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التحدي املصيري لهذا القرن

يصدر تقرير البيئة األوروبية – الوضع والتوقعات لعام 2020
)(2020 SOERفي ظرفية حاسمة ،حيث نواجه تحديات طارئة
ا
ذات الصلة باالستدامة تتطلب حلوال نظامية عاجلة .وهذه هي
الرسالة التي ال يشوبها أي لبس واملوجهة إلى صانعي السياسات في
أوروبا والعالم بأسره .ويكمن التحدي الشامل لهذا القرن في
ُ
طريقة تحقيق تنمية عبر العالم توازن بين االعتبارات املجتمعية
واالقتصادية والبيئية.
هذا التقرير هو سادس تقرير تصدره الوكالة األوروبية للبيئة
( )EEAعن وضع وتوقعات البيئة .وتحدد نسخة عام  2020ثغرات
هامة بين وضع البيئة واألهداف السياسية القائمة على مستوى
االتحاد األوروبي على املدى القريب والطويل .ولئن كان من
الضروري االستاابة لتوقعات املواطنين للعي في بيئة حيية،
فإن ذلك سيتطلب إعادة التركيز من جديد على التنفيذ باعتباره
حجر الزاوية للسياسات األوروبية والوطنية.
وهكذا ،ال يتعين علينا فقط بذل املزيد من الجهود بل وكذلك
العمل بطرق مختلفة ،حيث سنحتاج خالل العشرية املقبلة إلى
حلول لالستاابة لتحديات البيئة واملناخ في العالم تكون جد
مختلفة عن تلك التي قدمناها خالل العقود األربعة السابقة.
لذلك ،يهدف هذا التقرير إلى تنوير املناقشات حول سياسات
أوروبا لعام  ،2030بما في ذلك املسارات إلى غاية عام  2050فما
فوق.
وياب أن تستند السياسات املقبلة إلى اليلول القائمة بشأن
التحديات البيئية واملناخية التي نواجهها – املكتسبات – وأن
تستايب إلى املعرفة األكثر حداثة التي تدعو إلى مقاربات مختلفة
جوهريا – سواء من حيث ما ينبغي لنا القيام به وكيف ينبغي لنا
القيام به.

ال يمكن املبالغة في رسائل الطابع االستعجالي .خالل األشهر الـ 18األخيرة
فقط ،صدرت تقارير علمية عاملية هامة عن الفريق اليكومي الدولي املعني
بتغير املناخ ( ،)IPCCواملنبر اليكومي الدولي للعلوم والسياسات في ماال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ( ،)IPBESوالفريق الدولي
املعني باملوارد ( ،)IRPوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( )1تحمل جميعها
رساالت مماثلة :املسارات اليالية غير مستدامة بشكل جوهري؛ هذه
املسارات مترابطة فيما بينها ومرتبطة بأنظمتنا األساسية لإلنتاج
واالستهالك؛ لم يعد هنالك الكثير من الوقت لطرح حلول موثوقة من أجل
عكس هذا التوجه.
ُ
وال تعتبر الدعوة إلى تنفيذ عمليات انتقالية أساسية لالستدامة في صلب
األنظمة التي تؤطر االقتصاد واليياة االجتماعية املعاصرة – خاصة نظم
ُ
الطاقة ،والتنقل والسكن والغذاء – أمرا جديدا .فقد أطلق هذا النداء
بالفعل في نسخة تقريرحالة البيئة األوروبية – الوضع والتوقعات لعامي
 2010و ،2015كما أدمج االتحاد األوروبي في السنوات األخيرة هذا التفكير
في مبادرات سياسية هامة من قبيل اليزم الدائرية والبيولوجية
واالقتصادية ،وسياسات املناخ والطاقة لعامي  2030و ،2050وبرناماه
املستقبلي للبحث واالبتكار .عالوة على ذلك ،فإن مبادرة التمويل املستدام
لالتحاد األوروبي هي األولى من نوعها التي تطرح أسئلة جادة حول دور
النظام املالي في إحداث التغيير الالزم.
ومع ذلك ،فإن تغيير التفكير ش يء وإحداث تغيير فعلي ش يء آخر .لذلك،
ياب التركيز اآلن على توسيع نطاق العديد من اليلول واالبتكارات –
التكنولوجية واالجتماعية على حد سواء – املوجودة بالفعل وتسريعها
وتبسيطها وتنفيذها ،مع تحفيز املزيد من البحث والتطوير ،وتشجيع
التحوالت السلوكية ،واالستماع إلى املواطنين وإشراكهم بشكل حيوي.
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ال يمكننا التقليل من قيمة البعد االجتماعي .فثمة دعوات
بأصوات عالية ومفهومة من أجل انتقال عادل ،يتم فيه إيالء
العناية الواجبة واالهتمام بالخاسرين امليتملين من االقتصاد
منخفض الكربون .كما يعترف حاليا صانعو السياسات بالتوزيع
غير املتكافئ للتكاليف والفوائد الناتاة عن التغييرات
ا
ا
متينا وإشراكا للمواطنين
فهما
النظامية ،والذي يتطلب
واستاابات فعالة.فضال عن ذلك ،ال ينبغي لنا أن نتااهل فئة
الشباب في أوروبا التي تنادي بقوة وبشكل متزايد باستاابة أكثر
طموحا للتغيرات املناخية وتدهور البيئة .فإن لم نتمكن من
تغيير التوجهات اليالية خالل العشرية املقبلة ،فإن تخوفهم
من املستقبل سيكون مبررا.
ومن جهة أخرى ،ال يدعي تقرير البيئة األوروبية – الوضع
والتوقعات لعام  2020تقديم جميع اليلول لهذه التحديات
املعقدة .ومع ذلك ،فإنه التقييم األكثر شمولية وتكامال الذي
تصدره الوكالة األوروبية للبيئة إلى يومنا هذا وكذلك األول الذي
يتناول بصرامة التحديات النظامية في سياق العمليات

االنتقالية املرتبطة باالستدامة التي ياب علينا نحن ،كماتمع ،أن
نقوم بها .ويستند هذا التقرير إلى خبرة  25عاما في ماال البيانات
والتحليل والسياسة األوروبية تنهل من معرفة شبكتنا الفريدة للدول
األوروبية األعضاء – الشبكة األوروبية ملعلومات البيئة ورصدها
"."Eionet
ال يمكننا أن نتنبأ باملستقبل لكن يمكننا صناعته .لذلك ،نحن
مقتنعون بأن هذا التقرير الذي يشكل مصدرا متينا للمعرفة جاء في
الوقت املناسب وأن بإمكانه توجيه املناقشات حول سياسات البيئة
واملناخ املستقبلية في االتحاد األوروبي وأن يساعد في بلورة
االستاابات األوروبية ألجندة األمم املتحدة لعام  2030وأهداف
التنمية املستدامة ( .)SDGsوبالتالي ،ياب على أوروبا أن تقود
العملية االنتقالية العاملية نحو بيئة حيية في عالم عادل ومستدام.
وتنطوي فكرة الصفقة األوروبية الخضراء – التي تم تحديدها كأهم
أولوية في املبادئ التوجيهية السياسية للمفوضية األوروبية للفترة
املقبلة  – 2024-2019على إمكانية توفير إطار ممتاز للعمل يسمح
بنوع التفكير القائم على األنظمة واالبتكار املطلوب لتحقيق عملية
االنتقال املنشودة ولصناعة مستقبل يدفعنا جميعا لالفتخار.

هانس بروينينكس
املدير التنفيذي ،الوكالة األوروبية للبيئة
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تقريرحالة البيئة األوروبية – 2020باختصار
ستواجه أوروبا في عام  2020تحديات بيئية غير مسبوقة من حيث
الحجم واالستعجال .على الرغم من أن سياسات البيئة واملناخ في
االتحاد األوروبي قد حققت فوائد هامة خالل العقود األخيرة،
تواجه أوروبا مشاكل مستمرة في مااالت من قبيل فقدان التنوع
البيولوجي ،واستخدام املوارد ،وتأثيرات تغير املناخ واملخاطر
البيئية على الصية والرفاه .وتؤدي التوجهات الكبرى العاملية مثل
التغير الديمغرافي إلى تكثيف العديد من التحديات البيئية ،في حين
أن التغيير التكنولوجي السريع يالب مخاطر وشكوك جديدة.
واعترافا منه بهذه التحديات ،التزم االتحاد األوروبي بماموعة من
أهداف االستدامة على املدى الطويل مع تحديد الهدف الشامل
املتمثل في "العي الجيد ضمن حدود كوكبنا" .ولن تتحقق هذه
األهداف دون تغير سريع وجوهري في طبيعة وطموح االستاابات
األوروبية .وتحتاج أوروبا إلى إيااد سبل لتحويل النظم املجتمعية
الرئيسية التي تحفز الضغوطات البيئية واملناخية والتأثيرات على
الصية – إعادة النظر في التكنولوجيات وعمليات اإلنتاج بل
وكذلك في أنماط االستهالك والعي  .وسيقتض ي ذلك العمل
بشكل فوري وتشاوري ،مع إشراك مختلف املجاالت السياسية
واألطراف ذات املصلية داخل املجتمع في تمكين التغيير النظامي.
وستشهد أوروبا في عام  2020ظرفية حرجة .لدى قادتها فرص
لتشكيل التطورات املستقبلية لن تكون متاحة لخلفائهم .لذلك،
ستكتس ي العشرية املقبلة أهمية حاسمة في تحديد الفرص املتاحة
ألوروبا في القرن اليادي والعشرين.
هذه باختصار هي االستنتاجات الرئيسية لتقرير البيئة األوروبية –
الوضع والتوقعات لعام  .)SOER 2020( 2020ويقدم التقرير
ا
ا
تقييما شامال للبيئة في أوروبا من أجل دعم اليكامة وإعالم
الجمهور .وعلى غرار جميع تقارير الوكالة األوروبية للبيئة ،يستند
التقرير إلى عمل الشبكة األوروبية ملعلومات البيئة ورصدها
( – )Eionetوهي شراكة بين الوكالة األوروبية للبيئة والدول
األعضاء الـ 33فيها وست دول متعاونة.
ويتطلب فهم وضع البيئة األوروبية وتوجهاتها وآفاقها تبني مقاربة

وبالنظر إلى املستقبل ،يبدو أن هذه التطورات العاملية ستستمر

متكاملة تعترف بالدوافع املعقدة للتغيرات البيئية وتداعياتها .وهذا ما
يوفره تحديدا تقرير البيئة األوروبية  2020حيث يعرض السياق العالمي
ّ
الذي يشكل تطور الوضع في أوروبا (الجزء  ،)1والتوجهات والتوقعات
ّ
تمكن
البيئية والقطاعية األوروبية (الجزء  )2والعوامل التي تقيد أو ِّ
التغيير التحولي (الجزء  .)3وفي الختام ،يعرض التقرير في الجزء  4أفكارا
حول الطرق التي يمكن من خاللها ألوروبا أن تغير مسارها وتحقق
مستقبال مستداما.
ومن ناحية أخرى ،يحدد تقرير البيئة األوروبية – الوضع والتوقعات
لعام  2020العديد من التحديات واليواجز ،لكنه يرى ا
ا
أسبابا
أيضا
تدعو لألمل .فما فتئ املواطنون األوروبيون يعبرون عن شعورهم
باإلحباط إزاء النواقص في حكامة البيئة واملناخ ،عالوة على أن املعرفة
تتزايد بشأن التحديات واالستاابات النظامية وتنعكس بشكل متزايد في
إطارات سياسة االتحاد األوروبي .وبالتوازي مع ذلك ،ظهرت ابتكارات
بسرعة في السنوات األخيرة ،بما في ذلك التكنولوجيات اليديثة ونماذج
األعمال واملبادرات املجتمعية الجديدة .كما تعتبر بعض املدن واألقاليم
رائدة من حيث الطموح واإلبداع إذ تارب طرقا مختلفة للعي والعمل
وتبادل األفكار عبر الشبكات.
وتعد كل هذه التطورات مهمة ألنها تخلق فضاء بالنسبة لليكومات من
أجل الرفع من مستوى طموح السياسات واالستثمارات والعمليات .كما
أنها تساعد في تعزيز وعي املواطنين وتشجيعهم على إعادة النظر في
السلوكيات وأنماط اليياة .وبالتالي ،ياب على أوروبا اغتنام هذه
الفرص ،باستخدام كافة الوسائل املتاحة إلحداث تغيير تحولي في العقد
املوالي.

البيئة األوروبية في سياق عالمي متغير
تتأصل جذور تحديات البيئة واالستدامة التي تواجهها أوروبا اليوم في
التطورات العاملية التي امتدت على مدى عقود .خالل هذه الفترة،
ساهم "التسارع الكبير" للنشاط االجتماعي واالقتصادي في تحويل
عالقة البشرية بالبيئة .منذ عام  ،1950تضاعف عدد ساكنة العالم
ثالث مرات ليصل إلى  7,5مليار نسمة؛ وتضاعف عدد السكان الذين
يعيشون في املدن أربعة أضعاف إلى أكثر من  4مليار نسمة؛ وتوسع
الناتج االقتصادي بمقدار  12ا
ضعفا مرفوقا بزيادة مماثلة في استخدام
أسمدة النيتروجين والفوسفاط والبوتاسيوم؛ وتزايد استخدام الطاقة
األولية خمسة أضعاف.

وتضيف هذه اليقائق ماتمعة تحديا عميقا بالنسبة ألوروبا وأقاليم
8

في زيادة الضغوطات على البيئة .فمن املتوقع أن يرتفع عدد سكان
العالم بحوالي الثلث ليبلغ  10مليار نسمة بحلول عام  .2050ومن
امليتمل أن يتضاعف استخدام املوارد على الصعيد العالمي
بحلول عام  ،2060مع تزايد الطلب على املاء بنسبة  %55بحلول
عام  2050وتنامي الطلب على الطاقة بنسبة %30بحلول عام
.2040
َّ
ومما ال شك فيه أن التسارع الكبير قدم فوائد كبيرة ،حيث خفف
من املعاناة وعزز الرخاء في أجزاء كثيرة من العالم .على سبيل
املثال ،تراجعت بشكل حاد نسبة سكان العالم الذين يعيشون في
فقر مدقع – من  %42في عام  1981إلى أقل من  %10في عام
 .2015ومع ذلك ،تسببت نفس التطورات أيضا في أضرار واسعة
النطاق للنظم اإليكولوجية .على الصعيد العالمي ،تغير بشدة زهاء
 %75من البيئة البرية و %40من البيئة البحرية .ويشهد كوكب
سريعا للتنوع البيولوجي ،كما أن ا
ا
عددا أكبر من
األرض حاليا إتالفا
األنواع مهددة اآلن باالنقراض أكثر من أي وقت مض ى في تاريخ
البشرية .وفي الواقع ،ثمة أدلة على أن االنقراض الجماعي السادس
للتنوع البيولوجي قد بدأ.
وباملثل ،فإن العديد من التغييرات التي طرأت على نظام املناخ
العالمي والتي لوحظت منذ خمسينيات القرن املاض ي لم يسبق لها
مثيل على مدى عقود إلى آالف السنين .وهي ناجمة إلى حد كبير عن
انبعاثات غازات الدفيئة الناتاة عن أنشطة بشرية ،من قبيل
حرق الوقود األحفوري والزراعة وإزالة الغابات.
وتسبب هذه الضغوط ،بشكل مباشر وغير مباشر ،ا
ضررا ا
كبيرا
على حية اإلنسان ورفاهيته .وهكذا ،فإن العبء العالمي
لألمراض والوفاة املبكرة املرتبطة بالتلوث البيئي تزايد بالفعل ثالث
مرات عن عبء اإليدز والسل واملالريا ماتمعين .لكن استمرار
التسارع الكبير من شأنه أن يحدث تهديدات بعيدة املدى في حال
تسببت الضغوطات في انهيار نظم إيكولوجية مثل القطب الشمالي
والشعاب املرجانية وغابات األمازون .وقد يؤدي هذا النوع من
التحوالت املفاجئة والتي ال رجعة فيها إلى عرقلة شديدة لقدرة
الطبيعة على تقديم خدمات أساسية مثل توفير الغذاء واملوارد،
واليفاظ على املياه النظيفة والتربة الخصبة ،وتوفير حاجز ضد
الكوارث الطبيعية.
واضطلعت أوروبا ،باعتبارها رائدا في ماال التصنيع ،بدور محوري
في تشكيل هذه التغييرات العاملية .وما زالت أوروبا اليوم تستهلك
موارد أكثر وتساهم في تدهور البيئة أكثر من العديد من أقاليم
أخرى في العالم .وتعتمد أوروبا لتلبية هذه املستويات العالية من
االستهالك على املوارد املستخرجة أو املستخدمة في أجزاء أخرى
من العالم ،مثل املياه ،واألراض ي ،والكتلة الييوية وغيرها من
املواد .ونتياة لذلك ،تحدث العديد من اآلثار البيئية املرتبطة
باإلنتاج واالستهالك األوروبيين خارج أوروبا.

أخرى عبر العالم .إن املسارات اليالية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
تدمر النظم اإليكولوجية التي تديم البشرية في نهاية املطاف .وبالتالي،
سيتطلب التحول إلى مسارات مستدامة خفضا سريعا وواسع النطاق
للضغوطات البيئية يفوق املستويات اليالية.
بيئة أوروبا في عام 2020
تطورت اإلطارات السياسية ا
نظرا لتزايد وضوح طبيعة وحجم التحديات
البيئية واملناخية العاملية .يتشكل إطار السياسة البيئية في أوروبا –
املكتسبات البيئية – بشكل متزايد من خالل رؤى وأهداف طموحة
طويلة األمد .عالوة على ذلك ،يبين برنامج العمل البيئي السابع ()EAP
الرؤية الشاملة للبيئة واملجتمع في أوروبا ،حيث يتصور أنه بحلول عام
:2050
نحن نعي حياة جيدة ،ضمن اليدود البيئية للكوكب.
وتنبع رفاهيتنا وبيئتنا الصيية من اقتصاد مبتكر دائري ال
يضيع فيه ش يء وتتم فيه إدارة املوارد الطبيعية بشكل
مستدام ،وحماية التنوع البيولوجي وتقديره واستعادته
بطرق تعزز صمود ماتمعنا .ومنذ فترة طويلة ،قمنا بفصل
نمونا منخفض الكربون عن استخدام املوارد ،مما يحدد
الوتيرة من أجل ماتمع عالمي آمن ومستدام.
تسترشد السياسات البيئية لالتحاد األوروبي بثالث أولويات سياسية
موضوعاتية واردة في برنامج العمل البيئي السابع )1( :حماية الرأسمال
الطبيعي لالتحاد األوروبي واليفاظ عليه وتعزيزه؛ ( )2تحويل االتحاد
األوروبي إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يتميز بالتنافسية
والكفاءة في استخدام املوارد؛ و( )3حماية املواطنين في االتحاد األوروبي
من الضغوطات واملخاطر البيئية على حيتهم ورفاهيتهم .فضال عن
ذلك ،اعتمد االتحاد األوروبي في السنوات األخيرة سلسلة من
السياسات اإلطارية االستراتياية التي تركز على تحويل اقتصاد االتحاد
األوروبي وأنظمة معينة (مثل الطاقة ،والتنقل) بطرق تحقق الرفاهية
ّ
تكمل أهداف
واإلنصاف وتحمي النظم اإليكولوجية في الوقت نفسه .و ِّ
التنمية املستدامة لألمم املتحدة هذه اإلطا ات ،حيث توفر منطقاا
ر
للتغيير التحولي الذي يعترف بترابط األهداف االجتماعية واالقتصادية
والبيئية.
إذا نظرنا إلى رؤية أوروبا طويلة األجل وأهداف السياسة التكميلية،
ا
ا
يصبح من الواضح أن أوروبا ال تحرز تقدما كافيا في مواجهة التحديات
البيئية .وتعتبر الرسائل املستخلصة من تقييم تقرير البيئة األوروبية –
الوضع والتوقعات لعام  2020للتوجهات والتوقعات اليديثة واضية:
نجيت السياسات في اليد من الضغوطات البيئية بفعالية أكثر من
حمايتها للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،وحية اإلنسان
ورفاهيته .على الرغم من نااحات اليكامة البيئية األوروبية ،ال تزال
هناك مشاكل مستمرة ،كما أن التوقعات البيئية ألوروبا في العقود
املقبلة غير مشجعة (الجدول م .ت.)1 .
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الجدول م .ت 1 .ملخص التوجهات والتوقعات السابقة وآفاق تحقيق أهداف السياسة
التوجهات اآلفاق بحلول عام
2030
السابقة (- 10
 15سنة)

توقعات تحقيق أهداف السياسة

حماية الرأسمال الطبيعي والحفاظ عليه وتعزيزه
2020 

املناطق البرية امليمية
املناطق البحرية امليمية

2020 

األنواع واملوائل امليمية في االتحاد األوروبي

2020 

األنواع الشائعة

2020 

حالة النظام البيئي والخدمات

2020 

النظم اإليكولوجية للمياه واألراض ي الرطبة

2020 

الضغوطات الهيدرومورفولوجية

2020 

حالة النظم اإليكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي البحري

2020 

الضغوطات واآلثار على النظم اإليكولوجية البحرية

2020 

التوسع اليضري واستخدام األراض ي في الزراعة والغابات

2050 

حالة التربة

2020 

تلوث الهواء وآثاره على النظم اإليكولوجية

2030 

2020 
2020 

التلوث الكيميائي واآلثار على النظم اإليكولوجية

2020 

تغير املناخ وآثاره على النظم اإليكولوجية
اقتصاد دائري أخضرمنخفض الكربون وفعال من حيث استخدام املوارد
فعالية املوارد املادية

2020 

استخدام دائري للمواد

2030 

توليد النفايات

2020 

إدارة النفايات

2020 
2020 

انبعاثات غازات الدفيئة وجهود التخفيف
النااعة الطاقية

2020 
2020 

مصادر الطاقات املتاددة

2030 

2050 

2030 

2050 

2030 

2050 

2020 

انبعاثات ملوثات الهواء

2030 

انبعاثات امللوثات من الصناعة

2020 

التقنيات والعمليات الصناعية النظيفة

2020 

االنبعاثات الكيميائية

2020 

استخراج املياه وضغطه على املياه السطحية والجوفية

2020 

االستخدام املستدام للبحار

2020 

الحماية من املخاطرالبيئية على الصحة والرفاهية
2020 

تركيز ملوثات الهواء

2030 

تلوث الهواء وآثاره على حية اإلنسان ورفاهيتهand well-being

2030 

تعرض السكان للضوضاء البيئية وتأثيره على حية اإلنسان

2020 

اليفاظ على املناطق الهادئة

2020 

ضغوطات التلوث على املاء وعالقاتها بصية اإلنسان

2020 

التلوث الكيميائي ومخاطره على حية اإلنسان ورفاهيته

2020 

مخاطر تغير املناخ على املجتمع

2020 

استراتيايات وخطط التكيف مع تغير املناخ

2020 

التقييم التقديري للتوجهات السابقة ( 15-10سنة) واآلفاق بحلول عام 2030
التوجهات املتحسنة  /التطورات املهيمنة
التوجهات/التطورات تعرض صورة غير متاانسة
التوجهات املتدهورة  /التطورات املهيمنة

 السنة
 السنة
 السنة

التقييم التقديري لتوقعات تحقيق أهداف السياسة املختارة
على املسار الصييح إلى حد كبير
على املسار الصييح جزئيا
بعيدة إلى حد كبير عن املسار الصييح

ملحوظة :ال تشير السنة فيما يتعلق باألهداف إلى السنة املستهدفة بالتحديد بل إلى اإلطار الزمني لألهداف.
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باإلضافة إلى ذلك ،لم تنجح معالجة الضغوطات البيئية من القطاعات
االقتصادية عبر التكامل البيئي ،كما يتضح من اآلثار املستمرة للزراعة
على التنوع البيولوجي وتلوث الهواء ،واملاء والتربة.
حققت أوروبا بعض النااح في حماية األوروبيين من املخاطر البيئية
على الصية والرفاه .على سبيل املثال ،تتمتع مياه الشرب واالستحمام
باودة عالية بشكل عام في جميع أنحاء أوروبا .ولكن ،ثمة مرة أخرى
مشاكل مستمرة في بعض املناطق تبعث توقعاتها على القلق .على سبيل
املثال ،بعض املواد الكيميائية الثابتة واملتحركة تقاوم حتى املعالجة
املتقدمة ملياه الشرب .وباملثل ،على الرغم من انخفاض انبعاثات
ملوثات الهواء ،فإن حوالي  %20من الساكنة اليضرية في االتحاد
األوروبي يعيشون في مناطق ذات تركيز مللوثات الهواء أعلى من مستوى
واحد على األقل من معايير جودة الهواء في االتحاد األوروبي .ويتسبب
التعرض لجزيئات دقيقة في  400.000حالة وفاة مبكرة في أوروبا كل
عام ،مع تباين تأثر بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.

من الواضح أنه ال تتم حماية الرأسمال الطبيعي واليفاظ عليه
وتعزيزه ا
وفقا لطموحات برنامج العمل البيئي السابع ( .)EAPتوجد
نسبة صغيرة من األنواع ( )%23واملوائل ( )%16امليمية في حالة
حفظ مالئمة ،وال تعتبر أوروبا على املسار الصييح لتحقيق هدفها
الشامل املتمثل في وقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام
 .2020وقد حققت أوروبا أهدافها ذات الصلة بتحديد املناطق
امليمية البرية والبحرية وقد تعافت بعض األنواع ،ولكن من
ُ
امليتمل أن تفوت أوروبا معظم األهداف األخرى.
لقد حققت تدابير السياسة التي استهدفت الرأسمال الطبيعي
فوائد في بعض املجاالت ،ولكن ال تزال هناك العديد من املشاكل
بل وإن بعضها يزداد ا
سوءا .على سبيل املثال ،أدى انخفاض التلوث
إلى تحسين جودة املياه ،لكن االتحاد األوروبي بعيد عن تحقيق
وضع بيئي جيد لجميع األجسام املائية بحلول عام  .2020وقد
تحسنت إدارة األراض ي ،لكن تازئة األراض ي الطبيعية تستمر في
التزايد ،مما يؤدي إلى تدمير املوائل والتنوع البيولوجي .وال يزال
تلوث الهواء يؤثر على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،
ويتعرض  %62من مساحة النظام البيئي في أوروبا ملستويات
مفرطة من النيتروجين ،مما يسبب إتخام املياه باملغذيات .ومن
املتوقع أن تتفاقم آثار تغير املناخ على التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية ،إذا استمرت أنشطة مثل الزراعة ،والصيد البحري،
والنقل ،والصناعة وإنتاج الطاقة في التسبب في ضياع التنوع
البيولوجي واستخراج املوارد واالنبعاثات الضارة.
ا
مزيدا من التقدم فيما يتعلق بكفاءة املوارد
حققت أوروبا
واالقتصاد الدائري .انخفض استهالك املواد وتحسنت نااعة
استخدام املوارد مع ارتفاع الناتج امليلي اإلجمالي .وانخفضت
انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %22بين عامي  1990و،2017
وذلك بفضل كل من التدابير السياسية والعوامل االقتصادية.
وارتفعت حصة مصادر الطاقات املتاددة في االستهالك النهائي
للطاقة بشكل مطرد إلى  %17,5في عام  .2017وتحسنت النااعة
الطاقية ،وانخفض االستهالك النهائي للطاقة إلى ما يقرب من
املستوى املسجل في عام  .1990وتم تخفيض انبعاثات امللوثات في
الهواء واملاء ،بينما انخفض إجمالي استخراج املياه في االتحاد
األوروبي بنسبة  %19بين عامي  1990و.2015
ومع ذلك ،فإن التوجهات اليديثة أقل إياابية .على سبيل املثال،
تزايد الطلب النهائي على الطاقة منذ عام  ،2014وإذا استمر هذا
الوضع ،فقد ال يتحقق هدف االتحاد األوروبي لعام  2020الخاص
بالنااعة الطاقية .عالوة على ذلك ،ارتفعت االنبعاثات الضارة
الناجمة عن النقل والزراعة ،واستقر إنتاج واستهالك املواد
الكيميائية الخطرة .ومن ناحية أخرى ،تشير التوقعات لعام 2030
ا
أن املعدل اليالي للتقدم لن يكون كافيا لتحقيق أهداف املناخ
والطاقة لعامي  2030و.2050

عالوة على ذلك ،ال تزال حية اإلنسان ورفاهيته تتأثران بالضوضاء
واملواد الكيميائية الخطرة وتغير املناخ .من املرجح أن يؤدي تسريع
التغير املناخي إلى زيادة املخاطر ،خاصة بالنسبة للفئات الهشة .ويمكن
أن تنشأ آثار عن موجات اليرارة وحرائق الغابات والفيضانات وتغيير
أنماط انتشار األمراض املعدية .باإلضافة إلى ذلك ،ال تؤثر املخاطر
البيئية على حية األشخاص بنفس الطريقة ،وهناك اختالفات محلية
وإقليمية واضية في جميع أنحاء أوروبا من حيث الهشاشة االجتماعية
والتعرض للمخاطر البيئية على الصية .وبشكل عام ،تبقى التوقعات
لليد من املخاطر البيئية على الصية والرفاه غير مؤكدة ،بالنظر إلى
الطابع املعقد للمخاطر النظامية على الصية ووجود وشكوك مهمة في
قاعدة املعرفة.

فهم التحديات النظامية واالستجابة إليها
يمكن تفسير استمرار التحديات البيئية الرئيسية من خالل ماموعة
ا
متنوعة من العوامل ذات الصلة .أوال ،تظل الضغوطات البيئية هامة
رغم التقدم امليرز في اليد منها .كما أن وتيرة التقدم تباطأت في بعض
املجاالت املهمة ،من قبيل انبعاثات غازات الدفيئة ،واالنبعاثات
الصناعية ،وتوليد النفايات ،والنااعة الطاقية وحصة الطاقات
املتاددة .وهذا يعني أنه من الضروري تااوز التحسينات التدرياية في
الكفاءة وتعزيز تنفيذ السياسات البيئية بغية تحقيق فوائدها الكاملة.
يمكن أن يعني الطابع املعقد للنظم البيئية ا
أيضا أن هنالك فارق زمني
كبير بين مرحلة اليد من الضغوطات وفترة ظهور التحسينات في
الرأسمال الطبيعي وحية اإلنسان ورفاهه.
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و ا
غالبا ما يتم تحديد النتائج البيئية ،مثل فقدان التنوع البيولوجي،
من خالل عوامل متنوعة ،وهذا يعني أن فعالية التدابير السياسية
وجهود اإلدارة امليلية يمكن أن تعوضها عوامل خارجية ،من بينها
التطورات العاملية من قبيل تزايد عدد السكان ،واإلنتاج
االقتصادي واستخدام املوارد ،والتي تؤثر على الوضع في أوروبا.
وعند االطالع إلى املستقبل ،تبرز مخاوف ا
أيضا بشأن دوافع التغيير،
مثل التطورات التكنولوجية والجيوسياسية التي تنطوي على
تداعيات غير واضية.
قد يتمثل العامل األكثر أهمية في استمرار التحديات البيئية وذات
الصلة باالستدامة في أوروبا في ارتباطها الوثيق باألنشطة
االقتصادية وأنماط اليياة ،خاصة النظم املجتمعية التي تزود
األوروبيين بضرورات مثل الغذاء والطاقة والتنقل .ونتياة لذلك،
يرتبط استخدام موارد املجتمع والتلوث ،بطرق معقدة ،بالوظائف
واألرباح عبر سلسلة القيمة؛ وباالستثمارات الرئيسية في البنية
التحتية ،واآلالت ،واملهارات واملعرفة؛ وبالسلوكيات وطرق العي ؛
وبالسياسات العمومية واملؤسسات العامة.
وتعني الروابط املتداخلة داخل النظم املجتمعية وفيما بينها أنه
غالبا ما تكون هناك عقبات رئيسية أمام تحقيق التغيير السريع
وبعيد املدى الالزم لتحقيق أهداف أوروبا ذات الصلة باالستدامة
طويلة األجل .على سبيل املثال:


تتسم أنظمة االستهالك واإلنتاج باالنغالق واالعتماد
على املسار ،نظرا ألن عناصر النظام – التكنولوجيات،
والبنية التحتية ،واملعرفة وما إلى ذلك – تطورت ا
معا
على مدار عقود .وهذا يعني أن تغيير هذه األنظمة بشكل
جذري من شأنه أن يعرقل االستثمارات ،ومناصب
العمل ،والسلوكيات والقيم ،وأن يثير مقاومة املتأثرين
من قطاعات الصناعة أو املناطق أو فئات املستهلكين.



تعني االرتباطات والتغذية املرتدة داخل األنظمة أن
التغيير ا
غالبا ما يسفر عن نتائج أو مفاجآت غير
مقصودة .على سبيل املثال ،قد يتم تقويض املكاسب
القائمة على التكنولوجيا من خالل تغييرات في نمط
ا
جزئيا بسبب "تأثيرات االرتداد" عندما
اليياة ،وذلك
تؤدي تحسينات الكفاءة إلى وفورات في التكاليف مما
ّ
يمكن من زيادة االستهالك.
ِّ

وتوجيه العمليات داخل املجتمع نحو أهداف االستدامة طويلة

ترتبط نظم االستهالك واإلنتاج ا
أيضا بشكل مباشر وغير
مباشر ،على سبيل املثال من خالل اعتمادها على قاعدة
الرأسمال الطبيعي املشترك لتوفير املوارد وامتصاص النفايات
واالنبعاثات .وتعني هذه "العالقة بين املوارد" أن معالجة مشاكل
في منطقة ما يمكن أن تؤدي إلى ضرر غير مقصود في منطقة
أخرى ،مثال إزالة الغابات وزيادة أسعار املواد الغذائية بسبب
إنتاج الوقود الييوي.

ويساعد الطابع املنهجي للتحديات البيئية في أوروبا على تفسير محدودية
مقاربات اليكامة البيئية املعمول بها في تحقيق التغيير املطلوب .وعلى
الرغم من مالحظة عالمات التقدم في جميع أنظمة الغذاء والطاقة والتنقل،
تبقى التأثيرات البيئية مرتفعة ،كما أن االتااهات اليالية ال تتوافق مع
أهداف البيئة واالستدامة طويلة األجل.
توفر ماموعة متزايدة من البحوث واملمارسات رؤى ثاقبة لطريقة تحقيق
التغيير النظامي األساس ي .وتعد مثل هذه التحوالت عمليات طويلة األجل
تعتمد بشكل هام على ظهور وانتشار أشكال متنوعة من االبتكار الذي
يطلق العنان لطرق بديلة للتفكير والعي – ممارسات اجتماعية وتقنيات
ونماذج أعمال جديدة ،وحلول تستند إلى الطبيعة ،وما إلى ذلك .ومن
ا
مقدما بدقة أي ابتكارات ستظهر أو كيف سيتم
املستحيل أن نعرف
إدماجها في أنماط اليياة ،وكيف ستؤثر على نتائج االستدامة .لذلك،
تتضمن التحوالت العديد من أوجه عدم اليقين والنزاعات والخيارات
التفضيلية.
وينطوي هذا الفهم للتغير املنهجي على تداعيات مهمة بالنسبة لليكامة.
ا
أوال ،يتحول دور اليكومة من العمل كـ"ربان طائرة" ذي املعرفة واألدوات
الالزمة لتوجيه املجتمع نحو االستدامة ،إلى دور الداعم لالبتكار والتحول
على نطاق واسع داخل املجتمع .وال يزال للتخطيط التنازلي دور في بعض
السياقات .لكن اليكومات تحتاج ا
أيضا إلى إيااد طرق للرفع من صالحيات
املواطنين واملجتمعات امليلية والشركات.
ويتطلب تحقيق ذلك مساهمات عبر مااالت السياسة ومستويات اليكومة
التي تتوخى تحقيق أهداف مشتركة .وتبقى أدوات السياسة البيئية أساسية.
إال أن تمكين التغيير املنهجي سيتطلب ا
مزياا أوسع من السياسات لتشجيع
االبتكار والتاريب ،وتمكين أفكار ومقاربات جديدة من االنتشار ،وضمان
أن التغيير االقتصادي الهيكلي يسفر عن نتائج مفيدة وعادلة .ويحيل
الطابع املعقد وعدم اليقين في عمليات االنتقال إلى ضرورة سعي اليكومات
إلى إيااد طرق لتنسيق

قيادة العمل الدولي نحو االستدام
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ا
األجل وإدارة املخاطر والنتائج غير املقصودة التي ترافق حتما أي
تغيير منهجي.
إلى أين تنطلق أوروبا من هنا؟
إذا أخذنا في االعتبار األجزاء ُ ،3-1يبرز التحليل الوارد فيها استمرار
التحديات التي تواجه أوروبا وحجمها وطابعا االستعجالي .وال يزال
ا
ممكنا ،لكنه
تحقيق رؤية االتحاد األوروبي لالستدامة لعام 2050
ا
سيتطلب تحوال في طابع وطموح العمليات؛ وهذا يعني تعزيز أدوات
السياسة املتبعة واالستناد إليها من خالل مقاربات جديدة ومبتكرة
لليكامة .وباالعتماد على الرؤى الواردة في التقرير ،يحدد الجزء 4
ماموعة متنوعة من املجاالت املهمة حيث ينبغي العمل من أجل
تمكين العمليات االنتقالية.
تعزيزتنفيذ السياسات والتكامل واالتسا
لعل التنفيذ الكامل للسياسات اليالية سيأخذ من أوروبا وقتا
طويال لتحقيق أهدافها البيئية بحلول عام  .2030وسيتطلب
تحقيق التنفيذ الكامل زيادة في التمويل وبناء القدرات؛ وإشراك
الشركات واملواطنين؛ وتنسيق أفضل للسلطات امليلية واإلقليمية
والوطنية؛ وقاعدة معرفية أقوى .وإلى جانب التنفيذ ،تحتاج أوروبا
إلى معالجة الثغرات ومكامن الضعف في اإلطارات السياسية ،على
سبيل املثال فيما يتعلق باألرض والتربة واملواد الكيميائية .كما أن
تحسين إدماج األهداف البيئية في السياسة القطاعية أمر
ضروري ،على غرار تحسين اتساق السياسات.
تطوير املزيد من اإلطارات السياسية طويلة األجل واألهداف
امللزمة
تعد املجموعة املتزايدة من السياسات االستراتياية التي تعالج
النظم الرئيسية (مثل الطاقة والتنقل) وتشجع التحول إلى اقتصاد
منخفض الكربون ودائري ،أدوات مهمة لتحفيز وتوجيه العمل
املتسق داخل جميع مكونات املجتمع .إال أن تغطية اإلطارات
السياسية طويلة األجل تحتاج إلى توسيع نطاقها لتشمل أنظمة
وقضايا مهمة أخرى ،مثل الغذاء واملواد الكيميائية واستخدام
األراض ي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك حاجة إلى استراتيايات متقاطعة
قابلة للمقارنة على مستويات أخرى من اليكامة – تشمل البلدان
واألقاليم واملدن .ويعتبر إشراك الفاعلين في تطوير الرؤى
واملسارات التحويلية مهما بالنسبة لترجمة اليقائق املتنوعة عبر
أوروبا وتضخيم املنافع البيئية واالجتماعية واالقتصادية املشتركة.

ال يمكن ألوروبا تحقيق أهدافها ذات الصلة باالستدامة بمعزل عن باقي
العالم .تتطلب املشاكل البيئية واملرتبطة باالستدامة على الصعيد العالمي
استاابات عاملية .ويتمتع االتحاد األوروبي بنفوذ دبلوماس ي واقتصادي هام
يمكن له استخدامه من أجل النهوض باعتماد اتفاقيات طموحة في مااالت
مثل التنوع البيولوجي واستخدام املوارد .وسيكون التنفيذ الكامل ألجندة
األمم املتحدة لعام  2030للتنمية املستدامة في أوروبا والدعم الفعال
ا
للتنفيذ في املناطق األخرى ا
ضروريا إذا أرادت أوروبا أن تقود الريادة
أمرا
العاملية في تحقيق التحوالت املرتبطة باملستدامة .ولعل استخدام أهداف
التنمية املستدامة كإطار شامل لتطوير السياسات في العشرية املقبلة من
شأنه أن يوفر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية أوروبا لعام .2050
تعزيزاالبتكارداخل املجتمع برمت
يعتمد تغيير املسار بشكل حاسم على ظهور وانتشار أشكال متنوعة من
االبتكار يمكن أن تطلق العنان لطرق جديدة للتفكير والعي  ،خاصة وأن
بذور هذا التحول موجودة بالفعل .ويقوم عدد متزايد من الشركات
واملقاولين ،والباحثين ،وإدارات املدن واملجتمعات امليلية بتاريب طرق
مختلفة لإلنتاج واالستهالك .ومع ذلك ،ا
غالبا ما تواجه االبتكارات في
املمارسة العملية حواجز هامة .لذلك ،تضطلع السياسات العمومية
واملؤسسات العامة بدور حيوي في تمكين التغيير املنهجي .وتبقى السياسات
البيئية أساسية ،لكن يتطلب ابتكار النظام مساهمات متسقة من مختلف
ا
مااالت السياسة ،بدءا بالبحث واالبتكار والسياسات القطاعية
والصناعية إلى التربية والتعليم والرفاه والتاارة والعمالة.
الرفع من االستثمارات وإعادة توجيه التموي
على الرغم من أن تحقيق التحوالت ذات الصلة باالستدامة سيتطلب
استثمارات هامة ،فإن األوروبيين سيحققون مكاسب هائلة – بفضل تانب
األضرار التي تليق بالطبيعة واملجتمع وكذلك بفضل الفرص االقتصادية
واالجتماعية التي يخلقون .وبالتالي ،ينبغي أن تستفيد اليكومات بشكل
كامل من املوارد العامة لدعم التاريب ،وأن تستثمر في ابتكارات وحلول
قائمة على الطبيعة ،وأن تقوم بعمليات الشراء بشكل مستدام ،وأن تدعم
القطاعات واألقاليم املتأثرة .كما ياب عليها أن تضطلع بدور أساس ي في
تعبئة وتوجيه اإلنفاق الخاص من خالل تشكيل خيارات االستثمار
واالستهالك ،وإشراك القطاع املالي في االستثمار املستدام عبر تنفيذ خطة
العمل املالية املستدامة لالتحاد األوروبي والبناء عليها.

ً
اجتماعيا
تدبيراملخاطروضمان انتقال عادل

العمليات التشاركية بغية استكشاف أنواع املستقبل امليتملة،
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والنتائج واملخاطر أو الفرص .وقد يتطلب توليد األدلة ذات الصلة
وتشاركها واستخدامها بالكامل إدخال تغييرات في نظام املعرفة الذي
يربط العلوم بالسياسة والعمل ،بما في ذلك تطوير مهارات وهياكل

تتطلب اليكامة الناجية لتحوالت االستدامة أن تعترف
املجتمعات باملخاطر والفرص والخيارات التفضيلية امليتملة،
وإيااد السبل لقيادتها .وتلعب السياسات دورا أساسيا في تحقيق
"تحوالت عادلة" ،على سبيل املثال من خالل دعم الشركات
والعاملين في الصناعات التي تواجه التخلص التدريجي عبر إعادة
التدريب ،أو الدعم ،أو املساعدة الفنية أو االستثمارات التي
تساعد األقاليم املتأثرة ا
سلبا .وينبغي الجمع بين التحديد املبكر
للمخاطر والفرص الناشئة ذات الصلة بالتطورات التكنولوجية
واملجتمعية وبين املقاربات التكيفية القائمة على التاريب والرصد
والتعلم.

مؤسساتية جديدة.
العشرية املقبلة
سيتطلب تحقيق أهداف أجندة التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق
باريس اتخاذ إجراءات عاجلة في كل ماال من هذه املجاالت خالل
السنوات العشر املقبلة .وتوخيا للوضوح ،لن تحقق أوروبا رؤيتها
املستدامة املتمثلة في "العي الجيد ضمن حدود كوكبنا" من خالل
االكتفاء بالنهوض بالنمو االقتصادي والسعي إلى إدارة اآلثار الجانبية
ا
الضارة باستخدام أدوات السياسة البيئية واالجتماعية .بدال من ذلك،
ينبغي أن تصبح االستدامة املبدأ التوجيهي للسياسات واإلجراءات
الطموحة واملتسقة داخل املجتمع .وسيتطلب تمكين التغيير التحولي
أن تعمل جميع مااالت ومستويات اليكومة ا
معا ،وتسخير طموح
وإبداع وقوة املواطنين والشركات واملجتمعات امليلية .وتتمتع أوروبا في
عام  2020بفرصة فريدة لقيادة االستاابة العاملية لتحديات

ربط املعرفة بالعم
يتطلب تحقيق تحوالت االستدامة معرفة جديدة متنوعة تستند
إلى تخصصات وأنواع متعددة إلنتاج املعرفة .ويشمل ذلك أدلة
حول األنظمة التي تؤدي إلى ضغوطات بيئية ،ومسارات االستدامة،
واملبادرات الواعدة واليواجز التي تعيق التغيير.
وتشكل األساليب االستشرافية طريقة مهمة إلشراك الناس في

االستدامة .ومن ثم ،حان اآلن وقت العمل.
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بخصوص تقرير حالة البيئة األوروبية
الوكالة األوروبية للبيئة ( )EEAهي وكالة تابعة لالتحاد األوروبي تم تأسيسها بموجب الئحة املجلس ) (EECرقم  .90/1210وأنشأت الالئحة ا
أيضا
الشبكة األوروبية ملعلومات البيئة ورصدها ( )Eionetكشبكة شراكة مؤلفة من  33دولة عضو 1وست دول متعاونة .2وتتمثل والية الوكالة األوروبية
للبيئة في العمل مع هذه الشبكة لتوفير املعرفة حتى يتسنى للفاعلين املعنيين في مؤسسات االتحاد األوروبي ودول الشبكة اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن
تحسين بيئة أوروبا واملض ي قدما نحو تحقيق االستدامة.
وفي إطار هذه الوالية ،تتمثل إحدى املهام الرئيسية للوكالة األوروبية للبيئة في نشر تقرير عن وضع البيئة وتوجهاتها وآفاقها كل  5سنوات .وتصدر منذ
عام  1995هذه التقارير التي ّ
تقيم وضع وتوقعات البيئة األوروبية وترشد تنفيذ سياسة االتحاد األوروبي وتطويرها ،وذلك من خالل رصد التوجهات
ِّ
السابقة والتقدم امليرز نحو تحقيق األهداف والفرص املستقبلية املتاحة لسياسة االتحاد األوروبي من أجل املساهمة في تحقيق األهداف طويلة
األجل.
وعلى غرار التقارير السابقة ،يوفر تقرير البيئة األوروبية – الوضع والتوقعات لعام  )SOER 2020( 2020معرفة ذات صلة ،موثوقة وقابلة للمقارنة
تستند إلى العديد من املصادر املتاحة إلى للوكالة األوروبية للبيئة وللشبكة األوروبية ملعلومات البيئة ورصدها .واسترشد إعداد التقرير باالعتراف على
نطاق واسع أن القضايا البيئية تتشابك مع معظم جوانب املجتمع مما ينام عنه تداعيات على اآلفاق العامة لتحقيق االستدامة ويشير إلى أن
أحياب املصلية يحتاجون إلى أنواع جديدة من املعرفة لدعم أعمالهم.
ويستند تقرير البيئة األوروبية – الوضع والتوقعات لعام  2020إلى استنتاجات التقرير السابق الذي صدر في مارس/آذار  2015والذي أظهر أنه على
الرغم من أن تنفيذ سياسة االتحاد األوروبي أسفر عن فوائد هامة للبيئة األوروبية ورفاهية اإلنسان ،تواجه أوروبا تحديات كبيرة في معالجة املشاكل
البيئية املستمرة التي ترتبط ،بطرق معقدة ،بنظم اإلنتاج واالستهالك .ودعا تقرير عام  2015إلى تحوالت جوهرية في نظم االستهالك واإلنتاج التي
تسبب تدهور البيئة ،بما في ذلك أنظمة الغذاء والطاقة والتنقل.
ويصدر تقرير عام  2020في وقت يتعرض فيه املجتمع لتحدي املعلومات الكاذبة واألخبار املزيفة .ويبذل التقرير كل جهد ممكن لالعتراف بهذا الواقع
ّ
امليسنة لتقييم الجوانب ذات الصلة بالجودة وعدم اليقين وثغرات
من خالل ضمان الشفافية عبر اإلحالة الشاملة إلى النتائج العلمية واملقاربة
املعرفة واإلخبار عنها .فضال عن ذلك ،خضع التقرير ملراجعة مكثفة من قبل النظراء في الشبكة األوروبية ملعلومات البيئة ورصدها واملفوضية
األوروبية واللجنة العلمية للوكالة األوروبية للبيئة وخبراء دوليين.
ويستند تنفيذ السياسات إلى املعلومات على املستوى القطري التي تيسر تحسين تبادل التطورات واملقاربات الجديدة .وإذ يعترف التقرير بالتحدي
املتمثل في تنامي تعقيد املعرفة ،فإنه يقدم تقييمات موجزة متسقة عبر مختلف التقييمات املوضوعاتية .وفي األخير ،يتناول التقرير الطابع املنهجي
للتحديات البيئية الراهنة ،بما في ذلك أنظمة االستهالك واإلنتاج املذكورة أعاله ،باإلضافة إلى نظرة ثاقبة حول الطرق التي يمكن ألوروبا من خاللها أن
تستايب للتحديات غير املسبوقة التي تطرحها اليوم البيئة واملناخ واالستدامة.

1الدول األعضاء الـ 28في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى إيسلندا ،ليشتنشتاين ،النرويج ،سويسرا وتركيا.
2ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،مونت نغرو ،شمال مقدونيا ،صربيا وكوسوفو (بموجب قرار مالس األمن ملنظمة األمم املتحدة عدد  99/1244وطبقا لرأي محكمة العدل الدولية
بشأن إعالن استقالل كوسوفو).
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للتواصل مع االتحاد األوروبي
شخصيا
يوجد في جميع أنحاء االتحاد األوروبي املئات من مراكز املعلومات "( "Europe Directأوروبا مباشرة) .يمكنكم إيااد عنوان املركز األقرب
إليكم على املوقع التاليhttps://europa.eu/european-union/contact_en :
عبرالهاتف أو عن طريق البريد اإللكتروني
 Europe Directهي خدمة تايب على أسئلتكم حول االتحاد األوروبي .يمكنك االتصال بهذه الخدمة:
 عبر الهاتف املجاني( 00 800 6 7 8 9 10 11 :من املمكن أن تفرض بعض شركات االتصاالت رسوما على هذه املكاملات)، على الخط الهاتفي التالي +32 22999696 :أوعن طريق البريد اإللكتروني علىhttps://europa.eu/european-union/contact_en :
للحصول على معلومات حول االتحاد األوروبي
على اإلنترنت
تتوفر معلومات حول االتحاد األوروبي باميع اللغات الرسمية لالتحاد األوروبي على املوقع التاليhttps://europa.eu/european- :
union/index_en

منشورات االتحاد األوروبي
أو
تحميل
يمكنكم

طلب

منشورات

األوروبي

االتحاد

املجانية

واملدفوعة

على

املوقع

التالي:

 .https://publications.europa.eu/en/publicationsيمكن اليصول على نسخ متعددة من املنشورات املجانية من خالل االتصال بـ
Europe Directأو بمركز املعلومات امليلي القريب منكم (انظر.) https://europa.eu/european-union/contact_en
قانون االتحاد األوروبي والوثائق ذات الصلة
للولوج إلى املعلومات القانونية ذات الصلة باالتحاد األوروبي ،بما في ذلك جميع قوانين االتحاد األوروبي منذ عام  1952في نسخ جميع اللغات
الرسمية ،يرجى االطالع على " "EUR-Lexعلى املوقع التاليhttp://eur-lex.europa.eu :
بيانات مفتوحة من االتحاد األوروبي
توفر بوابة البيانات املفتوحة لالتحاد األوروبي ( )http://data.europa.eu/euodp/enإمكانية الولوج إلى ماموعات البيانات من االتحاد
األوروبي .يمكن تحميل البيانات وإعادة استخدامها ا
ماانا ،ألغراض تاارية وغير تاارية على حد سواء.
17

 الدنمارك- الوكالة األوروبية للبيئة
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark

TH-02-19-902-AR-N
doi: 10.2800/920341

+45 33 36 71 00 :الهاتف
eea.europa.eu :املوقع اإللكتروني
 الدنمارك-  األوروبية للبيئة:فيسبوك
الوكالة
www.facebook.com/European.Environment.Agency
European Environment
Agency
@EUEnvironment
:تويتر
Kongens
Nytorv
6
www.linkedin.com/company/european-environment-agency/ :لينكدإن
1050 Copenhagen K
eea.europa.eu/enquiries :لالستعالمات
Denmark

منشورات االتحاد األوروبي
منشورات االتحاد األوروبي

TH-02-19-902-AR-N
doi: 10.2800/920341

منشورات االتحاد األوروبي

http://eea.europa.eu/sign-up :التسجيل لتلقي إشعارات الوكالة األوروبية للبيئة
+45 33 36 71 00 :الهاتف
eea.europa.eu :املوقع اإللكتروني
www.facebook.com/European.Environment.Agency :فيسبوك
@EUEnvironment :تويتر
www.linkedin.com/company/european-environment-agency/ :لينكدإن
eea.europa.eu/enquiries :لالستعالمات

http://eea.europa.eu/sign-up :التسجيل لتلقي إشعارات الوكالة األوروبية للبيئة

18

