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املدخل
اإن املرشوعات التمنوية الشامةل والصناعية التقليدية عامة اس تزنفت املوارد الطبيعيؤة عؤىل ؤو حتؤامر ومؤغ دون
مراعاة اإىل قدرة الطبيعة عىل جتديدها ومل تولِ الاهامتم ابلاثر السلبية عىل البيئة والنظإ االإيكولوجية ،ومل تؤراعِ
املرشوعات التمنوية الصناعية جحإ الانبعااثت الغازية املنطلقة و اجلؤو الؤيت سؤ ببت بتخريؤب الغؤالف اجلؤوي
والاحرتار العاملي والتغري املنايخ وزايدة الظواهر املناةية املتطرفة واجلفاف.
ذلكل جرى اإعادة النظر ابلساليب التقليدية السؤترر املؤوارد الطبيعيؤة وإاقامؤة املرشؤوعات التمنويؤة والصؤناعية
اخملتلفة لتقليل الرضار ؤ ما أمكغ ؤ واحلؤد مؤغ التؤدهور البيؤيئ واملنؤايخ وارتفؤاع درحتؤة حؤرارة الرض وذوابن
اجلليؤؤد القطؤؤر وارتفؤؤاع مس ؤ توى ميؤؤاه سؤؤط البح ؤار واجلفؤؤاف والتصؤؤحر ..وغريهؤؤا ،حيؤؤث عقؤؤدت اجلهؤؤات
واملنظامت ادلولية ذات الصةل ابلبيئة واملناخ والزراعة واملياه والغذاء والتمنية والفقر واجلوع عرشات الاجامتعؤات
واملؤمترات واملشاورات لتدارس عواقب التدهور املنؤايخ العؤاملي عؤىل الجيؤال القادمؤة ونفؤاد املؤوارد الطبيعيؤة
واقرتاح احللول املالمئة لتقليل الاثر السلبية عىل البيئة الطبيعية واملناخ العاملي.
توجت تكل الاجامتعات واملؤمترات واملشاورات ابتفاقية عاملية للتمنية املس تدامة يف مؤمتر مقة ابريس عام 2015
بأهدافها الس بعة عرش وغاايهتا املتنوعة والشامةل وألزمت س دول العامل ؤواعيد اثبتؤة لتنفيؤذها قبؤل حلؤول عؤام
 ،2030مع مراعاة تقدمي املسؤاعدات املاليؤة والتقنيؤة واخلؤربات اإىل ادلول الناميؤة والقؤل منؤو ًا ل إاليفؤاء ابلزتاماهتؤا
وعدم التدلف عغ الركب العاملي.
اإن متابعة تنفيذ ةطة التمنية املس تدامة يف الفرتة  2030 -2015بأهدافها الس بعة عرش وغاايهتا املتنوعؤة وأليؤات
تنفيذها ومؤاات قياس التقدم احملرز فهيا يف ادلول الناميؤة ،مل يؤ سؤه ًال بسؤبب تعؤدد اجلهؤات ذات الصؤةل
واةتالف تقاريرهؤا واااؤا وصؤالهتا مؤع املؤنظامت ا إالقلمييؤة واحملليؤة وختلؤف مؤسسؤاهتا وتكنولوجيؤا املعلومؤات
والربامج االإحصؤائية وأسؤاليب مجؤع البيؤاانت وبؤرامج الرصؤد املشؤرتك وحتليؤل البيؤاانت وتؤدين كفؤاءة العؤاملني
وخربهتإ.
مما زاد العبء عىل اجلهات ادلولية ذات الصةل وبذلت اجلهود املكثفة لضامن عدم ختلف أحد عغ الركؤب العؤاملي
لن حتقيق أهداف التمنية املس تدامة وغاايهتؤا الرئيسؤة ،لؤغ تتحقؤق عؤىل ؤو شؤامل مؤغ دون اإيفؤاء س ادلول
ابلزتاماهتا فالعامل وحدة متاكمةل بعنارصها البيئية واملناةية الرئيسة.
واهجتنؤؤا بع ؤ مشؤ ت عنؤؤد اإعؤؤداد هؤؤذه ادلراسؤؤة مهنؤؤا تعؤؤدد تقؤؤارير اجلهؤؤات ادلوليؤؤة ذات الصؤؤةل وبياانهتؤؤا
وأساليب اإعدادها التقارير وصياغاهتا اللغويؤة ؤ خاصؤة املؤرتم مهنؤا ؤ الغارقؤة ابملفؤردات الدبيؤة واحلشؤو الفؤار
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اخملالف للصياغات العلمية ،مما تطلب بذل مزيد ًا مغ اجلهد والوقت الإعادة الصياغات عىل ؤو علمؤي وختص ؤ
ؤا يتوافق وأسلوبنا يف الكتابة والالزتام الاكمل ابلمانة العلمية مع ذكر املصؤدر السؤاس را اةؤتالف الصؤياغة
عىل و لكي يف أحيان كثرية واحلفاظ عىل املضمون.
فض ًال عىل اإجراء مقاربة ابلبياانت واملعلومات وتضارب اترخي اإصدارها واةتالف هجؤات االإصؤدار واااؤا ،ويف
حماوةل تكثيف البحث وعدم التوسع يف حماور ادلراسة .اجهتدان يف اإعؤداد اجلؤداول ابعؤامتد بيؤاانت مؤغ مصؤادر
خمتلفة وحتليلها لتجنب الاس تغراق يف التفاصيل ودمعها ابلشاكل التوضيحية ،لتكون ادلراسة متاكمةل.
تتألف ادلراسة مغ املدخل ومخسة فصول ؤحاور رئيسة ومالحق :الفصل الول (التغري املنؤايخ العؤاملي) ؤث
يف حمور رئيس واحد :التأثريات السلبية للتغري املنايخ (الس باب ،الرضار ،املعاجلات) .والفصل الثاين (مفهؤوم
التمنية) ث يف ثالثة حماور رئيسة :احملور الول (تطؤور مفهؤوم التمنيؤة املسؤ تدامة ومؤااهتؤا) ،واحملؤور الثؤاين
(الفرق بني مفهوم التمنية الشامةل والتمنية املس تدامة) ،واحملور الثالث (حتقيق أهداف التمنية املس تدامة يف الفؤرتة
.)2030-2015
والفصل الثالث (أهداف التمنية املس تدامة يف الفرتة  )2030-2015ث يف مخسة حمؤاور رئيسؤة :احملؤور الول
(أهداف التمنية املس تدامة 5 ،4 ،3 ،2 ،1 :املتعلقة ابلنؤاس) ،واحملؤور الثؤاين (أهؤداف التمنيؤة املسؤ تدامة،6 :
 15 ،14 ،13 ،12املتعلقة ابلكوكب) ،واحملور الثالث (أهداف التمنية املس تدامة 11 ،10 ،9 ،8 ،7 :املتعلقؤة
ابالزدهار) ،واحملور الرابع (الهدف السادس عرش للتمنية املس تدامة املتعلقة ابلسالم) ،واحملور اخلامس (الهؤدف
السابع عرش للتمنية املس تدامة املتعلق ابلرشاكة).
والفصل الرابع (النظام االإحصؤايئ) ؤث يف ثالثؤة حمؤاور رئيسؤة :احملؤور الول (حتؤدايت النظؤام االإحصؤايئ يف
ادلول النامية الإنتا مؤاات ةطة التمنية املس تدامة يف الفرتة  ،)2030-2015واحملؤور الثؤاين (بؤرانمج الرصؤد
املشرتك ملؤاات التمنية املس تدامة يف الفرتة  ،)2030-2015واحملور الثالث (التقؤدم احملؤرز يف أهؤداف التمنيؤة
املس تدامة حىت حلول عام .)2030
والفصل اخلامس (برامج املنظامت ادلولية) ث يف أربعة حماور :احملؤور الول (بؤرانمج التمنيؤة االإمنؤايئ يف الفؤرتة
 ،)2017-2014واحملور الثاين (برانمج الغذاء العاملي يف الفرتة  ،)2021-2017واحملور الثالؤث (بؤرانمج منظمؤة
الصحة العاملية يف الفرتة  ،)2030-2000واحملور الرابع (برامج ومنظومات ومناجه التخطؤيط البيؤيئ للمرشؤوعات
التمنوية املس تدامة) .وأخري ًا اخلالصة ،واملراجع العربية والجنبية.
س توكهومل ؤ السويد
متوز 2019
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الفصل الول :التغري املنايخ العاملي.
التأثريات السلبية للتغري املنايخ العاملي
(الس باب ،الرضار ،املعاجلات)
اإن الاحرتار العاملي مل ي متساو ًاي يف مجيع مناطق الرض فهنؤاك تفؤاوت نسؤ ر ابرتفؤاع متوسؤط
درحتة احلرارة يف مناطق الرض اخملتلفة تبع ًا اإىل موقعهؤا اجلغؤرايف عؤىل ةطؤوط العؤرض والتيؤارات
الهوائية الساةنة اليت تذيب اجلليد القطؤر والثلؤو  ،ممؤا يزيؤد متوسؤط درحتؤة احلؤرارة يف املنؤاطق
الباردة عىل و أكرب ؤ نسبي ًا ؤ مغ املناطق القل برودة.
"جسلت زايدة ؤتوسط درحتة حرارة الرض (قياس ًا ؤتوسط درحتة احلرارة مؤا قبؤل الثؤورة الصؤناعة
 )1890-1861و  0.73درحتة مئوية ؤ يف حني اكنت الزايدة بدرحتة احلرارة يف السؤويد ؤو 1.7
درحتة مئوية ؤ واكنت الفرتة  1990-1961أكرث خسونة مغ العقود الثالثة الخرية ؤ عدا عؤا 1996
و 2010ؤ وفامي بعؤد توالؤت الؤزايدة ؤتوسؤط درحتؤة احلؤرارة يف السؤويد بسؤبب ظؤاهرة الاحتبؤاس
احلراري".1
اإن زايدة الانبعااثت الغازية امللة بطبقة الوزون س ببت بظؤاهرة الاحؤرتار العؤاملي وأ ؤرت سؤلب ًا
يف املناخ العاملي فزادت الظؤواهر املتطرفؤة للمنؤاخ والكؤوارا الطبيعيؤة وأحلقؤت ةسؤامر كبؤرية يف
الاقتصؤؤاد والرواح خاصؤؤة يف املنؤؤاطق الهشؤؤة والؤؤبدلان الفقؤؤرية الؤؤيت تعرضؤؤت عؤؤىل ؤؤو مبؤؤاا
ل إالعصار املداري ،وخلص بيان املنظمة العاملية للرصؤاد اجلويؤة  WMOرمق  25عؤام  2018ذكل
يف احملاور التية:
-1بلغت مس توايت اثين أوكس يد الكربون يف اجلو ؤو  357جؤزء ًا مؤغ املليؤون عؤام  1994لكهنؤا
زادت اإىل و  405.5جزء مغ املليون يف الفرتة 2017ؤ ( 2019الشلك رمق .)1
-2ظاهرة الطقس املتطرف مس مترة منذ بداية عام  2019وأةرها االإعصار املداري يف نصف الكؤرة
اجلنويب اذلي سبب يف فيضاانت مدمرة وةسامر ًا كبرية ابلرواح يف موزنبيق وزمبابوي ومؤالوي،
وكذكل االإعصار ؤ فاين ؤ القوي اذلي رضب والية أوديشا الهندية اترخي .2019-5-3
 1واكةل الرصاد اجلوية السويدية  SMHIاترخي .2019-3-29
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-3أرضت الكوارا الطبيعيؤة اخملتلفؤة ؤو  62مليؤون اإنسؤان يف العؤامل ،وأحلقؤت ؤو 281ظؤاهرة
متطرفة مسجةل يف عام  2018اللر بنحو  35مليون اإنسان يف العامل.
الشلك رمق 1
التغري املنايخ املس تقبيل بسبب زايدة غازات الاحتباس احلراري خاصة انبعااثت اثين أوكس يد الكربون.

املصدر :اقتباس مغ البن ادلويل "أطلس أهداف التمنية املس تدامة  :2018مؤؤاات التمنيؤة العامليؤة" تقريؤر البنؤ ادلويل،
واش نطغ اترخي  2018-3-30ل .51

-4بلغت اخلسامر الاقتصادية الإعصؤار ؤ الهؤاريكني ؤ وإاعصارؤؤ مؤايلك ؤ يف أمؤرياك ؤو  14مليؤار
دوالر أمرييك وإاجاميل ةسامر الكوارا الطبيعية عام  2018بلغت  49مليار ًا دوالر أمؤرييك ووفؤاة
و  100خشص ،وأرض اإعصار ؤ التيفؤون ؤ وإاعصؤار ؤ مؤانغون ؤ بؤأكرث مؤغ  2.4مليؤون اإنسؤان
و سبب يف موت و  134اإنسا ًان يف الفلبني.
 -5س ببت ظاهرة ؤ الني يو ؤ ابجلفاف القايس يف عا  2015و 2016فؤأدت اإىل معؤاانة ؤو 821
مليون اإنسان مغ نقص الغذاء عام .2017
-6بلغ عدد النازحني يف العامل و  17.7مليون نسؤمة حؤىت أيلؤول عؤام  2018مؤهنإ ؤو  2مليؤون
اإنسان نزحوا بسبب الكوارا الطبيعية اخملتلفة والطقس املتطرف.
14

-7متوسط ارتفاع مس توى مياه سط البحار زاد اإىل و  3.7ملمييرت بني عا  2017و.2018
مغ املتوقع أن تزيد الظواهر املناةية املتطرفة يف املس تقبل فتجلب الكوارا الطبيعية املتكررة عىل
املناطق الهشة يف اجلزر الصغرية واملنؤاطق املهؤددة ابلؤزالزل والعاصؤري القويؤة ،و سؤبب اخلسؤامر
الكبرية يف الاقتصاد والرواح .ورا أن االإجراءات اجلدية املتبعة ملواهجة الظواهر املناةية املتطرفة
والتكيف معها ،لكهنا عىل ما يبدو ليست اكفية ملواهجة الكوارا الطبيعية القوية.
"يقدر عدد السؤاكن اذليؤغ سيتعرضؤون اإىل خمؤاطر العاصؤري ؤو  680مليؤو ًان نسؤمة لؤول عؤام
 2050ؤ أي بزايدة قدرها  310مليؤون نسؤمة ؤ وكؤذكل سيتلؤر مؤغ الؤزالزل ؤو  870مليؤو ًان
نسمة ؤ أي بؤزايدة قؤدرها ؤو  370مليؤون نسؤمة ؤ عؤغ عؤدد املتلؤريغ عؤام  2000خاصؤة يف
املناطق الهشة يف اجلزر البحرية الصغرية".2
شري التوقعات املس تقبلية عؤغ التغؤريات املناةيؤة العامليؤة بؤزايدة الاحؤرتار العؤاملي طاملؤا معؤدالت
الانبعااثت الغازية اخملتلفة مس مترة فرا س االتفاقيات العاملية االإطارية حؤول ةفؤ نسؤ لا لضؤامن
عدم ارتفاع درحتة احلرارة أكؤرث مؤغ درجتؤني مئؤويتني ،مازالؤت اجلهؤود املبؤذوةل غؤري اكفيؤة الإحؤاكم
الس يطرة عىل النتاجئ السلبية مثل ذوابن اجلليؤد القطؤر والهنؤار اجلليديؤة وارتفؤاع مسؤ توى ميؤاه
سط احمليطات والبحار يف العامل عىل و غؤري مسؤ بوق ومتفؤاوت تبعؤ ًا اإىل السؤيناريوهات الربعؤة
املتوقعة حىت عام .2100
"يف السيناريو املتفائؤل عؤام  2100اإن ارتفعؤت درحتؤة حؤرارة الرض ؤو درجتؤني مئؤويتني مقارنؤة
ابحلقبة ما قبل الصناعية ؤ كام هو حمدد يف اتفاق ابريس للتمنية عام  2015ؤ سؤريتفع مسؤ توى ميؤاه
سط البحار ابملتوسط و  69س مترت ًا ،ويف السيناريو املتشؤا اإن ارتفعؤت درحتؤة حؤرارة الرض
و مخس درحتات مئوية سريتفع مسؤ توى ميؤاه سؤط البحؤار ابملتوسؤط ؤو  111سؤ مترت ًا نتيجؤة
ذوابن الغطاء اجلليدي يف غرينالند وأنتاركتياك والهنار اجلليدية والمتدد احلراري ملياه احمليطات".3
اإن التوقعات املناةية لعلامء املناخ والرصاد اجلوية احلديثة أكؤرث شؤاام ًا مؤغ أسؤوء السؤيناريوهات
املوضوعة عام  2005عغ ارتفاع مس توى مياه سط البحار واحمليطات يف عام  2100بسبب عؤدم
 2المم املتحدة ؤ البن ادلويل "تقرير أهداف التمنية املس تدامة عام  "2018نيويورك  2018ل .17
 3دراسة عدد مغ خرباء علوم املناخ أعدهتا حتامعة بريس تول المريكية اترخي  2019-5-22ل .3
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