
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 صحيفة وقائع

7اهلدف   

كفالة االستدامة البيئية 	  
	  

اتــالغاي  
1 - واحنسار فقدان املوارد البيئية إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية    
2 – 2010  احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام    
3 - مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية إىل  ال ميكنهم احلصول باستمرار على  ختفيض نسبة األشخاص الذين 

2015النصف حبلول عام    
4 مليون من سكان األحياء الفقرية  100ملعيشة ما ال يقل عن  2020حتقيق حتسني كبري حبلول عام  -  

حقائق سريعة  
، وهو ما يتجاوز غاية 1990لى مصادر حمسنة ملياه الشرب منذ عام بليون شخص من فرص احلصول ع 2.1استفاد ما يزيد على  •

. األهداف اإلمنائية لأللفية  
، 1990يف حني تتاح ملا يقارب بليوين شخص إضايف فرص االستفادة من الصرف الصحي املناسب مقارنة مبا كان عليه األمر يف عام  •

. من دورات املياه أو املراحيضبليون شخص يفتقرون إىل فرص االستفادة  2.5فإنه ال يزال   
.مليون شخص 863يقدر عدد قاطين األحياء الفقرية يف البلدان النامية مبا يقارب  •  
  .1990يف املائة منذ عام  46ازدادت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون على نطاق عاملي بنسبة تفوق  •
قصوى   يعد بإمكان مصائد األمساك يف العامل أن توفر غلالًتعرض ما يقارب ثلث األرصدة السمكية البحرية الستغالل مفرط ومل •

.مستدامة  
.يتعرض املزيد من األنواع خلطر االنقراض رغم زيادة املناطق احملمية •  
.ختتفي الغابات، ال سيما يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا، مبعدل ينذر باخلطر •  

أين حنن اآلن؟  
- شخص يومياً 240000استفاد ما يزيد على  بليون  1.9 

-نسمة  من املراحيض أو دورات املياه أو غريها من مرافق  
إىل  1990الصرف الصحي احملسنة يف الفترة املمتدة من 

وقد أحرز أكرب قدر من التقدم يف شرق آسيا، حيث . 2011
 1990يف املائة يف عام  27زادت تغطية الصرف الصحي من 

زال مثة حاجة إىل . غري أنه ال ت2011يف املائة يف عام  67إىل 
دفعة قوية لزيادة هذا العدد على نطاق عاملي مبقدار بليون شخص 

. ومن العوامل الرئيسية يف إحراز تقدم 2015حبلول عام 
متواصل يف جمال الصرف الصحي وقف التغوط يف العراء  وهي  -

ممارسة تعرض جمتمعات حملية بأكملها ملخاطر صحية وبيئية 
. جدية  

 863نني يف أحياء فقرية يف العامل النامي حبوايل ويقدر عدد القاط
، 2010و  2000مليون شخص. ويف الفترة الفاصلة بني عامي 

مليون شخص من سكان األحياء  200حصل ما يزيد على 
الفقرية على خدمات حمسنة يف جمال املياه أو الصرف الصحي أو 



ألهداف ، وبالتايل مت جتاوز غاية االسكن الدائم واألقل اكتظاظاً
اإلمنائية لأللفية مبقدار الضعف حيث كانت الغاية تتوخى حتسني 

مليون من سكان األحياء الفقرية. ويف الفترة  100معيشة 
وحدها، حتسنت الظروف  2012و  2010الفاصلة بني عامي 

مليون شخص إضايف يف عداد  44بدرجة مل يعد يعترب معها 
. قاطين األحياء الفقرية  

بلوغ الغاية املتعلقة باألحياء الفقرية من األهداف وعلى الرغم من 
اإلمنائية لأللفية، فإن عدد قاطين األحياء الفقرية ال يزال يتزايد، من 

إىل تسارع وترية  حيث القيمة املطلقة، ويعزى ذلك جزئياً
التحضر. وقدر عدد سكان احلضر يف العامل النامي الذين يعيشون 

مليون شخص يف عام  863يل يف ظروف األحياء الفقرية حبوا
و  1990مليون شخص يف عام  650، مقارنة حبوايل 2012
. ويلزم بذل جهود أقوى وأكثر 2000مليون يف عام  760
لتحسني معيشة فقراء املناطق احلضرية يف املدن واحلواضر  تركيزاً

. يف مجيع أحناء العامل النامي  

مشلتها احلماية، فإن  ورغم أن املزيد من املناطق الربية والبحرية قد
العديد من أنواع الطيور والثدييات وغريها مرشحة لالنقراض 

وقد أُحرز تقدم كبري يف زيادة تغطية املناطق احملمية  بوترية سريعة.
املخصصة حلماية وحفظ التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية. وقد 

يف املائة من مساحة  14.6مشلت احلماية يف الوقت الراهن 
يابسة يف العامل، بينما تزايدت احلماية البحرية بأكثر من الضعف ال

يف املائة يف املياه  9.7يف املائة إىل  4.6، من 1990منذ عام 
الساحلية. ويف نفس الوقت، تتجه األنواع احلية حنو االنقراض 
بوترية أسرع من أي وقت مضى، وسيكون لتناقص التنوع 

النظم اإليكولوجية اليت  البيولوجي عواقب خطرية على خدمات
.تتوقف عليها معيشة مجيع الناس  

وختتفي الغابات بوترية سريعة، على الرغم من رسم سياسات 
وسن قوانني لدعم اإلدارة املستدامة للغابات يف العديد من 

وقد حدث أكرب فقدان صاف للغابات يف أمريكا اجلنوبية  البلدان.
 الفترة الفاصلة بني عامي مليون هكتار يف السنة يف 3.6حبوايل  -

 . فإزالة الغابات ال تشكل فحسب ديدا2010ًو  2005
حيول دون حتقيق االستدامة، بل إا دد التقدم احملرز حنو  خطرياً

احلد من اجلوع والفقر وضمان سبل العيش املستدامة، ألن 
الغابات توفر الغذاء واملاء واخلشب والوقود وغريه من اخلدمات 

.ستخدمها املاليني من أفقر سكان العاملاليت ي  

واخنفضت األرصدة السمكية البحرية يف العامل يف الوقت الراهن 
إىل ما دون املستوى الذي ميكنها من توفري الغلل القصوى 

فقد تعرض املزيد من األرصدة السمكية لصيد مفرط  املستدامة.
من بسبب التوسع املستمر يف صناعة صيد األمساك يف العديد 

  .البلدان

وأدى بروتوكول مونتريال إىل ختفيض استهالك املواد املستنفدة 
. ومبا أن معظم هذه 1986يف املائة منذ عام  98لألوزون مبعدل 

املواد هي غازات الدفيئة، فإن الربوتوكول يسهم يف محاية نظام 
املناخ العاملي. وشكل جناح بروتوكول مونتريال سابقة حتتذى يف 

  .اءات فعالة ضد تغري املناخاختاذ إجر

وتزايدت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون على الصعيد العاملي 
، إذ ظل يتزايد مبعدل 1990يف املائة منذ عام  46مبعدل يتعدى 

. وتسارع منو 2010و  2009مخسة يف املائة بني عامي 
يف املائة  33االنبعاثات على الصعيد العاملي، إذ ارتفعت مبعدل 

. ويتطلب احتواء هذا النمو اختاذ 2010و  2000عامي  بني
إجراءات جريئة ومنسقة على الصعيدين الوطين والدويل. واهلدف 
هو استكمال املفاوضات بشأن اتفاق دويل جديد حبلول عام 

، وبالتايل اختاذ خطوات 2020يف عام  والبدء يف التنفيذ 2015
حامسة حنو تفادي حدوث تغريات ال رجعة فيها يف نظام املناخ 

العاملي.  

ما الذي ثبت جناحه؟  
الربازيل: التحول من الفحم إىل احملاصيل يعزز الزراعة 

يعد الشمال الشرقي للربازيل املنطقة شبه القاحلة اإليكولوجية. 
ن يف العامل. كما أن قلة هطول األكثر كثافة من حيث السكا

األمطار واجلفاف الدوري يكرهان العديد من قاطين تلك املنطقة 
مليون نسمة إىل اللجوء إىل اإلنتاج غري  22البالغ سكاا 

املشروع للفحم، وجتريد املنطقة من غاباا. ويقوم مشروع لتعزيز 
ة بإرشاد الزراعة البيئية يتواله الصندوق الدويل للتنمية الزراعي

املزارعني إىل كيفية كسب لقمة العيش من األرض مع احلفاظ 
. على البيئة  

قام برنامج مشترك بني ثالث بنما: املياه املأمونة تنقذ األرواح. 
وكاالت لألمم املتحدة، ووزارة الصحة ووزارة االقتصاد واملالية 
يف بنما، واتمعات احمللية التقليدية يف أراضي سكان نغويب -

بوغلي األصليني بتزويد تسعة جمتمعات حملية للسكان األصليني 
يف بنما باملياه املأمونة. وقد شارك الناس يف كل جمتمع حملي يف 



تصميم وتشييد البنية التحتية للمياه، وعززت جلان إدارة املياه 
وجرى تدريبها وتوفري املعدات التقنية لتعهد البنية التحتية للشبكة 

. وضمان صوا  

كان أكرب  .مستداماً فييت نام: أكرب حبرية شاطئية تضمن مستقبالً
نظام إيكولوجي للبحريات الشاطئية يف جنوب شرق آسيا يف 
حالة من التردي البيولوجي واالجتماعي واالقتصادي يف عام 

، إذ أنشئت برك بشكل غري قانوين، وأزيلت أشجار 2005
دد األمن الغذائي املانغروف وتفشى الصيد غري املنظم مما يه

شخص ممن يعتمدون  300000والتغذوي والدخل ملا يقارب 
على ذلك النظام. ويف الوقت الراهن، حددت اإلجراءات احمللية 
املتخذة يف إطار مشروع منظمة األغذية والزارعة لإلدارة املتكاملة 
ألنشطة البحريات الشاطئية جمموعة من األهداف للحد من عدد 

ائيات. وجتري إعادة زراعة املانغروف واملوائل أحواض تربية امل
األساسية األخرى كما قامت مجعيات صيد األمساك بوضع خطط 

. متكن السكان احملليني من إدارة األنشطة  

غرب أفريقيا: حمميات احمليط احليوي تعزز االستخدام املستدام 
فلتحسني إدارة االستخدام املستدام للتنوع للتنوع البيولوجي. 

يولوجي، أنشئت حمميات احمليط احليوي يف بنن، وبوركينا الب
فاسو، وكوت ديفوار، ومايل، والنيجر، والسنغال بتمويل من 
مرفق البيئة العاملية، وبالعمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
ومنظمة اليونسكو. وأشيد بأول حممية للمحيط احليوي عابرة 

ومشلت مناطق يف  2002م للحدود يف أفريقيا، مت إنشاؤها يف عا
ضد التصحر  بنني وبوركينا فاسو والنيجر، باعتبارها معقالً

الختبار االقتصادات املستدامة وإدماج اتمعات احمللية  ومنوذجاً
. يف آن واحد  

الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  
لتعزيز جهود الصرف الصحي وإاء التغوط يف العراء، الذي 

آلالف من األطفال كل يوم، وجه نائب تفتك با يسبب أمراضاً
نداء للعمل من أجل توفري األمني العام لألمم املتحدة يان الياسون 

لتعبئة احلكومات  2013يف آذار/مارس  الصرف الصحي
ووكاالت األمم املتحدة والشركاء بغرض التعجيل بإحراز تقدم 

 24من األهداف اإلمنائية لأللفية. ويف  7حنو حتقيق اهلدف 

، اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة 2013وز/يوليه مت
تشرين  19الذي حدد تاريخ ‘‘ الصرف الصحي للجميع’’قرار 

ودعا إىل زيادة اجلهود من  لدورات املياه عاملياً يوماًالثاين/نوفمرب 
. أجل حتسني فرص االستفادة من الصرف الصحي  

راكة بني هي ش ‘‘الصرف الصحي واملياه للجميع’’ومبادرة 
احلكومات واملاحنني واتمع املدين واملنظمات املتعددة األطراف 
دف إىل ضمان استفادة مجيع الناس من مرافق الصرف الصحي 
األساسية ومياه الشرب املأمونة. وتعىن هذه الشراكة بصفة خاصة 

.بتلك البلدان اليت تكون فيها االحتياجات أشد  

 

يف املناطق احلضرية يف أفريقيا  وما فتئ حتسني معيشة الفقراء
جنوب الصحراء الكربى وجنوب شرق آسيا يشكل مصب 

يف الوقت الراهن يف إطار  يبتكرون حلوالً ناهتمام العلماء الذي
معهد التعليم يف جمال املياه مشروع مدته مخس سنوات يتواله 

التابع لليونسكو واملعهد الدويل هلندسة البىن األساسية واهلندسة 
  .يدرولية والبيئية، وذلك بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتساهل

مرفق ، خصص 2012و  2002ويف الفترة الفاصلة بني عامي 
 900حنو  الربنامج الوطين للغابات التابع ملنظمة األغذية والزراعة

للمنظمات غري احلكومية، واألوساط  بلداً 80منحة صغرية يف 
ومجعيات مستخدمي الغابات  األكادميية، والوكاالت احلكومية،

وجمتمعات الشعوب األصلية. وكان الغرض من هذه املنح اليت 
دوالر، تعزيز وتقوية القيادة القطرية   25000تبلغ يف املتوسط 
.وتنفيذ الربامج الوطنية للغابات يف جمال وضع  
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