
اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
املﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﻌﺎدﻟﺔ

املﻨﻈﻮﻣﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأﻧﻤﺎط
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ
وﺷﺒﻪ اﻟﺤﴬﻳﺔ

املﺸﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻌﺎملﻴﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد واملﺎﻟﻴﺔ

ت

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي
واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

وتتصل الدعامات بوسائل التنفيذ املحددة يف الهدف ،١٧
ولكنها مختلفة عنها أيضا ً ألنها تستوعب األدوار املتعددة
واملكمّ لة لبعضها البعض التي تضطلع به الجهات الفاعلة
والكيانات الفردية يف إحداث التغيري .ويمكن لكل دعامة أن
تسهم بصورة فردية يف التغيري النظامي؛ ولكن التقرير يؤكد أنه
ال يمكن لهذه الدعامات أن تحدث التحوالت الالزمة لتحقيق
التوازن بني مختلف أبعاد التنمية املستدامة وتحقيق خطة عام
 ٢٠٣٠إال من خالل التوليف بينها الذي يعتمد عىل السياقات
التي توجد فيها .وعىل النحو املبني يف الشكل ،فإن أنواع
التوليفات تلك تش ّكل مسالك مؤدية إىل التحول تعتمد عليها
الدعوات إىل العمل املوجّ هة يف التقرير.

مختلف خاصيات السياقات املحلية واإلقليمية ،من أجل زيادة
ترشيد الجهود وتعظيم التآزر بني األهداف واالستعداد بشكل
وقائي ملواجهة التحديات الناشئة بعد عام  .٢٠٣٠ويشكل
هذا التقرير ابتكارا ً يف ح ّد ذاته من حيث األسلوب الذي اتبعته
منظومة األمم املتحدة ككل لحشد الخربات العلمية .وهو
يقرتح وسائل جديدة لتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا يف
تنفيذ خطة عام  ،٢٠٣٠ويساعد عىل تحسني الصلة بني
العلوم والسياسات.

ثالثا ً  -املنافذ والنداءات للعمل من
أجل التنمية املستدامة

ويجب عىل صنّاع القرار أن يترصفوا باالعتماد عىل ما يتاح
حاليا ً من معارف وفهم بشأن ترابط النظم البرشية واالجتماعية
والبيئية عىل جميع املستويات .ويجب أيضا ً إتاحة تلك املعارف
عىل نطاق أوسع لجميع البلدان والجهات الفاعلة ،وتحفيز إقامة
تحالفات ورشاكات مبتكرة إلنجاح تلك املساعي.

ألف  -الرفاه البرشي والقدرات البرشية

وعالوة عىل ذلك ،يجب إجراء بحوث علمية وتكنولوجية
جديدة ،فضالً عن تكييف املعارف والتكنولوجيات القائمة مع

يقع تحسني الرفاه البرشي ،بما يف ذلك الرفاه املادي والصحة
والتعليم وإسماع صوت اإلنسان وإمكانية الحصول عىل بيئة
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يرد أدناه موجز لالسرتاتيجيات والنداءات للعمل املقرتحة يف
هذا التقرير لكل منفذ من املنافذ الستة الهادفة إلحداث تحوالت،
ولتحسني دور العلوم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

نظيفة وآمنة والقدرة عىل الصمود ،يف صميم التحوالت املؤدية
إىل التنمية املستدامة .وليس الرفاه البرشي هاما ً يف ح ّد ذاته
فحسب ،ولكن قدرات الناس بدورها تدفع عجلة التغيري
االجتماعي واالقتصادي والبيئي عىل الصعيد العاملي وفقا
ملجموعات من املعارف واملهارات والكفاءات والقدرات النفسية
والبدنية .وليست الصحة والتعليم مجرد نتائج إنمائية ،بل إنهما
أيضا ً وسيلتان لتحقيق جوانب رئيسية من خطة التنمية العاملية.
وقد أحرز العالم تقدما ً كبريا ً عىل مستوى الرفاه البرشي يف
العقود األخرية ،ولكن ال تزال هناك أشكال من الحرمان الشديد،
وال يزال التقدم املح َرز متفاوتاً .فقد كان الفقر املدقع ،الذي
يُع َّرف بأنه العيش تحت خط الفقر الذي تبلغ قيمته النقدية
 1.90دوالر لكل فرد يف اليوم  -يشمل  8.6يف املائة من سكان
العالم يف عام  ،٢٠١٨ويرتكز يف خمسة بلدان تقع يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا حيث يوجد أكثر من
نصف سكان العالم الذين يعيشون يف فقر مدقع .ويف عام
 ،٢٠٣٠ستؤوي الدول الهشة املترضرة من األزمات والنزاعات
حوايل  ٨٥يف املائة من األشخاص املتبقني يف دائرة الفقر املدقع
والذين سيكون عددهم حوايل  ٣٤٢مليون شخص.
وتشري التقديرات الحالية إىل أن العالم لن يتمكن من القضاء
عىل الفقر املدقع بحلول عام  ،٢٠٣٠إذا لم تُبذَل جهود إضافية.
وأصبح الفقر املدقع اآلن مر ّكزا ً يف صفوف الفئات املهمشة  -أي
النساء والشعوب األصلية واألقليات اإلثنية واألشخاص ذوو اإلعاقة
وغريهم .ويتسبب عدم املساواة بني الجنسني ،الذي يح ّد من
الفرص املتاحة أمام نصف سكان العالم ومن قدرات هذا النصف،
يف تردي ظروف املرأة الفقرية .ويف كثري من األماكن ،توجد فجوات
اجتماعية واقتصادية بني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص
بدون إعاقة ،ألن األشخاص ذوي اإلعاقة كثريا ً ما يعانون من تدني
مستويات التعليم وارتفاع معدالت البطالة والخمول االقتصادي
ويفتقرون للحماية االجتماعية مقارنة بأقرانهم.
وعادة ما يوجد تداخل بني فقر الدخل ،وسوء الحالة الصحية،
وتدني مستويات التعليم ،وتعّ ذر الحصول عىل املياه والرصف
الصحي وغريها من أشكال الحرمان .وكثريا ً ما يعاني األفراد
واألرس املعيشية من أشكال متعددة من الفقر .ويف عام ،٢٠١٥
انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل ٧٣٦
مليون شخص .ولكن دليل الفقر املتعدد األبعاد لعام  ٢٠١٨الذي
أُع َّد باالعتماد عىل بيانات بشأن  105بلدان عكس صورة أقل
تفاؤال ً كشفت أن  1.3بليون شخص يعيشون يف أرس معيشية
تعاني من أشكال متداخلة من الحرمان .وهناك أدلة واضحة
أيضا ً عىل أن معدالت الفقر املتعدد األبعاد تنخفض ببطء أكرب من

معدالت فقر الدخل .وينبغي للسلطات الوطنية واإلقليمية
واملحلية وللمجتمعات املحلية أن تركز عىل تقليص الفجوات يف
الفرص املتاحة ويف الحقوق األساسية بني الفئات االجتماعية
األكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب داخل أراضيها.
وإضافة إىل ذلك ،يعيش عدد يناهز بليون شخص عىل
 ٢إىل  ٣دوالرات لكل فرد يف اليوم ،وهو رقم بالكاد يتجاوز عتبة
الفقر املدقع التي تبلغ  1.90دوالر .وال يزال األشخاص الذين
تخطوا لتوهم عتبة الفقر املدقع إىل جانب األربعة باليني شخص
الذين ليس لديهم أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية،
مع َّرضني بشدة لألزمات االقتصادية والبيئية ،وتغري املناخ،
والنزاعات املسلحة ،والصدمات األخرى التي تهدد بدفعهم إىل
دائرة الفقر املدقع .ويجب اتخاذ إجراءات للقضاء عىل أشكال
الحرمان وبناء القدرة عىل الصمود ،وال سيما من خالل تدخالت
تستهدف املواقع التي ترتفع فيها معدالت تركيز الفقر
والضعف ،وإال فإن الباليني من الناس سيكونون عُ رضة
للتخلف عن الركب.
ويمثل القضاء عىل الفقر والنهوض باملساواة بني الجنسني
والح ّد من األشكال األخرى من عدم املساواة أهدافا ً مرتابطة
ترابطا ً وثيقا ً وتتطلب توسيع نطاق التدخالت والتدابري إىل ما
هو أبعد بكثري من القيمة النقدية لعتبة الحرمان الشديد من
أجل التصدي للطبيعة املتعددة األبعاد واملتداخلة للفقر.
وال يمكن للنمو االقتصادي وحده أن يحقق ذلك .فأشكال
الحرمان وعدم املساواة موجودة يف التعليم والرعاية الصحية
ويف فرص الحصول عىل املياه النظيفة والطاقة ،وفرص
الحصول عىل خدمات الرصف الصحي ،والتعرض لألمراض
املعدية ،وعىل مستوى العديد من األبعاد األخرى الحاسمة
لتحقيق الرفاه.
وينبغي أن تُتاح للجميع إمكانية الحصول عىل خدمات
اجتماعية جيدة النوعية ،مثل الصحة والتعليم ،والحماية من
األخطار الطبيعية ،بما يف ذلك الح ّد من مخاطر الكوارث .وينبغي
إزالة التمييز القانوني واالجتماعي الذي تتعرض له الفئات
املهمشة ،بما يف ذلك الحواجز التي تح ّد من إمكانية حصول
النساء والفتيات عىل تلك الخدمات .وهذه مسألة بالغة األهمية
لكي يتمتع الجميع بحقوق اإلنسان والحرتام كرامة اإلنسان.
ويتطلب تحسني الرفاه البرشي وحماية موارد األرض أن
تتجاوز القدرات البرشية عتبات الفقر املدقع بكثري ،سواء كان
ذلك عىل أساس الدخل أو تلبية االحتياجات األساسية األخرى،
حتى يتسنى تمكني الناس وتأهيلهم إلحداث تغيري .ويمكن أن
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ث

تساهم عوامل مثل االستثمار يف النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة،
وإتاحة فرص الحصول عىل تعليم جيد ،وزيادة معدالت
التسجيل يف برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وال سيما بالنسبة للفتيات ،وزيادة عدد سنوات الحياة الصحية،
واالهتمام بالصحة العقلية واألمراض غري املعدية ،يف تحسني
الفرص املتاحة مدى الحياة لألفراد كما أنها تمثل وسائل فعالة
من حيث التكلفة لترسيع وترية التنمية املستدامة.

خ

ويتطلب اتخاذ إجراءات فعالة يف أي من تلك املجاالت
االعرتاف بالصالت فيما بينها ومعالجة تلك الصالت ،مثل
الروابط الوثيقة بني تغري املناخ والصحة البرشية ،أو كيف
يتسبب فقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظم
اإليكولوجية يف تفاقم أشكال عدم املساواة .وهكذا فإن مسارات
النهوض بالرفاه البرشي تتطلب ،يف نهاية املطاف ،التعاون
والتآزر والتحاور بني العديد من الجهات الفاعلة كما تتطلب
االستعانة بالعديد من عوامل التغيري .وال يوجد مسار واحد ،بل
يجب بذل توليفات مختلفة من الجهود يف جميع املناطق
والبلدان التي تواجه أوضاعا ً خاصة.

نداء للعمل
eينبغي أن تساهم كل الجهات املعنية يف القضاء عىل
أشكال الحرمان وبناء القدرة عىل الصمود عىل مستوى
العديد من األبعاد من خالل توفري خدمات أساسية
جيدة للجميع وإتاحة إمكانية الحصول عليها (خدمات
الصحة ،والتعليم ،واملياه ،والرصف الصحي ،والطاقة،
وإدارة مخاطر الكوارث ،وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والسكن الالئق ،والحماية االجتماعية)،
بحيث تكون هذه الخدمات متاحة للجميع مع إيالء
االهتمام بشكل خاص للمواقع التي ترتفع فيها
معدالت تركيز الفقر والضعف ولألفراد الذين يُرجَّ ح
أن يتخلفوا عن الركب ،وهم النساء والفتيات
واألشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية وغريهم؛
eينبغي للحكومات أن تكفل املساواة يف إتاحة الفرص،
ووضع ح ّد للتمييز القانوني واالجتماعي ،واالستثمار يف
بناء القدرات البرشية لتمكني جميع الناس من تشكيل
حياتهم وإحداث تغيري جماعي ولتأهيلهم لذلك.

باء  -االقتصادات املستدامة والعادلة
سمح النمو االقتصادي بزيادة الدخل القومي إىل ح ّد كبري ،وإن
كان ذلك بشكل متفاوت حسب البلدان .ومع أن ذلك النمو قد
أسهم يف التقدم املحرز يف مجال الرفاه البرشي واالجتماعي
واالقتصادي ،لم يعد من املمكن حاليا ً تحمّ ل آثاره عىل املجتمعات
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البرشية وعىل البيئة .فال ينبغي أن يُنظر إىل النشاط االقتصادي
عىل أنه غاية يف ح ّد ذاته ،بل عىل أنه وسيلة للنهوض بالقدرات
البرشية بشكل مستدام .وفصل فوائد النشاط االقتصادي عن
تكاليفه عىل جميع املستويات أسايس يف ح ّد ذاته ،ويمكنه أن
يدعم أيضا ً التحوالت النظامية املتوخاة من خالل املنافذ الخمسة
األخرى التي يدعو لها هذا التقرير .ومن شأن هذه النتيجة أن
ترسع كثريا ً وترية إعادة التشكيل الرضورية وأن تساعد عىل
ّ
وضع الناس واملجتمعات والطبيعة عىل مسار التنمية املستدامة.
ويف الوقت الراهن ،هناك العديد من األسباب التي تحول دون
تحقيق ذلك .ومن بني األسباب التي كثريا ً ما تُذكر هو استخدام
الناتج املحيل اإلجمايل  -أي القيمة السوقية للسلع والخدمات
املنتَجة عىل مدى سنة  -باعتباره املقياس الوحيد أو األهم لتوجيه
السياسات االقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية البرشية .ومع أنه
من الرضوري إصالح عملية صنع السياسات عىل هذا املستوى،
إال أن هذا اإلصالح قد ال يحدث بالرسعة الكافية يف جميع أنحاء
العالم لضمان رسم مسارات فعلية نحو التنمية املستدامة.
ومن ناحية أخرى ،يمكن معالجة عدد من العراقيل الهامة
األخرى ،حتى يف آجال قريبة للغاية .فتقييمات اإلنتاج
ال تأخذ يف الحسبان جميع التكاليف أو القيمة املضافة ،ألن
األسعار التي تُقيَّم بها السلع والخدمات ال تعكس التكاليف
الكاملة آلثارها الخارجية السلبية ،مثل الفضالت التي تو ّلدها
والتي تُرمى يف البيئة .وال يمكن تحمّ ل االستمرار يف زيادة
استهالك السلع والخدمات املو ِّلدة للفضالت يف العالم .وحسب
االتجاهات الحالية ،يُرتقب أن يصل حجم استخدام املوارد
العاملية السنوية إىل أكثر من  ١٨طنا ً للفرد بحلول عام ،٢٠٦٠
وسيرتك ذلك آثارا ً ال يمكن تحمّ لها ناجمة عن الزيادة يف
انبعاثات غازات الدفيئة وسحب املياه لألغراض الصناعية
ومساحات األرايض الزراعية .وعند دراسة دورات حياة أصناف
معينة ،مثل اللدائن واإللكرتونيات ،نصل إىل استنتاجات مماثلة.
ويف الواقع ،ال يمكن معالجة الحرمان االجتماعي واالقتصادي يف
أنحاء كثرية من العالم إال من خالل زيادة االستهالك ،ولكن
يجب أن يتم ذلك بطريقة متوازنة من خالل جعل االستهالك يف
العالم يتجه إىل السلع والخدمات املنتجَ ة بأثر بيئي أقل بكثري.
واالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة من جميع املصادر
أقل بكثري من املستوى املطلوب .ويواجه اإلنتاج يف مختلف
الواليات الوطنية أيضا ً مجموعة من التحديات الخاصة به .ومع
أن العوملة قد أسهمت يف الح ّد من الفقر ويف توفري فرص للعمل،
مما أتاح إمكانية الحصول عىل طائفة أكرب من املنتجات
وتشجيع االبتكار ،فإن توزيع اإلنتاج بني مختلف الواليات

الوطنية قد يؤدي إىل سباق مؤ ٍّد إىل الهاوية من حيث املعايري
البيئية ومعايري العمل .وقد ال تكون الصكوك املوضوعة عىل
الصعيد الوطني ،مثل القواعد التنظيمية أو الرضائب ،كافية
إلدارة تلك اآلثار.
ويف اآلونة األخرية ،كان النمو االقتصادي شديد التفاوت
أيضاً .فقد حدثت زيادة غري مسبوقة يف الثروات وتفاوت يف
الدخل يف العديد من البلدان ،وكانت هذه الزيادة مدفوعة أساسا ً
بالرتكيز يف القمة ،حيث بلغت حصة أغنى  1يف املائة من السكان
يف العالم حوايل  ٣٣يف املائة من مجموع الثروة يف العالم ،يف عام
 .٢٠١٧يف حني بلغت حصة الربع األدنى من السكان من توزيع
الثروات  ١٠يف املائة فقط .أما بالنسبة لألفراد املوجودين بني
هذين النقيضني  -وهم أساسا ً من الطبقات املتوسطة يف أوروبا
الغربية والواليات املتحدة األمريكية  -فقد اتسمت الفرتة عىل
أفضل تعبري بتباطؤ نمو الدخل .وال تزال هناك مخاوف من أن
زيادة التشغيل اآليل ،بما يف ذلك األعمال التي يؤديها العمال
املهرة ،قد تؤدي إىل تفاقم العواقب بالنسبة للكثريين ،إىل جانب
تزايد عدم املساواة وتزايد تركيز الثروة والسلطة لدى القلة.
وإضافة إىل ذلك ،فإن عدم املساواة بني املرأة والرجل يف سوق
العمل تعرقل النهوض باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.
وكثريا ً ما تتحول أشكال عدم املساواة يف الدخل والثروة وبني
الجنسني إىل عدم مساواة يف الفرص املتاحة بسبب عدم تكافؤ
إمكانية الحصول عىل التغذية الجيدة أثناء الطفولة والتعليم
والرعاية الصحية أو بسبب التمييز يف املجتمع ،وهي بذلك تح ّد
من إمكانية تحسن املستوى االقتصادي عرب األجيال .ويف الواقع،
يمكن أن تصبح أشكال عدم املساواة متجددة ذاتياً ،عن طريق
توارث الثروات أو حرص فرص الحصول عىل تعليم جيد ومهارات
جيدة عىل فئات معينة.
ويوجد اآلن توافق يف اآلراء ،يعتمد عىل أدلة تجريبية قوية،
بأن ارتفاع مستويات عدم املساواة ال يثري فقط مشاكل شائكة
عىل مستوى العدالة االجتماعية ،وإنما يؤدي أيضا ً إىل انخفاض
النمو االقتصادي عىل املدى البعيد ويجعل هذا النمو أكثر
هشاشة .كما أنه عادة ما ترتسخ أشكال عدم املساواة بسبب
الجهود التي يبذلها أولئك الذين يحتلون املواقع يف أعىل قمة
الهرم لتأمني مواقعهم والحفاظ عليها باستخدام وسائل متنوعة،
مثالً بتعزيز أصواتهم يف العملية السياسية أو إضعاف الجهود
الرامية ملكافحة االحتكار وغريها من الجهود التنظيمية التي
تهدف إىل الح ّد من النفوذ االحتكاري وتحسني كفاءة األسواق.
ويشكل استمرار األنماط الحالية لإلنتاج واالستهالك
واملستويات الحالية لعدم املساواة تهديدا ً محدقا ً بتنفيذ خطة

عام  ٢٠٣٠بأكملها .ويجب االبتعاد برسعة عن أنماط النمو
االقتصادي وأنماط اإلنتاج واالستهالك التي تك ّرس الحرمان
وتو ّلد عدم املساواة وتستنزف املشاعات البيئية العاملية وتهدد
بإلحاق أرضار ال يمكن تداركها .ومن الرضوري االنتقال إىل
َّ
مخفضة من
تنمية مستدامة طويلة األجل وذات انبعاثات
الكربون تسعى إىل تعظيم اآلثار البرشية اإليجابية وتحقق
تكافؤ الفرص بني الفئات االجتماعية والنساء والرجال وتقلل
من التدهور البيئي.
وسيعتمد جزء كبري من التحول عىل تغيري أحجام وأنماط
االستثمار يف القطاعني العام والخاص .وتتفاوت تقديرات حجم
االستثمارات املطلوبة ،ولكنها عموما ً تصل إىل تريليونات
الدوالرات سنوياً .وسيكون من الرضوري زيادة حجم
االستثمارات وتوجيهها نحو التنمية املستدامة :ويجب مواءمة
النظم املالية الوطنية والدولية مع األهداف .ويمكن لالستثمارات
من مؤسسات التمويل اإلنمائي واملساعدة اإلنمائية الرسمية
املقدَّمة تمشيا ً مع االلتزامات الدولية وامليزانيات العامة املحلية
عىل الصعيدين الوطني واملحيل أن تساعد عىل حشد االستثمارات
من القطاع الخاص .ويف الوقت نفسه ،يجب أن تتم جميع
التدفقات بما يتواءم مع مسارات التنمية املستدامة من خالل
وسائل طموحة وشفافة ودقيقة .ويمكن أن يساعد وضع
عالمة متفق عليها لالستثمار يف التنمية املستدامة عىل توجيه
تدفقات رؤوس األموال نحو األصول التي تسهم يف تحقيق
التنمية املستدامة.

نداء للعمل
eينبغي أن تعمل الحكومات واملنظمات الدولية
والقطاع الخاص جميعا ً عىل تشجيع االستثمار الذي
يتواءم أكثر مع مسارات التنمية املستدامة األطول
أجالً وعىل تيسري سحب االستثمارات من املسارات
األقل استدامة؛
eينبغي لجميع أصحاب املصلحة العمل معا ً عىل فصل
نمو الناتج املحيل اإلجمايل عىل الصعيد العاملي عن
االستغالل املفرط للموارد البيئية ،مع اتباع نقاط
انطالق مختلفة تتطلب نهجا ً مختلفة يف البلدان الغنية
والبلدان املتوسطة الدخل والبلدان الفقرية؛
eينبغي للحكومات ،بدعم من املجتمع املدني والقطاع
الخاص ،أن تشجع عىل تقريب املستويات املعيشية
والفرص املتاحة مع الحرص عىل رفعها إىل األعىل،
باالقرتان مع تقليص عدم املساواة يف الثروة والدخل،
داخل البلدان وفيما بينها.
موجز تنفيذي

ذ

جيم  -املنظومات الغذائية وأنماط التغذية

ض

الغذاء رضوري لبقاء البرش عىل قيد الحياة ،كما أن تقديم الغذاء
يوفر فرص عمل ألكثر من بليون شخص .ويشمل النظام
الغذائي العاملي العديد من النظم الغذائية املحلية واإلقليمية.
وهو ال يتضمّ ن اإلنتاج الغذائي فحسب ،وإنما أيضا ً جميع
األنشطة املتصلة بالغذاء وكيفية تفاعل تلك األنشطة مع املوارد
والعمليات الطبيعية لألرض .وبسبب اآلثار التي يخلفها النظام
الغذائي العاملي الحايل عىل املناخ وعىل البيئة وبسبب عجزه عن
توفري تغذية صحية ومأمونة للجميع ،أصبح هذا النظام غري
محتمَ ل .وعالوة عىل ذلك ،ال يكفل هذا النظام أنماطا ً غذائية
صحية لسكان العالم .وتشري التقديرات إىل أن أكثر من ٨٢٠
مليون شخص ما زالوا يعانون من الجوع .ويف الوقت نفسه،
تسجل جميع املناطق يف العالم تقريبا ً زيادة يف معدالت السمنة
والوزن الزائد .ويف العالم ،يعاني  ٢بليون من البالغني من
الوزن الزائد ،وكذلك  ٤٠مليون طفل دون سن الخامسة.
وقد تدهورت بالفعل باليني من الهكتارات من األرايض،
وإضافة إىل ذلك من املرجّ ح أن يصبح  ١٢مليون هكتار من
األرايض الزراعية غري صالحة لإلنتاج الغذائي كل سنة .وعالوة
عىل ذلك ،يمكن أن تؤدي املمارسات الزراعية إىل زيادة نسب
املغذيات يف البيئة املائية وتلوث املياه الجوفية وتحمض الرتبة
وتلوث الهواء .وكانت تلك املمارسات مسؤولة أيضا ً عن  ٦٠يف
املائة من االنبعاثات العاملية من غاز الدفيئة املعروف باسم ثاني
أكسيد النيرتوجني ( )N2Oيف عام  .٢٠١١غري أنه يبدو أن حصة
انبعاثات هذا الغاز الناجمة عن الزراعة بدأت ترتاجع .وعند أخذ
جميع االنبعاثات املرتبطة بالنظام الغذائي العاملي يف االعتبار،
يتضح أنها تمثل نسبة ترتاوح بني  ١٩و ٢٩يف املائة من مجموع
انبعاثات غازات الدفيئة .ودون تحسينات تكنولوجية أو أشكال
أخرى للتخفيف من حدة هذه اآلثار ،وال سيما الستعادة صحة
الرتبة من أجل زيادة محتواها الكربوني ،يمكن أن ترتفع
انبعاث غازات الدفيئة من الزراعة العاملية بنسبة تصل إىل  ٨٧يف
املائة بمجرد زيادة اإلنتاج لتلبية احتياجات سكان العالم يف عام
 .٢٠٥٠ويتعارض هذا السيناريو مع اتفاق باريس ومع خطة
التنمية املستدامة.
كما يبعث عىل االنشغال أيضا ً تقلب أسعار املواد الغذائية
واالتفاقات التعاقدية والتجارية غري املتكافئة ،التي تعيق ٧٥٠
مليون من صغار املزارعني يف البلدان النامية وتؤثر عىل األرس
املعيشية الفقرية التي تنفق حصة كبرية من دخلها عىل الغذاء.
وعالوة عىل ذلك ،ورغم وجود العديد من الجهات الفاعلة
االقتصادية يف سوق األغذية العاملي ،إال أن عددا ً صغريا ً نسبيا ً
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

من الجهات الفاعلة يتحكم يف العديد من مكوناته .ويهدد
الرتكيز بتقليص قدرة النظام الغذائي العاملي عىل الصمود
بسبب توحيد املمارسات الزراعية الصناعية.
وتمثل زيادة إنتاج النظام الغذائي بشكله الحايل إلطعام
عدد متزايد من سكان العالم إىل غاية عام  ٢٠٥٠وبعده ،مع
استيعاب السلع غري الغذائية ،شاغالً رئيسياً .غري أنه يف إطار
سيناريوهات نماذج العمل التقليدية ،سيعاني  ٦٣٧مليون
شخص من نقص التغذية حسب التقديرات ،وستقوض اآلثار
البيئية لزيادة اإلنتاج أي فرصة لتحقيق أهداف خطة عام
 .2030وإضافة إىل ذلك ،تع ّرض اآلفات واألمراض التي تصيب
املحاصيل اإلمدادات الغذائية العاملية للخطر؛ ولكن معالجتها
بزيادة استخدام املبيدات الكيميائية قد يهدد تحقيق العديد من
األهداف املتصلة بالبيئة.
وهكذا فإن مسارات نماذج العمل التقليدية وممارسات
الزيادة يف اإلنتاج الحالية ليست خيارات مطروحة إذا أريد
للنظام الغذائي العاملي أن يلبي عىل نحو مستدام ومنصف
احتياجات سكان العالم يف املستقبل .ولكن لحسن الحظ ،ليس
من املستحيل رفع التحدي املتمثل يف نقل النظم الغذائية إىل
مسار االستدامة .فقد أشارت دراسات حديثة إىل وجود نظم
غذائية قادرة عىل توفري أطعمة مغ ّذية لعدد يرتاوح بني  9و10
باليني من السكان يف العالم ولكن آثارها البيئية أدنى بكثري.
ويتطلب االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة ابتكارات تكنولوجية،
واستخداما ً اسرتاتيجيا ً للحوافز االقتصادية ،وأشكاال ً جديدة من
الحوكمة ،وتغيريات يف القِ يَم والسلوك.
ونظرا ً إىل أن كمية ونوعية وأسعار السلع الزراعية التي
تنتجها نظم اإلنتاج النباتي يف جميع أنحاء العالم ال تزال تعتمد
اعتمادا ً شديدا ً عىل املر ّكبات الكيميائية لتخصيب الرتبة وعىل
مبيدات اآلفات واألعشاب الضارة ،تشكل االبتكارات التكنولوجية
يف أساليب اإلنتاج الغذائي رشطا ً مسبقا ً لالنتقال إىل نظم إنتاج
مالئمة للبيئة وصحية .ومع ذلك ،فإن الحلول التكنولوجية
وحدها غري كافية لتحقيق هذه النقلة .إذ من الرضوري إدخال
تغيريات سياسية ومؤسسية وثقافية إلتاحة إمكانية الحصول
بشكل أكثر إنصافا ً يف العالم عىل أغذية مغذية ولتعزيز
املمارسات اإليكولوجية الزراعية الراسخة يف ثقافات ومعارف
السكان املحليني والشعوب األصلية ،وباالعتماد عىل أساليب عمل
املزارع الصغرية واملتوسطة الحجم التي تقوم بتنويع محاصيلها
زمنيا ً ومكانيا ً وتزرع نباتات وتربي ُسالالت متكيِّفة محليا ً
يمكنها أن تقاوم أكثر اإلجهاد البيئي .وقد نجحت اإليكولوجيا

الزراعية يف مساعدة املزارعني عىل التغلب عىل آثار تدهور الرتبة
وسوء األحوال الجوية يف العديد من البلدان النامية.
وعند االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة ،يجب الرتكيز عىل
تيسري إتاحة الحصول بشكل أكثر إنصافا ً يف العالم عىل أغذية
مغذية وتعظيم القيمة التغذوية للمنتجات ،مع الحرص يف
الوقت نفسه ،عىل التقليل إىل أدنى ح ّد من اآلثار التي يخلفها
اإلنتاج عىل املناخ وعىل البيئة .وتختلف اإلجراءات املتخذة يف
إطار الدعامات األربع التي يمكنها تحويل النظام الغذائي من
منطقة إىل أخرى ،ومن الواضح أن هناك العديد من املسارات
املجدية .وكما يرد يف الهدف  ،١٧يتطلب تحويل النظام الغذائي
مزيجا ً متنوعا ً من األدوات والجهات الفاعلة والحلول املالئمة
لسياقات متنوعة.

نداء للعمل
eينبغي أن يسعى جميع أصحاب املصلحة إىل إدخال
تغيريات جوهرية عىل الهياكل األساسية والسياسات
واألنظمة والقواعد واألفضليات القائمة من أجل
االنتقال إىل نظم غذائية وتغذوية تساعد عىل ضمان
الصحة الجيدة للجميع وتقيض عىل سوء التغذية مع
تقليص األثر البيئي إىل أدنى حدّ؛
eيجب عىل البلدان أن تتحمل املسؤولية عن سلسلة
اإلمداد برمتها املتصلة باالستهالك الغذائي فيها من
أجل تحسني النوعية وبناء القدرة عىل الصمود والح ّد
من األثر البيئي ،وأن تقدم البلدان املتقدمة النمو
الدع َم للنمو الزراعي املستدام يف البلدان النامية.

دال  -خفض انبعاثات الكربون من
الطاقة وإتاحتها للجميع
يعرتف الجميع بأن الحصول عىل الطاقة عنرص أسايس يف
التنمية االقتصادية ويف تحقيق الرفاه البرشي واالجتماعي.
ولكن ال يزال االفتقار إىل الطاقة منترشا ً عىل نطاق واسع إذ
يعيش عدد يناهز  1بليون شخص بدون كهرباء ،معظمهم يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ويعتمد أكثر من  ٣باليني
شخص عىل الوقود الصلب امللوّث للطهي ،الذي يتسبب يف حوايل
 3.8ماليني حالة وفاة مب ّكرة كل سنة ،وفقا ً ملنظمة الصحة
العاملية .ويف العديد من املناطق ،يتطلب االستخدام الحايل لوقود
الكتلة الحيوية من النساء واألطفال قضاء ساعات طويلة يف
األسبوع لجمع وحمل الكتلة الحيوية التقليدية التي يتم إحراقها
يف مواقد ملوثة جدا ً وغري فعالة إطالقاً .غري أن توليد الكهرباء
وإنتاج الحرارة والنقل جميعها تعتمد كثريا ً عىل أنواع الوقود

األحفوري ،وهي مسؤولة معا ً عن حوايل  ٧٠يف املائة من
االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة ،منها  ٤٠يف املائة من
الكهرباء .وال يزال أرسع تقدم محرز يف أنواع الطاقة املتجددة
يف مجال توليد الكهرباء ،حيث كانت نسبة تناهز  ٢٥يف املائة
من الكهرباء مستمدة من مصادر الطاقة املتجددة يف عام
 ،٢٠١٦ويعود الفضل يف ذلك إىل النمو الرسيع يف مجال الطاقة
الفولطاضوئية الشمسية وطاقة الرياح .ولكن استخدام مصادر
الطاقة املتجددة الحديثة ألغراض التدفئة والنقل ال يزال
محدوداً ،حيث أسهمت فيهما بنسبة  ٩يف املائة و 3.3يف املائة
عىل التوايل .وبما أن التدفئة والنقل يمثالن  ٨٠يف املائة من
مجموع االستهالك النهائي من الطاقة ،فال ب ّد من بذل جهود
خاصة يف هذين املجالني للتعجيل باالستفادة من مصادر الطاقة
املتجددة .ومع هيمنة مصادر الطاقة املتجددة بشكل متزايد عىل
إنتاج الطاقة ،يمكن لتحديث أساليب نقل الكهرباء وتوزيعه،
بما يف ذلك باستخدام خيارات مثل تكنولوجيات الهيدروجني
وتكنولوجيات التخزين ،وتشغيل األجهزة املستهلِكة للطاقة
بالكهرباء ،أن تصبح عوامل تساعد عىل خفض انبعاثات
الكربون من قطاع الطاقة.
وتوجد بالفعل تكنولوجيات تتيح االنتقال إىل مسارات
تسمح بخفض انبعاثات الكربون .ففي عام  ،٢٠١٦تم تحصيل
حوايل ربع الكهرباء املو َّلدة من مصادر الطاقة املتجددة ،بما يف
ذلك الطاقة الفولطاضوئية الشمسية وطاقة الرياح .ومع ذلك،
فقد تعرقل التقدم املحرز بسبب بطء التقدم املحرز يف إدارة
الشبكات الذكية وتخزين الكهرباء الطويل املدى .وارتفعت
حصة الطاقة الحديثة املتجددة من مجموع إمدادات الطاقة
العاملية بنسبة متوسطها  5.4يف املائة سنويا ً خالل العقد املايض
وملدة خمس سنوات متتالية ( ،)٢٠١٨-٢٠١٤وتجاوزت
االستثمارات يف الطاقة النظيفة يف العالم  ٣٠٠بليون دوالر
سنوياً .وقد ّ
تيس ذلك ألنه منذ عام  ،٢٠٠٩انخفض سعر
الطاقة الكهربائية املو ّلدة من املصادر املتجددة بنسبة  ٧٧يف
املائة فيما يخص الطاقة الفولطاضوئية الشمسية وبنسبة ٣٨
يف املائة فيما يخص طاقة الرياح الربية ،يف حني أن تكلفة
الكهرباء من املصادر التقليدية لم تشهد إال انخفاضا ً طفيفاً.
وتشكل الصعوبات يف اعتماد مصادر طاقة بديلة للوقود
األحفوري ،بما يف ذلك الطاقة النووية واملائية واألحيائية وغريها
من مصادر الطاقة املتجددة ،بمعدالت كافية ،خطرا ً عىل أجزاء
كبرية من خطة عام  .٢٠٣٠وعىل الصعيد العاملي ،ال تزال
اإلعانات املبارشة وغري املبارشة املقدَّمة ملصادر الوقود األحفوري
تتجاوز بكثري اإلعانات املقدَّمة إىل مصادر الطاقة املتجددة،
موجز تنفيذي

غ

ظ

وتتسبب هذه املغالطة يف أسعار السوق يف تباطؤ تعميم مصادر
الطاقة املتجددة .وال يزال االعتماد عىل مصادر الوقود األحفوري
ألغراض النقل هائالً .وقد تؤدي التحوالت التي يشهدها سلوك
املستهلك إىل تقليص االستهالك العاملي من النفط للسيارات،
الذي يتوقع أن يبلغ ذروته يف العرشينات من القرن الحادي
والعرشين ،ولكن الطلب عىل الشاحنات والسفن والطائرات
ال يزال يدفع الطلب اإلجمايل عىل النفط يف اتجاه تصاعدي
رسيع .أما طلب الركاب عىل الصعيد العاملي (الذي يقاس بعدد
الكيلومرتات التي يقطعها الركاب) ،فمن املتوقع أن يرتفع بأكثر
من الضعف بني عام  ٢٠١٥وعام  ،٢٠٥٠مع تسجيل معظم
النمو يف االقتصادات النامية .أما فيما يتعلق بالفوائد اإليجابية
للمركبات الكهربائية من حيث تقليص انبعاثات غازات الدفيئة
وتع ّرض اإلنسان للمواد امللوثة ،فهي تتفاوت إىل ح ّد كبري
بحسب نوع املركبة الكهربائية ،ومصدر توليد الطاقة ،وظروف
السياقة ،وأساليب الشحن ،وإتاحة هياكل الشحن ،والسياسات
الحكومية ،واملناخ املحيل يف منطقة االستخدام .ويف الواقع ،يظل
تشجيع استخدام وسائل النقل العام والتنقل البطيء (مثل
امليش وركوب الدراجات) من االسرتاتيجيات الهامة لخفض
انبعاثات الكربون يف قطاعي النقل والطاقة .أما فيما يتعلق
بالكتلة الحيوية فهي تمثل موردا ً محدودا ً وينبغي إعطاء
األولوية الستخدامها يف الحاالت التي ال يوجد فيها بديل واضح،
ألن جمعها قد يؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي وإىل تنازالت
فيما يتعلق بالحقوق يف األرايض ،واألمن الغذائي ،وسبل
الحصول عىل املياه .كما يشكل حرق الكتلة الحيوية مصدرا ً
هاما ً لتلوث الهواء ،ولذلك ينبغي أن يخضع استخدامها للوائح
صارمة ،وينبغي تشجيع البدائل ،وال سيما ألغراض الطهي.
وخالل الفرتة ما بني  ١٩٦٥و ،٢٠١٥ارتفعت حصة الفرد
من استهالك الطاقة يف العالم من  1.3إىل  1.9طن من املكافئ
النفطي ،ولكن متوسط استهالك الفرد أكثر بثالثة إىل أربعة
أضعاف يف البلدان املتقدمة النمو ،حيث تم ّكن التقدم يف الكفاءة
يف استخدام الطاقة فقط من الح ّد من معدل نمو الطلب .وبسبب
ارتفاع مستويات الدخل والنمو السكاني الذي يصب معظمه يف
املناطق الحرضية يف البلدان النامية ،يُرتقب أن يرتفع الطلب
عىل الطاقة يف العالم بنسبة  ٢٥يف املائة يف عام  ،٢٠٤٠ولوال
التحسينات املستمرة يف الكفاءة يف استخدام الطاقة لبلغت هذه
الزيادة ضعف هذا الرقم .ووفقا ً للوكالة الدولية للطاقة ،إذا لم
يتضاعف حجم االستثمار السنوي يف الطاقة املتجددة عىل األقل
وظل عىل وتريته الحالية ،سيحتفظ الوقود األحفوري بدور
مهيمن يف توفري نسبة تصل إىل  78يف املائة من مجموع الطاقة
يف عام  2030وحصة مماثلة حتى يف عام  .2050وستكون
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

النتيجة املبارشة لذلك استمرار االتجاه السلبي الحايل املتمثل يف
زيادة انبعاث غازات الدفيئة ،ولذلك سيكون من املستحيل بلوغ
هدف اتفاق باريس املتمثل يف اإلبقاء عىل ارتفاع متوسط درجة
الحرارة العاملية يف حدود أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق
مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ويف عام  ،٢٠١٧للمرة األوىل ،انخفض عدد األشخاص الذين
ال يحصلون عىل الكهرباء إىل أقل من بليون شخص ،ولكن
االتجاهات املتعلقة بالحصول عىل الطاقة لم َ
ترق إىل مستوى
األهداف العاملية .ومع ذلك ،يف ظل االتجاهات الراهنة ،من املتوقع
أن يظل  ٦٥٠مليون شخص ،يعيش معظمهم يف مناطق ريفية
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،دون كهرباء يف عام .٢٠٤٠
وأصبحت حصة الكهرباء من االستهالك النهائي العاملي من
الطاقة تناهز الـ  ٢٠يف املائة ،ويُتوقع أن تواصل هذه الحصة
االرتفاع .ونتيجة ملضاعفة الطلب عىل الكهرباء يف االقتصادات
النامية ،أصبح توفري طاقة كهربائية أنظف وبأسعار معقولة
للجميع يف صميم اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية املستدامة
واالسرتاتيجيات الهادفة للح ّد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وتعود الكهربة بفوائد ،مثل الح ّد من التلوث عىل املستوى املحيل،
وهي تتطلب تدابري إضافية لخفض انبعاثات الكربون من
إمدادات الطاقة إذا أردنا االستفادة من إمكاناتها الكاملة كوسيلة
لتحقيق األهداف املتعلقة باملناخ .ومن الواضح أن هناك إمكانات
إلحراز تقدم .ويشكل التقارب بني تكنولوجيات الطاقة
املتجددة ،والتطبيقات الرقمية ،وتزايد دور الكهرباء محركا ً
رئيسيا ً للتغيري .ويجب أن تكون الحلول محددة السياق مع
استخدام مزيج من مصادر الطاقة ،بما يف ذلك من خالل التوليد
الالمركزي للطاقة املتجددة ،ويجب أن تكون ناتجة عن إدخال
تغيريات جذرية يف إنتاج واستهالك الطاقة ،وأن تشكل تهديدات
انتقالية هامة عىل االستثمارات الطويلة األجل يف الهياكل
األساسية للوقود األحفوري.

نداء للعمل
eيجب عىل جميع أصحاب املصلحة ضمان حصول
الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة
املوثوقة من خالل التعجيل بتوفري طاقة كهربائية
نظيفة ومعقولة التكلفة ،إىل جانب إيالء حلول الطهي
النظيف أولوية سياسية قصوى واالبتعاد عن
استخدام الكتلة الحيوية التقليدية للطهي .وينبغي
لجميع أصحاب املصلحة أن يشجعوا عىل توفري
مصادر طاقة نظيفة وموثوقة وحديثة ،بما يف ذلك عن

طريق تسخري إمكانيات حلول الطاقة املتجددة
الالمركزية؛
eيجب عىل الكيانات والجهات املعنية الدولية والوطنية
أن تتعاون عىل إعادة تشكيل نظام الطاقة العاملي لكي
تشرتك بشكل تام يف تنفيذ الهدف  ٧من أهداف التنمية
املستدامة باالنتقال إىل انبعاثات صفرية صافية من
ثاني أكسيد الكربون (الحياد الكربوني) بحلول
منتصف القرن الحادي والعرشين من أجل بلوغ
أهداف اتفاق باريس ،وذلك بوسائل منها استحداث
آليات لتسعري الكربون ،والتخلص التدريجي من
اإلعانات املقدَّمة للوقود األحفوري.

هاء  -التنمية الحرضية وشبه الحرضية
إذا تواصلت االتجاهات الحالية ،ستؤوي املدن حوايل  ٧٠يف املائة
من سكان العالم وستنتج  ٨٥يف املائة من نواتج االقتصاد
العاملي بحلول عام  .٢٠٥٠ولكن للمدن أثر برشي وبيئي مَ هول
يحمّ ل املناطق الريفية املحيطة بها تكلفة عالية .ويتنفس
تسعون يف املائة من األشخاص الذين يعيشون يف املدن هوا ًء
ال يستويف معايري منظمة الصحة العاملية املتعلقة بنوعية الهواء
( ١٠ميكروغرامات لكل مرت مكعب من الجسيمات)؛ وال تستويف
أي مدينة يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أو آسيا
رشوط ذلك املعيار .أما البصمة املائية للمدن ،أي مساحة
مصادرها من املياه ،فهي تمثل  ٤١يف املائة من سطح األرض ،يف
حني أن بصمتها املادية ،أي مساحة أراضيها ،ال تغطي سوى
 ٢يف املائة من سطح األرض؛ وستتضاعف مساحة األرايض التي
تشغلها املدن يف العالم النامي ثالث مرات بحلول عام .٢٠٥٠
واملدن مسؤولة عن  ٧٠يف املائة من إجمايل انبعاثات غازات
الدفيئة الناتج عن حرق الوقود األحفوري ،ويجب عليها أن
تصبح محايدة كربونيا ً إذا أراد العالم أن يحقق األهداف الواردة
يف اتفاق باريس .وإذا تواصلت التنمية حسب نماذج العمل
التقليدية ،فإن املدن يف العالم ستستهلك  ٩٠بليون طن يف السنة
من املواد الخام ،مثل الرمل والحىص ،وركاز الحديد ،والفحم،
والخشب ،بحلول عام  .٢٠٥٠وسيكون لذلك عواقب ال رجعة
فيها من حيث استنفاد تلك املوارد املحدودة ،وسيعني ذلك
تدمري املوائل الطبيعية واملساحات الخرضاء ،وما ينتج عن ذلك
من فقدان للتنوع البيولوجي .ويف كثري من الحاالت ،يتم التوسع
الحرضي بشكل عضوي ،دون تخطيط ،وبما أن املراكز
الحرضية موجودة بكثافة يف املناطق الساحلية ،فإن سكان
املناطق الحرضية يواجهون احتماال ً كبريا ً يف التعرض
للفيضانات واالنهياالت الوحلية وغريها من الكوارث.

وإضافة إىل ذلك ،توجد يف املدن تفاوتات كبرية يف الدخل
وحاالت عدم مساواة قصوى عىل مستوى الصحة واألمن
الغذائي والسكن والتعليم وفرص التمتع بحياة اجتماعية
وثقافية هادفة والقيام بعمل يم ّكن اإلنسان من تحقيق ذاته.
وعىل الصعيد العاملي ،يفتقر  ٣٥يف املائة من سكان املناطق
الحرضية لخدمات إدارة النفايات البلدية .ويواجه األشخاص
ذوو اإلعاقة عدة حواجز تمنعهم من ممارسة حياة نشطة يف
العديد من املدن يف مختلف أنحاء العالم بسبب عدم مالءمة
وسائل النقل العام واملباني العامة واملراكز التجارية
الحتياجاتهم .ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،يعيش أكثر
من نصف سكان املدن ( ٥٦يف املائة) حاليا ً يف أحياء فقرية .ويف
العديد من مدن أمريكا الشمالية وأوروبا ،توجد فوارق شاسعة
يف الدخل بني األغنياء والفقراء مع أن املسافة بينهم ال تتجاوز
أحيانا ً أكثر من بضع كيلومرتات.
ولكن معظم التوسع الحرضي يحدث يف مناطق يجري فيها
بناء هياكل أساسية جديدة ،مما يح ّرر املدن من التبعية إزاء
النماذج السابقة ويسمح باتباع حلول جديدة ومستدامة.
وسيكون للقرارات السياسية واالستثمارية املتخذة اليوم أثر
عميق وطويل املدى عىل ذلك الرتكيز من الناس واألنشطة
االقتصادية ،وأيضا ً بسبب الطبيعة الثابتة والطويلة األجل للنظم
الحرضية ،أي شبكات الطاقة واملياه ،وشبكات النقل ،واملباني
والهياكل األساسية األخرى .وإذا حدثت تدخالت كبرية ،يمكن أن
تضطلع املدن بدور ريادي يف التنمية املستدامة وأن تصبح
مختربات تجريبية للعالم بأرسه .وستكون مدينة بمعايري خطة
عام  2030مدينة مصمّ مة بإحكام ويف متناول الجميع ،بما يف
ذلك النساء والشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم من السكان
املستضعفني ،وتتيح خيارات كافية للنقل العام والتنقل باالعتماد
عىل القوة البدنية ،كما تشكل قاعدة اقتصادية مزدهرة توفر
فرص عمل الئقة للجميع ،وبنية تحتية رقمية متاحة للجميع،
وأراض مختلطة االستخدام ،بما يف ذلك لألغراض السكنية
والتجارية والتعليمية ،وتوفر مساحات خرضاء عامة أيضاً.
وينبغي أن تتم التنمية الحرضية بطريقة محكمة التخطيط
ومتكاملة وشاملة ،بحيث تعمل سلطات املدن مع املؤسسات
التجارية ومنظمات املجتمع املدني واألفراد والحكومات الوطنية
والسلطات يف البلدات املجاورة يف املناطق شبه الحرضية ويف
املناطق الريفية ويف املدن النظرية يف مختلف أنحاء العالم ،مما
يؤدي إىل حركة نشيطة وديناميكية .ويمكن للعلوم الجديدة
واملتقدمة يف مجال املدن أن تزود واضعي السياسات الحرضية
يف جميع أنحاء العالم بمجموعة من املعارف واملمارسات الجيدة.
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وينبغي لصنّاع القرار يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية
أن يأخذوا يف الحسبان املبدأ الرئييس الذي تقوم عليه خطة عام
 2030وأن يحرصوا عىل أال يتخلف أي أحد يف مدنهم وبلداتهم
عن الركب .وهذا يعني إعطاء األولوية للتنمية املراعية للفقراء
وإتاحة فرص للحصول عىل عمل الئق وخدمات عامة فعالة
ومساحات عامة آمنة وجذابة للجميع ،بغض النظر عن الجنس
والعمر والقدرات واالنتماء العرقي .ومن األهمية بمكان إيصال
الخدمات ملن يعيشون حاليا ً دون خدمات جيدة يف مجال الرعاية
الصحية ،والتعليم ،ومياه الرشب املأمونة ،وخدمات الرصف
الصحي ،وأطعمة مغ ّذية ،ووسائل نقل يمكن االعتماد عليها،
وخاصة ألن الالمساواة كثريا ً ما تكون شديدة للغاية يف املدن.
وسيكتيس تعزيز القدرة عىل تحمل تغري املناخ وتدابري التكيّف
معه أهمية خاصة بالنسبة للفئات الهشة من السكان يف املدن
الساحلية.
فواقع العيش يف املدن ،حيث يعيش الناس عىل مقربة من
بعضهم البعض ،يتيح فرصا ً لفصل النمو االقتصادي تماما ً عن
التدهور البيئي والتقدم عىل مسارات التنمية املستدامة .ويمكن
للحكومات واملؤسسات التجارية ومنظمات املجتمع املدني
واألفراد استخدام مجموعة كبرية من األدوات السياسية
واالقتصادية وأدوات االتصاالت لتعزيز أنماط االستهالك
واإلنتاج املستدامة من خالل التخطيط املح َكم الستخدام األرايض
وإتاحة نظم نقل حرضي عام فعالة ،بما يف ذلك التنقل باالعتماد
عىل القوة البدنية ،أي امليش وركوب الدراجات ،واإلرساع بتكثيف
استخدام مصادر الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة،
وتشجيع املشاريع والوظائف املستدامة واملتمكنة تكنولوجياً.
ويمكن للحكومات املبتكرة والقطاع الخاص امللتزم
واملواطنني النشيطني ،وهم يف أغلب األحيان من الشباب
املتعلمني ،أن يتغلبوا عىل أشكال عدم املساواة وأن يتمكنوا من
إقامة مدن مالئمة للعيش يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة
عىل ح ّد السواء .وتوفر املدينة املالئمة للعيش خدمات عالية
الجودة وتشجع “التوسع الحرضي  -الطبيعي” ،أي إقامة صلة
وثيقة بني الناس والطبيعة لحماية التنوع البيولوجي وتحسني
صحة اإلنسان ورفاهه ،وتعزيز القدرة عىل تحمل تغري املناخ.
ويمكن للمدن املالئمة للعيش أن تكون مدنا ً ذكية تستخدم
التكنولوجيا لتقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة وإنصافاً .كما
ستتيح املدن املالئمة للعيش إقامة عالقات أكثر إنصافا ً وتناغما ً
مع املناطق شبه الحرضية والريفية املحيطة بها.

نداء للعمل
eينبغي للحكومات الوطنية أن تمنح للمدن االستقاللية
واملوارد الالزمة لوضع سياسات فعالة وقائمة عىل
األدلة واملشاركة وشاملة للجميع مع مواطنني ملتزمني
ومُلمِّ ني بما يجري حولهم؛
eينبغي للحكومات الوطنية وللسلطات املحلية يف املدن،
أن تروج ،بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص،
للسياسات واالستثمارات التي يكون محورها اإلنسان
واملراعية للفقراء من أجل إنشاء مدن مالئمة للعيش
توفر فرص عمل الئقة ومستدامة ،وإمكانية حصول
الجميع بشكل دائم عىل الخدمات الحيوية مثل املياه
والنقل والطاقة والرصف الصحي ،كما توفر إدارة
فعالة لجميع الفضالت واملواد امللوّثة .وينبغي لألفراد
واملجتمعات أيضا ً زيادة مشاركتهم يف دفع عجلة
التنمية الحرضية املستدامة.

واو  -املشاعات البيئية العاملية
تتألف املشاعات البيئية العاملية من الغالف الجوي والغالف
املائي واملحيط العاملي والغالف الجليدي واملناطق القطبية
والحيّومات الواسعة النطاق ونظم املوارد الطبيعية مثل الغابات
واألرايض واملياه والتنوع البيولوجي ،التي تشكل موارد األرض
املشرتكة .وتساهم املشاعات يف عمل الغالف الحيوي ،أي النظام
البيئي العاملي ،وهي حيوية لبقاء اإلنسان عىل قيد الحياة
ولرفاهه .وتتشكل الظروف عىل األرض نتيجة للتفاعل بني
جميع الكائنات الحية (الغالف الحيوي) والنظام املناخي.
ولذلك ،فإن التغيريات يف عمل الغالف الحيوي الناجمة عن
األنشطة البرشية تنعكس يف نهاية املطاف عىل الظروف البيئية
العامة عىل األرض.
ولهذا فمن الرضوري ضمان صحة املشاعات البيئية العاملية
عىل املدى البعيد .غري أن األنشطة البرشية الحالية تتسبب يف
استنفاد وتدهور هذه املشاعات برسعة .وهناك حاجة ماسة
إلدارة كيفية استخراج املوارد من املشاعات ،ومدى كفاءة
استخدام املوارد وكيفية توزيعها وكيفية الترصف يف الفضالت
الناجمة عنها .ونظرا ً إىل أن املشاعات البيئية العاملية مرتبطة
ارتباطا ً جوهريا ً ببعضها البعض ،فإن تحقيق استدامة النظم
األرضية يتطلب توقع آثار هذه األنشطة عىل املشاعات من أجل
تعظيم املنافع املشرتكة والح ّد من املفاضالت ،عىل الصعيدين
العاملي واملحيل.
ويؤدي تجاوز حدود تلك النظم إىل نشأة مخاطر ترتتب
عليها عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية وخيمة .ويف املوجز

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

الخاص بمقرري السياسات لتقرير التقييم العاملي عن التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (،IPBES/7/10/Add.1
املرفق) الصادر عن املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،جرت
اإلشارة إىل أنه “في الوقت الحارض ،تغريت الطبيعة يف معظم
أنحاء العالم تغيريا ً ملحوظا ً بسبب عوامل برشية متعددة،
وتشهد الغالبية العظمى من مؤرشات النظم اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي تراجعا ً رسيع الوترية” .وتغريّت بشكل
ملحوظ نسبة  75يف املائة من مساحة اليابسة ،وتشهد نسبة
 ٦٦يف املائة من مساحة املحيطات آثارا ً تراكمية متزايدةُ ،
وفقدت
نسبة تزيد عن  ٨٥يف املائة من األرايض الرطبة.
وكانت النتيجة املبارشة لذلك هي تدهور واستنفاد مخزونات
رأس املال الطبيعي الالزمة ملعظم األنشطة االقتصادية .وهناك
جزء كبري من رأس املال الطبيعي الذي ال يمكن أن تحل محله
بالكامل هياكل أساسية من صنع البرش .فعىل سبيل املثال،
يمكن أن تح ّد من الفيضانات الساحلية التي كثريا ً ما تنجم عن
امل ّد العاصفي أو أشجار املنغروف الساحلية التي تنبت طبيعيا ً أو
السدود والجدران البحرية التي يقيمها البرش .بيد أن بناء تلك
الهياكل مكلف للغاية ،وعادة ما يتطلب تكاليف صيانة عالية يف
املستقبل كما أنه ال يوفر أي مزايا إضافية ،مثل موائل حاضنة
لألسماك الصغرية الصالحة لألكل وال يتيح فرصا ً ترفيهية.
وهناك وظائف إيكولوجية أو خدمات نظم إيكولوجية أخرى
ال يمكن تعويضها .ويمكن أن يقلص فقدان التنوع البيولوجي
بشكل دائم من الخيارات املستقبلية املتاحة ،مثل النباتات الربية
التي قد يتم تدجينها إلنتاج محاصيل جديدة أو التي قد تُستخدم
للتحسني الوراثي ،ويمكن أن يهدد القدرة عىل الصمود ألن األنواع
املفقودة قد تكون مقاومة لألمراض أو اآلفات أو تغري املناخ.
وأصبح فقدان التنوع البيولوجي حرجا ً للغاية نظرا ً إىل أن
املعدل العاملي النقراض األنواع يفوق بالفعل بعرشات ومئات
املرات ما كان عليه يف املتوسط خالل العرشة ماليني سنة
املاضية ،مما يعني أن عددا ً يناهز مليون نوع يواجهون فعالً
خطر االنقراض .وقد شهدت وفرة العديد من الكائنات ِّ
امللقحة
انخفاضا ً كبرياً ،وأصبحت مهددة بالرتاجع أكثر مما يع ّرض
إنتاج  ٧٥يف املائة من املحاصيل الغذائية للخطر .وأصبحت
ُ
والسالالت املحلية للنباتات والحيوانات التي تم
األصناف
ً
تدجينها يف طور االندثار أيضا .وهذا الفقدان غري املسبوق
للتنوع البيولوجي ناتج عن عدة عوامل خارجية سلبية مرتابطة
ناجمة عن األنشطة البرشية ،بما يف ذلك االستغالل املفرط
للموارد ،والتلوث الكيميائي ،وتفتيت األرايض ،واستحداث أنواع

دخيلة مُغرية ،والصيد غري املرشوع ،ورمي املواد البالستيكية،
وتغري املناخ الذي ال يقل عنها خطورة.
وهناك مكونات أخرى من املشاعات البيئية العاملية املعرضة
للخطر :وهي تدهور نظام الغالف الجوي بسبب انبعاثات
غازات الدفيئة ،وتلوث الهواء ،واستنفاد األوزون يف طبقة
السرتاتوسفري ،وامللوثات العضوية الثابتة .ونظرا ً إىل الرتابط
بني املشاعات ،تركت تلك العوامل آثارا ً شديدة الرضر عىل
النظم اإليكولوجية األرضية واملحيطية .فتغري املناخ ،عىل سبيل
املثال ،يعطل دعم وتنظيم وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية،
ويزيد يف الوقت نفسه من حدة املخاطر مثل االرتفاع الشديد
للحرارة وهطول األمطار بغزارة كبرية والفيضانات واالنهياالت
األرضية وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف .ويشكل تلوث
الهواء واحدا ً من أكرب املخاطر الصحية عىل الصعيد العاملي،
وال سيما يف املدن الرسيعة النمو يف البلدان النامية ،إذ يتنفس
 ٩١يف املائة من سكان العالم هوا ًء تتجاوز فيه نسبة امللوثات
الحدود املقبولة حسب املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتلوث
ملنظمة الصحة العاملية .ووفقا ً ملنظمة الصحة العاملية ،يتسبب
تلوث الهواء داخل املباني وخارجها يف وفاة حوايل  ٨ماليني
شخص يف السنة.
ويوفر املحيط خدمات تنظيم وإمداد حيوية تدعم بشكل
تعاضدي معظم أهداف التنمية املستدامة .وإذا تم تأمني
املحيط ،فيمكنه أن يغذي ويوفر موارد عيش للناس ،ويف نفس
الوقت ،يمكنه أن يحافظ عىل املوائل ويحمي التنوع البيولوجي
واملناطق الساحلية وينظم تغري املناخ من خالل أداء دوره
باعتباره بالوعة كربون .ومن املتوقع أن تنشأ تداعيات عن
التغريات التي يُرتقب أن تطرأ عىل املحيط ستتسبب يف زيادة
االحرتار العاملي .واالحرتار نفسه ،باالقرتان مع تحمض املحيط،
الذي ينتج عن امتصاص الكربون ،يهاجم الشعاب املرجانية
ويؤثر عىل التنوع البيولوجي وموارد العيش املحلية وعىل حماية
السواحل .فاملحيط يوفر موارد رزق لـ ٤٠مليون صياد؛ بيد أن
اإلفراط يف استغالل املوارد السمكية وتحمّ ض املحيط يهدد
موارد الرزق تلك .وتُ َلقى يف املحيط أيضا ً كميات متزايدة من
النفايات املنزلية ،ومياه املجاري وفضالت البالستيك،
والجسيمات النانوية الناجمة عن األنشطة البرشية ،واألسمدة،
واملواد الكيميائية الخطرة ،والنفط ،التي تشكل جميعا ً تهديدا ً
لألنواع البحرية والتنوع البيولوجي ،وتتسبب يف تلوث سالسل
األغذية البرشية ،كما تشكل خطرا ً عىل نظام املناعة البرشي
وتح ّد من الخصوبة وتزيد من احتمال اإلصابة بالرسطان.
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أما بالنسبة للنظم الربية فالصورة مماثلة .ورغم الجهود
الدولية والوطنية املبذولة من أجل الح ّد من إزالة الغابات ،فقد
اختفت غابات يف مختلف أنحاء العالم بمعدالت مفزعة .ولقد
ُهدر ما ال يقل عن  1.3مليون كيلومرت مربع من الغابات منذ
عام  ،1990معظمها يف املناطق املدارية (أمريكا الجنوبية
والوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق
آسيا) ،وهي تغطي مساحة تعادل مساحة جنوب أفريقيا .وتم
اقتالع األشجار من هذه الغابات ألغراض الزراعة والستخراج
املوارد من املناجم وإلفساح املجال أمام التوسع الحرضي
وألسباب أخرى .وعىل وجه الخصوص ،تضطلع أكرب غابتني من
الغابات املطرية عىل وجه األرض ،وهما غابة األمازون املطرية يف
أمريكا الجنوبية وغابة الكونغو املطرية يف وسط أفريقيا ،بدور
رئييس يف سالمة البيئة العاملية .فهما يؤثران عىل تغري املناخ ،من
خالل دورهما الحاسم يف التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،
كما يؤثران عىل أنماط الطقس يف القارتني ،ويوفران الحماية
ألنواع فريدة ومجتمعات متنوعة بيولوجياً .والتقاط الكربون
بتجنب إزالة الغابات أكثر فعالية من غرس غابات جديدة ألن
الغابات القديمة تلتقط كميات أكرب من الكربون من األشجار
املزروعة حديثاً .وتسمح حماية الغابات القديمة املوجودة من
قبل بجني فوائد متزامنة من حيث التنوع البيولوجي ،والخدمات
الثقافية وخدمات النظم اإليكولوجية ،والتخفيف من حدة تغري
املناخ وتكيّف الناس مع التغري.
ويمكن لتحقيق هدف تحييد أثر تدهور األرايض أن يسهم يف
التعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وتشري التقديرات
إىل أن إصالح تربة النظم اإليكولوجية املتدهورة كفيل بتخزين
كميات من الكربون تصل إىل  ٣باليني طن يف السنة .كما أن
ممارسات إدارة األرايض الذكية مناخياً ،بما يف ذلك الزراعة التي
تكون انبعاثاتها من الكربون منخفضة والزراعة الحرجية
واستعادة النظم اإليكولوجية ذات القيمة الكربونية العالية ،مثل
الغابات واألرايض الخثة ،تعود يف جميع الحاالت تقريبا ً بفوائد
مشرتكة من حيث التكيف.
ويمكن مالحظة آثار االستنفاد بوضوح أيضا ً عىل مستوى
املياه العذبة املتاحة .فبحلول عام  ،2025من املتوقع أن يعاني
 1.8بليون شخص من شح مطلق يف املياه ،وأن يعيش ثلثا
سكان العالم يف ظروف يتعرضون فيها لإلجهاد املائي .ويعترب
الجفاف وشح املياه أكثر املخاطر الطبيعية أثرا ً ألنهما يتسببان
يف خسائر اقتصادية وصحية وبيئية قصرية األجل وطويلة
األجل .ويسمح إصالح األرايض برفع منسوب املياه الجوفية،
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وزيادة غالت املحاصيل ،ويؤدي إىل حدوث تغيريات إيجابية عىل
الحيوانات التي تعيش يف املنطقة املعنية ،كما يتضح ذلك من
األدلة التي جمعت يف اآلونة األخرية من تجارب يف إثيوبيا والنيجر.
وعىل جميع املستويات ،ال ب ّد من عكس اتجاه اإلفراط يف
استغالل املشاعات البيئية العاملية .ويجب أن يظل االستغالل يف
الحدود التي تحافظ عىل القدرة عىل صمود واستقرار النظم
اإليكولوجية الطبيعية وأن يسمح بالتجديد الطبيعي للموارد.
وتشكل االتفاقات املتعددة األطراف ،مثل اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية التنوع البيولوجي،
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،آليات لحماية
املشاعات البيئية العاملية ولضمان إدارتها املستدامة عىل
الصعيد العاملي .واألهم من ذلك أن كل واحد من تلك االتفاقات
مدعوم بهيئة استشارية علمية رسمية :وهي عىل التوايل الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،واملنرب الحكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،ولجنة العلم والتكنولوجيا .ويعني ذلك أنه يمكن
ّ
تحسن إدارة املشاعات البيئية العاملية
لدبلوماسية العلوم أن
وتدعم الرشاكات إلدارة املشاعات بفعالية يف السياقات التي
يوجد فيها تضارب.
غري أن ضمان استدامة املشاعات العاملية ليس مجرد مسألة
تندرج ضمن الحوكمة العاملية؛ بل إن مجموعة كبرية من
اإلجراءات التي يتعني اتخاذها عىل جميع املستويات ،من
املستوى العاملي إىل املحيل ،ومشاركة املجتمعات املحلية املتأثرة
مبارشة ال تقل أهمية عن الحوكمة .ففي الواقع ،يجب عىل
السياسات أن تعالج السلوكيات املرضة بالبيئة التي يصعب
تغيريها ،بما يف ذلك الحوافز االقتصادية ،بسبل من بينها إزالة
اإلعانات الضارة ،وفرض رضائب مالئمة ،ووضع قواعد
تنظيمية مثل آليات فرض رضائب تصاعدية عىل انبعاثات
الكربون .ومن األهمية بمكان تمكني الناس من إحداث تغيري
إيجابي من خالل التعليم والتوعية والحركات االجتماعية.
وسيسهل القبول االجتماعي لتلك التغيريات التي تشتد الحاجة
إليها إذا تطرقت إدارة املشاعات العاملية بوضوح إىل الرفاه
البرشي والظلم البيئي .وينبغي أن تتجنب هذه اإلدارة سوء
التوزيع وأن تسعى إىل إصالح األرضار التي نتجت عن التدخالت
التقنية واملالية والسياسية السيئة ،وال سيما فيما يتعلق
بمجتمعات السكان األصليني والفئات املستضعفة األخرى ،مع
بذل جهود متضافرة لعدم ترك أي أحد خلف الركب.

نداء للعمل
eيجب عىل الحكومات واملجتمعات املحلية والقطاع
الخاص والجهات الفاعلة الدولية أن تحقق ،عىل وجه
الرسعة ،التحوالت الرضورية للحفاظ عىل املوارد
الطبيعية واستعادتها واستخدامها عىل نحو مستدام،
مع الحرص يف الوقت نفسه عىل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة؛
eيجب عىل الحكومات أن تقيّم بدقة العوامل البيئية
الخارجية ،وخاصة تلك التي تؤثر عىل املشاعات
البيئية العاملية ،وأن ّ
تغي أنماط االستخدام عن
طريق التسعري ونقل التكنولوجيات واللوائح
التنظيمية واآلليات األخرى.

زاي  -تسخري العلم للتنمية املستدامة
يف أفضل السيناريوهات وأسوئها ،تمثل العلوم والتكنولوجيا
عوامل قوية للتغيري حسب تحديد وجهتها .ويمكن لتعزيز
التعاون بني العلوم والسياسات واملجتمع ،مع االسرتشاد بخطة
عام  ،2030أن ّ
يسخر آخر ما توصلنا له يف فهمنا للنظم البرشية
والبيئية املقرتنة ببعض ويف تشكيل املسارات االبتكارية لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة .ومن املؤرشات الواعدة هي حرص
عدد كبري من البلدان اآلن عىل إدماج العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار يف خططها اإلنمائية الوطنية.
ورغم األزمة االقتصادية واملالية التي حدثت يف عامي 2008
و ،2009سجّ لت النفقات املخصصة للبحث والتطوير زيادة
عىل الصعيد العاملي بنسبة  30.5يف املائة بني األعوام ٢٠٠٧
و ،٢٠١٣وهي نسبة تفوق نمو الناتج املحيل اإلجمايل العاملي
(أي بنسبة  ٢٠يف املائة) .وقد ارتفع عدد الباحثني يف العالم
بنسبة  ٢١يف املائة بينما ارتفع عدد املنشورات العلمية بنسبة
 ٢٣يف املائة .وعالوة عىل ذلك ،أصبح هناك اتجاه متزايد لدى
الحكومات والرشكات نحو االستثمار يف التكنولوجيات
املستدامة .وكشفت تقارير حديثة أنه عىل مدى السنوات العرش
املاضية ،اعتمد عدد ال يقل عن  101من االقتصادات يف جميع
أنحاء العالم املتقدم والنامي (تمثل أكثر من  90يف املائة من
الناتج املحيل اإلجمايل العاملي) اسرتاتيجيات رسمية للتنمية
الصناعية ،مما زاد من الفرص املتاحة إليجاد طرق جديدة
لتشجيع االبتكارات املفيدة للتنمية املستدامة .غري أن التطورات
التكنولوجية وحدها ال تكفي :إذ يجب أن تكون التكنولوجيا
متاحة ويف املتناول وجذابة بما يكفي لتشجيع اعتمادها عىل

نطاق واسع .ولهذا ،وباإلضافة إىل البحث والتطوير ،ثمة حاجة
ماسة إىل توسيع نطاق واعتماد التكنولوجيات املستدامة.
ّ
ويبش التقدم التكنولوجي الرسيع يف مجال علوم الحاسوب
والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية بإيجاد حلول للعديد
من التحديات التي تواجهها أهداف التنمية املستدامة ،بما يف
ذلك التحديات التي تنطوي عىل مفاضالت صعبة .فعىل سبيل
املثال ،يمكن للتكنولوجيا أن ّ
تيس الوصول إىل البيئات املعمورة
وخدمات النقل واملعلومات واالتصاالت ،وأن تشجع عىل إدماج
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يبلغ عددهم  1بليون شخص يف
جميع أنحاء العالم وأن تساعد عىل تحقيق مشاركتهم الكاملة
واملتساوية يف املجتمع.
ويف الوقت نفسه ،يمكن لالبتكارات التكنولوجية أن تعمق
أكثر أشكال عدم املساواة القائمة ،وأن تحدث أنواعا ً جديدة من
ً
نتيجة لتداعيات غري مقصودة ،إىل
عدم املساواة ،وأن تؤدي،
تقويض التقدم املحرز نحو تحقيق خطة عام  .2030فعىل
سبيل املثال ،يف حالة عدم الحصول عىل هياكل التكنولوجيا
الرقمية وتع ّذر الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
يصبح األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر عرضة لخطر االستبعاد من
اإلحصاءات واالستقصاءات املستخدَمَ ة إلعداد الربامج
والسياسات املستقبلية.
وقد عقد املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعني بتسخري
العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة،
الذي يندرج ضمن آلية تيسري التكنولوجيا التي صدر بها تكليف
يف خطة عام  ٢٠٣٠وخطة عمل أديس أبابا ،أربعة اجتماعات يف
نيويورك .وكان الغرض من املنتدى هو إتاحة فضاء لتيسري
التفاعل بني أصحاب املصلحة املعنيني بهدف تحديد ودراسة
االحتياجات والثغرات يف مجال العلوم والتكنولوجيا ،واالبتكار
وبناء القدرات ،واملساعدة يف تيسري تطوير ونقل ونرش
التكنولوجيات املهمة بالنسبة ألهداف التنمية املستدامة.
وعالوة عىل ذلك ،يمكن للتقييمات العلمية الدولية التي
ساهمت بالفعل يف تتبع التقدم املحرز وتحديد العقبات التي
تحول دون تحقيق التنمية املستدامة أن تجمّ ع املعارف القائمة
وتتيح التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن األفكار الرئيسية .وهي
توفر أيضا ً مشورة بالغة األهمية لوضع السياسات .ويف
املستقبل ،سيتعني بذل مزيد من الجهود إلدماج املنظورات
اإلقليمية ولجني أقىص فائدة من التكامل بني مختلف التقييمات.

موجز تنفيذي

هه

وو

ورغم التقدم املحرز ،ال تزال هناك ثغرات كبرية عىل املستوى
العلمي والتكنولوجي تفصل بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان
النامية .ويهدد التفاوت الكبري يف توزيع القدرات العلمية ويف
إمكانية الحصول عىل املعارف يف العالم بعرقلة خطة عام
 .2030إذ أن أكثر من  ٦٠يف املائة من مجموع املؤلفات العلمية
ومعظم البحوث والتنمية تجري يف البلدان املرتفعة الدخل.
وسيساهم تسهيل عمليات النقل املتعدد االتجاهات للعلوم
والتكنولوجيا من الشمال إىل الجنوب ومن الجنوب إىل الشمال
ومن خالل التعاون فيما بني بلدان الجنوب يف تحسني مواءمة
مسارات التقدم واالبتكار بهدف تلبية احتياجات خطة عام
 .٢٠٣٠ويف نهاية املطاف ،يقتيض الطابع العاملي للخطة أن
يكون لدى كل بلد العلوم والتكنولوجيا الالزمة إليجاد املسارات
التحويلية الكفيلة بمواءمة خصائصه واحتياجاته وأولوياته.
أما فيما يتعلق باملساواة بني الجنسني ،فرغم أن عدد النساء
يف مجايل العلوم والهندسة يف تزايد عىل الصعيد العاملي ،ال يزال
الرجال أكثر عددا ً من النساء ،وال سيما يف املستويات العليا من
تلك املهن .وحتى يف البلدان التي تكون فيها أعداد البنات واألوالد
الذين يدرسون الرياضيات والعلوم متساوية تقريباً ،والتي
تكون فيها أعداد البنات واألوالد الذين يتخرجون من املدارس
َّ
املؤهلني ملواصلة مسارات مهنية يف العلوم والهندسة
الثانوية
ً
متساوية تقريبا ،يكون عدد النساء الالتي يخرتن تلك املسارات
فعالً أقل من عدد الرجال .ويمكن أن يؤدي العمل بنشاط عىل
تعزيز املساواة بني الجنسني يف مجال العلوم إىل اكتساب قدر
كبري من املعارف واملكاسب االجتماعية واالقتصادية.
ويف الوقت الحايل ،تنفق الدول مبالغ ضئيلة نسبيا ً عىل
البحث والتطوير من أجل تنفيذ خطة عام  .٢٠٣٠وخالل
العرص الذهبي للنمو االقتصادي يف فرتة ما بعد الحرب ،كان
القطاع العام هو املموِّل الرئييس للبحوث األساسية وكذلك
لالبتكارات الهامة التي تقوم عىل اخرتاعات تتطلب املجازفة
ولالبتكارات التكنولوجية .أما يف الوقت الحارض ،فإن معظم
البحوث تحركها املصالح التجارية أو أنها ممولة من القطاع
الخاص واملنظمات الخريية ،وهي مر ّكزة يف بعض البلدان.
وتبعث تلك الظاهرة عىل القلق ألن مواجهة تحديات اليوم
والتغلب عىل املصالح الخاصة يتطلب تمويالً رسيعا ً وغري
مسبوق ،مع مراعاة التوازن املالئم بني االستثمارات من
القطاعني العام والخاص ،كما يتطلب زيادة كبرية يف القدرات
البحثية يف جميع البلدان النامية .ولكن نسبة ضئيلة فقط من
االستثمارات الحالية يف مجال البحث تركز عىل توضيح
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التفاعالت بني الدعامات واإلجراءات البالغة األهمية لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
وتتطلب الحاجة امللحة لتحقيق تحوّالت مستدامة تعزيز اتجاه
العلوم من أجل تحقيق إنجاز يكون بمثابة “الهبوط عىل سطح
القمر” يعود بالفائدة عىل البرشية وعىل كوكب األرض .ويمكن
للباحثني وواضعي السياسات العلمية ووكاالت التمويل استخدام
خطة عام  2030باعتبارها بوصلة مشرتكة لتعظيم الفوائد
واملنافع التي تعود بها العلوم والتكنولوجيا عىل املجتمع العاملي.
ويف العقود األخرية ،بدأ العلماء يف معالجة شبكة التحديات
التي تواجهها البرشية ،بإجراء أبحاث متعددة التخصصات
تركز عىل النظم البرشية والبيئية املقرتنة ببعض أو النظم
االجتماعية  -البيئية .وقد و ّلد ذلك اختصاصا ً أكاديميا ً جديدا ً
أكثر تركيزا ً عىل هذه املسألة ،هو علم االستدامة ،الذي يعتمد
عىل جميع التخصصات العلمية ،بما يف ذلك العلوم االجتماعية
واإلنسانية يف إطار نهج يقوم عىل حل املشاكل ،ويسعى إىل
إلقاء الضوء عىل التفاعالت املعقدة واملثرية للخالف واملشحونة
بالقيمة يف كثري من األحيان بني الطبيعة واملجتمع ،إىل جانب
إنتاج معارف علمية قابلة لالستخدام ألغراض التنمية
املستدامة .ويمكن لعلم االستدامة أن يساعد عىل معالجة
املفاضالت واملسائل الخالفية التي يثريها تنفيذ خطة عام
 ،2030مثل التعامل مع املخاطر واملسائل غري املؤ ّكدة واألبعاد
األخالقية واالستخدام املناسب للمبدأ الوقائي .ويتطلب ذلك
العمل مع املجموعات واملجتمعات املتأثرة ملعرفة املشاكل
واألهداف وتحديد املفاضالت الرئيسية .وقد جذب علم
االستدامة اهتمام عرشات اآلالف من الباحثني والعاملني
ومستخدمي املعارف ذات الصلة واملدرسني والطالب من
العديد من املؤسسات والتخصصات يف جميع أنحاء العالم .بيد
أنه ال تزال هناك حاجة لرصد استثمارات ضخمة من األوساط
العلمية والهندسية ،وكذلك من هيئات التمويل.

نداء للعمل
eيجب عىل الجهات املعنية أن تعمل مع األوساط
األكاديمية من جميع التخصصات لتعبئة وتسخري
ونرش املعارف املتاحة حاليا ً لترسيع وترية تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة؛
eيجب عىل الحكومات ومجموعات البحوث والجامعات
واملكتبات والجهات املعنية األخرى العمل عىل تحسني
املستويات الحالية للحصول عىل املعارف والبيانات
املصنفة والقدرات العلمية والتعليم العايل الجيد ،يف

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ويف البلدان التي
تواجه أوضاعا ً خاصة .ويجب عليها أيضا ً أن تسعى
بنشاط إىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف العلوم
والهندسة؛
eيجب عىل الجامعات وواضعي السياسات ومموِّيل
البحوث زيادة الدعم املقدّم للبحوث التي لديها مهام
محددة ،مع االسرتشاد بخطة عام  ،٢٠٣٠يف مجال
علم االستدامة وغريه من التخصصات ،والقيام يف
الوقت ذاته بتعزيز الصلة بني العلوم والسياسات
واملجتمع؛
eينبغي لجميع الجهات املعنية أن تتعمد بذل جهود
لتيسري النقل املتعدد االتجاهات للتكنولوجيات (من
الشمال إىل الجنوب ،ومن الجنوب إىل الشمال ،وفيما
بني بلدان الجنوب) من أجل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة.

حاء  -ال يكفي إدخال تغيريات تدريجية
وإنما يجب إحداث تحول جذري
إن خطة عام  ٢٠٣٠هي أشمل من مجموع أهداف وغايات
ومؤرشات قابلة للقياس .وهي تشكل توجيها ً معياريا ً ودليالً
عمليا ً لتحديد ومتابعة أولويات التنمية املستدامة وتحقيق
االتساق بني السياسات والقطاعات ،يف جميع السياقات ،املحلية
واإلقليمية والوطنية وعرب الوطنية والعاملية .ومع أن املنافذ
الستة والدعامات األربع املقرتحة يف تقرير التنمية املستدامة عىل
الصعيد العاملي ترسم خطة عمل عامة ،فهي ال توفر تغطية
شاملة للتحديات املاثلة أمام تحقيق خطة عام  .2030وينبغي
استخدام املنافذ والدعامات كمراجع إلرشاد البلدان وجميع
الجهات الفاعلة يف إطار تنفيذها املحدد السياق السرتاتيجياتها
الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة ويف تقييمها
للمفاضالت املرتبطة باألهداف التي س ّلط عليها التقرير الضوء.
ويف الختام ،تقرتح أول طبعة رباعية السنوات من تقرير
التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ثالث دعوات نهائية إىل

العمل عىل الصعيد العاملي ستكون مفيدة بشكل خاص لتنفيذ
النداءات األخرى للعمل البالغ عددها  ١٧ندا ًء التي يتضمنها
التقرير ،بطريقة تراعي بشكل مالئم الرتابط بني جميع األهداف
والطابع الشمويل لخطة عام .2030

نداء للعمل
eينبغي للمنظمات املتعددة األطراف ،والحكومات،
والسلطات العامة أن تعتمد رصاحة أهداف التنمية
املستدامة بوصفها إطارا ً توجيهيا ً إلجراءاتها املتعلقة
بالربامج والتخطيط وامليزانية .ولترسيع وترية تنفيذ
خطة عام  ،٢٠٣٠ينبغي إيالء اهتمام خاص لتوجيه
املوارد ،بما يف ذلك املوارد املالية واملساعدة اإلنمائية
الرسمية يف مستويات تخول الوفاء بااللتزامات
الدولية ،والتكنولوجيات ،إىل املنافذ الستة ،واالستفادة
من املعارف املتعلقة بالروابط بني األهداف والغايات،
مما يسهم يف تحقيق منافع مشرتكة وتسوية
املفاضالت .وينبغي لألمم املتحدة وغريها من
املنظمات الدولية واإلقليمية تيسري تبادل املعلومات
وتعميم الدروس املستفادة من استخدام إطار أهداف
التنمية املستدامة عىل البلدان؛
eينبغي استخدام دعامات التغيري األربعة ،وهي
الحوكمة ،واالقتصاد واملالية ،والعمل الفردي
والجماعي ،والعلوم والتكنولوجيا ،بشكل متسق
وينبغي الجمع بينها إلحداث تغيري تحوييل .وينبغي
لجميع الجهات الفاعلة السعي إىل تنسيق الجهود
وإعطاء األولوية التساق وتجانس السياسات يف
جميع القطاعات؛
eينبغي أن يقوم كل بلد وكل منطقة بوضع وتنفيذ،
عىل وجه الرسعة ،مسارات متكاملة مؤدية إىل
التنمية املستدامة تتناسب مع احتياجات كل منها
وأولوياتها تحديداً ،وتساهم أيضا ً يف تحقيق التحوّل
العاملي الالزم.

موجز تنفيذي

زز

الفصل األول

حح
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الفصل األول

التنمية املستدامة قوة
تدفع إىل التغيري
ينظر العلم يف الوقت الحارض إىل األرض باعتبارها منظومة وثيقة الرتابط بني اإلنسان والبيئة ،ويجعلنا
أكثر إدراكا ً ملقدار ما نبدد من تقدمنا املشرتك الذي نحرزه كمجموعة برشية من جراء السبل التي نسلكها
لتحقيق ذلك التقدم .وبوسع الحكومات ،متى اسرتشدت بأهداف التنمية املستدامة ،أن تتزعم تغيري
األحوال يف العالم اجتماعيا ً واقتصاديا ً وبيئيا ً يف اتجاه تحقيق نتائج ينتفع منها الجميع .ولكن يجب أن
ً
تحوال من هذا القبيل يستلزم خيارات وتضحيات صعبة.
تدرك أن هذا
وقد أجمع رأي الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،يف أيلول/سبتمرب  ،2015عىل مرشوع عاملي يتحدد
بموجبه مستقبلنا املشرتك يف حلة جديدة وبطريقة أفضل وأكثر تصميماً .وبعد مشاورات واسعة النطاق مع
ممثيل املجتمع املدني وأوساط األعمال والعلماء وغريهم ،وضعت الدول األعضاء خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030ويعرب هذا املرشوع املعنون تحويل عاملنا عن الطموحات الكربى للمجتمع العاملي الرامية إىل وقف
تدمري موائلنا الطبيعية واالجتماعية والتوصل إىل مسار أكثر توازنا ً وإنصافا ً يتحقق من خالله رفاه الجميع.
ويمكن اعتبار هذا املرشوع ،من نواح عديدة ،آخر مرحلة من عملية تغيري طويلة بدأت يف عام 1972
من مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية الذي عُ قد يف ستوكهولم ،وشملت مؤتمر األمم املتحدة
املعني بالبيئة والتنمية  -قمة األرض  -الذي عُ قد يف ريو دي جانريو يف عام  ،1992وإعالن األلفية الذي
اعتمدته الجمعية العامة يف عام  ،2000ومؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (مؤتمر ريو  )20 +الذي
عُ قد يف عام  .2012غري أن خطة عام  ،2030برتكيزها عىل التحول ،تمثل أيضا ً تغيريا ً يف التوجهات.
ويختلف التحول عن التغيري التطوري أو الفوضوي من حيث هو تغيري مقصود يستند إىل اتفاق مجتمعي
وفهم لحقائق الواقع ويحقق نتائج عىل نطاق واسع.3 ،2 ،1
والواقع أن العديد من أهداف التنمية املستدامة إنما هي مواصلة للعمل يف ما لم يتم إنجازه من
األهداف اإلنمائية لأللفية ،ومنها أيضا ً ما يعود إىل أهداف سبق االتفاق عليها يف مختلف محافل األمم
املتحدة .وما تنفرد به أهداف التنمية املستدامة أنها جُ معت يف إطار واحد فكانت كالً شامالً ال يتجزأ.
فخطة عام  2030ال تكتفي بالرتكيز عىل األهداف والغايات ،وإنما أُضيف إىل ذلك أيضا ً ما بني األهداف
والغايات من تفاعالت .وربما كان مرد الرتكيز عىل التفاعالت إىل توجه العلم أكثر فأكثر إىل النظر إىل
األرض باعتبارها منظومة فيها ترابط وثيق بني اإلنسان والبيئة .6 ،5 ،4فاملكاسب التي تحققت يف املايض
وما يتحقق منها يف الحارض من حيث رفاه اإلنسان تكاد تأتي دائما ً عىل حساب موارد األرض .ومرد هذه
التكاليف إىل سببني ،أحدهما وضع اليد مبارشة عىل ما يوجد عىل األرض من كائنات حية وموارد غري حية
واستخدامها ،وثانيهما إطالق النفايات يف الهواء والرتاب واملاء.

١

وال شك يف أن رفاه البرش ،يف املتوسط ،يتحسن باستمرار
خالل اآلونة األخرية .فالناس يعيشون اليوم يف جميع أنحاء
العالم ،عىل وجه العموم ،يف درجة من الرخاء غري مسبوقة ،مع
أن مظاهر الحرمان الشديد التي ال تزال قائمة .7غري أن التكاليف
البيئية واالجتماعية لتحقيق هذا املستوى من الرفاه لألعداد
املتزايدة من سكان العالم أصبحت اليوم واضحة عىل مستوى
كوكب األرض.
ومنذ منتصف القرن العرشين ،تسارعت وترية التغري العاملي
الناجم عن فعل اإلنسان ،9 ،8وهو ما يعرض كوكب األرض
لضغوط إيكولوجية متعددة .وقد بلغت تلك الضغوط درجة من
الحدة لم يعد معها ممكنا ً ضمان بيئة آمنة ألجيال املستقبل.10

٢

وقد تبدو التغريات يف الظروف العاملية بطيئة وال تكاد تثري
قلقا ً يذكر يف الوقت الحارض؛ ومع ذلك ،فإن الفهم العلمي
لكيفية تغري الظروف عىل األرض يف املايض يشري إىل أن ما قد
يبدو للوهلة األوىل وكأنه تغيري ضئيل وغري ذي أهمية يمكن أن
يؤدي إىل تغريات مفاجئة وجذرية وال رجعة فيها يف الظروف
السائدة األرض .فاملنظومة األرضية معقدة للغاية ،وبمجرد أن
تتجاوز عتبات معينة ،يمكن أن تؤدي حتى التغريات الطفيفة
إىل أحداث كربى ذات عواقب وخيمة وال رجعة فيها .ونتيجة
لذلك ،يمكن لألرض أن تصل إىل نقاط حاسمة .ففي النظام
املناخي ،عىل سبيل املثال ،توجد نقاط تحول حاسمة حيث
يمكن أن يؤدي ارتفاع االحرتار العاملي إىل تغريات رسيعة ،مثل
ذوبان الجليد البحري الصيفي يف القطب الشمايل ،أو الصقيع
الدائم الذي يزيد من ترسيع االحرتار العاملي يف حلقة مفرغة
تؤدي إىل تغري ال رجعة فيه .12 ،11وهكذا ،فإن اآلثار املرتاكمة
لألنشطة البرشية عىل هذا كوكب األرض تشكل اآلن خطرا ً كبريا ً
يتمثل يف تغيري نظام األرض نفسه إىل حالة ال يعرفها أحد ،مع
ما يرتتب عىل ذلك من عواقب وخيمة عىل البرشية وعىل جميع
أشكال الحياة عىل هذا الكوكب.
ومع ذلك ،ليس كل البرش مسؤولني بنفس القدر عن األثر
الذي يحدثه اإلنسان عىل الكوكب الذي يؤوينا :كما ال يستفيد
جميع البرش عىل قدم املساواة من األنشطة التي تنتج ذلك األثر.
وهناك عالقة ضارة واضحة جدا ً ومعرتف بها تماما ً بني مستوى
املعيشة والبصمة اإليكولوجية (يرد تفصيلها فيما بعد).
وال يزال جزء كبري من سكان العالم يعانون من أوجه حرجة من
الحرمان البرشي ويفتقرون إىل ظروف العيش الكريم ،يف الوقت
الذي ينعم فيه كثريون غريهم بمستويات معيشية مرتفعة،
ولكن بتكلفة بيئية إجمالية يتحملها الجميع.14 ،13
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

وبالنظر إىل هذا املستوى املثري للجزع من عدم املساواة ،فإن
تحدي تحقيق التنمية املستدامة هو ضمان رفاه اإلنسان بطرق
ال تكون آمنة فحسب ،من حيث عدم تهديد نظام األرض بتغري
ال رجعة فيه ،بل تكون عادلة أيضاً .ويف نهاية املطاف ،ينبغي
السعي إىل تحقيق التنمية املستدامة بروح إيجاد مسارات
تمكن الجميع من العيش حياة طيبة ،وال ترتك أحدا ً وراء
الركب ،مع حماية البيئة لألجيال املقبلة وضمان العدالة عىل
صعيد كوكب األرض.
وبما أن البرشية تؤثر يف منظومة األرض واملجتمعات عىل
حد سواء ،يجب عىل البرش أيضا ً أن يتحملوا املسؤولية عن
صحتهم .16 ،15ونحن بحاجة إىل حل املشاكل املتعلقة بالفقر
وعدم املساواة وتسارع تدهور البيئة ،وعىل وجه الرسعة.
والواقع أن الفرصة األساسية للتغيري يمكن أن تكون يف غضون
العقد املقبل.18 ،17
وخطة عام  2030هي والية متفق عليها عامليا ً غايتها إحداث
التحول .ومع ذلك ،يجب أن تتنافس مع مصالح معارضة قوية
تستفيد من الوضع الراهن أو حتى تكثف األنشطة الضارة
اجتماعيا ً وبيئياً .وقد يبدو الوضع الراهن جذابا ً عىل املدى
القصري ،ولكن من الواضح أنه غري مستدام وله عواقب سلبية
طويلة األجل ستؤدي يف نهاية املطاف إىل نتائج فوضوية ومدمرة.
ويقدم هذا التقرير نظرة علمية عىل الطرق املتكاملة لتحقيق
التحول يف عاملنا ،استجابة لطلب األوساط العلمية يف املنتدى
السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة الذي عُ قد يف
عام ( 2016انظر اإلطار  .)1-1وقد ُ
استشد يف صنع السياسات
باملعرفة العلمية منذ زمن طويل  -مما يساعد عىل إسناد
اإلجراءات باألدلة  -وبالفهم العقالني لكيفية سري األمور يف
العالم .ويواصل تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي
ممارسة مخاطبة واضعي السياسات ،ولكنه يسعى أيضا ً إىل
إثراء قرارات طائفة أوسع من أصحاب املصلحة الذين ستحدد
أعمالهم يف نهاية املطاف كيفية تحقيق خطة عام .2030
ويحدد التقرير ستة مجاالت أساسية من مجاالت التدخل،
حيث تكون أوجه الرتابط عرب أهداف وغايات التنمية املستدامة
مناسبة بشكل خاص للتعجيل بإحداث التحول الالزم .ومجاالت
التدخل الستة هي:
eالرفاه البرشي والقدرات البرشية؛
eاالقتصادات املستدامة والعادلة؛
eاملنظومات الغذائية وأنماط التغذية؛
eخفض انبعاثات الكربون للطاقة وإتاحة حصول
الجميع عىل الطاقة؛

eتنمية املناطق الحرضية وشبه الحرضية؛

eالحوكمة؛

eاملشاعات البيئية العاملية.

eاالقتصاد واملالية؛

ويحدد التقرير أيضا ً أربع أدوات يمكن تطبيقها عىل مجاالت
التدخل الحاسمة تلك من أجل تصحيح التوازن بني تحقيق الرفاه
البرشي وبني تكاليفه االجتماعية والبيئية .وهذه األدوات هي:

eالعمل الفردي والجماعي؛
eالعلم والتكنولوجيا.
وينظر التقرير أيضا ً يف أفضل السبل التي يمكن بها للعلم أن
يعجل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وهو يؤيد علم االستدامة
كطريقة جديدة يسهم بها العلم مبارشة يف التنمية املستدامة.

اإلطار 1-1
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي
إن املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة هو املنرب املركزي لألمم املتحدة من أجل متابعة واستعراض
خطة التنمية املستدامة لعام  2030التي اعتمدتها الجمعية العامة يف  25أيلول/سبتمرب  .2015ففي الدورة األوىل
للمنتدى ،التي عُ قدت يف عام  ،2016اعتمد الوزراء واملمثلون الرفيعو املستوى الحضور إعالنا ً قرروا فيه السبل التي
سيؤدي من خاللها املنتدى مهمته واتفقوا عىل أهمية العلم يف إثراء مداوالتهم .وتَق َّرر أن يسرتشد املنتدى السيايس
الرفيع املستوى بتقرير مرحيل سنوي عن أهداف التنمية املستدامة يعده األمني العام ويستند إىل إطار املؤرشات العاملية
والبيانات املستمدة من النظم الوطنية؛ وبتقرير عن التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي يُقدم كل أربع سنوات،
ويتضمن تحليالً أعمق ،باالستناد إىل طائفة واسعة من املدخالت والتقييمات العلمية ،ويعزز الصلة بني العلوم
والسياسات .وقد عزز ذلك من دور هذا التقرير ووضح املقصود منه ،عىل النحو الذي تقرر يف مؤتمر ريو  ،20 +وهو
ما كان قد تحقق من قبل من خالل التقارير السنوية التي صدرت يف أعوام  2014و 2015و.2016
وهذا التقرير عن التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي هو التقرير األول يف سلسلة التقارير التي ستُقدم كل أربع
سنوات .وقد أعده فريق مستقل من العلماء عينهم األمني العام .وقد تناول الفريق مسألة التنمية املستدامة بوصفها
مفهوما ً علميا ً ومعياريا ً عىل حد سواء ،مستخدما ً إياها كدليل لتحليل املشكلة ،وتدقيق األدلة ،والتوصية ،عند االقتضاء،
بحلول ذات صلة بالسياسات من أجل التنمية املستدامة .ولهذا الغرض ،ال يكتفي تقرير عام  2019بنص خطة عام
 ،2030بل ينفد إىل روح الخطة أيضاً ،واضعا ً نصب عينيه بلوغ الهدف الشامل املتمثل يف النهوض برفاه اإلنسان
بطريقة منصفة وعادلة وضمان عدم ترك أحد وراء الركب مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل النظم الطبيعية التي
يعتمد عليها بقاؤنا.
وباإلضافة إىل استعراض حالة التنمية املستدامة عىل الصعيد العامليُ ،كلف الفريق بتضمني أحدث األدلة املستمدة من
العلوم الطبيعية واالجتماعية بطريقة متعددة التخصصات لدعم تنفيذ خطة عام  2030يف تعزيز القضاء عىل الفقر
والتنمية املستدامة ،مع تعزيز الصلة بني العلوم والسياسات .وينظر التقرير أيضا ً يف األبعاد اإلقليمية والتنوع
اإلقليمي ،فضالً عن البلدان التي تواجه أوضاعا ً خاصة.
ولم يسع الفريق ،تمشيا ً مع الوالية املنوطة به ،إىل تقديم أدلة جديدة .وبدال ً من ذلك ،يستفيد التقرير من املعارف
املوجودة يف مختلف التخصصات ،من خالل إجراء تقييم للتقييمات .وهو يسعى إىل تسليط الضوء عىل أحدث املعارف
من أجل التحوالت ألغراض التنمية املستدامة ويحدد املجاالت امللموسة التي يمكن فيها إحداث تغيري تحوُّيل رسيع.
والتقرير ليس منتجا ً فحسب ،بل هو أيضا ً عملية للنهوض بالتعاون عرب التفاعل بني العلوم والسياسات واملجتمع يف
جميع أنحاء العالم من أجل تحديد وتفعيل مسارات ملموسة للتحول .وعىل الرغم من أنه تقرير عن التنمية املستدامة
عىل الصعيد العاملي ،فإن الفريق يدعو إىل استخدامه لبدء التعاون والتعلم فيما بني العلوم والسياسات واملجتمع عىل
الصعيدين الوطني واإلقليمي بغية املشاركة يف تصميم مسارات مراعية لسياقاتها من أجل تحقيق التنمية املستدامة.

التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري

٣

 1-1فهم التنمية املستدامة
يف خطة عام 2030

٤

ابتداء من عام  ،2000اسرتشدت الجهود اإلنمائية بمضامني
إعالن األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفية املرتبطة به ،وذلك طيلة
الخمس عرشة سنوات األوىل من القرن الجديد .وقد تبني من تلك
التجربة أن تحديد األهداف وإجراء تقييمات دورية قائمة عىل
مؤرشات قابلة للقياس يمكن أن يكون لهما دور يف تحفيز
التقدم والعمل املنسق ،وقد كان لهما ذلك بالفعل .20 ،19ويف إطار
السعي إىل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،أحرز املجتمع
العاملي العديد من النجاحات ،ولكنه فشل أيضا ً بعدة طرق
حيث تعلم دروسا ً هامة بشأن الفرصة التي تتيحها املكاسب
املشرتكة ،وحتمية التضحيات والخيارات الصعبة.
فاملكاسب املشرتكة والتضحيات والخيارات الصعبة تقع يف
صميم التنمية املستدامة ولكنها لم تُفهم دائما ً عىل طبيعتها
الحقيقية .فالتفسريات األوىل التي شددت عىل ثالثة أبعاد
متمايزة لالستدامة  -االقتصادي والبيئي واالجتماعي  -مالت
إىل تعزيز عملية صنع القرار يف إطار أبراج مواضيعية منغلقة.
وكانت النتيجة ،عادة ،إعطاء األولوية للمكاسب االقتصادية
اآلنية عىل التكاليف االجتماعية والبيئية التي تنشأ عىل مدى
أطول .غري أن هذا النهج أرجأ أيضا ً باستمرار النظر يف الخيارات
الصعبة التي كان يتعني اتخاذها  -والواقع أن الجدوى نفسها
املتوخاة من مفهوم التنمية املستدامة أصبح موضع تساؤل.21
ويسعى هذا التقرير إىل معالجة هذه املسألة بطريقة مبارشة
من خالل اعتماد نهج شامل إزاء أهداف التنمية املستدامة،
مسرتشدا ً يف ذلك باملعرفة بالتفاعالت فيما بينها .وبهذه
الطريقة ،يحدد التقرير أكرب اإلمكانات التحويلية لخطة عام
 ،2030ليس من خالل السعي إىل تحقيق فرادى األهداف

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

والغايات ،بل من خالل النظر رصاحة يف أوجه الرتابط فيما
بينها وما يرتتب عىل ذلك من مكاسب وتضحيات مشرتكة .ويف
عالم يزداد عوملة وترابطاً ،يمكن ألي تدخل باسم هدف واحد
فقط أن يؤدي إىل عواقب غري مقصودة عىل تحقيق أهداف
أخرى قريبة أو بعيدة ،اليوم أو غداً .وعىل العكس من ذلك ،فإن
فرص إحراز تقدم يف تحقيق هدف واحد يف جزء محدد من
العالم ستتوقف عىل التدخالت التي تتم يف قطاعات أخرى ،ويف
أماكن بعيدة أحياناً .وكثريا ً ما تنطوي هذه التفاعالت عىل
تضحيات ،ولكنها تؤدي أيضا ً إىل مكاسب مشرتكة وإىل إمكانات
كبرية للتحوالت املؤدية إىل تحقيق التنمية املستدامة.
وبالتايل فإن مفتاح تنفيذ خطة عام  2030يكمن يف تعزيز
التفاعالت بني أهداف التنمية املستدامة بما يدفع بعيدا ً عن
التضحيات وقريبا ً من املكاسب املشرتكة ،بعيدا ً من الحلقات
املفرغة وقريبا ً من الحلقات املثمرة .واستنادا ً إىل التقييمات
واألدلة القائمة ،يبدأ التقرير بالنظر يف ما نحن عليه اليوم يف
السعي إىل تحقيق التنمية املستدامة .ثم يحدد مواطن التدخل
الشاملة املفضية إىل التحول التي يمكن أن تعجل بتنفيذ خطة
عام  2030عرب أهداف وغايات متعددة .ومجاالت التدخل هذه
هي الوسيلة لتسخري أوجه التآزر الهامة واآلثار املضاعِ فة
واملفاضالت عرب عدة أهداف للتعجيل بإحراز التقدم .فهي
تساعد عىل تحديد األدوات والجهات الفاعلة التي يمكن أن
تساعد يف إحراز التقدم .وعىل الصعيد القطري ،يمكن أن تفيد
مجاالت التدخل يف األخذ بنهج أكثر تكامالً إزاء التنفيذ والتقييم
اللذين يؤكد عليهما التقرير .ويمكن للبلدان والكيانات دون
الوطنية عندئذ أن تضع خرائط طريق للتعجيل تستند إىل أدلة
علمية أكثر صلة بظروفها وسياقها.
(.)22(.)22

الشكل 1-1
التدفقات العابرة للحدود الوطنية من املعلومات والسلع ورأس املال واألشخاص
لقد ازدادت التدفقات العابرة للحدود الوطنية من املعلومات والسلع ورأس املال واألشخاص بشكل كبري يف العقود األخرية ،وهو
ما يدعم قيام عالم أكثر ترابطا ً من أي وقت مىض.)896(.22
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 1-1-1العالم يف ترابط متزايد
لقد صار العالم اليوم وثيق الرتابط بما فيه من تدفقات من
السلع ورأس املال واألشخاص واملعلومات .وتتداخل هذه
التدفقات وتقيم الروابط والصالت بني تنمية األمم واملناطق يف
شمال العالم وجنوبه ،وبني ما هو عاملي وما هو محيل ،وبني
الحارض واملستقبل (انظر الشكل  .)1-1وتسفر التدفقات عن
مكاسب كثرية :فعىل سبيل املثال ،من خالل التحويالت املالية،
تُنقل األموال من أجزاء أغنى من العالم إىل املناطق األكثر فقراً،
ويمكن أن يتيح استخدام اإلنرتنت لصغار منظمي املشاريع
والحرفيني إمكانية الوصول إىل السوق العاملية.
ومن ناحية أخرى ،يمكن أن تؤدي التدفقات أيضا ً إىل آثار
سلبية أو تنرش القائم منها ،مثل تعميق أوجه عدم املساواة،
واملنافسة غري العادلة ،واستنفاد املوارد ،وتلويث البيئة
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وتدمريها .ويف كثري من الحاالت ،مثل حاالت االستخدام غري
املستدام للموارد أو التدهور البيئي ،يمكن النظر إىل تلك اآلثار
عىل أنها نقل للمشكلة إىل خارج نطاق الواليات القضائية
الوطنية ،وعىل أنها تشكل تحديات لبلدان قد تكون غري مهيأة
للتعامل معها.
وتتفاعل التدفقات مع أوجه الرتابط الطبيعية القائمة فيما
بني أهداف التنمية املستدامة ،بحيث يمكن للقرارات واإلجراءات
املتخذة يف بلد أو منطقة ما أن تؤثر عىل النتائج يف بلد أو منطقة
أخرى ،بل يمكن أيضا ً أن تخلف آثارا ً عاملية النطاق .وعىل
العكس من ذلك ،يمكن إيجاد أنجع الحلول ملشاكل االستدامة
الحرجة يف بلد ما من خالل إجراءات تُتخذ يف بلدان أخرى ،وهو
ما ييرسه التعاون الدويل .ونتيجة لذلك ،قد تشعر الدول أحيانا ً
بأنها أقل استقاللية يف التحكم يف اختياراتها اإلنمائية .ويف حني
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري

أن ذلك يمكن أن يؤدي إىل شعور الدول واملجتمعات املحلية
بالعجز ،فإنه يتيح لها أيضا ً الفرصة للعمل الجماعي من أجل
مستقبل مشرتك قائم عىل التنمية املستدامة.

٦

فالعالم يف القرن الحادي والعرشين يطبعه الرتابط الشامل
الوثيق بما يف ذلك من أوجه تظافر إيجابية ،ولكن بما يف ذلك
أيضا ً من تفاعالت سلبية وعوامل خارجية تتطلب تضحيات
صعبة بحيث يتعني االختيار بني مختلف األبعاد  -قطاعية
ومحلية وإقليمية وعاملية وزمنية .ويجب أن ينطوي النهوض
بخطة عام  2030عىل تحول عاجل ومرتّب يف النظم االجتماعية
والبيئية واالقتصادية ،مع مراعاة اختالفات السياقات القطرية،
ولكن مع إيجاد أوجه التقاء تساعد عىل إحراز النتائج املرجوة
إقليميا ً وعاملياً ،بما يكفل رفاه اإلنسان والعدالة االجتماعية
والحد من اآلثار البيئية.
 2-1-1رؤية لعام  2030وما بعده
تدعو خطة عام  ٢٠٣٠إىل القضاء عىل الفقر وأشكال حرمان
أخرى ،وتحسني القدرات البرشية ،والحد من أوجه انعدام
املساواة ،وتعزيز السالم ،وتدارك اتجاه كوكب األرض نحو
التدهور ،وتعزيز الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.
ّ
مفصلة تتضمن
ولهذه الغاية ،تقدم الخطة خريطة طريق
أهدافا ً وغايات ومؤرشات موضوعة بعناية .والخطة ليست
مجرد قائمة أمنيات طويلة ،فهي ترسم أيضا ً رؤية متكاملة
لكيفية تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،والنهوض معا ً يف
الوقت نفسه برفاه البرشية وكوكب األرض ،وضمان التمكن يف
عام  2030وما بعده من تقاسم املوارد الطبيعية واملحافظة
عليها من أجل رفاه شعوب العالم .23والصالت بني األهداف
والغايات تعني كذلك ضمنا ً رضورة اتخاذ قرارات صعبة
يُحتمل أن تُفرز فائزين وخارسين .والتنمية املستدامة تُتيح م ّد
جسور نحو املستقبل ،لكنها تتوقف حُ كما ً عىل اتخاذ القرارات
عن طريق العملية السياسية.
وإحداث التحول املطلوب  -أي التخيل الجذري والهادف عن
األساليب املعتادة لتدبري األمور  -سيقتيض املراعاة الشديدة
للتفاعالت بني األهداف والغايات .وسيجد واضعو السياسات
مجاالت تنطوي عىل تآزر فيما بني هذه األهداف والغايات
وأخرى تنطوي عىل تناقض ،وسيجدون كذلك تفاعالت نسقية
فيما بينها وآثارا ً تتابعية حيث إن العمل عىل تحقيق هدف ما
من أهداف التنمية املستدامة قد يؤثر يف إمكانية تحقيق أهداف
أخرى .24ونعلم الكثري عن هذه التفاعالت الهامة ،وإن لم يتم
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بعد استكشافها بالكامل ،وهو األمر املنكبّة عليه الكثري من
البحوث الجارية.
 ٣-١-1إدراك أهمية التفاعالت
ّ
يتبي من استعراض املعارف املتوفرة حاليا ً عن التفاعالت فيما
بني الغايات وجو ُد جوانب قصور وتقدُّم (انظر اإلطار  .)٢-١إذ
يتبني من استعراض  ١١٢مقالة علمية بها إشارات واضحة إىل
أهداف التنمية املستدامة ،ومن استعراض  65تقييما ً عامليا ً
كذلك ،أن هذه املقاالت والتقييمات ال تغطي مرة واحدة عىل
األقل سوى  ١٠يف املائة من التفاعالت املحتملة عىل مستوى
الغايات ،تاركة نقصا ً شديدا ً يف التغطية ،وهو ما يؤكد الحاجة
إىل إنجاز املزيد من البحث بشأن هذه التفاعالت.
والتعامل مع أوجه التآزر واملفاضلة املعقدة يش ّكل تحديا ً
لواضعي الخطط وصانعي القرارات .25لكن هذه التفاعالت
النسقية تُتيح حلوال ً ملشاكل تبدو مستعصية وهي حلول سبق
بالفعل إيجادها ،كما تُتيح أحيانا ً حلوال ً غري متوقعة .فعىل سبيل
املثال ،يمكن للحكومات أن تستغني عن املسارات اإلنمائية التي
تتميز يف الغالب بالجمود والتسلسل والتي تُقدِّم النمو
االقتصادي عىل العدالة االجتماعية وحماية البيئة .إذ يمكن
ملقرري السياسات اعتماد نهُ ج عامة ،بما يتيح أن تُتّبع يف
ٌ
مسارات مختلفة لتحقيق التنمية
مختلف القطاعات والدوائر
تُوفر حلوال ً وقوى دفع متعددة .وليكون العمل فعّ اال ً يف مختلف
ّ
سيتعي اإلقرار بالروابط فيما بني هذه النظم ثم التعامل
النظم،
معها  -أي الرابط بني تغري املناخ وصحة البرش أو بني تغري
املناخ وانعدام املساواة عىل سبيل املثال.
 ٤-١-١العمل مع أطراف متنوعة
يمكن أن تقوم بتلك األنشطة مجموعة متنوعة من األطراف
املعنية واملنظمات ،بدال ً من أن تقوم بها حكومات الدول األعضاء
يف األمم املتحدة وحدها .فالعالم يشهد عىل الصعيد املحيل
والوطني والدويل برو َز أطراف رئيسية جديدة يف مجال التنمية
واكتسابَها قدرا ً أكرب من السلطة والنفوذ .ومن املمكن أن تنتج
عن التعاون بني األطراف املعنية التقليدية واألخرى املستجدة
ٌ
رشاكات مبتكرة وقوية .ونجاح خطة عام  ٢٠٣٠يتوقف عىل
تعاون الحكومات واملؤسسات والوكاالت والقطاع الخاص
واملجتمع املدني يف مختلف القطاعات واألماكن وعرب الحدود
وعىل مختلف املستويات)26( .

اإلطار 2-1
التفاعالت فيما بني أهداف التنمية املستدامة
إﺟﻤـﺎﱄ اﻟﺸﺪة
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ

ﻣﻔﺎﺿﻼت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
١

٥٠

١٠٠

≥١٥٠

اﻷﻫﺪاف املﺘﺄﺛﺮة
إﱃ
ﻣﻦ

إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺘﺄﺛري

٧

اﻷﻫﺪاف املﺆﺛﺮة
إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺘﺄﺛﺮ

ّ
يبي الشكل أعاله نتيجة تصنيف ممنهج للمعارف املتوفرة عن التفاعالت السببية بني أهداف التنمية املستدامة ،وهي
26
معارف استُقيت بالدرجة األوىل من مستوى الغايات باستخدام س ّلم السبع نقاط الذي وضعه املجلس الدويل للعلوم
فيما يتعلق بالفوائد املشرتكة واملفاضالت .ويستند التصنيف إىل ما مجموعه  65تقييما ً عامليا ً يشمل تقارير األمم
املتحدة الرئيسية وتقييمات علمية دولية ،و 112مقالة علمية منشورة منذ عام  2015تتضمن إشارات واضحة إىل
أهداف التنمية املستدامة .ويكشف هذا التقييم ،الذي يحدد الدرجات املجمعة لتفاعالت التأثري (مدرجة أفقياً)
وتفاعالت التأثُّر (مدرجة عمودياً) بني أهداف التنمية املستدامة ،األهمية النسبية للمفاضالت املحتملة ،لكن هيمنة
التفاعالت اإليجابية (مشار إليها باألزرق) عىل السلبية (مشار إليها باألصفر) يف مجموع املعارف املتوفرة حاليا ً يد ّل
عىل أن األبحاث املنجزة يف الفرتة األخرية أبرزت فوائد مشرتكة كثرية .ويشري الشكل أيضا ً إىل وجود جوانب نقص أو
()897
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ٌ
خانات فارغة يف املصفوفة .ومن جميع التفاعالت املحتملة عىل مستوى الغايات،
قصور جسيم يف املعارف حيثما ظلت
ُغ ِّ
طي مرة عىل األقل ما نسبته  ١٠يف املائة فقط .لكن عىل مستوى األهدافّ ،
يتبي من املصفوفة أن  ٩٢يف املائة من
التفاعالت عىل مستوى األهداف خضعت للتقييم .وبوجه عام ،يشري الشكل إىل أن أشكال إحداث التحول بما يصبّ يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة ال تُعيق هذا التحول ،بل هي تُتيح باألحرى العديد من الفرص لتع ُّززه.

 5-1-1االستفادة من التكنولوجيا

٨

حلول للعديد من التحديات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة،
بما يف ذلك األهداف التي تطرح حاليا ً مفاضالت صعبة .ويف
الوقت نفسه ،من املحتمل أن تُ ّ
رسخ التكنولوجيا أوجه انعدام
املساواة املوجودة أصالً وتُوجد أخرى جديدة ،وأن تُؤدي
بتبعاتها غري املقصودة إىل تأخري تحقيق رؤية عام .27٢٠٣٠
ويتناول الفصل  3هذه املسائل بمزيد من التفصيل.

سيقتيض نجاح خطة عام  ٢٠٣٠أيضا ً التعامل عىل نحو
مدروس مع االتجاهات األخرى التي بدأت يف إحداث تأثريها يف
جميع أنحاء العالم .ومن االتجاهات األبرز التقدم الرسيع
للتكنولوجيا (انظر الشكل  .)2-1فبإمكان التكنولوجيا إيجاد

الشكل 2-1
التكنولوجيا :تزايد هائل يف نفوذها ويف التبني الرسيع لها ،لكن انعدام التساوي يف الحصول عليها ال يزال مستمرا ً
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ املﺤﻤﻮﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﻧﺴﻤﺔ(
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

ﻋﺪد اﻟﱰاﻧﺰﺳﺘﻮرات ﰲ ﻛﻞ رﻗﺎﻗﺔ )ﺑﺎملﻼﻳني(
١٠,٠٠٠

٢٠١٧

اﻟﻬﻮاﺗﻒ املﺤﻤﻮﻟﺔ

٢٠١٥

— اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون — اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
— ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
— ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

٨,٠٠٠

١٢٠
٥٠

٦,٠٠٠

٢٠٠٢

٤٠

٢٠٠١

٣٠

١٠٠

٢٠١٤

٤,٠٠٠

٢٠
١٠

١٩٨٥ ١٩٨٩
١٩٩٣
١٩٩٩
١٩٩٨ ١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠١٣

٢,٠٠٠
٢,٠

٨٠

٢٠٠٣
٢٠٠٤
٢٠٠٧
٢٠٠٦ ٢٠٠٥

٢٠٠٩

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ
٢٠١٧

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

١٩٨٥

١٩٨٠

اﻟﺴﻨﺔ
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ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻐريات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ آﺛﺎر ﺗﻄﺎل
ﺟﻤﻴﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺔ أو إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

ﻋﺪد اﻟﱰاﻧﺰﺳﺘﻮرات اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ
ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻖ ﻳﺘﺒﻊ
”ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر“ ﺣﺴﺐ املﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ،
وﻫﻮ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻛﻞ ﺳﻨﺘني.

 6-1-1التكيف مع التغريات الديمغرافية
يف حني يتواصل تزايد سكان العالم ،تتباين معدالت النمو تباينا ً
كبريا ً من منطقة إىل أخرى .وأكرب معدل نمو هو املعدل املسجل

يف البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى ،وهي بلدان
يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام  .28٢٠٥٠لكن
معدالت املواليد يف أوروبا وأمريكا الشمالية ويف رشق آسيا
29
ٌ
وجنوب رشقها
منخفضة .ويؤدي ذلك ،مقرتنا ً بارتفاع
متوسط العمر املتوقع ،إىل ازدياد نسبة املسنني بني سكان هذه
املناطق.

وتلبية االحتياجات األساسية ،وإتاحة الفرص املطلوبة،
ُ
نسبة املسنني
وتعزيز رفاه أعداد أكرب من سكان العالم املتزايدة
بينهم أمو ٌر قد تستنزف املوارد االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
لكن تحسني رأس املال البرشي بإتاحة فرص الحصول عىل
نوعية عالية من التعليم والصحة يعزز يف املقابل القدرة عىل
املجابهة يف العالم .ويف معظم البلدان ،تتميز الفئات األصغر سنا ً
من السكان بأنها أحسن تعليما ً من الفئات األكرب سناً ،مما يعني
أن رأس املال البرشي سيعرف تقدما ً يف املستقبل.30
ومعدالت الخصوبة والوفيات انخفضت تاريخيا ً بالتزامن
مع ارتفاع مستويات تعلم النساء والفتيات وتزايد الفرص
االقتصادية املتاحة أمامهن .ومن ثم ،يُتوقع أن يكون للتقدم
الحايل يف رأس املال البرشي تأثري يف ما ستكون عليه يف املستقبل
أعداد السكان يف العالم وتركيبتهم العمرية.

 2-1التقدم املحرز حتى اآلن
خطة عام  2030هي بمثابة دليل معياري يُرشد كذلك إىل سبل
العمل .فالخطة تُحدد األولويات اإلنمائية وتسعى إىل تحقيقها،
وتقتيض يف الوقت نفسه االتساق فيما بني جميع مجاالت
وقطاعات السياسة العامة من جهة والقطاعات من جهة أخرى،
عىل كل من الصعيد املحيل واإلقليمي والوطني وعرب الوطني.
ومنذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة ،اتخذت مبادرات
إيجابية عديدة .فقد بدأت البلدان يف إدماج تلك األهداف يف
خططها واسرتاتيجياتها الوطنية ،وأقام العديد منها هياكل
تنسيقية يف سبيل التنفيذ املتسق لها .31وأشار  35استعراضا ً
من االستعراضات الوطنية الطوعية املقدمة خالل دورات
املنتدى السيايس الرفيع املستوى لألعوام  2016و2017
و ،2018والبالغ عددها  110استعراضات ،إىل أن البلدان
اتخذت تدابري محددة للربط بني أهداف التنمية املستدامة
وميزانياتها أو إىل أنها تنظر يف اتخاذ تدابري من هذا القبيل.32

وهذه خطوة هامة ،ألن إدماج أهداف التنمية املستدامة يف
امليزانيات الوطنية من شأنه أن يحسن الربمجة .وأقام عدد من
البلدان هياكل تنسيقية لضمان التنفيذ املتسق ألهداف التنمية
املستدامة يف مختلف القطاعات .واتخذت أيضا ً مبادرات محورها
الطبيعة ،وتعلقت عىل األخص بتغري املناخ أو باستخدام األرايض
أو باملحيطات .كما بدأت فئات هامة من القطاع الخاص يف التخيل
عن األساليب املعتادة لتدبري األمور ،وتمثل ذلك عىل سبيل املثال يف
اعتماد معايري لالستدامة وإعداد تقارير عنها .33ويف الوقت نفسه،
يتزايد استنفار املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية لصالح
التنمية املستدامة.
ودعم هذه الجهود مع مرور الوقت من شأنه أن يسهم
بشكل كبري يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .غري أن الجهود
التي بذلت مبدئيا لم تنقض بعد العديد من االتجاهات السلبية
التي تعوق التقدم نحو تحقيق التنمية املستدامة .ومن املفروض
أن يثري النجاح املحدود يف تنفيذ خطة عام  ٢٠٣٠مخاوف
شديدة ،بل يجب عىل املجتمع الدويل أن يعتربه ناقوس خطر.
فال يزال هناك الكثري مما يلزم القيام به وبرسعة إلحداث
ُ
فالسياسات التي تعيق ذلك ينبغي
التغيريات الجذرية الالزمة:
نقضها أو تعديلها عىل وجه الرسعة ،وأوج ُه التقدم التي تحققت
مؤخرا ً والتي تعزز عىل نحو شامل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ينبغي تحقيق املزيد منها عاجالً.
 1-2-1أين وصلنا وما الذي يمكننا توقعه
يمكننا إدراك املطلوب فعلُه ،نطاقا ً وحجماً ،إذا ما نظرنا يف
معدالت إحراز التقدم صوب تحقيق الغايات العددية (انظر
اإلطار  )٣-١املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة .34فمعدل إحراز
التقدم نحو تحقيق كل غاية  -عىل افرتاض بقائها دون تغيري -
يمكن استخدامه لتقدير ما إذا كانت الغاية ستتحقق ،وإذا تبني
أنها لن تتحقق ،يمكن تقدير مدى االقرتاب من تحقيقها بحلول
عام  .٢٠٣٠ويرد يف الجدول  1-1بيان للحالة الراهنة عىل
الصعيد العاملي ملؤرشات مختارة تتوفر بيانات كافية عنها حالياً.
وما يرد يف الجدول مستم ّد يف أغلبه من قاعدة البيانات التي
تستخدم يف إعداد تقارير األمني العام املرحلية السنوية عن أهداف
التنميةاملستدامة)35(.
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٩

اإلطار ٣-١
إطار الرصد العاملي
مح ّد ٌد يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030ما عدده  17هدفا ً من أهداف التنمية املستدامة و 169غاية .ويتسنى
تتبّع التقدم املحرز صوب تحقيق هذه األهداف عىل الصعيد العاملي بفضل مؤرشات تُحدد وتُقاس باستمرار يف جميع
البلدان .وقد وضع فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة إطارا ً عامليا ً للمؤرشات
وافقت عليه اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورتها الثامنة واألربعني يف آذار/مارس  ،٢٠١٧واعتمدته الجمعية
العامة يف تموز/يوليه .٢٠١٧

١٠

ويتضمن اإلطار العاملي  ٢٣٢مؤرشا ً يف الوقت الحايل ،واملؤرشات مصنفة ضمن ثالثة مستويات بحسب املستوى الذي
بُلغ فيها يف وضع منهجياتها وتوفري البيانات عنها .واملؤرشات املصنفة ضمن املستوى األول هي مؤرشات محددة
جيدا ً ويُجمع ما يكفي من البيانات عنها بانتظام عىل الصعيد القطري من أجل إعداد تقارير عاملية موثوقة عنها يف
الوقت املناسب؛ أما املؤرشات املصنفة ضمن املستوى الثاني هي أيضا ً مؤرشات محددة جيدا ً لكن ال يُجمع ما يكفي
من البيانات عنها بانتظام عىل الصعيد القطري؛ بينما املؤرشات املصنفة ضمن املستوى الثالث هي مؤرشات ال يزال
تحديدها ووضع منهجياتها أو معايريها قيد اإلنجاز.
وتزايد ،بمرور الوقت ،عدد املؤرشات املنتقلة إىل املستوى األول ،أما املؤرشات الباقية يف املستوى الثالث فيجري إحراز
تقدم يف تعزيز أسسها املفاهيمية واملنهجية .ويف أيار/مايو  ،2019كان تصنيف املؤرشات البالغ عددها  232مؤرشا ً
عىل النحو التايل 104 :مؤرشات ضمن املستوى األول ،و 88مؤرشا ً ضمن املستوى الثاني ،و 34مؤرشا ً ضمن املستوى

الثالث ،و 6مؤرشات مصنفة ضمن مستويات متعددة (أي أن عنارص املؤرش املختلفة مصنفة ضمن مستويات
مختلفة) .35ونسبة املؤرشات ضمن كل مستوى تختلف باختالف األهداف (انظر أدناه):
املﺴﺘﻮى اﻷول
ﺻﻔﺮ

املﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
٪١٠

املﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
٪٢٠

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
٪٤٠
٪٣٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

٪٩٠

٪١٠٠

اﻟﻬﺪف ١
اﻟﻬﺪف ٢
اﻟﻬﺪف ٣
اﻟﻬﺪف ٤
اﻟﻬﺪف ٥
اﻟﻬﺪف ٦
اﻟﻬﺪف ٧
اﻟﻬﺪف ٨
اﻟﻬﺪف ٩
اﻟﻬﺪف ١٠
اﻟﻬﺪف ١١
اﻟﻬﺪف ١٢
اﻟﻬﺪف ١٣
اﻟﻬﺪف ١٤
اﻟﻬﺪف ١٥
اﻟﻬﺪف ١٦
اﻟﻬﺪف ١٧

وعملية وضع مؤرشات املستوى الثالث هي عملية تقنية ،إنما قد ّ
تتوقف أيضا ً عىل ما تحقق من توافق يف اآلراء بشأنها
يف منتديات أخرى .فعىل سبيل املثال ،أكثر من  ٥٠يف املائة من مؤرشات الهدف ( ١٣تغري املناخ) هي يف املستوى
الثالث .ويتم استخدام املؤرشات املتعلقة باملناخ املتاحة حاليا ً كبدائل لرصد الغايات املندرجة ضمن الهدف  ،١٣بينما
تواصل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وض َع طرائق لقياس الغايات.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ووفقا ً لقرار الجمعية العامة  ،٣١٣/٧١ستستعرض اللجنة اإلحصائية إطار املؤرشات العاملي استعراضا ً شامالً يف
دورتها الحادية والخمسني املقرر عقدها يف آذار/مارس  .٢٠٢٠وسيتيح االستعراض الشامل الذي سينجز يف عام
 ٢٠٢٠فرصة لتحسني إطار املؤرشات بما يعزز الرصد العاملي ألهداف التنمية املستدامة.
الجدول ١-1
ً
التوقعات عن مدى البُعد عن تحقيق غايات مختارة بحلول ( ٢٠٣٠استنادا إىل االتجاهات الحالية)
Distance from reaching the target by 2030 without transformation

اﻟﻬﺪف

ﺑﻔﺎرق  ٥ﰲ املﺎﺋﺔ

اﻟﻬﺪف ١
اﻟﻬﺪف ٢
اﻟﻬﺪف ٣

 ٢-٣وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 ٢-٣وﻓﻴﺎت املﻮاﻟﻴﺪ

اﻟﻬﺪف ٤

 ١-٤اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

 ١٠–٥ﰲ املﺎﺋﺔ

اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

< ١٠ﰲ املﺎﺋﺔ

 ١-١اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ املﺪﻗﻊ

 ٣-١اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

 ١-٢اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺠﻮع
)ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ(

 ٢-٢اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )اﻟﺘﻘﺰم(
 ٥-٢اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻴﻨﻲ
*
-٢أ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ

 ٦-٤إملﺎم اﻟﻴﺎﻓﻌني واﻟﺒﺎﻟﻐني
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

 ٢-٤اﻟﻨﻤﺎء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة
 ١-٤اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
 ٣-٤اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
 ٥-٥ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأة ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻬﺪف ٦

 ٢-٦اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ اﻵﻣﻨﺔ
)ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻐﻮط ﰲ اﻟﻌﺮاء(

 ١-٦اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب املﺪارة
ﺑﺄﻣﺎن
 ٢-٦اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ املﺪارة ﺑﺄﻣﺎن

اﻟﻬﺪف ٧

 ١-٧اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 ٢-٧اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ املﺘﺠﺪدة
 ٣-٧ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻬﺪف ٨

اﻟﻬﺪف ١٠
اﻟﻬﺪف ١١

١١

 ١-٣اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ
 ٤-٣اﻟﻮﻓﻴﺎت املﺒﻜﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻷﻣﺮاض ﻏري املﻌﺪﻳﺔ

اﻟﻬﺪف ٥

اﻟﻬﺪف ٩

 ٢-٢اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )اﻟﺒﺪاﻧﺔ(

*

 ٧-٨ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل
 ٥-٩ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
)اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ(

 ٥-٩ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ )ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜني(

-١٠ج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت املﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺪﺧﻞ

*

 ١-١١ﺳﻜﺎن املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ
*
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ

اﻟﻬﺪف ١٢

 ٢-١٢اﻟﺒﺼﻤﺔ املﺎدﻳﺔ املﺨ ﱠﻠﻔﺔ
ﰲ املﻄﻠﻖ واﻻﺳﺘﻬﻼك املﺎدي املﺤﲇ

اﻟﻬﺪف ١٣

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
*
ﻗﻴﺎﺳﺎ ً إﱃ أﻫﺪاف اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ

اﻟﻬﺪف ١٤

 ١-١٤ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺪﻫﻮر املﻴﺎه اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
 ٤-١٤اﻟﺼﻴﺪ املﻔﺮط

*

*
 ٥-١٥ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
 ٧-١٥اﻟﺼﻴﺪ ﻏري املﴩوع ﻟﻸﺣﻴﺎء
اﻟﱪﻳﺔ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ

اﻟﻬﺪف ١٥
اﻟﻬﺪف ١٦

*

 ٩-١٦ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ املﻮاﻟﻴﺪ

**

مالحظة :ترد مؤرشات مختارة فقط .فالهدف  ١٧من أهداف التنمية املستدامة ال يرد يف الجدول ألنه يتألف من مجموعة واسعة من املؤرشات التي يتعذر أن تُدرك بسهولة باستخدام منهجية
تقييم مدى البعد عن تحقيق الغايات .وتستند تقديرات مدى البعد عن تحقيق الغاية بحلول عام  ٢٠٣٠إىل القيمة املتوقع أن يبلغها يف عام  2030املؤرش املقابل لها .والتوقعات مبنية
عىل اتجاهات فرادى املؤرشات التي هي أكثر االتجاهات مالءمة يف ظل مستوى البيانات املتاحة.
* 		 الهدف الكمي لعام  ٢٠٣٠غري محدد يف إطار مؤرشات أهداف التنمية املستدامة؛ والغايات هي غايات مقدرة.
** 		 يستند التقييم إىل مؤرشات غري مندرجة يف إطار مؤرشات أهداف التنمية املستدامة؛ ومؤرش التفاوت يف الدخل مبني عىل بيانات مستمدة من استقصاءات أرس معيشية.
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وعىل الصعيد العاملي ،يرسم الجدول  1-1وتقييمات أخرى
متعددة (انظر اإلطار  ،)٤-١وتقييم توقعات البيئة العاملية لعام
 ،)GEO-6( ٢٠١٩وتقريرا الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ لعامي  2018و ،2019وتقرير املنرب الحكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،وآخر تقرير للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة
التصحر ،صور ًة مماثلة تتيح الخروج باستنتاجات عامة.36

١٢

ويتبني من قراءة بسيطة أن العديد من أهداف خطة عام
 2030يُفرتض ،بنا ًء عىل معدالت التقدم الحالية ،أن باملقدور
تحقيقها بحلول عام  ،٢٠٣٠وهذه األهداف هي تلك املشار يف
الجدول  1-1إىل أنها بعيدة بفارق  5يف املائة عن التحقق ،ومنها
الحد من وفيات األطفال والتحاق جميع األطفال باملدارس
االبتدائية .ويمكن تحقيق أهداف أخرى أيضا ً ببذل مزيد من
الجهد ،وهذه األهداف هي تلك املشار يف ذلك الجدول إىل أنها
بعيدة بفارق يرتاوح من  5إىل  10عن التحقق ،مثل القضاء عىل
الفقر املدقع ،والقضاء عىل الجوع ،وضمان حصول الجميع عىل
الكهرباء ،والقضاء عىل التغوط يف العراء ،وإملام اليافعني والبالغني
بالقراءة والكتابة ،واملستويات املرغوب أن يبلغها اإلنفاق عىل
البحث والتطوير العلميني.
غري أن هذه التوقعات البسيطة ال تأخذ يف الحسبان
التعقيدات املحتملة .ومع االقرتاب من تحقيق الغايات ،قد تبدأ
معدالت التقدم يف تحقيقها يف التباطؤ ،ولذلك فإن التنبؤات
املبنية عىل املعدالت السابقة ستكون توقعات شديدة التفاؤل.

فعىل سبيل املثال ،خلُص تقرير البنك الدويل لعام  2018إىل أن
معدل الفقر املدقع انخفض يف املتوسط يف فرتة الخمسة وعرشين
سنة املمتدة من عام  1990إىل عام  2015بمعدل نقطة مئوية
واحدة يف السنة .لكن يف الفرتة املمتدة من عام  ٢٠١٣إىل عام
 ٢٠١٥انخفض بمعدل أقل من نقطة مئوية واحدة .37ويمكن
مالحظة نمط مماثل فيما يتعلق بااللتحاق باملدارس االبتدائية؛
فبعد فرتة طويلة من االنخفاض الحاد ،بدأ املعدل يف االستقرار
مع االقرتاب من الهدف النهائي وهو التحاق جميع األطفال
(انظر الشكل .)3-1
وذلك االنخفاض يف معدالت التقدم يبدو عىل مؤرشات أخرى
كذلك ،وال سيما عند االقرتاب من تحقيق غاية تتمثل يف القضاء
النهائي عىل أمر ما .ويرجع ذلك ربما ألن الوصول إىل الفئات
التي تركها الركب وراءه أصعب بكثري من الوصول إىل غريها أو
ألن هذه الفئات تعاني من أوجه حرمان متعددة تتجاوز الهدف
املحدد من أهداف التنمية املستدامة وتتطلب العمل عىل مسائل
أخرى تكون بطبيعتها مستعصية .38فعىل سبيل املثال ،معظم
من يعيشون يف فقر مدقع يزداد تر ّكزهم يف مناطق تجمع بني
عدة عوامل ،كأن تكون مناطق تشهد نزاعات وحيث املؤسسات
ضعيفة ومعدالت النمو السكاني مرتفعة .39ويف هذه السياقات،
من الرضوري بذل جهود استثنائية لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة.40

الشكل ٣-١
األطفال غري امللتحقني باملدارس
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٦٠٫٦

٪

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٧٫٨
١٨٫٦
٨٫٩

٪

٪

٢٠١٧

٢٠١٠

٢٠٠٠

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

١٩٩٠

١٩٨٠

١٩٧٠

٪

واملجموعة الثانية من الغايات هي تلك التي تكون فيها
االتجاهات يف املؤرشات املختارة عىل املسار املنشود ،لكن التقدم
ّ
تتحقق .فحسب ما يرد يف
فيها من البطء بحيث ال يمكن أن
الجدول  ١-١عىل سبيل املثال ،يتواصل انخفاض معدالت
الوفيات النفاسية ،لكن مستوى التقدم لم يبلغ سوى نصف
املعدل الالزم لتحقيق الغاية .والحال نفسه ينطبق عىل الغايات
املتعلقة بسوء التغذية لدى األطفال ،والحصول عىل مياه الرشب
املأمونة وخدمات الرصف الصحي ،ونسبة مصادر الطاقة

املتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة ،والنماء يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،وااللتحاق بمرحلة ما بعد التعليم االبتدائي .وتشمل
غايات أخرى ضمن تلك الفئة بعض الظروف الالزمة للقضاء
عىل أشكال من الحرمان والحد من أوجه التفاوت .فعىل سبيل
املثال ،هناك ّ
تحسن يف النسبة املئوية للسكان املتاحة لهم خدمات
الحماية االجتماعية أو تسجيل املواليد ،ولكن من الواضح أن
معدالت التقدم غري كافية لتحقيق الغاية املتوخاة وهي إتاحة
)50()49()48()47()46()45()44()43()42()41
تلك الخدمات للجميع.

اإلطار ٤-١
تقييمات أخرى للتقدم
أتاح العديد من املؤلفني تقييمات بديلة الحتماالت تحقيق أهداف التنمية املستدامة عىل كل من الصعيد العاملي
واإلقليمي والقطري ،واستخدم بعضهم مؤرشات تتجاوز تلك املدرجة يف إطار املؤرشات العاملي .ويف حني تتباين
املنهجيات املتبعة من جهة والنتائج بعينها من جهة أخرى ،تتفق التقييمات البديلة بوجه عام عىل أن العديد من
ّ
تتحقق بناء عىل االتجاهات الحالية .فعىل سبيل املثال ،خلُصت إحدى الدراسات إىل أن  5غايات فقط من
الغايات لن
41
ّ
الغايات املتعلقة بالصحة التي يجري قياسها حاليا ً وعددها  24غاية
ستتحقق عىل األرجح ؛ وأفادت دراسة أخرى
بأن  44بلدا ً حيث عدد السكان يتجاوز مليون نسمة لن تتمكن من بلوغ األهداف املتعلقة بالتعليم الثانوي42؛ بينما
خلصت دراسة أخرى إىل أن تحقيق  22مؤرشا ً من املؤرشات املتصلة بالبيئة وعددها  93مؤرشا ً يسري يف االتجاه
الصحيح ،لكن فيما يخص املؤرشات املتبقية وعددها  71مؤرشا ً إما ال يوجد ما يكفي من البيانات أو تُشري االتجاهات
إىل أنها لن تتحقق.43
وعىل الصعيد اإلقليمي ،بحثت إحدى الدراسات يف احتماالت بلوغ كل هدف من أهداف التنمية املستدامة يف املناطق
الرئيسية الخمس التي حددتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -وهي منطقة الواليات املتحدة
األمريكية؛ ومنطقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (باستثناء الواليات املتحدة)؛ ومنطقة الصني؛
ومنطقة الربازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا وعرشة اقتصادات ناشئة أخرى ،ومنطقة بقية العالم .وخلصت
الدراسة إىل أن منطقة الواليات املتحدة ومنطقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنطقة الصني هي
املناطق التي ستحقق عىل األرجح العديد من أهداف التنمية املستدامة ،مثل تلك املتعلقة بالجوع والصحة والتعليم
واملياه النظيفة وخدمات الرصف الصحي ،والصناعة واالبتكار والبنية التحتية .أما منطقة الربازيل وروسيا والهند
وجنوب أفريقيا وعرشة اقتصادات ناشئة أخرى ،ومنطقة بقية العالم ،فهما منطقتان من غري املرجح أن تحققا أي
أهداف من أهداف التنمية املستدامة ،لكن من املرجح أن تكون منطقة الربازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا
وعرشة اقتصادات ناشئة أخرى أقرب إىل تحقيق الغايات من منطقة بقية العالم .ومن املرجح أن تظل جميع املناطق
يف فئة األبعد عن تحقيق األهداف املتعلقة بانعدام املساواة ،واالستهالك واإلنتاج املسؤولني ،44والطبيعة (املناخ،
الحياة عىل األرض ،الحياة يف املياه) 45وخلصت دراسة أخرى 46إىل أن مستوى التغيري املطلوب لبلوغ أهداف التنمية
املستدامة يتباين تباينا ً كبريا ً فيما بني املناطق والبلدان النامية :ويرجح أن تكون البلدان األفريقية الواقعة جنوب
الصحراء الكربى األكثر تخلفا ً عن الركب ،بينما يرجح ُّ
تحقق تقدم أكرب بكثري يف مختلف أنحاء جنوب آسيا ورشقها
واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية.
وفيما يتعلق بالتقييمات والتوقعات عىل مستوى البلدان ،خلصت إحدى الدراسات يف عام  ٢٠١٩إىل عدم وجود أي
بلد عىل املسار الصحيح نحو تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة بحلول  .٢٠٣٠واختلف مدى توافر البيانات من
بلد إىل آخر ومن هدف إىل آخر ،لكن ما من هدف خلص إىل أن أكثر من  ٥٠يف املائة من البلدان عىل املسار الصحيح
لبلوغه بحلول .47٢٠٣٠
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري

١٣

ومما يبعث أكثر عىل القلق الغايات التي حتّى اتجاهاتها
األخرية ال تسري يف االتجاه الصحيح ،وذلك إما ألن تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة لم يتدارك التدهور املوجود من قبل ،أو ألن تعايف
العالم من أزمة عام  ٢٠٠٨االقتصادية أعاد إىل الواجهة اتجاهات
سلبية كانت قد تباطأت حينئذ ،مثل البدانة ،وانعدام املساواة،
وانبعاثات غازات الدفيئة ،وتدهور األرايض ،وفقدان التنوع
البيولوجي ،واالتجار باألحياء الربية ،والبصمة املادية املخ َّلفة يف
املطلق ،والصيد املفرط ،وتدهور املياه الساحلية .والعديد من تلك
الغايات ،التي حتى اتجاهاتها ال تسري يف االتجاه الخاطئ ،هي
غايات ذات أهمية كبرية .فهي ال تمثل فحسب اتجاهات يستعيص
تغيريها ،بل تجعل أيضا ً من الصعب بلوغ أهداف التنمية

١٤

املستدامة والغايات األخرى ،وتفعل ذلك أحيانا ً بشكل ينتقل
تأثريه من جانب إىل آخر من جوانب خطة عام .2030
وتندرج أربعة اتجاهات بالتحديد ضمن تلك الفئة ،وهي:
تزايد أوجه انعدام املساواة ،وتغري املناخ ،وفقدان التنوع
البيولوجي ،وتزايد حجم النفايات من األنشطة البرشية بدرجة
تفوق استطاعة القدرات املوجودة للتعامل معها .والخطري يف
األمر أن تحليالت منجزة مؤخرا ً تشري إىل أن بعض االتجاهات
تنذر بتجاوز نقاط تحول ،مما سيفيض إىل تغيريات جذرية يف
أحوال النظام األريض عىل نحو ال رجعة فيه وال يمكن تداركه يف
حدود زمنية مجدية للمجتمع (انظر اإلطار .)٥-١

اإلطار ٥-١
نقاط التحول
نقطة التحول هي نقطة حرجة يف عنرص من عنارص النظام األريض قد تؤدي اضطرابات بسيطة فيها إىل االنتقال من
حالة قارة إىل أخرى .وقد ال يكون االنتقال مفاجئا ً بالرضورة؛ ولكن يستحيل عكسه إذا بدأ ،ويكون التغري الذي يحدث
يف آخر املطاف تغريا ً شديداً .ويُعتقد أن الكثري من عنارص النظام األريض ،مثل جليد القطب الشمايل الصيفي ،والغطاء
الجليدي يف غرينلند والقطب الجنوبي ،وغابات األمازون املطرية ،هي عنارص لها نقاط تحول.
وخري دليل عىل الديناميات الجارية جلي ُد القطب الشمايل الصيفي ،فهو يذوب حاليا ً برسعة نتيجة تغري املناخ .ومع
ذوبان الجليد ،تصبح مساحات أكرب من منطقة املحيط أظلم ومن ثم تستوعب املزيد من ضوء الشمس ،مما يزيد من
االحرتار العاملي ويسارع وترية الذوبان .ونتيجة لذلك يزداد احرتار القطب الشمايل بوترية أرسع بكثري من بقية
العالم .ونقطة التحول بالنسبة لجليد القطب الشمايل الصيفي ستكون هي بلوغ درجة الحرارة مستوى حرجا ً
يصبح الذوبان بعده رسيعا ً وال رجعة فيه .وتشري بعض التقديرات إىل أن ذوبان الجليد عن آخره لن يستغرق سوى
 10سنوات بعد بلوغ نقطة التحول.
وزياد ُة انبعاثات غازات الدفيئة يف الغالف الجوي واالحرتا ُر اللذان يتسببان يف ذوبان جليد القطب الشمايل الصيفي
قد تكون لهما آثار معقدة أيضا ً يف نظم أخرى ،فعىل سبيل املثال ستتسبّب انبعاثات غاز امليثان الناتجة عن ذوبان
األرايض الدائمة التجمد يف تفاقم تغري املناخ؛ وذوبان الغطاء الجليدي يف غرينلند؛ وحدوث تغريات يف تيارات املحيطات؛
وتحمض املحيطات؛ ووقوع ظواهر جوية شديدة؛ وتسارع فقدان التنوع البيولوجي.
وكل أثر من هذه اآلثار قد يؤدي إىل تحوالت يف العنارص األخرى من النظام األريض ،وسيج ّر كل تحول تحوال ً آخر يف
دائرة مفرغة ستفيض بعد سلسلة متتالية من التحوالت إىل أن يتغري حا ُل العديد من العنارص تغريا ً جذرياً .وسيستحيل
عكس هذه التحوالت يف حدود زمنية مجدية للمجتمع .ومن الصعب تحديد النقطة التي ستبدأ فيها هذه التحوالت يف
التسارع ،ولكن سيناريوهات متعددة ومختلفة ترجح حدوثها.
ومن املحتمل إبقاء النظام األريض يف حالته الراهنة باتخاذ تدابري كالحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز بالوعات
الكربون من أجل تحقيق صايف انبعاثات صفري .لكن الحيز الزمني الذي يلزم أن تطبق فيه هذه التدابري ربما
يكون قصريا ً.48
 ٢-٢-١املناطق والفئات السكانية
يمكن أن تختلف فرادى البلدان ،وكذلك تصنيفاتها وفقا ً
للبارامرتات اإلقليمية أو غريها ،اختالفا ً كبريا ً يف التحديات التي
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

تواجهها عىل الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وسوف يأتي هذا التقرير عىل بيان هذه التحديات بإيجاز شديد؛
كما ترد دراسات تحليلية بمزيد من التفصيل يف التقارير

اإلقليمية التي تتناول أهداف التنمية املستدامة ويف االستعراضات
الوطنية الطوعية.

اإلطار 6-1
الدول الجزرية الصغرية النامية

انظر عىل سبيل املثال التحديات الخاصة التي تواجهها الدول
الجزرية الصغرية النامية (انظر اإلطار  )6-1وأقل البلدان نموا ً
(انظر اإلطار .)7-1

49

تعترب األمم املتحدة ،ابتداء من عام  ،1992أن الدول الجزرية الصغرية النامية تمثل حاالت خاصة للتنمية املستدامة
بسبب املزيج من مواطن الضعف التي تتفرد بها  -سواء كانت تقع يف منطقة البحر الكاريبي أو يف املحيط الهادئ
أو املحيط األطليس أو املحيط الهندي .وتشمل السمات التي تتميز ما ييل:
eحجمها الصغري؛
eبُعدها عن املراكز التجارية العاملية؛
eاقتصاداتها غري املتنوعة التي تسفر عن سهولة تأثرها بالصدمات االقتصادية ،وارتفاع عبء ديونها؛
eالطابع امللح للتصدي آلثار تغري املناخ ،بما يف ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر ،وزحف املياه املالحة،
وتحمض املحيطات ،والعواصف األكثر تواترا ً وشدة.
ويحظى الفرد يف العديد من الدول الجزرية الصغرية النامية بنصيب مرتفع نسبيا ً من الناتج املحيل اإلجمايل ،األمر
الذي يمكن أن يعوق حصولها عىل التمويل برشوط ميرسة وغري ذلك من املساعدات اإلنمائية .ولكن بالنظر إىل ما
تواجهه هذه الدول من تحديات هيكلية ،فقد طالب الكثريون باستخدام معايري بخالف الناتج املحيل اإلجمايل ،عند
البت يف مسألة أهلية الحصول عىل تلك املساعدات.
وتقف الدول الجزرية الصغرية النامية أيضا ً يف طليعة الدول التي تكافح تغري املناخ؛ فقد عمل بعضها كقيادة معنوية
يف الحث عىل تحقيق أهداف أكثر طموحا ً للتخفيف من آثار تغري املناخ ،واتباع نُهُ ج شمولية ومبتكرة للتكيف مع املناخ،
والتعويض عن الخسائر واألرضار.
وثمة عقبة أخرى تواجه الدول الجزرية الصغرية النامية وهي االفتقار إىل بيانات مفصلة عالية الجودة .وحتى عند
وجود البيانات ،فإن الحجم الصغري لسكان هذه الدول غالبا ً ما يجعل من الصعب استخدام القياسات النموذجية
للبيانات يف تتبع التقدم املحرز يف مجموعة متنوعة من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة.
ويرد يف ما ييل أكثر التحديات شيوعا ً التي تواجهها الدول الجزرية الصغرية النامية:
eالتقلبية املناخية وارتفاع مستوى سطح البحر؛
eضعف القدرة عىل مجابهة املخاطر الطبيعية؛
eمحدودية الخيارات من حيث نوعية املياه العذبة وكميتها؛
eضآلة قاعدة املوارد األمر الذي يحرمها من فوائد وفورات الحجم؛
eصغر األسواق املحلية واالعتماد الشديد عىل بعض األسواق الخارجية والبعيدة؛
eارتفاع التكاليف الثابتة للقطاع العام وارتفاع التكاليف الفردية املتصلة بالهياكل األساسية املدنية؛
eانخفاض أحجام االتجار الدويل وعدم انتظامها؛
eشدة التقلب يف النمو االقتصادي؛
eمحدودية الفرص املتاحة للقطاع الخاص وما يقابل ذلك من اعتماد اقتصادي كبري عىل القطاع العام؛
eهشاشة البيئات الطبيعية؛
eقابلية الترضر جراء تقلبات األسعار أو توافر الواردات الغذائية؛
eارتفاع املديونية وضيق الحيز املايل املتاح.
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري
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اإلطار 7-1
أقل البلدان نموا ً
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تمثل خطة عام  2030مرشوعا ً عاملياً ،اعتمدته جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها  193دولة ،كما
تمثل التزاما ً عامليا ً بتحويل عاملنا .غري أن بعض مجموعات البلدان يواجه تحديات خاصة تتطلب مضاعفة املشاركة
والدعم من جانب املجتمع الدويل .وأقل البلدان نموا ً هي الدول األعضاء البالغ عددها  43دولة التي لديها أعىل
مستويات الفقر والحرمان يف العالم .ويمكن رؤية قابليتها للترضر عرب جميع أهداف التنمية املستدامة.

١٦

وتضم أقل البلدان نموا ً  12يف املائة من سكان العالم ،ولكنها ال تمثل سوى  2يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل
العاملي و 1يف املائة من التجارة العاملية .وكان نمو الناتج املحيل اإلجمايل للفرد الواحد فيها  4.5يف املائة يف عام
 ،2017ويتوقع أن يبلغ  5.7يف املائة يف عام  ،2020أي أقل من  7يف املائة مما نصت خطة عام  .2030وتعوّل أقل
البلدان نموا ً يف كثري من األحيان عىل عدد محدود من صادرات السلع األساسية ،ما يجعلها شديدة التأثر بالصدمات،
وهي يف الوقت الحايل بعيدة عن املسار الصحيح فيما يتعلق بالغاية املتصلة بالهدف  9واملتمثلة يف مضاعفة ما تسهم
به الصناعة التحويلية يف الناتج املحيل اإلجمايل بحلول عام  .2030ويشتد العجز تحديدا ً يف قطاعات التكنولوجيا
العالية واملتوسطة .وتمثل تلك القطاعات  47.4يف املائة من إنتاج الصناعات التحويلية يف أمريكا الشمالية وأوروبا،
إال أنها ال تمثل سوى  10.4يف املائة منها يف أقل البلدان نمواً.
وتتأخر أقل البلدان نموا ً عن مجموعات البلدان األخرى يف غايات أخرى كثرية أيضاً؛ إذ ترتفع فيها ،عىل سبيل املثال،
معدالت األمراض املناطق املدارية املهملة ،والعنف البدني و/أو عنف العشري الجنيس ،وتقل أعداد املوظفني الطبيني
والنساء يف املناصب اإلدارية ،ومعدالت الوصول إىل اإلنرتنت والحصول عىل التعليم ما قبل االبتدائي .ويقل االحتمال
بأن يحصل األفراد يف أقل البلدان نموا ً عىل الكهرباء ( 51يف املائة يف عام  ،2017مقابل املعدل العاملي البالغ  88.8يف
املائة) أو عىل مرفق أسايس لغسل اليدين يف املنزل ( 34يف املائة ،مقابل املعدل العاملي البالغ  60يف املائة ).
إال أنه ال يزال ثمة مجال للتفاؤل؛ إذ يعمل مرصف التكنولوجيا ألقل البلدان نمواً ،الذي أنشئ عام  ،2018إثر الدعوة
الواردة يف برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا ً وخطة عام  ،2030عىل إتاحة موارد العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار للمؤسسات واألفراد يف أقل البلدان نموا ً وعىل تعزيز النظام اإليكولوجي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار فيها.
وعالوة عىل ذلك ،تخطو هذه البلدان خطوات قوية يف مجال العمل املناخي؛ ففي املؤتمر الثاني والعرشين لألطراف يف
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،املنعقد يف مراكش باملغرب ،يف عام  ،2016أعلن  24بلدا ً من أقل البلدان
نمواً ،هي البلدان األعضاء يف منتدى البلدان املعرضة لخطر تغري املناخ ،أنها ستنتقل للعمل عىل الطاقة املتجددة بنسبة
 100يف املائة بحلول عام .2050
وعىل املستوى اإلقليمي أيضاً ،هناك بعض الخصائص العامة
التي تتسم بالوضوح .ففي أفريقيا ،تندرج الغايات املتعلقة
بالفقر واألمن الغذائي وصحة األمهات والتعليم يف إطار أكرب
التحديات .51ويتزايد أيضا ً عدد الشباب الباحثني عن العمالة
عىل خلفية ضآلة عدد الفرص املتاحة  -فهناك ما بني 12-10
مليون شاب يسعون لاللتحاق بالقوى العاملة كل عام،
ويتنافسون عىل حوايل  3.7ماليني وظيفة فقط.53 ،52
ويف املنطقة العربية ،تتعلق التحديات بالنزاعات املستمرة يف
الجمهورية العربية السورية واليمن والتي أدت إىل ارتفاع معدل
الفقر يف املنطقة وزيادة انعدام األمن الغذائي وتأزم التنمية
البرشية .56 ،55 ،54كما تضم املنطقة  14بلدا ً من  20بلدا ً هي
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

األكثر معاناة من اإلجهاد املائي يف العالم .وتتجاوز بطالة
الشباب  30يف املائة ،وتصل إىل  48يف املائة يف صفوف الشابات.57
وأحرزت منطقة آسيا واملحيط الهادئ تقدما ً فيما يتعلق
بالقضاء عىل الفقر ،والتعليم العايل الجودة ،والطاقة املعقولة
التكلفة والنظيفة .58وقد حققت غالبية دول املنطقة بالفعل
تعميم التعليم االبتدائي أو اقرتبت من تحقيقه .59وقد يكون
التحدي الذي تواجهه هو الوصول إىل تلك املجموعات التي
تتعرض أكثر من غريها ،رغم ما تحرزه من تقدم ،لخطر
التخلف عن الركب وكذلك هو استيعاب الرتكيبة السكانية
املتقدمة يف السن.

ويف جنوب آسيا ،كان التقدم بطيئا ً يف مجاالت من قبيل
املساواة بني الجنسني ،وتراجعت املنطقة بعض الخطوات يف
مجاالت من قبيل املياه النظيفة واإلصحاح ،والعمل الالئق،
والنمو االقتصادي ،واالستهالك واإلنتاج املسؤولني.60
ويف أوروبا وغريها من املناطق املتقدمة ،تواجه البلدان
تحديات يف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،مع بقاء
متوسط نصيب الفرد من االنبعاثات أعىل بكثري من املتوسطات
العاملية .وتحتاج البلدان أيضا ً إىل إدارة التحوالت الديمغرافية
وأوجه عدم املساواة ،بما يف ذلك سد الفجوات بني الجنسني
القائمة يف املشاركة يف العمل واألجور .كما يالحَ ظ انخفاض
حصص اليد العاملة من الناتج املحيل اإلجمايل يف البلدان الغنية،
حيث يرتبط بتزايد عدم املساواة.61
وتختلف االتجاهات باختالف الفئات السكانية ،حيث ال تزال
الفئات السكانية الفردية ،من قبيل النساء والفتيات والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية ،من بني فئات أخرى،
تعاني من أوجه الحرمان األساسية .كما يستمر عدم املساواة بني
الجنسني طوال دورة الحياة  -ففرص الفتيات أقل يف التعلم يف
املدارس ،وخاصة يف الفروع العلمية؛ وتواجه النساء عوائق يف
سوق العمل مع انخفاض األجور وانخفاض معدالت املشاركة يف
القوى العاملة؛ كما أن املسنات  -الالئي يتوقع أن يعشن أطول من
الرجال بثالث سنوات ،يف املتوسط  -هن األكثر تأثرا ً بسبب االفتقار
إىل الحماية املتصلة بتوفري الرعاية يف األمد الطويل.64 ،63 ،62
وتشري البيانات إىل أن النساء يعملن نحو ثالثة أضعاف
ساعات العمل غري املدفوعة األجر مقارنة بالرجال .65وتقل
معدالت مشاركة النساء يف القوى العاملة يف العمل املدفوع األجر
( 48.7يف املائة) مقارنة بالرجال ( 75.3يف املائة) ،وتتجاوز
معدالت البطالة بينهن نظريتها بني لرجال بنسبة .661.24
وعالوة عىل ذلك ،فإن فرص النساء والفتيات محدودة بسبب
معايري من قبيل زواج األطفال (الذي يؤثر عىل  650مليون فتاة
وامرأة يف أيامنا هذه)؛ وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (الذي
تتعرض له فتاة واحدة من كل  3فتيات ترتاوح أعمارهن بني
 15و 19عاما ً يف البلدان التي تلجأ إىل هذه املمارسة)؛ وخطر
العنف الجسدي و/أو الجنيس (الذي تتعرض له  20يف املائة
من الفتيات يف سن  15إىل  19يف البلدان التي تتوافر بيانات
عنها) .67ومن شأن اإلرساع يف التقدم نحو تحقيق أهداف
التنمية املستدامة للنساء والفتيات أن يم ّكن نصف سكان
العالم ،وأن يسد بشكل ملحوظ الثغرات املتبقية يف اإلنجاز.
ويعاني أكثر من بليون شخص يف العالم اليوم (ما يقدر
بنحو  15يف املائة من سكان العالم) من اإلعاقة بشكل من
ً
أشكاال مختلفة من
األشكال .68ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة
االستبعاد ،وهم عموما ً يعانون من تدهور يف الصحة ،ومن تدني

التحصيل الدرايس ،وقلة الفرص االقتصادية ،وارتفاع معدالت
الفقر لديهم مقارنة بمن ال إعاقة لديهم .وهذا ما يعزى غالبا ً إىل
افتقارهم إىل الخدمات املتاحة ووجود الكثري من العقبات  -بما
يف ذلك املواقف السلبية واملعتقدات والتحيزات  -التي يواجهونها
يف حياتهم اليومية .وبعد مرور ثالثة عرش عاما ً عىل اعتماد
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف عام  ،2006ال يزال
التقدم املحرز يف تنفيذها عمليا ً محدودا ً للغاية.69
ويبلغ عدد السكان األصليني أكثر من  370مليون شخص يف
حوايل  90دولة (تقديرات  ،)2009إال أن وضعهم ال يزال حرجا ً
يف العديد من أنحاء العالم .وكثريا ً ما يواجهون التمييز
واالستبعاد من جانب السلطة السياسية واالقتصادية ،مع
معدالت مفرطة يف ارتفاعها من الفقر واملرض وضعف التعليم
والعوز .وتشمل التحديات األخرى مصادرة أرايض األجداد
واالنقراض الذي يتهدد اللغات والهويات التقليدية.70
 3-2-1ارتفاع مستوى عدم املساواة
إن خطة عام  2030بأكملها مهددة بسبب ارتفاع مستويات
عدم املساواة يف الدخل والثروة .ومنذ عام  ،1980وعىل الرغم
من تحقيق بعض املكاسب يف الدرجات السفىل من سلم توزيع
الدخل لسكان العالم ،فقد ارتفع مستوى عدم املساواة يف الدخل
ارتفاعا ً حاداً .وبالرغم من أن أفقر  50يف املائة من سكان العالم
قد شهدوا بالفعل ارتفاعا ً ملحوظا ً يف الدخل (بفضل ارتفاع
النمو يف آسيا أساساً) ،فلم يحققوا سوى  12يف املائة من
املكاسب العاملية ،بينما حققت أغنى الرشائح والتي تبلغ نسبتها
 1يف املائة من سكان العالم مكاسب قدرها  27يف املائة .71وكان
السبب وراء تزايد الثروة وعدم املساواة يف الدخل هو الرت ّكز يف
القمة .ففي الثمانينات من القرن املايض ،كان  28يف املائة من
إجمايل الثروة يف حوزة  1يف املائة من السكان هم األغنى يف
العالم ،ولكن بحلول عام  ،2017أصبح بحوزتهم  33يف املائة
منها ،يف حني أن الطبقة الدنيا التي تشكل  75يف املائة ظلت يف
حالة ركود عند نحو  10يف املائة فقط .72وبالنسبة لألفراد
الواقعني بني النقيضني  -وخاصة الطبقات الوسطى يف أوروبا
الغربية والواليات املتحدة  -فقد تميزت هذه الفرتة ،يف أحس
األحوال ،بنمو بطيء للدخل .73ويبني الشكل  4-1الطابع غري
املتناظر للمكاسب املتحققة.
وهذه الزيادة يف حصة الدخل يف أعىل سلم توزيع الدخل عىل
الصعيد العاملي ترتبط بالعديد من العوامل األخرى .ففي
الواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،ورغم أن إنتاجية العمال
تضاعفت منذ الثمانينات من القرن املايض ،فقد ذهبت معظم
املكاسب تقريبا ً إىل املديرين التنفيذيني واملالكني واملستثمرين،
يف حني أن أجور العاملني يف اإلنتاج أو يف وظائف غري إرشافية
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري
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ظلت راكدة .74وقد أسهمت عدة عوامل يف ذلك االتجاه ،بما يف
ذلك العوملة ،وامليكنة ،وتراجع تأثري النقابات ،وركود األجور
الدنيا عىل صعيد االتحاد والواليات .75وقد أدى ذلك إىل تفريغ
سوق العمل بشكل كبري ،مع خلق الوظائف يف املقام األول يف
قطاعي املهارات العالية واملهارات املنخفضة.

١٨

ويتجىل ارتفاع مستوى عدم املساواة أيضا ً يف بلدان ومناطق
أخرى ،فقد الحظ الباحثون زيادة يف تركيز الدخل يف مجموعة
من البلدان مع توجه الرشيحة العليا منها البالغة نسبتها  10يف
املائة نحو حد مرتفع من عدم املساواة يتجاوز فيه معامل جيني
 .7660ويف موازاة ذلك ،ويف حني يبدو أن الدخل عرب البلدان
يتقارب خالل الفرتة من عام  2000إىل عام  ،2010فقد تباطأت
هذه الحركة أو حتى انعكست يف السنوات األخرية ،وخاصة يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مقارنة بباقي مناطق العالم.77
ّ
بالتعقد .ويمكن أن
وتتسم العالقة بني عدم املساواة والرفاه
تمثل املستويات الحالية من عدم املساواة يف الدخل أو الثروة
أنماطا ً تاريخية يف توزيع األصول أو الفرص .وقد تتصل أيضاً،
يف الوقت نفسه ،بالسلوك املوجه نحو املستقبل  -االحتفاظ
بمواقع االحتكار ،من ناحية ،مع تحفيز الجهود الفردية ،من
ناحية أخرى .وال يوجد توافق يف اآلراء العلمية بشأن ما هو أمثل
إلنجاز أهداف التنمية املستدامة ،غري أن هناك أدلة متزايدة عىل
أن املستويات واالتجاهات الحالية تشكل تحديات .وتشري عدة
مسارات بحثية إىل اآلليات التي تظهر من خاللها تلك التحديات.
ويمكن أن يشري ارتفاع مستوى عدم املساواة يف الدخل والثروة
إىل عدم املساواة يف الفرص ،من قبيل عدم املساواة يف الحصول
عىل مستوى جيد من التغذية أو التعليم أو الرعاية الصحية يف
مرحلة الطفولة ،أو التعرض للتمييز املجتمعي .ويمثل عدم
املساواة أيضاً ،عىل مستويات عالية بما فيه الكفاية ،تحديات أمام
الحراك بني األجيال .ويمكن أن تصبح أوجه عدم املساواة مستدامة
بذاتها ،بطرق منها ،عىل سبيل املثال ،الثروة املوروثة أو الوصول
الحرصي إىل التعليم واملهارات من الجودة العالية .78ويف الواليات
املتحدة ،يُنقل إىل جيل األطفال ما يقرب من نصف أوجه عدم
املساواة التي كانت موجودة خالل جيل الوالدين .غري أنه يمكن
للسياسات العامة أن تكون دافعا ً مهما ً للحراك االجتماعي يف دول
من قبيل أملانيا أو الدانمرك ،حيث ال ينتقل سوى ُخمس وسدس
من عدم املساواة يف الدخل ،عىل التوايل ،بني األجيال.79
ويمكن إظهار هذه العالقة من خالل تخطيط تدابري الحراك
بني األجيال ضد عدم املساواة يف الدخل ملجموعة من الدول
الغنية (انظر الشكل  80)5-1ويبني الرسم البياني املعروف
باسم منحنى “غاتسبي” الكبري الكيفية التي يقع بها الحراك
عرب األجيال حينما يرتفع مستوى عدم املساواة.82 ،81
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ويهدد ارتفاع مستوى عدم املساواة داخل البالد التقدم عىل
نطاق أوسع ،ما يجعل النمو االقتصادي أبطأ وأكثر هشاشة.
ونظرا ً ألن األشخاص األقل تعليما ً والذين يعانون من ضعف
إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية يعملون دون إمكاناتهم
الكاملة ،فيمكن أن يرتفع عدم االستقرار االجتماعي ،ما يزيد
من تثبيط االستثمار وتقليل القدرة عىل التعايف من الصدمات.83
ويؤدي ضعف فرص الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة إىل
ارتفاع مستويات عدم املساواة يف النتائج الصحية ،كما أن تدني
الوضع االجتماعي واالقتصادي يف املجتمعات التي تفتقر إىل
املساواة يسهم يف تدهور الصحة من خالل زيادة مستويات
التوتر بشكل مستمر .ومن املؤكد تماما ً أن التوتر يخلف آثارا ً
بيوكيميائية عىل الجسم طوال الحياة.85 ،84
ويمكن أن تؤثر أوجه عدم املساواة األكرب عىل البيئة أيضاً،
حيث قد تكون الرشيحة املوجودة يف أعىل سلم توزيع الدخل
قادرة عىل تحويل التكاليف البيئية ألنماط حياتها وقرارات
االستهالك إىل الرشيحة املوجودة يف أسفل السلم .وهذا ما يمكن
أن يحدث عىل الصعيدين الوطني والدويل عىل السواء .86وتحدث
هذه التحوالت عىل املستوى العاملي يف حالة تغري املناخ حيث
تسهم نسبة  10يف املائة من البلدان التي تتسبب أكثر من غريها
يف انبعاث حوايل  45يف املائة من غاز ثاني أكسيد الكربون يف
العالم ،يف حني أن البلدان املوجودة يف أسفل السلم التي تشكل
نسبة  50يف املائة تسهم بنسبة  13يف املائة من االنبعاثات
العاملية .87وتوجد أيضا ً أنماط مماثلة غري متكافئة عىل
الصعيدين الوطني ودون الوطني.88
وتتعرض البلدان املوجودة يف أسفل سلم توزيع الدخل أكثر
من غريها لخطر مواجهة عواقب تدهور البيئة وفقدان التنوع
البيولوجي ،فقد أشار التقييم األخري لتوقعات البيئة العاملية إىل
أن سبل معيشة أكثر من  70يف املائة من فقراء العالم تستند إىل
املوارد الطبيعية .وعىل الصعيد العاملي ،هناك  29يف املائة من
األرايض متدهور بالفعل ،ما يؤثر عىل حياة وسبل معيشة
 3.2-1.3مليار نسمة ،كما يؤدي يف بعض الحاالت إىل الهجرة
وحتى إىل النزاعات.89
وقد يرتك عدم املساواة آثارا ً سلبية أوسع نطاقا ً عندما تحوِّل
الجهو ُد التي تبذلها البلدان املوجودة يف أعىل السلم للحفاظ عىل
مواقعها املوار َد عن هدفها املتمثل يف ترسيع التحوالت الالزمة
لتحقيق أجندة .2030
 4-2-1تغري املناخ
زادت األنشطة البرشية ،منذ قيام الثورة الصناعية ،من تركيز
غازات الدفيئة ،وبخاصة ثاني أوكسيد الكربون ،يف الغالف
الجوي .وقد أدى وجود تلك الغازات بالفعل يف الغالف الجوي
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عدم املساواة والنمو عىل الصعيد العاملي2016-1980 ،
٪٢٥٠

اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻤﻟﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

٪٢٠٠

٠٫٥

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺛﺮاء ﻧﺴﺒﺔ  ١ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ

٪١٥٠

اﻟﻔﺌﺔ اﻤﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻷدﻧﻰ
وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ٩٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة
وأوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻴﺎﺑﺎن
أﺳﱰاﻟﻴﺎ

٪١٠٠

ازدﻫﺎر اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻦﻴ اﻷﺟﻴﺎل )ﺣﺮاك أﻗﻞ(

٪٢٣٥٫٤١
أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻋﲆ،
وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ١ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻳﺤﻮزون ﻋﲆ  ٢٧ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﻤﻮ

أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻷدﻧﻰ،
وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ٥٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻳﺤﻮزون ﻋﲆ  ١٢ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﻤﻮ

الشكل 5-1
الحراك وعدم املساواة بني األجيال

٠٫٤
أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻛﻨﺪا
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك

٪٥٠

٠٫٣

٠٫٢
ﻓﻨﻠﻨﺪا
٠٫١

٪٠
٩٩٫٩٩٩

٩٩٫٩٩

٩٩٫٩

٩٩

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

٣٥

٣٠
ﺗﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻞ )ﺗﻔﺎوت أﻛﺜﺮ(

٢٥

٢٠

١٠

ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

إىل ارتفاع درجة حرارة األرض بمعدل متوسط قدره حوايل
درجة مئوية واحدة .وترتفع االنبعاثات مرة أخرى عىل مستوى
العالم ،وإذا استمرت االتجاهات الحالية ،فمن املقرر أن يتجاوز
االحرتار العاملي املستوى املرجعي البالغ  1.5درجة مئوية بني
عامي  2030و.902052
تبدو آثار االحرتار عىل الكوكب واضحة بالفعل .فخالل
العقد املايض ،شهد عدد كبري من البلدان أشد سنواته حرا ً عىل
اإلطالق .وأصبحت النازالت املناخية الشديدة من قبيل األعاصري
والفيضانات وحرائق الغابات أكثر حدة.
بل حتى إن ارتفاع درجات الحرارة الذي يقترص عىل 1.5
درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العرص الصناعي يمكن أن
يلحق الرضر بآفاق أهداف التنمية املستدامة ،91ويمارس ضغطا ً
عىل  500مليون شخص من املعرضني بشدة لإلجهاد املائي،
وعىل  4باليني شخص يتعرضون ملوجات الحرارة ،وعىل عرشات
املاليني من األشخاص املعرضني للفيضانات الساحلية .ومن
شأن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار  1.5درجة مئوية أن يقلل
أيضا ً من املحاصيل الزراعية ويزيد من مستويات انقراض
األنواع .92وإذا ما ارتفعت درجة الحرارة الفعلية ،فسيكون
حجم الدمار أسوأ .93واستنادا ً إىل السياسات والتعهدات الحالية،
تشري التقديرات إىل أن االحرتار العاملي الذي يسببه اإلنسان
سيتجاوز  3درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.94
وقد نظرت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف
تقريرها بشأن الحد من االحرتار العاملي إىل  1.5درجة مئوية
فوق مستويات ما قبل العرص الصناعي يف سيناريوهات مختلفة
لتحقيق هذا الهدف 95التي تتوخى جميعها انعدام صايف

االنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050
وإجراء تخفيضات عميقة متزامنة يف انبعاثات غازات الدفيئة
من غري ثاني أكسيد الكربون (خاصة امليثان) ،مع قرب البدء يف
التخفيض عىل الصعيد العاملي .وكانت جميع السيناريوهات
التي تمت دراستها متوافقة مع التحسن املستمر يف حياة الناس
يف جميع أنحاء العالم ،ولكنها تختلف بشكل ملحوظ يف كيفية
التوصل إىل تخفيض االنبعاثات.
ويتمثل أحد السيناريوهات يف اتباع مسار يفرتض اعتمادا ً
واسعا ً ومتواصالً ألنماط العيش التي تكثف فيها غازات الدفيئة،

مع ارتفاع الطلب عىل وقود النقل واملنتجات الحيوانية .ولن
يكون تحقيق هدف االحرتار العاملي (مع تجاوز كبري لدرجة
االحرتار البالغة  1.5درجة مئوية) ممكنا ً إال من خالل النرش
الرسيع والواسع النطاق للتقنيات التي تزيل ثاني أكسيد
الكربون من الغالف الجوي .غري أنه بالرغم من أن التكنولوجيات
التي يمكنها القيام بذلك قيد التطوير ،فال يوجد منها حتى اآلن
ما يمكنه إحداث األثر املطلوب .ويمكن أن يؤثر معظم تلك
التكنولوجيات تأثريا ً كبريا ً عىل األرايض أو الطاقة أو املياه
واملغذيّات إذا ما نُرش عىل نطاق واسع ،كما يمكن أن يؤثر تأثريا ً
كبريا ً عىل النظم الزراعية والغذائية ،والتنوع البيولوجي ،وسائر
وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية .ويف هذا السيناريو،
سريتفع الطلب النهائي عىل الطاقة يف عام  2030بنسبة  39يف
املائة مقارنة بعام  ،2010كما سرتتفع انبعاثات امليثان ذات
املنشأ الزراعي بنسبة  14يف املائة خالل الفرتة الزمنية نفسها.
وثمة سيناريو آخر يفرتض أن التحسن يف حياة الناس يجب
أن يكون مصحوبا ً بتغيريات يف أنماط معيشتهم تؤدي إىل
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري

١٩
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النشاط البرشي يحفز تغري املناخ :ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون ،وزيادة متوسط درجات الحرارة ،وتقلص
مساحة الجليد البحري ،وارتفاع مستويات البحار
ﺗﻐري اﻣﺘﺪاد اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﰲ اﻟﻔﱰة  ،٢٠١٠-١٩٨١اﻟﻨﺴﺒﺔ املﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﰲ آذار/ﻣﺎرس

٤٠٥٫٣٨٥
ﺟﺰء ﰲ املﻠﻴﻮن

اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﰲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﰲ اﻟﻘﻄﺐ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ

٪٠٫٦-

٤٢٠
٤٠٠

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﱃ اﻟﺘﺄﺛري ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ
ﻛﺎﻓﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ

٪٥٫٢-

٣٨٠
٣٦٠

اﻟﺘﻐري اﻹﺟﻤﺎﱄ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٩٣

٣٢٠

 ٦٠ﻣﻴﻠﻠﻴﻤﱰا ً

٣٠٠

ﺗﻐري درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﴫ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(

٢٠

٢٨٠

 ٠٫٩٣درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
املﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩إﱃ ﻋﺎم ٢٠١٨

ﺟﺰء ﰲ املﻠﻴﻮن

٪٢٧٫٥٣٤٠

 ٢٧٦٫٠٦٤ﺟﺰء ﰲ املﻠﻴﻮن
٢٠١٨

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٢٦٠

١

اﻟﺴﻨﺔ

انخفاض الطلب الكيل عىل الطاقة ،بالتزامن أيضا ً مع تقليص
مساحة األرايض وتخفيض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة
املستخدمة يف استهالك األغذية ،ومن شأن االبتكارات يف امليادين
االجتماعية والتجارية والتكنولوجية أن تفيض إىل توليد خدمات
يقل فيها استخدام إجمايل الطاقة إىل حد كبري ،يف حني أن النظم
الغذائية يف جميع أنحاء العالم سوف تتجه نحو تجويد التغذية،
مع تحسني اإلنتاجية الزراعية ،وتفضيل األغذية التي تحتوي
عىل كميات أقل من منتجات املاشية األمر الذي قد يفيض إىل
حدوث تغيري .96ويعتمد هذا السيناريو عىل التخلص من كميات
صغرية للغاية من ثاني أكسيد الكربون  -والتي يمكن إدارتها
ضمن األنظمة الطبيعية الستخدام الغابات واألرايض ،دون
الحاجة إىل استنباط تكنولوجيات جديدة واعتمادها ونرشها
عىل نطاق واسع .ويف هذا السيناريو ،سوف ينخفض الطلب عىل
الطاقة النهائية بنسبة  15يف املائة يف عام  2030وتتضاءل
انبعاثات امليثان ذات املنشأ الزراعي بنسبة  24يف املائة يف العام
نفسه مقارنة بعام .2010
 ٥-٢-١زيادة إنتاج النفايات
تمثل النفايات ،وهي الناتج العريض للنشاط البرشي ،تهديدا ً
للتقدم املحرز نحو تحقيق التنمية املستدامة عندما تتجاوز
القدرات الجماعية عىل معالجتها .وتأخذ النفايات أشكاال ً
متعددة :غازية  -مثل انبعاثات غازات الدفيئة التي تؤدي إىل
تغري املناخ ،وسائلة ،وصلبة .وكثري من النفايات الصلبة املنتجة
حاليا ً تأخذ شكل اللدائن .وقد بدأ إنتاج اللدائن عىل نطاق واسع
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

يف أوائل خمسينات القرن العرشين ،وبحلول عام  ،٢٠١٥كان
البرش قد أنتجوا ما قدره  8.3باليني طن مرتي من اللدائن ،منها
 6.3باليني طن أصبحت نفايات يف نهاية املطاف .ومن هذه
حرق
الكمية ،بلغت نسبة ما أُعيد تدويره  ٩يف املائة فقط ،بينما أ ُ ِ
 ١٢يف املائة ،و ُ
ط ِمر  ٧٩يف املائة يف مدافن القمامة أو يف البيئة
ُ
الطبيعية .97ويف عام  ٢٠١٠وحده ،ألقيت  8ماليني طن من
اللدائن يف املحيط ،مما هدد رفاه األحياء البحرية .وعالوة عىل
اآلثار اإليكولوجية ،تتسبب نفايات اللدائن يف أرضار اقتصادية
هائلة أيضا ً .98ففي منطقة آسيا واملحيط الهادئ وحدها ،تك ّلف
نفايات اللدائن ما قدره  1.3بليون دوالر يف السنة يف قطاعات
السياحة وصيد األسماك والنقل البحري .99وعىل الصعيد
العاملي ،يُقدَّر إجمايل الرضر الواقع عىل النظم اإليكولوجية
البحرية يف العالم بمبلغ  ١٣بليون دوالر يف السنة عىل األقل.100
وال تلوح بوادر تباطؤ لهذه االتجاهات .فمن املمكن أن ينمو
حجم إنتاج نفايات اللدائن من  ٢٦٠مليون طن سنويا ً يف عام
 ٢٠١٦إىل  ٤٦٠مليون طن بحلول عام  .101٢٠٣٠ونصف هذه
الكمية تقريبا ً ينتج عن مواد التغليف .فالتغليف باستخدام
اللدائن يمكن أن يزيد إنتاجية املوارد عن طريق إطالة مدة
صالحية األغذية ،وهو نظرا ً لخفة وزنه ،يستهلك كميات أقل من
الوقود أثناء نقله .بيد أن ما يقرب من نصف مواد التغليف ذات
االستخدام الواحد ينتهي به املآل إىل مدافن القمامة أو يترسب
من النظم الرسمية لجمع النفايات ،مما يخ ّلف عواقب مدمرة
عىل البيئة.102

وتمثل نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية ،أو النفايات
اإللكرتونية ،إحدى الشواغل الرئيسية األخرى فيما يتعلق
بالنفايات الصلبة ،وهي تنمو بمعدل أرسع من أي نوع آخر من
القمامة .ففي الفرتة من عام  ٢٠١٤إىل عام  ،٢٠١٦زاد معدل
توليد النفايات اإللكرتونية بنسبة  ٨يف املائة ليصل إىل  ٤٣مليون
طن يف السنة .وبحلول عام  ،2021يمكن أن يصل املجموع
السنوي إىل  ٥٢مليون طن ،103مدفوعا ً يف جزء منه بتقليص
دورات املنتجات .ويف الواليات املتحدة والصني واقتصادات
االتحاد األوروبي الكربى ،يرتاوح متوسط دورة حياة الهاتف
الذكي بني  ١٨شهرا ً وعامني.104

وتتخذ بلدان يف أمريكا الالتينية خطوات لتنظيم النفايات
اإللكرتونية .فاعتمدت كولومبيا نظاما ً وطنيا ً لجمع النفايات
اإللكرتونية وإدارتها .108ويف عام  ،٢٠١٧كان ثمة سبعة بلدان
(إكوادور ،وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،وبريو ،وشييل،
وكوستاريكا ،وكولومبيا ،واملكسيك) تنفِ ذ ترشيعات وطنية
متعلقة بالنفايات اإللكرتونية ،بينما رشعت أربعة بلدان أخرى
(األرجنتني ،وأوروغواي ،والربازيل ،وبنما) يف عملية اعتماد
قواعد مماثلة .ويف الفرتة من عام  ٢٠١٤إىل عام  ،٢٠١٦زادت
نسبة سكان العالم الخاضعني ألنظمة وطنية إلدارة النفايات
اإللكرتونية من  ٤٤يف املائة إىل  66يف املائة.109

ويف عام ُ ،٢٠١٦قدِّرت قيمة املواد القابلة لالسرتداد من
النفايات اإللكرتونية العاملية ،مثل الذهب والفضة واأللومنيوم،
بمبلغ  ٦٤بليون دوالر ،إال أن نسبة ما أُعيد تدويره عىل النحو
السليم من النفايات اإللكرتونية لم تتجاوز  20يف املائة تقريباً.
ونحو  ٦٠يف املائة آل إىل مدافن القمامة ،حيث يمكن لعنارص
مثل الزئبق والرصاص أن تترسب إىل الرتبة واملياه الجوفية.105
ويمكن لكل من اللدائن والنفايات اإللكرتونية ،حتى عند إنتاجها
واستهالكها يف البلدان املتقدمة النمو ،أن ينتهي به األمر يف
مدافن القمامة أو عمليات إعادة التدوير يف البلدان النامية.
وحتى إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية القيّمة يمكن أن تكون
ضارة .ففي البلدان النامية ،عاد ًة ما يتم جمع النفايات
اإللكرتونية وإعادة تدويرها بصفة غري رسمية من جانب أفراد
يعملون لحسابهم الخاص ،وغالبا ً ما ال يرتدون معدات واقية
و/أو ال يعون أنهم يتعاملون مع مواد خطرة .فبعد الطواف
عىل املنازل بصفة غري رسمية لجمع النفايات ،يُعاد تدوير كثري
من املنتجات اإللكرتونية باستخدام أساليب غري مستوفية
للمعايري املطلوبة ويمكن أن تشكل خطرا ً عىل صحة اإلنسان
والبيئة .ويكون األطفال أكثر قابلية للرضر من التعرض
للنفايات اإللكرتونية نظرا ً لكون أجهزتهم العصبية املركزية
وأجهزتهم الهضمية واملناعية ال تزال يف طور النمو.106
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ويعمل عدد من البلدان عىل اتخاذ إجراءات للتصدي
للضغوط والعواقب الوخيمة الناجمة عن نفايات اللدائن
والنفايات اإللكرتونية .ويف بنغالديش ،حيث تسببت األكياس
املصنوعة من اللدائن يف انسدادات يف شبكات الرصف الصحي
أثناء الفيضانات الشديدة ،كانت حكومتها هي أول حكومة يف
العالم تحظر استخدام تلك األكياس يف عام  .٢٠٠٢ويف عام
 ،٢٠٠٨أصدرت رواندا والصني سياسات رامية إىل الحد من
العدد املتداوَل من األكياس املصنوعة من اللدائن :ففي الصني،
انخفض عددها قرابة  ٤٠مليار وحدة يف عام واحد فحسب.107
وثمة بلدان عدة تحظر ،أو تعتزم تقييد ،استخدام منتجات
لدائنية شتى.

يف نهاية املطاف ،تتحدد حالة النظام األريض بموجب التفاعل
بني جميع الكائنات الحية (الغالف الحيوي) والنظم املادية غري
الحية .ولذلك ينطوي التنوع البيولوجي عىل أهمية بالغة
للحفاظ عىل ظروف األرض الداعمة للوجود البرشي .وينطوي
التنوع البيولوجي عىل أهمية بالغة أيضا ً لصحة النظم
اإليكولوجية واستقرارها .110وتتوقف التنمية املستدامة عىل
توافر نظم إيكولوجية تتسم بالقدرة عىل الصمود والتنوع
البيولوجي وتدعم سبل عيش األرس املعيشية وإنتاج الغذاء
وتوافر املياه النظيفة ،بينما تعزز أيضا ً التخفيف من آثار تغري
املناخ والقدرة عىل الصمود يف مواجهته .ويؤدي تنوع األنواع
الحية عىل األرض ويف املحيطات دورا ً رئيسيا ً يف النظم
اإليكولوجية وفيما تقدمه من خدمات متعلقة باإلمداد
باالحتياجات والتنظيم والدعم .ومع ذلك ،وكما ورد يف تقرير
التقييم العاملي لعام  ٢٠١٩الصادر عن املنرب الحكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،يمكن أن يؤدي معدل فقدان األنواع الحية واملوارد
الجينية املشهود عىل مدى العقود املاضية إىل موجة انقراض
جماعي سادسة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية .فنحو ربع األنواع
املشمولة يف املجموعات الحيوانية والنباتية الخاضعة للتقييم
مهدد ،وهو ما يشري إىل أن ثمة حوايل مليون نوع يواجه االنقراض
بالفعل  -كثري منها يف إطار عقود من الزمان  -ما لم تتخذ
إجراءات للحد من فقدان التنوع البيولوجي .وإن لم يحدث ذلك،
سيزداد تسارع املعدل العاملي النقراض األنواع ،وهو املعدل الذي
يفوق بالفعل املتوسط املحسوب عىل مدى الـ  10ماليني سنة
املاضية عرشات إىل مئات األمثال عىل األقل .111فعىل سبيل املثال،
يصل إسهام ّ
امللقحات الحيوانية يف إنتاج املحاصيل العاملي حول
العالم إىل ما قيمته  ٥٧٧بليون دوالر ،كما تسهم يف إنتاج األدوية
واأللياف والوقود الحيوي ،فضالً عن إسهامها يف نوعية الثقافة
والرتفيه .112ووفقا ً لتقديرات املنرب الحكومي الدويل ،فإن
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري

٢١

ِّ
ملقحات  ٧٥يف املائة من املحاصيل مهددة .ووضع التنوع
البيولوجي إجماال ً غري ِّ
مبش يف جميع مناطق العالم( 113انظر
الشكلني  7-1و.)8-1

التنوع البيولوجي عدة عوامل مرتابطة :التغري يف استخدام
األرايض واملياه ،واالستغالل املفرط للموارد ،وتغري املناخ،
والتلوث ،وظهور األنواع الدخيلة املـُغرية (انظر الشكل .)7-1
ومن املرجح أن معظم أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي للفرتة
 ،2020-2011التي تم اعتمادها يف االجتماع العارش ملؤتمر
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد يف محافظة
آيتيش باليابان يف ترشين األول/أكتوبر  ،2010لن تتحقق ،عىل
الرغم من أن دعم الحفاظ عىل التنوع البيولوجي لألجيال
القادمة ينطوي عىل أهمية رئيسية للتنمية املستدامة.

وعىل الصعيد العاملي ،تتالىش أصناف وسالالت محلية من
النباتات والحيوانات املدجَّ نة .ويشكل فقدان التنوع ،بما يف ذلك
التنوع الجيني ،خطرا ً كبريا ً عىل األمن الغذائي العاملي ألنه
يقوض قدرة النظم الزراعية عىل مقاومة اآلفات ومسببات
األمراض وتغري املناخ .وتح ِّرك هذا املعدل غري املسبوق لفقدان
الشكل 7-1
استمرار فقدان األنواع
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مالحظة :يبني مؤرش القائمة الحمراء االتجاهات السائدة يف مخاطر انقراض األنواع عموما ً حيث يمثل الصفر مؤرش االنقراض.

الشكل 8-1
األنشطة البرشية هي العامل املحرك لفقدان التنوع البيولوجي
اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺒﺎﴍة
اﻟﺘﻐري ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض/اﻟﺒﺤﺮ

ﺗﻐري املﻨﺎخ

اﻻﺳﺘﻐﻼل املﺒﺎﴍ

اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ املﻐرية
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 ٣-١التحوالت القائمة عىل املعرفة
الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة
تنطوي أهداف التنمية املستدامة عىل ثالثة عنارص مميِّزة ،هي:
تحقيق التوازن بني األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية
للتنمية املستدامة؛ وعدم ترك أي أحد خلف الركب؛ وكفالة توافر
املتطلبات األساسية لتحقيق رفاه األجيال املقبلة .وجميع هذه
العنارص معرضة لخطر عدم التحقق .ويتبني من التقييمات
التي أجريت مؤخرا ً أن األنظمة البيوفيزيائية االجتماعية
والطبيعية للعالم ال يمكنها ،يف ظل االتجاهات الحالية ،أن تدعم
تطلعات التنمية البرشية الشاملة املك ّرسة يف أهداف التنمية
املستدامة.114
وحتى اآلن ال يوجد بلد قادر بدرجة مقنِعة عىل تلبية مجموعة
من االحتياجات البرشية األساسية يف ظل مستوى مستدام عامليا ً
من استخدام املوارد .115ويتضح ذلك يف الشكل  ،9-1الذي يبني
حالة البلدان وفقا ً ملدى بلوغها العتبات االجتماعية  -أي الحد
األدنى من املستويات املقبولة للرفاه الفردي واالجتماعي عىل
أبعاد متعددة  -مع تجاوز الحدود البيوفيزيائية ،أي التقييمات
املتعددة األبعاد لألثر البيئي .116فترتكز معظم البلدان األكثر
ثرا ًء يف الربع األيمن العلوي ،بينما تشغل البلدان األكثر فقرا ً
الربع األيرس السفيل .واملوقع املثايل  -حسب املتوسطات الوطنية،
ولكن دون التفات إىل التوزيعات داخل البلدان  -هو الربع
األيرس العلوي ،حيث تبلغ البلدان العتبات االجتماعية أو
تتخطاها دون تجاوز الحدود البيوفيزيائية.
وتعرب صيغ أخرى أيضا ً عن هذه الرضورة الحتمية مليض
البرش والكوكب نحو مقصد مختلف اختالفا ً جوهرياً :بعضها
ً
نسبة إىل دليل التنمية
صيغ وطنية ،مثل البصمة البيئية
البرشية؛ وبعضها صيغ دون وطنية ،مثل املؤرشات املستخدمة
عىل مستوى املقاطعات .117وتكمل هذه الصيغ األدلة املقدمة
سابقا ً بشأن الطبيعة املتداخلة ألوجه الحرمان املتعددة وتر ُّكز
السكان املحرومني بهذه الطريقة داخل مناطق جغرافية محددة
ويف فئات معينة .ومن الواضح أن سيناريو بقاء األمور عىل
حالها لن يحقق كثريا ً من أهداف التنمية املستدامة ،وقد
ال يشكل حتى ضمانة ضد االنتكاس.
وتبني األدلة املتاحة حاليا ً أن أيا ً من البلدان لم يتوصل إىل
املسار الصحيح إلعادة تشكيل العالقة بني البرش والطبيعة
بطريقة مستدامة .وجميعها بعيد بدرجات متفاوتة عن الغاية
األشمل املتمثلة يف تحقيق التوازن بني رفاه البرش وتهيئة بيئة
ً
استجابة لظروفه
صحية .ويجب عىل كل بلد أن يترصف

وأولوياته ،مع العدول عن املمارسة الحالية املتمثلة يف تحقيق
النمو أوال ً ومعالجة آثاره الحقاً .ويتوقف التحول العاملي نحو
التنمية املستدامة يف العقد املقبل عىل اإلنجازات املتزامنة
للمسارات الفردية املبتكرة التي تنجح يف تحقيق ذلك.
وهناك سبب يدعو لألمل ،وهو :أن رفاه اإلنسان ال يتوقف
بالرضورة عىل االستخدام الكثيف للموارد .وقد خلصت إحدى
الدراسات إىل وجود تباين كبري يف مستويات استخدام املوارد
البيوفيزيائية يف البلدان التي نجحت يف تجاوز العتبات االجتماعية
املحددة  -وقد حقق ذلك عدد من البلدان مع بقائه ضمن الحدود
البيوفيزيائية .119 ،118ويف الواقع ،كان ثمة أمثلة عىل أفضل الحاالت
لجميع العتبات االجتماعية تقريبا ً تدل عىل أن النهوض بالتنمية
البرشية ممكن ضمن حدود االستدامة يف التأثري عىل الطبيعة.
ومن أجل التعجيل بوترية التقدم املحرز عىل ذلك املسار،
ال بد من اتباع نَهج أكثر تكامالً يتناول أهدافا ً متعددة يف وقت
واحد ،بدال ً من اتباع نُهُ ج قِ طاعية ضيقة تركز عىل هدف واحد
يف حينه أو مجموعة فرعية ضيقة للغاية من األهداف يف حينها.
والسبيل األكثر فعالية  -بل والوحيد  -إلحراز تقدم بشأن غاية
معينة هو االستفادة من أوجه التآزر اإليجابية مع بعض الغايات
وتسوية أو تخفيف املفاضالت السلبية مع غايات أخرى.
ويتمثل أحد العنارص املهمة لتحقيق ذلك يف إدراك أن رغم أن
حالة اختالل التوازن الحالية يف ركائز التنمية املستدامة الثالث
ناشئة عن عدم االستيعاب الكامل ألوجه الرتابط بينها أو منح
األولوية لألجل القصري دون مسوغ ،فإن أوجه الرتابط تلك هي
ذاتها التي ستقود إىل التغيري الذي يحقق التحول املنشود ،عندما
تؤخذ يف االعتبار بشكل صحيح .ويجب االسرتشاد يف ترجمة
هذه الرؤية إىل إجراءات عملية من أجل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة بمعرفة تربز رضورة االستعجال ،وتطلعات مستقبلية
بشأن تعداد سكاني عاملي متنا ٍم يسعى إىل تحقيق مستويات
أعىل من الرفاه ،واعتبارات معيارية من قبيل عدم ترك أي أحد
خلف الركب .وقد ُ
است ِشد بهذا الفهم األسايس يف صياغة املفهوم
الذي يقوم عليه هذا التقرير وهيكله ،مما أدى إىل تحديده
تحوالت قائمة عىل املعرفة من أجل تحقيق التنمية املستدامة
(انظر اإلطار .)٨-١
وبناء عىل ذلك ،يحدد هذا التقرير ست نقاط تدخل مناسبة
توفر أعىل احتماالت إلعادة التوازن املنشود بالحجم والرسعة
الالزمني لتحقيق خطة عام  .٢٠٣٠وهي ال تتعلق بأهداف فردية
أو حتى مجموعات من أهداف التنمية املستدامة ،وإنما بالنظم
األساسية .ويف الوقت نفسه ،فإن عدم االهتمام بأوجه الرتابط
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري
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الشكل 9-1
تحقيق التوازن  :لم يتمكن أي بلد من تحقيق األهداف البرشية األساسية ضمن الحدود البيوفيزيائية
١٢
ﻫﻮﻟﻨﺪا

أملﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺑﻠﺪ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﻳﴪ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن
ﺑني اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام املﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد

اﻟﻴﺎﺑﺎن

أﺳﱰاﻟﻴﺎ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻛﻨﺪا

١٠

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

٨

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ

اﻷرﺟﻨﺘني
أوروﻏﻮاي
اﻟﱪازﻳﻞ
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
ﺷﻴﲇ
املﻜﺴﻴﻚ

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

٧

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪا
املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة

ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم

٦

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
روﻣﺎﻧﻴﺎ

٢٤

ﺑﻨﻤﺎ

٥

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺼني
ﺑﺎراﻏﻮاي
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

إﻳﺮان
روﺳﻴﺎ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻗريﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

إﻛﻮادور
ﺑريو
ﻣﴫ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻷردن

٤
ﴎي ﻻﻧﻜﺎ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

٣

ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
املﻐﺮب

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
اﻟﺴﻠﻔﺎدور
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

إﺳﻮاﺗﻴﻨﻲ

٨

٧

٦

٥

ﻧﻴﺒﺎل
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻣﺎﱄ

١

ﺑﻨﻐﻼدش

ﺗﺸﺎد

اﻟﻔﻠﺒني
أﻧﻐﻮﻻ

٤

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﻣﻼوي

ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ

٣

٢

اﻟﻬﻨﺪ
زﻣﺒﺎﺑﻮي
أوﻏﻨﺪا

٢

١

اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

إﴎاﺋﻴﻞ

إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﱪﺗﻐﺎل

٩

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

أﻳﺮﻳﻠﻨﺪا

١١

اﻟﻴﻤﻦ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ

املتأصلة يف تلك النقاط ،وكذلك فيما بينها  -عىل سبيل املثال ،من
خالل الرتكيز عىل فرادى األهداف والغايات  -من شأنه أن يع ّرض
التقدم يف نطاق عنارص متعددة من خطة عام  2030للخطر.
وهذه النقاط الستة هي:
eالرفاه البرشي والقدرات البرشية؛
eاالقتصادات املستدامة والعادلة؛
eاملنظومات الغذائية وأنماط التغذية؛
eخفض انبعاثات الكربون من الطاقة وإتاحة الطاقة
للجميع؛
eتنمية املناطق الحرضية وشبه الحرضية؛
eاملشاعات البيئية العاملية؛
الرفاه البرشي والقدرات البرشية  -هذه مسألة أساسية
للمهمة الشاملة املتمثلة يف القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ومظاهره والحد من عدم املساواة لضمان عدم ترك أحد خلف
الركب .إال أننا معرضون لخطر عدم النجاح بسبب عدم املساواة
يف الفرص؛ واستمرار عدم املساواة بني الجنسني؛ وعدم التالؤم
بني التعليم واملهارات ،ال سيما يف املستقبل؛ وعدم املساواة يف
فرص الحصول عىل الرعاية الصحية والتعرض لألمراض
وتحقيق مستويات عالية من الصحة؛ وعدم كفاية القدرة عىل
الصمود للتعايف من الصدمات؛ وعدم كفاية اإلعداد للتعامل مع
الشيخوخة .وقد ثبت أن كثريا ً من التحوالت الالزمة يف هذا املجال
يمكن تحقيقها يف إطار مسارات اقتصادية أكثر توازناً.
االقتصادات املستدامة والعادلة  -يوفر النشاط االقتصادي
سبل كسب العيش وفرص العمل والدخول وسبل الحصول عىل
العديد من العنارص األخرى املكونة لحياة أفضل ،إال أن منظومات
اإلنتاج واالستهالك الحالية تهدد أيضا ً رفاه األجيال الحالية
واملقبلة من خالل تزايد اآلثار السلبية عىل البيئة ،ويف كثري من
الحاالت ،عدم املساواة .ويبدو أن هذه االتجاهات ستستمر .وهناك

حاجة إىل إعادة تشكيل إنتاج واستهالك السلع والخدمات بصورة
جوهرية ،يف ضوء أثر بيئي محدود ومزيد من العدالة يف التوزيع.
وعالوة عىل ذلك ،يجب مواءمة النظم املالية الوطنية والدولية مع
أهداف التنمية املستدامة .وسيتطلب تحقيق خطة التنمية
املستدامة لعام  ٢٠٣٠اضطالع القطاعني العام والخاص بدور
قيادي ،والقيام بتدخالت سياساتية محددة األهداف ،وإحداث
تحوالت يف املعايري الحاكمة للحياة االجتماعية ونمط العيش.
املنظومات الغذائية وأنماط التغذية  -هذه النقطة
رضورية للعيش والصحة ،ولكن املمارسات املتبعة حاليا ً عىل
نطاق كامل سلسلة إنتاج األغذية واستهالكها تؤدي إىل
االستخدام غري املستدام للموارد ،وفقدان التنوع البيولوجي،
وتدهور األرايض ،وتلوث األنهار واملحيطات ،وتغري املناخ ،وقلة
التغذية ،فضالً عن السمنة واألمراض غري املعدية.
خفض انبعاثات الكربون من الطاقة وإتاحة الطاقة
للجميع  -تمثل الطاقة عامالً رئيسيا ً يف تحقيق النمو
االقتصادي والقضاء عىل الفقر وتحقيق الطاقات البرشية،
ولكنها أيضا ً أكرب عامل يسهم بمفرده يف تغري املناخ وتلوث
الهواء بالجسيمات ،وغري ذلك من اآلثار السلبية عىل البرش
والكوكب .ويف الوقت نفسه ،ال تتوفر لكثري من الناس إمكانية
الحصول عىل الطاقة .وثمة وسائل تكنولوجية تتيح امليض قدما
نحو تيسري الحصول عليها للجميع وزيادة الكفاءة يف املسارات
القائمة عىل خفض انبعاثات الكربون ،ولكن ال تزال هناك
صعوبات كبرية تحول دون اعتماد تلك الوسائل التكنولوجية
عىل نطاق واسع.
تنمية املناطق الحرضية وشبه الحرضية  -أكثر من
نصف سكان العالم يعيشون بالفعل يف مناطق حرضية
وعددهم يف ازدياد ،مما يتيح فرصة لتحقيق أهداف متعددة عىل
نطاق واسع وبكفاءة ،رشيطة الوقوف عىل أوجه التآزر وتجنب
املفاضالت .وتشمل مجاالت االهتمام االستخدام غري املستدام
للموارد الطبيعية ،والكميات الكبرية من النفايات ،وأوجه عدم
املساواة الصارخة .فالقرارات املتعلقة باالستثمار يف البنية
التحتية للمناطق الحرضية وشبه الحرضية يمكن أن تزجّ
بالسكان يف مسار للتنمية غري املستدامة ألجل طويل جداً.

أن نقاط التدخل قد ال تكون كافية بمفردها ،ال سيما إذا كانت
اإلجراءات املتخذة ال تتناول أوجه الرتابط العاملية بشكل كاف أو
ال تأخذ يف االعتبار بالكامل القيمة غري االقتصادية وإنما
الجوهرية للطبيعة.
ويحدد التقرير أيضا ً أربع أدوات:
eالحوكمة،
eاالقتصاد واملالية،
eالعمل الفردي والجماعي،
eالعلوم والتكنولوجيا.
ويمكن استخدام تلك األدوات إلحداث التحوالت الالزمة من
خالل كل نقطة من نقاط التدخل .وهي ذات صلة بوسائل
التنفيذ املوصوفة يف الهدف  ،١٧ولكنها مختلفة أيضا ً من حيث
أنها تستوعب األدوار املتعددة والتكاملية التي تؤديها فرادى
الجهات الفاعلة والكيانات يف إحداث التغيري .فعىل سبيل املثال،
يقوم املهندسون بتطوير الحلول التكنولوجية (املتضمَّ نة يف أداة
العلوم والتكنولوجيا) ،ولكن يمكنهم أيضا ً أن يتعاونوا لوضع
معايري للتطبيقات األخالقية للتكنولوجيا املتقدمة (ضمن أداتي
الحوكمة والعمل الجماعي).
وكل أداة من األدوات يمكن أن تسهم يف إحداث تغيري شامل،
إال أن الحجة املدفوع بها يف هذا التقرير هي أن إحداث التحوالت
الالزمة لتحقيق التوازن بني أبعاد التنمية املستدامة وتحقيق
خطة عام  ٢٠٣٠لن يكون ممكنا ً إال من خالل الجمع بني تلك
األدوات يف توليفات معتمدة عىل السياق .وسيُناقش دور األدوات
بمزيد من التفصيل يف الفصل التايل.

املشاعات البيئية العاملية  -هذه املشاعات ال غنى عنها
للتوازن العام بني الطبيعة والبرشية .والنظم الطبيعية مرتابطة
عىل نطاق عاملي ،وتتأثر باإلجراءات املتخذة عىل جميع املستويات
وتمت ّد تبعاتها يف جميع أنحاء العالم .ومن شأن إحداث تحول يف
نقاط التدخل أن يساعد عىل تأمني املشاعات البيئية العاملية .بيد
التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري
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اإلطار ٨-١
إطار التقرير العاملي للتنمية املستدامة املعني بالتحوالت القائمة عىل املعرفة من أجل تحقيق التنمية
املستدامة
ﺑﺎء
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

ﺎﻣﺎن اﻟﺒﴩي واﻟﺒﻴﺌﻲ و
دﻳﻨﺎﻣﻴﺎ
اﻟﻨﻈ
ﺗﻬﻤﺎ

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﴩي واﻟﻘﺪرات اﻟﺒ
ﴩﻳﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

دال
ﺎﻣﺎن اﻟﺒﴩي واﻟﺒﻴﺌﻲ و
اﻟﻨﻈ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺎ
ﺗﻬﻤﺎ
ﻮ
ﻳ
ﺤ
ﻞ
ﺗ
ﻋ
ﺎ
مل
ﻨﺎ
ﺣﻴﺰ ﺧﻄﺔ ﻋ
ﺎم ٢٠٣٠

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﴩي واﻟﻘﺪرات اﻟﺒ
ﴩﻳﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻋﺪم ﺗﺮك أ
ي أﺣﺪ
ﺧﻠﻒ اﻟﺮﻛﺐ

اﻟﺒﴩ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

ﻣﺎن اﻟﺒﴩي واﻟﺒﻴﺌﻲ و
ﻟﻨﻈﺎ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺎ
ا
ﺗﻬﻤﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺎملﻨﺎ
ﺣﻴﺰ ﺧﻄﺔ ﻋﺎم ٢٠٣٠

ﻋﺪم ﺗﺮك أ
ي أﺣﺪ
ﺧﻠﻒ اﻟﺮﻛﺐ

اﻟﺒﴩ

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﴩي واﻟﻘﺪرات اﻟﺒ
ﴩﻳﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎملﻴﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻟﺒﴩ

ﺟﻴﻢ

ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎملﻴﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

٢٦

ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴ
ﻠﻊ اﻟﻌﺎملﻴﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

ﻈﺎﻣﺎن اﻟﺒﴩي واﻟﺒﻴﺌﻲ ود
ﻳﻨﺎﻣﻴﺎ
اﻟﻨ
ﺗﻬﻤﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺎملﻨﺎ
ﺣﻴﺰ ﺧﻄﺔ ﻋﺎ
م ٢٠٣٠

اﻟﺒﴩ

أﻟﻒ

يرتبط التقدم املحرز يف مجال الرفاه البرشي ارتباطا ً وثيقا ً بحالة البيئة الطبيعية ،والعكس صحيح .ويكمن حيز
التحرك نحو مسار للتنمية املستدامة يف حيز التفاعل بني هذين العنرصين املكوِّنني للنظام األريض (املقطع ألف).
إال أن العالم يف الوقت الحايل ليس عىل مسار يقع ضمن هذا الحيز.
وتحدد خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠حيزا ً سياسيا ً التزمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ضمنه بإدارة
العالقات فيما بني البرش وكذلك بني األنشطة البرشية والكوكب .وهذا الحيز تحدده مجموعة من الغايات االجتماعية

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

التي تع ّرف الرفاه البرشي والقدرات البرشية ،فضالً عن غايات بيئية لتأمني الطبيعة واملشاعات العاملية
(املقطع باء).
وبما أن تلك الغايات االجتماعية والبيئية وثيقة االرتباط ،فمن غري املمكن إجراء تدخل واحد دون التأثري عىل غريه.
ولذلك ،ال بد من اتخاذ خيارات فيما يتعلق بموازنة املكاسب واملفاضالت يف جميع األنشطة .وتوفر األهداف العامة
لخطة عام  ٢٠٣٠توجيها ً أساسيا ً لالختيار (املقطع جيم).
وال يمكن تحقيق تنمية أكثر إنصافا ً وتوازنا ً ضمن الحيز السيايس لخطة عام  2030إال من خالل العمل مع األنظمة
التي تربط الناس والطبيعة باألهداف التي توجّ ههم (املقطع دال).

٢٧

التنمية املستدامة قوة تدفع إىل التغيري

الفصل الثاني

٢٨

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

الفصل الثاني

التحوالت
تعب عن التطلعات العاملية لعام  2030فحسب ،وإنما تضع أيضا ً
تطرح خطة عام  ٢٠٣٠خطة عمل ال ّ
خطوطا ً عريضة للخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التحول .وهذا التقرير ،إذ يتبنى منظورا ً شامالً

إزاء أهداف التنمية املستدامة والتفاعالت بينها ،يحدد ست نقاط تدخل رئيسية تتيح إحداث تحوالت ناجحة
صوب تحقيق التنمية املستدامة ،وأربع أدوات ذات أهمية حاسمة يف تحقيق أكرب أثر يف شتى أنحاء العالم.
وكما ذُكر سابقاً ،ال تكمن أكرب اإلمكانات التحويلية لخطة عام  2030يف السعي إىل تحقيق فرادى
األهداف أو الغايات ،بل تكمن يف اتباع نهج شامل ينظم التفاعالت العديدة القائمة بينها .ويطرح هذا
الفصل خيارات للتحوالت القائمة عىل املعرفة صوب التنمية املستدامة ،وذلك باستخدام نقاط التدخل
الست التي جرى تناولها يف الفصل السابق والتي تتعلق برفاه اإلنسان؛ واالقتصادات املستدامة والعادلة؛
واملنظومات الغذائية وأنماط التغذية املستدامة؛ وخفض انبعاثات الكربون للطاقة وإتاحة حصول
الجميع عىل الطاقة؛ والتنمية املستدامة للمناطق الحرضية وشبه الحرضية؛ واملشاعات البيئية العاملية.
وعىل الرغم من أن بعض هذه النقاط قد يبدو مختصا ً بأهداف فردية ،يركز التقرير عىل النظم التي
تكمن فيها .وسيتوقف إحراز التقدم يف أي هدف من أهداف التنمية املستدامة عىل مجموعة من التفاعالت
مع أهداف أخرى التي إما تدعم تحقيق الهدف من خالل الفوائد املشرتكة أو تعيق تحقيقه من خالل
املفاضالت .ويف الوقت نفسه ،فأي تدخل موجَّ ه صوب غاية معينة سيؤدي إىل تأثريات متتابعة  -مقصودة
وغري مقصودة  -عىل غايات أخرى (انظر عىل سبيل املثال ،الشكل  1-2املتصل بالهدف ( ٢القضاء التام
عىل الجوع)).
ومن أجل تسخري اإلمكانات التحويلية لتلك النظم لدى الوصول إليها عرب نقاط التدخل املحددة،
ينبغي إدارة التفاعالت إدار ًة متأنية ومنظمة .ولن يتسنى إحراز تقدم يف جميع األهداف إال إذا تمت
معالجة املفاضالت املهمة وتحويلها ،وإذا تحققت مكاسب مشرتكة عن عمد .وبعبارة أخرى ،فإن إدارة
األسهم أهم من إدارة األُطر/الدوائر املرتبطة بفرادى الغايات املندرجة تحت أهداف التنمية املستدامة.

وتتسم األدوات األربع املعروضة سابقا ً  -الحوكمة ،واالقتصاد واملالية ،والعمل الفردي والجماعي،
والعلوم والتكنولوجيا  -بأهمية حاسمة يف تحقيق تحول ناجح .وكل أداة تمثل عامل تغيري مهم يف حد
ذاتها ،وتؤثر عىل األهداف من خالل نقاط التدخل املوصوفة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن التحول
الحقيقي ال يمكن تحقيقه إال عند استخدام األدوات معا ً بطريقة متكاملة ومتعمّ دة .وهذا النهج املتكامل
سيضع العالم عىل مسارات تفيض إىل التحول .ولذلك يجب أن يأتي االبتكار املركزي الالزم للدفع بتنفيذ
خطة عام  2030من توليفات جديدة ملختلف األدوات والتعاون املستحدث للجهات الفاعلة املعنية يف
مجاالت الحوكمة ،واالقتصاد واملالية ،والعمل الفردي والجماعي ،والعلوم والتكنولوجيا.
التحوالت

٢٩

الشكل 1-2
التفاعالت الشاملة ذات الصلة بالهدف ( ٢القضاء التام عىل الجوع)

أﻟﻒ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ املﺸﱰﻛﺔ واملﻔﺎﺿﻼت
ﺗﺠﺎه اﻟﻬﺪف  ٢ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت أﺧﺮى
١٥

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ )(١-٢

١٥٣
٤
١٤
١٠

ﺑﺎء
٣٠

ﻣﻦ اﻟﻬﺪف  ٢ﺗﺠﺎه ﻏﺎﻳﺎت أﺧﺮى

٦٢
٧٧
٨٨

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )(٢-٢
زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )(٣-٢
اﻟﺰراﻋﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ )(٤-٢
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻴﻨﻲ )(٥-٢

ﺟﻴﻢ

اﻟﻐﺎﻳﺔ ) ١-٢اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ( :ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻛﺜرية
ﺗُﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
١٫٤ ١٫٣ ١٧٫٦
١٧٫٥
١٧٫٣
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١٦٫١
١٥٫٥
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٢٫٤

٢٫٥
٥٫١
٥٫٢
٥٫٣
٥٫٤

١-٢

١٤٫١
١٣٫٢
١٣٫١
١٢٫٤
١٢٫٣
١٢٫٢
١١٫٥
١١٫٢
١٠٫١١١٫١

٨٫٨ ٩٫١
٩٫٤ ٩٫٥

٥٫٨

٤٤
٥٣

٨٫١

٧٫٣

٦٣
١٠٢

١٥٫٩
١٥٫٥
١٥٫٣
١٥٫٢
١٥٫١
١٣٫٣

٥٫٥
٥٫٦

١٣٫١

٦٫١

١١٫٤

٦٫٢

١٠٫٢
١٠٫١
٨٫٥
٨٫٢
٨٫١

اﻟﻔﻮاﺋﺪ املﺸﱰﻛﺔ

١٠٩
٨

اﻟﻐﺎﻳﺔ ) ٣-٢زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( :آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒرية

١٣٫٢

٦٫٣
٦٫٤
٧٫١
٧٫٢

١٤
٦

١٫١

١٫٢

٢٫١ ١٫٥ ١٫٤
١٫٣

٣-٢
٧٫٢

٧٫١

٦٫٦

٦٫٤
٥٫١ ٥٫٥
٦٫١ ٦٫٢ ٦٫٣

٣٫٩

٣٫٤

٣٫٣

٣٫٦
٢٫٤
٣٫١
٣٫٢

املﻔﺎﺿﻼت

مالحظة :لإلطالع عىل منهجية العمل ،يرجى الرجوع إىل اإلطار .2-1

وال يوجد حل واحد يناسب الجميع لتحقيق التنمية
املجتمعية املستدامة .وستأخذ التحويالت  -وتوليفات األدوات
ذات الصلة  -أشكاال ً مختلفة حسب السياق الوطني واإلقليمي،
واإلطار الزمني أو درجة االستعجال عىل إحداث التغيري
املنشود .ويف كافة السياقات ،سيكون من األهمية بمكان فهم
التحديات املحددة ،واالستفادة من أوجه التآزر والفوائد
املشرتكة ،مع التقليل إىل أدنى حد من املفاضالت الناجمة عن
مختلف التدخالت.
ويُع ّرف هذا التقرير املسار بأنه التوليفة املتكاملة واملرتبطة
بالسياق من األدوات الرامية إىل تحقيق تغيري كفيل بإحداث
تحول صوب التنمية املستدامة عن طريق نقاط التدخل الست.
وتؤثر األدوات عىل نقاط التدخل الست (انظر الشكل )٢-٢؛
ويجب أن تعمل األدوات معا ً بشكل متسق يف إطار أي نقطة
بعينها لدفع التغيري ،مع إدراك أن كل نقطة متصلة بنقاط
أخرى ،مما يخلف آثارا ً غري مبارشة يف جميع النقاط.
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فعىل سبيل املثال ،تمثل بدانة األطفال املتزايدة مصدرا ً للقلق
يف معظم البلدان .وهي أحد العنارص املشمولة يف منفذ املنظومات
الغذائية وأنماط التغذية .وحسب السياق القطري ،يمكن أن
تشكل توليفات مختلفة من األدوات مسارات تفيض إىل القضاء
عىل بدانة األطفال .عىل سبيل املثال ،قد تنجم التغيريات يف
العادات الغذائية نحو اتباع نظم غذائية صحية أكثر عن العمل
الفردي والجماعي ،الذي يتأثر باملعرفة العلمية التي يمكن أن
تؤثر بشكل مبارش عىل خيارات األرس ،كما
تدعم مبادرات الحوكمة من قبيل توسيم األغذية اإللزامي
وتقييد املدارس إلمكانية حصول الطالب عىل املرشوبات
السكرية .ويمكن أن تسري هذه التأثريات يف مختلف األدوات يف
االتجاهني  -فيدعم البحث العلمي وضع السياسات (مثل توسيم
األغذية اإللزامي) ،ويكون تأثري السياسة هو نفسه موضوع
مزيد من البحث .ويف الوقت نفسه ،فإن الروابط بني نقاط
التدخل مهمة :فالتنمية الحرضية التي ال تحفز النشاط البدني
يمكن أن تجعل خفض بدانة األطفال أكثر صعوبة.

الشكل ٢-٢
املسارات املؤدية إىل التحول

اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﴩي
واﻟﻘﺪرات
اﻟﺒﴩﻳﺔ

املﻨﺎﻓﺬ إﱃ اﻟﺘﺤﻮل
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
املﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﻌﺎدﻟﺔ

املﻨﻈﻮﻣﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأﻧﻤﺎط
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ
وﺷﺒﻪ اﻟﺤﴬﻳﺔ

املﺸﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻌﺎملﻴﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد واملﺎﻟﻴﺔ

٣١
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي
واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

مالحظة :تُدمَ ج املسارات وتُعد توليفات من األدوات حسب السياق من أجل تحقيق تغيري يحدث تحوال ً صوب التنمية املستدامة من خالل نقاط التدخل الست.

		 الحوكمة
 ١-٢األداة - 1
تمثل الحوكمة الرشيدة يف حد ذاتها هدفا ً  -الهدف  - 16من
أهداف التنمية املستدامة يدعو إىل “التشجيع عىل إقامة
مجتمعات مساملة ال يُهمّ ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية
املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع
املستويات” .ويف الوقت نفسه ،يُق ّر بأن الحوكمة وسيلة لتحقيق
غاية أشمل؛ وهي أداة أساسية إلحداث التحوالت الشاملة الالزمة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.
وتمثل خطة عام  2030أسلوبا ً جديدا ً للحوكمة ،ال تتحدد يف
أساسها عن طريق اتفاقات دولية ملزمة قانوناً ،وإنما عن
طريق أهداف .120وتنطوي الحوكمة القائمة عىل األهداف عىل
إمكانيات كبرية ،إال أن نجاحها سيتوقف عىل عدد من العوامل
املؤسسية ،منها كيفية ترصف الدول إزاء التزاماتها املتعلقة
بخطة عام  2030وكيفية تعزيزها لرتتيبات الحوكمة العاملية
ذات الصلة ،وترجمة الطموحات العاملية بما يتالءم مع سياقاتها

الوطنية ودون الوطنية واملحلية .121وسيكون عىل الحكومات
إعطاء األولوية التساق السياسات ،والتغلب عىل الطابع
االنعزايل للقطاعات ،ومواءمة القواعد واألنظمة القائمة لتحقيق
األهداف املرتابطة عرب القطاعات .122وثمة حاجة إىل اتباع نُهج
متكاملة جديدة تراعي التفاعالت الشاملة والعالقات السببية
بني األهداف والسياسات .123وسيتعني عىل الحكومات أن
تتحىل باالنفتاح إزاء التعلم املحدِث آلثار تحويلية من خالل
التجريب واالبتكار ،124وهو أسلوب عمل قد يكون مستحدثا ً
بالنسبة إىل العديد من الكيانات الحكومية .ويمثل توافر
القدرات الكافية لدى الدولة أحد العوامل الرئيسية يف نجاح
سياسات التنمية املستدامة.125
ُّ
وتيس
وستشكل املؤسسات املتسمة بالفعالية والشفافية
الوصول إليها وشمولها للجميع حجر الزاوية يف الحوكمة
القائمة عىل األهداف .وتُظهر العديد من الدول األعضاء التزامها
بهذه القيم :فقد أصدرت  125دولة قوانني تضمن حق األفراد
يف الحصول عىل املعلومات العامة .ولكن ال بد من بذل مزيد من
الجهد نظرا ً ألن الحق يف الطعن يف انتهاكات تلك القوانني أمام
التحوالت
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هيئة إدارية مستقلة  -الذي يُعترب رضوريا ً للتنفيذ الناجح -
غري متاح يف ثلث هذه البلدان تقريباً .واملؤسسات الفعالة
والشفافة يمكنها محاربة الفساد وتخطيط السياسات وامليزانية
عىل نحو يتسم بالشفافية والدقة ،مع مشاركة املواطنني حيثما
أمكن .ويف الوقت الحايل ،ال يقع اإلنفاق العام الفعيل يف واحد من
أصل عرشة بلدان يف نطاق  15يف املائة من ميزانياتها السنوية
املقررة ،وأكثر من نصف البلدان املنخفضة الدخل يحيد عن
ميزانيته املقررة بأكثر من  10يف املائة .ويجب أيضا ً أن تحمي
مؤسسات فعالة سياد َة القانون وإمكانية اللجوء إىل القضاء،
وأن تضمن مساحة آمنة ومنتجة يمكن ملنظمات املجتمع املدني
العمل فيها .واالتجاهات الحديثة يف هذا الصدد مثرية للقلق،
حيث تشهد البلدان يف جميع أنحاء العالم تزايدا ً يف أعداد عمليات
قتل نشطاء الحقوق املدنية والصحفيني وقادة النقابات .ويمثل
توفري مساحة مدنية آمنة أمرا ً بالغ األهمية ،إذا كان للحكومات
أن تستفيد من املشاركة الكاملة والفعالة ملواطنيها  -وهم
مصدر مهم لإلبداع واالبتكار يتطلبه تحقيق أهداف التنمية
املستدامة.126
وتدفع الحكومات عملية تنفيذ األهداف بسبل كثرية.
وال يوجد نهج واحد يناسب الجميع ،لذا ينبغي أن تكون نُهج
الحوكمة متنوعة ومالئمة للحالة ومبتكرة وقابلة للتكيف ،وذلك
باستخدام العلم لدعم صنع القرار وتطوير نظم إنذار مبكر
يمكنها التقاط اإلشارات الضعيفة والتأكد منها .128 ،127وينبغي
لجميع الحكومات دمج الغايات واملؤرشات يف خططها
وميزانياتها الوطنية ،وصياغة سياسات وبرامج لتحقيقها،
وإنشاء مؤسسات للتعامل مع بواعث الشك واملخاطر ،وكذلك
نظم للمراقبة والتقييم.
وتمثل الحكومات الجهات الفاعلة الرئيسية يف تصميم
السياسات وتنفيذها ،وهي لن تكون فعالة إال عندما تعمل مع
الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى ،بما يف ذلك القطاع الخاص
ومنظمات املجتمع املدني عىل ُ
الصعُ د اإلقليمية واملتعددة األطراف
والدولية .وستكون الحوكمة الشاملة التي تشمل الجهات الفاعلة
الحكومية وغري الحكومية قادرة عىل دعم املزيد من التدخالت
السياسية الفعالة من خالل تبديل حوافز أصحاب السلطة،
وإعادة تشكيل تفضيالتهم لصالح التنمية املستدامة ،مع مراعاة
مصالح الجهات املشاركة التي كانت مستبعدة سابقا ً .129وعالوة
عىل ذلك ،يمكن للمجتمع املدني والقطاع الخاص بما يتسمان به
من ترابط وعوملة متزايدين أن يؤديا دورا ً داعما ً  -من خالل
العمل الفردي والجماعي  -يف إدارة التدفقات العابرة للحدود من
السلع ورؤوس األموال واملعلومات واألفراد ،حيث قد تكون
الخيارات املتاحة لفرادى الدول محدودة.
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ويمكن أن تقدم املجتمعات العلمية والبحثية خيارات للعمل
مرتكزة عىل األدلة ،وذلك باالستفادة من أحدث التقنيات وتوفري
منظور مهم بشأن ما تنطوي عليه بدائل الحوكمة املختلفة من
إمكانات ومخاطر .وملواكبة التطورات العلمية ،ال بد أن تستثمر
الحكومات يف نظم املعرفة  -املؤرشات والبيانات والتقييمات
وبرامج التبادل .130ويمكن أن يقدم العلماء والباحثون خدمات
قيّمة يف قياس التقدم الحقيقي املحرز نحو تحقيق أهداف
التنمية املستدامة ،ومساعدة الحكومات والجهات املعنية األخرى
عىل تحديد ترتيبات الحوكمة األصلح واملواضع التي تستلزم
تصحيح املسار.
ويف حني أن كثري من األهداف يمكن تناولها عىل الصعيدين
املحيل والوطني ،ثمة مسائل أخرى تتجاوز الحدود الوطنية،
مثل الفيضانات أو التلوث أو تفيش األمراض .وتاريخيا ً كانت
هذه املسائل تُسوّى من خالل اتفاقات بني الدول .ومن األمثلة
الناجحة بروتوكول مونرتيال الذي ساعد يف التعامل مع األرضار
التي لحقت بطبقة األوزون املحيطة باألرض.131
وتنطوي الحوكمة العاملية عىل فرص للتحرك يف اتجاهات
عملية ومفتوحة وتعددية .132وقد شهدت السنوات العرش
األخرية استحداث عدد ال حرص له من ترتيبات الحوكمة
الجديدة ،التي تشمل طائفة واسعة من الجهات الفاعلة العاملة
يف إطار فردي وجماعي .وتسجل بوابة الجهات الفاعلة من غري
الدول الخاصة بالعمل املتعلق باملناخ أكثر من  17 000مثال
عىل هذا التآزر ،بما يشمل الحكومات دون الوطنية والقطاع
املايل والقطاع الصناعي الخاص إىل جانب املنظمات غري
الحكومية ومنظمات املجتمع املدني .133ويف حني أن هذه
املبادرات طوعية بطبيعتها ،فإن كثريا ً منها ينطوي عىل إمكانات
كبرية للمساهمة يف تحقيق األهداف العاملية ،ال سيما وأن بعضها
يجري أيضا ً عمليات رصد وتقييم دقيقة.134
وقد يكون للجهات الفاعلة املختلفة وجهات نظر مختلفة
بشأن أفضل الطرق لتحقيق التنمية املستدامة .135ومع ذلك،
هناك عدة نقاط موضع اتفاق يف حوكمة التنمية املستدامة
العاملية )1( :إرشاك الجهات الفاعلة عىل مستوى القواعد
الشعبية يف العمليات سعيا ً إىل تهيئة مناخ سيايس شامل ومتعدد
النطاقات136؛ ( )2تحديد األنظمة والتحالفات املفضية إىل تحول
بني الجهات الفاعلة التقليدية والجديدة (الحكومات واألوساط
األكاديمية والدوائر العلمية واملواطنني واملدن والقطاع الخاص)،
ودعم تلك األنظمة والتحالفات ،سعيا ً إىل زيادة دينامية الحوكمة
املفضية إىل تحول137؛ ( )3تحسني القدرة عىل التعامل مع
الخيارات الصعبة ،وتنمية التنسيق وبناء التوافق ،وتوجيه
145 144 143 142 141 140 139 138
املوارد الالزمة.
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املساواة السياسية
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تمثل املساواة االجتماعية االقتصادية واملساواة السياسية متطلبني أساسيني لعدم ترك أي أحد خلف الركب عند
تنفيذ خطة عام  .2030ويتطلب تحقيق املساواة تحوال ً هيكليا ً عميقا ً يف العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وعادة ما تركز التحليالت املتعلقة بعدم املساواة عىل النتائج الفردية ،ال سيما عدم املساواة يف توزيع الدخل .ويمكن
أن يكون الدافع وراء مثل هذه التحليالت هو أن عدم املساواة يف توزيع الدخل  -عىل مستوى األفراد  -هي سبب
وكذلك نتيجة ألشكال أخرى من عدم املساواة .139إال أن األبحاث تبني أن مجموعة متنوعة من هياكل الفرص التي
تتجاوز سيطرة األفراد تؤثر عىل عدم املساواة يف توزيع الدخل بني األفراد والجماعات .140ومن ثم ،فتحقيق أهداف
التنمية املستدامة املرتبطة مبارش ًة بالحد من عدم املساواة يستوجب معالجة عدم املساواة االجتماعية االقتصادية
وعدم املساواة السياسية.
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
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وتُظهر البيانات املستقاة من مرشوع أنواع الديمقراطية ( )V-Demكيف تتباين أشكال املساواة االجتماعية
االقتصادية واملساواة السياسية بني املجتمعات .أوالً ،تختلف أنماط املساواة بني مناطق العالم؛ فعىل سبيل املثال ،يف
أوروبا الرشقية والغربية والرشق األوسط ،تفوق مستويات املساواة يف توزيع املوارد مستويات املساواة يف إمكانية
الوصول إىل السلطة .والعكس صحيح عموما ً يف آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،حيث تكون
املساواة يف إمكانية الوصول إىل السلطة أعىل من املساواة يف توزيع املوارد (انظر الشكل أعاله) .142وثانياً ،تعيش
متساو للسلطة حسب نوع الجنس والفئة االجتماعية
نسبة ضئيلة للغاية من سكان العالم يف مجتمعات ذات توزيع
ٍ
والوضع االجتماعي االقتصادي .ويعيش أكثر من  5باليني شخص يف مجتمعات تتعرض فيها املرأة للتمييز عندما
يتعلق األمر بالحقوق والحريات السياسية .143وفيما يتعلق بتوزيع السلطة حسب الحالة االجتماعية االقتصادية،
يعيش  4.6باليني شخص يف دول تتعرض فيها الفئات األقل ثرا ًء إىل إقصاء جزئي من العملية السياسية .144وثالثاً،
141
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عىل الرغم من أن مجموعة من البلدان حققت مستويات عالية من املساواة يف توزيع املوارد والوصول إىل السلطة عىل
حد سواء ،ففي العديد من البلدان ،ال تؤدي املساواة يف توزيع املوارد إىل مساواة يف توزيع السلطة ،والعكس صحيح.145
ويتوقف تحديد كيفية تصميم مؤسسات شاملة للجميع عىل التوصل إىل فهم أفضل للعالقة بني أوجه عدم
املساواة االجتماعية االقتصادية والسياسية.

		 االقتصاد واملالية
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تمثل السياسة االقتصادية والتدفقات املالية أداتني قويتني
تتيحان إحداث التحوالت الالزمة لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة .ويمكن يف الوقت نفسه أن تكونا محدودتني  -بل
وتؤديان إىل نتائج عكسية  -من حيث أساليب التحفيز ودفع
العمل من أجل تحقيق نتائج مستدامة وعادلة اجتماعيا.
ويتطلب تعزيز هاتني األداتني لتجنب النتائج غري املرغوب فيها
إعاد َة النظر يف آثارها بما يتجاوز الناحية النقدية أو املالية
البحتة ،وهو ما سيجري تناوله الحقا ً كنقطة تدخل للتحول إىل
اقتصادات مستدامة وعادلة .ويعرض هذا الفرع العنارص
الرئيسية يف أداة االقتصاد واملالية.
وتشمل السياسة االقتصادية عادة السياسة املالية والنقدية
والتجارية ،بينما تشمل التدفقات املالية التدفقات الواردة من
مصادر عامة وخاصة ،داخل الحدود الوطنية وعربها .وكثريا ً
ما تشري السياسات إىل غايات توجه إليها التدفقات املالية
ويمكن أن تكون لها آثار قوية عابرة للحدود .وتاريخياً ،كانت
التجارة محركا ً للتنمية والحد من الفقر من خالل إتاحة
الوصول إىل أسواق جديدة وتيسري تبادل التكنولوجيات
والقدرات اإلبداعية .والتجارة يف التكنولوجيات املستدامة يمكن
أن تيرس زيادة اعتمادها عامليا ً وعمليات نقل التكنولوجيا،
وتساعد يف توسيع نطاق هذه التكنولوجيات ،وتعجل بإحراز
تقدم عىل نطاق أوسع نحو تحقيق التنمية املستدامة .ويمكن
استخدام السياسات التجارية إلقامة رشاكات جديدة وإنشاء
مصالح مشرتكة بني البلدان ،فضالً عن إيجاد فرص عمل
وخفض تكاليف السلع .ويمكن تطبيق اإلعانات التجارية أو
القضاء عليها لدعم حماية املوارد الطبيعية الشحيحة والحد من
التدهور البيئي ،عىل سبيل املثال ،عن طريق الحد من اإلفراط يف
استغالل املوارد السمكية أو املمارسات الزراعية غري
املستدامة .146ويمكن أن تسهم السياسات التي تشجع التجارة
يف السلع والخدمات املنتجة عىل نحو مستدام بأسعار منصفة
وظروف عمل وأجور الئقة وتقنيات إنتاج مراعية للبيئة إسهاما ً
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

كبريا ً يف تعزيز التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة.
وكما هو الحال بالنسبة إىل التجارة يف السلع والخدمات ،فإن
الطرق التي يتدفق بها التمويل داخل البلدان وعرب الحدود تشكل
النتائج املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة .ويمثل التقليل من
تقلب التدفقات املالية إىل أدنى حد عامالً مهما ً يف ضمان القدرة
عىل الصمود يف مواجهة الصدمات وتوفري إنفاق عام ثابت ويمكن
التنبؤ به لربامج الرعاية االجتماعية .ويمكن أن يساعد اتخاذ
قرارات االستثمار الطويل األجل إىل جانب إدارة حساب رأس املال
عىل تقليل التذبذب .147وينطوي توافر هوامش أمان من
االحتياطيات املالية واحتياطيات العملة األجنبية عىل قدر أكرب من
األهمية ،بالنظر إىل الطابع املرتابط لالقتصاد العاملي .148وتمثل
التحويالت شكالً مهما ً من التدفقات العابرة للحدود الوطنية يف
العديد من البلدان.
ويشكل اجتذاب رؤوس األموال الخاصة وتشجيع املساعدة
اإلنمائية الرسمية تجاه القطاعات واألنشطة التي تعزز رفاه
اإلنسان وتقلل العوامل الخارجية البيئية أمرا ً بالغ األهمية أيضاً.
وتشري التقديرات إىل أن البلدان النامية تواجه فجوة استثمار
سنوية قدرها  2.5تريليون دوالر فيما يتعلق بتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة .149وسيتطلب اإلنفاق عىل الصحة والتعليم
وحدهما استثمارات ضخمة ،حيث ترتاوح التقديرات بني إنفاق
إضايف قدره  1.2تريليون دوالر يف عام  2030يف البلدان النامية
املنخفضة الدخل واقتصادات السوق الناشئة 150ومن 200
بليون دوالر إىل  300بليون دوالر فقط يف البلدان املنخفضة
الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط ،151حيث
تستند االختالفات إىل تعريفات اإلنفاق اإلضايف .152وسيلزم ضخ
استثمارات هائلة أيضا ً يف االقتصادات املتقدمة.
وسيتوقف سد الفجوة التمويلية عىل األموال العامة ،مكمَّ ًلة
بمصادر أخرى .والسياسة املالية لها دور أسايس يف هذا الصدد:
فالسياسات الرضيبية الفعالة ال يمكن أن تؤدي إىل توليد املوارد
الالزمة لإلنفاق واالستثمار العامني يف مناطق النشاط

االقتصادي فحسب ،بل وتدعم كذلك الحد من أوجه عدم
املساواة .ويمكن لوجود قواعد رضيبية تتسم بالشفافية والقدرة
عىل التنبؤ بها أن يقلل أيضا ً من التدفقات املالية غري املرشوعة
ويزيد االستثمار يف السلع والخدمات املستدامة.
وتظل املساعدة اإلنمائية الرسمية ذات أهمية حيوية لكثري
من البلدان النامية .وقد بلغت املساعدة اإلنمائية الرسمية
 147.2بليون دوالر يف عام  ،2017وبذلك ظلت ثابتة مقارنة
بعام  ،2016يف تتويج لفرتة من النمو املطرد خالل العقد
املايض .وحققت خمسة بلدان (الدانمرك ،والسويد ،ولكسمربغ،
واململكة املتحدة ،والنرويج) الهدف البالغ  0.7يف املائة من
إجمايل الدخل القومي أو تجاوزته .إال أن الجهات املانحة،
إجماالً ،لم تحقق ذلك الهدف حيث وصلت يف املتوسط إىل نسبة
 0.31يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل .ويظل التعاون املايل
عىل الصعيد الدويل كبرياً ،وإن ّ
تغي يف بعض نواحيه (انظر
اإلطار .153)٢-٢
وقد زادت الجهات املمولة الثنائية واملتعددة األطراف من
التمويل املختلط .ويشارك ما ال يقل عن  23عضوا ً من أصل 30
عضوا ً يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي يف التمويل املختلط .وأسفرت
أنشطة التمويل املختلط من جانب الحكومات املانحة عن تعبئة

ما مجموعه  152.1بليون دوالر من مصادر تجارية يف الفرتة
ّ
وجسدت أنشطة مؤسسات
من عام  2012إىل عام .2017
التمويل اإلنمائي أيضا ً نمو هذا االتجاه .ويف عام  ،٢٠١٧أفادت
تسع مؤسسات للتمويل اإلنمائي بأنها قدمت تمويالً تفوق
قيمته  8.8باليني دوالر ملشاريع عن طريق التمويل املختلط.
وقد يؤدي التمويل املختلط إىل تعزيز بعض أهداف التنمية
املستدامة أكثر من غريها ،حيث تركز معظم صفقات التمويل
املختلط عىل القطاعات التي تنطوي عىل إمكانات كبرية لتحقيق
عوائد اقتصادية.154
وقد شهد تمويل األنشطة املتعلقة باملناخ نموا ً ملحوظا ً
أيضاً ،وإن كان ال يزال أقل من مستوى االلتزام الذي تعهدت به
ً
مجتمعة بتعبئة  100بليون دوالر
الدول املتقدمة بأن تقوم
سنويا ً بحلول عام  .2020وبلغ إجمايل تدفقات تمويل األنشطة
املتعلقة باملناخ من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية  -بما يف
ذلك التدفقات العامة والتدفقات املعبأة من القطاع الخاص -
 71بليون دوالر يف عام  ،2016فيما مثل زيادة قدرها حوايل 20
يف املائة عن عام  .2015وزادت التدفقات العامة والخاصة يف
عام  ،2016من  49بليون دوالر إىل  56بليون دوالر ومن 11
بليون دوالر إىل  16بليون دوالر عىل التوايل.155

اإلطار ٢-٢
استمرار أهمية التعاون املايل الدويل
تظل املساعدة اإلنمائية الرسمية محورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف كثري من البلدان .وقد زادت املساعدة
اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان نموا ً بنسبة  10.2يف املائة بالقيمة الحقيقية يف عام  ،2017ولكن الزيادة
كانت تعزى باألساس إىل املعونة املقدمة ألغراض املساعدة اإلنسانية يف ثالثة بلدان.
وقد وسعت خطة عام  2030نطاق مجموعة أولويات التنمية العاملية بدرجة كبرية ،وحوايل ربع املساعدة اإلنمائية
الرسمية الثنائية أصبح مك ّرسا ً اآلن لإلنفاق اإلنساني واإلنفاق عىل الالجئني داخل البلدان املانحة ،مقارنة بأقل من
السدس يف عام  .2010ويف حني ال تزال القطاعات االجتماعية هي أكرب فئة من فئات املساعدات اإلنمائية الرسمية،
فقد انخفض اإلنفاق االجتماعي كنسبة مئوية من إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية ،من  40يف املائة يف عام 2010
إىل  35يف املائة يف عام  .2017ويجسد ذلك تحوال ً يف تركيز الجهات املانحة إىل املعونة االقتصادية ودعم القطاعات
اإلنتاجية .وقد تزايدت املساعدة املقدمة للبنية التحتية والخدمات االقتصادية  -ثاني أكرب فئة من فئات املساعدات
اإلنمائية الرسمية  -يف السنوات األخرية ،ال سيما يف قطاع الطاقة.
ومع زيادة النفقات اإلنسانية واإلنفاق عىل الالجئني داخل البلدان املانحة ،انخفضت حصة املساعدة اإلنمائية الرسمية
املوجهة إىل املعونة القابلة للربمجة قطريا ً وإىل دعم امليزانيات يف السنوات األخرية .ويف عام  ،2017كانت حصة

التحوالت

٣٥

املساعدة اإلنمائية الرسمية للمعونة القابلة للربمجة قطريا ً  48.3يف املائة (أقل بـ  6.6نقاط مئوية عن حصتها يف
عام  ،)2010يف حني بلغت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة لدعم ميزانية البلد املتلقي  3.3باليني دوالر (مقارنة
بمبلغ  4باليني دوالر يف عام .)2010

٣٦

ويتسع نطاق التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي با ّ
طراد ويسهمان مساهمة حيوية يف تنفيذ خطة عام
 .2030وقد خلصت دراسة استقصائية أجرتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف عام  2017إىل أن  74يف
املائة من البلدان النامية منخرطة يف أحد أشكال التعاون اإلنمائي ،مقارنة بنسبة  63يف املائة فقط يف عام  .2015بيد
أن هذا التعاون يكمّ ل املساعدة اإلنمائية الرسمية وليس بديالً عنها؛ فاإلنفاق املب َلغ عنه من جانب العديد من البلدان
يف مجال التعاون فيما بني بلدان الجنوب متواضع إىل حد ما ،حيث أبلغت  16يف املائة فقط من البلدان عن إنفاق قدره
مليون دوالر أو أكثر يف السنة .وثمة توسع مطرد أيضا ً يف نطاق التعاون الثالثي يف شتى املناطق 51 :يف املائة يف
أمريكا الالتينية ،و 21يف املائة للمشاريع املتعددة املناطق ،و 13يف املائة للمشاريع يف أفريقيا ،و 11يف املائة للمشاريع
يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.156
ويف حني أن املهمة األساسية للمصارف املركزية هي دعم
سياسات االقتصاد الكيل ،فهي يمكن أن تسهم أيضا ً يف توجيه
تنمية القطاع املايل وتعزيز الشمول املايل ومواءمة النظام
املايل مع التنمية املستدامة.157
156

ومثلت مؤسسات التمويل اإلنمائي ،بما يف ذلك املصارف
ُ
الصعُ د املتعددة األطراف والوطنية
اإلنمائية العامة عىل
واإلقليمية 1.9 ،تريليون دوالر من االستثمارات يف عام ،2018
ويمكنها أن تؤدي دورا ً مهما ً أيضاً.
وزيادة اإلنفاق العام الوطني مهمة ،ولكنها لن تكون كافية
وحدها لتوليد تمويل كاف لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
واستثمارات القطاع الخاص  -بما يف ذلك االستثمار األجنبي -
لها أهمية بالغة .وحتى نسبة محدودة من التمويل العاملي يمكن
أن تكفل تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وفيما يمثل مؤرشا ً
عىل البيئة املالية العاملية ،تبلغ األصول املالية العاملية قرابة ١٤٠
تريليون دوالر .ويدير املستثمرون املؤسسيون ،ال سيما صناديق
املعاشات التقاعدية ،حوايل  100تريليون دوالر ،يف حني تبلغ
قيمة أسواق السندات  100تريليون دوالر وقيمة سوق األسهم
 73تريليون دوالر.158
ويمكن توجيه االستثمار األجنبي املبارش واإلنفاق املحيل
الخاص نحو تحقيق األهداف من خالل مبادرات من قبيل
اإلبالغ عن الحوكمة االجتماعية والبيئية وحوكمة الرشكات؛ أو
نظم األوراق املالية املستدامة؛ أو مبادئ االستثمار املسؤول.159
ولكن يجب أيضا ً خفض املخاطر املرتبطة باالستثمارات ذات
الصلة باألهداف .والتمويل املختلط ،عىل نحو ما نوقش من قبل،
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

هو إحدى الطرائق التي يمكن من خاللها تقاسم املخاطر عن
طريق الضمانات والرشاكات بني القطاعني العام والخاص.160
ويأخذ بعض املستثمرين باالستدامة يف االعتبار عند اتخاذ
قرارات االستثمار ،مدفوعني جزئيا ً بالترشيعات القائمة
والضغط الشعبي .161وعىل الرغم من أن ممارسات السوق
الحالية ال تعكس بعد التحول نحو التمويل املستدام باملستويات
املطلوبة ،ثمة تغيريات تجري يف اتجاه إيجابي .ففي عام ،2018
عىل سبيل املثال ،نظرت  17يف املائة من صناديق املعاشات
التقاعدية التابعة لالتحاد األوروبي يف املخاطر التي تتعرض لها
حافظاتها بسبب تغري املناخ ،فيما يمثل زيادة قدرها  5يف املائة
عن العام السابق .162ويف حزيران/يونيه  ،٢٠١٩نرشت
املفوضية األوروبية مبادئ توجيهية جديدة بشأن إبالغ الرشكات
عن املعلومات املتعلقة باملناخ يف إطار خطة عملها املتعلقة
بالتمويل املستدام .وستم ّد املبادئ التوجيهية الرشكات
بتوصيات عملية بشأن كيفية تحسني اإلبالغ عن تأثري أنشطتها
عىل املناخ ،وكذلك بشأن تأثري تغري املناخ عىل أعمالها.163
وإدراكا ً للتهديدات الناجمة عن تغري املناخ ،يدعو املستثمرون
أنفسهم إىل اتخاذ إجراءات؛ ففي اآلونة األخرية ،وجه املستثمرون
الذين يديرون أصوال ً تزيد قيمتها عن  ٣٤تريليون دوالر رسالة
مفتوحة إىل مجموعة العرشين مطالبني باتخاذ إجراءات متعلقة
باملناخ.164
وتعتمد التدفقات املالية أيضا ً عىل األدوات األخرى .فالحوكمة
يمكن أن تحدد املجاالت ذات األولوية لالستثمار وتحدد ،يف
البلدان املتقدمة ،املستويات الكافية من املساعدة اإلنمائية

الرسمية ،بينما يمكن أن تساعد التكنولوجيا الجديدة يف تعبئة
املوارد املحلية والتعجيل بتدفق التحويالت املالية.

		 العمل الفردي
 ٣-٢األداة - ٣
والجماعي
التمكني وتقرير املصري واملشاركة من ركائز رفاه اإلنسان.
واملواطنون امللتزمون الذين يملكون األدوات الالزمة إلحداث
تغيري ،وال سيما لصالح الفئات األشد عرضة ألن تُرتك خلف
الركب ،قوى أساسية للنهوض بالتنمية املستدامة .165ويكفل
تمك ُ
ني الناس من املشاركة يف تحديد أولويات التنمية ورصد
النتائج ومساءلة صانعي القرار تصمي َم السياسات وفقا ً
الحتياجات السكان ويزيد استدامة أثرها .166وتشجيع وتمكني
الناس ليسهموا ،فرديا ً أو جماعياً ،من شأنه أن يوسع نطاق
املوارد من أجل التنمية وينهض بمَ َلكة اإلنسان لالبتكار.167
وتمكني النساء أمر رضوري لدعم التحوالت نحو التنمية
املستدامة .لكن النساء والفتيات ،يف الكثري من الحاالت،
ال يحصلن عىل نفس الفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية
املتاحة للرجال والفتيان .فالنساء ال يشغلن سوى نسبة 23.5
يف املائة من املقاعد يف الربملانات؛ ومعدل البطالة بني النساء
يفوق املعدل بني الرجال بـ  1.24مرة؛ والعنف ضد النساء
عامل يثبط التمكني أيّما تثبيط .ويف أقل البلدان نمواً ،تع ّرضت
نحو  38.1يف املائة من النساء إىل عنف العشري.168
وسيؤدي النهوض بتمكني النساء من خالل اإلصالحات
القانونية والسياسات والربامج وأنشطة الدعوة والوسائل
األخرى إىل تغيري جوهري يف العمل الفردي والجماعي لنصف
سكان العالم ،مما سيرتتب عليه آثار عميقة يف مجموعة واسعة
من أهداف التنمية املستدامة .ويمكن أن يؤثر تمكني النساء
ليصبحن واضعات للسياسات يف نطاق وتوزيع املنافع العامة
بطرق ّ
تعب عىل نحو أفضل عن تفضيالت النساء .وقد أظهرت
األبحاث أن زيادة تمثيل النساء يف عملية وضع السياسات
تنهض أيضا ً بتطلعات املراهقات الوظيفية وبمستوى تحصيلهن

العلمي .170 ،169ويمكن أن يساعد تمكني النساء أيضا ً عىل الحد
من النزاعات ومنع نشوبها :فقد ارتبطت اتفاقات السالم التي
ّ
وقعت عليها نساء بالسالم الدائم.171
وتتأثر النساء والفتيات أكثر من الفئات األخرى بتغري
املناخ والكوارث الطبيعية .فقد أظهرت الدراسات أن احتماالت
الوفاة أثناء الكوارث بني النساء واألطفال أكرب منها بني
الرجال بـ  ١٤مرة ،وأن النساء واألطفال أكثر اعتمادا ً عىل
العمل يف الزراعة .173 ،172وألن النساء عرضة للمخاطر املناخية،
فإن يف وسعهن تقديم معلومات وحلول قيّمة لتحسني إدارة
تلك املخاطر.
ومشاركة الناس مكسب للتنمية ،فضالً عمّ ا لها من قيمة يف
حد ذاتها .والناس يقدّرون تمكينهم من التأثري يف حياتهم
الخاصة وحياة مجتمعاتهم عىل الصعيدين املحيل والعاملي.
وعندما يكون األشخاص أصحاء ومستنريين ،يكونون يف وضع
يمكنّهم من االستفادة عىل نحو أفضل من الفرص كلما نشأت
ومن املشاركة يف الحوار العام .174وبالتايل ،فإن التمكني
والقدرات املعززة ليسا هدف التنمية البرشية املستدامة فحسب،
بل هما أيضا ً أداة للتغيري (انظر اإلطار .)٣-٢
ويعني التغيري الجذري تسخري االبتكار االجتماعي
والتكنولوجي واملؤسيس من القاعدة إىل القمة ،بما يف ذلك
معارف الشعوب األصلية واإلبداع عىل صعيد القاعدة الشعبية
ويف القطاع غري الرسمي ،وال سيما ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
يف االقتصادات النامية والناشئة .176 ،175فعىل سبيل املثال ،تعيش
املجتمعات الساحلية والنهرية وتتأقلم مع الظواهر الجوية منذ
قرون؛ وقد راكمت معارف حيوية يمكن تطبيقها يف مجال
التكيف مع تغري املناخ .وينبغي أيضا ً تعميم االبتكارات التي
تجمع بني التكنولوجيات املتقدمة والتقليدية ،عىل نحو يقرن
بني أفضل املعارف املتعددة األشكال ،حيثما كان ذلك متاحاً،
182 181 180 179 178 ،177
..
من أجل توسيع نطاق التأثري
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اإلطار ٣-٢
تعزيز القدرة املعرفية لصالح خيارات التنمية املستدامة
خالل الحقب الطويلة للتطور البرشي ،تغ ّلب البرش عىل تحديات معقدة متعددة ،وحافظوا عىل درجة عالية من التكيف.
ولذلك ،هناك ما يدعو إىل األمل بأننا سنتغلب أيضا ً عىل التحديات الراهنة التي تعرتض االستدامة عىل النطاق املجتمعي،
بل عىل نطاق العالم.
وكثريا ً ما يستند التكيف التطوري إىل تجارب ملموسة ونتائج قصرية األجل ونظريات واضحة نسبيا ً يف التغيري .وقد
تختلف عدة جوانب من التحول نحو االستدامة فيما بينها .فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،عىل سبيل املثال،
ال تُرى وال تُش ّم وال تُعترب ضارة بصورة مبارشة ،وآثارها السلبية ستقع يف املستقبل البعيد نسبياً ،وكثريا ً ما ترتبط يف
الحارض بسلوكيات تعود بفائدة أو متعة فورية .ويُستدل عىل آثارها املحتملة ومخاطرها املؤجلة من نماذج قائمة عىل
العلم وليس الخربة الفردية املبارشة ،مع أن ذلك قد يكون آخذا ً يف التغري حالياً.

٣٨

وبالتايل ،يمكن أن يكون تغيري السلوكيات صوب التكيف التطوري يف هذا السياق مختلفا ً عن سياقات أخرى كان ّ
يتعي
فيها للبرشية أن تتعامل مع تحديات عىل نطاق املجتمع كله .ويضطلع األفراد بدور محوري يف دفع عجلة التحوالت
الالزمة .ويمكن أن يساعد عىل حفز هذا العمل فه ُم الكيفية التي يقوم بها الناس ،بوصفهم مستهلكني ومواطنني
ملتزمني ،بالتوصل إىل الخيارات واتخاذ القرارات يف هذا الصدد.179
ويمكن للعلوم املعرفية وعلم النفس وعلم االقتصاد السلوكي وبيولوجيا األعصاب وبحوث الدماغ أن توفر معلومات
مهمة يف هذا الصدد .180فعىل سبيل املثال ،قد تفرس هذه العلوم عىل ما يدور يف عقولنا عندما نسمع معلومات مستندة إىل
العلم بشأن التحديات التي تواجه االستدامة ،وبالتايل عندما نتوصل إىل خياراتنا ونتخذ قراراتنا.
وتشري البحوث الحديثة إىل أن الكفاءات الفردية التخاذ هذه القرارات املختلفة نوعيا ً التي ستعجّ ل يف التحول إىل االستدامة
تتباين ويعززها توفري ظروف بيئية داعمة ومحفزة يف كل من مرحلة الطفولة املبكرة ،181والتعليم الرسمي وغري الرسمي
الجيد ،والتعلم مدى الحياة .وهذه التدخالت ال تستهدف عىل نحو ضيق خيارات وإجراءات محددة ،بل تسهم يف تعزيز
القدرات بصفة عامة .وي َّ
ُعب عن الكثري منها كأجزاء من األهداف والغايات املختلفة ،إال ّ أن أثرها املوحد يف تمكني الناس
182
ّ
يتكشف بصورة مبارشة .
من التوصل إىل خيارات تحقق االستدامة يف حد ذاته بدأ اآلن
ويتطلب التغيري الجذري أيضا ً إعادة تشكيل املمارسات
االجتماعية واملعايري االجتماعية والقيم والقوانني التي تعزز
السلوك والخيارات غري املستدامة أو التمييزية ،184 ،183بما يؤدي
عىل سبيل املثال إىل تخفيف أعباء أعمال الرعاية التي تتحمّ لها
النساء أكثر من غريهن ،أو إىل تقديم حوافز للتقليل من استهالك
السلع غري القابلة إلعادة االستعمال وإلعادة التدوير .وكثريا ً ما
يكون السلوك راسخا ً رسوخا ً عميقا ً يف الثقافة ومرتبطا ً بهياكل
السلطة وديناميات النفوذ التي تسهم بقوة يف تشكيل الخيارات
الفردية ،وكذلك العمل الجماعي .185ويجب القضاء عىل
التهميش السيايس والقانوني لبعض الفئات وعىل أوجه عدم
املساواة بني الرجال والنساء كي يتسنى لجميع األشخاص
املشاركة مشاركة كاملة وعىل قدم املساواة يف املجتمع.
وتتعدد آليات تمكني الناس وتغيري السلوك وتوسيع املجال
للعمل الجماعي .وتش ّكل القوانني واألنظمة والرضائب
والغرامات إشارات قوية عىل األهمية التي يوليها املجتمع لبعض
السلوكيات .ويمكن لحمالت الدعاية واإلعالم أن تؤثر يف
القرارات الفردية واآلراء املتعلقة بسلوك اآلخرين ،وبالتايل
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يمكنها أن تغري املعايري .186وبتوسيع الحيز املدني املتاح لتمكني
الناس من تنظيم أنفسهم واملشاركة يف الحوارات العامة وصنع
القرار ،يزيد احتمال التوصل إىل نتائج تمثّلهم .فقد وفرت
النقابات واألحزاب السياسية والجماعات النسائية والجماعات
األخرى وسائل لوضع أهداف مشرتكة والسعي لتحقيقها
بصورة جماعية (انظر ،عىل سبيل املثال ،اإلطار .187)٤-٢
واألفراد واألرس املعيشية بحاجة أيضا ً إىل الحصول عىل مزيد
من املعلومات والحقائق لالستناد إليها يف التوصل إىل خيارات
مستنرية ألنفسهم وللمجتمع ككل .ويف بعض األحيان ،يكفي
مجرد توفري معلومات واضحة ،لكن القرارات الشخصية يمكن
أن تتأثر أيضا ً إذا جُ عل السلوك املستهدف أسهل وأنسب وأكثر
جاذبية 188أو ُقدِّم عىل أنه الخيار التلقائي .189وتُظهر نتائج
دراسات االقتصاد السلوكي اإلمكانات الكامنة يف ضغط األقران،
فعىل سبيل املثال ،تَ ّبي أن الناس يبذلون جهودا ً أكرب لتقليل
استخدام الطاقة إذا علموا أن استهالكهم للطاقة يفوق استهالك
197 196 195 194 193 192 191 190
جريانهم .

اإلطار 4-٢
اإلدارة التعاونية التكيفية
يف سياقات معيّنة ،يمكن التخفيف من أثر املعايري االجتماعية التي استمرت عرب القرون من خالل اإلدارة التعاونية
التكيفية .191ويشمل ذلك حلقات متكررة من العمل بصورة مشرتكة عىل تحليل املشاكل والتخطيط والعمل والرصد
والتفكري والتعلم االجتماعي ،تليها إجراءات جديدة مكيَّفة عىل النحو املالئم مع سعي الجهات الفاعلة إىل االنتقال من
الحالة غري املرغوب فيها إىل حالة مستقبلية منشودة ومتفق عليها .192،193وقد عُ زيت قدرة النُّهُ ج التعاونية التكيفية عىل
تحقيق التحول إىل تركيزها الكبري عىل التعلم االجتماعي .194ومن املفاهيم األصيلة يف اإلدارة التعاونية التكيفية مفهو ُم
الن ُّ ُ
ظم الدينامية واملعقدة وغري املؤكدة.195
ففي نيبال وزمبابوي وأوغندا ،عىل سبيل املثال ،أسهمت اإلدارة التعاونية التكيفية يف تمكني كل من النساء والرجال
للمشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية .ويف أوغندا ،فتحت اإلدارة التعاونية التكيفية مجاالت أمام النساء كان يهيمن عليها
ُ
ُ
زراعة األشجار ،التي ترمز إىل ملكية األرض،
الرجال يف العادة ،بما يف ذلك
واملشاركة السياسية.197 ،196

		 العلم والتكنولوجيا
 ٤-٢األداة - ٤
يقع العلم والتكنولوجيا يف صميم خطة عام  ٢٠٣٠بوصفهما
من وسائل التنفيذ يف إطار الهدف  .١٧ويتوقف تحقيق
اإلمكانات الكاملة للعلم والتكنولوجيا عىل مجموعة من الجهات
الفاعلة ،بمن يف ذلك العلماء واملهندسون يف كل من القطاعني
العام والخاص وأصحاب املشاريع واملمولون وواضعو
السياسات واملربّون وغريهم.
فالعلم يف حد ذاته يضع األساس الوقائعي ويتوقع اآلثار
املستقبلية ويو ّلد األدلة ويقيّمها ،مما يسهم يف إيجاد السبل
املؤدية إىل تحوالت يف مجال االستدامة .وسيبحث الفصل الثالث
بمزيد من التفصيل يف الدور املهم الذي يؤديه العلم يف تحقيق
التنمية املستدامة.
وطاملا ُ
اعتف باألهمية البالغة لالبتكار التكنولوجي يف
تحقيق األهداف اإلنمائية .ويمكن لتوسيع نطاق تطبيقات ما
هو قائم من معرفة علمية وابتكار تكنولوجي ،سواء يف العلوم
الطبيعية أو االجتماعية ،مع إجراء مزيد من البحوث ،أن يساعد
يف االبتعاد عن العمل بالطرق املعتادة ويف التصدي للتحديات
اإلنمائية يف العديد من القطاعات .وكثريا ً ما تكون التكنولوجيا
موجودة بالفعل ،واملطلوب هو تحديد العقبات التي تحول دون
استخدامها عىل نطاق واسع وتذليل تلك العقبات .ويمكن
ملبادرات األمم املتحدة والدول األعضاء ،بما يف ذلك مرصف
التكنولوجيا ألقل البلدان نموا ً وآلية تيسري التكنولوجيا ،أن تعزز
تبادل ونقل التكنولوجيا من أجل تحقيق تلك الغايات.

ويف سياق أهداف التنمية املستدامة ،يمكن أن تكون
التكنولوجيا محورية من أجل إجراء مفاضالت قد تنشأ يف حال
التعامل مع فرادى األهداف والغايات بمعزل عن بعضها بعضاً.
فعىل سبيل املثال ،تتطلب الغاية  3-2مضاعفة اإلنتاجية
الزراعية ،وهو ما يمكن تحقيقه بإعطاء األولوية للمكاسب
اإلنتاجية فوق كل االعتبارات األخرى ،لكن عندئذ يمكن أن يؤثر
ذلك سلبا ً يف العديد من األهداف األخرى ،بما فيها تلك املتعلقة
بسبل العيش والصحة والتخفيف من آثار تغري املناخ والتنوع
البيولوجي واملياه .غري أن يف اإلمكان التقليل إىل أدنى حد من
تلك املسائل من خالل االستخدام االسرتاتيجي للتكنولوجيات
الجديدة ،من أجهزة استشعار استخدام املياه املتقدمة إىل
الزراعة املتكيفة مع تقلبات املناخ ،وصوال ً إىل تكنولوجيات
ّ
يحسن التقد ُم
الطاقة املتجددة .198ويف مثال آخر ،يمكن أن
املحرز يف تكنولوجيات تعديل الجينات ،وال سيما التكرارات
العنقودية املتناظرة القصرية املنتظمة التباعد (كريسرب)،199
َ
آفاق العالج الجيني عىل املستوى الفردي مع تحقيق مكاسب يف
اإلنتاجية ومكافحة األمراض التي تحملها النواقل ،مثل املالريا،
وتيسري الرتبية الدقيقة للنباتات والحيوانات .200ويمكن أن
يؤدي استخدام التكنولوجيات املتقدمة مثل الذكاء االصطناعي
دورا ً رئيسيا ً أيضا ً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .والكثري
ّ
يتعي تقييم آثارها
من هذه التطبيقات قيد التطوير ،لكن
األوسع املحتملة بدقة قبل استخدامها.
ويتطلب تسخري إمكانات العلم والتكنولوجيا تسخريا ً كامالً
استثمارات هائلة يف أنشطة البحث والتطوير .201ويف الوقت
الراهن ،تبلغ االستثمارات العاملية قرابة  1.7تريليون دوالر يف
السنة ،تقف  ١٠بلدان خلف  ٨٠يف املائة منها .202ويف حني
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يعجّ ل بعض البلدان النامية االستثمار يف أنشطة البحث
والتطوير بوترية أرسع من نظرياتها من البلدان املتقدمة ،فإن
معظم البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا ً والدول
الجزرية الصغرية النامية والبلدان غري الساحلية األقل نموا ً،203
بحاجة إىل تحسني الوصول إىل التكنولوجيا واملعارف من خالل
التعاون مع البلدان النامية األخرى ،ومن خالل طرائق من قبيل
التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

٤٠

بيد أن تطوير التكنولوجيا يف حد ذاته ال يكفي؛ بل يجب أن
تكون متاحة وميرسة وجذابة بما يكفي لتشجيع اعتمادها عىل
نطاق واسع ،باالقرتان مع تطوير قدرات املستخدمني ذوي
الصلة .207 ،206 ،205 ،204وتحتاج البلدان إىل محتوى أوثق صلة
بسياقها املحيل ،وإىل مراكز ابتكار وتكنولوجيا محلية ،وإىل دعم
مبادرات البيانات املفتوحة .ونقل التكنولوجيا ،خصوصا ً
املؤسسات يف البلدان النامية ،أمر بالغ األهمية لتوسيع نطاق
تنفيذ خطة عام  ٢٠٣٠وتعجيله .ويمكن أن يعزز القطا ُع
ِ
االبتكارات
الخاص وكذلك الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
َ
الرامية إىل تحقيق التنمية املستدامة ،مع توفري الحماية املناسبة
لحقوق امللكية الفكرية ويف الوقت نفسه زيادة إمكانية وصول
البلدان النامية إىل السلع والتكنولوجيات األساسية.208
ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا دورا ً رئيسيا ً أيضا ً يف املناقشات
املتعلقة بعدم املساواة .فمن ناحية ،هناك احتمال بأن تُرتجَ م أوجه
عدم املساواة يف الوصول إىل التكنولوجيا أو يف القدرة عىل
استخدامها إىل مجموعة أوسع من أوجه عدم املساواة املتصلة
بالرفاه .وبعض أوجه عدم املساواة هذه موثق جيداً :فعىل سبيل
املثال ،هناك فجوة بني الجنسني يف استخدام اإلنرتنت باألجهزة
املحمولة يف البلدان النامية تقدَّر بنسبة  ٢٣يف املائة عىل الصعيد
العاملي ،حيث ترتفع بشكل خاص يف جنوب آسيا ( ٥٨يف املائة)
وأفريقيا جنوب الصحراء ( ٤١يف املائة) ،لكنها تنخفض إىل  ٢يف
املائة يف أمريكا الالتينية .209ويمكن أيضا ً مالحظة هذه الفجوات
املستمرة يف إمكانية االتصال اإللكرتوني لدى فئات سكانية أخرى.
ومن أجل دمج األهداف االجتماعية يف السياسات املتعلقة بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار ،من املهم النظر يف الحاالت واالحتياجات
املحددة للسكان الفقراء والنساء والفئات الضعيفة األخرى.210
وبخالف ذلك ،قد تضطر الفئات السكانية الفقرية والضعيفة إىل
التعامل مع تكنولوجيات غري مناسبة يختارها آخرون.212 ،211
ويف الوقت نفسه ،تنطوي التكنولوجيات الجديدة عىل
فوائد جمة ،منها عىل سبيل املثال توفري نماذج عمل جديدة،
وإضفاء طابع رسمي عىل أنشطة طاملا كانت غري رسمية،
وإتاحة الحصول عىل التمويل .213ويمكن أن ّ
يحسن استخدا ُم
َّ
امليسة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا
َ
نوعية حياة األشخاص واألطفال ذوي اإلعاقة من
واملعِ ينة
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

خالل زيادة فرص وصولهم إىل التعليم والعمل واألنشطة
املجتمعية والخدمات األخرى .وإذا نُظر إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من منظور اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة وإذا أوىل مطورو التكنولوجيا األولوية لتوفري
إمكانية الوصول إىل الجميع ،تسنّى لتلك التكنولوجيا أن
تكون محركا ً بالغ األهمية لكفالة تحقيق أهداف التنمية
املستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة .ومع ذلك ،قد تقف املعايري
الثقافية ،يف هذا املجال وغريه ،حاجزا ً أمام ضمان إمكانية
الوصول واالستخدام.223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216، 215 ،214
ّ
ويبش الذكاء االصطناعي بإيجاد جيل جديد من حلول التنمية
املستدامة .لكن ينبغي ،من أجل تعزيز ثقة الناس يف ن ُ ُ
ظم الذكاء
االصطناعي ،أن تحقق اللوائح ومدونات قواعد السلوك املتعلقة
بالذكاء االصطناعي توازنا ً مناسبا ً بني التقدم التكنولوجي وحق
الناس يف الخصوصية والكرامة اإلنسانية .224وكثريا ً ما توصف
الرقمنة بأنها انقالب هائل يجب عىل املجتمعات أن تتكيف معه.
ومن ناحية أخرى ،يجب تطوير الرقمنة عىل نحو يجعلها أداة
لدعم التحوالت نحو االستدامة ويكفل مواءمتها معها .225فعىل
سبيل املثال ،مع توقع حدوث فقدان للوظائف بدرجات متفاوتة
بسبب التغري التكنولوجي ،عىل واضعي السياسات العمل يف إطار
رشاكة مع القطاع الخاص لتوفري تدابري فعالة لدعم حصول
املرسحني عىل وظائف جديدة.227 ،226
العمال ّ
ومستقبلنا بأرسه ،كيف نعمل ونتحرك ونتفاعل مع العالم
من حولنا ،سرتسمه الرقمنة بطرق ال تحىص .لذلك ،من األهمية
بمكان توخي الشمول وبُعد النظر يف الثورة الرقمية عىل نحو
يويل األولوية لإلنصاف وإمكانية الوصول واإلدماج والكرامة
اإلنسانية والتعاون الدويل واالستدامة.229 ،228
وتحدد خطة عام  ٢٠٣٠مسارا ً من أجل “إنهاء الفقر
والجوع ،بجميع صورهما وأبعادهما ،وكفالة أن يمكن لجميع
البرش تفعيل طاقاتهم الكامنة يف إطار من الكرامة واملساواة ويف
ظل مناخ صحي” .ويف صميم التحول نحو التنمية املستدامة
يقع النهوض بالرفاه البرشي ،بما يف ذلك الرفاه املادي والصحة،
إضافة إىل جوانب أخرى من الحياة يقدّرها الناس ،مثل التعليم
وامتالك صوت والتمتع ببيئة نظيفة وآمنة والقدرة عىل
الصمود .230والرفاه البرشي ليس مهمّ ا ً بطبيعته فحسب ،بل إن
قدرات الناس بدورها تدفع عجلة التغيري االجتماعي واالقتصادي
والبيئي عىل الصعيد العاملي وفق مجموعات من املعارف
واملهارات والكفاءات والقدرات البدنية والنفسية .ومع أن
الصحة والتعليم يُعتربان يف العادة نتائج إنمائية ،فإنهما أيضا ً
وسيلتان لتحقيق جوانب رئيسية من خطة التنمية العاملية.231

 ٥-٢املنفذ  - 1الرفاه البرشي والقدرات البرشية
الرسائل الرئيسية
َ
مجال الرفاه البرشي والقدرات البرشية ،بما يف ذلك التحسينات
 1يف العقود األخرية ،أحرز العالم تقدما ً كبريا ً يفالتي طرأت عىل متوسط العمر املتوقع والتعليم ونوعية الحياة ،لكن ما زالت أشكال الحرمان الشديد قائمة ،وما زال
التقدم غري منتظم .لذا ،ينبغي أن تركز الهيئات الوطنية واإلقليمية واملحلية واملجتمعات املحلية عىل الحد من الفجوات
يف الفرص والحقوق بني الفئات االجتماعية األشد عرضة ألن تُرتك خلف الركب يف مناطقها.
 2يظل األشخاص الذين انتزعوا أنفسهم للتو من الفقر املدقع واألربعة باليني شخص املحرومني من أي شكل منأشكال الحماية االجتماعية األش َّد ضعفا ً أمام الصدمات التي تهدد بدفعهم إىل الفقر املدقع .لذا ،ال بد من اتخاذ
إجراءات للقضاء عىل أشكال الحرمان ولبناء القدرة عىل الصمود ،وال سيما من خالل التدخالت املحددة األهداف،
حيثما يرتكز الفقر والضعف أو حيثما كان ماليني األشخاص عرضة ألن يُرتكوا خلف الركب.

٤١

 3يح ّد تزاي ُد التفاوت االقتصادي واالجتماعي من إمكانية استفادة الفقراء واملهمشني من الفرص ،األمر الذي يح ّدبدوره من فرص االرتقاء االجتماعي ،ومن ثم يؤدي إىل اتساع الفجوات يف الدخل والثروة .ويمكن لحدوث تغريات يف
إمكانية االستفادة من الفرص أن يعكس اتجاهات التفاوت املتزايد يف الثروة والدخل وأوج َه عدم املساواة يف الفرص،
وأن يدعم االرتقاء االجتماعي.
 4القضاء عىل الفقر والحد من عدم املساواة العاملية هدفان مرتابطان ترابطا ً وثيقا ً يتطلبان توسيع نطاق التدخالتوالتدابري الرامية إىل التعامل مع الطبيعة املتداخلة واملتعددة األبعاد للفقر يف مجاالت التعليم والرعاية الصحية،
وإمكانية الحصول عىل مياه الرشب املدارة بأمان وعىل الطاقة ،وإمكانية الحصول عىل خدمات الرصف الصحي،
والتعرض لألمراض املعدية ،والعديد من األبعاد ذات األهمية الحاسمة للرفاه .ويمكن أن يسهم النمو االقتصادي يف
التخفيف من حدة فقر الدخل املطلق ،إال ّ أن نمو الناتج املحيل اإلجمايل يف حد ذاته ال يتصدى للفقر املتعدد األبعاد يف
حد ذاته .لذا ،يُعَ ّد قياس أشكال عدم املساواة والحرمان والتصدي لها مبارشة من املتطلبات الالزمة لتعزيز الرفاه.
 5الناس أهم مقومات الكفاح من أجل االستدامة .ويتطلب تعزي ُز الرفاه البرشي وحماية موارد األرض االرتقا َءّ
ويتعي أيضا ً االستثمار يف النماء يف
بالقدرات البرشية بحيث يتم تمكني الناس وتأهيلهم من أجل إحداث التغيري.
مرحلة الطفولة املبكرة ،ويف إتاحة الحصول عىل تعليم عايل الجودة ،وتعزيز الحماية من الكوارث الطبيعية
والتكنولوجية ،وزيادة نسب التسجيل يف برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،وزيادة عدد السنوات
التي يعيشها الناس بصحة جيدة ،وإيالء االهتمام للصحة العقلية واألمراض غري املعدية.

وقد أُحرز بالفعل تقدم يف جوانب عديدة تتعلق بتعزيز رفاه
البرشية .فالناس اليوم ،يف املتوسط ،أفضل صحة وتعليما ً
ويمكنهم الوصول إىل موارد أكثر من أي وقت مىض يف التاريخ.
ومع ذلك ،هناك العديد من أوجه الحرمان الشديد (انظر
الشكل  .)٣-٢فما زالت أقل البلدان نموا ً عىل وجه الخصوص
تعاني من ارتفاع مستويات الفقر واألمية ووفيات األطفال دون
سن الخامسة ووفيات األمهات ،واملاليني يتع ّذر عليهم الحصول
عىل مياه رشب مأمونة أو خدمات الرصف الصحي .وحتى
أولئك الذين انتزعوا أنفسهم من الفقر قد يكونون عرضة

للصدمات والكوارث ولتغريات غري متوقعة يف الصحة أو العمل
قد تعيدهم إىل الفقر.
ويف الوقت نفسه ،يعاني العديد من البلدان من تزايد عدم
املساواة التي تح ّد من فرص االرتقاء االجتماعي .232وال تح ّد
الظروف الراهنة من كفالة حقوق اإلنسان والكرامة للعديد من
الجماعات واألفراد فحسب ،بل تح ّد أيضا ً من نطاق العمل
اإلنساني الرامي إىل التصدي للعديد من التحديات امللحّ ة التي
تعرتض تحقيق خطة عام .٢٠٣٠
التحوالت

الشكل 3-2
الرفاه البرشي والقدرات البرشية :مكمن تقصري العالم

ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻋﺪم املﺴﺎواة
ﰲ اﻟﻔﺮص ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺒﴩﻳﺔ

ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد
ﰲ وﺟﻪ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺮﻓﺎه

أﺷﻜﺎل اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

٤٫٠

٣٫٧

١٫٩

ﺑﻠﻴﻮن

ﺑﻠﻴﻮن

ﺑﻠﻴﻮن

١٫٣
ﺑﻠﻴﻮن

١٫٧

٤٢

ﺑﻠﻴﻮن

٦١٧ ٦٥٠
ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ

٧٥٠
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ً

٩٠٠
ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

ﻃﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺤﺪ
ﻓﺘﺎة واﻣﺮأة
ﺗﺰوﺟﻦ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻔﺎء
ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﰲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺷﺨﺺ ﻋﺮﺿﺔ
ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن
ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﴫﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ املﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ١-٥-٢العقبات
أشكال الحرمان املتداخلة واملر َّكزة
فقر الدخل وسوء الصحة وتدني مستويات التعليم وقلة فرص
الحصول عىل املياه والرصف الصحي وأشكال أخرى من
الحرمان تميل إىل أن تكون متداخلة .233فكثريا ً ما تعاني األرس
املعيشية واألفراد من أشكال متعددة من الفقر .ويمكن إيضاح
ذلك باستخدام دليل الفقر املتعدد األبعاد الذي يسجل أشكال
الحرمان الشديد التي يواجهها كل شخص عىل صعيد التعليم
والصحة ومستويات املعيشة .ففي عام  ،٢٠١٥انخفض عدد
األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع عىل أقل من  1.90دوالر
يوميا ً إىل  ٧٣٦مليون شخص .234لكن دليل الفقر املتعدد األبعاد
لعام  ٢٠١٨الذي شمل  ١٠٥بلدان يعرض صورة أكثر واقعية،
حيث يشري إىل أن  1.3بليون شخص يعيشون يف أرس معيشية
تعاني من أشكال متداخلة من الحرمان .235وهناك أيضا ً أدلة
واضحة عىل أن الفقر املتعدد األبعاد يتناقص بوترية أبطأ من
فقر الدخل.236
وترتكز أشكال هذه الحرمان يف مناطق وفئات بعينها .ففي
العديد من السياقات املتعلقة بمقاييس الرفاه ،تحتل النسا ُء
وكبار السن واألقليات اإلثنية والعرقية وبعض الجماعات
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ﺷﺨﺺ ﻳﻔﺘﻘﺮون
ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ املﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺘﻰ إﱃ اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ اﻷﺳﺎﳼ
ﻧﺼﻔﻬﻢ أﻃﻔﺎل

ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني
أﻣّﻴﻮن

الدينية والشعوب األصلية واألشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال
وفئات أخرى مراتبَ أدنى من متوسط السكان .ومن بني الفقراء
الذين يعانون من الفقر املتعدد األبعاد ،يعيش  1.1بليون
شخص يف مناطق ريفية ،ونصفهم تقريبا ً أطفال .237وأفريقيا
جنوب الصحراء موطن لـ  ٣٤٢مليون من الفقراء الذين يعانون
من الفقر املتعدد األبعاد ،تليها جنوب آسيا بما مقداره ٥٤٦
مليون شخص .238وهاتان املنطقتان موطن أيضا ً ألغلبية
السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع ،ويف أفريقيا جنوب
الصحراء ،هناك تزايد يف عدد مَ ن يعيشون يف فقر مدقع.239
وأشكال الحرمان هذه ليست متداخلة فحسب ،بل هي
مرتابطة ويعزز بعضها بعضاً .فعىل سبيل املثال ،األشخاص
الذين يتع ّذر عليهم الحصول عىل مياه الرشب املدارة بأمان
وخدمات الرصف الصحي وخدمات النظافة الصحية من
املرجح أن يعانوا نتيجة لذلك من أشكال من الحرمان
الصحي ،وال سيما أمراض اإلسهال ،يمكن أن تتسبب يف
َّ
الرضع واألطفال
أمراض حادة ويف الوفاة ،وبخاصة بني
(انظر اإلطار  .)٥-٢ويف عام  ،٢٠١٢أدى تع ّذر الحصول عىل
تلك الخدمات إىل حوايل  ٨٤٢ ٠٠٠وفاة مبكرة نتيجة أمراض
اإلسهال ،أكثر من  ٤٠يف املائة منها كانت بني األطفال دون
247 246 245 244 243 242 241 240
سن الخامسة .

اإلطار 5-2
أشكال الحرمان الواسعة النطاق املتعلقة بخدمات مياه الرشب املدارة بأمان والرصف الصحي
ال غنى عن املياه للحياة والتنمية .لكن اليوم ،أكثر من بليونَي شخص يرشبون مياها ً ملوثة ،241وكل دقيقتني ،يموت
طفل من مرض ذي صلة باملاء .243 ،242ويعيش حوايل  ٧٨٥مليون شخص دون أن يتمكنوا من الحصول عىل أي نوع
من أنواع خدمات مياه الرشب املدارة بأمان؛ وأكثر من نصف األشخاص الذين يحصلون عىل مياه الرشب من مصادر
املياه السطحية يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء ،ونسبة  ٨٠يف املائة من األشخاص الذين يفتقرون إىل الخدمات
األساسية يعيشون يف مناطق ريفية.244
ويف عام  ،٢٠١٧كان  ٦٧٣مليون شخص ال يزالون يمارسون التغوط يف العراء ،وكان بليونا شخص يفتقرون إىل
خدمات الرصف الصحي األساسية .245والوضع أسوأ يف أقل البلدان نمواً ،حيث يعيش ثلث األشخاص الذين يفتقرون
إىل خدمات الرصف الصحي األساسية ،وحوايل ربع السكان فقط لديهم مرافق لغسل اليدين بالصابون واملاء.246
والفجوات يف إمكانية الوصول هذه تزيد عدم املساواة داخل البلدان وبينها ،وأشد املترضرين من ذلك هم النساء
واألطفال يف املجتمعات املنخفضة الدخل يف البلدان النامية.247
ويتع ّذر عىل ما ال يقل عن نصف سكان العالم الحصول عىل
خدمات الصحة األساسية ،وهذا يعني أن أعدادا ً كبرية من األرس
املعيشية تحصل عىل رعاية صحية غري كافية ،وأنه ي َ
ُدفع بها إىل
فقر الدخل عندما تضطر إىل دفع تكاليف الرعاية الصحية من
جيبها الخاص .248وينفق حوايل  ٨٠٠مليون شخص ما ال يقل
عن  ١٠يف املائة من ميزانيات أرسهم املعيشية عىل النفقات
الصحية ألنفسهم أو لفرد مريض من أفراد األرسة .249ويفتقر
األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية بوجه خاص إىل
توافر عاملني صحيني ومدرسني مد َّربني بأعداد ثابتة بسبب
نقص الحوافز للتعيني يف الريف و/أو قلة الحوافز التي تشجع
عىل التوظيف واستبقاء املوظفني.250
ويمكن الحد من الفقر من خالل تحقيق النمو االقتصادي
العادل .بيد أن التصدي للفقر املتعدد األبعاد مسألة أكثر
تعقيداً ،ويتطلب تدخالت أخرى ّ
يتعي تنفيذها يف آن واحد.251
ومع أن خطة التنمية املستدامة تعترب الصحة والتعليم يف العادة
نتائج للتنمية الناجحة ،فإن هذين املجالني أيضا ً وسيلتان
لتحقيق عنارص رئيسية أخرى من الخطة .252فالصحة الجيدة،
عىل سبيل املثال ،تسهم يف الحد من الفقر وتحقيق التعليم الجيد
والحد من أوجه عدم املساواة؛ وباملثل ،فإن التعليم الجيد رشط
مسبق للكثري من مجاالت التنمية املستدامة ،من الصحة
اإلنجابية والوفيات والفقر إىل العدالة االجتماعية والتماسك
االجتماعي واالستدامة البيئية.253
تَوارث أشكال الحرمان عرب األجيال
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فتحصيل الوالدين العلمي ودخلهما ،عىل سبيل املثال ،مؤرشان
قويان عىل تحصيل األطفال العلمي ودخلهم يف املستقبل.254
ويربز ذلك بصفة خاصة يف املجتمعات التي تبلغ فيها عدم
املساواة مستويات مرتفعة :ففي أفقر البلدان ،تصل احتماالت
بلوغ مستويات التعلم املنشودة عند أطفال املدارس االبتدائية
املنتمني إىل أغنى  ٢٠يف املائة من األرس املعيشية إىل أربعة أمثال
احتماالتها عند األطفال املنتمني إىل أفقر  ٢٠يف املائة من األرس
املعيشية .255ويف أفقر  ٢٠يف املائة من السكان يف البلدان
املنخفضة الدخل ،يكمل  ٤يف املائة فقط الدراسة الثانوية.256
ويرتبط فقر الدخل ارتباطا ً وثيقا ً أيضا ً بالنتائج الصحية
السيئة الناجمة عن جهل اآلباء واألمهات باألمور الصحية ،وعدم
قدرتهم عىل تحمل تكاليف الخدمات الصحية العالية الجودة.257
ففي جمهورية تنزانيا املتحدة ،عىل سبيل املثال ،تبلغ
معدالت انتشار املالريا  ٢٣يف املائة بني أفقر األرس املعيشية
مقابل  ١يف املائة بني أغنى األرس املعيشية .258ويف نيجرييا ،تبلغ
احتماالت املعرفة بإمكانية انتقال فريوس نقص املناعة البرشية
إىل األطفال عن طريق الرضاعة الطبيعية بني ُ
الخمس األغنى من
النساء ،الالتي يحظني ،يف املتوسط ،بفرص أفضل للحصول عىل
التعليم والرعاية الصحية قرابة ضعف احتماالتها بني ُ
الخمس
األفقر من النساء .259وعالوة عىل ذلك ،فإن أطفال األمهات أو
260
األرس املعيشية األقل تعليما ً أكثر عرضة لنقص التغذية
ويتع ّذر عليهم الحصول عىل مياه الرشب املدارة بأمان وعىل
خدمات الرصف الصحي.261

غالبا ً ما تح ّد أشكال الحرمان التي يعاني منها اآلباء واألمهات
من فرص أطفالهم ،وهكذا تنتقل يف العادة من جيل إىل جيل.
التحوالت

رضورة تعزيز القدرة عىل الصمود لتحقيق مكاسب يف الرفاه
األرس املعيشية الفقرية ضعيفة للغاية يف مواجهة الصدمات
والنكسات .فعىل سبيل املثال ،إصابة أحدهم أو وفاته بمرض
مع ٍد يمكن أن ترتتب عليها تكاليف صحية واقتصادية
واجتماعية كبرية .263 ،262وقد يحدث ذلك لكثري من األرس
املعيشية يف وقت واحد خالل األخطار الطبيعية أو ّ
تفش
األمراض .فعىل سبيل املثال ،قد يخ ّلف تغري املناخ آثارا ً طويلة
األمد ال سيما بني الفئات الضعيفة التي قد تكون أقل قدرة عىل
التأقلم مع األخطار الطبيعية ،وأكثر عرضة آلثار ارتفاع مستوى
سطح البحر يف الصحة العامة (انظر اإلطار .)٦-٢
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واألرس املعيشية الفقرية عرضة للخطر أيضا ً عندما يؤدي
التغري التكنولوجي إىل تقادم املهارات وإىل القضاء عىل فرص
العمل .264ويف مواجهة فقدان العمل أو مصدر آخر للدخل ،قد
تلجأ األرس التي ليس لديها مدخرات كبرية وتفتقر إىل الحماية
االجتماعية إىل تقليل مشرتياتها الغذائية أو تقليل اإلنفاق عىل

الرعاية الصحية أو التخيل عن اإلنفاق عىل تعليم األطفال.
ويفتقر حوايل  ٤باليني شخص يف مختلف أنحاء العالم إىل
استحقاقات الحماية االجتماعية.265
ّ
ويتعي أيضا ً إيالء بناء القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات
االهتمام عىل املستوى املجتمعي :عىل سبيل املثال ،اتخاذ تدابري
للحد من انتشار األمراض املعدية بسبب التنقل البرشي وتغري
املناخ ،أو التقليل إىل أدنى حد من التقلبات املالية التي يمكن أن
تؤثر يف الدخل الفردي وصحة االقتصادات .ويف عالم يزداد
ترابطاً ،تكون األخطار واملخاطر يف كثري من األحيان متغلغلة يف
املجتمعات املحلية واملجتمعات واالقتصادات بطرق معقدة
تؤدي إىل مخاطر بنيوية ومتعاقبة .ويشدد إطار ِسنداي للحد
من مخاطر الكوارث للفرتة  2030-2015عىل أن بناء القدرة
عىل مواجهة الكوارث عامل رئييس يف تحقيق التنمية املستدامة.
َ
أهداف التنمية املستدامة واتفاقات
ويمكن أن يدعم تنفيذُ اإلطار
األمم املتحدة املهمة األخرى مثل اتفاق باريس والخطة الحرضية
274 273 272 271 270 269 268 267 266
الجديدة  -املوئل الثالث .

اإلطار 6-2
تغري املناخ يؤثر يف الفئات األشد ضعفا ً أكثر من غريها
تؤثر األخطار الطبيعية املرتبطة بتغري املناخ يف املجتمعات بأكملها ،لكن تأثريها األكرب يصيب الفقراء .فالفقراء عموما ً أكثر
عرضة للعيش يف السهول الفيضية ،وتشييد منازلهم بمواد واهية ،والعيش دون مكيفات الهواء التي يمكن أن توفر الحماية
أثناء موجات الحر .267وتزيد أيضا ً احتماالت اعتمادهم عىل املوارد الطبيعية لتأمني سبل العيش.
وباإلضافة إىل ذلك ،من غري املحتمل أن يكون لدى األرس الفقرية تأمني .ففي البلدان املنخفضة الدخل ،تملك
ما نسبته  1يف املائة من األرس واألعمال فقط تأمينا ً من الكوارث ،مقارنة بنسبة  3يف املائة يف البلدان املتوسطة الدخل و30
يف املائة يف البلدان املرتفعة الدخل .268وبدال ً من التأمني ،يعتمد معظم الناس عىل الدعم من األرس والحكومات ،لكن هذا الدعم
ليس متاحا ً دائماً ،وال سيما عندما تؤثر الكوارث يف مجتمعات محلية بأكملها .وقد تلجأ األرس املعيشية الفقرية إىل بيع
أصولها أو التقليل من استهالكها للتأقلم مع كارثة ما ،األمر الذي يزيدها ضعفا ً يف املستقبل.269
وأوجه الضعف غري املتناسبة هذه تُستشعر بطرق ملموسة :من فقدان الدخل إىل سوء الحالة الصحية .فخالل إعصار ميتش
يف هندوراس يف عام  ،١٩٩٨فقدت األرس املعيشية الفقرية أصولها ( ٣١يف املائة) بنسبة أكرب بكثري من األرس املعيشية ذات
الدخل املرتفع ( ١١يف املائة) عىل الرغم من أنها كانت أقل تعرضا ً له .270وسكان املناطق الساحلية يف بنغالديش عرضة عىل
نحو متزايد للمخاطر الصحية بسبب زيادة ملوحة املياه العذبة نتيجة ارتفاع مستويات سطح البحر.271
ويمكن أيضا ً أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة ،الذين قد يفتقرون إىل املعلومات أو القدرة عىل التكيف ،أشد ترضرا ً بتغري
املناخ .272وتتأثر النساء أيضا ً أكثر من فئات أخرى بتغري املناخ :فكثريا ً ما يفتقرن إىل الحقوق يف األرض أو إىل الحصول عىل
املوارد املالية والتدريب والتكنولوجيا ،273وقد ال يكون لهن تأثري يُذكر يف عملية صنع القرار السيايس .وباملثل ،ال تملك العديد
من الشعوب األصلية املوارد املالية أو القدرات التكنولوجية الالزمة للتكيف مع تغري املناخ .274بيد أن يف مقدور النساء
والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية الضعيفة األخرى أن يكونوا عوامل تغيري قوية إذا أُرشكوا يف تصميم الحلول ،فهم
شهود عيان عىل آثار تغري املناخ.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

الحواجز االجتماعية واالقتصادية والسياسية
أشكال الحرمان التي يعاني منها الناس ال تعود فقط لالفتقار إىل
املوارد التقنية أو املالية ،بل كثريا ً ما ترتبط بتجذُّر بُنى عدم
املساواة االجتماعية والسياسية والقوانني واملعايري االجتماعية
التمييزية .وبالتايل ،تحظى النساء تقليديا ً بفرص أقل من الرجل؛
ويحظى الفقراء بفرص أقل من األغنياء؛ ويحظى املهاجرون
بفرص أقل من املواطنني؛ وتحظى بعض اإلثنيات بفرص أقل من
غريها .275والنتيجة هي االستبعاد والتهميش .وكثريا ً ما تعاني
الفئات األشد حرمانا ً من أشكال متقاطعة من الحرمان :الفقراء،
كبار السن أو الشباب ،األصل اإلثني ،نوع الجنس.
ويف بعض البلدان ،تواجه النساء قيودا ً بفعل التقاليد املتعلقة
بزواج األطفال ،أو القوانني التي تح ّد من حقوقهن يف امللكية،
عىل سبيل املثال ،أو اشرتاط حصولهن عىل موافقة أزواجهن

ليتم ّك ّن من العمل .وعادة ما تتحمل النساء الحِ مل األكرب من
أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر التي تح ّد من فرص حصولهن
عىل التعليم وخدمات الرعاية الصحية والعمل املدفوع األجر.
ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة أشكال حرمان متعددة يمكن
أن تقصيهم عن الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية
واملدنية والثقافية ،بما يف ذلك العمل والتعليم والرعاية الصحية.
وتشري التقديرات إىل أن حوايل  ٨٠يف املائة من األشخاص ذوي
اإلعاقة يعيشون يف فقر.276
ويواجه الالجئون واملهاجرون أيضا ً حواجز عديدة (انظر
ّ
يتعي اتخاذ إجراءات للتصدي لألسباب
اإلطار  .)٧-٢لذلك
الجذرية للنزاع والهشاشة التي تولد تدفقات الالجئني
ويتعي اتخاذ إجراءات أيضا ً
ّ
واألشخاص املرشدين داخليا.
279 278 277
لتيسري الهجرة اآلمنة واملنظمة.
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اإلطار 7-2
كفالة أخذ الالجئني واملهاجرين يف الحسبان ورؤيتهم
لن يحقق العالم أهداف التنمية املستدامة إذا لم نصل إىل األشخاص العالقني يف الدول الهشة واملترضرة بالنزاع ،حيث
املاليني يُرشَّدون ويُرتكون خلف الركب ،وبخاصة النساء والفتيات .وما يصل إىل أربع من كل خمس دول هشة ومترضرة
بالنزاع ليست عىل املسار الصحيح لتحقيق أهداف مختارة من األهداف اإلنمائية املستدامة بحلول عام  .277٢٠٣٠وستكون
تلك الدول موطن نحو  ٨٥يف املائة من األشخاص الذين سيظلون يعيشون يف فقر مدقع ،وعددهم حوايل  ٣٤٢مليون
شخص ،يف عام  .٢٠٣٠وتلك هي البلدان أيضا ً التي يقيم فيها الالجئون ،لفرتات طويلة يف كثري من األحيان؛ و ١٢بلدا ً من
البلدان الـ  15املضيفة ألكرب عدد من الالجئني تُعترب هشة .278واألشخاص العالقون يف األزمات ،بمن يف ذلك الالجئون،
م َ
ُقصون ومرتوكون خلف الركب فيما يتعلق بالتقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويف عام  ،٢٠١٨لم يذكر احتياجات ومساهمات السكان الالجئني سوى  ١٥بلدا ً من البلدان الـ  46التي قدّمت استعراضات
وطنية طوعية ،بما يف ذلك عدة بلدان تستضيف الالجئني منذ عقود من الزمن .وعىل صعيد تلك االستعراضات ،لم تكن
البيانات املبلغ عنها متسقة .وعالوة عىل ذلك ،يتم بصورة روتينية عند جمع البيانات الوطنية استبعاد هذه الفئات بالكامل.
وفيما عدا استثناءات نادرة ،تغفل استقصاءات األرس املعيشية يف العادة السكان الذين يعيشون خارج سياقات األرس
املعيشية التقليدية ،بمن يف ذلك األشخاص الذين يعيشون يف مخيمات اللجوء .ويُحتمل أيضا ً أن يكون الالجئون الذين
يعيشون خارج املخيمات ،وهم يمثّلون نسبة  ٧٥يف املائة من إجمايل الالجئني ،غري مرئيني ألن التعدادات الوطنية بصورة
روتينية ال تحصيهم والخطط اإلنمائية تغفلهم .لكن بدون اتخاذ إجراءات معجلة لصالح الدول الهشة والسكان املترضرين
من النزاعات ،وبدون إرشاك الناس العالقني يف األزمات يف الخطط اإلنمائية الوطنية والتقارير املرحلية املتعلقة بأهداف
التنمية املستدامة ،فإننا ببساطة لن نتمكن من بلوغ تلك األهداف .فمن املهم اتخاذ إجراءات وتصحيح املسار.
الحصول عىل
بيد أن الالجئني ليسوا الفئة الوحيدة املعرضة ألن تُرتك خلف الركب .فاملهاجرون الذين يهاجرون من أجل
ِ
وظائف أعىل أجرا ً
والتغلب عىل الحواجز التي تعرتض الحراك االجتماعي االقتصادي هم أيضا ً عرضة لطيف واسع من
ِ
املخاطر والعقبات البنيوية وأشكال التمييز .وجدير بالذكر أن االنتقال إىل بلد جديد يف كثري من األحيان يضاعف أجور
املهاجرين ثالثة أمثال ويم ّكنهم من اإلفالت من براثن الفقر ومن إرسال تحويالت مالية لدعم األقارب يف أوطانهم .279لكن
املهاجرين غري مرئيني للعديد من املؤسسات ،مما يجعلهم عرضة ألن تتجاوزهم االلتزامات بكفالة الحقوق واألمن وامتالك
ّ
ويتعي إيالء مزيد من االعتبار ألمور منها بذل جهود وطنية وعاملية أكثر وأوسع نطاقا ً لخفض تكاليف االستقدام
صوت.
والتحويالت املالية؛ واالعرتاف باملهارات التي يجلبها املهاجرون؛ وتعزيز إمكانية شمولهم يف الضمان االجتماعي؛ وإزالة
القيود املفروضة عىل حصول النازحني عىل العمل املدفوع األجر .ويش ّكل اعتماد االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية مؤخرا ً خطوة كبرية يف هذا االتجاه.
التحوالت

القدرات الالزمة للتحول

٤٦

الناس أعظم مكسب للتنمية املستدامة .لذا ،ال بد من تمكينهم
عال من
وإرشاكهم يف الحياة املجتمعية لكي يتمتعوا بمستوى ٍ
الرضا عن حياتهم ويتقدّموا يف عمرهم بكرامة وصحة جيدة.
وهم بحاجة إىل القدرات الالزمة إذا أريد لهم التأقلم مع
التكنولوجيات الناشئة .280وهذا يعني رفع مستوى فرص
التعلم والرعاية الصحية واملوارد الالزمة لالبتكار .فمن غري
املقبول أال ّ يكون  ٦١٧مليون من األطفال واملراهقني يف جميع
أرجاء العالم قد حققوا الحد األدنى من مستويات الكفاءة يف
القراءة والرياضيات .واملثري للقلق أكثر من ذلك أن ثلثي هؤالء
األطفال واملراهقني ملتحقون يف املدارس لكنهم ال يتعلمون.281
لكن الحصول عىل تعليم جيد يف مرحلة الطفولة املبكرة ،فضالً
عن التعليم االبتدائي والثانوي والعايل ،أمر ال بد منه لبناء قدرات
الجميع ،بمن يف ذلك واضعو السياسات والعلماء ليتمكنوا من
التصدي للتحديات الكامنة يف خطة عام .٢٠٣٠
وباملثل ،يحتاج العالم إىل أن يرتقي بأدائه أكثر لتحسني
النتائج الصحية .ففي عام  ،٢٠١٦كان متوسط العمر املتوقع عند
الوالدة عىل الصعيد العاملي  ٧٢عاماً ،لكن متوسط العمر املتوقع
عند الوالدة واملقرتن بالصحة الجيدة  ٦٣عاما ً فقط .282وقد يفتقر
الناس أيضا ً إىل دعم الصحة العقلية ،حتى يف البلدان األغنى .فعىل
سبيل املثال ،خلصت دراسة أُجريت يف عام  ٢٠١٧إىل أن شخصا ً
فقط من كل  5أشخاص يعانون من اضطرابات اكتئابية يف
البلدان املرتفعة الدخل يحصل عىل عالج مناسب ،يف حني تصل
النسبة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل إىل شخص واحد
فقط من كل  ٢٧شخصا ً .283لكن ينبغي أن يكون يف مقدور كل
فرد التمتع بأعىل مستوى من الصحة البدنية والعقلية.
 ٢-٥-٢أدوات إحداث التحوّل
يتطلب تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة عمالً أكثر حزما ً
وتحوال ً أشد يف الطرق التي تعزز بها املجتمعات رفاه اإلنسان
وتبني القدرات البرشية .وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل الهدف
( 1القضاء عىل الفقر)؛ والهدف ( 3الصحة الجيدة والرفاه)؛
والهدف ( 4التعليم الجيد)؛ والهدف ( 5املساواة بني الجنسني)؛
والهدف ( 6املياه النظيفة والنظافة الصحية)؛ والهدف 10
(الحد من أوجه عدم املساواة) .واسرتشادا ً باألدلة ،يمكن
للحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدني واألفراد والعلماء
الرشوع يف أشكال جديدة من التعاون .ويمكنهم كرس دورات
الفقر والحرمان املتوارث عرب األجيال من خالل إيجاد حوافز
وتصورات جديدة حول قيمة االستثمار يف رفاه اإلنسان وقدراته
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

من أجل تعزيز التعليم الجيد والرعاية الصحية والتغذية واملياه
النظيفة والطاقة والرصف الصحي والتكنولوجيات ،بوصفهما
عنرصين من العنارص األساسية لالستدامة والقدرة عىل الصمود.
الحوكمة
ال يعتمد توسيع نطاق القدرات البرشية والتغلب عىل أوجه
الحرمان وعدم املساواة عىل الحكومات فحسب ،بل أيضا ً عىل
إسهامات العديد من أصحاب املصلحة اآلخرين الذين يحتاجون
إىل تحويل السياسات إىل واقع ملموس.
توفري سبل استفادة الجميع  -يتطلب القضاء عىل الفقر
وسد ثغرات عدم تكافؤ الفرص وبناء القدرات توفري الرعاية
الصحية والتعليم للجميع ،باإلضافة إىل خدمات أخرى مثل املياه
النظيفة والرصف الصحي والطاقة واالتصاالت وغريها .وتهدف
الغاية  8-3إىل كفالة إمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية
الصحية األساسية الجيدة ،ولكن هذه الخدمات تحتاج إىل
دعمها بربامج تكفل إمكانية استفادة املحتاجني منها
واستخدامهم لها .وإال فإن النفقات اإلضافية عىل الرعاية
الصحية أو الخدمات األخرى قد تفيد املجموعات األغنى أكثر من
غريها .284وعالوة عىل ذلك ،فإن تسديد مدفوعات من األموال
الخاصة ورسوم استخدام يف مراكز تقديم الرعاية الصحية (بما
يمثل نحو  30إىل أكثر من  70يف املائة من مجموع نفقات
الرعاية الصحية يف العديد من البلدان النامية) هي الطريقة
األكثر رجعية لتمويل نُظم الرعاية الصحية ،وغالبا ً ما تضع
أمام الفقراء حواجز ال يمكن تجاوزها.285
وقد قامت أوغندا وبلدان أخرى ،عىل سبيل املثال ،بإلغاء
رسوم استخدام منشآت الرعاية الصحية العمومية ،وهي تتيح
إمكانية الحصول مجانا ً عىل عالج فريوس نقص املناعة البرشية
والسل واملالريا .ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل زيادة كبرية يف نسبة
االستفادة من هذه الخدمات يف أوساط السكان األشد فقرا ً.286
وسيعني ذلك خفض النفقات الرسمية من األموال الخاصة،
فضالً عن إرساء آليات تأمني قائمة عىل الدفع املسبق للحصول
عىل رعاية صحية جيدة .287ويمكن للمساواة يف إمكانية
الحصول عىل الخدمات أن تساعد بدورها يف الحد من الفقر
(انظر اإلطار .)8-2
وعىل نفس املنوال ،ينبغي أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان
إمكانية الحصول عىل تعليم جيد من مرحلة التعليم قبل
االبتدائي إىل مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي ،فضالً عن
التعليم التقني واملهني والعايل ،بما يف ذلك الجامعة .ويمكن
للرسوم املدرسية ،شأنها يف ذلك شأن الكتب واللوازم املدرسية

والزي املدريس ،أن تشكل عوامل تحد من إمكانية الحصول عىل
التعليم ،ال سيما بالنسبة للفقراء.
ضمان خدمات عالية الجودة  -ينبغي للحكومات أن تقدم
أشكاال ً مختلفة من الحوافز لزيادة عدد مقدمي الخدمات
وتحسني مؤهالتهم ،وتمديد فرتات توفري الخدمات ،وتعزيز
أدائهم .288وما فتئت البلدان تحاول تعزيز معدالت استبقاء
املوظفني عن طريق تقديم حوافز مالية وعينية ،رغم أنه ال
يوجد الكثري مما يدل من واقع التجربة عىل تحقيق النتائج

اإلطار 8-2
التصدي لعدم املساواة أمر جيد للحد من الفقر

املرجوة ،ويف حال وجود مثل هذه األدلة ،فإنها تشري إىل نتائج
متباينة .289ويتعني عىل البلدان أيضا ً أن تكفل إتاحة وتشجيع
التدريب عىل التكنولوجيات والتقنيات الجديدة .فالنظم
التعليمية ،عىل سبيل املثال ،تحتاج إىل تلبية احتياجات التعلم
مدى الحياة واكتساب مهارات متقدمة ،بينما تحتاج النظم
الصحية يف البلدان النامية إىل املهارات الالزمة للتصدي
لألمراض غري املعدية .ويحتاج توفري الصحة والتعليم أيضا ً إىل
التطور لتلبية الطلبات الجديدة.
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تحتل األهداف املتعلقة بالقضاء عىل الفقر املدقع ،الذي يحدَّد عىل أساس العتبة النقدية املتمثلة يف العيش بأقل من
 1.90دوالر للشخص الواحد يف اليوم ،بحلول عام  ،2030والعمل عىل تعزيز املساواة يف توزيع الدخل ،مكانة بارزة
يف التنمية الدولية وتندرج ضمن األهداف املتفق عليها يف إطار الهدفني  1و 10من أهداف التنمية املستدامة .ومن
الواضح أن الفكرة القائلة بأن زيادة أوجه عدم املساواة داخل البلد هي الثمن الذي ينبغي دفعه لتخفيف حدة الفقر
هي فكرة مضللة .فعىل العكس من ذلك ،تشري البحوث إشارات قوية إىل أن الحد من أوجه عدم املساواة قد تكون له
صالت قوية بالحد من الفقر .وتستخدم إحدى الدراسات بيانات من  164بلداً ،بحيث يمثل سكان هذه البلدان 97
يف املائة من مجموع سكان العالم ،ملحاكاة مجموعة من السيناريوهات املتعلقة بالفقر العاملي من عام  2018إىل عام
 2030يف إطار مختلف االفرتاضات املتعلقة بالنمو وعدم املساواة .ويسمح ذلك بالقياس الكمي ألوجه الرتابط بني
األهداف املتعلقة بالفقر وتلك املتعلقة بعدم املساواة .وعند اإلبقاء عىل األرقام املتعلقة بعدم املساواة داخل البلد ثابتة
والسماح بنمو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل وفقا ً لتوقعات صندوق النقد الدويل ،تشري عمليات املحاكاة إىل
أن عدد الذين يعيشون يف فقر مدقع (أي بأقل من  1.90دوالر يف اليوم) سيظل يف مستوى يفوق  550مليون شخص
يف عام  ،2030أي أن معدل الفقر املدقع عىل الصعيد العاملي سيبلغ  6.5يف املائة .وإذا انخفض معامل جيني يف كل
بلد بنسبة  1يف املائة سنوياً ،فإن معدل الفقر العاملي يمكن أن ينخفض إىل نحو  5.4يف املائة يف عام  ،2030أي
برتاجع عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بنحو  100مليون شخص .291ويكون لخفض معامل جيني لكل
بلد عىل حدة بنسبة  1يف املائة سنويا ً تأثري أكرب عىل الفقر العاملي من زيادة النمو السنوي لكل بلد بنقطة مئوية
واحدة فوق التوقعات .وغالبا ً ما يكون تحقيق معدالت نمو أعىل بمقدار نقطة مئوية واحدة أصعب من خفض معامل
جيني بنسبة  1يف املائة عن طريق تدخل الحكومة ،وهو ما يشري إىل أن خفض أوجه عدم املساواة قد يكون السبيل
األنسب لخفض معدالت الفقر املدقع.

التحوالت

محاكاة الفقر العاملي يف إطار مختلف السيناريوهات املتعلقة بالنمو وبمعامل جيني
ﺗﻐﺮﻴ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻤﻟﺴﺎواة

ﺗﻐﺮﻴ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
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ﻻ ﺗﻐﺮﻴ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ
ﺗﻐﺮﻴ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﺗﻐﺮﻴ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٢ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
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٢٠١٨

٢٠١٥

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٨إﱃ ﻋﺎم ٢٠٣٠
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٨إﱃ ﻋﺎم  ١ ،٢٠٢٣ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٨إﱃ ﻋﺎم  ٢ ،٢٠٢٣ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً

مالحظة :معدل الفقر العاملي املتوقع مقيسا ً بمبلغ  1.90دوالر يف اليوم استنادا ً إىل تعادل القوة الرشائية يف عام  2011بافرتاض تحقيق
البلدان معدالت نمو تقل أو تزيد عن توقعات النمو الواردة يف التقرير املتعلق بآفاق االقتصاد العاملي بنسبة  1أو  2نقطة مئوية سنويا ً
(اللوحة اليرسى) ،أو بافرتاض تحقيق البلدان معدالت نمو مطابقة تماما ً لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي ،لكن مع خفض أو زيادة معامل
جيني بنسبة  1أو  2يف املائة سنويا ً (اللوحة اليمنى).

القضاء عىل التمييز يف القوانني واألعراف  -تحتاج البلدان إىل
تعزيز سيادة القانون وإنفاذ قوانني مناهضة التمييز وضمان
إمكانية اللجوء إىل القضاء عىل نحو شامل وفعال .وحيثما
وُجدت مستويات عالية من أوجه عدم املساواة بني الفئات ،بما
يف ذلك املساواة بني الرجل واملرأة ،يمكن للحكومات واملجتمعات
أن تطبق صكوكا ً قانونية وحوافز منها ،عىل سبيل املثال
ال الحرص ،قوانني اإلجراءات اإليجابية ونظام الحصص ،وقوانني
عدم التمييز يف ممارسات التوظيف واألجور ،وتنظيم دورات
تدريبية الكتساب املهارات تستهدف فئات معينة ،وتنظيم
حمالت تسعى إىل الحد من ظاهرة وصم فئات معينة ،وتوفري
خدمات مدعومة ،وتعميم الخدمات املالية ،وتيسري سبل
الحصول عىل وثائق تحديد الهوية .292ويف أي سياق ،ينبغي
اختيار التدابري بعناية للوصول إىل الفئات االجتماعية األكثر
عرضة لخطر التخلف عن الركب .وعىل سبيل املثال ،قد ترغب
بلدان أمريكا الالتينية يف الرتكيز عىل التدابري التي تسهم يف سد
الثغرات املوجودة يف التحصيل العلمي وإمكانية اللجوء إىل
القضاء بني نساء الشعوب األصلية وبقية رشائح املجتمع.

توسيع نطاق الحماية االجتماعية لزيادة القدرة عىل
الصمود  -ينبغي أن يتجاوز مفهوم الحماية االجتماعية العمل
يف وظيفة رسمية عىل أساس التفرغ .فالباليني من املواطنني
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

العاملني يف االقتصاد غري النظامي أو ممن ال يستطيعون
املشاركة يف سوق العمل يحتاجون إىل الدعم حتى يتمكنوا من
تحمل املشقة .293ويمكن أن تستند هذه الجهود إىل عقود
اجتماعية جديدة بني الدول واملواطنني تجسد املبدأ القايض
بتحمل األفراد واملجتمع املدني والقطاع الخاص والحكومات
مسؤوليات مشرتكة عن الرفاه االجتماعي 294وعن تعزيز
التمويل التدريجي ملختلف برامج الضمان االجتماعي ،بحيث
تزيد املساهمات بزيادة مستويات الدخل.295
االقتصاد واملالية
ال بد من االستثمار للقضاء عىل الحرمان وبناء القدرات وإتاحة
الفرص .ويمكن للحكومات أن تزيد من اإلنفاق العام ،لكن ذلك
غري كاف ،وعليه فإنه يتعني عىل القطاع الخاص أيضا ً أن يساعد
عىل زيادة إمكانية الحصول عىل املوارد املطلوبة وإتاحة نُهج
جديدة يف هذا الصدد.
تحفيز استثمار القطاع الخاص يف القدرات  -يتمركز جزء
كبري من سلطة اتخاذ القرارات يف القطاع الخاص ،ولذلك يتعني
عىل مؤسسات وقطاعات األعمال تحمل قسط من املسؤولية عن
رفاه اإلنسان .وينبغي أن تتضمن تقييمات أداء املديرين

والرشكات عىل جميع املستويات إشارة رصيحة إىل اإلسهام يف
الرفاه االجتماعي ،وتحسني أحوال املجتمعات املحلية ،وبناء
قدرات املوظفني .296وينبغي أن ينعكس ذلك أيضا ً يف التقييمات
التي تجريها وكاالت تقدير الجدارة االئتمانية .وينبغي أن
تشمل االتفاقات املتعلقة باالستثمار األجنبي املبارش اإلسهام يف
الرفاه االجتماعي.297
زيادة الرشاكات بني القطاعني العام والخاص  -بما يضمن
إبقاء احتياجات املواطنني يف الصدارة  -إن األموال العامة ،وإن
كانت مدعومة باملساعدة اإلنمائية الرسمية ،ستكون أقل بكثري
مما يلزم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وثمة حاجة إىل املزيد
من القطاع الخاص ،بما يف ذلك يف إطار الرشاكات بني القطاعني
العام والخاص 298وينبغي أن تصمَّ م جميع الرشاكات بني
القطاعني العام والخاص بطريقة تكفل توزيعا ً عادال ً للمخاطر
وعدم الخلط بني املصلحة العامة ومصالح األفراد أو الرشكات.

تنسيق نظم التمويل  -يجري إعداد الكثري من تقديرات
التمويل لغرض معني وتختلف التقديرات باختالف مصدرها.
ويُستحسن تكملة نظم معلومات األمم املتحدة املستخدمة لتتبع
التقدم املحرز بنظام متسق ومنسق لتقدير االحتياجات
التمويلية ألهداف التنمية املستدامة.299
تشجيع استثمارات القطاع الخاص يف املنافع العامة  -إذا
أريد للقطاع الخاص أن يستثمر أكثر يف رفاه اإلنسان ،فإنه
سيحتاج إىل مزيد من الحوافز .ويمكن أن تتخذ هذه الحوافز
شكل أنظمة حكومية ونُظم رضيبية توجه األرباح صوب املنافع
العامة الرضورية .300غري أنه تجدر اإلشارة أيضا ً إىل أن إعطاء
األولوية لرفاه اإلنسان من شأنه أن يتيح فرصا ً تجارية هائلة
لالستثمارات االجتماعية .ويتضمن اإلطار  9-2مثاال ً موجزا ً
302 301
ملبادرات أعمال كان لها بالفعل تأثري إيجابي.

اإلطار 9-2
301
ابتكارات القطاع الخاص من أجل صحة أفضل
حصلت رشكة  ViiV Healthcareعىل موافقة االتحاد األوروبي عام  2014عىل عالجها املبتكر املضاد للفريوسات
العكوسة .ويستند النهج الذي اتبعته الرشكة إىل استخدام مانع لالندماج باملادة الوراثية باالقرتان مع منتجات طبية
أخرى مضادة للفريوسات العكوسة لعالج البالغني واملراهقني املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية .وقد حصلت
عىل املوافقة يف الواليات املتحدة وأوروبا عىل عالج جديد مكون من حبة واحدة.302
وتكفل الرشكة تيسري سبل الحصول عىل أدويتها من خالل منح تراخيص طوعية ال تؤدى عنها رسوم امتياز يف
جميع البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان نموا ً وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ويف البلدان املتوسطة
الدخل ،تطبق سياسة تسعري مرنة عىل أساس الناتج املحيل اإلجمايل ودرجة تأثري الوباء عىل البلد .وبموجب 14
اتفاقية ترخيص بدون رسوم امتياز ،تستطيع الرشكات املصنعة لألدوية الجنيسة تسويق نسخ منخفضة التكلفة
من جميع عقاقري رشكة  ViiV Healthcareاملضادة للفريوسات العكوسة الستخدامها يف برامج الوكاالت املانحة
والقطاع العام.

زيادة فرص الحصول عىل التمويل  -بدون حسابات
مرصفية أو غريها من سبل الحصول عىل التمويل ،تكون األرس
عرضة لنفقات صحية أو تعليمية غري متوقعة .ويمكن تيسري
تعميم الخدمات املالية بواسطة التكنولوجيات الحديثة .فنُظم
الخدمات املرصفية وتحويل األموال عرب الهاتف املحمول ،مثل
نظام  M-Pesaيف كينيا و bKashيف بنغالديش ،تصل إىل الفئات
املحرومة من الخدمات املرصفية.303

العمل الفردي والجماعي
تتبلور الفرص والنتائج املتعلقة برفاه اإلنسان من خالل قرارات
األفراد ،والحوافز املحركة للسلوك الفردي ،وفرص العمل
الجماعي ودوافعه .ويمكن أن تؤدي السلوكيات إىل نتائج غري
مقصودة ملختلف اإلجراءات التكنولوجية واملالية والسياسية،
ولذلك يجب أن تراعى يف رسم السياسات.
التحوالت

٤٩

تحويل األدلة إىل خيارات  -يتخذ األفراد القرارات ألسباب
عديدة ،آخذين يف اعتبارهم مصادر متعددة للمعلومات .ومن
املرجح أن يستندوا يف عملهم إىل أدلة قوية يف حال تقديمها
بطريقة واضحة ومثرية لالهتمام وسهلة الفهم تحفز عىل العمل
(انظر اإلطار  .)10-2ويمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن
تدعم التغيري باتجاه أنماط عيش صحية بسبل منها ،عىل سبيل
املثال ،الجمع بني أشخاص يتحدثون علنا ً وبانتظام عن
األساليب التي اتبعوها مثالً للتوقف عن التدخني أو عن التعاطي
للكحول أو املخدرات أو للتصدي ملشكلة السمنة.

٥٠

تذليل العقبات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا -
ال بد للبدائل اآلمنة والسهلة االستعمال وامليسورة التكلفة للطرق
التقليدية للحصول عىل املياه أو الطاقة أن تراعي أيضا ً
الخصوصيات الثقافية وتلبي احتياجات املستخدمني .فاألدلة
املستمدة من بنغالديش ،عىل سبيل املثال ،تبني أن العديد من
املستخدمني يحجمون عن التحول إىل تكنولوجيات أحدث.304
ولذلك من املهم بحث وتمويل مجموعة متنوعة من الحلول التي
308 307 306 305
تلبي االحتياجات املحددة عىل الصعيد املحيل.

اإلطار 10-2
تغيري السلوك من أجل صحة أفضل يف إندونيسيا
يف إندونيسيا ،أقامت الحكومة عام  2007رشاكة مع البنك الدويل للحد من انتشار ظاهرة التغوط يف العراء يف جاوا
الرشقية .واستُند يف ذلك إىل نهج “املرافق الصحية الشاملة بقيادة املجتمع املحيل” ،الذي يعنى مبارشة بالفرص
والقدرات والدوافع التي تجعل األفراد يغريون سلوكهم .305وأجرى املرشوع دراسة للسوق للوقوف عىل العقبات التي
تحول دون استخدام املراحيض ،وتعاون مع الصحف املحلية ملساءلة القادة عن تيسري سبل الحصول عىل خدمات
الرصف الصحي .وحاول املرشوع أيضا ً تحفيز الناس عىل استخدام املرافق الصحية ،ووظف ميرسين لكي يوضحوا
ملختلف فئات املجتمع املحيل كيف يمكن أن يؤدي الرباز الناجم عن التغوط يف العراء إىل تلويث مياه الرشب ونرش
األمراض.306
وق ّللت هذه األنشطة باطراد من ممارسة راسخة ،لكنها ضارة .ذلك أن احتمال إقدام سكان املجتمعات املحلية الذين
اختريوا لتلقي معلومات عن املرافق الصحية الشاملة بقيادة املجتمع املحيل عىل التغوط يف العراء قد تراجع بنسبة 9
يف املائة ،بينما يرجَّ ح أن يقوم  23يف املائة منهم ببناء مراحيض .وأسفرت التغريات يف السلوك عن انخفاض بنسبة
 30يف املائة يف معدل انتشار اإلسهال بني الناس يف املجتمعات املحلية املستهدفة .307ويف بلدان أخرى ،تَبني أن تدخالت
املرافق الصحية الشاملة بقيادة املجتمع املحيل تحد أيضا ً من ظاهرة التقزم.308

تمكني الجميع للمشاركة يف العمل الجماعي  -السياسات
هي نتاج مناقشات وحوار ،بل ورصاعات ونزاعات يف بعض
األحيان ،بني فئات مختلفة من الجهات الفاعلة .ويف املجتمعات
التي تفتقر إىل املساواة ،غالبا ً ما تكون األصوات األكثر تأثريا ً هي
أصوات الفئات الغنية والقوية .ولكي يثمر الحوار العام عن
إجراءات تلبي احتياجات الجميع ،يتعني االستماع إىل جميع
األصوات .ويمكن تحقيق ذلك من خالل األحزاب السياسية
والنقابات واملجموعات النسائية وغريها من التنظيمات
الجماعية ،وتحتاج جميعها إىل حرية التنظيم والحصول عىل
املعلومات واملعارف.309
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

العلم والتكنولوجيا
يتيح العلم والتكنولوجيا العديد من األدوات الالزمة لتحسني
فهم املخاطر واإلمكانيات ولتوجيه مختلف مسارات العمل.
وتوسع التكنولوجيات والبحوث الجديدة يف العلوم الطبيعية
واالجتماعية نطاق الرعاية الصحية والنماء املعريف .كما أنها
تخفض تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والخدمات األخرى يف
بعض السياقات وتساعد عىل الوصول بفعالية أكرب إىل
األشخاص ذوي اإلعاقة وسكان املناطق الريفية والفئات األخرى
املعرضة لخطر التخلف عن الركب.310

استخدام التكنولوجيات الجديدة يف تقديم الخدمات  -يجري
تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لدعم استفادة الجميع من
الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية .ومن هذه الحلول
تجميع املخاطر لتوسيع نطاق التأمني الصحي ،وتقديم
الخدمات الصحية عن بعد للوصول إىل السكان الذين يعانون
من نقص يف الخدمات وأولئك الذين لديهم قدرة محدودة عىل
التنقل ،وتنفيذ أنشطة للتصدي لألمراض غري املعدية والوقاية
منها .311وباإلضافة إىل ذلك ،تُستخدم تكنولوجيا الطائرات
املسرية من دون طيار يف تنزانيا ورواندا وأماكن أخرى لنقل
الدم والدواء املنقذَيْن للحياة إىل املناطق النائية .وباملثل ،يمكن
اآلن تقديم املزيد من الخدمات التعليمية للمناطق النائية عرب
اإلنرتنت .ويمكن للتكنولوجيا أيضا ً أن تعزز تدريب املدرسني
ومنحهم الشهادات ،سواء من حيث وترية التدريب أو املناطق
املستفيدة منه .وعالوة عىل ذلك ،تتيح التكنولوجيا من خالل
منصات العمل عرب اإلنرتنت إمكانيات جديدة لكسب الرزق
لسكان البلدان النامية ،رشيطة أن تتوفر لديهم املهارات املناسبة
والقدرة الكافية عىل االتصال اإللكرتوني .312وتتيح التكنولوجيا
الجديدة أيضا ً إمكانية إعادة تدوير املياه وتنقيتها باستخدام
معدات أصغر حجما ً وأكثر قابلية للنقل ،وهي معدات يف متناول
مجموعة من املستعملني ،بمن فيهم أولئك الذين يعيشون يف
املناطق الريفية .313وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن لهذه التكنولوجيات
الجديدة أن تحوّل عمليات اإلنتاج ،وهو ما يكفل تقديم خدمات
أرسع وأرخص ويمكن االستفادة منها أيضا ً يف البلدان النامية.
وعىل سبيل املثال ،تسمح الطباعة الثالثية األبعاد بصنع العنارص
املعقدة بتكلفة أقل وإنتاجها بكميات محدودة.314

توليد بيانات أفضل  -ينبغي أن تستند السياسات الرامية إىل
تعزيز القدرات إىل بيانات طولية مفصلة ومصنفة تتعقب
األفراد خالل دورة الحياة وعرب األجيال .315وهذا يعني تحسني
جمع البيانات واإلملام بالبيانات بني صانعي القرار لكي يتسنى
لهم فهم دورة الحياة والصالت بني األجيال فيما يتعلق بحاالت
الحرمان ويكونوا أقدر عىل مواءمة اإلجراءات مع االحتياجات
وتصميم السياسات وفقا ً لخصوصيات السياقات اإلقليمية
والوطنية .وقد يشمل ذلك استخدام البيانات الضخمة
والدراسات التحليلية.
البحوث والتطبيقات الطبية املتقدمة  -يمكن للصحة العامة
وإدارة األوبئة واألمراض املعدية االستفادة من أحدث
التكنولوجيات .ويمكن للمنظمات البحثية أن تتعاون يف قطاع
الرعاية الصحية عىل تطوير عالجات وقائية وشافية مبتكرة
ومنخفضة التكلفة .ويمكن لهذه العالجات أن تسهم يف التصدي
لألمراض املعدية وغري املعدية ،مع النظر بصفة خاصة يف إتاحة
بدائل أخرى يف الدول املنخفضة واملتوسطة الدخل ،وللمرأة التي
كثريا ً ما تُستبعد من البحوث الطبية مختلف أعراضها
واحتياجاتها من الجرعات .ويمكن أن تشمل أيضا ً عالج السل
املقاوم ألدوية متعددة أو اسرتاتيجيات للتصدي ملقاومة
امليكروبات املتزايدة لألدوية .316ويمكن للجهود أن تثمر عن
نماذج منخفضة السعر تُنتج بكميات كبرية لتوسيع نطاق
االستفادة من اللقاحات واالختبارات التشخيصية واملستحرضات
الصيدالنية واملكمالت الغذائية وأدوات تنظيم األرسة يف البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل .317وأخرياً ،يمكن ألشكال جمع
البيانات الجديدة أن تساعد يف الحد من انتشار األمراض املعدية
319 318
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اإلطار 11-2
التخفيف من حاالت الطوارئ الصحية باستخدام التكنولوجيا الناشئة

318

يستعان حاليا ً يف كولومبيا بالرشكة اإلسبانية “تلفونيكا للبحوث” ( ،)Telefonica Researchبالتعاون مع معهد
التبادل العلمي ومبادرة جس النبض العاملي التابعة لألمم املتحدة ،لرصد انتشار وباء فريوس زيكا عىل الصعيد
املحيل .ويشمل ذلك تسخري بيانات الهاتف املحمول استنادا ً إىل السجالت الخاصة بتفاصيل املكاملات التي تحتفظ بها
رشكات االتصاالت من أجل إعداد الفواتري ،بما يف ذلك البيانات املتعلقة باملكاملات الهاتفية والرسائل النصية واالتصال
باإلنرتنت .وتُجمع هذه اآلثار الرقمية باستمرار وتتيح طريقة متواصلة ومنخفضة التكلفة نسبيا ً لتتبع وتحديد
التحركات البرشية عىل نطاق لم يسبق له مثيل .ويمكن لذلك أن يساعد سلطات الصحة العامة يف التخطيط للقيام
بتدخالت يف الوقت املناسب .ويف املكسيك ،اشرتكت تليفونيكا مع الحكومة يف التصدي النتشار فريوس األنفلونزا
 H1N1عن طريق رصد أنماط تنقل الهواتف الخلوية للمواطنني.319

التحوالت

٥١

٥٢

تعزيز إمكانية الحصول عىل التكنولوجيا واملعلومات -
تتطلب بشكل متزايد االستفادة من العديد من الخدمات ،بما يف
ذلك الصحة والتعليم ،إمكانية استخدام الهواتف املحمولة
واإلنرتنت .يف عام  ،2017بلغ عدد اشرتاكات الهاتف املحمول يف
مختلف أنحاء العالم  7.8بليون اشرتاك ،وبلغ عدد مستخدمي
اإلنرتنت  3.9بليون مستخدم .320ويُتوقع استمرار النمو .وحتى
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،يُتوقع أن يزيد عدد
االشرتاكات الفردية يف خدمة الهاتف املحمول بني عامي 2017
و 2025من  444مليون إىل  634مليون اشرتاك .321ومع ذلك،
فإن هذا يعني أن ما يقرب من نصف سكان العالم ( 48.8يف
املائة) ال يستخدمون اإلنرتنت ،ويُرجَّ ح أن يكون السكان غري
املوصولني باإلنرتنت من النساء ال الرجال ،ويعيشون يف املناطق
الريفية ال الحرضية .322وتعزيز إمكانية الحصول عىل
التكنولوجيا واملعلومات تعني تحسني الهياكل األساسية
للتكنولوجيا ،بدءًا بتوفري خدمات الكهرباء وزيادة التدريب عىل
استخدام التكنولوجيا املتنقلة.
 ٣-٥-٢مسارات التحول املتكاملة
تتطلب املسارات نحو النهوض برفاه اإلنسان ،يف نهاية املطاف،
التعاون والتآزر والحوار بني العديد من الجهات الفاعلة
واستخدام العديد من أدوات التغيري .وال يوجد مسار واحد ،بل
هناك توليفات مختلفة من الجهود الالزم بذلها يف جميع املناطق
ويف البلدان التي تواجه أوضاعا ً خاصة.
وكما أن قضايا التنمية املستدامة ليست بمعزل عن بعضها
بعضاً ،فإن أدوات الحوكمة واالقتصاد والسلوك والتكنولوجيا
مرتبطة ارتباطا ً جوهريا ً فيما بينها ،بحيث يؤدي حدوث تغريات
يف أحد هذه املجاالت إىل تغريات يف املجاالت األخرى ،وهذه صالت
ينبغي تحديدها وفهمها لكي يسرتشد بها فيما يتخذ من
إجراءات من أجل الرفاه.
نهج متعدد األبعاد  -ينبغي للبلدان أن تقيس الفقر
وتتصدى له بطريقة متعددة األبعاد ،مع إيالء اهتمام خاص
لألبعاد األكثر أهمية يف سياقها ووفقا ً لتعاريفها الخاصة.323
وينبغي للجهات املعنية املتعددة التي عادة ما تقودها الحكومة
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أن تتفق عىل فهم للفقر املتعدد األبعاد ،الذي يشمل يف العادة
حاالت الحرمان يف مجاالت التعليم والصحة والغذاء/التغذية
واإلسكان والضمان االجتماعي وغري ذلك من األبعاد التي تبدو
مهمة لكل بلد عىل حدة ،وفقا ً التفاقاته الداخلية .ويمكنها عىل
هذا األساس أن تعيد التفكري يف العملية اإلنمائية للبلد من أجل
السعي إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعددة وزيادة
التواصل والتنسيق بني مختلف الجهات الفاعلة وبني الوزارات
(انظر اإلطار .)12-2

تمكني املرأة يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات  -يمكن لتعزيز الفرص املتاحة للنساء والفتيات يف
مجال التعليم أن تكون له آثار هائلة عىل رفاه اإلنسان وعىل
جميع أهداف التنمية املستدامة ،بسبل منها برامج العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .فنسبة النساء يف التعليم
العايل آخذة يف االزدياد ،بل إنها يف الواقع أعىل من نسبة الذكور
بـ  4.4نقط مئوية .324لكن فيما يتعلق بربامج العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،فإن املرأة ما زالت
متخلفة عن الركب ،إذ ال تتعدى نسبة النساء  35يف املائة من
مجموع الطالب .325ومن شأن زيادة عدد النساء يف مجال العلوم
أن يتيح قدرا ً أكرب من األمن الوظيفي والوظائف الجيدة األجر.
وينبغي أن تكون نقطة االنطالقة هي تقويم السلوك لكي تشعر
الفتيات بالتشجيع والرتحيب بهن يف هذه الربامج .ويمكن القيام
بذلك جزئيا ً من خالل تحسني صورة املرأة يف وسائط اإلعالم.326
ولألرس أيضا ً تأثري كبري ،حيث تسهم أدوار األمهات وآراؤهن عىل
وجه الخصوص يف تحديد مصري البنات وتصورات األبناء.327
ويجب أن تكون لدى املؤسسات التعليمية وتكنولوجيات التعلم،
شأنها يف ذلك شأن املدرسني ،نفس التوقعات من الفتيات،
ويجب استخدام مناهج دراسية متوازنة جنسانيا ً تراعي
اهتمامات الفتيات وتتيح لهن فرصا ً للتعلم العميل .ويمكن
أيضا ً تحقيق التوازن يف نسبة االلتحاق بهذه الربامج عن طريق
توفري منح دراسية بمساهمة القطاعني العام والخاص.328
ويحتاج القطاع الخاص أيضا ً إىل اإلقرار بالجدوى االقتصادية
لزيادة عدد النساء يف القوة العاملة يف مجال العلوم والتكنولوجيا
331 330 329
والهندسة والرياضيات .

اإلطار 12-2
قياس الفقر املتعدد األبعاد عىل الصعيد الوطني
تستند مقاييس الفقر املتعدد األبعاد إىل تحديد أبعاد الضعف السائدة بني السكان وقياسها وفقا ً لذلك .واألشخاص
املحرومون يف هذه األبعاد ،أي أولئك الذين ال يستفيدون من الحقوق أو الخدمات أو السلع املشار إليها ،يمكن
وصفهم عىل الصعيد الوطني بأنهم متخلفون عن الركب .ويمكن للبلدان عندئذ أن تنسق جهود التنمية االجتماعية
بني مختلف األبعاد والقطاعات لضمان عدم ترك أحد خلف الركب يف إطار منطق متسق وموحد ،هو مقياس الفقر
املتعدد األبعاد.
وتتفاوت األبعاد املختارة بني البلدان ويمكن اختيارها استنادا ً إىل األولويات الدستورية للبلد ،وذلك بتحديد الرشوط
األساسية الالزمة لضمان نتائج حياتية أفضل .وقد قامت بلدان مثل بنما وبوتان والسلفادور وشييل وكوستاريكا
وكولومبيا واملكسيك وغريها بتصميم منهجية الفقر املتعدد األبعاد الخاصة بها انطالقا ً من احتياجاتها وأولوياتها
القطرية املحددة .وكان الدعم املقدم من مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البرشية بالغ األهمية بالنسبة للعديد من
هذه البلدان .وقد أسفر ذلك عن بيانات يمكن تصنيفها بحسب الفئات الفرعية الضعيفة وأتاح مؤرشات يمكن
رصدها عىل مر الزمن لتتبع التقدم املحرز واإلسهام يف رسم السياسة العامة.

٥٣

ويف عام  ،2009أصبحت املكسيك أول بلد يبدأ العمل رسميا ً بمقياس للفقر املتعدد األبعاد .330فقد وضع املجلس
الوطني لسياسات التنمية االجتماعية مقياسا ً يتألف من ستة أبعاد اجتماعية متساوية من حيث األهمية ،هي
التعليم ،والخدمات الصحية ،والضمان االجتماعي ،وجودة املساكن ومساحتها ،والخدمات األساسية املتاحة يف
املساكن ،وانعدام األمن الغذائي .ويتضمن املقياس أيضا ً عتبتني للدخل ،هما :خط للفقر الناجم عن انخفاض
الدخل ،وخط للفقر املدقع الناجم عن انخفاض الدخل .واألبعاد االجتماعية املحددة يف إطار هذا املؤرش هي جزء من
خطة عام  .2030وتعمل املكسيك أيضا ً يف الوقت ذاته عىل تحقيق األهداف  1و 2و 3و 4و 6و 7و 10و 11من
أهداف التنمية املستدامة.
واستنادا ً إىل بيانات املجلس ،فإن الحكومة االتحادية وحكومات الواليات والبلديات تعمل معا ً عىل الحد من حاالت
الحرمان االجتماعي .وتقوم الوزارات الحكومية ،عن طريق األفرقة العاملة ،بتنسيق برامج إغاثة الفقراء والرتكيز
عليها ،وهي برامج تتضمن أهدافا ً محددة لكل بعد من أبعاد الفقر .وبني عامي  2014و ،2016انخفضت نسبة
الفقر املدقع املتعدد األبعاد من  10إىل  8يف املائة.331

االهتمام املستمر بالطفولة املبكرة  -إن الفقر يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،بل وحتى التعرض للفقر قبل الوالدة ،يؤثر
سلبا ً عىل تحصيل الكبار وسلوكهم وصحتهم طوال دورة
حياة األفراد املعنيني .333 ،332وأنجع الطرق من حيث التكلفة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالتغذية والصحة
والتعليم يف نفس الوقت هي استهداف النساء الحوامل
واألطفال الصغار ،وال سيما وحيدو األب أو األم واأليتام.334
وينبغي أن يشمل ذلك رعاية الصحة العقلية لألمهات ودعم
الرضاعة الطبيعية وتشجيع تحفيزهن نفسيا ً واجتماعيا ً.335

ويمكن للمؤسسات التجارية أيضا ً أن تسهم بتوفري مرافق
لرعاية األطفال يف عني املكان ،فضالً عن منح إجازة أمومة
وأبوة مدفوعة األجر .ثم من املهم ضمان تعميم التعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة ورفع التكاليف الخفية لاللتحاق
باملدرسة ،مع تحسني املرافق املدرسية لتوفري مياه رشب
وخدمات رصف صحي تدار بطريقة آمنة (انظر اإلطار
 .336)13-2وباإلضافة إىل ذلك ،فإن توفري الوجبات يف املدارس
قد يؤدي إىل تحسني نسبة االلتحاق باملدرسة بني أفقر األرس
342 341 340 339 338 337
والتخفيف من حدة الجوع وسوء التغذية .

التحوالت

اإلطار 13-2
تدخالت الطفولة املبكرة تبني القدرات
يؤثر الحصول عىل القدر الكايف من التغذية والتنشئة االجتماعية يف مرحلة الطفولة املبكرة تأثريا ً كبريا ً عىل الحصيلة
األساسية يف مرحلة البلوغ ،مثل اإليرادات والصحة واإلسهام يف املجتمع .فقد خلصت دراسة شملت  129طفالً من
األطفال غري مكتميل النمو يف جامايكا إىل أن تدخالت حفز األطفال الصغار عن طريق حصص اللعب املصممة لتنمية
مهارات الطفل املعرفية واللغوية والنفسانية االجتماعية كان لها تأثري إيجابي عىل التحصيل العلمي وقللت من نسبة
املشاركة يف الجرائم العنيفة .338وعالوة عىل ذلك ،فبعد مرور  20سنة ،أصبحت إيرادات املجموعة التي استفادت من
هذا التدخل أعىل من إيرادات املجموعة املرجعية بنسبة  25يف املائة ،بل إنها بلغت مستوى إيرادات مجموعة املقارنة
من األطفال غري املعاقني .339وهكذا يمكن لتدخالت الطفولة املبكرة لصالح األطفال املحرومني أن تحسن نتائج سوق
العمل وتعوض عن حاالت التأخري يف النمو.

٥٤

واتبعت دراسات أخرى نهج مقارنة أوسع نطاقا ً لتحديد تدخالت الطفولة املبكرة التي تحدث أثرا ً أكرب .فقد خلص
تحليل للفوائد الطويلة األجل للتعليم املبكر يف  12بلدا ً ناميا ً إىل أن األطفال الذين التحقوا باملدرسة يف مرحلة التعليم
قبل االبتدائي استمروا يف الدراسة ملدة أطول بسنة واحدة يف املتوسط ،ويرجح أن يعملوا يف وظائف تتطلب مهارات
أعىل عموما ً .340وأثبتت األدلة املستقاة من  40بلدا ً ناميا ً أن النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة بالرتكيز عىل دعم
الوالدين ،وحفز األطفال الصغار وتعليمهم ،والتغذية والصحة ،وتكميل الدخل ،ووجود برامج شاملة ومتكاملة ،له
آثار إيجابية عىل النمو املعريف للطفل ،مع ارتباط أكرب اآلثار بالربامج الشاملة.341
وخلصت دراسة استقصائية أخرى إىل أن برامج مكافحة املالريا للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف
الغالبية العظمى من البلدان املترضرة أدت إىل زيادات كبرية يف سنوات الدراسة واملستوى الدرايس ،فضالً عن تراجع
نسبة التأخر عن املدرسة.342

بناء القدرة عىل الصمود من خالل التعليم والتمكني  -يقلل
التعليم من قابلية الترضر من التغري البيئي .343فاألرس املعيشية
التي لديها مستوى أعىل من التعليم لديها درجة أعىل من التأهب
للكوارث ،وهي أقدر عىل اتباع اسرتاتيجيات ملنع التدهور يف مواجهة
املخاطر الطبيعية ،وتتكبد قدرا ً أقل من الخسائر واألرضار ،وتتعاىف
بشكل أرسع من الصدمات الكارثية .344ومن املرجح أيضا ً أن تكون
األرس املعيشية األكثر تعليما ً مزودة بالكهرباء وغريها من مصادر
الطاقة الحديثة والنظيفة ،ومن ثم فإن النساء واألطفال أقل عرضة
لتلوث الهواء الداخيل .345ويف العرص الرقمي ،فإن القدرة عىل
الصمود تتطلب أيضا ً التعلم املتواصل استجابة للتغري التكنولوجي.
وتتنبأ بعض التوقعات حتى عام  2020بحدوث نقص يف عدد
العمال الحاصلني عىل شهادات جامعية قدره  40مليون شخص،
مقابل فائض يف عدد العمال متوسطي وقلييل املهارات قدره  90إىل
 95مليون شخص .346وبالنظر إىل هذا االختالل فإن التعليم
والتدريب أساسيان للقدرة عىل الصمود يف املستقبل ،ال للشباب
فحسب ،بل للناس من جميع األعمار ،إذ يحتاج هؤالء إىل إمكانية
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االستفادة من التدريب والتعليم مدى الحياة كي يظلوا قادرين عىل
التكيف مع التغريات التكنولوجية .وعىل وجه الخصوص ،يحتاج
الطالب والطالبات إىل التعليم يف مجال الرياضيات والعلوم
الطبيعية ،وإىل تعلم الكتابة والقدرة عىل التواصل بشكل مقنع،
والتعاون يف إطار أفرقة ،واكتساب مهارات القيادة والتفكري
النظمي .347وتشدد خطة عام  2030عىل أهمية التثقيف البيئي ،أي
فهم طرق املحافظة عىل األداء السليم للنظام األريض وكفالة
استمرارية الحياة.348
إقامة رشاكات جديدة واستخدام التكنولوجيا  -يتطلب تنفيذ
سياسات وتكنولوجيات جديدة مشاركة املجتمع املحيل والقطاع
الخاص .349ومن ثم فالحكومات بحاجة إىل العمل بصورة منهجية
مع الجهات املعنية لتشجيع قبول هذه السياسات والتكنولوجيات
وتبنيها ،مع تحسني استدامتها وجودتها .ويف املجتمعات التي تعاني
من نقص يف الخدمات ،عىل وجه الخصوص ،من املهم أن تكون هناك
رشاكات قوية لالستفادة من املهارات واملوارد الفريدة للحكومات

والقطاع الخاص واملجتمع املدني .وهكذا الحال بالنسبة للرعاية
الصحية ،حيث قد يبدو تعميم تقديم الخدمات أمرا ً غري ممكن بسبب
القيود املرتبطة باملوارد والهياكل األساسية والتكنولوجيا .غري أن

التطورات التي شهدتها غانا ،عىل النحو املبني يف اإلطار  ،14-2تبني
قيمة املمارسات املبتكرة والتعاون الشامل لعدة قطاعات يف تحقيق
357 356 355 354 353 352 351 350
هدف تعميم الرعاية الصحية.

اإلطار 14-2
إقامة الرشاكات لتيسري إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية يف غانا
يف عام  ،2003أصبحت غانا أول بلد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يأخذ بنظام التأمني الصحي الوطني بموجب
القانون ،بهدف توفري خدمات الرعاية الصحية األساسية مجانا ً .350وبني عامي  2004و ،2013زاد عدد األعضاء
النشطني يف نظام التأمني من  2.5مليون إىل أكثر من  10ماليني شخص ،بما يوفر التغطية لنحو  38يف املائة من
السكان .351وأدى التسجيل يف نظام التأمني الصحي إىل زيادة نسبة االستفادة من خدمات الرعاية الصحية
لألمهات ،352وزيادة إمكانية الوصول إىل األدوية والعيادات والرعاية الصحية الرسمية ،353واملساعدة عىل تحسني
متوسط العمر املتوقع ،الذي ارتفع بني عام  1995و 2014من  61سنة إىل  65سنة .بيد أنه ال تزال هناك بعض
التحديات؛ فهناك أوجه تفاوت كبري يف الحصول عىل الرعاية الصحية تؤثر عىل الفقراء وسكان األرياف ،354كما أن
الضغوط املالية املرتبطة بزيادة االستحقاقات واتساع نطاق السكان املشمولني بالتغطية تهدد استدامة النظام.355
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وعىل غرار العديد من البلدان األخرى يف أفريقيا ،تواجه غانا نقصا ً يف عدد العاملني يف مجال الرعاية الصحية،
وال سيما يف املستشفيات الريفية .وملواجهة هذه التحديات ،قامت غانا بزيادة عدد مؤسسات التدريب الطبي وتنقيح
املناهج الدراسية لتعكس االتجاهات الحالية يف مجال الرعاية الصحية .ففي أوائل العقد األول من هذا القرن ،عىل
سبيل املثال ،اعتمدت اسرتاتيجية لزيادة عدد القابالت املد َّربات واملعيَّنات يف قطاع الخدمات الصحية .ونتيجة لذلك،
تضاف إىل مهنة القابالت أكثر من  1 000قابلة سنوياً ،ويعمل معظمهن يف القطاع العام .356وأ ُ ِ
نشئت أيضا ً كلية
الطب والجراحة الغانية لتوفري التدريب يف مرحلة الدراسات العليا داخل البلد .ويف إطار الخطة االسرتاتيجية الجديدة
لغانا ،تشجَّ ع املؤسسات التدريبية عىل زيادة نسبة املقبولني يف جميع التخصصات الصحية.357
وتعاونت حكومة غانا أيضا ً مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة ،بسبل منها
تطبيق التكنولوجيات لخدمة املناطق النائية .فعىل سبيل املثال ،تعتزم رشكة “زيبالين إنرتناشيونال” (Zipline
 ،)Internationalوهي رشكة لتسليم البضائع باستخدام طائرات بدون طيار ،توسيع عملياتها لنقل اإلمدادات
الطبية األساسية إىل  2 000مرفق صحي يف مختلف أنحاء البلد .ويف غانا ،حيث ينترش  30مليون نسمة يف مناطق
شاسعة ،يمكن للطائرات بدون طيار أن تتخطى الجبال واألنهار والطرق املجروفة إليصال اإلمدادات إىل املجتمعات
املحلية يف املناطق النائية برسعة تبلغ حوايل  100كيلومرت يف الساعة .ويُتوقع أن تعود هذه التحسينات بالنفع عىل
 12مليون شخص ،ويمكن أن تساعد عىل اإلسهام يف الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز املساواة واألثر الصحي.

التحوالت

 6-2املنفذ  - 2االقتصادات املستدامة والعادلة
الرسائل الرئيسية
 1أدى النمو االقتصادي إىل زيادة الدخل القومي يف مختلف البلدان زيادة كبرية ،وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.وقد أسهم ذلك يف بلوغ مستويات متقدمة يف رفاه اإلنسان ،لكن آثاره عىل املجتمع البرشي واملشاعات البيئية العاملية
غري مستدامة.
 2يف اآلونة األخرية ،كان النمو االقتصادي غري متساو إىل حد بعيد ،مما زاد من أوجه التفاوت يف الثروة والدخلوخلق توقعات باستمرار تفاقم الوضع مستقبالً.
 3قد تصبح أنماط اإلنتاج واالستهالك الحالية غري مستدامة إذا لم تعالج املقايضات املتعلقة برفاه اإلنسانواملساواة وحماية البيئة ،مما يطرح تحديا ً أمام تحقيق خطة عام  2030برمتها.
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 4من امللح اآلن معالجة جوانب النمو االقتصادي واإلنتاج التي تديم الحرمان ،وتولد أوجه عدم املساواة عىلالصعيدين االجتماعي  -االقتصادي والجنساني ،وتستنفد املشاعات البيئية العاملية ،وتهدد بإحداث رضر ال يمكن
إصالحه ،والتحول نحو التنمية املستدامة الطويلة األجل التي تعظم اآلثار اإليجابية عىل اإلنسان ،وتحقق تكافؤ
الفرص ،وتقلل من التدهور البيئي.

يعزى جزء كبري من سلوك األفراد واألرس املعيشية والحكومات
والرشكات وغريها من الكيانات املدنية إىل الحوافز والنظم
االقتصادية التي تولد فرص العمل وسبل العيش والدخل .فهي
تغذي النمو االقتصادي وتولد املوارد العامة التي توفر الخدمات
األساسية واملنافع العامة .وتبذل جهود كبرية وي َّ
ُسخر الكثري
من القدرات اإلبداعية يف سبيل توسيع نطاق إنتاج السلع
والخدمات ،وهو نشاط يحدد من خالل مقاييس من قبيل نمو
الناتج املحيل اإلجمايل.
غري أن النشاط االقتصادي ال ينبغي النظر إليه باعتباره
غاية يف حد ذاته ،بل باعتباره وسيلة للنهوض باإلمكانات
البرشية بطريقة مستدامة .فليس املهم حجم النمو ،بل نوعيته.
ويف الواقع ،فإن بعض جوانب التنظيم الحايل لإلنتاج يمكن أن
تكون لها عواقب بيئية ضارة اجتماعيا ً وذات أبعاد كارثية،
بحيث تدفع العالم إىل تجاوز بعض النقاط الحاسمة بشكل
ال رجعة فيه وتهدد رفاه األجيال الحارضة واملقبلة .وعندما
تؤدي االقتصادات إىل توسيع هوة عدم املساواة أو إدامة انعدام
الكفاءة ،فإن ذلك يؤدي أيضا ً إىل كبح التقدم عىل مستوى
األبعاد األخرى ألهداف التنمية املستدامة.
وهذا االنفصام بني فوائد النشاط االقتصادي وتكاليفه
ليس أمرا ً حتمياً ،بل يمكن التصدي له بوسائل منها معالجة
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

الحوافز الضارة ،مع املراعاة الكاملة للعوامل الخارجية
والسياسات املالئمة .والقيام بذلك أمر ملح ،فعىل الصعيد
العاملي ،ينمو السكان ويعيشون لفرتة أطول ،ويزيد تحقيق
تطلعاتهم نحو حياة أفضل من الضغط عىل النظم البيوفيزيائية
واملجتمعات .وفصل فوائد النشاط االقتصادي عن تكاليفه عىل
جميع املستويات أمر أسايس يف حد ذاته ،ويمكنه أيضا ً أن
يدعم التحوالت النظمية املتوخاة من خالل املنافذ الخمسة
األخرى الواردة يف هذا التقرير .ومن شأن هذه النتيجة أن
تعجل إىل حد بعيد بعملية إعادة التشكيل ،التي نوقشت يف
اإلطار  ،8-1والتي تساعد يف وضع الناس واملجتمعات
والطبيعة عىل طريق التنمية املستدامة.
إن االرتباط بني النمو االقتصادي وإنتاج النفايات ،كما يتبني
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد عىل الصعيد العاملي،
هو خري مثال (انظر الشكل  .)5-2فخالل الفرتة األوىل املمتدة
عىل مدى الستينات ،ارتفع نصيب الفرد من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بشكل متواز تقريبا ً مع نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجمايل ،ليستقر الوضع بعد ذلك ابتداء من عام 1980
تقريباً ،قبل الرشوع يف االرتفاع مرة أخرى مع مطلع األلفية
الجديدة .واالرتباط بني االثنني هو نتيجة مئات اآلالف من
القرارات املتخذة من األفراد واألرس املعيشية والرشكات استجابة
للحوافز التي يضعها االقتصاد .ويف الوقت الحارض ،فإن هذه

الشكل 4-2
االقتصادات املستدامة والعادلة :الحقائق

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻌﻴﺸﺔ أﻋﲆ وأﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎواة

ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ املﺪﻓﻮع ﻟﻠﻌﻤﺎل

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠ﺑﻠﺪا ً
ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٠
ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات ﺗﺴﻌري اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ٤٤ﺑﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣٣ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ٢٠١٧

ﰲ املﺘﻮﺳﻂ ،ﻻ ﺗﺰال املﺮأة ﺗﺘﻘﺎﴇ أﺟﺮا ً ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٢٠ﰲ املﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه اﻟﺮﺟﻞ
٢٠١٧

٢٠

٢٠١٨

 ٣٣ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻦ إﻳﺮادات
ﺗﺴﻌري اﻟﻜﺮﺑﻮن

٪

ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﺒﻠﺪان املﻨﺨﻔﻀﺔ واملﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ أو ﻣﻌﺘﺪل

٥٧

 ٤٤ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻦ إﻳﺮادات
ﺗﺴﻌري اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎملﻲ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٦٠
٢٠١٧

٢٠٦٠

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ

١٦٧
ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ

٨٩

الشكل 5-2
نصيب الفرد من نمو الناتج املحيل اإلجمايل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ارﺗﻔﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻣﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ،
ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﴩوع ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

٢٥٠

٢٩٠٫١٥

٢٠٠

١٥٠

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

١٠٠

١٦٠٫٣٧

٢٠١٨

٢٠١٥

٢٠١٠

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ١٠٠ = ١٩٦٠ ،

٣٠٠

٣٠٠

٥٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

١٩٨٥

١٩٨٠

١٩٧٥

١٩٧٠

١٩٦٥

١٩٦٠

٠

اﻟﺴﻨﺔ

التحوالت

الحوافز ال تتماىش مع األهداف األعم لخطة عام  2030لدعم
إحراز تقدم متوازن يف التنمية املستدامة .ويف الوقت نفسه ،فإن
تحقيق هذا التوازن ممكن ،كما يتضح من الفرتات التي فاق
فيها نمو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل نمو نصيب
الفرد من االنبعاثات.

٥٨

وتعزى بعض أوجه االختالل إىل استخدام نمو الناتج املحيل
اإلجمايل كهدف محرك يف التخطيط االقتصادي ،عىل افرتاض أن
الجوانب الهامة األخرى لرفاه اإلنسان تسري جنبا ً إىل جنب مع
الناتج املحيل اإلجمايل .غري أن الناتج املحيل اإلجمايل يتضمن
قيما ً تتعلق بالعديد من السلع والخدمات التي ال تسهم
بالرضورة يف رفاه اإلنسان ،بل ترض به يف بعض األحيان،
ويستبعد كثريا ً من العنارص األساسية للتقدم البرشي ،بما يف
ذلك النظم اإليكولوجية السليمة والحد من أوجه عدم املساواة.358
وتجاهل النتائج السلبية التي ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالناتج

املحيل اإلجمايل ،مثل تدهور النظم اإليكولوجية بشكل ال يمكن
إصالحه ،أو إدراج األنشطة االقتصادية التي ترتبط ارتباطا ً
وثيقا ً باآلثار السلبية عىل الرفاه ،مثل استهالك السجائر ،يقلل
من فائدة الناتج املحيل اإلجمايل باعتباره مقياسا ً شامالً للتقدم
البرشي .ويتمثل جزء من التحول الالزم يف استخدام مقاييس
أخرى لتتبع التقدم املحرز (انظر اإلطار .)15-2

هناك حاجة إىل مقياس أكثر تمثيالً يستند إليه يف رسم
السياسات االقتصادية ،ولكن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن
مقياس فعال تعتمده جميع البلدان قد يستغرق بعض
الوقت .359وحتى مع إحراز تقدم يف هذا الشأن ،ينبغي للبلدان
أن تسخر أدوات إحداث التحول األربع من أجل تحقيق إعادة
360
التشكيل الالزمة للوصول إىل اقتصادات مستدامة وعادلة.
366 365 364 363 362 361

اإلطار 15-2
بدائل الناتج املحيل اإلجمايل كمقياس للتقدم
يهدف الناتج املحيل اإلجمايل ،الذي يقيس القيمة السوقية للسلع والخدمات املنتَجة سنويا ً يف بلد ما ،إىل تجميع
األنشطة االقتصادية املتنوعة للبلد يف رقم واحد .واعتُمد يف أعقاب الكساد الكبري خالل الثالثينات كطريقة لتجميع
املعلومات الواردة عن طريق نظام حسابات الدخل القومي ،وأصبح عىل مر السنني مستخدما ً يف كل مكان باعتباره
مؤرشا ً عىل الصحة االقتصادية عموماً ،وباعتباره هدفا ً رقميا ً للسياسات .360ويف معظم البلدان ،ال يزال نمو الناتج
املحيل اإلجمايل هدفا ً رئيسيا ً للسياسة االقتصادية.361
غري أن النمو االقتصادي ليس غاية يف حد ذاته ،بل هو وسيلة لتحسني الرفاه ،وال يمكن للناتج املحيل اإلجمايل أن
يكون مقياسا ً مالئما ً لتحقيق هذا الهدف ذي العنارص املتعددة .362وعىل سبيل املثال ،فهو ال يتضمن قيمة أنشطة من
قبيل أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر ،363التي تسهم إسهاما ً إيجابيا ً يف املجتمع ولكنها تحدث خارج السوق.
وال يمكنه أن يقيس أوجه عدم املساواة عىل الصعيد االقتصادي ،التي يمكن أن تزيد مع زيادة الناتج املحيل اإلجمايل
رغم كونها مرضة برفاه املجتمع يف نهاية املطاف .كما أنه ال يراعي اآلثار البيئية يف عملية اتخاذ القرارات االقتصادية.
ومن ثم فإن االستناد إليه عىل نطاق شبه عاملي يف رسم السياسات قد يؤدي إىل تقييد ،بل وتقويض ،النهج األشمل يف
تحديد األولويات واتخاذ اإلجراءات املطلوب اتباعه بموجب خطة عام .2030
وتتضح أوجه القصور تلك عىل الفور عندما يرى املرء أن التقييمات االقتصادية ،مثل الناتج املحيل اإلجمايل أو الدخل،
ال تقيس إال جانبا ً واحدا ً من الرفاه .بل إنها تربز بشكل أوضح بكثري عندما تؤخذ الجوانب الزمنية يف االعتبار :فالناتج
املحيل اإلجمايل ،بحكم تعريفه ،ال يقيس إال القيمة الحالية ،يف حني أن االستدامة تتطلب أيضا ً مراعاة املوارد املتاحة
لألجيال املقبلة.
وهناك العديد من النهج البديلة :فاملؤرشات الهجينة من قبيل مؤرش التنمية البرشية تشمل الناتج املحيل اإلجمايل
كأحد عنارصها؛ والناتج املحيل اإلجمايل األخرض ،الذي يسعى إىل إدماج جوانب متصلة باالستدامة والرفاه بني

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

األجيال؛ ومقاييس ذاتية للرفاه .ويشري هيفيتس ( )2014إىل املقايضات العملية التي ال مفر منها ،قائالً بأن ما هو
معقد للغاية يكون غري قابل للتنفيذ ،لكن ما هو مفرط يف البساطة يكون خطأ .ويقرتح معظم املفكرين اليوم
االستناد إىل مجموعة من املؤرشات يف اتخاذ القرارات االقتصادية ،لكن ال يوجد حتى اآلن توافق واضح يف اآلراء بشأن
العنارص التي ستتضمنها هذه املجموعة.364
فعىل سبيل املثال ،يحدد ستيجليتز وسني وفيتويس ثمانية أبعاد  -هي معايري املعيشة املادية (الدخل واالستهالك
والثروة)؛ والتعليم؛ والصحة؛ والعمل واألنشطة الشخصية األخرى؛ واملشاركة السياسية والحوكمة؛ والروابط
والعالقات االجتماعية؛ والبيئة الطبيعية يف الحارض واملستقبل؛ وانعدام األمن ،من الناحيتني االقتصادية والبدنية -
باعتبارها عنارص أساسية يف تقييم رفاه الناس بطريقه أشمل .365وتعترب أوجه عدم املساواة بني مختلف فئات السكان
واألفراد عىل مستوى هذه األبعاد عنرصا ً مهما ً أيضا ً .366ويوصون باستخدام لوحة مؤرشات عوض مقياس إجمايل
واحد لتقييم االستدامة ،وبأن تستند هذه املؤرشات إىل مقاييس مادية موضوعية كتلك التي تقيس مدى القرب من
بلوغ مستويات خطرة من الرضر البيئي ،مثل األرضار املرتبطة بتغري املناخ أو نضوب األرصدة السمكية.
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أساليب تقييم اإلنتاج ال تأخذ يف الحسبان جميع التكاليف أو
كامل القيمة املضافة  -األسعار التي تُدفع لقاء السلع والخدمات
ال تعكس كامل تكاليف اآلثار الخارجية السلبية ،مثل النفايات
التي يتم توليدها وإطالقها يف البيئة .367وقد ال تظهر اآلثار
الضارة لتلك النفايات ،سواء كانت غازات دفيئة أو لدائن أو
نفايات إلكرتونية أو مواد نانوية أو غري ذلك من الكيانات
املستحدثة ،إال بعد أن تصبح املنتجات املتسبّبة فيها واسعة
االنتشار ،مما يزيد من صعوبة االنرصاف عنها .وتكون إجراءات
تصحيح اآلثار أسهل إذا كانت تظهر فورا ً وداخل إقليم الوالية
القضائية التي يوجد فيه ا ْلمُنتِج .ويكون من األصعب جدا ً
التعامل مع املنتجات ذات اآلثار السلبية التي تظهر ببطء أو
التي تكون واسعة االنتشار.
عدم إمكانية استدامة الزيادات املستمرة يف استهالك السلع
والخدمات املولدة للنفايات  -يُع ّد استهالك السلع والخدمات من
املتطلبات األساسية لرفاه اإلنسان ،بيد أن هناك اختالفات شاسعة
بني البلدان والرشائح السكانية من حيث الكميات اإلجمالية
لالستهالك ومن حيث أنواع االستهالك .فعىل سبيل املثال ،ما زال
هناك يف عام  2019نحو  840مليون نسمة حول العالم بدون
كهرباء .ويف الوقت نفسه ،بلغ نصيب الفرد من استهالك الكهرباء
كقيمة متوسطة للبلدان الخمسة األعىل يف ترتيب هذه القيمة
اإلحصائية  25.62ميغاواط ساعة يف عام .3682016
وثمة تباين مماثل يف استهالك العديد من األصناف األخرى،
وهو ما ينعكس يف حجم املوارد املستخدمة لتلبية املستويات

٥٩

اإلجمالية لالستهالك يف البلدان املختلفة .ويف البلدان املرتفعة
الدخل ،يكون نصيب الفرد من بصمة املواد  -أو كمية املواد
التي يجب تعبئتها لتحقيق متوسط نصيب الفرد من االستهالك
لبلد مفرد  -أعىل بنسبة  60يف املائة منها يف الرشيحة العليا من
البلدان املتوسطة الدخل ،وتكافئ  13ضعف مستواها يف البلدان
املنخفضة الدخل.369
وصحيح أن زيادة االستهالك يف البلدان والرشائح السكانية
األفقر أمر أسايس لتحقيق تقارب مستويات الرفاه ،فإن هذا
ال يمثل خيارا ً ممكنا ً عىل الصعيد العاملي يف ظل أساليب اإلنتاج
الحالية .واستنادا ً إىل االتجاهات الراهنة ،سيستمر نمو معدالت
استخدام املوارد عىل مستوى العالم ليصل نصيب الفرد إىل أكثر
من  18طنا ً بحلول عام  ،2060مع حدوث ارتفاعات مكافئة يف
مستويات انبعاثات غازات الدفيئة ( 43يف املائة عن عام
 ،)2015ومعدالت سحب املياه لألغراض الصناعية (ما يصل إىل
 100يف املائة عن عام  ،)2010ومساحة األرايض الزراعية
(ما يصل إىل  20يف املائة عن عام  2015مع حدوث نقصان يف
الغابات بنسبة  10يف املائة ونقصان يف املوائل الطبيعية األخرى
من قبيل املروج الطبيعية والسافانا بنحو  20يف املائة).370
ومن الواضح أن استخدام املوارد بهذه املستويات أمر غري
قابل لالستمرار .وبدال ً من ذلك ،وحتى مع ارتفاع مستويات
االستهالك بمعدالت أرسع يف البلدان والرشائح السكانية األفقر،
ثمة حاجة إىل تحويل االستهالك العاملي إىل السلع األكثر
اخرضارا ً واألطول عمرا ً واملعاد تدويرها ،إىل جانب الخدمات
التي يمكن أن تولد تنمية مستدامة وأن ّ
تحسن نوعية الحياة مع
تركها بصمة بيئية أصغر.371
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عدم كفاية االستثمارات يف اإلنتاج املستدام  -ثمة تقديرات
شتّى تشري إىل أن االحتياجات االستثمارية الالزمة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة تُقاس برتيليونات الدوالرات يف
السنة .372وقد بلغ حجم املساعدة اإلنمائية الرسمية  163بليون
دوالر يف عام  ،2017حيث كافأت هذه املساعدة يف املتوسط
 0.31يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل ،أو أقل من نصف
االلتزام املحدّد عند  0.7يف املائة .373وباملثل ،غالبا ً ما تكون
املبالغ املسجّ لة رسميا ً عىل مستوى العالم لتحويالت العمال
املهاجرين غري متاحة لالستثمارات اإلنتاجية ،مع أن إجمالياتها
كبرية نسبيا ً ( 626بليون دوالر يف عام  ،2018بما يشمل زهاء
 481بليون دوالر من التحويالت الداخلة إىل البلدان املنخفضة
الدخل واملتوسطة الدخل) .374وربما يساعد االستثمار األجنبي
املبارش والتمويل املتأتي من القطاع العام عىل سد الفجوة،
ولكنهما غري كافيني عىل اإلطالق .ولن تغ ّ
طى االحتياجات
التمويلية للتنمية املستدامة إال إذا وجَّ هت النظم املالية الوطنية
والدولية ،بما يف ذلك القطاع الخاص ،االستثمارات املبارشة
صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وتحتاج املبادرات
الرامية إىل تحقيق التنمية املستدامة إىل كون رؤوس األموال
الخاصة يف املتناول وبالحجم املناسب ،حيث يدير قطاع
املصارف وحده زهاء  140تريليون دوالر من األصول املالية
حول العالم ،ويدير املستثمرون املؤسسيون ،وال سيما صناديق
املعاشات التقاعدية ،أكثر من  100تريليون دوالر ،ويزيد حجم
املتداول يف أسواق رأس املال من السندات واألسهم عن 100
تريليون دوالر و 73تريليون دوالر ،عىل التوايل .375ويتمثل أحد
التحديات األساسية يف توجيه النظام املايل بصورة طموحة
وشفافة ودقيقة صوب تمويل التنمية املستدامة.

تكاليف تقاسم عمليات اإلنتاج عرب أقاليم الوالية
القضائية  -تتسبّب العوملة يف تو ُّزع عمليات اإلنتاج عىل واليات
قضائية شتّى ،وتجعل يف املتناول تشكيالت أكثر تنوّعا ً من
السلع ،وتفيض إىل حفز االبتكار وخلق فرص العمل وتقليص
الفقر عىل مستوى العالم .غري أن العوملة قد تفيض أيضا ً إىل
“سباق إىل القاع” فيما يتعلق بالبيئة أو معايري العمل .ومن
املسائل الحرجة أن امللوثات قد تنترش هي األخرى عىل مستوى
العالم ،وأن الصكوك الوطنية ،من قبيل الضوابط التنظيمية أو
الرضائب ،قد ال تكون متاحة عىل الصعيد العاملي .وبالتايل فإن
الجهود الدولية تعتمد عىل التفاوض والتنسيق.376
وتواجه قضايا الحوكمة مزيدا ً من التحدّيات بسبب وجود
الرشكات العمالقة ،التي تكون لها هي نفسها يف كثري من
األحيان عمليات عابرة لحدود أقاليم الوالية القضائية ،مع ما
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

تتمتع به هذه الرشكات من نفوذ للدفع قدما ً بمصالحها.377
ويبني الجدول  1-2أن من بني الكيانات الثالثني األكرب عامليا ً من
حيث اإليرادات ،تمثل الرشكات نسبة الثلث .ولعل يف العدد
الكبري الذي تستأثر به الصناعات القائمة عىل الوقود األحفوري
إشارة إىل واحد من التحديات التي تعرتض االنتقال إىل مسارات
للنموّ تكون أقل تلويثا ً باملواد الكربونية.379 ،378
الجدول 1-2
ترتيب الكيانات االقتصادية الثالثني األعىل من حيث
اإليرادات
الرتتيب

اإليرادات
(بباليني دوالرات
الواليات املتحدة)

البلد/الرشكة

3 363

1

الواليات املتحدة األمريكية

2

الصني

2 456

3

اليابان

1 696

4

أملانيا

1 507

5

فرنسا

1 288

6

اململكة املتحدة

996

7

إيطاليا

843

8

الربازيل

632

9

كندا

595

10

( Walmartالواليات املتحدة)

482

11

إسبانيا

461

12

أسرتاليا

421

13

( State Gridالصني)

330

14

هولندا

323

15

جمهورية كوريا

304

16

( China Nat. Petroleumالصني)

299

17

( Sinopec Groupالصني)

294

18

( Royal Dutch Shellهولندا/اململكة
املتحدة)

272

19

السويد

248

20

( Exxon Mobilالواليات املتحدة)

246

21

( Volkswagenأملانيا)

237

22

( Toyota Motorاليابان)

237

23

( Appleالواليات املتحدة)

234

24

بلجيكا

232

25

( BPاململكة املتحدة)

226

26

املكسيك

224

27

سويرسا

216

28

( Berkshire Hathawayالواليات املتحدة)

211

29

الهند

200

30

النرويج

200

الرشكات املتعددة الجنسيات

الدول القومية

اتساع الفروق يف الدخل والثروة  -يف اآلونة األخرية ،اقرتن
النمو االقتصادي بزيادات غري مسبوقة يف حجم التفاوت يف
الدخل والثروة يف العديد من البلدان ،وهو ما يعزى بالدرجة
األوىل إىل التوزيع املرت ّكز عند القمة .380ففي عام  ،2017كانت
رشيحة الـ  1يف املائة األكثر ثراء من سكان العالم تملك  33يف
املائة من مجموع الثروة .381وبينما ازداد دخل الرشائح األفقر،
فإن الرشائح البينية  -وبشكل رئييس الطبقة املتوسطة يف
أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية  -شهدت زيادات
بطيئة يف أحسن األحوال .وال تزال هناك شواغل من أن يفيض
التوسع يف التشغيل اآليل ،بما يف ذلك يف أشغال العمالة املاهرة،
ُّ
تحقق نتائج أسوأ عىل صعيد سوق العمل ،مع التزايد
إىل
382
املستمر لرت ّكز الثروة والنفوذ عند قمة التوزيع .

املدفوعة األجر يف املنزل  -فاملرأة تقدم ما يكافئ حوايل ثالثة
أضعاف ما يقدمه الرجل من أعمال الرعاية .385وتمثل الفجوات
القائمة بني املرأة والرجل عىل صعد املشاركة يف القوة العاملة،
واالضطرار إىل القيام باألعمال الخطرة ،وتحمّ ل عبء أعمال
الرعاية غري املدفوعة األجر حواجز تعرتض تحقيق التقدم
االجتماعي واالقتصادي.
وهناك اآلن توافق يف اآلراء ،استنادا ً إىل األدلة القوية املستمدة
من البيانات الواقعية ،عىل أن املستويات الحالية لعدم املساواة
يف العديد من البلدان تتسبّب يف انخفاض النمو االقتصادي
نفسه ،مما يجعله أكثر هشاشة ،إىل جانب إثارة قضايا اجتماعية
صعبة .386وتنزع أوجه عدم املساواة إىل التج ّذر بسبب الجهود
التي يقوم بها مَ ْن هم عىل القمة لتأمني وإدامة مراكزهم عرب
قنوات من بينها كلمتهم املسموعة بصورة أقوى يف العملية
السياسية ،أو عن طريق إضعاف جهود مكافحة املمارسات غري
التنافسية وغريها من الجهود التنظيمية التي تهدف إىل الحد من
القوة االحتكارية .387وتحوِّل هذه األنشطة وجهة املوارد عن
االستخدامات األكثر كفاءة وإنصافا ً وتغ ّذي الريبة لدى مَ ْن هم
أقل إيسارا ً إزاء التحوالت الرضورية لتحقيق خطة عام .2030

عدم املساواة بني الجنسني يف سوق العمل  -تمثل النساء
نصف سكان العالم ،ولكن معدالت مشاركة املرأة يف القوة
العاملة كانت يف عام  2017أقل من معدالت مشاركة الرجل
بنسبة  26.5نقطة مئوية (انظر الشكل  .383)6-2ومن بني
النساء العامالت يف البلدان النامية ،يعمل  92يف املائة يف إطار
العمالة غري الرسمية ،مقارنة بنسبة  87يف املائة للرجال.384
وعاد ًة ما ينطوي العمل يف االقتصاد غري الرسمي عىل عدم األمان
وتقايض أجور أقل والعمل يف ظروف سيئة .ويف الوقت نفسه،
يقع عىل كاهل املرأة بشكل غري متناسب عبء تقديم الرعاية غري
الشكل 6-2
معدالت مشاركة يف القوة العاملة2017 ،
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الجدول 2-2
ّ
األدوات السياساتية حسب النوع واملفهوم املتبع يف معالجة مسألة الحق يف الطبيعة
‘النظرية الكوسية’ (القائمة عىل
الحقوق)

أدوات تنظيمية

أدوات قانونية/معلوماتية/مالية

‘النظرية البيغوفية’
(القائمة عىل األسعار)

الرتاخيص القابلة للتداول/الحصص
(املباعة يف مزادات)

قرارات الحظر

املسؤولية املطلقة
الضوابط التنظيمية املالية األكثر رصامة



اإليداعات  -املسرتدات
الرسوم املردودة

الشهادات (الخرضاء)
إدارة موارد األمالك املشرتكة

تحديد األنشطة املسموح بها
بحسب املناطق
معايري األداء/التكنولوجيا

املسؤولية عن اإلهمال
الضوابط التنظيمية املالية
املشاركة العامة

امللوِّث

اإلعانات

الرتاخيص القابلة للتداول/الحصص
ّ
(املخصصة بحرية)

الرتاخيص

االتفاقات الطوعية
اإلفصاح عن املعلومات

الرضائب
الضحايا املصاريف والرسوم
والتعريفات
الجهة األساسية التي
تُ َّ
خصص لها الحقوق

مالحظة :معظم األدوات الواردة أعاله ينطبق عىل كل من االستهالك واإلنتاج ،تبعا ً ملاهية العوامل الخارجية السلبية .ولكي تتحقق نتائج إيجابية غري مبارشة عىل
ّ
التدخالت الخاصة به عن طريق املعايري التكنولوجية وقانون براءات االخرتاع ،ضمن جملة أمور أخرى،
صعيد التع ّلم باملمارسة ،فإن هذا األمر يتطلب مجموعة من
مما يمكن تصنيفه عىل نحو مماثل.

٦٢

 2-6-2أدوات إحداث التحوّل
ال تمثل املسائل املذكورة أعاله قائمة شاملة ،ولكنها توضح
الطرق التي يمكن لالقتصاد من خاللها أن يفيض يف نهاية
املطاف إىل إدامة النتائج غري املستدامة وغري املنصفة .وهي لن
تُح ّل بالكامل إال من خالل إحداث تحوّل يف االقتصادات وعمليات
تقرير السياسات االقتصادية ،بحيث يتم الفصل بني النمو وبني
اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية.
كما ال يوجد حل مثايل لتحويل االقتصادات ،وال يوجد مسار
وحيد يفيض إىل تحقيق االستدامة والعدالة .فباختالف املناطق
والبلدان ومستويات الدخل يختلف ما يجابَه من تحدّيات
ومفاضالت ،مع أخذ املصالح العامة والخاصة بعني االعتبار.
ويمكن لكل مجتمع أن يسرتشد بخطة عام  2030لتقييم ما إذا
كانت اسرتاتيجيات النمو االقتصادي تراعي منظورات اإلنصاف
والحفاظ عىل البيئة ،وما إذا كان يمكنها أن تتفاعل يف الرشاكات
العاملية وأنشطة التعاون وتبادل األفكار .ويمكن للحكومات أن
تشجع الحوار فيما بني أصحاب املصلحة لضمان أن يسهم
النمو االقتصادي يف تعظيم الرفاه البرشي دون التسبب يف
تدهور البيئة أو تفاقم عدم املساواة.
والتحرك مطلوب عىل جميع الصعد  -الوطني واإلقليمي
والعاملي  -وقد يتطلب إنشاء مؤسسات وهيئات تنظيمية
وأساليب جديدة لتقييم التقدم املحرز .وهذا قد يستغرق بعض
الوقت ،ولكن هناك خيارات عديدة يمكن تطبيقها عىل الفور،
حتى يف ظل املشهدين االجتماعي والسيايس الراهنني من خالل
أربعة أدوات إلحداث التحول.
الحوكمة
كثري من هذه املسائل يمكن معالجته من خالل أدوات التنسيق
القائمة داخل أقاليم الوالية القضائية الوطنية ،مما يشكل يف
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

مجمله تأثريا ً عاملياً .فعىل سبيل املثال ،يوجز الجدول 2-2
مجموعة األدوات املتاحة للتعامل مع اآلثار الخارجية السلبية،388
حيث تُصنّف األدوات تبعا ً ملا إذا كانت تعطي األولوية لحماية
ضحايا التلوث أو تعويضهم أو كانت تعطيها لتحفيز امللوثني
عىل الحد من االنبعاثات الضارة (انظر اإلطار  .)16-2وبحسب
السياق ،يمكن املزج بني هذه األدوات يف توليفات شتّى.
وعىل الصعيد العاملي ،بات هناك يف الوقت الراهن قدر أقل
من التنسيق .ولكن هناك نهج جيد يتمثل يف خلق التوازن بني
االتفاقات املتفاوض عليها نزوال ً من القمة إىل القاعدة والتدخالت
املحلية املنطلقة من القاعدة إىل أعىل ،بدءًا باتخاذ خطوات
صغرية ،وباستخدام األدوات املمكنة عملياً ،مع اختبار فعاليتها
ثم البدء عندئذ فقط بزيادة مستوى الطموح تدريجيا ً .389وهذا
هو النهج الذي يجري اتّباعه يف تنفيذ اتفاق باريس ،الذي
تستطيع البلدان من خالله رفع درجة طموحاتها عىل فرتات
متتالية من التنفيذ واالستعراض .بيد أن هذه الطريقة قد
ال تسفر عن نتائج بالحجم املطلوب .فعىل سبيل املثال ،ينتج عن
االلتزامات الحالية عىل صعيد املساهمات املحددة وطنيا ً احرتار
عاملي بواقع نحو  3درجات مئوية (وهو يف ازدياد) يف عام
ً
مقارنة بمستويات ما قبل العرص الصناعي ،وهذا يقل
2100
كثريا ً عمّ ا يطمح إليه اتفاق باريس ،وهو احرتار ال يزيد عن  2أو
 1.5درجة مئوية (انظر اإلطار .390)17-2
وربما تكون هناك نُهُ ج أخرى تشمل التحركات التي
يقودها املواطنون ملمارسة الضغط عىل الرشكات .وعندما
يكون اإلنتاج مرت ّكزا ً يف بضعة رشكات يف نخبة من القطاعات،
تكون هناك إمكانية للتنظيم الذاتي تحقق يف مجملها نتائج
عىل الصعيد العاملي .فحملة مثل “رغمارك” ( )Rugmarkقد
أفضت إىل القضاء عىل عمالة األطفال يف صناعة السجاد يف
403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391
جنوب آسيا .

اإلطار 16-2
الرضر الناجم عن إعانات الوقود األحفوري
تشكل إعانات الوقود األحفوري رضرا ً عىل الصعيدين االقتصادي واالجتماعي وعىل صعيد االستدامة البيئية .ويف عام
 2009يف مدينة بيتسربغ بوالية بنسلفانيا ،أعلن قادة مجموعة العرشين التزامهم باإلنهاء التدريجي ،يف األجل
املتوسط ،إلعانات الوقود األحفوري املفتقدة للكفاءة والتي تشجع اإلرساف يف االستهالك .وقد انخفض حجم هذه
اإلعانات فعليا ً حول العالم من  572بليون دوالر يف عام  2012إىل  296بليون دوالر يف عام  .3922017ومع ذلك،
فإنها ما زالت تشجّ ع بقوة عىل االستهالك بمستويات أعىل من املستويات الكفؤة ألنها تُنتج أسعارا ً غري حقيقية
ال تعكس كامل التكاليف املجتمعية والبيئية .وتقدّر الدراسة نفسها االستخدام الزائد للوقود األحفوري نتيجة
لإلعانات بنحو  4.9تريليون دوالر يف عام  .3932017وبالتايل فإن إعانات الوقود األحفوري تظل تشكل عائقا ً رئيسيا ً
أمام تنفيذ خطة عام  2030عىل النحو السليم .وترت ّكز اإلعانات بالدرجة األوىل يف قطاع النفط والغاز الطبيعي
(حوايل  70يف املائة) ،بينما يجتذب الفحم أقل من  5يف املائة.394

٦٣

وقد ّ
نفذ املغرب بنجاح إصالحات ملنظومة إعانات الوقود األحفوري باتّباع نهج متد ّرج بدءًا من عام  2012وعىل مدى
ثالث سنوات وصوال ً إىل التحرير الكامل لألسعار .وانصب تركيز املرحلة التحضريية عىل تحديد الفئات السكانية
املتأثرة ،وإجراء دراسات استقصائية لألرس املعيشية ومنشآت األعمال ،وتصميم اسرتاتيجيات للتخفيف من اآلثار.
ويف املرحلة الثانية استحدثت الحكومة آليات للربط الجزئي بمؤرشات أسعار وقود الديزل والبنزين والوقود الصناعي،
ثم جاء اإللغاء التدريجي إلعانات البنزين والوقود الصناعي ،ثم إعانات وقود توليد الكهرباء ،وانتهاء بالديزل،
واكتمل اإلصالح بتحرير األسعار يف نهاية عام  .2015وساعد النهج التدريجي املتّبع يف رفع األسعار عىل ضمان
انتقال أكثر سالسة والحفاظ عىل تأييد الجمهور لإلصالحات .وألغيت اإلعانات أوال ً للمنتجات التي تُستهلك بكميات
أكرب من قبل األثرياء يف األغلب ،مثل البنزين ،بينما أُرجئت اإلصالحات التي تستهدف منتجات قد يكون الفقراء هم
األكثر ترضّ را ً من رفع أسعارها ،مثل الغاز النفطي املسيّل .واتخذت الحكومة أيضا ً تدابري لتوسيع نطاق ما هو قائم
من برامج الحماية االجتماعية املحددة الهدف للتعويض عن الخسارة املتكبدة عىل صعيد الرفاه نتيجة إلغاء اإلعانات.
ُ
وقدّم الدعم أيضا ً لوسائل النقل العام للتعويض عن التكلفة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود ولتقييد زيادات أسعار
تذاكر املواصالت .وكان من األمور الحيوية لنجاح النهج حملة إعالمية كبرية ساعدت عىل تقبّل الجمهور لتدابري
اإلصالح .وكانت اإلصالحات شديدة الفعالية يف تقليص عجز امليزانية مع حماية الفئات األضعف من السكان.395

اإلطار 17-2
تسعري الكربون
تعد األنشطة البرشية يف مجاالت الطاقة والزراعة والنقل والصناعة أمورا ً أساسية للنمو والرفاه ،ولكن غالبا ً ما
يصاحبها أثر خارجي سلبي كبري .فغازات الدفيئة التي تنبعث كناتج عريض تتسبب يف تغري املناخ .ولكن بما أن
السوق ال يسعّ ر بشكل مبارش التكاليف البيئية وما ييل ذلك من أرضار اقتصادية واجتماعية ،فإن حجم اإلنتاج أكرب
بكثري مما ينبغي .396ويع ّد تسعري الكربون أداة ال غنى عنها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تحتوي عىل
الكربون ،وال سيما ثاني أكسيد الكربون وامليثان ،وإلتاحة املجال لجعل االقتصاد خاليا ً من الكربون .397وكان هناك

التحوالت

 74مخططا ً من هذا النوع عىل املستويني الوطني واإلقليمي يف عام  ،2018وتشري التقديرات إىل أن هذه املخططات
تغطي نحو  20يف املائة من مجموع االنبعاثات.398

٦٤

وينطوي أحد األساليب األكثر فعالية عىل فرض رضائب عىل الكربون ،وبالتايل رفع أسعار الوقود واملواد األخرى التي
تو ّلد انبعاثات ،مما يؤدي إىل الحد من الطلب عليها .399والرضائب تفيض إىل زيادة اإليرادات الحكومية ،ولكنها
تتسبّب أيضا ً يف ارتفاع أسعار سلع وخدمات رضورية ،مما يؤثر مبارشة عىل مَ ْن هم أقل إيساراً ،وقد يؤدي إىل خفض
أرباح الصناعات الكبرية .وما لم يتم بطريقة ما التخفيف من وطأة زيادات األسعار التي يُحتمل أن تنشأ عن فرض
الرضائب ،فهي قد تكون سببا ً الحتشاد معارضة سياسية قوية .ونتيجة لذلك ،ثمة نزوع ألن تكون الرضائب أقل مما
ينبغي أيضاً :فقد خلصت دراسة استقصائية أجراها مؤخرا ً فريق من علماء املناخ واالقتصاد إىل أن املعدل األويل
ينبغي أن يرتاوح بني  150دوالرا ً و  300دوالر لكل طن من ثاني أكسيد الكربون (مع إجراء زيادات سنوية حتى
تتحقق االنخفاضات الالزمة) 400إذا ما أريد للرضيبة أن تفيض إىل انخفاضات يف االستخدام بالقدر الكايف .ويف الوقت
الحارض ،ال يتعدّى السعر العاملي الفعيل للكربون عُ رش هذا النطاق  -بل ويقارب الصفر يف بلدان عديدة ربما تكون
قد استحدثت مثل هذه املخططات.401
ويتمثل أحد النُّهُ ج الناجعة حيال مسألة املعارضة السياسية لزيادة األسعار يف نهج يتم يف إطاره تجنيب كل اإليرادات
ّ
املحصلة إىل األرس املعيشية
املتأتية من الرضيبة أو جزء منها ورده للناخبني .ففي سويرسا مثالً يُر ّد ثلثا اإليرادات
والرشكات .ويمكن أن تصبح الرضائب ،وحتى الضخمة منها ،مقبولة إذا كانت املكاسب التي تعود عىل املواطنني -
وال سيما أولئك األقل قدرة عىل تحمّ ل كلفة ارتفاع األسعار  -كبرية بما يكفي لتعويض الزيادة يف تكاليف املعيشة.402
وقد أطلق  45من روّاد علم االقتصاد من مختلف األطياف السياسية يف الواليات املتحدة مبادرة للدعوة إىل إقامة مثل
هذه اآللية .403و ُ
طرحت دعوات مماثلة عىل الرأي العام يف العديد من البلدان .ويمكن لرضيبة عالية بما فيه الكفاية
 ومتسقة  -أن تقلل أيضا ً من األعباء التنظيمية إىل أدنى حد ممكن إىل جانب توفري مؤرشات سعرية تكون بمثابةحافز عىل االبتكار واالستثمار يف إزالة الكربون وتحقيق النمو االقتصادي األكثر استدامة.

الضوابط التنظيمية كقوة دافعة لالبتكار  -يمكن للضوابط
ّ
ً
تحفز
رصامة بشكل تدريجي أن
التنظيمية التي تزداد
االبتكارات التي تؤدي إىل املزيد من الكفاءة يف استخدام املوارد،
وخفض إنتاج النفايات ،ووقف استخدام بعض املواد مثل
مر ّكبات الهيدروكلوروفلوروكربونات ( )HCFCsالضارة
بطبقة األوزون .ويمكن لتقييمات دورة الحياة أن تساعد يف
حساب القيم الحدّية يف هذا الصدد .وهناك أيضا ً نُهُ ج عملية
أخرى تشمل الضوابط التنظيمية القائمة فكرة “التحديد
والتداول” ،مثل مخطط االتحاد األوروبي لتداول حقوق إطالق
االنبعاثات ،الذي يحدد سقفا ً للكميات املسموح بإنتاجها يف
االقتصاد ،ولكن يرتك األمر لقوى السوق لتحديد الكميات التي
ينتجها فرادى الرشكات .وتكون الضوابط التنظيمية بالغة
األهمية عندما يكون اإلنتاج متف ّرق بني وحدات عديدة ،ويف ظل
وجود مؤسسات صغرية يف العديد من االقتصادات النامية .وإذا
ُشجّ عت املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عىل
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

اعتماد أحدث التكنولوجيات ،يمكنها أن تكون يف طليعة عملية
التحوّل إىل االستدامة ،بما يف ذلك عن طريق عمليات نقل
التكنولوجيا التي تقوم فيها الرابطات الصناعية أو اإلدارات
الحكومية بدور الوسيط .ويجب أيضا ً أن تعالج هذه الضوابط
التنظيمية اآلثار السلبية املحتملة عىل العمال واملجتمعات
املحلية ،مما يدفع هؤالء إىل املطالبة بوضع سياسات استباقية
لضمان عدل عمليات التحوّل.404

السياسات االستباقية الهادفة إىل ضمان عدل عمليات
التحوّل  -يمكن أن يكون للتحوّل إىل االستدامة آثار كبرية عىل
العمالة وعىل أرس العاملني ومجتمعاتهم املحلية ،حيث يق ّلل أو
يبدّد فرص العمل يف الصناعات امللوِّثة ويخلق فرص عمل يف
املجاالت التي تستخدم أساليب اإلنتاج الحديثة األنظف .405وقد
تفيض أيضا ً االستعانة بالتكنولوجيات الجديدة وعمليات اإلنتاج
اآليل يف إطار هذه التحوالت إىل تقليص مجموع الطلب عىل اليد

الجدول 3-2
انبعاثات غازات الدفيئة والعمالة حسب القطاع
النسبة إىل انبعاثات غازات الدفيئة البرشية املنشأ عىل مستوى
العالم (كنسبة مئوية)

العاملون بشكل مبارش (باملاليني)

الطاقة ،بما يف ذلك الكهرباء والتدفئة

34.6

30

الزراعة والحراجة وغريهما من أوجه استخدام األرايض

24.0

1 044

الصناعة

21.0

200

النقل

14.0

88

البناء

6.4

110

القطاع

مالحظة :القيمة املدرجة لحجم العمالة يف قطاع الصناعة هي القيمة املقدّرة للصناعات الكثيفة استخدام املوارد فقط .أما العدد الفعيل لهذا القطاع فهو أكرب من ذلك.

العاملة ،وحتى بما يشمل العمالة املاهرة .406وقد تصب هذه
املفاضلة يف صالح البيئة واملجتمع عموماً ،ولكن لها كلفة برشية
يتحمّ لها العمال املتأثرون وأرسهم ومجتمعاتهم املحلية
املبارشة .ولكي تكون هذه التحوّالت مقبولة اجتماعياً ،يجب
مراعاة ظروف ماليني البرش العاملني حاليا ً يف القطاعات التي
تعتمد عىل موارد كثيفة (انظر الجدول  )3-2وغريهم ممن
سيفقدون وظائفهم .ويف العديد من البلدان ،تمثل القطاعات
املعتمدة عىل موارد كثيفة مثل الطاقة مجال عمل الئق لعمّ ال
نقابيني يتقاضون أجورا ً أعىل نسبياً ،مما يسهم يف حدوث حالة
من القلق من فقدان الوظائف ،وهو ما يجب تعويضه من خالل
التغطية بالحماية االجتماعية وإكساب املهارات الجديدة
واعتماد الخيارات العملية للتحوّل وتقديم الدعم ملساندة
املجتمعات املحلية (انظر اإلطار .)18-2
فعىل سبيل املثال ،يعمل يف قطاع الزراعة أكثر من بليون
نسمة حول العالم .407ويمكن عن طريق زيادة اإلنتاج الزراعي
باستخدام التقنيات املستدامة خفض انبعاثات غازات الدفيئة
واملساعدة يف تلبية الطلب عىل الغذاء يف ظل النمو السكاني
والحفاظ عىل فرص العمل يف املناطق الريفية .ويمكن مثالً
تحقيق ذلك عن طريق تحسني تنوّ ع املحاصيل ،والح ّد من هدر
األغذية ،واعتماد املزيد من املمارسات املستدامة عىل صعيد
اإليكولوجيا الزراعية واستخدام األسمدة واملياه بمزيد من
الكفاءة ،ولكن التحول يتطلب أيضا ً استثمارات يف مجال
التدريب واإلرشاد الزراعي .وباملثل ،فعن طريق إيالء األولوية
لتوفري الكهرباء للجميع باستخدام تكنولوجيات الطاقة
املتجددة ،مثل الطاقة الفولطاضوئية ،يمكن فتح الباب أمام
خيارات شتّى لريادة األعمال ويف الوقت نفسه الحد من انبعاثات
غازات الدفيئة املتو ّلدة عن نظم الطاقة القائمة عىل الكربون.

االقتصاد واملالية

الحوافز ودورها يف توجيه رؤوس األموال الخاصة صوب أنماط
اإلنتاج األكثر استدامة  -يمكن للبنى التحتية أن تبقى لعقود من
الزمن ،ولذلك فمن الرضوري توجيه هذه االستثمارات صوب
تحقيق أهداف االستدامة واملسؤولية االجتماعية .ويمكن
للحكومات أن تحقق ذلك ضمن إطار اإلنفاق العام واملشرتيات
العامة ،وكذلك عن طريق فرض الضوابط التنظيمية وتوفري
الحوافز من خالل اإلعفاءات الرضيبية .غري أن القطاع الخاص
نفسه يمكنه أيضا ً توجيه االستثمارات صوب املجاالت األكثر
إنتاجية باستخدام املعايري البيئية واالجتماعية واإلدارية املتماشية
مع أهداف التنمية املستدامة .وعىل الرغم من تنامي االهتمام
بعمليات التحول هذه ،فإنها ال تجري بالرسعة الكافية لتحقيق
فعاليتها .ويمكن من خالل منح صفة االستثمار اإلنمائي املستدام
إتاحة املجال لتقييم التدفقات القائمة التي تسهم يف تحقيق
أهداف التنمية املستدامة كنسبة إىل إجمايل االستثمار العاملي
السنوي ،وتوفري نظام تصنيف قوي تقنيا ً لتزويد السوق بصورة
واضحة ملا هو مستدام ،واملساعدة عىل توجيه التدفقات الرأسمالية
صوب األصول التي تسهم يف التنمية املستدامة .وبالتايل فإن
إنشاء منظومة ملنح صفة االستثمار اإلنمائي املستدام يتطلب
منربا ً دوليا ً يمكن أن يجتمع فيه حاملو الصفة عىل مستويي
الحلول واملستثمرين ،فضالً عن ّ
موفري املعلومات ذات الصلة.
وينبغي أيضا ً أن يوجّ ه هذا املنرب برنامج عمل للنهوض بأساليب
408
منح الصفة وتوسيع مصادر املعلومات.
نظم املالية العامة القادرة عىل تيسري التوزيع العادل  -هناك
بالفعل اسرتاتيجيات إلعادة التوزيع تمثل وسيلة لتحقيق
الهدف  10املتعلق بالقضاء عىل انعدام املساواة .وينبغي أن
تتفق الحكومات عىل أهداف كمّ ية رصيحة فيما يتعلق بالحد من
التحوالت

٦٥

اإلطار 18-2
عملية تحول عادلة لعمّ ال الفحم ومجتمعاتهم املحلية

408

أعلنت كندا التزامها بالتخلص التدريجي من مح ّ
طات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام  .2030ويف عام
 ،2015كانت هذه املحطات تو ّلد  11يف املائة من إنتاج الطاقة الكهربائية وتتحمل املسؤولية عن  78يف املائة من
انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن هذا القطاع .وأشارت تقديرات فرقة العمل املعنية بعملية التحوّل العادلة
للعاملني الكنديني يف مجال توليد الكهرباء بالفحم ومجتمعاتهم املحلية ( )2018إىل أن هذا التحوّل سيؤثر عىل قرابة
ّ
املتوخى هو
 50مجتمعا ً محلياً ،و 3 000إىل  3 900عامل ،وأكثر من عرش محطات توليد وتسعة مناجم .وكان
اإلرساع بوترية تحوّل كان قد بدأ بالفعل يف ذلك البلد.

٦٦

ومن خالل سلسلة من املشاورات مع أصحاب املصلحة املتأثرين ،حدّدت فرقة العمل سبعة مبادئ للتحول العادل،
أال وهي احرتام العمال ونقاباتهم ومجتمعاتهم املحلية وأرسهم؛ ومشاركة العمال يف جميع مراحل عملية التحوّل؛
وتقديم دعم فوري ولكن مع اإلبقاء عليه عىل الدوام؛ واتخاذ إجراءات متسقة عىل الصعيد الوطني يتم توجيهها
إقليميا ً وتنفيذها محلياً.
وكانت توصيات الفريق العرش متمحورة حول املجاالت الستة التالية:
eترسيخ مبادئ التحول العادل يف العمليات التخطيطية والترشيعية والتنظيمية واالستشارية لضمان اتخاذ
إجراءات مستمرة وملموسة طوال فرتة التحوّل؛
eكفالة توافر الدعم عىل الصعيد املحيل ،عرب سبل منها إقامة مراكز للتحوّل يف املجتمعات املحلية املتأثرة؛
eتوفري مسار للتقاعد عن طريق برنامج لسد فجوة املعاشات للعاملني الذين سيتقاعدون قبل موعدهم
الطبيعي بسبب عملية التحوّل؛
eتمكني العمّ ال املتبقني يف سوق العمل من التحوّل ،وذلك عرب مختلف مراحل عملية تأمني الوظيفة الجديدة،
بما يف ذلك عن طريق إتاحة املعلومات ،ودعم الدخل ،والتعليم وبناء املهارات ،وإعادة التوظيف ،واملساعدة
عىل التنقل؛
eاالستثمار يف البنى التحتية للمجتمعات املحلية؛
eتمويل التخطيط املجتمعي ،والتعاون ،والتنويع ،وتحقيق االستقرار.

تفاوت الدخل لصالح من هم أقل إيساراً .ويمكن للسياسة
املالية  -زيادة العائدات من خالل الرضائب وتوجيه النفقات
العامة صوب تحقيق غايات محددة  -أن تعزز اإلنصاف وتموّل
املنافع العامة وتع ّرف باألولويات بحيث يتواءم معها القطاع
الخاص وغريه من الجهات .وهناك دراسات ممنهجة وقائمة
عىل بيانات واقعية 409من طائفة من البلدان أثبتت أن إعادة
التوزيع ال ترض بالنمو ،مما يشري إىل قوة املساهمة التي يمكن
أن تقدمها السياسة املالية يف هذا السياق .ومع ذلك ،فإن
تصاعدية النظم الرضيبية (أي مدى إسهام الرشائح املجتمعية
األكثر ثراء بنسبة أكرب من املنافع العامة) وتواؤم النفقات مع
هدف الحد من انعدام املساواة يجب مراعاتهما معا ً من أجل
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

تعظيم األثر اإلجمايل عىل حالة انعدام املساواة .وبوجه عام،
يمكن القيام باملزيد لتحسني تصاعدية الرضائب يف جميع
البلدان .ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،انخفض معدل الرضيبة عىل الدخل الشخيص يف
الرشيحة األعىل من  62يف املائة يف املتوسط يف عام  1981إىل 35
يف املائة يف عام  .4102015ويف البلدان النامية ،هناك عوامل مثل
تدنّي القدرة الرضيبية ،وهيمنة الطابع غري الرسمي ،وال سيما
يف املستويات العليا من توزيع الدخل ،واستئثار الرضائب غري
املبارشة بحصة أكرب ،تسهم ك ّلها يف انخفاض درجة تصاعدية
النظم الرضيبية.

وعىل مدى السنوات القليلة املاضية ،كانت قيمة الوسيط
الحسابي لإليرادات الرضيبية كنسبة مئوية من الناتج املحيل
اإلجمايل بالنسبة ملعظم فئات البلدان (البلدان املتقدمة النمو،
وأقل البلدان نمواً ،والبلدان املتوسطة الدخل ،والدول الجزرية
الصغرية النامية) تسري يف اتجاه صعودي منذ انتهاء األزمة
املالية واالقتصادية العاملية .411ومن خالل توظيف هذه اإليرادات
املتزايدة يف إعادة التوزيع (توفري الخدمات الصحية والتعليمية
الجيدة النوعية ونظم الحماية االجتماعية) ،مع الحرص يف
الوقت ذاته عىل تحسني تصاعدية النظم الرضيبية والحد من
الته ّرب الرضيبي ،سيتوافر مزيد من املكاسب للمجتمع بينما
تزداد قوة النمو االقتصادي املستدام.412
ويع ّد التعاون الدويل يف مجال الرضائب أمرا ً مهما ً أيضاً،
وال سيما يف ظل انتشار الكثري من النشاط االقتصادي عرب
واليات قضائية شتّى ،مما يم ّكن الرشكات عرب الوطنية من
تجنب دفع الرضائب عرب تقليص الوعاء الرضيبي وعمليات نقل
األرباح التي تقوم عىل اإلبالغ عن األرباح بشكل ممنهج يف أقاليم
الواليات القضائية ذات معدالت الرضائب األقل .413ويع ّد تبادل
املعلومات الرضيبية بني البلدان نقطة انطالق يف اتجاه مكافحة
التهرب الرضيبي .ويف الوقت نفسه ،فإن التدفقات املالية غري
املرشوعة األخرى ،مثل الفساد وتحويل عائدات الجريمة ،بما لها
من انعكاسات خطرية بشكل خاص عىل االستقرار االقتصادي
واالجتماعي والسيايس ،تتطلب أيضا ً تعاونا ً دولياً .وبينما
يصعب الحصول عىل تقديرات موثوقة لحجم هذه الظواهر،
فإن زيادة الشفافية والتعاون واستخدام التكنولوجيا بصورة
خالقة كلها أمور رضورية للحد من التهرب الرضيبي والتدفقات
املالية غري املرشوعة األخرى.414
البحث والتطوير يف القطاع العام  -ال تفيض اإلشارات
القائمة عىل أسعار السوق بالرضورة إىل أفضل القرارات
االستثمارية عىل صعيد البحث والتطوير من املنظور األطول
أجالً واملوجّ ه صوب االستدامة .415ويف تلك الحالة قد يتعني عىل
القطاع العام أن يتدخل ،إما من خالل إجراء البحوث ضمن
املؤسسات العامة من قبيل الجامعات وغريها من املؤسسات
البحثية العامة ،وإما من خالل تقديم اإلعانات للبحوث التي
يجريها القطاع الخاص يف املجاالت األهم ،مثل الوقاية من
األمراض ومكافحتها أو التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف
معه .وينبغي أن يكون الهدف هو خفض التكاليف وجعل
التكنولوجيات الجديدة قادرة عىل منافسة التكنولوجيات
القديمة .يف حالة التكنولوجيات املتصلة باملناخ ،يمثل التدخل
املبكر عن طريق التحرك النشط لتطوير هذه التكنولوجيات
وتطبيقها من خالل تقديم اإلعانات لألنشطة البحثية خيارا ً أقل
كلفة ،كما أنه يقلل من ك ّم رضائب الكربون التي يلزم جمعها
إلحداث التحول .416وباإلضافة إىل االستثمار يف البحث والتطوير

يف مجال التكنولوجيات املتصلة باالستدامة ،يمكن للقطاع العام
أن يقوم بدور يف دعم االستغالل التجاري لهذه التكنولوجيات
ونرشها واعتمادها عىل نطاقات أوسع.
العمل الفردي والجماعي

التقليل من االستهالك املو ّلد لكميات ضخمة من النفايات
وتشجيع االستهالك املسؤول  -يف كثري من االقتصادات املتقدّمة،
تمت تلبية معظم االحتياجات االستهالكية األساسية ،بينما يرتك
ذلك بصمات مواد كبرية .417وينبغي أن يكون الهدف اآلن هو
تعزيز الرفاه مع تقليص بصمة املواد يف الوقت ذاته .ومن
العادات التي تشجع عىل ذلك إصالح السلع وإعادة استخدامها،
وكذلك التعاون والتقاسم .ويمكن للحركات االجتماعية التي
تسعى إىل تحقيق هذه األهداف ،وال سيما يف صفوف الشباب ،أن
تحفز نماذج إدارة األعمال التي تتضمن دورات حياة أطول
وفرتات ضمان أطول للمنتجات ،إىل جانب معدالت التقادم
األبطأ .ويمكن لهذه األمور إحداث تغيري دائم يف أسلوب عمل
االقتصادات.
العمّ ال كعنارص تغيري  -إبّان حقب التغري التكنولوجي
ّ
تحسن ظروف
السابقة ،ساعدت املنظمات العمالية عىل كفالة
العمل وارتفاع األجور بحيث يتم توزيع مكاسب اإلنتاجية عىل
نطاق أوسع ويتع ّزز التماسك االجتماعي .ويمكن لهذه املنظمات
أن تواصل القيام بهذا الدور يف املستقبل القريب؛ بيد أنه يمكن
تحقيق مزيد من الفعالية عن طريق إقامة ائتالف أوسع يضم
الحكومات وأرباب العمل ،وال سيما يف ظل تدنّي مستويات
مشاركة القوة العاملة يف النقابات يف العديد من البلدان
والقطاعات .418وقد خلقت التكنولوجيات الجديدة املحدثة
للنقالت النوعية ،هي وقوى العوملة ،فضاء يمكن فيه ألعداد
كبرية من الناس أن يعملوا لحسابهم أو بموجب عقود عمل غري
اعتيادية ،مثل أسواق العمل القائمة عىل التطبيقات ،كما هو
الحال بالنسبة للسائقني العاملني لدى خدمات طلب السيارات
عرب تطبيقات األجهزة املحمولة .ومع أخذ هذه االتجاهات يف
الحسبان ،أوصت لجنة منظمة العمل الدولية املعنية بمستقبل
العمل باتخاذ تدابري معينة من بينها تقديم ضمانات شاملة
للعمالة برصف النظر عن املركز التعاقدي ،ووضع نظم معينة
لحوكمة املنصات التي تو ّ
ظف العمالة .419ويف هذه السياقات
أيضاً ،إذا أتيحت للعمال حرية تنظيم أنفسهم ،فإن هذا سيزيد
من تمتّع العمال بح ّرية القرار والقدرة التفاوضية ،رشيطة أن
يكون هذا مقرتنا ً بنشوء أشكال مبتكرة من املنظمات
العمالية.420

تغيري األعراف االجتماعية والقوانني التي تحد من مشاركة
املرأة يف سوق العمل وتديم الفروق األخرى يف العمل  -من املهم
إعادة النظر يف نظم الحوافز من أجل امليض صوب تحقيق
التحوالت
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التكافؤ بني الجنسني عىل صعيد فرص العمل .وينبغي أن
يشمل ذلك توسيع نطاق الخيارات املتاحة لخدمات رعاية
املسنني واألطفال الصغار ،وتوفري إجازات األبوة وتشجيع
االستفادة منها ،وتشجيع الرجال عىل االنخراط يف األعمال غري
املدفوعة األجر ،مع العمل يف الوقت ذاته عىل القضاء عىل التمييز
يف األجور والتعيني بالنسبة لعمل املرأة املدفوع األجر .وباملثل،
من املهم زيادة األمن يف ميدان العمل غري الرسمي ،وذلك مثالً
من خالل التصديق عىل اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني.421

أوسع وزادت من االختناق املروري .427وقد تفيض التكنولوجيات
الجديدة أيضاً ،بما يف ذلك الهواتف الذكية ،إىل ظهور ملوثات
جديدة  -مواد مستحدثة  -يف النظام األريض مع احتمال
أال تكون قدرات املعالجة القائمة مالئمة للتعامل معها .وهناك
أيضا ً تطبيقات مثل سالسل السجالت املغلقة والحوسبة
السحابية تحتاج إىل كميات ضخمة من الطاقة .وتضاف إىل ذلك
الشواغل التي تنشأ عندما ينتج عن زيادة الكفاءة يف اإلنتاج
فقدان لفرص العمل وعمّ ال انتفت الحاجة إىل ما يتمتعون به
من مهارات.

ربما تساعد التكنولوجيات عىل معالجة مسألة املفاضالت ،ولكن
يلزم إجراء تقييمات ك ّلية  -هناك كثري من التكنولوجيات
الجديدة التي يمكنها أن تقلل من املفاضالت التي يلزم إجراؤها
بني اإلنتاج والبيئة .فعىل سبيل املثال ،أصبح إنتاج الطاقة أكثر
استدامة وأقل تكلفة من خالل االبتكار يف مجاالت مثل
التكنولوجيا النانوية واأللواح الشمسية .422وتستطيع الطاقة
الشمسية اآلن منافسة الطاقة املو َّلدة من الوقود األحفوري عىل
صعيد التكلفة .ويف الوقت ذاته ،فإن الحلول القائمة عىل الطاقة
املتجددة وغري املربوطة بالشبكات ّ
توفر بديالً عن تمديد
الشبكات بما ينطوي عليه من تكلفة ،ويمكنها بالتايل كهربة
املناطق النائية بصورة أكفأ وأرسع .423وبالتايل فإن إنتاج
الطاقة يزداد إنصافا ً واستدامة.
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وعىل جانب الطلب ،يستطيع اآلن جهاز هاتف ذكي واحد،
عىل سبيل املثال ،تقديم خدمات كانت تقدمها يف السابق عدّة
أجهزة منفصلة ،مما قد يخفض الطلب الكيل عىل الطاقة يف حال
أفىض ذلك أيضا ً إىل انرصاف املستهلك عن استخدام تلك
األجهزة .424وهناك تكنولوجيات ناشئة من قبيل الذكاء
االصطناعي وما يسمّ ى “إنرتنت األشياء” وسالسل السجالت
املغلقة ( )blockchainتطرح تطبيقات يمكنها اإلرساع بوترية
التحوّل عن أنماط اإلنتاج واالستهالك املنعدمة الكفاءة
وامللوِّثة - 425وذلك مثال عن طريق تكنولوجيات من قبيل
أساطيل املركبات الكهربائية أو أجهزة الرتموستات املتح ّكم بها
عن بعد إلدارة نظم التدفئة والتربيد املنزلية بمزيد من الكفاءة.426
ولكن هذه االبتكارات ال تفيض بالرضورة إىل انخفاض
الطلب الكيل إذا جاءت استجابة املستهلكني لزيادة الكفاءة يف
صورة استهالك لكميات أكرب بكل بساطة ،أو إذا جلبت هي
معها أثارا ً جانبية مرضّ ة .فعىل سبيل املثال ،من شأن خدمات
طلب السيارات عن طريق تطبيقات األجهزة املحمولة ،إذا كانت
ّ
تشغل أساطيل من السيارات الكهربائية ،أن تق ّلص البصمة
الكربونية لكل رحلة بالسيارة .ولكنها قد تفيض إىل زيادة يف
مجموع االنبعاثات إذا اجتذبت ر ّكابا ً استعاضوا بها عن نظم
النقل العام األكثر كفاءة واملتاحة بشكل ميسور عىل نطاق
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

يتطلب استخدام تلك األدوات اتخاذ إجراءات عىل جبهات
متعددة ،عن طريق إرشاك الحكومات والقطاع الخاص واألفراد
واملجتمع ،فضالً عن األوساط العلمية والتكنولوجية .وينبغي أن
يُنظر إىل التغريات القصرية األجل أو املبادرات املحلية كخطوات
أوىل عىل طريق تحقيق الهدف الطويل األجل املتمثل يف تحقيق
التنمية املستدامة .ويف سياق تغري املناخ ،تمثل اإلجراءات التي
تتخذها الحكومات يف مجال تسعري الكربون ،باالقرتان مع اتباع
نهج حيال التحوّل يكون محوره اإلنسان ،عنارص مكمّ لة لدور
القطاع الخاص يف ريادة االبتكار واالستثمار من أجل املساعدة
عىل خلق اقتصادات تكون التنمية فيها شاملة ومستدامة وقوية
ومتوازنة .428ويتمثل أحد نماذج توجيه عمليات صنع القرار يف
مفهوم االقتصاد الدائري ،حيث يجري تخطيط عمليات إدارة
النفايات وما يسبقها من عمليات لتصميم املنتجات وتطوير
الخدمات بطريقة تستهدف إطالة دورة حياة املنتج والحد من
استخدام املوارد الطبيعية (انظر الشكل  ،)7-2إىل جانب خلق
فرص العمل واملساعدة يف الحد من الفقر .429ويف البلدان النامية،
وخاصة يف آسيا وأفريقياّ ،
توفر املؤسسات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة أسباب الرزق وفرص العمل ،ويمكنها
عند اتباع نموذج االقتصاد الدائري أن تساعد أيضا ً يف التخفيف
من حدة عالقات املفاضلة مع االعتبارات البيئية.
وعند االبتعاد عن مسارات إدارة األمور باألنماط املعتادة،
يكون هناك رابحون وخارسون يف األجل القصري ،وهو أمر يجب
أن يؤخذ يف الحسبان (انظر اإلطار  .)19-2وثمة مثال آخر
ّ
يتجل يف اضطرار قادة املدن ومؤسسات األعمال ،مع اتخاذ

العالم الخطوة الحرجة املتمثلة يف التحول من الوقود األحفوري
إىل الطاقة املتجددة ،إىل التعامل مع مسألة “األصول املهجورة”
التي ستُعترب متقادمة مع أنها ال تزال صالحة للتشغيل .وقد
تكون األصول املهجورة معادن ما زالت يف باطن األرض ،أو بنى
تحتية مصممة ألغراض إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية ،أو
تدريبا ً عىل وظائف معتمدة عىل الوقود األحفوري (انظر اإلطار
 .)20-2ويف تلك الحاالت ،يكون من املهم تغيري اإلطار املرجعي

الذي ال ينظر إليها كأصول بل كخصوم ،مع كفالة تحديد
التكاليف واملخاطر بشكل عادل .وقد ك ّلفت مجموعة العرشين
مجلس تحقيق االستقرار املايل التابع لها باقرتاح نهج لهذه
املسألة يعظم الشفافية والفعالية .430وينبغي أيضا ً أن تراعي
الشكل 7-2
االقتصاد الدائري

هياكل الحوافز يف االقتصاد الدائري اآلثار التي تلحق بالفئات
الفقرية واملهمّ شة ،وأن تضمن أال يزيد التحوّل من تخ ّلف هذه
443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
الفئات عن الركب.
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املﻨﺎﻓﻊ
• اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﱃ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎملﻨﺎخ
واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﺳﺘﺨﺪام املﻮاد اﻟﺨﺎم
• ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
• زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

إﻧﺘﺎج املﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺗﺼﻤﻴﻢ املﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت

• ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
• ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
• ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪاﺋﺮي

ﺗﺠﻬﻴﺰ املﻮاد اﻟﺨﺎم
واملﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ
اﻻﺳﺘﻬﻼك وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام
واﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

اإلطار 19-2
تلبية احتياجات الفقراء يف االقتصاد الدائري
ينبغي لدى قيام لحكومات بإحداث التحوّل إىل االقتصادات األكثر استدامة أن تحرص عىل حماية مصالح الفقراء،
فتضمن بالتايل كون االنتقال عادال ً .432فعىل سبيل املثال ،يمكنها استخدام إيرادات رضائب الكربون لتمويل برامج
التخفيف من حدة الفقر وجعل السياسات املناخية تصاعدية من خالل تعويض األرس املعيشية املنخفضة الدخل؛
واستحداث عملية لتسعري الكربون وتعزيزها؛ واالستثمار يف البنى التحتية املنخفضة البصمة الكربونية؛ واستحداث
مدفوعات تقدَّم نظري الخدمات البيئية ملساعدة فقراء الريف بينما يجري تحقيق األهداف البيئية من قبيل الحد من
إزالة الغابات؛ واعتماد منظومات ضمان العمالة التي ،إىل جانب دورها يف ضمان العمالة والدخل لألرس املعيشية
الفقرية ،تساعد يف إقامة البنى التحتية ّ
املوفرة للطاقة والرفيقة بالبيئة.433
وقد كانت الربازيل تاريخيا ً تتبع منحى استباقيا ً حيال العديد من تلك املجاالت عن طريق االلتزام بالحد من االنبعاثات
والعمل بنشاط عىل مكافحة الفقر .ومن األمثلة عىل ذلك برنامج املنح الخرضاء ( ،)Bolsa Verdeوهو برنامج لدفع
األموال نظري الخدمات اإليكولوجية (إعطاء تحويالت نقدية إىل أفقر س ّكان املناطق الريفية مقابل حماية الغابات).
ويتجسد مثال آخر كذلك يف االمتيازات املمنوحة لرشكات توزيع الكهرباء استنادا ً إىل التزامها بكهربة املناطق األفقر
واألنحاء املعزولة .434وقد أثبتت الدراسات أن توفري إمكانات الحصول عىل الطاقة الحديثة عن طريق السياسات
املبارشة هو خيار أكفأ بكثري من االعتماد.435

التحوالت
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اإلطار 20-2
األصول املهجورة
األصول املهجورة هي أصول تقادمت أو أوقف تشغيلها قبل انتهاء عمرها النافع ،وبالتايل ّ
يتعي شطبها .وهي قد تظهر
كنتيجة للسياسات الحكومية والتغريات التكنولوجية وتحوّالت الطلب بسبب ّ
تغي األعراف االجتماعية وما شابه ذلك من عوامل.

٧٠

ويمكن للشواغل البيئية ،وال سيما التحديات املتصلة بتغري املناخ ،أن تكون عامالً مو ّلدا ً لهذه الظاهرة :فمن أجل البقاء
ضمن حدود الزيادة البالغة  1.5درجة حرارة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العرص الصناعي باحتمال يفوق 66
يف املائة ،تشري التقديرات الواردة يف التقرير الخاص عن االحرتار العاملي بمقدار  1.5درجة مئوية الصادر عن الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أنه يجب أال يو ّلد العالم انبعاثات تتجاوز  420جيغاطن من ثاني أكسيد
الكربون ،وهو ما يقل ثماني مرات عما يمكن حدوثه إذا تم إحراق احتياطيات الوقود األحفوري
املعروفة .437 ،436وهذا يعني أنه يجب أن يظل  80إىل  90يف املائة من احتياطيات النفط والغاز والفحم العاملية غري
مستخدم ،438فيصبح بالتايل معظم احتياطيات الوقود األحفوري أصوال ً مهجورة ،وهذا ينطبق أيضا ً عىل ما يتصل
بتلك االحتياطيات من أصول رأسمالية .ونتيجة لذلك ،فإن الرشكات التي قامت باستثمارات ضخمة للوصول إىل
احتياطيات الوقود األحفوري وأقامت البنى التحتية املطلوبة قد ال يمكنها أبدا ً استخراج تلك االحتياطيات وسداد
ديونها .وقد تواجه الحكومات التي تملك احتياطيات من الوقود األحفوري خطر خسارة قيمة سنداتها السيادية.439
وستواجه القطاعات الالحقة يف سالسل اإلنتاج ،مثل صناعات توليد الطاقة الكهربائية والبناء والتصنيع ،تجربة
تحوّل أصولها إىل أصول مهجورة هي األخرى .ففي قطاعي توليد الكهرباء والتصنيع ،ستكون األصول املهجورة هي
ّ
سيتعي وقف تشغيلها أو التي ستتقادم قبل
محطات توليد الكهرباء بالوقود األحفوري أو املعدات الصناعية التي
انتهاء عمرها االفرتايض بسبب املتطلبات املناخية.
وتشري تقديرات الوكالة الدولية للطاقة املتجددة إىل أنه حتى إذا اتُّخذت اإلجراءات السياساتية عىل الفور ،سيبلغ
املجموع الرتاكمي لألصول املهجورة يف الفرتة  2050-2015حوايل  5تريليون دوالر من املباني ،و 4تريليون دوالر
يف القطاع اإلنتاجي األوّيل ،و 1تريليون دوالر يف قطاعي التصنيع وتوليد الكهرباء .أما إذا تأخر اتخاذ اإلجراءات
السياساتية (بحيث ال تُتّخذ أي إجراءات سياساتية حتى عام  ،)2030فسيؤدي هذا إىل تكاليف تكافئ ضعفي ذلك
عىل أقل تقدير بالنسبة لجميع القطاعات.440
وقد يتسبّب تراكم األصول املهجورة يف حدوث حالة من عدم االستقرار املايل .441وتشري إحدى الدراسات إىل أن
املؤسسات املالية لالتحاد األوروبي لديها حيازات مرتبطة برشكات تمتلك احتياطيات من الوقود األحفوري وسلع
أساسية متصلة بالوقود األحفوري بما يتجاوز  1تريليون يورو.442
وال ب ّد من اتخاذ إجراءات سياساتية للثني عن االستثمار يف أصول ستتحوّل عىل األرجح إىل أصول مهجورة .وهذا
يشمل فرض أسعار أعىل للكربون وضوابط تنظيمية أكثر رصامة ،وتشجيع االستثمار يف تعديل األصول لتُستخدم
ألغراض جديدة وإجراء التحسينات عليها لزيادة كفاءتها يف استخدام الطاقة من خالل الحوافز الرضيبية واملعايري
امليس .ويف ظل وجود حيازات من هذه األصول لدى القطاع املايل ،فإن املشكلة تتطلب أيضا ً
التنظيمية والتمويل ّ
اهتمام الجهات التنظيمية املالية .ومن بني التوصيات توسيع نطاق اختبارات اإلجهاد التي تفرضها الجهات
التنظيمية لقياس املخاطر البيئية التي تتسبب يف ظاهرة األصول املهجورة وفرض متطلبات رأسمالية أعىل فيما
يتصل باألصول األكثر تع ّرضا ً للمخاطر املتصلة بالبيئة.443
ويجب أيضا ً عىل الرشكات املع ّرضة لعوامل خطر من هذا القبيل أن تويل مزيدا ً من االهتمام إلدارة هذه العوامل.
ويتمثل أحد سبل تقليل املخاطر النابعة من تلك العوامل يف استخدام األوراق املالية وغريها من آليات التمويل ،مثل
سندات الكوارث أو مجمّ عات وبرامج التأمني الوطنية أو الدولية وخطوط ائتمان الطوارئ.
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		 املنظومات الغذائية وأنماط التغذية
 7-2املنفذ - 3
الرسائل الرئيسية
 1إذا تم توسيع نطاق املمارسات الحالية لإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب عىل الغذاء عىل ضوء ّتوقعات تعداد سكان
العالم يف عام  ،2050فإن هذا سيكون متعارضا ً تماما ً مع اتفاق باريس ومع العديد من أهداف التنمية املستدامة.
 2عند االنتقال إىل املنظومات الغذائية املستدامة ،يجب الرتكيز عىل خلق مزيد من تكافؤ فرص الحصول الطعاماملغذي عىل نطاق العالم ،والحد من فقدان وهدر األغذية ،وتعظيم القيمة الغذائية للناتج ،مع الحرص يف الوقت نفسه عىل
التقليل إىل أدنى حد ممكن من اآلثار املناخية والبيئية لإلنتاج ،وزيادة قدرة املنظومات الغذائية عىل استيعاب الصدمات.
 3ينبغي أن تشمل التغيريات املدخلة عىل املنظومات الغذائية مراعاة االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ والصحةوزيادة قدرة املنظومات الغذائية عىل استيعاب الصدمات تحقيقا ً لألمن الغذائي والصحة البرشية وضمانا ً لعدم
انقطاع سبل الحصول عىل الطعام املغذي.

٧١

 4يشكل االبتكار التكنولوجي متطلبا ً أساسيا ً لالنتقال إىل املنظومات الغذائية املستدامة ،ولكن ال يمكنه أن يحققهذا االنتقال وحده دون إجراء تغيريات يف أنماط اإلدارة والسلوكيات والحوافز االقتصادية.

تتألف املنظومة الغذائية العاملية من منظومات غذائية محلية
وإقليمية عديدة ،وهي ال تقترص عىل اإلنتاج الغذائي فحسب ،بل
وتضم أيضا ً سائر األنشطة ذات الصلة بالغذاء ،إىل جانب طريقة
تفاعل هذه األنشطة مع املوارد الطبيعية والعمليات املوجودة
عىل كوكب األرض .445 ،444وبسبب اآلثار املناخية والبيئية وأوجه
القصور عىل صعيد توفري التغذية الصحية واملأمونة للجميع،
فإن املنظومة الغذائية العاملية الراهنة هي منظومة غري
مستدامة .446وعالوة عىل ذلك ،فإنها ال تضمن أنماطا ً غذائية
صحية لسكان العالم .فالتقديرات تشري إىل أنه ال يزال هناك
أكثر من  820مليون نسمة يعانون الجوع .ويف الوقت نفسه،
يالحَ ظ ارتفاع معدّالت السمنة وزيادة الوزن يف جميع مناطق
العالم تقريباً .فعىل الصعيد العاملي ،يعاني من زيادة الوزن 2
بليون من البالغني و 40مليون طفل دون سن الخامسة.447

الكيميائية قد تشكل تهديدا ً للعديد من أهداف التنمية املستدامة
املتعلقة بالبيئة .452وبالتايل فإن البقاء عىل املسارات املعتادة
وتوسيع نطاق املمارسات الحالية ليسا من بني الخيارات املمكنة
إذا ما أريد للمنظومة الغذائية العاملية أن تلبي احتياجات سكان
العالم يف املستقبل عىل نحو مستدام ومنصف .غري أنه ،ولحسن
الحظ ،ليس من املستحيل التغلب عىل التحدّي املتمثل يف االنتقال
باملنظومات الغذائية إىل مسار االستدامة .فهناك دراسات
ً
أشكاال ملنظومات غذائية قادرة عىل توفري
حديثة 453تصف
الطعام املغ ّذي لعالم يبلغ تعداد سكانه  9إىل  10باليني نسمة
ّ
مخفضة بشدة .ويتطلب االنتقال إىل
مع إحداث آثار بيئية
املنظومات الغذائية املستدامة ابتكارات تكنولوجية ،واستخداما ً
اسرتاتيجيا ً للحوافز االقتصادية ،وأشكاال ً جديدة لإلدارة،
وتغيريات يف القيم والسلوكيات.455 ،454

ويتمثل أحد الشواغل الجامعة يف توسيع نطاق املنظومة
الغذائية القائمة حاليا ً إلطعام سكان العالم بتعدادهم اآلخذ يف
النمو حتى عام  2050وما بعده مع القيام يف الوقت نفسه
باستيعاب الطلب عىل السلع األساسية الزراعية غري الغذائية عىل
نحو مستدام (انظر الشكل  .449 ،448)8-2بيد أنه يف ظل
سيناريوهات بقاء األمور عىل حالها ،تشري التقديرات إىل أن
 637مليون نسمة سيعانون من نقص التغذية ،450وأن اآلثار
البيئية لزيادة اإلنتاج ستؤدي إىل ضياع أي فرصة لتحقيق
أهداف خطة عام  .4512030وباإلضافة إىل ذلك ،تشكل اآلفات
وأمراض املحاصيل خطرا ً عىل اإلمدادات الغذائية العاملية ،ولكن
إدارة هذه املخاطر عن طريق زيادة استخدام املدخالت

ويف نهاية املطاف ،يجب أن يفيض تحويل املنظومة الغذائية
العاملية إىل القضاء عىل الجوع وسوء التغذية (الهدف ،)2
وإيجاد حل يف الوقت نفسه ملشكلة ندرة املياه (الهدف ،)6
والحد من اآلثار املناخية (الهدف  ،)13وحماية الحياة يف املاء
وعىل األرض (الهدفان  14و .)15وإذا انصبّ الرتكيز عىل زيادة
اإلنتاج فقط ،فإن هذا سيجعل من املستحيل تحقيق الغايات
التي تتألف منها تلك األهداف .وسيكون لعدم الرتكيز عىل اآلثار
البيئية لإلنتاج الغذائي انعكاسات سلبية عىل املنظومات
الغذائية ستتمثل يف ندرة املياه والظواهر الجوية القصوى وبوار
الرتبة والتغريات املحتملة يف الجودة التغذوية للناتج ،456مما من
شأنه أن يجعل من تحقيق الهدف  2نفسه أمرا ً مستحيالً.
التحوالت
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ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق
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ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺰراﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٫١ﺑﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﺛﻠﺚ املﻮاد املﻨﺘﺠﺔ إﻣﺎ ﻓﻘﺪ أو ﺿﺎع

٨٢٠

ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
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ﻋﺪد
اﻟﺒﺎﻟﻐني
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻧﺔ
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل
دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻧﺔ

ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﲆ املﻨﺎخ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ  ٧٠ﰲ ٦
املﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام املﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
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٪

ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام
املﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

ﺗﺘﺴﺒﺐ املﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻧﺒﻌﺎث
 ٢٩ﰲ املﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٩

٪

ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

 1-7-2العقبات
هناك حواجز عديدة تعرتض مبارشة االنتقال إىل منظومات
غذائية مستدامة ،وتتمثل يف:
العجز املؤسيس  -لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب،
سيتعني أن تحدث الزيادة يف إنتاج األغذية عىل أيدي صغار
املزارعني الذي يقدر أن يبلغ عددهم يف عام  2030نحو 750
مليون مزارع .457ويف الوقت الحارض ،ال يتوفر لهؤالء املزارعون إال
دعم ضئيل ،سواء من الناحية املالية أو القانونية أو املؤسسية .زد
عىل ذلك أن من يستفيد غالبا ً من االستثمارات يف البنى التحتية
(طرق االتصال ومرافق التخزين والتجهيز) هي وحدات اإلنتاج
الكربى ،وال سيما تلك املنخرطة يف سالسل إمداد عاملية ،وليس
صغار املزارعني .458وثمة جانب آخر يثري القلق وهو تقلب أسعار
املواد الغذائية الذي هو مصدر قلق باألخص بالنسبة لألرس
املعيشية الفقرية التي تنفق نسبة عالية نسبيا ً من دخلها عىل املواد
الغذائية .459وحتى من يبيعون من األغذية أكثر مما يشرتون هم
عرضة لذلك التقلب بسبب ضعف مركزهم التفاويض يف سالسل
اإلمداد باألغذية ،ومن ث ّم ال يجنون أي فائدة من ارتفاع األسعار.460
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اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ  ٨٠ﰲ املﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل زوال اﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

٨٠

٪

ﻣﻦ ﻣﻌﺪل زوال
اﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

تر ّكز امللكية يف أياد محدودة  -الجهات االقتصادية الفاعلة
يف السوق العاملية لألغذية كثرية ،لكن العديد من عنارصها
تخضع لسيطرة عدد ضئيل نسبيا ً من الجهات .461فنحو  60يف
املائة من سوق البذور التجارية يخضع لسيطرة ست رشكات،
إضافة إىل سيطرتها عىل نحو ثالثة أرباع سوق املبيدات .وعدد
الرشكات املسهمة يف ما يصل إىل  90يف املائة من تجارة الحبوب
يف العالم ال يتجاوز أربع رشكات .462وتر ّكز امللكية يف أياد
محدودة يحمل خطر إضعاف قدرة املنظومة الغذائية العاملية
عىل الصمود ألنه يؤدي إىل ظهور ممارسات زراعية صناعية غري
متجانسة .463وإضافة إىل ذلك ،قد يضع تر ّك ُز التجارة واإلنتاج
يف أياد محدودة عقبات أمام صغار املزارعني.
املمارسات الزراعية الضارة  -بعض املمارسات املنترشة عىل
نطاق واسع يف مجال إنتاج األغذية تُرض بالرتبة الزراعية .وقد
تدهورت فعليا ً باليني الهكتارات من األرايض ،ويُرجّ ح أن تصبح
 12مليون هكتار أخرى من األرايض الزراعية غري صالحة إلنتاج
أغذية كل عام .464وترك الرتبة تتدهور يتعارض تعارضا ً مبارشا ً
مع مفهوم اإلنصاف بني األجيال الذي عُ رض أول مرة يف تقرير
برونتالند .465كما أن املمارسات الزراعية قد تؤدي إىل فرط

املغذيات يف البيئات املائية ،وتلوث املياه الجوفية ،وتحمض
الرتبة ،وتلوث الغالف الجوي .466وتلك املمارسات مسؤولة أيضا ً

عن  60يف املائة من انبعاثات غاز الدفيئة “أكسيد النيرتوز” يف
العالم يف عام  ،2011وإن كانت نسبة انبعاثات هذا الغاز
الراجعة إىل الزراعة آخذة يف التناقص عىل ما يبدو .467وعند
احتساب جميع االنبعاثات املرتبطة باملنظومة الغذائية العاملية،
نتوصل إىل أنها ترتاوح من  19إىل  29يف املائة من مجموع
انبعاثات غازات الدفيئة .468وإذا لم تطبق تحسينات تكنولوجية
أو أشكال أخرى من أشكال التخفيف ،وال سيما استصالح
الرتبة من أجل زيادة محتواها الكربوني ،فإن انبعاثات غازات
الدفيئة الناتجة عن الزراعة يف العالم قد ترتفع إىل نسبة تصل
إىل  87يف املائة يف حال زي َد اإلنتاج ملجرد تلبية احتياجات سكان
العالم يف عام  .4692050وهذا السيناريو يتناىف مع اتفاق باريس
والهدف  13من أهداف التنمية املستدامة.
الهدر يف املنظومات الغذائية وضياع األغذية  -تاريخياً،
واكبت أنماط االستهالك الغذائي وترية املواسم .وألن سوق
األغذية أصبح سوقا ً عاملية ،تقلصت االختالفات املوسمية
والجغرافية يف أنماط توفر املواد الغذائية .وأدى ذلك إىل بروز
عادات غذائية جديدة يف الكثري من البلدان .ومن ناحية أخرى،
أدت عمليات النقل والتخزين الالزمة ملواكبة تلك العادات
الجديدة إىل زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وهدر األغذية .470إذ
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يضيع أو يهدر نحو ثلث األغذية املنتج لالستهالك البرشي،
ويرجع ذلك إىل رداءة اللوجستيات ،وال سيما عندما يتعلق األمر
بالعمليات املحلية لتجهيز ونقل املحاصيل القابلة للتلف،
والتعرض آلفات وأمراض فاقمها تغري املناخ ،وإىل املمارسات
التسويقية التي تعتمد عىل عمليات نقل وتخزين طويلة املدة
وتشجع املستهلكني عىل رشاء األغذية بمقدار يفوق ما
باستطاعتهم استهالكه .471وخلصت منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة إىل أن إضاعة وهدر األغذية يف العالم مسؤوالن عن
نسبة سنوية من انبعاثات غازات الدفيئة ال تتجاوزها إال
االنبعاثات الوطنية للصني والواليات املتحدة.472
األخطار املهددة لألمن الغذائي  -تشكل األمراض التي
تصيب الحيوانات والنباتات يف العالم خطرا ً عىل األمن الغذائي
(انظر اإلطار  .)21-2ويزيد تغري املناخ من وترية ظهور آفات
وأمراض جديدة ،كما أن اآلفات أصبحت تنتقل برسعة أكرب بني
البلدان نتيجة تزايد التبادل التجاري .إضافة إىل أن التغريات يف
املوائل تعود إىل تكثيف األنشطة الزراعية .ويبدو من ثم أن
العادات الغذائية وتغري املناخ والصحة البرشية كلها أمور
مرتابطة .وتطرح املنظومة الغذائية العاملية الحالية تحديات
هائلة أمام واضعي السياسات ،ولكن يوجد أيضا ً مجال للتغيري
475 474 473
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عىل الصعيد العاملي ،يقدر أن الخسائر يف املحاصيل الناجمة عن اآلفات واألمراض تبلغ يف املتوسط  21.5يف املائة
بالنسبة للقمح و 30.0يف املائة بالنسبة لألرز و 22.6يف املائة بالنسبة للذرة و 17.2يف املائة بالنسبة للبطاطس
و 21.4يف املائة بالنسبة لفول الصويا .علما ً أن هذه املحاصيل تشكل نصف ما تستهلكه البرشية يف العالم من
سعرات حرارية .وتو ُّزع أمراض النباتات ونطاق الكائنات الحاملة لها واآلثار الناجمة عنها أمو ٌر يحركها تغري املناخ
والتبادل التجاري العاملي ،وكثري من هذه األمراض قد ينترش أو يعود إىل الظهور بعد السيطرة عليه .وتقوم منظمات
وطنية وإقليمية عديدة لحماية النباتات برصد حاالت تفيش أمراض املحاصيل واحتوائها ،لكن العديد من البلدان،
وال سيما البلدان املنخفضة الدخل ،تفتقر إىل الكفاءة يف تبادل املعلومات ،مما يؤدي إىل التأخر يف اتخاذ تدابري منسقة
عرب الحدود الوطنية ملجابهة األمراض وتجنب ترسخها وانتشارها.
واالتفاقية الدولية لحماية النباتات املعتمدة يف عام  1951تُتيح للبلدان املشاركة يف املنظمات الوطنية واإلقليمية
لحماية النباتات أن تتعاون من أجل تحسني الوعي باملخاطر التي تهدد الزراعة ج ّراء دخول وانتشار ما يُراقب من
آفات ومسببات أمراض .وهي تضم  183منظمة وطنية و 10منظمات إقليمية تتعاون مع أمانة االتفاقية وهيئة

التحوالت
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َ
املراقبة (حوايل
تدابري الصحة النباتية ،وهي تواجه العديد من التحديات ومنها التعامل مع عدد مرتفع من اآلفات
 400آفة يف أوروبا وحدها) بموارد محدودة.
وقد تحققت تطورات كبرية يف تشخيص األمراض يف العقد املايض ،وال سيما من خالل تحديد متواليات الجينوم؛
والتشخيص املستند إىل التكرارات العنقودية املتناظرة القصرية منتظمة التباعد (كريسرب)؛ وأدوات املعلوماتيات
األحيائية يف مجاالت علم األوبئة الجينومي والتنبؤ الجينومي واستقاء البيانات وتحليلها والنمذجة؛ وإقامة منابر يف
وسائط التواصل االجتماعي لتبادل املعلومات .وستؤثر هذه التطورات يف رسعة تجميع املعلومات خالل فرتة تفيش
األمراض ويف دقتها وغناها .واألداة النقالة لتشخيص أمراض النباتات يف الوقت الحقيقي ،عىل سبيل املثال ،هي أداة
ميدانية لتشخيص الصدأ األصفر الذي يصيب القمح وتستند إىل دراسات الجينوم وتعمل يف وقت يقارب الوقت
الحقيقي ،ويُسرتشد بها مبارشة يف التنبؤ بمخاطر األمراض يف إثيوبيا.
ولنكون أكثر استعدادا ً ملكافحة انتشار أمراض محاصيل غري متوقعة ،اقرتح علماء إنشاء نظام مراقبة عاملي من
ّ
ترسخ من ممارسات أمن أحيائي ووسائل تواصل إىل البلدان املنخفضة الدخل ،بما يتيح لها
شأنه أن ينقل ما
التصدي برسعة لتفيش ما يربز من أمراض واإلبقاء عىل اإلمدادات الغذائية مستقرة .ويستند نظام املراقبة العاملي إىل
الدروس املستخلصة من حاالت تفيش األمراض السابقة والجهود اإلقليمية لحماية النباتات وأفضل املمارسات املنفذة
يف البلدان املرتفعة الدخل.475
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 2-7-2أدوات إحداث التحوّل
الحوكمة
الحوكمة الرشيدة ،مقرونة بإرشاك أطراف من مستويات
أسايس إلحداث التغيري يف املنظومات الغذائية.
متعددة ،أم ٌر
ٌ
واملجاالت الهامة التي يجب الرتكيز عليها هي :رصد حقوق
ملكية األرايض وتقويمها لتجنب فرط تر ّكز األرايض يف أياد
محدودة وكفالة أن يربز جيل جديد من املزارعني دون أن يواجه
عقبة ارتفاع أسعار األرايض؛ وتعزيز حيازة األرايض ومستوى
االستثمارات العمومية ودرجة توجُّ هها نحو املنافع العامة بدال ً
من القيام ،عىل سبيل املثال ،بدعم مدخالت كثيفة استخدام
الطاقة476؛ وقدرة الدولة عىل منع نشوب النزاعات؛ وكفالة
حقوق املياه ،بما يف ذلك إمكانية الحصول عىل مياه الري واملياه
الجوفية؛ واتخاذ مبادرات للوقاية من املخاطر من أجل زيادة
القدرة عىل مجابهة األزمات الغذائية.
الحدود الدنيا للحماية االجتماعية  -من شأن تعزيز الحدود
الدنيا للحماية االجتماعية والربامج االجتماعية األخرى أن يساعد
الفئات الهشة يف تدعيم أمنها الغذائي .ولزيادة القدرة عىل
املجابهة يف مجال اإلنتاج الزراعي ،بوسع الحكومات أن تقوم ،يف
إطار رشاكات مع القطاع الخاص ،بحماية املزارعني وسبل
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

كسبهم رزقهم ملساعدتهم عىل مجابهة الصدمات البيئية وما
يتبعها من آثار اجتماعية واقتصادية والتعايف منها.478 ،477
الترشيعات  -من شأن الترشيعات أن تحد من تدهور النظم
اإليكولوجية ،وأن تحمي املنافع التي تقدمها النظم اإليكولوجية،
وأن تصلح البيئات املتدهورة ،بطرق منها املكافأة عىل حماية
ما تقدمه النظم اإليكولوجية من منافع والثني عن إلحاق أرضار
بالبيئة والصحة نتيجة تبنّي ممارسات زراعية وصناعية غري
مستدامة.479
سالسل اإلمداد  -تستطيع الحكومات تحسني عمليات منح
شهادات التصديق عىل أشكال اإلنتاج الغذائي املستدامة وتوسيم
منتجاتها .وسيؤدي ذلك إىل خفض ما يتحمله املنتجون من
تكاليف عن املعامالت من ذلك القبيل ،وتحسني ممارسات
الرصد ،وزيادة وعي املستهلك ،وإتاحة املزيد من الشفافية
ضمن سالسل اإلمدادات الغذائية .ويمكن منح شهادات
التصديق باستخدام أساليب تشاركية لضمان أن يكون
التصديق سديداً ،ولكن يلزم بذل مزيد من الجهود ليصبح من
املمكن توسيع نطاق برامج من هذا القبيل .480وينبغي دعم
صغار املزارعني حتى ال تؤثر هذه العمليات والقيود التنظيمية
سلبا ً يف قدرتهم عىل دخول سالسل اإلمداد.

التكافؤ بني الجنسني  -يف حني يشهد ميدان اإلنتاج الزراعي
تزايد اإلناث فيه ،ال تأخذ السياسات الزراعية والغذائية ،بما
يشمل التدريب والبحث والتطوير ،يف االعتبار االحتياجات
الخاصة للنساء .وهذه فرصة كبرية ال تستغل .481ففرص
وصول النساء إىل عمليات صنع القرار وإدارة املوارد محدودة،
وتقل كذلك فرص حصولهن عىل املوارد الكفيلة بزيادة الناتج
الزراعي .482ولذلك ،ال ب ّد من النظر يف حقوق املرأة ومشاركتها
الفعلية يف اإلنتاج الزراعي وعىل امتداد سلسلة اإلمداد ،وكفالة
هذه الحقوق واملشاركة .والحاجة ّ
ماسة إىل تعزيز مشاركة
النساء والفتيات يف إنتاج ورشاء وتوزيع األغذية ،وإىل زيادة
تحكمهن يف القرارات املتعلقة بكيفية إطعام الرضع .فعىل سبيل
املثال ،ينبغي لخدمات اإلرشاد الزراعي التي تدعم املزارعني يف
تطبيق التقنيات والتكنولوجيات الجديدة أن تراعي بصورة
واعية األدوار الجنسانية يف التنمية الزراعية والريفية ،بطرق
منها تعيني إناث ليعملن مرشدات زراعيات.483
االقتصاد واملالية
ٌ
مدفوعة
املنظومات الغذائية ،من مستواها املحيل إىل العاملي،
بآليات اقتصادية ومالية .ومن شأن إحداث تغيريات يف القطاعني
االقتصادي واملايل أن يُعيد توجيه سالسل اإلمدادات الغذائية
ليصبح مسارها مسارا ً مستداماً .وسيتطلب ذلك انخراط
الحكومات وقطاع األعمال واملجتمع املدني.
التأمني  -توفري فرص التأمني املوثوق أمر مهم ملساعدة
صغار املزارعني عىل مجابهة الصدمات البيئية والتعايف منها.
ومن الخيارات التي حققت نجاحا ً يف بعض السياقات اللجوء إىل
التأمني البارامرتي أو التأمني املبني عىل مؤرشات من أجل صغار
املزارعني ،وال سيما يف املناطق املعرضة للمخاطر املرتبطة
باملناخ.484
ويشري برنامج من ذلك القبيل ،موجّ ه ملزارعي القطن يف مايل
وبوركينا فاسو ،إىل احتمال الحد من املخاطر ،مما شجع
املزارعني عىل زيادة االستثمار واإلنتاج .485وتقوم منظمات غري
حكومية ،مثل منظمة  ،World Coverبتنفيذ برامج تجريبية
حاليا ً يف هذا املجال .486وتدعم العلوم والتكنولوجيا هذه الربامج
بطرق عديدة .فيمكن استخدام الهواتف الخلوية للتسجّ ل يف
هذه الربامج واالشرتاك فيها .ويف بعض البلدان ،يمكن للمشرتك
أن يتلقى مدفوعاته عرب الهاتف .وفيما يخص معظم الربامج
املبنية عىل مؤرشات ،تُستخدم بيانات االستشعار عن بعد لرصد
الطقس واألحوال الجوية من أجل معرفة ما إذا تم بلوغ نقاط
حاسمة .ومن شأن تطبيق تقنية سلسلة السجالت املغلقة يف

هذه الربامج أن يجعل جزءًا كبريا ً من العملية آلياً ،وأن يتيح
الدفع تلقائيا ً للمشرتكني املؤهلني عند اجتياز نقطة حاسمة.487
االتفاقات التجارية  -ينبغي أن تراعي االتفاقات التجارية
الشواغل االقتصادية واالجتماعية والبيئية عىل امتداد سالسل
اإلمدادات الغذائية .ومن شأن السياسات التجارية أن تساعد
عىل الحد من أوجه انعدام املساواة (الهدف  10من أهداف
وجد فرص العمل الالئق وتحقق النمو
التنمية املستدامة) ،وأن تُ ِ
االقتصادي الشامل للجميع (الهدف  8من أهداف التنمية
املستدامة) ،وأن تسهم يف العمل املناخي (الهدف  13من أهداف
التنمية املستدامة) ،لكن لن يتسنى ذلك إال إذا اتّسقت هذه
السياسات مع تلك األهداف وراعت االتفاقيات األساسية ملنظمة
العمل الدولية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.488
الوصول إىل األسواق  -بوسع النظم الزراعية اإليكولوجية،
املبنية عىل إقامة مزارع صغرية ومتوسطة تتميز بالتنوع زمانيا ً
ومكانيا ً وبأصناف وسالالت متأقلمة مع الظروف املحلية ،أن
تواجه اإلجهاد البيئي .489لكن ليستطيع صغار املزارعني
منافسة ناتج النظم الزراعية الصناعية ،هم بحاجة إىل فرص
أفضل للوصول إىل األسواق واملياه الجوفية وشبكات الري
واالئتمان والتمويل.
العمل الفردي والجماعي
تغيري املنظومات الغذائية يتطلب تغيري سلوك املستهلكني
واملنتجني واملوزعني .وقد يستدعي ذلك مناهضة األعراف
االجتماعية واملمارسات الثقافية ،وتيسري أن تتخذ الجهات
املعنية قرارات مسؤولة بشأن أنماط العيش املستدامة وأن
تتحمل تكاليف أقل نتيجة ذلك.
هدر األغذية  -يجب أن ينبني الحد من الهدر عىل توعية
املستهلكني وتجار التجزئة بأنماط الرشاء ،ومناهضة بعض
األعراف والتوقعات الثقافية السائدة ،وقد يقتيض ذلك تغيري
الترشيعات يف بعض الحاالت .490ومن األمور التي ستسهم بقدر
ُ
معالجة أوجه االختالل يف توازن
كبري يف مواجهة هذا التحدي
القوى يف السالسل الغذائية حتى ال يُسمح لتجار التجزئة
ومصنعي األغذية أن يفرضوا عىل مو ّرديهم أن يمدّوهم بأكثر
من الالزم.
التغذية  -من شأن تنفيذ سياسات التغذية وتوفري خدمات
وأشكال دعم متكاملة يف مجال األغذية والتغذية ،مع إيالء
اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات والرضع واألطفال
الصغار ،أن يساعد يف دعم الجهود الهادفة إىل تحقيق نتائج
التحوالت
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صحية أفضل ويف إتاحة خيارات أحسن لألفراد .وينبغي لهذه
السياسات أن تكفل سبل الحصول عىل أغذية كافية ومأمونة
ومغذية تلبي متطلبات النظام الغذائي املتبع واالحتياجات من
األغذية الالزمة للتمتع بحياة نشيطة وصحية ،وأن تدعم
ممارسات الرعاية املناسبة واإلطعام األمثل ،وبخاصة يف فرتات
الحمل واإلرضاع والنشوء عندما تزيد الحاجة إىل املغذيات.
العادات الغذائية  -يف العديد من البلدان املتقدمة النمو،
يستطيع املستهلكون الح ّد من الطلب عىل املنتجات الحيوانية
وتحسني أحوالهم الصحية بتناول كميات أقل من اللحوم ،أي

تبني نظم غذائية يقل فيها تناول اللحوم أو ينعدم .ويف العديد
من البلدان النامية ،من شأن ترك تناول أغذية اعتيد أن تش ّكل
ّ
يحسن
األغذية الرئيسية وبدء تناول أغذية مغذية غريها أن
التغذية .وعليه ،فإن تغيري العادات الغذائية أمر يحكمه السياق.
ويمكن تغيري أنماط االستهالك الغذائي ابتداء من سن مبكرة من
خالل التوعية بالنظم الغذائية املستدامة واملغذية ،ويمكن فعل
ذلك أيضا ً بإرشاك القطاع الخاص حتى يمكن الحد من الرتويج
والدعاية لألغذية الفائقة املعالجة .ويوضح الشكل  9-2اآلثار
التي ترتكها أشكال أغذية مختلفة عىل البيئة.491

الشكل 9-2
آثار األغذية عىل البيئة :بروتينات مختارة
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ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ
)ﺑﺎملﱰ املﺮﺑﻊ املﺴﺘﺨﺪم ﺳﻨﻮﻳﺎ ً
ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﱪوﺗني(

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
)ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﱪوﺗني(
اﻟﺒﻘﺮ )اﻟﻘﻄﻌﺎن املﺮﺑّﺎة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم(
ﻟﺤﻢ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﻀﺄن
اﻟﺒﻘﺮ )اﻟﻘﻄﻌﺎن املﺮﺑّﺎة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ(
اﻟﻘﴩﻳﺎت )املﺮﺑّﺎة(
اﻟﺠﺒﻦ
ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ
اﻷﺳﻤﺎك )املﺮﺑّﺎة(
ﻟﺤﻢ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺪاﺟﻨﺔ
اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﺘﻮﻓﻮ
اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﺑﻘﻮل أﺧﺮى
اﻟﺒﺎزﻻء
املﻜﴪات
اﻟﺤﺒﻮب
٥٠
ﺻﻔﺮ
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اﻟﺒﻘﺮ )اﻟﻘﻄﻌﺎن املﺮﺑّﺎة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم(
ﻟﺤﻢ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﻀﺄن
اﻟﺒﻘﺮ )اﻟﻘﻄﻌﺎن املﺮﺑّﺎة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ(
اﻟﻘﴩﻳﺎت )املﺮﺑّﺎة(
اﻟﺠﺒﻦ
ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ
اﻷﺳﻤﺎك )املﺮﺑّﺎة(
ﻟﺤﻢ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺪاﺟﻨﺔ
اﻟﺒﻴﺾ
اﻟﺘﻮﻓﻮ
اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﺑﻘﻮل أﺧﺮى
اﻟﺒﺎزﻻء
املﻜﴪات
اﻟﺤﺒﻮب
ﺻﻔﺮ
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مالحظة :البيانات املدرجة هي القيم املتوسطة للبيانات املجمعة من حوايل  38 700مزرعة تتمتع بالجدارة التجارية يف  119بلداً .والبيانات عن الحبوب مدرجة هنا
ألنها تسهم بنسبة  41يف املائة من الربوتني املستهلك يف العالم رغم انخفاض محتواها من الربوتني.

العلم والتكنولوجيا
بوسع التكنولوجيات الجديدة أن تحسن إنتاج األغذية
وتوزيعها وأن تقدم حلوال ً مبتكرة للتحديات التي تطرحها
املنظومة الغذائية.
آثار بيئية أقل وتغذية أفضل  -الرتكيز عىل التطورات
التكنولوجية الكفيلة بأن ترفع القيمة التغذوية لألغذية املنتجة إىل
أقىص قيمة ممكنة بموازاة األثر البيئي إلنتاجها رشط أسايس
إلرساء منظومة غذائية عاملية مستدامة .ويشمل ذلك العمل بنُهج
يمكن أن تزيد مستوى اإلنتاج لكل وحدة من وحدات األرايض،
وتحد من استخدام املياه ،وتقلص أو توقف إطالق مبيدات اآلفات
ومركبات النيرتوجني والفوسفور املفاعلة يف البيئة .492وهناك أدلة
عىل أن الزراعة العضوية ،وهي زراعة ال تعتمد عىل استخدام
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

األسمدة ومبيدات اآلفات االصطناعية ،قد تستطيع أن تسهم كثريا ً

يف إبدال بعض املنظومات الغذائية  .ومن جهة أخرى ،كثريا ً
ما يؤدي االمتناع عن استخدام األسمدة االصطناعية إىل انخفاض
املحصول مقارنة باملمارسات الزراعية التقليدية .لكن الدراسات
التي تقارن بني محاصيل املمارسات الزراعية التقليدية
ومحاصيل ممارسات الزراعة العضوية تشري إىل أن أداء هذين
النوعني من املمارسات الزراعية يحكمه السياق بشدة ،وإىل أن
أداء الزراعة العضوية ال يكون دائما ً أقل مقارنة بأداء املمارسات
التقليدية.494
493

وتجدر اإلشارة أيضا ً إىل أن األبحاث بشأن رفع املحصول يف
الزراعة التقليدية إىل أقىص حد ممكن تُجرى منذ وقت أطول
بكثري مقارنة باألبحاث املنجزة بشأن الزراعة العضوية
واألشكال األخرى من اإليكولوجيا الزراعية .وبالنظر إىل ما

يصاحب أشكال اإلنتاج هذه من آثار بيئية أقل بكثري ،فإنه
ينبغي إنجاز املزيد من األبحاث التي يكون موضوعها رفع
املحصول إىل أقىص حد ممكن .495وأخرياً ،فإن أي تغيري يف
املمارسات أو أي ابتكار تكنولوجي قد يفيض إىل زيادة مخزون
كربون الرتبة هو تغيريٌ وابتكا ٌر يزي ُد من خصوبة الرتبة ويسه ُم
يف التخفيف من آثار تغري املناخ .ومبادرة  4لكل  1 000الدولية،
التي تهتم بالرتبة ملا فيه صالح األمن الغذائي واملناخ ،تهدف إىل
زيادة محتوى الرتبة من املواد العضوية وعزل الكربون عن
طريق تطبيق ممارسات زراعية متأقلمة مع الظروف البيئية
واالجتماعية واالقتصادية املحلية ،عىل نحو ما تنادي به باألخص
اإليكولوجيا الزراعية والحراجة الزراعية والزراعة الحافظة
للموارد وإدارة املناظر الطبيعية.496
ومن شأن الكائنات املحورة جينيا ً أن تسهم هي أيضا ً يف
زيادة الكفاءة يف إنتاج األغذية وأصناف املحاصيل املقاومة
لآلفات واألمراض والجفاف والفيضانات وامللوحة .لكن الفوائد
التي تعود بها الكائنات املحورة جينيا ً عىل اإلنتاج الغذائي هي
فوائد محكومة بالسياق إىل حد كبري .497وهناك أيضا ً اعتبارات
تتعلق بالسالمة األحيائية ،أي اآلثار السلبية املحتملة لتعرض
الكائنات املحورة جينيا ً إىل النظم البيئية الطبيعية ونرشها يف
إطار نظم االستنبات ملحصول وحيد التي تكون عىل درجة
كبرية من التصنيع والتي قد تقوض التنوع البيولوجي وكثريا ً ما
تتسبب يف تدهور سالمة الرتبة ،والتي لم تسهم حتى حينه إال
بقدر محدود يف إيجاد فرص عمل يف املناطق الريفية ،بينما تظل
تكاليف البذور مرتفعة.498
والنهج الذي ينبغي األخذ به فيما يتعلق بالزراعة املستدامة
أو املنظومات الغذائية املستدامة هو إبقاء الرتكيز عىل النواتج،
كالرتكيز عىل تحسني التغذية والحد من انعدام األمن الغذائي
وخفض استخدام األرايض واملدخالت وتقليص اآلثار البيئية
الجانبية وتحسني سبل عيش املزارعني .وبما أن العوامل
االجتماعية واالقتصادية وعوامل اإليكولوجيا الزراعية تتفاوت
تفاوتا ً كبرياً ،فال سبيل لألخذ بنظام أو نهج إنتاج واحد لتحقيق
هذه النواتج .ففي بعض الحاالت ،ستكون الزراعة املكثفة
والدقيقة املستدامة هي النهج األفضل ،أما يف حاالت أخرى فقد
يعود االعتماد لنظم اإليكولوجيا الزراعية أو الزراعة العضوية
كعنارص رئيسية يف إطار نهج زراعي يراعي املناخ بصايف أكرب
من الفوائد.
نظم املعلومات  -يمكن للمزارعني أن يحدوا من الخسائر يف
املزارع وأن يصبحوا أكثر قدرة عىل الصمود إذا توافرت لهم
فرص أفضل للحصول عىل املعلومات عن األسواق واملناخ

واإلنتاج .واتباع نهج اإليكولوجيا الزراعية سيقتيض جمع
البيانات وإنجاز األبحاث عىل نحو شامل لتحديد ما هي املناطق
األكثر مالءمة لإلنتاج الزراعي وتخزين الكربون وتوفري املوائل
العالية التنوع البيولوجي والضبط البيوفيزيائي للمناخ.499
وإقامة مرصد فضائي للمناخ ،وهو مبادرة تدعمها جميع
الوكاالت الفضائية األوروبية ودول أخرى منها االتحاد الرويس
واإلمارات العربية املتحدة والصني واملغرب واملكسيك والهند،
من أجل ضمان الوصول بحرية إىل البيانات القابلة للتشغيل
البيني املستقاة من رصد األرض من الفضاء ،سيُشكل خطوة
هامة يف توفري معلومات مفيدة تتعلق باإلمداد باملاء والغذاء
واألرايض من خالل نظام لرصد األرض .500والبيانات املجمعة
باستخدام منصة تويرت للتواصل االجتماعي يُمكن استخدامها
للتوصل بكلفة زهيدة إىل تحديد أسعار املنتجات الزراعية يف
السوق يف الوقت الحقيقي .501ويمكن االستعانة بالصور
الساتلية للتحقق من سالمة املحاصيل ،كما يمكن استخدامها
باالقرتان مع تقنيات تع ّلم اآللة والطائرات املسرية بدون طيار
لوضع نماذج مفصلة للطقس ملساعدة املزارعني عىل رفع
محصولهم إىل أقىص حد ممكن والحد يف الوقت نفسه من األثر
البيئي الذي يرتكونه.502
البنى التحتية والنقل  -يلزم االستثمار يف الطرق الريفية،
والبنى التحتية للكهرباء ،ونظم التخزين والتربيد .واالهتمام
بالبنى التحتية والنقل يف املنظومة الغذائية يمكن ربطه بالجهود
الساعية إىل تبني ممارسات أكثر استدامة يف مجايل الطاقة
والصناعة ،ويمكن ربطه كذلك بزيادة فرص الحصول عىل
األغذية املغذية ومدى توافرها يف املناطق التي يصعب الوصول
إليها ،وال سيما لفائدة الفئات األشد هشاشة.
 ٣-٧-٢تكامل الطرق املؤدية إىل التحول
تعتمد التنمية املجتمعية إىل حد كبري عىل الوصول إىل املوارد
الطبيعية لألرض .غري أن هذا الوصول يتفاوت بشكل كبري جدا ً
بني سكان العالم .وإن عدم ترك أحد خلف الركب يعني رضورة
إتاحة املجال بشكل أفضل للكثري من الناس لالستفادة من
فرص التنمية التي توفرها األرض بما فيها من موارد طبيعية.
بيد أن تلك املوارد محدودة .ويف الوقت نفسه ،يمكننا أن نرى من
التغريات املناخية والتغريات العاملية األخرى احتمال أن يسفر
الطلب البرشي الحايل فقط عىل املوارد الطبيعية إىل تقويض
إمكانات التنمية التي تستند إىل الحصول عىل مزيد من تلك
املوارد .وخالل عملية التحويل الالزمة لجعل املنظومة الغذائية
تتبع مسارا ً مستداماً ،يتمثل املوضوع الرئييس ،إذاً ،يف الحد من
اآلثار البيئية للعملية وضمان قدرة املنظومات الغذائية عىل
التحوالت
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تحمل آثار تغري املناخ .واإلجراءات املتخذة يف جميع العوامل
األربعة التي يمكن أن تحول املنظومة الغذائية تختلف باختالف
املنطقة ،ومن الواضح أن هناك العديد من املسارات املمكنة
لذلك .وكما هو موضح يف الهدف  ،17سوف يتطلب األمر مزيجا ً
من األدوات والعنارص الفاعلة والحلول املكيفة مع السياقات

املتنوعة لتحقيق تحول يف املنظومة الغذائية .503ويوضح الشكل
 10-2مثاال ً عىل كيفية دمج مختلف املبادرات إلطعام  10باليني
شخص من خالل املنظومات الغذائية العاملية ،ما يؤدي إىل
انخفاض كبري يف انبعاثات غازات الدفيئة.504

الشكل 10-2
الحلول املتاحة للحد من االنبعاثات ذات املنشأ الزراعي
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
واﻟﻬﺪر ﰲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﻤﺮ
ﺗﺤﺴني املﻌﻮي
إدارة
اﻟﺴﻤﺎد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

٧٨
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
املﺘﺨﻠﻒ ﰲ املﺮاﻋﻲ
اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﴈ اﻟﺨﺜﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
ﰲ املﺤﺎﺻﻴﻞ

ﺗﻐﻴري
اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﺗﺤﺴني إدارة ﻣﺼﺎﺋﺪ
اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ
اﻟﺰراﻋﺔ املﺎﺋﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻴﱰوﺟني
ﺗﺤﺴني إدارة زراﻋﺔ اﻟﺮز

زﻳﺎدة
إﻧﺘﺎج
املﺮاﻋﻲ

زراﻋﺔ
اﻷراﴈ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة
أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮا ً

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ املﺤﺎﺻﻴﻞ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﺮﻳﺞ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻊ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ
املﺴﺎﺣﺔ املﻄﻤﻮﺳﺔ  -ﺗﻐريات ﰲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
املﺴﺎﺣﺔ املﻈﻠﻠﺔ  -اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐريات ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ذات املﻨﺸﺄ اﻟﺰراﻋﻲ

ال شك يف أن هناك مجموعات ال تعد وال تحىص من اإلجراءات
التي يمكنها أن توجد مسارات للمنظومات الغذائية املستدامة
عىل الصعيد العاملي .بيد أن من الواضح أن الزيادة الحاصلة يف
كمية الغذاء الالزم إلطعام اإلنسانية يف  ٢٠٣٠وما بعده ويف
نوعيته التغذوية ال يمكن أن تعول عىل زيادة يف مجموع مساحة
األرايض املستخدمة إلنتاج الغذاء .ويف الواقع ،قد تتطلب التنمية
املستدامة من ناحية التنوع البيولوجي (الهدف  )15إجراء
تخفيض يف إجمايل مساحة األرايض املخصصة إلنتاج الغذاء ،وال
سيما يف ضوء الرتكيز الحايل عىل إنشاء اقتصاد حيوي تُعترب فيه
املوارد البيولوجية بدائل محتملة للوقود األحفوري يف القطاعات
األخرى ،أي إنتاج الطاقة واللدائن .505وال بد من توافر مساحة
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ دون
زﻳﺎدة اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﺤﺪ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻐﺬاء
وﺳﺎﺋﺮ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ

محددة من األرض إلنتاج الكتلة األحيائية ألغراض االستخدامات
املجتمعية األخرى .والتطورات التكنولوجية ،بما يف ذلك أشكال
اإلنتاج الصناعي واملصادر الجديدة للربوتينات ،من العوامل
الهامة التي تسهم يف تقليل املساحة الالزمة إلنتاج الغذاء .بيد أن
التكنولوجيا وحدها لن تحقق التحول الالزم.506
وإذا ما كان للعالم أن يطعم بليوني شخص إضايف يف عام
 ،2050فيجب أيضا ً أن يقلل الخسائر والهدر يف األغذية .وهذا
ما يعني تحويل سلسلة اإلمداد بأكملها من الحقول إىل األرس
املعيشية كما أنه يتطلب تكنولوجيات جديدة يف الحصاد والنقل
والتخزين (انظر اإلطار  22-2عن مراكز التربيد النيجريية)،

وكذلك تحسني أنماط التجارة وتغيري سلوكيات املستهلك.507
ويسهم أيضا ً تحسني النوعية التغذوية لألغذية املنتجة
واملستهلكة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،سواء من حيث
تحسني الصحة العامة للسكان (الهدف  3وغاياته) أو من أجل
زيادة الكفاءة الكلية للمنظومة الغذائية ،ما يؤدي بالتايل إىل
تخفيف الضغط عىل موارد البيئة .وهنا أيضا ً يمكن للتكنولوجيا
أن تؤدي دورا ً يف تحسني الجودة التغذوية الجديدة بطرق منها،
عىل سبيل املثال ،جعل أساليب التجهيز واملنتجات مجدية من
الناحية االقتصادية وإتاحتها للمستهلكني .بيد أن الخيارات

اإلطار 22-2
التخزين يف مراكز التربيد بالطاقة الشمسية يف نيجرييا

الغذائية مهمة هي أيضاً .فاستهالك اللحوم هو املثال الواضح يف
هذا السياق ،ففي بعض أنحاء العالم ال يتناول الناس اللحوم
سوى بضع مرات يف السنة ،وغالبا ً ما يكون ذلك يف سياق
االحتفاالت .أما يف بلدان أخرى ،فيأكل الناس اللحوم عدة مرات
يف اليوم .وإنتاج اللحوم ليس باألمر السهل مطلقا ً من حيث
التكاليف البيئية ،وال سيما عندما تُع َلف الحيوانات بالحبوب،
األمر الذي يتطلب زراعة محاصيل علفية ،ويف كثري من البلدان
املتقدمة ،يكون التخفيض يف استهالك اللحوم مصحوبا ً بمنافع
509 508
صحية (الهدف . )3
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بسبب محدودية الهياكل األساسية ،يستغرق املزارعون وقتا ً طويالً يف إيصال محاصيلهم من الفواكه والجذريات
والخرضوات إىل األسواق .وعندما تصل هذه السلع إىل األسواق ،تنخفض أسعارها برسعة خالل اليوم نتيجة الرتفاع
درجة الحرارة وظروف اإلضاءة .فيمكن أن يفقد كيلو واحد من البندورة ما بني  25و 50يف املائة من قيمته السوقية
عند الظهر مقارنة بسعره يف ساعات الصباح األوىل.
ويف نهاية اليوم ،يمكن أن تصبح السلع غري املباعة عديمة الفائدة فيتخلص منها املزارعون ،األمر الذي ال ينتج عنه
فقط كسب فائت لصغار املزارعني ،بل يؤدي أيضا ً إىل خسارة كبرية يف الغذاء .وتشري التقديرات املحلية إىل خسارة
تصيب املزارعني تصل نسبتها إىل  25يف املائة من دخلهم السنوي .وحاملا تبتعد األغذية القابلة للتلف عن مصدر املياه
والتغذية ،فإنها تبدأ يف التفسخ وتأخذ السلع يف فقدان وزنها ،وقوامها ،وطعمها ،وقيمتها الغذائية ،وخواصها التي
تجذب املستهلك.
ولحل هذه املشكلة املهيمنة يف الكثري من البلدان النامية ،قامت رشكة  ColdHubsالحديثة املنشأ يف نيجرييا ،بالتعاون
مع باحثني أملان ،باستحداث مرفق بسيط للتخزين يعمل بالطاقة الشمسية دون الحاجة إىل توصيله بالشبكة
الكهربائية .ومن خالل نموذج “ادفع وخ ّزن” ،توفر هذه الرشكة للمزارعني خيار تخزين منتجاتهم يف أماكن باردة
تغمرها أشعة الشمس يف العرشات من األسواق املحلية .وتدار مرافق التخزين يوميا ً من جانب النساء املحليات اللواتي
أثبتت تجربة الرشكة أنهن أفضل من يمكن أن يُعهد إليهن تدفق اإليرادات .وبهذه الطريقة ،ال يقلل هذا الحل من
الخسائر يف الغذاء ويزيد من دخل صغار املزارعني فحسب ،بل إنه يدعم أيضا ً سبل العيش املهمة للنساء وأرسهن.

التعليم (الهدف  )4أداة ذات أهمية محتملة يف دعم الخيارات
الغذائية التغذوية .ويف عام  ،2012عىل سبيل املثال ،أُدمجت
اعتبارات االستدامة يف املبادئ التوجيهية الغذائية يف العديد من
بلدان الشمال األوروبي .ففي فنلندا ،حيث يتم تقديم وجبات
غداء مجانية لجميع أطفال املدارس ،تساعد هذه اإلرشادات
الغذائية عىل تشكيل أنماط االستهالك يف سن مبكرة .وتنظم
املدن والبلديات خدمة الطعام املدريس يف إطار املنهج الدرايس،
وهي تركز عىل زيادة كمية الخرضوات والخيارات النباتية

املتوفرة يف املدارس أو عىل تثقيف األطفال بأساليب الحياة
الصحية واملستدامة عىل حد سواء .وقد يكون لتلك التدخالت
املبكرة آثار تؤدي إىل التحويل عىل املدى الطويل.510
بيد أن األدوات االقتصادية (التسعري) التي تفضل املنتجات
الغذائية ذات النوعية التغذوية العالية واألثر البيئي املنخفض،
رضورية أيضا ً لجعل املمارسات التي تشكل املنظومة الغذائية
العاملية متوافقة مع تحقيق خطة عام  .2030ويجب أن تكون
التحوالت

النظم الغذائية املستدامة ميسورة التكلفة ،وينبغي عدم التشجيع
عىل نظريتها غري املستدامة؛ إذ ينبغي أن يربط التوظيف الحكيم
لألدوات الرضيبية بني الحوافز االقتصادية واملتطلبات الصحية
والبيئية للنظم الغذائية املستدامة ،وأن يثبط من استهالك
املنتجات الغذائية التي تخضع ملعالجة مفرطة وتحتوي عىل
كميات كبرية من السكريات واألمالح والدهون .كما يمكن لدعم
املواد الغذائية الذي تقدمه الحكومات لألغذية األساسية أن يعزز
النظم الغذائية امليسورة التكلفة واملستدامة.

غري أن التغذية األفضل ليست ،بالنسبة للكثري من الناس يف
جميع أنحاء العالم ،مسألة اختيار ،بل هي مسألة قدرة عىل
الحصول عليها .ويعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم يف
املناطق الحرضية ،ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول
عام  ،2050لتصبح  70يف املائة عىل وجه التقريب .511ويمكن
للسلطات البلدية يف املدن الكربى تحويل املنظومات الغذائية عن
طريق تطبيق عوامل التغيري املتنوعة (انظر اإلطار  23-2بشأن
512
مدينة بيلو هوريزونتي).

اإلطار 23-2
السياسات الغذائية يف املناطق الحرضية :بيلو هوريزونتي نموذجا ً
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تش ِّكل الحوكمة الحرضية التكاملية يف بيلو هوريزونتي ،بالربازيل ،عامالً رئيسيا ً من عوامل القضاء عىل الجوع .ويف
بداية التسعينات من القرن املايض ،كان  11يف املائة من سكان املدينة البالغ عددهم  2.5مليون نسمة يعيشون يف
فقر ،ويف كل يوم كان  20يف املائة من األطفال يصبحون يف عداد املعانني من الجوع .وتمشيا ً مع الحق يف مستوى
معييش مناسب ،بما يف ذلك الغذاء ،بدأت األمانة البلدية لألمن الغذائي والتغذوي سياسة تشمل مجموعة من النهج:
مبيعات األغذية املدعومة ،وبرامج الوجبات الغذائية املدرسية ،وتنظيم أسواق املواد الغذائية ،ودعم الزراعة الحرضية،
وإنشاء مركز للمعارف الغذائية ،وتنظيم دورات تعليمية يف سياق األغذية.
وقد ساهمت السياسة التكاملية يف انخفاض معدالت الفقر املدقع من  17.2يف املائة يف عام  1991إىل  5.6يف املائة
يف عام  ،2010يف حني أن معدالت وفيات الرضع واألطفال انخفضت إىل أكثر من النصف يف غضون الفرتة الزمنية
ذاتها.
ويعتمد األثر املر ّكب للسياسة العامة عىل وجود نهج منتظم .لذلك ،لن يكون من املمكن تنفيذ هذه املجموعة من
املبادرات إذا أُديرت من خالل النهج املتقوقعة املستخدمة يف اإلدارة العامة التقليدية .فعىل سبيل املثال ،لوال وزارة
التعليم ما كانت األمانة لتقدر عىل تقديم الطعام املدريس ،ولوال هيئة التنظيف الحرضي والبيئة البلدية ما كان
لتنظيم أسواق املواد الغذائية أن يصبح ممكناً.
وأثبتت الخربات املكتسبة من بيلو هوريزونتي أن العمل املشرتك بني القطاعات ليس باألمر السهل وال البسيط .ومع
ذلك ،فإن طول عمر السياسة العامة ال يعتمد فقط عىل التعاون بني الدوائر الحكومية ،ولكن أيضا ً عىل إقامة
الرشاكات مع الرشكات الخاصة ومنظمات املجتمع املدني ،ألنها لم ترسخ سياستها العامة مع سيايس واحد أو حزب
واحد ،بل مع املجتمعات املحلية.

ركزت املناقشة أعاله بشأن اآلثار البيئية للمنظومة الغذائية
عىل مساحة األرايض املخصصة إلنتاج األغذية .وتشكل املياه
موردا ً عامليا ً آخر خصصته املنظومة الغذائية .وعىل الصعيد
العاملي ،فإن حوايل  70يف املائة من املياه العذبة املستخدمة
سنويا ً مخصص إلنتاج األغذية .513ويف املناطق التي تعاني من
نقص دائم أو دوري يف املياه ،عادة ما ينصب الرتكيز يف حاالت
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

الجفاف عىل الحد من استهالك املياه يف املنازل .غري أنه من
املحتمل أن يخلف الحد من استهالك املياه ألغراض الزراعة ،يف
معظم الحاالت ،تأثريا ً أكرب بكثري عىل توفر املياه عىل الصعيد
املحيل .وهكذا ،ففي املناطق ذات اإلمداد املحدود باملياه ،غالبا ً ما
تتزاحم الزراعة والبرش عىل الوصول إىل مياه الرشب وخدمات
الرصف الصحي املدارة بأمان (الهدف  .)6وبالتايل ،فإن تحقيق

الحد األقىص من كفاءة استعمال املياه يف إنتاج األغذية
ال بد منه إلنجاز منظومة غذائية عاملية تتسم باالستدامة.

األهداف التي لها غايات تتعلق باستخدام كميات من النيرتوجني
مفرطة يف قلتها أو كثرتها (انظر الشكل .)11-2

ُ
املنظومات الغذائية املوار َد العاملية بشكل مبارش
وال تستخدم
فقط يف شكل أراض ومياه ،فهي تطرح النفايات أيضا ً يف البيئة
يف شكل عنارص غذائية ومبيدات آفات ومضادات حيوية.
والتهديدات املحتملة لسوء إدارة مبيدات اآلفات عىل البيئة
معروفة جيداً .غري أنه ثمة أيضا ً تهديدات عىل صحة اإلنسان
(الهدف  )3ناتجة عن إطالق عوامل مضادة للجراثيم
والفطريات يف البيئة .ويمكن أن تسهم هذه العوامل يف نشأة
عوامل مُمْ ِرضة لإلنسان تقاوم املضادات الحيوية .514وألن
الحيوانات تصاب باألمراض ،فغالبا ً ما تضاف املضادات
الحيوية إىل األعالف ،وتصبح أجسام املستهلكني تدريجيا ً أقل
مقاومة للعالج باملضادات الحيوية .واليوم ،يموت حوايل
 700 000شخص سنويا ً بسبب االلتهابات التي ال تقدر
العقاقري عىل مقاومتها .ونظرا ً الزدياد معدل استخدام املضادات
الحيوية يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل ،تزداد
أيضا ً املخاطر الصحية املرتبطة بمبيدات اآلفات األحيائية
املستخدمة يف معالجة األغذية ،من قبيل املطهرات ،أو املواد
الحافظة لألغذية واألعالف ،أو مزيالت التلوث.516 ،515

فاستخدام كميات ضئيلة للغاية من السماد النيرتوجيني
يسفر عن انخفاض املحاصيل الزراعية ،واستنزاف مغذيات
الرتبة ،وتدهور الرتبة ،ما يفيض بالتايل سوء التغذية لدى
األشخاص .520ويف الحاالت التي يقل فيها استخدام النيرتوجني
عن املستويات املثىل ،يصبح تحسني الوصول إىل السماد
النيرتوجيني أمرا ً بالغ األهمية يف القضاء عىل الفقر (الهدف ،)1
والجوع (الهدف  )2وتحسني الصحة والرفاهية (الهدف )3
وأما الوجه اآلخر فهو أن استخدام كميات مفرطة من السماد
النيرتوجيني يؤدي إىل خسائر كبرية يف النيرتوجني داخل املزارع
وخارجها عىل حد سواء ،وذلك أساسا ً من خالل الن َّ ِّض واملدد
املطري ،ونزع النيرتات ،والتطاير ،والتي تسهم يف تلوث املياه
الجوفية ،ووجود املغذيات بشكل مفرط يف املياه العذبة والنظم
اإليكولوجية ملصبات األنهار ،والتلوث الجوي ،وتحمض الرتبة
وتدهورها .521واملدد املطري للنيرتوجني ّ
ونضه هما املسؤوالن
عن تكاثر الطحالب املائية السامة ،ما يؤدي إىل مستويات من
األكسجني املنضب ،ونفوق األسماك ،وفقدان التنوع البيولوجي،
وجميعها يعرقل تحقيق األهداف  6و 14و .52215والسماد
النيرتوجيني مسؤول أيضا ً عن أكثر من  30يف املائة من انبعاثات
أكسيد النيرتوز ذات املنشأ الزراعي ،حيث يمثل القطاع املصدر
الرئييس (حوايل  60يف املائة) لالنبعاثات العاملية من أكسيد
النيرتوز ،التي يحتمل جدا ً أن تتحول إىل غازات دفيئة ويمكنها
بالتايل أن تسهم يف تغري املناخ (أكثر بحوايل  300مرة من ثاني
أكسيد الكربون).523

وكان استعمال األسمدة يعترب أيضا ً يف وقت من األوقات غري
ضار نسبيا ً بالبيئة ،وهذا ما يعني أنه يسهم عىل أسوأ تقدير يف
التدهور البيئي عىل الصعيد املحيل .بيد أن استهالك النيرتوجني
يف صنع األسمدة يف العالم ارتفع بحوايل  100ترياغرام من
النيرتوجني سنويا ً بني عامي  1961و ،5172013وإذا ما
استمرت املمارسات الحالية ،فمن املتوقع أن يرتفع االستهالك
أيضا ً بما يرتاوح بني  70و 100يف املائة بحلول عام .5182050
وعىل الصعيد العاملي ،تمثل األرايض الصالحة للزراعة امللوثة
بالنيرتوجني أكثر من  60يف املائة من إجمايل مساحة األرايض.519
وبالتايل ،ال يمثل إطالق العنارص الغذائية يف البيئة من خالل
الزراعة تحديا ً محليا ً فحسب ،بل إنه أيضا ً تحد عاملي.
ويؤثر النيرتوجني املوجود يف األسمدة عىل أهداف التنمية
املستدامة من خالل مجموعة معقدة من التفاعالت التي تعمل من
خالل املناخ ،وإنتاج األغذية ،وصحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية.
وتنطوي هذه التفاعالت ،يف بعض الحاالت ،عىل أوجه تفاضل،
وأبرزها الحاجة إىل زيادة نسبة النيرتوجني يف الرتبة املتدهورة
لتحقيق الهدف  2وإنقاصها يف الوقت ذاته لدعم الهدف 13
وأهداف أخرى (األهداف  6و 14و .)15وسوف يؤثر العمل عىل
تحقيق الهدف  12من خالل اإلدارة املستدامة تأثريا ً إيجابيا ً عىل

ويمثل التوازن العامل الرئييس يف جودة اإلدارة الشاملة
للسماد النيرتوجيني ،وهو ما يعني استخدام مقدار كاف من
هذا السماد لتلبية الطلب عىل الغذاء مع كفالة االستدامة لألجيال
القادمة .وهنا ،أيضاً ،سيكون استخدام ممارسات زراعية -
إيكولوجية يف زراعة األرايض ومواصلة التطوير التكنولوجي،
وهو ما يمكن أن يؤدي إىل الدقة يف توصيل األسمدة أو منع
إدخال األسمدة غري املستخدمة إىل البيئة املفتوحة ،عامالً رئيسيا ً
يف تطوير ممارسات األسمدة املستدامة .بيد أنه يمكن للحوكمة
(القواعد التنظيمية) واألدوات االقتصادية (التسعري) أن تسهم
أيضا ً يف وضع املمارسات الحالية املتعلقة باستخدام األسمدة
عىل مسار مستدام .وتقدم هولندا مثاال ً جيدا ً عىل فعالية
السياسات الجيدة التوجيه التي تهدف إىل تنفيذ أفضل
املمارسات يف إدارة النيرتوجني؛ فقد خفضت استعمال األسمدة
إىل املستوى الذي كان عليه يف الستينات من القرن املايض
وضاعفت يف الوقت نفسه كمية املحاصيل.524
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الشكل 11-2
ُ
تأثري استعمال السماد النيرتوجيني عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة والحاالت التي تستهلك فيها كميات
مفرطة يف ضآلتها أو كثرتها أو مستويات مثىل من السماد النيرتوجيني

–

ﻛﻤﻴﺔ
ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا ً

+
+

ﻛﻤﻴﺔ
ﻣﺜﲆ

+
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ﺳﻤﺎد
ﻧﻴﱰوﺟﻴﻨﻲ

_

يف بعض املناطق ،كالدول الجزرية الصغرية النامية ومناطق
القطب الشمايل ،مثالً ،حيث ظروف األرض و/أو املناخ غري
مناسبة لإلنتاج الزراعي الكبري ،تُستخرج تقليديا ً نسبة مئوية
كبرية من االحتياجات الغذائية البرشية من صيد الكائنات
الحية يف املحيطات .وبينما ال يزال هذا الوضع قائم حالياً ،فإن
تفاقم الصيد البحري والبيئات الساحلية املتدهورة تهدد
استمرارية أنشطة املجتمعات البرشية املتمثلة يف استغالل
موارد املحيطات .525وقد أدى انخفاض األمن الغذائي يف بعض
الدول الجزرية الصغرية النامية إىل زيادة االعرتاف برضورة
حماية البيئات البحرية املحلية وإعادتها إىل ما كانت عليه
(الهدف  14وغاياته).526
ومع زيادة الضغط عىل األرايض الستخدامها يف إنتاج الغذاء،
يتزايد الرتكيز عىل االستزراع املائي وتربية األحياء البحرية ،أي
إنتاج الغذاء إما يف املرافق البحرية املحلية أو إطالق الكائنات
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ﻛﻤﻴﺔ
ﻛﺒرية ﺟﺪا ً

البحرية املستنبتة الستكمال إمكانات الصيد من الكائنات
البحرية الطليقة .527والواقع أن الزيادات املسجلة يف املحاصيل
البحرية يف السنوات األخرية نجمت عن الزيادات التي شهدتها
أنشطة االستزراع املائي .وتمثل نسبة األسماك التي يستهلكها
البرش حاليا ً نحو  50يف املائة من االستزراع املائي .528وغالبا ً ما
تكون الكائنات البحرية ذات نوعية تغذوية عالية (انظر اإلطار
 24-2بشأن األسماك الغنية باملغذيات) ،لذلك يبدو أن هناك
إمكانات هائلة لصيد املحيطات يف اإلسهام يف إطعام البرشية يف
السنوات القادمة .غري أن أنشطة االستزراع املائي ،عىل غرار
الزراعة التقليدية ،عادة ما تسفر عن تأثريات بيئية سلبية.
وبالتايل ،لكي تسهم أنشطة االستزراع املائي يف تأسيس منظومة
غذائية عاملية مستدامة ،يجب أن يكون هناك تركيز عىل التقليل
إىل أدنى حد من تأثرياتها البيئية السلبية مع تعظيم القيمة
529
الغذائية ملنتجاتها.

اإلطار 24-2
األسماك الغنية باملغذيات يف بنغالديش

529

أثمر التعاون بني مجموعة العلماء وإحدى رشكات القطاع الخاص يف مجال وسائط اإلعالم الرقمية وهيئات البث
والحكومة يف بنغالديش ،عن إنتاج برنامج إعالني تلفزيوني مدته  60ثانية يهدف إىل توعية فقراء الريف بأهمية
تناول األسماك الصغرية التقليدية .واختريت األسماك الغنية باملغذيات بسبب الكمية الكبرية من بعض املغذيات
الدقيقة والفيتامينات ذات األهمية البالغة يف النمو البدني واملعريف للطفل يف أول  1 000يوم من حياته .وكانت
املبادرة ،التي تهدف إىل تغيري السلوك ،مدعومة بسياسات حكومية جديدة لتوسيع إنتاج الربك املائية من األسماك
الصغرية .وشجع البنك الدويل أيضا ً حلوال ً جديدة لالستزراع املائي يف تقريره عن القضاء عىل سوء التغذية يف
جنوب آسيا.

لدينا بالفعل املعارف الكافية للبدء يف تحويل املنظومة
الغذائية العاملية إىل ممارسات مستدامة .بيد أن تحويل املنظومة
الغذائية بشكل كامل يتطلب معارف وتكنولوجيات جديدة.
وبالتايل ،تضطلع األبحاث بدور هام يف تحويل املنظومة الغذائية
العاملية .ويعمل العلماء بالفعل عىل إنتاج لحوم اصطناعية إما
من الربوتني النباتي أو يف املخترب من األنسجة الحيوانية .ويف
الوقت الحايل ،يستهلك استنبات الخاليا الحيوانية طاقة كبرية
جدا ً ،530لذلك من غري الواضح ما إذا كان يمكن لهذا النهج أن
يسهم بشكل كبري يف التنمية املستدامة .وثمة تكنولوجيات
أخرى أكثر تقدما ً ّ
تبش بزيادة املحاصيل دون الحاجة إىل
استخدام مساحات إضافية من األرايض ،وهي الزراعة املائية
بأشكالها املختلفة ،والدفيئات الزراعية املتعددة الطوابق
(الزراعة الرأسية) واالستزراع املائي.531
غري أن األبحاث التكنولوجية ال يسعها وحدها اإلسهام يف
تطوير املنظومات الغذائية املستدامة .فمن الرضوري أيضا ً
الرشوع يف أبحاث تهدف إىل معرفة ماهية الغذاء الصحي .وقد
أشارت األبحاث التي أجريت يف الفرتة األخرية ،عىل سبيل املثال،
إىل أن استهالك األطعمة التي تخضع ملعالجة مفرطة يرتبط
بزيادة خطر اإلصابة بالرسطان وارتفاع ضغط الدم .532وعالوة
عىل ذلك ،فإن النظام الغذائي ليس مهما ً للصحة فحسب ،بل
أيضا ً للكائنات الحية التي تعيش يف جسم اإلنسان .ويتناول أحد
مجاالت البحث الناشئة دور النظام الغذائي وأسلوب الحياة يف
التأثري عىل الكائنات الحية املجهرية املوجودة يف األمعاء البرشية
وعىل الجهاز املناعي .533ويمثل ذلك تفاعلً آخر بني الهدف 2
والهدف  3من أهداف التنمية املستدامة والذي قد يؤدي إىل فهم

جديد لالحتياجات التغذوية البرشية وأنواع األنظمة الغذائية
التي تدعم صحة اإلنسان فعالً عىل أفضل وجه.
لذلك يجب تحويل املنظومة الغذائية العاملية بطريقة تسمح
بإدماج فهمنا املتغري ملاهية األكل الصحي.
وإن التقدم يف تطوير هذا الفهم ،وكذلك التكنولوجيات
الالزمة للحد من اآلثار البيئية وزيادة كفاءة املنظومة الغذائية
العاملية ،يتطلب تخصيص املوارد ألنشطة البحث والتطوير عىل
أن ييل ذلك مشاركة فعالة من جانب قطاع األعمال .ويجب أن
يكون الهدف الرئييس لجميع العنارص الفاعلة املشاركة يف
تحويل املنظومة الغذائية العاملية هو التقليل إىل أدنى حد من
التكاليف البيئية مع زيادة القيمة التغذوية للمنتجات املستهلكة
إىل الحد األقىص.
منظورات إقليمية
عىل الرغم من أن أهداف التنمية املستدامة عاملية ،فإن األوضاع
تختلف من منطقة إىل أخرى .ولذلك ،فإن النظام الغذائي
العاملي يشتمل عىل العديد من النظم الغذائية اإلقليمية التي
تتسم بشدة اختالفها .كما أن الوصول إىل املوارد الالزمة إلنتاج
األغذية ،وال سيما املياه والرتبة الخصبة ،يختلف كثريا ً من
منطقة إىل أخرى .وهذا يعني ،بطبيعة الحال ،أن األمن الغذائي
واالعتماد عىل األغذية املستوردة يختلفان كذلك عىل الصعيد
اإلقليمي .واملناطق التي تشح فيها املوارد تتحول بصورة
متزايدة عن تحسني املمارسات عىل مستوى كل قطاع إىل الحد
األمثل وتعمد ،عوضا ً عن ذلك ،إىل الجمع بني مختلف القطاعات
538 537 536 535 534
ً
مجتمعة (انظر اإلطار .)25-٢
لتعظيم أدائها
546 545 544 543 542 541 540 539
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اإلطار 25-2
الصلة بني املياه والغذاء والطاقة والبيئة يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا
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يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،ينصبُّ الرتكيز عىل الصلة بني املياه والغذاء
والطاقة والبيئة (بما يف ذلك املناخ) ،حيث ينظر إىل الروابط املشرتكة بني هذه القطاعات األربعة ،أي ينظر إىل األداء
ً
مجتمعة .ويف هذا السياق ،تُفقد مساحات شاسعة من األرايض الزراعية سنويا ً بسبب
يف هذه القطاعات األربعة
534
ارتفاع ملوحة الرتبة وتدهور األرايض  .ويف تلك البلدان ،تُ َّ
نفذ مشاريع تركز ،عىل سبيل املثال ،عىل زراعة النباتات
امللحية (النباتات املتحمِّ لة للملح) مثل الكينوا واإلشنان كمحاصيل تستخدم إلنتاج الطاقة األحيائية ومحاصيل أعالف
ومحاصيل غذائية؛ واالنتقال إىل نظم زراعية إيكولوجية يف املغرب وتونس عن طريق ممارسات زراعة ُ
املقحمات،
وتناوب املحاصيل ،واملحاصيل القرينة املفيدة يف الزراعة العضوية ،مما يتيح تنوع املحاصيل ،ويزيد خصوبة الرتبة،
ويزيد كفاءة امتصاص النباتات للمغذيات ،ويح ُّد من ضغوط اآلفات ،ويسيطر عىل التآكل ،ويع ِّزز امتصاص املياه؛
التحول إىل الزراعة الحافظة للموارد (يف املغرب وتونس) التي تتسم بمنافع اجتماعية  -اقتصادية وبيئية وزراعية
(تقنيات الحرث األدنى التي توفر الحلول الفعالة والطبيعية لحفظ الرتبة واملياه ،وزيادة محتوى املواد العضوية
وعزل الكربون ،وبالتايل زيادة اإلنتاجية مع توفري الوقود والوقت والعمل)535؛ واستخدام نظم الري التي تعمل
بالطاقة الشمسية من خالل دعم تكلفة الضخ بالطاقة الشمسية يف املغرب وتونس ،536والجمع بني الطاقة الشمسية
وتكنولوجيات تحلية املياه يف بلدان مجلس التعاون الخليجي ،537واسرتداد الطاقة من معالجة مياه الرصف الصحي
وإعادة استخدام الغاز الحيوي يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي (األردن وتونس) .538وتد ُّل هذه األمثلة عىل
ما يمكن استغالله من إمكانات وفوائد إذا ُس ِّخرت التكنولوجيا واالبتكارات تسخريا ً كامالً يف إطار هذه النهج.
وغالبا ً ما تكون املوارد املائية مشرتكة عرب الحدود الوطنية ،وثمة آليات حوكمة جديدة مثرية لالهتمام آخذة يف التطور
إلدارة هذه املوارد .ومن األمثلة عىل ذلك شبكة طبقات املياه الجوفية يف شمال غرب الصحراء الكربى ،539حيث أنشأت
الجزائر وتونس وليبيا عملية تشاورية عىل املستوى الفني (يف عام  )٢٠٠٢وعىل املستوى السيايس (يف عام )٢٠٠٧
لدعم اإلدارة املستدامة ملوارد املياه الجوفية املشرتكة عىل الصعيدين الوطني ودون اإلقليمي .ويهدف هذا املرشوع إىل
تعزيز التعاون يف مجال املياه العابرة للحدود والتنسيق املؤسيس بني البلدان املشاركة يف هذه الشبكة .وتتمثل أهدافه
الرئيسية الثالثة يف ما ييل :إبطاء استنفاد موارد املياه الجوفية وترشيد استخدام املياه ،تحديث الزراعة وزيادة قيمتها
ومقوِّمات استمراريتها ،وتوفري الطاقة املستدامة يف إدارة املياه والتنمية االقتصادية .وال بد من هذه املبادرات ،التي
تتيح بصورة متزامنة مواجهة التحديات املطروحة يف العديد من القطاعات التقليدية مع تجاوز أساليب العمل
التقليدية املنعزلة ،من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة واقرتاح سياسات ناجعة.540
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 8-2املنفذ  - 4خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة وإتاحة حصول الجميع عىل الطاقة
الرسائل الرئيسية
 1ال يزال االفتقار إىل الطاقة منترشا ً عىل نطاق واسع ،مع افتقار  ٨٤٠مليون شخص إىل سبل الحصول عىلالكهرباء ،وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،واعتماد أكثر من  ٣باليني شخص عىل الوقود الصلب امللوِّث
للطهي ،مما يتسبَّب يف ما يُقدَّر بحوايل  3.8ماليني حالة وفاة مبكرة سنويا ً.542 ،541
 2وستكون مواصلة التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة أمرا ً بالغ األهمية .ويف الفرتة املمتدة بني عام 1965وعام  ،2015زاد نصيب الفرد من استهالك الطاقة يف العالم من  1.3طن إىل  1.9طن من مكافئ النفط ،مع زيادة
متوسط االستهالك ثالثة إىل أربعة أضعاف يف البلدان املتقدِّمة النمو ،وكان معدل نمو الطلب سيكون أعىل من ذلك
لوال أوجه التقدم التي تحققت يف كفاءة استخدام الطاقة خالل تلك الفرتة .ويف إطار سيناريو سري األمور عىل النحو
املعتاد ،من املتوقع أن يرتفع الطلب عىل الطاقة بنسبة  ٢٥يف املائة يف عام  ،2040بسبب ارتفاع مستويات الدخل
والعدد املتزايد للسكان وال سيما يف املناطق الحرضية من البلدان النامية ،ومرة أخرى كانت هذه الزيادة ستكون أعىل
بكثري لوال استمرار التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة.

٨٥

 3وتعتمد استخدامات الطاقة يف توليد الكهرباء والتدفئة والنقل بشدة عىل الوقود األحفوري وتشكل مجتمعةنسبة تناهز  ٧٠يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة عىل الصعيد العاملي .543واالتجاهات يف الحد من انبعاثات غازات
الدفيئة املرتبطة بالطاقة أبعد ما تكون عن املسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس .ووفقا ً للهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ،إذا ما استمرت االتجاهات الحالية للطلب ،يتعني أن تؤمن إمدادات الطاقة املتجددة نسبة
ترتاوح بني  ٧٠و 85يف املائة من الكهرباء يف عام  ٢٠٥٠إذا شئنا تحقيق املسار املتمثل يف اإلبقاء عىل االحرتار العاملي
يف حدود  1.5درجة مئوية ،ولكن يف سيناريو سري األمور عىل النحو املعتاد ،تؤمن إمدادات الطاقة املتجددة فقط نسبة
 ٢٢يف املائة من إجمايل الطاقة يف عام  ،٢٠٣٠وحصة مماثلة يف عام  .٢٠٥٠وعموماً ،يحتاج معدل خفض انبعاثات
الكربون إىل الزيادة بمقدار ثالثة أضعاف لبلوغ الهدف املتمثل يف قرص االحرتار عىل درجتني مئويتني وأن يزيد
بمقدار خمسة أضعاف لبلوغ الهدف املتمثل يف اإلبقاء عىل االحرتار العاملي يف حدود  1.5درجة مئوية.544
 4ويعترب انخفاض تكلفة تكنولوجيات الطاقة املتجددة وتزايد دور الكهرباء والتطبيقات الرقمية ناقالت حاسمةللتغيري يف مجال توفري مختلف خدمات الطاقة ،ويمكن االستعاضة عن الوقود األحفوري من خالل مزيج من مصادر
الطاقة املرنة والفعالة ومحددة السياق ومع توسيع نطاق الجهود املبذولة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز
مصادر الطاقة املتجددة.
 5ويعترب تحويل قطاع النقل عرب مختلف الوسائط (الطرق الربية والسكك الحديدية والنقل الجوي والنقلالبحري) أمرا ً بالغ األهمية لتحقيق أهداف خطة عام  ٢٠٣٠واتفاق باريس ويتطلب جملة من التغيريات يف العرض
والطلب عىل السواء من قبيل ما ييل :التحول نحو املزيد من النقل العام ،والتنقل النشط واملختلط الوسائط ،ونحو
أنواع وقود جديدة وزيادة الكفاءة يف استخدام الطاقة والكهربة املستدامة.545
 6وال تزال العقبات التكنولوجية والسياساتية قائمة .ومن هذه العقبات بطء التقدم املحرز يف إدارة الشبكاتالذكية للطاقة وتخزين الكهرباء الطويل األجل ،ومصادر الطاقة البديلة غري املالئمة حاليا ً لبعض وسائط النقل؛
واالفتقار إىل سياسات تكفل أال يق ِّلل استخدام الكتلة األحيائية من الكتلة األحيائية القائمة بذاتها يف الطبيعة؛ وكون
دعم الحكومات املبارش وغري املبارش للوقود األحفوري (عندما تؤخذ التكاليف االجتماعية والبيئية يف االعتبار) يناهز
 ٥تريليون دوالر يف السنة ،يف حني أن اإلعانات العامة عىل الصعيد العاملي ملصادر الطاقة املتجددة ترتاوح بني ١٥٠
و 200بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.546

التحوالت

٨٦

يعتمد بقاء اإلنسان والتنمية عىل الحصول عىل الطاقة ألغراض
تدفئة املنازل وتصنيع السلع والتواصل عرب املسافات .ومع ذلك،
ففي عاملنا الراهن ،ال يزال االفتقار إىل الطاقة منترشا ً عىل نطاق
واسع ،مع افتقار  ٨٤٠مليون شخص إىل سبل الحصول عىل
الكهرباء ،وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،واعتماد
أكثر من  ٣باليني شخص عىل الوقود الصلب امللوث للطهي ،مما
يتسبب يف حوايل  3.8ماليني من حاالت الوفاة املبكرة سنويا ً.547
ويف الوقت نفسه ،ترتتب عىل االعتماد الشديد للبرش عىل الوقود
األحفوري لتلبية االحتياجات من الطاقة تكلفة باهظة بصورة
غري مقبولة للمناخ والبيئة .وعىل وجه الخصوص ،يتوقف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف اتفاق باريس بشأن
تغري املناخ عىل تحويل نظمنا للتدفئة والكهرباء والصناعة
والنقل والخفض الرسيع النبعاثات الكربون فيها .548وبالتايل،
فالتحدي املطروح هو إعطاء الجميع القدرة عىل تلبية
احتياجاتهم األساسية من الطاقة  -بعدم ترك أحد خلف الركب
 -ويف الوقت نفسه ،حماية املناخ والبيئة.

وعىل الرغم من اعتماد اتفاق باريس وخطة عام  2030يف
عام  ،2015ال يزال اإلنتاج العاملي من النفط والفحم والغاز يف
ازدياد لتلبية الطلب املتنامي عىل الطاقة واالستثمارات يف البنى
التحتية .ويتعارض هذا االتجاه تماما ً مع تحقيق معظم أهداف
التنمية املستدامة .549وما لم يرتفع عىل نطاق واسع مستوى
الطموح فيما يتعلق باالستعاضة عن الوقود األحفوري بمصادر
للطاقة ال تعتمد عىل الوقود األحفوري ،ستظ ُّل انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون املتصلة بمصادر الطاقة عىل الصعيد العاملي
تُسجِّ ل زيادة لغاية عام ( 2030انظر الشكل  .)13-2وكما
ذكر أعاله ،وضع الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ
عددا ً من السيناريوهات لتحقيق الهدف الوارد يف اتفاق باريس
واملتمثل يف اإلبقاء عىل االحرتار العاملي يف حدود  1.5درجة
مئوية ،ولكن حتى إذا كان العالم قادرا ً عىل خفض طلبه للطاقة
إىل حد كبري من خالل تغيري أنماط أسلوب العيش ،والنقل،
والنظام الغذائي ،يتعني عىل جميع البلدان أن تتخذ خطوات
رسيعة وحاسمة تفيض إىل اعتماد مصادر الطاقة املتجددة.550

الشكل 12-2
خفض انبعاثات الكربون يف قطاع الطاقة وإتاحة الطاقة للجميع

ﴐورة اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ

ﴐورة زﻳﺎدة ﺗﻴﺴري اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻓﺎه

٣

٣٣٫١ﺟﻴﻐﺎﻃﻦ

ﺑﻼﻳني

أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن املﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

٨٤٠

ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ املﺘﺠﺪدة
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

١٢٫٤

٪

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎملﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺴني ﻛﺜﺎﻓﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎملﻲ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺑﻤﻌﺪل

٢٫٧

٪

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ﻣﻠﻴﻮ ن

٣٫٨
ﻣﻠﻴﻮ ن

ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن املﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ املﻮاﻗﺪ
وأﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻘﺬرة

ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن
ﻳﻄﻬﻮن ﺑﺈﺣﺮاق
وﻗﻮد ﻣﻠﻮﱢث

ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﺤﺮوﻣني
ﻣﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

الشكل 13-2
فجوة االنبعاثات :عدم كفاية االلتزامات الحالية لتحقيق ما يلزم من تخفيضات يف االنبعاثات
ﺟﻴﻐﺎ أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

٣٢

٣٥

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ

ﺣﺎﻟﺔ املﺴﺎﻫﻤﺎت املﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ ﻏري املﴩوﻃﺔ

ﺣﺎﻟﺔ املﺴﺎﻫﻤﺎت املﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ املﴩوﻃﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ

٢٩

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺣﺎﻟﺔ املﺴﺎﻫﻤﺎت املﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ ﻏري املﴩوﻃﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ املﺴﺘﻮى
املﺘﺴﻖ ﻣﻊ  ١٫٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ:
٢٤ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)ﺑﻤﺎ ﻳﱰاوح ﺑني  ٢٢و(٣٠

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ املﺴﺎﻫﻤﺎت املﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ ً ﻏري املﴩوﻃﺔ

ﺣﺎﻟﺔ املﺴﺎﻫﻤﺎت املﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ املﴩوﻃﺔ

ﺑﻘﺎء اﻟﻔﺠﻮة املﺘﺒﻘﻴﺔ
ﰲ ﺣﺪود  ١٫٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

١٥

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

١٩

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺤﺎﱄ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

١٣

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ املﺴﺎﻫﻤﺎت املﺤﺪدة وﻃﻨﻴﺎ ً املﴩوﻃﺔ

ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺑﻘﺎء اﻟﻔﺠﻮة املﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ
ﺣﺪود درﺟﺘني ﻣﺌﻮﻳﺘني

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ املﺴﺘﻮى
املﺘﺴﻖ ﻣﻊ درﺟﺘني ﻣﺌﻮﻳﺘني:
 ٤٠ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)ﺑﻤﺎ ﻳﱰاوح ﺑني  ٣٨و(٤٥

٨٧

مالحظة :تستخدم سيناريوهات املساهمات املحددة وطنيا ً لتقدير ما سيكون عليه مستوى االنبعاثات اإلجمالية من غازات الدفيئة عىل الصعيد العاملي يف عام 2030
إذا َّ
نفذت البلدان املساهمات التي تعهَّ دت بها تنفيذا ً تاماً .ويفرتض سيناريو املساهمات املحددة وطنيا ً غري املرشوطة أن البلدان لن تُ ِّ
نفذ سوى اإلجراءات املتصلة
ً
ً
بالتخفيف من االنبعاثات يف إطار مساهماتها املحددة وطنيا التي ال تكون مصحوبة برشوط .ويف إطار سيناريو املساهمات املحددة وطنيا املرشوطة ،يفرتض بأن
تنفذ البلدان إجراءات التخفيف من االنبعاثات املرشوطة وغري املرشوطة يف إطار مساهماتها املحددة وطنياً.

 ١-٨-2العقبات التي تحول دون إحراز تقدم
إن إمداد سكان العالم يف عام  2050ويُقدَّر عددهم بحوايل  9إىل
 10باليني شخص بالطاقة التي تُ ِّ
وفرها أساسا ً مصادر الوقود
األحفوري أمر يتعارض ببساطة مع الوفاء بالغايات املتعلقة
باملناخ العاملي .فتوفري الطاقة النظيفة املتسمة بالكفاءة للجميع
بطريقة مراعية للمناخ مستصوب اقتصاديا ً واجتماعياً ،وممكن
من الناحية التقنية .551ومن املتوقع أن تفوق الفوائد تكاليف
تحويل نظم الطاقة لدينا بمقدار ثالثة أضعاف .552وتشري
التقديرات إىل أنه من شأن عملية االنتقال ،لكل دوالر ينفق عىل
التحول إىل نظام للطاقة املستدامة ،أن تو ِّلد بني  3دوالرات و7
دوالرات ،بما يف ذلك عن طريق الوفورات املتحققة من انخفاض
ُّ
وتحسن الصحة ،وانخفاض األرضار البيئية الناجمة
تلوث الهواء،
553
عن االنتقال إىل مصادر الطاقة النظيفة  .ومع ذلك ،فالتحول يف
مجال الطاقة لن يتسارع من تلقاء ذاته ،وتواجه كل رشيحة من
قطاع الطاقة (التدفئة والكهرباء والنقل) عقبات خاصة بها فيما
يتعلق بانتقالها إىل مصادر مراعية للمناخ والبيئة.
حشد التأييد بقوة للحفاظ عىل الوضع الراهن  -كان
استخراج وبيع الوقود األحفوري عامالً مساهما ً رئيسيا ً يف النمو
االقتصادي منذ الثورة الصناعية .ويف عام  ،2017كانت  7من
أصل  25من الوحدات االقتصادية األكثر ثراء يف العالم (الدول

القومية والرشكات املتعددة الجنسيات) صناعات قائمة عىل
الوقود األحفوري (انظر الجدول  .)1-2وغني عن القول إن
هناك مصالح اقتصادية قوية يف مواصلة اعتماد نظام الطاقة
العاملي عىل الوقود األحفوري .ويف الواقع ،ثمة أدلة قوية عىل
تقديم الرشكات العاملة يف قطاع الوقود األحفوري التمويل
املوجَّ ه نحو تقويض الصلة املوثَّقة علميا ً بني انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون الناجمة عن استخدام الوقود األحفوري وتغري
املناخ.555 ،554
عدم كفاية القدرة عىل تخزين الكهرباء  -يف إطار سيناريو
سري األمور عىل النحو املعتاد ،من املتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل
والنمو السكاني إىل زيادة الطلب عىل الطاقة ،بمقدار يرتاوح
بني  50و 60يف املائة بحلول عام  .557 ،5562050وبعض تلك
الزيادة يف الطلب يمكن أن تلبيها الزيادة يف كفاءة استخدام
الطاقة .بيد أن االستعاضة عن الوقود األحفوري بمصادر
الطاقة التي ال تعتمد عىل الوقود األحفوري أمر رضوري من
أجل تلبية طلب املجتمعات للطاقة ،ويف الوقت نفسه تحقيق
أهداف التنمية املستدامة .ويتسم اإلمداد بالكثري من مصادر
الطاقة التي تعتمد عىل الوقود الالأحفوري بتقطعه ،وال يمكن
الحصول عىل هذه املصادر حسب الطلب ،ولذلك فإن االفتقار
الحايل إىل تكنولوجيات تخزين الكهرباء يف األجل الطويل يشكل
التحوالت

عقبة تحول دون انتشار االعتماد عىل مصادر الطاقة من الوقود
الالأحفوري.558
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عدم التثبت من تكنولوجيات االنبعاثات السلبية عىل نطاق
واسع  -يشكل التحول نحو توليد الطاقة النظيفة من مصادر
مستدامة األولوية الرئيسية للتخفيف من أثر تغري املناخ يف
قطاع الطاقة .ومع ذلك ،ويف ضوء الطابع امللح للتحديات
املناخية واألعمار الطويلة للهياكل األساسية العالية التكلفة
للطاقة ،تعتمد معظم نماذج املسارات نحو الهدف الوارد يف
اتفاق باريس واملتمثل يف اإلبقاء عىل االحرتار العاملي يف حدود
 1.5درجة مئوية عىل تكنولوجيات االنبعاثات السلبية .وكمية
االنبعاثات السلبية أكرب يف السيناريوهات التي تسمح بتجاوز
مؤقت لالحرتار بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل
العرص الصناعي .561 ،560 ،559ومن املهم اإلشارة إىل أن نرش
تكنولوجيات االنبعاثات السلبية عىل نطاق واسع غري مثبت،
وبالتايل فاالعتماد عىل هذه التكنولوجيات غري مؤكد تماما ً من
حيث قدرتها عىل الحد من تغري املناخ ،ويمثل أيضا ً خطرا ً عىل
األمن الغذائي والتنوع البيولوجي.563 ،562
االفتقار إىل بدائل للوقود األحفوري ألغراض النقل  -يستأثر
قطاع النقل بنسبة  14يف املائة من إجمايل انبعاثات غازات
الدفيئة عىل الصعيد العاملي ،ويوفر الوقود الذي يعتمد عىل
النفط يف الوقت الراهن إمدادات بنسبة  95يف املائة من الطاقة
املستخدمة يف قطاع النقل .564وقد تح ُّد التحوالت يف سلوك
املستهلكني من الطلب عىل النقل الخاص الذي يعتمد عىل طاقة
الوقود األحفوري ،الذي يتوقع أن يبلغ ذروته يف العرشينات من
هذا القرن ،565ولكن الطلب عىل النقل الربي الثقيل والشحن
والنقل الجوي ال يزال يدفع بالنقل الذي يعتمد عىل الوقود
األحفوري يف مسار تصاعدي غري مقبول .566ويسهم تحسني
الوصول إىل املطارات وانخفاض أسعار الرحالت الجوية يف كون
الطريان أرسع مصادر انبعاثات غازات الدفيئة عىل نطاق
العالم ،ويتعارض النمو املتوقع لقطاع الطريان مع تحقيق
أهداف اتفاق باريس .567ويتطلب إنهاء االعتماد عىل الوقود
األحفوري ألغراض النقل  -البنزين والديزل يف الغالب  -إحداث
تغيري مؤسيس وتكنولوجي وسلوكي جذري .أما بالنسبة إىل
املركبات الربية فالتحول إىل الطاقة الكهربائية بالغ األهمية
لخفض انبعاثات الكربون يف قطاع النقل مع أن األثر 568يختلف
حسب نوع املركبة الكهربائية ،ومصدر توليد الطاقة ،وظروف
القيادة ،وأنماط حساب رسوم النقل وتوافر البنى التحتية
لحساب رسوم النقل ،والسياسات الحكومية ،واملناخ املحيل يف
منطقة االستخدام.570 ،569
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اختالل الحوافز االقتصادية  -بلغ الدعم الحكومي املبارش
الستهالك الوقود األحفوري يف عام  2018حوايل  400بليون
دوالر عىل الصعيد العاملي .والتقديرات األخرى التي تأخذ يف
الحسبان التكاليف االجتماعية والبيئية إلعانات الوقود األحفوري
هي أعىل بكثري (يف حدود  5تريليون دوالر) .572 ،571ويف املقابل،
يُقدَّر مجموع آثار اإلعانات من أجل توليد الطاقة املتجددة
بمبلغ يرتاوح بني  150بليون دوالر و 200بليون دوالر.573
وعالوة عىل ذلك ،فإن التكاليف االقتصادية الستخدام الطاقة
املعتمدة عىل الوقود األحفوري ال تعكس التكلفة الحقيقية
بالنسبة للمجتمع من حيث التلوث واألرضار الصحية.574
وتتباين التقديرات بشدة تبعا ً الفرتاضات النمذجة ولكن علماء
املناخ والخرباء االقتصاديني يعتقدون أن التكاليف يمكن أن
ترتاوح بني  150دوالرا ً و 300دوالر للطن الواحد من ثاني
أكسيد الكربون .575ولقد بذلت بعض الجهود الستيعاب
التكاليف عن طريق رضائب الكربون ،إال أن هذه الرضائب
كانت قليلة للغاية ،وال تشمل سوى عدد محدود من القطاعات
االقتصادية ومتدنية القيمة للغاية ،وكثريا ً ما تق ُّل عن  25دوالرا ً
للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون.576
االعتماد املفرط عىل الكتلة األحيائية  -يف عام  ،2017شكلت
الطاقة األحيائية ما يقرب من نصف مجموع االستهالك العاملي
للطاقة املتجددة ،أكثر من الطاقة املائية وطاقة الرياح والطاقة
الشمسية مجتمعة .577وغالبا ً ما تستخدم الكتلة األحيائية إلنتاج
الحرارة ،عىل الرغم من أن الوقود األحيائي يشكل أيضا ً بديالً
مهما ً للوقود األحفوري يف النقل .578وال يؤدي احرتاق الكتلة
األحيائية ،عىل الرغم من أنه يشار إليه يف بعض األحيان خطأ
بوصفه محايدا ً مناخياً ،إىل انبعاث ثاني أكسيد الكربون،
والكتلة األحيائية كمصدر للطاقة يمكن أن تعترب محايدة
مناخياً ،أو مصدرا ً من مصادر الطاقة املتجددة فقط عندما ال
يؤدي استخدامها إىل االنخفاض الصايف يف مساحة الغابات أو
الغطاء النباتي عىل الصعيد العاملي ،وبعبارة أخرى ،عندما ال
يق ِّلل من مهمة بالوعات الكربون البيولوجية الطبيعية
لألرض .579ويشكل احرتاق الكتلة األحيائية أيضا ً مصدرا ً
رئيسيا ً لتلوث آخر للهواء ،ال سيما داخل األماكن املغلقة ،يقتل
املاليني من الناس كل عام ،ولذلك يجب أن يخضع لقواعد
صارمة وأن يكون مصحوبا ً بزيادة االستفادة من تكنولوجيات
الطهي النظيف عند استخدامه .وهذا يعني أن توفر الكتلة
األحيائية التي يمكن استخدامها عىل نحو مستدام يف نظام
الطاقة محدود ،وأن هناك حدودا ً لحصة اإلمدادات بالطاقة
املتجددة عىل الصعيد العاملي التي يمكن أن تدعمها الكتلة
األحيائية .580والكتلة األحيائية مورد محدود ،وينبغي إعطاء

األولوية الستخدامها يف الحاالت التي ال يوجد فيها بديل واضح،
فحصادها يمكن أن يؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي وإىل
مفاضالت فيما يتعلق بالحقوق يف األرايض واألمن الغذائي
والحصول عىل املياه.581
 ٢-٨-٢أدوات إحداث التحوّل
يجب أن تحقق االسرتاتيجيات الرامية إىل تحويل قطاع الطاقة
أقىص قدر من أوجه التآزر والتقليل إىل أدنى حد من املفاضالت
مع أهداف التنمية املستدامة األخرى ،بما يف ذلك مكافحة تغري
املناخ (الهدف  ،)13وتحقيق األمن الغذائي (الهدف  ،)2والحد
من استخدام األرايض (الهدف  ،)15وحماية مصادر املياه
العذبة (الهدف  .582)6وهذا يعني استخدام جميع األدوات
املتاحة من أجل تعزيز التحول إىل طاقة متاحة وخالية من
الكربون .وإمكانات التقدم واضحة ،من خالل التوسع الرسيع
للطاقة املتجددة؛ وتحديث نقل الكهرباء وتخزينها وتوزيعها؛
وتشغيل األجهزة املستهلكة للطاقة بالكهرباء.
الحوكمة
يتطلب التحوُّل يف مجال الطاقة أن تقوم الحكومات الوطنية
والقطاع الخاص بتخطيط طويل األجل وأن تضع سياسات
مصممة تصميما ً متقناً .وتعترب سياسات الطاقة التي تشمل
معايري أو أهدافا ً واضحة بالغة األهمية ،ألنها تساعد عىل زيادة
أمن املستثمرين وخفض تكاليف النظم وجعل الطاقة النظيفة
أيرس من حيث التكلفة .ويف عام  ،2018لم تصادف أهداف
محددة لحصص الطاقة املتجددة يف التدفئة والتربيد سوى يف
 48بلداً ،ويف النقل يف  42بلدا ً.584 ،583
ويمكن للحكومات أن تضع سياسات عامة تكلف الرشكات
بإجراء التغيريات الالزمة أو ِّ
تحفزها عىل القيام بذلك ،عىل سبيل
املثال ،من أجل إعداد خطط إزالة الكربون اإللزامية أو املشاركة
يف نظم االتجار برخص إطالق االنبعاثات الكربونية .وينبغي
لصناع السياسات أيضا ً تقييم املخاطر العامة املرتتبة عىل
تمويل محطات توليد الطاقة الحرارية غري املستدامة التي
رسعان ما سينتهي بها األمر إىل أن تصبح أصوال ً مهجورة،
وتوضيح هذه املخاطر للمستثمرين يف القطاع الخاص.585
ولدى تصميم سياسات الطاقة ،يتعني أن يعطي صناع
القرار األولوية لألشخاص املع َّرضني للتخلف عن الركب ،مع
إيالء قدر كبري من االهتمام ،عىل سبيل املثال ،لحلول الطهي
النظيف .ويتوقف تحقيق القبول العام عىل ضمان تيسري

الطاقة للجميع والتخفيف من املفاضالت املحتملة مع أهداف
التنمية املستدامة األخرى.
االقتصاد واملالية
كما اتفق زعماء العالم يف اتفاق باريس ،يجب أن تكون التدفقات
املالية العاملية متسقة مع املسارات املنخفضة الكربون ،مع دعم
التنمية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل وقدرتها عىل
الصمود .ويتوقف تحقيق ذلك الهدف جزئيا ً عىل وجود إرادة
سياسية لالستفادة من العديد من األدوات االقتصادية واملالية
املتاحة الواعدة.
ويمكن للحكومات أن تحدد سياساتها اإلنفاقية والرضيبية
للنهوض بالتحول يف مجال الطاقة عن طريق إلغاء إعانات
الوقود األحفوري الضارة وتكريس مبدأ “تغريم البلد امللوِّث”.
وعىل النحو املشار إليه يف اإلطار  ،16-2تتوافر أمثلة ناجحة عىل
تحول الحكومات عن إعانات الوقود األحفوري مع كفالة عدم
معاناة الفئات الضعيفة من السكان نتيجة لذلك .والرضائب عىل
الكربون وتداول حقوق االنبعاثات الكربونية من أشد أدوات
ً
فعالية من حيث التكلفة للحد من انبعاثات
السياسة العامة
غازات الدفيئة .586ولكي تكون رضائب الكربون بأقىص قدر من
الفعالية ،ينبغي لصناع السياسات تنسيق الجهود عىل الصعيد
ترسب الكربون ،عن طريق الربط بني النظم
الدويل لتجنب ُّ
التجارية القائمة وفرض رسوم عىل املنتجات املستوردة من
البلدان التي ال تخضع فيها مستويات الكربون للمراقبة.
ويمكن أن تستخدم اإليرادات املتأتية مما ورد أعاله من أجل
زيادة ترسيع وترية التحول األخرض وتجنب اآلثار السلبية
لسياسات الطاقة عىل الفقراء .587ويمكن للحكومات أن تستثمر
يف دعم العمال الذين يفقدون سبل العيش بسبب التخلص
التدريجي من الوقود األحفوري وأن تنظر يف تعويض تحويالت
الدخل لألشخاص املعرضني لخطر الحرمان من الحصول عىل
الطاقة أو تزايد الفقر من خالل التحول عن إعانات الوقود
األحفوري .ويف الوقت نفسه ،من املهم أن نالحظ أن التحول يف
مجال الطاقة يؤدي إىل تحقيق مكاسب صافية يف العمالة .ويف
عام  ،2017كان  10.3ماليني شخص يعملون يف مجال الطاقة
املتجددة ،ومن املتوقع أن هذا العدد قد يبلغ  24مليون بحلول
عام .5882030
ويستجيب الناس لحوافز األسعار ،بما يف ذلك تحديد األسعار
يف غري أوقات الذروة والتسعري اآلني ،للحد من االعتماد عىل
محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود األحفوري
أثناء ساعات الذروة .وتؤدي املعايري واألنظمة املتعلقة بكفاءة
التحوالت
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استخدم الطاقة دورا ً أساسيا ً يف الحد من استهالك الطاقة عىل
مستوى املستهلكني ،ويمكن لنظم وسم األجهزة الكهربائية
واإللكرتونية أن توفر أيضا ً املعلومات املطلوبة للقيام بخيارات
مستدامة لفائدة الكوكب ،وفائدة اقتصادات األرس املعيشية.

٩٠

وباإلضافة إىل هذه الحوافز الحكومية ،تقدِّم السوق نفسها
حوافز ،ذلك أن سعر بعض مصادر الطاقة املتجددة قد انخفض
انخفاضا ً ملحوظاً .ويف السنوات العرش األخرية ،انخفضت
تكاليف توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنحو  80يف املائة،
ووافق عام  2018السنة الرابعة عىل التوايل التي يأتي فيها أكثر
من نصف القدرة اإلضافية عىل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة
املتجددة ،وذلك لسبب بسيط هو أن طاقة الرياح والطاقة
الشمسية هما حالياً ،يف كثري من الحاالت ،أقل تكلفة من الوقود
األحفوري.589
العمل الفردي والجماعي
وباإلضافة إىل االستجابة للواليات والحوافز السياساتية
واالقتصادية ،يمكن لألفراد واملجتمعات اتخاذ قرارات تستند إىل
مبادئهم وأولوياتهم وأفضلياتهم االجتماعية والثقافية .ويمكن
الختيارات أساليب العيش اليوم  -مكان وكيفية العيش وطريقة
التنقل  -وأنماط االستهالك ،وال سيما يف البلدان املتقدمة النمو،
أن يكون لها تأثري أسايس عىل املناخ ونظم الطاقة يف املستقبل.
ويتعني أن يطالب األفراد والوحدات األرسية واملجتمعات املحلية
بمزيد من الكفاءة يف استخدام الطاقة وبمعدالت أعىل من
مصادر الطاقة املتجددة ،فضالً عن تغيري املمارسات الحالية
التي تعتمد عىل االستخدام املفرط للطاقة.
ويشكل التعليم والتعبئة االجتماعية أدوات هامة يف مجال
التأثري عىل ممارسات استخدام الطاقة سواء يف املنزل أو يف
وسائل النقل .590ويمكن لوسائط اإلعالم االجتماعية والتقليدية
أن توسع رقعة انتشار الرسائل الداعية إىل التغيري .ويجسد مثال
غريتا ثانربغ ،املراهقة السويدية التي شكلت مصدر إلهام لحركة
الشباب يف جميع أنحاء العالم من أجل العمل بشأن مكافحة تغري
املناخ ،قوة االلتزام الفردي وانتشاره عىل الصعيد العاملي.
العلم والتكنولوجيا
كما ذكر أعاله ،تتوافر بالفعل تكنولوجيات كثرية يستعان بها
لزيادة إمكانية الحصول عىل الطاقة واالنتقال إىل مسارات
خالية من الكربون ،وهذه التكنولوجيات ميسورة التكلفة عىل
نحو متزايد .591وتدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة سب ٌل بسيطة
وناجعة للغاية للحد من الطلب عىل الوقود األحفوري ومعالجة
تلوث الهواء ،وكثريا ً ما تؤدي التكنولوجيات ِّ
املوفرة للطاقة إىل
فوائد اقتصادية عىل املدى الطويل.
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ويف الوقت نفسه ،تربز الحاجة أيضا ً إىل تكنولوجيات جديدة
َّ
ومحسنة ،ال سيما يف إدارة وتطوير الشبكات الذكية للطاقة،
والرتابط مع املناطق املجاورة ،ومرونة اإلنتاج ،وتلبية الطلب،
وتخزين الطاقة والكهرباء عىل املدى الطويل وبصورة فعالة من
حيث التكلفة ،ومصادر الطاقة لبعض وسائط النقل .وينبغي
أن يدعم البحث والتطوير الهياكل األساسية الالزمة
للتكنولوجيات الرئيسية ،بما يف ذلك شبكات التدفئة والتربيد،
ومحطات الشحن للمركبات الكهربائية والشبكات الصغرى
لتوزيع توليد الطاقة .ويلزم تصميم نظم الطاقة بحيث تتيح
ارتفاع معدالت انتشار الطاقة املتجددة ،ويمكن نرش
التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسني كفاءة توزيع الطاقة
وتوافرها.592
ولكي تدخل هذه التكنولوجيات والنظم الجديدة املقبلة يف
الخدمة ،يتعني عىل الحكومات أن تضع سياسات وحوافز
لتشجيع االستثمارات الالزمة.
 3-8-2مسارات التحوُّل املتكاملة
يكتسب الحصول عىل الطاقة وخفض انبعاثات الكربون أهمية
حاسمة لتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة ،وتأمني التنمية
البرشية ،عىل سبيل املثال من خالل تعزيز النمو االقتصادي
املستدام (الهدف  )8وتحسني سبل كسب العيش من خالل الحد
من تلوث الهواء واملياه والرتبة (الهدف  ،)3مع التصدي أيضا ً
لتغري املناخ (الهدف  )13وحماية بيئتنا (الهدف  14والهدف
 .)15ويتصل توفري إمكانية الحصول عىل الطاقة النظيفة أيضا ً
باملساواة بني الجنسني (الهدف  )5والصحة (الهدف ،)3
وال سيما يف سياق التحول عن الطهي الذي يعتمد عىل الكتلة
األحيائية ،بما يرتتب عليه من عواقب صحية خطرية .وبوسع
تيسري الحصول عىل الطاقة التي يمكن أن توفر اإلضاءة أن
يسهم أيضا ً يف تحسني فرص التعليم (الهدف  )4ألنه يمكن أن
يتيح للطلبة الدراسة بعد غروب الشمس .وسعيا ً لجني تلك
الفوائد املتعددة املستويات وجعل التحول يف مجال الطاقة
حقيقة واقعة ،يجب أن تعمِّ م الحكومات والسلطات املحلية
األدوات املبينة أعاله بطريقة متكاملة ومتوازنة.
ويتعني عىل الحكومات أن تضع خطط عمل مفصلة لسد
الفجوة يف الحصول عىل الكهرباء ،بدعم من قيادة حازمة،
وسياسات وأنظمة محددة األهداف ،ورشاكات متعددة الجهات
صاحبة املصلحة ،وزيادة االستثمارات يف حلول الطاقة
الكهربائية الشبكية وغري الشبكية .ويتعني عىل الحكومات
واألعمال التجارية تحويل الرتكيز من إمدادات الطاقة إىل توفري
خدمات الطاقة ،مثل اإلنارة والتدفئة والتربيد والتنقل ،التي
يمكن أن تُقدِّم بمزيج يقوم عىل الطاقة وغريها من الحلول ،من

قبيل تصميم املباني والتخطيط الحرضي وتعزيز وسائل النقل
العام والتنقل النشط (امليش وركوب الدراجات الهوائية).

الوقود .وستكون خطط العمل اإلقليمية والوطنية واملحلية
املقرتنة بفعالية التنفيذ والرصد بالغة األهمية يف هذا الصدد.

ويتعني أن تكون الحلول محددة السياق ،بمزيج من مصادر
الطاقة يشمل أنواع الطاقة املتجددة الالمركزية التي تنشأ
نتيجة االختالالت التي تسببها التغريات يف إنتاج الطاقة
واستهالكها .593وستساعد االستثمارات االسرتاتيجية من كيانات
القطاعني العام والخاص ،إىل جانب نرش السياسات
والتكنولوجيات الذكية ،يف تشكيل مشهد الطاقة يف السنوات
املقبلة (انظر املثال يف اإلطار  .)26-2ويتعني االستغناء تدريجيا ً
بحلول عام  2050عن توليد الطاقة الكهربائية باالعتماد عىل
الوقود األحفوري دون احتجاز الكربون وتخزينه ،فضالً عن
محركات االحرتاق الداخيل .ونظرا ً لطول عمر الهياكل األساسية
للطاقة  -فعىل سبيل املثال ،منشآت الفحم املشيَّدة اليوم ستظل
تعمل ملدة  40عاما ً عىل األقل  -فإن القرارات املتخذة اآلن يف
مجال السياسات العامة سيكون لها أث ٌر يمتد حتى منتصف هذا
القرن ،حني سيؤدي تحقيق أهداف اتفاق باريس إىل مجتمع
عاملي خال من انبعاثات غازات الدفيئة.

وكما ذكر أعاله ،يطرح النقل تحديات صعبة عىل وجه
الخصوص لعملية التحول يف مجال الطاقة .وينطوي املسار
املحتمل لتحول النقل الثقيل  -الطريان والشحن والنقل
باملركبات الثقيلة ملسافات طويلة  -عىل استخدام الوقود
األحيائي ،كخطوة وسيطة عىل األقل.

وتحتاج الحكومات أيضا ً إىل زيادة االستثمارات يف كفاءة
استخدام الطاقة وااللتزام بها يف جميع قطاعات االقتصاد (انظر
املثال يف اإلطار  ،)27-2بدعم من السياسات القائمة عىل األدلة،
بما يف ذلك قوانني بناء صارمة ،وتحديد املناطق السكنية بصورة
مسؤولة ،واملعايري الدنيا ألداء الطاقة ،ومعايري صارمة النبعاثات
املركبات الخفيفة والثقيلة ،ووضع عالمات قياس أداء الطاقة،
وأسعار تعكس تكاليف الطاقة ،ورشوط االقتصاد يف استهالك

ويوجد حد أقىص لكمية الكتلة األحيائية التي يمكن
تخصيصها ألغراض برشية دون إضعاف قدرة البيئة الطبيعية
عىل امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي
عن طريق التمثيل الضوئي .ويحتمل أن يتفاعل استخدام الكتلة
الحيوية مع الهدف  14والهدف ( 15الحياة تحت املياه
واألرايض) والهدف ( 2القضاء عىل الجوع) ،نظرا ً إىل أنه قد
تكون هناك منافسة بني األرايض املخصصة إلنتاج املحاصيل
الغذائية واملحاصيل التي تستخدم إلنتاج الطاقة .وبالنظر إىل
محدودية توافر الكتلة األحيائية املراعية للمناخ ،سيكون من
املالئم تحديد أولويات استخدامها يف الحاالت التي ال تتوافر فيها
بدائل واضحة .وبعض أشكال النقل الثقيل ،مثل الطريان ،قد
تكون مرشحة محتملة لعملية تحديد األولويات تلك ،بما أنه
ال يبدو حاليا ً أن ثمة بدائل مجدية لخفض انبعاثات الكربون.
وترسم السياقات الوطنية واإلقليمية معالم مشهد الطاقة،
ويف بعض الحاالت ،تكون الطاقة النووية جزءًا من مزيج الطاقة
594595596597
(انظر اإلطار.)28-2

اإلطار 26-2
594
توسيع نطاق الحصول عىل اإلضاءة الشمسية والكهرباء املستدامة يف املناطق الحرضية والريفية يف توغو
التزمت توغو بتوسيع نطاق توفري اإلضاءة والكهرباء يف املناطق الحرضية دون زيادة انبعاثات الكربون يف البلد من
خالل شبكة واسعة من مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية .ومنذ عام  ،2017تم تركيب  10 000من
مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية يف مناطق توغو الخمس ،بما يف ذلك  1 000من املصابيح املزوَّدة
بخمسة مقابس كهربائية حيث يتسنى للمستهلكني شحن األجهزة املنزلية و 1 000من املصابيح التي تجمع بني
مقابس الشحن ونقاط االتصال الالسلكي بشبكة اإلنرتنت .ويف الوقت نفسه ،تدرك الحكومة التوغولية جيدا ً أن معدل
كهربة األرياف متخلف كثريا ً عن املعدل الحرضي ،ولذلك أطلقت أيضا ً برنامجا ً لتوسيع نطاق الكهربة املنزلية التي
تعمل بالطاقة الشمسية غري الشبكية .وستقدم النظم الشمسية رشكة  BBOXXمن اململكة املتحدة و  ،Solevaوهو
اتحاد رشكتي  EnergyAphlionو  Wawa Energy Solutionsاملوجودتني يف أفريقيا .وستوفر حكومة توغو قسائم
شهرية إىل األرس املعيشية لتغطية تكاليف معدات الطاقة الشمسية .وتقيم املؤسسة املالية الدولية رشاكة مع الحكومة
يف تلك الجهود.

التحوالت

٩١

اإلطار 27-2
اتباع نهج شامل إزاء تعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف اليونان
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وضع االتحاد األوروبي هدفا ً لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة بنسبة  30يف املائة بحلول عام  .2030وللميض قدما ً
نحو تحقيق هذا الهدف ،حدَّدت حكومة اليونان هدفا ً سنويا ً لكفاءة استخدام الطاقة ملو ِّردي ومستخدمي الطاقة،
وبخاصة مو ِّردي النفط ،وقطاعي النقل والبناء ،ومالكي املنازل وأصحاب األعمال التجارية .ولجأت الحكومة إىل
مختلف املبادرات ملساعدة املو ِّردين واملستهلكني عىل بلوغ هذا الهدف ،بما يف ذلك رشاكة بني القطاعني العام والخاص
تقدِّم بموجبها عرشة مصارف رشيكة قروضا ً بفائدة متدنية أو بدون فائدة للمستهلكني من أجل تحسني نظم
التدفئة والعزل واألبواب والنوافذ يف املباني القائمة .ويقيم الصندوق الوطني لألعمال الحرة والتنمية رشاكة مع
املصارف يف إطار برنامجه الثاني لالدخار الداخيل ،وتقيم الحكومة رشاكة مع املرصف األوروبي لالستثمار وأملانيا
للنهوض بمبادرات تعزيز الكفاءة .وتشمل الربامج التي يتبني للتحليالت الخارجية أنها واعدة بشكل خاص دعم
عمليات تحديث املباني التي تؤوي املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعيني مديرين لشؤون الطاقة ووضع خطط عمل
شاملة يف مباني القطاع العام .وتتوقع حكومة اليونان أن تؤدي جهودها إىل تحقيق وفورات سنوية يف الطاقة تبلغ
حوايل  1بليون كيلوواط.

اإلطار 28-2
الطاقة النووية
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كان هناك ما يقرب من  450مفاعالً للطاقة النووية يف العالم عام  ،2018تنتج نحو  11يف املائة من مجموع الطاقة الكهربائية.
ولكل كيلوواط ساعة من الكهرباء املنتجة ،يظهر تقييم دورة الحياة أن املحطات النووية تطلق ما يرتاوح بني  4و 110غرامات
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،تبلغ متوسط قيمته  .59713وهذا مماثل النبعاثات تقييمات دورة الحياة من طاقة الرياح
والطاقة الفولطاضوئية وأدنى بكثري من الكهرباء املولدة من الفحم ( 800غرام عادة) أو من الغاز (حوايل  400غرام) .وإذا
كانت الكهرباء التي تنتجها حاليا ً املحطات النووية تعتمد عىل الغاز أو الفحم عوضا ً عن ذلك ،فإن انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد
الكربون عىل الصعيد العاملي ستكون أعىل بنحو  1أو  2جيغا طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً .ويف عام
 ،2018كان متوسط عمر املحطات النووية  30عاماً ،وهو يزيد باستمرار ألن مصانع جديدة قليلة نسبيا ً تُشيَّد .وبعد
حادثتي ترشنوبيل وفوكوشيما ،ونظرا ً إىل شواغل السالمة عقب الهجمات اإلرهابية يف  11أيلول/سبتمرب ،تعززت
متطلبات األمان ،وسجَّ لت تكاليف البناء زيادة ملحوظة .وتشري تقديرات الفريق العامل الثالث التابع للفريق
الحكومي الدويل ( )2014إىل أن التكلفة العُ مْ رية لكل ميغاواط ساعة تنتجها محطة نووية بما يقرب من  100دوالر
يف عام  ،2012باملقارنة مع  70دوالرا ً للغاز (انظر املرفق الثاني من تقرير التقييم الخامس للفريق العامل الثالث
التابع للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ) .ويف عام  ،2012بلغ تقدير التكلفة  80دوالرا ً لطاقة الرياح
الشاطئية و 220دوالرا ً للطاقة الشمسية الفولطاضوئية عىل أسطح األبنية .وتقدر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
هذه التكلفة بمبلغ  60دوالرا ً و 50دوالراً ،عىل التوايل ،يف عام .2018
وعىل الرغم من أن هناك حدودا ً الستخدام القدرة العُ مْ رية ملقارنة القدرة التنافسية لتكنولوجيات اإلمداد بالطاقة،
توحي االتجاهات امللحوظة بأن الطاقة املتجددة ستصبح قريبا ً أكثر قدرة عىل التنافس بشكل متزايد من الطاقة
النووية .ويتأثر اقتصاد املحطات النووية الجديدة بشدة بضخامة تكاليفها الرأسمالية ،وقد سجلت هذه التكاليف
اتجاها ً نحو الزيادة ألسباب تتعلق بالسالمة .وهذا يعني أن عددا ً قليالً من املستثمرين من القطاع الخاص عىل
استعداد لالستثمار فيها .ومما يفاقم الصعوبات أن سالمة اإلدارة الطويلة األجل للنفايات النووية مسألة لم تح ّل،

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

وأن شواغل الناس بشأن السالمة النووية لم تتبدَّد ،وأن رشكات التأمني ال تغطي سوى قدر ضئيل من مخاطر
الحوادث ،والبقية تتحمَّ لها الحكومات.
وخالصة القول إن محطات الطاقة النووية القائمة تجنبت انبعاثات غازات الدفيئة ،وينبغي عدم إخراجها من
الخدمة إال بعد تخطيط دقيق ،بحيث ال يستعاض عنها بمحطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالوقود األحفوري.
ويبدو أنه يصعب عىل نحو متزايد تربير بناء محطات جديدة ،بالنظر إىل ما ينطوي عليه من تكاليف ،وتناقص
تكاليف مصادر الطاقة املتجددة وقدرات التخزين.
وأي مسار تحول ناجح يتعني كذلك أن يحدده سياقه
اإلقليمي والوطني .ويف البلدان املنخفضة الدخل يف أفريقيا
وآسيا ،عىل سبيل املثال ،سيجري الرتكيز عىل زيادة إمكانية
الوصول ،ويف ما ال يق ُّل عن  50يف املائة من االتصاالت املقبلة يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ستكون النظم الشمسية من
خارج الشبكة الح َّل األكثر فعالية من حيث التكلفة .ويف املنطقة
العربية ،يتيرس لنسبة  94.5يف املائة من األرس املعيشية الحصول
عىل الكهرباء ،ولكن االستفادة من مصادر الطاقة املتجددة
يشكل تحديا ً كبرياً .ويف حني تو ِّلد منطقة أمريكا الالتينية نسبة
 27.6يف املائة من مجموع استهالكها النهائي من الطاقة من

مصادر الطاقة املتجددة ،ال يرتفع معدل كفاءة استخدام الطاقة
واستخدام مصادر الطاقة املتجددة بالرسعة الكافية يف بلدان
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتحقيق األهداف
املحددة يف اتفاق باريس .ويُذ ِّكرنا رقم صارخ بأن خطة 2030
ستفشل إذا سمحنا برتك الناس خلف الركب :فنسبة  90يف املائة
من عدد يربو عىل  65مليون شخص يف جميع أنحاء العالم ممن
ُشِّدوا قرسا ً من ديارهم يعيشون بدون كهرباء .598وكثريا ً ما
تكون األبعاد الجنسانية للتحوالت يف مجال الطاقة موضع
599
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التقاطع بني االعتبارات الجنسانية والصحة والطاقة يف إندونيسيا :مبادرات الطهي النظيف واالستدامة
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املالية
يشكل تلوث هواء املنازل بسبب وقود الكتلة األحيائية تحديا ً جسيما ً يف إندونيسيا ويتسبب بوفاة  60 835شخصا ً

( 4يف املائة من مجموع الوفيات) وبفقدان  33.7مليون سنة من سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة عىل نطاق البلد
يف عام  .2016وتهدف مبادرة املواقد النظيفة يف إندونيسيا ،وهي رشاكة بني الحكومة اإلندونيسية ومنظمات املجتمع
املدني اإلندونييس ورشكات القطاع الخاص والبنك الدويل ،إىل توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الطهي النظيفة
وتتوجَّ ه إىل املجتمعات املحلية التي تطهو يف الوقت الراهن باستخدام وقود الكتلة األحيائية .ويركز الربنامج حاليا ً
عىل منطقتي وسط جاوه ويوغياكارتا ،وقد استخدم البنك الدويل نهج التمويل القائم عىل النتائج لتوفري الحوافز
لعرشة مو ِّردين من القطاع الخاص قاموا بتوزيع مواقد الطهي النظيفة يف هاتني املنطقتني .وتشري النتائج األولية إىل
أن الجهود املبذولة لنرش مواقد الطهي النظيفة  -سواء عىل أساس الغاز النفطي املسيل أو نماذج جديدة وأكثر أمانا ً
من مواقد الحطب  -تكون أكثر فعالية عند اقرتانها بحمالت التدريب والتوعية عىل مستوى املجتمعات املحلية.
وسيكتيس النجاح أهمية خاصة للنساء اللواتي يستخدمن هذه املواقد يف املقام األول ،سواء من حيث النتائج الصحية
وتحسني نوعية الحياة ألنهن يتح َّررن من جمع الحطب والواجبات األخرى ذات الصلة .ويف إطار االسرتاتيجية العامة
املتمثلة يف تحسني سبل الحصول عىل الطاقة ومعالجة الشواغل الصحية ،تقوم حكومة إندونيسيا أيضا ً بتحويل
اإلعانات من الكريوسني إىل غاز النفط املسيل .ونتيجة لذلك ،ارتفعت نسبة استهالك غاز النفط املسيل يف مزيج
الطاقة النهائي من  1.7يف املائة عام  2006إىل  8يف املائة عام  .2015وتعمل الحكومة يف الوقت الحارض عىل ضمان
وصول اإلعانات إىل األرس املعيشية املنخفضة الدخل التي هي يف أمس الحاجة إليها.

التحوالت

٩٣

وعند وضع سياسات الطاقة الوطنية واإلقليمية ،ينبغي
إجراء تقييم دقيق لآلثار املتوقعة عىل أهداف التنمية املستدامة
يف أجزاء أخرى من العالم .ومفهوم الرتابط املتباعد  -أي إدراك
كيفية ترابط النظم البرشية والنظم الطبيعية عىل مسافات
بعيدة  -يمكن أن يساعد يف هذا التحليل .ولقد أظهرت دراسة

أجريت مؤخرا ً تطبِّق هذا املفهوم عىل سياسات الطاقة يف االتحاد
األوروبي أن للسياسة األوروبية املتعلقة بتشجيع استخدام
مصادر الطاقة املتجددة ،رغم كونها سياسة طموحة عىل
الصعيد اإلقليمي ،آثارا ً كبرية أيضا ً خارج املنطقة ،عىل التنوع
البيولوجي واألهداف اإلنمائية لأللفية.600
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٩٤

 1تتسم املدن املستدامة بأهمية محورية يف تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة الـ  ،17فإذا استمرت االتجاهاتالحالية ،سوف تضم املدن بحلول عام  2050نحو  70يف املائة من سكان العالم وتستأثر بنسبة  85يف املائة من
الناتج االقتصادي العاملي .وسيكون للقرارات يف مجال السياسة العامة واالستثمار التي تتخذ اليوم آثار عميقة
وطويلة األجل ،استنادا ً إىل تجمع السكان واألنشطة االقتصادية ،والطبيعة “الحبيسة” الطويلة األجل للنظم والهياكل
األساسية الحرضية.
 2وينبغي أن تنطلق التنمية الحرضية بطريقة محكمة التخطيط ومتكاملة وشاملة للجميع ،تعمل فيها حكوماتاملدن جنبا ً إىل جنب مع املؤسسات التجارية ،ومنظمات املجتمع املدني ،واألوساط األكاديمية واألفراد ،وكذلك مع
الحكومات الوطنية ،ومع السلطات يف املدن شبه الحرضية واملناطق الريفية املجاورة ،واملدن النظرية يف جميع أنحاء
العالم .وبوسع “علم املدن” القائم عىل أسس متينة أن يتيح لصناع السياسات الحرضية يف جميع أنحاء العالم
إمكانية الوصول إىل مجموعة من املعارف واملمارسات السليمة.
 3وينبغي لصناع القرار يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية األخذ بجوهر خطة عام  2030وضمان عدم تركأحد خلف الركب يف مدنهم وبلداتهم .وهذا يعني تحديد أولويات التنمية املراعية للفقراء والحصول عىل فرص العمل
الالئق؛ وتوفري الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم بمستوى عال من الجودة؛ والنقل املستدام؛ واألماكن
العامة اآلمنة والجذابة للجميع ،بغض النظر عن نوع الجنس والسن والقدرات واالنتماء العرقي.
 4ويمكن للحكومات واملؤسسات التجارية ومنظمات املجتمع املدني واألفراد االستعانة بمجموعة من األدواتالسياساتية واالقتصادية وأدوات االتصاالت لتعزيز أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة يف املدن ،وتشجيع زيادة
كثافة املوائل ،وفصل النمو عن تدهور البيئة.
 5وبوسع الحكومات املبتكرة والقطاع الخاص امللتزم واملواطنة النشطة التغلب عىل أوجه عدم املساواة وإيجادمدن مالئمة للعيش يف كل من البلدان النامية والبلدان املتقدِّمة النمو .وتوفر املدن املالئمة للعيش خدمات عالية
الجودة ومزيدا ً من “التحرض املراعي للطبيعة” ،أي صلة وثيقة بني البرش والطبيعة ،لتعزيز صحة ورفاه اإلنسان،
وحماية التنوع البيولوجي ،وتعزيز القدرة عىل مواجهة تغري املناخ ،األمر الذي يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للفئات
الضعيفة من السكان يف املدن الساحلية واملستوطنات العشوائية.
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وطأة الفقر والحد من أوجه عدم املساواة ،ويف ضمان تيسري
الطاقة ،والنقل ،وإدارة النفايات ،واإلمدادات الغذائية ،واملياه
والرصف الصحي ،والتعليم ،والرعاية الصحية وغريها من
الخدمات ،ال لسكان املناطق الحرضية فحسب ،بل أيضا ً للمناطق
شبه الحرضية واملناطق الريفية املحيطة (الشكل .)14-2

إن أي مسار ناجح نحو تحقيق خطة عام  2030سيم ُّر من
خالل مدن مستدامة .601وبمعدالت النمو الحالية ،سيعيش
 60يف املائة من سكان العالم بحلول عام  - 2030ما يقرب
من  5باليني شخص  -يف املدن ،وستناهز هذه النسبة  70يف
املائة بحلول عام  .6022050وبحلول عام  ،2050إذا ما
استمرت هذه االتجاهات ،سيعيش  3باليني من سكان املناطق
الحرضية يف مستوطنات عشوائية أو أحياء فقرية .603ويف
نفس السنة ،ستنتج املدن نسبة  85يف املائة من الناتج
االقتصادي العاملي .605 ،604وتظهر التوقعات أن  1بليون من
سكان املناطق الحرضية سيعيشون يف مناطق ساحلية
منخفضة العلو ،وهم بالتايل عرضة لخطر الفيضانات
واألخطار الطبيعية ذات الصلة بتغري املناخ .وإذا استمرت
االتجاهات الحالية ،فإن ما ال يق ُّل عن  15يف املائة من سكان
املناطق الحرضية الجدد الذين ستضاف أعدادهم حتى ذلك
الحني سيعيشون مع نوع من أنواع اإلعاقة.607 ،606

ويمكن للمدن توفري فرص العمل وتخفيف وطأة الفقر
وتحقيق النمو ،وهي مراكز للبحث والتطوير ،ترتكز فيها
املؤسسات األكاديمية والعلمية ومؤسسات القطاع الخاص التي
تدفع عجلة االبتكار .والعدد الكبري من الناس الذين يعيشون يف
املدن يعني توافر إمكانات لتحقيق الكفاءة وإحراز التقدم عىل
نطاق واسع .ومن ناحية أخرى ،يربز أيضا ً خطر انغالق
تصاميم البنية التحتية الحرضية غري املستدامة التي ستؤثر عىل
التجمعات السكانية الكبرية يف األجيال القادمة .وينبغي أن
تساهم املباني املشيَّدة اآلن  -فضالً عن النظم الحرضية مثل
املياه والنقل والطاقة وغريها من النظم  -يف املدن املحايدة من
حيث األثر الكربوني إذا أريد للعالم أن ِّ
يحقق األهداف الواردة يف
اتفاق باريس.

إن التحديات هائلة ومتعدِّدة األوجه .وللقرارات املتعلقة
بالسياسات الحرضية آثا ٌر بعيدة املدى للغاية يف التخفيف من
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تنمية املناطق الحرضية وشبه الحرضية :مدن متنامية ،آثار متعاظمة
إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎملﻲ
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ املﺌﻮﻳﺔ(

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻄﺎﻗﺔ

٦٦

٪

٧٥

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن
٢٠١٩
٢٠٥٠

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﻟﻌﺎم ٢٠١٩

٪

٦٨

٨٠

٪

٥٥

٢٠٥٠

٩٠ﺑﻠﻴﻮن

٪

اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﴈ
)ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ املﻌﺘﺎد(

اﺳﺘﻐﻼل املﻮارد املﺎدﻳﺔ
)ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ املﻌﺘﺎد(
)ﺑﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن(

٪

٢٠١٩

٢٠١٩

٤٠ﺑﻠﻴﻮن

٢٠٥٠

٢٫٥

١٫٥

ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ

ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ

٢

٢

التحوالت

٩٥

عدم املساواة

٩٦

َّ
محصنة من شدة التفاوت يف الدخل والفوارق
املدن ليست
الشديدة التي ابتيل بها العالم بأرسه .وكثريا ً ما تربز فجوة
واسعة يف الدخل بني األغنياء والفقراء ،أحيانا ً حتى ضمن
مساحة نصف قطرها بضعة أميال وبني السكان املستقرين
واملهاجرين الجدد وفقراء املناطق الحرضية الذين يقدِّمون
خدمات منخفضة التكلفة .وباإلضافة إىل ذلك ،كثريا ً ما تستعني
املناطق الحرضية باملناطق شبه الحرضية والريفية املحيطة
التي تعاني من ارتفاع معدالت الفقر .610 ،609 ،608ويف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،يعيش  47يف املائة من سكان املناطق
الحرضية حاليا ً يف األحياء الفقرية .611ويتفاقم ضعف الناس
الذين يعيشون يف مستوطنات عشوائية ،غالبا ً يف مناطق
مكشوفة مع بنى تحتية غري كافية ومساكن رديئة ،بسبب تغري
املناخ وما يرتبط بذلك من ارتفاع مستويات سطح البحر
والفيضانات واالنهيارات األرضية واإلجهاد الحراري وندرة
املياه ،وغري ذلك من التهديدات .612ويواجه األشخاص ذوو
اإلعاقة عقبات شاقة تعرتض ممارسة حياة نشطة يف العديد من
املدن يف جميع أنحاء العالم عندما ال تتوافر لهم التسهيالت يف
النقل العام واملباني العامة واملراكز التجارية.613
التلوث
يتنفس حوايل  90يف املائة من األشخاص الذين يعيشون يف املدن
هواء ال يستويف معايري منظمة الصحة العاملية ( 10ميكروغرامات
من الجسيمات لكل مرت مكعب) ،ويف البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل ،ال تستويف  97يف املائة من املدن التي تضم
أكثر من  100 000شخص هذه املعايري.614
وتنتج املدن أيضا ً نفايات صلبة بمعدالت متزايدة ،ولقد
أنتجت املدن بليوني طن من النفايات الصلبة يف عام .2016
ومن املتوقع أن تستمر هذه املعدالت يف االرتفاع ،وما لم تتغري
االتجاهات ،فإن النفايات الصلبة التي تنتج سنويا ً ستزيد
بنسبة  70يف املائة بحلول عام  .6152050وعىل الصعيد العاملي،
ال يستفيد سوى  65يف املائة من سكان املناطق الحرضية من
إدارة النفايات البلدية.
الزحف الحرضي العشوائي واستخدام املوارد
يف العالم النامي ،ستزيد األرايض التي تشغلها املدن ثالثة
أضعاف بحلول عام  ،2050مما يشري إىل اتجاه نحو الزحف
العشوائي الذي تتسم به املدن بالفعل يف البلدان املتقدِّمة
النمو .616ويف كثري من الحاالت ،يجري التوسع الحرضي
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

عضوياً ،دون تخطيط ،ومع تجمع املراكز الحرضية يف املناطق
الساحلية ،يعيش السكان وهم عرضة بشدة للفيضانات
واالنهياالت الوحلية والكوارث األخرى.618 ،617
وإذا استمرت التنمية وفق نموذج العمل املعتاد ،ستستهلك
مدن العالم  90بليون طن يف السنة من املواد الخام مثل الرمل
والحىص وركاز الحديد والفحم والخشب بحلول عام .6192050
وكثريا ً ما ينطوي النمو الحرضي عىل تدمري املوائل الطبيعية
واملساحات الخرضاء ،مع ما يرتتب عىل ذلك من فقدان التنوع
البيولوجي .وحتى استيعاب عدد أكرب من الناس يف املساكن
الشاهقة يزيد إجهاد البيئة والبنى التحتية ،وتبني الدراسات
األخرية أن املساكن املنخفضة والعالية الكثافة يمكن أن تكون
أكثر فعالية واستدامة .621 ،620وال تغطي املدن سوى  2يف املائة
من سطح األرض ،ولكن “بصمتها املائية”  -املساحة التي
تغطيها مصادر مياهها  -تبلغ نسبة  41يف املائة من مساحة
اليابسة.622
انبعاثات غازات الدفيئة وتغري املناخ
املدن مسؤولة عن  70يف املائة من إجمايل انبعاثات غازات
الدفيئة من حرق الوقود األحفوري .ويف بعض الحاالت،
وال سيما يف البلدان النامية الرسيعة التحرض ،مع ما يرتبط بذلك
من ارتفاع يف دخل ،يسهم سكان املدن بقدر أكرب يف نصيب
الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة باملقارنة مع النظراء يف
األرياف .وتسهم املدن يف العالم النامي والعالم املتقدم النمو
بمستويات مماثلة من غازات الدفيئة للفرد الواحد ،يف حني أن
سكان األرياف يف البلدان النامية يسهمون بمستويات أدنى
بكثري .623وعىل العكس من ذلك ،كثريا ً ما يكون إسهام سكان
املدن يف البلدان املتقدمة النمو بمستويات من ثاني أكسيد
الكربون أقل بكثري من إسهام سكان االرياف يف البلد نفسه.624
وباإلضافة إىل ذلك ،تواجه املدن درجات حرارة مرتفعة
مقارنة باملناطق الريفية ،وهي ظاهرة تعرف باسم “جزر
االحرتار الحرضية” .625ويف استعراض منهجي أجري مؤخرا ً
ملقاالت علمية صدرت يف الفرتة املمتدة من كانون الثاني/يناير
 2000إىل أيار/مايو  ،2016تبني أن النمو الحرضي يُخ ِّلف
أثرا ً كبريا ً عىل درجات الحرارة املحلية ،يصل يف بعض الحاالت
إىل  5درجات مئوية ،وأن تغري املناخ يفاقم هذا األثر .626ويؤدي
ارتفاع درجات الحرارة إىل زيادة خطر الوفيات املرتبطة
باالحرتار.627

 ٢-٩-٢أدوات التحويل
ستكون املدينة املتوخاة يف خطة عام  ٢٠٣٠مدينة مالئمة
للعيش فيها وذات قاعدة اقتصادية مزدهرة تتوافر فيها فرص
العمل الالئق للجميع وترتك بصمة ضئيلة يف البيئة وتتسم
باستخدام مختلط لألرايض ،يشمل األماكن السكنية ،والتجارية،
والتعليمية واألماكن العامة الخرضاء .ولن ترتك تلك املدينة أي
أحد خلف الركب وسيكون بوسع الجميع الوصول إليها
بسهولة ،بمن فيهم النساء ،والشباب ،واألشخاص ذوو اإلعاقة
والفئات السكانية الضعيفة األخرى .628وسيحرك متخذو
القرارات يف القطاعني العام والخاص مدنهم نحو تحقيق خطة
عام  ٢٠٣٠باستخدام أدوات التحويل املتعلقة بالتخطيط
الحرضي واستخدام األرايض ،والبنى التحتية والخدمات العامة
ذات الجودة العالية ،ونظم النقل والقدرة عىل االتصال الرقمي،
إضافة إىل اتخاذ القرارات التشاركية والشاملة للجميع.
الحوكمة
لن تنشأ املدن املستدامة لوحدها ،أو بالسماح لألعمال التجارية
بالرشوع يف األعمال كاملعتاد أو وفقا ً لتوجيهات السوق.
وباألحرى ،ينبغي أن تبدأ التنمية الحرضية بطريقة جيدة
التخطيط ،وقائمة عىل األدلة ،ومتكاملة وشاملة للجميع ،تعمل
من خاللها حكومات املدن جنبا ً إىل جنب مع املؤسسات
التجارية ،ومنظمات املجتمع املدني ،واألفراد ،وأيضا ً مع
الحكومات الوطنية ،والسلطات يف البلدات شبه الحرضية
واملناطق الريفية املجاورة .وإضافة إىل ذلك ،يمكن لحكومات
املدن أن تتعلم من املدينة النظرية يف بلدانها ويف جميع أنحاء
العالم وأن تعمل بالتنسيق معها من أجل زيادة تأثري
سياساتها.629
وتتسم الحوكمة الحرضية الناجحة بأنها تشاركية وشاملة
للجميع ،من خالل مراعاتها ألولويات وقيم جميع أصحاب
املصلحة وتجسيد الطابع والتاريخ الفريدين ملجتمع املدينة.
ويتسم تشجيع األشكال الفعالة من الالمركزية أو
التفويض  -نقل املسؤولية إىل أدنى مستوى معقول من اإلدارة
أو املستوى األقل مركزية منها  -باألهمية لوضع سياسات
فعالة ،وتوفري الخدمات وامليزنة .واليوم ،يدرك العلماء أن
هناك الكثري من نماذج املدن  -أي “أنسجة حرضية” متنوعة
تُش َّكل جزئيا ً عن طريق سبل العيش والتنقل التي يتخذها
مواطنوها ،سواء بامليش ،أو باستخدام النقل العام أو السيارات
 -وأن الجهات الواضعة للسياسات والجهات األخرى صاحبة

املصلحة األقرب إىل أرض الواقع هي األقدر يف كثري من األحيان
عىل التخطيط ملستقبل املدينة.630
وتؤدي الحوكمة الفعالة يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية
والريفية دورا ً أيضا ً يف حماية الحقوق يف األرايض واملمتلكات،
وهو ما يمثل مسألة بالغة األهمية ،ألن أقل من  ٣٠يف املائة من
سكان العالم يملكون حقوقا ً موثقة يف األرايض حالياً .وتبني
الدراسات أن الناس والقطاع الخاص يستثمران أكثر يف األرايض
عندما يشعران باألمان حيال إمكانية الحصول عىل األرايض.
وتتسم الحقوق الفردية والجماعية يف األرايض باألهمية لتحسني
قدرة الشعوب األصلية والنساء والفئات الضعيفة األخرى عىل
الصمود.631
االقتصاد واملالية
ُ
القرارات املتعلقة
ترتبط ارتباطا ً ال ينفصم بمسائل الحكم
بالسياسات واألعمال التجارية ،التي توجه النشاط االقتصادي،
وتبني البنى التحتية ،وتوفر الخدمات ،وتدفع االبتكار يف املناطق
الحرضية واملناطق املحيطة بها .وثمة حاجة إىل استثمارات
ضخمة يف البنى التحتية عىل مدى العقود املقبلة ،وستحدد
القرارات املتعلقة باالستثمار املتخذة اآلن شكل استدامة املشهد
الحرضي لعقود قادمة .ويحتاج العالم إىل أكثر من  ٤٠تريليون
دوالر لتشييد بنى تحتية جديدة وتحسني البنى القائمة منها بني
عامي  ٢٠٠٥و ،2030وسيوجَّ ه معظم هذا االستثمار إىل املدن
يف البلدان النامية .632ويقدر مرصف التنمية األفريقي أن القارة
األفريقية تحتاج مبلغا ً يراوح بني  ١٣٠بليون دوالر و١٧٠
بليون دوالر يف السنة من االستثمارات يف البنى التحتية ،مع
فجوة تمويل حالية تراوح بني  ٦٨بليون دوالر و ١٠٨باليني
دوالر سنويا ً .633وستحفز تلك االستثمارات يف املباني ،والنقل،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النمو االقتصادي وإيجاد
فرص العمل ،وستحسن أيضا ً نوعية الحياة للمواطنني
الحرضيني.634
وخلص تقرير اقتصاد املناخ الذي أعدته اللجنة العاملية
املعنية باالقتصاد واملناخ إىل أن التنمية الحرضية األكثر اندماجا ً
وترابطاً ،التي تبنى حول النقل العام الجماعي ،يمكن أن تؤدي
إىل إقامة مدن أكثر دينامية ومعافاة من الناحية االقتصادية
وتتسم بانخفاض انبعاثات الكربون ،ويمكن أن تحد من
املتطلبات الرأسمالية الالزمة للبنى التحتية الحرضية بأكثر من
 ٣تريليونات دوالر عىل مدى السنوات الـ  15التالية.635
ويتعني أن يرتكز النشاط االقتصادي يف املدن عىل التنمية
املنارصة للفقراء وحصول الجميع عىل فرص العمل الالئق ،مع
التحوالت

٩٧

إيالء انتباه خاص إلمكانية وصول النساء ،والشباب واألشخاص
ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة األخرى .ويتعني عىل الحكومة
والقطاع الخاص االستثمار يف الصناعات وسبل العيش
املستدامة والقائمة عىل تكنولوجيا التي ستساعد عىل فصل
النمو عن الرضر البيئي.
العمل الفردي والجماعي

٩٨

ال يشكل تدهور املشاعات البيئية يف املدن ظاهرة مجردة .ويرى
الناس هذا التدهور يف ضياع املساحات الخرضاء ويشعرون به
يف الهواء امللوث .وتعيش الفئات السكانية التي تركت خلف
الركب وتكافح يف األحياء الفقرية التي تبعد بضعة أقدام يف
بعض األحيان عن املجتمعات املحلية الغنية واألحياء التجارية
النابضة بالحياة .والتوترات التي يتسبب بها الالجئون تنذر
بالخطر ،ألن املهاجرين الفارين من النزاع واألوضاع اليائسة
يلتمسون الفرص يف املناطق الحرضية ،حيث يضغطون عىل
املوارد والبنى التحتية يف املدن املضيفة .وعندما ال تكون املدن
مجهزة الستيعاب الوافدين الجدد ،يمكن أن تؤدي حالة عدم
وجود الجذور وغياب معايري السلوك يف صفوف الفئات
السكانية املهاجرة إىل تقويض تنميتها االجتماعية.636
ولكن تقدير املشاكل يمكن أن يرتافق مع روح جماعية
والتزام بالعمل .ويمكن أن تؤدي الحقائق التي ال مفر منها
املتمثلة يف التحديات التي تشكلها الضغوط البيئية ،والتلوث
والنفايات ،عىل سبيل املثال ،إىل حفز حمالت املواطنني واملشاركة
االجتماعية .وسيحذو الكثريون حذو املدن األوىل السباقة،
وخاصة ألن سكان البيئات الحرضية يميلون يف كثري من األحيان
إىل أن يكونوا أصغر سنا ً وأفضل تعليما ً وأكثر وعيا ً بالبيئة.
ويتعلم سكان املدن من خالل املالحظة واالستفادة من بعضهم
بعضاً ،والتخيل عن اختيارات أساليب الحياة القديمة وغري
املستدامة وتجريب السلوكيات الجديدة.
العلم والتكنولوجيا
املدن هي مراكز لالبتكار واإلبداع ،حيث ترتكز الجامعات
واملؤسسات البحثية ،واملراكز التجارية الكربى ،والبنى التحتية،
واملنافذ املتعددة للتبادل االجتماعي والثقايف .وتعزز االتجاهات
العامة نفسها ،مع انجذاب األفراد املتعلمني تعليما ً عاليا ً من
املناطق الريفية والضواحي إىل االنتقال إىل مدن ذات موارد
جيدة ،حيث يلتمسون الفرص املهنية واإلثراء االجتماعي
والثقايف .وقد خلصت دراسات يف اآلونة األخرية إىل أن الرشكات
املتعددة الجنسيات تستثمر الجزء األكرب من األموال املرصودة
للبحث والتطوير يف مؤسسات موجودة يف املدن العاملية يف
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،وتنشئ مقارها يف تلك املناطق
الحرضية نفسها.637
ويف البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،تغري التكنولوجيا
الطريقة التي يعيش بها الناس ،حيث تتيح االتصاالت وإمكانية
االتصال اإللكرتوني للناس العمل والتفاعل عىل شبكة اإلنرتنت
من دون ترك منازلهم .وتتحول التجارة عىل وجه الخصوص،
وسيتواصل نمو التسوق اإللكرتوني لكل يشء من البقالة إىل
الوصفات الطبية متخذا ً اتجاها ً تصاعديا ً حادا ً يف جميع املناطق
يف العالم ،وفقا ً لدراسة أجريت مؤخراً ،مع حدوث معظم النمو
يف املناطق الحرضية املكتظة بالسكان .638وتحتاج الجهات
الواضعة للسياسات وغريها من الجهات صاحبة املصلحة إىل
التخطيط بطريقه ذكية ومتجاوبة لالستفادة بصورة كاملة من
الدور الذي ستؤديه التكنولوجيا يف تنميه املدن املستدامة .ويف
بعض الحاالت ،يعني ذلك اإلقرار بأن بعض القيمة املضافة
للمدن  -وفورات الحجم يف تقديم الخدمات  -ستصبح أقل
أهمية ألن التكنولوجيا تتيح تقديم الخدمات عن بعد وباستخدام
شبكات الحواسيب .وبالنسبة لهذه البلدان  -وال سيما الدول
الجزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية -
البعيدة عن مراكز األسواق العاملية ،سيتطلب الرتكيز الجديد
عىل التجارة اإللكرتونية استثمارات كبرية يف الخدمات اللوجستية
وخدمات النقل .639ومنذ عام  ،2016أجرى مؤتمر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية  17تقييما ً من التقييمات الرسيعة ملدى
الجاهزية للتجارة اإللكرتونية ملساعدة أقل البلدان نموا ً يف
تحديد العوائق التي تحول دون االستفادة من تنمية التجارة
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي .وتؤكد التقييمات الحاجة املاسة
إىل تقديم املزيد من املساعدة إىل تلك البلدان لكفالة تحقيق
نتائج أكثر شموال ً للجميع من الرقمنة.640
وتتزايد يف جميع مناطق العالم املدن الذكية ،التي يستفاد
فيها من التكنولوجيا لتحسني حياة املواطنني الحرضيني
ومساعدة اإلدارات البلدية يف توفري الخدمات بمزيد من الفعالية.
ومع توافر إمكانية الوصول إىل كمية كبرية من البيانات،
يستطيع مخططو املدن وواضعو السياسات خفض االكتظاظ
يف حركة املرور والحوادث املرورية ،وزيادة الحلول املستمدة
من الطبيعة من أجل التكيف مع تغري املناخ ،والتصدي للتلوث
وغريه من املخاطر املتصلة بالصحة والسالمة ،والحد من
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ،ومراعاة االحتياجات
اللوجستية القتصاد التدوير وتصميم املناطق التجارية التي
تلبي احتياجات املستهلكني وأصحاب األعمال التجارية عىل نحو
أفضل.642 ،641

وباإلضافة إىل نشوء العلم واالبتكار يف املدن ،تنتفع التنمية
الحرضية الفعالة أيضا ً من العلوم املحكمة والشاملة عن املدن.
ويمكن للمدن أن تتعلم من بعضها بعضاً ،ومن املهم أن تقدم
الحكومات املحلية والوطنية ،والجامعات ،ومؤسسات البحث،
ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات التجارية الدعم إىل فرع
علمي معزز متعدد التخصصات ومتعدد الجوانب يف الشؤون
الحرضية .ويمكن تعزيز “علم املدن” عن طريق االستثمار يف
تعليم وتدريب مخططي املناطق الحرضية املؤهلني تأهيال جيدا ً
وغريهم من املهنيني املستعدين للتصدي لتحديات التحرض
املتعددة .وخلص فريق خرباء قامت مجلة Nature
 Sustainabilityبالدعوة إىل تشكيله إىل أن املدن من جميع
األحجام واملواقع يمكن أن تستفيد من تحسني الروابط بني
العلوم والسياسات عىل مستوى املدن ،التي تجمع بني الخرباء
من جميع الفروع العلمية ذات الصلة .ودعا الفريق إىل التعاون
بني مختلف املناطق اإلقليمية ،وتطوير املراصد الحرضية،
وتعزيز الصلة بني املنظمات املتعددة األطراف واملدن.643
 ٣-٩-٢مسارات التحول املتكاملة
كي تكون التدخالت يف مجاالت الحوكمة ،واالقتصاد ،والسلوك
والتكنولوجيا فعالة ومستدامة ينبغي لها أن تحدث بطريقة
متكاملة وأن تعزز بعضها بعضاً ،مع قيام اإلدارة البلدية بتويل
زمام األمور والعمل يف إطار رشاكة وثيقة مع الحكومة الوطنية،
واملؤسسات التجارية الخاصة ،واألوساط األكاديمية ،واملجتمع
املدني وجماعات املواطنني واملنظمات الدولية.
وستعمل الحكومات والجهات الرشيكة لها من أجل إيجاد
مدن مالئمة للعيش فيها ،يعيش فيها الناس من دون فقر ومن
دون عبء عدم املساواة ،بما يف ذلك عدم املساواة بني الجنسني،
ويتمتعون بحرية السعي إىل الوصول إىل أسباب املعيشة الالئقة
مع ضمان بالحصول عىل الخدمات االجتماعية األساسية الالزمة
لضمان رفاه كل مواطن .645 ،644وإيجاد مدن مالئمة للعيش
فيها يعني تعزيز التكيف مع تغري املناخ والتصدي لتلوث
الهواء ،وبخاصة للفئات السكانية الضعيفة يف املدن الساحلية
وغريها من املناطق الحرضية وشبه الحرضية .واملدينة املالئمة
للعيش فيها هي أيضا ً مدينة تلبي احتياجات املواطنني األقل
وضوحا ،من قبيل الحاجة إىل االرتباط برتاث وطبيعة املكان،
والحاجة إىل إقامة صالت مع الطبيعة واملناطق شبه الحرضية

والريفية املحيطة التي تقدم الكثري جدا ً من املوارد والخدمات
التي تجعل الحياة الحرضية ممكنة ،والحاجة إىل التماسك
املجتمعي والروابط االجتماعية.646
ومع تحرك الحكومات والجهات الرشيكة لها عىل مسار
التحول إىل املدن املالئمة للعيش فيها ،يجب عليها أن تسعى إىل
اإلزالة الكاملة القرتان النمو بالتدهور البيئي وأيضا ً بعدم
املساواة الذي يجتاح الكثري من املدن اليوم .وينبغي ملتخذي
القرارات املتعلقة باملناطق الحرضية األخذ بجوهر خطة عام
 2030وضمان أال يرتك أحد خلف الركب يف مدنهم وبلداتهم.
وذلك يعني إيالء األولوية للتنمية املنارصة للفقراء ولتوفري
إمكانية الحصول عىل فرص العمل الالئق ،والخدمات العامة
الفعالة ،والرعاية الصحية الجيدة ،والتعليم ،وخدمات مياه
الرشب املأمونة والرصف الصحي ،واألطعمة املغذية ،والنقل
املوثوق ،واألماكن العامة اآلمنة والجذابة للجميع برصف النظر
عن الجنس ،والعمر ،والقدرة واالنتماء اإلثني .647وينبغي تنفيذ
التخطيط الحرضي عىل نحو شامل للجميع ،مع إيالء اهتمام
خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون يف أحياء عشوائية،
والالجئني واألشخاص ذوي اإلعاقة .648وستتغري طبيعة
التخطيط الحرضي تبعا لحجم املدن وظروف فرادى املدن،
حيث تواجه املدن الثانوية تحديات تتعلق باالفتقار النسبي
للموارد (انظر اإلطار .)30-2
وهناك تباينات إقليمية .ففي البلدان املتقدمة ،بوسع
الحكومات املحلية ،واملؤسسات التجارية ،ومنظمات املجتمع
املدني واألفراد استخدام مجموعة من األدوات يف مجاالت
السياسات واالقتصاد واالتصاالت لتعزيز أنماط االستهالك
واإلنتاج املستدامة .وسيتسم باألهمية كل من االستخدام الجيد
والتخطيط لألرايض ،ونظم النقل العام الفعالة يف املناطق
الحرضية بما يف ذلك التنقل النشط (امليش وركوب الدراجات)،
والزيادة الرسيعة يف الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام
الطاقة ،وتعزيز املؤسسات التجارية والوظائف املستدامة
واملزودة باإلمكانات التكنولوجية .وال يزال القضاء عىل الفقر
بجميع أبعاده يشكل أولوية عليا يف البلدان النامية ،وسيسعى
أيضا ً متخذو القرارات يف بلدان الجنوب إىل الحصول عىل
فرص اتباع مسار جديد محوَّل للتنمية يتجنب األخذ بنهج
“النمو اآلن والتنظيف الحقاً” الذي ميّز الكثري من التنمية
652 651 650 649
الحرضية يف الشمال.

التحوالت
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اإلطار 30-2
نمو املدن يف املستقبل

١٠٠

بحلول عام  ،2030يتوقع أن يضم العالم  43مدينة كربى (أي مدن يزيد عدد سكانها عىل  10ماليني نسمة).
وستكون تسع من املدن الضخمة العرش الجديدة التي ستضاف من اآلن وحتى ذلك الحني يف العالم النامي .649غري
أن أغلبية سكان املناطق الحرضية يف املستقبل لن تعيش يف املدن الضخمة ذات املوارد الجيدة ،بل باألحرى يف مدن
ثانوية ومناطق أخرى ليس لها حدود واضحة املعالم وليس فيها بنى تحتية كافية .ويف حني يعيش شخص من كل
ثمانية أشخاص تقريبا ً يف  33مدينة من املدن الضخمة ،يقيم ما يقرب من نصف سكان املناطق الحرضية يف العالم
يف مستوطنات يقل عدد سكانها عن  500 00نسمة أو يف مدن ثانوية .650وعىل الرغم من أن املدن الكبرية ،بصفة
عامة ،ذات موارد جيدة أكثر من نظرياتها األصغر حجما ً وأقوى اقتصاديا ً مقارنة بها ،تظهر دراسات أجريت يف اآلونة
األخرية أن حجم املدن ال يحدد مصريها .وقد خلص تقرير صادر عن البنك الدويل عن املدن ذات القدرة التنافسية إىل
أن عددا ً من املدن الثانوية بني العديد من املدن الكربى من حيث نمو فرص العمل ،واإلنتاجية واالستثمار األجنبي
املبارش .وتشمل تلك املدن ،سالتيّو ،املكسيك؛ ومكناس وطنجة ،املغرب؛ وكوامباتور ،الهند؛ وغازي عنتاب ،تركيا؛
وبوكارامانغا ،كولومبيا؛ وأونيتشا ،نيجرييا؛ وتشانغشا ،الصني.652 ،651

البنى التحتية والتخطيط لزيادة القدرة عىل الصمود
توفر البنى التحتية حالة توضيحية .وكما ذكر أعاله ،ستلزم
كميات هائلة من االستثمارات يف البنى التحتية يف السنوات
املقبلة من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة .ولنئ كان
تحديث البنى التحتية “الرمادية” يف الغرب أمرا ً بالغ األهمية،
ثمة فرص يف العالم النامي لتحقيق قفزات نوعية تتخطى النهج
القديمة املتمثلة يف االستخدام الكثيف للموارد فيما يتعلق بالبنى
التحتية لألخذ بخيارات مستدامة مراعية للبيئة ومزودة
باإلمكانات التكنولوجية .654 ،653وخلصت الهيئة الحكومية

اإلطار 31-2
فرص التنمية الحرضية يف البلدان النامية غري الساحلية

الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أن املدن الثانوية يف البلدان النامية
توفر يف سياق تطورها فرصا ً واعدة للغاية التباع مسارات
مستدامة ،من خالل االستثمارات يف البنى التحتية والتصميم
الحرضي للنهوض بالتخفيف من آثار تغري املناخ ،واإلدماج
االجتماعي وقابلية العيش فيها (انظر اإلطار .655)31-2
وينبغي أن تشكل إتاحة إمكانية الوصول للجميع ،برصف
النظر عن السن أو القدرة ،من خالل التقيد بمبدأ التصميم
658 657 656
العام ،أولوية يف كل عمليات التخطيط للبنى التحتية .

657

تعاني البلدان النامية غري الساحلية من عدد من مواطن الضعف ،ينبع العديد منها من بعدها عن مراكز األسواق
العاملية الرئيسية وعن الطرق التجارية القائمة عىل املحيطات .ويتسم االستثمار الدويل يف البلدان النامية غري الساحلية
تقليديا ً بأنه منخفض نسبياً ،ونتيجة لذلك كثريا ً ما يتأخر تطوير البنى التحتية يف املدن يف البلدان النامية غري
الساحلية خلف الكثري من املدن األخرى املماثلة من حيث الحجم والسكان .658ويتسبب ذلك يف نشوء عقبات تعرتض
سبيل النمو والنهوض بالبلدان النامية غري الساحلية عىل مر السنني ،وهو ما يمنحها هي ورشكاءها حوافز إضافية
عىل العمل لتجنب البنى التحتية “الرمادية” القائمة عىل أنواع الوقود األحفوري والسيارات التي يتسم بها العديد من
املدن األكثر تقدماً.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ويف رواندا ،تعاونت الحكومة وقيادات املؤسسات التجارية لبناء العاصمة كيغايل لتصبح مدينة ذكية ومالئمة
للعيش فيها .وأطلقت الحكومة منصة  Iremboبحيث يتمكن املواطنون من الوصول إىل السجالت العامة ،وطلب
شهادات امليالد وتحديد مواعيد للفحوص للحصول عىل رخص القيادة باستخدام اإلنرتنت .ويف إطار رشاكة مع
رشكتني عامليتني يف مجال التكنولوجيا ،هما  Nokiaو  ،SRGتقوم املدينة بنرش أجهزة استشعار متطورة للمساعدة
يف إدارة النفايات والخدمات العامة .وتجعل املصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية ونظم النقل العام الفعالة
املدينة أكثر أمانا ً وأيرس وصوال ً للسكان بالتزامن مع كبح تلوث الهواء وبصمة الكربون .ويف الوقت نفسه ،يجري
تعزيز الروابط  -عىل األقل الروابط اإللكرتونية  -بني املناطق الريفية والحرضية يف رواندا مع توسيع التغطية
بالنطاق العريض إىل املناطق الداخلية ،ويعود الفضل يف ذلك جزئيا ً إىل إقامة رشاكة بني الحكومة واالتحاد الدويل
لالتصاالت .وتؤدي إمكانية االتصال اإللكرتوني تلك ،جنبا ً إىل جنب مع االستخدام املتزايد للسجالت الصحية
الرقمية ووظائف التطبيب عن بعد ،إىل تقليص الفجوة بني نوعية الحياة يف املناطق الحرضية واملناطق الريفية.
وال تزال التحديات قائمة ،بطبيعة الحال ،بما يف ذلك كون أسعار املنازل يف بعض األحياء الجديدة ال تزال بعيدة
جدا ً عن متناول أغلبية سكان املدينة .ومع ذلك ،تبني تنمية كيغايل اإلمكانية التي تتسم بها املدن التي تبدأ من بنى
تحتية وخدمات متخلفة لتحقيق قفزات نوعية تنتقل بها إىل عرص من الخدمات الكفؤة القائمة عىل اإلمكانات
التكنولوجية ونوعية الحياة األفضل.

١٠١

وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املوقع الجغرايف نفسه للبلدان غري الساحلية ،الذي ما فتئ يشكل مصاعب للمدن فيها ،قد
يوفر فرصا ً أيضاً .وتجذب املدن يف منغوليا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،عىل سبيل املثال ،االستثمار يف البنى
التحتية من الصني ورشكاء آخرين بسبب موقعها االسرتاتيجي عىل طول مسار مبادرة الحزام والطريق .ويمكن أن
توفر هذه الدول النامية غري الساحلية ،بوصفها من بلدان املرور العابر الهامة ،أسبابا ً قوية لالستثمار املجدي يف
البنى التحتية املستدامة للنقل ضمن تلك الدول وفيما بني مدنها الكربى.

ويتعني عىل الحكومات نرش مختلف األدوات التي نوقشت
أعاله بطريقة متكاملة واسرتاتيجية إذا كانت راغبة يف اتخاذ
قرارات فعالة بشأن االستثمار يف البنى التحتية والتخطيط
الحرضي .وبوسع الحكومات الوطنية أن تدعم التنمية الحرضية
املستدامة ،ليس فقط عن طريق إتاحة األخذ بالالمركزية يف
تحمل املسؤوليات عن توجيه هياكل الحوكمة فحسب ،بل أيضا ً
عن طريق االستثمار يف املدن الصغرية والثانوية ،وتشجيع
أنماط التنمية املتعددة املراكز ،التي يعيش ويعمل الناس وفقا ً
لها يف مراكز ذات استخدامات مختلطة مرتابطة عن طريق
النقل العام الفعال وامليسور االستخدام .660 ،659ويتعني عىل
الحكومات أيضا ً االستثمار يف نهج مبتكرة إزاء البناء والتصنيع
للنهوض بالتنمية االقتصادية وتوسيع فرص كسب العيش مع
السعي إىل تحقيق خطة عام  2030ككل.
ومع ارتفاع ثمن البنى التحتية وطول عمرها وتأثريها
املبارش يف حياة املواطنني ،يتعني عىل اإلدارات البلدية الدخول يف
مجموعة متنوعة من الرشاكات عند الرشوع يف تلك املشاريع.
ويتسم التخطيط الشامل والتشاركي باألهمية البالغة ،وهو هام

بوجه خاص لضمان حصول الفئات السكانية الضعيفة عىل
فرصة للتعبري عن رأيها .ويمكن أن يوفر تعزيز استخدام املواد
املحلية بديالً اقتصاديا ً ومرنا ً الستخدام مواد البناء املعتادة.
ويمكن للقطاع الخاص أن يكون رشيكا ً أساسيا ً يف املشاريع
املستدامة ،ويمكن للحكومات أن تستخدم الرضائب وغريها من
الحوافز اإليجابية لتحفيز مشاركة املؤسسات التجارية.662 ،661
ولكن ال مناص من أن تدخل حكومات املدن يف رشاكات مع
القطاع الخاص بمعايري واضحة وتصميم عىل إقامة أشكال
ذكية من التعاون تعود باملنفعة املتبادلة عىل أطرافها ،مع
ضمان أن توضع احتياجات مواطنيها يف الصدارة .والتمويل
املختلط ليس حالً سحرياً ،وال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل،
التي قد ال تكون قادرة عىل توفري ضمانات إىل الرشكات الخاصة
بتحقيق أرباح يف الحدود الزمنية القصرية نسبيا ً التي تعمل
وفقها عادة .663ومع أخذ ذلك يف االعتبار ،ينبغي للبلدان املانحة
ومصارف التنمية وغريها من املؤسسات املالية أن تحافظ عىل
مستوى عال من االلتزام بتمويل مشاريع البنى التحتية
الحرضية يف العالم النامي.
التحوالت

وبشكل عام ،يتعني أن تتمحور األدوات االقتصادية الالزمة
للنهوض بالتنمية املستدامة بالرشاكة مع القطاع الخاص حول
مفهوم تسعري العوامل الخارجية السلبية بشكل دقيق
باإلضافة إىل الفوائد اإليجابية .فعىل سبيل املثال ،من األهمية
بمكان أن تحسب التكاليف البيئية الحقيقية لعمر املبنى
بكامله ،الذي يمكن أن يتوقف جزئيا ً عىل مواد البناء املستخدمة

(انظر اإلطار  .664)32-2ويمكن للحكومات أن تستخدم
أدوات مثل أداة حساب “صايف القيمة الحالية املزيد” لتقدير
التكلفة والقيمة الحقيقيتني للمشاريع الرأسمالية عن طريق
إدماج اآلثار غري املحددة التكاليف عادة ،من قبيل التدهور
البيئي وانبعاثات الكربون ،باإلضافة إىل الفوائد مثل القدرة
ً666 665
عىل الصمود بيئيا .

اإلطار 32-2
تسخري التكنولوجيا ألغراض االستدامة يف صناعة اإلسمنت

١٠٢

الخرسانة هي املادة األكثر إنتاجا ً يف العالم حيث يُنتج  4.2باليني طن منها يف السنة ،ويأتي معظم الطلب ملشاريع
البناء يف االقتصادات الرسيعة النمو واالقتصادات الناشئة .ويجعل ارتفاع حجم اإلنتاج من صناعة اإلسمنت العاملية
أحد أكرب منتجي غاز ثاني أكسيد الكربون ،حيث تستأثر بخمسة إىل عرشة يف املائة من االنبعاثات العاملية.
ويف قطاع التشييد باستخدام األخشاب ،يُحتفظ بالكربون املحتجز يف األشجار يف اإلنشاءات واألثاث لفرتة طويلة،
ّ
ويغي مجمل األثر البيئي لصناعة البناء بشكل إيجابي .ويحد استخدام األخشاب
مما يخفض من بصمة الكربون
من بصمة الكربون التي تخلفها صناعة البناء عند تقييم كامل دورة حياة األخشاب من املادة الخام إىل التصنيع
واالستخدام وإعادة االستعمال .ويمكن استخدام الخشب أو الخشب الصمغي كمادة لبناء الواجهات واألطر يف
املنازل املنفصلة بل وأيضا ً يف كتل الشقق املتعددة الطوابق .فعىل سبيل املثال ،تقوم رشكات فنلندية وسويدية
بتطوير تكنولوجيات األخشاب اإلنشائية بشتى أنواعها التي تتيح البناء باستخدام عنارص كبرية يف ظروف يجري
التحكم بها.666
ولكن فيما يتعلق بالكثري من أعمال البناء يف املناطق الحرضية ،يتمثل البديل األكثر قابلية لالستخدام يف اإلسمنت،
وينبغي من ثم أن تركز الحلول الناجعة عىل الحد من االنبعاثات الناشئة عن إنتاج اإلسمنت .ويصنع اإلسمنت
البورتالندي التقليدي بتسخني الحجر الكليس املطحون والغضار إىل درجة حرارة قدرها  1 400درجة مئوية و1 500
درجة مئوية إلنتاج عقيدات الكلينكر ،التي تطحن بعدئذ وتخلط مع مواد أخرى إلنتاج اإلسمنت .ويتسم إنتاج الكلينكر
بكثافة استخدام الطاقة وكثافة إنتاج ثاني أكسيد الكربون .ويُط َلق أيضا ً أثناء اإلنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي
يدخل يف تركيب الحجر الكليس.
وقد طور فريق أبحاث مشرتك من الكلية التقنية االتحادية يف لوزان يف سويرسا ( ،)EPFL Switzerlandومعهدي
دلهي ومدراس الهنديني للتكنولوجيا ،ومؤسسة التكنولوجيا والعمل من أجل نهضة الريف التابعة ملؤسسة بدائل
التنمية ( )Development Alternatives/TARAواملعهد الكوبي ألبحاث العقاقري وتطويرها (Centro de
 )Investigación y Desarrollo de Medicamentosنوعا ً من اإلسمنت املصنوع من الحجر الكليس والغضار
املحروق .ويقلل هذا النوع الجديد من اإلسمنت من محتوى الكلينكر يف اإلسمنت بنسبة  50يف املائة .ويُنتج الغضار
عند درجة حرارة أقل وال يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل أحد مكوناته .ويُستخدم الحجر الكليس كما هو
من دون أن يحرق .ونتيجة لذلك ،تقل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة  30يف املائة عن االنبعاثات التي
تطلق أثناء صنع اإلسمنت التقليدي .واستخدام اإلسمنت املصنوع من الحجر الكليس والغضار املحروق بدال ً من
اإلسمنت التقليدي يمكن أن يوفر ما يصل إىل  400مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا ً بحلول عام
 .2050ويعادل هذا املبلغ كل االنبعاثات السنوية لفرنسا أو واحد يف املائة من االنبعاثات العاملية.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ويبدي اإلسمنت املصنوع من الحجر الكليس والغضار
املحروق خصائص أداء مشابهة جدا ً لإلسمنت التقليدي بل
يتفوق عليه يف بعض الجوانب من قبيل املقاومة ملركبات
الكلوريد والقلويات التي يمكن أن تسبب “رسطان الخرسانة”.
وألن إنتاج اإلسمنت املصنوع من الحجر الكليس والغضار
املحروق يستهلك كمية أقل من الطاقة فهو أرخص أيضا ً بحوايل
 25يف املائة ،ويمكن أن تعجل الحكومات باإلنتاج باستخدام
الحوافز الرضيبية.
ومفهوم تحصيل قيمة األرايض متجذر يف الفكرة القائلة بأن
املستفيدين غري املبارشين من التحسينات يف النقل وغريه من

اإلطار 33-2
عدم ترك أي أحد خلف الركب :ثالثة أمثلة يف مجال النقل

البنى التحتية ينبغي أن يتحملوا قسطا ً من التكاليف واملخاطر.
وقد أدمَ ج مرشوع السكك الحديدية كروس ريل يف لندن ،عىل
سبيل املثال ،التمويل من القطاعني العام والخاص لبناء بنية
تحتية جديدة للسكك الحديدية ،وذلك جزئيا ً ألن أوساط األعمال
التجارية رأت أن املرشوع سيعود بالفائدة عىل محصلة أرباحها
عن طريق تحسني حالة النقل يف املدينة .667وبصورة أعم،
تشكل األنظمة واملعايري املتعلقة باألرايض بعض أقوى األدوات
التي يملكها متخذو القرارات عىل املستوى البلدي لتوجيه
669 668
التنمية الحرضية عىل مسار مستدام .
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تتمثل إحدى الوسائل الحاسمة لفك اقرتان النمو الحرضي بتزايد التدهور البيئي يف استخدام نظام نقل عام
متطور ينطوي عىل خياري النقل الجماعي الفعال و“التنقل النشط” املتسم بالجاذبية (امليش وركوب الدراجات).
ويعزى  60يف املائة من االنبعاثات املتصلة بالنقل إىل السيارات الخاصة عىل الرغم من أنها ال تمثل سوى ثلث مجموع
السفر يف املناطق الحرضية ،ويعني ذلك ،إىل جانب االكتظاظ والوفيات الناجمة عن حوادث املرور ،أن املدينة التي
يهيمن فيها النقل بالسيارات ال تتوافق مع تحقيق خطة عام  .2030وتتخذ املدن نُهجا ً متكاملة إزاء نظم النقل فيها،
حيث ِ
تدمج التكنولوجيا ،وتشجع السلوكيات املستدامة وتتخذ قرارات طويلة األجل يف مجايل الحوكمة والتمويل.
إدارة التنمية املستدامة يف الربتغال  -وضع مركز الهندسة وتطوير املنتجات يف الربتغال نظام  ،mobi.meوهو
حل إلدارة أفضل وأكثر استدامة للتنقل يرصد االنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون يف الوقت الحقيقي .ومن خالل
العمل بالتعاون مع السلطات املحلية واملجتمعات املحلية ،يتيح نظام  mobi.meللجهات القائمة بإدارة املدينة رصد
وتشجيع سلوكيات التنقل التي تتسم بقدر أكرب من االستدامة وتساعد املستخدمني عىل أن يصبحوا أكثر وعيا ً ببصمة
الكربون التي يرتكونها.
الحافلة الليلية الذكية يف جمهورية كوريا  -حافلة آخر الليل هي خدمة نقل بالحافالت ضمن املدن أثناء الليل يف
سول تعمل من منتصف الليل إىل الساعة الخامسة صباحاً .وقد صممت مدينة سول الكربى ،بالرشاكة مع رشكة ،KT
املسارات املثىل للحافالت الليلية باستخدام البيانات الضخمة .وجمعت رشكة  KTبيانات عن مكاملات الهواتف املتنقلة
السابقة ورحالت سيارات األجرة يف جميع أنحاء املدينة للحصول عىل تصور لنمط تحرك املواطنني عىل خريطة.
وتتيح نظم املعلومات املتصلة بالشبكة داخل املركبات مراقبة شاملة لعمليات الحافالت وإجراء تعديالت تتسم
بالكفاءة عىل الفرتات التي تفصل بني الرحالت ،مع تزويد املستخدمني والسائقني بمعلومات آنية عن حالة التشغيل.
وقد صممت حافلة آخر الليل لتلبية احتياجات املتنقلني من أعمالهم وإليها يف آخر الليل وتخفيف األعباء املالية عن
الفئات املحرومة اقتصادياً ،مثل أصحاب األعمال التجارية الصغرية العاملني لحسابهم الخاص.
خدمة حافالت النقل الرسيع يف جنوب أفريقيا  -تقود جوهانسربغ النقل الحرضي املستدام يف أفريقيا باستخدام
نظام ريا فايا للنقل الرسيع بالحافالت ( ،)Rea Vaya Bus Rapid Transitوهو أول نظام كامل يف القارة للنقل
الرسيع بالحافالت .ويتمثل أحد األهداف الرئيسية يف إتاحة إمكانية الوصول للمجتمعات املهمشة ،وال سيما املناطق
املنخفضة الدخل التي ال تزال تتعاىف من فرتة الفصل العنرصي .ويف األجل الطويل ،تأمل املدينة يف الوصول إىل أكثر
من  80يف املائة من السكان وتحفيز النمو االقتصادي ،وإيجاد الفرص واإلدماج .ويهدف نظام ريا فايا أيضا ً إىل
خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار  1.6مليون طن بحلول عام  ،2020مع انتقال الناس من استعمال
السيارات الخاصة وسيارات األجرة إىل استعمال الحافالت.
التحوالت
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َ
الناس  -وليس املؤسسات
تضع املدن املالئمة للعيش فيها
التجارية وال أنماط النقل بالسيارات  -يف صميم جميع القرارات
املتعلقة بالتخطيط .وسيتيح االستثمار يف التخطيط والتصميم
الحرضيني للمدن يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية امليض
قدما ً عىل نحو اسرتاتيجي ،مع إعطاء األولوية لنظم املياه،
والنفايات والنقل (انظر اإلطار  )33-2والطاقة ذات الجودة
العالية واالقتصاد يف استهالك املوارد .وتتخذ الحكومات الوطنية
واإلدارات البلدية القرارات املتعلقة باستخدام األرايض
والتخطيط املكاني لتعزيز الروابط بني املدن واملناطق شبه
الحرضية املحيطة بها ،مع االعرتاف بالدور الهام الذي تؤديه
املدن الثانوية ،عىل سبيل املثال ،يف ربط املزارعني بأسواق
املدخالت واملخرجات ،والعمل بمثابة مراكز لوجستية لنقل
البضائع .ويمكن للمدن من ثم أن تشجع عىل تنويع االقتصادات
يف البلدان النامية وتعزيز سبل كسب الرزق ونوعية الحياة
للمواطنني الحرضيني وشبه الحرضيني والريفيني.670
ويف إطار هذا النهج ،بوسع الحكومات املبتكرة ،والقطاع
الخاص امللتزم واملواطنني النشطني العمل معا ً لتعزيز إدماج
املتنزهات يف النشاط املديني ،أي إقامة صلة وثيقة بني البرش
والطبيعة من أجل حماية التنوع البيولوجي ،وتعزيز صحة
اإلنسان ورفاهه ،وتعزيز القدرة عىل تحمل تغري املناخ.
وتتصور أفكار إدماج املتنزهات يف النشاط املديني
واالستقالب الحرضي املدن باعتبارها نظما ً إيكولوجية ،حيث
ينخرط البرش والعالم الطبيعي يف عملية من األخذ والعطاء
واألخذ مرة أخرى ،وكل ذلك يف إطار مستدام .671وعن طريق
التفكري يف املدينة باستخدام هذه املصطلحات ،سيعطي متخذو
القرارات األولوية للطاقة املتجددة املنخفضة انبعاثات الكربون
أو التي ال ينبعث منها الكربون ،وكفاءة استخدام املياه ،بما يف
ذلك إعادة استخدام وإعادة تدوير املياه املستعملة النظيفة
نسبياً ،واإلنتاج الغذائي املحيل واملستدام.673 ،672
والحلول القائمة عىل الطبيعة ،مثل الحفاظ عىل األرايض
الرطبة واملساحات الخرضاء لدعم إمدادات املياه ،وتنظيم
جريان مياه األمطار وتنظيم درجة الحرارة يف املدن ،يمكن أن
تكون بديالً عن الخيارات التي تستهلك قدرا ً أكرب من الطاقة
واملوارد .675 ،674ويمكن أن توفر املتنزهات ،واألشجار ،والحدائق
يف املناطق الحرضية ،واألنهار واملناطق الساحلية وغريها فوائد
ال تقدر بثمن من حيث سبل كسب الرزق ،وبناء املجتمعات
املحلية ،والصحة البرشية ،واألمن الغذائي والرفاه الروحي،
وكذلك القيمة الجوهرية للطبيعة من أجل الطبيعة.678 ،677 ،676
وتبني الدراسات أن انخفاض مستوى االتصال مع البيئة
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

الطبيعية والتنوع البيولوجي يمكن أن يؤثر سلبا ً عىل الكائنات
الحية الدقيقة التي تعيش بصورة تكافلية مع اإلنسان ،وكذلك
عىل الرفاه العاطفي والنفيس.679
والتنمية التي تركز عىل الناس شاملة للجميع وتشاركية
ومتجذرة يف الثقافة والرتاث املحليني (انظر اإلطار  .)34-2وقد
وجدت الدراسات أن تدابري التكيف مع املناخ التي تستهدف
األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري رسمية أو التي
تتصدى للتلوث الصناعي ،عىل سبيل املثال ،هي األكثر فعالية
إذا شارك املجتمع املدني الحرضي واملجتمعات املحلية األكثر
تعرضا ً للخطر يف اتخاذ القرارات وتنفيذها.681 ،680
ويف املدن يف البلدان املتقدمة والنامية عىل السواء ،تسهم
الجماعات املحلية واملنظمات املدنية يف توفري الخدمات وإمكانيه
الوصول إىل األماكن العامة ونوعيتها ،واالقتصاد املحيل.683 ،682
وعىل سبيل املثال ،يف ساو باولو ويف كثري من املدن األوروبية،
ترشع الجهات الفاعلة املجتمعية يف العناية باألماكن العامة ،ويف
كيتايل ،كينيا ،يقود املواطنون التحول يف ممارسات إدارة
النفايات من أجل الحد من اآلثار الصحية السلبية مع تحسني
فرص كسب الرزق.687 ،686 ،685 ،684
وتعزز التنمية الحرضية التي محورها اإلنسان العالقات
املنصفة والتكافلية مع املناطق شبه الحرضية والريفية املحيطة.
ويدرك كل من الحكومات واملواطنني عىل السواء عىل نحو متزايد
مصلحته الخاصة يف الحفاظ عىل خدمات النظم اإليكولوجية
التي تدعمه .وتوظف مدينة نيويورك ،عىل سبيل املثال،
استثمارات كبرية يف املحافظة عىل مناطق مستجمعات املياه عند
أعايل األنهار التي تعتمد املدينة عليها يف إمداداتها من املياه
العذبة .ويقيم عدد من املدن األفريقية رشاكات مع املجتمعات
املحلية املحيطة بها لدعم املزارع وخدمات النظم اإليكولوجية
التي توفر األمن الغذائي واملوارد األخرى للمناطق الحرضية.
ويف ديربان ،جنوب أفريقيا ،تستثمر الجهات التي تخطط
الستخدام األرايض يف إعادة التحريج يف املناطق شبه الحرضية
املجاورة من أجل التكيف مع تغري املناخ ومن أجل استخدام
األشجار كمنطقة عازلة عن مدفن كبري للنفايات .688وبينت
دراسة حديثة عن املدن األوروبية ومدن شمال أفريقيا الواقعة
عىل شواطئ البحر األبيض املتوسط أن قدرة املناطق شبه
الحرضية عىل توفري خدمات النظم اإليكولوجية الحرضية زادت
يف السنوات العرشين األخرية ملواقع شمال أفريقيا األربعة التي
شملتها الدراسة ولثالثة من أصل ثمانية مواقع أوروبية.689
ويمكن أن تهدد الزيادات املفاجئة يف عدد السكان واألزمات
اإلنسانية بإجهاد النظم القائمة وهي تحتاج إىل التخطيط
واإلدارة االستباقيني والشاملني للجميع (انظر اإلطار .)35-2
692693 691 690

اإلطار 34-2
العمارة التي تجسد الثقافة اإلقليمية وتنهض بأهداف التنمية املستدامة :أمثلة من الرشق األوسط
تشكل العمارة والتصميم تجربة الناس املعيشة من خالل بيئتهم املبنية ،وينظر املمارسون اليوم يف االستدامة من
جميع جوانبها باعتبارها مبدأ مركزياً ،مع تأكيدهم عىل القدرة عىل الصمود ،والتصميم املالئم للمناخ ،وإمكانيه
الوصول وهوية املدينة وتراثها.
وتقدم منطقة الرشق األوسط عددا ً من األمثلة ،إذ تجسد عمارة املنطقة تأثرياتها التاريخية والثقافية والدينية وتسعى
يف الوقت نفسه أيضا ً إىل إيجاد حلول مبتكره للتنمية الحرضية املستدامة تكون متجذرة يف مناخ املنطقة ،ومواد البناء
املستخدمة فيها وطريقه حياة سكانها .ويف لبنان ،يدمج املعماريون املمارسة املحلية لتوجيه املباني لالستفادة من
الرياح السائدة ،ويستخدمون الحجر املحيل الذي يتسم بخصائص التربيد ويصممون املنازل بالتصميم التقليدي
الذي يتألف من قاعة مركزية حول عنرص مائي داخيل وفناء يتيح الوصول إىل جميع الغرف ،مما يحسن دوران
الهواء والتربيد .وأبراج الرياح هي نظم تهوية طبيعية طورت يف الرشق األوسط ،وينطوي استخدام تلك األنواع من
التصاميم التقليدية عىل إمكانية خفض الطلب عىل الطاقة .690وتشجِّ ع السلطات البلدية والوطنية بنشاط عىل الحفاظ
عىل التصميم التاريخي ،وال سيما يف إعادة بناء وسط مدينة بريوت ،وكذلك يف بيبلوس (جبيل) ،والبرتون ،ودير القمر،
ودوما .ويقوم املصممون يف املنطقة أيضا ً بإدماج التصميم العام أو التصميم الشامل للجميع ،وهو مبدأ يهدف إىل
تهيئة بيئة مصممة لجميع الناس ،بغض النظر عن العمر والقدرة .وتلتزم اإلمارات العربية املتحدة ،عىل سبيل املثال،
بتحسني إمكانية الوصول إىل جميع أجزاء الحياة الحرضية وشبه الحرضية ،بما يف ذلك االستجمام ،كما يتضح من
اإلضافة األخرية للممرات الشاطئية املؤدية إىل املحيط التي يتيرس الوصول إليها.692 ،691

اإلطار 35-2
التخطيط الحرضي الشامل للجميع :إدارة املياه يف مخيم الزعرتي
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تصبح تحديات التنمية الحرضية التي تتسم بالصعوبة يف أوقات السلم أكثر تعقيدا ً وصعوبة بكثري يف حاالت النزاع
أو ما بعد النزاع .وقد أنشأ النزاع يف سورية أزمة إنسانية للبلدان املجاورة ،وكثريا ً ما يجد األشخاص الفارون من
الحرب أنفسهم يف مناطق مجهدة مائيا ً عىل نحو شديد .وبعد اندالع الحرب ،عمدت منظمات الالجئني الدولية ورشكاء
آخرون عىل وجه الرسعة إىل إنشاء مخيم الزعرتي الستيعاب النازحني ،ورسعان ما أصبح املخيم رابع أكرب مدينة يف
األردن .وتجاوز حجم السكان قدرة خدمات املياه والرصف الصحي يف املخيم ،ونتيجة لذلك ،انترشت األمراض
برسعة ،شأنها يف ذلك شأن التوترات مع املجتمعات املضيفة ،التي عانت من الضغوط الخاصة بها فيما يتعلق باملياه.
وقامت وزارة املياه والري األردنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة األزمة ،حيث استهلت مشاورة مع أصحاب
املصلحة املتعددين ،بما يف ذلك مجموعات الالجئني واملجتمعات املحلية املضيفة واملنظمات غري الحكومية الدولية
والوكاالت اإلنسانية املتعددة األطراف .ومن خالل التخطيط االسرتاتيجي والشامل للجميع ،قامت الحكومة ورشكاؤها
ببناء آبار جديدة وإعادة تأهيل البنى التحتية القائمة وتحويلها لتلبية أغراض مختلفة ،مما أدى إىل توفري التكاليف
وتقديم خدمات أفضل لسكان املخيم واملناطق شبه الحرضية املحيطة .وتُستكمل خدمات املياه بمحطة لتوليد الطاقة
الشمسية ،بنيت بتمويل من حكومة أملانيا.

التحوالت

شبكات املدن
تؤكد خطة عام  2030أهمية تبادل املمارسات الجيدة يف جميع
األقاليم واملناطق .وباإلضافة إىل “علوم املدن” التي ورد وصفها
أعاله ،يمكن أن يتعلم قادة املدن أحدهم من اآلخر من خالل
املشاركة يف شبكات وائتالفات املدن وغريها من املبادرات.694
فعىل سبيل املثال ،مجموعة املدن األربعني لقيادة العمل املناخي
هي مجموعة مؤلفة من  90مدينة من أشد املدن اكتظاظا ً
بالسكان ،وهي تمثل أكثر من  650مليون شخص وربع
االقتصاد العاملي .وأنشئت املجموعة يف عام  2005للتصدي
لتغري املناخ وقيادة العمل الحرضي الذي يحد من انبعاثات
غازات الدفيئة واملخاطر املناخية مع تعزيز الصحة ،والرفاه
والفرص االقتصادية ملواطنيها الحرضيني.
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وتستند الروابط القائمة بني املدن إىل مجموعة متنوعة من
العوامل .وهي تعتمد عىل األسواق العاملية يف تجارتها ،وهناك
اإلغراء الواضح املتمثل يف تبادل املمارسات الجيدة فيما بني
األقران .وخلصت دراسة حديثة إىل أن العضوية يف واحدة أو
أكثر من الشبكات البيئية تحفز عىل العمل ،ال سيما عندما
تعكس أهداف الشبكات أولويات السياسات العامة القائمة
لرؤساء البلديات وناخبيهم .695وتخلص الدراسة إىل أن املدن
تستفيد من خربات وتجارب املدن القرينة أو املدن الكربى .فعىل
سبيل املثال ،استفادت مدينة بورتالند ،أوريغون ،من خربة
األعضاء اآلخرين يف مجموعة املدن األربعني إلطالق برنامج
للسندات الخرضاء ،وتعلمت شيكاغو ،إلينوي ،من املدن القرينة
يف أوروبا ويف أماكن أخرى أثناء وضع نظام النقل الرسيع
بالحافالت الخاص بها.696
ونشأ العديد من الرشاكات التعاونية الدولية بني حكومات
املدن يف العقدين املاضيني ملعالجة آثار تغري املناخ والتكيف
معه .697ومن خالل اتخاذ إجراءات مشرتكة ،تزيد املدن من
تأثري القرارات املتعلقة بالسياسات ،التي يمكن أن تكمل أو
حتى تكون بديالً عن اتخاذ اإلجراءات ،أو عدم اتخاذ اإلجراءات،
عىل الصعيد الوطني .698وتعهد رؤساء بلديات مدن مجموعة
األربعني ،عىل سبيل املثال ،بأال تستخدم مدنهم سوى الحافالت
التي ال تصدر انبعاثات اعتبارا ً من عام  2025وبأن مساحات
كبرية من مدنهم ستكون بحلول عام  2030خالية من
االنبعاثات .699وتعهدت تسع مدن أفريقية ،هي أكرا ،وأديس
أبابا ،وكيب تاون ،وداكار ،ودار السالم ،وديربان ،وجوهانسربغ،
والغوس وتشواني ،بخفض انبعاثات الكربون إىل الصفر بحلول
عام .7002050
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

وتجد شبكات املدن مجاالت للتجربة املشرتكة وأرضية
مشرتكة للتعلم إحداها من األخرى ،بما يف ذلك بشأن االبتكارات
االجتماعية التقنية وكيفية توحيد أساليب قياس االنبعاثات يف
املناطق الحرضية واإلبالغ عنها .701وتحالف االنتقاالت
الحرضية ،عىل سبيل املثال ،هو رشاكة بني املدن القديمة
الصناعية يف أوروبا ،وأمريكا الشمالية والصني التي تسعى إىل
االنتقال من النظم القائمة عىل أنواع الوقود األحفوري
والصناعات الثقيلة إىل النظم الحرضية املستدامة التي تتسم
بالتنوع والتي تعطي األولوية لسالسل القيمة املحلية وسبل
العيش الكريم ونوعية الحياة لجميع املواطنني .702ويمكن
للعضوية يف شبكات املدن أن توفر أيضا ً موارد هامة ،بما يف ذلك
برامج املساعدة التقنية ،وتبادل دراسات الحاالت اإلفرادية
وغريها من التقارير عن املمارسات الجيدة ،واملؤتمرات وغريها
من فرص التبادل املبارش للخربات بني رؤساء البلديات
واملوظفني من أجل بناء العالقات وحتى تعزيز نوع ما من
املنافسة البناءة .ويف كل عام ،تقوم املفوضية األوروبية ،عىل
َ
العاصمة الخرضاء األوروبية
سبيل املثال ،بتسمية إحدى املدن
703
ملكافأة التنمية الخرضاء واالبتكار .
وفقا ً للقانون الدويل ،تشري املشاعات العاملية إىل أربعة مجاالت
محددة تقع خارج أي والية قضائية وطنية :أعايل البحار،
والغالف الجوي ،والقارة القطبية الجنوبية والفضاء الخارجي.
وتتضمن املناقشات املتعلقة بالتنمية املستدامة وحماية البيئة يف
اآلونة األخرية مشاعات أخرى ،يمكن أن تقع داخل واليات قضائية
وطنية أو إقليمية محددة جيداً ،ولكن وجودها املستمر يقدم
فوائد تتجاوز حدودها .وتشمل تلك املشاعات الغابات املدارية
املطرية ،واألرايض ،والتنوع البيولوجي واملناخ.
ويركز هذا التقرير عىل املشاعات البيئية العاملية املحددة
بذلك املعنى األعم ،التي تضم مختلف املناطق األحيائية والنظم
الواسعة النطاق التي تسهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف
أداء نظام األرض ،ومن ثم يف دعم الحياة ،بما يف ذلك التنوع
البيولوجي ،والغالف الجوي ،واملحيطات ،والغالف الجليدي،
والغابات والغالف املائي .704وتشكل تلك املشاعات مخزونا ً من
رأس املال الطبيعي تتدفق منه فوائد تتقاسمها اإلنسانية يف
كثري من األحيان .وبالنسبة لبعضها ،مثل الغابات ،والحيازات
من األرايض ،قد تتداخل حقوق الحيازة وحقوق االنتفاع ،لكنها
ليست بالرضورة متعارضة مع مفهوم املشاعات .وينبغي أن
تساعد اإلجراءات املتعلقة باملشاعات البيئية العاملية عىل حماية
رفاه اإلنسان وبقاء جميع أنواع الكائنات الحية.

ويتدهور مخزون رأس املال الطبيعي يف الوقت الراهن
بمعدل يتجاوز بكثري معدل تجدده .ويؤدي االستغالل املفرط
للمشاعات البيئية العاملية ،إىل جانب انبعاثات املواد امللوثة
الضارة ،واإلشعاع ،والنفايات واإلفراط يف استخدام املواد
الكيميائية الخطرة ،إىل تغيريات قد ال يمكن الرجوع عنها
ويعرض استقرار نظام األرض للخطر .وتصبح مطالبنا الفعلية
من املشاعات البيئية العاملية ضخمة جدا ً بحيث تؤثر يف نظام
األرض ككل.
ويتطلب تحقيق أهداف التنمية املستدامة أن نحد من الضغط
املمارس عىل تلك املشاعات .ويف الوقت الحارض ،تؤدي التنمية

االقتصادية إىل بصمة بيئية متزايدة باطراد  -وهو اتجاه يجب
عكسه إذا أردنا حماية رفاه اإلنسان ودعم االقتصادات واألعمال
التجارية املستدامة دون تعريض املشاعات العاملية إىل انقراض
جماعي لألنواع الحية ،وإزالة الغابات ،وتدهور األرايض ،وكميات
تصعب إدارتها من النفايات امللقاة أو املنبعثة .وتصل النفايات
الناجمة عن األنشطة البرشية ،بما يف ذلك املواد الكيميائية
الخطرة ،واللدائن والنفايات اإللكرتونية ،إىل مستويات تتجاوز
القدرة االستيعابية لنظام األرض .وبالتايل ،هناك حاجة ملحة إىل
نزع الكربون من منتجات األنشطة البرشية ،وإدارة الكيفية التي
يجري بها استخراج املوارد من املشاعات ،ومدى كفاءة
استخدامها ،والطريقة التي توزع بها وكيفية إدارة النفايات.
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الرسائل الرئيسية
 1يتسم الوصول إىل املشاعات البيئية العاملية (التنوع البيولوجي ،واألرايض ،والغالف الجوي ،واملحيطات) بأهميتهاألساسية ،لكن تلك املشاعات تأخذ بالنضوب والتدهور ،ويرتك ذلك تأثريا ً خارج الحدود الوطنية .وهناك بالتايل
حاجة ملحة إىل معالجة الكيفية التي تستخرج بها املوارد الطبيعية من املشاعات العاملية والكيفية التي تدار بها
النفايات الناجمة عن ذلك.
 2ترتبط املشاعات البيئية العاملية ارتباطا ً جوهريا ً فيما بينها وهي ال تتعلق بالحدود الوطنية .ويعني انتعاشنظام األرض وقدرته عىل الصمود ضمنا ً توقع اآلثار االرتدادية بني املشاعات لتعظيم الفوائد املشرتكة وتقليل
املقايضات عىل الصعيدين العاملي واملحيل .ويجب عىل إدارة املشاعات العاملية أن تعالج رصاحة الظلم البيئي ،عن
طريق تجنب االستخدام غري املتكافئ للموارد وإصالح الرضر الذي نجم عن ذلك حتى اآلن ،من خالل مجموعة متآلفة
من التدخالت التقنية واملالية والسياسية.
 3يتدهور حاليا ً املخزون من رأس املال الطبيعي الذي توفره املشاعات البيئية العاملية بما يتجاوز معدل تجدده وهويفتقر إىل التقييم السليم من األسواق والسياسات العامة .ويتوقف الوصول العادل إىل املشاعات العاملية ،الذي يمكن أن
يحد من أوجه عدم املساواة ،عىل الحوكمة العاملية وكذلك عىل مجموعة كبرية من اإلجراءات عىل جميع املستويات.
 4بوسع السياسات الرامية إىل حماية املشاعات البيئية العاملية أن تتناول السلوكيات التي يصعب تغيريها يفاالقتصادات وأنماط العيش من خالل الحوافز ،والرضائب واألنظمة ،من قبيل آليات الفرض التدريجي للرضائب عىل
الكربون .ويمكن إلحداث تحوالت بنيوية يف سلوكيات االستهالك من خالل كل من الحوافز االقتصادية والتنظيمية
والتحوالت الثقافية للقواعد واملمارسات أن يسهم أيضا ً يف حماية املشاعات العاملية.
 5تتسم االتفاقات العابرة للحدود الوطنية بأهميتها األساسية لحماية املشاعات ،ويمكن لإلدارة التكيفية التيتشمل مجموعة واسعة النطاق من املؤسسات والجهات صاحبة املصلحة أن تساعد عىل كفالة إدارتها املستدامة.
ويمكن لدبلوماسية العلوم أن تزيد من تعزيز حماية املشاعات العاملية وتساعد عىل إقامة الرشاكات من أجل حل
النزاعات ومن أجل اإلدارة املستدامة للمشاعات.

التحوالت

الشكل 15-2
بقاء اإلنسان واملشاعات العاملية

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
 ٢٥ﰲ املﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض
)ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ١ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻮع أﺣﻴﺎﺋﻲ(،
ﻛﺜري ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ

ﻳﻘﺘﻞ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
 ٨ﻣﻼﻳني ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

٨

٢٥
ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
٪

ﰲ ﻃﻮر اﻻﻧﻘﺮاض

ﻣﻼﻳني ﺷﺨﺺ
ﻳﻤﻮﺗﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

ﻳﺠﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٥٠
ﻹﺑﻘﺎء اﻻﺣﱰار اﻟﻌﺎملﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود  ١٫٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

١٠٨

اﻷراﴈ

٣٣

٪

 ٧٥ﰲ املﺎﺋﺔ ﻣﻦ املﺤﺎﺻﻴﻞ
ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﻘﺪان املﻠﻘﺤﺎت

٧٥
ﻣﻦ املﺤﺎﺻﻴﻞ
٪

ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ

املﺤﻴﻄﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﺸﺔ  ٦٠ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺻﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك ﻋﲆ املﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﻣﻦ اﻷراﴈ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺰراﻋﺔ

٢٠

٪

ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض املﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أﺑﺪى
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ﺑني ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٨و ٢٠١٣
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٪

ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت

 1-10-2العقبات
فقدان التنوع البيولوجي
يؤدي تنوع األنواع الحية عىل األرض ويف املحيطات دورا ً رئيسيا ً

يف النظم اإليكولوجية وفيما تقدمه من خدمات .غري أن تقرير
املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لعام  2019يحذر من
أن متوسط حوايل  25يف املائة من األنواع الحية يف املجموعات
الحيوانية والنباتية املقيمة معرض للخطر ،مما يشري إىل أن نحو
 1مليون نوع حي يواجه بالفعل خطر االنقراض ،كثري منها
ضمن عقود ،ما لم تتخذ إجراءات للتخفيف من شدة عوامل
فقدان التنوع البيولوجي .705ومن دون اتخاذ تلك اإلجراءات،
سيزداد تسارع املعدل العاملي النقراض األنواع الحية ،وهو
معدل يفوق بالفعل ما ال يقل عن عرشات إىل مئات أمثال املعدل
الوسطي املحسوب عىل مدى الـ  10ماليني سنة املاضية.
وترتاجع وفرة الكثري من األنواع الحية التي تقوم بتلقيح
النباتات ،أو تتهددها املخاطر الناجمة عن استخدام املواد
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،
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٪

ﻣﻦ املﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
ﻳُﺼﻄﺎد ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏري ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

٥٠

٪

ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎب املﺮﺟﺎﻧﻴﺔ
ُﻓﻘﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٨٧٠

٦٠

ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺻﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك
ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﲆ املﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

الكيميائية والتوسع الزراعي ،مما يعرض إنتاج  75يف املائة من
محاصيلنا الغذائية للخطر .وعىل الصعيد العاملي ،تتالىش
أصناف وسالالت محلية من النباتات والحيوانات املدجَّ نة.
ويشكل فقدان التنوع املذكور ،بما يف ذلك التنوع الجيني ،خطرا ً
كبريا ً عىل األمن الغذائي العاملي عن طريق تقويض قدرة الكثري
من النظم الزراعية عىل مقاومة املخاطر التي تتهددها من قبيل
اآلفات ،ومسببات األمراض وتغري املناخ .ويُدفع ذلك الفقدان
الذي لم يسبق له مثيل للتنوع البيولوجي بعدد من العوامل
املتشابكة ،بما يف ذلك تغري املناخ ،واإلفراط يف استغالل املوارد،
والتلوث الكيميائي ،وتجزئة األرايض ،واألنواع الحية الغازية،
والصيد غري املرشوع والتخلص من اللدائن .ومن املرجح أن
معظم أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي لعام  2020لن تتحقق،
عىل الرغم من أن دعم الحفاظ عىل فضاء عمل آمن 706وحمايته
لألجيال املقبلة يتسم بأهمية أساسية لتحقيق التنمية املستدامة.
ويتحكم التفاعل بني الكائنات الحية عىل هذا الكوكب ونظام
املناخ الطبيعي بحالة البيئة العاملية عموماً ،بحيث إن فقدان
التنوع البيولوجي يحد من قدرة املحيط الحيوي عىل الصمود،

وهو أمر ال غنى عنه من أجل الحفاظ عىل الظروف املناخية التي
نتمتع بها عىل األرض .707وتحد حاالت االنقراض من التنوع
الجيني يف الغالف الجوي ،ومن ثم قدرة وظائف املحيط الحيوي
عىل الصمود يف ظل تغري الظروف املناخية .ولم يسبق للوترية
التي يجري بها فقدان التنوع البيولوجي حاليا ً مثيل ،حيث
يتعرض يف الوقت الراهن  1مليون نوع من األنواع الحية ،أو 25
يف املائة من الحيوانات والنباتات املقيمة ،لخطر االنقراض يف
العقود القادمة.
الرضر الذي يلحق بالغالف الجوي
يشكل تغري املناخ ،وتلوث الهواء ،واستنفاد طبقة األوزون يف
السرتاتوسفري ،وامللوثات العضوية الثابتة التحديات الرئيسية
األربعة التي تؤثر يف حالة الغالف الجوي ،وهي تخلف آثارا ً
ضارة كبرية عىل النظم اإليكولوجية البحرية واألرضية .ويعطل
تغري املناخ بسبب األنشطة البرشية دعم النظم اإليكولوجية
وتنظيمها وتوفري خدماتها مع زيادة شدة األخطار مثل الحرارة
الشديدة ،واألمطار الغزيرة ،والفيضانات ،واالنهياالت األرضية،
وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف .وقد تنشأ اإلصابات
املرضية واألمراض وتنترش بصورة أرسع مع تغري املناخ،
وال سيما عندما تقرتن بالحراك البرشي .وأقل البلدان نموا ً
والدول الجزرية الصغرية النامية يف املناطق املدارية هي األكثر
احتماال ً ألن تعاني من اآلثار التي ال رجعة عنها لتغري املناخ
مقارنة بالبلدان األخرى ،416وهي ذات قدرة أقل عىل التأهب
واالستجابة .وتشري التقديرات املتحفظة إىل أن ميزانية قدرها
 420جيغاطن من غاز ثاني أكسيد الكربون تقابل احتماال ً
بنسبة  66يف املائة لقرص االحرتار عىل  1.5درجة مئوية،
وتتجاوز احتياطيات النفط املعروفة تلك امليزانية إىل حد بعيد.
ويمثل تلوث الهواء أحد أعىل املخاطر الصحية عىل الصعيد
العاملي ،ال سيما يف املدن الرسيعة النمو يف البلدان النامية .ووفقا ً
ملنظمة الصحة العاملية ،يقتل تلوث الهواء داخل البيوت
وخارجها ما يقدر بنحو  8ماليني شخص سنوياً ،وكما ذكر
أعاله ،يتنفس  91يف املائة من سكان العالم هواء تتجاوز
امللوثات فيه املعايري املحددة لها يف املبادئ التوجيهية ملنظمة
الصحة العاملية .والبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل هي
موطن ألكثر من  90يف املائة من الوفيات التي تعزى إىل تلوث
الهواء .ويف املدن الواقعة يف املناطق الباردة ،حيث ثمة طلب
مرتفع عىل الطاقة ألغراض التدفئة ،ينبغي إيالء اهتمام خاص
لألبخرة املنبعثة من املواقد غري الفعالة ،وال سيما يف املدن
الواقعة يف األودية حيث تبقي درجات الحرارة املنخفضة الهواء

امللوث محجوزا ً فوق السكان الحرضيني .ويف البلدان النامية،
يتزايد الكربون األسود الناتج عن االحرتاق غري الكامل للوقود
األحفوري والكتل األحيائية مع استغالل البرش للموارد الحرجية.
ويؤدي الكربون األسود ،جنبا ً إىل جنب مع الزيادات يف تواتر
وشدة الحرائق اإلقليمية ،دورا ً حاسما ً يف تفاعل الطبقة
الحدودية للهباء الجوي مع الكوكب والتفاعل اإلضايف لتلوث
الهواء القريب من سطح األرض يف معظم املدن الضخمة.
التغريات يف املحيطات
تحتاج املحيطات إىل حماية عاجلة للمحافظة عىل دورها
املحوري يف توفري الخدمات التنظيمية والتموينية التي تدعم
بدورها معظم أهداف التنمية املستدامة األخرى .ويمكن لتأمني
املحيطات أن يوفر الغذاء وسبل العيش للناس مع الحفاظ عىل
املوائل وحماية تنوعها البيولوجي ومناطقها الساحلية وضبط
تغري املناخ .وتؤدي املحيطات وظيفة هامة تتمثل يف تنظيم
درجة الحرارة والتساقطات املطرية ،وهي أيضا ً بمثابة بالوعة
للكربون استوعبت نحو  40يف املائة من مجموع انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون منذ الحقبة السابقة للثورة الصناعية .ولذلك
يتوقع أن تؤدي التغريات املتوقعة يف املحيطات إىل إحداث آثار يف
النظام األريض من شأنها أن تؤدي إىل زيادة االحرتار العاملي.
ويطرح االحرتار ،إىل جانب تحمض املحيطات بسبب امتصاص
الكربون ،تحديا ً مزدوجا ً للشعاب املرجانية ،من خالل الحد من
نموها ،مما يؤدي إىل زيادة ابيضاضها وتقليل وظيفتها الواقية
من العواصف .ويؤثر تدمري الشعاب املرجانية عىل التنوع
البيولوجي للمحيطات ألنها تشكل موائل لنسبة  25يف املائة من
األنواع التي تعيش يف املحيط .وباإلضافة إىل ذلك ،تؤدي الشعاب
املرجانية دورا ً حيويا ً يف االقتصاد ويف حماية سواحل العديد من
البلدان املدارية وشبه املدارية ،بما يف ذلك الجزر والبلدان النامية.
وتدعم املحيطات سبل عيش  60مليون صياد يستمدون
دخلهم من موارد املحيطات ،بيد أن سبل العيش تلك مهددة ألن
التحمض يحد من فرص بقاء يرقات وكبار العديد من األسماك
ذات األهمية التجارية .واألرصدة السمكية البحرية العاملية
معرضة لخطر الصيد املفرط ،إذ زادت نسبة األرصدة التي
تتعرض للصيد املفرط من  10يف املائة يف عام  1974إىل 33.1
يف املائة يف عام  .2015وتتلقى املحيطات كمية متزايدة من
القمامة الربية ومياه املجارير والحطام البالستيكي والجسيمات
النانوية البرشية املنشأ واألسمدة واملواد الكيميائية الخطرة
وانسكابات النفط الناجمة عن استخدام تكنولوجيات خطرة.
ويهدد ذلك األنواع البحرية والتنوع البيولوجي ،ويؤدي إىل تلوث
التحوالت

١٠٩

السالسل الغذائية ،ويشكل مخاطر عىل أجهزة املناعة البرشية،
ويخفض الخصوبة ،ويزيد من خطر اإلصابة بالرسطان.
ويشكل الحطام البالستيكي نسبة ترتاوح بني  60و 80يف املائة
عال ( 200 000قطعة
من الحطام البحري ،ويتجمع برتكيز ٍ
لكل كيلومرت مربع) يف التيارات البحرية .ويهدد النشاط البرشي
أيضا ً قدرة الثدييات البحرية عىل التواصل والعثور عىل الغذاء.
التنافس عىل طلب املياه واألرايض وتسارع وترية تدهورها

١١٠

بحلول عام  ،2025ستعاني  1.8بليون نسمة من شح املياه
املطلق ،وسيعيش ثلثا سكان العالم يف ظروف تتسم باإلجهاد
املائي .وستتدهور الحالة يف نهاية املطاف إذا لم تجر أي
تدخالت ،ال سيما وأن من املتوقع أن يزداد الطلب عىل املياه
بنسبه  50يف املائة .ومع تزايد السكان ،ال سيما يف مناطق
األرايض الجافة ،يتزايد عدد السكان الذين يعتمدون عىل

إمدادات املياه العذبة يف األرايض اآلخذة يف التدهور .ويعترب
الجفاف وندرة املياه أبعد الكوارث الطبيعية جميعها أثراً ،مما
يتسبب يف خسائر اقتصادية وإيكولوجية يف األجلني القصري
والطويل .ويؤدي التصدي لتدهور األرايض يف مراحله األوىل إىل
تحسني إمكانية الوصول إىل املياه يف املناطق الواقعة أسفل
مجاري املياه .وتؤدي استعادة األرايض إىل رفع مستويات املياه
الجوفية ،وزيادة غلة املحاصيل ،وإحداث تغيريات إيجابية يف
حيوانات املنطقة ،كما يتضح من األدلة املستقاة يف اآلونة األخرية
709 708
من إثيوبيا والنيجر.
وتشمل األرايض الغابات واألرايض الزراعية واملناطق
الساحلية واملراعي واألرايض الجافة والجبال وغريها من
الحيّومات ،فضالً عن املدن؛ ويواجه كل منها تحديات خاصة يف
بلوغ األهداف (انظر اإلطار  .)36-2وأصبحت األرايض موردا ً
يزداد ندرة ،ال سيما ألغراض زراعة املحاصيل الغذائية ،يف ظل

اإلطار 36-2
أهداف التنمية املستدامة للمجتمعات الجبلية القادرة عىل الصمود

708

ترتبط قابلية التأثر بتغري املناخ ارتباطا ً وثيقا ً بالتنمية املستدامة .ويصدق ذلك بوجه خاص عىل نحو  900مليون
شخص يعيشون يف املناطق الجبلية يف العالم ،وهم من بني أكثر الناس حساسية لتغري املناخ .ويعاني هؤالء األشخاص
من مستويات عالية من الفقر ،ويواجه حوايل  40يف املائة منهم يف البلدان النامية انعدام األمن الغذائي .وإذا أريد لهم
أن يكون لهم مستقبل مستدام وأن يتصدوا لتغري املناخ ،فإنهم سيحتاجون إىل مزيد من القدرات وإىل قدرة أكرب عىل
الصمود .وهذا يستدعي النظر يف السياق املحدد للجبال عند تنفيذ التدابري واستعراض التقدم املحرز نحو خطة عام
.7092030
و ُ
طلب إىل مجموعة تتألف من  66من خرباء الجبال يف إكوادور وأوغندا وسويرسا وقريغيزستان ونيبال تحديد أوجه
التآزر القائمة بني الغايات املتوخاة يف إطار أهداف التنمية املستدامة التي تهدف إىل بناء القدرة عىل الصمود يف
املناطق الجبلية .وتربز التقييمات كيف أن الغايات التي تعزز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وحفظ النظم
اإليكولوجية األرضية (الغايات  5-6و 6-6و 4-11و 2-12و 1-15و 2-15و )4-15هي عنارص ال غنى عنها لبناء
القدرة عىل الصمود للفئات الضعيفة ولتطبيق املمارسات الزراعية املستدامة والقادرة عىل التكيف مع تغري املناخ
(الغايتان  5-1و .)4-2وعالوة عىل ذلك ،يتيح كل من توفري التغطية الصحية الشاملة (الغاية  ،)8-3وتعزيز تعليم
األطفال (الغاية  ،)1-4والتنمية املستدامة (الغاية  ،)7-4والوصول إىل املعلومات (الغاية  ،)8-12وإقامة مجتمعات
ال يهمَّ ش فيها أحد (الغايتان  5-5و ،)2-10فضالً عن اتساق السياسات (الغاية  )14-17التغلب عىل أوجه عدم
املساواة واملساهمة يف إقامة مجتمعات جبلية قادرة عىل الصمود .ورأى الخرباء أن معالجة بطء التنمية االقتصادية
يف املناطق الجبلية النائية تشمل السياحة املستدامة (الغاية  )9-8وتعزيز الروابط القائمة بني املناطق الريفية
والحرضية (الغاية -11أ).
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خسارة سنوية يف األرايض الصالحة للزراعة تقدر بـ 100 000
كيلومرت مربع .710ويف الفرتة بني عامي  1970و،2000
انخفضت كمية األرايض الصالحة للزراعة للفرد الواحد من
 0.38إىل  0.23هكتار ،ومن املتوقع أن تنخفض لتصل إىل
 0.15هكتار بحلول عام .7112050
وحوايل ثلث مساحة اليابسة الخالية من الجليد  -واملياه
العذبة املتاحة عىل صعيد العالم  -يستخدم يف تربية املاشية .ويف
بعض أنحاء العالم ،وال سيما يف املناطق الجافة واملناطق التي
تعاني من ندرة املوارد األخرى التي ال يمكن أن تزرع فيها أي
محاصيل أخرى ،قد تشكل تربية املاشية استخداما ً لألرايض
يتسم بالكفاءة ،حيث يجري تحويل النباتات غري الصالحة لألكل
إىل لحوم وألبان إلطعام الناس .إال أنه يف مناطق أخرى ،يمثل
تخصيص األرايض لرتبية املاشية استخداما ً غري رشيد للموارد،
بسبب انبعاث امللوثات وغازات االحتباس الحراري واستبعاد
وسائل أكثر كفاءة إلنتاج قدر أكرب من األغذية بموارد أقل.712
أما تزايد الطلب عىل األرايض والتنافس عليها يف جميع أنحاء
العالم من املستوى العاملي إىل املستوى املحيل ،فقد جعل من تلك
األرايض سلعية أساسية عىل الصعيد العاملي .ومنذ عام ،2000
جرى اقتناء مساحات كبرية من األرايض يف أفريقيا ،تعادل
تقريبا ً مساحة إسبانيا ،وذلك من أجل كفالة األمن الغذائي يف
بلدان أخرى .713وتؤدي حيازة األرايض عىل نطاق واسع عىل هذا
النحو إىل اختالل موازين القوى بني األشخاص القادرين عىل
رشاء األرايض واألشخاص الذين ال يقدرون عىل ذلك ،وتقلل من
فرص الحصول عىل األرايض بالنسبة للسكان املحليني ،الذين
يواجهون خطر الطرد.714
وبوجه عام ،يمكن أن يؤدي الحفاظ عىل املوارد من األرايض
واستعادتها دورا ً حيويا ً يف التصدي لتغري املناخ ،وتأمني التنوع
البيولوجي ،والحفاظ عىل خدمات النظم اإليكولوجية البالغة
األهمية ،مع ضمان الرخاء والرفاه املشرتكني .ويمكن لتحقيق
هدف تحييد أثر تدهور األرايض ،الذي يتألف من ثالث عالمات
مادية :الغطاء األريض (تغري الغطاء األريض) وإنتاجية األرايض
(صايف اإلنتاجية األولية) ومخزونات الكربون (مخزون الكربون
العضوي يف الرتبة) ،أن يصبح عامالً من عوامل ترسيع وترية
تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وتفيد التقديرات أن إصالح
الرتبة يف النظم اإليكولوجية املتدهورة يجعلها قادرة عىل تخزين
كمية تصل إىل  3باليني طن من الكربون سنويا ً .715أما
املمارسات املتعلقة بإدارة األرايض بطريقة ذكية مناخياً ،ومنها
مثالً الزراعة القليلة االنبعاثات ،والزراعة الحراجية ،واستعادة
النظم اإليكولوجية ذات القيمة الكربونية العالية ،مثل الغابات

واألرايض الخثية ،فتكاد تقرتن دائما ً باملنافع املشرتكة التي
يحققها التكيف.
املخاطر الرئيسية الناجمة عن إزالة الغابات
ما انفكت غابات العالم تختفي بمعدل ينذر بالخطر .وقد ُفقد
ما ال يقل عن  1.3مليون كيلومرت مربع من الغابات منذ عام
 ،1990معظمها يف املناطق املدارية (أمريكا الالتينية ،وأفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،وجنوب رشق آسيا) ،وتعادل مساحتها
مساحة جنوب أفريقيا .وقد أزيلت تلك الغابات ألغراض الزراعة
والوصول إىل املوارد االستخراجية والتوسع الحرضي وغري ذلك
من األسباب .وعىل وجه الخصوص ،فإن أكرب غابتني مطريتني يف
الكوكب ،وهما غابة األمازون يف أمريكا الالتينية وغابات أفريقيا
الوسطى ،هما مفتاح سالمة البيئة العاملية ،ألنهما تؤثران عىل
تغري املناخ من خالل دورهما الحاسم كبالوعات للكربون ويف
تخزين الكربون ،وتؤثران عىل أنماط الطقس عرب القارتني،
وتحميان أنواعا ً فريدة من األحياء وتجمعات متنوعة أحيائياً.
فمصريهما يهم الجميع ،وال يقترص عىل سكان األرض اليوم.
ووفقا ً لبيانات رسمية صدرت يف عام  ،2018فإن إزالة الغابات
يف غابة األمازون املطرية يف الربازيل قد بلغت أعىل معدل لها
خالل عقد من الزمن.
تجاوز الواليات القضائية الوطنية
عادة ما ال يُدرج رأس املال الطبيعي ،الذي يشمل مخزون
املوارد املتجددة وغري املتجددة والذي يطلق عليه يف كثري من
األحيان اسم “خدمات النظم اإليكولوجية” ،يف وظائف اإلنتاج
االقتصادي القياسية ،ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل أنه كان يعتقد
عىل نطاق واسع أنه يمكن اعتباره قضية مسلما ً بها .ولم يعد
األمر كذلك .وعىل الرغم من أنه أمر بالغ األهمية بالنسبة لجميع
أنواع اإلنتاج تقريباً ،وأن معظم أهداف التنمية املستدامة إما
أنها تعنى مبارشة برأس املال الطبيعي أو تعتمد عليه بشدة،
فإنه يف تدهور مستمر .وال بد من وقف تدمري رأس املال
الطبيعي والقيام بدال ً من ذلك بإدارته ضمن حدو ٍد تحافظ عىل
قدرة النظم اإليكولوجية الطبيعية عىل الصمود وعىل استقرارها
وتسمح بتجديد املوارد .ويشكل خرق حدود هذه النظم خطرا ً
بما يرتتب عىل ذلك من عواقب اجتماعية واقتصادية
وجيوسياسية وخيمة .ويف الوقت الحارض ،تغريت الطبيعة يف
معظم أنحاء العالم تغيريا ً ملحوظا ً بسبب عوامل برشية متعددة،
وتشهد الغالبية العظمى من مؤرشات النظم اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي تراجعا ً رسيع الوترية .وتغريت بشكل
ملحوظ نسبة  75يف املائة من اليابسة ،وتشهد  66يف املائة من
التحوالت
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مساحة املحيطات آثارا ً مرتاكمة عىل نحو متزايدُ ،
وفقدت نسبة
تزيد عن  85يف املائة من األرايض الرطبة .ووفقا ً للدراسة
املعنونة “رأس املال الطبيعي يف خطر  -العوامل الخارجية املائة
التي تتصدر قائمة العوامل التي تؤثر يف األعمال التجارية”
(Externalities of 100 Natural Capital at Risk - Top
 ،)Businessفقد ترتبت عىل قطاعات اإلنتاج األولية (الزراعة،
والحراجة ،ومصائد األسماك ،والتعدين ،والتنقيب عن النفط
والغاز ،واملرافق العامة) ،وقطاعات املعالجة األولية (األسمنت،
والصلب ،واللباب والورق ،واملواد البرتوكيماوية) تكاليف
خارجية بلغت قيمتها  7.3تريليون دوالر ،أي نسبة  13يف املائة
من الناتج االقتصادي العاملي لعام  .2009وترتجم بعض تلك
العوامل الخارجية بالفعل إىل أصول مهجورة لدى املؤسسات
املالية يف مختلف القطاعات .وتتعرض الطبيعة التي تديرها
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية إىل ضغوط متزايدة.
وتقليدياً ،فإن ما ال يقل عن ربع مساحة اليابسة يف العالم
تملكها أو تديرها أو تستخدمها أو تَ ْش َغلها الشعوب األصلية.
وتحتوي هذه املناطق عىل زهاء  35يف املائة من املساحات
املحمية بشكل رسمي ،ونحو  35يف املائة من مجموع مساحات
األرايض املتبقية التي تتعرض ملستوى منخفض جدا ً من التدخل
البرشي .وتتدهور الطبيعة عموما ً برسعة أقل يف أرايض الشعوب
األصلية مقارنة باألرايض األخرى ،ولكنها مع ذلك آخذة يف
التدهور ،وكذلك املعارف عن سبل إدارتها.
وال يمكن االستغناء عن العديد من إسهامات الطبيعة.
وفقدان التنوع ،مثل التنوع التطوري والوظيفي ،يمكن أن يحد
بشكل دائم من الخيارات يف املستقبل ،مثل األنواع الربية التي قد
يتم تدجينها كمحاصيل جديدة واستخدامها ألغراض التحسني
الوراثي .وقد استحدث البرش بدائل لبعض إسهامات الطبيعة
األخرى ،ولكن الكثري منها غري كامل أو باهظ الكلفة مالياً .وعىل
سبيل املثال ،يمكن الحصول عىل مياه الرشب العالية الجودة إما
بواسطة النُظم اإليكولوجية التي ترشح امللوثات أو بتصميمات
يضعها اإلنسان ملرافق معالجة املياه .وباملثل ،يمكن تخفيض
الفيضانات الساحلية الناجمة عن املد العاصفي إما بواسطة
أشجار املانغروف الساحلية أو بالحواجز الصخرية والحواجز
البحرية .ولكن يف الحالتني السابقتني ،يمكن أن يكون بناء
الهياكل األساسية مكلفا ً للغاية ،فيؤدي إىل تحمل تكاليف عالية
يف املستقبل ويعجز عن توفري منافع يؤازر بعضها بعضا ً مثل
موائل الحضانة لألسماك الغذائية أو فرص الرتفيه .وبصورة
أعم ،فإن البدائل التي يصنعها البرش ال تقدِّم يف كثري من األحيان
النطاق الكامل من الفوائد التي توفرها الطبيعة.
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ويجري تدهور املشاعات البيئية العاملية إىل حد كبري ألن
العوامل الخارجية السلبية ال تعالجها األسواق االقتصادية ،مما
يجعل املجتمعات املحلية واملجتمعات املترضرة ككل تتحمل
وطأه الرضر .وهناك رقابة إىل حد ما من خالل القواعد
التنظيمية ،ولكن غالبا ً ما يكمن السبب يف والية قضائية وطنية
أو إقليمية واحدة بينما يكون الرضر حاصالً يف العديد من
الواليات القضائية األخرى .ومن األمثلة العاملية عىل هذا النوع
من الظلم البيئي تغري املناخ .فقد أطلقت البلدان الصناعية
معظم ثاني أكسيد الكربون املوجود يف الغالف الجوي ،وأضحت
أغنى رشيحة تبلغ نسبتها  10يف املائة من سكان العالم مسؤولة
عن نصف االنبعاثات العاملية تقريبا ً .716ويف الوقت نفسه ،فإن
أولئك الذين يطلقون كميات أقل بكثري من ثاني أكسيد الكربون
هم األكثر عرضة ألرضاره .وعىل البلدان النامية ومجموعات
محددة من البلدان مثل الدول الجزرية الصغرية النامية
واملجتمعات الجبلية واملجتمعات املحلية يف منطقة القطب
الشمايل أن تتحمل اآلن العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر
وانسحاب الجليد وغري ذلك من األخطار املناخية الشديدة.
وعالوة عىل ذلك ،ستعاني عدة بلدان مدارية من تحول النظام
اإليكولوجي ومن اآلثار املأساوية لألخطار املناخية يف وقت مبكر
مقارنة بالبلدان الصناعية .717وينعكس هذا االختالل يف التوازن
يف املفاوضات املتعلقة باملناخ واملطالبات بأن تقدّم االقتصادات
املتقدمة الدعم املايل والتكنولوجي ألشد البلدان ضعفاً .وتتمثل
إحدى هذه اآلليات التي تدعم البلدان الضعيفة يف الصندوق
األخرض للمناخ ،الذي يسعى إىل كفالة التوازن يف تخصيص
األموال ملشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره،
فضالً عن ضمان حصول البلدان النامية عىل األموال مبارشة من
أجل تحقيق تكامل أفضل يف خطط أعمالها الوطنية املتعلقة
باملناخ .ويتسم تخصيص األموال لهذه الغاية بالصعوبة أحياناً،
وإن كان يبدو أنه يستويف تلك الرشوط حتى اآلن.719 ،718
وعالوة عىل ذلك ،غالبا ً ما يملك القطاع الخاص البنية
التحتية التي تتيح لنا الوصول إىل املشاعات العاملية .وعىل
سبيل املثال ،فقد تولت رشكة واحدة تسجيل حوايل نصف
جميع متواليات جينوم الكائنات البحرية املدرجة يف براءات
االخرتاع يف مجال الجينات .720ويستدعي ذلك إرشاك القطاع
الخاص يف إدارة املشاعات العاملية وكذلك إنشاء اإلطار والقواعد
التنظيمية التي تحد من الرضر الذي يمكن أن يلحقه القطاع
الخاص باملشاعات العاملية.

		2-10-2أدوات إحداث التحوّل
إن جميع جوانب املشاعات البيئية العاملية يعزز كل منها اآلخر.
ويمكن لإلدارة املستدامة لألرايض واعتماد املمارسات
الزراعية الكفيلة بحفظ املوارد أن يدعما التنوع البيولوجي
وتدوير املغذيات ،وتوفري مياه جيدة النوعية ،واملساعدة عىل
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .721ويف املقابل،
يمكن للتخفيف من حدة تغري املناخ أن يقلل من الضغط عىل
األرض عن طريق الحد من تواتر الظواهر املناخية القصوى
وشدّتها ،ومن ثم يمكنه أن يدعم النظم اإليكولوجية .ويمكن
لالعرتاف بالصالت القائمة بني التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية أن يدعم تحقيق خطة عام  2030بفضل
تحقيق  41غاية ضمن  12هدفا ً من أهداف التنمية املستدامة،
بما يف ذلك كل من األهداف املتعلقة برفاه اإلنسان واألهداف
البيئية.723 ،722
الحوكمة
يستفيد الكثري من الناس من موارد األرض  -عىل املستويات
املحلية والوطنية والعاملية .وعندما تكون تلك املوارد جزءًا من
املشاعات البيئية العاملية ،فإن املستفيدين من استخدام املوارد
قد ال يتحملون التكاليف االجتماعية والبيئية ألعمالهم أو
ال يتحملونها إال بصورة مشتتة تتجاوز نطاق الوالية القضائية
للقوانني الوطنية .وهذا يجعل من الصعب التعرف عىل
املفاضالت وإثباتها .724وتعود معظم استخدامات املشاعات
البيئية العاملية بفوائد محددة عىل بعض األرس واملجموعات
الصغرية والرشكات الخاصة والحكومات املحلية واإلقليمية
ً
حصة تفوق بكثري
والوطنية .725وتنشأ معضالت عندما تنال
الحصة التي تستحقها ويهدد االستغالل املفرط تجدد املخزون
الحايل من رأس املال الطبيعي عىل نحو مستدام .726ومن ثم،
فإن املشاعات العاملية تحتاج إىل حوكمة قادرة عىل التكيف عند
تفاعل الجهات الفاعلة ذات املصالح املتباينة.727
ويجب أن تكون الحوكمة من أجل املشاعات العاملية مرنة
ومتعددة املراكز ،وأن تشمل مؤسسات متنوعة ،وأن تنطوي عىل
قواعد شاملة ،وعىل خاصية التكيف املتبادل ،واتخاذ اإلجراءات
عىل الصعيد املحيل ،وبناء الثقة .728وهذا النوع من الحوكمة
يمكن أن يهيئ الظروف املؤاتية للتعلم املتبادل والتنسيق.730 ،729

التنوع املؤسيس  -يتيح التنوع املؤسيس لصانعي القرار
تجربة مختلف حلول الحوكمة املصممة خصيصا ً وفقا ً ملقاييس
معينة ولسياقات اجتماعية وبيئية خاصة .وتم ِّكن هذه التجارب
املجتمعات من التعلم وتكييف حلولها الخاصة بالحوكمة.731
فعىل سبيل املثال ،انترشت الحلول املتعلقة بالتخفيف من آثار
تغري املناخ والتكيف معه يف عدة مراكز عىل مدى العقد املايض،
وتراوحت بني االتفاقات الدولية ،والشبكات عرب الوطنية،
والسياسات املناخية الوطنية ودون الوطنية ،واملبادرات
املجتمعية ،والحركات االجتماعية ،ومبادرات القطاع الخاص.732
وهي تتيح إحراز تقدم عىل الصعيد املحيل يف مجال الحوكمة
املناخية حتى يف الحاالت التي ترتاجع فيها الحكومات عن
التزاماتها بالتخفيف من آثار تغري املناخ.
القواعد أو األهداف الشاملة  -يعتمد الحفاظ عىل املشاعات
العاملية عىل االتفاقات املتعددة األطراف والقواعد الشاملة ،مثل
أهداف التنمية املستدامة ،التي يمكن أن تدعم االتساق وتسوية
النزاعات .وتشكل االتفاقات واملنابر املتعددة األطراف ،مثل
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،والنهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية (انظر اإلطار
 ،)37-2آليات لحماية املشاعات العاملية وضمان إدارتها إدارة
مستدامة عىل الصعيد العاملي .واألهم من ذلك أن كالً منها
مدعوم بهيئة استشارية علمية رسمية ،وبالهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ،واملنرب الحكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،ولجنة العلم والتكنولوجيا التابعة لالتفاقية.
ويوحي ذلك بأن دبلوماسية العلوم يمكن أن تحسن إدارة
املشاعات العاملية وأن تدعم الرشاكات من أجل إدارة املشاعات
يف سياق النزاعات .وتسرتشد الحكومات بالعلوم عند مواصلة
سعيها إىل حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة
خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام.
والواقع أن أهداف التنمية املستدامة نفسها تساعد مبارشة عىل
تنظيم العوامل الخارجية التي تتجاوز حدود الوالية القضائية
والنطاقات .ومع ذلك ،فإن ضمان استدامة املشاعات العاملية
ليس مجرد مسألة تتعلق بالحوكمة العاملية؛ فمما يكتيس أهمية
أيضا ً طائفة واسعة من اإلجراءات التي تتخذ عىل جميع
املستويات ،من املستوى العاملي إىل املستوى املحيل ،ومشاركة
733
املجتمعات املحلية املترضرة بصورة مبارشة.
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اإلطار 37-2
اإلدارة املستدامة للمواد الكيميائية طيلة دورة حياتها
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من املتوقع أن يتضاعف تقريبا ً قطاع املواد الكيميائية عىل الصعيد العاملي بني عامي  2015و .2030وسوف تدخل
العديد من املواد الكيميائية الجديدة السوق ،لتنضاف إىل نحو  100 000مادة كيميائية توجد بالفعل قيد اإلنتاج.
وتوفر املواد الكيميائية فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية كبرية ،ولكن العديد منها يشكل تهديدات خطرية لصحة
اإلنسان والبيئة ،وهي بذلك تتطلب إدارة سليمة عىل جميع املستويات .وإىل جانب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
القائمة وامللزمة قانوناً ،يوفر النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية منهاج عمل طوعي متعدد أصحاب
املصلحة ومتعدد القطاعات التخاذ القرارات التعاونية وإجراء مناقشة مفتوحة وتبادل املعلومات .ويدعم هذا النهج
تحقيق “هدف عام  ”2020املتعلق بإدارة املواد الكيميائية املتفق عليه يف مؤتمر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي
عقد يف جوهانسربغ يف عام .2002

١١٤

ويدعو هدف عام  2020إىل التقليل إىل أدنى حد من اآلثار الضارة الكبرية عىل صحة اإلنسان والبيئة ،ولكن يف ظل
التطور والنمو الرسيعني لقطاع املواد الكيميائية والنفايات ،أصبح من الواضح أن هدف عام  2020لن يتحقق .وثمة
حاجة إىل إطار سياساتي يف املستقبل يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعد عام  ،2020يضم كل
القطاعات املعنية ويرفع سقف التطلعات ويعزز السياسات .وتجرى حاليا ً عملية ملا بني الدورات بشأن هذا النهج
بهدف وضع اإلطار بحلول نهاية عام .2020
وبغض النظر عما يستتبعه وضع نهج أو إطار عاملي يف املستقبل ،يجب أن ينتقل قطاع املواد الكيميائية نحو
االستدامة ،بما يف ذلك من خالل تعزيز كفاءة استخدام املوارد ،وتعزيز االبتكار يف املواد ،وأخذ دورة الحياة الكاملة
للمواد الكيميائية يف االعتبار.
التكيفات املتبادلة والحوكمة القادرة عىل التكيف  -يتطلب
تنسيق التفاعل بني املبادرات منتديات ألصحاب املصلحة
املتعددين ،وآليات السوق املنظمة ،وحدودا ً ترشيعية راسخة بني
الجهات الفاعلة يف مجال الحوكمة ومقدمي املشاعات العاملية
ومستخدميها .734ويمكن لصناع القرار اعتماد مجموعة من
االسرتاتيجيات ونهج الحوكمة إلتاحة التعلم االجتماعي ،أو تعلم
أنماط سلوكية جديدة من خالل مراقبة اآلخرين وتقليدهم.735
وبعض أكثر اإلجراءات فعالية تُتخذ عىل املستوى املحيل يف سياق
مبادرات التنظيم الذاتي املجتمعية ،ال سيما ألغراض تحويل
استخدام البالوعات أو املوارد العاملية .736إال أن العمل الجماعي
عىل أي نطاق يتوقف عىل بناء الثقة .737ويف نظم الحوكمة املتعددة
املراكز ،بدال ً من استخدام اإلجراءات الترشيعية من األعىل إىل
األسفل ،يمكن إقامة عالقات من خالل الحث بوسائل اإلقناع،
والتداول بشأن األهداف الجماعية أو الحوافز القائمة عىل السمعة،
والشبكات املنظمة ذاتيا ً.739 ،738
االقتصاد واملالية
يحتاج العالم اآلن إىل نماذج اقتصادية جديدة مثل اقتصاد
التدوير يف ظل نظام لإلنتاج يعزز قدرة األرض عىل الصمود
والتنوع البيولوجي مع القيام يف نفس الوقت بالحد من
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

االستهالك والهدر ،والقيام يف نهاية املطاف بفصل النمو
االقتصادي عن األثر البيئي .وعالوة عىل ذلك ،توفر االبتكارات
الالزمة للتنمية املستدامة فرصا ً للنمو االقتصادي يمكن أن تزيد
العمالة وأن تؤدي يف نفس الوقت إىل كبح انبعاثات الكربون
والحد من األثر البيئي.740
املبادرات املتصلة بالغايات القائمة عىل العلم  -يمكن
للغايات أن توجه الرشكات نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة .فعىل سبيل املثال ،يمكن للرشكات أن تساهم يف
تحقيق غاية العمل املناخي املتمثلة يف الحد من الزيادة يف درجة
الحرارة العاملية لتظل عند مستوى يقل بكثري عن درجتني
مئويتني .وتكافئ هذه املبادرات القطاعات التي ال تُلحق أرضارا ً
عاملية ،بما يف ذلك الطاقة املتجددة ،والزراعة العضوية ،والصيد
املسؤول ،والصناعات االستخراجية ،ووسائل النقل العام.
نماذج األعمال البديلة  -يمكن للبلدان النامية أن تتبع
مسارات اقتصادية مختلفة عن املسارات التي اتبعتها البلدان
املتقدمة النمو ،وذلك بتحقيق قفزة نوعية باالنتقال مبارشة إىل
أشكال أكثر كفاءة واستدامة من اإلنتاج وتقديم الخدمات.
ويمكن للرشكات يف أي مكان أن تسعى إىل إيجاد بدائل للنهج
املعتاد .ومن األمثلة املثرية لالهتمام نموذج تأجري املواد

الكيميائية .والنموذج التقليدي لبيع املواد الكيميائية عىل نطاق
واسع ،كبيع الدهانات واملذيبات وما إىل ذلك بكميات عالية
للغاية ألغراض االستخدام الصناعي ،يؤدي إىل اإلفراط يف
استهالكها دونما موجب ،واستخدامها عىل نحو ال يتسم
بالكفاءة ،وتوليد النفايات الخطرة .741ونموذج تأجري املواد
الكيميائية هو مثال عىل نٍموذج تجاري معمَّ م 742ال تستند فيه
مبيعات املواد الكيميائية إىل مجرد كِرب حجم املبيعات ،بل إىل
بلوغ املستوى األمثل لحجمها وللخدمات ذات القيمة املضافة
املرتبطة باملادة الكيميائية بالنظر إىل استخدامها يف املستقبل،
كأن يُقترص عىل توفري القدر الالزم فقط من الطالء املصمم
خصيصا ً لعدد املواد التي يتعني طالؤها .ويوسع ذلك نطاق
مسؤولية املو ِّرد الذي قد يدير دورة الحياة بأكملها .ويتيح
تأجري املواد الكيميائية تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة ،وهو
من أفضل املمارسات الرامية إىل املساهمة يف تقليل اآلثار البيئية
والصحية املتصلة بإنتاج املواد الكيميائية واستخدامها.743
ويشري االستثمار املؤثر إىل االستثمارات التي يقصد بها
تحقيق فوائد اجتماعية أو بيئية إىل جانب العائد املايل .ويمكن
لهذه االستثمارات أن توفر للمجتمعات املحلية مشاريع إنمائية
شاملة ومستدامة يف الوقت الذي تكافئ فيه املستثمرين أيضاً.
وهذه األنواع من االستثمارات تخرتق بصورة متزايدة سوق
التنمية ،وهي تناسب مثالً مشاريع التخفيف من آثار تغري املناخ.
العمل الفردي والجماعي
يمكن أن يكون للسلوك الفردي والجماعي املؤيد للبيئة تأثري
كبري عىل إدارة األرايض ،واستهالك اللحوم ،واختيار وسائل
النقل ،وإنتاج النفايات ،واستخدام املياه .744ويمكن للمستهلكني
أن يسرتشدوا بالسلطات واملجتمع املدني واملسوغات السياسية،
وأن يتولد لديهم بذلك شعور باملسؤولية الفردية واملشرتكة.745
ويمكن للتحوالت الثقافية أيضا ً أن تحدث تحوالت بنيوية
وتغيريات يف سلوكيات االستهالك.
اإلرشاف البيئي  -يف الحقبة األنثروبوسينية ،أضحى النشاط
البرشي قوة جيولوجية تؤثر عىل النظام األريض .بالتايل ،فإن
مسؤولية سكان العالم هي أن يرشفوا بفعالية عىل نظم حفظ
حياتهم وأن يصبحوا من عوامل التغيري يف هذا الصدد ،وأن
يجدوا سبل عكس مسار الرضر البيئي.746
العلم والتكنولوجيا
تساعد التقنيات الجديدة والتكنولوجيات البديلة عىل تقليل
الضغط عىل املشاعات البيئية العاملية .747كما يمكنها أن تساعد
مثالً يف خفض االنبعاثات يف املناطق الحرضية والطلب املتزايد

عىل األسمنت يف البلدان النامية (انظر اإلطار  32-2بشأن
صناعة األسمنت) .بيد أنه ينبغي التأكيد عىل أن التكنولوجيا
يجب أن تكون جزءًا من التغريات االقتصادية واالجتماعية
الشاملة التي تؤدي إىل انخفاض االستهالك.
عزل الكربون القائم عىل الغابات والرتبة  -لتعويض
االنبعاثات التي يصعب القضاء عليها ،من املمكن تشجيع
االنبعاثات السالبة .748وكما ذكر أعاله ،فإن تكنولوجيات
احتجاز الكربون تتطور برسعة ولكن لم تثبت جدواها بعد عىل
نطاق واسع .وال يزال التحريج وعزل الكربون يف الرتبة يمثالن
الوسيلتني األكثر استخداما ً من أجل تحقيق االنبعاثات السالبة،
إال أن هناك حدودا ً للمساحة التي يمكن إعادة تشجريها وكمية
الكربون التي يمكن تخزينها يف الرتبة .ويستخدِم التحريج
التمثيل الضوئي النباتي إلزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف
الجوي .ويمكن أن ينطوي ذلك عىل الزراعة األحادية املحصول
لنوع واحد من النبات ،وهي رضب من الزراعة يتسم بالكفاءة
من حيث عزل الكربون ،إال أنها قد تعوق النباتات والحيوانات
املحلية ومستخدمي األرايض يف الفرتة السابقة للتحريج.749
وكما ذكرت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،فإن
التحوالت الواسعة النطاق يف استخدام األرايض الالزمة لعزل
الكربون بفعالية يف الغابات والرتبة يمكن أن تشكل تحديا ً
للمستوطنات البرشية واألغذية وعلف املاشية واأللياف والطاقة
األحيائية والتنوع البيولوجي وغري ذلك من خدمات النظم
اإليكولوجية (التقرير الخاص للهيئة  .)IPCC SR15ويف الحاالت
التي توجد فيها مخاطر عىل التنوع البيولوجي وسبل كسب
الرزق ،يمكن غرس أشجار محلية متنوعة وإرشاك املجتمعات
املحلية يف إدارة الغابات .750ومما يتسم بفعالية أكرب حماية
الغابات القديمة ،التي تتفوق عموما ً عىل الغابات الجديدة من
حيث حفظ املياه والرتبة ،وتدعم يف نفس الوقت التنوع
البيولوجي (انظر اإلطار  ،)38-2والخدمات الثقافية
واإليكولوجية ،والتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.751
ويمكن املساعدة عىل رصد إزالة الغابات والتغري يف استخدام
األرايض إىل حد كبري باستخدام الصور الساتلية.
ومن املهم اتخاذ إجراءات ملنع إزالة الغابات عىل نحو
ال رجعة فيه فيما يخص الغابات القديمة .ونُظم إصدار
الشهادات هي إحدى وسائل الحد من إزالة الغابات ،وهي تدعم
دمج عملية قطع األشجار يف إدارة الغابات ،ال سيما إذا كان
القطاع الخاص جزءًا من هذا املخطط ،كما هو الحال يف غابة
رشق أفريقيا .752وينبغي أن تكون االنبعاثات السلبية جزءًا من
نظام متكامل للطاقة ينسق بني إمدادات الطاقة الخرضاء
755،754 753
والطلب عىل الطاقة وعزل الكربون أو احتجازه .
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اإلطار 38-2
استخدام التكنولوجيا لحماية الغابات املدارية املطرية والقديمة يف بلد صغري
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تضم غيانا ،التي يقل عدد سكانها عن  800 000نسمة ،غطاء حرجيا ً بنسبة  87يف املائة ،ويستويف نظامها املتعلق
برصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغابات واإلبالغ عنها والتحقق منها معايري أفضل املمارسات الدولية.
وقد وُضع هذا النظام أصالً يف إطار برنامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان
النامية ودور الحفاظ عىل الغابات وإدارتها املستدامة وتعزيز مخزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية،
وذلك بغرض رصد اتفاق غيانا املربم مع النرويج بهدف تجنب إزالة الغابات .ويؤدي نظام الرصد واإلبالغ والتحقق
حاليا ً العديد من املهام الوطنية ،بما يف ذلك قياس مدى التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتزويد
واضعي السياسات وصانعي القرارات بالبيانات الالزمة للمحافظة عىل التنوع البيولوجي وإدارة إزالة الغابات
وإبقاء معدالت تدهور الغابات منخفضة.
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ويف بادئ األمر ،وُضعت خرائط لغابات البلد باستخدام البيانات الساتلية العالية االستبانة ،واملطابقة امليدانية
للبيانات ،وغريها من أساليب جمع البيانات .ويستخدم النظام اآلن البيانات الساتلية املتاحة مجاناًَّ ،
وينفذ بتكلفة
منخفضة ،ويتوىل صيانتَه وإدارتَه موظفون وطنيون .ويُجرى التخطيط السنوي منذ عام  ،2010ويوفر نظام
الرصد واإلبالغ والتحقق بيانات عن التقدم املحرز نحو تحقيق الغايات التي تندرج ضمن أهداف التنمية املستدامة
املتعلقة بالتغريات يف استخدام األرايض والتنوع البيولوجي (الهدف  ،13الغايتان  2و3؛ الهدف  ،15الغايات  1و2
و 3و.)4
ويوفر نظام الرصد واإلبالغ والتحقق نموذجا ً قابالً للتكرار ويتسم بالكفاءة يف استخدام املوارد للبلدان األخرى
ذات الغطاء الحرجي ،وقد وُضع بفضل التعاون الدويل وباستعمال تكنولوجيا السواتل والعلوم واملوارد املحلية؛
حيث يجمع بني مقدرة الخرباء املحليني والدوليني واألوساط األكاديمية والحكومات .ويمكن للرشاكات الثنائية
التحويلية أن تعزز الجهود املحلية لتلبية االحتياجات الوطنية ودعم التنمية املستدامة .ويعزز النظام إمكانية
الوصول إىل البيانات التكنولوجية ،ويعرتف بالقيود التي تواجهها البلدان ،ويقدِّم أدلة عىل تنفيذ السياسات
واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.

 3-10-2مسارات التحول املتكاملة
يمكن لتحول املشاعات العاملية أن يتبع العديد من املسارات وأن
يستفيد من الروابط القائمة بني أهداف التنمية املستدامة (انظر
اإلطار  .756)39-2ومن بني املسارات األساسية املسارات املتصلة
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بالنظم البيئية املتعددة األطراف والشبكات عرب الوطنية عىل
مستوى البلديات ،والحركات عرب الوطنية ،والتوفيق بني سبل
(757
العيش وحفظ املوارد ،ودبلوماسية العلوم.

اإلطار 39-2
أهداف التنمية املستدامة املرتابطة من منظور مناخي
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ينطوي اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030وإبرام اتفاق باريس عىل إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب
مشرتكة بني أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش واملساهمات املحددة وطنياً.
وقام معهد التنمية األملاني ومعهد ستكهولم للبيئة بتحليل مشرتك ألكثر من  160مساهمة محددة وطنيا ً وصالتها
بأهداف التنمية املستدامة (انظر  .)www.NDC-SDG.infoويوضح التحليل كيف يمكن لألنشطة املناخية يف
املساهمات املحددة وطنيا ً أن تدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة وغاياتها ،متجاوزة بذلك الهدف 13
املتعلق بتغري املناخ .واألهداف التي تتناولها بشكل مكثف للغاية األنشطة املعروضة يف املساهمات املحددة وطنيا ً
هي الهدف ( 7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) ،والهدف ( 15الحياة يف الرب) ،والهدف ( 2القضاء التام عىل الجوع)،
والهدف ( 11املدن املستدامة) ،والهدف ( 6املياه النظيفة) ،والهدف ( 17إقامة الرشاكات) .وقد عولجت مواضيع
كل من هذه األهداف وغاياتها بفضل أزيد من  500نشاط عرب املساهمات املحددة وطنيا ً التي جرى تقييمها،
وعددها  160مساهمة ،وهو ما يُربز اإلمكانات الكبرية لتحقيق مكاسب مشرتكة ويشري أيضا ً إىل رضورة اتساق
السياسات وتنسيق إجراءات التنفيذ .وعالوة عىل ذلك ،يبني التحليل أن األهداف االجتماعية ،مثل الصحة والتعليم
واملساواة بني الجنسني ،قد عولجت عىل نحو أقل تواترا ً من األهداف البيئية واالقتصادية ،ويشري إىل الثغرات القائمة
التي يتعني سدها.

١١٧

وباإلضافة إىل التداخل املواضيعي بني اتفاق باريس وخطة عام  ،2030فإن األنشطة املناخية املضطلع بها يف سياق
املساهمات املحددة وطنيا ً تؤكد أيضا ً الطابع املرتابط لألهداف نفسها .ويكشف التحليل أنه حتى يف إطار نشاط
مناخي واحد ،يمكن اإلشارة إىل عدة أهداف وإىل مواضيع شاملة .فعىل سبيل املثال ،ال ترتبط الزراعة املراعية للمناخ
فقط بالهدف ( 2القضاء التام عىل الجوع) ،بل إنها ترتبط أيضا ً بالهدف ( 15الحياة يف الرب) والهدف ( 6املياه
النظيفة والنظافة الصحية) .وبتصنيف األنشطة املناخية عرب مجموعة من قضايا التنمية املستدامة ،حدد واضعو
التقرير عددا ً من املواضيع الشاملة لعدة قطاعات ،مثل املياه والقدرة عىل الصمود .ويف األنشطة املضطلع بها يف
سياق املساهمات املحددة وطنياً ،يوصف املاء بأنه مدخل وناتج أسايس لتحقيق األهداف األخرى .فعىل سبيل املثال،
تشكل برامج تجميع مياه األمطار مقياسا ً بارزا ً يف الخطط املناخية ،وهي تستحدث تدابري لتوفري املياه بغرض
زيادة اإلنتاج الزراعي .ويف الوقت نفسه ،تتضمن خطط املناخ اسرتاتيجيات متعددة للحد من فقدان املياه والتكيف
مع ندرة املياه .ويوفر تحديد املواضيع املتآزرة إىل حد بعيد التوجيه لعملية تصميم السياسات املتكاملة ،ويسلط
الضوء عىل مجاالت الرتكيز الرئيسية.
ويف حني أن التحليل يركز فقط عىل صالت التآزر القائمة بني املساهمات املحددة وطنيا ً وأهداف التنمية املستدامة،
فإنه من الرضوري أيضا ً تقييم املفاضالت للتمكن من إدارة جميع مستويات التنفيذ ،يف جميع
املناطق واألوقات.

والنظم البيئية املتعددة األطراف هي اتفاقات دولية تقودها
الدول يف مجاالت محددة تتصل بالقضايا البيئية .758ومن أبرز
هذه النظم بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة
األوزون لعام  .7591987وقد نشأ ذلك من خالل تقييمات علمية
موثوقة ملدى شدة استنفاد األوزون ،مقرتنة باإلعراب باستمرار

عن آراء األطراف املتأثرة ،والرصد االجتماعي لبيانات االنبعاثات،
والضغط من أجل تنفيذ االتفاقات .كما أدى استثمار القطاع
الخاص يف مجال البحث والتطوير إىل بدائل تكنولوجية للمواد
املستنفدة لألوزون استفاد منها املنتجون الصناعيون.760

التحوالت

الحركات العابرة للحدود الوطنية  -باإلضافة إىل شبكات
املدن التي ورد بيانها يف الفصل أعاله ،فإن الشبكات الوطنية
الالمركزية واملن َّ
ظمة تنظيما ً ذاتيا ً تتكتل لتعالج شواغل مشرتكة
محددة ولتشكل مراكز تنسيق .ومن األمثلة البارزة عىل الحركات
761
الداعمة للمشاعات العاملية تلك التي تروج لسحب االستثمارات
واإليكولوجيا الزراعية 762وحركة العدالة البيئية .763ويمكن
لهذه الحركات أن تزيد الوعي وتحفز االبتكار وتبني رأس املال
االجتماعي وتسخر املعارف املحلية وتنرش املعرفة عن البدائل
االجتماعية  -التقنية .ويف الوقت نفسه ،يمكن أن تؤثر عىل
األجندات السياسية املحلية والعاملية التي تخدم مصلحة
املشاعات العاملية.764

١١٨

التوفيق بني سبل العيش وحفظ املوارد  -تعود الكثري من
حاالت اإلفراط يف استخدام املشاعات إىل مطالبات لم تحل بشأن
استخدام األرايض أو املوارد املائية .765وبالنسبة للموارد
السمكية ،يتمثل أحد الخيارات يف إنشاء مناطق بحرية محمية
عىل املستويات عرب الوطنية والوطنية ودون الوطنية للمحافظة
عىل النظم اإليكولوجية البحرية .766غري أن هناك خطرا ً يتمثل يف
أن املناطق البحرية املحمية يمكن أن تحرم صغار الصيادين
من إمكانية الوصول إىل األصول البالغة األهمية لكسب الرزق.767
وينبغي أن تشمل عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بحقوق
االستخدام اإلقليمي مصائد األسماك الصغرية النطاق ،عىل أن

تقوم الحكومات فيما بعد بإنفاذ ومراقبة استخدام املناطق
وبتسوية املنازعات .768ومن املهم بالتايل إرشاك املجتمعات التي
تعتمد عىل صيد األسماك يف إنشاء املناطق البحرية املحمية،
وكذلك يف إدارتها وتشكيل مجالسها ،ويف إنفاذها ،مع تعزيز
التكنولوجيات واملمارسات االجتماعية لصيد األسماك املستدام.
ومن املمكن أيضا ً إقامة رشاكات بني الدوائر العلمية والرشكات
عرب الوطنية .ويمكن لتلك الرشاكات أن توفر وسيلة يف إطار
مبادرة واحدة لالستفادة من استخدامات املوارد التي يسيطر
عليها امللوثون الرئيسيون ،ولكنها قد تؤدي إىل تعزيز الهياكل
اإلدارية غري املنصفة للمشاعات العاملية التي يتوالها أصحاب
املصالح الكربى .769ويمكن معالجة سبل العيش وحفظ املوارد
من خالل القوانني واألنظمة املحلية التي يجري إنفاذها للحد
من تدهور املوارد يف الوقت الذي تدعم فيه الناس ،عىل النحو
املعمول به يف بوتان (انظر اإلطار .)40-2
دبلوماسية العلوم  -هناك عدد من األمثلة التي أدت فيها
دبلوماسية العلوم إىل حماية البيئة (انظر األطر  41-2و42-2
و .)43-2غري أن العلم ال يستخدم بما فيه الكفاية داخل
الحكومات كأداة دبلوماسية .ويتطلب تدهور املشاعات العاملية
تركيزا ً أكرب عىل دبلوماسية العلوم ،ويمتد إىل إدارة األماكن غري
الخاضعة لإلدارة ،مثل قاع البحار والفضاء والفضاء
771 770
اإللكرتوني.

اإلطار 40-2
بوتان  -بلد سالب للكربون
لقد نفذت بوتان العديد من التدابري لحماية البيئة ،بعضها ملزم قانوناً .ويتمثل أحد هذه التدابري يف تأمني الغطاء
األخرض .ويقيض الدستور بأن تغطي الغابات نسبة  60يف املائة من األرايض .770وتنظم الوالية القانونية أيضا ً نظاما ً
للتعويضات ،يقيض بفرض رضيبة حكومية عىل أي كمية من األخشاب املستخدمة لغرس ما يعادل املزيد من شتالت
أنواع األشجار املناسبة للخشب املستخدم .771وهناك تدبري آخر ينظم إنتاج الكهرباء واستخدامها .ولدى بوتان عدد
قليل من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم .وتستمد الكهرباء يف معظمها من الطاقة الكهرمائية ،التي يُصدَّر
بعضها إىل الهند .وقد جعلت هذه التدابري بوتان بلدا ً سالبا ً للكربون .وتدعم السياحة كذلك حفظ الطبيعة وتنميتها.
ويرجى من زوار بوتان أن يدفعوا حدا ً أدنى من الرسوم اليومية قدره  250دوالرا ً لتغطية تكاليف اإلقامة والوجبات
واملرشدين السياحيني املرخص لهم وغري ذلك من نفقات السفر ،ويُستخدم مبلغ  65دوالرا ً من تلك الرسوم يف
الخدمات االجتماعية والهياكل األساسية.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

وخالصة القول أن توفري املشاعات العاملية بفعالية ال يعتمد
عىل املسارات الوحيدة فحسب ،بل أيضا ً عىل التفاعالت بني
املسارات املتعددة .772فعىل سبيل املثال ،تتفاعل املبادرات عرب
الوطنية املتعلقة بتغري املناخ مع عملية اتفاقية األمم املتحدة

اإلطارية بشأن تغري املناخ وتوفر أساسا ً هاما ً التفاق باريس.773
ويف جميع هذه املجاالت ،يمكن للعلم والتكنولوجيا أن يقدما
777 776 775 774
إسهاما ً بالغ األهمية ،وهو موضوع الفصل التايل.
779 778

اإلطار 41-2
الهيدرولوجيا املستدامة من أجل توفري املياه العذبة باعتبارها منفعة مشرتكة

774

تتمثل إحدى غايات الهدف  6املتعلق باملياه والرصف الصحي يف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية .وقد حقق املجتمع
الدويل نجاحات متواضعة يف هذا املجال ،رغم أنه كثريا ً ما يعوقه نقص املعرفة بدورة املاء وتطورها .775وتجسد الحالتان
التاليتان هذا النوع من اإلدارة.
املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال  -منذ عام  ،2010قاد املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال جهود التعاون العلمي
عىل الصعيد الدويل بغرض بحث آثار تغري املناخ عىل الغالف الجليدي يف حوض نهر السند ،الذي يغطي البلدان األربعة
الواقعة يف منطقة هندوكوش يف الهيمااليا :أفغانستان وباكستان والصني والهند .ولدى املركز الدويل للتنمية املتكاملة
للجبال منرب للتعاون والتنسيق عىل املدى الطويل بني طائفة واسعة ومتنوعة من الباحثني واملمارسني وأخصائيي
السياسات البارزين الذين يعملون يف املنطقة .وقد اجتمعوا إلعداد سلسلة من تقارير الرصد والتقييم ،كما أنهم يسهمون
يف الحوارات الجارية بني الهند وباكستان باستخدام أدوات دبلوماسية العلوم.776

١١٩

برنامج اليونسكو الهيدرولوجي يف غرب ووسط أفريقيا  -لقد شهد كل من غرب أفريقيا ووسط أفريقيا تغريات
عميقة يف العقود األخرية بسبب تغري استخدام األرايض وارتفاع وترية التقلبات املناخية .وقد كان للعديد من هياكل
إدارة املياه التي وضعت يف ستينات وسبعينات القرن العرشين آثار سلبية عىل االستدامة .ويف السنوات األخرية ،أثرت
فرتات االنقطاع املتكررة يف الهياكل الهيدروليكية عىل النقل والسالمة .ومع تغري املناخ ،ستكون هناك زيادة يف تواتر
الظواهر الهيدرولوجية العارمة .ويف هذا السياق ،ومنذ عام  ،2015اعترب الربنامج الهيدرولوجي التابع لليونسكو أن
من األمور امللحة تحديث األدلة الهيدرولوجية القائمة وتوسيع نطاقها لتشمل البيئة الحرضية .وعُ قدت سلسلة من
االجتماعات شاركت فيها الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .ويف
ترشين األول/أكتوبر  ،2016عُ قد اجتماع للرشكاء يف مقر اليونسكو إلطالق ذلك الربنامج وتنقيح املعايري
الهيدرولوجية لإلدارة املستدامة للمياه يف غرب أفريقيا ووسط أفريقيا.777

التحوالت

اإلطار 42-2
مثال آللية تمزج بني مسارات متعددة يف التعاون اإلقليمي
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تنظر الجهات الفاعلة يف منطقة القطب الشمايل يف تعزيز التوجه اإلقليمي نحو التنمية املستدامة .وهناك مناقشات
وأنشطة جارية فيما بني كل من الجهات الفاعلة يف منطقة القطب الشمايل ،مثل مجلس القطب الشمايل ،والجهات
الفاعلة خارج منطقة القطب الشمايل ،مثل االتحاد األوروبي وبعض بلدان شمال املحيط الهادئ التي لها مصلحة يف
منطقة القطب الشمايل.
وينبع هذا االهتمام ،من جهة ،من تاريخ التعاون البيئي اإلقليمي يف منطقة القطب الشمايل ،الذي يقوم عىل خطط
مشرتكة بني الحكومات ومجتمعات الشعوب األصلية ،واإلسهام القوي يف ما يبذله املجتمع املدني واألوساط األكاديمية
من تعاون ،واالسرتاتيجيات امللموسة إلدارة التحديات املشرتكة ،مع مراعاة رفاه اإلنسان ومراعاة االعتبارات البيئية.

١٢٠

ومن ناحية أخرى ،فإنه ينبع من املصالح واإلمكانيات املتاحة الستغالل املوارد الطبيعية والطرق البحرية يف منطقة
القطب الشمايل والوعي باملخاطر التي قد ترتتب عىل عدم مراعاة التنمية املستدامة يف االسرتاتيجيات وخطط العمل.
وقد أدى االهتمام بالتنمية املستدامة إىل الفكرة القائلة بأن منطقة القطب الشمايل يمكن أن تكون نموذجا ً يحتذى أو
مختربا ً لتحقيق التنمية املستدامة عىل الصعيد اإلقليمي.
بيد أن اتباع ذلك النموذج يستلزم التسليم بأن معظم بلدان منطقة القطب الشمايل والدول األعضاء يف مجلس القطب
الشمايل هي من أغنى دول العالم ،وترتتب عليها آثار جانبية سلبية هامة بالنسبة للمناطق املحيطة بالقطب الشمايل
نفسها وللعالم بأرسه .وبمجرد مناقشة هذه املسائل وأخذها يف االعتبار ،يمكن التوصية بنموذج إدارة التنمية
املستدامة ملنطقة القطب الشمايل كنموذج يحتذى يف مناطق أخرى من العالم.

اإلطار 43-2
دبلوماسية العلوم
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لقد تجاوزت دبلوماسية العلوم بكثري مفهوم التعاون العلمي عىل الصعيد الدويل ،عىل الرغم من أن ذلك قد يكون له
فائدة دبلوماسية .ودبلوماسية العلوم هي يف املقام األول التطبيق املتعمد للعلوم ،سواء منها الطبيعية أو االجتماعية،
أو الخربة العلمية يف سبيل تعزيز األهداف الدبلوماسية .ويف حني برزت دبلوماسية العلوم يف حقبة الحرب الباردة
حيث أبانت الجهات الفاعلة الرئيسية عن قوة ناعمة ،فإنها اآلن عبارة عن مفهوم وعملية يمكن أن تستخدمهما جميع
البلدان ،سواء منها النامية أو املتقدمة النمو ،لتعزيز مصالحها الوطنية املبارشة واملصالح املشرتكة مع املجتمعات
اإلقليمية والعاملية .وتشمل هذه األخرية حتما ً املشاعات البيئية العاملية.
ولكن غالبا ً ما يُفتقر إىل هياكل دبلوماسية العلوم الفعالة .وقلة قليلة من الحكومات تعمل عىل دمج العلوم يف نُهُ جها
الدبلوماسية؛ بل إنها قد تعترب العلوم أمرا ً أساسيا ً لدعم املفاوضات التجارية أو األمنية .ومع ذلك ،توجد أمثلة جيدة
عىل دبلوماسية العلوم عىل الصعيد اإلقليمي أو الثنائي ،مثل الحماية عرب الحدود لغوريال الجبال يف وسط أفريقيا أو
اإلدارة اإلقليمية للكوارث يف منطقة البحر الكاريبي .ولتعزيز دبلوماسية العلوم ،تم تشكيل شبكة من مستشاري
وزراء الخارجية يف مجال العلوم والتكنولوجيا ،وهو ما تدعمه بدورها شبكة األكاديميني واملمارسني اآلخذة يف التوسع
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برسعة يف مجال دبلوماسية العلوم يف شعبة السياسة العامة للعلوم والعالقات الخارجية التابعة للشبكة الدولية
لتقديم املشورة العلمية إىل الحكومات.
وتؤدي القضايا الناشئة إىل زيادة الرتكيز الذي تشتد الحاجة إليه عىل األهداف العاملية املشرتكة وبالتايل زيادة الحاجة
إىل دبلوماسية العلوم .ومن هذه القضايا التكنولوجيات الجديدة ،والتحول الرقمي واالقتصادي ،والتدهور البيئي،
وفقدان التنوع البيولوجي ،وتغري املناخ ،وإدارة األماكن غري الخاضعة لإلدارة (مثل قاع البحار والفضاء) .كما أنه يف
ظل التحديات العاملية واإلقليمية الناشئة اآلن يف وجه املجتمعات املمزقة أو التي يجري تمزيقها ،سيكون من املفيد
أيضا ً استخدام املدخالت العلمية للمساعدة يف إيجاد الحلول الالزمة .واملفارقة هي أنه يف الوقت الذي يجري فيه
تعطيل العوملة ،فإن الحاجة إىل معالجة العديد من القضايا املتعلقة باملشاعات العاملية آخذة يف االزدياد .وجميع هذه
القضايا لها أبعاد علمية ،والواقع أن العلوم ستكون يف صميم الحلول الخاصة بها ،وينبغي استخدامها للمساعدة يف
تجاوز املناقشات الجيوسياسية التي تقوض التقدم املحرز.
ويتلقى نظام السياسات الدولية مشورة علمية عالية الجودة بشأن مواضيع متخصصة (مثل تقارير الفريق الحكومي
املعني بتغري املناخ) ،ولكن يمكن القيام باملزيد لتعزيز الروابط القائمة عىل نطاق واسع بني منظومة األمم املتحدة
وأوساط السياسة العلمية ،بحيث يمكن للعلم أن يتميز دوما ً باعتباره مدخالً أساسياً .وقد يكون من املفيد النظر يف
ما إذا كانت إقامة عالقات رسمية ومنتظمة بني أوساط السياسة العاملية واألوساط العلمية يمكن أن تساعد يف هذا
الصدد .ولكن بالنظر إىل أن العديد من العراقيل األخرى هي عراقيل محلية ومستجدة ،ترجح الحاجة أيضا ً إىل أشكال
أكثر فعالية من املدخالت داخل وزارات الخارجية والعلوم .ويمكن أن تساعد العلوم يف التصدي ملعظم التحديات
املتعلقة بالسياسات ،واألمر كذلك بالنسبة للكثري من التحديات الدبلوماسية وللتحديات التي تواجهها املشاعات
العاملية بصفة خاصة.

 11-2املسؤولية املشرتكة عن التحول
ال تقترص مداخل التحول عىل املجاالت التي يسلط عليها الضوء
يف هذا الفصل .والواقع أنه عند النظر يف مداخل التحول عىل
املستوى اإلقليمي أو الوطني أو املحيل ،فإن هناك أولويات
واضحة .وباملثل ،يلزم أن تكون اإلجراءات املتخذة يف أي مدخل
أنسب للظروف املحلية (انظر الفصل  4لالطالع عىل خيارات
العمل لكل مدخل عىل حدة) .وينبغي متابعة مسارات التغيري
من خالل املداخل املتفق عليها محلياً ،ويمكن أن تكون مكمِّ لة

١٢١

ومؤيدة للتعليقات التي ترد يف مجاالت التحول األخرى ذات
األولوية ،بما يف ذلك املجاالت املبينة يف هذا التقرير ،مثل نظم
األغذية أو الطاقة .فاملياه واألرايض ،عىل سبيل املثال ،هي مداخل
حاسمة للتحول يف العديد من املناطق ،ويمكن أن يكون
لإلجراءات املتخذة يف هذه املجاالت آثار إيجابية عىل جميع
780
أهداف التنمية املستدامة (انظر اإلطارين  44-2و.)45-2
785 784 783 782 781

التحوالت

اإلطار 44-2
املسارات املتكاملة صوب الوصول إىل املياه عىل نحو مستدام ومنصف
يشكل الحصول عىل املياه حاجة أساسية لكفالة استمرارية الحياة ،ولكن كثريا ً من الناس يفتقرون إىل إمكانية
الحصول عىل مياه الرشب املأمونة ( 29يف املائة من سكان العالم يف عام  ،780)2015وهناك ضغوط شديدة عىل
إمدادات املياه يف بعض املناطق .ويف  22بلداً ،وال سيما يف شمال أفريقيا وجنوب آسيا ،تتجاوز مستويات اإلجهاد
املائي نسبة  70يف املائة .ومن بني أكثر الفئات تأثرا ً بندرة املياه النساء واألطفال يف املجتمعات املحلية املنخفضة
الدخل يف البلدان النامية .وال يزال كل من تزايد السكان والتلوث والتوسع الحرضي وتغري املناخ يمارس ضغوطا ً
إضافية عىل شبكات املياه املجهدة بالفعل ،مما يعرض للخطر تحقيق الهدف  ،6وكذلك أهداف أخرى من بني أهداف
التنمية املستدامة ،بما يف ذلك الهدف ( 1القضاء عىل الفقر) ،والهدف ( 3الصحة الجيدة والرفاه) ،والهدف ( 5املساواة
بني الجنسني) ،والهدف ( 14الحياة تحت املاء).

١٢٢

واملسارات املؤدية إىل التغيري الكفيل بإحداث تحول هي محور تركيز هذا التقرير الذي يضم مجموعات عمل محددة
السياق يف املجاالت املع َّرفة بأنها “مداخل” لدعم التنمية املستدامة وترسيع وترية العمل عىل كامل نطاق خطة عام
 .2030ويمكن اعتبار إدارة املياه واحدة من هذه املداخل ،حيث تشمل اإلجراءات كل األهداف الفردية ،ويمكن
للتدخالت إما أن تبني أوجه تآزر إيجابية (مسارات مستدامة) أو أن تطرح تحديات غري مقصودة وعوامل خارجية
بيئية و/أو تؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة (مسارات غري مستدامة).
ويف هذا السياق ،فإن املسار املعتاد إلدارة املياه قد يؤدي بالعالم إىل نقص يف املياه املتاحة بنسبة تناهز  40يف املائة
بحلول عام  ،2030وإن كان ذلك عىل مستويات مختلفة عرب املناطق .ويعيش أكثر من بليوني شخص يف البلدان التي
عال يف الوقت الراهن ،ومن املتوقع أن تنمو مستويات اإلجهاد املائي مع تزايد الطلب عىل املياه
تتعرض إلجهاد مائي ٍ
782
واشتداد اآلثار املناخية  .والزراعة هي أكرب مصدر الستهالك املياه العذبة ( 69يف املائة من الكميات املسحوبة
سنويا ً عىل الصعيد العاملي) ،783كما أن توسع املحاصيل املروية يف األرايض ذات املستويات املنخفضة من التساقطات
املطرية واملياه السطحية زاد من الضغوط عىل إمدادات املياه الجوفية .784ولرسم مسار أكثر استدامة ،يلزم اتباع نهج
منهجي ملعالجة املياه بطريقة شاملة باستخدام منهجية متعددة التخصصات تأخذ يف االعتبار ترابط املياه مع النظم
األخرى ،بما يف ذلك تلك التي نوقشت يف هذا التقرير  -االقتصادات املستدامة ،والغذاء ،والطاقة ،والتنمية الحرضية،
وما إىل ذلك.
781

ومن الرضوري أن يراعي املسار املستدام الشمويل الجديد املتبع فيما يخص االحتياجات من املياه أوجه الرتابط بني
أهداف التنمية املستدامة وشموليتها والرشاكات القائمة يف إطارها ،واألهم من ذلك عدم ترك أي شخص خلف الركب،
مع االستفادة من التكنولوجيات التمكينية الجديدة املطبقة عىل املياه التي لم تكن متاحة خالل العقود السابقة.
ويلزم بذل جهود للتعجيل بتنفيذ النماذج املنقحة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،ونقل التكنولوجيا بشكل مناسب،
وإرشاك أصحاب املصلحة املتعددين ،وتعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة بما يف ذلك الحكومات والقطاع الخاص
واملجتمع املدني وجهات أخرى عىل األصعدة املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.
وال يقل التعاون العاملي واإلقليمي أهمية ،ال سيما يف املسطحات املائية املشرتكة .وهناك  286من أحواض األنهار
املشرتكة بني  151بلداً ،يبلغ عدد سكانها  40يف املائة من سكان العالم .785ونظرا ً ألن عددا ً كبريا ً من الناس يعيشون
يف بلدان لديها مسطحات مائية مشرتكة ،فإن التعاون رضوري لحماية تلك املنفعة املشرتكة عىل الصعيد العاملي.
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وبصفة أساسية ،فإن مداخل التحول مهمة للحصول عىل أكرب
أثر إيجابي وأكرب مدى فيما يخص اإلجراءات املتخذة ،ولتلبية
االحتياجات العاملية املشرتكة ،فضالً عن األولويات املحلية.
واألهم من ذلك هو االعرتاف بأنه من خالل أي مدخل من تلك
املداخل ،ال يمكن تحقيق نتائج إيجابية إال إذا استُخدمت
األدوات  -الحوكمة ،والصكوك االقتصادية واملالية ،والعمل
الفردي والجماعي ،والعلم والتكنولوجيا  -عىل نحو َّ
منسق
لتعزيز أثر اإلجراءات املتخذة نحو تحقيق أهداف مشرتكة
ومتفق عليها.
وعمليات التحوُّل ليست بسيطة أو غري مؤملة ،ولكن التغيري
الرسيع يمكن أن يحدث عندما تعمل الجهات الفاعلة بطريقة

متكاملة نحو تحقيق األهداف املتفق عليها ،حني تتقاسم وتطبِّق
املعارف العلمية والتكنولوجية واملعرفية املتاحة .وتزداد النتائج
اإليجابية لإلجراءات ضخامة عندما يقوم صانعو القرارات
بالنظر يف النتائج املتعددة وتقييمها ،بدال ً من العمل بمعزل عن
بعضهم البعض حيث ال يُنظر إال يف هدف واحد أو نتيجة
واحدة .وهناك كم وافر من األدلة العلمية والتكنولوجيات
والحلول القائمة عىل املعرفة يف جميع التخصصات واملناطق
التي يجب تعبئتها لتشكيل مالمح العمل .ويف الوقت نفسه،
هناك أيضا ً ثغرات ملفتة للنظر يف ما نعرفه وما يمكننا القيام
به .وسيتناول الفصل التايل بالتفصيل الكيفية التي يمكن بها
789 788 787 786
للعلم أن يُسهم يف تحقيق التنمية املستدامة.
797 796 795 794 793 792 790791

١٢٣
اإلطار 45-2
التدبري املنصف لألرايض باعتباره مسارا ً متكامالً نحو التنمية املستدامة
األرض هي محور التحديات والفرص املجتمعية والبيئية الحاسمة ملعالجة جملة أمور منها األمن الغذائي وسبل
العيش ،والفقر ،وتمكني املرأة ،والحصول عىل املياه ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وتغري املناخ .فاألرض هي صلة
الوصل بني أهداف التنمية املستدامة ،ألن القرارات املتعلقة باستخدام األرض ،التي تحكمها التفاعالت االجتماعية بني
أصحاب املصلحة واملؤسسات ،يمكن أن تكون بمثابة املسارات ذاتها التي يمكن من خاللها تأمني خري البرش
والطبيعة .وتدار حاليا ً نسبة تفوق ثالثة أرباع سطح األرض لتلبية مزيج من االحتياجات البرشية عن طريق الزراعة
والحراجة واملستوطنات ،786بينما يزداد املستهلكون بُعدا ً عن مواقع اإلنتاج .وباإلضافة إىل الطلبات املتزايدة عىل
اإلنتاج الزراعي لدعم املزيد من الناس وتغيري األنماط الغذائية ،تؤدي املناظر الطبيعية دورا ً متزايد األهمية يف الحفاظ
عىل مجموعة واسعة من الخدمات ،منها السيطرة عىل الفيضانات وتنقية املياه والثقافية القيم الجمالية؛ ويف تأمني
املشاعات العاملية عن طريق تنحية انبعاثات الكربون يف الغطاء النباتي والرتبة؛ ويف حماية التنوع البيولوجي.787
فاألرض غدت أكثر فأكثر موردا ً محدودا ً مع مطالبات متعددة ومتنامية ومتنافسة من قبل الجهات الفاعلة الجديدة
والقديمة عىل حد سواء .وإىل جانب ارتفاع إيجارات األرايض وأسعار املواد الغذائية ،ال يزال فقدان الغابات مستمرا ً
وأصبح تردي األرايض يشكل تحديا ً عامليا ً كبريا ً.788
ويمثِّل تدبري األرايض لتلبية الطلبات املتباينة ملختلف أصحاب املصلحة مشكلة مُؤذية ،حيث تُع ّرف قيم وأهداف
الحلول اإلدارية بشكل مختلف باختالف أصحاب املصلحة ،وحيث تُسفر الحلول عن ظهور مشاكل إضافية ،ألن
املفاضلة املتأصلة بني اإلنتاج والحفظ وأوجه استخدام األرايض األخرى ِّ
تغي الفائز من الخارس .789وهذه الطلبات
املتباينة عىل األرايض يشعر بها الفقراء بشكل أكثر حدة ،حيث إن الفوارق يف القدرة عىل االستفادة من األرايض
واملوارد الطبيعية توصد األبواب يف وجه السكان املحليني واألصليني ،وال سيما النساء ،لتحول دون ضمان حيازة
األرايض وحقوق امللكية .ويعيش حاليا ً  2.5بليون شخص يف جميع أنحاء العالم عىل أراض ال يتمتعون فيها بحقوق
قانونية مضمونة ويستخدمونها ،علما ً بأن جزءًا كبريا ً من تلك األرايض تستخدمه املجتمعات املحلية وتدّعي ملكيته
بوسائل عرفية.790

التحوالت

١٢٤

ويمثل عيش الناس بشكل عادل مع بعضهم البعض عىل كوكب األرض ومع بقية الطبيعة تحديا ً جماعيا ً يتطلب
مستوى جديدا ً من الجهد املجتمعي .واملهم أن هذا يتطلب أن تتجاوز أساليب اإلدارة النهج اإلقليمية لتحسني
تدبري تدفقات املوارد الربية يف عرص العوملة ومعالجة أوجه عدم توازن القوى بني الجهات الفاعلة عىل جميع
األصعدة ويف كافة األماكن ،انطالقا ً من املبدأ الشامل املتمثل يف اإلنصاف وعدم ترك أي أحد خلف الركب .وتُبذل
حاليا ً جهود عديدة يف جميع أنحاء العالم .فمن خالل دعم املجتمع املدني ،يسعى االئتالف الدويل لألرايض ،عىل
سبيل املثال ،إىل تحقيق تدبري لألرايض محوره الناس ،وضمان الحقوق يف األرض باعتبارها قضية أساسية من
قضايا حقوق اإلنسان ووسيلة لتحقيق فوائد إنمائية متعددة ،واالستثمار يف ورصد التقدم املحرز يف الوفاء
بعرشة التزامات عامة بالغة األهمية تشمل تأمني الحقوق يف األرض ودعم الزراعة األرسية وحماية املدافعني عن
حقوق األرض .791ومن األمثلة األخرى أنه بينما تتسبب التجارة الدولية بشكل متزايد يف انبعاثات الكربون الربية
املنشأ والناجمة عن إزالة الغابات املدارية ،792يجري القيام بمبادرات واعدة لتحسني الشفافية وإدارة سالسل
اإلمداد الدولية 793ودعم الرشكات لرصد أنشطة إزالة الغابات وتدبريها 794ومواصلة دعم إصالح الغابات.795
وختاماً ،تقدم املبادرات العلمية لنظام األرايض مثل برنامج األرض العاملي لألرض املستقبلية 796فهما ً أفضل
لديناميات النظم الربية املعقدة وإدارتها يف عالم يزداد عوملة ،797وتستخدم أساليب متعددة التخصصات لتشمل
املعارف املحلية والعامة ومعارف الشعوب األصلية من أجل عمليات التحوُّل إىل االستدامة.
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الفصل الثالث

تسخري العلم ألغراض
التنمية املستدامة
يوجد العلم يف صميم التنمية املستدامة .فهو الذي يضع األساس الحقيقي ،ويتكهن بنتائج املستقبل،
ويُسهم يف تلمُّ س مسارات عمليات التحوُّل إىل االستدامة .ولقد كان العلم دائما ً متجذرا ً يف املجتمع ،لذا
ينبغي أن يتفاعل أكثر من أي وقت ميض بوعي مع التحديات واملناقشات املجتمعية والسياسية الحالية.
وينبغي لألوساط العلمية والهندسية الدولية أن تساعد بشكل مبارش أكرب عىل صوغ مستقبل مجتمعاتنا،
وال سيما من خالل تعزيز مجال علم االستدامة املستجد املتعدد التخصصات ،مستلهمة ومسرتشدة يف
ذلك بخطة عام .2030
وينظر هذا الفصل يف التفاعل بني العلم والسياسات العامة واملجتمع ،وينظر يف الكيفية التي يمكن
بها للعلم أن ينهض بخطة عام  .2030ويف هذا السياق ،يشمل العلم العلوم الطبيعية والهندسة ،وعلوم
الحياة والطب ،والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،والقانون وغري ذلك .ويشمل أيضا ً العلماء أنفسهم،
واألدلة التي يأتون بها والحوافز التي تدفعهم إلجراء بحوثهم ،وكذلك نظم التمويل ومؤسسات البحوث
والرتبية وما سواها .وعىل الرغم من أن االبتكارات التكنولوجية ال تنبع جميعها مبارشة من العلم ،فإن
العديد من أوجه التقدم العلمي أساسية لعملية إنتاج تكنولوجيات جديدة أكثر استدامة .ويعترب العلم
كذلك بمثابة ممارسة أو عملية :أي طلب وتطبيق املعرفة والفهم عىل العالم الطبيعي واالجتماعي باتباع
منهجية تلقائية تستند إىل األدلة.798
َّ
املسخر من أجل التنمية املستدامة الدليل الذي يدعم اخرتاق املآزق االجتماعية
ويجب أن يوفر العلم
واالقتصادية والسياسية الراهنة للتمكني من إيجاد حلول مبتكرة تحدِث تغيريات جذرية بعيدة املدى ،إن
لم تكن دائمة .وال يمكن أن يرتك تحقيق خطة عام  2030للصدفة؛ فهو يتطلب تحوالت مدروسة .غري
أن النطاق السيايس للعمل يتوقف إىل حد كبري عىل التفاعل بني اليقني الواقعي الذي يمكن أن ينتجه العلم
والعوامل االجتماعية  -السياسية التي يمكن أن تكون أكثر صعوبة يف تحديد معالم التفاوض واملطالبة
به .وكما هو موضح يف الشكل  ،1-3يمكن تصنيف مشاكل اليوم عىل النحو التايل:
التحديات البسيطة  -تشكل األدلة العلمية التي ال جدال فيها أساسا ً لصنع القرار والتخطيط ،مثل
إعادة التدوير.
التحديات املر ّكبة  -ليس هناك اعرتاض عىل األدلة ،ولكن هناك العديد من الثغرات يف املعرفة .ويمكن
تمهيد الطريق إىل األمام بواسطة زيادة فهم النظم االجتماعية واإليكولوجية املقرتنة بها ،مثل املمارسات
الزراعية األكثر مالءمة للبيئة التي ترى الرشكات املحلية وعرب الوطنية أن من االقتصاد اعتمادها.
تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة
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التحديات املعقدة  -هناك أدلة كافية ،ولكن التنفيذ يتطلب
توافقا ً مجتمعيا ً يف اآلراء .ومن األمثلة عىل ذلك سياسات فرض
رضيبة طفيفة عىل انبعاثات الكربون وإعادة توزيع الدخل.
وتتطلب تلك التحديات جهودا ً يف االتصاالت لزيادة الوعي
وتعبئة سبل التصدي وحفز املفاوضات وااللتفاف حول املصالح
املكتسبة وإيجاد الطلب املجتمعي املالئم للعمل.
التحديات املستعصية  -ليست مستعصية بمعنى رشيرة،
ولكنها باألحرى صعبة بطريقة سيئة .وهنا يقرتن اليقني
الواقعي الضئيل بالدعم املجتمعي املنخفض .فالقرارات القائمة

عىل الحقائق البحتة لم تعد ممكنة عىل ما يبدو ،مما يمكن أن
يجعل تلك التحديات يستحيل التغلب عليها .وهي تشمل إزالة
الكربون ،عىل سبيل املثال ،أو سبل إنشاء نظم غذائية
مستدامة.799
الفوىض  -املسائل هنا ال سبيل إىل معرفتها وغري قابلة
للتفاوض .وتشمل هذه املسائل تحول األصولية الدينية إىل عنف
إرهابي ،عىل سبيل املثال ،أو الرضر الكامل الذي يلحق بسبب
تخطي النقاط الحرجة اإليكولوجية.

الشكل 1-3
أنواع تحديات االستدامة
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يؤثر التفاعل بني التوافق االجتماعي  -السيايس واليقني الواقعي عىل الكيفية التي نتناول بها تحديات التنمية املستدامة والنطاق الذي
نراه متاحا ً للعمل السيايس .وتظهر أنواع مختلفة من تحديات التنمية املستدامة عىل اليمني ،وتظهر األمثلة املناظرة لها من مجاالت
السياسة العامة عىل اليسار.800
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﻴﻘﻦﻴ اﻟﻮاﻗﻌﻲ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -اﻟﺴﻴﺎﳼ

ﺑﺴﻴﻄﺔ
• إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
• اﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻼرﻳﺎ
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت
• أﻣﻮر أﺧﺮى

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻣﺮﻛﺒﺔ
• ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻤﺘﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
• أﻣﻮر أﺧﺮى

ﻣﻌﻘﺪة
• ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺮﺑﻮن
• إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة
واﻟﺪﺧﻞ
• دور اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
• أﻣﻮر أﺧﺮى

ﻣﺮﺗﻔﻊ

وبدافع من الضغوط املمارسة لتحقيق نتائج رسيعة يف
غالب األحيان ،ال يزال العديد من املتخصصني واملهندسني
والعاملني يف مجال التنمية يعتمدون عىل التأطري البسيط
والبحث ،أو أساليب التدخل ،حتى بالنسبة للمشاكل الصعبة،
مثل عمليات التحول إىل استخدام نظم الطاقة غري املو ّلدة
للكربون .وبدال ً من ذلك ،ينبغي أن تكون هناك رشاكات مبتكرة
بني العلم والتكنولوجيا والسياسات واملجتمع .واسرتشادا ً بخطة
عام  ،2030يمكن للعلماء يف امليادين ذات الصلة أن يعملوا مع
مختلف أصحاب املصلحة لبناء توافق يف اآلراء بشأن مسارات
تحوُّل محددة ،عىل النحو املبني يف اإلطار .8011-3
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ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
ﻓﺠﻮات اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ اﻤﻟﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﺗﺤﺪد
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻤﻟﺸﻜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﱰك وﺗﺸﱰك ﰲ
إﻧﺘﺎج اﻤﻟﻌﺎرف واﻟﺤﻠﻮل اﻤﻟﺴﱰﺷﺪة
ﺑﺎﻤﻟﺴﺎواة

ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻓﺠﻮات اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ﻏﺮﻴ
اﻤﻟﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ :اﻟﺨﱪة،
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي،
واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ،وﺑﻨﺎء
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت

ﻣﻌﻘﺪة
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﻻﺗﺼﺎل ،وﺑﻨﺎء اﻟﻮﻋﻲ،
واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻷﻏﻠﺒﻴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﺮﻴ ﻣﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ،واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ،وﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻴﻘﻦﻴ اﻟﻮاﻗﻌﻲ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -اﻟﺴﻴﺎﳼ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
• اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وإزاﻟﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن
• اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺴﺘﺪام
• اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
• ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
• أﻣﻮر أﺧﺮى

ﺧﱪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

اﻟﺨﱪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻨﺎس

ﻓﻮﴇ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺎوض :اﻹﻧﻜﺎر ،واﻹﺑﻄﺎل،
واﻟﻐﻮﻏﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻓﻮﴇ
• اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
• اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
• أﻣﻮر أﺧﺮى

ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

وقد يكون العلماء ،الذين يعتربون االستقاللية والدقة املهنيتني
من املبادئ األساسية ،حذرين من هذا العمل الذي هو بالرضورة
ً
خشية منهم عىل االستقالل والدقة وحتى عىل
ذو قيمة عالية،
مصداقية العلم .ولكن األمر ال ينبغي  -بل ال يجب  -أن يكون
كذلك .ويجب أن يُتقيَّد يف البحوث العلمية التي تركز عىل التنمية
املستدامة بأعىل معايري الدقة العلمية ،وال سيما الشفافية
وإمكانية االستنساخ وقابلية التفنيد واالمتثال ملعايري انضباط
محددة ،ولكن ينبغي أيضا ً مراعاة املعايري واألهداف املجتمعية
ذات الصلة ،وكذلك تطلعات وأفضليات الناس واملجتمعات
املحلية ،والتصدي لهذه املسائل رصاحة كجزء من البحث.

والتفاعالت املعقدة بني العلماء واملجتمع بوجه عام ليست
أمرا ً جديداً .فعىل مر التاريخ ،أقام العلم تحالفات مع القوى
السياسية .ويف بعض الحاالت ،كان ذلك يخدم املصالح القومية
وحتى اإلمربيالية الضيقة للغاية .802ومن األمثلة الحية عىل ذلك
التوسع االستعماري للقوى الغربية من القرن السادس عرش إىل
القرن العرشين.
ويف الوقت نفسه ،هناك أمثلة ملهمة لألدلة العلمية التي
تذكي الوعي بالتحديات العاملية ،مثل استنفاد األوزون يف طبقة
السرتاتوسفري وإزالة الغابات وفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز .ثم هناك حاالت من املعرفة العلمية التي كانت بمثابة

نقاط تحول يف املعرفة أو املناقشات العامة ،ولكنها يف بعض
األحيان لم تحفز عىل القيام بعمل كاف إال بعد عقود من الزمن،
ُ
كارسن يف
كما هو األمر مع اكتشاف البنسلني ،وبُعد نظر راشيل
استخدام املبيدات الحرشية ومساهمة انبعاثات الكربون يف تغري
املناخ .803وتوجد لدى االتفاقات البيئية الدولية الرئيسية هيئات
للتقييم العلمي تقدم األدلة إىل صانعي القرارات بشأن املواضيع
الصعبة واملعقدة.
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اإلطار 1-3
أساليب التعامل العلمي مع أهداف التنمية املستدامة
يمكن التمييز بني ثالثة أساليب مهمة لتعامل البحث العلمي مع أهداف التنمية املستدامة .فال يستبعد بعضها بعضاً،
ولكن ينبغي أن يكمِّ ل بعضها بعضا ً بطريقة تعددية.
اإلشارة إىل خطة عام  - 2030تقييم أثر الديناميات البرشية  -البيئية وتقديم فهم أفضل لسالسل السببية املعقدة
التي تكمن وراء الظواهر التي تؤثر عىل األبعاد املتعددة للتنمية املستدامة .وبدافع من أي مصلحة عامة أو خاصة،
يمكن أن يساعد عىل فهم العالم االجتماعي و/أو الطبيعي ودينامياته الحالية أو مستقبله املحتمل ،عىل سبيل املثال،
عن طريق وضع نماذج لعدم املساواة يف بلد بعينه.
االسرتشاد بخطة عام  - 2030البحث عن الحلول واملسارات املمكنة لتحقيق األهداف .ويتخذ العلماء من األهداف
وتفاعالتها نقطة انطالق ويحدِّدون التدابري والتدخالت الواعدة لتحقيق أهداف خطة عام  .2030ويف تلك الحالة،
ومع الحفاظ عىل الدقة العلمية ،قد ينتقل تركيز البحوث بدرجة كبرية من فهم الظواهر (كالتفاوت االجتماعي) إىل
تحديد وتفصيل ُسبل تحسينها (كسياسات إعادة التوزيع ،والنماذج االقتصادية األكثر شموالً).
إجراء البحوث وفقا ً لخطة عام  - 2030بعض القضايا اإلنمائية هي موضع خالف شديد وغري مفهومة بالقدر الكايف،
كما هو الحال عندما يطعن املواطنون يف اآلثار البيئية واالجتماعية لالستثمار األجنبي املبارش يف الزراعة .ويمكن
للمداوالت القائمة عىل األدلة أن تبني توافقا ً يف اآلراء بشأن املقايضات املقبولة ،التي قد توحي عندئذ بوجود احتياجات
معرفية جديدة .وبالنسبة للنظم املعقدة التي يصعب عىل مختلف أصحاب املصلحة فهمها ،فإن مهارات الباحث قد
تصبح أكثر أهمية من التفسري نفسه .وعادة ما تتطلب املشاركة يف اإلنتاج املشرتك للمعرفة من الباحثني أن يكونوا
رصحاء بشأن قيمهم الخاصة ،وهم يسعون يف الوقت نفسه إىل الحفاظ عىل استقاللية أساليبهم وشفافيتها وقابلية
استنساخها.

تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة

اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻴ إﱃ ﺧﻄﺔ ﻋﺎم :٢٠٣٠
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﺗﺄﺛﺮﻴ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ  -اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
إذا ً
ﻟﻮ

:اﻟﺒﺤﻮث اﻤﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺔ ﻋﺎم ٢٠٣٠
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ اﻤﻟﺴﺎرات اﻤﻟﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
إذا ً
ﻟﻮ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﻛﻨﻘﺎط اﻧﻄﻼق ﻟﻠﺒﺤﻮث ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻤﻟﺜﺎل:
 اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻤﻟﺴﺎواة :اﻟﻬﺪف  ١٠ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
 اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎخ :اﻟﻬﺪف  ١٣ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ -اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ :اﻟﻬﺪف  ١٥ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺒﺤﻮث اﻤﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ،اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻌﻜﴘ،
أدوات اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻤﻟﺜﺎل:
 اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؟ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻤﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ؟ -اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻔﻆ؟

اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻤﱠ ﻢ وﺗُﺠﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺨﻄﺔ ﻋﺎم ٢٠٣٠
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻤﻟﺸﱰك واﻹﻧﺘﺎج اﻤﻟﺸﱰك ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺤﻞ اﻤﻟﺸﺎﻛﻞ اﻤﻟﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
إذا ً
ﻟﻮ
ﻟﻮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺨﻼف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -اﻟﺴﻴﺎﳼ إﺟﺮاء ﻣﺪاوﻻت ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﲇ اﻷدﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻫﺪاف واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 أي ﻧﻤﺎذج ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻤﻟﻦ؟ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺤﻮﱡل ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺷﺎﻣﻼ وﻋﺎدﻻ؟ -اﻟﺤﻔﻆ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ؟

من الواضح أن البحث العلمي ليس سلسلة مرتبة من
االكتشافات املحايدة والحقائق العقيمة .بل هو محر ٌك دائم
التطور للتغيري الواسع النطاق واملتأصل يف املجتمع .ومن
الناحية املثالية ،فإن املقصود من تلك التغيريات تحقيق ما هو
أفضل (مثل اللقاحات الخاصة بالقضاء عىل األمراض) ،ولكنها
يف بعض األحيان تأتي باألسوأ (مثل تطوير األسلحة النووية).
وعالوة عىل ذلك ،فإن الديناميات االجتماعية والطبيعية متشابكة
بشكل وثيق يف نظم بيئة برشية معقدة وال يمكن فهمها أو
تدبريها عىل الوجه األكمل .ومن ثم فإن العلم ،بفضل إتيانه
بحقائق ومعارف عملية وحلول تكنولوجية ،يؤدي أيضا ً دورا ً
رئيسيا ً يف عرص التأثري البرشي ،وهي فرتة من تاريخ األرض
تتسم بتأثري برشي كبري يف الكوكب ككل.804
ويف العقود األخرية ،رشع العلماء يف التصدي لك ّم التحديات
التي تواجه البرشية ،حيث ركزت البحوث املتعددة التخصصات
عىل النظم البرشية  -البيئية ككل أو النظم االجتماعية
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

اﻟﴩط اﻤﻟﺴﺒﻖ :اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻔﻨﻴﺪ(
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إﻧﺘﺎج اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﻋﺎم ٢٠٣٠

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴات اﻤﻟﺒﺎﴍة وﻏﺮﻴ اﻤﻟﺒﺎﴍة ﻋﲇ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ:
 اﻟﺘﻘﺪم اﻤﻟﺤﺮز ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف  ١٠ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ اﻟﻬﺪف  ١٣ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺸﺄن اﻤﻟﻨﺎخ؟ اﻟﺘﻘﺪم اﻤﻟﺤﺮز ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف  ١٥ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ -أﻫﺪاف أﻳﺘﴚ؟

وﺻﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﴩﻳﺔ  -اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ووﺿﻊ ﻧﻤﺎذج ﻟﻬﺎ
واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﲇ ﺳﺒﻴﻞ اﻤﻟﺜﺎل:
 زﻳﺎدة ﻋﺪم اﻤﻟﺴﺎواة داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن -ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

واإليكولوجية املقرتنة بها .وتكتيس هذه املنظورات املتكاملة
أهمية حيوية (انظر اإلطار  .)2-3فعىل سبيل املثالِّ ،
يبي
تحقيق يف الصالت القائمة بني إزالة الغابات وتغذية السكان
املتزايدة أعدادهم أن الخيارات الغذائية للناس ،مثل استهالك
اللحوم الحمراء ،لها تأثري كبري يف مستويات إزالة الغابات يف
املستقبل .805وهذا النوع من الفهم العلمي للديناميات
االجتماعية  -اإليكولوجية يمكن أن يكشف عما إذا كانت
األهداف املجتمعية املتفق عليها ،عيل سبيل املثال ،الهدف 2
(القضاء عيل الجوع) والهدف ( 15الحياة الربية) أو الهدف 3
َّ
ستتحقق أم ال ،وما هي املقايضات الرضورية ،ومن
(الصحة)،
سيتأثر وكيف ومن هو مفتاح املسارات التي تُحدث التغيري
الجذري .وكما قال أحد الخرباء البارزين يف موضوع عرص
التأثري البرشي“ :يتعلق اليشء الطبيعي الجديد بمعرفة الرابح
والخارس ،والتعامل مع املقايضات واملفاجآت”.806

اإلطار 2-3
عقود من البحوث املتعددة التخصصات
ابتداء من برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي التابع لليونسكو والرائد يف عقد الستينات من القرن املايض ،حظيت
البحوث املتعددة التخصصات بدعم متزايد من الربامج الدولية التي َّ
يس تنفيذها املجلس الدويل لالتحادات العلمية
واملجلس الدويل للعلوم االجتماعية .ولم تؤد الزيادة ذات الصلة يف البحوث املتعددة التخصصات إىل تكوين كتلة
رسيعة التوسع من األدلة القيمة فحسب ،بل أدت أيضا ً إىل الدمج الرمزي لتلك املؤسسات يف املجلس الدويل للعلوم.807
وقد م َّكنت التحسينات الرئيسية يف املتوافر من البيانات واألساليب الجديدة ،مثل النمذجة املتكاملة وبناء
السيناريوهات ،من استكشاف ومناقشة املسارات املحتملة للتغري البيئي وتولدت عنها مبادرات مثل مبادرة “العالم
يف عام  ،”2050التي تستكشف املسارات التحويلية ألهداف التنمية املستدامة وما بعدها .808وقد رسمت هذه الجهود
مجتمعة صورة حية لكوكب تحت الضغط وسلطت الضوء عىل خطر تزايد أوجه عدم املساواة التي تهدد استدامة
االقتصادات واملجتمعات والجماعات املحلية.809

والعلم ،بصفته الويص عىل املعرفة القائمة عىل األدلة ،له
أيضا ً مسؤوليات فريدة .ولذلك ينبغي للعلماء واملؤسسات
العلمية والفاعلني يف امليادين ذات األهمية أن تكف عن قياس
النجاح أساسا ً استنادا ً إىل نتائج البحوث التي تتخذ شكل بيانات
أولية أو نماذج أو مقاالت علمية .وينبغي لهم أيضا ً أن ينظروا
يف كيفية اإلبالغ عن أعمالهم لكي يدرك املواطنون يف كل مكان

1-3

الحاجة إىل التغيري والسبل املمكنة للميض قدماً .وتمثل توصيات
اليونسكو للباحثني العلميني أداة هامة للتوجيه األخالقي
وتحديد الحقوق واملسؤوليات يف مجال البحوث .810وعىل وجه
الخصوص ،ينبغي أثناء إقامة مزيد من التعاون املبارش بني
العلماء وواضعي السياسات واملجتمع املدني وأوساط األعمال
التجارية التصدي لالزمات اإليكولوجية واالجتماعية.

خطة عام  :2030بوصلة واحدة لالستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية
الرسائل الرئيسية
 - 1العلم والتكنولوجيا عامالن قويان من عوامل التغيري نحو األفضل أو األسوأ ،وذلك بحسب كيفية توجيههما.
ِّ
يسخر اإلنجازات التي
واسرتشادا ً بخطة عام  ،2030يمكن للتعاون املكثف يف مجال العلوم والسياسات العامة أن
تحققت يف فهمنا للنظم البرشية  -البيئة بما يم ِّكن من تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 - 2يمكن أن تساعد التقييمات العلمية الدولية عىل توليف املعارف القائمة وبناء توافق يف اآلراء بشأن الرؤى
الرئيسية .كما أنها تسدي مشورة حاسمة لوضع السياسات .ويف املستقبل ،يلزم بذل املزيد من الجهود إلدماج
املنظورات اإلقليمية وتعظيم أوجه التآزر بني مختلف التقييمات.
 - 3تتطلب الحاجة امللحة للتحوالت نحو التنمية املستدامة أن نع ِّزز اتجاه العلم يف سبيل إنجاز عىل شاكلة “الهبوط
عىل سطح القمر” يعود بالنفع العميم عىل البرشية وعىل كوكب األرض .ويمكن للباحثني واملهندسني وواضعي
السياسات العلمية ووكاالت التمويل اعتماد خطة عام  2030باعتبارها بوصلة مشرتكة لزيادة أهمية وفوائد العلم
والتكنولوجيا بالنسبة للمجتمع العاملي.

تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة
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 1-1-3إرشادات مستقاة من أهداف التنمية
املستدامة

الدولية لتقديم املشورة العلمية إىل الحكومات ،التي تعمل تحت
رعاية املجلس الدويل للعلوم (انظر اإلطار .)4-3

يمكن للعلم أن يدعم خطة عام  2030ويسرتشد بها وبأهدافها
السبعة عرشة ومقايضاتها وفوائدها املشرتكة الكامنة .ويمكن
تيسري العمل من أجل هذه بلوغ األهداف بواسطة ما ييل:

دبلوماسية العلوم  -دبلوماسية العلوم هي يف املقام األول
التطبيق املتعمد للعلوم ،سواء الطبيعية منها أو االجتماعية ،أو
تسخري الخربة العلمية لخدمة األهداف الدبلوماسية .ويف حني برزت
الدبلوماسية العلمية يف حقبة الحرب الباردة ألن الجهات الفاعلة
الرئيسية توقعت استخدام قوة اإلقناع ،فإنها تشمل اآلن مجموعة
من املعارف التي يمكن أن تستخدمها البلدان النامية واملتقدمة عىل
السواء ،الكبرية منها والصغرية (انظر اإلطار .)43-2

منصة معرفية  -منصة معرفية منسقة عامليا ً ومدعومة من
األمم املتحدة ،تم ِّكن من جمع كم املعارف العلمية ذات الصلة
بالتنمية املستدامة املتزايد برسعة  -وإن كان مجزأ  -وتوليفه
وإطالع عامة الناس عليه يف كل بلد عىل حدة .ويمكن أن يكون
الهيكل مصفوفة ألهداف التنمية املستدامة وغاياتها والتفاعالت
التي تضم مستويات املراقبة املحلية والوطنية والعاملية.811
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أفرقة الخرباء  -أفرقة الخرباء العلميني الوطنية والدولية
الدائمة واملجالس االستشارية للتنمية املستدامة .ومن األمثلة
عىل ذلك املجلس االستشاري األملاني املعني بالتغري العاملي أو
مجلس الدفاع الفرنيس املعني باإليكولوجيا املعني أعضاؤه
مؤخرا ً ومجلس بحوث العلوم اإلنسانية يف جنوب أفريقيا.
ويمكن للحكومات أيضا ً تعيني كبار املستشارين العلميني.812
شبكات العلوم والسياسات  -شبكات العلوم والسياسات
املخصصة والطويلة األجل ،والتعاون العاملي بني بلدان الجنوب
والشمال وشبكات املمارسني .ومن األمثلة عىل ذلك الشبكة

اإلطار 3-3
تعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات

آلية التعلم املشرتك بني العلوم واملجتمع  -التعاون الذي
يبتكر فيه العلماء والفاعلون املجتمعيون عىل املستوى املحيل
واملواضيعي ومستوى املدن واملستوى الوطني حلوال ً مستدامة
ويستحدثون عادات جديدة يف الحياة اليومية واألعمال التجارية
ويختربونها ويمارسونها.
التوعية يف مجال البحوث  -تمويل أنشطة التوعية يف مجال
البحوث والتعاون مع املؤسسات الثقافية والتعليمية بوجه عام،
وذلك للمشاركة يف املعارض الفنية املشرتكة ،ومنها عىل سبيل
املثال عروض األفالم وحلقات النقاش ومعارض البحوث.
املهارات اإلعالمية  -استثمار كبري يف تطوير وإدامة املهارات
اإلعالمية العامة والخاصة يف مجايل الصحافة العلمية
واالتصاالت.
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يف أجزاء كثرية من العالم ،تقوم األوساط العلمية والتكنولوجية واملنظمات والقطاعات التي تعمل فيها وكذلك الجهات
التي تدعمها ،بتوجيه عملها بصورة متزايدة نحو أهداف التنمية املستدامة .ويف إطار منظومة األمم املتحدة ،تم ّكن
عدة آليات األوساط العلمية والتكنولوجية من التفاعل مع عمليات السياسات العامة املوجهة نحو النهوض باألهداف.
ويجب زيادة تعزيز تلك األنشطة من خالل تحسني التنسيق وإرشاك األوساط العلمية والتكنولوجية من جميع أنحاء
العالم عىل نحو أكثر شموالً .ومن بني الهيئات التي تعمل يف سبيل التصدي لهذا التحدي املجلس العلمي الدويل
واالتحاد العاملي للمنظمات الهندسية ورشاكة األكاديميات.
ويف سياق العمليات الحكومية الدولية العاملية لألمم املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة ،أقر مؤتمر قمة األرض لعام
 1992بأن تحقيق التنمية املستدامة سيتطلب مشاركة فعالة من مختلف أصحاب املصلحة ،ودعا تسعة “مجموعات
رئيسية” إىل املساهمة .وإحدى هذه املجموعات هي املجموعة الرئيسية لألوساط العلمية والتكنولوجية .وعىل الصعيد
العاملي ،يعمل املجلس الدويل للعلوم واالتحاد العاملي للمنظمات الهندسية باعتبارهما الرشيكان املن ِّ
ظمان لهذه

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

املجموعة الرئيسية ،حيث يساعدان عىل إيصال مساهمات هذه األوساط إىل العديد من العمليات الحكومية الدولية
لألمم املتحدة املتصلة التنمية املستدامة.
ويضم املجلس العلمي الدويل (انظر  )www.council.scienceأكثر من  140منظمة علمية وطنية ،من ضمنها
أكاديميات ومجالس بحوث و 40من االتحادات والرابطات العلمية الدولية .وهو يعمل عىل تحفيز وتوحيد الخرباء
العلميني الدوليني املعنيني بالقضايا ذات األهمية العاملية الكربى وإدماج العلم بفعالية يف السياسات واإلجراءات
العامة .ويوحِّ د االتحاد العاملي للمنظمات الهندسية (انظر  )www.wfeo.orgأكثر من  110منظمة هندسية متعددة
التخصصات يف جميع أنحاء العالم .وتشكل التنمية املستدامة مجاال ً ذا أولوية للتأثري بالنسبة للمنظمتني ،وكالهما
يتعاون بنشاط مع مجموعة من هيئات األمم املتحدة.
ومن أجل تنفيذ األهداف بنجاح ،من الرضوري ربط الجهود الرامية إىل النهوض بعملية صنع السياسات العامة
املستنرية عىل الصعيد العاملي بالجهود املبذولة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي .ويف هذا الصدد ،يتعزز عمل املجلس
الدويل للعلوم واالتحاد العاملي للمنظمات الهندسية بواسطة رشاكة األكاديميات ،وهي الشبكة العاملية التي تضم أكثر
من  140أكاديمية علمية وهندسية وطبية قائمة عىل الجدارة (انظر  - )www.interacademies.orgتعمل رشاكة
األكاديميات عىل زيادة الوعي باألهداف وفهمها بني األكاديميات ،وتشجيعها عىل املشاركة يف العمليات الوطنية
واإلقليمية املتصلة باألهداف لضمان اسرتشادها بقدر أكثر باألدلة.
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التقييمات العلمية الدولية

ستساعد اإلسهامات العلمية البلدان عىل تلمس طريقها يف
مختلف املقايضات املتأصلة يف التنمية املستدامة .ويمكن أيضا ً
تتبع التقدم املحرز من خالل عدد من التقييمات العلمية الدولية،
التي يمكن التمييز بني ثالث مجموعات واسعة منها:814
eالتقييمات العلمية للهيئات الحكومية الدولية  -مثل
الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ ،أو املنرب
الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،أو التقييم
الدويل للعلوم و التكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية
أو توقعات البيئة العاملية؛
eالتقييمات العلمية  -التقنية  -مثل التقارير الرئيسية
لألمم املتحدة ،بما يف ذلك التوقعات العاملية للتنوع
البيولوجي ،وتقرير التنمية البرشية ،ودراسة الحالة
االقتصادية واالجتماعية يف العالم؛
eالتعاون يف مجال البحث العلمي  -مثل مبادرة تقييم
النظم اإليكولوجية يف األلفية ومبادرة تقييم الطاقة
العاملية.

وتختلف هذه التقييمات اختالفا ً كبريا ً من حيث نطاقها
وحجمها وتنظيمها ومشاركتها واملقدار املتصوَّر لنجاعة
السياسات العامة .ومع ذلك ،فإنها تهدف جميعها إىل مناقشة
مجاالت املداوالت العلمية ،وتحديد نقاط التفاهم املشرتكة،
والتوصل إىل توافق يف اآلراء قائم عىل األدلة بشأن القضايا
الرئيسية ،وذلك بهدف تنوير القرارات السياساتية الرئيسية.
وهناك مجال للخالف يف أي مجال علمي .815ويمكن أن
تنجم االختالفات عن تباين املنهجيات ،واختالف أسئلة البحوث،
وتنوع أحجام العينات واآلفاق الزمنية ،واألخطاء ،وما إىل ذلك.
ويمكن حل هذه االختالفات من خالل التقييمات العلمية الدولية
التي تهيء منتديات يمكن فيها تقاسم النتائج ومقارنتها
واختبارها بني النظراء؛ وتوليفها وصقلها ُّ
لتبي اإلشارة املرجوة
من الضوضاء؛ وتمحيصها لتقييم الشكوك املتبقية .ويمكن لتلك
األمور والجهود األخرى املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء أن
تحفز العلوم ،مما يساعد عىل طرح أسئلة وبرامج جديدة يف
مجال البحوث.
وتسعى هذه التقييمات عموماً ،بصورة رسمية أو غري
رسمية ،إىل توجيه السياسات العامة عند مواجهة التحديات
املعقدة والعاملية عادة .فعىل سبيل املثال ،م َّكن كل من الفريق
الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ واملنرب الحكومي الدويل

تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة
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للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية واللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض
التنمية ،وكلها هيئات أنشئت وفقا ً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر ،مق ِّرري السياسات من تحديد القضايا ذات األولوية
وإجراء تقييمات عاملية وإقليمية .816والغرض من هذه الجهود
هو سد الفجوة القائمة بني الباحثني وواضعي السياسات.
وللقيام بذلك ،سيحتاجون إىل هياكل إدارية مالئمة ومنابر
معرفية وجلسات حوار بني الخرباء .ويجب عليهم دائما ً العمل
مع أصحاب املصلحة املتعددين الذين قد تتباين أولوياتهم.
والتقييمات العلمية الدولية الحالية لها حدودها .أوالً ،غالبا ً
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ما تكون محدودة يف تجسيد التمايز الهام الخاص بكل بلد أو
دون الوطني .فقد ال تعكس ،عىل وجه الخصوص وبشكل واف
التحديات الفريدة التي تواجهها الدول الجزرية الصغرية
النامية وأقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية.817
ثانياً ،قد ال تقدم حلوال ً ومسارات تؤدي إىل تنفيذ خطة عام
 .2030وهي تركز عادة عىل آثار الديناميات البرشية  -البيئية
عىل األهداف املجتمعية بدال ً من الكيفية التي يمكن بها تحقيق
تلك األهداف .ثالثاً ،قد ال تتوصل دائما ً إىل اتفاق أو قد تفشل يف
حل املقايضات الرئيسية ،مثل التدبري يف مختلف أوجه استخدام
األرايض  -إلنتاج األغذية أو حفظ التنوع البيولوجي أو تنحية
الكربون أو الوقود األحيائي.818

ويف الوقت ذاته ،من املهم تعزيز أوجه التآزر والتعاون بني
مختلف التقييمات العلمية ،بما يشمل تبادل املعارف وقواعد
البيانات ومواءمة الربوتوكوالت واإلجراءات .ويمكن أن تشكل
األهداف السبعة عرشة بمثابة األساس لبث رسائل أكثر اتساقا ً
وتوجيه التقييمات املستمرة واملوسعة للتقييمات يف إطار تقرير
التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي.
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ما بعد األهداف

ينبغي أن تس ِّلط البحوث الضوء أيضا ً عىل الديناميات االجتماعية
أو االقتصادية أو البيئية أو السياسية أو التقنية التي لم تكن
متوقعة عندما وضعت خطة عام  ،2030والتي إما قد تخدم
إنجازها أو تع ِّرضه للخطر بدرجة كبرية .وعىل الرغم من كونها
رؤية حيوية ومتفاوض عليها عامليا ً لالستدامة ،فقد اعتُرب عدد
من القضايا الرئيسية مفقودا ً فيها ،من بينها التغري التكنولوجي
الرسيع .وقد جمع التقرير الحايل ،عن طريق دعوة علنية ،بعضا ً
آخر ،819وهي تشمل ما ييل:
eالنزاعات املسلحة املستمرة  -ال تتناول أهداف التنمية
املستدامة بشكل كاف األزمات العديدة التي طال أمدها
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

يف جميع أنحاء العالم والتي تعرقل أو ربما تدمِّر التنمية
وتعيق تحقيق األهداف .820وال تناقِ ش األهداف بشكل
واف بناء السالم واالنفاق العسكري وانتشار األسلحة؛
eالرعي  -ال تكاد األهداف تذكر نُظم الرعي وإنتاج
املاشية ،عىل الرغم من أنها تغطي مساحات شاسعة
من األرض ،وهي أساسية للماليني من سبل كسب
الرزق ،ويمكن أن تدعم التنوع البيولوجي والتدبري
املستدام لألرايض ،وهي عرضة للنزاعات عرب الحدود
وقادرة عىل التخفيف من آثار تغري املناخ821؛
eالقيم الروحية  -تتجاهل األهداف العديد من القيم
الثقافية والروحية التي يربطها الناس عىل املوارد
الطبيعية822؛
eالثقافة  -لم تحظ الثقافة باالهتمام الكايف باعتبارها
عنرصا ً جوهريا ً من عنارص التنمية املستدامة ويجب
ترجمتها ودمجها يف التنمية الوطنية واملحلية823؛
eاملخدرات  -لقد تم تجاهل أهمية اإلدمان عىل
املخدرات ،عىل الرغم من كونه ذا أهمية كبرية لتحقيق
أهداف متعددة؛
eالرفق بالحيوان  -يتزايد االعرتاف بالروابط الواضحة
بني صحة اإلنسان ورفاهه والرفق بالحيوان يف األطر
القائمة عىل األخالقيات والحقوق .وينبغي أن تصون
اإلدارة الفعالة رفاه الحيوانات الربية واملستأنسة
بواسطة قواعد تتعلق بالرفق بالحيوان املتأصل يف
التجارة عرب الوطنية825 ،824؛
eتنقيح الجني البرشي وتطوير البرشية  -يمكن أن
تش ِّكل هاتان التكنولوجيتان الجديدتان خطرا ً عىل
األمن الدويل.826
ومن املهم أيضا ً دراسة العمليات السياسية التي تقف وراء
اعتماد خطة عام  .8272030فقد كانت هناك شواغل بشأن
رشعية العملية برمتها وعمق املشاركة العامة واألصوات املهيمنة
عىل الخطابات ذات الصلة .828وشملت االنتقادات األخرى النهج
املفرطة يف التبسيط إزاء الفقر ،وعدم النظر يف النمو السكاني،
وعدم وجود آليات لحل املفاضلة الحتمية بني مختلف األهداف
أو مفاهيم العدالة املختلفة.829
ويتعني عىل املؤسسات الهادفة إىل تنفيذ األهداف أن تعالج
هذه املسائل وغريها من التطورات غري املتوقعة والقضايا الجديدة
املستجدة .830فعىل جبهة التكنولوجيا ،تشمل التطورات الجديدة

الرقمنة والذكاء االصطناعي (انظر اإلطار  .)4-3وعىل الجبهة
السياسية ،يتعني عىل أهداف التنمية املستدامة أيضا ً التعامل مع
الخطابات املنافِ سة ،مثل إنكار تغري املناخ ،والضغوط املمارسة
عىل تعددية األطراف ،والنماذج االقتصادية واالجتماعية التي
تتناقض مع األهداف كليا ً أو جزئياً .وأخرياً ،وعند دراسة

اإلطار 4-3
الثورة الرقمية

االتجاهات والديناميات التي تروج لألهداف أو تهدد بعرقلتها،
تكتيس منظورات ما بعد عام  2030أهمية حاسمة أيضاً ،مثل
مبادرة العالم يف عام  2050التي تقيم سبل تحقيق االستدامة
االجتماعية واالقتصادية القائمة عىل نظام مستقر لألرض يف عام
 2050وما بعده.831
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من العنارص الرئيسية التي ستساعد عىل تحقيق التنمية املستدامة يف السنوات القادمة الثورة الرقمية ،التي تشكلها
التطورات املستمرة يف الذكاء االصطناعي ،وسبل االتصال ،ورقمنة املعلومات ،والتصنيع باإلضافة ،والواقع االفرتايض،
والتعلم اآليل ،وتقنية سلسلة السجالت املغلقة ،وعلم التحكم اآليل ،والحوسبة الكمية ،والبيولوجيا الرتكيبية .وقد يأتي
تقارب تلك التكنولوجيات الرقمية الجديدة بمفاجآت ،فيها الكثري من الرابحني والخارسين.
وقد غدت الثورة الرقمية تعيد تشكيل العمل والرتفيه والسلوك والتعليم والحكم .وبصفه عامة ،يمكن لهذه املساهمات
ِّ
ِّ
وتوسع نطاق الحصول عىل
وتخفض تكاليف اإلنتاج؛
أن تزيد إنتاجية األيدي العاملة والطاقة واملوارد والكربون؛
الخدمات؛ ولربما تؤدي إىل تجريد اإلنتاج من طابعه املادي.
ولكن هناك أيضا ً مخاطر وسلبيات واضحة ،بما فيها فقدان الوظائف ،وتزايد عدم املساواة ،وزيادة تحويل الدخل
من اليد العاملة إىل رأس املال .ومع التشغيل اآليل والتقدم املحرز يف الذكاء االصطناعي وعلم التحكم اآليل ،فإن عددا ً
أكرب بكثري من العمال ،حتى أولئك الذين هم من ذوي املهارات العالية ،قد يتبني لهم أن وظائفهم ومداخيلهم غدت
عرضة للخطر .ويف حني أن فرص العمل الجديدة قد تحل محل الوظائف القديمة ،فإن الوظائف الجديدة قد تأتي
بمداخيل حقيقية منخفضة وظروف عمل متدنية .وقد أدت املخاوف املتعلقة بتزايد أوجه عدم املساواة إىل تجدد
االهتمام بالحد األدنى من الدخل املضمون.
وهناك العديد من التهديدات األخرى املتصورة التي أتت بها الثورة الرقمية .ويتعلق الكثري منها باألمن وبغزو
الخصوصية .فالهجمات اإللكرتونية أو الحرب اإللكرتونية يمكن أن تع ِّ
طل تقديم الخدمات الخاصة والعامة أو
تفسدها .وأصبحت تظهر احتكارات جديدة يف التجارة اإللكرتونية واإلعالنات الرقمية ووسائط التواصل االجتماعي
والخدمات السحابية .ويمكن التالعب بوسائط االعالم االجتماعية ،مما يقوض العمليات الديمقراطية .وقد يؤدي
االستخدام الشخيص لتكنولوجيات اإلنرتنت إىل اإلدمان ويسبِّب ظهور اضطرابات االكتئاب .وتتعلق األخطار الخاصة
بأسلحة متقدمة .والسؤال األكثر عمومية هو ما إذا كانت الثورة الرقمية بوصفها عملية تطورية تتطور بنفسها
ً
مطاوعة للتوجيه االجتماعي .ومع تقدم الثورة الرقمية ،يحتاج املسنّون إىل الدعم من
وتو ِّلد احتكارات عامليه ضخمة
أجل اللحاق بالركب واستخدام تلك التكنولوجيات املتقدمة حتى ال يتخلفوا عن الركب.
ويف عرص التأثري البرشي أصبح اإلنسان هو املحرك الرئييس لتغريات نظام األرض .ويف عرص التأثري البرشي الرقمي
سيرشع اإلنسان أيضا ً يف تحويل نفسه وتعزيز قدراته املعرفية والدماغية .إن البرشية تتجه نحو عتبات حضارية
جديدة .بل يمكن لآلالت الفائقة الذكاء إقامة حياة خاصه بها ،مع القدرة عىل إلحاق الرضر بالعنارص البرشية.
ويستدعي التحول الرقمي مجموعة شاملة من األطر التنظيمية واملعيارية والبنى التحتية املادية والنظم الرقمية.
وينبغي أن تكون األولوية األساسية هي وضع خرائط طريق للعلم والتكنولوجيا واالبتكار وكتابة مبادئ التحول
الرقمي من أجل تحقيق التنمية املستدامة.

تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة
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مهمة مشرتكة من أجل املجتمع العاملي

ومن أهم املسائل األساسية التمويل .ففي الوقت الراهن،
ال تنفق الدول حاليا ً سوى القليل نسبيا ً عىل أنشطة البحث
والتطوير لتنفيذ خطة عام  .2030ويف األيام الحالية ،أصبحت
نسبة كبرية من البحوث مدفوعة باملصالح التجارية ( 61يف
املائة من جميع أنشطة البحث والتطوير عىل الصعيد العاملي)
أو تتأتى من الصناديق الخاصة والبحوث الخريية وترتكز يف
بلدان بعينها (انظر الشكل  .)2-3وهذا أم ٌر مقلق ألنه خالل
الحقبة الذهبية للنمو االقتصادي واالخرتاع التي أعقبت الحرب
العاملية الثانية ،كان القطاع العام يمول إىل حد كبري أنشطة
االبتكار التكنولوجي الثورية واملحفوف باملخاطر .ويتطلب
التصدي لتحديات االستدامة اليوم تمويالً رسيعا ً وغري مسبوق،
سواء كان من مصادر عامة أو خاصة.834

لتحقيق القوه الكاملة للعلم من أجل التنمية املستدامة ،من
املهم التفاوض عىل اتجاه البحوث .833ويف أثناء الحوار مع
املجتمع ،ينبغي للباحثني يف امليادين ذات الصلة أن يحددوا
املجموعة الالزمة من النهج التخصصية أو املشرتكة
التخصصات أو املتعددة التخصصات .وبهذه الطريقة ،يمكنهم
خلق شعور بمهمة مشرتكة يف جميع أنحاء العالم .ويمكن
لخطة عام  2030أن تساعد عىل تنشيط وبلورة جهد عاملي
جديد يسعى لبلوغ هدف مشرتك وأن يصبح بمثابة مرشوع
رائد جديد للمجتمع العاملي.
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الشكل 2-3
نفقات أنشطة البحث والتطوير عىل الصعيد العاملي يف عام 2015
ﻣﺼﺪر ﻏري ﻣﺤﺪد

 ٥٠٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻲ

 ٤٠٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

ﺣﻜﻮﻣﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﺼﺪر ﻧﻔﻘﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﺼني
اﻟﻴﺎﺑﺎن
أملﺎﻧﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة
اﻟﱪازﻳﻞ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻛﻨﺪا
أﺳﱰاﻟﻴﺎ
أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻮﻳﴪا
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
إﴎاﺋﻴﻞ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
املﻜﺴﻴﻚ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
ﻣﴫ
ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املﺘﺤﺪة
اﻷرﺟﻨﺘني
أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﱪﺗﻐﺎل
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

 ٣٠٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

 ٢٠٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

 ١٠٠ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺻﻔﺮ

مالحظة :تمويل أنشطة البحث والتطوير عىل الصعيد العاملي يف عام  .2015تضم املؤسسات التجارية الرشكات الخاصة والعامة؛ وتضم الحكومة أي وحدات
حكومية مركزية أو إقليمية أو محلية ،باستثناء الوحدات املتعلقة بخدمات التعليم العايل؛ ويشمل التعليم العايل مؤسسات التعليم العايل ومعاهد البحوث واملراكز
والعيادات؛ ويشمل القطاع الخاص غري الربحي املؤسسات غري الهادفة للربح التي تخدم األرس املعيشية ،واألرس املعيشية أو األفراد؛ وتشمل بقية العالم جميع
املؤسسات واألفراد من خارج اإلقليم االقتصادي ،وكذلك املنظمات الدولية والكيانات فوق الوطنية.835

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

وعالوة عىل ذلك ،فإن تمكني املرأة يف مجال العلم والتكنولوجيا
من التدابري الهامة األخرى .836ومن ثم ينبغي دعم املرأة
وتشجيعها من خالل التعليم والفرص الوظيفية لعلم االستدامة،
وكذلك عن طريق بناء شبكات متينة مثل الشبكة الدولية
للمهندسات والعاملات ،وهي شبكة عاملية تضم منظمات نسائية
تعنى بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.837

2-3

وينبغي عند تسخري العلم من أجل خطة عام  2030العمل
أيضا ً مع األفكار السياساتية األخرى يف جميع أنحاء العالم
واملبادرات ذات الصلة إلنهاء الفقر .والواقع أنه ينبغي توسيع
حدود العلم للتمكني من التحول املنصف والتقدم نحو “الركائز
الرئيسية الخمسة” من خطة عام  :2030الناس والكوكب
واالزدهار والسالم والرشاكة.

االستدامة العلمية
الرسائل الرئيسية
 - 1يمكن لعلم االستدامة أن يساعد عىل معالجة املقايضات واملسائل املنازع عليها التي ينطوي عليها تنفيذ خطة
عام  .2030وهناك حاجه إىل مبادرات جديدة تجمع بني األوساط العلمية ومقرري السياسات واملموِّلني وممثيل
املعارف العامة والعملية ومعارف السكان األصليني وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل توسيع نطاق علم االستدامة
وتحويل املؤسسات العلمية نحو اإلنتاج الحثيث للمعارف من أجل التنمية املستدامة.
 - 2ينبغي لألمم املتحدة أن تُنشئ منربا ً معرفيا ً منسقا ً عىل الصعيد العاملي لتجميع الخربات الدولية والقطرية
الحالية بشأن مسارات التحول من املصادر العلمية وغري العلمية ،بما يف ذلك املعارف العامة والعملية ومعارف
السكان األصليني.
 - 3ينبغي للمؤسسات التعليمية عىل جميع املستويات ،وال سيما الجامعات ،أن تُدرج يف مناهجها دورات دراسية
عالية الجودة نظرية وذات منحى عميل عن التنمية املستدامة.

وقد أدى العلم والتكنولوجيا يف بعض األحيان إىل تفاقم
املشاكل العاملية باملساهمة يف النمو غري املستدام وتغري املناخ،
عىل سبيل املثال ،أو بتحقيق طفرة يف الكفاءة تؤدي يف نهاية
املطاف إىل زيادة االستخدام الكيل للموارد الشحيحة .838وعالوة
عىل ذلك ،فإن فشل النظام العلمي القائم يف بعض األحيان يف
ترجمة استنتاجاته بشأن مسائل مثل تغري املناخ إىل توصيات
عملية يف مجال السياسات العامة.839
ويحتاج العالم اآلن إىل املزيد من علم االستدامة .840وهذا
مجال أكاديمي جديد من الدراسات أكثر انخراطا ً يس ِّلط الضوء
عىل التفاعالت املعقدة واملثرية للجدل يف كثري من األحيان والتي
لها قيمة بني الطبيعة واملجتمع ،ويف الوقت ذاته توليد املعارف
العلمية القابلة لالستخدام من أجل التنمية املستدامة .وهذا
يعني التعامل مع املخاطر وعدم اليقني واملسائل األخالقية
واالستخدام املالئم ملبدأ التحوط .وهو ينطوي عىل العمل مع
املجموعات املترضرة لالعرتاف باملشاكل واألهداف وتحديد
املقايضات الرئيسية.841

وقد اجتذب علم االستدامة عرشات آالف من الباحثني
واملمارسني ومستخدِمي املعارف واملد ِّرسني والطالب من
مختلف املؤسسات والتخصصات من جميع أنحاء العالم،
وال سيما أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا .842وهذا التنوع وحده
يميِّزه عن العديد من املجاالت العلمية األخرى .وعادة
ما يستخدم الباحثون نُهجا ً متعددة التخصصات تجمع بني
املعارف العلمية والعامة والعملية ومعارف الشعوب األصلية،
وكذلك اآلراء العاملية املختلفة اختالفا ً أساسا ً (انظر
اإلطار  .843)5-3وثمة مثال حديث يتعلق بالتخلص التدريجي
من الفحم يف أوروبا .فقد َّ
تبي أن هناك مقاومة أقل يف مناطق
تعدين الفحم حيث اجتمع العلماء وصانعو السياسات وعمال
مناجم الفحم لتحديد البدائل للتنمية اإلقليمية وسبل العيش
الفردية معا ً.844
ومع ذلك ،ال يزال علم االستدامة يف املشهد العلمي األوسع
مجاال ً متخصصاً .ولتحقيق استدامته الكاملة املحتملة ،ينبغي
توسيع نطاق العلم بدرجة كبرية .ويتطلب ذلك أولويات جديدة
داخل أوساط البحوث ،مثل توسيع برامج البحوث وبناء
القدرات ،وكذلك التحول األوسع نطاقا ً للعلم كمؤسسة.846 ،845
تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة
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اإلطار 5-3
تسخري معارف الشعوب األصلية من أجل التنمية املستدامة
تستند معارف الشعوب األصلية إىل فهم طويل األمد وممارسات طويلة األجل للنظم االجتماعية  -اإليكولوجية ملختلف
املجتمعات يف جميع أنحاء العالم .وهي عملية للتعلم االجتماعي تُعدَّل بواسطتها املمارسات والسلوكيات من أجل
اعتماد استخدامات أفضل للبيئة املحيطة واملساهمة يف تحقيق الرفاه عىل مستوى الفرد والجماعة واملجتمع .وعىل هذا
النحو ،توجِّ ه معارف الشعوب األصلية املجتمعات وتدعم التدبري املستدام للموارد ،وال سيما يف املناطق التي عرفت
فيها املمارسات منذ مئات السنتني .ويف املقابل ،غالبا ً ما تنتج العلوم الغربية املعارف من محاكاة العالم الحقيقي من
خالل وضع النماذج .ولذلك فإن معارف الشعوب األصلية ليست مؤرشا ً هاما ً عىل كيفية تحقيق التنمية املستدامة
فحسب ،بل يمكن أيضا ً أن تكمِّ ل العلم والسياسات بوضعها يف السياق املحيل لتحسني التنفيذ .ولذلك فإن العمل مع
الشعوب األصلية ،التي تملك تنوعا ً يف الدراية والثقافات ،من أجل أشكال جديدة للتعاون إزاء سلسلة قيمة إنتاج
املعرفة ،رضوري للمشاركة يف إنتاج سياسة مستنرية وتحسني األدلة وتنفيذ خطة عام  .2030ويجب توثيق معارف
الشعوب األصلية املوجودة بشأن االتجاهات الكربى مثل التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري املناخ وحفظ األرض.
واألهم من ذلك أن االحرتام الشديد واألخالق املتينة أمران بالغا األهمية طوال العملية .ويجب االضطالع بتسخري
وتأمني معارف الشعوب األصلية يف ما يتعلق بملكية امللكية الفكرية التي تخص الشعوب األصلية .والهدف من
اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام  2024هو تأمني معارف الشعوب األصلية واالستفادة منها
كجزء من إعطائها األولوية العلمية.847
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تحويل املؤسسات العلمية

لكي ِّ
يحقق علم االستدامة إمكاناته ،يلزم إدخال تعديالت كبرية
عىل الجامعات وغريها من مؤسسات البحث والتدريب.848
وينبغي أن يصبح الباحثون األفراد ومبادرات البحث يف املجاالت
ذات الصلة جزءًا من أكرب مشاريع البحوث الجماعية والربامج
الشاملة .ويمكن للرشاكات البحثية الطويلة األجل أن تحدِّد
املسائل البحثية ذات األهمية االجتماعية وأن تأتي برؤى مفيدة
وأن تسد الفجوة الفاصلة بني املعرفة والعمل .849وغالبا ً
ما ينخرط الباحثون يف منتديات وعمليات تجريبية جديدة يف
خضم التفاعل بني العلم واملجتمع والسياسات ،بما فيها تلك
التي بدأتها الحركات االجتماعية األوسع نطاقاً.
وكثريا ً ما تثبط البيئة الحالية للعلوم والسياسة هذا النوع
من االنخراط .فعند النظر يف املقرتحات املتعلقة بالتمويل ،كثريا ً
ما يطبِّق املراجعون معايري معرفية متخصصة بدال ً من النظر يف
املجموعة املتكاملة .850وال يزال هذا امليدان حديثا ً نسبياً ،ولذلك
فإن علم االستدامة كتخصص يفتقر إىل االعرتاف ،ولم ينشئ
الباحثون فيه حتى اآلن مجموعات قوية من النظراء أو املجالت
التي هي تحظى باعرتاف أكرب .ولذلك عواقب ،ألن املهن
األكاديمية ال تزال تستند عادة إىل عدد من املنشورات
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

واالستشهادات يف املجالت ذات التأثري الشديد والتي تخضع
الستعراض النظراء بدال ً من استنادها إىل إسهامات الباحثني يف
التحوُّل املجتمعي.851
وهناك أيضا ً شواغل بشأن قدرات العلماء ومهاراتهم .فقد
ال يم َّكن األكاديميون الراسخون من تصميم وبذل الجهود
البحثية التعاونية وقد يفتقرون إىل الكفاءات واملهارات والوقت
واملوارد األخرى املطلوبة .852ومن ثم قد يجد الباحثون امللتزمون
اجتماعيا ً صعوبة يف الجمع بني مهنة أكاديمية واالنخراط يف
التفاعل بني العلم والـسياسات العامة.853
وعدد النساء يف العلوم الطبيعية والهندسة آخذ يف االزدياد،
ولكن الرجال ال يزالون يفوقون النساء عدداً ،وال سيما يف
املستويات العليا من تلك املهن .وحتى يف البلدان التي يحرض
فيها الفتيان والفتيات دورات يف الرياضيات والعلوم بأعداد
متساوية تقريباً ،ويغادر عدد متساو من الفتيات والفتيان
املدارس الثانوية مستعدّين ملتابعة العلوم والهندسة ،فإن عدد
النساء يقل عن عدد الرجال الذين يستمرون يف هذه املهن .وعىل
الرغم من التقدم املحرز يف السنوات الخمسني املاضية ،فإن
العاملات يكسبن جوائز أقل وأمواال ً وهيبة أقل من نظرائهن
الذكور .ويجادل البعض بصورة مقنعة بأن املعتقدات القديمة

العهد واملستمدة من الثقافات عن نوع الجنس قد ش َّكلت مواقف
ومذاهب بشأن الدقة العلمية ،مما فرض قيودا ً عىل التجارب
املختربية وغريها من بروتوكوالت البحوث .ولذلك فإن تعزيز
املساواة بني الجنسني يف العلوم يمكن أن يؤدي إىل تحقيق
مكاسب معرفية واجتماعية واقتصادية كبرية.
وتزداد أوساط علم االستدامة نمواً ،وتشارك بصورة متزايدة
يف برامج األمم املتحدة للحوكمة العاملية .وغدت املؤتمرات
الدولية والشبكات العاملية واإلقليمية واملؤسسات الرائدة
واملبادرات الجديدة املتمحورة حول قضايا االستدامة تجتذب
االهتمام ،وهناك مجالت علمية جديدة هامة مثل Sustainability
 .Science and Nature Sustainabilityوهناك أيضا ً عدد متزايد
من املبادرات الدولية ،مثل ( Future Earthأرض املستقبل)،
التي تعرتف بقيمة بحوث االستدامة املتعددة التخصصات
واملشرتكة بني تخصصات متعددة ،وكذلك مبادرات التمويل
مثل مبادرة البحوث الرائدة املتكاملة لخطة عام ( 2030املجلس
الدويل للعلوم)؛ وTransformations to Sustainability
(التحوالت نحو االستدامة)؛ و( 2020 Horizonأفق عام
( )2020االتحاد األوروبي) و( Belmont Forumمنتدى
بلمونت) .وعالوة عىل ذلك ،هناك عدد متزايد من الجامعات
ومراكز البحوث واملؤسسات الرائدة واملختربات املتعددة
التخصصات املخصصة لعلم االستدامة .854وأخرياً ،أخذت
مبادرات إقليمية مختلفة ذات صلة باملوضوع يف االزدياد ،ومنها
عىل سبيل املثال الشبكة األفريقية املتعددة التخصصات ومعهد
دراسات النهضة األفريقية.
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تعبئة املعارف املوجودة

ليست هناك حتى اآلن سوى معارف علمية محدودة نسبيا ً
بشأن كيفية تحقيق تحوالت نحو التنمية املستدامة .وسيتطلب
ذلك استثمارا ً طويل األجل يف علم االستدامة .ومن املمكن أيضا ً
االستفادة بشكل أفضل من املعارف املوجودة .وهناك مجموعة
كبرية وغري مستغلة من املعارف العامة واملحلية والتقليدية،
التي ال يزال معظمها غري مستغل يف أذهان الفاعلني غري
األكاديميني العاملني يف مجال السياسة العامة واألعمال التجارية
واملنظمات غري الحكومية وخصوصا ً بني الناس العاديني يف
جنوب الكرة األرضية ،ومنهم مثالً املزارعني الذين وجدوا
بالفعل طرقا ً مبتكرة لتكييف سبل معيشتهم مع الظروف
ُّ
التغي .كما أن زيادة التوسع يف بحوث القطاع الخاص
الرسيعة
واألعمال االستشارية واألنشطة الخريية تؤدي أيضا ً إىل ظهور
أماكن جديدة إلنتاج املعارف والخربات الفنية.855
وينبغي جمع هذه املصادر غري املستغلة وتوليفها بصورة
منهجية يف تقييم دويل رئييس مستقل تقوده األمم املتحدة
ويجمع بني الباحثني ومجموعة واسعة من الخرباء .واسرتشادا ً
بأهداف التنمية املستدامة واملنافذ الرئيسية للتحول املبيّنة يف
هذا التقرير ،يمكن لتلك املصادر أن تشارك يف إنتاج املعرفة
بشأن الكيفية التي يمكن بها دمج أدوات التغيريات يف مسارات
مبتكرة للتحوُّل .ومن شأن ذلك أن ِّ
يبي كيف يمكن تنظيم
التفاعالت بني األهداف املختلفة عىل نحو منصف ،وتحويل
املقايضات إىل منافع مشرتكة .وسيُحتفظ بكل تلك املعلومات يف
منصة جديدة مفتوحة يف وجه عامة الناس .ومن بني األمثلة
الناجحة لهذه املنصات الشبكة العاملية لنُهُ ج وتكنولوجيات
حفظ املوارد ،856التي تتقاسم ممارسات التدبري املستدام
لألرض ،وأطلس املدُن الفاضلة ( )Atlas for Utopiasالخاص
باملدن التحويلية.857
ويمكن تعزيز هذه الجهود بواسطة تكنولوجيات البيانات
الضخمة التي يمكنها تحليل املعلومات وإدارتها وتنظيمها عىل
نطاق لم يسبق له مثيل .858ويمكن ملح ِّرري املجالت والنارشين
أن يدعموا هذه املبادرات بقضايا خاصة وبتوسيع فرص اطالع
عامة الناس عىل الكم الهائل من املنشورات املوجودة (انظر
اإلطار .859)6-3
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اإلطار 6-3
فتح باب االطالع عىل املعارف العلمية املنشورة

860

ارتفع عدد املجالت العلمية واملقاالت والكم اإلجمايل للمعارف املنتَجة ارتفاعا ً هائالً .غري أن االطالع عىل تلك الوفرة
املتنامية من املعارف البرشية ال يزال مقيدا ً يف كثري من األحيان ويف أيدي النارشين التجاريني ،حتى عندما تموَّل
البحوث من أموال دافعي الرضائب والدول عن طريق الجامعات واملؤسسات العامة األخرى .863 ،862 ،861ولتطوير
قدرات البحث واالبتكار وترسيع ُخطى االبتكار من أجل التنمية املستدامة ،فإن املزيد من التبادل العلني للمعارف
العلمية يمكن أن تقوم بدور هام ،وخاصة يف جنوب الكرة األرضية ،حيث يجد العلماء عادة تحديات أكرب بكثري يف
االطالع عىل أحدث املؤلفات األكاديمية املدفوعة األجر مقارنة بنظرائهم يف الشمال.
ويف حني أن نماذج األعمال التقليدية لنرش املؤلفات العلمية ال تفيض إىل ذلك ،فإن هناك اآلن زخما ً متزايدا ً للنماذج
البديلة القائمة عىل مبادئ فتح باب االطالع عىل املؤلفات باملجان .وتتيح مختلف املستودعات واملبادرات العلمية
املفتوحة إمكانية أكرب لالطالع عىل املقاالت العلمية ،حيث ِّ
تبي مستويات مختلفة من االستخدام يحدِّدها املؤلفون.
فعىل سبيل املثال ،قد تم ِّكن رخص املشاع اإلبداعي وسياسات فتح باب االطالع عىل املؤلفات باملجان مع االحتفاظ
بالحقوق املؤسسية الباحثني من تبادل أعمالهم عىل نطاق واسع مع االحتفاظ بحقوق امللكية عىل املواد
واملنشورات .864وإىل جانب الفوائد التي تعود عىل مستخدمي املعارف ،يستفيد العلماء من فتح باب االطالع عىل
أعمالهم عىل نطاق أوسع ،ألن زيادة رؤيتها يمكن أيضا ً أن يزيد من عدد االستشهادات بها.
ويقتيض االتحاد األوروبي ووكاالت تمويل وطنية عديدة اآلن إمكانية االطالع باملجان عىل املنشورات العلمية التي
تمولها .وتستلزم عدة مؤسسات خريية أيضا ً أوسع نرش ممكن للمنشورات املنتجة بفضل تمويلها للبحوث.
وختاماً ،أخذت املكتبات والجامعات يف أملانيا وبلدان أخرى تش ِّكل اتحادات للتفاوض عىل رسوم سنوية ثابتة مع
النارشين الرئيسيني لجعل منشورات العلماء الوطنيني متاحة يف جميع أنحاء العالم .ويمكن لنموذج “النرش
والقراءة” أن يكون مؤرشا ً عىل سبل امليض قدما ً إذا ما كانت هناك بلدان كافية تعمل معا ً لفتح باب االطالع عىل
املعارف العلمية املنشورة لصالح الجميع .وتوجد نماذج أخرى ،مثل خطة  ،Plan Sالتي تشجع املنشورات
املفتوح باب االطالع عليها للجمهور.865
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تسخري التعليم من أجل التنمية املستدامة

لتنفيذ خطة عام  ،2030عىل املجتمع أن يزيد من قدرته عىل
االبتكار وتوجيه التغيري بواسطة األجيال الجديدة من الباحثني
واملمارسني الذين يمكنهم تعزيز اإلنتاج املشرتك بني أصحاب
املصلحة املتعددين للمعارف من أجل مستقبل مستدام .وينبغي
أن يكون أحد أهم أجزاء التحول هو بناء قدرات الشباب ،وال سيما
من خالل الجامعات ،التي يمكن أن توفر مجاال ً لزيادة التفاعل
بني العلم واملجتمع والسياسات العامة ،مع توليف املعارف بشأن
ما يفي بالغرض وتعزيز األساس والدقة يف االستدامة .866وينبغي
أيضا ً تشجيع التعليم من أجل التنمية املستدامة يف املدارس ويف
صفوف السكان البالغني عموما ً لزيادة الوعي بالتحديات
ومستوى املعلومات املتعلقة بكيفية التعامل معها.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

وهذا ينطوي عىل القيام بأنشطة يف أربعة مجاالت حاسمة هي:
املفاهيم والكفاءات األساسية  -يجب عىل العلماء واملهندسني
مواصلة بلورة املفاهيم والكفاءات األساسية ذات الصلة .ويشمل
ذلك التفكري يف دور العلم يف املجتمع ،والنظر يف أوجه التكامل
بني املعارف العلمية واملعارف العامة أو معارف الشعوب
األصلية ،867والرتكيز عىل املهارات الرئيسية التي يحتاجها
الطالب للتصدي للتحديات املعقدة.868
تطوير املؤسسات  -وينبغي أن يشمل ذلك إصالح املناهج
الدراسية ذات الصلة بعلم االستدامة واملكونات النظرية
واملنهجية الجديدة واألطر املؤسسية الجديدة.
استعراض الدورات الدراسية  -يجب تقييم الدورات
الدراسية املتعلقة باالستدامة تقييما ً نقديا ً وتكييفها يف جميع
األقسام.

الرشاكات  -يجب عىل الجامعات أن تقيم رشاكات جديدة
خارج األوساط األكاديمية وأن تتواصل مع مختلف املؤسسات
يف جميع أنحاء العالم.
وال تزال املؤسسات الغربية تهيمن عىل التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،كما هو الشأن بالنسبة لكثري من مجاالت
العلم والبحث والنرش .869وال يزال هناك اختالل كبري بني بلدان
الشمال والجنوب يف العالم .وبينما تكتيس التنمية املستدامة
أهمية قصوى يف جنوب الكرة األرضية ،فإن معارف الكتب
املدرسية واملناهج الجامعية ال تمكن الطالب دائما ً من تحقيق
إمكاناتهم الكاملة لالبتكار .وتتيح خطة عام  2030للجميع
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دورا ً فعاال ً ومسؤولية فعلية يف مجال التنمية املستدامة .ولكن
إذا ما أُريد للناس االستفادة منها ،فسيحتاجون إىل تعليم جيد
بشأن التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية املتعلقة بالعلوم
الطبيعية واالجتماعية والهندسة والقانون وغريها الكثري ،بدءًا
من أقرب وقت ممكن والتوسع عىل جميع املستويات .وتعترب
الرشاكات يف مجال البحوث بني بلدان الشمال والجنوب وسيلة
فعّ الة للغاية لبناء القدرات التحويلية والتطبيقات امللموسة يف
البلدان كافة .ويمكنها أيضا ً االستفادة من التعاون املتعدد
التخصصات ،ومن ذلك عىل سبيل املثال العمل مبارشة مع
صغار املزارعني وغريهم من مستخدمي املوارد.870

رشكاء من أجل التحوُّل
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الرسائل الرئيسية
 - 1ينبغي للحكومات عىل جميع املستويات أن تُضفي الطابع املؤسيس عىل تحالفات العلم والسياسات العامة
واملجتمع التي تركز عىل املشاركة يف تصميم وتنفيذ ورصد مسارات محددة السياق للتنمية املستدامة.
 - 2ويجب عىل الجهات الفاعلة من قطاعي العلم والسياسات العامة والقطاع الخاص واملجتمع املدني أن تعيد
التفكري بصورة جذرية يف رشاكاتها وأن توجد فضاءات تجريبية للتعاون يف مسارات التحول .وينبغي للحكومات أن
تيس املشاركة يف إنشاء علم املوا َ
ِّ
طنة واختبار األفكار التحويلية.
 - 3ويهدِّد التوزيع العاملي غري املتكافئ للقدرات العلمية وسبل االطالع عىل املعارف بتقويض خطة عام .2030
لذا يجب عىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تدعم جهدا ً كبريا ً منسقا ً لجعل جميع املعارف العلمية ذات الصلة
متاحة عىل الفور ،وال سيما للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،ولبناء مجتمعات املعرفة عىل املدى الطويل.

وتستند خطة عام  2030وعلم االستدامة إىل املداوالت العلمية
واملجتمعية املشرتكة واتخاذ القرارات .871ويتطلب ذلك فضاءات
يمكن فيها للباحثني يف املجاالت ذات الصلة وصانعي القرارات
وغريهم من مقرري السياسات والسكان املترضرين اللقاء
لتبادل املعارف والتصميم املشرتك للمسارات التحويلية.872
ويم ِّكن علم املوا َ
طنة املشاركني من تقديم مساهمة مبارشة يف
البحوث وزيادة فهمهم العلمي واالنغماس بعمق يف التعرف عىل
التحديات العاملية .873وتوفر تلك الفرص تجارب تحويلية
شخصية .وتشمل املجاالت الرئيسية مراكز املعرفة يف العلوم
والسياسات واملجتمع ،والشبكات ،ومراكز التفكري ،واملختربات
التي تركز عىل الحلول .874وينبغي ،قدر املستطاع ،إنشاء تلك
املراكز عىل مختلف املستويات التنظيمية أو اإلدارية (العاملي
واإلقليمي والوطني واملحيل) وربطها بالجهات الفاعلة
واملؤسسات أفقيا ً ورأسياً.

وينبغي أن تكون املراكز مجهزة لتلقي البيانات وتخزينها
وتحليلها وصقلها وزيادة تبادلها ،سواء كانت صور ملتقطة
باألقمار الصناعية العاملية أو تعدادات وطنية أو خرائط
مجتمعية أنتجت بصورة مشرتكة أو قوائم جرد للنباتات الطبية
التقليدية .وبالنسبة ملراكز املعارف التي تركز بشكل خاص عىل
البيانات املكانية ،فمن بني األمثلة الهامة مبادرة  OneMapيف
إندونيسيا 875وميانمار 876وأماكن أخرى.
وهناك حاجة خاصة إىل مراكز معرفية متوسطة الحجم
لتوحيد الجهات املعنية يف البلدان املجاورة حول تدبري
االحتياجات املشرتكة الحيوية التي تركز عىل أمور من ضمنها
املوارد املشرتكة مثل األنهار أو النظم اإليكولوجية للغابات
والجبال املتنوعة بيولوجياً .ويوفر املركز الدويل للتنمية املتكاملة
للجبال 877ومبادرة حوض النيل ومراكزها ،التي توحِّ د 10
تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة

بلدان حول مسألة استخدام املوارد املائية املشرتكة ،نماذج
مفيدة يف هذا الصدد.878
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إقامة رشاكات جديدة

تفرض التحوالت الكربى يف مجاالت مثل نظم الطاقة ،والصحة،
والغذاء ،والتوسع الحرضي ،إعادة التفكري بشكل جذري يف
الرشاكات بني األوساط العلمية والحكومات والقطاع الخاص
واملجتمع املدني وغريها من الجهات .فأهداف التنمية املستدامة
تشمل العديد من القطاعات واألماكن البعيدة ،ومع ذلك لكل
سياق متطلباته الفريدة الخاصة به وهو يستدعي مفاضالت
محتملة بني األهداف .ويمكن للعلماء يف كل مكان توحيد قواهم
مع املوظفني الحكوميني ورجال األعمال واملواطنني اآلخرين من
أجل الترصف يف هذه املفاضالت بإنصاف.
وقد يكون العلماء واملهندسون املتخوفون من أثر ذلك عىل
مساراتهم املهنية حذرين من الرشاكات بسبب التوترات القائمة
وانعدام الثقة .وقد يتجنب بعضهم العمل مع الجهات الحكومية
أو الرشكات النافذة التي يتعربونها مسؤولة عن األرضار
االجتماعية والبيئية السابقة ،وتدني مستوى املساءلة أو عدم
االلتزام باإلنصاف .879وقد يتجنب علماء أو مهندسون آخرون
التفاعل مع املجموعة الثرية من املعارف املحلية والتقليدية
ومعارف عامة الناس خوفا ً من فقدان مصداقيتهم أو بسبب
التصورات الخاطئة بشأن قيمتها مقارنة باملعارف األكاديمية.
وعىل األرجح أن املعارف والحلول الالزمة للتوفيق بني
الطلبات املتضاربة ستنشأ فقط من تحالفات جديدة ،حتى وإن
كانت مستبعدَة .881 ،880ومن بني األمثلة عىل ذلك مبادرة “توحيد
األداء يف مجال الصحة” الهادفة إىل تحسني الصحة والرفاه من
خالل الوقاية من املخاطر والتخفيف من حدة األمراض التي
تنشأ من الصلة بني البرش والحيوانات والبيئات الطبيعية التي
يعيشون فيها .وتضم هذه املبادرة فئات مثل الرعاة واملسؤولني
الصحيني وأطباء البرش واألطباء البيطريني واألخصائيني
اإليكولوجيني وأخصائيي علم اإلنسان وغريها من الفئات.882
وتتيح وسائل أخرى جديدة للتعاون مجاالت لكي تعمل جهات
متنوعة معا ً يف إطار ابتكارات مبدعة مشرتكة بني عدة قطاعات
ويف إطار عمليات صنع القرارات .883وتشمل التجارب القابلة
للمحاكاة إىل حد كبري مختربات أهداف التنمية املستدامة 884أو
مختربات التحول 885أو مختربات الحوكمة.886
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تعزيز القدرات يف جنوب الكرة األرضية

يعمل حاليا ً حوايل  8ماليني من الباحثني يف جميع أنحاء العالم،
ولكن التوزيع العاملي لهذه القدرات العلمية متفاوت جداً .إذ
يوجد يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
حوايل  3 500باحث لكل مليون نسمة ،وهي نسبة تعادل 50
ضعف نسبة الباحثني يف أقل البلدان نمواً ،حيث ال يوجد سوى
 66باحثا ً لكل مليون نسمة .887وهذا االنخفاض يف عدد
الباحثني ،إضافة إىل نقص التقاليد العلمية والتمويل وقلة
الفرص املتاحة للحصول عىل منشورات علمية ،يعرقل بشكل
كبري منظومات البحث يف بلدان جنوب الكرة األرضية .كما يؤدي
ذلك إىل جعل تلك البلدان يف موضع ضعف عند التفاوض بشأن
خطة عام  2030وعند تنفيذها.
وأقل البلدان نموا ً بحاجة ماسة إىل الدعم واملعارف املحددة
السياق لكي تتحرر من االرتباط التاريخي بني التنمية
االقتصادية والتدهور البيئي ،ولكي تتمكن بدال ً عن ذلك من
وضع أسس اجتماعية متينة ورقابة بيئية بالتوازي مع تحقيق
التنمية االقتصادية.
وينبغي تجميع املعارف املتعلقة بنُهج وتكنولوجيات
االستدامة العملية بشكل منهجي ونرشها عىل منابر معرفية
مفتوحة للجميع .وينبغي إتاحة تلك املوارد ،بما يف ذلك
املنشورات العلمية ،عىل سبيل األولوية ألقل البلدان نموا ً وللدول
الجزرية الصغرية النامية .بيد أن مصادر البيانات املستخدمة يف
تلك املنابر ينبغي أن تتجاوز حدود البحوث العلمية العادية
لتشمل املعلومات التي توفرها الجهات غري األكاديمية املساهِ مة
باملعارف ،مثل الوكاالت الحكومية ومنظمات املجتمع املدني
والقطاع الخاص ومبادرات املواطنني العلمية واملجتمعات
املحلية .وينبغي تجميع األفكار الرئيسية وترجمتها إىل خيارات
وإجراءات سياساتية ،ودعمها بتمويل مخصص من املساعدة
اإلنمائية الرسمية وبرامج البحوث الدولية.
ومن الرضوري إقامة رشاكات علمية منصفة لتحقيق
التنمية .وقد أُطلقت يف اآلونة األخرية مبادرة يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،تُعرف باسم مبادرة اإلنصاف يف البحوث.
وهي تشجع الحكومات ،ووكاالت البحث واالبتكار الوطنية،
واملؤسسات األكاديمية والبحثية ،ومؤسسات األعمال ،والجهات
املموِّلة عىل اإلبالغ عن التدابري التي تتخذها إلقامة رشاكات
منصفة يف مجال البحث واالبتكار لألغراض الصحية بحيث
تكون هذه الرشاكات قائمة عىل الثقة ودائمة وشفافة وأكثر

فعالية ،ولإلبالغ عمّ ا تعتزم القيام به من أجل إدخال تحسينات
عىل املجاالت الرئيسية يف هذا امليدان.888

من املساعدات املالية للتعاون يف مجال البحوث (انظر اإلطار
 .)7-3ومع ذلك ثمة حاجة للمزيد من الدعم ،الذي يمكن أن يأتي
جزء منه من مصادر محلية يف البلدان النامية والبلدان التي تمر
بمرحلة انتقالية .وتوفر املنصة األفريقية للعلوم املفتوحةً 890
مثاال
قويا ً عىل تنمية الدول األفريقية لقدراتها الذاتية من أجل جمع
بيانات متعددة التخصصات قابلة لالستخدام بهدف إتاحتها
للعلماء والجهات الفاعلة من املجتمع.

ومن املهم أيضا ً االستثمار يف رشاكات البحث بني بلدان
الشمال والجنوب وفيما بني بلدان الجنوب .ويمكن لتلك الرشاكات
بناء قدرات وتطبيقات تحويلية يف البلدان النامية والبلدان التي
تمر بمرحلة انتقالية ،وكذلك يف بلدان شمال الكرة األرضية.889
وقد رصد العديد من الجهات املانحة واملؤسسات الدولية املزيد

اإلطار 7-3
الرشاكات العابرة للحدود يف مجال البحث

891

تعود الرشاكات العابرة للحدود يف مجال البحث مع البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إىل الخمسينات
من القرن العرشين .ومن السمات الرئيسية لذلك النهج من الرشاكات التعاو ُن مع جهات غري أكاديمية خالل كامل
مراحل عملية توليد املعارف .ولكي تعود الرشاكات الناجحة يف مجال البحث بفوائد عىل جميع الجهات املعنية وتتيح
توليد معارف سليمة للتنمية املستدامة ،يجب أن تتقيد تلك الرشاكات ببعض املبادئ األساسية .وتشمل تلك املبادئ
وضع خطط مشرتكة ،وبناء الثقة ،والتعلم من اآلخرين ،وتقاسم عبء املسؤولية واملساءلة إزاء املستفيدين.892
وتخصص عدة بلدان ،مثل فرنسا وكندا ،بالفعل استثمارات كبرية للرشاكات يف مجال البحث استنادا ً إىل تلك املبادئ.
وقد تعهدت حكومة اململكة املتحدة بتخصيص مبلغ قدره  1.5بليون جنيه اسرتليني للرشاكات يف مجال البحوث
اإلنمائية خالل الفرتة املمتدة من  2016إىل  2021يف إطار خطة عام  .2030وأخرياً ،تخصص مؤسسات مثل
الصندوق االستئماني “ ”The Welcome Trustومؤسسة فولكسفاغن ومؤسسة بيل وميليندا غيتس استثمارات
ضخمة للرشاكات يف مجال البحث.
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النهوض بالبحوث يف املجتمع

ال توجد العلوم بمعزل عن املجتمعات .واليوم ،تتعرض
مصداقية ورشعية العلوم والتكنولوجيا بشكل متزايد للتشكيك
فيها من جانب الجهات الفاعلة السياسية البارزة ودوائرها
االنتخابية ،وكذلك الرشكات .وتزرع تلك الترصفات الشك عموما ً
يف صحة الوقائع واألدلة.
ويف بعض األحيان ،أهمل العلماء واملهندسون أيضا ً
املسؤوليات الناشئة عن املساءلة أمام املجتمع ،بسبب عدم
املساهمة بأفكارهم الثاقبة يف القضايا امللحة واملداوالت السياسية
املتعلقة باملستقبل الذي نصبو إليه .وقد يقومون أيضا ً ببحوث
وابتكارات ال تخضع للمساءلة املجتمعية ،مما يعزز صورة
العالم الذي يسعى الكتساب العلم من برجه العاجي.
ُ
َ
الحرية يف إجراء بحوث تخدم رصاحة
االستدامة
وتتطلب
مصلحة البرشية مع الحرص عىل الحفاظ عىل البيئة ومراعاة
القيم األساسية للعدالة .893ولتحقيق هذا الهدف ،ينبغي

للباحثني واملهندسني وعامة الجمهور أن يناقشوا رصاحة
الوضع املتغري للعلوم والتكنولوجيات وحرياتها وقيودها
والتزاماتها وأن يتفقوا عليها .ويف نهاية املطاف ،ال يمكن
الحفاظ عىل الحرية العلمية إال بعد أن تتداول جميع األطراف
بشأن دورها يف املجتمع وتتفق عليه وتتمسك به.
وقد أصبح الناس يف كل مكان ،وال سيما األجيال الشابة،
مستعدين للتصدي للتحديات املشرتكة املاثلة أمام االستدامة.
فعىل سبيل املثال ،يوجد دعم متزايد وزخم سيايس أكرب للعمل
املناخي ولتغيري سلوك املستهلكني وحماية البيئة .وكثريا ً
ما يضطلع العلماء الشباب بدور محوري يف تحفيز تلك األفكار
من خالل علوم فيها إبداع وبإسماع أصوات مستقلة ،بتيسري
من شبكات مثل األكاديمية العاملية للشباب ،واملجموعة الرئيسية
املعنية باألطفال والشباب .894ومن خالل الجمع بني الجهات
الفاعلة من املجتمع والجهات غري األكاديمية املقدمة للمعارف
امللتزمة بخطة عام  ،2030يمكن للعلوم ترسيخ مكانتها
بوصفها مساهما ً ال غنى عنه باألدلة واملشورة القيّمة واملوثوقة.
تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة
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نداء للعمل
من الواضح أننا بحاجة إىل تحول جذري من أجل بلوغ املستقبل املستدام الذي رسمته خطة عام 2030
والعقد املقبل هو فرصتنا للعمل .ونحن بحاجة إىل أن تعمل جميع الجهات الفاعلة معاً ،أي الحكومات
والقطاع الخاص واملجتمع املدني واألوساط األكاديمية واملجتمعات واألفراد ،باالعتماد عىل الصالت
الحيوية القائمة بني أهداف التنمية املستدامة وباتخاذ إجراءات جريئة ومنسقة لتوجيه العالم نحو
مسارات فعالة مؤدية إىل التنمية املستدامة.
ونحن بوصفنا فريق العلماء املستقل ،الذي عينه األمني العام إلعداد أول طبعة رباعية السنوات من
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ،نطلق النداء للعمل التايل ،الذي يشمل كل منفذ من املنافذ
الستة املحددة يف هذا التقرير وهي :تعزيز الرفاه البرشي والقدرات البرشية؛ والتحول نحو اقتصادات
مستدامة وعادلة؛ وإقامة منظومات غذائية وأنماط تغذية صحية ومستدامة؛ وتحقيق هدف خفض
انبعاثات الكربون من الطاقة وإتاحة الطاقة للجميع؛ وتشجيع التنمية املستدامة للمناطق الحرضية
وشبه الحرضية؛ وتأمني املشاعات البيئية العاملية .وإضافة إىل ذلك ،ندعو إىل اتخاذ إجراءات ملموسة
لتعزيز الصلة بني العلوم والسياسات من أجل ترسيع وترية التقدم والتحول نحو التنمية املستدامة.

1-4

تعزيز الرفاه البرشي والقدرات البرشية

تهدف خطة عام  2030إىل تأمني رفاه اإلنسان ،والقضاء عىل أشكال الحرمان عىل مستوى العديد من
األبعاد ،وسد الثغرات من حيث الفرص املتاحة وتعزيز القدرات ،مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل البيئة
الطبيعية التي يعتمد عليها الجميع .ويف نهاية املطاف ،تتطلب املسارات نحو النهوض برفاه اإلنسان
التعاون والتآزر والحوار بني العديد من الجهات الفاعلة ،واستخدام العديد من دعامات التغيري .وال يوجد
مسار واحد ،بل هناك توليفات مختلفة من الجهود الالزم بذلها يف جميع املناطق ويف البلدان التي تواجه
أوضاعا ً خاصة .وينبغي أن تكون النتيجة ذاتها يف جميع السياقات :ينبغي أال يتخلف أحد عن الركب.
ألف 1-ينبغي أن تساهم كل الجهات املعنية يف القضاء عىل أشكال الحرمان وبناء القدرة عىل
الصمود عىل مستوى العديد من األبعاد من خالل توفري خدمات أساسية جيدة للجميع
وإتاحة إمكانية الحصول عليها (خدمات الصحة ،والتعليم ،واملياه ،والرصف الصحي،
والطاقة ،وإدارة مخاطر الكوارث ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والسكن
الالئق ،والحماية االجتماعية) ،بحيث تكون هذه الخدمات متاحة للجميع مع إيالء
االهتمام بشكل خاص للمواقع التي ترتفع فيها معدالت تركيز الفقر والضعف
ولألفراد الذين يُرجَّ ح أن يُرتكوا خلف الركب ،وهم النساء والفتيات واألشخاص ذوو
اإلعاقة والشعوب األصلية وغريهم.
نداء للعمل

١٤٥

eقياس الفقر من أبعاد متعددة استنادا ً إىل فهم
للفقر عىل الصعيد القطري (مثل أشكال الحرمان
من التعليم والصحة واألغذية/التغذية والسكن
والضمان االجتماعي وغريها من األشكال)؛ واستخدام
تلك القياسات لتشكيل عملية التخطيط اإلنمائي،
وتشجيع التنسيق فيما بني الوزارات.

١٤٦

eتعزيز نظم الحماية االجتماعية الشاملة التي
تموَّل عن طريق اسرتاتيجيات مالية تقدمية أكثر
حيث تتناسب املساهمات الفردية مع الدخل
واإليرادات ،لزيادة القدرة عىل الصمود يف عالم يشهد
تغريات كبرية ناتجة عن تغري املناخ والتكنولوجيات
الرسيعة التطور والزيادة يف العمل غري الرسمي .وال
ينبغي أن يقترص توفري الحماية االجتماعية ،بما يف
ذلك املعاشات التقاعدية ودعم املسنني واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،عىل األشخاص الذين قضوا سنوات
عملهم يف القطاع الرسمي يف وظائف بدوام كامل.
eإتاحة إمكانية حصول الجميع عىل الرعاية
الصحية ،مع إيالء اهتمام خاص لصحة األمهات
والرعاية قبل الوالدة ورعاية الطفل ،وكذلك لتوفري
رعاية صحية شاملة للمرأة ،وفرص الحصول عىل
التعليم ،مع إيالء اهتمام خاص للتعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة وإزالة الحواجز التي تعرتض سبيل
الفتيات أثناء جميع مراحل التعليم .وإضافة إىل ذلك،
ينبغي إزالة أو خفض إىل حد كبري الرسوم املفروضة
عىل استخدام مرافق الرعاية الصحية العامة ،وينبغي
تخفيض املدفوعات من األموال الخاصة لاللتحاق
باملدارس من أجل تحقيق زيادة كبرية يف نسب
استفادة أكثر الفئات السكانية فقرا ً من هذه
الخدمات .وينبغي استخدام التكنولوجيا لزيادة
فرص املتاحة أمام السكان الذين يعانون من نقص
يف الخدمات واألشخاص ذوي القدرة املحدودة عىل
الحركة للحصول عىل الخدمات الصحية والتعليمية.
eزيادة االستثمارات يف الخدمات الصحية
والتعليمية ويف البنية التحتية للمياه والرصف
الصحي والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية.
ويمكن للحكومات زيادة اإلنفاق العام ،ولكن يمكن
للقطاع الخاص والقطاع غري الربحي واملجتمع
املدني االضطالع بدور اسرتاتيجي يف زيادة الفرص
املتاحة بابتكار نُهج جديدة لتقديم الخدمات وإزالة
الحواجز التي تعرقل ذلك .ويمكن ملؤسسات األعمال
الخاصة واملنظمات العامة أن تساهم أيضا ً من خالل
تحسني الخدمات املقدَّمة للموظفني وألرسهم.
eزيادة القدرة عىل الصمود يف مواجهة الصدمات
االقتصادية والكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة
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عن النشاط البرشي .وإضافة إىل توسيع نطاق
تغطية الحماية االجتماعية ،يمكن القيام بذلك من
خالل التنفيذ الفعال إلطار سنداي للحد من مخاطر
الكوارث (للفرتة  )2030-2015مع تحسني التنسيق
مع اتفاقات األمم املتحدة الهامة األخرى مثل اتفاق
باريس (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ لعام  )2015والخطة الحرضية الجديدة -
املوئل الثالث (لعام .)2016
ألف 2-ينبغي للحكومات أن تكفل املساواة يف إتاحة
الفرص ،ووضع حد للتمييز القانوني
واالجتماعي ،واالستثمار يف بناء القدرات
البرشية لتمكني جميع الناس من تشكيل
حياتهم وإحداث تغيري جماعي ولتأهيلهم لذلك.
eتعزيز سيادة القانون وإنفاذ قوانني ملكافحة
التمييز وللتصدي لألعراف االجتماعية التمييزية من
أجل كفالة تعميم إمكانية اللجوء الفعيل إىل القضاء
أمام جميع الفئات يف مختلف البلدان ،وتحسني املساواة
يف الفرص املتاحة وتقليص أشكال عدم املساواة بني
املجموعات بما يف ذلك بني النساء والرجال.
eتزويد الجميع عىل قدم املساواة بخدمات جيدة
لتعزيز القدرات البرشية .وابتكار حوافز من أجل
زيادة عدد مقدمي الخدمات يف مجال الرعاية
الصحية والتعليم ،وتحسني مؤهالتهم ،وتوسيع
نطاق وجودهم وتعزيز أدائهم .وإتاحة وتشجيع
التدريب عىل التكنولوجيات والتقنيات الجديدة.
eاالستثمار يف النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة
ودعم زيادة معدالت التسجيل يف برامج العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لبناء القدرات
البرشية مع إيالء اهتمام خاص لعدم املساواة بني
الجنسني .وزيادة البحوث يف مجال الصحة العقلية
واألمراض غري املعدية وخدمات الدعم املتاحة لها.
eتوفر النقابات واملنظمات غري الحكومية
والجماعات النسائية وغريها من املنظمات املجتمعية
وسيلة لوضع أهداف مشرتكة وللسعي لتحقيقها يف
مواجهة التفاوتات االجتماعية .وتلك الجماعات
بحاجة إىل الحرية يف تنظيم صفوفها ،فضالً عن
إمكانية الحصول عىل املعلومات واملعارف عىل النحو
األمثل ،لكي تعزز قدراتها عىل اإلسهام يف التحول
نحو االستدامة عىل العديد من املستويات.
eكفالة أخذ الالجئني واملرشدين قرسا ً يف الحسبان
ومراعات احتياجاتهم يف األنشطة املتصلة بأهداف
التنمية املستدامة .وتشجيع اتخاذ إجراءات معجّ لة

لصالح الدول الهشة والسكان املترضرين من
النزاعات .وإرشاك األشخاص العالقني يف األزمات يف
الخطط اإلنمائية الوطنية واسرتاتيجيات األهداف.

eحشد الدعم لسياسات متسقة يف مجال
الرضائب واإلعانات وتنفيذ هذه السياسات التي
ترسع وترية االنتقال إىل التنمية املستدامة.

 2-4التحول نحو اقتصادات مستدامة
وعادلة

eتشجيع إدخال تغيريات عىل أنماط الطلب
واالستهالك ،بما يف ذلك عن طريق اللوائح التنظيمية،
والرتويج للممارسات املستدامة يف مجايل اإلعالن
والتسويق ،وتثقيف املستهلكني ،وتقليص األثر
البيئي.

يجب فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي باستخدام
نُهج مختلفة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املرتفعة
الدخل .ويتطلب ذلك تنمية مستدامة بيئيا ً باالقرتان مع عنارص
جديدة من اقتصاد التدوير .وينبغي لجميع البلدان أن تشجع
عىل تقريب املستويات املعيشة والفرص املتاحة مع الحرص عىل
تحسينها ،إىل جانب تقليص عدم املساواة يف الثروة والدخل.
ألف 3-ينبغي أن تعمل الحكومات واملنظمات الدولية
والقطاع الخاص عىل تشجيع االستثمار الذي
يتواءم أكثر مع مسارات التنمية املستدامة
األطول أجالً وعىل تيسري سحب االستثمارات
من املسارات األقل استدامة.
eينبغي لألمم املتحدة واملنظمات األخرى تشجيع
وضع عالمة جديدة لالستثمار يف التنمية املستدامة
من أجل وضع منظومة متينة من الناحية التقنية
تحدد معنى االستدامة وتساعد عىل توجيه تدفقات
رؤوس األموال نحو األصول التي تسهم يف تحقيق
التنمية املستدامة.
eينبغي لألمم املتحدة واملنظمات األخرى تشجيع
اعتماد مقاييس أخرى غري الناتج املحيل اإلجمايل
بحيث توفر تقييما ً أشمل للرفاه الوطني عموماً.
eينبغي للحكومات وغريها من الجهات املعنية
أن تضمن مرحلة انتقالية مالئمة وعادلة لألشخاص
الذين فقدوا وظائفهم بسبب سحب االستثمارات.
ألف 4-ينبغي لجميع أصحاب املصلحة العمل معا ً عىل
فصل نمو الناتج املحيل اإلجمايل عىل الصعيد
العاملي عن االستغالل املفرط للموارد البيئية،
مع اتباع نقاط انطالق مختلفة تتطلب نهجا ً
مختلفة يف البلدان الغنية والبلدان املتوسطة
الدخل والبلدان الفقرية.
eبلوغ مستويات نمو أعىل يف البلدان األفقر ،مع
تزويد الجميع فعالً بخدمات جيدة ،واالنتقال إىل
مسارات التنمية املستدامة بيئيّاً ،بما يف ذلك من خالل
إتاحة التكنولوجيات واملعارف املالئمة.

eتشجيع االنتقال إىل اقتصاد التدوير ،بما يف ذلك
باتباع نهج إدارة النفايات والتخطيط لها التي تشدد
عىل الوقاية بدال ً من إدارة النفايات عندما تصل إىل
املصبات.
eالحد من استخدام اللدائن ومن وجودها يف
البيئة من خالل اللوائح الحكومية وبإرشاك العديد
من الجهات املعنية خالل مختلف مراحل سلسلة
اإلمداد.
eوضع حد لتصدير النفايات اإللكرتونية واملواد
الكيميائية الخطرية إىل البلدان التي تفتقر للهياكل
األساسية املتقدمة الكفيلة بإدارتها.
ألف 5-ينبغي للحكومات ،بدعم من املجتمع املدني
والقطاع الخاص ،أن تشجع عىل تقريب
املستويات املعيشية والفرص املتاحة مع
الحرص عىل رفعها إىل األعىل ،باالقرتان مع
تقليص عدم املساواة يف الثروة والدخل ،داخل
البلدان وفيما بينها.
eتعزيز عوائد العمل من أجل تحقيق توازن أكرب
مقارنة بعوائد رأس املال وكفالة التكافؤ التام بني
الجنسني.
eتطبيق اسرتاتيجيات إعادة توزيع للثروات
مالئمة للسياق من أجل الحد من عدم املساواة ،إىل
جانب وضع غايات إضافية بالنسبة ألسوأ أبعاد عدم
املساواة يف كل بلد .واإلبالغ عن تلك الغايات يف
االستعراضات الوطنية الطوعية.
eاملبادرة إىل تقييم واستخدام تكنولوجيات
جديدة لضمان أنها تحد من التفاوت يف الثروة
والدخل والفرص املتاحة بدال ً من زيادتها.
eضمان التعاون العاملي يف مجال السياسات
الرضيبية من أجل القضاء عىل التهرب الرضيبي
وتجنب دفع الرضائب.
نداء للعمل

١٤٧

eتعزيز توحيد واعتماد تدابري بديلة للناتج
املحيل اإلجمايل لكي تعكس بشكل أفضل رفاه
اإلنسان واآلثار البيئية واالجتماعية.
eتشجيع الحكومات ،بدعم من القطاع الخاص
واملجتمع املدني ،عىل استكشاف فرص عمل منصفة
للعمال الذين يفقدون وظائفهم يف إطار التحول إىل
اقتصاد خفيض الكربون.

 3-4إقامة منظومات غذائية وأنماط
تغذية صحية ومستدامة

١٤٨

يتطلب عدم ترك أي أحد خلف الركب الرتكيز عىل إتاحة
الحصول بشكل أكثر إنصافا ً عىل أغذية مغذية ،بما يف ذلك
بإدخال تغيريات جوهرية عىل هياكل املنظومات الغذائية
القائمة واالنتباه إىل األسعار النسبية لألغذية .وينبغي أن تقرتن
التحسينات املدخلة عىل التغذية يف العالم بخفض األثر البيئي
للمنظومات الغذائية وتعزيز قدرة املنظومة الغذائية عىل تحمل
تغري املناخ وغري ذلك من العوامل املعرقِلة املحتملة مثل عدم
االستقرار السيايس والنزاعات.
ألف 6-ينبغي أن يسعى جميع أصحاب املصلحة إىل
إدخال تغيريات جوهرية عىل الهياكل األساسية
والسياسات واألنظمة والقواعد واألفضليات
القائمة من أجل االنتقال إىل نظم غذائية
وتغذوية تساعد عىل ضمان الصحة الجيدة
للجميع وتقيض عىل سوء التغذية مع تقليص
األثر البيئي إىل أدنى حد.
eينبغي لكل بلد استغالل املنارصة والتعليم
واللوائح واملبادئ التوجيهية املتاحة لديه للرتويج
الستهالك أغذية تستويف املعايري التغذوية والبيئية،
مع مراعاة اختالف السياقات والثقافات املحلية
والعادات والنظم الغذائية.
eينبغي للحكومات فرض حدود دنيا معززة
للحماية االجتماعية من أجل تعزيز األمن الغذائي
وضمان توفري القدر الكايف من السعرات الحرارية
وجودة النظم الغذائية ،مع إيالء اهتمام خاص
الحتياجات النساء والفتيات .ويمكن أن تتضمن تلك
الحدود الدنيا إنشاء آليات تأمني مبتكرة .ويجب إيالء
اهتمام خاص وتقديم دعم خاص ألقل البلدان نمواً.
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eتشجيع الزراعة الحراجية من أجل زيادة
التحريج ،والحد من تحات الرتبة وتعزيز القدرة عىل
الصمود من خالل تنويع مصادر الدخل ،وال سيما يف
البلدان النامية.
eالثني عن االستخدام املفرط لألسمدة يف اإلنتاج
الزراعي ،وال سيما األسمدة التي تفرز النيرتوجني
والفوسفور يف البيئة ،وهي مسألة يمكن تحقيقها من
خالل اللوائح التنظيمية وباالستعانة بتكنولوجيات
جديدة يف عام  .2019كما ينبغي تشجيع إعادة
استخدام املغذيات والطاقة يف املزارع.
eفرض وإنفاذ حصص عىل كميات صيد
األسماك ،وضمان حصول صغار الصيادين ومنتجي
األسماك عىل نصيبهم.
eزيادة االعتماد عىل اإليكولوجيا الزراعية
باعتبارها وسيلة مستدامة لتكثيف اإلنتاج الغذائي
والتعجيل باالنتقال إىل زراعة خالية من مبيدات
اآلفات االصطناعية .ويتطلب ذلك إعادة تقييم
ملمارسات اإلنتاج مع استخدام أقل قدر ممكن من
مبيدات اآلفات وعدم ترك أي مخلفات خطرة عىل
النباتات واملواد الغذائية.
eتنويع األنواع واملوارد الجينية يف النظم
اإليكولوجية الزراعية زمانيا ً ومكانياً ،من مستوى
الحقل إىل مستوى املشهد الطبيعي ،والرتكيز عىل
التفاعالت واإلنتاجية عىل كامل نطاق النظام الزراعي
بدال ً من الرتكيز عىل األنواع الفردية.
eاالستثمار يف إنتاج اللحوم بطريقة أكثر مراعاة
للبيئة وأكثر تقدُّما ً تكنولوجياً ،وكفالة الحصول
بشكل أكثر إنصافا ً عىل اللحوم كمصدر للغذاء ،مع
التخفيض بشكل كبري يف استهالك اللحوم عندما
تكون املعدالت الحالية مرتفعة.
eإحداث تحول يف وعي املستهلكني بالنظم
الغذائية املغذية واملستدامة واملعقولة التكلفة ويف
طلبهم وإمكانية حصولهم عليها ،وتعزيز بيئة
مالئمة لتشجيع وتحفيز استثمارات تجارية أكرب
وأكثر مسؤولية يف التغذية الجيدة .ويجب إيالء
اهتمام خاص للقضاء عىل سوء التغذية ،وكذلك
لخفض معدالت السمنة والوزن الزائد واإلصابة
باألمراض غري املعدية.
eإقامة نظام عاملي ملراقبة األمراض التي تصيب
املحاصيل من أجل تحسني االستجابات الدولية
والوطنية يف مواجهة تفيش أمراض النباتات.

ألف 7-يجب عىل البلدان أن تتحمل املسؤولية عن
سلسلة اإلمداد برمتها املتصلة باالستهالك
الغذائي فيها من أجل تحسني النوعية وبناء
القدرة عىل الصمود والحد من األثر البيئي،
ويجب أن تقدم البلدان املتقدمة النمو الدع َم
للنمو الزراعي املستدام يف البلدان النامية.
eينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم التنمية
الزراعية املستدامة يف البلدان النامية ،بما يف ذلك
باتباع نماذج عمل شاملة يف مجال الزراعة وتشجيع
ونقل التكنولوجيات املستدامة القائمة.
eالتأكد من أن العالمات املوضوعة عىل األغذية
املستوردة ّ
تبي بوضوح مصادر املنتَج والظروف
املحيطة باإلنتاج .ويمكن لتكنولوجيا املعلومات
الجديدة أن تتيح ذلك.
eيجب عىل جميع البلدان أن تحاول تقليص
االعتماد عىل األغذية وأساليب إنتاج األغذية التي
تستهلك كميات كبرية من املياه .ومن أجل ضمان
األمن الغذائي الوطني عىل املدى الطويل ،ينبغي
تسجيل البيانات املتعلقة بتدفقات املياه من خالل
استرياد األغذية.
eينبغي وضع سياسات وطنية لتكوين
احتياطيات من األغذية ،مع الحفاظ عىل استقرار
أسعار الغذاء وعىل إنصافها.
eينبغي للحكومات أن تساعد منتجي األغذية
املحليني عىل الحد من أثرهم البيئي.
eالعمل عىل الحد من هدر األغذية من خالل
تنظيم التعبئة والنقل وتواريخ انتهاء الصالحية
الغذائية وممارسات إدارة النفايات يف قطاع الخدمات
الغذائية.
eينبغي لنظم التبادل التجاري واالتفاقات
التجارية أن تسهل تحقيق األهداف املتعلقة بحصول
الجميع عىل الطعام املغذي بتكاليف بيئية يمكن
تحملها.
eتعزيز سالسل إمداد األغذية الزراعية واألسواق
املراعية للفقراء لتوفري أغذية مغ ّذية ،بما يف ذلك
بتوفري األغذية الغنية باملغذيات بشكل طبيعي (مثل

الفواكه والخرضوات والبقول واألغذية من مصادر
حيوانية واملكرسات) وعن طريق األغذية األساسية
املدعمّ ة واملدعمة بيولوجياً.

 4-4تحقيق هدف خفض انبعاثات
الكربون من الطاقة وإتاحة
الطاقة للجميع
يجب أن تستخدم االسرتاتيجيات الرامية إىل تحويل قطاع
الطاقة جميع األدوات املتاحة لتعزيز توفري طاقة سهلة املنال
ومنزوعة الكربون ،بما يف ذلك عن طريق الزيادة الرسيعة يف
الطاقة املتجددة ،وتحديث نقل وتوزيع الكهرباء ،وزيادة كفاءة
استخدام الطاقة ،وتشغيل األجهزة املستهلِكة للطاقة بالكهرباء.
ألف 8-يجب عىل جميع أصحاب املصلحة ضمان
حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات
الطاقة الحديثة املوثوقة من خالل التعجيل
بتوفري طاقة كهربائية نظيفة ومعقولة
التكلفة ،إىل جانب إيالء حلول الطهي النظيف
أولوية سياسية قصوى واالبتعاد عن استخدام
الكتلة الحيوية التقليدية للطهي .وينبغي
لجميع أصحاب املصلحة أن يشجعوا عىل توفري
مصادر طاقة نظيفة وموثوقة وحديثة ،بما يف
ذلك عن طريق تسخري إمكانيات حلول الطاقة
املتجددة الالمركزية.
eيجب عىل جميع الحكومات والسلطات املحلية
وضع خطط عمل مفصلة من أجل سد الفجوة يف
الحصول عىل الكهرباء ،بدعم من قيادة حازمة،
وسياسات ولوائح محددة األهداف ،ورشاكات مع
العديد من أصحاب املصلحة ،وزيادة االستثمارات يف
حلول الطاقة الكهربائية الشبكية وغري الشبكية.
eحسب الظروف القطرية ،إدماج الوصالت
الشبكية العابرة للحدود وحلول الطاقة املتجددة
وخيارات الالمركزية يف اسرتاتيجيات عمل.
eإعطاء األولوية العتماد حلول الطهي النظيف،
واالستعاضة عن استخدام الكتلة الحيوية ببدائل
أنظف للطهي.

نداء للعمل

١٤٩

ألف 9-يجب عىل الكيانات والجهات املعنية الدولية
والوطنية أن تتعاون عىل إعادة تشكيل نظام
الطاقة العاملي لكي تشرتك بشكل تام يف تنفيذ
الهدف  7باالنتقال إىل انبعاثات صفرية صافية
من ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن
الحايل من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس ،وذلك
بوسائل منها استحداث آليات لتسعري الكربون،
والتخلص التدريجي من اإلعانات املقدَّمة للوقود
األحفوري.
eتخصيص استثمارات أكرب لزيادة كفاءة
استخدام الطاقة يف جميع قطاعات االقتصاد ،ودعم
هذه االستثمارات بأدوات وسياسات قائمة عىل األدلة.

١٥٠

eاستحداث تسعري الكربون ،الذي يكتيس أهمية
حيوية لكي تحقق نظم الطاقة غاية االنبعاثات
الصفرية الصافية بحلول عام  .2050ضمان حسن
ّ
املحصلة ،ألغراض منها تمويل
استخدام اإليرادات
التحول يف مجال الطاقة واستيعاب التكاليف
اإلضافية التي يتحملها الفقراء.
eااللتزام باالبتعاد التام عن املركبات التي تعمل
بمحرك احرتاق داخيل الستخدام بدائل أنظف ،مثل
وسائل النقل العام الكهربائية واملركبات الكهربائية
املشرتكة.
eالتخلص تدريجيا ً من توليد الطاقة من الوقود
األحفوري دون التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
بحلول عام  ،2050بحيث تُستهدف أوال ً محطات
توليد الطاقة بالفحم ألنها تشكل مصادر هامة
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغريه من امللوثات.
eالثني عن رصد استثمارات جديدة يف استخراج
الفحم والنفط والغاز ،ألنها قد تسفر عن أصول
حبيسة.
eالتخلص تدريجيا ً من اإلعانات املبارشة وغري
املبارشة املقدَّمة للوقود األحفوري بحلول عام 2025
يف البلدان املتقدمة وبحلول عام  2030يف البلدان
النامية .وينبغي توجيه األموال التي كانت تُستخدَم
يف السابق كإعانات نحو توفري طاقة متجددة بأسعار
معقولة ونحو كفاءة استخدام الطاقة ،وال سيما
للفقراء.
eالتعجيل بوترية االنتقال نحو الطاقة املتجددة،
ال سيما يف قطاعات االستخدام النهائي للطاقة ،مثل
النقل واملباني والزراعة والصناعة.

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

eيتعني عىل الحكومات تشجيع االستثمارات من
القطاعني العام والخاص والتعاون الدويل ألغراض
البحث والتطوير وتطبيق وتعميم التغيريات التي
يجري إدخالها عىل نظام الطاقة والتي ستعالج الهدف
 7وتحديات خفض انبعاثات الكربون املتصلة باإلبقاء
عىل االحرتار العاملي يف حدود  1.5درجة مئوية.
eتوجيه تمويل العمل املناخي وغريه من موارد
املالية العامة ،فضالً عن إبرام اتفاقات تجارية،
بأساليب تشجع عىل تحقيق أكرب قدر ممكن من
التآزر بني خطة عام  2030واتفاق باريس.
eوينبغي لجميع الجهات املعنية إيالء اهتمام
خاص إىل الصالت بني الطاقة ،والقضاء عىل الفقر،
والحد من أوجه عدم املساواة ،واملساواة بني الجنسني،
وفرص العمل ،والتنوع البيولوجي ،وتغري املناخ.

 5-4تشجيع التنمية املستدامة
للمناطق الحرضية وشبه
الحرضية
ينبغي أن تتضمن األولويات وضع سياسات واستثمارات يكون
محورها اإلنسان وتكون مراعية للفقراء من أجل إنشاء مدن
مالئمة للعيش .ينبغي تزويد املدن باألدوات الالزمة للمشاركة يف
وضع سياسات فعالة وقائمة عىل األدلة واملشاركة وشاملة للجميع.
ألف 10-ينبغي للحكومات الوطنية أن تمنح للمدن
االستقاللية واملوارد الالزمة للمشاركة يف وضع
سياسات فعالة وقائمة عىل األدلة واملشاركة
وشاملة للجميع مع مواطنني ملتزمني ومُلمِّ ني
بما يجري حولهم.
eالرتويج ملبدأ الالمركزية بحيث تحتفظ
حكومات املدن والجماعات املحلية بأقىص قدر ممكن
من السلطة واالستقالل الذاتي يف مجال السياسة
العامة ،وتقديم الخدمات ،واملسائل املتعلقة بامليزانية.
eاالستثمار يف املؤسسات التي تعمل عىل تطوير
“علم جديد للمدن” ،ويف رشاكات بني رؤساء
البلديات ،وال سيما بني املدن يف البلدان املتقدمة النمو
ويف البلدان النامية ،وبني املدن الصغرية الحجم
واملتوسطة الحجم.
eزيادة الدعم واالستثمار يف املدن املتوسطة
الحجم والنهوض بالتنمية الحرضية متعددة املراكز.

ألف 11-ينبغي للحكومات الوطنية وللسلطات املحلية يف
املدن ،أن تروج ،بالتعاون الوثيق مع القطاع
الخاص ،للسياسات واالستثمارات التي يكون
محورها اإلنسان واملراعية للفقراء من أجل
إنشاء مدن مالئمة للعيش توفر فرص عمل الئقة
ومستدامة ،وتتيح إمكانية وحصول الجميع
بشكل دائم عىل الخدمات الحيوية مثل املياه
والنقل والطاقة والرصف الصحي ،كما توفر إدارة
فعالة لجميع الفضالت واملواد امللوّثة .وينبغي
لألفراد واملجتمعات أيضا ً زيادة مشاركتهم يف
دفع عجلة التنمية الحرضية املستدامة.
eاالستثمار يف فرص العمل الالئق واملستدام ،بما
يف ذلك فرص العمل التي توفرها التكنولوجيا
والصناعات املعتمدة عىل الطبيعة.
eرصد مزيد من االستثمارات للبنى التحتية
املستدامة واملياه والرصف الصحي وغريها من
الخدمات ولتكنولوجيات “املدن الذكية” ،بما يف ذلك
بإقامة رشاكات بني القطاعني العام والخاص ،عندما
يكون ذلك ممكنا عمليّا ً ويعود بالفائدة عىل كل
الجهات.
eزيادة االستثمارات يف النهج املبتكرة والفعالة
ملعالجة النفايات وتلوث الهواء يف املدن ويف املناطق
شبه الحرضية والريفية املحيطة بها.
eتعزيز أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة من
خالل التخطيط بإحكام الستخدام األرايض ،والزيادة
الرسيعة يف الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام
الطاقة ،ووضع خطط للتنقل الحرضي الفعال
واملستدام ،مع التقليل من عدد السيارات وتوفري
املزيد من الخيارات للتنقل النشط وبوسائل النقل
العام ،مع الرتكيز عىل إتاحة فرص لنقل الجميع.
eتكثيف الجهود الرامية إىل بناء القدرة عىل
الصمود يف املناطق الحرضية ،وال سيما املدن
الساحلية والبنى التحتية املدنية ،بما يف ذلك من
خالل الحلول املستمدة من الطبيعة.
eكفالة أن يعطي التخطيط الحرضي األولوية
لألشخاص املعرضني للتخلف عن الركب ،بمن يف
ذلك األشخاص الذين يعيشون يف أحياء عشوائية
واألشخاص ذوو اإلعاقة.
eتوطيد عالقة سكان املناطق الحرضية
بالطبيعة من خالل الرتويج للمساحات الخرضاء،
والتنوع البيولوجي الحرضي وإنتاج األغذية يف

املناطق الحرضية ،وتشجيع املدن عىل تعزيز عالقاتها
مع املناطق شبه الحرضية والريفية املحيطة بها.
eاالستثمار يف برامج إلنشاء قاعدة للمواطنني
النشيطني ،وتشجيع العمل الجماعي والرشاكات من
أجل تغيري السلوكيات والنهوض بالتماسك
االجتماعي واختيارات أساليب الحياة املستدامة.

 6-4تأمني املشاعات البيئية العاملية
إن العالم بعيد إىل حد كبري عن املسار الصحيح فيما يتعلق
باالستخدام املستدام للموارد الطبيعية ،ويجب عىل جميع
ّ
ومنسق من أجل حماية
الجهات الفاعلة أن تعمل بشكل طموح
املشاعات البيئية العاملية ،بما يف ذلك الحيّومات الواسعة النطاق
والنظم التي تساهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف أداء
النظام األريض ،وبالتايل يف دعم الحياة ،بما يف ذلك التنوع
البيولوجي والغالف الجوي واملحيطات والغالف الجليدي
والغابات والغالف املائي.
ألف 12-يجب عىل الحكومات واملجتمعات املحلية
والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الدولية أن
تحقق ،عىل وجه الرسعة ،التحوالت الرضورية
للحفاظ عىل املوارد الطبيعية واستعادتها
واستخدامها عىل نحو مستدام ،مع الحرص يف
الوقت نفسه عىل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة.
eلتحسني مراقبة تلوث الهواء ،يجب عىل املدن
تحسني نوعية الوقود املستخدم يف املركبات وتوفري
وسائل نقل عام للركاب يف املدن الكبرية تكون أكثر
مالءمة للبيئة وأكثر أمانا ً وأعىل جودة .ينبغي تنظيم
النريان املكشوفة لحرق اللدائن والنفايات والكتلة
الحيوية.
eينبغي للحكومات أن تتقيد بالتزاماتها املتصلة
باالتفاقات املتعددة األطراف الهادفة إىل تأمني
املشاعات البيئية العاملية (وال سيما اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر)
تفي بهذه االلتزامات ،وينبغي لها أن تستكشف
وأن َ
اتفاقات جديدة متعددة األطراف لضمان حماية أكرب
الغابات املدارية املطرية يف العالم (املوجودة يف أفريقيا
وآسيا وأمريكا الجنوبية) وتوسيع نطاق املناطق
البحرية املحمية لتشمل ما ال يقل عن ثلث املحيط
بحلول عام  .2030ينبغي للحكومات أن تواصل
السعي إىل حفظ التنوع البيولوجي البحري يف
نداء للعمل

١٥١

املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
واستغالله عىل نحو مستدام.
eتوسيع نطاق الشبكة الحالية للمناطق املحمية
(الربية والبحرية ومناطق املياه العذبة) وإدارتها
بفعالية من خالل الحوكمة املرنة واملشاركة
املجتمعية القوية وآليات فعالة ومنصفة لتقاسم
املنافع ،والتمويل املستدام ،ووضع قواعد للرصد
واإلنفاذ.
eاملشاركة يف تدخالت شاملة لعدة قطاعات
وتدخالت خاصة بقطاعات بعينها واإلدارة املتكاملة
ملوارد املياه عىل جميع املستويات من أجل الحفاظ
عىل املياه العذبة يف سياق تغري املناخ ،وازدياد الطلب
عىل استخراج املياه وارتفاع مستويات التلوث.

١٥٢

eينبغي للحكومات أن تعمل مع املزارعني
والصناعيني واألوساط األكاديمية من أجل وضع
وتنفيذ مخططات للري أو جمع املياه بطريقة
مستدامة ،وزيادة كفاءة استخدام املياه للمحاصيل
الرئيسية ولرتبية املاشية ،وتعزيز إعادة تدوير املياه
وإعادة استخدامها .وينبغي للحكومات أن تستكشف
سبل زراعة محاصيل أكثر تحمالً للجفاف ،وتوسيع
َ
نطاق خطط التأمني عىل املحاصيل ،واملساعدة عىل
إيجاد بدائل لكسب الرزق يمكن أن تدر الدخل يف
املناطق األكثر عرضة للجفاف.
eيجب أن تشمل حماية املحيطات الحوكمة
املتعلقة بالتخطيط املستدام للمناطق الساحلية
ولوائح بشأن تلوث األنهار.
eينبغي للحكومات الوطنية أن تتعاون مع
العلماء والصيادين من أجل زيادة عدد مصائد
األسماك املستدامة يف مناطقها االقتصادية الخالصة.
ينبغي للحكومات أن تعمل مع بعضها ،ومع العلماء
والصيادين عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل للنظر يف
السبل الكفيلة بإبقاء الصيد خارج املناطق
االقتصادية الخالصة يف مستويات مستدامة أو
بالتخلص منه .وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ خطوات
للقضاء عىل ممارسات الصيد غري القانوني من قبل
مواطنيها والكيانات املؤسسية داخل املناطق
االقتصادية الخالصة للبلدان األخرى.
eينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات فورية
لدعم تحييد أثر تدهور األرايض بشكل يعود بالفائدة
عىل األمن الغذائي والتنوع البيولوجي وسبل عيش
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املزارعني ويخفف من آثار تغري املناخ .ويتطلب
االنتقال إىل ممارسات اإلدارة املستدامة لألرايض
التنسيق بني القطاعات واستثمارات يف التخطيط
املتكامل الستخدام األرايض .ومن الرضوري وضع
إطار قائم عىل األدلة لحساب األرصدة الدائنة واملدينة
من الكربون لقياس التقدم املحرز .ويجب أن تغطي
األطر املستقبلية لحساب الكربون جميع استخدامات
األرايض والتغريات يف استخدام األرايض من أجل
تحديد إسهام قطاع استخدام األرايض يف جهود
التخفيف بشكل دقيق.
eال يزال وقف إزالة الغابات واحدا ً من أكثر
“حزم” التدابري فعالية لتحقيق العديد من األهداف
يف مجال التنوع البيولوجي ،وتحسني رفاه األشخاص
الذين تعتمد سبل عيشهم عىل الغابات ،وحفظ املياه
والرتبة ،والتخفيف من آثار تغري املناخ .وينبغي أن
تشمل الجهات الفاعلة املجتمع املدني واملجتمعات
املحلية (بما يف ذلك الشعوب األصلية) والحكومات.
كما ينبغي أن يسرتشد أصحاب الغابات والرشكات
التي تستغل أرايض الغابات بمبادئ اإلنتاج املسؤول،
والتقليل إىل أدنى حد من األرضار ،وإدماج تكاليف
األرضار يف خطط أعمالهم التجارية .ويكتيس
االستهالك املسؤول والتوعية وتحسني إمكانية تعقب
املنتجات أهمية حيوية لبلورة رؤية مجتمعية لحماية
الغابات والحد من إزالة الغابات.
eينبغي للحكومات الوطنية أن تعمل مع بعضها
لزيادة استخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد
وغريها من التكنولوجيات لرصد وإدارة أوضاع
الغابات وغريها من النظم اإليكولوجية الحيوية ،مثل
مستجمعات املياه واملناطق الساحلية يف البلدان
النامية .وقد يتضمن ذلك سياسات لتبادل الصور
الساتلية وغريها من البيانات التكنولوجية ،والعمل
مع األوساط األكاديمية لبناء القدرات القطرية يف
مجال التحليل.
eيمكن لنظم اإلنذار املبكر بالجفاف والفيضانات
وغريها من الظواهر الجوية القصوى ،التي تجمع
بني االستشعار عن بعد وجمع البيانات امليدانية ،أن
ترشد البلدان الضعيفة بتوفري معلومات يف الوقت
املناسب يمكن استخدامها لبناء القدرة عىل الصمود،
والحد من املخاطر ،وتحضري استجابات أكثر فعالية.
وينبغي أن يقرتن تحسني التوقعات الجوية مع
تقييمات ملواطن الضعف ولكيفية تفاعل املشاهد
الطبيعية واملجتمعات مع تلك الظواهر.

ألف 13-يجب عىل الحكومات أن تقيّم بدقة العوامل
البيئية الخارجية ،وخاصة تلك التي تؤثر عىل
ّ
تغي أنماط
املشاعات البيئية العاملية ،وأن
االستخدام عن طريق التسعري ونقل
التكنولوجيات واللوائح التنظيمية واآلليات
األخرى.
eينبغي للسلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية أن
تشجع وتساعد عىل وضع واستخدام معايري
ومقاييس وقواعد للتقييم الكمي للمخاطر والفرص
املتصلة برأس املال الطبيعي وإلدارتها واإلبالغ عنها.
وينبغي لها النظر إىل اآلفاق البعيدة وأن تأخذ يف
االعتبار كيفية تغري التطورات التكنولوجية واألحكام
التنظيمية البيئية القائمة مع مرور الوقت.
eينبغي للحكومات أن تعمل مع الرشكات التي
تعتمد عىل رأس املال الطبيعي أو تؤثّر عليه لضمان
قيام تلك الرشكات بإدارة املخاطر ذات الصلة ،بما يف
ذلك تعطيل سالسل اإلمداد وغري ذلك من املخاطر
املتصلة بالجوانب التشغيلية وبالسمعة واإلنتاج
وبالجوانب القانونية والتنظيمية وبحقوق اإلنسان
والصحة.
eينبغي للمؤسسات املالية أن تضمن ،عىل األقل،
عدم إلحاق أي رضر وعدم دعم الرشكات التي
تستنزف رأس املال الطبيعي .وينبغي إلدارة املخاطر
املالية أن تتعامل مع رأس املال الطبيعي عىل أنه ك ّل
متكامل ،وليس عىل أنه سلسلة من املكونات املنفصلة
عن بعضها ،إذ توجد روابط بني تغري املناخ واملياه
والتنوع البيولوجي والصحة العامة ،وينبغي تحليل
تلك الروابط لكفالة عدم إغفال أي مخاطر.
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ألف 14-يجب عىل الجهات املعنية أن تعمل مع األوساط
األكاديمية من جميع التخصصات لتعبئة
وتسخري ونرش املعارف املتاحة حاليا ً لترسيع
وترية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
eينبغي للدول األعضاء أن تدعم التقييمات
العلمية الدولية والربامج العاملية املماثلة التي تعكس
مجاالت توافق اآلراء العلمية وتقدم معارف لصناع
القرارات ،وأن تنشئ منربا ً متصالً باألمم املتحدة من
أجل تجميع املعارف ،وتبادل أفضل املمارسات
املتَّبعة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،وتقديم
الدعم باستمرار لتقييم خطة عام  2030والطبعات
املقبلة من تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد
العاملي .وينبغي إيالء االهتمام بشكل متزايد
للمنظورات اإلقليمية ،وإدراك أن التغيري ممكن،
وتحقيق أقىص قدر ممكن من االتساق والتكامل بني
تلك التقييمات.
eينبغي للدول األعضاء أن تنشئ منابر معرفية
عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني يف إطار بذل جهود
ّ
ومنسقة عىل الصعيد العاملي لجمع األدلة
منهجية
العلمية وتجميعها وترجمتها بغية توجيه التفاعالت
بني أهداف التنمية املستدامة نحو مسارات قطرية
محددة تؤدي إىل تحقيق التنمية املستدامة.
eينبغي للحكومات عىل مختلف املستويات أن
تشكل مجالس للتنمية املستدامة تضم أفرقة خرباء
من مجاالت متنوعة ،من بينهم علماء ،سعيا ً لتثمني
األدلة املتاحة وتعزيز دبلوماسية املعرفة.
eينبغي أن تسعى األوساط العلمية إىل وضع
اسرتاتيجيات ومهارات جديدة من أجل التفاعل عىل
نحو تعاوني مع املجتمع املدني والقطاع العام
ومؤسسات األعمال من أجل تجميع املعارف املتاحة
ومواءمة برامج البحث بهدف تنفيذ خطة عام .2030

إن توفر أدلة علمية رشط مسبق لتصميم وتنفيذ التحوالت
املؤدية إىل التنمية املستدامة .ونظرا ً إىل الحاجة امللحة للترصف
برسعة ،يمكن استخدام خطة عام  2030كبوصلة مشرتكة
لحشد وتسخري املعارف الوافرة املتاحة برسعة .ويحتاج العديد
من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل إىل تصميم وتحقيق
تنمية تكرس النموذج الغربي للنمو االقتصادي الذي يتم عىل
حساب البيئة.

نداء للعمل

١٥٣

ألف 15-يجب عىل الحكومات ومجموعات البحوث
والجامعات واملكتبات والجهات املعنية األخرى
العمل عىل تحسني املستويات الحالية للحصول
عىل املعارف والبيانات املصنفة والقدرات
العلمية والتعليم العايل الجيد ،يف البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل ويف البلدان التي
تواجه أوضاعا ً خاصة .ويجب عليها أيضا ً أن
تسعى بنشاط إىل تعزيز املساواة بني الجنسني
يف العلوم والهندسة.

١٥٤

eينبغي للدول األعضاء ومجموعات البحوث
واملكتبات أن تعمل معا ً عىل إزالة الحواجز التي تعرقل
نرش املعارف والبيانات العلمية .وهناك حاجة ماسة
لبذل جهود أكثر اتساقا ً وتنسيقا ً عىل الصعيد الدويل
من أجل إتاحة إمكانية اطالع الجميع عىل البحوث
املنشورة .وينبغي منح األولوية للبلدان املنخفضة
الدخل واملؤسسات التي ال يمكنها دفع تكاليف
االشرتاكات أو رسوم تجهيز ورقات البحث والتي
تفتقر للوزن الذي يخول لها التفاوض للحصول عىل
سعر أفضل .ويمكن جني مكاسب كبرية عىل الفور
بإتاحة املشاعات الفكرية البرشية للجميع.
eينبغي للدول األعضاء واملنظمات املموِّلة
واألوساط األكاديمية أن تشجع بنشاط عىل تعزيز
املساواة بني الجنسني يف اختصاصات العلوم
والهندسة.
eينبغي أن تعمل الدول األعضاء ومجموعات
البحوث معا ً عىل زيادة حجم ونطاق تغطية البيانات
التكنولوجية (مثل الصور الساتلية) املتاحة مجاناً،
وال سيما للبلدان النامية يف أكرب عدد ممكن من
الحاالت.
eينبغي مليزانيات املعونة اإلنمائية الخارجية أن
تعطي األولوية لتعزيز القدرات العلمية وإمكانية
اكتسابها يف جنوب الكرة األرضية .وتتضمن التدابري
امللموسة الرئيسية إنشاء منابر معرفية شاملة
ومتاحة للجميع بشأن أهداف التنمية املستدامة؛
واالستفادة إىل أقىص حد من القدرات البحثية
املوجودة وشحذ اإلمكانات املستقبلية؛ وبناء
مؤسسات تُك َّلف بتنسيق البحوث املتصلة بتنفيذ
ورصد وتقييم أهداف التنمية املستدامة.
eينبغي للجهات املموِّلة للبحوث أن تثمِّ ن وتدعم
بقوة الرشاكات يف مجال البحوث الطويلة األجل بني
بلدان الشمال والجنوب وفيما بني بلدان الجنوب
بوصفها وسيلة فعالة ملعالجة التحديات االجتماعية
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والبيئية الحادة التي تواجهها البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل.
eينبغي أن تسعى املنظمات الدولية والحكومات
واملؤسسات األكاديمية إىل وضع حد “الستنزاف
األدمغة” من البلدان النامية وأن تدعم بدال ً من ذلك
الجهود الجارية الرامية إىل “تداول األدمغة” .فمن
شأن تشجيع التحركات الدائرية باستمرار ضمن
األوساط العلمية الدولية أن يعزز القدرات والخربات
يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل وكذلك يف
البلدان املرتفعة الدخل.
eينبغي أن تيرس البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل ،قدر اإلمكان ،إتاحة فرص للتعليم العايل
الجودة يف مجال التنمية املستدامة يف مدارسها
وجامعاتها.
eبدعم من املجتمع الدويل ،ينبغي أن تسعى
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل إىل إنشاء
مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية للبحث العلمي
الخاصة بها.
ألف 16-يجب عىل الجامعات وواضعي السياسات
ومموِّيل البحوث زيادة الدعم املقدّم للبحوث التي
لديها مهام محددة ،مع االسرتشاد بخطة عام
 ،2030يف مجال علم االستدامة وغريه من
التخصصات ،والقيام يف الوقت ذاته بتعزيز
الصلة بني العلوم والسياسات واملجتمع.
eباالعتماد عىل املنابر املعرفية الوطنية ،ينبغي
لألمم املتحدة إجراء تقييم علمي كبري للمعارف
التحويلية القائمة املتاحة من املصادر العلمية وغري
العلمية عىل حد السواء ،بما يف ذلك معارف عامة
الناس واملعارف العمليّة ومعارف الشعوب األصلية.
eينبغي للجهات املسؤولة عن وضع السياسات
العلمية وملؤسسات التمويل العامة والخاصة عىل
الصعيدين الوطني والدويل أن تزيد برسعة ،يف القيمة
النسبية واملطلقة ،للدعم املقدَّم للبحوث املحددة
املهام ،مع االسرتشاد بخطة عام  .2030إذ أن
مواجهة التحديات املاثلة اليوم أمام االستدامة
والتغلب عىل املصالح الراسخة يتطلبان رصد
مستويات غري مسبوقة من التمويل من املصادر
العامة والخاصة عىل حد السواء.
eينبغي للجهات املموِّلة للعلوم أن تعدّل
مخططاتها من أجل دعم هياكل برنامجية أشمل
تم ّكن مجموعات بحوث أكرب من بذل جهود جماعية
طويلة األجل .وسيشجع ذلك علم االستدامة الذي

يستخدم النهج املتعددة التخصصات والنهج املشرتكة
بني عدة تخصصات الالزمة ملعالجة املسائل املعقدة
والخالفية واملفاضالت املتأصلة يف التنمية املستدامة.

والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها الذي وُضع يف عام  2010بوصفه اتفاقا ً
ّ
مكمل ً التفاقية التنوع البيولوجي لعام ،1992
وينبغي لجميع الدول إنشاء آليات عملية لتطبيق
الربوتوكول يف نظمها القانونية والتنظيمية.

eينبغي ملؤسسات البحث مثل الجامعات
واألكاديميات والجمعيات العلمية أن توسع نطاق
نظم تقييمها لتشمل املهارات املتعددة التخصصات
واملشرتكة بني عدة تخصصات ،وأن تكافئ البحوث
التي تسعى إىل ترك أثر عىل املجتمعات وإىل أن تكون
مفيدة لها .ومن املهم إنشاء حوافز مالئمة لتعزيز
املسارات الوظيفية لعلماء االستدامة الحاليني
والواعدين .وينبغي لكبار الباحثني أن يدعموا
ويشجعوا طالّبهم وزمالءهم األصغر سنا ً عىل
االلتحاق بعلم االستدامة وعىل املشاركة بحماسة يف
إطالع الجماهري خارج املؤسسات عىل هذا العلم.

eينبغي أن يتعاون القطاعان العام والخاص عىل
تشجيع االبتكارات املفتوحة املصدر التي تسمح فيها
أنواع تراخيص الربامجيات الحاسوبية وغريها من
املنتجات باستخدام شفرة املصدر أو مخططه أو
تصميمه و/أو تعديلها و/أو تبادلها بموجب أحكام
ورشوط محددة ،وعىل إتاحتها مجانا ً يف أغلب األحيان.
eينبغي أن تسمح املعايري الدولية واإلقليمية
والوطنية املتعلقة بالذكاء االصطناعي بتدفق البيانات
بإنصاف وحرية عرب الحدود من أجل ضمان قابلية
التشغيل البيني .ومن أجل تعزيز ثقة الناس يف ن ُ ُ
ظم
الذكاء االصطناعي ،ينبغي أن تحقق اللوائح ومدونات
قواعد السلوك املتعلقة بالذكاء االصطناعي توازنا ً
مناسبا ً بني التقدم التكنولوجي وحق الناس يف
الخصوصية والكرامة اإلنسانية.

eينبغي للجامعات أن تتبنى تماما ً مهمة النهوض
بمجتمعات مستدامة عن طريق تشجيع التعليم ألغراض
التنمية املستدامة .فبناء قدرات ومهارات الجيل القادم
من الباحثني وصانعي التغيري هو أحد أهم ركائز التحول
نحو االستدامة املتاحة للبرشية.
eينبغي للجهات املانحة من القطاعني العام
والخاص ومن املؤسسات الخريية أن تتيح حيزات
تجريبية للتعاون يف مجال مسارات التحول .ويمكن
لتلك الحيزات التي ستعطي دفعا ً كبريا ً للصالت بني
العلوم والسياسات واملجتمع أن تتيح إقامة رشاكات
جديدة ،وتعزز االشرتاك يف تكوين أفكار تحويلية ويف
اختبارها وتوسيع نطاقها.
ألف 17-ينبغي لجميع الجهات املعنية أن تتعمد بذل
جهود لتيسري النقل املتعدد االتجاهات
للتكنولوجيات (من الشمال إىل الجنوب ،ومن
الجنوب إىل الشمال ،وفيما بني بلدان الجنوب)
من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
eينبغي تكريس املزيد من الجهود من أجل
تفعيل آلية تيسري التكنولوجيا املتصلة بأهداف
التنمية املستدامة من أجل تيسري تعميم التكنولوجيات
السليمة بيئيا ً واملقتصدة.
eينبغي إتاحة التكنولوجيات الرضورية لالنتقال
إىل االستدامة وللعمل بشأن تغري املناخ برشوط مرنة
للبلدان النامية ،وينبغي تعزيز قدرات تلك البلدان
عىل استغالل تلك التكنولوجيات.
eينبغي للدول األعضاء أن تتبع مبادئ بروتوكول
ناغويا املتعلق بالحصول عىل املوارد الجينية

eوينبغي أن تكون إمكانية وصول الجميع
ومبادئ التصميم املالئم للجميع جزءًا من املناهج
الدراسية يف مجال التصميم وعلوم الحاسوب وتجربة
املستخدمني واملواضيع األخرى ذات الصلة ،كما ينبغي
تعميمها يف السياقات الصناعية .وسيهيئ ذلك بيئات
تتيح إمكانية استخدام السلع والخدمات من قبل أكرب
عدد ممكن من الناس وإمكانية حصولهم عليها.

 8-4ال يكفي إدخال تغيريات تدريجية
وإنما يجب إحداث تحول جذري
لقد أثبتت العلوم أننا نسلك مسارا ً غري مستدام ألنه يدمر العالم
الطبيعي الذي يتوقف عليه بقاؤنا .ولكن العلوم بيّنت أيضا ً أن
الخاتمة ليست حتمية .ومسرتشدة بأهداف التنمية املستدامة،
تعمل الحكومات واملنظمات الوطنية والدولية األخرى بالفعل
مع املجتمع املدني واألوساط األكاديمية من أجل إنارة مسارات
مستدامة أكثر إنتاجية تم ّكن األجيال املقبلة من العيش يف حدود
ما يتيحه النظام األريض.
إنها حاجة يف غاية األهمية ،ويجب أن يكون العمل جريئا ً
وحاسماً ،وال يهدف فقط إلدخال تغيريات وإنما إلحداث تحول
نظامي.
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ألف 18-ينبغي للمنظمات املتعددة األطراف،
والحكومات ،والسلطات العامة أن تعتمد
رصاحة أهداف التنمية املستدامة بوصفها إطارا ً
توجيهيا ً إلجراءاتها املتعلقة بالربامج والتخطيط
وامليزانية .ولترسيع وترية تنفيذ خطة عام
 ،2030ينبغي إيالء اهتمام خاص لتوجيه
املوارد ،بما يف ذلك املوارد املالية واملساعدة
اإلنمائية الرسمية يف مستويات تخول الوفاء
بااللتزامات الدولية ،والتكنولوجيات ،إىل املنافذ
الستة ،واالستفادة من املعارف املتعلقة
بالروابط بني األهداف والغايات ،مما يسهم يف
تحقيق منافع مشرتكة وتسوية املفاضالت.
وينبغي لألمم املتحدة وغريها من املنظمات
الدولية واإلقليمية تيسري تبادل املعلومات
وتعميم الدروس املستفادة من استخدام إطار
أهداف التنمية املستدامة عىل البلدان.
eينبغي لجميع الجهات املعنية أن تعمل معا ً عىل
إدخال تغيريات تحويلية عميقة يف املنافذ الستة
املعروضة يف هذا التقرير ،وهي الرفاه البرشي
والقدرات البرشية ،واالقتصادات املستدامة والعادلة،
واملنظومات الغذائية وأنماط التغذية املستدامة،
وخفض انبعاثات الكربون من الطاقة وإتاحة
حصول الجميع عىل الطاقة ،والتنمية املستدامة
للمناطق الحرضية وشبه الحرضية ،واملشاعات
البيئية العاملية .وينبغي أن تسعى هذه الجهات عىل
تحقيق االتساق عىل مستوى القرارات السياساتية
والقرارات املتعلقة بامليزانية من أجل إعطاء دفع
للتغيري.
eينبغي للجهات املعنية أن تقر بالتفاعالت بني
األهداف وأن تستفيد منها من أجل تسوية املفاضالت
األساسية التي تعرقل التقدم وتسخري الفوائد
املشرتكة بني األهداف.
eيجب عىل الحكومات أن تضمن تسوية
املفاضالت بني األهداف ،وهكذا تتم معالجة تضارب
املصالح بني مختلف القطاعات واملستويات اإلدارية
من خالل العمليات السياسية الالزمة.
eينبغي للمنظمات املتعددة األطراف،
والحكومات ،والسلطات العامة أن تعتمد األهداف
بوصفها إطارا ً إلزاميا ً رصيحا ً إلجراءاتها املتعلقة
بالربامج والتخطيط وامليزانية .وينبغي أن تويل
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اهتماما ً خاصا ً لتقييم أثر السياسات املوجهة نحو
هدف واحد عىل جميع األهداف األخرى.
eينبغي للدول األعضاء أن تنشئ أيضا ً آليات
لتحسني ورصد اتساق السياسات ألغراض التنمية
املستدامة من أجل تسخري العديد من الفوائد املشرتكة
وتعزيز الفعالية وخفض التكاليف الالزمة لتنفيذ
األهداف.
eينبغي لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية
والدولية األخرى أن تيرس ،بشكل منتظم ،تبادل
املعلومات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة
بني البلدان فيما يتعلق بالتعامل مع التفاعالت بني
األهداف من خالل املنافذ النظامية الستة.
ألف 19-ينبغي استخدام دعامات التغيري األربعة ،وهي
الحوكمة ،واالقتصاد واملالية ،والعمل الفردي
والجماعي ،والعلوم والتكنولوجيا ،بشكل
متسق وينبغي الجمع بينها إلحداث تغيري
تحوييل .وينبغي لجميع الجهات الفاعلة السعي
إىل تنسيق الجهود وإعطاء األولوية التساق
وتجانس السياسات يف جميع القطاعات.
eتشكل الدعامات األربع عوامل تغيري قوية
يمكنها أن تؤثر عىل العالم نحو األفضل أو األسوأ.
ولذلك ،يجب عىل جميع الجهات املعنية أن تستخدم
خطة عام  2030بوصفها مرجعا ً معياريا ً الستخدام
تلك الدعامات ومعيارا ً لتقييم أدائها.
eينبغي ملؤسسات التمويل اإلنمائي ،أي جميع
مصارف التنمية العامة  -الوطنية واإلقليمية
واملتعددة األطراف  -وكذلك يف قطاعي األعمال
والقطاع املايل الخاص ،أن تحمّ ل املستثمرين
مسؤولية مراعاة االستدامة عند اتخاذ قرارات
استثمارية أو التواصل مع الكيانات املستثمرة بشأن
حافظاتها .وبإدخال تغيريات تنظيمية وسلوكية،
ينبغي أن تعكس ممارسات السوق بشكل أفضل
الحاجة إىل توجيه التدفقات املالية نحو التنمية
املستدامة واعتماد معايري لالستدامة.
eال يمكن تحقيق التحول الحقيقي إال عند
استخدام الدعامات معا ً بطريقة متكاملة ومتعمدة.
ويجب أن تنبع االبتكارات الرئيسية الالزمة إلعطاء
دفع لتنفيذ خطة عام  2030من توليفات جديدة من
الدعامات .ولهذا يجب عىل الجهات الفاعلة من
الحوكمة واالقتصاد والشؤون املالية واملجتمع املدني
والعلوم والتكنولوجيا أن تعيد التفكري يف رشاكاتها
وأن تقيم أشكاال ً جديدة من التعاون.

ألف 20-ينبغي أن يقوم كل بلد وكل منطقة بوضع وتنفيذ،
عىل وجه الرسعة ،مسارات متكاملة مؤدية إىل
التنمية املستدامة تتناسب مع احتياجات كل منها
وأولوياتها تحديداً ،وتساهم أيضا ً يف تحقيق
التحوّل العاملي الالزم.
eفيما يتعلق بكل منفذ من املنافذ الستة ،تحتاج
الدول األعضاء واملناطق اإلقليمية إىل فهم التحديات
والعقبات الخاصة بكل منها وكذلك احتياجاتها
وأولوياتها .وينبغي أن يُرشد ذلك توليفة الدعامات
والتعاون بني الجهات الفاعلة الالزمة للسري عىل مسار
متكامل نحو التنمية املستدامة عىل مستوى املنافذ
الستة.

eورغم أن كل بلد يواجه تحديات مختلفة ولديه
أولويات مختلفة ،إال أنه اعتبارا ً من اليوم ،يجب عىل
جميع البلدان أن تبدأ يف رسم مسارات مبتكرة إلعادة
تشكيل العالقات بني الطبيعة والسكان التي يتوقف
عليها نجاح أهداف التنمية املستدامة .ولم يعد تحقيق
النمو أوال ً والتنظيف الحقا ً خيارا ً ممكنا ً سواء كان ذلك
ملصلحة كل بلد يف عدم التخلف عن الركب أو لرضورة
إجراء تحوالت عىل الصعيد العاملي.
eفقد أصبحت تدفقات السلع ورؤوس األموال
واملعلومات واألشخاص تربط بني البلدان بطريقة لم
يعرفها العالم من قبل إطالقاً .وهذا يعني أن كل مسار
يتبعه أحد البلدان قد ترتتب عليه آثار جانبية سلبية عىل
البلدان األخرى ،ولكن نجاح ذلك املسار قد يعتمد عىل
تلك البلدان .ولهذا تكتيس أشكال التعاون واالتفاقات
والسياسات املتعددة األطراف أهمية حاسمة وهي
بحاجة إىل التوطيد.
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كلمة الختام
بتقديم تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي إىل مؤتمر قمة األمم املتحدة املعني بأهداف التنمية
املستدامة املعقود يف أيلول/سبتمرب  2019تنتهي املهمة املوكلة إىل أول فريق علماء مستقل أسندت له
الدول األعضاء يف األمم املتحدة هذه الوالية .ووفقا ً لتلك الوالية التي انبثقت عن املنتدى السيايس الرفيع
املستوى املعني بالتنمية املستدامة املعقود يف عام  ،2016كان ينبغي للتقرير أن يشمل عنارص مختلفة
من املعارف العلمية لتقديم تقييم متكامل وإرشادات بشأن حالة التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي،
وأن يعزز يف الوقت نفسه الصلة بني العلوم والسياسات ويقدّم أدلة علمية لدعم مجموعة كبرية من
الجهات املعنية يف مختلف املناطق والبلدان يف مساعيها لتنفيذ خطة عام .2030
وقد ضم فريق العلماء املستقل  15خبرياً ،من النساء والرجال ومن مختلف املناطق الجغرافية ،كانوا
يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات والتخصصات العلمية واملؤسسات .وعندما استلمنا واليتنا يف أوائل
عام  2017بوصفنا مجموعة غري متجانسة ،اتفقنا عىل أننا بحاجة إىل أن نذهب إىل أبعد من مجرد
تصميم عملية تضمن إدماج منظورات مختلف املجاالت العلمية والسياساتية ،لكي تشمل الجهات الفاعلة
من مختلف القطاعات واملناطق الجغرافية .واتفقنا أيضا ً عىل أن تسرتشد مداوالتنا وعملنا بروح خطة
عام  2030وهدفها الرئييس املتمثل يف النهوض برفاه اإلنسان بشكل منصف وعادل.
وبفضل ما يرسته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة ،اجتمع الفريق يف العديد من
املناسبات ،وجها ً لوجه وبالوسائل اإللكرتونية ،وحصل عىل الدعم باستمرار من فرقة عمل مكونة من ستة
مكاتب وكيانات تابعة لألمم املتحدة .895واستفاد عمل الفريق من أكثر من  300مساهمة وردت يف إطار
دعوة مفتوحة لتقديم مدخالت؛ ومن ست حلقات عمل تشاورية إقليمية ومتعددة التخصصات؛ ومن
إحاطات منتظمة مع الدول األعضاء والجهات املعنية األخرى ومن تعليقاتها؛ ومن استعراضات أجراها
أكثر من  100عالم ملسودات التقرير األولية.
وقد حددت الوالية التي أسندتها إلينا الدول األعضاء نطاق التقرير ،وبفضل التحليالت التي أجريناها
توصلنا إىل ثالث استنتاجات أساسية .أوالً ،رغم أن “تقييم التقييمات” املتكامل الذي أجريناه كشف أننا
ال نسري عىل املسار الصحيح املؤدي لبلوغ العديد من غايات أهداف التنمية املستدامة  -بل إننا ال نتقدم
حتى يف االتجاه الصحيح ،يف العديد من الحاالت  -فيوجد ما يكفي من املعارف العلمية الكفيلة بإرشادنا
إىل سبل امليض قدماً .وتبني األدلة بوضوح أنه يمكن ترسيع وترية النتائج املحققة خالل العرش سنوات
املقبلة ،ولكن فقط باتباع نهج يقوم عىل فهم منهجي حقا ً للطابع العاملي وغري القابل للتجزئة لخطة
التنمية املستدامة لعام  .2030ولن نتمكن من مضاعفة وتوسيع نطاق التحوالت التي نحن يف أمس
ّ
وسخرنا فوائدها املشرتكة الوافرة.
الحاجة إليها إال إذا تعمّ دنا معالجة املفاضالت املتأصلة بني األهداف
ويحدد التقرير ستة منافذ رئيسية يف هذا الصدد.
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وثانياً ،نرى أن الحوكمة واالقتصاد واملالية ،والعمل الفردي
والجماعي ،والعلوم والتكنولوجيا ،تشكل دعامات حاسمة
لتحويل الحلقات املفرغة إىل حلقات مثمرة .بيد أن تباين القيم
واملصالح لدى الجهات الفاعلة النافذة ال يزال يعرقل تحقيق
خطة التنمية املستدامة ويثري صعوبات تحول دون اتخاذ
اإلجراءات املتعمدة واملتكاملة الالزمة .ولهذا لن تتحقق التنمية
املستدامة تلقائيا ً باعتبارها حالً توفيقيا ً يُنصف جميع الجهات
الفاعلة .ولتحقيق التحوالت الالزمة خالل فرتة زمنية قصرية ،يف
عالم متزايد الرتابط بشكل مفرط بني القطاعات وعرب الحدود
الوطنية ،سيتعني اختيار خيارات صعبة .ويتطلب ذلك قيادة
سياسية قوية وأشكاال ً جديدة من التعاون مع الحكومات
ومؤسسات األعمال واملؤسسات املالية واملجتمع املدني واألوساط
األكاديمية.
وثالثاً ،سيتوقف نجاح خطة عام  2030عىل التنفيذ عىل
الصعيد القطري ،وكذلك عىل التعاون الدويل .وأكثر املعارف
فائد ًة محددة السياق ،كما أن التحديات واالحتياجات واألولويات
املحددة تختلف من بلد إىل آخر .ولهذا ،ستكون هناك العديد من
املسارات املتباينة املؤدية إىل التنمية املستدامة يف جميع أنحاء
العالم .ومع ذلك ،فإن جميع البلدان تواجه نفس التحدي املتمثل
يف إعادة تشكيل العالقة بني البرش والطبيعة وتشرتك يف رضورة
الرشوع يف اتباع تلك املسارات اليوم وليس بعده .وتمثل أشكال
التعاون والرشاكات الدولية عنارص أساسية يف هذه الجهود.
ويكشف عنوان هذا التقرير  -املستقبل يبدأ اآلن :تسخري
العلم من أجل تحقيق التنمية املستدامة  -عن رسالته املحورية.
إنه يشري إىل التحدي النهائي الذي حددناه يف التقرير :من أجل
تأمني مستقبل البرشية وكوكب األرض ،ال يمكننا أن ننتظر
وقوع أزمات  -تكون لها عواقب قد يتعذر الرجوع عنها أو
الترصف فيها  -للرشوع يف التغيري .بل علينا أن نترصف اآلن
باالعتماد عىل املعرفة والفهم املتاحَ ني حالياً.
إن التقرير يبني بوضوح أن هذه التحوالت ممكنة ،وأن هناك
قدرا ً كافيا ً من املعارف لنبدأ العمل .إال أنه علينا أن نسد الثغرة
القائمة بني ما نعرفه وما نفعله .ونحن نعتقد اعتقادا ً راسخا ً أن
األدلة العلمية يجب أن تسهم يف إثارة مناقشات اجتماعية
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وسياسية بشأن الخيارات الصعبة التي يتعني اختيارها ،ويف
صياغة سياسات فعالة إلحداث التحوالت الرضورية.
ويف الوقت نفسه ،من املهم أيضا ً االعرتاف بأن القيم والروح
التي تجسدها خطة عام  2030يجب أن توجه املساهمات
العلمية يف هذه األوقات الحرجة من أجل املساعدة عىل تدارك
الثغرات املعرفية وإيجاد حلول مبتكرة .وملواجهة التحديات
التحويلية خالل العقد املقبل ،ال بد لنا من االتفاق عىل مهام
عاملية إلنشاء علم استدامة يف متناول الجميع ويعود بالفائدة
عىل جميع األطراف.
وعندما نستحرض العملية التحضريية لهذا التقرير األول
الرباعي السنوات عن التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ،نود
أن نعرب عن التقدير والشكر للدول األعضاء عىل الوالية التي
أوكلتها لنا ،وإىل األمني العام عىل تعيني الفريق لصياغة التقرير.
ونحن نشعر بالفخر عىل ثقة الدول األعضاء فينا ويف النتائج
التي توصلنا إليها .ونأمل يف أننا قد تمكنّا من وضع أساس متني
يم ّكن فريق العلماء املستقل املقبل من مواصلة وتعميق
املساهمات العلمية نحو تحقيق التنمية املستدامة.
َ
الرئيسني املشاركني للفريق ،نعرب عن بالغ
وبوصفنا
تقديرنا لحماس وتفاني وللمساهمات املهنية لجميع أعضاء
الفريق ،وأفرقة الدعم داخل مؤسساتهم األصلية ،وللحكومات
عىل الدعم املايل الذي قدمته .ونود أن نوجه الشكر بصفة خاصة
إىل موظفي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،وال سيما إىل
شانتانو موخرجي ،وستيفاني رامبلر ،وأسرتا بونيني ،وماريا
غودونوفا ،عىل العمل االستثنائي الذي أنجزوه وعىل املهام التي
ال تُحىص التي قاموا بها دعما ً لتنسيق وإعداد وصياغة ونرش
وإصدار هذا التقرير واإلعالن عنه.
ونود أيضا ً أن نعرب عن التقدير والشكر لكل عضو من
أعضاء فرقة العمل ،وللعديد من الجهات املعنية من جميع
امليادين التي شاركت يف حلقات العمل التشاورية التي نظمناها
يف مختلف أنحاء العالم ،وكذلك للمجلس الدويل للعلوم ،ورشاكة
األكاديميات ،واالتحاد العاملي ملنظمات الهندسة ،عىل تنسيق
االستعراضات التي أجراها الخرباء وعىل دعم النتائج التي

توصلنا إليها .ويف الختام ،نود أن نعرب عن تقديرنا الكبري
للتعليقات الواردة من الدول األعضاء والجهات املعنية املعتمدة
بشأن مرشوع سابق للتقرير .ونحن عىل ثقة من أن “نداءاتنا
للعمل” ستحفز الجهود الالزمة لبلوغ مستقبلنا املشرتك الذي
تتوخاه خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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املرفق األول

اإلعالن الوزاري الصادر عن املنتدى
السيايس الرفيع املستوى املعني
بالتنمية املستدامة الذي يعقد
تحت رعاية املجلس االقتصادي
واالجتماعي حول موضوع
“ضمان أال يتخلف عن الركب أحد”
][E/HLS/2016/1

نحن ،الوزراء واملمثلني السامني ،املجتمعني يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك،
 - 1نتعهد بأال يتخلف أحد عن الركب يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ونشدد يف هذا
املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة ،الذي يُعقد للمرة األوىل يف أعقاب االعتماد
التاريخي لهذه الخطة ،عىل رضورة تحقيق أهدافها الـ  17املتعلقة بالتنمية املستدامة وغاياتها
الـ  169لجميع األمم والشعوب ولجميع رشائح املجتمع .ونؤكد أن خطة عام  2030هي خطة تحويلية
عاملية محورها اإلنسان وأن أهدافها وغاياتها متكاملة وغري قابلة للتجزئة وتهدف إىل تحقيق التوازن بني
األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة  -االقتصادي واالجتماعي والبيئي .وهي خطة عمل للناس ،ولكوكب
األرض والرخاء الذي يسعى أيضا ً لتعزيز السلم العاملي يف جو من الحرية أفسح ،ينفذها جميع البلدان
وأصحاب املصلحة الذين يعملون يف رشاكة تعاونية .ونؤكد من جديد جميع املبادئ املعرتف بها يف
الخطة ،وبأن القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله وأبعاده ،بما يف ذلك الفقر املدقع ،هو أكرب تحد يواجهه
العالم ورشط ال غنى عنه لتحقيق التنمية املستدامة؛
 - 2نؤكد عىل أن املنتدى السيايس الرفيع املستوى مدعو إىل توفري القيادة السياسية والتوجيهات
والتوصيات لتنفيذ االلتزامات املتعلقة بالتنمية املستدامة ،وأنه يضطلع بدور مركزي يف اإلرشاف عىل
شبكة من عمليات املتابعة واالستعراض لخطة عام  2030عىل الصعيد العاملي ،والعمل يف انسجام
وتعاون مع الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي ،واألجهزة واملنتديات األخرى ذات الصلة،
وفقا للواليات القائمة .وسيعمل هذا املنتدى يف جملة أمور ،عىل تسهيل تبادل الخربات وأفضل املمارسات
ألا قفرملا
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وتعزيز االتساق عىل نطاق املنظومة وتنسيق سياسات التنمية املستدامة ،معتربا ً أن خطة عام  2030ترسي عىل الجميع ،وتراعي اختالف
الواقع الوطني والقدرات ومستويات التنمية ،وتحرتم الحيز السيايس الخاص بكل بلد من البلدان ،وأنه سيتم تنفيذها بما يتفق مع الحقوق
السيادية للدول والتزاماتها بموجب القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة؛
 - 3نرحب بالجهود املبكرة يف تنفيذ خطة عام  2030عىل جميع املستويات ،باالستناد إىل إنجازات األهداف اإلنمائية لأللفية وبالسعي
ملعالجة األعمال التي لم تنجز بعد .وتشجعنا هذه الجهود ،ونتطلع يف هذه السنة األوىل من تنفيذها ،إىل إحراز مزيد من التقدم يف جملة
أمور ،يف تنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة وتعزيزها ،والتوفيق بني السياسات القائمة مع خطة العمل العاملية الجديدة،
وزيادة االتساق والتكامل عىل صعيد السياسات وعىل نطاق املنظومة لتحقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة ،والتصدي ملعالجة
التحديات الحالية واملستجدة ،وتعزيز القدرات الوطنية يف مجال صنع القرارات باالستناد إىل األدلة وباالعتماد عىل البيانات ،وتفضيل
البيئات التمكينية القائمة عىل املشاركة والتعاون عىل جميع املستويات .ونحيط علما ً مع التقدير بالتقرير املرحيل السنوي األول لألمني
العام بشأن أهداف التنمية املستدامة؛

٢١٦

 - 4وبعد أن نظرنا يف موضوع املنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام  ،2016وهو “ضمان أال يتخلف عن الركب أحد” ،قمنا بتسليط
الضوء يف هذا الصدد عىل أن كرامة اإلنسان هي أمر أسايس ،وعىل أننا نسعى أوال ً للوصول إىل أكثر الناس تخلفا ً عن الركب وأكثرهم ضعفاً.
وإننا من أجل كفالة أال يتخلف عن الركب أحد ،نعمل عىل القضاء عىل الفقر والجوع وتحقيق التنمية املستدامة يف أبعادها الثالثة ،من
خالل جملة أمور منها ،تعزيز النمو االقتصادي الشامل للجميع ،وحماية البيئة وتعزيز االندماج االجتماعي بطريقة متكاملة .وسنعمل
عىل كفالة املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة والفتاة .كما سنسعى إىل إيجاد مجتمعات مساملة جامعة ،وسنحرتم جميع حقوق اإلنسان
ونعززها ،ونشجع إقامة نظام اقتصادي عاملي عادل ال يتخلف فيه عن الركب أي بلد أو شعب أو شخص ،ويتيح العمل الالئق وسبل كسب
الرزق املنتجة للجميع ،ويحافظ يف الوقت نفسه عىل كوكب األرض ملا فيه صالح أطفالنا واألجيال املقبلة .ونحن نسعى جاهدين من أجل
عالم يسوده السالم ،خال من الخوف والعنف ،وخال من اإلرهاب .ونحن نتعهد بجعل هذا العالم حقيقة واقعة؛
 - 5نلتزم  ،يف سعينا لكفالة أال يتخلف أحد عن الركب ،بأن نركز جهودنا حيث تكون التحديات أكرب ما تكون ،بما يف ذلك كفالة إدماج
أولئك الذين هم أكثر تخلفا ً عن الركب ومشاركتهم .ونرى يف هذا الصدد ،أن من األهمية بمكان ،حماية الضعفاء وتمكينهم .ونشري إىل أن
الذين تربز احتياجاتهم يف خطة عام  2030يشملون جميع األطفال واملراهقني والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واملصابني بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ،وكبار السن ،والشعوب األصلية والالجئني والنازحني واملهاجرين والسكان الذين يعيشون يف املناطق
املترضرة من حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة ،والشعوب يف املناطق املترضرة من اإلرهاب والنزاع؛
 - 6نؤكد أننا ملتزمون ،لكفالة أال يتخلف أحد عن الركب ،بإقامة عالم خال من الفقر والجوع واملرض والعوز والتدهور البيئي تزدهر
فيه جميع أشكال الحياة؛ عالم تُمحي فيه األمية ويتمتع الجميع بإمكانية الحصول عىل التعليم الجيد عىل جميع املستويات وعىل الرعاية
الصحية والحماية االجتماعية ،وتكفل فيه السالمة البدنية والصحة العقلية والرفاه االجتماعي ،ونؤكد فيه مجددا ً التزامَ اتنا فيما يتعلق
بحق اإلنسان يف الحصول عىل املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي وتتوافر فيه النظافة الصحية املحسنة ،ويوجد فيه الغذاء الكايف
والصحي واملغذي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار معقولة؛
 - 7نس ّلم بأنه ال سبيل إىل تحقيق التنمية املستدامة دون سالم وأمن وبأن السالم واألمن سيكونان معرضني للخطر دون التنمية
املستدامة .وتسلم خطة عام  2030بالحاجة إىل بناء مجتمعات سلمية وعادلة وجامعة توفر املساواة يف الوصول إىل العدالة وتقوم عىل
احرتام حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك الحق يف التنمية ،وعىل سيادة القانون الفعالة والحكم الرشيد عىل جميع املستويات وعىل مؤسسات فعالة
تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة .وتتصدى الخطة ملعالجة العوامل التي تؤدي إىل العنف وانعدام األمن والظلم ،كعدم املساواة والفساد
وسوء اإلدارة وتدفقات األموال واألسلحة غري املرشوعة .ويجب علينا أن نضاعف جهودنا من أجل حل النزاعات أو منع نشوبها ودعم
البلدان الخارجة من النزاع ،بما يف ذلك من خالل كفالة أن يكون للمرأة دور يف بناء السالم وبناء الدولة .وندعو إىل اتخاذ مزيد من التدابري
واإلجراءات الفعالة ،وفقا ً للقانون الدويل ،إلزالة العقبات التي تحول دون اإلعمال الكامل لحق الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية
واالحتالل األجنبي يف تقرير املصري ،والتي ال تزال تؤثر سلبا ً عىل تنميتها االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك عىل البيئة املحيطة بها؛

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

 - 8نؤكد أن االحرتام العاملي لحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية والسالم والعدالة واملساواة وعدم التمييز ،أمر أسايس اللتزامنا بأال
يتخلف عن الركب أحد .ويشمل التزامنا أيضا ً احرتام تنوع األعراق واالنتماء اإلثني والتنوع الثقايف ،وتكافؤ الفرص ،بما يتيح اإلعمال
الكامل لإلمكانات البرشية واملساهمة يف تحقيق االزدهار العميم .ونحن ملتزمون بعالم يستثمر يف أبنائه وشبابه ،ويكرب فيه كل طفل
متحررا ً من كل أشكال العنف واالستغالل .ونتصور عاملا ً يتاح فيه لكل امرأة وفتاة التمتع باملساواة الكاملة بني الجنسني وتُزال فيه جميع
الحواجز القانونية واالجتماعية واالقتصادية التي تحول دون تمكينهن .وسوف نسعى جاهدين من أجل عالم تكون فيه الشابات والشبان
هم العوامل الرئيسية للتغيري ،الذي تدعمه ثقافة االبتكار واالستدامة والشمولية ،إلتاحة بناء مستقبل أفضل ألنفسهم ومجتمعاتهم؛ عالم
قوامه العدل واإلنصاف والتسامح واالنفتاح واإلبداع واإلرشاك االجتماعي للجميع وتلبى فيه احتياجات أشد الفئات ضعفاً؛
 - 9نؤكد أيضا ً التزامنا بتحقيق عالم يتمتع فيه كل بلد بنمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام ،ويوفر العمل الالئق للجميع ،وتتسم
فيه أنماط االستهالك واإلنتاج واستخدام جميع املوارد الطبيعية باالستدامة؛ عالم تراعِ ي فيه التنمية اعتبارات املناخ وتحرتم التنوع
البيولوجي ،ونصلح فيه جميع النظم اإليكولوجية ونحافظ عليها ونستخدمها عىل نحو مستدام ،ونعزز فيه تعاوننا ملنع تدهور البيئة،
ونشجع فيه القدرة عىل التحمل والحد من مخاطر الكوارث؛ عالم تتسم فيه املستوطنات البرشية وتطبيقات التكنولوجيا بشمول الجميع
واألمان واملرونة واالستدامة ،وتتوفر فيه للجميع نظم النقل والطاقة اآلمنة واملوثوقة واملستدامة وبأسعار معقولة؛ عالم تعيش فيه اإلنسانية
يف وئام مع الطبيعة وتتوفر فيه الحماية لألحياء الربية وأنواع األحياء األخرى؛
 - 10نشدد عىل أن تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني جميع النساء والفتيات سيسهم إسهاما ً بالغ األهمية يف إحراز التقدم يف
جميع األهداف والغايات .ويجب أن تتمتع النساء والفتيات عىل قدم املساواة بإمكانية الحصول عىل التعليم الجيد يف جميع املستويات،
وعىل خدمات الرعاية الصحية ،واملوارد االقتصادية والطبيعية ،واملشاركة يف الحياة املدنية والسياسية ،وأن يتاح لهن تكافؤ الفرص مع
الرجال والفتيان يف العمل والقيادة واتخاذ القرارات عىل جميع املستويات .وسنعمل عىل تحقيق زيادة كبرية يف االستثمارات من أجل سد
الفجوة بني الجنسني وتعزيز الدعم للمؤسسات فيما يتعلق باملساواة بني الجنسني وتمكني جميع النساء والفتيات عىل الصعد العاملي
واإلقليمي والوطني .ونحن نسعى جاهدين من أجل تحقيق عالم يتم القضاء فيه عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
بسبل منها إرشاك الرجال والفتيان .ويتسم تعميم مراعاة املنظور الجنساني بشكل منهجي يف تنفيذ خطة عام  2030ببالغ األهمية؛
 - 11نرحب باإلسهامات العديدة التي تُقدمها األمم املتحدة وغريها من الهيئات الحكومية الدولية واملنتديات ذات الصلة لتنفيذ خطة
عام  ،2030بما يف ذلك الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي ومنظومة األمم املتحدة اإلنمائية ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة.
وإننا يف سياق الجزء الرفيع املستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،نرحب بأعماله السنوية ،بما يف ذلك أعمال لجانه وأجزائه الوظيفية
واإلقليمية ،التي اسرتشدت بموضوع “تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  :2015االنتقال من إعالن االلتزامات إىل تحقيق النتائج” .فاملجلس
يضطلع بدور رئييس يف دعم جهودنا الرامية إىل كفالة أال يتخلف أحد عن الركب ،وذلك بسبل منها التصدي للتحديات القائمة والناشئة،
وتيسري مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين ،وتعزيز االتساق والتنسيق عىل نطاق املنظومة .ونشيد باإلسهامات الهامة التي تقدمها
منتديات املجلس املعنية بالشباب والرشاكات والتعاون اإلنمائي؛ وأجزاؤه املعنية باألنشطة التنفيذية والتكامل والشؤون اإلنسانية؛
واجتماعاته الخاصة بشأن عدم املساواة وظاهرة النينيو وفريوس زيكا؛ وحواره بشأن املوقع الذي تحتله منظومة األمم املتحدة اإلنمائية
يف األجل الطويل يف سياق خطة عام  ،2030الذي دُعي إىل إجرائه ليسرتشد به استعراض السياسات الشامل القادم ،الذي يجرى كل أربع
سنوات ،وذلك من بني األنشطة األخرى ذات الصلة بتنفيذ خطة عام  .2030ونتطلع إىل إسهامات املجلس وغريه من املنتديات والهيئات
الحكومية الدولية ذات الصلة يف السنوات املقبلة ،بما يف ذلك ما يتعلق باالستعراضات املواضيعية لخطة عام 2030؛
 - 12نشدد ،يف ما يتعلق باملناقشة املواضيعية يف الجزء الرفيع املستوى للمجلس حول موضوع “الهياكل األساسية من أجل التنمية
املستدامة للجميع” ،عىل االهتمام الذي توليه خطة عام  2030لبناء هياكل أساسية قادرة عىل التحمل ،وخاصة فيما يتعلق بتعزيز
التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار .ونحن ملتزمون بمعالجة الثغرات يف الهياكل األساسية بسبل منها تحسني االستثمارات
وامليض يف بناء القدرات ضمن إطار متماسك من السياسات ،ونعترب ذلك عنرصا ً رئيسيا ً للحد من التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها.
ونشدد أيضا ً عىل أن الهياكل األساسية ينبغي أن تكون آمنة ويسهل الوصول إليها ،وأن يكون محورها اإلنسان ،وأن تعزز االندماج
االقتصادي وإمكانيات االتصال لضمان أال يتخلف عن الركب أحد؛

ألا قفرملا

٢١٧

 - 13نق ّر بأن حجم خطة عام  2030وطموحها يتطلبان تنشيط وتعزيز الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة لكفالة تنفيذ الخطة،
والعمل بروح من التضامن العاملي ،وال سيما مع أشد الناس فقرا ً وضعفاً .ونحن ملتزمون تماما ً بذلك ،وباالنتقال من اإلعالن عن االلتزامات
إىل تحقيق النتائج ،بالعمل مع جميع أصحاب املصلحة .وإن توفري وسائل التنفيذ ،وال سيما عىل النحو املبني يف الهدف  17ويف كل هدف من
أهداف التنمية املستدامة ،ودعمها بالسياسات واإلجراءات امللموسة الواردة يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤتمر الدويل الثالث لتمويل
التنمية ،التي تعترب جزءًا ال يتجزأ من خطة عام  ،2030أمر بالغ األهمية يف تحقيق أهدافنا الطموحة وضمان أال يتخلف عن الركب أحد؛
 - 14نرحب يف هذا الصدد ،يف جملة أمور ،بعقد املنتدى االفتتاحي املعني بتمويل التنمية ،ونحيط علما ً باستنتاجاته وتوصياته املتفق
عليها عىل الصعيد الحكومي الدويل ،ونتطلع إىل إحراز مزيد من التقدم يف عملية املتابعة .ونرحب أيضا ً باألعمال التي تضطلع بها فرقة
عمل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت ،كما نرحب بالتقدم املحرز يف تشغيل العنارص الثالثة آللية تيسري التكنولوجيا وعقد املنتدى
االفتتاحي املتعدد أصحاب املصلحة املعني بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة ،الذي له أهمية يف أمور
منها املساعدة عىل تيسري تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ونقلها ونرشها .ونتطلع إىل إنشاء املنتدى
اإللكرتوني باعتباره جزءًا من اآللية .ونرحب أيضا ً بالتقدم املحرز يف تشغيل مرصف التكنولوجيا املخصص ألقل البلدان نمواً؛

٢١٨

 - 15نؤكد أهمية تنفيذ خطة عام  2030ومتابعتها واستعراضها بشكل تشاركي وشامل عىل جميع املستويات .ونق ّر باملسؤوليات
األساسية املنوطة بالحكومات يف هذا الصدد ،كما نق ّر بمساهمة الربملانات والحكومات عىل الصعيد دون الوطني وجميع أصحاب املصلحة
ذوي الصلة اآلخرين ،بما يف ذلك القطاع الخاص واملجتمع املدني واألوساط الجامعية واملنظمات الخريية .فمشاركتهم تدعم الخضوع
للمساءلة أمام مواطنينا وتزيد من فعالية عملنا بتعزيز أوجه التآزر ،والرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين ،والتعاون الدويل ،وتبادل
أفضل املمارسات والتعلم املتبادل .ونرحب بمشاركة وإسهامات املجموعات الرئيسية وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف املنتدى
السيايس الرفيع املستوى ،ونشجع مشاركتهم املستمرة يف ضمان أال يتخلف عن الركب أحد؛
 - 16نشدد عىل أن توافر واستخدام بيانات مصنفة موثوقة عالية الجودة ويسهل الوصول إليها يف الوقت املناسب يدعمان جهودنا
الرامية إىل كفالة أال يتخلف أحد عن الركب بسبل منها تحديد أوجه عدم املساواة .وينبغي أن تقوم تلك البيانات بقياس الفقر بجميع
صوره وأبعاده ،وكذلك التقدم املحرز يف التنمية املستدامة ،لكشف أوجه التفاوت والثغرات وحاالت التقدم والتحديات املتكررة ،ولتحديد
حلول مبتكرة وتوجيه تنفيذ خطة عام  2030عىل جميع املستويات .ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق مقاييس التقدم لتكميل مقياس الناتج
املحيل اإلجمايل .ونحث الحكومات واملنظمات الدولية ،بما فيها منظومة األمم املتحدة ،واملؤسسات املالية الدولية وغريها من الجهات املعنية،
عىل مساعدة البلدان النامية عىل مواصلة بناء القدرات وتعزيزها يف مجاالت جمع البيانات وتصنيفها ونرشها وتحليلها عىل جميع
املستويات ،مع مراعاة أن االستعراض العاملي لخطة عام  2030سيستند يف املقام األول إىل مصادر البيانات الرسمية الوطنية .ونرحب
بقرار اللجنة اإلحصائية بشأن إطار املؤرش العاملي ألهداف وغايات التنمية املستدامة ،الذي أعده فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني
بمؤرشات أهداف التنمية املستدامة باعتباره يمثل نقطة انطالق عملية ،ونتطلع إىل تنفيذه ومواصلة تحسينه بطريقة شاملة وشفافة؛
 - 17نثني عىل البلدان االثنني والعرشين 1التي قدمت استعراضات وطنية طوعية يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام ،2016
ونشيد بروح االلتزام والقيادة التي تحلت بها هذه الدول يف خطواتها األوىل من أجل تنفيذ خطة عام  ،2030بما يف ذلك من خالل إدماج
الخطة يف اسرتاتيجياتها اإلنمائية الوطنية واسرتاتيجياتها يف مجال التنمية املستدامة .فينبغي أن تكون االستعراضات القطرية التي تجرى
عىل الصعيد الوطني أساسا ً لالستعراضات الطوعية التي تجرى عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي ،حسب االقتضاء .وتمشيا ً مع خطة عام
 ،2030يمكن لهذه االستعراضات أن تعزز املشاركة الشاملة لجميع أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ الخطة ،وذلك بالتشجيع عىل تويل
زمام األمور عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني ،ومن ثم تعزيز جهودنا الرامية لكفالة أال يتخلف أحد عن الركب .ونشدد عىل أهمية
بناء القدرات الوطنية يف مجال املتابعة واالستعراض ،وعىل منافع تقديم املساعدة يف إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية يف املنتدى
ٍ
ٍ
ومنهجيات طوعية ملعالجة مسائل مثل أوجه الرتابط بني أهداف التنمية
توجيهات
السيايس الرفيع املستوى ،بما يف ذلك من خالل
املستدامة .ونشجع البلدان عىل أن تضع يف اعتبارها الخربة املكتسبة والدروس املستفادة من هذه االستعراضات القطرية الطوعية االثنني
والعرشين ،وعىل أن تتطوع يف السنوات املقبلة؛
1

		إستونيا ،وأملانيا ،وأوغندا ،وتركيا ،وتوغو ،والجبل األسود ،وجمهورية كوريا ،وجورجيا ،وساموا ،وسويرسا ،وسرياليون ،والصني ،وفرنسا ،والفلبني،
وفنزويال (جمهورية  -البوليفارية) ،وفنلندا ،وكولومبيا ،ومدغشقر ،ومرص ،واملغرب ،واملكسيك ،والنرويج.
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 - ١٨نس ّلم بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه املنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف دعم تنفيذ خطة عام  ،2030بما يف ذلك عملية
متابعتها واستعراضها ،بوسائل منها تعزيز التعلم من األقران والتعاون معهم بما يف ذلك التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي حسب االقتضاء ،واملساعدة عىل الربط بني املستويني الوطني والعاملي للتنفيذ .ونرحب يف هذا الصدد ،بتحديد وتطوير وتنظيم
املنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية املناسبة بشأن التنمية املستدامة؛
 - ١٩نشدد عىل أن الحد من قابلية التأثر بتغري املناخ هو تحد عاملي يواجهه الجميع ،ال سيما أولئك الذين يعيشون يف فقر .ونعرتف
بأوجه التآزر بني اتفاق باريس وخطة التنمية املستدامة لعام  .2030ونرحب باتفاق باريس ،الذي ستتخذ بموجبه جميع األطراف
إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ ،ونتطلع يف هذا الصدد إىل رسعة التصديق عليه أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه ،وبدء نفاذه
وتنفيذه يف وقت مبكر .ونتطلع أيضا ً إىل تعبئة املوارد للمساعدة عىل تنفيذه .وندرك االحتياجات املحدّدة والظروف الخاصة للبلدان
النامية ،ال سيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغري املناخ2؛
 - ٢٠نؤكد من جديد أن كل بلد يواجه تحديات خاصة يف سعيه إىل تحقيق التنمية املستدامة .وتستحق أشد البلدان ضعفاً ،وال سيما
البلدان األفريقية وأقل البلدان نموا ً والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية ،اهتماما ً خاصاً ،شأنها يف ذلك شأن
البلدان التي تشهد حاالت نزاع والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع .وهناك أيضا ً تحديات خطرية داخل العديد من البلدان املتوسطة الدخل.
ونرحب يف هذا الصدد بالتقدم املحرز حتى اآلن ،ونؤكد من جديد دعمنا لربنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا ً للعقد
 ،2020-2011وإجراءات العمل املعجَّ ل للدول الجزرية الصغرية النامية (مسار ساموا) ،وبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غري
الساحلية للعقد  ،2024-2014ونؤكد من جديد أهمية دعم خطة االتحاد األفريقي لعام  2063وبرنامج الرشاكة الجديدة من أجل تنمية
أفريقيا ،وذلك لضمان أال يتخلف عن الركب أحد .ونحيط علما ً أيضا ً باملبادئ التي حددتها يف الخطة الجديدة لالنخراط يف مساعدة الدول
الهشة مجموعة الدول الضعيفة السبع املترضرة من نزاعات حالية أو سابقة؛
 - ٢١نتطلع إىل جميع العمليات الحكومية الدولية الجارية واملقبلة التي ستسهم يف تنفيذ خطة عام  ،2030ومنها مؤتمر األمم املتحدة
املعني باإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة (املوئل الثالث) ،املقرر عقده يف كيتو ،يف ترشين األول/أكتوبر 2016؛ واالجتماع العام
الرفيع املستوى لألمم املتحدة املقرر عقده يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب  2016بشأن التعامل مع التحركات الكربى لالجئني واملهاجرين؛
واملؤتمر الثالث عرش لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،املقرر عقده يف كانكون ،املكسيك ،يف كانون األول/ديسمرب 2016؛ ومؤتمر
قمة مجموعة العرشين املقرر عقده يف هانغدجو ،الصني ،يف أيلول/سبتمرب  .2016ونويص بأن يجري الرتكيز عىل ضمان أال يتخلف عن
الركب أحد يف هذه العمليات ويف الجهود األخرى التي تشمل ،يف جملة أمور ،إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة ٢٠٣٠-٢٠١٥
وإطار العمل العرشي للربامج املتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة .ونشدد عىل أهمية التخطيط والتنفيذ واإلبالغ بشكل
اسرتاتيجي عىل نطاق املنظومة لكفالة توفري دعم متسق ومتكامل لجهود منظومة األمم املتحدة اإلنمائية يف مجال التنفيذ الفعال لخطة
عام  ،2030مع مراعاة طابعها املتكامل وغري القابل للتجزئة؛
 - ٢٢نؤيد نتائج العملية التشاورية بشأن نطاق تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ومنهجية إعداده وتواتره وبشأن عالقته
بالتقرير املرحيل عن أهداف التنمية املستدامة ،عىل النحو املبني يف مرفق هذا اإلعالن؛
 - ٢٣يشجعنا ،عىل الرغم من التحديات املتنوعة الجديدة التي نشأت بعد اعتماد خطة عام  ،2030الحماس واالبتكار والتفاني الذي
تبديه املجموعة الواسعة من الجهات الفاعلة التي تشارك بالفعل يف تنفيذها ،يف إطار رشاكات تعاونية ،مما يدل عىل أنها خطة الشعوب
وضعتها الشعوب من أجل الشعوب .ويف هذه الصدد ،نتطلع إىل استمرار تنفيذها تنفيذا ً شامالً ونحث عىل بذل جميع الجهود للوصول
أوال ً إىل من هم أشد تخلفا ً عن الركب وضمان أال يتخلف عن الركب أحد.
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عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

ألا قفرملا

٢١٩

املرفق
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي :النطاق والتواتر واملنهجية والصلة بالتقرير
املرحيل عن أهداف التنمية املستدامة
نحن ،الوزراء واملمثلني السامني ،املجتمعني يف مقر األمم املتحدة بنيويورك،
النطاق
إذ نشري إىل الفقرة  83من خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
 - 1نشدد عىل أن تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي هو أحد العنارص الهامة يف عملية املتابعة واالستعراض لخطة التنمية
املستدامة لعام 2030؛

٢٢٠

 - 2نشدد أيضا ً عىل أن املنتدى السيايس الرفيع املستوى سيسرتشد بتقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ،الذي سيعزز
تضافر عنرصي العلم والسياسة ويشكل أداة قوية قائمة عىل األدلة تدعم صانعي السياسات يف سعيهم إىل النهوض بالقضاء عىل الفقر
وتحقيق التنمية املستدامة .وسيكون هذا التقرير متاحا ً لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة ،بما يف ذلك األوساط التجارية واملجتمع
املدني ،إضافة إىل عامة الجمهور؛
 - 3نقرر بأنه ينبغي أن يتضمن التقرير أدلة علمية بطريقة متعددة التخصصات ،مع مراعاة جميع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة،
لكي يعرب عن الطابع العاملي واملتكامل وغري القابل للتجزئة لخطة عام  .2030وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا ً يف إطار نطاقه العاملي،
النظر يف البعد اإلقليمي ،إضافة إىل البلدان التي تواجه أوضاعا ً خاصة .وسيقدم التقرير إرشادات بشأن حالة التنمية املستدامة عىل
الصعيد العاملي من منظور علمي ،مما سيساعد عىل معالجة تنفيذ خطة عام  ،2030ويوفر دروسا ً مستفادة ،مع الرتكيز عىل التحديات،
ويتناول املسائل الجديدة والناشئة ،ويربز االتجاهات واإلجراءات الناشئة .وينبغي أن يركز التقرير أيضا ً عىل اتباع نهج متكامل وأن
يدرس خيارات السياسة العامة بغية الحفاظ عىل التوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة .وينبغي أن تتماىش هذه الخيارات مع خطة
عام  2030لالسرتشاد بها يف التنفيذ؛
التواتر
 - 4نقرر أن يصدر تقرير شامل ومتعمق كل أربع سنوات ليسرتشد به املنتدى السيايس الرفيع املستوى الذي يعقد تحت رعاية
الجمعية العامة؛
 - 5نقرر أنه يمكن كل سنة دعوة العلماء الذين يعملون عىل إعداد التقرير إىل تقديم مدخالت علمية يف املناقشة ،بما يف ذلك بشأن
موضوع املنتدى ،وذلك من أجل تعزيز تضافر عنرصي العلم والسياسة يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى الذي يعقد تحت رعاية املجلس
االقتصادي واالجتماعي؛
املنهجية
 - 6نشدد عىل أنه ينبغي أن تكون املبادئ الرئيسية لتوجيه منهجية التقرير هي املوضوعية ،واالستقاللية ،والشفافية ،والشمول،
والتنوع ،والتميز والنزاهة العلميان ،والصلة بالسياسات .ويمثل التقرير نتاج حوار متواصل بني العلماء من جميع امليادين ذات الصلة
بالتنمية املستدامة يف جميع أنحاء العالم ،مع كفالة مشاركة متوازنة جغرافياً ،وتقييم التقديرات الحالية ،بما يف ذلك التقارير ذات الصلة
بالتنمية املستدامة الصادرة عن مجموعة متنوعة من املصادر بما يف ذلك منظومة األمم املتحدة ،إضافة إىل جمع معلومات متفرقة؛
 - 7نطالب لذلك ،بإنشاء فريق مستقل من العلماء لصياغة تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي الذي يصدر كل أربع سنوات.
ويتعني تأليف هذا الفريق املستقل من العلماء من  15خبرياً ،يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات والتخصصات العلمية واملؤسسات،
تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

ويكفل التوازن الجغرايف والتوازن بني الجنسني .وسيقوم األمني العام لألمم املتحدة بتعيني هذا الفريق لكل تقرير للتنمية املستدامة عىل
الصعيد العاملي يف مشاورات علنية وشفافة وشاملة مع الدول األعضاء ،بما يف ذلك إمكانية تلقي الرتشيحات من الدول األعضاء .وسيبدأ
هذا الفريق املستقل من العلماء أعماله يف نهاية عام  .2016وسيتلقى الدعم من فريق عمل ،يشرتك يف رئاسته ممثل واحد عن كل من
األمانة العامة لألمم املتحدة ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي،
ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،والبنك الدويل ،بدعم لوجستي من األمانة العامة لألمم املتحدة .وسيقوم فريق العمل بتنسيق
املدخالت من مجموعة من الشبكات القائمة ،التي تمثل األمم املتحدة والقطاع الخاص واملجتمع املدني واألوساط األكاديمية .ويمكن أيضا ً
أن تُنرش املدخالت سنويا ً عىل املنصة اإللكرتونية للمنتدى السيايس الرفيع املستوى؛
الصلة بالتقرير املرحيل عن أهداف التنمية املستدامة
 - 8نقر بالطابع املتميز للتقرير املرحيل عن أهداف التنمية املستدامة وتقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي ،وإن كان كل
منهما يكمل اآلخر ،حيث يسهم كل منهما يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى من منظور مختلف .وسيسرتشد املنتدى السيايس الرفيع
املستوى بالتقرير املرحيل السنوي عن أهداف التنمية املستدامة ،الذي سيعدّه األمني العام بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة ،باالستناد
إىل إطار املؤرشات العاملية والبيانات املستمدة من النظم اإلحصائية الوطنية واملعلومات املجمّ عة عىل الصعيد اإلقليمي .أما تقرير التنمية
املستدامة عىل الصعيد العاملي فسيغلب عليه الطابع العلمي والتحلييل بدرجة أكرب ،وسريكز عىل تضافر عنرصي العلم والسياسة،
وسيسرتشد به أيضا ً املنتدى السيايس الرفيع املستوى.

ألا قفرملا

٢٢١

الثاني
املرفق
الفصل األول

الفصل األول

٢٢٢

تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

املرفق الثاني

شكر وتقدير
قد تسنى إعداد تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي الحايل بفضل املساهمات التي قدمتها
مجموعة كبرية من الخرباء واألطراف املعنية ،مما أتاح تجميع وجهات نظر واختصاصات من خلفيات
متنوعة .وقدّم فريق عمل تابع لألمم املتحدة الدعم إىل فريق العلماء املستقل من الناحيتني الفنية
والتنظيمية .كما اضطلع الخرباء من املؤسسات العلمية بدور هام يف عملية إعداد التقرير ويف جهود
التواصل .ويود فريق العلماء املستقل أن ينوه باملنظمات واألفراد التالية أسماؤهم.
فريق العمل التابع لألمم املتحدة ،بتنسيق من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية:

Shantanu Mukherjee, Astra Bonini, Stephanie Rambler,

 .Clovis Freire, Jr., Maria Godunova, Arthur de la Cruzمساهمات إضافيةDavid Le Blanc, Richard :
.Roehrl, Sumi Han, Wei Liu, Yongyi Min, Julie Powell, Martina Kuehner
املساعدة عىل إنهاء صياغة التقريرGrace Chen, Ruijie Cheng, Christopher Dumont, Armin :
.Plum, Camilo Salomon, Peter Stalker, Xiangjun Wan, Simona Zampino

املساعدة عىل النرش :إدارة شؤون الجمعية العامة واملؤتمرات.
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد):
.Torbjorn Fredriksson, Laura Cyron

Chantal Line Carpentier, Clovis Freire, Jr.,

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .Andrew Hudson :مساهمات إضافية مقدمة من:
.Gonzalo Pizarro, Renata Rubian, Bishwa Nath Tiwari

Devika Iyer,

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو).Hellin Brink, Ana Persic, Livia Sagliocco :
برنامج األمم املتحدة للبيئة.Pierre Henri Boileau, Ludgarde Coppens :
مجموعة البنك الدويلErick C.M. Fernandes, as well as Garo Batmanian, Eileen Burke, Raffaello :
Cervigni, Richard Damania, Maitreyi B. Das, Peter D. Ellis, Sabina A. Espinoza, Ede Jorge IjjaszVasquez, Somik V. Lall, Gustavo Saltiel, Jennifer J. Sara, Ernesto Sanchez-Triana, Sameh N. Wahba,
.Wael Zakout
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املؤسسات العلمية العضوة يف فريق العلماء املستقل
.University of Bern, Bern, Switzerland: Henri Rueff, Myriam Pham-Truffert ،مركز التنمية والبيئة
.Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki, Finland: Salla Rantala ،املعهد الفنلندي للبيئة
French National Research Institute for Sustainable Development (IRD): Jean Albergel, Ludovic Mollier, Aymeric Capitaine.
Sustainability Science Centre, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark: Jakob Fritzbøger Christensen, Johan Møller
Nielsen, Sarah Hellebek, Tania Charlton Christensen.

مساهمات إضافية
Emma Terämä, Minna Kaljonen, Iida-Maria Koskela, Riikka Paloniemi Annukka Beg, Riina Antikainen, Suvi Vikström,
Jari Lyytimäki, Timo Assmuth (Finnish Environment Institute); Paola Vela de la Garza (National Council for the Evaluation of
Social Development Policy, CONEVAL, Mexico); Olivier De Schutter (Institute for Interdisciplinary Research in Legal Sciences,
Université catholique de Louvain, Belgium); Philippe Marbaix (Earth and Life Institute, Université catholique de Louvain,
Belgium). Anu Lannen, Flurina Schneider, Cordula Ott, Sabina Bierri, Stephanie Moser, Thomas Breu, Susanne Wymann von
Dach, Christoph Oberlack (Centre for Development and Environment).

.EKLIPSE, Future Earth, International Land Coalition, International Union of Forest Research Organizations :الشبكات املساهمة
**

 الواليات، فنلندا؛ وواشنطن العاصمة،أجريت مشاورات لجمع وجهات النظر اإلقليمية ووجهات نظر عدة تخصصات يف هلسنكي
. األردن، بنغالديش؛ وعمّ ان، األرجنتني؛ ودكا، جنوب أفريقيا؛ وبوينس آيرس،املتحدة األمريكية؛ وبورت إليزابيث
” من بينها حلقة العمل عن “قوة العقل من أجل التنمية املستدامة،وشارك فريق العلماء املستقل أيضا ً يف عدة حلقات عمل مواضيعية
 التي نظمها معهد، أملانيا؛ وحلقة العمل عن الصلة بني العلوم والسياسات، يف برلني،التي نظمتها األكاديمية األملانية للعلوم ليوبولدينا
 نيويورك؛ وحلقة العمل عن مصادر الطاقة املتجددة وآثارها املحتملة عىل التنوع، إيثاكا، يف جامعة كورنيل،بولسون للتنمية العاملية
. بلجيكا،البيولوجي العاملي وأهداف التنمية املستدامة يف بروكسل
:)وقدمت الكيانات التالية دعما ً ماليا ً وعينيا ً للمشاورات اإلقليمية واملواضيعية (ولبعض األنشطة اإلضافية
Center for Global Development (CGD), Washington D.C., United States of America; Centre for Development and
Environment, University of Bern, Switzerland; Department of Science and Technology, South Africa; French National Research
Institute for Sustainable Development (IRD), Marseille, France; French Ministry of European and Foreign Affairs (MEAE);
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria; Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (BMZ), Germany; Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany;
Finnish Environment Institute/ Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki, Finland; Foreign Ministry of Denmark; Foreign
Ministry of the Republic of Korea; German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE); German
Environment Agency; Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Germany; Ministry of Foreign Affairs,
Republic of Indonesia; Ministry for Foreign Affairs, Finland; Ministry of the Environment, Finland; Ministry of the Environment,
Jordan; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania; National Research Foundation, South Africa; Swiss Agency for
Development and Cooperation (SDC); the World Bank, Washington, D.C., United States of America.

املشاركون يف حلقات العمل
 فنلندا،هلسنكي
Akiça Bahri, Annukka Berg, Christian Binz, Raouf Boucekkine, Fadumo Dayib, Adrian Ely, Sakiko Fukuda-Parr, Minna Halme,
Tarja Halonen, Kurt Jax, Alan Koropitan, Mathieu Leporini, Yonglong Lu, Dirk Messner, Raoul Mille, Shantanu Mukherjee,
Esther Mwangi, Måns Nilsson, Riikka Paloniemi, Pinja Parkkonen, Ana Persic, Eeva Primmer, Anna Pulkka, Stephanie Rambler,
Ainol Rekola, Johan Schot, Thokozani Simelane, Liisa Varumo, Suvi Vikström, Oran Young.

2019 ،تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي

٢٢٤

 الواليات املتحدة األمريكية،واشنطن العاصمة
Jesse Ausubel, Joao Pedro Wagner De Azevedo, Marianne Fay, Erick C. M. Fernandes, Francisco H.G. Ferreira, Clovis Freire
Jr., Marcelo M. Giugale, Samir KC, Charles Kenny, Denny Mahalia Lewis-Bynoe, Muthukumara S. Mani, Shantanu Mukherjee,
Partha Mukhopadhyay, Brian O’Neill, Luiz Carlos Bresser Pereira, Lant Pritchett, Stephanie Rambler, Michael Toman, Juergen
Voegele.

 جنوب أفريقيا،بورت إليزابيث
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Jean Albergel, Sarah Anyang Agbor, Doudou Ba, Akiça Bahri, Kwikiriza Benon, Robin Bourgeois, Wendy Broadgate,
Martin Bwalya, Jean Luc Chotte, Aïdara Daouda, Frédéric Djinadja, Ernest Foli, Faten Hamdi, Norbert Hounkonnou, Mekki
Insaf, Ibrahima Ka, Jackie Kado, Alioune Kane, Baye Kaleab, Boniface Kiteme, Désirée Kosciulek, Anne Kyomugisha, Sarah
Lawan Gana, Andrew Leitch, Amy Luers, Mahmoud Ibrahim Mahmoud, Kwabena Mante Bosompem, Hambani Mashelini,
Ndiyamthanda Matshoba, Timothy Mbi Mkonyo Anyang, Cheikh Mbow, Jo Mulongoy Kalemani, Peter Messerli, Hannah
Moersberger, Jean-Paul Moatti, Al Hassan Baba Muniru, Sandrine Eveline Nsango, Michael Obasola Olatunde, Fanfan John
Oliver, Jean-Pascal Torreton, Abdoulawahab Mohamed Toihr, Jean-Paul Toutain, Johanssen Odhiambo Obanda, Laura Pereira,
Myriam Pham-Truffert, Flurina Schneider, Odirilwe Selomane, Drissa Sérémé, Thokozani Simelane, Henri Rueff, Loubie Rusch,
Theresa Tribaldos, Gete Zeleke, Sarah Anyang Agbor, Martin Bwalya, Aïdara Daouda, Akiça Bahri.

 األرجنتني،بوينس آيرس
Diana Alarcòn, José Eduardo Alatorre, Ione Anderson, Paula Astudillo, Margarita Beneke, Boris Branisa, Cecilia Buffa,
Severin Caminati, Agustina Carpio, Santiago Cueto, Maria Alejandra Davidziuk, Andre de Mello, Paulo Esteves, Eeva Furman,
Francisco Gaetani, Renata Grannini, Sven Grimm, Elizabeth Jiménez, Carmen Lacambra, Ivonne Lobos Alva, Luara Lopes,
Franco Maestri, Analia Marsella, Salvadora Morales, Mario Negre, Camila Oliveira, Andrea Ordoñez, Flor Ramirez, Henri Rueff,
Philpp Schönrock, Anna Schwachula, David Smith, Gustavo Sadot Sosa Nuñez, Javier Surasky, Rebecka Villanueva Ulfgard,
Christian von Haldenwang.

 بنغالديش،دكا
Shakil Ahmed, Tajmary Akter, Batbuyan Batjav, Arpit Bhutani, Caren Blume, Nadja Emmanuel, Sherajum Monira Farin,
Ernest Foli, Guntram Glasbrenner, Nelia Granadillos, Asif Ibrahim, Wu Jin, Sachin Joshi, Claudia Kabel, Mikiko Kainuma, Ray
Kancherala, Vilami Kulikefu Puloka, Jimaima Lako, Sandhya Lyer, Shantanu Mukherjee, Endah Murniningtyas, Avia Nahreen,
Zeenat Niazi, Smita Premchander, Yulius Purwadi Hermawan, Marzuka Radia, Muntaha Rakib, Abu Hayat Saif ul-Islam, Rabeya
Rowshan, Henri Rueff, Anna Schwachula, Ishrat Shabnam, Jatna Supriatna, Muhammad Saidam, Jieae Sohn, Jurgis Staniškis,
Abdul Wadud, Lai Wan Teng, Dengshe Wang, Katinka Weinberger, Jianchu Xu, Xin Zhou.

 األردن،عمّ ان
Hala Abu Ali, Khalid Abu-Ismail, Majida Al-Assaf, Shireen Al Azzawi, Jalal Al Husseini, Jean Albergel, Yasmin Al-Damen,
Farqad Al-Hadeethi, Latifa Alhajji, Nesreen Al-Hmoud, Nour Al-Jazi, Fotouh Al-Ragom, Ahmed Al-Salaymeh, Etab Al-Taki, Ruba
Al-Zu’bi, Rafat Assi, Akiça Bahri, Ursula Becker, Astra Bonini, Mohamed Thameur Chaibi, Nart Dohjoka, Mariam Mohamed El
Forgani, Hazim El Naser, Nadja Emmanuel, Wadid Erian, Albert Fakhoury, Fidaa Haddad, Ramona Hägele, Suleiman Halasah,
Mustafa Hamarneh, Hatem Jemmali, Claudia Kabel, Aml Muhammad Khalid, Dureid Mahasneh, Samar Muhareb, Endah
Murniningtyas, Razan Mutasim Bashir Nimir, Heba Nassar, Myriam Pham-Truffert, Stephanie Rambler, Katherine Richardson,
Henri Rueff, Muhammad Saidam, Elias Salameh, Anna Schwachula, Maysa’a Shaqaqha, Hanna Zaghloul, Maysoon Zoubi,
Moneef R. Zou’bi, Akiça Bahri.
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 ونعرب عن االمتنان.2018 فرباير/ إىل شباط2017 أكتوبر/أُطلقت دعوة مفتوحة لإلسهام بمدخالت يف الفرتة من ترشين األول
:للمساهمات املقدّمة من األفراد الذين ترد أسماؤهم أدناه
Abadzi, Helen, University of Texas-Arlington, USA; Adebisi, Saheed Opeyemi, Sustainable Development Solutions Network
Nigeria; Adedugbe, Bola, Bola Adedugbe & Associates, Nigeria; Adler, Carolina, Mountain Research Initiativ, Switzerland;
Adogame, Leslie , University of St. Andrews, Scotland; Afeworki, Salem, Value Sustainability, USA; Aggarwal, Rimjhim, Arizona
State University, USA; Alba, Carlota Estalella, Africa Freedom of Information Centre, Kenya; Albuquerque, Pedro H., KEDGE
Business School, France; Allen, Cameron, UNSW Sydney, Australia; Alzubair, Yousif Ismail A., The Sudanese Civil Society Forum
For SDGs; Amba Oyon, Claude Marius, University of Yaounde II, Cameroon; Anand, Manish, The Energy and Resources Institute,
India; Aperebo, Michael, Cross River University of Technology, Nigeria; Argyriou, Meg, Monash Sustainable Development
Institute, Australia; Armstrong, Dave, Earth Times, United Kingdom; Arquitt, Steve , Millennium Institute, USA; Attri, V.N.,
Indian Ocean Rim Association, Mauritius; Aublet, Anne Sophie, Swiss Water Partnership, Switzerland; Avidan, Miron, McGill
University, Canada; Babenko, Mikhail , WWF Russia; Balsamo, Gianpaolo, ECMWF, UK; Banhalmi-Zakar, Zsuzsa, James Cook
University, Australia; Barau, Aliyu, Bayero University Kano, Nigeria; Barau, Aliyu, Bayero University Kano, Nigeria; Barrett, Erika
, University of Arizona, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, Department of Epidemiology & Biostatistics, USA;
Behera, Hari Charan, Indian Statistical Institute, India; Bekoff, Marc, University of Colorado, Boulder (emeritus), USA; Benkeblia,
Noureddine, University of the West Indies; Bernard, Margaret, The University of the West Indies, Trinidad and Tobago; Bertani,
Stéphane, French National Research Institute for Sustainable Development (IRD; Bill Kelly, WFEO, US; Bindra, Satya, UNCSD
Rio+20 Focal Point, Libya; Blayon, Hanson G. icafe, Nigeria; Bodo Steiner, U of Helsinki, Germany; Bohnet, Iris, James Cook
University, Australia; Bolton, Annette, Institute for Environmental Science and Research, New Zealand; Bonanomi, Elisabeth
Buergi, Centre for Development and Environment, University of Bern, Switzerland; Bonnin, Marie, IRD, France ; Bora, Jean
Marie, Cabinet Praticiens Fonciers, Burundi ; Bordignon, Jacopo, European Commission; Boubeka, Nubert, Ambivium Institution
on Security and Cooperation, USA; Boucherand, Sylvain, B&L évolution, France ; Brown, Rebekah, Monash Sustainable
Development Institute, Australia; Buergi Bonanomi, Elisabeth , Centre for Development and Environment, University of Bern,
Switzerland; Busgopaul, Mahendranath, Halley Movement & PAN-Mauritius Coalition, Mauritius; Caron, Patrick, High Level
Panel of Experts of the UN Committee for world Food Security, Cirad, France; Caucci, Serena and Hettiarachchi, Hiroshan,
United Nations University; Chase Keenan, The Global Knowledge Initiative, USA; Chen, Sulan, UNDP; Chitikela, S. Rao,
independent expert, USA; Chong, Joanne, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, Australia; Chouikha,
Mustapha, LEAD Tunisia; Coe, Barbara, University of Maryland University College, USA; Coelen, Sara, Christoph-ProbstGymnasium, Germany; Corcoran, Roisin P, University College Dublin, Ireland; Corcoran, Roisin P., University College Dublin,
Ireland; Cordova-Pozo, Kathya Lorena , South Group, Bolivia; Court, Eli, Monash Sustainable Development Institute, Australia;
Darmendrail, Dominique, ANR/Water Joint Programming Initiative, France ; de Menthiere, Nicolas, IRSTEA, France ; de Vries,
Michiel, EEAC Network, Netherlands ; Degbe, Jean-Claude Paul, ONG PADJENA, Benin ; Denis, Amandine, Monash Sustainable
Development Institute, Australia ; Denis, Amandine, Monash Sustainable Development Institute, Australia ; Desclee, Doriane,
UCLouvain, Belgium ; Diaz, Rogelio C. Jr., Total Quality Governance Philippines ; Dibi Kangah, Pauline Agoh, University Felix
Houphouet Boigny, Cote d’Ivoire ; Diedrich, Amy, James Cook University, Australia; Douglas, Diane L., independent consultant,
USA; Ducao, Arlene, Multimer, Massachusetts Institute of Technology, USA; Edwards, Martin, Seton Hall University, USA;
Eisenberg, Amy, University of Arizona, USA; Elder, Mark, Institute for Global Environmental Strategies, Japan; Elder, Mark,
Institute for Global Environmental Strategies, Japan; Elegbede, Isa, Brandenburg University of Technology, Germany;
Environmental Ambassadors for Sustainable Development, Serbia; Erragragui, Elias, Université Picardie Jules Verne, France ;
Euzen, Agathe, CNRS - National Center for Scientific Research, France; Evoh, Chijioke J., Sustainability and Livelihood Research
Organization, USA; Fenny, Ama Pokuaa , Institute of Statistical, Social and Economic Research, University of Ghana, Ghana;
Ferdinand-James, Debra , The University of the West Indies, Trinidad and Tobago; Ferguson, Shenhaye, University of the West
Indies, Jamaica; Ferrario, Marco, Caribbean Environment Programme, Jamaica; Fidalgo Fonseca, Teresa de Jesus, Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal; Firth, Rebecca, Humanitarian OpenStreetMap Team, Colombia; Fleming, Aysha ,
CSIRO, Australia; Fleming, Aysha, CSIRO, Australia; Gill, Joel C., British Geological Survey/Geology for Global Development,
United Kingdom; Giurco, Damien, University of Technology Sydney, Australia; Goheer, Arif, Global Change Impact Studies
Centre, Pakistan; Gold, Mitchell, homeplanet virtual university, Canada; Gordon, Stephen, University College Dublin, Ireland;
Grandjean, Gilles, BRGM, France; Grant, Melita, Institute for Sustainable Futures, University of Technology-Sydney, Australia;
Griffiths, Andrew , Sightsavers, United Kingdom; Griggs, Dave , Monash Sustainable Development Institute, UK;
Gundimeda,Haripriya, Indian Institute of Technology Bombay, India; Haberl, Helmut, Institute of Social Ecology, Austria;
Hacker, Jörg, German National Academy of Sciences Leopoldina; Heller, Bettina, UN Environment Program; Hilary Allison, UN
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Environment World Conservation Monitoring Centre, United Kingdom; Hoornweg, Daniel , University of Ontario Institute of
Technology, Canada; Hudson, Andrew, UNDP; Hughes, Alice C., Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy
of Sciences, China; Hülsmann, Stephan , UNU-FLORES, Germany; Hülsmann, Stephan, UNU-FLORES, Germany; Humpenöder,
Florian, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany; Hurlbert, Margot , Johnson Shoyama Graduate School of
Public Policy, Canada; Ilieva, Lili, Practical Action Latin America, Peru; Imabayashi, Fumie, Japan Science and Technology
Agency, Japan; Jasovský, Dušan, ReAct - Action on Antibiotic Resistance, Sweden; Jodoin, Sebastien, McGill University, Canada;
Joy, Stella, Active Remedy Ltd., UK; Juana, Independent, Luxembourg; Kanungwe Kalaba, Felix , Copperbelt University, Zambia;
Karvonen, Jaakko, Finnish Environment institute; Kaydor, Thomas, Liberia Foundation for Education; Kedia, Shailly, Jawaharlal
Nehru University; Kelly, Bill , World Federation of Engineering Organizations, USA; Kestin, Tahl, Monash Sustainable
Development Institute, Monash University, Australia; Kirthi, The Red Elephant Foundation, India; Kittiprapas, Sauwalak,
International Research Associates for Happy Societies, Thailand; Kolodziejczyk,Bart, Lund University, Australia; Komai, Shoji,
Nara Institute of Science and Technology, Japan; Koning, Niek, Wageningen University (emeritus), Netherlands; Kozakevicius,
Alice, UFSM-Universidade Federal de Santa Maria, Brazil; Kraft, Volker , Center Of Research Studies, USA; Kusch, Sigrid,
University of Padua, Germany; Kwabena Donkor, Felix , University of the Witwaterstrand, South Africa; Labordena, Mercè, ETH
Zurich, Switzerland; Laura Ferrans, UNU-FLORES; Leotaud, Nicole, Caribbean Natural Resources Institute, Trinidad and
Tobago; Levy, Guy J., Pinchas Fine, Dina Goldstein, Asher Azenkot, Avraham Zilberman, Amram Chazan, and Tzfrir Grinhut;
Long, Graham, Newcastle University, UK; Malekpour, Shirin, Monash Sutainable Development Institute, Australia; Manzoor
Qadir, United Nations University Institute for Water, Environment and Health; Mathez-Stiefel, Sarah-Lan , Centre for Development
and Environment, University of Bern and World Agroforestry Centre, Peru; McGowan, Philip, Newcastle University, United
Kingdom; McQuibban, Jack, Cruelty Free International, UK; Merriman, Pauli WWF International; Mijuskovic, Marija, Ministry
of Sustainable Development and Tourism, Montenegro; Miller, Greg, Global Dairy Platform , USA; Moalem, Meir , Sky and Space
Global, UK; Moghaieb, Heba, Institute of National Planning, Egypt; Moore, Nigel , Waterloo Institute for Sustainable Energy,
Canada; Morand, Serge, CNRS-CIRAD, France, and Kasetsart University, Thailand; Morrison, Tiffany , ARC Centre of Excellence
for Coral Reef Studies, Australia; Moses, Lyria Bennett, University of New South Wales, Australia; Mtimet, Amor, independent
expert, Tunisia; Munoz-Blanco, Javier, UNDP Regional Centre in Panama; Musselli, Irene, Centre for Development and
Environment, University of Bern, Switzerland; Mustalahti, Irmeli, University of Eastern Finland; Mycoo, Michelle, The University
of the West Indies, Trinidad and Tobago; Nair, Malini, Christ University, India; Ndiaye, Papa, IFAN UCAD, Senegal; Neumann,
Barbara, Institute for Advanced Sustainability Studies, Germany; Nguema Ndoutoumou, Pamphile, Institut de Recherches
Agronomiques et Forestières, Gabon ; Nodirbek, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan; Nordén, Anna, DSN
Northern Europe, Chalmers, Sweden; Nougier, Marie, International Drug Policy Consortium, UK; Obeng-Darko, Nana Asare ,
University of Eastern Finland; Oberlack, Christoph, University of Bern, Switzerland; Obi, Amos, HETAVAD Skills Initiative and
Networks, Nigeria; Olupot, William, Nature and Livelihoods, Uganda; Olusanya, Bolajoko, Centre for Healthy Start Initiative,
Nigeria; Onesme, Ndisanze, University of Rwanda; O’Sullivan, Dominic, Charles Sturt University, Australia; Ott, Cordula,
University of Bern, Switzerland; Oyaya, Stephen, FLASHYEES PEST CONTROL SERVICES, Kenya; Pacheco, Luis F. , Instituto
de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; Painter, Claire, Monash Sustainable Development Institute, Australia;
Parkkonen, Pinja, The Finnish Innovation Fund Sitra; Patel, Ar Hetal, Cept University, India; Patil, Parashram J. , University of
Pune, India; Paul Lucas, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Netherlands; Peerless, Dan, Dairy Management
Inc., USA; Penny, Ann, James Cook University, Australia; Penyalver, Domingo, CIMNE, Spain; Pilon, André Francisco, University
of São Paulo, International Academy of Science, Health & Ecology, Brazil; Pimental Miglino, Maria Augusta, SEBRAE-SP, Brazil;
Poissonnier, Lonne , CONCORD Europe, Belgium; Pollitzer, Elizabeth , Portia, United Kingdom; Portier, Charlotte, Global
Reporting Initiative, Netherlands; Pradhan, Prajal, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany; Pulungan, Agusdin,
Indonesian farmer and fishery organization; Qadir, Manzoor , United Nations University Institute for Water, Environment and
Health; Ramamohan, R V , Water and Livelihoods Foundation, India; Rankine, Hitomi, UN-ESCAP, Trinidad and Tobago;
Rankine, Hitomi, UN-ESCAP, Trinidad and Tobago; Ravnborg, Helle Munk, Danish Institute for International Studies;Revellino
, Paolo, WWF International; Rivillas, Juan Carlos , Ministry of Health and Social Protection, Colombia; Robinson, Stacy-Ann,
Brown University, USA; Rockström, Johan, Stockholm Resilience Centre, Sweden; Rockström, Johan, Stockholm Resilience
Centre, Sweden; Roger RB Leakey, International Tree foundation, UK; Ronal GAINZA , UN Environment; Rosemann, Nils, Swiss
Agency for Development and Cooperation / Federal Department of Foreign Affairs, Switzerland; Rwengabo, Sabastiano,
Advocates Coalition for Development and Environment, Uganda; Rwengabo, Sabastiano, Advocates Coalition for Development
and Environment, Uganda; Saarikoski, Heli, Finnish Environment Institute; Saeed, Shafqat, MNS University of Agriculture,
Multan, Pakistan; Saner, Raymond , CSEND, Switzerland; Sangha, Kamaljit K. , Charles Darwin University, Australia; Schwärzel,
Kai, United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources; Schwerhoff, Gregor,
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), Germany; Sequeira, Jeanette, Global Forest
Coalition, Netherlands ; Sewell, Annelies , PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; Shepherd, Keith, World
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Agroforestry Centre (ICRAF), Kenya; Shkaruba, Anton, Central European University, Hungary; Shkaruba, Anton, Central
European University, Hungary; Sidorenko, Marina, independent entrepreneur, Russia; Silvestri, Luciana Carla, National Council
of Scientific Research, Argentina; Smith, Liam, Monash Sustainable Development Institute, Australia; Soon-Young Yoon, Women’s
Environment and Development Organization, USA; Steensland, Ann, Global Harvest Initiative, USA; Stevenson, Linda Anne,
Asia Pacific Network for Global Change Research, Japan; Stevenson, Linda Anne, Asia Pacific Network for Global Change
Research (APN), Japan; Studer, Rima Mekdaschi, Center for Development and Environment, University of Bern, Switzerland;
Sturm, Janina , SDSN Germany; Tall, Ibrahima, National Agency of Statistics and Demography, Senegal; Tchouaffe Tchiadje,
Norbert, Pan African Institute for Development, Cameroon; Thomas, Joel, SPIN Global, USA; Torres Agredo, Miyerlandi , Red de
Salud del Centro E.S.E, Colombia; UN-Water; Ustun, Taha Selim, Carnegie Mellon University, USA; Vacchiano, Giorgio,
Universita’ degli Studi di Milano, Italy; Valero, Alicia, Research Centre for Energy Resources and Consumption, Spain; van der
Hel, Sandra, Utrecht University, Netherlands; van der Stichele, Alexander, FARO, Belgium; van Dijk, Jiska, Norwegian Institute
for Nature Research; van Veelen, Martin, World Federation of Engineering Organizations, South Africa; Vazquez-Brust, Diego ,
University of Portsmouth, UK; Vazquez-Brust, Diego, University of Portsmouth, UK; Vera López, Juana Isabel, El Colegio de la
Frontera Norte, Mexico; Villanueva, Maria Ching, IFREMER, France; Villanueva, Maria Ching, IFREMER, France; Walsh, Patrick
Paul, University College Dublin, Ireland; wang, Fei, Institute of Soil and Water Conservation, CAS and MWR, China; Welch,
David, The Good Food Institute, USA; Wells-Moultrie, Stacey , HD Wells Professional Planning Services, Bahamas; Wepukhulu,
Daniel W., Kenya Meteorological Department; White, Robin, Virginia Tech, USA; Wood, Sylvia, University of Quebec en
Outaouais, Canada; Wright, Richard N. , American Society of Civil Engineers, USA; Wright, Dawn, Environmental Systems
Research Institute, USA; Yakovleva, Natalia , Newcastle University London, UK; Zaman, Muhammad, Boston University, USA;
Zelinka, David, Mortenson Center in Engineering for Developing Communities at the University of Colorado-Boulder, USA;
Zhang, Lulu and Schwärzel, Kai; Zhou, Xin, Institute for Global Environmental Strategies, Japan; Christian Binz, Eawag: Swiss
Federal Institute of Aquatic Science and Technology.
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الثالث
املرفق
الفصل األول
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تقرير التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي2019 ،

عملية االستعراض
٢٣١

قامت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة بتنسيق استعراض تقرير التنمية
 بالتعاون مع املجلس الدويل للعلوم والرشاكة بني األكاديميات،2019 املستدامة عىل الصعيد العاملي لعام
.واالتحاد العاملي ملنظمات الهندسة
:ونعرب عن الشكر للمشاركني يف االستعراض الذين ترد أسماؤهم أدناه
Wael R. Abdulmajeed, Iraqi Engineers Union; Alice Abreu, Federal University of Rio de
Janeiro; Philipp Aerni, University of Zurich, Swiss Academies of Arts and Sciences; María Belén
Albornoz, FLACSO Ecuador, Society for Social Studies of Science (4S); Daniel Bălteanu,
Institute of Geography, Romanian National Future Earth Committee, Romanian Academy;
Michael Barber, Australian Academy of Science; Elisabetta Basile, Sapienza University of
Rome, European Association of Development Research and Training Institutes; Alison BlayPalmer, Laurier Centre for Sustainable Food Systems, Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada; Michel Boko, Université d’Abomey-Calavi, Académie Nationale des Sciences,
Arts et Lettres du Bénin; Basil Bornemann, University of Basel, Swiss Academies of Arts and
Sciences; Melody Brown Burkins, Dartmouth College; Marion Burgess, University of New
South Wales, International Commission for Acoustics; Stuart C. Carr, Massey University, Royal
Society Te Apārangi; Andrew Crabtree, Copenhagen Business School, European Association
of Development Research and Training Institutes; Geraldine Cusack, Siemens, Royal Irish
Academy; Darrel Danyluk, Engineers Canada; Gian Carlo Delgado Ramos, National
Autonomous University of Mexico, International Peace Research Association; Riyanti Djalante,
United Nations University – Institute for the Advanced Study of Sustainability; Rajaâ Cherkaoui
El Moursli, Hassan II Academy of Science and Technology, Mohammed V University in Rabat;
Daniel Favrat, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Swiss Society of Engineers and
Architects; Dirk Fransaer, VITO-Flemish Institute for Technological Research, Royal Flemish
Academy of Belgium; Louise O. Fresco, Wageningen University & Research, Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences; Aminata A. Garba, Carnegie Mellon University Africa, Global
Young Academy; Monica Gattinger, University of Ottawa, National Research Council of Canada;
Peter Gluckman, International Network for Government Science Advice, New Zealand; Alex
Oriel Godoy Faúndez, Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de
Recursos, Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Chile; Ke Gong, Professor, VicePresident, Chinese Institute of Electronics; Elisabeth Hege, Institute for Sustainable Development
and International Relations; Wim Hugo, South African Environmental Observation Network/
National Research Foundation, ISC World Data System; Edvard Hviding, University of Bergen;
Digvir Jayas, University of Manitoba, Royal Society of Canada; Gabriel Kabanda, Zimbabwe
Academy of Sciences; Norichika Kanie, Keio University, Japan; William Kelly, Civil Engineer,
United States of America; Matthew Kennedy, University College Cork, Royal Irish Academy;
Myanna Lahsen, Wageningen University & Research, Society for Social Studies of Science(4S),
Netherlands; Peter Larsen, University of Geneva, Swiss Academies of Arts and Sciences; Roderick
Lawrence, University of Geneva, Swiss Academies of Arts and Sciences; Robert Lepenies,

لاثلا قفرملا

املرفق الثالث

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Global Young Academy; Stewart Lockie, James Cook University,
Australia; Ania Lopez, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Italy; François Lureau, Ingénieurs et scientifiques de France; Reine
Mbang Essobmadje, Digital Coalition, Cameroon; Vilas Mujumdar, Engineer, United States of America; Jorge Alberto
Neira, National Academy of Medicine of Argentina; John Ngundam, Cameroon Academy of Sciences; Abdelaziz Nihou,
Hassan II Academy of Science and Technology, Morocco; Imasiku Anayawa Nyambe, Zambia Academy of Sciences; Philimon
Nyakauru Gona, University of Massachusetts Boston, Global Young Academy; Stineke Oenema, United Nations System
Standing Committee on Nutrition, International Union of Nutritional Sciences; Heather O’Leary, University of South Florida,
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences; Chioma Daisy Onyige, University of Port Harcourt, Nigeria,
Global Young Academy; Camila Ortolan F. O. Cervone, State University of Campinas, Brazil; Emmanuel Owusu-Bennoah,
Ghana Academy of Arts and Sciences; Kazawadi Papias Dedeki, Institution of Engineers Rwanda; Susan Parnell, University
of Cape Town and University of Bristol; Ramon Pichs-Madruga, Centre for World Economy Studies, Academy of Sciences of
Cuba; Nicky R.M. Pouw, University of Amsterdam, European Association of Development Research and Training Institutes;
Yvette Ramos, Swiss Engineering; Črtomir Remec, The Housing Fund of the Republic of Slovenia, Slovenian Chamber of
Engineers; Thomas Reuter, University of Melbourne, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences; Clarissa
Jazmin Rios Rojas, Peru, Global Young Academy; Udoy Saikia, Flinders University, Australia, International Geographical
Union; Shekhar Saxena, Harvard School of Public Health, International Union of Psychological Sciences; Michael Schwenk,
International Union of Pure and Applied Chemistry, Committee on Green Chemistry for Sustainable Development; Sunil Babu
Shrestha, Nepal Academy of Science and Technology; Ibrahim Sidi Zakari, Abdou Moumouni University of Niamey, Global
Young Academy; Idah Sithole-Niang, University of Zimbabwe, Zimbabwe Academy of Sciences; Ivo Šlaus, Ruđer Bošković
Institute, Croatia, World Academy of Art and Science; Himla Soodyall, Academy of Science of South Africa; Jorge Spitalnik,
Engineer, Brazil; Magdalena Stoeva, International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine; Pietro Tundo, Ca’
Foscari University of Venice, International Union of Pure and Applied Chemistry; Reginald Vachon, American Association of
Engineering Societies.

:ونعرب عن الشكر أيضا ً للمشاركني اإلضافيني يف االستعراض وهم من الكيانات التالية
أكاديمية العلوم؛ واألكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية؛ واألكاديمية الوطنية للعلوم يف جورجيا؛ وأكاديمية غانا للفنون والعلوم؛
.وأكاديمية العلوم يف ماليزيا؛ ومجموعة األمم املتحدة الرئيسية لألطفال والشباب
Jacques de Méreuil (WFEO), Tracey Elliott (IAP), William Kelly (WFEO), Lucilla

ِّ كما شارك يف اللجنة املن
:ظمة لالستعراض

.Spini (ISC), Teresa Stoepler (IAP), and Reginald Vachon (WFEO)
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الرئيس املشارك

الرئيسة املشاركة

بيرت ميرسيل (سويرسا)

إنداه مورنينينغتياس (إندونيسيا)

مركز التنمية والبيئة،
جامعة برن ،سويرسا

وكالة تخطيط التنمية الوطنية،
جمهورية إندونيسيا

بارفيه إلوندو  -إنييغي (الكامريون)

إيرنست ج .فويل (غانا)

إيفا فورمان (فنلندا)

قسم سوسيولوجيا التنمية،
جامعة كورنيل ،إيثيكا ،نيويورك
الواليات املتحدة األمريكية

معهد البحوث الحرجية،
غانا

املعهد الفنلندي للبيئة،
فنلندا

أماندا غالسمان
(الواليات املتحدة األمريكية)

غونسالو هرينانديس ليكونا
(املكسيك)

يون مي كيم (جمهورية كوريا)

مركز التنمية العاملية،
واشنطن العاصمة،
الواليات املتحدة األمريكية

املجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية
االجتماعية،
املكسيك

املدرسة العليا للدراسات الدولية،
جامعة إيوها النسائية،
سول ،جمهورية كوريا

بارلا قفرملا

فولفغانغ لوتز (النمسا)

جان  -بول مواتي (فرنسا)

كاثرين ريترشدسن (الدانمرك)

مركز فيتغينشتاين للديمغرافيا،
ورأس املال البرشي عىل الصعيد
العاملي ،املعهد الدويل لتحليل النظم
التطبيقية ،النمسا

املعهد الفرنيس لبحوث التنمية،
فرنسا

مركز علوم البيئة الكلية والتطور
واملناخ واالستدامة،
جامعة كوبنهاغن ،الدانمرك

٢٣٦
محمد صيدم (األردن)

ديفيد سميث (جامايكا)

جرجس كازيمرياس ستانيشكيس

الجمعية العلمية امللكية،
األردن

معهد التنمية املستدامة،
جامعة جزر الهند الغربية

(ليتوانيا)

جان  -باسكال فان يبريسيل
(بلجيكا)
معهد علوم األرض والحياة،
جامعة لوفان الكاثوليكية،
بلجيكا
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معهد الهندسة البيئية،
جامعة كاوناس للتكنولوجيا ،ليتوانيا

ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻤﻟﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ
ﻋﲆ
اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة
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