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البند ٨ من جدول األعمال املؤقت* 
   األحداث التشاركية 

  املياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي 
حمصلة الورقات اإلطارية للفريق العامل املعين باملياه والطاقـة والصحـة والزراعـة 

  والتنوع البيولوجي 
اقترح األمني العام اإلسهام مببادرة املياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجــي 
(مبادرة ويهاب) يف األعمال التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. وـدف هـذه 
ـــة الرئيســية اخلمســة املتمثلــة يف امليــاه والطاقــة  الورقـة إىل تركـيز العمـل يف اـاالت املواضيعي
والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، وإعطاء قوة دفع هلذا العمل. وهـذه اـاالت هـي جـزء 
ال يتجزأ من ج دويل متماسك إزاء تنفيذ التنمية املستدامة، كما أا من بني املسـائل الـواردة 

يف مشروع خطة تنفيذ مؤمتر القمة. 
ـــرار اجلمعيــة العامــة ١٩٩/٥٥ الــذي قــامت  وتسـتجيب مبـادرة (ويـهاب) جزئيـا لق
مبوجبه بإناطة والية بالعملية التحضريية ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. وتقـرر مبوجـب 
القرار أيضا أن يركز مؤمتر القمة على ااالت اليت حتتاج إىل مزيد مـن اجلـهود لتنفيـذ جـدول 
ـــة  أعمــال القــرن ٢١، وأن تركــز القــرارات العمليــة املنحــى يف تلــك اــاالت علــى مواجه
التحديات واغتنام الفرص. وشجعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أيضـا يف قرارهـا ٢٢٦/٦٥ 
املتعلق مبؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة القيـام مببـادرات جديـدة تسـهم يف التنفيـذ الكـامل 
جلدول أعمال القرن ٢١ وغريه من النتائج اليت متخض عنها مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة 
والتنميـة مـن خـــالل تعزيــز االلتزامــات علــى مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك إعــادة تنشــيط 
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االلتزامات والشراكات العاملية، فيما بني احلكومات، وبني احلكومـات مـن جهـة واموعـات 
الرئيسية من جهة أخرى. 

وعندما اقترح األمني العام مبادرة (ويهاب) إسهاما منه يف األعمـال التحضرييـة ملؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة، سعى يف ذلك إىل حتديـد تلـك اـاالت الـيت ميكـن مـن خالهلـا 
حتقيـق تأثـري علـى أوسـع وأمشـل نطـاق مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر وحتقيـــق أهــداف التنميــة 
املسـتدامة يف الوقـت ذاتـه. وترتبـط هـذه اـاالت أيضـا ارتباطـا قويـا بتحقيـــق هــدف التنميــة 
لأللفية واملتمثل يف ختفيض نسبة الفقر إىل النصف حبلول عـام ٢٠١٥، ممـا سـيوفر إطـار عمـل 

مهما للتنفيذ والعمل أثناء متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
ـــد األخــري، قــامت مؤمتــرات دوليــة عديــدة مبناقشــة اخلطــوات الالزمــة  وخـالل العق

للتعجيل يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ واالتفاق على تلك اخلطوات. 
ونوقـش موضـوع امليـاه علـى الصعيـد احلكومـــي الــدويل يف الــدورة السادســة للجنــة 
التنميـة املسـتدامة يف عـام ١٩٩٨، ومت التوصـل إىل توافـق يف اآلراء علـى نطـــاق واســع بشــأن 
مسـائل رئيسـية متصلـة بامليـاه. وقـامت االجتماعـات الدوليـة األخـــرية املعنيــة بامليــاه (املنتــدى 
العاملي الثاين للمياه يف الهاي عام ٢٠٠٠ واملؤمتر الـدويل للميـاه العذبـة يف بـون عـام ٢٠٠١) 
بـدور منتديـات مهمـة للحـوار بـني أصحـاب املصلحـــة املتعدديــن ومتخضــت عنــها توصيــات 
جديدة بشأن كيفية التصـدي للتحديـات املـتزايدة املتعلقـة بامليـاه. ورغـم أنـه ال يوجـد هيكـل 
حكومي دويل عاملي شامل للمياه، فإن هنـاك عمليـة ديناميـة للغايـة علـى مسـتوى اخلـرباء غـري 
احلكوميني تتمثل يف حتسني التفهم والتعاون الدوليني يف جمال املياه ألغراض التنميـة املسـتدامة. 
وتقـود هـذه اجلـهود حكومـات خمتلفـة والقطـاع اخلـاص وأعضـاء اتمـــع املــدين، فضــال عــن 
األعمـال الـيت تقـوم ـا شـىت الكيانـات التابعـــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اهليئــات 
ـــاه  اإلقليميـة واحلكوميـة الدوليـة، وعـدة جمموعـات منظمـة مثـل الـس التعـاوين إلمـدادات املي
والصرف الصحي، وشركات املياه العاملية، والتحـالف اجلنسـاين وحتـالف امليـاه، وجملـس امليـاه 

العاملي، وغري ذلك من اهليئات. 
ويف جمـال الطاقـة، نشـأ يف اآلونـة األخـرية توافـق حكومـي دويل عـاملي صريـح. وبنــاء 
علـى واليـة اجلمعيـة العامـة يف دورـــا االســتثنائية التاســعة عشــرة الســتعراض وتقييــم تنفيــذ 
التزامات ريو يف عـام ١٩٩٧، كرسـت جلنـة التنميـة املسـتدامة دورـا التاسـعة ملسـائل الطاقـة 
والنقل والغالف اجلوي. وتشـكل نتـائج مداوالـا حـىت اآلن االتفـاق العـاملي يف جمـايل الطاقـة 
والتنمية املستدامة. ولكـن هنـاك عـددا مـن الوثـائق أو االتفاقيـات الرئيسـية الـيت حتظـى بتوافـق 
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اآلراء تتضمــن توصيــات أو أحكامــا ذات صلــة جبــدول أعمــال �الطاقــة ألغــــراض التنميـــة 
املستدامة�. 

وكان موضوع الصحة أحد املواضيع الرئيسية ملؤمتر القمة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة 
ومؤمتر قمة األلفية، وقد اتفق زعماء العامل يف مؤمتر القمة العاملي لأللفية علـى أهـداف مرتبطـة 
بزمـن حمـدد لتحقيقـها حبلـول عـام ٢٠١٥. وحـددت هـذه االجتماعـات الدوليـة عـدة مســائل 
وحتديـات رئيسـية، وزادت مـــن تركيزهــا علــى ضــرورة حتســني األوضــاع الصحيــة للفقــراء 
والضعفاء. وتناولت مؤمتـرات أخـرى خـالل العقـد املـاضي أيضـا عالقـات مهمـة بـني الصحـة 
والبيئـة. وهـي تـتراوح بـني تلـك الـــيت ــدف إىل اإللغــاء التدرجيــي للمــواد املســتنفدة لطبقــة 
ـــات  األوزون وتلـك الـيت تتعلـق بالنفايـات اخلطـرة واملـواد الكيميائيـة ومبيـدات اآلفـات وامللوث

العضوية الثابتة. 
ويف جمال الزراعة، مت التوصل إىل عدة اتفاقات ومعاهدات وبروتوكـوالت تؤثـر علـى 
اجلـانب الزراعـي، إمـا مـن خـالل املطالبـة بـإجراء ختفيـض جـذري لعـدد الفقـراء واألشـــخاص 
ـــة بفتــح األســواق  الذيـن يعـانون مـن نقـص التغذيـة حبلـول عـام ٢٠١٥، أو مـن خـالل املطالب
أو باالتفــاق علــى نظــام جتــاري دويل أكــثر إنصافــــا يف جمـــال الزراعـــة؛ أو، أخـــريا، جلعـــل 

الزراعة أكثر استدامة. 
ـــالتنوع البيولوجــي، وضعــت سلســلة مــن االتفاقــات البيئيــة املتعــددة  وفيمـا يتعلـق ب
األطـراف. وتتمثـل املعـاهدة الشـاملة الرئيسـية املتعلقــة بــالتنوع البيولوجــي يف اتفاقيــة التنــوع 
البيولوجي اليت تضم ١٨٣ طرفا. وهناك معاهدات عامليـة أخـرى متثـل صكوكـا رئيسـية أيضـا 
للتعـامل مـع أبعـاد حمـــددة للتنــوع البيولوجــي. واالتفاقيــات األوثــق ارتباطــا باتفاقيــة التنــوع 
البيولوجـي هـي اتفاقيـة رامســـار لألراضــي الرطبــة، واتفاقيــة بــون حلفــظ األنــواع املــهاجرة، 
ـــها، واتفاقيــة الــتراث العــاملي، واتفاقيــة مكافحــة التصحــر،  واالتفاقـات اإلقليميـة املتفرعـة عن
واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض. إضافـة إىل ذلـك، 
هناك عدد من املعاهدات، واألقاليم، واموعـات احملـددة مـن األنـواع أو النظـم اإليكولوجيـة 

املهمة. 
وقد حتقق الكثري مـن هـذه االتفاقـات وااللتزامـات الرئيسـية يف جمـاالت امليـاه والطاقـة 
والصحـة والزراعـة والتنـوع البيولوجـي منـذ مؤمتـر القمـــة يف ريــو وخــالل عقــد التســعينات. 
ومل يكــن ســبب عــدم إحــراز تقــدم يف القضــاء علــى الفقــر ووضــــع حـــد لتدهـــور النظـــام 
اإليكولوجي هو عدم وجـود اتفاقـات ومعـاهدات. وعلـى غـرار عقـد التسـعينات الـذي كـان 
مبثابة عقد للتأمل والتشخيص والبحث عن احللول، وااللـتزام مبواجهـة التحديـات، فـإن العقـد 
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ـــم علــى اختــاذ إجــراءات وتنفيذهــا.  الـذي سـيتلو مؤمتـر القمـة ينبغـي أن يصبـح عقـدا للتصمي
وبعد عشر سنوات من مؤمتـر ريـو، بـات العـامل حيتـاج إىل أطـر عمـل عمليـة الختـاذ إجـراءات 
وتنفيذها – واألهم من ذلك، فإنه حيتاج إىل أن يتحلى باإلرادة السياسية وأن يؤمن مـا يكفـي 
من املوارد املالية لتنفيذها. كذلك فإن التركيز علـى جمـاالت امليـاه والطاقـة والصحـة والزراعـة 
والتنوع البيولوجي يتيح فرصة إلحراز تقـدم فيمـا يتعلـق ببعـض أكـثر االحتياجـات واملشـاكل 
إحلاحا للفقراء يف البلدان النامية. وفيما يلي بعـض أبـرز املسـائل والتحديـات الرئيسـية يف كـل 

من هذه ااالت، فضال عن أهم جماالت العمل. 
 

املياه 
ال تـزال مـوارد امليـاه يف بلـدان كثـرية مـوارد هشـة، وذلـك بسـبب سـوء إدارة املــوارد 
أكثر من شح املياه فعلياً. والتدابري املتخذة لتشـجيع االسـتخدام املسـتدام للميـاه ليسـت تدابـري 
مرضية. إذ إن حنو ١,٢ بليون نسمة ال يزالون غـري قـادرين علـى احلصـول علـى ميـاه الشـرب 
املأمونة، و ٢,٤ بليون نسمة ال حيصلون على ما يكفي مـن خدمـات الصـرف الصحـي. ومثـة 
حنو مليوين طفل ميوتون سنويا من أمراض متصلة باملياه. ويف بعض أكـثر البلـدان فقـرًا، ميـوت 
طفل من أصل مخسة أطفال قبل أن يصل إىل سن مخس سنوات بسبب أمراض معديـة متصلـة 
باملياه بصورة رئيسية وناشئة عن عدم توفر ما يكفـي مـن امليـاه، مـن ناحيـة الكميـة والنوعيـة. 
ويف أي وقـت مـن األوقـات، يشـغل نصـف أسـرة املستشـفيات يف العـامل مرضـى يعـــانون مــن 
أمراض منقولة باملياه. وأدت أمراض اإلسهال، النامجة عن االفتقار إىل ما يكفـي مـن خدمـات 
املياه والصرف الصحي، خالل السنوات العشر املاضية، إىل وفاة عـدد مـن األطفـال يزيـد عـن 
مجيع عدد الناس الذين قضوا حنبهم من جراء الرتاعات املسلحة منذ احلرب العاملية الثانيـة. لـذا 
فإن توفري مياه الشرب املأمونة وخدمــات الصـرف الصحـي إىل أكـثر مـن بليـون نسـمة خـالل 

العقد املقبل ال يزال ميثل أهم التحديات خطورة اليت تواجه البشرية اليوم. 
وأخذ تلوث موارد املياه يف االزدياد يف أماكن كثـرية وأوجـه الكفـاءة يف توزيـع امليـاه 
واستعماهلا منخفضة يف كل من شـبكات الـري واإلمـداد بامليـاه يف املنـاطق احلضريـة. وحبلـول 
عام ٢٠٠٥، سيتضاعف عدد السكان يف املدن يف البلدان النامية عـن عددهـم اليـوم وسـيصل 
إىل ٤ باليني نسمة. ولسوء احلـظ، فـإن برامـج الصـرف الصحـي وامليـاه علـى الصعيـد العـاملي 
ليسـت مـــهيأة ملواكبــة حتــرك الســكان وازديــاد عددهــم. وأخــذ إيصــال اخلدمــات بواســطة 
الشبكات احلالية إلمداد املياه يتدهـور بصـورة مـتزايدة. وليـس للكثـري مـن البلـدات واملـدن يف 
البلدان النامية شبكات لتوزيع املياه باألنابيب يعتمد عليها، واإلمداد باملياه معرض لالنقطـاع، 

وترتفع معدالت تسرب املياه وال يعرف مكان التوصيالت. 



02-530395

A/CONF.199/L.4

ـــيما النســاء  ويؤثـر التنـافس املـتزايد علـى امليـاه علـى الفقـراء أكـثر مـن غـريهم، وال س
والفتيات الالئي ميشني مسافات أطول حبثا عن املياه لتلبية أبسط احتياجات أسـرهم املعيشـية. 
ويف أفريقيا، تنفق النساء والفتيات ما مقداره ثالث ساعات يوميا جللب املياه، وهـذا الصـرف 
للطاقـة يزيـد عـن ثلـث اسـتهالكهن للطعـام يوميـا. ويتكـرر هـذا النمـــط يف املــدارس: فعندمــا 
تكون هناك حاجة للمياه، فإن الفتيات هن الالئي يرسـلن جللبـه، فيصرفـن بذلـك وقتـا إضافيـا 
بعيدًا عن دراستهن ولعبهن. وعندما ميرض أفراد األسرة، ويكون مرضهم على األغلـب نامجـاً 
عن أمراض تتصل باملياه، فإن الفتيات هن الالئي يبقني يف البيـت علـى األرجـح لالعتنـاء ـم. 
ـــيؤدي إىل زيــادة كبــرية يف الوقــت املتــاح  لـذا فـإن توفـري ميـاه يف مكـان أقـرب إىل املنـازل س

لألمهات للعناية بأطفاهلن والفتيات للدوام يف املدارس. 
ويف البلدان اليت أصيبت بأضرار خطرية نتيجة جفاف أو تدهور األراضي أو التصحـر 
أو الفيضانات – وكل هذه الظواهـر يف ازديـاد بسـبب تغـري املنـاخ والتنـوع وبسـبب األنشـطة 
البشرية أيضا – فإن الفقراء هم األكثر تعرضـا لـألذى وأول الضحايـا يف أحيـان كثـرية، ألـم 
يعتمدون اعتمادًا كبريًا على املوارد من األراضي واملياه لتأمني قوت يومهم. وال تـزال إنتاجيـة 
امليـاه يف الزراعـة منخفضـة، وتعيـق اجلـهود املبذولـة لتوليـد الدخـل وحتقيـق النمـــو االقتصــادي 
والتنميـة املسـتدامة. وأســـفر وجــود عنــاصر ســامة يف امليــاه – كــالفلوريد يف اهلنــد والصــني، 

والزرنيخ يف املياه اجلوفية يف بنغالديش – عن أخطار جدية دد الصحة العامة. 
وخـالل العقديـن املـاضيني، ازداد عـدد وحجـم الكـوارث املتصلـة بامليـاه زيـادة كبــرية 
بسبب تغري املناخ والتنوع وبسبب ازدياد الطلب الناجم عـن النمـو العشـوائي مـن غـري حسـن 

إدارة العرض. 
وعندمـا تقـوم احلكومـات للتصـدي ملسـائل امليـــاه وارتباطاــا املعقــدة، فإــا أخــذت 
تعتمــد بصــورة تدرجييــة مبــادئ أطــر اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه والــيت تتضمــن سياســــة 
واستراتيجيات وقوانني إدارة املياه الوطنية؛ وشبكة معلومات؛ وسيناريوهات التوزيـع وخطـط 
العمل، إما على الصعيد الوطين أو على صعيد احلوض؛ وآليـات تنسـيق ومتويـل ورصـد لتنفيـذ 
اخلطط؛ وآليات احلكم لكفالة الشفافية واملساءلة؛ ومنظمة واحدة مسؤولة عن الشـيء برمتـه. 
وبـدون مثـل هـذا اإلطـار، ستسـتمر الرتاعـات علـى مـوارد امليـاه احملـدودة غـــري املضمونــة بــني 
املستعملني يف املناطق الريفية والصناعية واحلضرية. ولسوء احلظ فـإن البلـدان تباطـأت يف تبـين 

مبادئ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه. 
وال تـزال املـوارد املاليـة مـن أكـثر القيـود حـدة. إذ إن مشـاريع البـىن التحتيـة يف جمــايل 
املياه والصرف الصحي هي عادة مشاريع حتتاج إىل رأس مال كبري. ويرى الكثري مـن البلـدان 
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النامية أن تدفق املساعدة املالية من البلـدان الغنيـة واملؤسسـات املتعـددة األطـراف اتسـم ببـطء 
أشد مما يفرضه حجم األزمة. 

ولكـن رغـم بـطء التقـدم احملـرز، فـإن إمـدادات امليـاه وصلـت خـالل السـنوات العشــر 
املاضيـة، إىل حنـو ٩٠٠ مليـون شـخص ووصلـت متديـدات الصـرف الصحـي إىل ٩٨٥ مليــون 
شخص. ويف الكثري من البلدان، بدأ دور احلكومات يتحول من دور مقدم خدمــات إىل جهـة 
توفـر البيئـة التمكينيـة لـإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه واجلهـة املنسـقة للكثـري مـــن االســتثمارات 
الضروريـة يف قطـاع امليـاه. وازداد إدراك اتمعـات احملليـة لـألدوار الـيت ميكـن أن تقـوم ـــا يف 
اإلدارة الالمركزية ملوارد املياه. وازداد إدراك القطاعني العام واخلاص لضـرورة تشـكيل أنـواع 

جديدة من الشراكات ملواجهة التحديات املعقدة. 
وشغل موضوع املياه أمهية رئيسية يف صياغة أهداف التنمية األلفيـة بسـبب دورهـا يف 
توليد النمو االقتصادي وختفيف حدة الفقر، وحتقيق األمن الغذائي وحتسني األوضاع الصحيـة 
البيئية ومحاية النظـم اإليكولوجيـة. ورمبـا أكـثر مـن أي قطـاع آخـر، فـإن االسـتخدام املسـتدام 
ـــذا الســياق، كــانت متــس مجيــع املواضيــع  للميـاه، وإمـدادات امليـاه والصـرف الصحـي، يف ه
الرئيسية جلدول أعمال التنمية: أي ختفيف حدة الفقر وقابليـة البيئـة لالسـتدامة، والنمـو الـذي 
يقـوده القطـاع اخلـاص، والتنميـة القائمـة علـى املشـاركة واحلكـم الرشـــيد. وهــذا ميثــل حتديــا 

هائالً. 
الفريق العامل املعين باملياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي يقـترح تسـعة 

جماالت للعمل: 
تأمني إمدادات مياه الشرب املأمونة  �
زيادة إمدادات مياه الشرب املأمونة  �

حتضري خطط العمل املتعلقة بإدارة املياه وتنفيذها  �
حتسني إنتاجية املياه يف الزراعة  �

صون الصحة البشرية  �
تعزيز عمليات التخطيط للتأهب ملواجهة الكوارث  �

تعبئة املوارد املالية  �
تعزيز القدرات املؤسسية والتقنية  �

محاية النظم اإليكولوجية املائية، مبا يف ذلك نظم املصبات والنظم البحرية  �
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وسيسـاعد إحـراز تقـدم يف هـذه اـاالت ال يف حتقيـق أهـداف التنميـة املتصلـة بامليـــاه 
فحسب، بل وسيساعد أيضاً يف حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف ختفيف حدة الفقر. 

الطاقة 
تعد خدمات الطاقة عنصرًا أساسياً من عناصر التنمية املستدامة. ويؤثر أسـلوب إنتـاج 
هذه اخلدمات وتوزيعها واستخدامها على األبعاد االجتماعية واالقتصاديـة والبيئيـة ألي تنميـة 
يراد حتقيقها. ويرتبط انعدام خدمات الطاقة احلديثة ارتباطاً وثيقا بالكثري من مؤشرات الفقـر، 
مثل سوء التعليم ونقص الرعاية الصحيـة واملشـاق املفروضـة علـى النسـاء واألطفـال. وتشـكل 
إمدادات الطاقة اليت ميكن االعتماد عليها علـى الصعيديـن احمللـي والوطـين عنصـرًا أساسـياً مـن 

عناصر االستقرار والنمو يف امليدان االقتصادي، وفرص العمل وحتسني مستويات املعيشة. 
ومن الواضح أن األمناط احلالية إلمداد الطاقـة واسـتهالكها هـي أمنـاط غـري مسـتدامة. 
إذ إن الكـهرباء مل تصـــل إىل ثلــث العــامل تقريبــا، ومــا وصــل منــها إىل الثلــث اآلخــر يتســم 
بالضعف. كما أن االعتماد على مصادر الوقود التقليديـة للطـهي والتدفئـة ميكـن أن تكـون لـه 
آثار خطرية على البيئة وعلى صحة الناس. عالوة على ذلـك، ال تـزال هنـاك فـوارق كبـرية يف 
مسـتويات اسـتهالك الطاقـة داخـل البلـدان وبـني بلـد وآخـر، علمـا بـــأن أغــىن شــعوب العــامل 
تسـتهلك قرابـة ٢٥ ضعفـاً مـن حجـم الطاقـة الـيت يسـتهلكها الشـخص الواحـــد باملقارنــة مــع 

الشعوب األكثر فقرًا. 
ويلـزم إنشـاء شـبكات إليصـال خدمـات الطاقـة احلاليـة لكـي تصبـــح الطاقــة أداة مــن 
ـــل منــوذج اإلمــداد احلــايل لكــي يركــز علــى إيصــال  أدوات التنميـة املسـتدامة. لـذا فـإن حتوي
خدمات الطاقة سيتطلب تعديالت أساسية يف السياسات العامـة بغيـة تشـجيع واعتمـاد الطاقـة 
املستدامة. ويتيح ازديـاد الطلـب يف البلـدان الناميـة علـى خدمـات الطاقـة فرصـة تارخييـة لتلبيـة 
الطلـب بوسـائل متوافقـة مـــع التنميــة املســتدامة. فــإذا اســتخدمت الطاقــة املتجــددة، واتســم 
استخدامها بالكفاءة فضال عن استخدام التكنولوجيـات التقليديـة النظيفـة علـى نطـاق أوسـع، 
مـع التركـيز علـى الشـبكات الالمركزيـة، فإنـه ميكـن جـين فوائـد ملصلحـــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعية ومحاية البيئة. 
وميكن أن تكون خدمات الطاقة احلديثة مدخال حيويا لتحسني وضع املـرأة يف البيـت 
واتمع. فاملرأة هي على األغلب اليت تطهو الطعام، لذا فـإن أطفاهلـا أكـثر عرضـة مـن غـريهم 
لتلوث اهلواء داخـل املـرتل نتيجـة الدخـان الـذي ينبعـث مـن مواقـد الطـهي. إضافـة إىل ذلـك، 
ـــة ألن مجــع  كلمـا أصبحـت مـواد الوقـود التقليديـة نـادرة، تسـحب الفتيـات عـادة مـن املدرس
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الوقود ونقله حيتاجان إىل وقت أطـول. وهلـذه األمـور تأثـري مـدى احليـاة علـى التعليـم وحجـم 
األسرة وسالمة املرأة وفرصها االقتصادية. 

ومل تصل الكهرباء اليوم إىل حنو ١,٧ إىل ٢ بليون إنسان يف العامل، ومعظمهم يعيـش 
ـــة. وهنــاك بليونــان آخــران ال حيصــالن إال علــى كميــة زهيــدة للغايــة مــن  يف املنـاطق الريفي
الكـهرباء. ويعتمـــد ثلــث ســكان العــامل علــى مــواد الوقــود التقليديــة – كــاحلطب والــروث 
واملخلفــات الزراعيــة – لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة مــن التدفئــة والطــهي. وســيحتاج تلبيـــة 
االحتياجـات املـتزايدة بسـرعة للجيـل احلـايل وأجيـال املسـتقبل يف البلـدان الناميـــة اســتثمارات 
رأمسالية كبرية. ويقدر بأن البلـدان الناميـة حتتـاج إىل اسـتثمار مـا مقـداره ٢ إىل ٢,٥ يف املائـة 

من إمجايل إنتاجها احمللي خالل العشرين سنة املقبلة لتحقيق الرخاء االقتصادي. 
ــــة  إن االبتكــار التكنولوجــي املفضــي إىل تطويــر واعتمــاد تكنولوجيــات طاقــة نظيف
ومتيسرة الثمن ال جيري بسرعة تكفي أو علـى نطـاق يكفـي لتلبيـة الطلـب املـتزايد يف البلـدان 
الناميـة. وهـذا االبتكـار ضـــروري ال ليســاعد فقــط يف توفــري خدمــات الطاقــة للنــاس الذيــن 
حيتاجون إليها بل ولوقف وختفيف حـدة اآلثـار السـلبية السـتخدام الطاقـة علـى البيئـة. فحـرق 
الوقود األحفوري يشـكل أكـرب مصـدر مـن مصـادر تلـوث اهلـواء املضـر بالصحـة، فضـال عـن 
كونـه مصـدرا رئيسـيا مـن مصـادر غـاز الدفيئـة. وتشـكل املواقـد الـيت حتـرق الفحـم واحلطـــب 
وغريمها من مواد الوقـود املكونـة مـن الكتلـة احليويـة مصـدرا مـهما آخـر مـن مصـادر التلـوث 
جبزيئيات يف املنازل الريفية. فالدخان املنبعـث مـن مواقـد الطـهي حيتـوي علـى كميـات خطـرة 
من مواد سامة وميكن أن تؤدي أيضا إىل مشاكل يف اجلهاز التنفسـي. وعلـى الصعيـد العـاملي، 
فإن أخطر املشاكل البيئية اليوم تتمثل يف الزيادة املطردة والطويلة األجل يف تركيز غاز الدفيئـة 

يف الغالف اجلوي، األمر الذي يتسبب يف تغيريات يف أمناط املناخ. 
وركزت جلنة التنمية املستدامة يف دورا التاسعة تركيزا صرحيا على الطاقــة واعـترفت 
بوضـوح بدورهـا البـالغ األمهيـة وبارتباطـها بأركـان الدعـم الثالثـة للتنميـــة املســتدامة: الركــن 
االجتمـاعي واالقتصـــادي والبيئــي. واســتنادا إىل النتــائج الــيت توصلــت إليــها تلــك الــدورة، 
ـــه اســتخدام الطاقــة ألغــراض التنميــة  بـات مـن املمكـن حتديـد التحديـات الرئيسـية الـيت تواج

املستدامة يف السنوات املقبلة. 
إمكانية الوصول: الوصول إىل خدمات الطاقة املتيسرة الثمـن علـى نطـاق واسـع هـو 
شرط ضروري ملواجهـة حتـدي اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة املتمثـل يف ختفيـض نسـبة النـاس الذيـن 
يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليـوم إىل النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥. وتواجـه املنـاطق 
الريفية حاليا أعظم حتد للحصول علـى هـذه اخلدمـات، رغـم أن هـذه املشـكلة، بوجـود اجتـاه 
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حاليـا حنـو التوسـع العمـراين يف البلـدان الناميـة، تـزداد حضـــورا يف اتمعــات الفقــرية األكــرب 
حجما داخل املدن وعلى أطرافها  

كفاءة الطاقة: ميكن أن تتاح فــرص اسـتخدام الطاقـة بكفـاءة يف مجيـع االسـتخدامات 
النهائيــة للطاقــة تقريبــا، ويف مجيــع القطاعــات واخلدمــات، وال تــزال هنــاك طاقــــات هائلـــة 
مل تستثمر. وتركز كفاءة االستخدام النهائي للطاقة على حتسني املعدات الـيت توفـر اخلدمـات، 
مثـل التدابـري الراميـة إىل جعـــل معــدات التدفئــة وتكييــف اهلــواء، واألدوات املرتليــة واإلنــارة 
واحملركات أكثر كفاءة. وباملقابل، فإن كفاءة استخدام الطاقة من جـانب العـرض تركـز علـى 
إدخال حتسينات على األداء تسفر عن توليد طاقـة أكـثر كفـاءة، وحتسـني العمليـات الصناعيـة 
والتوليد املشترك للطاقة ونظم استخالص الطاقة. وستساعد التدابري الراميـة لتحسـني الوصـول 
إىل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل وتنشيط األسـواق واملسـائل املؤسسـية علـى مواجهـة 

التحدي املتمثل يف كفاءة استخدام الطاقة. 
الطاقـة املتجـددة: إن تكنولوجيـات الطاقـة املتجـددة تعـد بتوفـري طاقـات هائلـة لتلبيـــة 
االحتياجات األساسية ولدعم عمليـة ختفيـف حـدة الفقـر والتنميـة املسـتدامة. ومثـة طائفـة مـن 
تكنولوجيـات الطاقـة املتجـددة املتوفـرة جتاريـا واربـة ميدانيـا، مبـا يف ذلـــك الطاقــة الشمســية 
واهلوائية واحلرارية وطاقة الكتلة احليوية، والطاقة املائيـة، ولكنـها ال تسـتخدم بعـد علـى نطـاق 
واسع يف سد النقص يف احلصول على خدمات الطاقـة. وهنـاك طـرق حديثـة تسـتخدم الكتلـة 
احليوية لتوفري الوقـود والكـهرباء ملواجهـة احتياجـات الريـف مـن الطاقـة وهـذه الطـرق واعـدة 
للغاية وتشكل جمـاال خصبـا لنقـل التكنولوجيـا إىل البلـدان الناميـة. ولإلسـراع يف إدخـال نظـم 
الطاقــة املتجــددة واعتمادهــــا، فـــإن هنـــاك مســـائل رئيســـية تتمثـــل يف زيـــادة الوصـــول إىل 
التكنولوجيات وختفيض تكاليفها. وسيكون حتسني التعاون اإلقليمـي والـدويل عـامال هامـا يف 

حتديد املداخل املناسبة لدعم توسيع استخدام الطاقة املتجددة. 
تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة: سيظل الوقـود األحفـوري اخليـار الرئيسـي 
لتوفري الطاقة يف العامل أمجع عندما ينظر إليه من حيث نســبته يف جممـوع إمـدادات الطاقـة علـى 
النطـاق العـاملي. ويتمثـل التحـدي يف كيفيـة اسـتخدامه بكفـــاءة أكــرب وكيفيــة ختفيــض آثــاره 
السلبية على البيئة على الصعد احمللـي واإلقليمـي والعـاملي. ومثـة إدراك بـأن عمليـة االنتقـال إىل 
تكنولوجيـات الوقـود األحفـوري األنظــف واألكــثر تطــورا شــرط ال بــد منــه لدعــم التنميــة 
ـــة، حيــث ســيؤدي ازديــاد الطلــب علــى  املسـتدامة. وهلـذا األمـر أمهيـة بالغـة يف البلـدان النامي
خدمـات الطاقـة وازديـاد عـدد السـكان إىل زيـادة الطلـب زيـادة كبـرية علـى تركيـب طاقـــات 
جديدة لتوليد الكهرباء وزيادة إمدادات الوقود النظيف. وينبغي أن تركِّز اجلهود على حتسـني 
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كفاءة حمطات توليد الطاقة الكهربائية، وزيادة الوصول إىل نظم الطاقة ومواد الوقود املتطـورة 
والبحث والتطوير يف هذا اال. 

الطاقــة والنقــل: يعتــرب النقــل – وهــو القطــاع األكــثر اســتهالكا للطاقــة -  أحــــد 
التحديات الرئيسية اليت تواجه التنميـة املسـتدامة. فـالنقل يسـبب التلـوث الـذي لـه آثـار سـلبية 
على البيئة على الصعد العاملي واإلقليمي واحمللي، ويضر بصحة اإلنسـان. وكثـريا مـا يستشـهد 
بـالوصول احملـدود إىل وسـائط النقـل كعـامل يســـهم يف الفقــر. والتحديــان الرئيســيان اللــذان 
يواجهان قطاعي الطاقـة والنقـل يتمثـالن يف اعتمـاد وقـود أنظـف علـى نطـاق أوسـع، وحتويـل 

وسائط النقل إىل أشكال أنظف وأكثر كفاءة. 
 

الصحة 
ـــة تعــوق التنميــة  سـوء الصحـة يسـبب نشـوء الفقـر واسـتدامته، ممـا خيلـق حلقـة مفرغ
االقتصاديـة واالجتماعيـة،كمـا يسـهم يف االســـتخدام غــري املســتدام للمــوارد وتدهــور البيئــة. 
ولذلك فإن جهود محاية صحة البيئة ينبغي أن ترتبط ارتباطا وثيقا بربامج محاية صحـة النـاس. 
وتربز العالقة بني الصحة والبيئة يف أوساط الفقراء أكثر من غريها، إذ إـم كثـريا مـا يعيشـون 
يف مستوطنات مزدمحة وغري آمنة، يف مناطق ريفية ال تصل إليها اخلدمات على حنـو كـاف أو 

يف أحياء فقرية على أطراف املدن. 
وعلــى الرغــم أن جــهودا متضــــافرة أدت خـــالل الســـنوات اخلمســـني األخـــرية إىل 
حتســينات ملموســة يف الصحــة البشــرية - إذ ارتفــع متوســط العمــر املتوقــع ارتفاعــا كبــــريا 
واخنفضـت معـدالت وفيـات الرضـع واألطفـال - غـري أن هـذه التحسـينات مل تصـل إىل مجيـع 
مناطق العامل بنفس القدر. وال يزال مليونا طفل دون سـن اخلامسـة  ميوتـون سـنويا مـن جـراء 
أمراض ميكن الوقاية منها بسهولة بواسطة اللقاحات املتاحـة حاليـا. ويف البلـدان الناميـة ميـوت 
٠٠٠ ٢٨ طفـل صغـري يف كـل يـوم. واإلصابـات التنفسـية احلـادة علـى رأس قائمـــة األســباب 
املؤديـة إىل مـوت األطفـال الصغـار اليـوم، إذ تتسـبب يف زهـاء مليـوين وفـاة. ويقتـل االلتــهاب 
الرئوي، وهو أشد هذه األمراض فتكا، عددا من األطفال أكرب مما يقتله أي مرض معـد آخـر. 
وتأيت أمراض اإلسهال يف املرتبة الثانية من بني أسباب مــوت األطفـال، إذ تـودي حبيـاة حـوايل 

مليون ونصف من صغار األطفال يف كل عام. 
وقد مت التحقق من األسـباب الرئيسـية للوفيـات املمكـن تفاديـها يف البلـدان املنخفضـة 
الدخـل: وتشـمل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، واملالريـا، والسـل، وأمـراض األطفــال 
املعدية، واألمراض النفاسية والظروف املالزمة للوالدة، ونقـص املغذيـات الدقيقـة، واألمـراض 
النامجـة عـن التدخـني. وال شـك يف أن التحسـينات يف هـذه اـاالت فقــط ســوف تــؤدي إىل 
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ارتفـاع الدخـل، وزيـادة النمـو االقتصـادي، واخنفـاض النمـو السـكاين - وهـي مجيعـــا عوامــل 
تسهم يف التنمية املستدامة. 

وتسبب األمراض املعدية والطُّفَيلية حوايل ٢٥ يف املائة من جمموع الوفيات، كما أـا 
من ضمن أكرب األمراض الفتاكة باألطفال والشبان البالغني، مبن فيهم كثـري مـن معيلـي األسـر 
وآباء األطفال أو أمـهام. ومتـس هـذه األمـراض، الـيت ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بـالظروف البيئيـة 

وبالفقر، حياة الفقراء بصورة غري متناسبة، ودد الصحة والتنمية االقتصادية بشكل خطري. 
كما أن التفشي السريع لألمراض غري املعديـة يـهدد التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة، 
كمـا يـهدد حيـاة وصحـة ماليـني السـكان. وتقـترن هـذه األمـــراض يف الغــالب بأمنــاط احليــاة 
واالســتهالك غــري الصحيــة (نظــم التغذيــة غــري الصحيــة، اخلمــول اجلســدي وتعــاطي التبـــغ 
والكحول) كما تقترن برداءة نوعية البيئة، ممـا يحمـل البلـدان عبئـا إضافيـا مـن األمـراض الـيت 
يتعني التصدي هلا - وهو عبء ليس يف ميزانياا الوطنية ما ال يكفي لتحمله وال تقـوى عليـه 
ـــغ دون وازع، فــإن عــدد الوفيــات  قطاعاـا الصحيـة الضعيفـة. وإذا اسـتمر تزايـد تعـاطي التب
النامجة عنه سوف يرتفـع إىل ثالثـة أضعـاف تقريبـا- مـن ٤ ماليـني سـنويا إىل ١٠ ماليـني يف 
غضون ٣٠ عاما. وحيدث أكـثر مـن ٧٠ يف املائـة مـن هـذه الوفيـات يف البلـدان الناميـة، كمـا 

تزداد نسبها بني النساء. 
ــاه  وتربـط الصحـة عالقـات وثيقـة بامليـادين األخـرى لنشـاط الفريـق العـامل املعـين باملي
والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجـي. وتسـهم األمـراض املنقولـة باملـاء إسـهاما كبـريا 
يف االعتـالل والوفيـات عامليـا. وحتـدث هـذه األمـــراض يف البلــدان علــى اختــالف مســتويات 
منوها، ويف مجيع املناطق، ويتحمل األطفال العـبء األكـرب، خاصـة يف البلـدان  الناميـة. وفيمـا 
يتعلـق بالعالقـات مـع الطاقـة، فـإن النتـائج البيئيـة لألمنـاط احلاليـــة لتوليــد الطاقــة واســتخدامها 
تستأثر بقسط كبـري مـن اآلثـار الصحيـة السـتخدام الطاقـة، ويرجـع ذلـك بصـورة أساسـية إىل 
تدهـور نوعيـة اهلـواء. وتوجـد كذلـك صـالت وثيقـة بـني الزراعـة والصحـة: فصحـة الســـكان 
تعتمد على ممارسة زراعة منتجة ومستدامة، وحتتاج الزراعة، لكي تستمر يف اإلنتـاج، إىل قـوة 
عاملة تنعم بالصحة. ويشكل نقص التغذية، مبعـىن عـدم كفايـة السـعرات احلراريـة، أحـد أهـم 

أسباب سوء التغذية، ويتسبب يف كثري من األحيان يف الوفاة املبكرة. 
ويشـكل الفقـر سـببا رئيسـيا مـن أسـباب نقـص التغذيـــة وســوء الصحــة؛ ويســهم يف 
انتشار األمراض وتدهور البيئة، ويضر بفعالية النظم الصحية، ويعوق اجلهود اهلادفـة إىل إبطـاء 
النمو السكاين. وتضر عوامل أخرى، مثل النمو السريع وغري املنظم للمدن والصناعــة، بنوعيـة 
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البيئـة املاديــة واالجتماعيــة، وقــد فــاقت قــدرة اهليــاكل الصحيــة األساســية علــى االســتجابة 
الحتياجات السكان. 

وبوسع التكنولوجيا اجلديدة تغيري النظم الصحيـة وحتسـني الصحـة. وميكـن أن تـؤدي 
إقامة شراكات أمنت ألغراض حتسني الصحة بـني القطـاعني اخلـاص والعـام واتمـع املـدين إىل 
تعزيز العمل املشترك لدعم حتسني الصحة. بيـد أن عـددا مـن العوامـل عرقلـت التقـدم يف هـذا 
اال إىل اليوم، منها نقـص االلـتزام السياسـي، واملـوارد البشـرية غـري الكافيـة، وضعـف النظـم 
ــل،  الصحيـة، وصعوبـة إجنـاز العمـل املشـترك بـني القطاعـات مـن أجـل الصحـة، ونقـص التموي

ونقص االستثمار يف البحث والتطوير فيما يتعلق بأمراض املنطقة املدارية. 
وقد جنحت بعض البلدان يف معاجلة هدف حتسني الصحة للجميع. ويوجـد عـدد مـن 

العناصر املشتركة بني تلك البلدان اليت لديها استراتيجيات وتدابري سياسية ناجحة: 
التركيز على األمراض، واألوضاع الصحية وعوامل التعرض للخطر، سـواء احلاليـة أو  �

املستقبلية، اليت دد التنمية املستدامة. 
التركيز على املُحددات األوسع نطاقا للصحة واملرض.  �

التركيز على حسن اإلدارة ونظم الصحة املستدامة.  �
إقامة شراكات مع القطاعات املعنية بالصحة وغري املعنية ا.  �

وقد تبين عند أول حتليل من نوعه للنظم الصحية، الذي أجرته منظمة الصحـة العامليـة، 
ــــق املـــوارد، والتمويـــل،  أن األداء يعتمــد علــى أربعــة عوامــل حيويــة: تقــدمي اخلدمــات، وخل
واإلشراف. وقد تبين أن العوامل التالية عوامل جوهرية يف حتسني النظم الصحية: توفـري الرعايـة 
الصحية اجليدة طوال حياة الشخص؛ الوقاية من األمراض واحتواؤها ومحاية الصحـة؛ التشـجيع 
على وضع الضوابط والتشـريعات الـيت تدعـم النظـم الصحيـة؛ إنشـاء نظـم للمعلومـات الصحيـة 
ـــى اســتخدام االبتكــار يف العلــوم والتكنولوجيــا املتعلقــة  وضمـان املراقبـة النشـطة؛ التشـجيع عل

بالصحة؛ بناء املوارد البشرية املتعلقة بالصحة واحملافظة عليها؛ وتأمني ما يكفي من املال. 
ويوصـي الفريـق العـامل املعـين بامليـاه والطاقـة والصحـة والزراعـة والتنـــوع البيولوجــي 

خبمسة جماالت عمل تتعلق بالصحة والبيئة: 
ختفيف حدة الفقر وسوء التغذية باستخدام األهداف اإلمنائية احملددة األجل لأللفية  �

حتسني الوصول إىل خدمات صحية قليلة الكلفة وفعالة، وختفيض معدل وفيات الرضع  �
واألطفال واألمهات أثناء النفاس باستخدام األهداف اإلمنائية احملددة األجل لأللفية 
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التحكـم يف األمـراض الكـربى والقضـاء عليـها باســـتخدام األهــداف اإلمنائيــة احملــددة  �
األجل لأللفية 

حتسني التخطيط للصحة والتنمية املستدامة  �
معاجلة الصالت بني الصحة والبيئة  �

حتسني القدرات على مواجهة املخاطر واالستعداد للكوارث فيما يتعلق بالصحة  �
 

الزراعة 
تلعب الزراعة دورا بالغ األمهية يف التنمية املستدامة ويف القضـاء علـى اجلـوع والفقـر. 
ويعيــش حــوايل ٧٠ يف املائــة مــن الفقــراء واجلــائعني يف البلــدان الناميــة يف املنــاطق الريفيـــة، 
ويعتمدون بصورة مباشرة أو غري مباشرة على الزراعة لكسب أرزاقهم. وميكـن لنمـو اإلنتـاج 
الزراعـي أن يحـدث اخنفاضـا سـريعا ودائمـا يف اجلـوع والفقـر، إذ إن إيـرادات املــزارع تــزداد 
عندمـا ترتفـع اإلنتاجيـة. وخـالل السـنوات الثالثـني املاضيـة، أدى ارتفـــاع اإلنتاجيــة الزراعيــة 
الناجم عن جناح البحث والتطوير يف امليدان الزراعي إىل زيادة إنتـاج الغـذاء يف البلـدان الناميـة 
مبقدار ثالثة أضعاف، وفاق نسبة النمو السكاين. وخالل نفس املدة، اخنفضت نسـبة السـكان 

الذين يعانون من نقص التغذية من ٣٥ إىل ١٧ يف املائة، واخنفض عدد الفقراء. 
وقد حتققت هذه النتائج علـى الرغـم مـن تقلـص كميـة األراضـي وامليـاه املتاحـة لكـل 
شخص، ولكنها كثريا ما أدت إىل استنفاد قاعدة املوارد الطبيعية أو تدهورها، ممـا كـان خيلـق 
تكـاليف مل يدركـها النـاس إال يف اآلونـة األخـرية.  ونتيجـة لذلــك فــإن الزيــادات يف اإلنتــاج 
الغذائـي وغـريه مـن أنـواع اإلنتـاج الزراعـي ينبغـي يف املسـتقبل أن تتـأتى بصـورة أساسـية مـــن 

استخدام مكثف بشكل مستدام وأكثر فعالية هلذه املوارد احملدودة، وخاصة املياه.  
ولكن هناك معوقـات شـديدة حتـول دون اسـتخدام النمـو والتكثيـف الزراعـي وسـيلة 

للحد بصورة مستدامة من اجلوع والفقر، ومن هذه املعوقات ما يلي: 
عـائق املـوارد الطبيعيـة: تقلصـــت مســاحة األرض الزراعيــة املتاحــة لكــل شــخص يف  �
البلدان النامية من ٠,٣٢ هكتار يف الفـترة ١٩٦١-١٩٦٣ إىل ٠,٢١ هكتـار خـالل 
١٩٩٧-١٩٩٩، ويتوقــع أن تنخفــض إىل ٠.١٦ حبلــــول عـــام ٢٠٣٠. ويف نفـــس 
الوقت، تسهم عدة عمليات يف تدهور نوعيـة مـوارد األرض. وتـآكل التربـة مسـؤول 
عن حوايل ٤٠ يف املائة مـن تدهـور األراضـي يف العـامل، بينمـا تضـرر مـا مقـداره ٢٠ 
إىل ٣٠ يف املائــة مــن األراضــي املرويــة يف البلــدان الناميــة بســبب التشــبع باملــــاء أو 
امللوحـة. ويدفـع الفقـر املدقـع أو اجلـوع النـاس إىل أراض هامشـية ونظـــم إيكولوجيــة 
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أكثر هشاشة تتسم بضغط اجلفـاف وقلـة خصوبـة األرض. وتباطـأ خـالل التسـعينات 
منـو املـردود، الـذي سـاهم بـأكثر مـن ٧٠ يف املائـة مـن زيـادة إنتـاج احملـــاصيل خــالل 

العقود األربعة األخرية ، وتزايد اإلجهاد البيئي. 
سوء حال البىن التحتيـة يف األريـاف: تواجـه املنـاطق الريفيـة يف أغلـب البلـدان الناميـة  �
تدهور البىن التحتية الريفية ومستويات غري كافيـة مـن اخلدمـات، ممـا يقلـل مـن قـدرة 
املنتجني الريفيني على التنافس خارج األسواق احمللية، وحيد من قدرم علـى الوصـول 
إىل املعلومـات اآلنيـة عـن السـوق. واملنـاطق الريفيـة تعوزهـا الطـرق واجلســـور ونظــم 
ـــويق  الــري الصغــرية احلجــم ومرافــق التخزيــن بعــد احلصــاد ومرافــق املعاجلــة والتس

واملستوصفات الصحية ومرافق الكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية. 
سوء تسيري األسواق املالية الريفية: حتتاج األسر املعيشية الريفيـة يف البلـدان الناميـة إىل  �
نظام مايل ريفي متكامل، يسمح لصغار املدخرين باالدخار بيسـر وبكلفـة منخفضـة، 
ويوفـر التـأمني واالئتمانـات. ولألسـف فـإن هـــذه االحتياجــات قلمــا تســد. ونتيجــة 
لذلك، يواجه الفقراء صعوبة يف التعامل مع املخاطر مبختلف أنواعها، وال يسـتطيعون 
شـراء مـواد مهمـة مثـل األمسـدة، واملـواد الكيميائيـــة واآلالت الزراعيــة أو تأجــري أيــد 

عاملة إضافية، حىت عندما يكون ذلك مرحبا. 
سـوء حالـة نظـم اكتســاب املعــارف ونشــرها: تعــاين البحــوث املتعلقــة بتكنولوجيــا  �
وأساليب اإلنتاج اليت م الفقراء من نقـص شـديد يف التمويـل. ويشـمل ذلـك تطويـر 
معظم أشكال التكنولوجيا املواتية للفقراء، ومعظـم النـهج املتعلقـة بتنميـة املـزارع الـيت 
ال تعتمد على زيادة شراء املواد املستخدمة - مثل اإلدارة املتكاملـة لآلفـات والتدابـري 
الرامية إىل زيادة حمتوى التربة مـن املـواد العضويـة، لتحسـني فعاليـة اسـتخدام األمسـدة 
(عن طريق التثبيت البيولوجي للنيتروجني مثال)، أو تلك اليت تعتمــد علـى االسـتخدام 

املستدام للموارد اجلينية. 
السـوق والعوملـة: تشـكل األسـواق حوافـز كبـرية علـى منـو الزراعـة، وتضفـي جاذبيـــة  �
على احملاصيل النقدية، وتسـمح بـالتخصص والتنويـع الـذي يشـمل منتجـات جديـدة. 
غري أنه يف كثري من البلـدان الناميـة حتـول عقبـات حمليـة ودوليـة يف نفـس الوقـت دون 
الوصـول إىل األسـواق، منـها عـدم كفايـة البـىن التحتيـة، واحلواجـز الصحيـة واملتعلقـــة 
بصحة النباتات، وعدم استقرار فرص السوق بسبب تقلب اإلنتـاج، وصغـر األسـواق 
نسـبيا، وعـدم توفُّـر آخـر املعلومـات عـن األسـواق واالفتقـار إىل املـــهارات التجاريــة، 
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وتقلب بيئة السياسـيات، وسـرعة تغـري النظـم التجاريـة، ويف كثـري مـن األحيـان عـدم 
التمكن من الوصول إىل السوق وصوال تاما. 

ـــات  عـدم اكتمـال عمليـة إصـالح السياسـات واملؤسسـات: قيـام املؤسسـات والسياس �
املناسبة شرط ضروري لنمو اإلنتاجية الزراعية. فهي ختلق البيئـة التمكينيـة الـيت توجـه 
فيها األسواق جمموعـة مـن العوامـل تشـمل األراضـي وامليـاه واملـوارد اجلينيـة احليوانيـة 
والنباتية – مع التكنولوجيا املناسبة، ورؤوس األموال، والعمالــة، والبـىن التحتيـة، علـى 

حنو يسفر عن النمو. 
وبــالنظر إىل التحديــات املذكــورة أعــاله، يوصــي الفريــق العــامل (فريــــق ويـــهاب) 

مبجاالت عمل أربعة فيما يتعلق بالزراعة: 
زيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة، والعمـل علـــى إدامــة قــاعدة املــوارد الطبيعيــة أو حتســينها،  �
وخاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، مما يسـهم يف جـهود القضـاء علـى الفقـر 

وضمان االستدامة البيئية 
التشجيع على اكتساب املعارف ونقل البحوث، واإلرشاد، والتعليم واالتصاالت  �

إقامـة شـراكات ابتكاريـة بـني القطـاعني العـام واخلـاص للحـث علـى ممارســـة الزراعــة  �
املستدامة وحفظ املوارد الطبيعية 

وضع سياسات متكينية وإدخال اإلصالحات املؤسسية واألطر التنظيميـة املالزمـة هلـا،  �
مبا فيها البىن التحتية والوصول إىل األسواق ورؤوس األموال واخلدمات املالية 

وقد عاىن الدعم املقدم للقطاع الزراعي يف السنوات األخرية من جمموعة مـن العوامـل 
ـــل الشــديد حنــو تفضيــل املنــاطق  منـها تضـاؤل االهتمـام العـام، واخنفـاض االسـتثمارات، واملي
احلضريــة، وســوء األداء، واملؤسســات الضعيفــة وغــري املناســـبة. وقـــد شـــهدت الثمانينـــات 
والتسعينات اخنفاضا حادا يف التمويل املخصص هلذا اال، بينمــا حـول املـاحنون مواردهـم إىل 
قطاعـات أخـرى، وحولـت حكومـات البلـدان الناميـة اهتمامـها إىل جمـاالت أخـــرى. وحلســن 
احلظ فقد جتدد التركيز على ضرورات التنمية الريفية ذات القاعدة العريضة. ومـن املـأمول أن 

يؤذن ذلك باالجتاه حنو إعطاء الزراعة مكانة مرموقة على جدول أعمال البلدان النامية. 
 

التنوع البيولوجي 
يطلق اسم التنوع البيولوجـي علـى أشـكال احليـاة املتنوعـة علـى األرض، مـن جينـات 
وأنــواع ونظــم إيكولوجيــة. ومــا زالــت القيمــة اهلائلــة هلــذا املصــدر اهلــائل مل حتصــل علــى 
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ما تستحقه من اعـتراف. فمثـال يشـكل التنـوع اجليـين أساسـا لتطـور أنـواع احملـاصيل الغذائيـة 
املزروعة والسالالت احليوانية. كما أنه يساعد األنواع الربية على التكيف مع الظروف البيئيـة 
املتغرية. ويؤدي فقـدان التنـوع البيولوجـي إىل نقصـان خطـري يف املنـافع (مثـل الغـذاء واألدويـة 
ومواد البناء) واخلدمات (مثل املياه النقية ودورة املغذيـات) الـيت يسـتطيع النظـام اإليكولوجـي 
لألرض توفريها، واليت جتعل الرفاه االقتصادي وبقاء اإلنسـان ممكنـني. وباختصـار فـإن التنـوع 
البيولوجي هو أساس التنمية املسـتدامة بعينـه. ويسـتند مـا يقـدر بــ ٤٠ يف املائـة مـن االقتصـاد 
العاملي إىل املنتجات والعمليات البيولوجية. ومن بني الــ ١,٢ بليـون نسـمة الذيـن يعيشـون يف 
ـــدون علــى  فقـر مدقـع، يعيـش حـوايل ٩٠٠ مليـون منـهم يف منـاطق ريفيـة؛ وهـم بالتـايل يعتم
التنوع البيولوجي إىل حد كبري لكسـب أرزاقـهم ويتـأثرون إىل أقصـى احلـدود بفقـدان التنـوع 

البيولوجي وتلوث املياه وتدهور األراضي. 
ومتلك البشرية معارف قليلة جدا عـن التنـوع البيولوجـي يف العـامل، حيـث ُوصـف أقـل 
من مليونني من األنواع وصفا دقيقا، من أصل ما يقدر بـ ١٠ أو ١٥ مليـون نـوع (ورمبـا أكـثر 
من ذلك بكثري). وال يزال دور األنـواع املوصوفـة يف سـري النظـام اإليكولوجـي واخلدمـات الـيت 
تعتمـد عليـها اتمعـات جمـهوال جـهال شـبه تـام. وعلـى الرغـم مـن أن اختـاذ اإلجـراءات لوقــف 
اخلسارة، ينبغي أال ينتظـر مجـع معـارف شـاملة عـن التنـوع البيولوجـي، إال أن النقـص احلـاد يف 
املعارف يف الوقت احلاضر يشكل عائقا خطريا أمام اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة. 

ويشكل إمجايل فقدان األنواع بسـبب االنقـراض مصـدر قلـق حقيقيـا. وقـد قُـدر بـأن 
معدالت االنقراض احلالية للثدييات والطيور قد تبلــغ ١٠٠ ضعـف أو أكـثر املعـدل املتوقـع يف 
غياب األنشطة البشرية. وليس من قبيـل الصدفـة أن معـدالت االنقـراض هـذه متـاثل معـدالت 

انقراض اللغات أو غريها من أشكال التنوع الثقايف. 
غـري أن التالشـي التدرجيـي للتنـوع البيولوجـي يف العـامل، وفقـدان جمموعـــات األحيــاء 
احمللية وتشتت األنواع املوجـودة كثـريا مـا تتسـم بأمهيـة أكـرب بكثـري. ومـن شـأن اختفـاء هـذه 
ـــريا مباشــرا علــى مصــادر رزق الســكان، وعلــى  العنـاصر مـن التنـوع البيولوجـي أن يؤثـر تأث
األخص الفقراء من سكان األريـاف يف العـامل واحملرومـني. ويسـهم فقـدان جمموعـات األنـواع 
احملليــة، باإلضافــة إىل التغــري املــادي املباشــر، لألراضــي أكــثر مــن غــــريه يف تدهـــور النظـــام 

اإليكولوجي. 
وترجـع األسـباب الرئيســـية للفقــدان إىل عــدد مــن الســمات االقتصاديــة والسياســية 
والثقافيـة والتارخييـة اجلوهريـة للمجتمـع. والقـوى الدافعـة كثـرية ومتداخلـة، ورغـم أن أغلبـــها 
يعتمد اعتمادا كبريا على القرارات واألنشطة الدوليـة، فـإن النـهج املؤديـة إىل معاجلتـها خـاص 
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بالبلدان والسياقات احمللية، ولذلك فإا ختتلـف مـن مكـان آلخـر. وميكـن أن تكـون األسـباب 
حملية أو وطنية أو إقليمية أو عاملية، وأن تتجسـد آثارهـا مـن خـالل اإلجـراءات االقتصاديـة أو 

السياسية. وتشمل هذه األسباب ما يلي: 
العمليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية الشاملة  �

أوجه الضعف املؤسسي واالجتماعي  �
التدابري املتعلقة بسياسة السوق والسياسة االقتصادية  �

انعدام املعارف  �
وعلـى الرغـم ممـا حققـه اتمـع العـاملي مـن نتـــائج هامــة يف حتديــد أهــداف ومبــادئ 
وأولويات عامة للحفاظ علـى التنـوع البيولوجـي، فـإن النتـائج امليدانيـة ليسـت مشـجعة كثـريا 
ـــن املعــاهدات الدوليــة والصكــوك القانونيــة الوطنيــة، إال أن  حـىت اآلن. وقـد ُوضـع العديـد م
جمموعة من العوائق حتول دون التنفيذ الفعـال هلـذه املعـاهدات والقوانـني والنظـم. ويف الغـالب 
ال ميكن إلقاء اللوم على عامل واحد، بل هنـالك جمموعـة معقـدة مـن األسـباب املتداخلـة الـيت 
كثريا ما تتطلب ردا متعدد اجلوانب وخمتصا بكل موقع على حدة، ويبـدو أن احللـول املوثوقـة 

والقابلة للتكرار نادرة. 
ويحتمل أن تكون القوة الدافعة األساسية هي منط مـن اإلنتـاج واالسـتهالك املسـرف 
غري القابل لالستدامة للسلع واخلدمات متارسه فئة صغرية نسـبيا مـن األسـرة البشـرية. وإضافـة 
إىل ذلـك، فـإن تكـاثر عـدد السـكان يثقـل علـى قـــدرة األرض علــى ســد احتياجــات البشــر. 
وكثريا ما تتعارض كمية األراضي واملياه وغريها من املصادر املطلوبة لزيـادة إنتـاج الغـذاء مـع 
املصاحل التقليدية املهتمـة حبفـظ املـوارد. ويف العـادة ال جيـين أولئـك األكـثر تضـررا مـن تدهـور 

بيئتهم فوائد من مشاريع التنمية الكبرية أو من إنشاء املناطق احملمية التقليدية. 
ويبني هذا األمر احلاجة إىل إدماج االهتمامات والقيـم املتعلقـة بـالتنوع البيولوجـي يف 
ـــج يف إدارة التنــوع   االسـتراتيجيات واخلطـط الشـاملة للتنميـة املسـتدامة، واحلاجـة إىل اتبـاع
البيولوجي يراعي السياق االجتماعي. وينبغي أن يشرك السـكان يف ذلـك. ومـن بـني الــ ١,٢ 
بليون نسمة الذين يعيشون يف فقر مدقع، يعيش حـوايل ٩٠٠ مليـون منـهم يف املنـاطق الريفيـة 
ويعتمد بقاؤهم إىل حد كبري على التنوع البيولوجي وعلى سـالمة عمـل النظـم اإليكولوجيـة. 
وغالبا ما تتطلب مكافحة الفقـر يف هـذه املنـاطق إجيـاد فـرص عمـل جديـدة تسـتند إىل التنـوع 

البيولوجي. 
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ويؤكد فريق (ويهاب) على جمايل عمل اثنني، واسـتنادا إىل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
يف كل من هذيـن اـالني، يقـترح الفريـق عـددا مـن اإلجـراءات، الـيت هلـا ُأطـر زمنيـة مقترحـة 
وأهـداف إرشـادية تتعلـق بـاهلدف العـام الـذي يتمثـــل يف اختــاذ تدابــري لوقــف فقــدان التنــوع 
البيولوجي حبلول عـام ٢٠١٠، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف إعـالن الهـاي الـوزاري الـذي 

أقره االجتماع السادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 
إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسـات البلـدان وبراجمـها، علـى حنـو مـا دعـا إليـه  �
ـــوع البيولوجــي يعــىن ذلــك إدمــاج التنــوع  اهلـدف اإلمنـائي ٧ لأللفيـة. وبالنسـبة للتن
البيولوجي، بوصفه القاعدة احلية للتنمية املستدامة، يف برامـج التنميـة وخطـط القطـاع 

االقتصادي واستراتيجياته ومسؤولياته. 
ـــا إليــه اهلــدف اإلمنــائي ٧ لأللفيــة.  احلـد مـن فقـدان املـوارد البيئيـة، علـى حنـو مـا دع �
وبالنسبة للتنوع البيولوجي، يعين ذلـك وقـف فقـدان التنـوع البيولوجـي، وجتديـده يف 
املنـاطق املتدهـورة، إن كـان ذلـك ممكنـا، علـى حنـو مـا دعـا إليـــه مؤمتــر األطــراف يف 

اتفاقية التنوع البيولوجي. 
وتعــاجل الكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيــها الوكــاالت املتخصصـــة 
وجمموعة البنك الدويل، هذه التحديات اليت ينطوي عليـها كـل جمـال مـن جمـاالت (ويـهاب)، 
انطالقا من وجهات نظر خمتلفـة، ولكـن ـدف مشـترك يتمثـل يف حتسـني نوعيـة حيـاة باليـني 
الناس يف العامل، مع احملافظة على البيئـة. ونظـرا إىل الطـابع املتعـدد األبعـاد ـاالت (ويـهاب)، 
فإن منظومة األمم املتحدة توفـر مـن خـالل األعمـال الـيت تقـوم ـا وكاالـا املتعـددة إمكانيـة 
ــها  اتبـاع ـج مشـويل متعـدد التخصصـات – تضيـف فيـه كـل وكالـة إىل اجلـهد املشـترك مدخل

القطاعي، وجمموعة معارفها التخصصية وخربائها ومهاراا. 
وحتــت مظلــة الرؤيــة املتكاملــة إلعــالن األلفيــة، ومــن خــالل سلســــلة مـــن أدوات 
التنسيق – التقييم القطري املشترك لألمم املتحدة، وإطـــــــار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، 
وورقات استراتيجية احلد من الفقر وغريها مـن األدوات - تضمـن منظومـة األمـم املتحـدة أن 

يكون عملها كله أكرب من جمموع أجزائه. 
ويشــكل املؤمتــر العــاملي للتنميــة املســتدامة فرصــة فريــدة للمجتمــع الــــدويل لتقـــدمي 
إسـهامات وـج تسـمح بترمجـة توصيـات املعـاهدات واالتفاقيـــات واملؤمتــرات واالجتماعــات 

الدولية، إىل ممارسة عملية. 
 


