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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
        اجلزء الرفيع املستوى

حتــديات : ٢٠١٣عــام دراســة احلالــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف العــامل ل    
  التنمية املستدامة

  
  **حملة عامة    

  

  موجز  
يواجه العامل حتديات ماثلة يف مجيـع األبعـاد الثالثـة الكائنـة يف التنميـة املـستدامة وهـى                      

فما زال هناك ما يزيد على بليون مـن النـاس يعيـشون    . األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية   
دام استقرار الدخل داخل البلـدان وفيمـا بينـها آخـذ يف التزايـد؛        يف ظل فقر مدقع؛ كما أن انع      

ــه مــا برحــت أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــري املــستدامة تفــضي إىل تكــاليف       ويف الوقــت ذات
ــوق الكوكــب     ــاة ف ــدمر احلي ــد ت ــة باهظــة، وق ــصادية واجتماعي ــة  . اقت ــق التنمي وسيقتــضي حتقي

اء بالتطلعات املشروعة صوب إحـراز مزيـد مـن          املستدامة إجراءات عاملية يكون من شأهنا الوف      
التقدم يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، مما يتطلـب حتقيـق النمـو وتـوفري فـرص العمـل، مـع                    

  .القيام يف الوقت ذاته بتعزيز محاية البيئة

 
  

  *  E/2013/100.  
  .تأخر تقدمي الوثيقة بسبب التأخر يف ورود بعض املدخالت ذات األمهية البالغة  **  
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ومثــة حاجــة مــستقبال ألن تكــون التنميــة املــستدامة جامعــة وأن تراعــي بوجــه خــاص     
كما أن هناك حاجة ألن تكون االستراتيجيات طموحـة         . ت فقرا وضعفا  احتياجات أشد الفئا  

واالستراتيجيات حباجـة أيـضا     . وعملية املنحى وتعاونية وأن تتكيف مع شىت مستويات التنمية        
إىل تغيري صـميم أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج، وقـد تـستلزم أمـورا منـها تقـومي األسـعار بـشكل                        

وتــشجيع احملافظــة علــى اهلبــات الطبيعيــة؛ وخفــض      جــوهري وتــدخيل العوامــل اخلارجيــة؛    
  .التباينات؛ وتعزيز احلوكمة االقتصادية

 اإلسـهام يف    ٢٠١٣دراسة احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة يف العـامل لعـام             وتستهدف    
: املداوالت بصدد التنمية املستدامة مع التركيز على ثالث مسائل قطاعية شاملة ومهمـة وهـى              

ففـي حـني أن مـن غـري املـستطاع      .  واألمـن الغـذائي، وإجـراء حتـوُّل يف الطاقـة     املدن املستدامة؛ 
تناول كامل نطـاق اجملـاالت املواضـيعية الـيت تقـرر اختـاذ إجـراءات إزاءهـا ومتابعتـها يف القـرار                

بشأن مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، فـإن مـن املـأمول أن                ) اجلزء اخلامس  (٦٦/٢٨٨
ــراز ثــالث   ــسهم إب ــائج املــؤمتر هبــدف التــصدي     ي ــشاملة يف متابعــة نت ــة ال مــن املــسائل القطاعي

  .لتحديات التنمية املستدامة
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  ٢٠١٥حتديات التنمية املستدامة العاملية فيما بعد عام     
، اعتمد قادة العامل إعالن األمم املتحدة لأللفيـة ، الـذي وفـر              ٢٠٠٠سبتمرب  /يف أيلول   

وصيغ بنجـاح توافـق يف      . صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    األساس الالزم ملواصلة العمل     
ومنـذ ذلـك احلـني متكـن اجملتمـع          . اآلراء حول أمهية القضاء على الفقر وحتقيـق التنميـة البـشرية           

ومتكن العامل من بلوغ الـرقم      . الدويل من األخذ بيد شرحية كبرية من الفئات الفقرية والضعيفة         
. ٢٠١٥قر قبل مخسة أعوام من املوعد النهائي احملـدد وهـو عـام          املستهدف يف القضاء على الف    

دوالر  ١،٢٥ فقد هبطت، يف املناطق النامية، نسبة الشرحية السكانية اليت تعيش علـى أقـل مـن               
، هـبط   ٢٠١٠وخـالل عـام     . ٢٠١٠ يف املائة عـام      ٢٢ إىل   ١٩٩٠ يف املائة عام     ٤٧يوميا من   

 مليــون فــرد قياســا علــى عــددهم عــام   ٧٠٠حنــو عــدد مــن يعيــشون يف ظــل الفقــر املــدقع إىل   
بيد أن النتائج مل ترق إىل التوقعات الدولية واألرقام القياسية العاملية الـيت تقـرر العمـل        . ١٩٩٩

وال يـزال مـن احلتمـي أن يتعـاون اجملتمـع            .  وهو املوعد النـهائي احملـدد      ٢٠١٥على بلوغها عام    
راع خبطي إحراز تقـدم يف بلـوغ األهـداف          الدويل على اختاذ إجراءات جسورة تستهدف اإلس      

  .اإلمنائية لأللفية
إن مواصلة استراتيجيات التنمية الراهنة لن يكفي لتحقيـق التنميـة املـستدامة فيمـا بعـد                   

تسيري األعمال علـى النحـو       “وعالوة على ذلك، ينطوي االعتماد على مسارات      . ٢٠١٥عام  
  :كم على ما يلي على خماطر جلية، حيث إن األدلة تترا”املعتاد

ــاب ضــمانات          )أ(   ــاخ يف ظــل غي ــري املن ــصاعد تغ ــال ت ــل يف احتم ــة خطــر يتمث مث
وهنــاك حاجــة إىل النــهوض بــضبط املــوارد الطبيعيــة والــنظم األحيائيــة بــشكل متكامــل  كافيــة،

ومستدام، واختاذ إجراءات كفيلة بتخفيف حدة احلالة والتكيف معها عمـال مببـدأ املـسؤوليات              
  ؛تمايزةاملشتركة وامل

رغم تناقص اجلوع وسوء التغذيـة يف كـثري مـن البلـدان فإهنمـا مـا زاال دائـبني                      )ب(  
ــدا عـــن      ــدفا بعيـ ــا زال هـ ــة مـ ــذاء والتغذيـ ــا أن أمـــن الغـ ــدان األخـــرى، كمـ يف عـــدد مـــن البلـ

  الكثريين؛ متناول
ما برح التبـاين يف الـدخل داخـل البلـدان وفيمـا بينـها آخـذا يف التزايـد حيـث                   )ج(  

  بالغ االرتفاع، وبدأ يلوح يف األفق شبح تفاقم التوتر والصراع االجتماعي؛وصل حدا 
تستدعي سرعة التحضر، خاصة يف البلدان النامية، إجراء تغـيريات رئيـسية يف       )د(  

الطريقــة الــيت جيــري هبــا تــصميم وضــبط التنميــة احلــضرية، وكــذلك إحــداث زيــادات مجــة يف   
   يف البنية األساسية واخلدمات باملناطق احلضرية؛االستثمارات من القطاعني العام واخلاص
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من احملتمل استمرار عدم الوفاء باحتياجات مئات ماليني األسـر املعيـشية مـن                )هـ(  
  الطاقة ما مل ُيحرز تقدم جوهري يف إمكانية احلصول على خدمات الطاقة احلديثة؛

اه الـنظم املاليـة إىل      مثة حاجة إىل منع تكرر األزمات املالية وضرورة حتويل اجت           )و(  
النهوض بإمكانية احلصول على التمويل الطويـل األجـل لـصاحل االسـتثمارات الكفيلـة بتحقيـق                 

  .التنمية املستدامة
وعلـــى مـــدار الـــسنوات املاضـــية، بـــرزت التحـــديات العامليـــة أمـــام التنميـــة املـــستدامة   

دميوغرافيــة، والعوامــل ، مــن قبيــل تغــري املالمــح ال ”االجتاهــات اهلائلــة“مبجموعــة عريــضة مــن 
احملركة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، ومظاهر التقـدم يف التكنولوجيـا، واجتـاه البيئـة حنـو                 

ومثة حاجة إىل فهم أفضل للترابط فيما بني هذه االجتاهات وما يصحبها من تغـريات               . التدهور
 جمموعـة متنوعـة مـن       ٢٠+ووقـد أبـرز مـؤمتر ريـ       . يف األحوال االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة      

التحديات املترابطة اليت تستدعي االهتمام هبا علـى سـبيل األولويـة، منـها تـوفري العمـل الالئـق،             
والطاقة، واملدن املستدامة، واألمن الغذائي، والزراعة املـستدامة، وامليـاه، واحمليطـات، والتأهـب         

طاعية الشاملة اليت تـؤثر تـأثريا       وتركز هذه الدراسة على ثالث من هذه املسائل الق        . للكوارث  
ــة املــستدامة، وهــى   ــق التنمي ــا يف حتقي ــة؛  ) ب(املــدن املــستدامة؛  ) أ: (فوري أمــن الغــذاء والتغذي

وتتسم التحديات األخرى باألمهية ولكن مناقشة تلـك التحـديات     . إجراء حتوُّل يف الطاقة    )ج(
  .باستفاضة خيرج عن نطاق هذه الدراسة

  
  التباينات ودأب تلك التبايناتالتقارب اجلزئي يف     

إن التقدم احملرز يف العقود احلديثة، وما ينطوي عليه من تباين، يـرتبط ارتباطـا عـضويا                   
ــاملي    ــصاد الع ــشهدها االقت ــيت ي ــالتغريات ال ــه بعــض     . ب ــذي حققت ــسريع ال ــضى النمــو ال ــد أف فق

 إىل جنـب مـع      االقتصادات الناشئة إىل تقـارب جزئـي يف مـستويات املعيـشة، الـيت توجـد جنبـا                 
إذ تقـوض التباينـات آفـاق النمـو اجلـامع، والتكـافؤ يف إمكانيـة                . الفقر املدقع والتباينات الدائبـة    

احلــصول علــى احلمايــة االجتماعيــة، وتوســيع نطــاق التنميــة املــستدامة بتقليــل الطلــب الكلــي،   
ــتقرار يف ا      ــق االسـ ــيم، وحتقيـ ــصحية والتعلـ ــة الـ ــة للرعايـ ــتثمارات الالزمـ ــوفري االسـ ــالني وتـ جملـ

  . السياسي واالقتصادي - االجتماعي
وخــالل العقــود املقبلــة، قــد تفــضي عوامــل حمركــة شــىت يف جمــال الــسكان إىل تــصعيد    

ويف . التفاقم يف التباينات، يف البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء، وعلى الصعيد العـاملي             
وخة الـسكان، عوامـل يتجلـى       حني أن تسارع التحضر، ومنو السكان بـسرعة، وكـذلك شـيخ           

فيها تزايد الرخاء يف كثري مـن البلـدان، فـإن تلـك العوامـل ستـشكل ضـغطا شـديدا علـى الـبىن                  
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األساسية على الصعيدين الوطين واحمللي، وعلى املالية العامة، وكذلك على نظم تقـدمي الرعايـة              
  .والصحة والتعليم

ستدامة العامليــة فيمــا بعــد عــام  وهبــدف التــصدي لتلــك التحــديات والتــهيؤ للتنميــة املــ    
، يتعني أن يتوخى تعزيز خطة التنمية العاملية تيسري إجراء حتوُّل يف طريقـة إنتـاج الـسلع                  ٢٠١٥

واخلدمات، ويف هتيئة فرص العمل، وأمناط االستهالك العاملية، وطريقة ضـبط املـوارد الطبيعيـة،               
  .وآليات احلوكمة

  
  مية املستدامةاستراتيجيات مواصلة السعي حنو التن    

علـى صـلة التـرابط فيمـا بـني          ) ١٩٩٣األمم املتحدة،    (٢١شدد جدول أعمال القرن       
بيد أن مثـة حجـة تقـول إن تطبيـق التنميـة املـستدامة               . األبعاد الثالثة الكائنة يف التنمية املستدامة     
يـة قـد ركـزت      ففي حني أن األهداف اإلمنائيـة لأللف      . فعليا مل حيدث بالطريقة املتكاملة املتوخاة     

االهتمــام علــى أولويــات إمنائيــة متوخــاة يف اجملــالني االجتمــاعي والبــشري، يــشهد العــامل اليــوم  
نشوء حتديات جديدة، تتصاعد حدهتا بأزمـات متعـددة ماليـة واقتـصادية وغذائيـة ويف الطاقـة،            

 ٢٠+وأكــد مــن جديــد مــؤمتر ريــو  . هتــدد قــدرة مجيــع البلــدان علــى حتقيــق التنميــة املــستدامة   
ــة         ــق التنمي ــسعي حنــو حتقي ــأن يواصــل ال ــدويل ب ــزم هبــا اجملتمــع ال ــيت الت ــسياسية ال االلتزامــات ال

ــرن       ــال القـ ــدول أعمـ ــادئ جـ ــار مبـ ــستدامة، يف إطـ ــسؤوليات    ٢١املـ ــدأ املـ ــها مبـ ــن بينـ ، ومـ
  .واملتمايزة املشتركة

  
  ٢٠+ ونتائج مؤمتر ريو٢١عملية تنفيذ جدول أعمال القرن     

ة حاجة إىل إعادة التكامل بني جهود التنفيذ على كـل مـن             أصبح من اجللي اآلن أن مث       
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وإىل اعتبار مسارات املناقشات اليت جتري يف الوقـت             
الراهن يف إطار قواعـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واألهـداف املقبلـة املتوخـاة للتنميـة املـستدامة             

  .ستدامةأبعادا يف منوذج التنمية امل
وهناك حتد مهم من حتديات التنمية املستدامة ينشأ عن أمناط االستهالك واإلنتاج غـري                

املــستدامة الــيت شــهدت تطــورا يف البلــدان املتقدمــة النمــو، وأصــبحت ُتَتبــع بــشكل متزايــد يف    
فعلى سبيل املثال، يزيـد نـصيب الفـرد مـن مـستويات انبعاثـات غـاز الدفيئـة يف                    . البلدان النامية 

ــدان املتقدمــة النمــو مبعــدل مــا بــني     ــق االســتقرار يف    ٤٠ إىل ٢٠البل ــزم لتحقي  مــرة عــن مــا يل
كمــا يزيــد نــصيب الفــرد مــن التــأثريات . مــستويات تركــز غــازات الدفيئــة يف الغــالف اجلــوي

 مـرات عـن الطاقـة البيولوجيـة يف تلـك            ٩ إىل   ٤اإليكولوجية يف البلدان املتقدمة النمـو مـا بـني           
بب ارتفاع درجة التبـاين الـيت تـصاحب تلـك األمنـاط وتـشجعها، أصـبحت هـذه           وبس. البلدان
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وبــدون خطــة عامليــة . األمنــاط غــري مــستدامة اجتماعيــا وتعــوق بلــوغ أهــداف التنميــة البــشرية 
فعالــة، مــن احملتمــل أن تواصــل األســر املعيــشة ذات الــدخل املرتفــع يف البلــدان املتقدمــة النمــو    

  .ارسات االستهالك غري املستداموالنامية على السواء تبين مم
  

  احلاجة إىل استراتيجيات جامعة وابتكارات تكنولوجية    
 توجيهـات عـن التحـول إىل التنميـة املـستدامة كوسـيلة مـن                ٢٠+توفر نتائج مؤمتر ريو     

ومثـة حاجـة ألن تكـون       . وسائل حتسني املعيشة لصاحل األجيال احلالية واملقبلة يف مجيـع البلـدان           
 التنمية املستدامة جامعة وتراعـي علـى حنـو خـاص احتياجـات أكثـر الفئـات فقـرا            استراتيجيات

ومثة حاجة أيضا ألن تكون تلك االستراتيجيات طموحـة، وعمليـة املنحـى وتعاونيـة،               . وضعفا
  .وتضع يف االعتبار شىت الظروف الوطنية

ــميم أمنـــاط       ــيري يف صـ ــة ألن تفـــضي إىل حتقيـــق تغـ ــتراتيجيات يف حاجـ إن تلـــك االسـ
االستهالك واإلنتاج، وقد تستلزم أمورا منها إجراء تقومي جـوهري لألسـعار وتـدخيل العوامـل                
اخلارجيــة؛ وتــشجيع احملافظــة علــى اهلبــات الطبيعيــة؛ واحلــد مــن التباينــات؛ وتعزيــز احلوكمــة     

كما أن مثة حاجة ألن تـؤدي تلـك العمليـة إىل التقليـل إىل احلـد األدىن مـن أنـواع                      . االقتصادية
هالك واإلنتاج اليت تتسبب يف نشوء عوامـل خارجيـة سـلبية، مـع الـسعي يف الوقـت ذاتـه                     االست

وميثـل التلـوث البيئـي      . إىل تعظيم أنواع االستهالك واإلنتاج اليت تنشئ عوامل خارجيـة إجيابيـة           
أحــد األمثلــة علــى العوامــل اخلارجيــة الــسلبية الــيت ينبغــي تقليلــها إىل احلــد األدىن، بينمــا ميثــل    

ف التكنولوجي، واحلد من الفاقد يف األغذيـة، وتعزيـز كفـاءة الطاقـة أمثلـة علـى العوامـل           التكي
  .اخلارجية اإلجيابية اليت ينبغي تعظيمها

ومــن شــأن . وســتؤدي التكنولوجيــا علــى وجــه التأكيــد دورا رئيــسيا يف هــذا التحــول   
ــات       ــة اســتحداث التكنولوجي ــيريات يف أمنــاط االســتهالك حتريــك عملي ــضرورية إحــداث تغ ال
وسـوف  . الكفيلة بتحقيق االستدامة مع اعتماد تلك التكنولوجيات ونـشرها باإليقـاع املنـشود            

يــستلزم النجــاح يف إجــراء تلــك التغــيريات إعــادة تنظــيم االقتــصاد واجملتمــع علــى نطــاق واســع  
وسـتكون مثـة حاجـة إىل وجـود حـوافز اقتـصادية وماليـة          . وإحداث تغيريات يف أساليب احليـاة     

ــ ــراء إصــالحات مبتكــرة        كفيل ــد تتــضمن إج ــدة ق ــاد تكنولوجيــات جدي ــتحداث واعتم ة باس
  .السياسات يف

ــى         ــضرورية يف القــضاء عل ــا ال ــستدامة ومتطلباهت ــة امل ــشاملة للتنمي ــل األهــداف ال وتتمث
الفقر، وتغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة وتشجيع املستدام منـها، ومحايـة وضـبط                

ــوارد   ــة   قاعــدة امل ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة للتنمي ــة الالزم ــسياق الكــبري،  . الطبيعي ويف هــذا ال
ستكون مثة حاجة إىل مواصلة السعي صوب محاية املنـاخ والبيئـة باعتبـار ذلـك هـدفا مـشتركا                    
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إن إعادة توزيع قطاعات الصناعة واخلدمات على الـصعيد العـاملي سـتعين       . على الصعيد العاملي  
أن تعتمد البلدان النامية واملتقدمة النمو ما يكون مالئما مـن التنظيمـات             أيضا نشوء حاجة إىل     

  .التقنية واملعايري االجتماعية، مع تزويد البلدان النامية بالدعم التقين واملايل
ويقتضي إجراء حتوُّل يف التنمية املستدامة العاملية أمورا منها تقـومي جـوهري لألسـعار،                 

اهلبـات الطبيعيـة، واحلـد مـن التباينـات، وتطبيـق القواعـد احملاسـبية                والتزام قـوي باحملافظـة علـى        
البيئيــة، وتعزيــز جمــاالت احليــاة العامــة، وإعــادة توجيــه القطــاع املــايل كــي يتحــول إىل اقتــصاد   

ومن املتوقع أن يؤدي إجراء التحول على هذا النـسق          . حقيقي، وتقاسم األرباح وفرص العمل    
  .صة أشد الفئات فقراإىل رفع مستوى معيشة الفرد خا

وسيستمر إيالء األولوية إىل التنميـة البـشرية يف اسـتراتيجيات التنميـة املـستدامة املتبعـة                   
وتقتـضي التنميـة   . يف البلدان النامية، حبيث يكون القضاء على الفقـر هـو اهلـدف احملـوري فيهـا             

علــى الــصعيد البــشرية توجيــه قــدر أكــرب مــن االهتمــام حنــو مــسائل اجلــودة وكــذلك االتــساق  
ويــرهتن جنــاح التنميــة البــشرية إىل حــد كــبري مبــدى اغتنــام الفــرص الــيت تتــهيأ بالعوملــة  . الــوطين

ويف هذا الـسياق، قـد يكـون مـن الـضروري حتـسني       . ومبدى تقليل آثارها السلبية إىل أدىن حد    
ني ضــبط تــدفق األمــوال واللــوائح يف اجملــال االقتــصادي الكلــي، ومــن املهــم حتقيــق االتــساق بــ  

ــاملي       ــصعيد الع ــى ال ــرارات عل ــاذ الق ــة اخت ــة وعملي ــة الوطني ــى  . اســتراتيجيات التنمي ــتعني عل وي
املؤسسات العاملية استيعاب االحتياجـات اخلاصـة لـدى البلـدان الناميـة، ال سـيما االحتياجـات                  
اخلاصــة لــدى أقــل البلــدان منــوا، والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، والبلــدان غــري الــساحلية،      

وستكون مثة حاجـة ألن تعلـق اخلطـة العامليـة أمهيـة أكـرب علـى                 . لدان اخلارجة من الرتاعات   والب
  .حقوق اإلنسان، ومنع نشوب الرتاعات، واحلوكمة الرشيدة، واحلد من التباينات

وقد طرحت البلدان النامية يف واقع األمر مبادرات أكثـر تطـورا مـن تلـك الـيت نفـذهتا                      
فعلى سبيل املثـال، أدرجـت إكـوادور ودولـة بوليفيـا املتعـددة              .  اآلن البلدان املتقدمة النمو حىت   

وتعمـل بلـدان ناميـة    . يف الدستور احلديث املعمول به يف كل منـهما     ‘‘ حق الطبيعة ’’القوميات  
ــة           عديــدة علــى اســتدامة أســلوب احليــاة واألمنــاط االســتهالكية فيهــا، وتطــرح منــاذج مفعم

 معارفها التقليدية، يكون باسـتطاعتها يف كـثري اجملـاالت           وعمال على االستفادة من   . بالتطلعات
. القفــز حنــو وســائل إنتاجيــة أكثــر اســتدامة، مبــا يــشمل ختــضري الزراعــة والــصناعة واخلــدمات   

وبوسع البلـدان املتقدمـة النمـو تيـسري هـذه العمليـة بعـرض التعـاون املالئـم علـى تـوفري وسـائل                         
ومـن مث فـإن بوسـع البلـدان         .  التكنولوجيـا ونقلـها    التنفيذ، على سبيل املثال، من خالل تكييف      

املتقدمة النمو والنامية على السواء الدخول يف دورة محيدة مـن التعـاون والتـشارك بغيـة كفالـة            
  .حتقيق التنمية املستدامة على الصعيد العاملي
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  السعي حنو إقامة مدن مستدامة    
لعــامل، ومــا بــرح يــسهم يف  يــوفر التحــضر وظــائف وفرصــا جديــدة أمــام املاليــني يف ا    

ويف الوقــت ذاتــه، تــشكل . اجلهــود املبذولــة صــوب القــضاء علــى الفقــر يف شــىت أرجــاء العــامل 
ســرعة التحــضر مزيــدا مــن الــضغوط علــى قاعــدة املــوارد، وتزيــد الطلــب علــى الطاقــة وامليــاه    

  .والصرف الصحي، وكذلك احلاجة إىل اخلدمات العامة والتعليم والرعاية الصحية
ــ   ، مــا بــرح يعــيش مــا يزيــد علــى نــصف ســكان العــامل يف املراكــز     ٢٠٠٧ذ عــام ومن

وســوف . ٢٠٥٠ يف املائــة حبلــول عــام ٧٠احلــضرية، ومــن املقــدر أن تلــك النــسبة ســتتجاوز  
  . يف املائة من سكان احلاضر يف املناطق النامية، خاصة يف مدن أفريقيا وآسيا٨٠يعيش 

ــرة     ــدد صــاف  ٢٠١٠-١٩٥٠وخــالل الفت ــدره، أضــيف ع ــسمة يف   ١،٣  ق ــون ن بلي
صورة مدن صغرية، وهو ما يزيد على ضعف عدد السكان الـذين أضـيفوا إىل املـدن املتوسـطة             

وجيـدر مالحظـة اآلثـار      ).  مليـون نـسمة    ٥٧٠(، أو املـدن الكـبرية       ) مليون نسمة  ٦٣٢(احلجم  
 خـالل فتـرة     املترتبة على السياسات نتيجة تزايـد أمهيـة املـستوطنات املتوسـطة والكـبرية احلجـم               

وســتقع أساســا تلــك املــدن مــستقبال يف البلــدان . الــسنوات اخلمــس عــشرة أو العــشرين املقبلــة
وتـستدعي سـرعة التحـضر، يف كـثري مـن البلـدان الناميـة، تـوافر                 . املنخفضة واملتوسـطة الـدخل    

ومـن اجلـدير بالـذكر    . موارد إضـافية، وأصـبح تطـوير قـدرات احلكومـات احملليـة مـسألة ملحـة              
أن املناطق احلضرية تشهد تطورا مستمرا نتيجة تنقل السكان، والنمو السكاين الطبيعـي،             أيضا  

  .االقتصادية، والتغريات البيئية، والسياسات احمللية والوطنية - والتنمية االجتماعية
  

 ٢٠٥٠قد يتزايد عدد من يعيشون يف األحياء الفقرية ثالث مرات حبلـول عـام                   
   كفيل مبعاجلة هذه املسألةما مل يوضع إطار للسياسات

ما زالت إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات العامـة، مـن قبيـل امليـاه والـصرف الـصحي                        
ــضة         ــدان املنخف ــة يف البل ــدن الواقع ــن امل ــة يف كــثري م ــصحية، غــري كافي ــة ال ــاء والرعاي والكهرب

انيـة  وتلوح يف األفق حتـديات ّمجـة أمـام قـدرة املؤسـسات علـى حتـسني إمك                 . واملتوسطة الدخل 
توفري بنية أساسـية متينـة وفـرص عمـل الئـق، وخفـض ضـعف املناعـة إزاء التلـوث والكـوارث                       

إن البلـدان ذات الـدخل فـوق املتوسـط والعـايل الـيت تقـع هبـا املراكـز                    . وغري ذلك مـن املخـاطر     
احلضرية، املتاح أمامهـا فعـال إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات العامـة، تواجـه حتـديا يتمثـل يف                       

إىل رفع الكفاءة يف استعمال الطاقة وامليـاه، واحلـد مـن حجـم النفايـات، وحتـسني نظـم          احلاجة  
وقد تكون املدن الكبرية األغىن، بوجه خاص، قد متكنت مـن ضـبط   . إعادة التدوير املتبعة فيها  

  .نظم املوارد على حنو جيد، إال أهنا ختلف وراءها أيضا أثارا إيكولوجية
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غري املناخ تضعف مـن مناعـة املـدن أمـام املخـاطر وتزيـد مـن               إن التأثريات الناشئة عن ت      
وباملثـل، أفـضت األزمـة االقتـصادية        . حجم الضغوط الواقعة علـى قـدرة الفقـراء علـى التكيـف            

اجلارية إىل تفاقم النقص يف فرص العمل أمام الشباب املتعلم يف املدن الواقعة يف الدول الفقـرية                 
املنـاطق الريفيـة واحلـضرية وفيمـا بـني املنـاطق احلـضرية مسـة                وما برحت التباينـات بـني       . والغنية

فما زال حنو بليون فرد يعيشون يف األحياء الفقرية الـيت تفتقـر            . دائبة يف كثري من البلدان النامية     
إىل وجود البنية واخلـدمات األساسـية، مـن قبيـل امليـاه والـصرف الـصحي والكهربـاء والرعايـة                   

 عدد سكان األحياء الفقرية إىل ثالثـة باليـني نـسمة، مـا مل ُتتخـذ                 وقد يرتفع . الصحية والتعليم 
  .إجراءات حامسة إزاءها

  
  فعالية ضبط املناطق احلضرية شرط من شروط استدامة املدن    

يقتضي إطار سياسـات التنميـة املـستدامة الالزمـة للمنـاطق احلـضرية تعاونـا علـى عـدة                
يد احمللي والوطين والعاملي، وشـراكات كفيلـة        مستويات فيما بني اجملتمعات على كل من الصع       

ومـن املهـم وجـود شـرعية دميقراطيـة والتـشاور مـع              . بتعبئة املوارد من القطاعني العام واخلـاص      
  .اجلهات املعنية

ــاون يف         ــاطق احلــضرية وجــود التكامــل والتع ــة للمن ــستدامة الالزم ــة امل ــستلزم التنمي وت
ــها املــسائل املتعلقــة باســتعمال    األراضــي، واألمــن الغــذائي، وإجيــاد فــرص العمــل،   جمــاالت من

وتطوير البنية األساسية الالزمة للنقل، واحملافظة علـى التنـوع األحيـائي وامليـاه، وإجيـاد مـصادر                  
ــة الـــصحية      ــيم والرعايـ ــوفري التعلـ ــدويرها، وتـ ــادة تـ ــددة، وضـــبط النفايـــات وإعـ ــة املتجـ للطاقـ

يل املثــال، بــني ضــبط النفايــات وإعــادة ويف الوســع حتديــد نقــاط التــآزر، علــى ســب. واإلســكان
؛ )التنميـة االجتماعيـة  (وإمكانية احلصول علـى امليـاه والـصرف الـصحي         ) ضبط البيئة (تدويرها  

وبــني احملافظــة علــى جــودة اهلــواء وختــضري النقــل العــام؛ وبــني إنتــاج وتوزيــع مــصادر الطاقــة      
ف احلــد مــن التباينــات املتجــددة وإمكانيــة احلــصول علــى الطاقــة اخلــضراء؛ وكــذلك بــني هــد  

وإمكانيــــة احلــــصول علــــى التعلــــيم والرعايــــة الــــصحية      ) احلوكمــــة احلــــضرية الرشــــيدة  (
  ).االجتماعية التنمية(

وتقتــرح الدراســة جمموعــة متكاملــة مــن االســتثمارات يف البنيــة األساســية، واخلــدمات   
امـل إزاء التنميـة     ويتسم اتباع هنج متك   . العامة، وتطوير القدرات لصاحل شىت جمموعات البلدان      

ومن شأن االستثمار يف البنية األساسية االقتـصادية واالجتماعيـة       . الريفية واحلضرية بأمهية بالغة   
باملناطق الريفية حتسني اإلنتاجية، واحلد مـن الفقـر والتباينـات وإجيـاد فـرص إضـافية أمـام سـبل                     

  .مستدامة للمعيشة
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لبلـــدان الفقـــرية االســـتثمار يف البنيـــة وتقتـــضي التنميـــة املـــستدامة للمـــدن الكائنـــة يف ا  
األساسية من قبيل شبكات الطـرق وامليـاه واجملـاري والكهربـاء، واخلـدمات مـن قبيـل املـدارس                   

ومــن شــأن القيــام بقفــزات اســتثمارية يف حتويــل الــصناعة إىل  . والنقــل العــام والرعايــة الــصحية
 البنيـة األساسـية، والطاقـة       ومـن املهـم االسـتثمار يف      . صناعة خضراء إجياد فرص عمل للـشباب      

املتجددة، واملباين، وحتسني الكفاءة يف الكهرباء وامليـاه باملـدن الكائنـة يف البلـدان ذات الـدخل                  
ومثة حاجة إىل االسـتثمار يف خفـض إنتـاج النفايـات وحتـسني شـبكات مجـع                  . املتوسط والعايل 

ثـل تـوفري إمكانيـة احلـصول        ومي. النفايات وإعـادة تـدويرها يف معظـم املـدن بـشىت أرجـاء العـامل               
على خدمات الطاقة احلديثة حتديا حقيقيا أمـام الـسلطات احلـضرية بالبلـدان الناميـة الـيت تفتقـر               
عادة إىل قدر كاف من الطاقات اليت متكنها من الوفاء بـاملوارد املاليـة الطويلـة األجـل املطلوبـة                    

  .لالستثمار، وإىل القدرة على تعبئة تلك املوارد
 جتاه التنمية املستدامة للمـدن مـستبعد،        ”السبيل املالئم جلميع احلاالت   “ع هنج   إن اتبا   

ــا شــديدة التنــوع     ــات املــدن وأهــدافها وطرقه ــشجع أطــر   . حيــث إن أولوي ــة حاجــة ألن ت ومث
السياسات اتباع هنج موحد ومتكامل، مع التمييـز بـني مـسؤوليات البلـدان ذات الـدخل فـوق                   

 حاجــة أيــضا إىل إعــداد التــدابري الكفيلــة بــإحراز تقــدم يف ومــن مث هنــاك. املتوســط واملــنخفض
التنميــة املــستدامة الــيت تتوافــق خــصوصا مــع التحــديات والفــرص اخلاصــة الــيت أمكــن التعــرف   

  .عليها، على أن تتوىل اجلهات املعنية الرئيسية باملدن وضع أولويات تلك التدابري
  

  ضمان أمن الغذاء والتغذية    
. كانية حصول كل فرد يف العـامل علـى مـا يكفـي مـن التغذيـة                من الضروري ضمان إم     

وتربز الدراسة التحديات املاثلـة أمـام نظـام التغذيـة والتغـيريات املطلـوب إدخاهلـا عليـه لـضمان               
  .٢٠٥٠أمن الغذاء والتغذية حبلول عام 

  
لن يتسىن الوفاء هبدف تقليل نسبة من يعانون من اجلـوع إىل النـصف يف منطقـة                     

  جنوب الصحراء الكربىأفريقيا 
. ١٩٧٠ما زال ضمان أمن األغذية األساسية مصدر قلق لدى بليون نـسمة منـذ عـام       

   يف املائـــة يف الفتـــرة٢٠بيـــد أن نـــسبة مـــن يعـــانون مـــن نقـــص التغذيـــة هبطـــت مـــن حـــوايل  
وتفــاوت التقــدم احملــرز يف شــىت . ٢٠١٠-٢٠٠٨ يف املائــة يف الفتــرة ١٥ إىل ١٩٩٢-١٩٩٠

ويف ظـل   .  حتـديات إضـافية    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ األزمة الغذائية واملالية يف الفترة       املناطق، وشكلت 
الظروف الراهنة لن يتسىن، يف منطقة أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى وجنـوب آسـيا، الوفـاء                  

  . ٢٠١٥هبدف تقليل عدد من يعانون من اجلوع إىل النصف حبلول عام 
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ــة املتاحــة،      ــوع األغذي ــسبب االخنفــاض يف جــودة وتن ــسوء   وب ــق ب ــإن التحــدي املتعل  ف
فــالفرد قــد حيــصل علــى ســعرات  . التغذيــة أكــرب حجمــا مــن مــسألة اجلــوع أو نقــص التغذيــة  

 يف ظل اخنفـاض مـستويات       ”اجلوع اخلفي “حرارية كافية للعيش يوميا، إال إنه يظل يعاين من          
ن الناميـة   تلـك مـشكلة قائمـة يف البلـدا        . املغذيات الدقيقة بسبب عدم تنـوع املكونـات الغذائيـة         

وميثـل اإلفـراط    .  يف املائة من سـكان العـامل       ٣٠واملتقدمة النمو على حد سواء، وتتأثر هبا نسبة         
ــة،         ــصحة العام ــا يف جمــال ال ــصاعد عاملي ــق آخــر آخــذا يف الت ــصدر قل ــة م ــسعرات احلراري يف ال

مليــون حالــة وفــاة فيمــا بــني  ٢،٨ إن زيــادة الــوزن والبدانــة يفــضيان إىل مــا يزيــد علــى حيــث
  .البالغني سنويا

 يف املائـة عامليـا إلطعـام        ٧٠وتشري التقديرات إىل أنه سيتعني رفع إنتاج األغذية بنـسبة             
ومـن املتوقـع أن يـستمر الطلـب علـى           . ٢٠٥٠بليون نسمة حبلول عـام       ٢،٣ عدد إضايف قدره  

رد األغذيــة يف التحــرك حنــو إجيــاد قــدر أكــرب مــن املنتجــات الزراعيــة الــيت تــستخدم فيهــا املــوا    
بكثافة، من قبيـل املاشـية ومنتجـات األلبـان، ومـن مث سيفـضي ذلـك إىل ضـغوط إضـافية علـى                        

  .موارد األراضي واملياه والتنوع األحيائي
وعلى جانب العرض، ميثل الوفاء بالطلـب علـى األغذيـة مـصدر قلـق رئيـسي، بـالنظر                     

الراهنـة مـصدرا رئيـسيا مـن        وتعد املمارسات الزراعيـة     . إىل تصاعد القيود اليت تواجهها املوارد     
مصادر انبعاثات غاز الدفيئة، وتقود يف الوقت ذاته أيضا إىل مـشاكل أخـرى مـن قبيـل فقـدان                    

كمـا أن تـصاعد درجـات احلـرارة وأمنـاط           . خصوبة التربـة وتلـوث امليـاه بـسبب ميـاه الـصرف            
، ممـا يـضر     التقلب يف الطقس بسبب تغري املناخ قد يكون مصدر تـأثري فعلـي يف نـاتج احملاصـيل                 

  .بالدخل واإلنتاج الزراعي
ــائي إىل تعــرض جانــب         ــود األحي ــواع الوق ــاج أن وسيفــضي اســتعمال األراضــي يف إنت

العــرض ملزيــد مــن القيــود، وقــد يــؤدي إىل ارتفــاع أســعار األغذيــة، ممــا سيــضر كــذلك بأشــد   
و اإلسـراع   وباملثل، تقـود اجتاهـات التحـضر الراهنـة حنـ          . الفئات حرمانا من الوجهة االقتصادية    

  .خبطى استعمال األراضي يف غري اإلنتاج الزراعي
  

  سلسلة الترابط بني األغذية واملياه والطاقة والبيئة واملناخ    
ينبغي اتباع هنج متكامل إزاء األمن الغذائي والبيئة يراعي سلسلة الترابط بـني األغذيـة                 

ويف . غذيــة وتوزيعهــا واســتهالكهاوامليــاه والطاقــة والبيئــة واملنــاخ، مــع إعــادة توجيــه إنتــاج األ
حني أن األمن الغذائي يقلـل اآلثـار البيئيـة إىل احلـد األدىن ويزيـد مـن كفـاءة املـوارد الطبيعيـة،                        
فإنـه سيــستلزم رفـع اإلنتــاج الزراعــي، خاصـة يف البلــدان الناميـة الــيت متثــل فيهـا الزراعــة نــصيبا      

ويعتـرب  . اجـه فجـوات واسـعة يف اإلنتاجيـة        كبريا من الناتج احمللـي اإلمجـايل، والـيت مـا زالـت تو             
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ــدما تكــون الفجــوات يف          ــا، ال ســيما عن ــرا ممكن ــاتج الزراعــي أم ــادة كــبرية يف الن إحــداث زي
ويف الوقت ذاته، ُحددت محاية جودة التربة وضـبط األراضـي املـستخدمة يف              . اإلنتاجية متسعة 

ــة إىل     ــها، علــى أهنــا أفــضل  إنتــاج احملاصــيل والرعــي، مبــا يــشمل إعــادة األراضــي القاحل طبيعت
ويكتـسي  . العوامل الكفيلة بتخفيف حدة تغري املناخ، إضافة إىل أهنـا فعالـة مـن حيـث التكلفـة                 

  .تقدمي استثمارات عامة إضافية لصاحل البحوث الزراعية والتنمية أمهية بالغة يف زيادة اإلنتاجية
 البحــوث، ومثــة حاجــة ألن يــضطلع القطــاع اخلــاص بــدور رئيــسي يف توســيع نطــاق     

وهناك حاجـة   . سيما يف جمال التكنولوجيا األحيائية، مع تركيز االهتمام على األمن الغذائي           ال
أيضا إىل سد الفجوة اإلنتاجيـة الـيت تواجـه املـزارع ذات احليـازات الـصغرية، الـيت لـديها قـدرة            

يمـا بـني    إن اإلسـراع بتحقيـق مكاسـب ف       . كبرية على املشاركة يف ممارسات الزراعة املـستدامة       
الزراعيــة الــشديدة التنــوع، سيــستلزم -عــدد كــبري مــن صــغار املنــتجني يف املنــاطق اإليكولوجيــة

  .حتسني نشر التكنولوجيا وتكييفها حبيث تفي باالحتياجات املخصوصة لدى تلك املناطق
ويــتعني وضــع اســتراتيجية واســعة النطــاق للتنميــة الريفيــة تتــضمن االســتثمار يف البنيــة    

دف حتـسني التواصـل بـني املنـتجني وأسـواق املنتجـات، مبـا يف ذلـك الـصالت بـني                      األساسية هب 
إن تـوافر آفـاق الفـرص       . املناطق الريفية واحلضرية وحتـسني شـبكات التوزيـع ومرافـق التخـزين            

االقتــصادية اجلديــدة، مبــا يــشمل إجــراء تغــيريات مؤســسية تيــسر إمكانيــة الوصــول إىل أســواق  
ئتمــان والتــأمني، مــن شــأنه أيــضا تــشجيع ذوي احليــازات       املــدخالت، وكــذلك أســواق اال  

  .الصغرية، ال سيما النساء العامالت يف الزراعة، يف البلدان النامية على زيادة إنتاجيتهم
ــان         ــبكات األمـ ــا شـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــة االجتماعيـ ــات احلمايـ ــون آليـ ــضا أن تكـ ــتعني أيـ ويـ
عي، جــزءا مــن اســتراتيجية واســعة النطــاق مــن اســتراتيجيات التنميــة الريفيــة، هبــدف   االجتمــا

وسيفـضي ذلـك   . تيسري إمكانية حـصول األسـر املعيـشية ذات الـدخل املـنخفض علـى األغذيـة          
ليس فحسب إىل محاية أكثر الفئات ضـعفا مـن الـصدمات االقتـصادية القـصرية األمـد، ولكـن                    

على التحمـل يف األجـل الطويـل، بتيـسري إمكانيـة حـصول تلـك                أيضا اإلسهام يف توفري القدرة      
ــبين          ــى ضــبط املخــاطر وت ــصغرية عل ــازات ال ــدرة ذوي احلي ــز ق ــة، وبتعزي ــى األغذي ــات عل الفئ

  .التكنولوجيات احلديثة اليت حتقق إنتاجية أعلى
  

  قد يسهم خفض الفاقد الغذائي يف استدامة نظام األغذية    
ذائي صوب نظم أغذية ُتستعمل فيها موارد أقـل وتـوفر   إن إعادة توجيه االستهالك الغ      

وبشكل خاص قـد يـسهم      . تغذية أعلى سيكون عامال مهما للغاية من عوامل استدامة األغذية         
وُيقــدر حاليـا أن نــسبة الفاقــد يف  . جوهريـا تقليــل الفاقـد يف األغذيــة يف اسـتدامة نظــام التغذيـة    

وإذا أريد احلـد بقـدر كـبري مـن كميـة األغذيـة             . ائة يف امل  ٣٢جمموع األغذية املنتجة عامليا تبلغ      
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اإلنتـاج والتخـزين   : املفقودة واملبددة، يتعني إجراء تغيريات على شىت مستويات سلـسلة الغـذاء          
ــة     . والنقــل واالســتهالك  ــدان املتقدمــة النمــو إىل بــذل جهــود يف هناي ومثــة حاجــة ماســة يف البل

. ب ممارسـات اإلدارة والعـادات االســتهالكية  سلـسلة جتـارة التجزئــة واالسـتهالك، جزئيـا بــسب    
ويف البلدان النامية، هناك حاجـة إىل تـدخالت يف هنايـة سلـسلة اإلنتـاج قبـل أن تـصل األغذيـة                

  .إىل السوق، هبدف معاجلة عدم كفاية تقنيات احلصاد وظروف التخزين
ــاه علــى كــل مــن الــصعيدين الــوطين        ويــتعني التــصدي للمــضاربات يف األراضــي واملي
وستكون هناك حاجة إىل مزيد من أموال االسـتثمارات للمـساعدة علـى تنفيـذ هـذه                 . والدويل

االســتراتيجيات ومــساندة بلــدان أخــرى كــي تــتمكن مــن وضــع اســتراتيجياهتا الذاتيــة الكفيلــة  
  .بتعزيز قدرة نظم إنتاج األغذية على مواجهة األزمات

ا تبذلــه مــن جهــود صــوب رســم وبوســع اجملتمــع الــدويل مــساعدة البلــدان الناميــة فيمــ  
وتنفيذ سياسات تفضي إىل زيادة القدرة على مواجهة التقلبات يف أسـعار األغذيـة والتنـوع يف            

وينبغي أن تتضمن اإلجـراءات ذات األولويـة اسـتعراض سياسـات التجـارة بغيـة كفالـة                  . املناخ
 املعلومـات عـن   أن تدعم تلك السياسات أمن الغذاء والتغذيـة، مـع إنـشاء نظـام يكفـل شـفافية               
ومثـة حاجـة إىل     . أسواق األغذية يتضمن معلومـات يف حينـها عـن املخـزون اإلقليمـي والـدويل               

حتسني إمكانية التعويل على نظم اإلنذار املبكر وتوقيـت تلـك الـنظم علـى كـل مـن الـصعيدين                     
ات الوطين واإلقليمي، مع تركيز االهتمام علـى البلـدان القليلـة املناعـة بوجـه خـاص إزاء صـدم         

وهنــاك حاجــة أيــضا إىل إصــالح نظــام التجــارة العــاملي  . األســعار وحــاالت الطــوارئ الغذائيــة
  .الراهن حبيث يوفر بصورة عادلة ونزيهة إمكانية وصول أشد البلدان فقرا إىل األسواق

ومـــن شـــأن تغـــيري أمنـــاط اإلنتـــاج واالســـتهالك لـــدى البلـــدان واملـــستهلكني األغـــىن،   
إذ إن قطـاع  . ئية، اإلسهام إىل حد بعيد يف كفالة أمـن الغـذاء والتغذيـة          يشمل العادات الغذا   مبا

املاشــية، الــذي مــا بــرح ينمــو بــسرعة ملواكبــة زيــادة الطلــب علــى اللحــوم، هــو مــن العوامــل     
ــة     ــاه، والتلــوث، وتــدهور التربــة، وانبعاثــات غــازات الدفيئ . الرئيــسية الــيت تــسهم يف نــدرة املي

طار كفالة نظم غذائية أكثر استدامة، بيد أنه لـن يكـون هنـاك              وسيتعني عكس هذا االجتاه يف إ     
مــا يكفــي مــن احلــوافز علــى تغــيري الــسلوكيات، مــا دامــت أســعار الــسوق ال تعكــس جوانــب  

وســتكون هنــاك حاجــة إىل اســتعمال الدعايــة وأنــشطة الــدعوة والتعلــيم        . النــدرة املــذكورة 
يتـسىن خفـض ارتفـاع مـستويات الفاقـد          والتشريع بغية إحداث تلك التغيريات الثقافية، حبيـث         

. يف األغذية يف جتارة التجزئة واالستهالك الداخلي بالبلدان ذات الدخل فوق املتوسط والعـايل             
وعالوة على ذلـك، مـا زال مثـة حاجـة إىل حتـسني أدوات الـسياسات الكفيلـة بتـشجيع الـنظم                        

  .الغذائية املستدامة
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  قةالتحدي املتعلق بإجراء حتوُّل يف الطا    
هناك حاجة ألن يكون إجراء حتوُّل يف نظـام الطاقـة عنـصرا رئيـسيا مـن عناصـر خطـة                 

ويف . التنمية املستدامة، هبدف حتسني مستويات معيشة الفرد بتوفري التكـافؤ واالسـتدامة البيئيـة             
سياق مبادرة األمني العام املتعلقة بتوفري الطاقة املستدامة للجميع ومناسـبات أخـرى، اقُترحـت               

ــ ــة         أه ــة التقليدي ــة األحيائي ــى الكتل ــاد عل ــاء االعتم ــستهدفة صــرحية هبــدف إهن ــام م داف أو أرق
كمصدر للطاقة احلرارية؛ وحتسني إمكانية احلصول على طاقـة كهربائيـة كافيـة وعاليـة اجلـودة                 
وموثوق هبا؛ وتيسري التحول املشترك إىل أفضل املمارسات يف توفري خـدمات الطاقـة؛ وكفالـة                

در الطاقـة غـري املوثـوق هبـا واملنخفـضة اجلـودة إىل تقـويض الفـرص املاثلـة أمـام                      أال تفضي مصا  
  .العاملني الفقراء الذي يعملون حلساهبم أو يديرون أعماال حرة من منازهلم

  
 من عناصر خطـة  مثة حاجة ألن يكون إجراء حتوُّل يف نظام الطاقة عنصرا رئيسيا     

  التنمية املستدامة
ن مـن احملتمـل أن تقـود االجتاهـات الـيت تـسري فيهـا االنبعاثـات                  تؤكد آخر التقديرات أ     

وحـىت حـال تنفيـذ مجيـع        . إىل زيادات يف درجة احلـرارة مـع احتمـال حـدوث عواقـب كارثيـة               
 مبـا يف ذلـك توسـيع نطـاق اسـتعمال مـصادر              -سياسات ختفيف حدة احلالة املخطط هلا حاليا        

ىن حتقيق استقرار يف انبعاثات غاز الدفيئة عنـد          لن يتس  - الطاقة املتجددة وحتسني كفاءة الطاقة    
ــام    ٤٥٠ ــزءا يف املليــون إال حبلــول ع ويف ضــوء رفــع مــستوى الطاقــة املتجــددة،     . ٢٠٥٠ ج

وحتقيــق تقــدم يف احلــد مــن التلــوث يف بعــض املــدن، وتنفيــذ سياســات كفيلــة بتحــسني التنميــة 
 بـال شـك أن العـامل أصـبح اليـوم      املستدامة، واعتماد االتفاقات الدولية حـول االسـتدامة، يتـبني    
بيـد أنـه حـىت بعـد وضـع مجيـع       . أكثر خضرة عن حاله يف حالة عدم تنفيذ اإلجـراءات الالزمـة       

ــستهدفة احملــددة خلفــض         ــام امل ــي باألرق ــإن الوضــع احملتمــل ال يف ــار، ف ــل يف االعتب ــذه العوام ه
  .االنبعاثات حجم

 معــادل ثــاين أكــسيد  وحــسب بعــض التوقعــات، قــد تبلــغ تركيــزات االنبعاثــات مــن     
 ٨٠٠، ومـا بـــني      ٢٠٥٠ جـزء يف املليـون حبلـول عـام           ٧٠٠ جـزءا إىل     ٦٥٠الكربون مـا بـني      

وســتكون هــذه الزيــادات مــصحوبة بزيــادات  . ٢١٠٠جــزء يف املليــون عــام  ١ ٣٣٠جــزء إىل
يف متوســط درجــة احلــرارة يف العــامل مبــا بــني درجــتني إىل ثــالث درجــات مئويــة حبلــول عــام      

  .٢١٠٠ درجة مئوية حبلول عام ٥,٦إىل  ٣،٧ بني وما ٢٠٥٠
إذ هنـاك الكـثري     . وقد أمكن التعرف علـى طـرق متعـددة تفـضي إىل التنميـة املـستدامة                 

من اخليارات القائمة بصدد تكنولوجيا الطاقـة كفيلـة بتخفيـف حـدة االنبعاثـات وتـوفري احليـاة             
سري يف عــدد كــبري مــن الطــرق وقــد أوضــح املئــات مــن الــسياقات أن العــامل بوســعه الــ . الطيبــة
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املؤدية إىل التنمية املستدامة، اليت تستلزم مع ذلك سياسات طموحة، وحتسني التعاون الـدويل،               
  .يف جماالت منها وسائل التنفيذ وتغيري السلوكيات ومستويات غري مسبوقة من االستثمارات

  
  الطرق املؤدية إىل التنمية املستدامة تتسم بسمات مشتركة    

أوال، . تنــوع الطــرق املؤديــة إىل التنميــة املــستدامة فإهنــا تتــسم بــسمات مــشتركةرغــم   
ــت          ــة وقلـ ــة التكنولوجيـ ــا زادت املرونـ ــر كلمـ ــت مبكـ ــسياسات يف وقـ ــذ الـ ــدأ تنفيـ ــا بـ كلمـ

ــة تكلفــة ــادة الكفــاءة يف تقــدمي     . اإلجــراءات املطلوب ــا، مثــة جمــال فــسيح أمــام سياســات زي ثاني
  .خدمات الطاقة

ظرة ثاقبة وفرها حتليل السياقات هي أن مثة جماال فسيحا أمـام العـامل              ورمبا تكون أهم ن     
. يتيح له السيطرة على االنبعاثات، شريطة تقـدمي االسـتثمارات احلامسـة يف جمـال كفـاءة الطاقـة             

فالسياقات اليت حتقق جوانب حتسن مؤكدة يف كفاءة االستعمال النهائي تفي بأهـداف التنميـة               
لـة إمكانيـة شـاملة تقريبـا يف احلـصول علـى الكهربـاء، وصـون جـودة                   املستدامة، مـن قبيـل كفا     

بيــد أنــه إذا تــبني أن املكاســب . اهلــواء، واحلــد مــن متوســط الزيــادة يف درجــات احلــرارة عامليــا
احملققة يف الكفاءة ضئيلة احلجم، سيصبح العامل مرهونا إىل حد بعيد مبدى حتـسني االبتكـارات               

ومثة نظرة ثاقبة أخرى تشري إىل أن الطرق املؤديـة          . ”النظيفة“ بسرعة، وزيادة إمدادات الطاقة   
إىل التنميــة املــستدامة قــد أُعــدت بــصورة تــستبعد الطاقــة النوويــة، والتقــاط الكربــون وختزينــه     

ــة    مبــا( ــة مــن اهلندســة األحيائي ــيت تواجــه  )يف ذلــك أشــكاله املتنوعــة النابع ــات ال ، والتكنولوجي
بيد أن استبعاد كل ذلك سيجعل حتقيق التنمية املـستدامة          . يةسياسية وتقن  - حتديات اجتماعية 

  .بالغ الصعوبة، وسيستلزم تدابري خاصة كفيلة بتحسني كفاءة الطاقة وخفض الطلب عليها
وتــشري نتــائج الــسياقات إىل أنــه يف غيــاب سياســات إضــافية يف جمــال الطاقــة مــصممة    

ون فرد يعتمدون علـى أشـكال الوقـود         بلي ٢،٤  قرابة ٢٠٣٠لصاحل الفقراء، سيظل حبلول عام      
 مليــون فــرد يف عــدد أولئــك األفــراد عــام   ٣٠٠الــصلب يف إعــداد الطعــام، أي بزيــادة قــدرها  

إن تنفيذ حزمـة طموحـة جـدا مـن الـسياسات املوجهـة مباشـرة                . بليون فرد  ٢،١  وهو ٢٠٠٥
إمكانيــة صــوب معاجلــة سلــسلة التــرابط بــني الطاقــة والفقــر قــد يكــون مــن شــأنه كفالــة تــوفري  

ويـتعني أن تتـضمن حزمـة    . بليون فرد ١،٩ احلصول على الطاقة احلديثة أمام عدد إضايف قدره       
الالزم لتغطيـة التكـاليف     ) مبا يف ذلك التمويل البالغ الصغر     (السياسات املذكورة توفري التمويل     

ليـة، مـع تقـدمي      األولية املطلوبة لتوفري إمكانية احلصول على الطاقة احلديثة وشـراء األجهـزة املرت            
إال أنــه حــىت يف ظــل تلــك .  يف املائــة حــسب أســعار الــسوق٥٠إعانــة يف جمــال الوقــود بنــسبة 

 مليــون فــرد ال تتــوافر أمــامهم إمكانيــة ٥٠٠اجملموعــة الطموحــة مــن الــسياسات ســيظل هنــاك 
ــة     ــا ويف املنــاطق النائي ــة مــن أفريقي . احلــصول علــى الطاقــة احلديثــة، معظمهــم يف املنــاطق الريفي
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وستكون مثة حاجة إىل إعداد برامج إضافية خاصة حمـددة اهلـدف عـن طريـق التعـاون اإلمنـائي                    
  .الدويل لتوفري خدمات الطاقة احلديثة

  
  إمكانية توافق إجراء حتوُّل يف الطاقة مع اإلدماج االقتصادي واالجتماعي    

. ي واالجتمـاعي  هناك إمكانية ألن يتوافق إجراء حتوُّل يف الطاقة مع اإلدماج االقتصاد            
وميكن بوجه خاص حتقيق إمكانية احلصول على أنواع الوقـود النظيفـة الالزمـة إلعـداد الطعـام            
ــادة يف        ــواء الزي ــدابري املــصممة الحت ــة يف توافــق مــع الت ــصورة شــبه كامل ــة ب ــة الكهربائي والطاق

  .االنبعاثات، وال سيما بتكلفة استثمارية متواضعة نسبيا
نولوجيا العنـصر األساسـي الـذي يقيـد إجـراء حتـوُّل يف الطاقـة،                وال تعترب الدراسة التك     

ولكنها أقـل تفـاؤال إزاء العوائـق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة املرتبطـة بتنفيـذ الـسياسات                    
  .الوطنية وبلوغ مستوى من التعاون الدويل يتواءم مع حجمها

الطاقــة املــستدامة مــا بــني وتتــراوح التحــديات املعقــدة الــيت يواجههــا إجــراء حتــوُّل يف    
مسائل النمـو، والتوازنـات االقتـصادية الكليـة، وحتقيـق االبتكـارات التكنولوجيـة ونـشرها مـن                   

وُتظهـر تلـك التحـديات األمهيـة الكـربي          . ناحية، والشواغل اإلمنائية البشرية من ناحيـة أخـرى        
ــسياسات   ــساق يف ال ــسيها االت ــيت يكت ــسياسات   . ال ــستلزم ال ــك، ت ــى ذل ــصناعية، وعــالوة عل  ال

وحتقيــق االبتكــارات التكنولوجيــة ونقلــها وتكييفهــا، وخطــط الطاقــة القائمــة علــى التقييمــات   
ــاون       ــدمي التعـ ــكة، وتقـ ــة ومتماسـ ــة وخالقـ ــة حامسـ ــات وطنيـ ــم سياسـ ــة، رسـ ــة للطاقـ املتكاملـ

  .الالزم الدويل
ويتطلب حتقيق النمـو اجلـامع بكميـات منخفـضة مـن الكربـون جمموعـة مـن الظـروف                    
حيــز الــسياسات ومتاســكها؛ والتمويــل الــدويل؛ :  للتغــيري هــي”البيئــة املالئمــة“ بتهيئــة الكفيلــة

وهـو يـستلزم بيئـة    . والتعاون الدويل؛ والتمكني للمؤسسات الدولية؛ وإعـداد القواعـد واملعـايري    
مالئمــة للــسياسات الــصناعية هبــدف اإلســراع خبطــى النمــو االقتــصادي وتــشجيع القطاعــات    

ومثـة حاجـة إىل إتاحـة التمويـل         . كذلك ملشاريع االستثمار العامـة واخلاصـة      اخلضراء، ومالئمة   
وينبغـي االسـتفادة مـن املـصادر        . الدويل الكايف، خاصة أمـام البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا              

الداخليــة بأقــصى قــدر ممكــن، غــري أن حجــم االســتثمارات املطلوبــة ســيجعل التمويــل الــدويل   
تراتيجيات التنمية املستدامة على الصعيد الوطين تكامـل عمليـات          ويتطلب تصميم اس  . ضروريا

معقــدة علــى شــىت جمــاالت االقتــصاد الكلــي، وقطــاع الطاقــة، ونــشر التكنولوجيــا، وسياســات  
وسيكون من املهم بنـاء القـدرات الوطنيـة والتعـاون           . اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، والبيئة   

ــدويل يف هــذه اجملــاالت  ــامل يف . ال ــام ريادهتــا،     والع ــوىل االســتثمار الع ــة يت ــة قوي حاجــة إىل َدفع
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وتستند إىل التعاون اإلمنائي الـدويل، وتكـون قـادرة علـى حتفيـز القطـاع اخلـاص صـوب تقـدمي                      
  .االستثمار واالبتكار بغية استدامة إجراء حتوُّل يف نظام الطاقة

  
  متويل التنمية املستدامة    

ومثـة إقـرار    . أعـاله اسـتثمارات واسـعة النطـاق       تقتضي االستجابة للتحديات املذكورة       
وبوسـع آليـات التنميـة      . بأن من األمهية البالغـة الوفـاء بالتزامـات تقـدمي املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة                

املبتكرة أيضا أن تقدم مسامهات إىل البلدان النامية تـساعدها علـى تعبئـة مـوارد إضـافية كفيلـة                    
التمويــل املـستدام يف شـىت القطاعــات، ومنـها الزراعــة    ومثــة حاجـة إىل ضـمان   . بتمويـل التنميـة  

والغابـــات والطاقـــة والـــصحة والتعلـــيم، وكـــذلك يف شـــىت الـــشرائح االقتـــصادية، مـــن قبيـــل   
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، والبنية األساسية، واالبتكـار، يف البلـدان املتقدمـة النمـو               

الء اهتمـام خـاص بتمويـل املـشاعات العامليـة           كما أن هناك حاجـة إىل إيـ       . والنامية على السواء  
وُتظهـر  . ، والصحة العاملية  )من قبيل الغالف اجلوي، واحمليطات، والتنوع األحيائي، والغابات       (

هذه الدراسة أن تنفيذ االلتزامات الراهنة بإجناز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يقتـضي فعـال إنفاقـا                   
لدراسـة أيـضا التحـديات املاثلـة أمـام التمويـل فيمـا              وحتـدد ا  . إضافيا جوهريا من القطـاع العـام      

ــز فيهــا    ــة مــن جمــاالت التركي املــدن املــستدامة، واألمــن الغــذائي، وإجــراء حتــوُّل    : يتــصل بثالث
  .الطاقة يف
  

  إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يتطلب رفع مستوى اإلنفاق العام    
صادية علـى الـصعيد القطـري       ُيظهر الدليل املستخلص من مناذج شـىت القطاعـات االقتـ            

 يتطلـب رفـع   ٢٠١٥ من البلدان النامية أن إجناز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام             ٢٧يف  
أوال، جــرى يف إطــار ســياق . مــستوى اإلنفــاق العــام األويل إىل حــد كــبري يف البلــدان الناميــة  

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       تقييم التقدم احملرز صوب الوفاء ب      ”تسيري العمل على النحو املعتاد    “
. يف ظل النمو االقتصادي املتوقع، وأولويات اإلنفـاق العـام القائمـة، وسياسـات متويـل امليزانيـة                 

 املـؤدي إىل  ”املـسار الـصحيح  “ومشل سياق خط األساس املـذكور تقيـيم مـدى اتبـاع البلـدان        
اإلنفـاق االجتمـاعي يف     إجناز األرقام املستهدفة، مع مراعاة عدم استقامة خطـوط مـدى فعاليـة              

وخلـصت مجيـع الدراسـات الـسبع والعـشرين الـيت جـرت علـى                . إجناز تلك األرقـام املـستهدفة     
الــصعيد القطــري أنــه رغــم إمكــان حــدوث تقــدم جــوهري يف التنميــة البــشرية يف ظــل ســياق   

 مـن  ٢٠١٥اإلنفاق العـام الـراهن، فـإن بلـدين فقـط مهـا شـيلي وكوبـا سـيتمكنان حبلـول عـام             
 مبجموعة من األرقـام املـستهدفة يف جمـاالت إمتـام الدراسـة االبتدائيـة، وخفـض معـدالت            الوفاء

ــصرف         ــق ال ــشرب ومراف ــاه ال ــوافر مي ــدى ت ــات النفاســية، وتوســيع م ــال والوفي ــات األطف وفي
  .األساسية الصحي
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ــن يكــون           ــاد ل ــى النحــو املعت ــسيري العمــل عل ــا أن ت ــبني فيه ــيت ت ــسبة للحــاالت ال وبالن
ألهداف، جرى يف إطـار التحلـيالت فحـص عـدد مـن سـياقات الـسياسات ُرفـع                   إلجناز ا  كافيا
ظلها مستوى اإلنفاق العـام إىل احلـد املطلـوب إلجنـاز تلـك األهـداف يف الفتـرة بـني عـامي                        يف

  .٢٠١٥ و ٢٠١٠
وتبني أن الوفاء باألرقام املستهدفة احملددة للتنمية البـشرية يقـدر عليـه عـدد ضـئيل مـن                     
 من البلدان إىل رفع مستوى إنفاقها العام مبا يزيـد علـى نقطـتني مئـويتني                 ١٨سيحتاج  : البلدان

ومـن املقـدر أن     . أو أكثر من الناتج احمللي اإلمجايل قياسا علـى خـط أسـاس الـسياسات الراهنـة                
تبلغ نسبة اإلنفاق العام املطلوب للوفاء باألرقام املستهدفة يف البلدان حمل الدراسـة قرابـة سـبعة                 

  .من الناتج احمللي اإلمجايل، بل وأعلى من ذلك يف بعض احلاالتيف املائة 
وقد روعيت األزمة املالية العاملية يف عمليـة حتـديث لتلـك التحلـيالت عـن سـتة بلـدان                      

يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، مبقارنــة املؤشــرات االجتماعيــة يف ســياقيني مــن     
وتبني أنه سيتعني رفع االحتياجـات مـن اإلنفـاق          . وطهالسياقات، يف ظل هبوط النمو وعدم هب      

يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل سـنويا بـني                ٣،٤ و ١،٦ العام اإلضايف بنـسبة تتـراوح بـني       
 نتيجة هبوط النمو االقتصادي، وذلك زيادة على احتياجات اإلنفـاق           ٢٠١٥ و   ٢٠١٠عامي  

  .املقدرة لتلك البلدان الستة
الدراسـة، سـيتطلب تنفيـذ الـسياسات املـصممة للحـد مـن انبعاثـات                وحسب املبني يف      

وبــالنظر إىل القيــود . الكربــون، باعتمــاد مــصادر متجــددة للطاقــة، اســتثمارات إضــافية كــبرية  
الراهنة يف التمويل، قد يفضي اإلسراع خبطى توفري االستثمارات الالزمة للتنميـة املـستدامة إىل               

  .فوق طاقتهاأن تتحمل املالية العامة ما هو 
  

تــــستلزم التنميــــة املــــستدامة اتــــساق الــــسياسات الــــضريبية وعمليــــة توزيــــع       
  االستثمارات العامة

مثــة حاجــة إىل رســم سياســات متــسقة كفيلــة خبفــض حجــم غــازات الدفيئــة، وحتقيــق   
وتعــرض الدراســة الــدليل علــى أن فــرض ضــرائب علــى   . النمــو االقتــصادي والتنميــة البــشرية 

إذ إن الــسياسات . فيئــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو والناميــة قــد يكــون مفيــدا  انبعاثــات غــاز الد
الضريبية بوسعها لـيس فحـسب اإلسـهام يف احلـد مـن غـازات الدفيئـة، ولكـن أيـضا بوسـعها،                       
مقترنــة مــع جمموعــة مــن الــسياسات املتــسقة، تغــيري أمنــاط االســتهالك غــري املــستدام، وتــشجيع 

وقـد جـرى حتفيـز ثـالث مـن      .  من تكاليفهـا االقتـصادية احملتملـة       التنمية البشرية، ومعادلة بعض   
سياقات السياسات هبدف تبيان أن تلك احلالـة حمتملـة احلـدوث، باسـتعمال ثالثـة مـن البلـدان                    
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وقورنت هذه السياقات مع خط األساس الـذي ميثـل اسـتمرار      . النامية املستوردة للنفط كأمثلة   
  .٢٠٣٠رات اإلنفاق العام حىت عام النمو االقتصادي املتوقع حاليا ومباد

وُتظهر النتائج أن فرض ضرائب انفراديـة علـى أسـعار وقـود الـنفط الداخليـة سيفـضي                
إىل هبــوط اســتهالك ذلــك الوقــود يف املراحــل املتوســطة وبوجــه خــاص يف املراحــل النهائيــة يف  

ط انبعاثــات ومــن احملتمــل هبــو. البلــدان الثالثــة، مــع افتــراض تــساوي مجيــع العناصــر األخــرى 
الكربون على إثر ذلك، وسُتفرض عقوبات علـى الـصناعات الـيت تـورد بـضائع ُيـستخدم فيهـا                    

ويف واقع األمر، من احملتمل أن يتـأثر النمـو          . النفط بكثافة إىل السوق احمللي ومن أجل التصدير       
  .يف الناتج احمللي اإلمجايل بشكل سليب

ــضرائب اجل      ديــدة لــصاحل االســتثمار يف البنيــة    ويف املقابــل، إذا ُخصــصت عائــدات ال
األساسية العامة، أو توسيع نطاق تقدمي خدمات التعليم، بدال من اسـتعماهلا يف خفـض العجـز                 
يف امليزانية، سُتعوَّض اخلسارة يف الناتج جزئيا، ورمبا كليا يف بعض احلـاالت، أساسـا ألن تلـك         

ة تــوافر البنيــة األساســية العامــة أو ومــن شــأن زيــاد. االســتثمارات قــد حتفــز النمــو يف اإلنتاجيــة
  .العاملني احلاصلني على تعليم أفضل زيادة النمو يف اإلنتاجية فوق خط األساس

أيضا من شـأن توسـيع نطـاق البنيـة األساسـية العامـة أو تقـدمي خـدمات التعلـيم التـأثري              
ــشرية  ــة الب ــا يف التنمي ــد يــ   . إجيابي ــسياسات، ق ــسقة يف ال ــدخالت املت ــاب الت ــرض ويف غي ؤدي ف

ضرائب فحسب على استهالك النفط يف الوقود إىل خفض معدالت ارتقـاء التعلـيم االبتـدائي،                
  .حيث إن طلب األسر املعيشية على التعليم يقل مع هبوط النشاط االقتصادي

  
  سيتطلب متويل استدامة املدن تعاونا على عدة مستويات    

لوطنيـة هبـدف متويـل النمـو املـستدام      مثة حاجة إىل تعاون وثيق بني الـسلطات احملليـة وا       
ويف حــني أن املــدن يف حاجــة إىل رفــع مــستوى املــوارد املاليــة املقدمــة مباشــرة مــن    . يف املــدن

أسواق رأس املال، فإنه يـتعني هتيئـة آليـات الرقابـة املاليـة حبيـث تكـون جـاهزة لـضبط املخـاطر                        
لقروض غري التشغيلية مـن النظـام       حبيث ال تفضي استدانة احملليات إىل إفراط يف احلصول على ا          

  .املصريف أو تكبد احلكومة املركزية التزامات مالية هائلة
إن املدن األفقر حاال يف حاجة إىل التعاون الدويل وإىل موارد إضافية كي تقـوم بـدعم         

ــام،          ــل الع ــة اســتعمال النق ــوفري إمكاني ــوير القــدرات، وت ــا اخلــضراء، وتط األخــذ بالتكنولوجي
ويف . ة البنيان، واملياه والصرف الصحي، والكهرباء، والرعاية الـصحية، والتعلـيم        ومساكن متين 

حقيقة األمر إهنا مهمة ضـخمة تلـك الـيت تتعلـق بتمويـل االسـتثمار يف البنيـة األساسـية العامـة،                    
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يــشمل التكيــف مــع تغــري املنــاخ وختفيــف حدتــه، وهــو مــا يتطلــب دومــا مبــالغ كــبرية مــن   مبــا
  .ي ُتجىن مثاره أساسا يف األجلني املتوسط والطويلالتمويل األويل الذ

وحتتاج املدن األغىن سياسات تستهدف تشجيع الطاقة املتجددة وخفـض حجـم عـدم             
وتكتـسي التـدابري التنظيميـة أمهيـة يف حتديـد هياكـل األسـعار،               . الكفاءة والتبديد يف االستهالك   

ناعة، للقيـام علـى سـبيل املثـال، بإنـشاء           والضرائب، واإلعانات املقدمة إىل األسر املعيشية والص      
وميكن فرض أنـواع شـىت مـن الـضرائب هبـدف       . األحياء الصغرية احلجم، وإعادة مواءمة املباين     

سد الفجوة بني النفقات املالية وتكـاليف اخلـدمات الفعليـة الكفيلـة بتقليـل رسـوم النقـل العـام                     
  .على سبيل املثال

رية والغنية علـى الـسواء، توجيـه جـزء مـن التمويـل         ومن مث، يتعني، بالنسبة للمدن الفق       
  .جتاه معاجلة التحديات البيئية العاملية وسبل معيشة األجيال احلاضرة واملستقبلة

  
  قد يستتبع التمويل يف املدن استعمال جمموعة متنوعة وواسعة من األدوات    

ء إىل جمموعـة    إن استراتيجيات متويـل التنميـة املـستدامة يف املـدن قـد تـستوجب اللجـو                  
وقــد يكــون كــل مــن مــصارف الــسندات وجتميــع املــوارد مــن األدوات  . واســعة مــن األدوات

دون (وقــد جنحــت املــدن يف البلــدان الناميــة يف إصــدار ســندات . املفيــدة يف احلــد مــن املخــاطر
أيـضا  . هبدف متويل مشاريع شـبكات إمـدادات امليـاه واجملـاري          ) ضمانات من احلكومة الوطنية   

شراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص املـساعدة علـى مجـع األمـوال الالزمـة ملـشاريع                     بوسع ال 
ــة حمــدودة أمــام احلــصول علــى       ــوفري إمكاني ــة، مــع ت ــدان النامي ــة األساســية، خاصــة يف البل البني

وقد اسـُتعملت الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف متويـل                . االئتمانات الطويلة األجل  
وبوسع املدن أيضا رفـع قيمـة األراضـي هبـدف           . ة للطاقة وضبط النفايات   إنتاج مصادر متجدد  

متويل البنيـة األساسـية، إمـا عـن طريـق بيـع صـريح لألراضـي بـاملزاد العلـين أو إصـدار صـكوك                          
ومــن شـأن تلــك األدوات أن تــدر رأس املـال التمهيــدي املطلــوب   . إجيـار لرفــع قيمـة األراضــي  

بيــد أن أدوات متويــل األراضــي . تثمار يف البنيــة األساســيةلتغطيــة التكــاليف الالزمــة لبــدء االســ
  .تتطلب نسبيا وجود مؤسسات قوية وفعالة وإطر قانونية معدة إعدادا جيدا

. وقد تكون مصادر التمويل على درجات متفاوتـة مـن االسـتقرار وإمكانيـة التنبـؤ هبـا                   
تواجــه هبوطــا يف أوقــات إذ إن فــرض الــضرائب املرتبطــة بأربــاح األعمــال التجاريــة، الــيت قــد  

األزمــات، ُيحــدث خمــاطر أكــرب مــن خمــاطر فــرض الــضرائب علــى العقــارات، ألن العائــدات      
  .احملصلة من الضرائب األخرية أكثر استقرارا وأيسر يف إمكانية التنبؤ هبا
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  يتطلب تطوير الزراعة استثمارات ضخمة    
لية والصناعات املنبثقة عنـها     قُدرت االحتياجات من االستثمارات الالزمة للزراعة األو        

) ٢٠٠٩أسـعار عـام   (ترليون دوالر بـدوالرات الواليـات املتحـدة     ٩،٢ يف البلدان النامية مببلغ   
  .٢٠٥٠ إىل عام ٢٠٠٧-٢٠٠٥على مدار فترة األربع واألربعني عاما من الفترة 

ــتثمارات أعلــى إىل الزراعــة األوليــة، وخاصــة           ــاك عقبــات حتــول دون تقــدمي اس وهن
ــ ــصغريةامل ــد مــن وراء       . زارع ال ــق عائ ــة حتقي ــن إمكاني ــة م ــة اخلــدمات العام ــل عــدم كفاي ويقل

ومثــة مــسألة أخــرى تــرتبط بعــدم وجــود حــوافز ســعرية   . االســتثمارات املقدمــة مــن املــزارعني 
مقدمة إىل صغار املنتجني، ال سيما لدى وجود قيود على أسعار املنتجات الغذائية اليت ختفـض                

ومثـة مـسألة ثالثـة هـي عـدم إمكانيـة حـصول أصـحاب                .  صاف من ورائها   إمكانية حتقيق عائد  
  .احليازات الصغرية على التأمني الرمسي الذي حيميهم من املخاطر

  
  مثة حاجة مستقبال إىل االستثمارات من القطاع اخلاص    

مثة حاجة إىل االستثمارات اخلاصة يف الزراعة، خاصـة االسـتثمارات اخلاصـة الدوليـة،                 
ن شأهنا أن تؤدي دورا مهما يف دفع اإلنتاجية إىل األمام وضمان األمـن الغـذائي، لـدى    واليت م 

بيد أن زيادة التـأثري اإلجيـايب الناشـئ عـن تلـك             . توجيهها إىل الوفاء باالحتياجات االستراتيجية    
االستثمارات تقتضي أن ترسم احلكومات السياسات وتـسن التـشريعات الكفيلـة بتهيئـة منـاخ                

فعلى سبيل املثال، من شـأن تقـدمي        . ر أكرب على توفري استثمارات شاملة ومستدامة      يساعد بقد 
احلوافز املباشرة، من قبيل احلوافز الضريبية، تـشجيع االسـتثمار الـذي يـدعم مباشـرة أصـحاب                  

أيضا قد يقود إبرام العقود الزراعية إىل توفري اسـتثمار إجيـايب، لـدى              . احليازات الصغرية احملليني  
  .صغار املزارعني على التفاوض بشأن العقود وتسوية املنازعاتمساعدة 
ومــن الواضـــح أن املــصادر العامـــة ال تكفــي وحـــدها الوفــاء باالحتياجـــات يف هـــذه       
ومثة حاجة ألن يضمن اإلطار املوضوع لتمويـل التنميـة املـستدامة كفالـة التمويـل مـن          . امليادين

وقـد هـبط    . د الـوطين واإلقليمـي والـدويل      مصادر القطاعني العام واخلاص على كل مـن الـصعي         
االستثمار الطويل األجـل، مبـا يف       : التمويل يف جماالت بالغة األمهية بالنسبة للنمو املستدام وهي        

ــة األساســية وتطويرهــا وإجــراء البحــوث بــشأهنا، واالســتثمار يف القطاعــات      ذلــك متويــل البني
احلجــم واالبتكــارات؛ ومتويــل   األكثــر خطــورة، مــن قبيــل املؤســسات الــصغرية واملتوســطة       

  .الدويل التعاون
وعالوة على ذلـك، فـإن اإلطـار الـزمين الطويـل األمـد الـضروري لالسـتثمار يف البنيـة                   

األساســية خــارج عــن إطــار معــايري كــثري مــن املؤســسات االســتثمارية، حــىت تلــك الــيت تقــدم    
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 الطويــل األجــل وبوجــه خــاص تثــور مــسألة األفــق الــزمين  . ”الطويلــة األجــل“ االســتثمارات
لالســتثمار يف مــشاريع البنيــة األساســية الالزمــة خلفــض حجــم الكربــون، بــسبب خمــاطر أعلــى  

وعمومـا، لـيس بوسـع تكنولوجيـات        . وقدر أقل من العوائد املتوقعة على مدار مسار املـشروع         
ــتغري ذلــك مــا مل      خفــض حجــم الكربــون منافــسة التكنولوجيــات القائمــة، ومــن احملتمــل أال ي

ــضمن  ــثريا، التكــاليف اجملتمعيــة الناشــئة عــن اســتعمال         تت أســعار الــسوق، إىل مــدى أبعــد ك
، اليت ينتج عنـها مـستويات مرتفعـة مـن انبعاثـات غـاز الدفيئـة وغريهـا                   ”التكنولوجيات الُبنيَّة “

  .من املخاطر البيئية
  

تتطلب التنميـة املـستدامة مـستقبال اسـتثمارات ضـخمة مـن العناصـر الفاعلـة يف                     
   اخلاص الدويلالقطاع
ســيتعني أن يــأيت قــدر كــبري مــن االســتثمارات الــضرورية إلجنــاز التنميــة املــستدامة مــن   

مصادر خاصة، وهو ما سيعتمد مع ذلك على مدى توافر األموال العامة الالزمة ملواكبـة تلـك           
االســتثمارات، مــن خــالل تقــدمي الــضمانات أو وضــع التنظيمــات أو كليهمــا مبــا يكفــل تــدفق  

لذا سيتعني اجلمع بني التمويل العام، ووضـع التنظيمـات، والتمويـل املقـدم              . ات مستقبال العائد
  .من القطاع اخلاص، استنادا إىل اخلصائص احملددة اليت تتسم هبا األصول املنشأة حديثا

وستكون مثة حاجـة إىل وضـع إطـار متويـل التنميـة املـستدامة املـدعم ببيئـة مالئمـة مـن                       
دين الوطين والدويل، وبتجديد االلتزامـات إزاء تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة             السياسات على الصعي  

كما أن هنـاك حاجـة ألن يتـضمن ذلـك اإلطـار مبـادرات يف جمـال الـسياسات كفيلـة                      . الرمسية
بتدخيل العوامل اخلارجيـة، وحتـسني تطـابق احلـوافز املقدمـة إىل القطـاع اخلـاص مـع األهـداف                     

ومن املهـم للغايـة وجـود اتـساق         .  التصدي للتحديات العاملية   العامة، وبذل جهود مالية صوب    
بني السياسات إزاء شىت املبادرات على كل مـن الـصعيد الـداخلي واإلقليمـي والـدويل، حيـث                   
إن االتفاقــات الدوليــة واإلقليميــة بــشأن الــسياسات حتــدد شــكل االســتراتيجيات الوطنيــة، ويف 

  . يتجزأ من اإلطار الدويل واإلقليميالوقت ذاته تشكل السياسات الوطنية جزءا ال
  


