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أزمة:أزماتثالثيواجهالكوكبأنالعلميخبرنا•

مةوأز،والطبيعةالبيولوجيالتنوعوأزمة،المناخ

.والنفاياتالتلوث

بوتيرة،اليومالعالميجتاحالذيالبيئي،التغيريحدث•

أنالضروريمنيجعلمماسابقاً،كانمماأسرع

يلحقالذيالضررلعكساآلنالحكوماتتعمل

(2016المتحدة،األمم).بالكوكب

لتنوعافيالحاليةالسلبيةاالتجاهاتتؤديأنيتوقع•

قدمالتتقويضإلىاإليكولوجيةوالنظمالبيولوجي

تحتالمندرجةالغاياتمن%80لبلوغالمحرز

(2019المتحدة،األمم).المستدامةالتنميةأهداف

اتأزم
الكوكب 
الثالثة

تغير 
المناخ

فقدان 
التنوع 

البيولوجي
التلوث



الكوكب الثالثةالتأثير العالمي ألزمات
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يتملماوإذالمخاطر،مضاعفةإلىتؤديبطرقالبيئيةالتحدياتهذهتتفاعل
.العالمية2030خطةتحقيقنحوالتقدمتعرقلفسوفمعالجتها،تسريع

تغير المناخ يؤثر على
ويساهم أنظمة األغذية

أيضاً في تدهور 
األراضي واإلنتاجية 

وفقدان التنوع 
.البيولوجي

سيؤدي فقدان التنوع
البيولوجي بدوره إلى 
إضعاف النظم الزراعية
وجعلها عرضة لتغير 

المناخ واآلفات 
.ومسببات األمراض

االعتماد على الوقود 
األحفوري يقلل من 

جودة الهواء والمياه، 
، ويزيد من تآكل التربة
ة ويعرض النظم الغذائي
.وصحة االنسان للخطر



تغير المناخ

سنشهدثمومنبالفعل،مئويةواحدةدرجةالكوكبحرارةدرجةارتفعت•

.اسيةالقالجويةواألحوالالجفاف،منوالمزيدالبحر،سطحمستوىارتفاع
(UNEP GEO-6 Report, 2019)

رتغيعنالناجمالتراكميالضرريصلأنالمتوقعمن،2050عامبحلول•
معأمريكي،دوالرتريليونات8إلىبيئيتدهورمنبهيرتبطوماالمناخ

,UNU).فقراً األقلالمناطقعلىمتناسبةغيرتأثيرات 2021)

2005عاميبينشخصبليون3منأكثرعلىأثّرت–البيئيةالكوارث•

UNEP).2015إلى GEO-6 Report, 2019)

Agadir, Morocco
Picture by Ayoub AG



تغير المناخ

الحرارة ارتفعت درجات. يشكل تغير المناخ أكبر تحدي تواجهه الدول العربية•

 (UNDP, 2022).في المنطقة بشكل أسرع من المتوسط العالمي

ددة، تعتمد المنطقة بشكل كبير على واردات األغذية ومواردها المائية المتج•

.2030بحلول عام % 20التي يمكن أن تنخفض بنسبة 

.إن ماليين األشخاص في المنطقة يواجهون النزوح الناجم عن المناخ•

من السكان في الدول % 3.2ارتفاع مستوى البحر سيؤثر بشكل مباشر على •

%.1.28العربية، مقارنة بنسبة عالمية تبلغ حوالي 

في العالم العربي

Agadir, Morocco
Picture by Ayoub AG
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المناخ، أشارتأثيراتتزايدمع 

نافذة الفرص على وشك اإلغالق: المعنون2022تقرير فجوة االنبعاثات 

"أزمة المناخ تستدعي تحّوالً سريعاً للمجتمعات"

ود مسار إلى أن المجتمع الدولي مقّصراً للغاية في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، مع عدم وج
.درجة مئويّة1.5موثوق به لحصر ارتفاع درجات الحرارة في 

المناخ من كارثةينقذناويمكن فقط للتحّول الجذري والشّامل القتصاداتنا ومجتمعاتنا أن 
.المتسارعة



.هممعيشتسبللتوفيرالطبيعيةالمواردعلىيعتمدونناسالمن70%•

بةبنستدهوراالعالميالبيولوجيالتنوعلحالةالحيالكوكبمؤشرشهد•

.2014إلى1970منالفترةفي60%

عامفي%10منالعالميالسمكيللمخزونالمفرطاالستغاللمعدلازداد•

.استنفادهإلىأدىمما،2015عامفيالمائةفي33إلى1975

سنحتاج2050عاموبحلوللألراضي،األساسياالستخدامهوالغذاءإنتاج•

علىشخصبليون10إلطعامالغذاءمنالمائةفي50بنسبةزيادةإلى

.الكوكب

بيئيالالتدهورإلىتؤديلكنهااإلنتاجيةزيادةفياألحاديةالزراعةساعدت•

.الغذائيةوالعناصرالبيولوجيالتنوعوفقدان

،1975عاممنذونصفضعفينبمقدارالحضريةالمستوطناتعددازداد•

.2015عامفياألراضياستخداممن%3إلىوصلتحيث
.2011و1997عاميبينالعالمفيالرطبةاألراضيمن%40فُقد•

عاميبين%81بنسبةالعذبةالمياهفيالحيةالكائناتأنواععددوانخفض
.2012و1970

(UNEP GEO-6 Report, 2019)

فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي



فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي

،(البرّ فيالحياة)15الهدفبينهاومنالمستدامة،التنميةأهدافتحقيقإن•

عدديفمطّردازديادمنتعانيالتيالعربيةالمنطقةفيشتىعوائقيواجه

نتيجةفيهاالبيولوجيالتنوعوتراجعالمناخ،لتغيّرالسلبيةواآلثارالسكان

الطبيعيةلالموائعلىوالتعّدياألراضي،واستصالحالسريعالعمرانيللتوسع
.الهشّة

منجملةوإلىالطبيعيةالمواردواستنزافالتصحرتفاقمإلىذلكأدى•
.المترابطةالسلبيةالتأثيرات

نظموالاألراضياستخدامعلىسلباً األقاليمبعضفيالصراعاتتؤثر•

.اإليكولوجية

العذبةوالمياهةلليابسالرئيسيةالبيولوجيالتنّوعمناطقحمايةمستوياتتسجل•

.العالميةالمتوسطاتمنبكثيرأدنىمستويات

في العالم العربي

(  2020التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام )



التلوث

أنالمتوقعومناآلن،نسمةمليون7إلى6المبكرةالوفاةحاالتعدديبلغ•
.2050فينسمةمليون7إلى4,5تكون

إدارةسوءبسببعامكلالمحيطاتمنظومةالبالستيكمنطنمليون8يدخل•

.اليابسةعلىالمنزليةالنفايات

.عامكلالغذاءثلثمنيقربمايُهدر•

اض،لألمرالمسببةبالعواملالملوثةالشربمياهمنشخصمليون1,4يموت•

صرفخدماتإلىوصولإمكانيةلديهمليسشخصبليون2,3أنكما

.آمنةصحي

اآلنائيالكيميالتلوثوأصبحتُستخدمكيميائيةمادةألف100منأكثرهناك•

ً تهديدايمثل .عالميا

10إلى7حواليإلىالحضريةالمجتمعاتعنالناتجةالنفاياتحجميصل•

.سنويا/طنبليون

حتوييالذيالهواءالعالمأنحاءجميعفيأشخاصعشرةكلمنتسعةيتنفس•

,UNFCCC).العالميةالصحةمنظمةإرشاداتتتجاوزالملوثاتمنمستوياتعلى

2022)



التلوث

في العالم العربي

منثرأكتتجاوزبدرجةملوثهواءالحضريةالمناطقسكانمتوسطيتنفس•

الصحةمنظمةبهتوصيالذياآلمنالملوثاتمستوىأضعافعشرة

,WorldBank).العالمية 2022)

(WorldBank,2022).التلوثبسببالعربيالعالمفيالوفياتعددهو270000•

أوسنويًا،دوالربليون141حواليهيالهواءلتلوثاالقتصاديةالتكاليف•

(WorldBank,2022).اإلقليمياإلجماليالمحليالناتجمن2%

اربحفيالبالستيكيةالنفاياتمنكجم6منبأكثرالعاديالمواطنيساهم•

,WorldBank).عالميًامستوىأعلىوهو،عامكلالمنطقة 2022)



(- UNEPاليونيب)دور برنامج األمم المتحدة للبيئة 
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العمل المناخي

العمل المتعلق 
بالطبيعة

العمل المتعلق 
بالمواد 

الكيميائية 
والتلوث

القائمةمشورةاليقدمأنهحيثالبيئة،عنالمدافعينأبرزمنللبيئةالمتحدةاألممبرنامجان
.يةالبيئالتحدياتبشأنالعمللدعمالقراروصناعالسياساتلواضعيالعلمعلى

Medium-termالمدىالمتوسطةتهاستراتيجيخاللمن Strategy،األممبرنامجيضع

فيوالتلوثجيالبيولوالتنوعوفقدانالمناخلتغيرالثالثالبيئيةاألزماتللبيئةالمتحدة

.عملهصميم



المناخيالعمل

تكيفهاأثناءولالديدعم، وباريساتفاقيةمعيتماشىبماالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتخفضعلىيساعد

.العمليةهذهفيالمستدامةالتنميةيعززمما،المتغيرالمناخمع

لطبيعةباالمتعلقعملال

وهو،كولوجيةاإليالنظماستعادةمعمسارهوعكسالبيولوجيالتنوعفقدانلوقفالعلمعلىقائمةحلوالً يقدم

.اإلنسانحياةلالضروريةوالخدماتالسلعتوفيرلواالقتصاديةاألنشطةمنللعديدأساسيأمر

والتلوثالكيميائيةالموادبالمتعلقالعمل

التكيفىعلقدرتهاوزيادةاإليكولوجيةالنظمحمايةمعاإلنسانورفاهصحةويحسن،التلوثمنععلىيعمل

.التحدياتمع

مباشرةتستجيبفرعيةرامجب4برامج أساسية و 3من خالل اليونيبتعمل 

.والتلوثالبيولوجيالتنوعوفقدانالمناختغيرألزمات

(- UNEPاليونيب)دور برنامج األمم المتحدة للبيئة 



الحلول
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والقراراتنبالقوانيمدعومةُعليا،سياسيةأولويةأصبحتإذاإالبنجاحالثالثةالكوكبأزمةمعالجةيمكنال•

.الشاملة

مئويةدرجة1.5تخطيعدماجلمن٪،45بنسبةالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتخفضالىبحاجةالعالم•

(2022االنبعاثاتبفجوةالخاصللبيئةالمتحدةاألممتقرير).2030عامبحلولاألرضحرارةارتفاعمن

.المالئموالتكنولوجيالماليوالدعمالقدراتبناءاإلجراءاتهذهمثلستتطلب•

.أكملهباالقتصادعبرالدفيئةغازاتانبعاثاتانخفضتالطبيعية،للموارداستخدامناكفاءةزادتكلما•

وافعالدجميعمعالجةخاللمنإالواستعادتهمستدامبشكلواستخدامهالبيولوجيالتنوعحفظيمكنال•

.الطبيعيةالمواردوتدميراستغاللإلىتدفعالتياالقتصاديةالعواملذلكفيبمااألساسية،

خاللمناإلنسانوصحةالبيئةعلىالنفاياتوتلوثالكيميائيةللموادالضارةاآلثارمنكبيربشكلالحديمكن•

المستدامةتكاراتاالبوتعزيز،والقراراتالسياساتلصنعالعلمياألساسوتعزيزالقائمة،الدوليةاألطرتنفيذ

ستخدامهااوتقليلالكيميائيةالمواداحتواءخاللهامنيمكنالتيوالقدراتالموارداستخدامفيالكفاءةذات

ً منهاوالتخلص .تدريجيا
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