Environment
of Peace
األمن في حقبة
جديدة من
ا لمخاطر

ّ
إن األزمة البيئ ّية تُغ ِّير بشكل جذري فرص نجاح
تحقيق السالم والمحافظة عليه .سوف يعمل
تقرير مبادرة Environment of Peace
(بيئة السالم) ،الذي س ُي َ
نشر في مايو/أيار ،2022
عىل جمع الشواهد واألدلة عىل هذه الحقبة
مستقبل
الجديدة من المخاطر وكيفية تأمين
ٍ
وم ستدامٍ وسالمٍ للجميع.
عادل ُ
ٍ

المكفهر
المرَ َّكبة واألفق
األمني ُ
إنّنا نواجه أزمة طارئة هائلة .فاألزمة البيئ ّية ُ
ّ
يُ ِّ
صممة
الم َّ
غذيان أحدهما اآلخر بطرق خطيرة .والعمليات والمؤسسات ُ
تعمقت هاتان األزمتان وتشابكتا
لتناول كلتا األزمتين ليست كافية .وكلما
ّ
أكثر ،سوف تزيد صعوبة حلّهما.
الضروري جدا ً إىل االقتصاد الصديق للبيئة،
وفي الوقت ذاته ،فإنّ االنتقال
ّ
ً
ٌ
محفوف بالمخاطر .لكنه أيضا يطرح الكثير من الفرص
الخالي من الكربون،
المستدامة .وهناك حاجة ُملحِّة لكي يفهم
لتعزيز السالم والعدالة والتنمية ُ
ُصنَّاع القرار عىل جميع المستويات طريقة عمل تلك االرتباطات ،ولكي
للمضي ُقدُماً.
يُحدِّدوا طرقا ً عملية ُ
مبادرة  Environment of Peaceهي إحدى مبادرات معهد  ،SIPRIوهي
تهدف إىل فهم كيفية تغيير التغ ّير المناخي واألزمات البيئية األخرى لمفهوم
بناء السالم والمحافظة عليه .وبنا ًء عىل أفضل الشواهد المتاحة من حول

تُبرز الحلول الواعدة وتنير المسارات من أجل وضع السياسات والعمل.

سوف تنشر مبادرة  Environment of Peaceتقريرا ً بارزا ً في مايو/أيار
 .2022وباإلضافة إىل البناء عىل البحوث والتحليالت العالم ّية لمعهد ،SIPRI
أشركت مبادرة  Environment of Peaceخبراء رائدين في مجال السياسات
األكاديمي ،وتشاورت مع مجموعة ُمتن ّوعة من األطراف المعن ّية،
والمجال
ّ
المزاولين في الطليعة وحتى الدبلوماس ّيين
من النشطاء الشباب إىل ُ
المخضرمين.
ُ
المعني بالبيئة
يأتي التقرير بعد  50عاما ً عىل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة
ّ
البشريّة (مؤتمر ستوكهولم) ،الذي وضع ألول مرة الصالت بين التنمية
ّولي.
والتغيير البيئي عىل جدول األعمال الد ّ

الصورة :ستان كالين

العالم ،فهي تُبرز التحدّيات الموجودة بالفعل ،والمخاطر الناشئة ،واألخطار
الكامنة التي يجب تجنّبها أثناء عمليات االنتقال الصديقة للبيئة .وهي أيضا ً

الرئيسة :مارغوت وولستروم
الوزيرة السويديّة السابقة للشؤون الخارج ّية،
وممثلة األمم
ُ
والمف َّوضة األوروب ّية للبيئةُ ،
الجنسي
بالعنف
ة
ي
المعن
الخاصة
المتحدة
ّ
ّ
في النزاعات.
جورغ باليسغر
مدير معهد ومركز الحكم البيئي والتنمية
اإلقليمية في جامعة جينيف
هيلين كالرك
رئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا ومديرة
اإلنمائي
برنامج األمم المتحدة
ّ
إلواد إلمان
مديرة العمليات ،مركز إلمان للسالم،
الصومال
تشيبيز إيزيكيال
المستدامة الوطن ّية
قائد أهداف التنمية ُ
نسق شبكة الشباب
لدولة غانا ُ
وم ِّ
االستراتيج ّية للتنمية
أرونابا غوش
الرئيس التنفيذي في مجلس الطاقة
والبيئة والمياه ،الهند
تُم َّول مبادرة  Environment of Peaceمن
حكومات النرويج وسويسرا والسويد.
environmentofpeace@sipri.org

هندو إبراهيم
المستدامة
ُمناصرة أهداف التنمية ُ
وناشطة بيئ ّية ،تشاد
ما جون
مدير معهد الشؤون العامة والشؤون
البيئ ّية ،الصين
يوهان روكستروم
مدير مشارك في معهد بوتسدام لبحوث
تأثير المناخ
أياز سيد-خيوم
المدعي العام ووزير االقتصاد والخدمة
المدن ّية واالتصاالت ،فيجي
دان سميث
ّولي ألبحاث
مدير معهد ستوكهولم الد ّ
السالم
إزابيل س َت دَر
ؤسسة لمنظمة االستدامة
المديرة ُ
الم ِّ
العالم ّية ،المكسيك
أولف سڤيردروب
النرويجي للشؤون الدّول ّية
مدير المعهد
ّ

صورة الغالف :إيشان تانكا  /مبادرة Climate Visuals Countdown

ٌ
هيئة
البحوث الخاصة بتقرير مبادرة  Environment of Peaceتُرشدها وتدعمها
من الخبراء الدّول ّيين المرموقين ،الذين سيضعون معرفتهم وخبرتهم في التقرير
ويساعدون في نقل نتائجه ومكتشفاته.

