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وأملانيا ،والهند ،واليابان ،والتفيا ،ولوكسمبورغ ،وماليزيا ،وموناكو ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والرنويج ،وجمهورية كوريا ،وجنوب أفريقيا ،والسويد ،وسويرسا ،واململكة املتحدة ،والواليات
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تقرير التقييم العاملي بشأن

التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
موجز لواضعي السياسات

املؤلفون()1
( Sandra Díazالرئيس املشارك ،األرجنتني)( Josef Settele ،الرئيس املشارك ،أملانيا)( Eduardo Brondízio ،الرئيس املشارك ،الربازيل/
الواليات املتحدة األمريكية)( Hien T. Ngo ،املنرب الحكومي الدويل)( Maximilien Guèze ،املنرب الحكومي الدويل)؛ ( John Agardترينيداد
وتوباغو)( Almut Arneth ،أملانيا)( Patricia Balvanera ،املكسيك)( Kate Brauman ،الواليات املتحدة األمريكية)Stuart Butchart ،
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية/منظمة بريداليف الدولية)( Kai Chan ،كندا)( Lucas A. Garibaldi ،األرجنتني)،
( Kazuhito Ichiiاليابان)( Jianguo Liu ،الواليات املتحدة األمريكية)( Suneetha Mazhenchery Subramanian ،الهند/جامعة األمم
املتحدة)( Guy F. Midgley ،جنوب أفريقيا)( Patricia Miloslavich ،جمهورية فنزويال البوليفارية/أسرتاليا)( Zsolt Molnár ،هنغاريا)،
( David Oburaكينيا)( Alexander Pfaff ،الواليات املتحدة األمريكية)( Stephen Polasky ،الواليات املتحدة األمريكية)Andy Purvis ،
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية)( Jona Razzaque ،بنغالديش/اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية)،
( Belinda Reyersجنوب أفريقيا)( Rinku Roy Chowdhury ،الواليات املتحدة األمريكية)( Yunne-Jai Shin ،فرنسا)Ingrid Visseren- ،
( Hamakersهولندا/الواليات املتحدة األمريكية)( Katherine Willis ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية)Cynthia ،
( Zayasالفلبني).
( )1يتم رسد أسامء املؤلفني مع إدراج ،بني قوسني ،بلد الجنسية ،أو بلدان الجنسيات مفصولة بفاصلة إذا كان لديهم أكرث من جنسية؛ ويليها ،بعد رشطة مائلة ،بلد االنتامء ،إذا
كانت مختلفة عن بلد الجنسية ،أو منظمتهم إذا كانوا ينتمون إىل منظمة دولية؛ أي اسم الخبري (الجنسية  ،1الجنسية /2االنتامء) .البلدان أو املنظامت التي رشحت هؤالء الخرباء
مدرجة أسامؤها عىل املوقع الشبيك للمنرب.

تصدير

يتمثل أحد األهداف الرئيســية للمنرب الحكومي الدويل للعلوم
والسياســات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
( )IPBESيف تزويــد الحكومات ،والقطاع الخاص ،واملجتمع املدين
بتقييامت حديثة مســتقلة وذات مصداقية من الناحية العلمية
للمعــارف املتاحــة من أجل اتخاذ قرارات أفضل معززة باألدلة فيام
يتعلق بالسياســة العامة والعمل عىل نحو أفضل عىل املســتويات
املحليــة ،والوطنية ،واإلقليمية ،والعاملية.
قــام بإجراء هــذا التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجيــة حــوايل  150خب ًريا تم اختيارهم من جميع أنحاء العامل ،مبا
يف ذلك  16من زمالء العمل األوائل ،مبســاعدة  350مؤلفًا مشــاركًا .وتم
تحليل أكرث من  15000منشــور علمي باإلضافة إىل مجموعة كبرية من
املعــارف األصليــة واملحلية .تم قبول فصوله ،ومتت املوافقة عىل موجزه
لواضعي السياســات من قبل أكرث من  130حكومة والتي تشــكل أعضاء
املنرب ،وذلك يف الدورة الســابعة للجلســة العامة للمنرب (من  29أبريل
إىل  4مايو  ،)2019التي اســتضافتها فرنســا يف اليونسكو يف باريس.
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تصدير
املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ( )IPBESهو هيئة
حكومية دولية مستقلة تضم أكرث من  130حكومة عض ًوا .ويقدم
املنرب الحكومي الدويل ،الذي أنشأته الحكومات يف عام ،2012
لواضعي السياسات تقييامت علمية موضوعية عن حالة املعرفة
فيام يخص التنوع البيولوجي للكوكب ،والنظم اإليكولوجية،
واملساهامت التي تقدمها للناس ،فضالً عن الخيارات واإلجراءات
التي تهدف إىل حامية هذه األصول الطبيعية الحيوية واستخدامها
عىل نحو مستدام.
ميثل التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية الصادر عن املنرب النتيجة الرئيسية لربنامج العمل
األول للمنرب (يف الفرتة ما بني عامي  .)2018-2014وقد بدأ التقييم
العاملي عقب قرار صدر عن الجلسة العامة للمنرب يف دورتها
الرابعة ( ،IPBES 4كواالملبور ،)2016 ،وتم النظر فيه يف الجلسة
العامة للمنرب يف دورتها السابعة ( ،IPBES 7باريس.)2019 ،
وهو يتألف من موجز لواضعي السياسات ،متت املوافقة عليه
يف الجلسة العامة للمنرب يف دورتها السابعة ( ،)IPBES 7وستة
فصول ،تم قبولها يف الجلسة العامة نفسها.

تقييم نقديًا ،يعد األول من نوعه منذ ما يقرب
ميثــل هــذا التقرير ً
مــن  15عا ًمــا (منذ إصدار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية يف عام
 )2005والتقريــر األول عــى اإلطالق الذي أجرته هيئة حكومية دولية،
عــن حالــة العامل الطبيعي واتجاهاته ،واآلثار االجتامعية املرتتبة عىل
هذه االتجاهات ،وأســبابها املبارشة وغري املبارشة ،واألهم من ذلك،
اإلجراءات التي ال يزال من املمكن اتخاذها لضامن مســتقبل أفضل
للجميع .وتم تقييم هذه الروابط املعقدة باســتخدام إطار بســيط
ولكنه شــامل للغاية من املفرتض أن يرتدد صداه بني مجموعة كبرية
مــن أصحــاب املصلحة ،ألنه يعرتف بتباين اآلراء العاملية ،والقيم ،ونظم
املعرفة.
يشــمل مفهوم مســاهامت الطبيعة للناس ،الذي متت مناقشته
بالتفصيــل يف الفصــل األول ،مجموعة كبرية من أوصاف التفاعالت بني
اإلنســان والطبيعة ،مبا يف ذلك الوصف من خالل مفهوم خدمات النظم
اإليكولوجيــة وغــره من األوصاف ،التي ترتاوح من النفعية القوية
إىل العالئقية القوية .وتم تطوير مفهوم مســاهمة الطبيعة للناس
ليشــمل دراســة أوىف وأكرث انتظا ًما ملختلف أصحاب املصلحة واآلراء
العامليــة ،وقاعــدة أدلة أكرث ثرا ًء للعمل ،أي قاعدة املعارف التي توفرها
العلوم الطبيعية واالجتامعية ،والعلوم اإلنســانية ،ومعرفة املامرسني
واملجتمعات األصلية واملحلية .يتســم نظام اإلبالغ عن مساهامت
الطبيعــة للنــاس بتدرج يف النهج التكميلية واملتداخلة ،يرتاوح من
منظور التعميم إىل منظور خاص بالســياق .الجدير بالذكر أن منظور
التعميم تحلييل من حيث الغرض ومقســم إىل مثاين عرشة فئة من
املســاهامت املادية ،وغري املادية ،واملنظمة .ويُعد املنظور الخاص
بالســياق منوذج ًيا لنظم املعارف األصلية واملحلية ،حيث ال يســعى إنتاج
املعرفة عاد ًة إىل توســيع نطاق نفســه أو التحقق من صحته مبا يتجاوز
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الســياقات الجغرافية والثقافية املحددة.
وبهذه الطريقة ،يعتمد نهج مســاهامت
الطبيعــة للناس (أو نهج املنرب الحكومي
الدويل) عىل ال ُنهج ،واألوصاف،
واملقاييس الحالية املســتخدمة من قبل
جامعات املامرســن املختلفة يف البحث
عن الفهم والحلول.

يعــد التقييــم بالغ األهمية حال ًيا حيث تراكمت األدلة عىل أن
التهديدات املتعددة للتنوع البيولوجي قد اشــتدت حدتها منذ التقارير
الســابقة ،وأن االســتخدام املستدام للطبيعة سيكون حيويًا للتكيف مع
التدخــل البــري الخطري يف النظام املناخي وتخفيف حدته ،وكذلك
لتحقيــق العديد من أهدافنا اإلمنائية األكرث أهمية.
تركــز نتائــج هذا التقييم عىل النطاق العاملي ،وتغطي الفرتة من
ســبعينات القرن العرشين إىل عام  .2050وهي تســتند إىل مجموعة غري
مســبوقة من األدلة ،هذا باإلضافة إىل دمج منظورات العلوم الطبيعية
واالجتامعيــة ،ومجموعــة من نظم املعرفة واألبعاد املتعددة للقيمة.
ويعد هذا التقييم األول عىل املســتوى العاملي الذي ينظر بشــكل
منهجي يف األدلة املتعلقة مبســاهامت املامرسات واملعارف األصلية
واملحلية ،والقضايا املتعلقة بالشــعوب األصلية واملجتمعات املحلية.
وكل هذه الســات تؤدي إىل تقييم أكرث شــمولية ملحركات غري مبارشة
باعتبارها أســبابًا جذرية للتغريات التي طرأت عىل الطبيعة واملخاطر
ذات الصلــة املرتبطة بنوعية حياة جميع الناس.
وبصفتنــا رئيــس املنرب واألمني التنفيذي له ،نود أن نعرب عن تقديرنا
للعمل املمتاز واملتفاين الذي قام به الرؤســاء املشــاركون ،األساتذة
( Sandra Díazاألرجنتــن) ،و( Eduardo S. Brondízioالربازيل
والواليــات املتحدة األمريكية) ،و( Josef Setteleأملانيا) وجميع املؤلفني
الرئيســيني املنسقني ،واملؤلفني الرئيسيني ،ومحرري االستعراضات،
والزمالء ،واملؤلفني وخرباء االســتعراض املشاركني ،وأن نتوجه إليهم

يشــكل التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
الصــادر عــن املنرب ،باإلضافة إىل التقييامت اإلقليمية األربعة للتنوع
البيولوجــي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادرة عن املنرب أيضً ا،
والتقييمــن املواضيعيني للتلقيح ،وامللقحات ،وإنتاج األغذية ،وتدهور
األرايض واســتصالحها ،مجموعة هائلة من املعارف التخاذ قرارات
أكرث اســتنارة بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام.
مــن املتوقع أن يكــون التقييم العاملي للمنرب قاعدة أدلة مهمة لتقييم
التقــدم املحرز نحــو تحقيق أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي يف الطبعة
الخامســة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي وأن يكون له دور
رئيــي يف النظــر يف إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام  2020من
خــال املؤمتــر الخامس عرش لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،يف
أكتوبر  .2020ومن املتوقع أيضً ا أن يُسرتشــد به يف تنفيذ خطة التنمية
املســتدامة لعام  ،2030وأهداف التنمية املستدامة ،واتفاق باريس
بشــأن تغري املناخ .ويحدونا أمل صادق يف أن يواصل التقييم العاملي
للمنرب وضع التنوع البيولوجي عىل رأس جدول األعامل الســيايس
العاملــي ،مع إعطائــه أولوية مامثلة لتلك املمنوحة لتغري املناخ .وتتيح
العمليــة املفضيــة إىل مؤمتر األطراف الخامس عرش هذه الفرصة.
السري Robert T. Watson
رئيس املنرب من  2016إىل 2019
Anne Larigauderie
األمني التنفيذي للمنرب
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يف الســنوات العرش إىل الخمس عرشة املاضية ،منذ تقييم األلفية
بخالص الشــكر عىل التزامهم ،وعىل مســاهمتهم بوقتهم بحرية يف
للتنوع
للنظــم اإليكولوجيــة ،كانت هناك زيادة ملحوظة يف إطار فهمنا
هذا التقرير املهم .ونود أيضً ا أن نتقدم بالشــكر إىل  Hien Ngoو
البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،وكذلك أهميتهام بالنســبة لنوعية
 Maximilien Guèzeمــن وحــدة الدعم التقني الكائن مقرها يف أمانة
واملامرسات،
الحياة لكل شــخص .ويوجد اآلن أيضً ا فهم أكرب للسياســات،
املنــر يف مدينــة بون بأملانيا ،ألن هذا التقرير ما كان ميكن أن يكون
والتكنولوجيات ،والســلوكيات التي ميكن أن تؤدي بشــكل أفضل إىل
لوال تفانيهام االســتثنايئ .ونتوجه بالشــكر أيضً ا إىل األعضاء الحاليني
حفظ التنوع البيولوجي واســتخدامه املســتدام وتحقيق العديد من
والســابقني يف فريق الخرباء املتعدد التخصصات ( )MEPواملكتب الذي
أهداف التنمية املســتدامة ،وأهداف آيتيش للتنوع البيولوجي ،واتفاق قــدم التوجيــه كجزء من لجنة اإلدارة لهذا التقرير ،وإىل أعضاء وحدات
باريس بشــأن تغري املناخ .ومع ذلك ،ال يزال هناك فقدان يف التنوع
الدعــم التقنــي األخرى داخل أمانة املنرب ،الذين دعموا إعداد هذا
البيولوجــي ،ومــا زالت النظم اإليكولوجية تتعرض للتدهور ،والكثري من التقرير .كام نود أن نشــكر جميع الحكومات واملؤسســات األخرى التي
مســاهامت الطبيعة للناس مهددة بالخطر.
قدمــت الدعم املايل والعيني إلعداد هذا التقييم.
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الطبيعة تجعل التنمية البرشية
أم ًرا ممك ًنا ولكن طلبنا املتزايد
بال هوادة عىل موارد األرض
يرسع من معدالت االنقراض ويدمر النظم
اإليكولوجية يف العامل .وتفخر بيئة األمم
املتحدة بدعم تقرير التقييم العاملي
الصادر عن املنرب الحكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ألنه يربز
الحاجة املاسة إىل دمج اعتبارات التنوع
البيولوجي يف عملية صنع القرار العاملي
بشأن أي قطاع أو ٍ
تحد ،سواء كان ذلك يف
قطاع املياه ،أو الزراعة ،أو البنية التحتية،
أو األعامل التجارية.

يذكر هذا التقرير األسايس كل
واحد منا بالحقيقة الواضحة
التي مفادها أن األجيال الحالية
تتحمل مسؤولية توريث األجيال القادمة
كوك ًبا غري مترضر من النشاط البرشي
بشكل ال سبيل إىل إصالحه .إن معرفتنا
املحلية ،واألصلية ،والعلمية تثبت أن لدينا
حلوالً وال مزيد من األعذار :يجب أن
نعيش عىل األرض بشكل مختلف .وتلتزم
اليونسكو بتعزيز احرتام الحياة وتنوعها،
والتضامن يف امليدان اإليكولوجي مع أنواع
األحياء األخرى ،وإقامة روابط منصفة
وعاملية جديدة من الرشاكة والتضامن بني
األجيال من أجل بقاء البرشية.

Joyce Masuya
املدير التنفيذي بالنيابة ،برنامج األمم املتحدة
للبيئة ()UNEP

Audrey Azoulay
املدير العام،
منظمة األمم املتحدة للرتبية ،والعلم ،والثقافة
(اليونسكو)

يضيف التقييم العاملي للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم
رصا رئيس ًيا إىل
اإليكولوجية عن ً
مجموعة األدلة عىل أهمية التنوع
البيولوجي يف الجهود املبذولة لتحقيق
هدف القضاء عىل الجوع وتحقيق
أهداف التنمية املستدامة .تشري
التقييامت التي أجراها كل من املنرب
الحكومي الدويل ( ،)IPBESومنظمة
األغذية والزراعة ( ،)FAOواتفاقية
التنوع البيولوجي ( )CBDوغريها من
املنظامت إىل الحاجة امللحة التخاذ
إجراءات لتحسني حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه املستدام وإىل
أهمية التعاون متعدد القطاعات
والتخصصات بني صانعي القرار وغريهم
من أصحاب املصلحة عىل جميع
األصعدة.
José Graziano da Silva
املدير العام،
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
()FAO
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Achim Steiner
مدير،
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP

دCristiana Paşca Palmer .
األمني التنفيذي
اتفاقية التنوع البيولوجي ()CBD
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عرب مختلف الثقافات ،يق ّدر
البرش الطبيعة بالفطرة .إنه
ملشهد ساحر خالب رؤية
الرياعات املضيئة وهي تتألأل طوال الليل.
إننا نستمد الطاقة والغذاء من الطبيعة.
كام أننا نجد مصادر الغذاء ،والدواء،
ومصادر الرزق ،واالبتكار يف الطبيعة.
فرفاهيتنا تعتمد بشكل أسايس عىل
الطبيعة .ويجب أن ترتكز جهودنا لحفظ
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية عىل
أفضل العلوم التي ميكن لإلنسانية إنتاجها.
ولهذا السبب ،تعد األدلة العلمية التي تم
تجميعها يف هذا التقييم العاملي الصادر
عن املنرب مهمة للغاية .وذلك ألنها سوف
تساعدنا يف بناء أساس أقوى لتشكيل إطار
التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام
« :2020االتفاق الجديد بني الطبيعة
والناس»؛ ولتحقيق أهداف التنمية
املستدامة.

يأيت تقرير التقييم العاملي لعام
 2019الصادر عن املنرب بشأن
التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية يف وقت حرج بالنسبة
للكوكب وجميع سكانه .وذلك ألن نتائج
التقرير  -وسنوات العمل الدؤوب الذي
قام به العديد من العلامء املساهمني -
تُلقي نظرة شاملة عىل الظروف الحالية
للتنوع البيولوجي العاملي .التنوع
البيولوجي الصحي هو البنية التحتية
األساسية التي تدعم جميع أشكال الحياة
عىل األرض ،مبا يف ذلك الحياة البرشية .كام
أنه يوفر حلولً مستمدة من الطبيعة يف
العديد من التحديات البيئية ،واالقتصادية،
واالجتامعية األكرث أهمية التي نواجهها
كمجتمع برشي ،مبا يف ذلك تغري املناخ،
والتنمية املستدامة ،والصحة ،واألمن
الغذايئ واملايئ .ونحن حال ًيا يف خضم
التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للتنوع
البيولوجي لعام  ،2020يف الصني ،والذي

سيشهد اختتام أهداف آيتيش للتنوع
البيولوجي وتحديد مسار التنمية
املستدامة الذي يركز عىل الناحية
اإليكولوجية ملا بعد عام  2020لتحقيق
فوائد متعددة تعود بالنفع عىل الناس،
والكوكب ،واقتصادنا العاملي .وسيكون
التقرير الصادر عن املنرب مبثابة األساس
الجوهري ملا وصلنا إليه وما نطمح أن
نصل إليه كمجتمع عاملي إللهام اإلنسانية
لتحقيق رؤية عام  2050التفاقية األمم
املتحدة للتنوع البيولوجي «العيش يف وئام
مع الطبيعة» .وأود أن أتوجه بالشكر
والتهاين إىل مجتمع املنرب الحكومي الدويل
عىل عملهم الجاد ،وإسهاماتهم الكبرية،
ومشاركتهم املستمرة.
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يود الرؤســاء املشــاركون يف تقرير التقييم العاملي للتنوع البيولوجي
وخدمــات النظم اإليكولوجية الصادر عن املنرب الحكومي الدويل
التوجه بالشــكر إىل األفراد واملؤسســات التي ساعدت يف جعل هذا
التقرير ممك ًنا.
نحــن مدينــون بالفضل أوالً ملئات الخرباء يف العلوم االجتامعية
والفيزيائية الحيوية ،وواضعي السياســات ،واملامرسني ،فضالً عن
ممثيل الشــعوب األصلية واملجتمعات املحلية ،الذين ســاهموا بسخاء
بوقتهم ومعرفتهم ،بوصفهم مؤلفني رئيســيني ،و ُمع ِّدي فصول،
وأشــخاص ذوي خربة ،و/أو محرري استعراضات (املدرجة أسامؤهم
أدناه) ،ولكل املؤلفني املشــاركني .نحن محظوظون ألننا أتيحت
لنا الفرصة للعمل مع مجموعة من املؤلفني املهتمني ،واملشــاركني،
والرائعني.
كــا أننــا ممتنون ألعضاء أمانة املنرب ،وخاصة األمني التنفيذي Anne
 ،Larigauderieورئيــس املنرب ( ،)Robert Watsonوممثيل الدول
األعضــاء ،وفريق الخرباء املتعدد التخصصات واملكتب وغريهم
من األشــخاص ذوي الخربة عىل تفانيهم ،ورؤيتهم االسرتاتيجية،
وتعليقاتهم البناءة ،واســتمرارهم يف تقديم املشــورة .وما كان للتقييم
العاملــي أن يصبــح ممك ًنا لوال الجهد الهائل لوحدة الدعم التقني
( Hien T. Ngoو )Maximilien Guèzeخــال العملية بأكملها،
مبا يف ذلك الدورة الســابعة الطويلة والصعبة للجلســة العامة للمنرب
( ،)IPBES 7والتــي أفضــت إىل املوافقة عىل هذا املوجز لواضعي
السياســات وقبول الفصول األساســية .باإلضافة إىل ذلك ،فإننا ممتنون
لدعم العديد من وحدات الدعم التقني التابعة للمنرب ،ومؤسســاتها
املضيفــة يف مراحــل مختلفة من العملية :وحدة الدعم التقني
للمعرفــة والبيانات ( ،NIEجمهورية كوريا) ،ووحدة الدعم التقني
للمعارف األصلية واملحلية (اليونســكو) ،ووحدة الدعم التقني
للســيناريوهات والنامذج ( ،PBLهولندا) ،ووحدة الدعم التقني
لبناء القدرات ( ،NEAالرنويج) .كام نتوجه بالشــكر إىل أخصايئ

التصوير البياين للبيانات ومصمم الرســوم عىل عملهام املاهر .ونود
أن نشــكر فريق االتصاالت التابع للمنرب عىل عمله املتميز يف إيصال
الرســائل الرئيسية إىل عامة الناس.
ونعرب عن امتناننا أيضً ا لجميع الحكومات الداعمة وال ســيام
حكومــات أملانيا ،وجنوب أفريقيا ،والرنويج ،واململكة املتحدة،
وفرنســا ،وهولندا وكذلك مقاطعة قرطبة (األرجنتني) ،الستضافتها
الكرمية الجتامعنا العام و/أو اجتامعات املؤلفني .ويود الرؤســاء
املشاركون أن يعربوا بوجه خـــاص عن تقديرهم لدعم مؤسساتهم
وحكوماتهــم يف بلدانهــم األصلية :مركز هيلمهولتز للبحوث البيئية
 ( UFZأملانيــا) ،و( iDivاملركــز األملاين لبحوث التنوع البيولوجيالتكامــي) ،وجامعة قرطبة الوطنية (Universidad Nacional
 ،)de Córdobaواملجلــس الوطني للبحوث العلمية والتقنية
(( )CONICETاألرجنتــن) ،وجامعة إنديانا  -بلومنجتون (الواليات
املتحدة األمريكية) .وأخ ًريا ،نعرب عن امتناننا لحكومة فرنســا
الســتضافتها الجلســة العامة للمنرب يف دورتها السابعة ()IPBES 7
واليونســكو لتوفري املكان والدعم .إن ما أبدته جميع الحكومات،
واملنظامت ،واألشــخاص الســالفة الذكر من تفان وما قدمته من
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تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

الرسائل
الرئيسية
ألف  -الطبيعة وإسهاماتها الحيوية يف حياة
البرش ،اللذان يجسدان معاً التنوع البيولوجي
ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماتها ،آخذان يف
التدهور يف جميع أنحاء العامل.

10

موجز لواضعي السياسات

تجسد الطبيعة مفاهيام مختلفة لألشخاص املختلفني ،مبا يف
ذلك التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،وأمنا األرض،
ونظم املعيشة وغري ذلك من املفاهيم املامثلة .وتجسد
إسهامات الطبيعة يف حياة البرش مفاهيامً مختلفة مثل
سلع النظم اإليكولوجية وخدماتها ،وهبات الطبيعة .ومتثل
الطبيعة وإسهامات الطبيعة للبرش أمورا ً حيوية للوجود
اإلنساين والنوعية الجيدة للحياة (رفاه اإلنسان ،والعيش
يف وئام مع الطبيعة ،والعيش الكريم يف توازن وانسجام
مع أمنا األرض وغريها من املفاهيم املامثلة) .وبالرغم
من توفري الغذاء والطاقة واملواد للبرش بكميات أكرب من
أي وقت مىض يف معظم األماكن ،يتحقق هذا بشكل
متزايد عىل حساب قدرة الطبيعة عىل تقديم مثل هذه
املساهامت يف املستقبل ،وكثريا ً ما تقوض هذه الزيادة
العديد من إسهامات الطبيعة األخرى ،التي ترتاوح بني
تنظيم نوعية املياه إىل إحساسنا باملكان .ويشهد املحيط
الحيوي ،الذي تعتمد عليه اإلنسانية جمعاء ،تغيريا ً بدرجة
غري مسبوقة يف جميع النطاقات املكانية .أما التنوع
البيولوجي  -أي التنوع داخل األنواع وبني األنواع والنظم
اإليكولوجية  -فيأخذ يف التدهور بوترية أرسع من أي وقت
مىض يف تاريخ البرشية.
ألف  1الطبيعة أساسية للوجود اإلنساين والنوعية الجيدة للحياة.
ومعظم إسهامات الطبيعة للبرش ال ميكن االستعاضة عنها كلية
وبعضها ال بديل له .وتؤدي الطبيعة دورا ً حاسامً يف توفري األغذية،
واألعالف ،والطاقة ،واألدوية واملوارد الوراثية وتوفر أيضاً مجموعة

متنوعة من املواد األساسية للسالمة البدنية للبرش وللحفاظ عىل
الثقافة .فعىل سبيل املثال ،يعتمد أكرث من  ٢بليون شخص عىل
الوقود الخشبي لتلبية احتياجاتهم من الطاقة األولية ،يف حني تشري
التقديرات إىل أن  4باليني من البرش يعتمدون بصفة رئيسية عىل
األدوية الطبيعية لحامية صحتهم كام أن نحو  ٧٠يف املائة من
العقاقري املستخدمة لعالج الرسطان هي منتجات طبيعة أو منتجات
تركيبية مستلهمة من الطبيعة .وتحافظ الطبيعة ،من خالل عملياتها
اإليكولوجية والتطورية ،عىل نوعية الهواء واملياه العذبة والرتبة
التي تعتمد عليها البرشية ،وتوزع املياه العذبة ،وتنظم املناخ وتوفر
التلقيح ومكافحة اآلفات وتقلل من أثر األخطار الطبيعية .فعىل
سبيل املثال ،تعتمد عىل التلقيح الحيواين نسبة تتجاوز  ٧٥يف املائة
من املحاصيل الغذائية العاملية ،مبا يف ذلك الفواكه والخرضوات،
وبعض أهم املحاصيل النقدية مثل النب والكاكاو واللوز .ومتثل النظم
اإليكولوجية البحرية واألرضية البالوعات الوحيدة النبعاثات الكربون
البرشية املنشأ ،حيث تبلغ الكمية اإلجاملية التي يجري عزلها
 5,6جيغاطن من الكربون سنوياً (ما يعادل نحو  ٦٠يف املائة من
االنبعاثات البرشية املنشأ) .وتستند كافة أبعاد الصحة البرشية عىل
الطبيعة التي تسهم أيضاً يف الجوانب غري املادية من نوعية الحياة
 اإللهام ،والتعلم ،والتجارب البدنية والنفسية ،ودعم اإلحساسبالهوية  -وهي جوانب جوهرية لنوعية الحياة والسالمة الثقافية،
وإن كان القياس الكمي لقيمتها التجميعية صعباً .ومعظم إسهامات
الطبيعة هي نتاج يشارك فيه البرش ،ولكن عىل الرغم من أن األصول
البرشية املنشأ  -مثل املعارف ،واملؤسسات ،وهياكل التكنولوجيا
األساسية ورؤوس األموال النقدية  -ميكنها أن تعزز هذه اإلسهامات
أو تحل محل بعضها جزئياً ،فالكثري منها ال يسد مسده يشء .وتنوع
الطبيعة هو ما يحافظ عىل قدرة البرشية عىل اختيار بدائل يف
مواجهة املستقبل املجهول.
ألف  2كثرياً ما تكون اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش
موزعة عىل نحو غري متساو عرب املكان والزمان وبني مختلف رشائح
املجتمع .إذ كثريا ً ما تكون هناك مفاضالت يف إنتاج واستخدام
مساهامت الطبيعة .ويختلف توزيع الفوائد واألعباء املرتبطة
باإلنتاج املشرتك إلسهامات الطبيعة واستخدامها كام يختلف
اإلحساس بها حسب اختالف الفئات االجتامعية والبلدان واملناطق.
ومن شان إعطاء األولوية إلحدى إسهامات الطبيعة للبرش ،مثل إنتاج
األغذية ،أن يؤدي إىل تغريات بيئية تقلل من اإلسهامات األخرى.
وقد يستفيد من بعض هذه التغريات بعض الناس عىل حساب
البعض اآلخر ،وال سيام أكرثهم ضعفاً ،عىل نحو ما قد يحدث أيضاً
يف حالة التغريات التي تطال الرتتيبات التكنولوجية املؤسسية .ومن
األمثلة عىل ذلك أنه عىل الرغم من أن اإلنتاج الغذايئ اليوم يكفي
لتلبية االحتياجات العاملية ،فإن نحو  ١١يف املائة من سكان العامل
يعانون من سوء التغذية ،كام أن األمراض املتصلة بالنظام الغذايئ
هي السبب وراء  ٢٠يف املائة من الوفيات املبكرة ،املرتبطة بنقص
التغذية والسمنة املفرطة كليهام .فالتوسع الكبري يف إنتاج األغذية
واألعالف واأللياف والطاقة األحيائية قد حدث عىل حساب العديد
من إسهامات الطبيعة يف نوعية الحياة ،مبا يف ذلك وضع القواعد
التنظيمية التي تحكم نوعية الهواء واملياه ،واللوائح التنظيمية للبيئة

تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

11

ألف  3منذ عام  ،١٩٧٠اتخذت االتجاهات يف مجال اإلنتاج
الزراعي وكميات املصيد من األسامك وإنتاج الطاقة األحيائية وجني
املواد منحى تصاعدياً ،ولكن يف  ١٤من أصل  ١٨فئة من فئات
إسهامات الطبيعة التي جرى تقييمها ،تراجعت يف الغالب األعم
اإلسهامات التنظيمية والال مادية .وارتفعت قيمة إنتاج املحاصيل
الزراعية (البالغة  2.6تريليون دوالر يف عام  )٢٠١٦بنحو ثالثة
أضعاف منذ عام  ١٩٧٠كام أن حصاد األخشاب الخام زاد بنسبة ٤٥
يف املائة ليصل إىل حوايل  ٤باليني مرت مكعب يف عام  ،٢٠١٧حيث
أصبح قطاع الحراجة يوفر نحو  13.2مليون فرصة عمل .بيد أن
مؤرشات اإلسهامات التنظيمية ،مثل مخزون الكربون العضوي يف
الرتبة وتنوع امللقحات ،قد انخفض ،مام يشري إىل أن املكاسب التي
تحققت يف اإلسهامات املادية هي يف كثري من األحيان مكاسب غري
مستدامة .فقد أدى تدهور األرايض إىل انخفاض اإلنتاجية الزراعية
يف  ٢٣يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل ،ويتعرض للخطر نتيجة
لفقدان امللقحات ناتج عاملي سنوي من املحاصيل ترتاوح قيمته بني
 235و 577بليون دوالر ( .)2وعالوة عىل ذلك ،فإن فقدان املوائل
الساحلية والشعاب املرجانية يحد من حامية السواحل ،األمر الذي
يزيد من مخاطر الفيضانات واألعاصري التي تتهدد الحياة واملمتلكات
ملا يرتاوح بني  ١٠٠مليون و ٣٠٠مليون نسمة من السكان الذين
(ُ )2عدلت القيمة لتعادل دوالرات الواليات املتحدة يف عام  2015مع أخذ التضخم فقط يف عني االعتبار.

ألف  4يف الوقت الحارض ،تغريت الطبيعة يف معظم أنحاء العامل
تغيرياً ملحوظاً بسبب عوامل برشية متعددة ،وتشهد الغالبية
العظمى من مؤرشات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي تراجعاً
رسيع الوترية .وتغريت بشكل ملحوظ نسبة  75يف املائة من مساحة
األرايض ،وتشهد  ٦٦يف املائة من مساحة املحيطات آثارا ً مرتاكمة
متزايدة ،وفُقد نسبة تزيد عن  ٨٥يف املائة من (مساحات) األرايض
الرطبة .وعىل الرغم من أن معدل فقدان الغابات قد تباطأ عىل
الصعيد العاملي منذ عام  ،٢٠٠٠فإن هذا التباطؤ موزع توزيعاً غري
متكافئ .ففي معظم أنحاء املناطق املدارية ،بالغة التنوع البيولوجي
فُقد  ٣٢مليون هكتار من الغابات البكر أو املتعافية يف الفرتة ما بني
عامي  ٢٠١٠و .٢٠١٥وأخذ مدى الغابات املدارية وشبه املدارية يف
االزدياد يف بعض البلدان ،ويتزايد مدى الغابات املعتدلة والشاملية
عىل الصعيد العاملي .وتسهم مجموعة من اإلجراءات  -من إعادة زرع
الغابات الطبيعية إىل الزراعة األحادية املحصول  -يف هذه الزيادات،
ولكن ترتتب عليها عواقب متباينة متاماً بالنسبة للتنوع البيولوجي
وما يقدمه من إسهامات للبرش .وقد فُقد قرابة نصف الغطاء املرجاين
الحي عىل الشعاب املرجانية منذ سبعينيات القرن التاسع عرش ،األمر
الذي أدى إىل ترسيع فقدانها يف العقود األخرية بسبب تغري املناخ
الذي أفىض إىل تفاقم العوامل األخرى .وتراجع متوسط وفرة األنواع
األصلية يف معظم املناطق األحيائية األرضية الرئيسية بنسبة  ٢٠يف
املائة ،ويحتمل أن يؤثر هذا عىل عمليات النظم اإليكولوجية ،ومن
ثم عىل اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش؛ وحدث معظم هذا
الرتاجع منذ عام  ١٩٠٠وقد يكون آخذا ً يف التسارع .ويف املناطق التي
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وتوفري املوئل .وتوجد أيضاً أوجه للتآزر ،مثل املامرسات الزراعية
املستدامة التي تعزز نوعية الرتبة ،وبالتايل تحسن اإلنتاجية وغريها
من وظائف النظم اإليكولوجية وخدماتها مثل تنظيم احتجاز
الكربون ونوعية املياه.

يعيشون يف املناطق الساحلية التي تحدث فيها الفيضانات الشديدة
مرة كل  100سنة.
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تسود فيها نسبة عالية من الكائنات املتوطنة تأثر التنوع البيولوجي
املحيل بشدة يف كثري من األحيان بسبب األنواع الغريبة الغازية.
واتجهت أعداد األنواع الربية من الفقاريات إىل التقلص عىل مدار
الخمسني سنة املاضية عىل األرض ويف املياه العذبة ومياه البحر .أما
االتجاهات العاملية يف أعداد الحرشات فغري معروفة عىل الرغم من
توثيق حاالت برتاجعها بوترية رسيعة يف بعض األماكن}BG 4,5{ .
ألف  5إن عدد األنواع املهددة باالنقراض عىل الصعيد العاملي
نتيجة لألنشطة البرشية هو اآلن أكرب من أي وقت مىض .ويطال
التهديد باالنقراض يف املتوسط حوايل  ٢٥يف املائة من أنواع
املجموعات الحيوانية والنباتية التي خضعت للتقييم (الشكل م ق
س ،)-3مام يشري إىل أن حوايل مليون نوع يواجه خطر االنقراض،
وسيواجهه العديد منها يف غضون عقود قليلة ،ما مل تتخذ إجراءات
للتخفيف من حدة العوامل التي تؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي.
وبدون اتخاذ هذه اإلجراءات ،ستزداد وترية معدل انقراض األنواع
عىل الصعيد العاملي ،وهو معدل يبلغ بالفعل عىل األقل عرشات إىل
مئات أضعاف متوسط ما كان عليه عىل مدى الـــ  ١٠ماليني سنة
املاضية{ .الشكل م ق س}BG 6 ،٤-
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أرسع من ذلك .وميكن للتبعات املرتتبة عىل التنوع البيولوجي
والنظم اإليكولوجية أن تكون إيجابية أو سلبية ولكنها ميكن أن
تحدث حالة من عدم اليقني إزاء مدى استدامة األنواع والوظائف
وتوفري إسهامات الطبيعة للبرش .ويكتيس فهم ورصد هذه التغريات
التطورية البيولوجية نفس القدر من األهمية التخاذ القرارات بصورة
مستنرية كام يف حالة التغري اإليكولوجي .وميكن عندها تصميم
اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة للتأثري عىل املسارات التطورية من أجل
حامية األنواع الضعيفة والحد من أثر األنواع غري املرغوب فيها (مثل
األعشاب الضارة واآلفات أو مسببات األمراض) .ويوضح هذا التدين
الواسع النطاق يف التوزيع الجغرايف للعديد من األنواع ويف أعدادها
أنه عىل الرغم من أن التكيف التطوري مع العوامل البرشية قد يكون
رسيعا إال أنه مل يتسن يف كثري من األحيان التكيف معه بصورة تامة.

باء  -املحركات املبارشة وغري املبارشة للتغيري
تسارعت خالل السنوات الخمسني األخرية

موجز لواضعي السياسات

شهدت السنوات الخمسون املاضية معدالً للتغري العاملي
ألف  6وعىل الصعيد العاملي ،تنقرض األصناف والسالالت املحلية للطبيعة مل يسبق له مثيل يف تاريخ البرشية .وكانت
للنباتات التي تستزرع محلياً والحيوانات الداجنة املحلية .وفقدان محركات التغيري املبارشة يف الطبيعة ذات األثر األكرب
التنوع هذا ،مبا يف ذلك التنوع الورايث ،يشكل خطرا شديداً عىل
عاملياً (بدءا ً بتلك األكرث تأثريا ً) :التغريات يف استخدام
األمن الغذايئ العاملي نظراً ألنه يق ِّوض قدرة العديد من النظم
األرايض والبحار؛ واالستغالل املبارش للكائنات الحية؛ وتغري
الزراعية عىل مقاومة التهديدات من قبيل اآلفات ،ومسببات
املناخ؛ والتلوث؛ واألنواع الدخيلة املغرية؛ وتنشأ هذه
األمراض وتغري املناخ .وتتناقص يوماً بعد يوم أصناف الحيوانات
املحركات املبارشة الخمسة عن عدد من األسباب الكامنة –
والنباتات التي تُزرع ،وتُرىب ،ويجري االحتفاظ واالتجار بها حول
العامل ،عىل الرغم من الجهود الكثرية التي تبذل محلياً يف هذا الصدد ،املحركات غري املبارشة للتغيري  -وهذه بدورها تستند إىل
مبا يف ذلك جهود الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية .وحتى
الداجنةعام القيم املجتمعية والسلوكيات التي تشمل أمناط اإلنتاج
 ،٢٠١٦انقرض  ٥٥٩من أصل  6190من سالالت الثدييات
واالستهالك ،والديناميات واالتجاهات السكانية ،والتجارة،
املستخدمة للغذاء والزراعة (أي أكرث من  ٩يف املائة) ويتعرض ما
ال يقل عن  ١ ٠٠٠منها لخطر االنقراض .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
واالبتكارات التكنولوجية ونظم الحوكمة من املستوى
العديد من األنواع الربية ذات القرابة للمحاصيل والهامة لألمن
املحيل إىل املستوى العاملي .ويتباين معدل التغري يف
الغذايئ عىل املدى الطويل تفتقر إىل الحامية الفعالة كام أن الحالة
فيام يخص األنواع الربية ذات القرابة للثدييات الداجنة تزداد سوءاً .الدوافع املبارشة وغري املبارشة بتباين املناطق والبلدان.
ويعني انخفاض تنوع املحاصيل املزروعة ،واألنواع الربية ذات القرابة
للمحاصيل والسالالت الداجنة أن النظم اإليكولوجية الزراعية أقل
باء  1يف حالة النظم اإليكولوجية الربية ،كان الستخدام األرايض
قدرة يف املستقبل عىل التكيف إزاء تغري املناخ ،واآلفات واألمراض.
األثر السلبي األكرب نسبياً عىل الطبيعة منذ عام  ،١٩٧٠يليه
االستغالل املبارش ،وخاصة االستغالل املفرط للحيوانات والنباتات
ألف  7تزداد التجمعات البيولوجية تشابها داخل املناطق وفيام
بينها ،يف النظم غري املدارة ويف النظم املدارة عىل حد سواء .وهذه والكائنات الحية األخرى بصفة رئيسية من خالل الحصاد ،وقطع
العملية التي تحدث بفعل البرش تؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي األشجار وصيد األسامك .ويف النظم اإليكولوجية البحرية ،كان
عىل الصعيد املحيل ،مبا يشمل األنواع املستوطنة ،ووظائف النظام
لالستغالل املبارش للكائنات الحية (الصيد بشكل أسايس) األثر
اإليكولوجي وإسهامات الطبيعة للبرش.
النسبي األكرب ،يليه تغري استخدام األرايض/البحار .وميثل التوسع
الزراعي الشكل األكرث انتشارا ً للتغري يف استخدام األرايض ،حيث
ألف  8التغريات التي يتسبب فيها اإلنسان تهيئ الظروف املُـفضية يجري استخدام ما يزيد عىل ثلث مساحة اليابسة يف الزراعة أو
إىل التطور البيولوجي الرسيع  -هو تطور رسيع إىل حد يجعل من
تربية الحيوانات .ويف معظم األحيان حدث هذا التوسع ،الذي اقرتن
املمكن مساحاته آثاره يف غضون سنوات قليلة أو حتى يف وقت
مبضاعفة مساحة املناطق الحرضية منذ عام  ١٩٩٢فضالً عن التوسع
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غري املسبوق يف الهياكل األساسية املرتبط بالنمو السكاين واالستهالك ،وترية اآلثار يف النظم اإليكولوجية البحرية والربية واملياه العذبة
عىل حساب الغابات (النمو القديم للغابات االستوائية بشكل أسايس) وأصبحت تؤثر بالفعل عىل الزراعة وتربية األحياء املائية ومصائد
واألرايض الرطبة واملراعي .وتتعرض النظم اإليكولوجية للمياه العذبة األسامك وإسهامات الطبيعة للبرش .ومن املحتمل أن تؤدي التأثريات
إىل سلسلة من التهديدات املضاعفة ،التي تشمل التغري يف استخدام املضا ِعفة ملحركات مثل تغري املناخ وتغري استخدام األرايض/البحار
واإلفراط يف استغالل املوارد والتلوث واألنواع الدخيلة املغرية ،إىل
األرايض ،مبا يف ذلك استخراج املياه ،واالستغالل ،والتلوث ،وتغري
تفاقم اآلثار السلبية عىل الطبيعة ،عىل النحو الذي يظهر يف نظم
املناخ ،واألنواع الدخيلة .وقد كان لألنشطة البرشية آثار بعيدة
إيكولوجية مختلفة منها الشعاب املرجانية والنظم القطبية الشاملية
املدى وواسعة النطاق عىل املحيطات يف العامل .وتشمل هذه اآلثار
ومناطق السافانا.
االستغالل املبارش ،وال سيام االستغالل املفرط لألسامك واملحاريات
وغريها من الكائنات ،والتلوث من املصادر الربية والبحرية ،مبا
باء  3تتزايد أنواع كثرية من التلوث ،وكذلك األنواع الدخيلة
يف ذلك التلوث الناشئ عن شبكات األنهار فضالً عن التغري يف
املغرية ،ويصاحب ذلك آثار سلبية عىل الطبيعة .وعىل الرغم من
استخدامات األرايض /البحار مبا يشمل التنمية الساحلية ألغراض
اختالف االتجاهات العاملية ،فإن تلوث الهواء واملاء والرتبة استمر يف
الهياكل األساسية والزراعة املائية.
التزايد يف بعض املناطق .وازداد التلوث البحري باملواد البالستيكية
باء  2ميثل تغري املناخ محركاً مبارشاً يتسبب بشكل متزايد يف تفاقم عىل وجه التحديد مبقدار عرشة أضعاف منذ عام  ،1980مام أثر عىل
تأثري املحركات األخرى عىل الطبيعة وعىل رفاه اإلنسان .وتشري
ما ال يقل عن  267نوعاً ،تشمل  86يف املائة من السالحف البحرية
التقديرات إىل أن البرش تسببوا يف ارتفاع ُمالحظ يف درجات الحرارة و 44يف املائة من الطيور البحرية و 43يف املائة من الثدييات البحرية.
سيبلغ حوايل  1درجة مئوية بحلول عام  2017مقارنة مبستويات
وقد يؤثر هذا عىل البرش من خالل السالسل الغذائية .وما برحت
ما قبل العرص الصناعي ،حيث ارتفع متوسط درجات الحرارة عىل
انبعاثات غازات االحتباس الحراري والنفايات الحرضية والريفية
مدار الثالثني عاماً املاضية مبقدار  0.2درجة مئوية لكل عقد .وازداد غري املعالجة وامللوثات الناتجة عن األنشطة الصناعية والتعدينية
يف السنوات الخمسني املاضية تواتر الظواهر الجوية البالغة الشدة
والزراعية واالنسكابات النفطية وعمليات التخلص من النفايات
وح ّدتها ،وما تجلبه من حرائق وفيضانات وجفاف ،يف حني ارتفع
السامة ،تؤثر تأثريا ً سلبياً قوياً عىل نوعية الرتبة واملياه العذبة واملياه
متوسط مستوى سطح البحر العاملي مبستويات ترتاوح بني  16و
البحرية وعىل الغالف الجوي العاملي .وازدادت السجالت الرتاكمية
 21سم منذ عام  ،1900ومبعدل يتجاوز  3مم يف السنة عىل مدى
لألنواع الدخيلة بنسبة  ٤٠يف املائة منذ عام  ،١٩٨٠وصاحبتها زيادة
العقدين املاضيني .وأسهمت هذه التغريات يف آثار واسعة النطاق
يف التداوالت التجارية والديناميات واالتجاهات السكانية البرشية.
عىل جوانب كثرية من التنوع البيولوجي ،مبا يشمل توزيع األنواع،
وأصبح ما يقرب من خُمس سطح األرض معرضاً لخطر االجتياحات
والظواهر األحيائية امل َوسمية ،وديناميات أعداد األنواع ،وتركيبة
النباتية والحيوانية ،مام يؤثر عىل األنواع املحلية ووظائف النظام
تجمعاتها ،وعمل النظام اإليكولوجي .ووفقاً لألدلة الرصدية ،تتسارع اإليكولوجي وإسهامات الطبيعة للبرش ،وعىل االقتصادات وصحة
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باء  6تتعرض الطبيعة التي تديرها الشعوب األصلية واملجتمعات
اإلنسان .ويبدو معدل قدوم األنواع الدخيلة املغرية الجديدة أعىل
املحلية إىل ضغوط متزايدة .وتتدهور الطبيعة عموماً برسعة أقل
من أي وقت مىض ،وال يظهر أي عالمات للتباطؤ.
يف أرايض الشعوب األصلية من األرايض األخرى ،ولكنها تأخذ يف
التدهور عىل الرغم من ذلك ،وكذلك املعارف عن سبل إدارتها.
باء  4يف السنوات الخمسني املاضية ،تضاعف عدد السكان من
البرش ،ومنا االقتصاد العاملي مبا يقرب من أربعة أضعاف ،ومنت
ويقع ما ال يقل عن ربع مساحة اليابسة يف العامل تقليدياً ضمن
التجارة العاملية مبقدار عرشة أضعاف ،وهذه العوامل جميعها
ملكية أو إدارة ( )3الشعوب األصلية أو تستخدمه أو تسكنه تلك
الشعوب .وتحتوي هذه املناطق عىل زهاء  35يف املائة من املساحات
دفعت زيادة الطلب عىل الطاقة واملواد .وأدت مجموعة متنوعة
املحمية بشكل رسمي ،ونحو  35يف املائة من مجموع مساحات
من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتامعية ،مبا يف ذلك التجارة
األرايض املتبقية التي تتعرض ملستوى منخفض جدا ً من التدخل
العاملية وفصل الرتابط بني اإلنتاج واالستهالك ،إىل تحويل املكاسب
البرشي .وإضافة إىل ذلك ،تدير طائفة متنوعة من املجتمعات
والخسائر االقتصادية والبيئية الناجمة عن اإلنتاج واالستهالك ،مام
ساهم يف إيجاد فرص اقتصادية جديدة ،ولكنه ساهم أيضاً يف اآلثار املحلية ،مبا يف ذلك املزارعون وصيادو األسامك والرعاة والصيادون
الناجمة عىل الطبيعة وإسهاماتها للبرش .وتتباين مستويات استهالك ومربو املاشية ومستخدمو الغابات ،مناطق كبرية يف إطار أنظمة
السلع املادية (الغذاء واألعالف واألخشاب واأللياف) تبايناً كبريا ً ،وقد مختلفة للملكية وإمكانية االنتفاع .ومن بني املؤرشات املحلية التي
ُوضعت واستخدمتها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ،تُظهِر
يرتبط عدم تكافؤ فرص الوصول إىل السلع املادية بعدم اإلنصاف
نسبة  ٧٢يف املائة منها اتجاهات سلبية يف الطبيعة التي ترتكز عليها
وقد يؤدي إىل نزاعات اجتامعية .ويساهم التبادل االقتصادي يف
التنمية االقتصادية اإلجاملية ،ولكن كثريا ً ما يُتَفاوض عليه بني جهات سبل العيش والرفاه عىل الصعيد املحيل .وتواجه املناطق التي تديرها
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية (يف ظل أنواع مختلفة من نظم
فاعلة ومؤسسات غري متكافئة القوة ،مام يؤثر عىل توزيع املنافع
الحيازة واالنتفاع) معدالت متزايدة الستخراج املوارد وإنتاج السلع
واآلثار الطويلة األجل .وشهدت البلدان ذات املستويات اإلمنائية
األساسية والتعدين والهياكل األساسية للنقل والطاقة ،ويرتتب عىل
املختلفة مستويات مختلفة من تدهور الطبيعة فيام يتعلق بأي
ذلك عواقب مختلفة عىل سبل العيش والصحة املحلية .ونجمت عن
مكاسب معينة يف النمو االقتصادي .وقد يتسبب اإلقصاء أو ندرة
اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش أو توزيعها غري املتساوي إىل بعض برامج التخفيف من آثار تغري املناخ آثار سلبية عىل الشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية .وتشمل اآلثار السلبية لجميع هذه
تأجيج عدم االستقرار والنزاع يف نطاق املجتمع ،مع التفاعل املعقد
الضغوط استمرار تناقص الرزق وفقدان سبل العيش التقليدية
مع عوامل أخرى .وتؤثر النزاعات املسلحة عىل النظم اإليكولوجية
لتواصل إزالة الغابات وفقدان األرايض الرطبة والتعدين
نتيجة
طائفة
تأثريا ً يتجاوز آثارها املزعزعة الستقرار املجتمعات وتنجم عنها
ُ
وانتشار املامرسات غري املستدامة يف الزراعة والحراجة وصيد األسامك
من اآلثار غري املبارشة ،تشمل نزوح األشخاص وإزاحة األنشطة.
وتواصل األرضار التي تلحق بالصحة والرفاه نتيجة التلوث وانعدام
باء  5تفضل الحوافز االقتصادية عموماً أنشطة التوسع االقتصادي ،األمن املايئ .وتشكل هذه اآلثار أيضاً صعوبات لإلدارة التقليدية ونقل
والرضر البيئي يف كثري من األحيان ،عىل حساب الحفظ واإلصالح.
معارف الشعوب األصلية واملعارف املحلية وإمكانية تقاسم املنافع
وهناك ما يدل عىل أن إدراج مراعاة القيم املتعددة لوظائف النظام الناشئة عن استخدام التنوع البيولوجي الربي واملستأنس وقدرة
اإليكولوجي وإسهام الطبيعة للبرش ضمن الحوافز االقتصادية ،يتيح ،الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل حفظه وإدارته بشكل
يف مجال االقتصاد ،تحقيق نتائج إيكولوجية واقتصادية واجتامعية مستدام ،وهي منافع هامة أيضاً بالنسبة للمجتمع األوسع نطاقاً.
أفضل .وأدت مبادرات الحوكمة املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية
إىل تحسني النتائج بهذه الطريقة من خالل دعم السياسات واالبتكار
ال ميكن بلوغ أهداف حفظ الطبيعة
وإزالة اإلعانات الضارة بالبيئة ،وطرح حوافز تتامىش مع قيمة إسهام
الطبيعة للبرش ،وزيادة اإلدارة املستدامة الستخدام األرايض/البحار واستخدامها عىل نحو مستدام وتحقيق االستدامة
وإنفاذ القواعد التنظيمية ،ضمن تدابري أخرى .والحوافز والسياسات باتباع املسارات الحالية ،وال ميكن تحقيق
االقتصادية الضارة املرتبطة باملامرسات غري املستدامة يف مصائد
األسامك وتربية األحياء املائية والزراعة (مبا يف ذلك استخدام األسمدة أهداف عام  2030وما بعده إال من خالل تنفيذ
واملبيدات) ويف إدارة الرثوة الحيوانية ويف الحراجة والتعدين والطاقة تغريات تح ُّولية ( )4عىل نطاق العوامل االقتصادية
(مبا يف ذلك الوقود األحفوري والوقود األحيايئ) ترتبط غالباً
الطبيعية،بتغريفضالً واالجتامعية والسياسية والتكنولوجية
استخدام األرايض/البحار واإلفراط يف استغالل املوارد
عن عدم الكفاءة يف اإلنتاج وإدارة النفايات .وقد يعرتض أصحاب
املصالح املكتسبة عىل إلغاء اإلعانات أو عىل إدخال سياسات أخرى.
الرضر
ومع ذلك ،فإن إصالحات السياسات العامة للتعامل مع أسباب
( )3تع ِّرف مصادر البيانات هذه إدارة األرايض يف هذا السياق بأنها عملية تحديد استخدام موارد األرايض
البيئي تتيح إمكانية الحفاظ عىل الطبيعة وتوفري املنافع االقتصادية
وتنميتها والعناية بها عىل نحو يلبي االحتياجات الثقافية املادية وغري املادية ،مبا يف ذلك أنشطة كسب الرزق
مثل الصيد الربي وصيد األسامك والقطاف وجني املوارد والرعي والزراعة الصغرية النطاق والبستنة.
عىل السواء ،مبا يف ذلك عندما تستند السياسات إىل فهم أكرب وأفضل
( )4إعادة تنظيم جوهرية عىل نطاق املنظومة عرب العوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية ،مبا يشمل
للقيم املتعددة إلسهامات الطبيعة.
النامذج واألهداف والقيم.

جيم -
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جيم  1أُحرِز تقدم يف تنفيذ استجابات السياسات العامة
واإلجراءات الرامية إىل حفظ الطبيعة وإدارتها عىل نحو أكرث
استدامة ،مام أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة إىل
السيناريوهات التي ال توجد فيها تدخالت ،ولكن التقدم ليس كافياً
لوقف املحركات املبارشة وغري املبارشة لتدهور الطبيعة .ولذلك من
املرجح أن غالبية أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي لعام  ٢٠٢٠لن
تتحقق .وستتحقق بعض أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي جزئياً،
عىل سبيل املثال تلك املتعلقة باستجابات السياسات العامة مثل
النطاق املكاين للمناطق املحمية الربية والبحرية ،وتحديد األنواع
الدخيلة املغرية وترتيبها بحسب األولوية ،واالسرتاتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول
عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها ،امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي .ولكن عىل الرغم
من أن املناطق املحمية تغطي حالياً  ١٥يف املائة من البيئات الربية
وبيئات املياه العذبة و ٧يف املائة من املجال البحري ،فهي ال تغطي
إال جزئياً املواقع الهامة للتنوع البيولوجي كام أنها غري ممثّلة
إيكولوجياً بشكل كامل حتى اآلن وال تدار إدارة فعالة أو عادلة.

جيم  2الطبيعة رضورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ولكن
إذا أخذنا يف االعتبار أن أهداف التنمية املستدامة متكاملة وغري
قابلة للتجزئة ،وتنفذ عىل الصعيد الوطني ،فإن االتجاهات السلبية
الحالية يف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ستقوض التقدم
املحرز نحو تحقيق  ٨٠يف املائة ( ٣٥من أصل  )٤٤من الغايات
املستهدفة املقررة لألهداف املتعلقة بالفقر الجوع والصحة واملياه
واملدن واملناخ واملحيطات واألرض (أهداف التنمية املستدامة ١
و 2و 3و 6و ١١و ١٣و ١٤و .)١٥ووجدت أوجه تآزر إيجابية بني
الطبيعة واألهداف املتعلقة بالتعليم واملساواة بني الجنسني والحد
من أوجه عدم املساواة وتعزيز السالم والعدالة (أهداف التنمية
املستدامة  ٤و ٥و ١٠و .)١٦والنعدام أمن حيازة األرايض أو املوارد،
فضالً عن الرتاجع يف الطبيعة آثار أكرب عىل النساء والفتيات ،وتكون
آثارها ضارة لهن يف الغالب .بيد أن الرتكيز الحايل والصياغة النصية
لغايات هذه األهداف يحجبان عالقتها بالطبيعة أو يغفالنها ،األمر
الذي يحول بالتايل دون تقييمها هنا .وتوجد حاجة ماسة إىل صياغة
غايات السياسات واملؤرشات ومجموعات البيانات يف املستقبل عىل
نحو يأخذ يف الحسبان الجوانب املتعلقة بالطبيعة وأهميتها بالنسبة
إىل رفاه اإلنسان من أجل تتبع أكرث فعالية لعواقب االتجاهات التي
تشهدها الطبيعة عىل أهداف التنمية املستدامة .وبعض املسارات
التي وقع االختيار عليها لتحقيق األهداف املتصلة بالطاقة والنمو
االقتصادي والصناعة والبنية التحتية واالستهالك واإلنتاج املستدامني
(األهداف  ٧و ٨و ٩و ١٢من أهداف التنمية املستدامة) ،فضالً عن
الغايات املستهدفة املتعلقة بالفقر واألمن الغذايئ واملدن (أهداف
التنمية املستدامة  ١و ٢و )١١ميكن أن تكون لها آثار إيجابية أو
سلبية كبرية عىل الطبيعة وبالتايل عىل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة األخرى.
جيم  3مناطق العامل التي يتوقع لها أن تشهد نتائج سلبية كبرية
نتيجة للتغريات العاملية يف املناخ والتنوع البيولوجي ووظائف
النظام اإليكولوجي واإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش ،هي
أيضاً موطن لتجمعات كبرية من الشعوب األصلية ولكثري من
املجتمعات األشد فقراً يف العامل .ونظرا ً العتامد تلك املجتمعات
( )5معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة من الحيوانات الفطرية ،واتفاقية االتجار الدويل بأنواع الحيوانات
والنباتات الربية املهددة باالنقراض ،واتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ،واالتفاقية الدولية لحامية
النباتات ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان التي تعاين من الجفاف الشديد و/أو من التصحر،
وبخاصة يف أفريقيا ،واتفاقية األرايض الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية.
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تعني حاالت التدهور الرسيع املاضية واملستمرة التي
يشهدها التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي
والعديد من إسهامات الطبيعة للبرش أن غالبية األهداف
االجتامعية والبيئية الدولية ،مثل تلك التي تجسدها
أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي وخطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030لن تتحقق استنادا ً إىل املسارات الحالية.
وكذلك ستؤدي حاالت التدهور هذه إىل تقويض أهداف
أخرى ،مثل تلك املحددة يف اتفاق باريس املعتمد مبوجب
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ورؤية عام
 2050للتنوع البيولوجي .ومن املتوقع أن تستمر أو تتفاقم
االتجاهات السلبية يف التنوع البيولوجي ووظائف النظام
اإليكولوجي يف العديد من السيناريوهات املستقبلية نتيجة
ملحركات غري مبارشة مثل النمو السكاين البرشي الرسيع
واإلنتاج واالستهالك غري املستدامني والتطور التكنولوجي
املرتبط بذلك .وباملقابل ،فإن السيناريوهات واملسارات
التي تبحث آثار النمو السكاين املنخفض إىل املعتدل،
والتغريات التح ُّولية يف إنتاج واستهالك الطاقة والغذاء
واألعالف واأللياف واملياه ،واالستخدام املستدام ،والتقاسم
املنصف للمنافع الناشئة عن ذلك االستخدام ،والجهود
املراعية للبيئة يف مجال التكيف مع املناخ والتخفيف
من آثاره ،ستساعد بشكل أفضل عىل تحقيق األهداف
االجتامعية والبيئية يف املستقبل.

وشُ ِه َدت زيادة كبرية يف املساعدة اإلمنائية الرسمية دعامً التفاقية
التنوع البيولوجي ويف التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية،
حيث بلغت تدفقات املعونة املخصصة للتنوع البيولوجي مقدار 8.7
باليني دوالر سنوياً .بيد أن تعبئة املوارد الحالية من جميع املصادر
ليست كافية لتحقيق أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي .وإضافة إىل
ذلك ،ال يسري بجالء عىل مسار اإلنجاز سوى واحد من كل خمسة
()5
من األهداف والغايات االسرتاتيجية الواردة يف ستة اتفاقات عاملية
متعلقة بالطبيعة وحامية البيئة العاملية .وبالنسبة ملا يقرب من ثلث
أهداف هذه االتفاقيات ،أُحرِز تقدم ضئيل أو معدوم يف تحقيقها ،أو
سارت بدالً من ذلك ،يف االتجاه املعاكس لتحقيقها.
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عىل التنوع البيولوجي وأداء النظام اإليكولوجي ،وهذه تزداد سوءا ً
املحلية بشدة عىل الطبيعة وإسهاماتها يف الرزق وسبل العيش
والصحة ،فإنها ستترضر بشدة أكرث من غريها من جراء هذه التغريات ويف بعض الحاالت أضعافاً مضاعفة ،مع تزايد االحرتار العاملي .وحتى
السلبية .وتؤثر هذه اآلثار السلبية أيضاً عىل قدرة الشعوب األصلية بالنسبة لالحرتار العاملي الذي يرتاوح بني  1.5درجة مئوية ودرجتني
واملجتمعات املحلية عىل إدارة وحفظ التنوع البيولوجي الربي
مئويتني ،من املتوقع أن تتقلص معظم نطاقات األنواع الربية بشكل
واملستأنس وإسهامات الطبيعة للبرش .وتعمل الشعوب األصلية
كبري .وميكن للتغريات يف النطاقات أن تؤثر سلباً عىل قدرة املناطق
واملجتمعات املحلية عىل مواجهة هذه التحديات بصورة استباقية
الربية املحمية للحفاظ عىل األنواع ،وتزيد إىل حد كبري من معدل
يف رشاكة فيام بينها ومع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة
دوران األنواع املحلية وتزيد بشكل كبري من خطر االنقراض عىل
اآلخرين ،من خالل نظم اإلدارة املشرتكة وشبكات الرصد املحلية
الصعيد العاملي .فعىل سبيل املثال ،يشري تجميع للعديد من الدراسات
واإلقليمية ،وعن طريق إعادة تنشيط النظم اإلدارية املحلية
إىل أن نسبة األنواع املعرضة لخطر االنقراض الناجم عن املناخ تبلغ
وتكييفها .وتفتقر السيناريوهات اإلقليمية والعاملية إىل املراعاة
 5يف املائة عندما يصل االحرتار إىل درجتني مئويتني ،وتزداد النسبة
الرصيحة آلراء الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ووجهات نظرها إىل  16يف املائة عندما يصل إىل  4.3درجات مئوية .وتترضر الشعاب
وحقوقها ،ومراعاة ما لديها من املعارف والفهم ملساحات ونظم
املرجانية بوجه خاص من تغري املناخ ،ويتوقع أن تنخفض إىل نسبة
إيكولوجية واسعة النطاق ،وأخذ املسارات اإلمنائية املستقبلية التي ترتاوح من  10إىل  30يف املائة من الغطاء السابق عند درجة حرارة
تنشدها يف االعتبار.
 1.5درجة مئوية وإىل أقل من  ١يف املائة من الغطاء السابق عند
درجتني مئويتني .ولذلك ،تبني السيناريوهات أن الحد من االحرتار
جيم  4بخالف السيناريوهات التي تشمل التغري التحوييل ،من
العاملي إىل ما دون درجتني مئويتني يلعب دورا ً حاسامً يف تقليل اآلثار
املتوقع أن تستمر االتجاهات السلبية يف الطبيعة ووظائف النظام
الضارة عىل الطبيعة واإلسهامات التي تقدمها للبرش.
اإليكولوجي ويف العديد من املساهامت الطبيعة للناس حتى
عام  ٢٠٥٠وما بعده ،وذلك بسبب اآلثار املتوقعة لزيادة التغري
ميكن حفظ الطبيعة وإصالحها واستخدامها
يف استخدام األرايض واستخدام البحار ،واستغالل الكائنات الحية
عىل نحو مستدام مع تحقيق األهداف االجتامعية
وتغري املناخ .ويرجح أن تؤدي اآلثار السلبية الناشئة عن التلوث
اختالفات
واألنواع الدخيلة املغرية إىل تفاقم هذه االتجاهات .وهناك
العاملية األخرى يف الوقت نفسه ،وذلك عن طريق
إقليمية كبرية يف األمناط املتوقعة للتنوع البيولوجي ووظائف
النظم بذل جهود عاجلة ومتضافرة تعزز التغيري التحويل
اإليكولوجية ويف التغريات يف إسهامات الطبيعة للناس .وتنشأ هذه
الفوارق نتيجة للمحركات املبارشة وغري املبارشة للتغيري التي يُتوقَّع وميكن تحقيق األهداف االجتامعية ،مبا يف ذلك تلك
أن تؤثر عىل املناطق بطرق مختلفة .وعىل الرغم من أن املناطق
املتعلقة بالغذاء واملياه والطاقة والصحة وتحقيق الرفاه
يف جميع أنحاء العامل تواجه املزيد من حاالت الرتاجع يف التنوع
البيولوجي يف توقعاتها املستقبلية ،فاملناطق املدارية تواجه مجموعة البرشي للجميع ،والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف
محددة من مخاطر الرتاجع بسبب التفاعالت بني تغري املناخ ،وتغري معه وحفظ الطبيعة واستخدامها عىل نحو مستدام،
استخدام األرايض واستغالل مصائد األسامك .ومن املتوقع أن يرتاجع يف مسارات مستدامة من خالل النرش الرسيع وتحسني
التنوع البيولوجي البحري والربي ،يف املناطق الشاملية ودون القطبية
والقطبية ،بشكل أسايس نتيجة لالحرتار ،وتراجع جليد البحر وزيادة األدوات السياساتية القامئة واملبادرات الجديدة التي تعمل
تحمض املحيطات .ويكون حجم اآلثار واختالفاتها بني املناطق أكرب عىل تعبئة أكرث فعالية للعمل الفردي والجامعي من أجل
بكثري يف السيناريوهات التي تنطوي عىل زيادات رسيعة يف االستهالك التغيري التحوييل .ونظرا ألن الهياكل الحالية كثريا ً ما تعرقل
أو أعداد السكان مقارنة بالسيناريوهات التي تستند إىل
االستدامة .التنمية املستدامة ،ومتثل بالفعل محركات غري مبارشة
وينطوي العمل الفوري واملتزامن بشأن املحركات املبارشة وغري
املبارشة املتعددة عىل إمكانية إبطاء بعض جوانب التنوع البيولوجي لفقدان التنوع البيولوجي ،فهناك حاجة إىل هذا التغيري
وفقدان النظام اإليكولوجي ووقفهام وحتى عكس اتجاههام.
الهيكيل األسايس .وبحكم طبيعة التغيري التحوييل ،ميكن

دال -

جيم  5يتوقع أن تزداد أهمية تغري املناخ باعتباره أحد املحركات
املبارشة للتغريات يف الطبيعة واإلسهامات التي تقدمها للبرش يف
العقود القادمة .وتبني السيناريوهات أن تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ورؤية العام  ٢٠٥٠للتنوع البيولوجي يعتمد عىل مراعاة
آثار تغري املناخ يف تعريف األهداف والغايات املستقبلية .ومن
املتوقع أن تصبح اآلثار املستقبلية لتغري املناخ أكرث وضوحاً يف العقود
املقبلة ،مع وجود آثار نسبية متغرية حسب السيناريو واملنطقة
الجغرافية .وتتوقع السيناريوهات يف الغالب آثارا ً سلبية لتغري املناخ

توقع معارضته ممن لهم مصلحة يف الوضع القائم ،ولكن
ميكن التغلب عىل هذه املعارضة من أجل املنفعة العامة
األوسع نطاقاً .وإذا تم التغلب عىل العقبات ،فإن االلتزام
باألهداف والغايات الدولية املتضافرة ،ودعم اإلجراءات
التي تتخذها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل
الصعيد املحيل ،واألطر الجديدة الستثامرات القطاع الخاص
واالبتكار ،ونهج وترتيبات اإلدارة الشاملة للجميع والقادرة
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عىل التكيف ،والتخطيط املتعدد القطاعات وخليط
السياسات االسرتاتيجية ميكن أن يساعد عىل تحويل
القطاعني العام والخاص من أجل تحقيق االستدامة عىل
الصعد املحيل والوطني والعاملي.

دال  2هناك خمسة تدخالت رئيسية (’’روافع‘‘) ميكن أن تحقق
دال  4تختلف طبيعة ومســارات التحول باختالف الســياقات
املختلفــة ،مع اختالف جوانــب مختلفة منها التحديات
التغيري التحوييل من خالل معالجة املحركات غري املبارشة الكامنة
واالحتياجــات بني البلدان الناميــة والبلدان املتقدمة النمو .وميكن
وراء تدهور الطبيعة )1( :الحوافز وبناء القدرات؛ ( )2التعاون
تقليــل املخاطــر املتعلقة بالنواحي التــي ال مفر فيها من عدم اليقني
الشامل لعدة قطاعات؛ ( )3اإلجراءات االستباقية؛ ( )4اتخاذ
والتعقيد يف التحوالت نحو االســتدامة ،من خالل نُ ُهج اإلدارة
القرار يف سياق القدرة عىل الصمود وحاالت عدم اليقني؛ و()5
القانون البيئي وتنفيذه .وينطوي استخدام هذه الروافع بدوره عىل التكاملية الشــاملة للجميع واملســتنرية والقابلة للتكيف .وتأخذ
هــذه النهج يف االعتبــار عادة أوجه التآزر واملفاضلة بني األهداف
ما ييل )1( :تطوير الحوافز والقدرات عىل نطاق واسع من أجل
املجتمعية واملســارات البديلة وتعــرف بتعددية القيم وبتنوع
املسؤولية البيئية وإزالة اإلعانات الضارة؛ ( )2إصالح عملية اتخاذ
الظروف االقتصادية ،وكذلك بالالمســاواة واختالل موازين القوى
القرارات القطاعية واملجزأة من أجل تعزيز التكامل بني القطاعات
واملصالح املكتســبة يف املجتمع .وتشــمل اسرتاتيجيات تخفيف
واالختصاصات؛ ( )3اتخاذ اإلجراءات االستباقية والوقائية يف إدارة
حــدة املخاطر عادة التعلم القائــم عىل الجمع بني املعارف القامئة
املؤسسات واألعامل التجارية والتنظيمية لتجنب تدهور الطبيعة
واملســتجدة .وترشك هذه النهج أيضاً أصحاب املصلحة يف تنســيق
وتخفيفه ومعالجته ،ورصد نتائج تلك اإلجراءات؛ ( )4إدارة النظم
االجتامعية واإليكولوجية القادرة عىل الصمود يف مواجهة عدم اليقني السياســات بني القطاعات ويف وضع توليفات اســراتيجية قامئة عىل
والتعقيد إلصدار مقررات قوية يف طائفة واسعة من السيناريوهات؛ املكان ألدوات السياســة العامــة التي أثبتت نجاحها .وميكن أن
يــؤدي القطاع الخــاص دورا ً بالرشاكة مع جهات فاعلة أخرى ،مبا
و( )5تعزيز القوانني والسياسات البيئية وتنفيذها ،وسيادة القانون
يف ذلــك الحكومات الوطنيــة ودون الوطنية واملجتمع املدين؛ فعىل
بشكل أعم .وقد تتطلب الروافع الخمس موارد جديدة ،وال سيام
ســبيل املثال ،كانت الرشاكات بــن القطاعني العام والخاص يف قطاع
يف السياقات ذات القدرات املحدودة كتلك السائدة يف العديد من
املياه وســيلة هامة لتمويل االســتثامرات من أجل تحقيق أهداف
البلدان النامية.
التنمية املســتدامة .وتشــمل بعض التدابري الفعالة يف مجال السياسة
العامة توســيع وتعزيز شــبكات املناطق املحمية املمثلة إيكولوجيا
دال  3يرجح تحقيق التحول نحو االســتدامة عندما تســتهدف
الجهود املبذولة نقاط االرتكاز الرئيســية التالية ،التي تســفر
والجيــدة الرتابط وغريها من تدابــر الحفظ الفعالة القامئة عىل
الجهود املبذولة فيها عن آثار كبرية بشــكل اســتثنايئ (الشــكل م ق أســاس املناطق ،وحامية مســتجمعات املياه والحوافز والجزاءات
س  )1( :)9رؤى للحياة الجيدة؛ ( )2التقليل من إجاميل االســتهالك للحــد من التلوث}الجدول م ق س }1
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دال  1ميكن صون البيئة العاملية عن طريق تعزيز التعاون
الدويل واتخاذ ما يرتبط بذلك من التدابري ذات األهمية املحلية.
ومن العوامل الرئيسية يف تحقيق هذا الصون استعراض وتجديد
األهداف والغايات املتفق عليها دولياً واملرتبطة بالبيئة استناداً
إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة ،واالعتامد الواسع النطاق
والتمويل لإلجراءات املتعلقة بحفظ البيئة واإلصالح اإليكولوجي
واالستخدام املستدام وذلك من جميع الجهات الفاعلة ،مبا يف
ذلك األفراد .ويعني هذا االعتامد الواسع النطاق النهوض بالجهود
الوطنية والدولية لالستدامة والتوفيق بينها وتعميم مراعاة التنوع
البيولوجي واستدامته عرب جميع القطاعات االستخراجية واإلنتاجية،
مبا يف ذلك التعدين ومصائد األسامك والحراجة والزراعة ،بحيث
تؤدي اإلجراءات الفردية والجامعية مجتمعة إىل عكس اتجاه
تدهور خدمات النظم اإليكولوجية عىل الصعيد العاملي .ومع ذلك،
فإن هذه التغيريات الجريئة يف املحركات املبارشة لتدهور الطبيعة
ال ميكن أن تتحقق دون إحداث تغيري تحويل يتناول هذه املحركات
غري املبارشة يف وقت واحد.

والهدر؛ ( )٣القيم واإلجراءات؛ ( )٤أوجه عدم املســاواة؛ ()٥
العدالــة واإلدمــاج يف املحافظة عىل الرثوات؛ ( )٦العوامل الخارجية
والربط عن بعد؛ ( )٧التكنولوجيا واالبتكار واالســتثامر؛ و()٨
التعليــم وإنتاج املعارف وتقاســمها .وعىل وجه التحديد ،فالتغيريات
التاليــة ،يعــزز بعضها بعضاً )١( :متكني الــرؤى لنوعية الحياة الجيدة
التي ال تســتتبع االســتهالك املادي املتزايد؛ ( )٢تخفيض مجموع
االســتهالك والهدر ،مبا يف ذلك معالجة النمو الســكاين واالستهالك
الفــردي بصور مختلفة يف الســياقات املختلفة؛ ( )٣إطالق العنان
للقيــم الحاليــة عىل نطاق من املســؤولية لتحقيق معايري اجتامعية
جديدة ،وال ســيام من خالل توســيع مفاهيم املسؤولية لتشمل اآلثار
املرتبطة باالســتهالك؛ ( )٤معالجة أوجه عدم املســاواة التي تقوض
القدرة عىل االســتدامة ،وال ســيام الالمساواة فيام يتعلق بالدخل
ونــوع الجنس؛ ( )٥كفالة عمليات صنع القرار الشــاملة للجميع،
والتقاســم العادل واملنصف للمنافع الناشــئة عن التقيد بحقوق
اإلنســان واســتخدامها يف مقررات الحفظ؛ ( )٦أخذ تدهور الطبيعة
يف الحســبان عند احتساب األنشــطة االقتصادية املحلية والتفاعالت
االجتامعيــة واالقتصادية والبيئية عرب املســافات (الربط عن بعد)،
مبــا يف ذلك ،عىل ســبيل املثــال ،التجارة الدولية؛ ( )٧كفالة االبتكارات
التكنولوجيــة واالجتامعية املراعيــة للبيئة ،مع مراعاة آثار االرتداد
املحتملــة ونظم االســتثامر؛ و( )٨تعزيز التعليم وإنتاج املعارف
وصيانــة نظم املعرفة املختلفة ،مبا يف ذلك العلوم ومعارف الشــعوب
األصليــة واملعارف املحلية املتعلقة بحفظ الطبيعة واســتخدامها
املستدام.
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دال  5يؤدي االعرتاف باملعارف واالبتكارات واملامرسات
واملؤسسات والقيم للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وكفالة
إرشاك تلك الفئات ومشاركتها يف اإلدارة البيئية يف كثري من األحيان
إىل تعزيز نوعية حياتها ،وإىل حفظ الطبيعة وترميمها واستخدامها
املستدام ،وهو أمر هام للنطاق األوسع من املجتمع .وميكن
للحوكمة التي تشمل املؤسسات ونظم اإلدارة العرفية ونظم اإلدارة
املشرتكة التي تُرشك الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ،أن
متثل وسيلة فعالة لصون الطبيعة واإلسهامات التي تقدمها للبرش،
بإدماجها نظم اإلدارة التي تراعي السياق املحيل ومعارف الشعوب
األصلية واملعارف املحلية .وميكن تيسري اإلسهامات اإليجابية
للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية من أجل تحقيق االستدامة عن
طريق االعرتاف عىل الصعيد الوطني بحقوق حيازة األرايض والوصول
إليها واالستفادة من املوارد وفقاً للترشيعات الوطنية ،وتطبيق مبدأ
املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،وتحسني التعاون والتقاسم
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن ترتيبات االستخدام واإلدارة
املشرتكة مع املجتمعات املحلية.
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دال  6إن إطعام البرشية وتعزيز حفظ الطبيعة واستخدامها
املستدام هدفان يكمل كالً منهام اآلخر ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً
وميكن تحقيقهام من خالل النظم املستدامة يف مجاالت الزراعة
وتربية األحياء املائية والرثوة الحيوانية ،وحامية األنواع األصلية،
واألصناف ،والسالالت واملوائل واستعادة النظم اإليكولوجية.
وتتضمن اإلجراءات املحددة تعزيز املامرسات الزراعية واإليكولوجية
الزراعية املستدامة ،مثل تخطيط املساحات الطبيعية املتعدد
الوظائف واإلدارة املتكاملة الشاملة لجميع القطاعات ،وهو ما يدعم
حفظ التنوع الجيني وما يرتبط به من تنوع بيولوجي زراعي .ومن
اإلجراءات األخرى لتحقيق األمن الغذايئ ،وحامية التنوع البيولوجي
واستخدامه املستدام يف وقت واحد التخفيف من آثار تغري املناخ
والتكيف معه بشكل يالئم السياق؛ ودمج املعارف من مختلف
النظم ،مبا يف ذلك العلوم واملامرسات املستدامة للشعوب األصلية
واملامرسات املحلية املستدامة؛ وتجنب هدر املواد الغذائية؛ ومتكني
املنتجني واملستهلكني من تحويل سالسل اإلمداد؛ وتيسري الخيارات
الغذائية واملستدامة والصحية .وكجزء من التخطيط واإلدارة
املتكاملني للمساحات الطبيعية ،ميكن لالستعادة الفورية للنظم
اإليكولوجية التي تشدد عىل استخدام األنواع األصلية أن تعوض
التدهور الحايل وتنقذ العديد من األنواع املهددة باالنقراض ،ولكنها
تصبح أقل فعالية إن تأخرت.
دال  7ميكن تحقيق استدامة وحفظ مصائد األسامك واألنواع
والنظم اإليكولوجية البحرية من خالل مزيج منسق من التدخالت
عىل اليابسة ،ويف املياه العذبة واملحيطات ،مبا يف ذلك التنسيق
املتعدد املستويات بني أصحاب املصلحة بشأن استخدام املحيطات
املفتوحة .وميكن أن تشمل اإلجراءات املحددة ،عىل سبيل املثال،
اتباع نُهج قامئة عىل النظم اإليكولوجية إلدارة مصائد األسامك،
والتخطيط املكاين ،ونظام الحصص الفعالة ،واملناطق املحمية
البحرية ،وحامية املناطق الرئيسية الغنية بالتنوع البيولوجي البحري
وإدارتها ،والحد من التلوث بالجريان السطحي يف املحيطات والعمل

عن كثب مع املنتجني واملستهلكني {الجدول م ق س .}-1ومن املهم
تعزيز بناء القدرات العتامد أفضل مامرسات إدارة مصائد األسامك؛
واعتامد تدابري لتعزيز متويل الحفظ واملسؤولية االجتامعية عىل
مستوى الرشكات؛ ووضع صكوك قانونية وملزمة جديدة؛ وتنفيذ
االتفاقات العاملية بشأن الصيد الرشيد وإنفاذها؛ واتخاذ جميع
الخطوات الالزمة عىل وجه الرسعة ملنع الصيد غري القانوين وغري
املبلغ عنه وغري املنظم وردعه والقضاء عليه.
دال  8ميكن أن تكون األنشطة املنفذة عىل اليابسة و الرامية
إىل التخفيف من آثار تغري املناخ فعالة وتدعم أهداف الحفظ
{الجدول م ق س .}-1ومع ذلك ،قد تكون للنرش الواسع النطاق
ملزارع الطاقة الحيوية وتشجري النظم اإليكولوجية غري الحرجية آثار
جانبية سلبية عىل التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية.
وتشري التقديرات إىل أن الحلول القامئة عىل الطبيعة املقرتنة بتدابري
الحامية تقدم نسبة  37يف املائة من التخفيف من آثار تغري املناخ
حتى عام  ،2030وهو ما يلزم لتحقيق هدف إبقاء احرتار املناخ
ضمن حدود أقل من درجتني مئويتني ويحتمل أن تصاحبها فوائد
مشرتكة للتنوع البيولوجي .ولذا ،البد من اتخاذ إجراءات يف مجال
استخدام األرايض ،باإلضافة إىل اإلجراءات القوية لتخفيض انبعاثات
غازات االحتباس الحراري الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري
وغري ذلك من األنشطة الصناعية والزراعية .ولكن نرش مزارع الطاقة
الحيوية الكثيفة عىل نطاق واسع ،مبا يف ذلك زراعات املحصول
الواحد ،واستبدال الغابات الطبيعية ومزارع الكفاف ،يرجح أن تكون
لها آثار سلبية عىل التنوع البيولوجي وقد تهدد األمن الغذايئ واملايئ
وكذلك سبل العيش املحلية ،مبا يف ذلك من خالل تصعيد النزاعات
االجتامعية.
دال  9ميكن للحلول القامئة عىل الطبيعة أن تكون فعالة من حيث
التكلفة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف املدن ،والتي تعترب عنرصاً
بالغ األهمية لتحقيق االستدامة العاملية .وميكن لالستخدام املتزايد للبنى
التحتية املراعية للبيئة (البنى التحتية الخرضاء) وال ُنهج األخرى القامئة عىل
النظم اإليكولوجية أن يساعد عىل النهوض بالتنمية الحرضية املستدامة
مع تعزيز التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه .وينبغي حامية
املناطق الحرضية الرئيسية الغنية بالتنوع البيولوجي .وميكن أن تتضمن
الحلول تحديث البنى التحتية الخرضاء والزرقاء ،من قبيل إنشاء وصيانة
املساحات الخرضاء واملسطحات املائية املراعية للتنوع البيولوجي ،وتنفيذ
الزراعة الحرضية ،والحدائق عىل أسطح األبنية ،والغطاء النبايت املتوسع
واملتاح يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية القامئة واملشاريع العمرانية
الجديدة .وميكن للبنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية واملناطق
الريفية املحيطة بها أن تكمل ”البنية التحتية الرمادية“ الواسعة النطاق
يف مجاالت مثل الحامية من الفيضانات ،وتنظيم درجة الحرارة ،وتنظيف
الهواء واملياه ،ومعالجة مياه الرصف الصحي وتوفري الطاقة ،واألغذية من
مصادر محلية وتحقيق فوائد صحية للتفاعل مع الطبيعة.
دال  10يتمثل أحد املكونات الرئيسية للمسارات املستدامة يف تطور
النظم املالية واالقتصادية العاملية لبناء اقتصاد عاملي مستدام ،بعيداً عن
النموذج املحدود الحايل للنمو االقتصادي .ويتضمن ذلك دمج التقليل
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من أوجه الالمساواة يف مسارات التنمية ،والحد من االستهالك الزائد
والهدر ومعالجة اآلثار البيئية مثل العوامل الخارجية لألنشطة االقتصادية،
من النطاقات املحلية إىل العاملية .وميكن تحقيق مثل هذا التطور من
خالل مزيج من السياسات واألدوات (من قبيل برامج الحوافز ،وإصدار
الشهادات ومعايري األداء) وعن طريق فرض رضائب أكرث اتساقاً عىل
املستوى الدويل ،يدعمها إبرام اتفاقات متعددة األطراف وتعزيز الرصد
والتقييم البيئيني .وسيستلزم ذلك أيضاً تحوالً ملا هو أبعد من املؤرشات
االقتصادية القياسية مثل إجاميل الناتج املحيل ليشمل املؤرشات التي
ميكنها تسجيل آراء أكرث شمولية ،وأطول أجالً عن االقتصاد ونوعية الحياة.
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معلومات
أساسية
ألف  -الطبيعة وإسهاماتها الحيوية يف حياة
البرش ،اللذان يجسدان معاً التنوع البيولوجي
ووظائف ال ُنظم اإليكولوجية وخدماتها ،آخذان يف
التدهور يف جميع أنحاء العامل
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موجز لواضعي السياسات

 1الطبيعــة هي الدعامة األساســية لنوعية الحياة حيث توفِّر
دعم الحياة األســايس للبرشية (التنظيم) كام توفِّر الســلع املادية
(املاديــة) واإللهــام الروحي (غري املادي) (ال خالف عليه) {، 1-3-2
 .}2-3-2ومعظم اإلســهامات التي تقدمها الطبيعة إىل البرش
(إســهامات الطبيعة) هي نتاج مشــرك من عمليات بيوفيزيائية
وتفاعالت إيكولوجية ومن أصول برشية املنشــأ مثل املعارف
والبنيــة التحتية ورؤوس األموال والتكنولوجيا واملؤسســات التي
تتوســط فيها (ال خالف عليه) {( }2-3-2التذييل األول) .وعىل
ســبيل املثال ،نجد أن األغذيــة البحرية والقامئة عىل املياه العذبة
هي نتاج مشــرك ملجموعة تتألف من العشــائر السمكية ومعدات
وســبل الوصول إىل مناطق الصيد { .}3-3-2وتتفاوت ُســبل
الصيد ُ
الوصول إىل إســهامات الطبيعــة كام تتفاوت آثارها عىل الفئات
االجتامعيــة املختلفة (مسـلَّم به لكنه ناقص) { .}5-3-2وعالوة عىل
ذلك تؤدي زيادات إنتاج بعض إســهامات الطبيعة إىل انخفاض
إســهامات أخرى (الشــكل م ق س ،}5-3-2 ،2-3-2{ )1-وهو ما
يؤثــر أيضـاً عىل الناس بصور مختلفة (ال خالف عليه) .وعىل ســبيل
املثــال ،أ ّدت إزالــة الغابات ألغراض الزراعة إىل زيادة توفر األغذية
واألعالف (إســهام الطبيعة  )12واملواد األخرى الهامة للناس (مثل
األلياف الطبيعية واألخشــاب وأزهار الزينة :إســهام الطبيعة )13
ولكنهــا أفضت إىل تخفيض إســهامات متنوعة من قبيل التلقيح
(إســهام الطبيعة  ،)2وتنظيم املناخ (إســهام الطبيعة  ،)4وتنظيم
نوعية املياه (إســهام الطبيعة  ،)7وفرص التعلم واإللهام (إســهام
الطبيعة  ،)15وصون الخيارات للمســتقبل (إســهام الطبيعة .)18
ومع ذلك ال يوجد ســوى عدد قليل جدا ً من الدراســات املنهجية
الواســعة النطاق عن تلك العالقات { .}2-3-2وأدى تدهور األرايض
إىل تقليــص اإلنتاجيــة يف  23يف املائــة من املناطق الربية العاملية،
وأصبح الناتج العاملي الســنوي مــن املحاصيل ،الذي ترتاوح قيمته
بــن  235بليون دوالر و 577بليــون دوالر ُعرضة للخطر ،نتيجة
فقدان امللقحات {( }3-5-3-2مسـلَّم به لكنه ناقص).
 2ويتسم العديد من اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش
بأهمية حيوية (ال خالف عليه) ولذلك فإن تراجعها يهدِّ د نوعية

الحياة الجيدة (مسلَّم به لكنه ناقص) .}4-3-2{ .وتق ِّدم الطبيعة
تنوعاً واسعاً من األطعمة املغذية واألدوية واملياه النظيفة (ال خالف
عليه) {( 2-2-3-3 ،1-2-3-3 ،2-5-3-2الهدف  3من أهداف التنمية
املستدامة)}؛ وميكن أن ت ُساعد عىل تنظيم األمراض وجهاز املناعة
{}2-4-3-2؛ وتخفيض مستويات ملوثات معيَّنة للهواء (مسلَّم به
لكنه ناقص) {}2-2-3-3 ،2-4-3-2؛ وتحسني الصحة العقلية
والجسدية من خالل التعرض للمناطق الطبيعية (غري قطعي) ،بني
إسهامات أخرى {( 2-2-3-3 ،2-4-3-2 ،2-2-3-2الهدف  3من
أهداف التنمية املستدامة)} .والطبيعة هي مصدر معظم األمراض
املعدية (أثر سلبي) ،ولكنها أيضاً مصدر األدوية واملضادات الحيوية
للعالج (إسهام إيجايب) (ال خالف عليه) .وتُ ثِّل األمراض الحيوانية
املصدر تهديدات كبرية للصحة البرشية ،حيث تُ ثِّل األمراض التي
تحملها النواقل ما يقرب من  17يف املائة من جميع األمراض املعدية
وتُسبب ما يُق ِّدر بنحو  700 000من الوفيات عىل الصعيد العاملي
سنوياً (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}2-2-3-3وميكن أن تزداد حدة
األمراض املعدية الناشئة التي تصيب األحياء الربية أو الحيوانات
املستأنسة أو النباتات أو البرش بسبب األنشطة البرشية مثل تسوية
األرايض وتفتت املوئل (مسلَّم به لكنه ناقص) أو بسبب اإلفراط يف
استخدام املضادات الحيوية الذي يدفع التطور الرسيع ملقاومة
املضادات الحيوية يف كثري من العوامل الـ ُممرضة البكتريية (ال خالف
عليه) { .}2-2-3-3وينطوي تدهور الطبيعة ،وما يرتتب عليه من
تعطيل املنافع التي تقدمها للبرش ،عىل آثار مبارشة وغري مبارشة عىل
الصحة العامة (ال خالف عليه) { }2-5-3-2وميكن أن يؤدي إىل تفاقم
أوجه الالمساواة القامئة يف الوصول إىل الرعاية الصحية أو التغذية
الصحية (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}2-4-3-2وتحويل األنظمة
الغذائية نحو تنويع األغذية ،لتشمل األسامك والفاكهة واملكرسات
والخرضوات ،يقلل كثريا ً من خطر بعض األمراض غري املعدية التي
ميكن الوقاية منها ،والتي تسبب يف الوقت الحارض  20يف املائة من
حاالت الوفاة املبكرة عىل الصعيد العاملي (ال خالف عليه)
{( 2-5-3-2 ،2-4-3-2إسهاما الطبيعة  2و.})12
 2وال ميكن االستعاضة متاماً عن معظم إسهامات الطبيعة،
ولكن بعض إسهامات الطبيعة ال بديل لها (ال خالف عليه) .وفقدان
التنوع ،مثل التنوع التطوري والوظيفي ،ميكن أن يحد بشكل دائم
من الخيارات يف املستقبل ،مثل األنواع الربية التي قد يتم تدجينها
كمحاصيل جديدة واستخدامها ألغراض التحسني الورايث {.}3-5-3-2
واستحدث البرش بدائل لبعض إسهامات الطبيعة األخرى ،ولكن كثريا ً
منها تشوبه بعض العيوب أو باهظ التكلفة { .}2-2-3-2وعىل سبيل
املثال ،ميكن الحصول عىل مياه الرشب العالية الجودة إما بواسطة
ال ُنظم اإليكولوجية التي ترشح امللوثات أو بتصميامت يضعها اإلنسان
ملرافق معالجة املياه { .}3-5-3-2وباملثل ،ميكن تقليل الفيضانات
الساحلية الناجمة عن زيادة العواصف إما بواسطة أشجار املانغروف
الساحلية أو بالحواجز الصخرية والحواجز البحرية { .}3-5-3-2ولكن
بناء البنية التحتية قد يكون مكلِّفاً للغاية يف الحالتني ،ويؤدي إىل
تكبد تكاليف عالية يف املستقبل ويعجز عن توفري منافع متآزرة مثل
موائل الحضانة لألسامك الغذائية أو فرص الرتفيه {.}2-5-3-2
وبصورة أعم ،فإن البدائل التي يصنعها البرش ال تق ِّدم يف كثري من
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املؤرش املختار

 1إنشاء وصيانة املوائل
 2التلقيح وتشتت البذور
وغريها من عنارص التكاث
 3تنظيم نوعية الهواء
 4تنظيم املناخ
 5تنظيم تحمض املحيطات
 6تنظيم كميات املياه العذبة
ومواقعها وتوقيتها
 7تنظيم نوعية املياه العذبة
واملياه الساحلية
 8تشكل أنواع الرتبة والرواسب
وحاميتها وإزالة التلوث منها
 9تنظيم املخاطر والظواهر
البالغة الشدة

• الكربون العضوية يف الرتبة
•قدرةالنظماإليكولوجيةعىلاستيعاب
• نطاق املوائل الطبيعية يف املناطق الزراعية
•تنوعالبيئاتالحاضنةالفعالةلألمراض
التيتحملهاالنواقل
• نطاق األرايض الزراعية – األرايض املحتملة
إلنتاجالطاقةاألحيائية
• نطاق األرايض الحرجية
• نطاق األرايض الزراعية  -األرايض املحتملة
إلنتاج األغذية واألعالف
•وفرةاألرصدةالسمكيةالبحرية
• نطاق األرايض الزراعية  -األرايض املحتملة
إلنتاج املواد
• نطاق األرايض الحرجية
• نسبة األنواع التي تُعرف وتستخدم محلياً
• التنوع التطوري لسالالت األنواع
• عدد األشخاص الذين يعيشون قرب الطبيعة
• تنوع الحياة التي ميكن التعلم منها
•مساحةاملناطقالطبيعيةوالتقليديةالربية
والبحرية
• استقرار استخدام األرايض والغطاء األريض

 17الهويات الداعمة

• احتامالت بقاء األنواع
• التنوع التطوري لسالالت األنواع

 18الحفاظ عىل الخيارات

 11الطاقة

 13املواد واملساعدة
 14املواردالطبيةوالحيوية-الكيميائية
والوراثية
 15التعلم واإللهام
 16الخربات البدنية والنفسية

انخفاض
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ا ال تجــا ه
ا ملنحــو ي

االتجاهات العاملية يف قدرة الطبيعة عىل االستمرار يف تقديم إسهاماتها لنوعية الحياة الجيدة منذ عام  1970إىل الوقت
الحارض ،وتوضح هذه االتجاهات تراجعاً يف  14فئة من الفئات الثامين عرشة إلسهامات الطبيعة للبرش التي خضعت للتحليل.

ونشأت البيانات التي تدعم االتجاهات العاملية والتباينات اإلقليمية عن استعراض منهجي ألكرث من  2 000دراسة { .}1-5-3-2واختريت املؤرشات عىل أساس توفر
البيانات العاملية واستخدامها السابق يف التقييامت واملواءمة مع الفئات الثامين عرشة .وبالنسبة لكثري من فئات إسهامات الطبيعة ،أُدرج مؤرشان يوضحان الجوانب
املختلفة من قدرة الطبيعة عىل اإلسهام يف رفاه البرش يف إطار الفئة املعنية .و ُحدِّدت املؤرشات بحيث ترتبط أي زيادة يف املؤرش بتحسن يف إسهامات الطبيعة.

موجز لواضعي السياسات

ال خالف عليه
مسلم به لكنه ناقص
غري محسوم

مســتو يا ت
ا ليقــني

تنظيــم ا لعمليــا ت ا لبيئيــة

• مساحة املوئل املناسب
•سالمةالتنوعالبيولوجي
•تنوعامللقحات
• نطاق املوائل الطبيعية يف الزراعة
• حجز ومنع النظم اإليكولوجية ل
انبعاثاتملوثاتالهواء
منعالنظماإليكولوجيةالنبعاثاتغازات
االحتباسالحراريوامتصاصها
•قدرةالبيئاتالبحريةوبيئاتاليابسة
عىل عزل الكربون
•تأثريالنظماإليكولوجيةعىل
تقسيماملياهالجويةوالسطحيةوالجوفية
•نطاقالنظماإليكولوجيةالتيترشحاملياه
أو تضيف املكونات إليها

االتجاه املنحوي
يف جميع املناطق

االتجاه العاملي عىل مدى  50عاماً اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش
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موجز لواضعي السياسات

األحيان النطاق الكامل من الفوائد التي توفرها الطبيعة { }2-2-3-2وتقلصت ُمروج األعشاب البحرية من حيث نطاقها بنسبة تزيد عن
(الشكل م ق س .)1
 10يف املائة يف كل عقد زمني من  1970إىل ( 2000مسلَّم به لكنه
الحي عىل الشعاب
ناقص) { .}1-2-5-2-2وتقلص الغطاء املرجاين ّ
 4وتُ ثِّل البرشية تأثرياً عاملياً مهيمناً عىل الحياة عىل سطح
املرجانية مبقدار النصف تقريباً يف املائة والخمسني سنة املاضية،
األرض وتسببت يف تراجع ال ُنظم اإليكولوجية الطبيعية لليابسة
وتسارع تراجع الشعاب املرجانية وازدادت حالتها سوءا ً بشكل كبري
واملياه العذبة والبحار (ال خالف عليه) {( }2-5-2-2الشكل م ق س يف فرتة العقدين إىل ثالثة العقود املاضية بسبب زيادة درجة حرارة
 .)2وتوضح املؤرشات العاملية لنطاق ال ُنظم اإليكولوجية وحالتها
املياه وتحمض املحيطات وتفاعل ذلك مع محركات الفقدان األخرى
انخفاضاً مبتوسط  47يف املائة من خطوط األساس الطبيعية التقديرية (ال خالف عليه) { .}1-2-5-2-2وهذه ال ُنظم البحرية الساحلية من
لهذه ال ُنظم ،وكثري منها يواصل تراجعه بنسبة ال تقل عن  4يف املائة أكرث ال ُنظم إنتاجية عىل الصعيد العاملي ويقلل فقدانها وتدهورها
يف ال َعقد (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}1-2-5-2-2وتشمل األنظمة
من قدرتها عىل حامية السواحل من العواصف ،وحامية من يعيش
اإليكولوجية الحساسة بوجه خاص عىل اليابسة الغابات القدمية،
عليها من الناس واألنواع ،ومن قدرتها عىل توفري ُسبل العيش
وال ُنظم اإليكولوجية الجزرية واألرايض الرطبة؛ وال يوجد سوى  25يف املستدامة (ال خالف عليه) { .}2-5-3-2 ،1-2-5-2-2وتتضح اآلثار
املائة تقريباً من اليابسة مبعزل عن التأثر بدرجة كافية بحيث تواصل الشديدة عىل ال ُنظم اإليكولوجية املحيطية من تصنيف  33يف املائة
العمليات اإليكولوجية والتطورية عملها بأدىن حد من التدخل
من األرصدة السمكية باعتبارها تعاين من االستغالل املفرط وتصنيف
البرشي (مسلَّم به ولكنه ناقص) { .}1-2-5-2-2 ،1-4-3-2-2ويف
أكرث من  55يف املائة من مساحات املحيطات باعتبارها عرضة للصيد
”البقع الساخنة“ لألنواع املتوطنة من مناطق اليابسة ،شهدت املوائل الصناعي (مسلَّم به لكنه ناقص) {،4-2-5-2-2 ،1-11-1-2
الطبيعية بوجه عام انحسارات أكرب حتى اآلن يف مساحتها وحالتها
.}16-7-2-2
ومتيل إىل مواجهة حاالت تراجع مستمر أكرث رسعة يف املتوسط عام
تشهده مناطق اليابسة األخرى { .}1-2-5-2-2وعىل الصعيد العاملي،
 6ويبلغ املعدل العاملي النقراض األنواع بالفعل عرشات إن مل
انخفض املعدل الصايف النحسار الغابات إىل النصف منذ تسعينيات يكن مئات أضعاف املعدل املتوسط عىل مدى العرشة ماليني سنة
املاضية ،وهو يتزايد برسعة (مسلَّم به لكنه ناقص) {}4-2-5-2-2
القرن املايض ،ويُعزى ذلك إىل حد كبري إىل الزيادات الصافية يف
(الشكل م ق س  .)3وقد أ ّدت أنشطة اإلنسان إىل انقراض ما ال يقل
غابات املناطق املعتدلة ومناطق االرتفاعات العالية؛ ويتواصل
انكامش الغابات املدارية ذات التنوع البيولوجي املرتفع ،إذ وصلت عن  680نوعاً من الفقاريات منذ عام  ،1500مبا يف ذلك السلحفاة
العمالقة املربقعة يف غاالباغوس يف عام  ،2012عىل الرغم من أن
مساحة الغابات العاملية يف الوقت الحارض إىل  68يف املائة من
جهود الحفظ الناجحة أ ّدت إىل إنقاذ أنواع أخرى من االنقراض ،منها
مستواها التقديري قبل الحقبة الصناعية (مسلَّم به لكنه ناقص)
ما ال يقل عن  26نوعاً من الطيور و 6أنواع من ذوات الظلف ،مثل
{ .}1-2-5-2-2وانخفضت الغابات الطبيعية واملناطق الطبيعية
املها العربية وخيل برزوالسيك { .}1-2-3ويتسارع خطر االنقراض
املختلطة التي ظلت بعيدة عن الرضر مبا يكفي لتصنيفها كمناطق
”سليمة“ (تعريف هذه املناطق أنها مناطق تزيد مساحتها عن  500أيضاً :ففي الفئات التصنيفية التي حظيت بأفضل الدراسات ،تشري
كم 2وال تكشف السواتل عن أي ضغط برشي فيها) مبقدار  7يف املائة التقديرات إىل زيادة معظم مخاطر االنقراض الكامل لبعض األنواع يف
السنوات األربعني املاضية (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}4-2-5-2-2ووفقاً
( 919 000كم )2يف الفرتة بني عامي  2000و ،2013وانكمشت يف
البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء { .}1-2-5-2-2وتظهر ال ُنظم ملعايري القامئة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة،
يبلغ متوسط نسبة األنواع املهددة باالنقراض حالياً زهاء  25يف املائة
اإليكولوجية للمياه الداخلية واملياه العذبة بعض أعىل معدالت
الرتاجع .وبحلول عام  ،2000مل يبق سوى نسبة  13يف املائة فقط من عرب كثري من فئات الفقاريات والالفقاريات التي تعيش يف الرب واملياه
العذبة والبحر وكذلك فئات النباتات التي خضعت للدراسة بتفاصيل
األرايض الرطبة التي كانت موجودة يف عام 1700؛ وكانت حاالت
الفقد األخرية أكرث رسعة من ذلك ( 0.8يف املائة سنوياً منذ عام  1970كافية تدعم وضع تقديرات إجاملية (مسلَّم به لكنه ناقص)
{ .}2-3 ،4-2-5-2-2ويتعرض للتهديد باالنقراض يف الوقت الحارض أكرث
حتى عام ( )2008مسلم به لكنه ناقص) {.}9-7-2-2
من  40يف املائة من أنواع الربمائيات ،أي ما يقرب من حوايل ثلث
املرجان املكون للشعاب املرجانية وأسامك القرش وأقارب أسامك
 5ويظهر تأثري األنشطة البرشية اآلن يف ال ُنظم اإليكولوجية
البحرية يف جميع أنحاء العامل ،من املناطق الساحلية إىل أعامق
القرش وأكرث من ثلث الثدييات البحرية { .}3 ،4-2-5-2-2وتُ ثِّل نسبة
البحار ،حيث تعاين ال ُنظم اإليكولوجية البحرية الساحلية من بعض أنواع الحرشات املهددة باالنقراض عنرصا ً رئيسياً من عنارص عدم
اليقني ،ولكن األدلة املتاحة تدعم تقديرا ً مؤقتاً بنسبة  10يف املائة
أكرب الفواقد التاريخية عىل صعيد النطاق والحالة وبعض أشكال
(مسلَّم به لكنه ناقص) { .}4-2-5-2-2وتشري هذه النسب إىل أنه من
التقلص الرسيع املستمر (مسلَّم به لكنه ناقص) {،1-2-5-2-2
( }15-7-2-2الشكل م ق س  .)2وقد تأثر أكرث من  40يف املائة من أصل زهاء  8ماليني نوع من الحيوانات والنباتات (منها  75يف املائة
من الحرشات) ،يواجه مليون نوع التهديد باالنقراض (مسلَّم به لكنه
املنطقة البحرية تأثرا ً شديدا ً بفعل محركات عديدة يف عام ،2008
ناقص) { .}4-2-5-2-2وتظهر صورة مامثلة أيضاً من خط أدلة
وعاىن  66يف املائة منها من آثار تراكمية متزايدة يف عام  .2014ومل
يوصف سوى  3يف املائة فقط من املحيط باعتباره خالياً من الضغط منفصل متاماً .فقد أدى فقدان املوائل وتدهورها ،نتيجة أعامل البرش
البرشي يف عام ( 2014مسلَّم به لكنه ناقص) { .}1-2-3 ،1-2-5-2-2أساساً ،إىل انخفاض سالمة املوائل الربية العاملية مبقدار  30يف املائة
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أمثلــة للرتاجــع يف الطبيعة

املحــركات

نطاق النظم اإليكولوجية وحالتها
تراجعت النظم اإليكولوجية الطبيعية بنسبة  47يف املائة
يف املتوسط ،باملقارنة مع حاالتها التقديرية املبكرة

47%

خطر انقراض األنواع
حوايل  25يف املائة من األنواع يف معظم املجموعات
الحيوانية والنباتية معرض بالفعل لخطر االنقراض عاملياً

25%

الكتلة األحيائية ووفرة األنواع
انخفضت الكتلة األحيائية للثدييات الربية بنسبة  82يف
املائة* .وتراجعت مؤرشات وفرة الفقاريات برسعة منذ
العام .1970

املحركات املبارشة

23%

82%

تظهر نسبة  72يف املائة من املؤرشات التي وضعتها
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية تدهورا ً مستمرا ً يف
عنارص الطبيعة املهمة لتلك الشعوب

الربية

اقتصادية
وتكنولوجية

املياه العذبة

املؤسسات والحوكمة

البحرية
100%

الطبيعة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
72%

دميغرافية
واجتامعية-ثقافية

80

60

40

تغري استخدام األرايض/البحار
االستغالل املبارش
تغري املناخ
التلوث
الكائنات الدخيلة املغرية
عوامل أخرى
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0

القيم والسلوكيات

املجتمعات اإليكولوجية
تراجعتالسالمةاألحيائية–وفرةاألنواعاملوجودةطبيعياً–
بنسبة 23يف املائة يف املتوسط يف املجتمعات األحيائية عىل اليابسة*.

املحــركات غــري املبارشة

النزاعات واألوبئة

* منذ ما قبل التاريخ

الشكل

2

وتغي املناخ؛ والتلوث؛ واألنواع الدخيلة املغرية)( )6عن مصفوفة من األسباب
(تغي استخدام األرايض والبحار ،واالستغالل املبارش للكائنات؛ ُّ
وتنشأ املحركات املبارشة ُّ
املجتمعية الكامنة( .)7وقد تكون هذه األسباب دميغرافية (ديناميات السكان من البرش) ،أو اجتامعية ثقافية (مثل أمناط االستهالك) ،أو اقتصادية (مثل التجارة) أو
تكنولوجية ،أو تتصل باملؤسسات والحوكمة وبالنزاعات واألوبئة ،وت ُسمى محركات غري مبارشة( )8وتدعمها القيم والسلوكيات املجتمعية .ومتثل األرشطة امللونة األثر
العاملي النسبي للمحركات املبارشة ،من أعىل إىل أسفل ،عىل الطبيعة الربية والبحرية ويف املياه العذبة ،وفق تقدير توصل إليه استعراض منهجي عاملي للدراسات
تغي استخدام األرايض والبحار واالستغالل املبارش أكرث من  50يف املائة من األثر العاملي عىل اليابسة ويف املياه العذبة ويف البحار،
املنشورة منذ عام  .5002وميثل ُّ
ولكن كل محرك يهيمن يف سياقات معيَّنة { .}6-2-2وتوضح الدوائر حجم اآلثار البرشية السلبية عىل مجموعة مختارة متنوعة من جوانب الطبيعة عىل مدى
نطاقات زمنية مختلفة تستند إىل تجميع عاملي للمؤرشات {.}7-2-2 ،5-2-2

بالنسبة إىل خط أساس عدم التأثر؛ ويشري الجمع بني ما سبق ذكره  .}4وعىل اليابسة ،فإن األنواع الربية املتوطنة (املوزَّعة عىل نطاقات
تغيات أكرث من املتوسط يف موائلها وواجهت
والعالقة الطويلة األمد بني مساحة املوائل وأعداد األنواع إىل أن زهاء ضيقة) ،شهدت منطياً ُّ
 9يف املائة من األنواع الربية التي يق َّدر عددها بنحو  5.9ماليني نوع انخفاضات أرسع من املتوسط (مسلَّم به لكنه ناقص) {،3-2-5-2-2
 أي أكرث من  500 000نوع  -ال يتوفر لها موئل ٍكاف من أجل البقاء .}4-5-2-2
عىل املدى البعيد ،وأن مصريها إىل االنقراض ،وكثري منها سوف
ينقرض يف غضون عقود ،إن مل يتم استعادة موائلها (مسلَّم به لكنه
 7وانخفض بشكل حاد عدد األصناف والسالالت املحلية من
تغي
ناقص) { .}4-2-5-2-2وميثل تناقص أعداد األنواع يف كثري من األحيان النباتات والحيوانات الداجنة واألنواع الربية ذات القرابة نتيجة ُّ
الحي استخدام األرايض وفقدان املعارف وأفضليات السوق والتجارة
تحذيرا ً من تزايد خطر انقراض األنواع .ويوضح مؤرش الكوكب ّ
الواسعة النطاق (ال خالف عليه) {.}1-3-5-2-2 ،6-2-5-2-2
العاملي ،الذي يجمع االتجاهات السائدة يف أعداد الفقاريات ،أن
ونتجت األصناف والسالالت املحلية عن عمليات االنتخاب الطبيعية
األنواع قد تقلصت برسعة منذ عام  ،1970مع حدوث انخفاض
التي يديرها اإلنسان ،والتي استغرقت أحياناً قروناً أو آالف السنني،
بنسبة  40يف املائة يف األنواع الربية و 84يف املائة يف أنواع املياه
العذبة و 35يف املائة يف األنواع البحرية (مسلَّم به لكنه ناقص) { -2-2ومتيل تكل األصناف إىل إظهار درجة عالية من التك ُّيف (الورايث
والظاهري) مع الظروف املحلية (ال خالف عليه) { .}4-4-2-2ونتيجة
 .}4-2-5وأُبلغ يف كثري من الحاالت عن حاالت تناقص محلية يف
لذلك ،انحرس ُمج َّمع التباين الجيني الذي يدعم األمن الغذايئ (ال
أعداد الحرشات مثل النحل الربي والفراشات ،وانخفض تكاثر
الحرشات برسعة كبرية يف بعض األماكن حتى بدون حدوث تغيري
( )6يرد تصنيف املحركات املبارشة املستعمل يف كل هذا التقييم يف { 12-1-2إىل .}17-1-2
واسع النطاق يف استخدام األرايض ،ولكن مدى هذه االنخفاضات
( )7تعالج التفاعالت فيام بني املحركات غري املبارشة واملبارشة يف { 11-1-2إىل .}18-1-2
عىل الصعيد العاملي غري معروف (مسلَّم به لكنه ناقص) {-2-5-2-2
( )8يرد تصنيف املحركات غري املبارشة املستعمل يف كل هذا التقييم يف { 3-1-2إىل .}10-1-2
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أمثلة توضح حاالت الرتاجع العاملي يف الطبيعة ،وتؤكد عىل حاالت الرتاجع يف التنوع البيولوجي ،التي كانت وال تزال تنشأ
التغي املبارشة وغري املبارشة.
بفعل محركات ُّ
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A

الخطر العاملي النقراض مجموعات مختلفة من األنواع

النسبة املئوية التقديرية لألنواع املهددة باالنقراض

مجموع األنواع املوجودة التي
خضعت للتقييم
2,390

فئات القامئة الحمراء
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
تنقصها البيانات
غري مهددة
األقل مدعاة للقلق
شبه مهددة
زيادة خطر االنقراض

األسامك العظمية***

مهددة
معرضةللخطر
مهددة بالخطر
مهددة بشدة

633

بطنيات األرجل من الرخويات***

10,966

الطيور*

1,520

اليعسوب**

972

الرسخس وأقربائه**

1,026

أحاديات الفلقة**

1,500

الزواحف**

5,593

الثدييات *

2,872

القرشيات***

1,091

أسامك القرش والشفنينيات*
املرجان )املكون للشعاب املرجانية(*

845

منقرضة يف الحياة الربية

607

الصنوبريات*

1,781

ثنائيات الفلقة***

6,576

الربمائيات*
السيكاديات*

307
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* شامل
** بأخذ العينات
*** باالختيار

0

النسبة املئوية لألنواع يف كل فئة
C

حاالت الرتاجع يف بقاء األنواع منذ العام ) 1980مؤرش القامئة الحمراء(

B

حاالت االنقراض منذ العام 1500
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أفضل

الربمائيات

0.9

الربمائيات

0.7

مؤرش القامئة الحمراء لبقاء األنواع

الثدييات
0.8

0.6

النسبة املئوية الرتاكمية لألنواع بناء عىل معدل االنقراض أسوأ

 2-0.1لكل مليون نوع يف السنة
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النسبة املئوية الرتاكمية لألنواع التي دفعت لالنقراض
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املرجانيات
الطيور

1.0

2.5

2018

1900

1700

1800

1600

1500

0
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تتعرض نسبة كبرية من األنواع التي تم تقييمها لخطر االنقراض ،وتأخذ االتجاهات العامة يف التدهور ،مع تزايد معدالت
االنقراض بصورة حادة يف القرن املايض.

 Aنسبة األنواع املهددة باالنقراض ملختلف الفئات التصنيفية التي خضعت لتقييم شامل ،أو جرى تقييمها باتباع نهج ’العينة‘ ،أو قُيِّمت مجموعات فرعية
مختارة منها ،حسب القامئة الحمراء لألنواع املهددة الصادرة عن االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة .و ُرتبت الفئات حسب أفضل تقييم للنسبة املئوية لألنواع املوجودة
التي تعترب مهددة باالنقراض (موضحة بالخطوط الزرقاء الرأسية) عىل افرتاض أن األنواع التي ال تتوفر بشأنها بيانات كافية ال تقل يف تعرضها للتهديد عن األنواع
التي ال تنقصها البيانات B .حاالت االنقراض منذ عام  1500يف فئات الفقاريات .ومل يجر تقييم املعدالت الخاصة بالزواحف واألسامك لجميع األنواع C .مؤرش
القامئة الحمراء لبقاء األنواع بالنسبة للفئات التصنيفية التي ُصنفت مرتني عىل األقل للقامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة .وتنطبق قيمة  1عىل جميع
األنواع املص َّنفة يف فئة األقل إثارة للقلق .وتنطبق قيمة الصفر عىل جميع األنواع املص َّنفة يف فئة األنواع املنقرضة .وأُخذت بيانات جميع اللوحات من موقع
( www.iucnredlist.orgانظر الفصل  ،3الشكل  4-3والفصل  ،2الشكل .)7-2

خالف عليه) { .}6-2-5-2-2وتم تسجيل زهاء  10يف املائة من
سلسلة الثدييات الداجنة باعتبارها منقرضة ،فضالً عن قرابة  3.5يف
املائة من سالالت الطيور الداجنة (ال خالف عليه) {.}6-2-5-2-2

والعديد من ب َؤر التنوع البيولوجي الزراعي واألنواع الربية ذات
القرابة للمحاصيل هي األخرى مهددة باالنقراض أو ال تحظى
بالحامية رسمياً .وتدهورت أيضاً حالة حفظ األنواع ذات القرابة
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للرثوة الحيوانية املد َّجنة .ومتثل هذه األنواع الربية ذات القرابة
بالفعل إىل املجتمعات اإليكولوجية يف كثري من األماكن؛ وتسبب
مستودعات ذات أهمية حاسمة للجينات والسامت التي ميكن أن
محركات كثرية تناقص أنواع متوطنة يف كثري من األماكن .وساهمت
تغي املناخ واآلفات والعوامل
هاتان العمليتان يف تآكل االختالفات عىل نطاق واسع بني املجتمعات
توفِّر القدرة عىل الصمود يف مواجهة ُّ
املسببة لألمراض يف املستقبل وميكن أن تعزز املجمعات الجينية
اإليكولوجية يف أماكن مختلفة ،وهي ظاهرة تعرف باسم التجانس
الحالية لكثري من املحاصيل والحيوانات األليفة ،وهي مجموعات
األحيايئ أو ”الخالط البرشي املنشأ“ (ال خالف عليه) {.}3-2-5-2-2
مستنفدة بشدة { .}3-4-3-2-2ويف كثري من األحيان متثل أرايض
وميكن أن تكون نتائج كل هذه التغيريات هامة جدا ً بالنسبة
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ،مبا يف ذلك املزارعون والرعاة لعمليات ال ُنظم اإليكولوجية وبالتايل إلسهامات الطبيعة للبرش .وعىل
وأصحاب املاشية ،مناطق هامة للحفاظ يف املوقع عىل ما تبقى من سبيل املثال ،أدى انخفاض واختفاء أعداد كبرية من الكائنات آكلة
األصناف والسالالت (ال خالف عليه) { .}1-3-5-2-2وتشري البيانات
األعشاب والضواري إىل تأثري بارز عىل هيكل كثري من ال ُنظم
املتوفرة إىل أن التنوع الورايث داخل األنواع الربية عىل الصعيد العاملي اإليكولوجية وعىل نُظم الحرائق وتناثر البذور وبياض سطح األرض
يتناقص بحوايل  1يف املائة يف كل عقد من الزمان منذ منتصف القرن وتوافر املغذيات داخل هذه ال ُنظم اإليكولوجية (ال خالف عليه)
التغيات تتوقف يف كثري من الحاالت
التاسع عرش؛ ومييل التنوع الورايث داخل الثدييات الربية والربمائيات { .}1-2-5-2-2ولكن عواقب ُّ
إىل أن يكون أقل يف املناطق التي يزداد فيها تأثري اإلنسان (مسلَّم به عىل تفاصيل النظام اإليكولوجي ،ويظل من الصعب التنبؤ بها ومل
لكنه ناقص) {.}6-2-5-2-2
تخضع بعد لدراسات كافية (مسلَّم به لكنه ناقص) {.}3-2-5-2-2
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 8وتتفاوت التغيريات الناجمة عن فعل اإلنسان يف تنوع األنواع
داخل املجتمعات اإليكولوجية املحلية تفاوتاً كبرياً تبعاً لصايف
التوازن بني فقدان األنواع وتدفق األنواع الدخيلة ،واألنواع املقاومة
لالختالل أو األنواع األخرى التي كيفها اإلنسان أو األنواع املهاجرة
تغي املناخ (ال خالف عليه) { .}3-2-5-2-2وحتى إذا كانت
بسبب ُّ
املساحات الطبيعية التي يسيطر عليها اإلنسان تتميَّز أحياناً برثاء
تغيت بصورة ملحوظة عن
األنواع إالّ أن تركيبة األنواع فيها قد َّ
تركيبتها يف البيئة الطبيعية (ال خالف عليه) {،10-7-2-2 ،3-2-5-2-2
للتغيات التي أحدثها اإلنسان يف تركيبة املجتمع
 .}11-7-2-2ونتيجة ُّ
فإن األنواع التي تنشأ طبيعياً يف ال ُنظم اإليكولوجية الربية املحلية يف
أنحاء العامل فقدت تقديرياً ما ال يقل عن  20يف املائة يف املتوسط من
وفرتها األصلية ،مع اتجاه بؤر األنواع املستوطنة إىل فقدان نسب أكرب
(مسلَّم به لكنه ناقص) { .}3-2-5-2-2وتؤثر سامت األنواع عىل
قدرتها عىل البقاء أو حتى عىل ازدهارها يف نُظم إيكولوجية معدلة
بفعل اإلنسان (ال خالف عليه) { .}5-2-5-2-2 ،6-3-2-2وعىل سبيل
املثال ،فإن األنواع الكبرية ،أو التي تنمو ببطء أو التي تتخصص يف
احتالل موائل بعينها أو األنواع اآلكلة للحوم  -مثل القردة العليا
واألخشاب الصلبة املدارية وأسامك القرش والقطط الضخمة  -آخذة
يف االختفاء من مناطق كثرية .وكثري من األنواع األخرى ،مبا فيها تلك
التي تتميَّز بخصائص مناقضة ،أصبحت أكرث وفرة محلياً وتنترش
برسعة يف جميع أنحاء العامل؛ ويف مجموعة من  21بلدا ً لديها
سجالت مفصلة ،ازدادت أعداد األنواع الدخيلة املغرية يف كل بلد
بقرابة  70يف املائة منذ عام  .}3-2-5-2-2{ 1970ويف كثري من
األحيان تشتد اآلثار املرتتبة عىل األنواع الدخيلة املغرية بوجه خاص
عىل األنواع األصلية والتجمعات عىل ال ُجزر ويف السياقات األخرى
التي تتسم بنسب عالية من األنواع املتوطنة (ال خالف عليه)
{ .}3-2-5-2-2 ،1-4-3-2-2وميكن أن تنشأ تأثريات مد ِّمرة عن
األنواع الدخيلة املغرية عىل تجمعات اليابسة أيضاً :وعىل سبيل املثال
فإن نوعا ً مغريا ً واحدا ً من األنواع املمرضة ،هو فطر Batrachochytrium
 ،dendrobatidisميثل تهديدا ً لقرابة  400نوع من الربمائيات يف كل
أنحاء العامل وتسبب بالفعل يف عدد من حاالت االنقراض (ال خالف
عليه) { .}3-2-5-2-2وتضيف محركات كثرية أنواعاً اتسع انتشارها

 9يظهر عىل كثري من الكائنات تطور بيولوجي متواصل ورسيع
إىل درجة تجعله ملحوظاً يف غضون بضع سنوات أو أقل  -استجابة
ملحركات برشية (ال خالف عليه) { .}6-2-5-2-2 ،5-2-5-2-2ومن
التغيات التطورية يف
شأن القرارات اإلدارية التي تأخذ هذه ُّ
االعتبار أن تكون أكرث فعالية بشكل ملحوظ (مسلم به لكنه ناقص)
{اإلطار  .}5-2وهذا التطور املعارص بفعل اإلنسان ،الذي ُعرف منذ
أمد طويل يف امليكروبات والفريوسات واآلفات الحرشية الزراعية
واألعشاب الضارة (ال خالف عليه) ،يالحظ اآلن يف بعض األنواع داخل
جميع الفئات التصنيفية الرئيسية (الحيوانات والنباتات والفطريات
التغيات تحدث استجابة
والكائنات الدقيقة) .ومن املعروف أن هذه ُّ
لألنشطة البرشية أو املحركات البرشية ،مثل الصيد الربي ،وصيد
وتغي املناخ ،وتحمض املحيطات ،وتلوث الرتبة
األسامك ،والحصادُّ ،
واملياه ،واألنواع املغرية ،والعوامل املسببة لألمراض ،ومبيدات اآلفات،
والتوسع الحرضي (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}5-2-5-2-2ولكن
التغيات التطورية ال تحدث
االسرتاتيجيات اإلدارية تفرتض عادة أن ُّ
إالّ عىل فرتات أطول كثريا ً ومن ثم تتجاهل التطور الرسيع .وتغطي
هذه االعتبارات السياساتية كثريا ً من املجاالت التي ميكن فيها
تغي النتائج
لإلجراءات اإلدارية املصممة إلبطاء أو ترسيع التطور أن ِّ
بصورة هائلة ،كام يتضح من األمثلة التالية .فالحرشات واألعشاب
الضارة وعوامل املرض تطور مقاومتها ملبيدات اآلفات ومبيدات
األعشاب الضارة وعوامل املكافحة األخرى ،ومع ذلك فإن
اسرتاتيجيات اإلدارة ،مثل املحميات ،وتناوب املحاصيل ،وتنويع
املحاصيل ،ميكن أن تبطئ كثريا ً من التطور غري املرغوب (ال خالف
عليه) {اإلطار  .}5-2وتط َّورت العشائر السمكية التجارية لتصل إىل
مرحلة النضوج يف وقت أقرص يف ظروف املصيد املكثَّف ،الذي ميكن
التقليل منه أحياناً إىل أدىن حد ممكن من خالل تطبيق تغيريات يف
معدات الصيد أو فرض حدود عىل حجم األسامك (مسلَّم به لكنه
تغي املناخ لصالح تطور التكاثر
ناقص) { .}5-2-5-2-2ويعمل ُّ
الفصيل املبكر يف العديد من الكائنات الح ّية ،وهو أمر ميكن تيسريه
من حيث املبدأ بإدخال أفراد من العشائر النباتية والحيوانية التي
تك َّيفت بالفعل مع هذه الظروف (مسلَّم به لكنه ناقص) {-2-5-2-2
 .}5ويط ِّور البعوض رسيعاً من مقاومته لجهود مكافحته ،ولكن
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إجراءات التنظيم التي تراعي العمليات التطورية ميكن أن تبطئ
بشكل هائل من هذا التطور غري املرغوب (مسلَّم به لكنه ناقص)
{ .}5-2-5-2-2ولهذا فإن التطور املعارص مهم لكثري من الشواغل
السياساتية .وميكن لفهم التطور املعارص والتعامل معه أن يعالج
الشواغل الهامة التي تحيط مبسائل التلقيح والتشتت ،ومقاومة
الشعاب املرجانية يف مواجهة تحمض املحيطات ،ونوعية املياه،
وتنظيم مكافحة اآلفات ،وإنتاج األغذية ،وخيارات املستقبل (مسلَّم
به لكنه ناقص) .وستكون اإلجراءات املحددة املتخذة متصلة عادة
بكل حالة بذاتها وتستدعي لذلك تقييامً دقيقاً لإلمكانات والعواقب
التطورية .ورمبا كانت االسرتاتيجية األفضل يف كثري من الحاالت هي
االكتفاء باإلبقاء عىل قدرة املجموعات الطبيعية عىل االستجابة
بصورة تطورية بقدراتها الذاتية  -بدالً من االستجابة عن طريق
التالعب البرشي املبارش بالتطور.
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مستوى درجات الحرارة العاملية مبقدار  0.7درجة مئوية عىل األقل
{ ،}12-1-2يف حني ازداد تلوث املحيطات باملواد البالستيكية مبقدار
عرشة أضعاف { .}15-1-2ويعاد ترصيف أكرث من  80يف املائة من
مياه الرصف الصحي عىل الصعيد العاملي يف البيئة دون معالجتها،
بينام يجري ترصيف  400-300مليون طن سنوياً من املعادن الثقيلة
واملذيبات والحأمة السامة وغريها من النفايات من املرافق الصناعية
يف مياه العامل { .}15-1-2وميكن أن يؤدي استخدام األسمدة املفرط
أو غري املالئم إىل ترسبها من الحقول ودخولها لل ُنظم اإليكولوجية يف
املياه العذبة واملناطق الساحلية ،ونتج عن ذلك أكرث من  400منطقة
تعاين من نقص األكسجني أثرت عىل مساحة تزيد عىل 245 000
كيلومرت مربع منذ عام  }15-1-2{ 2008ويف بعض البلدان الجزرية،
تؤثر األنواع الدخيلة املغرية تأثريا ً هائالً عىل التنوع البيولوجي ،حيث
متثل األنواع التي تم إدخالها محركاً رئيسياً لحاالت االنقراض.

موجز لواضعي السياسات

تغي استخدام األرايض أساساً عن الزراعة والحراجة
 11ينشأ ُّ
املحركات املبارشة وغري املبارشة تسارعت
والتوسع الحرضي ،التي ترتبط جميعاً بتلوث الهواء واملاء والرتبة.
خالل السنوات الخمسني األخرية
ويُك َّرس أكرث من ثلث مساحة اليابسة يف العامل وقرابة ثالثة أرباع
موارد املياه العذبة إلنتاج املحاصيل أو لإلنتاج الحيواين {.}11-1-2
 10يستخرج البرش اليوم املزيد من املواد من األرض وينتجون
ويجري إنتاج املحاصيل عىل قرابة  12يف املائة من مجموع األرايض
نفايات أكرث من أي وقت مىض( .ال خالف عليه) .وعىل الصعيد
الحالية الخالية من الجليد .أما الرعي فيامرس عىل زهاء  25يف املائة
تغي استخدام األرايض املحرك املبارش الذي ميارس أكرب من مجموع األرايض الخالية من الجليد و 70يف املائة تقريباً من
العاملي ،ميثل ُّ
تأثري نسبي عىل ال ُنظم اإليكولوجية الربية ويف املياه العذبة ،يف حني األرايض الجافة { .}11-1-2ويأيت قرابة  25يف املائة من انبعاثات
يسبب االستغالل املبارش لألسامك واملأكوالت البحرية أكرب تأثري
غازات االحتباس الحراري يف العامل من قطع األشجار وإنتاج املحاصيل
نسبي يف املحيطات (ال خالف عليه) (الشكل م ق س -6-2-2{ )2
والتسميد ،وتساهم األغذية الحيوانية بنسبة  75يف املائة من ذلك
تغي املناخ والتلوث واألنواع الدخيلة املغرية إىل تأثري
الرقم .وأ ّدت الزراعة املكثفة إىل زيادات يف إنتاج الغذاء عىل حساب
 .}2ويؤدي ُّ
نسبي أقل ،ولكن هذا التأثري يتسارع (مسلَّم به لكنه ناقص)
اإلسهامات التنظيمية وغري املادية التي تقدمها الطبيعة ،رغم أن
{ .}2-4 ،2--3 ،2-6-2-2ورغم تباين رسعة التوسع الزراعي يف ال ُنظم املامرسات البيئية املفيدة آخذة يف التزايد .وتساهم الحيازات
اإليكولوجية السليمة { }13-1-2من بلد آلخر فإن فقدان ال ُنظم
الصغرية (أقل من  2هكتار) بقرابة  30يف املائة من إنتاج املحاصيل
اإليكولوجية السليمة حدث أساساً يف املناطق املدارية التي توجد
العاملي و 30يف املائة من إمدادات السعرات الحرارية العاملية من
فيها أعىل مستويات التنوع البيولوجي عىل وجه األرض (عىل سبيل األغذية ،وتستخدم هذه الحيازات قرابة ربع األرايض الزراعية
املثال 100 ،مليون هكتار من الغابات املدارية يف الفرتة من 1980
وتحافظ عادة عىل تنوع بيولوجي زراعي ثري { .}11-1-2وإذا انتقلنا
إىل  ،)2000وكان ذلك أساساً بسبب تربية املاشية يف مزارع يف أمريكا إىل قطع األخشاب ،نجد أن إزالة الغابات وحصاد األخشاب يف الفرتة
الالتينية (نحو  42مليون هكتار) واملزارع يف جنوب رشق آسيا (نحو بني  1990و 2015أ ّدت إىل تخفيض إجاميل قدره  290مليون هكتار
 7.5ماليني هكتار ،منها  80يف املائة مزارع لزيت النخيل) ،بني أسباب يف الغطاء الغايب الطبيعي ،يف حني أن مساحة الغابات املزروعة زادت
أخرى { ،}13-1-2مع مالحظة أن املزارع ميكن أيضاً أن تزيد مجموع مبقدار  110ماليني هكتار { .}11-1-2وينخفض الحصاد الصناعي من
مساحة الغابات .ويف سياق االستغالل املبارش لألرايض زادت املناطق األخشاب املستديرة يف بعض البلدان املتقدمة ولكنه يرتفع يف
الحرضية بأكرث من الضعف منذ عام  .1992ومن ناحية االستغالل
املتوسط يف البلدان النامية { .}11-1-2وتوفِّر املحاصيل غري القانونية
املبارش ،يُستخرج قرابة  60بليون طن( )9من املوارد املتجددة وغري
من األخشاب والتجارة املتصلة بها  15-10يف املائة من األخشاب يف
املتجددة كل عام { .}2-1-2وقد تضاعف هذا املجموع تقريباً منذ
العامل ،وتصل هذه النسبة إىل  50يف املائة يف بعض املناطق ،وهو ما
عام  ،1980مع منو السكان منوا ً كبريا ً بينام ارتفع متوسط استهالك
وسبل عيش الفقراء يف املناطق
الحكوميني
املالك
ادات
ر
بإي
يرض
ُ
الفرد من املواد (مثل النباتات والحيوانات والوقود األحفوري
الريفية .وازداد التعدين بجميع أشكاله عىل األرايض زيادة هائلة،
والركازات املعدنية ومواد البناء) بنسبة  15يف املائة منذ عام  1980ورغم أن التعدين ال يزال يستخدم أقل من  1يف املائة من أرايض
(مسلَّم به لكنه ناقص) { 6-1-2و 11-1-2و .}14-1-2وتولَّد عن هذا الكوكب ،إال أنه يؤدي إىل آثار سلبية كبرية عىل التنوع البيولوجي
النشاط تأثريات غري مسبوقة :فمنذ عام  ،1980تضاعفت انبعاثات
وإىل انبعاث امللوثات عالية السمية ،ويؤثر عىل نوعية املياه وتوزيعها
غازات االحتباس الحراري { ،}12-1-2 ،11-1-2مام أدى إىل ارتفاع
وعىل صحة البرش { .}11-1-2وتُساهم املنتجات التعدينية بأكرث من
 60يف املائة من الدخل املحيل اإلجاميل يف  81بلدا ً .وهناك قرابة
 17 000موقع تعديني كبري الحجم يف  171بلدا ً ،وتقع املواقع
( )9جميع اإلشارات إىل ”األطنان“ هي لألطنان املرتية.
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القانونية يف أغلبها تحت إدارة رشكات دولية ولكن هناك أيضاً
باإلضافة إىل تلوث األنهار) .وأصبح التلوث الناجم عن مصادر برية
ً
ً
واسعة
أنشطة تعدينية صغرية الحجم وغري قانونية عىل مساحات
للتغي البيئي السلبي .وقد اتسع التعدين يف
ا
رئيسي
ا
محرك
بالفعل
ُّ
يصعب تعقبها ،وكثريا ً ما يوجد هذان النوعان يف أماكن تهم التنوع املحيطات ،حتى وإن كان قليالً نسبياً ،منذ عام  1981ليصل إىل
البيولوجي {.}11-1-2
 6 500منشأة للنفط والغاز يف البحار يف  53بلدا ً يف أنحاء العامل (60
يف املائة يف خليج املكسيك يف عام  )2003ويرجح أن يتسع ليصل إىل
 12ويف ال ُنظم البحرية ،كان لصيد األسامك التأثري األهم عىل
منطقتي القطب الشاميل والقطب الجنويب مع ذوبان الجليد
التنوع البيولوجي (األنواع املستهدفة ،واألنواع غري املستهدفة
{ .}11-1-2ويؤثر تحمض املحيطات الناجم عن ارتفاع مستويات ثاين
واملوائل) يف السنوات الخمسني املاضية إىل جانب محركات هامة
أكسيد الكربون إىل حد كبري عىل املياه الضحلة مع معاناة ال ُنظم
أخرى (ال خالف عليه) {( }2-6-2-2 ،11-1-2الشكل م ق س .)2
اإليكولوجية وتأثرها بصورة خاصة يف املنطقة شبه القطبية باملحيط
وقد أمكن استدامة املصيد العاملي من األسامك بفضل توسيع نطاق الهادئ وغرب املحيط املتجمد الشاميل .وتدخل الجسيامت
الصيد جغرافياً والذهاب إىل مناطق املياه األعمق (ال خالف عليه)
البالستيكية الدقيقة والجسيامت البالستيكية النانوية يف الشبكات
{ .}1-2-3ويجري صيد نسبة متزايدة من األرصدة السمكية البحرية الغذائية بطرق غري مفهومة بوضوح { .}3-15-1-2وتحتوي املياه
مبستويات أكرث من الالزم ( 33يف املائة يف عام  ،)2015مبا يف ذلك
الساحلية عىل أعىل مستويات الفلزات وامللوثات العضوية الثابتة من
أرصدة األنواع ذات األهمية االقتصادية ،يف حني يجري صيد ما نسبته النفايات الصناعية والرصف الزراعي ،مام يتسبب يف تسميم الحصاد
 60يف املائة بشكل مستدام إىل أقىص حد ،ويجري صيد  7يف املائة
السميك الساحيل .وتشمل اآلثار الشديدة الوطأة الناجمة عن
فقط مبستوى أقل من املستوى املستدام (ال خالف عليه) {اإلطار
تركيزات املغذيات الزائدة يف بعض املواقع إحداث الرضر باألسامك
 .}1-3ويغطي الصيد الصناعي ،الذي يرتكز يف عدد قليل من البلدان والكائنات الحيّة يف قاع البحار .وتعني ديناميات نقل امللوثات عن
والرشكات { ،}11-1-2ما ال يقل عن  55يف املائة من املحيطات،
طريق املحيطات والجو أن الرضر من املدخالت البالستيكية،
ويرتكز معظمه يف شامل رشق املحيط األطليس ،وشامل غرب املحيط وامللوثات العضوية الثابتة ،والفلزات الثقيلة ،وتحمض املحيطات،
الهادئ ومناطق التيارات املائية الصاعدة قبالة أمريكا الجنوبية
يُشاهد يف جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك اآلثار الناجمة عىل صحة
وغرب أفريقيا (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}11-1-2ومتثَّل مصائد
اإلنسان.
األسامك الصغرية الحجم أكرث من  90يف املائة من العاملني يف صيد
األسامك التجاري (أكرث من  30مليون شخص) ،وقرابة نصف كمية
تغي املناخ بالفعل عىل الطبيعة ،من الجينات إىل ال ُنظم
 14يؤثر ُّ
التغي
وترية
تسارع
بسبب
ً
ا
ايد
ز
مت
ً
ا
ر
خط
َّل
ك
ش
ي
و
اإليكولوجية.
املصيد العاملي (مسلَّم به لكنه ناقص) .ويف عام  ،2011شكَّل صيد
ُ
ُّ
وتفاعالته مع املحركات املبارشة األخرى (ال خالف عليه) {،12-1-2
األسامك غري القانوين أو غري املبلَّغ عنه أو غري املنظم ثلث املصيد
 .}2-6-2-2 ،18-1-2وتظهر بوضوح التحوالت يف توزيع األنواع
املبلَّغ عنه عىل الصعيد العاملي (مسلَّم به لكنه ناقص) {.}11-1-2
وتغي الديناميات السكانية،
ومنذ عام  ،1992تعتمد هيئات املصائد اإلقليمية مبادئ التنمية
والتغيات يف الظواهر األحيائية املوسمية ُّ
ُّ
والتغيات يف تركيبة تجمعات األنواع أو هيكل ال ُنظم اإليكولوجية
أعضاء
املستدامة .وعىل سبيل املثال ،اعتمد أكرث من  170عضوا ً من
ُّ
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مدونة السلوك بشأن الصيد ووظيفتها { }2-6-2-2 ،3-2-5-2-2 ،2-3-5-2-2يف ال ُنظم البحرية
الرشيد يف عام  ،1995وحتى  1نيسان/أبريل  ،2018انضم  52بلدا ً
والربية ونُظم املياه العذبة وتتسارع فيها (ال خالف عليه) {-3-2-2
ومنظمة عضوة واحدة إىل أطراف االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها  .}2ورمبا كان قرابة نصف الثدييات الربية امله َّددة ( 47يف املائة)،
باستثناء الخفافيش ،وربع الطيور املهددة ( 23يف املائة) قد تأثر تأثرا ً
دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه
بتغي املناخ يف جانب عىل األقل من توزيعها (تشري حالة
والقضاء عليه ،وذلك من أجل التصدي الستنزاف املصائد البحرية
سلبياً ُّ
تغي املناخ يف
آثار
وجود
إىل
وأوروبا
الشاملية
أمريكا
يف
الطيور
اإلطار
(مسلَّم به لكنه ناقص) { ،}11-1-2وتقليل الصيد العريض {،3
ُّ
اتجاهات أعدادها منذ مثانينيات القرن املايض) (مسلَّم به لكنه
 }3-3وتخفيض الرضر الذي يلحق بقاع البحار والشعاب املرجانية.
وباإلضافة إىل ذلك ،أخذت مجموعة مناطق املحمية البحرية الثابتة ناقص) { .}2-6-2-2وهناك نُظم إيكولوجية ،مثل التندرا والتايغا
ومناطق مثل غرينالند ،مل تتأثر كثريا ً باإلنسان بصورة مبارشة ،ولكنها
تتزايد اتساعاً (ال خالف عليه) {.}16-7-2-2 ،1-11-1-2
تغي املناخ (ال خالف عليه)
آثار
من
ايد
ز
مت
بشكل
اآلن
تعاين
ُّ
{ .}5-7-2-2وتنترش عىل نطاق واسع حــــاالت االنخفــــــاض الكبري
 13واملح ِّرك املبارش الذي ميارس ثاين أعىل تأثري نسبي عىل
وحاالت االنقــــراض املحلية يف العشائر (ال خالف عليه) {.}2-6-2-2
التغيات الكثرية يف استخدامات البحر واألرايض
املحيطات هو ُّ
تغي
الساحلية (ال خالف عليه) (الشكل م ق س  .}2-6-2-2{ )2وقد
ويشري ذلك إىل أن أنواعاً كثرية ال تستطيع أن تواكب مسرية ُّ
تعرضت املوائل الساحلية ،مبا يف ذلك مصبات األنهار ومناطق الدلتا املناخ الرسيعة عىل الصعيد املحيل ،سواء من خالل عمليات تطورية
ذات األهمية الحاسمة لألحياء البحرية واالقتصادات اإلقليمية ،لرضر أو عمليات سلوكية ،وأن استمرار وجودها سيتوقف أيضاً عىل مدى
تغي استخدام البحار (التطوير العمراين يف السواحل متكنها من االنتشار وتتبع الظروف املناخية املالمئة والحفاظ عىل
شديد من جراء ُّ
قدرتها عىل التطور (ال خالف عليه) { .}5-2-5-2-2ويحدث كثري من
وتربية األحياء املائية يف البحار املفتوحة ،وتربية األحياء البحرية،
التغيات آثارا ً هامة عىل عدد من القطاعات االقتصادية الهامة
هذه
(تسوية
وتغي استخدام األرايض
ُّ
والصيد بشباك الجر عىل قاع البحر) ُّ
األرايض عىل الساحل والزحف الحرضي العشوايئ عىل طول الساحل ،وآثارا ً متتالية عىل العنارص األخرى يف التنوع البيولوجي .وستكون
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الدول الجزرية ،وخاصة الدول املوجودة يف منطقة رشق آسيا
واملحيط الهادئ ،أكرث عرضة الرتفاع مستوى سطح البحر ( 1مرت)
تغي املناخ
وفق التوقعات التي تشري إليها جميع سيناريوهات ُّ
{ ،}1-7-1-1-2األمر الذي سيؤدي إىل ترشد قرابة  40مليون شخص
{.}8-1-7-2-2 ،1-7-1-1-2
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 15يرتكز االستعامل غري املستدام ملوارد األرض عىل مجموعة من
املحركات الدميغرافية واالقتصادية غري املبارشة التي تتزايد اتساعاً،
وتتفاعل باإلضافة إىل ذلك بطرق معقدة ،مبا يف ذلك عن طريق
التجارة (ال خالف عليه) { .}6-1-2وقد تزايد عدد سكان العامل منذ
عام  1970من  3.7إىل  7.6باليني نسمة يتوزعون بصورة غري
متساوية عىل البلدان واملناطق ،وهو ما ينطوي عىل آثار قوية تؤدي
إىل تدهور الطبيعة .وارتفع معدل االستهالك للفرد ،وهو أيضاً غري
متساوٍ ،مع وجود تباينات واسعة يف أساليب الحياة والتمتع باملوارد
فيام بني املناطق وداخلها ،باإلضافة إىل اآلثار الناشئة عىل الطبيعة
التي تتوزَّع عاملياً من خالل التجارة .وارتفع مجموع اإلنتاج املحيل
اإلجاميل مبقدار أربعة أضعاف ويرتفع بدرجة أرسع يف البلدان
املتقدمة عنه يف أقل البلدان منوا ً .ويواجه قرابة  821مليون شخص
انعدام األمن الغذايئ يف آسيا وأفريقيا ،يف حني أن  40يف املائة من
سكان العامل يفتقرون إىل ُسبل الوصول إىل مياه الرشب النظيفة
واآلمنة .وبوجه عام تنترش األعباء الصحية التي تستند إىل البيئة ،مثل
تلوث الهواء واملاء ،بشكل أكرب يف أقل البلدان منوا ً {،2-1-2
.}5-1-1-2

ذلك ازدياد السفر مبقدار ثالثة أضعاف من البلدان املتقدمة ومن
البلدان النامية بالتحديد ،إىل زيادة التلوث ونتج عنه زيادة هائلة يف
تواجد األنواع الدخيلة املغرية (ال خالف عليه) { .}15-1-2ويف الفرتة
بني عامي  2009و 2013ارتفعت البصمة الكربونية الناجمة عن
السياحة بنسبة  40يف املائة لتصل إىل  4.5جيغا طن من ثاين أكسيد
الكربون ،وعموماً ،تنشأ  8يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري عن النقل واستهالك األغذية املتصلني بالسياحة {،11-1-2
 .}15-1-2وارتفع الطلب عىل السياحة القامئة عىل الطبيعة أو
السياحة البيئية ،وترتب عىل ذلك آثار مختلطة عىل الطبيعة
واملجتمعات املحلية؛ مبا يف ذلك بعض إمكانات اإلسهام يف الحفظ
املحيل ،وخاصة عند القيام بهذه األنشطة عىل نطاق صغري
{.}11-1-2

 18ويتزايد ترابط املناطق النائية من العامل ،مع تزايد تأثريات
قرارات االستهالك واإلنتاج والحوكمة عىل املواد والنفايات والطاقة
وتدفق املعلومات يف بلدان أخرى ،األمر الذي تنتج عنه مكاسب
اقتصادية إجاملية ،وينقل يف الوقت نفسه التكاليف االقتصادية
والبيئية ،مام قد يرتبط بالنزاعات( .مسلَّم به لكنه ناقص) (الشكل
م ق س )4 -ومع ارتفاع نصيب الفرد من االستهالك ،فالبلدان
املتقدمة والبلدان النامية الرسيعة النمو { ،}6-1-2 ،2-1-2مع دعمها
أحياناً لكفاءة اإلنتاج ألغراض التصدير ،تعمد إىل تقليل استهالك
املياه وتدهور الغابات عىل الصعيد الوطني { }11-1-2 ،6-1-2وذلك
باسترياد املحاصيل واملوارد األخرى من البلدان النامية أساساً
{ .}6-1-2ونتيجة لذلك ،تشهد هذه البلدان األخرية تدهورا ً يف
الطبيعة واإلسهامات التي تقدمها للبرش (املوائل ،واملناخ ،ونوعية
 16وبسبب التوسع يف البنية التحتية ،يجري فتح مناطق واسعة
من العامل أمام تهديدات جديدة (ال خالف عليه) { .}11-1-2ويتوقع الهواء واملاء) بخالف ما يتم تصديره من األغذية واأللياف ومنتجات
أن يزيد الطول اإلجاميل للطرق املم َّهدة يف العامل مبقدار  25مليون
األخشاب (انظر الشكلني م ق س 1 -و .)5وقد يكون الوصول األقل
كيلومرت بحلول عام  ،2050مع تنفيذ تسعة أعشار من جميع
واملتناقص وغري املتساوي إىل إسهامات الطبيعة املقدمة إىل البرش
عمليات بناء الطرق يف أقل البلدان منوا ً والبلدان النامية .وازداد عدد مصدرا ً للنزاع داخل البلدان وفيام بينها يف إطار تفاعل معقد مع
السدود زيادة رسيعة يف السنوات الخمسني املاضية .ويوجد اآلن
عوامل أخرى (مسلَّم به لكنه ناقص) .وقد عانت أقل البلدان منوا ً،
حوايل  50 000سد كبري (أعىل من  15مرتا ً) وقرابة  17مليون خزان
وهي يف كثري من الحاالت بلدان غنية وأكرث اعتامدا ً عىل املوارد
(أكرث من  0.01هكتار أو  100م )2يف أنحاء العامل { .}11-1-2وميكن الطبيعية ،من أكرب قدر من تدهور األرايض ،وعانت أيضاً من عدد
أن ينطوي توسع الطرق واملدن والسدود الكهرمائية وخطوط أنابيب أكرب من حاالت النزاع وانخفاض النمو االقتصادي ،وساهمت يف
النفط والغاز عىل تكاليف بيئية واجتامعية عالية ،تشمل إزالة
الهجرة الخارجية البيئية لعدة ماليني من األشخاص {.}4-1-2 ،2-1-2
الغابات ،وتفتت املوائل ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وحاالت االستيالء وعندما تتعرض الشعوب األصلية أو املجتمعات املحلية للطرد أو
عىل األرايض ،وترشد السكان ،واالضطراب االجتامعي ،ومنها ما يؤثر التهديد بالطرد من أراضيها ،مبا يف ذلك بسبب التعدين أو قطع
عىل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية (مسلَّم به لكنه ناقص).
األشجار الصناعي ألغراض التصدير ،فإن ذلك أيضاً ميكن أن يؤجج
ومع ذلك ،فإن البنية التحتية ميكن أن تجلب معها آثارا ً اقتصادية
النزاع  -وهو نزاع يحدث كثريا ً بني أطراف فاعلة ذات مستويات
إيجابية بل ومكاسب بيئية استنادا ً إىل الكفاءة واالبتكار والهجرة
مختلفة من القوة ،ألن حفنة من األطراف تستطيع اليوم أن متارس
والتوسع الحرضي ،حسب مكان االستثامرات وطريقة تنفيذها
السيطرة عىل حصص كبرية يف أي سوق وعىل أي أصل رأساميل
وإدارتها (ال خالف عليه) { .}11-1-2ومن املهم للغاية فهم هذا
بدرجة تنافس بها سيطرة معظم البلدان { ،}6-1-2ويف الوقت نفسه،
التباين بني اآلثار.
تعمل األموال املو َّجهة من خالل املالذات الرضيبية عىل دعم معظم
السفن املتورطة يف الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 17وحدث منو هائل يف نقل السلع واألشخاص ملسافات طويلة ،مبا ويشتعل يف الوقت الحارض أكرث من  2500نزاع يف أنحاء العامل حول
يف ذلك ألغراض السياحة ،يف السنوات العرشين املاضية ،مع ما
الوقود األحفوري واملياه والغذاء واألرض ،وقد قتل ما ال يقل عن
ترتب عىل ذلك من عواقب سلبية عىل الطبيعة عموماً (مسلَّم به
 1000ناشط بيئي وصحفي يف الفرتة بني  2002و،11-1-2{ 2013
لكنه ناقص) .وأدى توسع نقل السلع واألشخاص جوا ً وبحرا ً ،مبا يف
.}18-1-2
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* جسيامت أصغر من  2,5ميكروغرام

العامل

أقل البلدان منوا ً

البلدان النامية

البلدان املتقدمة النمو

الشكل  4متسارات التنمية منذ عام  1970املتعلقة مبؤرشات رئيسية مختارة للتفاعالت بني البرش والبيئة ،وتُظهر زيادة كبرية يف نطاق
النمو االقتصادي العاملي وآثاره عىل الطبيعة ،مع وجود تباينات قوية بارزة عرب البلدان املتقدمة والنامية وأقل البلدان منواً.
وتصنف البلدان حسب الفئات الواردة يف منشور ”الحالة والتوقعات االقتصادية يف العامل الصادر عن األمم املتحدة
)(https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2019/
وارتفع الناتج املحيل اإلجاميل عاملياً مبقدار أربعة أضعاف باألسعار الحقيقية ،وكان معظم هذا النمو من
نصيب البلدان املتقدمة والبلدان النامية (ألف) .وبلغ استخراج الكتلة األحيائية الح ّية (مثل املحاصيل واألسامك) لتلبية الطلب ألغراض االستهالك املحيل وللتصدير أعىل
مستوياته يف البلدان النامية ويشهد تزايدا ً رسيعاً (باء) .ومع ذلك فإن االستهالك املادي للفرد داخل كل بلد (من الواردات واإلنتاج املحيل) هو األعىل يف البلدان
املتقدمة (جيم) .وتتزايد الحامية الشاملة ملناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ،وتشهد البلدان املتقدمة أعىل
درجة من هذه الحامية (دال) ويبلغ تلوث الهواء ذروته يف أقل البلدان منوا ً (هاء) ،يف حني أن تحديات التلوث من املصادر غري الثابتة نتيجة استخدام األسمدة هو
األعىل يف البلدان النامية (واو) .مصادر البيانات( :ألف وهاء وواوwww.data.worldbank.org :؛ باء وجيمwww.materialflows.net :؛ دال:
.www.keybiodiversityareas.org، www.protectedplanet.net

 19وتحركت الحوكمة ببطء عىل مستويات كثرية ملواصلة وتحسني املعرفة بطريقة إسهام الطبيعة يف رفاه البرش من أجل حفز هذه
إدماج قيم إسهامات الطبيعة املقدَّ مة إىل البرش يف السياسات
األمناط السلوكية { .}8-1-2وعملت الوكاالت الوطنية أيضاً عىل دعم
والحوافز .ومع ذلك استمرت اإلعانات ذات اآلثار الضارة عىل
اسرتاتيجيات إدارة األرايض التي تتسم بدرجة أكرب من االستدامة
الطبيعة يف أنحاء العامل (ال خالف عليه) {.}4-6 ،5 ،3 ،1-2
وعىل تطبيق لوائح تنظيمية ،بني تدابري سياساتية أخرى {،}2-9-1-2
وسينطوي إدماج املجتمع لقيمة إسهامات الطبيعة للبرش عىل
وعملت عىل التنسيق مع الدول األخرى بشأن االتفاقات العاملية
تحوالت يف الحوكمة حتى داخل سالسل التوريد الخاصة ،وذلك مثالً للحفاظ عىل إسهامات الطبيعة املقدمة إىل البرش { .}10-1-2وتشمل
عندما يعتمد املجتمع املدين السياسات املرغوبة ويساعد عىل تقديم األدوات االقتصادية التي ميكن أن ترض بالطبيعة اإلعانات
املكافآت عليها ،أو عندما متنع الدول الوصول إىل األسواق بسبب
والتحويالت املالية واالئتامنات املدعومة والخصومات الرضيبية
مامرسات غري مرغوبة { .}7-1-2ويف كثري من األحيان تعمل الحوكمة وأسعار السلع األساسية والسلع الصناعية التي تخفي التكاليف
املحلية الناجحة ،التي يدعمها االعرتاف بالحقوق املحلية ،عىل إدماج البيئية واالجتامعية.
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 dتطوير نظم إنتاج تتضمن العديد
من األنواع املحلية الربية

 cإنشاء مساحات طبيعية ثقافية تتسم بتباين
أفضل يف املوائل

 aتدجني املحاصيل وحفظها

 bتدجني السالالت الحيوانية

ا لحام ية

 (2املناطق املحمية املعينة رسمياً

ا ملفا هيم

نسبة  35يف املائة تقريبا
ً من املساحة (2
نسبة  35يف املائة تقريباً
من املساحة (3

 (3مناطق اليابسة املتبقية والتي
خضعت لتدخل برشية طفيف للغاية
)املناطق التي يكون مؤرش
البصمة فيها أقل من (4

 (1مساحات اليابسة التي
متلكها تقليدياً
وتديرها وتستخدمها أو
تشغلها الشعوب األصلية

 hمنع انحسار الغابات

االستخدام واإلدارة والرصد عىل نحو مستدام

 iالقيم والنظرات البديلة إىل العامل

 gاإلصالح

 fإدارة األنواع الربية

 eإدارة املوائل

الشكل  	 5مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف تعزيز وحفظ التنوع البيولوجي الربي واملدجن واملساحات الطبيعية.
وتستند نُظم معارف الشعوب األصلية واملعارف املحلية إىل أساس محيل ولكنها تظهر عىل الصعيد اإلقليمي وبالتايل تكتسب
أهمية عىل الصعيد العاملي.

وت ُساهم مجموعة شديدة التنوع من املامرسات مساهمة فعالة وإيجابية يف التنوع البيولوجي الربي واملدجن من خالل ”إرفاق“ العمليات الطبيعية باألصول
البرشية املنشأ (املعارف واملامرسات والتكنولوجيا) .وكثريا ً ما تدير الشعوب األصلية األرايض واملناطق الساحلية وفقاً لنظرتها إىل العامل بخصوصيتها الثقافية ،مع
تغي أساليب الحياة والقيم والضغوط الخارجية يتزايد شيوع
تطبيق مبادئ ومؤرشات من قبيل صحة األرايض ،واالهتامم بالبلد واملسؤولية املتبادلة .بيد أنه مع ُّ
()11
املامرسات غري املستدامة يف بعض املناطق( .)10وتوضح الصورة يف منتصف الشكل الوارد أعاله التداخل العاملي بني  )1مساحات األرايض التي متلكها أو تديرها
أو تستخدمها أو تشغلها الشعوب األصلية تقليدياً؛  )2املساحات املص َّنفة رسمياً باعتبارها مساحات محمية؛  )3بقية املساحات الربية التي تتسم مبستوى منخفض
جدا ً من التدخل البرشي (األماكن التي تأخذ عالمة <  4يف مؤرش البصمة البرشية ( .)12والدوائر والقطاعات املتداخلة متناسبة يف مساحتها .ومساحات األرايض التي
متلكها أو تديرها ( )11أو تستخدمها أو تشغلها الشعوب األصلية تقليدياً تتداخل مع قرابة  35يف املائة من املساحة املحمية رسمياً ،وحوايل  35يف املائة من جميع
املساحات الربية الباقية التي تتسم مبستوى منخفض جدا ً من التدخل البرشي .والهدف من املواضيع والصور يف الشكل هو توضيح ،وليس متثيل ،أشكال وتنوع
املساهامت التالية للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف التنوع البيولوجي( :أ) تدجني وحفظ أصناف املحاصيل والفاكهة املك َّيفة محلياً (البطاطس ،بريو)؛ (ب)
سالالت الحيوانات (حيوانات الركوب واألغنام ،قريغيزستان) {}4-4-2-2؛ (ج) إنشاء موائل غنية باألنواع ونُظم إيكولوجية عالية التنوع يف املساحات الثقافية (مروج
التنب ،أوروبا الوسطى) {}2-1-4-2-2؛ (د) التعرف عىل النباتات املفيدة وزراعتها يف نُظم إيكولوجية عالية التنوع (الحدائق الحرجية املتعددة األنواع ،إندونيسيا)
{}3-4-2-2؛ (هـ) و(و) إدارة ومراقبة األنواع الربية واملوائل واملساحات الطبيعية من أجل الحياة الربية ومن أجل زيادة القدرة عىل الصمود ((هـ) اسرتاليا( ،و)
 أالسكا) {}6-5-4-2؛ (ز) إصالح األرايض املتدهورة (النيجر) {}4-2-3؛ (ح) منع إزالة الغابات يف أرايض الشعوب األصلية املعرتف بها (حوض األمازون ،الربازيل){}7-4-2-2؛ (ط) توفري مفاهيم بديلة للعالقات بني البرش والطبيعة (شامل أسرتاليا).
( )10انظر Stephen Garnett et al., “A spatial overview of the global importance of Indigenous
lands for conservation”, Nature Sustainability, Vol. 1 (July 2018) pp. 369–374

كســب الــرزق مثل الصيد وصيد األســاك والقطــاف وجني املوارد والرعي والزراعــة الصغرية النطاق
والبستنة.

( )11تعـ ِّرف مصــادر هــذه البيانــات إدارة األرايض يف هذا الســياق بأنها عملية تحديد اســتخدام املوارد
الربيــة وتنميتهــا والعنايــة بهــا عىل نحــو يُلبي االحتياجــات الثقافية املادية وغري املادية ،مبا يف ذلك أنشــطة

(Venter, O. et al. Global terrestrial Human Footprint maps for 1993 and 2009. Sci. Data)12
3, sdata201667 (2016).
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أرايض الشعوب األصلية تتحول يف كثري من املناطق إىل جزر للتنوع
وتشجع هذه األدوات عىل اإلنتاج غري املستدام ،وميكنها بالتايل
البيولوجي والثقايف تحيطها مناطق تشهد فيها الطبيعة مزيدا ً من
أن تشجع عىل إزالة الغابات واإلفراط يف الصيد والزحف الحرضي
التدهور (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}3-5-2-2ومن بني املؤرشات
العشوايئ والهدر يف استهالك املياه .ويف عام  ،2015بلغ الدعم
الزراعي الذي ينطوي عىل إمكانية اإلرضار بالطبيعة  100بليون دوالر املحلية التي وضعتها واستخدمتها الشعوب األصلية واملجتمعات
يف بلدان منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ،رغم تطبيق املحلية ،يُظهر  72يف املائة منها اتجاهات سلبية يف الطبيعة التي
بعض اإلصالحات املتعلقة باإلعانات من أجل تخفيض االستخدامات ترتكز عليها ُسبل العيش املحلية (مسلَّم به لكنه ناقص) {-3-5-2-2
غري املستدامة ملبيدات اآلفات وتعديل عدة مامرسات إمنائية تابعية  .}2وتشمل االتجاهات الرئيسية الرتاجع يف توفر املوارد  -الذي يرجع
يف جانب منه إىل تناقص األرايض بصورة قانونية وغري قانونية ،رغم
أخرى { .}5-4-6 ،1-9-1-2وتؤدي إعانات الوقود األحفوري التي
توسع السكان األصليني  -وكذلك انخفاض صحة وأعداد األنواع ذات
تق َّدر مببلغ  345بليون دوالر إىل تكاليف شاملة تبلغ  5تريليون
تغي
مع
املغرية
الدخيلة
واألنواع
الجديدة
واآلفات
الثقافية؛
األهمية
الفحم
دوالر عند إضافة التدهور الناشئ يف إسهامات الطبيعة (ميثل
ُّ
حوايل نصف هذه التكاليف وميثل البرتول حوايل الثلث وميثل الغاز املناخ؛ وحاالت فقدان موائل الغابات الطبيعية وأرايض الرعي عىل
حد سواء ،وتدهور اإلنتاجية يف بقية ال ُنظم اإليكولوجية .ويتعرقل
حوايل ال ُعرش { .)}2-1-9-1-2وعىل صعيد مصائد األسامك ،رمبا
تُشكل اإلعانات املقدمة لزيادة القدرات واستمرارها ،والتي كثريا ً ما وضع مصنف تجميعي عاملي أكرث تفصيالً لالتجاهات يف الطبيعة
تؤدي بدورها إىل تدهور الطبيعة ،الجانب األكرب من باليني دوالرات التي الحظتها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بسبب االفتقار
إىل املؤسسات التي تعمل عىل جمع بيانات عن هذه املواقع ثم
الواليات املتحدة التي انفقت عىل تدابري الدعم {.}5-2-3-5
تجميعها يف إطار ملخصات إقليمية وعاملية {.}2-2-2
 20ويوجد الكثري من التنوع البيولوجي الربي واملدجن يف العامل يف
مناطق تديرها أو متلكها أو تستخدمها أو تشغلها الشعوب األصلية
ال ميكن بلوغ أهداف حفظ الطبيعة
واملجتمعات املحلية تقليدياً (ال خالف عليه) (الشكل م ق س )5
{ .}4-2-2وعىل الرغم من الجهود املبذولة عىل جميع املستويات ،واستخدامها عىل نحو مستدام وتحقيق االستدامة
ومع أن الطبيعة يف أرايض السكان األصليني تتدهور برسعة أقل من من خالل املسارات الحالية ،وال ميكن تحقيق
أي مكان آخر إالّ أن التنوع البيولوجي ،وكذلك املعارف املرتبطة
بإدارته ،آخذ يف التدهور رغم ذلك (مسلَّم به لكنه ناقص) { ،4-2-2أهداف عام  2030وما بعده إالّ خالل تغيريات
 .}3-5-2-2وعىل الرغم من التاريخ الطويل الستخدامات املوارد
تحويلية( )14عرب العوامل االقتصادية واالجتامعية
ونزاعات الحفظ املتصلة بالتوسع االستعامري ومصادرة األرايض
والسياسية والتكنولوجية
ألغراض إقامة املنتزهات االستخدامات األخرى {( }2-3ال خالف
عليه) ،فقد ظلت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف كثري من
 21أُحرز تقدم جيد نحو تحقيق العنارص التي تتكون منها 4
األحيان تدير مساحاتها الطبيعية الربية والبحرية بطرق مك َّيفة مع
أهداف من أهداف آيتيش العرشين للتنوع البيولوجي يف إطار
الظروف املحلية عىل مر األجيال .وظلت أساليب اإلدارة هذه يف
الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  .2020-2011وأُحرز
معظم األحيان متوافقة مع حفظ التنوع البيولوجي أو تدعمه
تقدم متوسط نحو تحقيق بعض مكونات  7أهداف أخرى ،ولكن يف
بنشاط من خالل ”إرفاق“ العمليات الطبيعية باألصول البرشية
حالة  6أهداف أخرى أُحرز تقدم ضعيف نحو تحقيق جميع
املنشأ (مسلَّم به لكنه ناقص) {( ،}1-3-5-2-2 ،4-2-2الشكل م ق
العنارص .وال توجد معلومات كافية لتقييم التقدم املحرز صوب
س  )5وهناك مساحة ال تقل عن ربع مساحة اليابسة تديرها أو
تحقيق بعض عنارص األهداف الثالثة املتبقية أو كلها (مسلَّم به
متلكها أو تستخدمها أو تشغلها الشعوب األصلية تقليدياً( .)13وهذه
املناطق تشمل قرابة  35يف املائة من املساحة املحمية رسمياً ،وقرابة لكنه ناقص) { .}2-3وبشكل عام استمرت حالة الطبيعة يف الرتاجع
 35يف املائة من مجموع مساحات األرايض املتبقية التي تتسم
( ُيظهر  12مؤرشاً من أصل  16مؤرشاً اتجاهات متزايدة السوء
مبستوى منخفض جدا ً من التدخل البرشي (مسلَّم به لكنه ناقص)
بدرجة كبرية) (ال خالف عليه) {( }2-3الشكل م ق س  .)6وبحلول
{ .}1-3-5-2-2وكانت مؤسسات الحفظ املجتمعية ونُظم الحوكمة
عام  ،2015أُحرز تقدم أكرب يف تنفيذ االستجابات واإلجراءات
املحلية فعالة يف كثري من األحيان يف تجنب فقدان املوائل ،بل وكانت السياساتية الرامية إىل حفظ الطبيعة للمحركات املؤثرة عىل الشعاب
أكرث فعالية يف بعض األحيان من املناطق التي أنشئت رسمياً
تغي
املرجانية وال ُنظم اإليكولوجية األخرى والضعيفة يف مواجهة ُّ
باعتبارها مناطق محمية( .مسلَّم به لكنه ناقص) وقد أبرزت دراسات املناخ (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}2-3وتتزايد محركات فقدان التنوع
عديدة اإلسهامات التي قدمتها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية البيولوجي البرشية املنشأ عىل الصعيد العاملي ،مبا يف ذلك فقدان
وتغي استخدام البحر (ويعالجها
تغي استخدام األرايض ُّ
يف الحد من إزالة الغابات ،وكذلك املبادرات التي توضح أوجه التآزر املوائل نتيجة ُّ
بني هذه اآلليات املختلفة (ال خالف عليه) { .}3-5-2-2 ،2-3-6ولكن الهدف  5من أهداف آيتيش) والزراعة وتربية األحياء املائية
والحراجة بصورة غري مستدامة (الهدف  7من أهداف آيتيش) وصيد

جيم -

موجز لواضعي السياسات

( )13تع ِّرف مصادر هذه البيانات إدارة األرايض يف هذا السياق بأنها عملية تحديد استخدام املوارد الربية
وتنميتها والعناية بها عىل نحو يُلبي االحتياجات الثقافية املادية وغري املادية ،مبا يف ذلك أنشطة كسب الرزق
مثل الصيد وصيد األسامك والقطاف وجني املوارد والرعي والزراعة الصغرية النطاق والبستنة.

( )14إعادة تنظيم جذرية تشمل النظام كله عرب العوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية ،مبا يف ذلك
النامذج واألهداف والقيم.
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جيم -تحسني حالة التنوع البيولوجي
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باء -تخفيض الضغوط املبارشة

1-1

الوعي بالتنوع البيولوجي
الوعي بخطوات الحفظ
إدماج التنوع البيولوجي يف تخفيف حدة الفقر
إدماج التنوع البيولوجي يف التخطيط
إدماج التنوع البيولوجي يف املحاسبة
إدماج التنوع البيولوجي يف اإلبالغ
إلغاء الحوافز الضارة وإصالحها
وضع الحوافز اإليجابية وتنفيذها
اإلنتاج واالستهالك املستدامان
االستخدام ضمن الحدود اإليكولوجية املأمونة
تخفيض فقدان إىل النصف عىل األقل
تخفيض التدهور والتجزؤ
االستفادة من األرصدة السمكية عىل نحو مستدام
خطط التعايف لألنواع املستنزفة
مصائد األسامك ال ترتك أثرا ً سلبياً
الزراعة عىل نحو مستدام
تربية األحياء املائية عىل نحو مستدام
الحراجة عىل نحو مستدام
تقليل أرضار التلوث
تقليل أرضار زيادة املغذيات
إعطاء األولوية لألنواع الغريبة الغازية
إعطاء األولوية ملسارات األنواع الغريبة الغازية
التحكم يف األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عليها
إدارة مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية
التقليل إىل أدىن حد ممكن من الضغوط عىل الشعاب املرجانية
التقليل إىل أدىن حد ممكن من الضغوط عىل النظم اإليكولوجية الهشة
حامية  10يف املائة من املناطق البحرية
حامية  17يف املائة من املناطق الربية
حامية املناطق ذات األهمية
املناطق املحمية متثل النظم اإليكولوجية املختلفة
إدارة املناطق املحمية بطريقة فعالة ومنصفة
املناطق املحمية تتسم بالرتابط الجيد والتكامل فيام بينها
منع حاالت انقراض األنواع
تحسني حالة حفظ األنواع املهددة باالنقراض
الحفاظ عىل التنوع الورايث للنباتات املزروعة
الحفاظ عىل التنوع الورايث لحيوانات املزارع
الحفاظ عىل التنوع الورايث لألقارب الربية
الحفاظ عىل التنوع الورايث لألنواع الق ِّيمة
التقليل إىل أدىن حد ممكن من االضمحالل الجيني
استعادة النظم اإليكولوجية املوفرة للخدمات وحاميتها
مراعاة النساء والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والفئات األخرى
تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية عىل الصمود
إصالح  15يف املائة من النظم اإليكولوجية املتدهورة
إنفاذ بروتوكول ناغويا
التنفيذ العميل لربوتوكول ناغويا
 ١وضع واستكامل االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
اعتامد االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بوصفها أدوات للسياسة العامة
 ٣تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي
احرتام معارف الشعوب األصلية واملعارف املحلية واالستخدام التقليدي
إدماج معارف الشعوب األصلية واملعارف املحلية واالستخدام التقليدي
املشاركة الفعالة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
تحسني علوم التنوع البيولوجي وتقاسمها
تطبيق علم التنوع البيولوجي

ألف -معالجة املحركات الكامنة

التقدم املحرز يف أهداف آيتيش
ضعيف
متوسط
جيد

عنرص الغاية )باختصار(

الغاية الهدف

تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

(أ) الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة .2020-2011

الشكل  	 6موجز التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف آيتيش.
تستند درجات التقييم إىل تحليل كمي للمؤرشات ،واستعراض منهجي للمؤلفات والتقارير الوطنية الخامسة املقدمة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واملعلومات
املتوفرة عن النوايا املعلنة للبلدان لتنفيذ اإلجراءات اإلضافية بحلول عام  .2020ووضعت درجة ”جيد“ للتقدم املحرز نحو عنارص األهداف (اتجاهات إيجابية
كبرية عىل الصعيد العاملي فيام يتصل مبعظم جوانب العنرص)؛ ودرجة ”متوسط“ (االتجاه العاملي العام إيجايب ولكنه ليس كبريا ً أو ليس كافياً ،أو قد تكون هناك
اتجاهات إيجابية كبرية يف بعض جوانب العنرص وال يوجد سوى تقدم ضئيل أو ال يوجد أي تقدم يف جوانب أخرى؛ أو قد تكون االتجاهات إيجابية يف بعض
املناطق الجغرافية ولكنها ليست إيجابية يف مناطق أخرى)؛ ودرجة ”ضعيف“ (إحراز تقدم ضئيل أو عدم إحراز تقدم عىل اإلطالق نحو تحقيق العنرص أو االبتعاد
عنه؛ وقد يُظهر االتجاه العاملي العام تقدماً ضئيالً أو سلبياً) ،رغم تحقيق نجاحات محلية أو وطنية ونجاحات يف حاالت محددة واتجاهات إيجابية يف بعض
الجوانب ،أو ”غري معروف“ (ال توجد معلومات كافية لتسجيل التقدم).
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األسامك غري املستدام (الهدف  6من أهداف آيتيش) والتلوث
املستدامة  1و 2و 3و( )11مسلَّم به لكنه ناقص) {}2-2-3-3
(الهدف  8من أهداف آيتيش) واألنواع الدخيلة املغرية (الهدف  9من (الشكل م ق س  )7وتوضح أمثلة عديدة هذا الرتابط بني الطبيعة
أهداف آيتيش) وذلك عىل الرغم من الجهود الرامية إىل تحقيق
وأهداف التنمية املستدامة .وعىل سبيل املثال ،قد تؤدي الطبيعة
أهداف آيتيش (مسلم به لكنه ناقص) {.}2-3
وإسهاماتها دورا ً هاماً يف الحد من القابلية للتأثر بالظواهر املتطرفة
املتصلة باملناخ وغري ذلك من الصدمات والكوارث االقتصادية
 22ونجحت إجراءات الحفظ يف منع انقراض بعض األنواع،
واالجتامعية والبيئية ،عىل الرغم من أن األصول البرشية املنشأ تدخل
وتشمل هذه اإلجراءات إنشاء املناطق املحمية ،وجهود إدارة
يف هذا األمر أيضاً (مسلَّم به لكنه ناقص) .ويتفاوت دعم الطبيعة
االستخدام غري املستدام والتصدي للقنص غري القانوين لألنواع
ألهداف صحية محددة بني املناطق وال ُنظم اإليكولوجية ،ويتأثر
والتجارة غري القانونية فيها ،ونقل واستئصال األنواع املغرية (مسلَّم باألصول البرشية املنشأ ويظل دون دراسات كافية .وميكن أن تكون
به لكنه ناقص) .وعىل سبيل املثال ،أدى االستثامر يف أعامل الحفظ العالقة إيجابية أو سلبية ،كام يف حالة بعض جوانب التنوع
يف أثناء الفرتة بني عامي  1996و 2008إىل تقليل مخاطر انقراض
البيولوجي واألمراض املعدية (انظر الفقرة  2من هذه الوثيقة).
الثدييات والطيور يف  109بلدان بنسبة  29يف املائة يف املتوسط لكل وتدعم الطبيعة بصورة مبارشة ُسبل عيش الشعوب األصلية
بلد ،يف حني أن معدل انخفاض خطر انقراض الطيور والثدييات
واملجتمعات املحلية وفقراء الريف والحرض ،ويتم ذلك إىل حد كبري
والربمائيات كان سريتفع عن ذلك بنسبة  20يف املائة عىل األقل بدون من خالل االستهالك املبارش أو من خالل اإليرادات املتولدة عن
إجراءات الحفظ التي طُبقت يف العقود األخرية .وباملثل وبدون
التجارة يف اإلسهامات املادية مثل األغذية (انظر الفقرتني  2و 36من
تطبيق تدابري الحفظ يرجح أن ستة أنواع عىل األقل من ذوات
هذه الوثيقة) والطاقة (ال خالف عليه) .وهذه اإلسهامات غري ممثلة
الظلف (مثل املها العربية وخيل برزوالسيك) كانت ستنقرض يف
عموماً بدرجة كافية يف دراسات تحليل الفقر (مسلَّم به لكنه ناقص).
الوقت الحايل أو تعيش يف األرس فقط .وتشري التقديرات إىل أن  107وتتسم الطبيعة وإسهاماتها أيضاً باألهمية يف أهداف التعليم،
عىل األقل من الطيور والثدييات والزواحف املهددة باالنقراض إىل
واملساواة بني الجنسني ،وتقليل حاالت عدم املساواة ،والنهوض
درجة كبرية (مثل ثعلب الجزر وطيور العقعق وأبو الحناء يف
بالسالم والعدالة واملؤسسات القوية (أهداف التنمية املستدامة  4و5
سيشيل) استفادت من القضاء عىل الثدييات املغرية يف الجزر
و 10و ،)16ولكن نقاط الرتكيز الحايل يف األهداف ذات الصلة
{ .}2-2-3ورغم أن هذه الحاالت ال تزال قليلة ومحدودة مكان َّياً إالّ وصياغتها يحجبان أو يغفالن عالقة هذه األهداف بالطبيعة (مسلَّم
أنها تبني أن اتخاذ إجراءات رسيعة ومناسبة يجعل من املمكن
به لكنه ناقص).
تخفيض معدالت االنقراض التي يتسبب فيها اإلنسان (مسلَّم به لكنه
ناقص) { .}4 ،4-2-5-2-2ولكن ال توجد سوى بعض دراسات افرتاض  24من أجل إنجاز أهداف التنمية املســتدامة وتحقيق رؤية عام
 2050للتنوع البيولوجي ســتكون الغايات املستهدفة املستقبلية
الحالة املضادة التي تق ِّيم كيف ستكون اتجاهات حالة الطبيعة أو
تغي املناخ يف االعتبار (ال
اتجاهات الضغوط عليها مختلفة يف غياب جهود الحفظ (ال خالف
أكــر فعاليــة عىل األرجح إذا وضعت آثار ُّ
خالف عليه) { .}3-3 ،2-3وعىل ســبيل املثال ،تشــر التوقعات إىل أن
عليه) {.}2-3
تغي املناخ ســيؤدي إىل زيادة كبرية يف عدد األنواع املهددة
ُّ
ُ 23يثل التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية باالنقراض مع تناقص عدد األنواع التي تعمل عىل توســيع نطاق
أساساً مبارشاً يقوم عليه إنجاز عدد من أهداف التنمية املستدامة ،انتشــارها أو تتمتع بظروف مناخية أكرث مالءمة مقارنة بعدد األنواع
مبا فيها ما يتعلق باملياه والرصف الصحي والعمل املناخي والحياة
التي تعاين من انكامش نطاقها أو من ظروف أقل مالءمة (مسـلَّم به
تحت املاء والحياة عىل األرض (أهداف التنمية املستدامة  6و13
تغي املناخ عىل فعالية
لكنه ناقص) { .}2-3 ،2-4ويســتدعي تأثري ُّ
و 14و( ،)15ال خالف عليه) { .}1-2-3-3وتؤدي الطبيعة أيضاً دوراً املناطق املحمية إعادة تقييم أهداف الحفظ ،ويف الوقت نفســه ،ال
هاماً ومعقداً يف إنجاز أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالفقر
تغي
توجد يف الوقت الحارض ســوى مناطق محمية قليلة تراعي ُّ
والجوع والصحة والرفاه واملدن املستدامة (أهداف التنمية
املناخ يف أهدافها وإدارتها (مسـلَّم به لكنه ناقص) .وترتابط أهداف
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الحالة واالتجاهات األخرية يف جوانب
الطبيعة ويف إسهامات الطبيعة
عالقة غري مؤكدة للبرش التي تدعم التقدم نحو تحقيق الغاية* الغايات املختارة )باختصار(
دعم جزيئ

دعم ضعيف/مرتاجع

U

1-1

U

2-1
4-1
5-1
1-2
3-2
4-2
5-2

U
U

2-3

غــري معــر و ف
غــري معــر و ف

3-3
4-3
9-3
3-6
4-6
5-6
6-6
3-11
4-11
5-11
6-11
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2-13

غــري معــر و ف

3-13

غــري معــر و ف

13أ

غــري معــر و ف

13ب
1-14
2-14
3-14
4-14
5-14
6-14

القضاء عىل الفقر املدقع
خفض نسبة الفقراء إىل النصف
التأكد من متتع الجميع بحقوق متساوية يف املوارد االقتصادية
بناء قدرة الفقراء عىل الصمود
القضاء عىل الجوع وضامن الحصول عىل الغذاء عىل مدار السنة
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية وإيرادات صغار منتجي األغذية
ضامن وجود نظم مستدامة إلنتاج األغذية
الحفاظ عىل التنوع الورايث للنباتات املزروعة وحيوانات املزارع
وضع نهاية لوفيات حديثي الوالدة واألطفال التي ميكن تجنبها
القضاء عىل اإليدز والسل واملالريا واألمراض املهملة التي تظهر يف املناطق املدارية
الحد من الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية
الحد من الوفيات واألمراض الناجمة عن التلوث
تحسني نوعية املياه
زيادة استخدام املياه وكفالة استدامة عمليات سحبها
تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
حامية واستصالح النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه
تعزيز التوسع الحرضي الشامل واملستدام
حامية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي
الحد من الوفيات وعدد األشخاص املترضرين من الكوارث
الحد من األثر البيئي السلبي للمدن
توفري سبل استفادة الجميع من املساحات الخرضاء واألماكن العامة
تعزيز القدرة عىل الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ
إدماج تغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط
تحسني التعليم والقدرات يف مجايل التخفيف والتكيف
تعبئة البلدان املتقدمة النمو لتمويل مبقدار  100بليون دوالر/
سنة من أجل أنشطة التخفيف
رفع مستوى القدرات للتخطيط واإلدارة يف مواجهة تغري املناخ
منع التلوث البحري وتخفيضه
اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية وحاميتها
التقليل من تحمض املحيطات إىل أدىن حد ممكن ومعالجته
تنظيم الصيد وإنهاء الصيد املفرط
حفظ ما ال يقل عن  ١٠يف املائة من املناطق الساحلية والبحرية
حظر اإلعانات التي تساهم يف الصيد املفرط

7-14

زيادة الفوائد االقتصادية من االستخدام املستدام للموارد البحرية

1-15

ضامن حفظ النظم اإليكولوجية األرضية ونظم املياه العذبة
إدارة الغابات املتدهورة عىل نحو مستدام واستصالحها ووقف إزالة الغابات

2-15
3-15
4-15
5-15
6-15
7-15
8-15
9-15

مكافحة التصحر واستصالح األرايض املتدهورة
حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية
الحد من تدهور املوائل الطبيعية ومنع حاالت االنقراض
تعزيز التقاسم العادل للمنافع املتأتية من استخدام املوارد الجينية
القضاء عىل الصيد غري القانوين والتجارة غري القانونية يف املصيد
منع إدخال األنواع الغريبة الغازية والحد من تأثريها
إدماج قيم التنوع البيولوجي يف عمليات التخطيط والحد من الفق

15أ

زيادة املوارد املالية للحفاظ عىل التنوع البيولوجي واستخدامه عىل نحو مستدام

15ب

تعبئة املوارد من أجل اإلدارة املستدامة للغابات

األهداف املختارة من
أهداف التنمية املستدامة
القضاء عىل
الفقر

القضاء عىل
الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه
املياه النظيفة
والرصف الصحي
جعل املدن
واملجتمعات
املحلية مستدامة

العمل املناخي

الحياة تحت املاء

الحياة
عىل اليابسة

* مل تصنف أي من الغايات يف خانة الحالة واالتجاهات الجيدة/اإليجابية

الشكل  	 7موجز الحالة واالتجاهات األخرية يف جوانب الطبيعة وإسهامات الطبيعة للبرش التي تدعم التقدم نحو تحقيق أهداف
مختارة من أهداف التنمية املستدامة وغاياتها.
واألهداف املختارة هي األهداف التي تتيح فيها األدلة املوجودة حالياً وصياغة الهدف إمكانية تقييم عواقب االتجاهات يف الطبيعة وإسهام الطبيعة للبرش من
ناحية اتصالها بإحراز الهدف .ويقدِّم الفرع  3-3من الفصل  3تقييامً لألدلة عىل الروابط بني الطبيعة وأهداف التنمية املستدامة .وتستند درجات تقييم األهداف
إىل تقييم منهجي للمؤلفات وتحليل كمي للمؤرشات كلام أمكن .ومل يحصل أي هدف عىل تقدير ”دعم كامل“ (أي أن الهدف يحتل مركزا ً جيدا ً أو يتسم
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باتجاهات إيجابية كبرية عىل الصعيد العاملي) .وبالتايل مل يُدرج تقدير ”دعم كامل“ يف الجدول .ويعني تقدير ”دعم جزيئ“ أن الحالة العاملية الشاملة واالتجاهات
تتسم باإليجابية ،ولكنها ال تزال غري كبرية أو غري كافية؛ أو قد تكون هناك اتجاهات إيجابية كبرية يف بعض الجوانب ذات الصلة ولكن هناك اتجاهات سلبية يف
جوانب أخرى؛ أو تعني أن االتجاهات إيجابية يف بعض املناطق الجغرافية وسلبية يف مناطق أخرى .ويشري تقدير ”دعم ضعيف/مرتاجع“ إىل سوء الحالة أو وجود
اتجاهات سلبية كبرية عىل صعيد عاملي .ويعني تقدير ”عالقة غري مؤكدة“ أن العالقة بني الطبيعة و/أو إسهامات الطبيعة املقدمة إىل البرش وأحراز هذا الهدف
أمور غري مؤكدة .ويشري تقدير ”غري معروف“ إىل عدم وجود معلومات كافية لتسجيل تقدير الحالة واالتجاهات.
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 26تُشــر التوقعات إىل اســتمرار انخفاض التنوع البيولوجي
التنمية املســتدامة املتعلقــة بالفقر والصحة واملياه واألمن الغذايئ
التغيات
وغايات االســتدامة ترابطاً وثيقاً من خالل آثار محركات مبارشة
وتنظيم إســهامات الطبيعة للبرش يف غالبية ســيناريوهات ُّ
تغي املناخ ،عىل الطبيعة وإســهامات الطبيعة العامليــة عىل مدى العقــود املقبلة ،بينام يتوقع أن يزداد العرض
متعــددة ،مبا يف ذلك ُّ
للبــر والنوعية الجيدة للحياة .ويف إطــار عاملي للتنوع البيولوجي والطلب عىل اإلســهامات املادية التي تقدمهــا الطبيعة للبرش والتي
تتمتع بقيمة ســوقية حاليــة (الغذاء واألعالف والطاقة األحيائية)
ملــا بعد عام  ،2020فــإن التأكيد بدرجة أكرب عىل التفاعالت بني
أهداف التنمية املســتدامة { }7-3 ،6-4قد يوفِّر ســبيالً للميض قدماً (ال خالف عليه) {( }3-4 ،2-4انظر عىل ســبيل املثال الشــكل م ق
يف تحقيــق غايات متعــددة ،حيث ميكن وضع التآزر (واملعاوضات) س  .)8وتنشــأ هذه التغريات عن اســتمرار زيادة عدد السكان
وزيادة القوة الرشائية وزيادة االســتهالك للفرد .وغالباً ما تكون
يف االعتبار .ويتوقع أن تكون أهداف املســتقبل أكرث فعالية إذا
وتغي اســتخدام األرايض والتنوع
تغي املناخ ،مبا يف ذلك آثاره عىل التنوع
لتغي املناخ ُّ
اآلثار املتوقعة ُّ
أخــذت يف االعتبــار ُّ
تغي املناخ والتك ُّيف معه البيولوجــي الربي ويف املياه العذبة آثارا ً ســلبية وهي تتزايد مع
ـف
ـ
لتخفي
املتخذة
اءات
البيولوجــي ،واإلجر
ُّ
وتغي اســتخدام األرايض ،وتلقي بتأثريها عىل
{.}7-3 ،6-4
درجة االحرتار العاملي ُّ
التنــوع البيولوجي البحري من خالل زيادة نســب املغذيات وتناقص
األكســجني يف املياه الســاحلية (ال خالف عليه) {،3-2-4 ،2-3-2-2-4
لتغي املناخ عىل التنوع
 25ويتوقــع أن تزداد اآلثــار الضارة ُّ
 .}4-2-4ومثالً ،يق ِّدر تجميع لدراســات كثرية أن نســبة األنواع
البيولوجــي مع زيــادة االحرتار ،ولذلك فإن إبقاء االحرتار العاملي
تغي املناخ تبلغ  5يف املائة عند
ضمــن حدود أقل بكثري عن درجتني مئويتني ســيعود بفوائد
املعرضــة لخطــر االنقراض بســبب ُّ
االحرتار مبقدار درجتني مئويتني ،وترتفع هذه النســبة إىل  16يف
متعددة مشــركة عىل الطبيعة وعىل اإلســهامات التي تقدمها
الطبيعــة للبــر ونوعيــة الحياة؛ إالّ أنه من املتوقع أن تؤثر تدابري املائــة عنــد االحرتار مبقدار  4.3درجات مئوية { .}1-1-2-4ومن
تغي املناخ وبقاء الحال عىل ما هو
التخفيــف املنفذة عىل اليابســة لتحقيق ذلك الهدف تأثرياً كبرياً
املتوقــع أن تــؤدي ســيناريوهات ُّ
عليــه يف مجــال الصيد إىل تردي حالــة التنوع البيولوجي البحري (ال
عىل التنوع البيولوجي (مسـلَّم به لكنه ناقص) {،4-4 ،3-4 ،2-4
خالف عليه) { .}1-3-2-2-4 ،2-2-2-4ومن املتوقع أن يتســبب
تغي
 .}5-4وتبني مســارات جميع النامذج املناخية أن الحد إبقاء ُّ
تغـ ُّـر املناخ وحده يف انخفاض صايف اإلنتاج األ َّويل للمحيطات بنســبة
املنــاخ الناجــم عن فعل البــر ضمن حدود أقل بكثري من درجتني
تــراوح بني  3و 10يف املائة ،وانخفاض الكتلة األحيائية الســمكية
مئويتــن يتطلــب تخفيضات فورية ورسيعة يف انبعاثات غازات
بنســبة بني  3و 25يف املائة (يف ســيناريو االحرتار املنخفض وســيناريو
االحتباس الحراري أو االعتامد عىل إزالة ثاين أكســيد الكربون من
االحــرار املرتفع عىل التوايل) بحلول نهاية القرن (مســلم به لكنه
الغالف الجوي .ولكن من املتوقع أن تكون مســاحات اليابســة
الالزمــة ملحاصيل الطاقة األحيائية (مــع احتجاز الكربون وتخزينه أو ناقص) { .}1-2-2-2-4أما مســألة اســتمرار معدل اإلزالة الحايل
البالــغ  30يف املائة تقريباً من انبعاثات ثاين أكســيد الكربون
بدونهــا) وزراعــة الغابات وإعادة زرع الغابات من أجل بلوغ
املعدالت املســتهدفة المتصاص الكربون ،مســاحات كبرية جدا ً { -2-4البرشية املنشــأ بواســطة ال ُنظم اإليكولوجية الربية أو عدم استمراره
يف املســتقبل فتختلف اختالفاً كبريا ً من ســيناريو إىل آخر وتعتمد
 .}3-5-4 ،3-4والتنــوع البيولوجــي واألثر البيئي لزراعة الغابات
تغي املناخ وثاين أكســيد الكربون يف الغالف
وإعادة زراعتها عىل نطاق واســع يتوقفان إىل درجة كبرية عىل
كثــرا ً عــى التفاعل بني ُّ
والتغي يف اســتخدام األرايض .ومن املتوقع أن تنخفض
الجوي
وحالة
األماكن التي ســيجري فيها ذلك (وجود غطاء نبايت ســابق
ُّ
التدهور) وأنواع األشــجار املزروعة (مسـلَّم به لكنه ناقص) .وباملثل اإلســهامات التنظيمية الهامة ،مثل حامية املناطق الســاحلية والرتبة
يتوقع أن تتنافس مســاحات محاصيــل الطاقة األحيائية الكبرية مع وتلقيــح املحاصيل وتخزين الكربون (مسـلَّم به لكنه ناقص)
{ .}1-2-3-4 ،4-2-4وباملقابل ،تشــر التوقعات إىل زيادات كبرية يف
املســاحات املخصصة للحفظ ،مبا يف ذلك االســتصالح ،أو الزراعة
الغذاء واألعالف واألخشــاب وإنتاج الطاقة األحيائية يف غالبية
(مسـلَّم به لكنه ناقص) .وبنا ًء عىل ذلك ،فمن املتوقع أن تؤدي
تدابري التخفيف املنفذة عىل اليابســة عىل نطاق واســع إىل تعريض الســيناريوهات (ال خالف عليه) { .}2-2-3-4 ،4-2-4أما
تحقيــق أهداف التنمية املســتدامة األخرى التي تعتمد عىل املوارد الســيناريوهات التي تشــمل تحوالت كبرية نحو اإلدارة املستدامة
الربيــة للخطر (ال خــاف عليه) { .}3-5-4وباملقابل ،ميكن أن تكون الســتغالل املوارد واستخدام األرايض ،وإصالح األسواق ،واستهالك
املنافــع الناجمــة عن تجنب إزالــة الغابات أو الحد من إزالتها منافع الربوتني الحيواين بشــكل منصــف ومعتدل عىل الصعيد العاملي
والحــد مــن هدر األغذية وفقدهــا ،فينتج عنها فقدان قدر صغري من
كبــرة للتنوع البيولوجــي (ال خالف عليه) ومن املتوقع أن تعود
التنــوع البيولوجــي بل وتعافيه (ال خالف عليه) {،1-3-2-2-4
مبنافع مشــركة عىل املجتمعات املحلية (مسـلَّم به لكنه ناقص)
.}3-5-4 ،2-2-3-4 ،2-4-2-4
{.}3-4-2-4
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أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

ﺷامل ﴍق آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

آﺳﻴﺎ

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ

أوروﺑﺎ ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ
ﴍق أوروﺑﺎ

وﺳﻂ وﻏﺮب أوروﺑﺎ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺎؤل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﳌﺆﴍ
ﴍق أوروﺑﺎ
ﺷامل ﴍق آﺳﻴﺎ

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
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ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﺠﺰر اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ

ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﺠﺰر اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ

اﻟﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺠﻨﻮب
اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أ ﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ

وﺳﻂ وﻏﺮب أوروﺑﺎ
ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺛﺮاء اﻷﻧﻮاع
اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﴩ
اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺒﴩ

اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﺘﻐري ﰲ اﻟﻔﱰة ﺑني ﻋﺎﻣﻲ
 2015و2050

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

0

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺎؤل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

وتغي املناخ عىل التنوع البيولوجي واإلسهامات املادية والتنظيمية التي تقدمها الطبيعة إىل
الشكل  	 8توقعات آثار استخدام األرايض ُّ
البرش يف الفرتة بني عامي  2015و.2050
يوضح هذا الشكل ثالث رسائل أساسية ‘1’ :اآلثار عىل التنوع البيولوجي وعىل اإلسهامات التنظيمية للطبيعة إىل البرش تصل إىل أدىن حد يف سيناريو ”االستدامة
العاملية“ يف جميع املناطق دون اإلقليمية تقريباً ‘2’ ،ترتفع االختالفات اإلقليمية يف سيناريوهي املنافسة اإلقليمية والتفاؤل االقتصادي ‘3’ ،تتزايد اإلسهامات املادية
التي تقدمها الطبيعية للبرش إىل أعىل حد يف سيناريوهي املنافسة اإلقليمية والتفاؤل االقتصادي ،ولكن ذلك يحدث عىل حساب التنوع البيولوجي واإلسهامات
التنظيمية للطبيعة .وتستند اآلثار املتوقعة إىل مجموعة فرعية من سيناريوهات املسار االجتامعي االقتصادي املشرتك ومسارات انبعاثات غازات االحتباس الحراري،
التغي التحوييل التي تناقش يف الفصل .5
بتغي املناخ .وال يغطي هذا الشكل سيناريوهات تشمل ُّ
التي وضعت لدعم تقييامت الهيئة الحكومية الدولية املعنية ُّ
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•سيناريو “االستدامة العاملية” ،ويجمع السياسة البيئية االستباقية واإلنتاج املستدام واالستهالك املستدام مع انخفاض انبعاثات غازات االحتباس الحراري (املسار
االجتامعي االقتصادي املشرتك  ،1ومسار الرتكيز التمثييل 6-2؛ الصفوف العليا يف كل لوحة)؛
•سيناريو “املنافسة اإلقليمية” ،ويجمع الحواجز التجارية القوية وغريها من الحواجز وفجوة متزايدة االتساع بني األغنياء والفقراء مع ارتفاع االنبعاثات (املسار
االجتامعي االقتصادي املشرتك  ،3ومسار الرتكيز التمثييل 6.0؛ الصفوف الوسطى)؛
•سيناريو “التفاؤل االقتصادي” ،ويجمع النمو االقتصادي الرسيع والتنظيم البيئي املنخفض مع انبعاثات عالية جدا ً من غازات االحتباس الحراري (املسار
االجتامعي االقتصادي املشرتك  ،5ومسار الرتكيز التمثييل 8.5؛ الصفوف السفىل).
(التغي يف كرثة
واستُخدمت مناذج متعددة مع كل سيناريو لتوليد أول مقارنة منوذجية دقيقة عىل نطاق عاملي لتقدير التأثري الناجم عىل التنوع البيولوجي
ُّ
األنواع عرب مجموعة واسعة من األنواع النباتية والحيوانية الربية عىل نطاقات إقليمية؛ األرشطة الربتقالية)؛ واإلسهامات املادية التي تقدمها الطبيعة للبرش (الغذاء
واألعالف واألخشاب والطاقة األحيائية :األرشطة األُرجوانية) واإلسهامات التنظيمية التي تقدمها الطبيعة للبرش (استبقاء النيرتوجني وحامية الرتبة وتلقيح املحاصيل
ومكافحة آفات املحاصيل وتخزين وعزل الكربون والنظام اإليكولوجي :األرشطة البيضاء) .ومتثل هذه األرشطة املتوسطات املعدَّلة والنامذج املتعددة وتشري
تغيات النسبة املئوية يف املتوسطات العاملية يف كل مؤرش يف الشكل .14-2-4
الخطوط الرفيعة إىل األخطاء القياسية .وميكن مساحاتة ُّ

دال -

تغي املناخ أيضاً دوراً رئيسياً يف
 28تؤدي اآلثار الناجمة عن ُّ
التوقعات املتاميزة إقليمياً بشأن التنوع البيولوجي وسري ال ُنظم
اإليكولوجية يف كال ال ُنظم البحرية والربية .ومن املنتظر أن تظهر
مجتمعات جديدة ،حيث تشرتك األنواع يف الظهور يف تجمعات غري
معروفة تاريخياً (مسلَّم به لكنه ناقص) { }1-4-2-4 ،2-1-2-4وتشري
بتغي
اإلسقاطات إىل أن العقود القادمة ستشهد تحوالت كبرية مدفوعة ُّ
املناخ يف حدود املجتمعات األحيائية الربية ،وال سيام يف املناطق
الشاملية ودون القطبية والقطبية ويف البيئات (شبه) القاحلة؛ وسيؤدي
وجود مناخ أكرث دفئاً وجفافاً إىل تقليل اإلنتاجية يف أماكن كثرية (ال
خالف عليه) { .}1-4-2-4وباملقابل ،ميكن أن يعود ارتفاع تركيزات ثاين
أكسيد الكربون يف الغالف الجوي بالنفع عىل صايف اإلنتاجية األ َّولية
وأن يُع ِّزز الغطاء النبايت الخشبي ،وخاصة يف املناطق شبه القاحلة

التغي التحوييل
جهود عاجلة ومتضافرة لتشجيع ُّ

 29ال ميكن تحقيق أهداف التنمية املستدامة ورؤية  2050فيام
يتعلق بالتنوع البيولوجي بدون تحقيق تغيري تحوييل ميكن اآلن
إقامة الظروف املالمئة له (ال خالف عليه) {( }2-6 ،5 ،3 ،2الشكل م
ق س  .)9 -ويدعم هذا التغيري الوعي املتزايد بالرتابط يف إطار األزمة
البيئية والقواعد الجديدة املتعلقة بالتفاعالت بني البرش والطبيعة (ال
خالف عليه) { .}3-4-5 ،3-5ويف األجل القصري( ،قبل عام ،)2030
ميكن لجميع صانعي القرار أن يساهموا يف التحويالت التي تهدف
بسبل من بينها تعزيز وتحسني تنفيذ السياسات
إىل االستدامةُ ،
والقواعد التنظيمية القامئة الفعالة وإنفاذها ،وإصالح وإلغاء
السياسات واإلعانات القامئة الضارة (ال خالف عليه) .ويلزم اتخاذ
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 27ويقل حجم اآلثار الواقعة عىل التنوع البيولوجي ووظائف
(مسلَّم به لكنه ناقص) { .}1-4-2-4ومن املتوقع فيام يتعلق بال ُنظم
وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية واالختالفات بني املناطق يف
البحرية أن تكون اآلثار متباينة جغرافياً ،ومع تنبؤات تتوقع بأن تتحرك
السيناريوهات التي تركز عىل االستدامة العاملية أو اإلقليمية (ال
عشائر سمكية كثرية يف اتجاه القطب بسبب ارتفاع درجة حرارة
خالف عليه) (الشكل م ق س  .)8وتسفر سيناريوهات االستدامة
املحيطات ،ويعني ذلك أن تنقرض األنواع املحلية يف املناطق املدارية
التي تستكشف االستهالك املعتدل واملنصف عن آثار سلبية
(ال خالف عليه) { .}1-2-2-2-4ولكن ذلك ال يعني بالرضورة حدوث
أقل بكثري عىل التنوع البيولوجي وال ُنظم اإليكولوجية نتيجة إنتاج
زيادة يف التنوع البيولوجي يف البحار القطبية ،بسبب املعدل الرسيع
الغذاء واألعالف واألخشاب (ال خالف عليه) {،2-4-2-4 ،3-1-4
لرتاجع جليد البحر وزيادة تحمض محيطات املياه الباردة (مسلَّم به
 .}3-5-4 ،2-3-4أما األمناط العامة عىل الصعيد العاملي  -أي
لكنه ناقص) { .}4-2-2-2-4ومن املتوقع عىل امتداد السواحل أن يؤدي
انخفاض التنوع البيولوجي واإلسهامات التنظيمية مقابل الزيادات يف تصاعد األحداث املناخية الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر
إنتاج الغذاء والطاقة األحيائية واملواد فهي تظهر بجالء يف جميع
واألنشطة العمرانية الساحلية إىل زيادة تفتت املوائل وفقدانها .ويتوقع
املناطق دون اإلقليمية تقريباً { .}3-3-4 ،4-2-4 ،3-2-4 ،2-2-4وفيام أن تتعرض الشعاب املرجانية ألحداث احرتار شديدة أكرث تواترا ً تفصل
يتعلق بال ُنظم الربية ،تشري غالبية الدراسات إىل أن أمريكا الجنوبية بينها فرتات زمنية أقرص للتعايف منها ،وحدوث تراجع آخر بنسبة
وأفريقيا وأجزاء من آسيا ستتأثر بقدر أكرب بكثري من املناطق األخرى 90-70 ،يف املائة مع ارتفاع درجة حرارة العامل مبقدار  1.5درجة مئوية،
ال سيام يف السيناريوهات التي ال تستند إىل أهداف االستدامة (انظر وبأكرث من  90يف املائة عند حدوث احرتار مبقدار درجتني مئويتني ،مام
الشكل ق س م  -8عىل سبيل املثال) .ويرجع ذلك يف جانب منه إىل يؤدي إىل حدوث نوبات ابيضاض هائلة مبعدالت مرتفعة ملوت
تغي املناخ ويف جانب آخر إىل أن
الشعاب (ال خالف عليه) {.}2-2-2-2-4
االختالفات اإلقليمية يف ُّ
السيناريوهات تتوقع عموماً أن أكرب العمليات لتحويل استخدام
األرايض إىل املحاصيل أو الطاقة األحيائية ستقع يف تلك املناطق
ميكن حفظ الطبيعة وإصالحها واستخدامها
{ .}2-4-2-4 ،7-4-9 ،5-1-4ومن املتوقع أن تشهد مناطق مثل
أمريكا الشاملية وأوروبا معدالت منخفضة من التحول إىل املحاصيل عىل نحو مستدام مع الوفاء يف الوقت نفسه
واستمرار إعادة زرع الغابات {.}2-4-2-4 ،5-1-4
باألهداف املجتمعية العاملية األخرى من خالل
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تدابري إضافية لتمكِّن من إحداث التغيري التحوييل يف األجل الطويل
ويتيس التغيري التحوييل باعتناق نُهج حوكمة ابتكارية تُدمج
َّ
ال ُنهج القامئة ،مثل الحوكمة التكاملية والشاملة للجميع واملستنرية
(حتى عام  )2050من أجل التعامل مع املحركات غري املبارشة التي
واملتك ِّيفة .ويف حني أن هذه ال ُنهج كانت موضع مامرسة ودراسة
تُشكِّل األسباب الجذرية لتدهور الطبيعة (ال خالف عليه) ،مبا يف
ذلك إدخال تغيريات يف الهياكل االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية واسعتني كل عىل حدة فمن املعرتف به بشكل متزايد أنها تستطيع
معاً أن تساهم يف التغيري التحوييل (مسلَّم به لكنه ناقص) {.}2-6
داخل الدول وفيام بينها { ،4-6 ،3-6 ،2-6الجدول م ق س .}1 -
وهي تساعد عىل التصدي لتحديات الحوكمة التي يشرتك يف
 30وتستدعي التحويالت ألغراض االستدامة األخذ بأنواع التفكري مواجهتها كثري من القطاعات ومجاالت السياسة ،وعىل تهيئة
وال ُنهج الشاملة لعدة قطاعات (الشكل م ق س  )9وميكن أن تكون الظروف املواتية لتنفيذ التغيري التحوييل .وال ُنهج التكاملية ،مثل
السياسات والتدابري القطاعية فعالة يف سياقات بعينها ،ولكنها
التعميم عرب القطاعات الحكومية ،تركز عىل العالقات بني القطاعات
تخفق كثرياً يف مراعاة اآلثار غري املبارشة والبعيدة والرتاكمية ،التي
والسياسات ،وتساعد عىل كفالة اتساق السياسات وفعاليتها (ال
ميكن أن تؤدي إىل عواقب سيئة ،تشمل تفاقم أوجه عدم املساواة خالف عليه) .وتُساعد ال ُنهج الشاملة للجميع عىل تجسيد تعدد
(ال خالف عليه) .وتهيئ ال ُنهج الشاملة لعدة قطاعات ،مبا يف ذلك
بسبل من بينها
القيم وكفالة اإلنصاف (مسلَّم به لكنه ناقص)ُ ،
ال ُنهج املتعلقة باملساحات الطبيعية واإلدارة املتكاملة ملستجمعات
التقاسم املنصف للفوائد الناشئة عن استعامل هذه ال ُنهج وعن
املياه واملناطق الساحلية والتخطيط املكاين البحري والتخطيط
ال ُنهج القامئة عىل الحقوق (مسلَّم به لكنه ناقص) .ويرتتب عىل
للطاقة عىل مستوى املناطق البيولوجية ،ومناذج التخطيط الحرضي الحوكمة املستنرية وضع اسرتاتيجيات جديدة إلنتاج املعارف
الجديدة ،فرصاً للتوفيق بني تعدد املصالح والقيم وأشكال استخدام واالشرتاك يف إنتاجها حيث تشمل مختلف القيم وال ُنظم املعرفية
املوارد ،رشيطة أن تعرتف هذه ال ُنهج الشاملة ملختلف القطاعات
املتنوعة (مسلَّم به لكنه ناقص) .أما ال ُنهج التكيُّفية ،مبا فيها التعلم
باملعاوضات وعالقات القوى غري املتكافئة بني أصحاب املصلحة
من الخربات السابقة وحلقات الرصد والتعقيب ،فهي تساهم يف
(مسلَّم به لكنه ناقص) {.}4-6 ،3--6 ،3-4-5 ،2-4-5
االستعداد ملواجهة ما سيظهر حتامً من حاالت عدم اليقني
40

التغري يف استخدام
األرايض/البحار

االستغالل املبارش
تغري املناخ
التلوث
األنواع الدخيلة
عوامل أخرى

أمثلة:
الدميوغرافية
مصائد األسامك
واالجتامعية-الثقافية
الزراعة
الطاقة
االقتصادية
والتكنولوجية
الحراجة
التعدين
املؤسسات
السياحة
والحوكمة
البنى التحتية
حفظ البيئة
النزاعات واألوبئة

القيم والسلوكيات
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املحركات املبارشة

األنشطة املحركات غري املبارشة
البرشية

تدخالت الحوكمة من الجهات الفاعلة املتعددة
)الروافع(

وغري ذلك

نقاط التأثري

حلقة التعلم التكراري

اتباع نُ ُهج الحوكمة التكاملية التكيفية القامئة عىل املعرفة والشاملة
للجميع التي تشتمل عىل مزيج من السياسات الذكية وال سيام عند
نقاط التأثري

• اعتناق رؤى مختلفة للنوعية الجيدة
للحياة
• الحد من إجاميل االستهالك والنفايات
• تغليب القيم وإجراءات العمل
• تقليل أوجه الالمساواة
• مامرسة العدالة وعدم اإلقصاء يف جهود الحفظ
• استيعاب العنارص الخارجية وتطبيق الربط عن بعد
• ضامن استخدام أمناط التكنولوجيا واالبتكار واالستثامر املراعية للبيئة
• تعزيز التعليم وإنتاج املعارف وتقاسمها

الشكل  9التغيري التحوييل يف مسارات االستدامة العاملية.

• الحوافز وبناء القدرات
• التعاون الشامل لعدة قطاعات
• اإلجراءات الوقائية
• اتخاذ القرارات الالزمة للتكيف
ومواجهة األحوال غري املؤكدة
• القانون البيئي وتنفيذه

وميكن للتنفيذ التعاوين لتدخالت الحوكمة ذات األولوية (الروافع) التي تستهدف نقاطاً رئيسية للتدخل (نقاط التأثري) أن يتيح إحداث تغيري تحويل من االتجاهات
الجارية إىل اتجاهات أكرث استدامة .وميكن تطبيق معظم الروافع عند نقاط تأثري متعددة من جانب مجموعة متنوعة من األطراف ،مثل املنظامت الحكومية
الدولية والحكومات ،واملنظامت غري الحكومية ،ومجموعات املواطنني واملجموعات املجتمعية ،والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ،والوكاالت املانحة،
واملنظامت العلمية والتعليمية ،والقطاع الخاص ،حسب السياق .ومن شأن تنفيذ الصكوك القامئة والجديدة من خالل التدخالت املكانية للحوكمة التكاملية
والشاملة للجميع واملستنرية واملتك ِّيفة ،باستخدام خالئط من السياسات االسرتاتيجية والتعلم من التعقيبات املرتدة أن تحقق التحول العاملي.
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والتعقيدات املرتبطة
بالتغيات االجتامعية والبيئية وإدارتها (مسلَّم دورا ً محورياً يف دعم البحوث األ َّولية والحفظ الفعال واالستخدام
ُّ
به لكنه ناقص) {.}2-4-5 ،2-6
املتعدد الوظائف للمساحات الطبيعية الربية والبحرية .ويستتبع
ذلك تخطيط شبكات متثيلية بيئياً من املناطق املحمية املرتابطة
 32يشري ملخص األدلة املتصلة بعنارص مسارات االستدامة إىل
وإدارة املعاوضات بني األهداف املجتمعية التي متثل منظورات
وجود مجموعة مك َّونة من خمسة أنواع شاملة من التدخالت
متنوعة عن العامل وقيامً متعددة للطبيعة (مسلَّم به لكنه ناقص)
اإلدارية ،ومثاين نقاط تأثري لتحقيق التغيري التحوييل (الشكل م ق
{ .}3-3-3-6 ،3-2-3-6وتنطوي حامية املناطق املحمية يف املستقبل
س 9؛ دال  3ودال  4أعاله) { }2-4-5 ،1-4-5وتعرتف فكرة الروافع أيضاً عىل تعزيز نُظم الرصد واإلنفاذ ،وإدارة األرايض والبحار الغنية
ونقاط التأثري بأن األنظمة العاملية املعقدة ال ميكن أن تدار بطريقة بالتنوع البيولوجي خارج املناطق املحمية ،ومعالجة التضارب يف
بسيطة ،ولكن التدخالت املحددة ميكنها يف حاالت معيَّنة أن تعزز
حقوق امللكية ،وحامية األُطر القانونية البيئية من ضغوط جامعات
بعضها بعضاً ،وأن تسفر عن تغيريات أوسع نطاقاً نحو تحقيق
املصالح ذات النفوذ .ويف كثري من املناطق ،يعتمد الحفظ عىل بناء
األهداف املشرتكة (ال خالف عليه) (الجدول م ق س .)-1وعىل سبيل القدرات وتعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة ،وإرشاك املجموعات
املثال ،ميكن للتغيريات يف القوانني والسياسات أن متكِّن وأن تدعم
التي ال تستهدف الربح وكذلك الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
التغيريات يف إدارة املوارد واالستهالك ،وميكن للتغيريات التي تطرأ
إلنشاء وإدارة مناطق بحرية محمية وشبكات من هذه املناطق
عىل السلوكيات والعادات الفردية والجامعية بدورها أن تس ِّهل تنفيذ والقيام بطريقة استباقية باستعامل أدوات مثل السيناريوهات
السياسات والقوانني {.}3-4-5
التشاركية للمساحات الطبيعية الربية والبحرية والتخطيط املكاين ،مبا
يشمل تخطيط الحفظ العابر للحدود (ال خالف عليه) {،3-2-3-5
 33ويعرتف بعض األفراد واملجتمعات يف أنحاء العامل بأن
 .}3-3-3-6 ،3-2-3-6ويشمل التنفيذ خارج املناطق املحمية مكافحة
التغيريات صوب اإلنتاج واالستهالك املستدامني ونحو تحقيق اإلقالل التجارة غري القانونية يف األحياء الربية واألخشاب من خالل اإلنفاذ
من املخلفات والفضالت ،وخاصة التغيريات يف االستهالك بني
الفعال وكفالة قانونية واستدامة التجارة يف األحياء الربية .وتشمل
األثرياء ،تعترب أمراً محورياً يف تحقيق التنمية املستدامة وتقليل
هذه اإلجراءات وضع األولوية ملالحقة االتجار باألحياء الربية أمام
أوجه عدم اإلنصاف .وعىل الرغم من أن التخفيضات الفعلية
نُظم العدالة الجنائية ،مع استخدام التسويق االجتامعي واملجتمعي
الناجمة عن اإلجراءات كانت محدودة ،فمن املمكن تحسني
للحد من الطلب عليها وتنفيذ تدابري قوية ملكافحة الفساد عىل
اإلجراءات التي يجري اتخاذها بالفعل عىل مستويات مختلفة
جميع املستويات (مسلَّم به لكنه ناقص) {.}3-2-3-6
وتنسيقها وتوسيع نطاقها (ال خالف عليه) .وتشمل هذه التغيريات
تطبيق وتحسني املعايري وال ُنظم واللوائح ذات الصلة بهدف استيعاب  35وتســتلزم اإلدارة املتكاملة للمساحات الطبيعية مزيجاً من
السياســات والصكوك التي تضمن معاً الحفاظ عىل الطبيعة
التكاليف الخارجية لإلنتاج واالستخراج واالستهالك (مثل تحديد
واإلصالح اإليكولوجي واالســتخدام املستدام واإلنتاج املستدام (مبا
أسعار للمامرسات املهدرة أو امللوثة ،مبا يف ذلك عن طريق
العقوبات)؛ ودعم كفاءة املوارد ووضع مناذج اقتصاد التدوير وغريه يف ذلك الغذاء والطاقة) واإلدارة املســتدامة للغابات وتخطيط
البنية التحتية ،والتي تتصدى للمحركات الرئيســية لفقد التنوع
من النامذج االقتصادية؛ وإصدار شهادات بيئية واجتامعية طوعية
البيولوجــي ولتدهور الطبيعة (ال خالف عليه) {.}6-3-6 ،2-3-6
للسالسل السوقية؛ وتقديم حوافز تدعم املامرسات املستدامة
املنســقة عرب القطاعات،
واالبتكار .واألهم من ذلك ،أنها تنطوي أيضاً عىل إحداث تغيري يف
وميكن ملجموعات مختلطة من السياســات َّ
تفس أسباب االختالفات
أن
القضائية
والواليات
الحوكمة
ـتويات
ـ
ومس
فكرة
املفهوم االجتامعي ملا تعنيه نوعية الحياة الجيدة  -أي فصل
ِّ
اإليكولوجية واالجتامعية عرب املســاحات الطبيعية وخارجها ،وأن
الحياة الجيدة الهادفة عن االستهالك املادي املتزايد يوماً بعد يوم.
تســتفيد من أشــكال املعرفة والحوكمة القامئة التي تعالج املعاوضات
وتزداد فعالية جميع تلك ال ُنهج عندما يُعزز كل منها اآلخر .وميكن
بني الفوائد امللموســة وغري امللموســة بطريقة شفافة ومنصفة (مسلَّم
لإلجراءات التي تساعد عىل القيام طوعاً بتغليب قيم املسؤولية
به لكنه ناقص) .وميكن إحراز اإلدارة املســتدامة للمساحات
االجتامعية القامئة يف شكل إجراءات فردية أو جامعية أو مؤسسية
لتحقيق االستدامة أن تؤثر تأثريا ً قوياً ودامئاً يف تغيري السلوك وغرس الطبيعية بشــكل أفضل من خالل اتباع نُهج مجتمعية متعددة
الشعور باملسؤولية ليكون مامرسة اجتامعية معتادة (مسلَّم به لكنه الوظائف ومتعددة االســتخدامات ومتعددة أصحاب املصلحة وقامئة
عىل أســاس املجتمع (ال خالف عليه) ،مع اســتخدام مجموعة من
ناقص) {.}3-4-6 ،2-4-6 ،3-1-4-5 ،2-1-4-5
التدابري واملامرســات من بينها( :أ) إقامة مناطق محمية متصلة
 34ويتسم توسيع نطاق الشبكة الحالية من املناطق املحمية ،مبا وتخضــع إلدارة جيــدة وغري ذلك من تدابري الحفظ الفعالة عىل
يف ذلك املناطق الربية والبحرية ومناطق املياه العذبة ،وإدارتها
أســاس املناطق؛ (ب) تقليل تأثري قطع األشــجار وإصدار شهادات
بفعالية بأهمية من أجل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي (ال خالف حرجيــة والدفع مقابل خدمات ال ُنظم اإليكولوجية ،بني أدوات
تغي املناخ .وتعتمد نتائج الحفظ أيضاً عىل أخــرى ،وتقليل االنبعاثات الصادرة عن إزالة الغابات وتدهور
عليه) ،وخاصة يف سياق ُّ
الحوكمة التك ُّيفية واملشاركة املجتمعية القوية واآلليات الفعالة
الغابــات؛ (ج) دعــم جهود اإلصالح اإليكولوجي؛ (د) الرصد الفعال،
واملنصفة لتقاسم املنافع ،والتمويل املستدام ،ورصد القواعد
مبا يف ذلك وصول الجمهور ومشــاركته حســب االقتضاء؛ (هـ)
وإنفاذها (ال خالف عليه) { .}2-4-5 ،2-6وتؤدي الحكومات الوطنية التصدي لألنشــطة غري القانونية؛ (و) التنفيذ الفعال لالتفاقات
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البيئيــة املتعــددة األطراف وغريها من االتفاقات الدولية ذات الصلة
مــن جانــب أطراف هذه االتفاقات؛ (ز) دعم ال ُنظم الغذائية
املســتدامة القامئة عىل أســاس التنوع البيولوجي (ال خالف عليه)
{.}4-2-3-6 ،2-3-6 ،3-2-3-6 ،1-2-3-6
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فوائد متآزرة عىل صحة اإلنسان (مسلَّم به لكنه ناقص) {،1-2-3-5
.}1-2-3-6

موجز لواضعي السياسات

 37ويستلزم ضامن اإلنتاج املستدام لألغذية من املحيطات مع
حامية التنوع البيولوجي يف الوقت نفسه اتخاذ إجراءات سياساتية
لتطبيق نُهج النظام اإليكولوجي املستدام عىل إدارة مصائد
 36ويتطلب إطعام العامل بطريقة مستدامة ،وخاصة يف سياق
تغي املناخ والنمو السكاين ،وجود نُظم غذائية تكفل القدرة
األسامك؛ والتخطيط املكاين (مبا يف ذلك تنفيذ وتوسيع املناطق
ُّ
التكييفية وتقلل اآلثار البيئية إىل أدىن حد وتقيض عىل الجوع
البحرية املحمية)؛ وبصورة أعم ،اتخاذ إجراءات سياساتية للتصدي
تغي املناخ والتلوث (ال خالف عليه) {،5-2-3-5
وتسهم يف صحة اإلنسان ورعاية الحيوانات (مسلَّم به لكنه ناقص) ملحركات مثل ُّ
{ .}1-2-3-6 ،1-2-3-5وتتطلب مسارات ال ُنظم الغذائية املستدامة  .}3-3-6وتوضح السيناريوهات أن مسارات مصائد األسامك
تخطيط استخدام األرايض لإلدارة املستدامة لكال جانبي العرض/
املستدامة تنطوي عىل بذل جهود لحفظ ال ُنظم اإليكولوجية البحرية
املنتج والطلب/املستهلك يف ال ُنظم الغذائية (ال خالف عليه)
واستعادتها واستعاملها بصورة مستدامة ،وإعادة بناء األرصدة
{ .}4-6 ،1-2-3-6 ،1-2-3-5وتتوفر خيارات اإلنتاج الزراعي املستدام السمكية التي تعرضت للصيد املفرط (بوسائل منها وضع حدود
ويستمر تطويرها ،وينطوي بعضها عىل آثار عىل التنوع البيولوجي
مستهدفة لكمية املصيد أو جهود الصيد وتطبيق الوقف االختياري)؛
ووظائف النظام اإليكولوجي أكرث من غريها { .}1-2-3-6وتشمل
والحد من التلوث (مبا يف ذلك املواد البالستيكية) وإدارة األنشطة
هذه الخيارات اإلدارة املتكاملة لآلفات واملغذيات ،والزراعة
االستخراجية املد ِّمرة وإزالة اإلعانات املالية الضارة والصيد غري
العضوية ،واملامرسات الزراعية اإليكولوجية ،ومامرسات حفظ الرتبة القانوين وغري املبلَّغ عنه وغري املنظم ،وتكييف إدارة مصائد األسامك
واملياه ،والزراعة الحافظة للموارد ،والحراجة الزراعية ،وال ُنظم
تغي املناخ ،والحد من اآلثار البيئية لرتبية األحياء املائية (ال
مع آثار ُّ
الحرجية الرعوية وإدارة الري ،وال ُنظم الصغرية النطاق أو نظم ال ُرقع خالف عليه) { .}2-3-3-3-6 ،5-2-3-5-4وقد أثبتت املناطق البحرية
الصغرية ،ومامرسات تحسني رعاية الحيوانات .وميكن تعزيز
املحمية نجاحها يف حفظ التنوع البيولوجي وتحسني نوعية الحياة
هذه املامرسات من خالل لوائح تنظيمية منظمة بطريقة جيدة
املحلية عند إدارتها بفعالة ،وميكن مواصلة توسيع نطاقها من خالل
وتقديم حوافز وإعانات وإزالة اإلعانات املش ِّوهة {،2-5-3-2
إنشاء مناطق محمية أكرب أو أكرث ترابطاً أو مناطق محمية جديدة يف
 ،}2-3-6 ،1-2-4-5 ،1-2-3-5ومن خالل التخطيط املتكامل
املناطق املمثلة متثيالً ناقصاً يف الوقت الحارض يف مناطق التنوع
للمساحات الطبيعية وإدارة مستجمعات املياه عىل صعيد املساحات البيولوجي الرئيسية (مسلَّم به لكنه ناقص) {5-2-3-5؛ .}1-3-3-3-6
الطبيعية .ويستتبع ضامن القدرة التكييفية عىل إنتاج الغذاء اتخاذ وبسبب الضغوط الكربى عىل السواحل (مبا يف ذلك الضغوط الناشئة
تدابري تحافظ عىل تنوع الجينات واألصناف واملستنبتات والسالالت عن األنشطة العمرانية واستصالح األرايض وتلوث املياه) فإن تنفيذ
والنباتات األصلية واألنواع التي تسهم أيضاً يف التغذية املتنوعة
مبادرات املحافظة عىل البيئة البحرية ،مثل التخطيط الساحيل
الصحية املالمئة ثقافياً .وميكن أن تسهم بعض الحوافز واللوائح
املتكامل ،خارج املناطق املحمية يتسم باألهمية لحفظ التنوع
التنظيمية يف إحداث تغيريات إيجابية يف طريف اإلنتاج واالستهالك
البيولوجي واالستخدام املستدام (ال خالف عليه) { .}3-3-3-6أما
لسالسل التوريد ،مثل وضع املعايري االختيارية وتحسينها وتنفيذها ،التدابري األخرى الرامية إىل توسيع نطاق التعاون املتعدد القطاعات
وإصدار الشهادات ،واتفاقات سالسل التوريد (مثل اتفاق الوقف
يف مجال إدارة املناطق الساحلية فهي تشمل تدابري املسؤولية
االختياري للصويا) وتخفيض اإلعانات املالية الضارة .وميكن أيضاً أن االجتامعية للرشكات ومعايري البناء والتشييد والتوسيم اإليكولوجي
تتناول اآلليات التنظيمية مخاطر املشاركة كرهاً وجامعات الضغط( ،ال خالف عليه) { .}4-3-3-3-6 ،2-3-3-3-6واألدوات اإلضافية ميكن
حيث تعمل املصالح التجارية أو القطاعية عىل استمرار املستويات
أن تشمل األدوات االقتصادية غري السوقية والسوقية معاً من أجل
املرتفعة من الطلب ،واالحتكارات واستمرار استعامل مبيدات اآلفات متويل الحفظ ،مبا يف ذلك مثالً الدفع مقابل خدمات النظام
واملدخالت الكيميائية { .}1-2-3-5وتعد البدائل غري التنظيمية هامة اإليكولوجي ومخططات معاوضة التنوع البيولوجي وعزل الكربون
أيضاً ،وميكن أن تشمل املساعدة التقنية  -وخاصة املقدمة إىل
األزرق وبرامج تحديد سقف االنبعاثات واالتجار بها ،والسندات
أصحاب الحيازات الصغرية  -وبرامج الحوافز االقتصادية املالمئة،
الخرضاء والصناديق االستئامنية واألدوات القانونية الجديدة ،مثل
ومنها عىل سبيل املثال تقديم بعض املدفوعات لربامج خدمات
الصك الدويل املقرتح امللزم قانوناً بشأن حفظ التنوع البيولوجي
ال ُنظم اإليكولوجية واألدوات األخرى غري النقدية { .}1-2-4-5وأما
البحري مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ
الخيارات التي تخاطب وترشك األطراف الفاعلة األخرى يف ال ُنظم
التنوع البيولوجي البحري واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة
الغذائية (مبا يف ذلك القطاع العام واملجتمع املدين واملستهلكون
خارج الوالية الوطنية (مسلَّم به لكنه ناقص) {،3-1-3-3-6 ،2-3-3-6
والحركات الجامهريية) فتشمل إجراء البحوث التشاركية يف املزارع
.}7-1-4-5 ،1-2-4-5
والنهوض بال ُنظم الغذائية الصحية واملنخفضة التأثري وإضفاء الطابع
تغي املناخ ،وارتفاع
املحيل عىل ال ُنظم الغذائية .وهذه الخيارات ميكن أن تسهم يف تقليل  38وتنطوي استدامة املياه العذبة يف سياق ُّ
الطلب عىل استخراج املياه ،وزيادة مستويات التلوث ،عىل إجراء
الفاقد الغذايئ واالستهالك املفرط والطلب عىل املنتجات الحيوانية
التي يجري إنتاجها بصورة غري مستدامة ،وهي خيارات ميكن أن تولِّد تدخالت شاملة لعدة قطاعات وتدخالت محددة خاصة بكل قطاع
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بعينه لتحسني كفاءة استخدام املياه وزيادة التخزين وتقليل مصادر التكلفة واملتكيِّفة محلياً إزاء الحفاظ عىل التنوع البيولوجي ووظائف
التلوث وتحسني نوعية املياه وتقليل التعطل إىل أدىن حد والعمل
وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية واستعادتهام .وتشمل الخيارات القامئة
عىل استعادة املوائل وأنظمة التدفق الطبيعية (ال خالف عليه)،
عىل الطبيعة الجمع بني الهياكل األساسية الرمادية والخرضاء (مثل
{ .}4-3-6وتشمل التدخالت الواعدة مامرسة اإلدارة املتكاملة للموارد استصالح األرايض الرطبة ومستجمعات املياه واألسطح الخرضاء)
املائية وتخطيط املساحات الطبيعية عىل نطاق واسع؛ وحامية مناطق وتعزيز املساحات الخرضاء من خالل جهود اإلصالح والتوسع،
التنوع البيولوجي يف األرايض الرطبة؛ وتوجيه التوسع يف الزراعة
والتشجيع عىل إقامة الحدائق الحرضية للحفاظ عىل الرتابط
والتعدين غري املستدامني والحد منه؛ وإبطاء تآكل الغطاء النبايت من اإليكولوجي ووضع التصاميم لهذا الغرض ،وتعزيز إمكانيات الوصول
مستجمعات املياه وعكس اتجاهه؛ وتعميم املامرسات التي تُقلل من أمام الجميع (مام يعود بالنفع عىل الصحة البرشية) .وتشمل الحلول
التحات والرتسبات وترسب التلوث والتقليل إىل أدىن من التأثري السلبي اإلضافية نرش أنواع تكنولوجيا جديدة منخفضة التكلفة ومعالجة
للسدود (ال خالف عليه) { .}6-4-3-6وتشمل التدخالت الخاصة بكل مياه الرصف الصحي واإلنتاج الالمركزي للطاقة ووضع حوافز للحد
قطاع تطبيق تقنيات تحسني كفاءة استخدام املياه (مبا يف ذلك يف
من اإلفراط يف االستهالك { .}5-3-6وإدماج التخطيط الذي يشمل
مجاالت الزراعة والتعدين والطاقة) وجمع مياه األمطار ال مركزياً (يف عدة قطاعات عىل الصعيد املحيل وعىل مستوى املساحات الطبيعية
األرس املعيشية عىل سبيل املثال) ،واإلدارة املتكاملة للمياه السطحية واملستويات اإلقليمية يتسم باألهمية ،وهو ما ينطبق أيضاً عىل
والجوفية (مثل ”االستخدام املشرتك“) ,والتقنيات املط َّورة محلياً لحفظ إرشاك مختلف أصحاب املصلحة (ال خالف عليه) .ومثة أهمية خاصة
املياه ،وبرامج تسعري املياه والحوافز (مثل حسابات املياه وبرامج
عىل املستوى اإلقليمي للسياسات والربامج التي تُعزز العمل
الدفع مقابل خدمات ال ُنظم اإليكولوجية) {.}4-4-3-6 ،2-4-3-6
الجامعي املوجه نحو االستدامة { .}3-1-4-5وتحمي مستجمعات
وفيام يتعلق بربامج الدفع مقابل مستجمعات املياه يف إطار خدمات املياه الواقعة خارج الوالية القضائية للمدن وتكفل ترابط
ال ُنظم اإليكولوجية ،فيمكن تعزيز فعاليتها وكفاءتها من خالل
اإليكولوجية واملوائل (مثالً من خالل األحزمة الخرضاء) .وعىل
االعرتاف بالقيم املتعددة يف تصميمها وتنفيذها وتقييمها وإقامة نُظم الصعيد اإلقليمي ،فإن ال ُنهج الشاملة لعدة قطاعات من أجل
لتقييم األثر (مسلَّم به لكنه ناقص) { .}4-4-3-6ويتسم االستثامر يف
التخفيف من أثر مشاريع البنية التحتية والطاقة تستتبع دعم إجراء
البنية التحتية باألهمية ،مبا يف ذلك البنية التحتية الخرضاء ،وخاصة يف تقييامت األثر البيئي الشاملة والتقييامت البيئية االسرتاتيجية لآلثار
البلدان النامية ،ولكن ميكن القيام به بطريقة تراعي الوظائف
الرتاكمية املحلية واإلقليمية {.}6-6-3-6 ،4-6-3-6
اإليكولوجية واملزج الدقيق بني البنية التحتية املبنية والطبيعية
{.}5-4-3-6 ،4-2-3-5
 40وتتوافر لصانعي القرارات مجموعة من الخيارات واألدوات
لتحسني استدامة ال ُنظم االقتصادية واملالية (ال خالف عليه) {.}4-6
وينطوي تحقيق االقتصاد املستدام عىل إجراء إصالحات أساسية يف
 39ويستلزم تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف املدن لجعل
تغي املناخ وضع حلول تراعي
ال ُنظم االقتصادية واملالية ومعالجة الفقر وعدم املساواة باعتبارهام
املدن قادرة عىل التك ُّيف مع ُّ
السياقات االجتامعية واالقتصادية واإليكولوجية .وميكن للتخطيط
جانبني حيويني من االستدامة (ال خالف عليه) { .}4-6وميكن
املتكامل الخاص بكل مدينة وكل مستوى من مستويات املساحات للحكومات أن تقوم بإصالح اإلعانات املالية والرضائب بغرض دعم
الطبيعية والحلول القامئة عىل أساس الطبيعة والبنية التحتية
الطبيعة وإسهاماتها للبرش ،وذلك بإزالة الحوافز الضارة والقيام بدالً
املبنية ،واإلنتاج واالستهالك بصورة رشيدة أن تسهم جميعاً يف إيجاد من ذلك بدعم األدوات التي تشمل مثالً تقديم مدفوعات ترتبط
مدن أكرث استدامة وإنصافاً وأن تقدِّ م مساهمة كبرية يف الجهود
باملقاييس االجتامعية والبيئية حسب االقتضاء (مسلَّم به لكنه
تغي املناخ والتخفيف من آثاره .وتشمل نُهج
ناقص) { .}1-4-6وعىل الصعيد الدويل ،نجد أن خيارات التفاعل مع
الشاملة للتك ُّيف مع ُّ
التخطيط الحرضي للنهوض باالستدامة تشجيع املجتمعات املتضا ّمة ،التحديات الناجمة عن إزاحة آثار االستهالك واإلنتاج عىل الطبيعة
وتصميم شبكات الطرق املراعية للطبيعة ،وإنشاء بنية تحتية ونُظم تشمل إعادة التفكري يف الصكوك املوجودة املستقرة ووضع صكوك
نقل منخفضة األثر (من منظور االنبعاثات واستخدام األرايض) مبا يف جديدة تأخذ يف االعتبار اآلثار البعيدة .وميكن إصالح االتفاقات
ذلك وسائل النقل التي تعتمد عىل النشاط البدين والوسائل العامة
التجارية وأسواق املشتقات لتعزيز املساواة ومنع تدهور الطبيعة،
واملشرتكة { .}5-3-6 ،6-2-3-5ولكن بالنظر إىل أن معظم النمو
رغم أوجه عدم اليقني املصاحبة للتنفيذ (مسلَّم به لكنه ناقص)
الحرضي يف الفرتة من الوقت الحارض وحتى عام  2030سوف يحدث { .}4-4-6ويتزايد اعتبار النامذج والقياسات البديلة للرفاهية
يف جنوب الكرة األرضية فإن تحديات االستدامة الرئيسية تشمل
االقتصادية (مثل محاسبة الرثوة مبا يشمل الجميع ومحاسبة رأس
التصدي بشكل مبتكر وشامل للجميع لنقص البنية التحتية األساسية املال الطبيعي ،ومناذج كبح النمو) مبثابة نُهج محتملة ملوازنة النمو
(املياه والرصف الصحي والتنقل) وغياب التخطيط املكاين وقلة
االقتصادي وحفظ الطبيعة وإسهاماتها ،واالعرتاف باملعاوضات وقيم
قدرات الحوكمة وآليات التمويل .وتتيح هذه التحديات أيضاً فرصاً
التعددية ،واألهداف الطويلة األجل (مسلَّم به لكنه ناقص) {.}5-4-6
التغيات الهيكلية يف االقتصادات مفتاحاً رئيسياً أيضاً لتحريك
وتعترب
والجمع
لالبتكار والتجريب محلياً ،مام يوفِّر فرصاً اقتصادية جديدة.
ُّ
بني الجهود املبذولة من القاعدة إىل القمة وعىل مستوى املدن ،من اإلجراءات املتخذة عىل مدى فرتات زمنية طويلة .وتشمل هذه
التغيات أنظمة االبتكار التكنولوجي واالجتامعي وأُطر االستثامرات
خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص والرشاكات املجتمعية
ُّ
التي تستوعب داخلياً اآلثار البيئية ،مثل العوامل الخارجية لألنشطة
والحكومية ميكن أن يكون فعاالً يف تعزيز األخذ بالحلول املنخفضة

تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

لتجنب اآلثار الضارة يف كل سياق (مسلَّم به لكنه ناقص) {،1-2-4-5
بسبل منها التصدي لآلثار البيئية بطرق عادلة ومالمئة
االقتصاديةُ ،
 .}3-6-3-6 ،5-2-3-6 ،2-2-3-6ويعترب االستيعاب الداخيل الواسع
اجتامعياً (ال خالف عليه) { .}7-1-4-5ورغم تزايد استخدام أدوات
االنتشار لآلثار البيئية ،مبا يف ذلك العوامل الخارجية املصاحبة للتجارة
سياساتية قامئة عىل السوق مثل املدفوعات مقابل خدمات ال ُنظم
عرب املسافات الطويلة ،نتيج ًة لالقتصادات املستدامة الوطنية
اإليكولوجية ،وإصدار الشهادات الطوعية ومعاوضة التنوع
البيولوجي ،فإن فعاليتها ليست واضحة املعامل ،وهي موضع خالف يف والعاملية وأحد مكوناتها (ال خالف عليه) {.}4-6 ،6-1-4-5
كثري من األحيان؛ ومن ثم ينبغي الحرص يف تصميمها وتطبيقها
الجدول م ق س  	 1نُهج تحقيق االستدامة واإلجراءات واملسارات املحتملة لبلوغها.

ويتفاوت مدى مالءمة وجدوى ال ُنهج املختلفة باختالف املكان والنظام وعملية اتخاذ القرار والنطاق .وقامئة اإلجراءات واملسارات الواردة أدناه توضيحية
وليست حرصية ،وتستخدم أمثلة من تقرير التقييم.
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متكني الحوكمة التكاملية
لكفالة اتساق السياسة العامة
وفعاليتها

•تنفيــذ نُهــج مشــركة بــن القطاعــات تراعــي الروابــط والصــات املتبادلــة بــن السياســات واإلجـراءات القطاعيــة (عــى ســبيل املثــال م ح د،
ح ،م غ ح ،ش أ م م{ }2-6{ ،دال .}1
•تعميــم التنــوع البيولوجــي داخــل القطاعــات املختلفــة وعربهــا (مثــل الزراعــة ،الحراجــة ،مصائــد األســاك ،التعديــن ،الســياحة) (عــى ســبيل
املثال :م ح د ،ح ،م غ ح ،ش أ م م ،م م ،خ ،و م) {{ }2-5-3-6 ،2-6دال .}5
•تشــجيع التخطيــط املتكامــل واإلدارة املتكاملــة لتحقيــق االســتدامة عــى صعيــدي املســاحات الطبيعيــة الربيــة والبحريــة (عــى ســبيل
املثــال :م ح د ،ح ،و م) {{ }2-3-6دال .}5
•ادمــاج اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة االقتصاديــة ،مبــا يف ذلــك العوامــل الخارجيــة ،يف صنــع القـرارات العامــة والخاصــة (عــى ســبيل املثــال:
م ح د ،ح ،خ) {{ }6-1-4-5دال .}5
•تحســن أدوات السياســة القامئــة واســتعاملها اسـراتيجياً وتآزريـاً يف مجموعــات سياســاتية ذكيــة (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح) {2-6؛ 2-3-6؛
1-3-3-6؛ 6-4-3-6؛ 1-3-3-3-6؛ { }1-6-3-6دال .}4
•االعـراف ب ُنظــم القيــم املختلفــة واملصالــح املتنوعــة ومتكــن التعبــر عنهــا ،يف ســياق صياغــة وتنفيــذ السياســات واإلجـراءات (عــى ســبيل
املثــال :م ح د ،ح ،ش أ م م ،م م ،م غ ح ،م ع ،و م) {{ }2-6بــاء  ،5دال .}5
•متكــن شــمول الجميــع ومشــاركة الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،والنســاء والفتيــات يف الحوكمــة البيئيــة ،وإقـرار واحـرام معــارف
وابتــكارات ومامرســات ومؤسســات وقيــم الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،وفقـاً للترشيعــات الوطنيــة (عــى ســبيل املثــال :ح ،ش
أ م م ،خ) {2-6؛ { }4-4-2-6دال .}5
•تســهيل االع ـراف الوطنــي بحقــوق حيــازة األرايض والوصــول إليهــا والحقــوق يف املــوارد وفق ـاً للترشيعــات الوطنيــة ،وتطبيــق املوافقــة
الحــرة واملســبقة واملســتنرية والتقاســم املنصــف للفوائــد الناشــئة عــن اســتخدامها (عــى ســبيل املثــال :ح ،ش أ م م ،خ) {دال .}5
•تحســن التعــاون واملشــاركة بــن الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن ،وصانعــي السياســات والعلــاء مــن
أجــل توليــد طــرق جديــدة لصياغــة املفاهيــم وإح ـراز التغـ ُّـر التحويــي صــوب االســتدامة (عــى ســبيل املثــال :ح ،م ح د ،و م ،ش أ م م ،م
م ،م ع) {دال }5
•تحســن توثيــق الطبيعــة (عــى ســبيل املثــال :قوائــم جــرد التنــوع البيولوجــي وغريهــا مــن قوائــم الجــرد) وقيــام كيانــات خاصــة وعامــة
عــى الســواء بأعــال تقييــم القيــم املتعــددة للطبيعــة ،مبــا يف ذلــك تقييــم رأس املــال الطبيعــي (عــى ســبيل املثــال :م ع ،و م ،ح ،م ح د،
خ) {{ }2-6دال .}2
•تحســن رصــد وإنفــاذ القوانــن والسياســات القامئــة مــن خــال تحســن التوثيــق وتقاســم املعلومــات والتعديــات املســتنرية والتكييفيــة
لكفالــة الوصــول إىل نتائــج شــفافة ومعــززة حســب االقتضــاء (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،ش أ م م ،خ) {دال .}2
•النهــوض باإلنتــاج املشــرك للمعــارف وإدراج مختلــف أنــواع املعــارف واالعــراف بهــا ،مبــا يف ذلــك معــارف وتعليــم الشــعوب األصليــة
واملجتمعــات املحليــة ،التــي تعــ ِّزز مرشوعيــة السياســات البيئيــة وفعاليتهــا (عــى ســبيل املثــال ،م ع ،م ح د ،ح ،و م) {بــاء  ،6ودال .}3
•متكــن الخيــارات املصممــة محليـاً بشــأن الحفــظ واإلصــاح واالســتخدام املســتدام وترابــط التنميــة التــي تأخــذ يف االعتبــار عــدم اليقــن يف
األحــوال والســيناريوهات البيئيــة لتغـ ُّـر املنــاخ (عــى ســبيل املثــال :ح ،ش أ م م ،م ،خ) {دال .}3
•تعزيــز وصــول الجمهــور إىل املعلومــات ذات الصلــة حســب االقتضــاء .يف صنــع الق ـرارات واالســتجابة للتقييــات بتحســن أعــال الرصــد،
مبــا يف ذلــك وضــع أهــداف وغايــات مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن املتعدديــن ،الذيــن يســتهدفون مصالــح متنافســة يف كثــر مــن األحيــان
(عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح).
•تعزيــز أنشــطة التوعيــة حــول مبــادئ اإلدارة التكيُّفيــة ،بوســائل منهــا اســتخدام أهــداف قصــرة األجــل ومتوســطة األجــل وطويلــة األجــل
يعــاد تقييمهــا بصــورة منتظمــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف الدوليــة (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،م ع ،م م ،و م) {دال .}4
•تجريب واختبار ابتكارات سياساتية مصممة جيداً لتجربة النطاقات والنامذج (عىل سبيل املثال ،ح ،و م ،م ع ،م م ،ش أ م م) {دال .}4
•زيــادة فعاليــة األهــداف والغايــات الحاليــة واملقبلــة للتنــوع البيولوجــي الــدويل (مثــل األهــداف والغايــات الــواردة يف التنــوع البيولوجــي
العاملــي ملــا بعــد عــام  0202وأهــداف التنميــة املســتدامة)( ،عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،و م) {2-6؛ .}4-6

ترويج نُهج الحوكمة الشاملة
للجميع من خالل إرشاك
أصحاب املصلحة وإدراج
الشعوب األصلية واملجتمعات
املحلية لكفالة اإلنصاف
واملشاركة

مامرسة الحوكمة املستنرية
للطبيعة وإسهامات الطبيعة
للبرش

النهوض بالحوكمة التكييفية
واإلدارة التكييفية

األطـراف الفاعلــة الرئيســية( :م ح د = منظمــة حكومــة دوليــة ،ح = حكومــات ،م غ ح = منظــات غــر حكوميــة ،م م = مجموعــات
املواطنــن ومجموعــات مجتمعيــة ،ش أ م م= الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،و م = وكاالت مانحــة ،م ع = منظــات
علميــة وتعليميــة ،خ = قطــاع خــاص)
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األطـراف الفاعلــة الرئيســية( :م ح د = منظمــة حكومــة دوليــة ،ح = حكومــات ،م غ ح = منظــات غــر حكوميــة ،م م = مجموعــات
املواطنــن ومجموعــات مجتمعيــة ،ش أ م م= الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،و م = وكاالت مانحــة ،م ع = منظــات
علميــة وتعليميــة ،خ = قطــاع خــاص)

إدارة املساحات الطبيعية الربية والبحرية املستدامة واملتعددة الوظائف وبعض اإلجراءات التي قد تستلزمها
•ترويــج املامرســات الزراعيــة املســتدامة ،مبــا يف ذلــك املامرســات الزراعيــة الجيــدة واإليكولوجيــا الزراعيــة ،والقيــام بــن أعــال أخــرى
إنتاج الغذاء واستهالكه عىل
بالتخطيــط املتعــدد الوظائــف للمســاحات الطبيعيــة وإدارتهــا املتكاملــة الشــاملة لعــدة قطاعــات {.}2-3-6
نحو مستدام
•االســتخدام املســتدام للمــوارد الجينيــة يف الزراعــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال الحفــاظ عــى تنــوع الجينــات واألصنــاف واملســتنبتات والســاالت
والنبتــات األصليــة واألنــواع (عــى ســبيل املثــال م ع ،ش أ م م ،م م) {{ }1-2-3-6ألــف .}6
•ترويــج اســتخدام املامرســات اإلداريــة التــي تراعــي التنــوع البيولوجــي يف إنتــاج املحاصيــل واملاشــية ،والغابــات ،ومصائــد األســاك ،وتربيــة
املائيــات ،مبــا يف ذلــك القيــام ،عنــد الــرورة ،باســتعامل مامرســات اإلدارة التقليديــة املرتبطــة بالشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة
{{ }1-2-3-6دال .}6
•النهــوض مبناطــق املوئــل الطبيعــي أو شــبه الطبيعــي داخــل نُظــم اإلنتــاج وحولهــا ،مبــا يف ذلــك ال ُنظــم الخاضعــة إلدارة مكثفــة ،واســتعادة
أو إعــادة ربــط املوائــل املعطوبــة أو املفتتــة عنــد الــرورة{ }1-2-3-6{ .دال .}6
•تحســن شــفافية ســوق الغــذاء (عــى ســبيل املثــال ،إمكانيــة تتبــع آثــار التنــوع البيولوجــي ،والشــفافية يف سالســل التوريــد) مــن خــال أدوات
مــن قبيل التوســيم وشــهادات االســتدامة.
•تحســن اإلنصــاف يف توزيــع األغذيــة ويف صبــغ ال ُنظــم الغذائيــة بالطابــع املحــي حســب االقتضــاء وعندمــا يكــون ذلــك مفيــدا ً للطبيعــة أو
إلســهامات الطبيعــة للبــر.
•تقليل هدر األغذية من اإلنتاج حتى االستهالك.
•ترويج األنظمة الغذائية املستدامة والصحية {{ }1-2-3-6دال .}6

الحفاظ عىل املساحات
الطبيعية الربية وإدارتها
بصورة فعالة واستخدامها
استخداماً مستداماً

•دعــم وتوســيع وتعزيــز الشــبكات التمثيليــة إيكولوجي ـاً واملــدارة بشــكل فعــال للمناطــق املحميــة املرتابطــة جيــدا ً وغريهــا مــن مناطــق
الحفــظ املتعــدد الوظائــف ،مثــل تدابــر الحفــظ األخــرى الفعالــة القامئــة عــى أســاس املناطــق (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،ش أ م م ،م
م ،و م) {{ }3-2-3-6 ،1-2-3جيــم ،1دال .}7
•اســتخدام التخطيــط املــكاين الواســع واالســتباقي والتشــاريك عــى نطــاق املســاحات الطبيعيــة لتحديــد أولويــات اســتخدامات األرايض التــي
تحقــق تــوازن الطبيعــة وتواصــل صيانتهــا وحاميــة وإدارة مناطــق التنــوع البيولوجــي الرئيســية وغــر ذلــك مــن املواقــع الهامــة للتنــوع
البيولوجــي يف الحــارض واملســتقبل (عــى ســبيل املثــال ،م ح د ،ح ،و م) {بــاء ،1دال .}7
•إدارة التنوع البيولوجي خارج املناطق املحمية (عىل سبيل املثال ،م ح د ،ح ،م م ،ش أ م م ،خ ،م غ ح ،و م) {باء .}1
•وضــع عمليــات فعالــة تشــمل الجميــع لصنــع القـرار تــؤدي إىل تســهيل املســاهامت اإليجابيــة للشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة يف
تحقيــق االســتدامة مــن خــال إدمــاج نُظــم اإلدارة املكيَّفــة محليـاً ومعــارف الشــعوب األصليــة واملعــارف املحليــة (بــاء  ،6دال .)5
•تحســن وتوســيع مســتويات الدعــم املــايل للحفــظ واالســتخدام املســتدام مــن خــال مجموعــة منوعــة مــن الخيــارات االبتكاريــة ،مبــا يف ذلــك
عــن طريــق الـراكات مــع القطــاع الخــاص {{ }5-2-3-6دال  ،5دال  ،7دال .}01
•إيــاء األولويــة لتدابــر التك ُّيــف والتخفيــف املســتندة إىل األرايض والتــي ال تولِّــد أثــاراً ســلبية عــى التنــوع البيولوجــي (عــى ســبيل املثــال،
تقليــل إزالــة الغابــات ،وإصــاح األرايض وال ُنظــم اإليكولوجيــة ،وتحســن إدارة ال ُنظــم الزراعيــة مثــل كربــون الرتبــة ،ومنــع تدهــور األرايض
الرطبــة واألرايض الخثيــة) {دال .}8
•رصد فعالية وآثار املناطق املحمية وغريها من تدابري الحفظ الفعالة املستندة إىل املناطق.

موجز لواضعي السياسات

إدماج االستخدامات املتعددة
للغابات املستدامة

•تشــجيع ال ُنهــج املجتمعيــة املتعــددة الوظائــف واملتعــددة االســتخدامات ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن وتحســن ال ُنهــج املجتمعيــة يف
حوكمــة الغابــات وإدارتهــا إلح ـراز اإلدارة املســتدامة للغابــات (عــى ســبيل املثــال ،م ح د ،ح ،م م ،ش أ م م ،و م ،م ع ،خ) {}2-2-3-6
{ألــف .}4
•دعــم إعــادة زراعــة الغابــات واإلصــاح اإليكولوجــي ملوائــل الغابــات املرتديــة واألنــواع املالمئــة ،مــع إيــاء األولويــة لألنــواع األصليــة (عــى
ســبيل املثــال :ح ،ش أ م م ،م م ،و م ،م ع) {{ }2-2-3-6ألــف .}4
•تشــجيع وتعزيــز اإلدارة والحوكمــة املجتمعيتــن ،مبــا يف ذلــك مؤسســات ونُظــم اإلدارة العرفيــة ،ونُظــم اإلدارة املشــركة التــي تضــم
الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،م م ،ش أ م م ،و م ،م ع ،خ) {{ }2-2-3-6دال .}5
•الحــد مــن األثــر الســلبي الناجــم عــن قطــع األشــجار غــر املســتدام عــن طريــق تحســن وتنفيــذ اإلدارة املســتدامة للغابــات والتصــدي لقطــع
األخشــاب غــر القانــوين (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،م غ ح ،خ) {{ }2-2-3-6دال .}1
•زيــادة الكفــاءة يف اســتخدام منتجــات الغابــات ،مبــا يف ذلــك تقديــم حوافــز إلضافــة القيمــة إىل املنتجــات الحرجيــة (مثــل توســيم االســتدامة
أو سياســات املشــروات العامــة) ،وكذلــك تشــجيع اإلنتــاج املكثــف يف الغابــات الخاضعــة إلدارة جيــدة مــن أجــل تقليــل الضغــوط يف أماكــن
أخــرى (عــى ســبيل املثــال :خ ،و م ،م غ ح) {{ }2-2-3-6بــاء .}1
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نُهج تحقيق االستدامة

اإلجراءات واملسارات املمكنة إلحراز التغيري التحوييل

ترويج الحوكمة واإلدارة
املستدامتني للمساحات
الطبيعية البحرية واملحيطات
وال ُنظم البحرية

•تعزيــز الحوكمــة املشــركة واملتكاملــة للمحيطــات ،مبــا يف ذلــك حوكمــة التنــوع البيولوجــي خــارج الواليــات القضائيــة الوطنيــة (عــى ســبيل
املثــال م ح د ،ح ،م غ ح ،خ ،م ع ،و م){ }2-3-3-6{ .دال }7
•توســيع وربــط شــبكات املناطــق البحريــة املحميــة وإدارتهــا بفعاليــة (عــى ســبيل املثــال ،م ح د ،ح ،ش أ م م ،م م) {{ }3-2-3-5دال ،}7
مبــا يف ذلــك حاميــة وإدارة مناطــق التنــوع البيولوجــي البحريــة ذات األولويــة وغريهــا مــن املواقــع الهامــة للتنــوع البيولوجــي يف الحــارض
واملســتقبل ،وزيــادة الحاميــة والرتابــط.
•تعزيــز حفــظ ال ُنظــم اإليكولوجيــة البحريــة و/أو اســتصالحها مــن خــال إعــادة بنــاء األرصــدة الســمكية التــي تعرضــت للصيــد املفــرط؛ ومنع
صيــد األســاك غــر املــروع وغــر املبلــغ عنــه وغــر املنظــم وكبحــه والقضــاء عليــه؛ وتشــجيع إدارة مصائــد األســاك القامئــة عــى النظــام
اإليكولوجــي؛ ومكافحــة التلــوث مــن خــال إزالــة املعــدات املهجــورة ومــن خــال التصــدي للتلــوث باملــواد البالســتيكية (عــى ســبيل املثــال:
م ح د ،ح ،خ ،ش أ م م ،م م ،م ع ،و م) {بــاء  ،1دال .}7
•تعزيــز االســتصالح اإليكولوجــي واملعالجــة وتعــدد الوظائــف يف الهيــاكل الســاحلية ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق التخطيــط املــكاين البحــري (عــى
ســبيل املثــال ،م ح د ،ح ،م غ ح ،خ ،م م ،ش أ م م ،م ع ،و م) {{ }1-3-3-3-6بــاء ،1دال .}7
•ادمــاج انشــغاالت األداء الوظيفــي اإليكولوجــي يف مرحلــة تخطيــط أعــال التشــييد الســاحلية (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،م غ ح ،خ ،م
م ،ش أ م م ،م ع ،و م) {{ }1-3-3-3-6بــاء  ،1دال .}7
•توســيع التعــاون املتعــدد القطاعــات مــن خــال زيــادة وتحســن تدابــر وتنظيــات املســؤولية االجتامعيــة للــركات يف معايــر البنــاء
والتشــييد ،والتوســيم اإليكولوجــي وأفضــل املامرســات (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،م غ ح ،خ ،م م ،ش أ م م ،م ع ،و م) {}1-3-3-3-6
{بــاء  ،1دال .}7
•تشــجيع االس ـراتيجيات الفعالــة إلصــاح مصائــد األســاك مــن خــال الحوافــز ذات اآلثــار اإليجابيــة عــى التنــوع البيولوجــي ومــن خــال
إزالــة اإلعانــات املاليــة الضــارة بيئي ـاً (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح) {{ }2-3-3-6دال .}7
•الحــد مــن اآلثــار البيئيــة لرتبيــة األحيــاء املائيــة مــن خــال إصــدار الشــهادات الطوعيــة واألخــذ بأفضــل املامرســات يف أســاليب إنتــاج مصائــد
األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة (عــى ســبيل املثــال :ح ،ش أ م م ،م غ ح ،خ) {{ }2-3-3-3-6{ }5-3-3-3-6بــاء  ،1دال .}7
•الحــد مــن التلــوث مــن مصــادر ثابتــة وغــر ثابتــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق إدارة الجســيامت البالســتيكية الدقيقــة والتلــوث بالجســيامت
البالســتيكية الدقيقــة مــن خــال اإلدارة الفعالــة للنفايــات مــن خــال الحوافــز واالبتــكار (عــى ســبيل املثــال :ح ،خ ،م غ ح) {}1-3-3-3-6
{بــاء  ،1دال .}7
•زيادة التمويل لحفظ املحيطات (عىل سبيل املثال :ح ،و م ،خ) {{ }3-1-3-3-6دال .}7

تحسني إدارة املياه العذبة
وحاميتها وربطها

•الدمــج بــن إدارة املــوارد املاليــة وتخطيــط املســاحات الطبيعيــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق زيــادة الحاميــة والرتابــط لل ُنظــم اإليكولوجيــة
للميــاه العذبــة ،وتحســن التعــاون واإلدارة عــى صعيــد امليــاه العابــرة للحــدود والتصــدي آلثــار التفتــت الناشــئة عــن الســدود وتحويــل
املســارات وإدمــاج التحليــات اإلقليميــة للــدورة املائيــة (عــى ســبيل املثــال :م ح د ح ،ش أ م م ،م م ،م غ ح ،و م ،م ع ،خ) {،6-4-3-6
{ }7-4-3-6بــاء .}1
•دعــم حوكمــة امليــاه الشــاملة للجميــع ،وذلــك مث ـاً عــن طريــق تطويــر وتنفيــذ إدارة األنــواع الدخيلــة املغــرة مــع أصحــاب املصلحــة
املعنيــن (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،ش أ م م ،م م ،م غ ح ،و م ،م ع ،خ) {{ }3-4-3-6دال .}4
•دعــم نُظــم اإلدارة املشــركة لــإدارة التعاونيــة للميــاه والعمــل عــى تعزيــز اإلنصــاف بــن مســتخدمي امليــاه (مــع الحفــاظ عــى الحــد األدىن
مــن التدفــق اإليكولوجــي لل ُنظــم اإليكولوجيــة املائيــة) ،وإرشاك أصحــاب املصلحــة وتوخــي الشــفافية للتقليــل إىل أدىن حــد مــن النزاعــات
البيئيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة {دال .}4
تحات الرتبة والرتسب والجريان السطحي للتلوث (عىل سبيل املثال :ح ،م م ،خ) {.}1-4-3-6
•تعميم املامرسات التي تحد من ّ
•تقليــل تشــتت سياســات امليــاه العذبــة مــن خــال تنســيق األُطــر الدوليــة والوطنيــة واملحليــة (عــى ســبيل املثــال :ح ،م ع) {،7-4-3-6
.}2-4-3-6
•زيــادة تخزيــن امليــاه مــن خــال تحســن إعــادة تغذيــة امليــاه الجوفيــة وحاميــة األرايض الرطبــة واســتصالحها ،وتطبيــق تقنيــات تخزيــن
بديلــة وفــرض قيــود عــى اســتخراج امليــاه الجوفيــة (عــى ســبيل املثــال ،ح ،م م ،ش أ م م ،خ ،و م) {{ }2-4-3-6بــاء  ،1بــاء .}3
•تعزيز االستثامر يف مشاريع املياه التي تُطبِّق معايري واضحة لالستدامة (عىل سبيل املثال :ح ،خ ،و م ،م ع) {{ }5-4-3-6باء ،1باء .}3

بناء املدن املستدامة التي ت ُلبي
االحتياجات الحرجة وتحافظ
يف الوقت نفسه عىل الطبيعة
وتستعيد التنوع البيولوجي
وتحافظ عىل خدمات ال ُنظم
اإليكولوجية وتعززها

•استخدام التخطيط الحرضي املستدام (عىل سبيل املثال :ح ،م م ،ش أ م م ،م غ ح ،خ) {{ }6-3-5-1دال .}9
•تشــجيع الكثافــة الســكانية يف املجتمعــات املتضامــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق تطويــر املســاحات الخاليــة وغريهــا مــن االس ـراتيجيات {6-
.}3-5-3
•إدراج حاميــة التنــوع البيولوجــي ومعاوضــة التنــوع البيولوجــي وحاميــة أحــواض األنهــار واإلصــاح اإليكولوجــي يف التخطيــط اإلقليمــي
{.}6-3-5-1
•حاميــة مناطــق التنــوع البيولوجــي الحرضيــة الرئيســية وكفالــة عــدم تحولهــا إىل مناطــق معزولــة مــن خــال اســتخدامات ال تتوافــق مــع
األرايض املحيطــة بهــا {.}6-4-2 SM 6-3-5-2
•ترويــج تعميــم التنــوع البيولوجــي مــن خــال إرشاك أصحــاب املصلحــة ومــن خــال التخطيــط التكامــي (عــى ســبيل املثــال :ح ،م غ ح،
م م ،ش أ م م) {.}6-3-5-3
•تشجيع مناذج األعامل التجارية البديلة وحوافز الحفظ يف املناطق الحرضية {.}6-3-2-1
•ترويج اإلنتاج واالستهالك املستدامني {.}6-3-6-4
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نُهج تحقيق االستدامة

اإلجراءات واملسارات املمكنة إلحراز التغيري التحوييل

بناء املدن املستدامة التي ت ُلبي
االحتياجات الحرجة وتحافظ
يف الوقت نفسه عىل الطبيعة
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اإليكولوجية وتعززها

•تشجيع الحلول القامئة عىل الطبيعة (عىل سبيل املثال :ح ،م غ ح ،م ع ،خ) {{ }6-3-5-2دال  ،8دال .}9
•النهــوض بالهيــاكل األساســية الخ ـراء والزرقــاء أو تطويرهــا أو صيانتهــا أو تحديثهــا مــن أجــل إدارة امليــاه مــع تحســن البنيــة التحتيــة
الرماديــة (الصلبــة) ملعالجــة نتائــج التنــوع البيولوجــي {.}6-3-5-2
•النهوض بالتك ُّيف داخل املجتمعات عىل أساس النظام اإليكولوجي {3-7؛ .}5-4-2-2
•العمــل عــى اســتمرار الرتابــط اإليكولوجــي داخــل املســاحات الحرضيــة ووضــع التصميــات لهــذا الغــرض ،وخاصــة يف صــدد األنــواع املحليــة
{6-3-5-2؛ .}6-4-1 SM
•زيادة املساحات الخرضاء الحرضية وتحسني الوصول إليها {.}6-3-2
•زيــادة فــرص املجتمعــات الحرضيــة املنخفضــة الدخــل يف التمتــع بالخدمــات الحرضيــة مــع إيــاء األولويــة لــإدارة املســتدامة للميــاه واإلدارة
املتكاملــة املســتدامة للفضــات الصلبــة وشــبكات الــرف الصحــي وأماكــن للــأوى ووســائل النقــل اآلمنــة واملأمونــة (عــى ســبيل املثــال:
ح ،م غ ح) {{ }6-3-5-4دال .}9

النهوض بالطاقة املستدامة
ومشاريع بنيتها التحتية
وإنتاجها

•وضــع اسـراتيجيات ومعايــر ومبــادئ توجيهيــة طوعيــة مســتدامة ملشــاريع الطاقــة املتجــددة والطاقــة األحيائيــة املســتدامة (عــى ســبيل
املثــال :ح ،م ع ،خ) {{ }6-3-6دال .}8
•تعزيز ودعم تقييامت األثر البيئي الشامل للتنوع البيولوجي القوانني واملبادئ التوجيهية املتعلقة بها {{ }6-3-6-2باء .}1
•تخفيــف اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة كلــا أمكــن وتشــجيع التمويــل االبتــكاري لإلصــاح ،عنــد الــرورة (عــى ســبيل املثــال :ح ،خ ،م غ ح،
و م) {{ }6-3-6-3بــاء  ،}1مبــا يف ذلــك إعــادة تصميــم برامــج وسياســات الحوافــز لتعزيــز أنظمــة الطاقــة األحيائيــة التــي تعمــل عــى تحســن
املعاوضــة بــن فقــدان التنــوع البيولوجــي وفوائــده (وذلــك مثـاً مــن خــال تحليــات دورة الحيــاة) {دال .}8
•دعم اإلدارة املجتمعية واإلنتاج الالمركزي للطاقة املستدامة (عىل سبيل املثال :ح ،م م ،ش أ م م ،و م) {{ }6-3-6-5{ }6-3-6-4دال .}9
•خفــض الطلــب عــى الطاقــة مــن أجــل تقليــل الطلــب عــى البنيــة التحتيــة التــي تؤثــر عــى التنــوع البيولوجــي (وذلــك مث ـاً مــن خــال
كفــاءة الطاقــة والطاقــة النظيفــة الجديــدة وتقليــل االســتهالك غــر املســتدام) (عــى ســبيل املثــال :ح ،خ) {بــاء .}1

تحسني استدامة ال ُنظم
االقتصادية واملالية

•اســتحداث ودعــم هيــاكل الحوافــز لحاميــة التنــوع البيولوجــي (وذلــك مثـاً إلزالــة الحوافــز الضــارة) (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح) {}6-4
{دال .}10
•ترويــج اإلنتــاج واالســتهالك املســتدامني ،وذلــك مثـاً مــن خــال التوريــد املســتدام ،وكفــاءة املــوارد وتقليــل آثــار اإلنتــاج ،ومنــاذج االقتصــاد
الدائــري وغريهــا مــن النــاذج االقتصاديــة ،واملســؤولية االجتامعيــة للــركات ،وتقييــات دورة الحيــاة التــي تشــمل التنــوع البيولوجــي،
واالتفاقــات التجاريــة وسياســات املشــروات العامــة (عــى ســبيل املثــال :ح ،م م ،م غ ح ،م ع) {{ }6-3-2-1 ،6-4-3دال .}10
•اكتشــاف وســائل بديلــة للمحاســبة االقتصاديــة ،مثــل محاســبة رأس املــال الطبيعــي ومحاســبة التدفــق املــادي وتدفــق الطاقــة ،بــن أســاليب
أخــرى (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،م ع) {{ }6-4-5دال .}10
•تشــجيع السياســات التــي تجمــع بــن الحــد مــن الفقــر والتدابــر الراميــة إىل زيــادة توفــر إســهامات الطبيعــة وحفــظ الطبيعــة واســتخدامها
املســتدام (عــى ســبيل املثــال :م ح د ،ح ،و م) {{ }3-2-1جيــم .}2
•تحســن األدوات القامئــة عــى الســوق ،مثــل الدفــع مقابــل خدمــات ال ُنظــم اإليكولوجيــة ،وإصــدار الشــهادات الطوعيــة ومعاوضــة التنــوع
البيولوجــي ،ملواجهــة تحديــات مــن قبيــل اإلنصــاف والفعاليــة (عــى ســبيل املثــال :ح ،خ ،م غ ح ،ش أ م م ،م م ،م ع) {بــاء .}1
•تقليــل االســتهالك (وذلــك مثـاً بتشــجيع تقديــم املعلومــات إىل املســتهلك لتقليــل االســتهالك املفــرط والهــدر ،واســتخدام السياســات العامــة
واللوائــح التنظيميــة واســتيعاب اآلثــار البيئيــة) (عــى ســبيل املثــال :ح ،خ ،م غ ح) {بــاء  ،4جيــم .}2
•إنشاء وتحسني مناذج سلسلة التوريد لتقليل األثر عىل الطبيعة {دال .}3
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التفاعل عرب النطاق املكاين

50

وطني

األصول
البرشية املنشأ

املحركات املبارشة
املحركاتالطبيعية
املحركات
البرشية املنشأ

املؤسسات والحوكمة
واملحركات غري املبارشة
األخرى

اإلسهامات التي
تقدمها الطبيعة للبرش
سلع وخدمات النظام
هبات الطبيعة

الطبيعة
التنوعالبيولوجيوال ُنظماإليكولوجية
أ ُم ّنا األرض
نُظم الحياة
القيم الذاتية

محيل

الجدول م ق س

نوعية الحياة الطيبة
الرفاه البرشي
العيش يف وئام مع الطبيعة
الحياة الطيبة يف توازن ووئام مع
أمنا األرض

التغري مع مرور الوقت
ُّ
خط األساس  -االتجاهات  -السيناريوهات
A

1

)Source: Díaz et al. (2015

اإلطار املفاهيمي للمنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم

ويتفاوت مدى مالءمة وجدوى ال ُنهج املختلفة باختالف املكان والنظام وعملية اتخاذ القرار والنطاق .وقامئة اإلجراءات واملسارات الواردة أدناه توضيحية وليست
حرصية ،وتستخدم أمثلة من تقرير التقييم.

الشكل  -1Aاإلطار املفاهيمي للمنرب الحكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية هو منوذج مبسط جداً للتفاعالت املعقدة بني العامل
الطبيعي واملجتمعات البرشية .ويتعرف النموذج عىل العنارص
الرئيسية (الصناديق داخل اإلطار املحدد باللون الرمادي) ،إىل جانب
تفاعالتها (األسهم داخل اإلطار الرئييس) ،األكرث صلة بهدف املنرب.
”الطبيعة“ و ”اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة للبرش“ و ”نوعية
الحياة الجيدة“ (املشار إليها بعناوين عريضة بالخط األسود واملع َّرفة
يف كل صندوق مقابل لها) هي فئات شاملة ُحددت بوصفها ذات
مغزى وأهمية لجميع أصحاب املصلحة املشاركني يف املنرب أثناء
عملية تشاركية ،وتشمل تخصصات مختلفة يف العلوم الطبيعية

واالجتامعية والعلوم اإلنسانية وغريها من النظم املعرفية ،مثل النظم
الخاصة بالشعوب األصلية واملجتمعات املحلية .وتشري العناوين
الفرعية الخرضاء إىل املفاهيم العلمية ،أما العناوين الزرقاء فهي
املفاهيم الناشئة من النظم املعرفية األخرى .وتشري األسهم املرسومة
بخط متصل يف اللوحة الرئيسية إىل التأثري بني العنارص ،يف حني تشري
األسهم املرسومة بخط متقطع إىل الصالت املعرتف بأهميتها ،ولكنها
ال متثل الرتكيز الرئييس للمنرب .أما األسهم امللونة الغليظة تحت اإلطار
الرئييس وإىل اليمني فتشري إىل نطاقي الزمان واملكان عىل التوايل.
وتم قبول هذا اإلطار املفاهيمي يف االجتامع العام يف املقرر م ح
د ،4/-2وأحاط االجتامع العام علامً بالتحديث الذي قُدم يف الوثيقة
 IPBES/5/INF/24ويف املقرر م ح د .1/-5وميكن االطالع عىل
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مزيد من التفاصيل واألمثلة للمفاهيم التي يعرفها اإلطار يف مرسد
املصطلحات الوارد يف الفصل .1
وتشري ”الطبيعة“ يف سياق املنرب إىل العامل الطبيعي مع الرتكيز
عىل التنوع البيولوجي .ويف سياق العلم تشمل الطبيعة فئات مثل
التنوع البيولوجي وال ُنظم اإليكولوجية وأداء النظم اإليكولوجية
والتطور واملحيط الحيوي والرتاث التطوري املشرتك للبرشية
والتنوع البيولوجي-الثقايف .ويف سياق نُظم املعرفة األخرى تشمل
الطبيعة فئات مثل أ ُم ّنا األرض ونُظم الحياة .أما املكونات األخرى
للطبيعة ،مثل طبقات املياه الجوفية العميقة واالحتياطيات املعدنية
واألحفورية والطاقة الهوائية والشمسية والحرارية األرضية واملوجية
فهي ال تدخل ضمن تركيز املنرب الحكومي الدويل .وتسهم الطبيعة يف
املجتمعات من خالل اإلسهامات التي تقدمها للبرش.

وتشري ”إسهامات الطبيعة للناس“ إىل جميع املنافع التي تحصل عليها
اإلنسانية من الطبيعة .وتدخل يف هذه الفئة سلع ال ُنظم اإليكولوجية
وخدماتها مع أخذها يف االعتبار منفصلة أو مجتمعة .ويف سياق نُظم
املعرفة األخرى ،تشري هبات الطبيعة واملفاهيم املامثلة إىل منافع
الطبيعة التي يستمد منها الناس نوعية حياة طيبة .وتدخل يف هذه
الفئة العريضة أيضاً جوانب الطبيعة التي قد تكون سلبية للناس
(األرضار) ،مثل اآلفات أو العوامل الـ ُممرضة أو الضواري.
وتشري اإلسهامات التنظيمية التي تقدمها الطبيعة للناس إىل الجوانب
الوظيفية والهيكلية الكائنات والنظم اإليكولوجية التي تعدل الظروف
البيئية التي يعيشها األشخاص و/أو التي تعمل عىل استدامة و/أو
تنظيم إنتاج اإلسهامات املادية وغري املادية .فعىل سبيل املثال ،تشمل
هذه اإلسهامات تنقية املياه ،وتنظيم املناخ وتنظيم تعرية الرتبة.
وتشري اإلسهامات املادية التي تقدمها الطبيعة للناس إىل املواد
أو األشياء أو العنارص املادية األخرى املستمدة من الطبيعة والتي
تعمل عىل استدامة البقاء املادي للبرش والبنى التحتية (أي الهياكل
واملرافق املادية والتنظيمية األساسية مثل املباين والطرق إمدادات
وإمدادات الطاقة) الالزمة لعمل أي مجتمع أو مؤسسة .وهذه
تستهلك عادة مادياً يف سياق التمتع أو اإلحساس بها ،كام هو الحال
عندما تتحول النباتات أو الحيوانات إىل غذاء أو طاقة أو مواد
تستخدم ألغراض املأوى أو الزينة.
وتشري اإلسهامات غري املادية التي تقدمها الطبيعة للناس إىل
اإلسهامات التي تقدمها الطبيعة لنوعية حياة الناس من الناحية
الذاتية أو النفسية وما يختربونه منها فردياً أو جامعياً .والكيانات

وتشري ”محركات التغيري“ إىل جميع تلك العوامل الخارجية التي
تؤثر عىل الطبيعة واألصول البرشية املنشأ واإلسهامات التي تقدمها
الطبيعة للناس ولنوعية الحياة الطبية .وهي تشمل املؤسسات ونُظم
الحوكمة وغري ذلك من املح ِّركات غري املبارشة واملحركات املبارشة
(الطبيعية والبرشية املنشأ عىل حد سواء).
أما ”املؤسسات ونُظم الحوكمة واملحركات غري املبارشة األخرى“
فهي طرق تنظيم املجتمعات نفسها وما ينتج عن ذلك من تأثريات
للتغي البيئي غري أنها ناشئة
عىل مكونات أخرى .وهي أسباب كامنة ُّ
خارج النظام اإليكولوجي املعني .وهي تعترب روافع أساسية لصنع
القرار بفضل دورها املركزي ،الذي يؤثر عىل جميع جوانب عالقات
اإلنسان مع الطبيعة .ويشمل مصطلح ”املؤسسات“ جميع التفاعالت
الرسمية وغري الرسمية بني أصحاب املصلحة والهياكل االجتامعية
التي تح ِّدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها ،وكيفية مامرسة السلطة،
وكيفية توزيع املسؤوليات .وتح ِّدد املؤسسات ،بدرجات مختلفة،
إمكانية الوصول إىل عنارص الطبيعة واألصول البرشية املنشأ ومنافعها
للناس والتحكم يف تلك العنارص واملنافع وتخصيصها وتوزيعها .من
أمثلة املؤسسات نُظم ملكية األرايض وحقوق الحصول عليها (مثال
ذلك الحقوق العامة وحقوق املمتلكات العامة املشرتكة والحقوق
الخاصة) ،والرتتيبات الترشيعية ،واملعاهدات ،والقواعد واملعايري
االجتامعية غري الرسمية ،مبا يف ذلك ما ينشأ منها من نظم معارف
الشعوب األصلية واملحلية ،واألنظمة العاملية مثل اتفاقات مكافحة
استنفاد األوزون يف السرتاتوسفري أو حامية أنواع الحيوانات والنباتات
الربية امله َّددة باالنقراض .وتؤدي السياسات االقتصادية مبا يف ذلك
االقتصاد الكيل ،والسياسات املالية أو النقدية أو الزراعية دورا ً مهامً
يف التأثري عىل قرارات الناس وسلوكهم وطرق تواصلهم مع الطبيعة
بحثاً عن املنافع .ولكن كثريا ً من محركات السلوك والتفضيالت
تعب عن وجهات نظر مختلفة بشأن نوعية الحياة
اإلنسانية التي ِّ
الطيبة متارس تأثريها يف كثري من األحيان خارج نظام السوق.
”املحركات املبارشة“ ،الطبيعية منها والبرشية املنشأ ،تؤثر عىل
الطبيعة بصورة مبارشة .و”املحركات الطبيعية“ هي املحركات
التي ال تنشأ نتيجة النشاط اإلنساين وتقع خارج سيطرة اإلنسان.
وتشمل هذه املحركات الزالزل واالنفجارات الربكانية وأمواج
تسونامي وأحداث الطقس البالغة الشدة أو املتصلة باملحيطات مثل
الجفاف الطويل األمد أو فرتات الربد واألعاصري الحلزونية املدارية
والفيضانات ،وتيارات النينيو والنينيا من التذبذب الجنويب وأحداث
املد والجزر الحادة .واملحركات املبارشة البرشية املنشأ هي املحركات
التي تنشأ عن قرارات اإلنسان ،أي عن املؤسسات ونُظم الحوكمة
وغريها من املحركات غري املبارشة .وتشمل املحركات البرشية املنشأ
تحول املوئل مثل تدهور األرايض واملوائل املائية وإزالة الغابات
وتغي املناخ وتلوث
وإعادة غرس الغابات واستغالل األنواع الربية ُّ
الرتبة والهواء واملاء وإدخال أنواع جديدة .وميكن لبعض هذه
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وتشري ”األصول البرشية املنشأ“ إىل البنى التحتية العمرانية
واملرافق الصحية واملعرفة (مبا يف ذلك نُظم املعرفة األصلية واملحلية
واملعرفة التقنية أو العلمية ،وكذلك التعليم الرسمي وغري الرسمي)
والتكنولوجيا (وتشمل األشياء واإلجراءات املادية عىل حد سواء)
واألصول املالية ،بني أمور أخرى .وأبرزت األصول البرشية املنشأ
للتأكيد عىل أن الحياة الطيبة تتحقق من خالل اشرتاك الطبيعة
واملجتمعات يف إنتاج الفوائد.

التي تقدم هذه اإلسهامات غري املادية ميكن أن تستهلك مادياً خالل
العملية (مثل الحيوانات التي تستخدم لطقوس الصيد التقليدية أو
أنشطته الرتويحية) أو ال تخضع لالستهالك (مثل األشجار أو النظم
اإليكولوجية الفردية بوصفها مصادر لإللهام).
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املحركات ،مثل التلوث ،أن تؤثر تأثريا ً سلبياً عىل الطبيعة؛ وميكن
أن ينطوي بعضها اآلخر ،كام يف حالة ترميم املوئل ،أو إدخال عدو
طبيعي ملكافحة األنواع الغازية ،عىل آثار إيجابية.
أما نوعية الحياة الطيبة فهي تحقيق حياة إنسانية مكتملة ،وهي
فكرة تتباين تبايناً شديدا ً بني املجتمعات املختلفة وبني املجموعات
داخل املجتمع الواحد .وهي حالة األفراد واملجموعات اإلنسانية
اعتامدا ً عىل سياق بعينه ،وتشمل الحصول عىل الغذاء واملاء
والطاقة وأمن املعيشة ،وكذلك الصحة والعالقات االجتامعية الجيدة
واإلنصاف واألمن والهوية الثقافية وحرية االختيار والفعل .ومن
جميع وجهات النظر تقريباً تتسم نوعية الحياة الطيبة بأنها متعددة
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األبعاد وتشمل مكونات مادية وكذلك مكونات غري مادية وروحانية.
ولكن ما تنطوي عليه نوعية الحياة الطيبة يتوقف إىل حد كبري
عىل املكان والزمان والثقافة ،حيث تعتنق املجتمعات املختلفة آرا ًء
مختلفة بشأن عالقاتها بالطبيعة وتعلِّق درجات مختلفة من األهمية
عىل الحقوق الجامعية مقابل الحقوق الفردية ،وعىل امليدان املادي
مقابل امليدان الروحي ،وعىل القيم الذاتية مقابل القيم العملية،
وعىل الحارض مقابل املايض أو املستقبل .ومفهوم الرفاه اإلنساين
املستخدم يف كثري من املجتمعات الغربية وصوره البديلة ،وكذلك
مفاهيم العيش يف انسجام مع الطبيعة والعيش بصورة طيبة يف حالة
توازن ووئام مع أمنا األرض هي أمثلة لوجهات النظر املتبعة إزاء
نوعية الحياة الطيبة.
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التذييل الثاين

اإلبالغ عن درجة الثقة
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تزداد الثقة كلام اقرتبنا من الزاوية العلوية اليرسى عىل نحو ما يفيد به تزايد مستوى التظليل .املصدر :املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.)15( 2016 ،

يف هذا التقييم تستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئييس إىل كمية
األدلة وجودتها ومدى االتفاق بشأنها (الشكل م ق س -ألف .)2
وتتضمن األدل ُة البيانات والنظريات والنامذج ورأي الخرباء .وتوثق
تفاصيل النهج يف املذكرة من األمانة بشأن املعلومات عن العمل
املتعلق بدليل إنتاج التقييامت (.)IPBES/6/INF/17
واملصطلحات املوجزة التي تصف األدلة هي عىل النحو التايل:
ال خالف عليه :يوجد تحليل وصفي شامل أو غريه من
التوليفات أو الدراسات املستقلة املتعددة التي تتوافق.
( )15املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
( :)2016املوجز الخاص مبقرري السياسات لتقرير التقييم الصادر عن املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات
يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية .س.ج .بوتس،
وف.ل .إمرباتريز-فونسيكا ،وهـ.ت .نغو ،وج.ك .بيساميجر ،وت.د .بريز ،ول.ف .ديكس ،ول.أ .غاريبالدي ،ور.
هيل ،وج .سيتيل ،وأ.ج .فانربغن ،وم.أ .أيزن ،وس.أ .كاننغهام ،وك .إيرديل ،وب.م .فرايتاس ،ون.غاالي ،وب.ج.
كيفان ،وأ .كوفاكس-هوستيانسيك ،وب.ك .كوابونغ ،وج .يل ،وش .يل ،ود.ج .مارتنز ،وج .نيتس-بارا ،وج.س.
بيتيس ،ور .رادر ،وب.ف .فيانا (محررون) .أمانة املنرب الحكومي الدويل يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،بون ،أملانيا 36 .صفحة).

مسلم به لكنه ناقص :يوجد اتفاق عام رغم أنه ال يوجد سوى
عدد محدود من الدراسات؛ ال وجود لدراسة تجميعية شاملة
و/أو أن الدراسات املوجودة تتناول املسألة بصورة غري دقيقة.
غري قطعي :تُوجد دراسات مستقلة متعددة ولكن النتائج ال
تتوافق.
غري محسوم :توجد أدلة محدودة ،مع التسليم بوجود ثغرات
معرفية كربى.
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الجدول م ق س

A
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منوذج األطر األربعة لإلبالغ النوعي عن الثقة.
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التذييل الثالث
الثغرات املعرفية

يف سياق التقييم تم التعرف عىل بعض االحتياجات الرئيسية من املعلومات .انظر مرشوع الجدول الوارد يف التذييل الرابع.
البيانات ،وقوائم الجرد ،والرصد ،بشأن طبيعة التغيري ومحركاته
الثغرات بشأن املناطق األحيائية ووحدات التحليل
الثغرات التصنيفية
الثغرات املتصلة بإسهامات الطبيعة للبرش
حلقات الوصل بني الطبيعة وإسهامات الطبيعة للبرش واملحركات يف صدد الغايات واألهداف
السيناريوهات املتكاملة ودراسات وضع النامذج
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ال ُنهج السياساتية املمكنة
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الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
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التذييل الرابع

مرشوع جدول الثغرات املعرفية

إخالء مسؤولية :أعد خرباء التقييم العاملي هذا الجدول للثغرات املعرفية وتم تقدميه إىل فريق عامل أنشأه االجتامع العام يف دورته السابعة ونظر فيه هذا الفريق العامل .ومل يوافق االجتامع العام عىل
هذا الجدول يف إطار املوجز الخاص مبقرري السياسات .ولذلك تم إدراجه يف شكل مرشوع ،مام ال يعني موافقة الفريق العامل أو االجتامع العام عليه.

القطاع

الثغرات املعرفية (يف البيانات واملؤرشات وقوائم الجرد والسيناريوهات)
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ثغرات بشأن املجموعات
األحيائية ووحدات التحليل

•قوائــم جــرد بشــأن ال ُنظــم اإليكولوجيــة التــي مل تخضــع لدراســة كافيــة :امليــاه العذبــة ومنطقــة القطــب الشــايل والبحار/املحيطــات وقــاع
البحــار واألرايض الرطبــة
•قوائم جرد بشأن الرتبة وبيئات القاع واملياه العذبة ،واآلثار عىل وظائف ال ُنظم اإليكولوجية

الثغرات التصنيفية

•البيانــات األساســية عــن كثــر مــن الفئــات التصنيفيــة (ال ي ـزال  86يف املائــة مــن األنــواع املوجــودة عــى ســطح األرض و 91يف املائــة مــن
األنــواع يف املحيطــات بــدون وصــف)
•مخاطــر االنقـراض واتجاهــات أعــداد العشــائر للمجموعــات التصنيفيــة التاليــة :الحـرات ،واألنــواع الفطريــة ،واألنــواع امليكروبيــة (الكائنــات
الدقيقــة) والطفيليات
•بيانات بشأن التنوع الجيني وحالة حفظ سالالت النباتات والحيوانات املستزرعة واملستأنسة

الثغرات املتصلة بإسهامات
الطبيعة إىل البرش

•بيانات عن حالة األنواع وإسهامات الطبيعة إىل البرش املتصلة بوظائف محددة لل ُنظم اإليكولوجية
•مؤرشات منهجية لإلبالغ عن حالة واتجاهات فئات إسهامات الطبيعة إىل البرش
•بيانــات عــن آثــار ومــدى إســهامات الطبيعــة إىل البــر عــى نوعيــة الحيــاة ،حســب مجموعــات املســتعملني الرئيســية (ليــس هنــاك أيضـاً
تصنيــف منوذجــي متفــق عليــه بشــأن مجموعــات املســتعملني الرئيســية)
•بيانات بشأن العالقات املتبادلة بني املساواة بني الجنسني والطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل البرش
•بيانــات ومعلومــات عــن إســهام الطبيعــة  :10تنظيــم الكائنــات الضــارة والعمليــات البيولوجيــة (عشــائر ناقــات األمـراض واألمـراض املحمولــة
بالنواقــل) والتداخــل مــع الســكان املعرضــن وتفاعــات ال ُنظــم اإليكولوجية
•بيانات ومعلومات عن إسهام الطبيعة  :9دور إسهامات الطبيعة إىل البرش يف تخفيف أو تقليل التعرض للكوارث الطبيعية

(  )16هذه القامئة ليست قامئة حرصية بالثغرات املعرفية يف التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
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موجز لواضعي السياسات

البيانات ،وقوائم الجرد،
والرصد ،بشأن طبيعة التغيري
ومحركاته

•بيانــات بشــأن عمليــات النظــم اإليكولوجيــة (مبــا يف ذلــك معــدالت التغيــر) التــي تدعــم إســهامات الطبيعــة إىل البــر وصحــة النظــم
اإليكولوجيــة
•بيانات متج ِّمعة من رصد حالة ال ُنظم اإليكولوجية (ومتثلها عموماً أقل من متثيل نطاق ال ُنظم اإليكولوجية)
املتغية بني الكائنات الحيّة واملجموعات التصنيفية
•بيانات بشأن التفاعالت ِّ
•آثــار تزايــد ثــاين أكســيد الكربــون عــى مجمــوع صــايف اإلنتــاج األ َّويل لل ُنظــم البحريــة وعواقــب هــذه الزيــادة عــى وظيفــة النظــام
اإليكولوجــي وإســهامات الطبيعــة إىل البــر.
•توليفات لتوضيح كيفية عمل اآلثار البرشية عىل سامت الكائنات واألمناط العاملية واالتجاهات يف الرتكيب الجيني.
•بيانات بشأن مخاطر االنقراض واتجاهات أعداد العشائر وخاصة بالنسبة للحرشات والطفيليات واألنواع الفطرية وامليكروبية
•مؤرشات عن املدى العاملي للتجانس األحيايئ وعواقبه ،مبا يف ذلك التجانس الجيني
•مجموعــات بيانــات مكانيــة عامليــة بشــأن التهديــدات الرئيســية ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال بيانــات عــن أمنــاط كثافــة االســتغالل غــر
املســتدام لألنــواع وال ُنظــم اإليكولوجيــة
•فهــم أكــر شــموالً لطريقــة تأثــر التغـ ُّـرات الناجمــة بفعــل اإلنســان يف أي فئــة مــن فئــات املتغـ ِّـر الجوهــري يف التنــوع البيولوجــي (مثــل
هيــكل النظــام اإليكولوجــي) عــى غريهــا مــن الفئــات (مثــل الرتكيبــة املجتمعيــة) وعــى إســهامات الطبيعــة إىل البــر
•ثغــرات البيانــات يف قوائــم الجــرد الرئيســية :قاعــدة البيانــات العامليــة للمناطــق املحميــة ،وقاعــدة البيانــات العامليــة ملناطــق التنــوع
البيولوجــي الرئيســية ( ،)™World Database of Key Biodiversity Areasوالقوائــم الحمــراء باألنــواع وال ُنظــم اإليكولوجيــة املهــددة،
واملرفــق العاملــي ملعلومــات التنــوع البيولوجــي
•رصد أنواع كثرية مدرجة يف اتفاقية االتجار الدويل بأنواع الحيوانات والنباتات ال ّربية املهددة باالنقراض
•رصد اآلثار الطويلة األجل للنفايات امللقاة ،وخاصة املواد املشعة واملواد البالستيكية
•بيانات عن آثار الحروب والنزاعات عىل الطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل البرش

تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

القطاع

الثغرات املعرفية (يف البيانات واملؤرشات وقوائم الجرد والسيناريوهات)
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حلقات الوصل بني الطبيعة
وإسهامات الطبيعة إىل البرش
واملحركات يف صدد الغايات
واألهداف

•فهــم طريقــة إســهام الطبيعــة يف إح ـراز الغايــات (العالقــات اإليجابيــة والســلبية بــن الطبيعــة والغايات/األهــداف مثــل أهــداف التنميــة
املســتدامة)
•البيانــات املص َّنفــة بشــأن اآلثــار التــي متارســها الطبيعــة عــى نوعيــة الحيــاة الجيــدة ،وخاصــة عــر املناطــق واملجتمعــات ونُظــم الحوكمــة
وال ُنظــم اإليكولوجيــة
•الحاجــة إىل مــؤرشات بشــأن بعــض أهــداف التنميــة املســتدامة وأهــداف آيتــي للتنــوع البيولوجــي (عــى ســبيل املثــال ،الهــدف  15مــن
أهــداف آيتــي بشــأن قــدرة ال ُنظــم اإليكولوجيــة عــى الصمــود ومســاهمة الطبيعــة يف مخزونــات الكربــون والهــدف  18بشــأن تكامــل
املعــارف التقليديــة واملشــاركة الفعالــة للشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة)
•تحســن البيانــات الكميــة لتقييــم أهــداف التنميــة املســتدامة وأهــداف آيتــي يف حــاالت هيمنــة املــؤرشات النوعيــة ( 9غايــات مــن الغايــات
األربــع واألربعــن مبوجــب أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تــم اســتعراضها)
•بيانات عن الفوائد املتحققة والصحة العقلية البرشية نتيجة التعرض للبيئات الطبيعية
•مؤرشات توضح عدم تجانس الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

السيناريوهات املتكاملة
ودراسات وضع النامذج

•ســيناريوهات اجتامعيــة اقتصاديــة إقليميــة وعامليــة تبحــث رصاحــة يف املعــارف واآلراء واملنظــورات لــدى الشــعوب األصليــة واملجتمعــات
املحليــة
•ســيناريوهات اجتامعيــة اقتصاديــة إقليميــة وعامليــة توضــع فيــا يتصــل بالشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة واملؤسســات املرتبطــة
بهــا وبالتعــاون معهــا
•بيانــات كميــة توضــح كيفيــة تفاعــل الطبيعــة وإســهاماتها إىل البــر ونوعيــة الحيــاة الجيــدة وتغريهــا مــع مــرور الوقــت عــى مختلــف
املســارات
•سيناريوهات مستقبل التنوع البيولوجي التي تحدِّد كمياً الفوائد املشرتكة املحتملة املتصلة بإسهامات الطبيعة إىل البرش
•سيناريوهات بشأن الفوائد غري املادية للبرش مقارنة بالفوائد املادية والفوائد التنظيمية
•ســيناريوهات متكاملــة عــن املناطــق التــي يُنتظــر أن تعــاين مــن آثــار هامــة وتحــوالت ممكنــة يف ال ُنظــم (مثــل منطقــة القطــب الشــايل
واملناطــق شــبه القاحلــة والجــزر الصغــرة)
•معارف بشأن التفاعل والتعقيبات املرتدة واالمتدادات بني املناطق يف إطار السيناريوهات العاملية للمستقبل
•تقييم إسهامات الطبيعة إىل البرش عرب األمناط العامة للسيناريوهات باملعارف املحكمة والتقديرات الكمية

ال ُنهج السياساتية املمكنة

•بيانات لتحليل فعالية خيارات وتدخالت سياساتية كثرية ،مبا يف ذلك:
أ) بيانــات عــن الفعاليــة املقارنــة ملختلــف آليــات الحفــظ القامئــة عــى أســاس املناطــق (مثــل املناطــق املحميــة ،وتدابــر الحفــظ الفعالــة
األخــرى القامئــة عــى أســاس املناطــق) يف حفــظ الطبيعــة وإســهامات الطبيعــة إىل البــر واملســاهمة يف نوعيــة الحيــاة الجيــدة
ب) مؤرشات الفعالية ملختلف منهجيات اإلصالح ومؤرشات لتقييم التقدم املحرز يف اإلصالح مع مرور الوقت (مبا يف ذلك القيم)
ج) بيانات عن الفعالية املقارنة ملختلف عمليات الوصول وتقاسم الفوائد لكفالة اإلنصاف والعدالة
د) تحسني البيانات بشأن نطاق وأشكال االتجار باألنواع الربية وأثره عىل الطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل البرش
هـ) بيانات عن الفعالية املقارنة ملختلف مناذج التوفيق بني الطاقة األحيائية وحفظ التنوع البيولوجي
و) بيانــات عــن فعاليــة مختلــف مخططــات ومنــاذج املدفوعــات مقابــل خدمــات ال ُنظــم اإليكولوجيــة ،وخاصــة املعاوضــات التــي تنشــأ بــن
األهــداف السياســاتية وتكامــل القيــم املتعــددة يف املدفوعــات مقابــل خدمــات ال ُنظــم اإليكولوجيــة ،والبيانــات بشــأن مالمــح املشــاركني
يف املدفوعــات مقابــل خدمــات ال ُنظــم اإليكولوجيــة والرصــد الطويــل األجــل لآلثــار العالقيــة والســلوكية للمشــاركة
ز) بيانات عن الفعالية املقارنة ملختلف مناذج الحوكمة البحرية املتصلة بالحفظ
•بيانات عن مدى مشاركة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف الحوكمة البيئية
•مؤرشات عن آثار اإلعانات واالتجاهات الضارة بيئياً وفعالية إزالتها عىل الصعيد العاملي
•بيانات بشأن مجاالت عدم اليقني يف تطبيق مبدأ التحوط
•بيانات عن رصد فعالية السياسة العامة لتكييف وتعديل السياسات وتبادل الدروس
•بيانــات عــن أثــر تعبئــة املــوارد ،باســتخدام أســاليب محكمــة لتقييــم الربامــج (عــى ســبيل املثــال ،أمثلــة النجــاح يف اســتعامل التمويــل مبــا
يف ذلــك آثــار متويــل املتربعــن ألعــال الحفــظ وآثــار املشــاريع املحــددة لتمويــل التنــوع البيولوجــي)
تغي املناخ عىل نُظم الحوكمة البحرية والساحلية
•بيانات عن أثر ُّ
•بيانات عن آثار تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات
•تحسني البيانات لصياغة معايري جيدة للتنوع البيولوجي ومعايري بيئية جيدة

الشعوب األصلية واملجتمعات
املحلية

•أســاليب متفــق عليهــا لتمكــن العمليــات املنهجيــة لتوليــد املعــارف وجمعهــا وتوليفهــا يف صــدد معــارف الشــعوب األصليــة واملجتمعــات
املحليــة (ألغ ـراض التقييــات ويف مجــاالت أخــرى) ومشــاركة الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة يف هــذه العمليــة
•تجميع معارف الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بشأن حالة الطبيعة واالتجاهات السائدة فيها
•بيانــات لتقييــم كيفيــة تأثــر التقــدم املحــرز يف إنجــاز األهــداف والغايــات عــى الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،ســواء كانــت
التأث ـرات إيجابيــة أو ســلبية
•اتجاهــات فيــا يتصــل بالحالــة االجتامعيــة االقتصاديــة للشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة (عــى ســبيل املثــال ،مالحظــة االفتقــار إىل
متايُّــز املعلومــات يف اإلحصــاءات املج َّمعــة)
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موجز لواضعي السياسات

املنرب الحكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ()IPBES

هو الهيئة الحكومية الدولية التي تقيم حالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،استجابة لطلبات من الحكومات ،والقطاع الخاص ،واملجتمع املدين.
تتمثل مهمة املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ( )IPBESيف تعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات يف
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بغرض حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه املستدام ،ورفاهية اإلنسان عىل املدى الطويل ،والتنمية املستدامة.
الجدير بالذكر أن املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ( )IPBESلديه ترتيب رشاكة تعاونية مع كل من برنامج
األمم املتحدة للبيئة ،واليونسكو ،ومنظمة األغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ .وتستضيف الحكومة األملانية ،الكائن مقرها يف حرم األمم املتحدة يف مدينة بون
بأملانيا أمانته.
يشارك العلامء من جميع أنحاء العامل يف أعامل املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات
يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ( )IPBESعىل أساس تطوعي.
ويتم ترشيحهم من قبل حكوماتهم أو منظامتهم ،ثم يتم اختيارهم من قبل فريق الخرباء
املتعدد التخصصات التابع للمنرب .ويشكل استعراض األقران مكونًا رئيسيًا من أعامل املنرب
لضامن انعكاس مجموعة من اآلراء يف عمله ،واكتامل العمل وفقًا ألعىل املعايري العلمية.
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