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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات يف جمال 

 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 
 *من جدول األعمال املؤقت )ب( 6البند 

التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع 
التقييم  البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي:

 اإلقليمي ودون اإلقليمي لألمريكتني

لتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اموجز 
 اخلاص مبقرري السياسات لألمريكتني

 مذكرة من األمانة

، وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 3/1-د.ح.ممن اجلزء الثالث من املقرر  2يف الفقرة  -1
على إجراء أربعة تقييمات إقليمية ودون )املنرب(  ي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات يف جمال التنوع البيولوج

أفريقيا، واألمريكتني، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأورواب وآسيا يف إقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
ات اخلاصة إبعداد نواتج املنرب الواردة ، وفقاً لإلجراء(‘‘التقييمات اإلقليمية’’الوسطى )يشار إليها فيما يلي ابسم 

 ودون اإلقليمية اإلقليمية للتقييمات العام النطاق بتحديد التقرير املتعلق، و 3/3-د.ح.مملقرر ابيف املرفق األول 
والتقارير املتعلقة  ،3/1-د.ح.م مقررلل الثالث املرفق يف الوارد اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي للتنوع

 بتحديد نطاق كل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة )املقرر م.ح.د-1/3، املرفقات من الرابع إىل السابع(.
وموجزاهتا التنفيذية، وموجزاً  مستقلةواستجابة للمقرر، أعد فريق من اخلرباء جمموعة مؤلفة من ستة فصول  -2

 .يمات اإلقليمية، وفقاً لإلجراءات اخلاصة إبعداد نواتج املنربخاصاً مبقرري السياسات، لكل تقييم من التقي
لتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع اخلاص مبقرري السياسات لوجز املهذه املذكرة  ويرد يف مرفق -3

 املستقلةالفصول الستة  يستند إىلالذي  )ب((، 2)الناتج  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتني
سُيدعى االجتماع إىل اعتماد املوجز ويف الدورة السادسة لالجتماع العام،  .(IPBES/6/INF/4)وجزاهتا التنفيذية وم

إىل قبول فصول التقييم، اليت سيتم تنقيحها عقب الدورة السادسة،  أيضاً اخلاص مبقرري السياسات. وسُيدعى 
 .ته املوافق عليهاهبدف ضمان االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات بصيغ

                                                      
*  IPBES/6/1. 

 ةمنظم
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 املرفق
اخلاص مبقرري لتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتني تقرير اموجز 

والصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات السياسات 
 النظم اإليكولوجية

 املؤلفون:
 وماراي إيلينا زكاغنيين ،الربازيل(انئبة للرئيس، )اس شسيوكريستياان سيماو  ،كندا(رئيس،  انئب للجيك رايس )

 ؛(، انئبة للرئيس)األرجنتني
الوالايت املتحدة /وكريستوفر ب. أندرسون )األرجنتني)املنرب( واناتليا فالديراما )املنرب( يتان غ-بيدوايموريسيو 

 ابريز-كافندرانني  ي( ومرسيدس بوستامانيت )الربازيل( وجوزيلنداني/أرويو )شيلي . ك.األمريكية( وماري ت
خاميي ريكاردو و  سيوهبان فينيسي )الوالايت املتحدة(و  دي ليون )املكسيك(-دايزوأنتونيو  )الوالايت املتحدة(

حدة( وبرانل هيلمر )الوالايت املته.  نيلآيو  كيشا غارسيا )ترينيداد وتوابغو(و  أملانيا(/ماركيز )كولومبيا-غارسيا
وفانيسا رودريغيز أوسوان  وميتو )الربازيل(. أاين كالت )الوالايت املتحدة( وجان باهرييرا )كوستاريكا( وبر 

)الوالايت املتحدة( وجولياان سامبايو وستيفن شيل الوالايت املتحدة( وفابيو ر. سكارانو )الربازيل( /)بوليفيا
 .(1)فاريناسي )الربازيل(

 :ند إيراد إشارة للموجزع املرجع املقرتح
موجز (: 2018املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )

 التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتني اخلاص مبقرري السياسات
 .ج الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ملنرب احلكوميالصادر عن او 

 ،أرويو . ك.ت .م ،ب. أندرسون .ك، فالديراما. ن ،يتانغ-بيدواي. م، زكاغنيين .إ .مسيشاس،  .س. ك، رايس
ه.  .آ ،غارسيا. ك ،ماركيز-غارسيا .ر .خ، نيسي. فيس، دي ليون-أ. دايز، ابريز-كافندر  .ج ،بوستامانيت .م

 .س .ج، س. شيل ،ر. سكارانو .ف ،رودريغيز أوسوان .ف ،وميتو. أب .ج ،كالت  .ب ،هرييرا .ب ،هيلمر
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم )حمررون(. أمانة  فاريناسي

 . ] [ صفحة.، بون، أملانيااإليكولوجية

 هذا التقييم: إلعدادالذين قدموا التوجيه  اإلدارةة أعضاء جلن
دييجو و رودريغو ميديلني )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(؛ و  ،كارلوس جويلو  ،فلويد هومرو  ،برجييت اببتيست

 روبرت واتسون )املكتب(.و  سبنسر توماسو  ،ابتشيكو
  

                                                      
حال تعددها؛ ويوَرد بعد خط مائل  قوسني، بلد اجلنسية أو بلدان اجلنسية مفروقة بفاصلة يفأُورَِدت أمساء املؤلفني يليها، بني   (1)

اسم البلد الذي ينتمون إليه إذا كانت خمتلفًا عن بلد اجلنسية، أو اسم منظمتهم إذا كانوا ينتمون إىل منظمة دولية، على النحو 
هة االنتماء(. وترد أمساء البلدان أو املنظمات اليت رشحت هؤالء اخلرباء على التايل: اسم اخلبري )اجلنسية األوىل، اجلنسية الثانية/ج

 .املوقع الشبكي للمنرب
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 الرسائل الرئيسية

 (2)ونوعية احلياة إسهامات الطبيعة للبشر - ألف

 ملتوسطمقارنة اب البشريف نوعية حياة  أكثر قدرة بكثري على اإلسهامطبيعة باألمريكتان  تتمتع -1 ألف
 لىالقائمة ع املواد إنتاج على العاملية اإليكولوجية النظم قدرة من يف املائة 40 على األمريكتان وحتتوي .العاملي
من  يف املائة 13 تضم إالكها، ولكنها ال استهال  من انويةالث املنتجات واستيعاب البشر يستهلكها اليت الطبيعة

املوارد اليت توفرها الطبيعة للفرد الواحد يف األمريكتني مبقدار ثالثة ، تزيد ذه القدراتونتيجة هلجمموع سكان العامل. 
األمن الغذائي حتقيق يف طرق أساسية بهذه املوارد وتسهم  عادي. املوارد املتاحة ملواطن عاملي عن متوسط أضعاف

نوعية اهلواء حتسني غري مادية مثل التلقيح وتنظيم املناخ و  إسهامات، وكذلك يف توفري واألمن املائي وأمن الطاقة
 والصحة البدنية والعقلية واالستمرارية الثقافية.

الر تريليون دو  24.3يف األمريكتني  للبشرالطبيعة الربية  إلسهاماتتبلغ القيمة االقتصادية  -2 ألف
البلدان ذات أكرب مساحة من األراضي  تستأثرو   للمنطقة.اإلمجايلاحمللي  الناتج، أي ما يعادل يف السنةأمريكي 

يف على قيم للهكتار يف السنة. وحتدث هذه االختالفات تستأثر أبكرب القيم، يف حني أن بعض الدول اجلزرية أب
وحدات التحليل )انظر حيث يكون ل، من النظم اإليكولوجية نواع معينةالقيمة النقدية أل نتيجة اختالف جزء منها
الصعوابت يف تقييم  وتؤدي. للغاية عاليةاقتصادية ( مثل املناطق الساحلية والغاابت املطرية قيم 2-س ق الشكل م

دون املناطق قارنة بني ات املتقييمل نتائج غري حمسومةللبشر إىل  اليت تقدمها الطبيعةغري السوقية  اإلسهامات
 تحليل.الأو وحدات  اإلقليمية

من املعارف  عددًا كبرياً واجملتمعات احمللية يف األمريكتني  للشعوب األصليةيوفر التنوع الثقايف  -3 ألف
مع القيم الثقافية اليت تعزز  على حنو يتسق للبشرالطبيعة إسهامات و واآلراء العاملية إلدارة التنوع البيولوجي 

األصلية الشعوب ملعارف  النظم الرئيسيةقد أظهرت ف .الطبيعةالبشر و بني  لى االحرتامالذي ينطوي عالتفاعل 
القيم والتكنولوجيا  تها اخلاصة منوإدارهتا يف إطار جمموع راضياألقدرهتا على محاية  املنطقةاحمللية يف املعارف و 

إىل  تلثقافات العديدة اليت هاجر ا تسهمالعوملة. وابإلضافة إىل ذلك، متعارضة من واملمارسات حىت يف عملية 
لتطوير  من الفرص عديدالاألمريكتني على مدى القرون اخلمسة املاضية يف تنوع القيم. ويوفر هذا التنوع اجلماعي 

 يف عامل معومل.واالحرتام هلا لطبيعة لعاملية متوافقة مع االستخدامات املستدامة  آراء
هذا  غري أنة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. تتحسن جوانب عديدة من نوعية احليا -4 ألف

 العامليالطبيعة بشكل أكثر كثافة من املتوسط اليت تستخدم أييت على حساب غالبية البلدان يف األمريكتني 
من  يف املائة 13وتنتج نسبة  .اليت تقدمها لنوعية احلياة اإلسهاماتتتجاوز قدرة الطبيعة على جتديد بطريقة و 

 أمريكا الشمالية وتستأثرالعاملية،  البصمة اإليكولوجيةمن  يف املائة 22.8يف األمريكتني  الذين يقيمونلعامل سكان ا
استخدام  الناجتة عنتوزيع املنافع  هناك تفاوت يف. وعالوة على ذلك، هذه النسبةمن  يف املائة 63 مبقدار

القائمة على الطبيعة  األصوليكتني، حيث تواجه والثقافات يف األمر  البشر بنيلطبيعة ة لالعديد اإلسهامات
 خنفاض.تتجه إىل االهتديدات أو 

تزيد من املائية  األحياءوتربية  األمساكد ئاإلنتاج الزراعي ومصا تزال مصادرال  :األمن الغذائي -5 ألف
. بشرلل الطبيعة إسهاماتجوانب هامة أخرى من  لكوكب ولكن على حسابلو  للمنطقةلغذاء توفريها ل
النظم اإليكولوجية وتدهور يف استبدال  على التوايلزايدة إنتاج الغذاء  من أجل التوسع والتكثيف ويتسبب

افظ حت، و ومنظ ِّموغري مادي مادي  إسهامات متعددة تقدمها الطبيعة للبشر ذات طابعوفر اليت تالطبيعية، 
                                                      

 للبشر.الطبيعة  لالطالع على مزيد من املعلومات عن مفهوم إسهامات 2انظر التذييل   (2)
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عدداً أقل  اً تنوعاألقل نظم الوتقدم ياة، نوعية احلعديدة من ساهم يف جوانب تعلى الكثري من سبل العيش و 
د ئصااألنشطة الضيقة النطاق مل وتعكس. عيشالسبل عددًا أقل من دعم تو  إسهامات الطبيعة للبشرمن 

واجملتمعات احمللية تنوع االستخدامات  ةاألصلي الشعوبارسها متاألمساك والزراعة وتربية املاشية واحلراجة الزراعية اليت 
اإلنتاج الزراعي  ويقوماحمللي.  الصعيداألمن الغذائي والصحة على  جمايليف  ةرئيسي راً ادو تؤدي أطبيعة و املستدامة لل

نشأ لكثري من النبااتت املمراكز  اليت تعد، املتنوعة بيولوجياً  اجلبلية األمريكيةو املناطق االستوائية  توفرهأساس  على
 ع األساسية ذات األمهية العاملية.، مبا يف ذلك احملاصيل والسلتستزرع حملياً  اليت

املياه ختتلف من مدادات اإلأن  غري غنية مبوارد املياه العذبة؛ نياألمريكتإن منطقة : أمن املياه -6 ألف
 ستداماملستخراج غري اال وينتشر، منها تناقص نصيب الفردياملناطق دون اإلقليمية، و  كبريًا عرب  اختالفاً 

 االجتاهات يف نوعية املياه فإن. وعالوة على ذلك، املنطقةسع يف مجيع أحناء واعلى نطاق للمياه اجلوفية 
 اهلياكل األساسيةمعظم مستجمعات املياه واملناطق الساحلية، ويتزايد االعتماد على  يف آخذة يف االخنفاض

لي. الصعيد احمل شحيحة على ، ميكن أن تكون اإلمدادات منهااملياه العذبة الرغم من وفرةعلى و . لتوفري املياه
ملعاجلة النفاايت، جيعل  غري الكافية واهلياكل األساسيةغري السليم ابلتوزيع  التوافر، مقرتانً التفاوت يف مدى وهذا 

عالية النوعية  ، مما يقلل إمكانية احلصول على مياه عذبةاألمريكتنيأمن املياه مشكلة ألكثر من نصف سكان 
 يرتتب على ذلك من آاثر على صحة اإلنسان. موثوق، مع ماات كافية وبشكل ميبك

 الطبيعية، مبا يف ذلك الوقود احليويالقائمة على من املصادر املستمدة زادت الطاقة  :أمن الطاقة -7 ألف
. ومع ذلك، قد يتنافس لألمريكتني والطاقة الكهرمائية يف مجيع املناطق دون اإلقليمية ةاملزروع من املنتجات

على  عواقبله كون توالنبااتت الطبيعية، وقد  الغذاءعلى الصعيد احمللي، مع إنتاج  ،ويةإنتاج الطاقة احلي
تغيري إحداث تؤدي الزايدات يف إنتاج الطاقة الكهرمائية إىل و . خمتلف مكوانت التنوع البيولوجي وسبل العيش

السكان،  نزوحئي، و على التنوع البيولوجي املا عواقبمستجمعات املياه، مع ما يرتتب على ذلك من يف 
املياه  اتاستخدام وكذلك على اليت تغريت بشكل آخرأو ابملياه املغمورة  ملناطق اليابسةواالستخدامات البديلة 

 .كهرمائيةها مرافق الطاقة الإلي اليت حتتاج
 من توافر الغذاء واملياه واملنتجات الدوائية والتفاعل مع نيب األمريكتو شع تاستفاد: الصحة -8 ألف

البدنية والعقلية. ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من التحدايت اليت تواجه حتسني  اصحتهمن أجل الطبيعة 
ومع من الناحية التغذوية، مت التغلب على انعدام األمن الغذائي إىل حد كبري خالل العقود املاضية، ف .الصحة

شخص  ماليني 3.6يعاين و  أمريكا الالتينية،من نقص التغذية يف  ونمليون شخص يعان 40أكثر من  ذلك ال يزال
من التنوع املستمدة املنتجات الدوائية وميكن أن تؤدي ألمن الغذائي يف أمريكا الشمالية. انعدام شديد لمن 

مع  جتارب التفاعلوتسهم تطوير منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية. التنوع الكيميائي إىل و  البيولوجي
سيما  والة، تعد التغريات يف استخدام األراضي، ستوائيالصحة البدنية والعقلية. ويف املناطق اال حتسني يف الطبيعة

اخلزاانت، من بني األسباب الرئيسية لتفشي األمراض البشرية املعدية وظهور مسببات بناء والتعدين و  الغاابتإزالة 
حالة وفاة  8 000أكثر من إىل لصرف الصحي اإلسهال الناتج عن املياه امللوثة وسوء ا ويؤديألمراض. لجديدة 
 ألطفال دون سن اخلامسة.بني اسنوايً 

ظم الن من جمموعة متنوعةواجملتمعات احمللية  ةاألصليت الشعوب أنشأ: االستمرارية الثقافية -9 ألف
يات من خالل عملأدت احلراجة الزراعية اليت وفرت سبل العيش والغذاء والصحة، و متعددة احملاصيل ونظم 

الطبيعية. ومن انحية أخرى، يؤدي فصل أمناط احلياة  األراضي تلشك  و  زايدة التنوع البيولوجيإىل التنويع 
احمللية مما يضر  اإليكولوجية عارفاملو املكان واللغة حس  تضاؤلعن املوائل احمللية والتدهور املباشر للبيئة إىل 
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يف من لغات األمريكتني، والثقافات املرتبطة هبا،  يف املائة 61 أصبحت على سبيل املثال،و  .الستمرارية الثقافيةاب
 .وضع حرج أو تتجه إىل الزوال

 إسهامات الطبيعة للبشريف التنوع البيولوجي و ؤثر على نوعية احلياة يت تالاالجتاهات  - ابء
 اخنفاض استمرار تراجعهاالقائمة على الطبيعة أو  األصولتعكس التهديدات اليت تتعرض هلا  -1 ابء

إسهامات من  يف املائة 65 أتخذ يف الرتاجع نسبة األمريكتني، فيف .يف رفاه اإلنسان اإلسهامقدرة الطبيعة على 
يف  21نسبة يف حني أتخذ يف الرتاجع الشديد (، 2-س ق الشكل ميف مجيع وحدات التحليل ) الطبيعة للبشر

يف أمريكا  من املراعي يف املائة 95أكثر من فإن ألورويب، ا الستيطانالسابق ل. وابملقارنة مع الوضع منها املائة
، على منطقة أمريكا الوسطى والكارييبيف  يف املائة من الغاابت اجلافة االستوائية 66و يف املائة 72و؛ الشمالية
 ي ال بالات،من األراضي العشبية يف ريو د يف املائة 70و من الغاابت االستوائية األطلسية، يف املائة 88و التوايل؛

من منطقة تشاكو  يف املائة 34و ،يةغاابت املتوسطالمن  يف املائة 50و ،من السافاان االستوائية يف املائة 50و
يهيمن عليها اإلنسان.  مساحاتإىل يف أمريكا اجلنوبية قد حتولت  من غاابت األمازون يف املائة 17و اجلافة،

ناطق األحيائية استجابة لتغري املناخ، أو يتعاىف من االضطراابت ، يتزايد عدد قليل من املوعلى الرغم من ذلك
زايدة التنوع و حتسني املوائل  االستعادة إىلمبادرات  تؤدي، ةاحمللياملناطق التارخيية اليت توقفت. وعلى صعيد 

ألمريكتني متثل نسبة صغرية من أراضي ا مثل هذ املناطق ولكن، إسهامات الطبيعة للبشروتوسيع نطاق البيولوجي 
 ومياهها.

االنقراض. ويصنف أو  ابلنقصانالسكان أو األنواع املهددة اليت يتعرض هلا  املخاطرتزداد أيضاً  -2 ابء
االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة يف األمريكتني  قاماليت و نوع  14 000أكثر من ربع األنواع البالغ عددها 

 أنه معرض خلطر االنقراض.بتقييمها على 
 إسهامات الطبيعة للبشرالجتاهات يف التنوع البيولوجي و عوامل احملركة لال - جيم

 إسهامات الطبيعة للبشرالبشرية غري املباشرة للتغريات يف الطبيعة و  العوامل احملركةمل أهم تتش -1 جيم
نظم  ضعفو  ةغرافية وأمناط النمو االقتصادي غري املستدامو الدميية و االجتاهات السكانعلى  ونوعية احلياة

على التنوع البيولوجي  اً يأو سلب لنمو االقتصادي والتجارة إجيابياً أن يؤثر اوميكن  .وعدم املساواة احلوكمة
أهداف التنمية البيئية  مراعاةنظرًا لعدم  ضاراً أتثريًا ، املتوسط، يف انؤثر ي مها حالياً . و إسهامات الطبيعة للبشرو 

إىل حتسني نوعية  1960منذ عام ستة أضعاف اتج احمللي اإلمجايل . وقد أدت زايدة النكافواالجتماعية بشكل  
من زايدة الطلب على الغذاء  ذلك ما يصاحب، مع يتزايد ثراءعدد متزايد من السكان  يف البشرحياة كثري من 

على ذلك املوارد الطبيعية، مع ما يرتتب  اليت تتعرض هلاتلبية هذه املطالب يزيد الضغوط  غري أنوالطاقة.  املياهو 
، اليت تقدمها الطبيعة للبشروغري املادية  املنظِ مة العديد من اإلسهاماتعلى و سلبية على الطبيعة،  عواقبمن 

 اآلخرين. السكانمن  كثرينوعية حياة  كذلك على و 

إسهامات على الطبيعة و  ضاراً  أتثرياً واألطر املؤسسية  نظم احلوكمةالضعف يف  مواطن أثرت -2 جيم
 .ونوعية احلياة يف األمريكتني، وال يزال فصل السياسات البيئية واالجتماعية واالقتصادية شائعاً  للبشرالطبيعة 

فاعلة إضافية وأساليب خمتلطة  جهاتدراج إباحلوكمة، جمال وعلى مدى العقود املاضية، حدث توسع كبري يف 
لقيم يف لنظم املتنوعة الوكذلك ف. لبيئيةاحلوكمة اجديدة للحوكمة مبا يتماشى مع الدور املتزايد لألسواق يف 

الشعوب ، وال سيما طرق معاجلة السياسات اإلمنائية وحيازة األراضي وحقوق نظم احلوكمةل شك  األمريكتني تُ 
األراضي واستغالل املوارد الطبيعية. وقد وضعت الشعوب األصلية  ابستخدامالقرارات املتعلقة  على وتؤثر، األصلية

لية يف مجيع أحناء األمريكتني العديد من النظم االجتماعية واالقتصادية املختلفة )على الصعيدين واجملتمعات احمل
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التنوع البيولوجي وخدمات النظم  اتعلى استخدام إجيابياً أتثريًا تؤثر معارفها  ميكن أنالوطين واحمللي(، و 
املشاركة العامة وغياب  ،ةالدميقراطي اتالقرار  حلاالت اإلخفاق يف اختاذميكن اإليكولوجية. ومن انحية أخرى، 

عدم االعرتاف و الشاملة والفعالة؛ وعدم احرتام سيادة القانون، واملمارسات والعادات اجملتمعية، وحقوق اإلنسان؛ 
وكمة وابلتايل عدم فعالية احليف أن تسهم مجيعها الفساد؛ وقوى السوق غري اخلاضعة للتنظيم وانتشار ابلتعددية؛ 

 توزيعيف و  إسهامات الطبيعة للبشراستخدام الناجتة عن املنافع  وغياب اإلنصاف يف االستفادة منلفقر ا يف ظهور
 .هذه املنافع

لفقدان  ةاملباشر  العوامل احملركةأكرب ا/حصادها استغالهلاإلفراط يف و  ؤهائل وجتز احتويل املو  ميثل -3 جيم
احمللية  النطاقاتمن  ،إسهامات الطبيعة للبشروتقليل  ،ةالتنوع البيولوجي، وفقدان وظائف النظم اإليكولوجي

؛ يتكثيف الزراعالتدهور املوائل بسبب حتويل األراضي و ويشكل إىل اإلقليمية يف مجيع املناطق األحيائية. 
، واستخراج األخرى اجلديدة واهلياكل األساسية، والتوسع احلضري؛ هاحتويلاألراضي الرطبة و  مياه تصريفو 

سهم اإلنتاج أو . يف األمريكتني للبشروالتنوع البيولوجي إلسهامات الطبيعة  التهديدات املباشرة املوارد أكرب
ظهور و  ملغذايت،ابارتفاع التحميل عن  أسفروالطاقة، ولكنه  الغذاءأمن  يفاملدخالت عايل الزراعي املكثف و 

إليكولوجية، مما يهدد أمن املياه والتنوع الزراعية يف النظم ا األخرى املواد الكيميائيةو مبيدات اآلفات  خملفات
املياه بيئة و  الربية البيئةالتغريات النامجة عن ذلك يف ترتابط البيولوجي والصحة يف مجيع املناطق دون اإلقليمية. و 

ية يولوجية، وتلوث النظم اإليكولوجبما تؤدي إىل تغريات يف الدورات الكيميائية ال البحرية، وكثرياً البيئة العذبة و 
 ، والغزو البيولوجي.وإفراط املغذايت فيها

 العوامل احملركة آاثر يؤدي إىل تفاقم كعامل حمرك مباشرتغري املناخ الناجم عن البشر   تتزايد أمهية -4 جيم
واالستغالل املفرط( من خالل تغريات يف درجات  الدخيلةاألخرى )أي تدهور املوائل والتلوث واألنواع 

قد شهدت معظم النظم اإليكولوجية ف وغري ذلك من العوامل.املتطرفة  الظواهرار وتواتر احلرارة وهطول األمط
 تغريات يف تسبب مما األمطار هطولمستوايت  أوو/القصوى و  املتوسطة رارةاحل درجاتيف األمريكتني زايدة يف 

آاثر تغري املناخ على وترتبط . ، ويف حدود النظم اإليكولوجية وفقدان الغالف اجلليدياوزيع األنواع وتفاعالهتت يف
 .ابملنطقة اليت حتدث فيهاونوعية احلياة  إسهامات الطبيعة للبشرو  الطبيعة

على معظم النظم  أتثرياً ضاراً للتلوث الذي يؤثر  رئيسياً  يشكل احرتاق الوقود األحفوري مصدراً  -5 جيم
لتنوع البيولوجي. ويتزايد حتمض احمليطات لكبرية   آاثر ضارة يفتلوث اهلواء  ويتسبب .اإليكولوجية الربية والبحرية

يف احمليط  الغذاءزايدة اثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي، مما يؤثر على املكوانت الرئيسية لشبكة  نتيجة
 .أبكملها منطقة البحر الكارييبالشعاب املرجانية على نطاق  تسطيحاهلادئ ويسهم يف 

 وااللتزامات العاملية إسهامات الطبيعة للبشرتنوع البيولوجي و االجتاهات املستقبلية لل - دال
وإسهامات الطبيعة البيولوجي لتنوع اجتاهات الالرئيسية  احملركةالعوامل من املتوقع أن تتكثف  -1 دال

 .يف املستقبل، مما يزيد احلاجة إىل حتسني فعالية السياسات واحلوكمة للبشر
ليصل إىل  2050يف املائة حبلول عام  20مريكتني بنسبة عدد سكان األ يزيدمن املتوقع أن  •

حب ذلك من زايدة ا، مع ما يصنسمة، وأن يتضاعف الناتج احمللي اإلمجايل تقريباً  بليون 1.2
 يف االستهالك.

رئيسية من العوامل احملركة المن املتوقع أن تكون املمارسات الزراعية غري املستدامة وتغري املناخ  •
 .الربيةهور يف معظم النظم اإليكولوجية لمزيد من التدل
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مما بطرق متآزرة،  ويف كثري من األحيان، من املتوقع أن تتكثف وتتفاعل عوامل حمركة متعددة •
 وخيفضقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود،  ويقللفقدان التنوع البيولوجي،  يزيد من

 .شرمن اإلسهامات اليت توفرها الطبيعة للباملستوايت احلالية 
 املناطق بعض يفأن ينخفض  يتوقع، أو سيزداد على حنو أبطأ من املتوقع أن الضغط على الطبيعة -2 دال
 أن بينما يتوقع ،2050 عام حبلول االستدامة سيناريوهات إىل االنتقال مسارات يف إطار اإلقليمية، دون

 ،واحللول الالمركزية ،جيا العامليةالتكنولو ول بني حل قارنةامل وتبني. املعتادك  سري األمور سيناريو إطار يف يزداد
أكرب من املناطق الطبيعية يف  مساحة حفظاالستهالك ميكن أن يؤدي إىل تغري االستهالك أن مسار مسار تغري و 

أمريكا الشمالية واجلنوبية، يف حني يتوقع أن حيافظ مسار التكنولوجيا العاملية على مناطق طبيعية أكثر يف أمريكا 
فقدان التنوع البيولوجي يف مجيع املناطق اخنفاضاً يف مجيع املسارات الثالثة  تتوقع. و منطقة البحر الكارييبو  ىالوسط

 املعتاد.ك  سري األموراملتوقع يف إطار سيناريو  الفقدان األكربابملقارنة مع معدل دون اإلقليمية 
السياسات الوطنية. فعلى سبيل عن ية االلتزامات البيئية العامل ابلنسبة ملعظم البلدان تنفصل -3 دال

على الرغم من الوعي الذي أاثره تقييم األلفية  إسهامات الطبيعة للبشرتناقص التنوع البيولوجي و ياملثال، 
للتنوع البيولوجي، وأهداف آيتشي ألهداف الذي يكاد يكون عاملياً والتأييد  عاماً  12للنظم اإليكولوجية قبل 

وإذا استمرت االجتاهات احلالية يف تدهور املوائل وفقدان التنوع البيولوجي،  .تفاق ابريسالتنمية املستدامة، وا
حتققها إال بلدان أهداف التنمية املستدامة يف أي من املناطق دون اإلقليمية، ولن ال و آيتشي فلن تتحقق أهداف 

 يف حاالت قليلة. فردية
 خيارات اإلدارة والسياسات - هاء

هناك مبادرات فإن ال تزال متدهورة،  األمريكتنيمن أن معظم النظم اإليكولوجية يف  على الرغم -1 هاء
 .يف كثري من األحيانوحتويل مساره  هذا االجتاه ؤتباطتؤدي إىل 

زادت فقد  .للمستقبللمناطق احملمية يف احلفاظ على خيارات زايدة معظم البلدان لتسهم  •
، ومع 2010إىل عام  1970من عام  يف املائة 17بنسبة محاية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية 

تغطية املناطق و من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية حممية.  يف املائة 20ذلك، فإن أقل من 
يف حني أمريكا الوسطى، ية و نوبأمريكا اجلنظرياهتا الربية يف تغطية بكثري من  صغرالبحرية احملمية أ
ويف املناطق اليت ال تزال تضم مساحات وأمريكا الشمالية.  بحر الكارييبمنطقة اليف  أهنا أكرب بقليل

 أداة قوية حلماية الطبيعة.ميثل االعرتاف أبراضي الشعوب األصلية أن ، ثبت مل يغريها االستيطان
يف مجيع  حتليل خمتلفةيف وحدات  احمللية النطاقاتعلى  لإلنعاش اإليكولوجيفذت مشاريع ن   •

 تعايف يعجل يفاإليكولوجي ميكن أن اإلنعاش ليمية. وعلى الرغم من أن املناطق دون اإلق
كامل   حتويلحدوث  وال يرجحتكون كبرية،  قد، فإن التكاليف األولية ةالنظم اإليكولوجي

 .البشرغري املادية لبعض  اإلسهامات تستعادوقد ال لتدهور، سار امل
 ستظلمن مساحة الرب والبحر، وابلتايل  اً صغري  اً جزءستضم دومًا املناطق احملمية واملستعادة  •

االسرتاتيجيات املتنوعة  اتسمتو  .تولوايمن األاستدامة االستخدامات خارج هذه املناطق 
هج نُ إىل الثري من الشعوب األصلية الكلية اليت يتبعها كهج النُ األكثر تكامالً، اليت ترتاوح من و 

ة عند تنفيذها يفعالابل ،جل اإلدارة القطاعيةالقائمة على النظم اإليكولوجية اليت وضعت من أ
اليت يهيمن عليها  املساحاتاالسرتاتيجيات الرامية إىل جعل ومن املهم للغاية اتباع . بشكل سليم
 إسهامات الطبيعة للبشرواملدن( داعمة للتنوع البيولوجي و  الزراعية األراضيمساحات البشر )مثل 
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تنوعة والنظم الزراعية اإليكولوجية( إذا ما أريد محاية التنوع تعددة الوظائف واملاملساحات امل)مثل 
 تدهورت. ماوتعزيزها حيث إسهامات الطبيعة للبشرالبيولوجي و 

لتدخالت السياساتية أكثر فعالية عندما أتخذ يف االعتبار التفاعالت السببية اميكن أن تكون  -2 هاء
غري املباشرة على العديد من املستوايت  التأثرياتالتسرب و  أتثرياتعن بعد( و الربطبني األماكن البعيدة )أي 

اليت يتعرض هلا أسباب العديد من التهديدات  تكونابإلضافة إىل ذلك، و  .املنطقةيف مجيع أحناء  النطاقاتو 
وجيب معاجلتها من خالل اتفاقات يف األساس خارج احلدود الوطنية  إسهامات الطبيعة للبشرلتنوع البيولوجي و ا

 ائية ومتعددة األطراف.ثن
ما  اندراً و  ،يف التخطيط الوطين مستقلالبيئة كقطاع تتعامل مع  األمريكتنييف بلدان المعظم  -3 هاء

ومن شأن وضع آليات لدمج سياسات  .بشكل فعال يف قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية تعمم مراعاهتا
وضع التنوع البيولوجي أن يعزز  اليت يتعرض هلاالضغوط تعاجل املعنية بوالايت التنوع البيولوجي يف الوكاالت 

أن سياسات أفضل. وجيب أن تكون السياسات والتدابري متماسكة ومتكاملة فيما بني القطاعات إذا أريد هلا 
دوات األجمموعة واسعة من أن تستخدم طائفة كبرية من اجلهات الفاعلة حتقق النتائج املرجوة منها. وميكن 

الشهادات القائمة على احلقوق، وإصدار  األدوات، مثل الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، و اتيةالسياس
يف السياسات على حنو أفضل  إسهامات الطبيعة للبشرالتنوع البيولوجي و مراعاة تعميم من أجل  ةاإليكولوجي

 واإلدارة.
، فإنه إسهامات الطبيعة للبشربيولوجي و على الرغم من أن احلوكمة غري الفعالة تقوض التنوع ال -4 هاء

ميع التحدايت جل على حنو فعال ستتصدىهج اليت أو جمموعة من الن   فردي واحد للحوكمةال يوجد هنج 
املختلطة  احلوكمة أساليبو نظم  حققت. وقد إسهامات الطبيعة للبشرالتنوع البيولوجي و إدارة اليت تواجه 

، واالعرتاف حبقوق التشاركيةالشراكات وعمليات التداول و . إلقليميةاملناطق دون ا عربجناحات وإخفاقات 
وااللتزام مببدأ  إسهامات الطبيعة للبشرمن  أكثر إنصافاً واالستفادة على حنو الشعوب األصلية والفئات احملرومة، 

يذ السياسات عندما تيسري تنفأيضاً جيد. وميكن  ما نُفذت بشكلعند الوالية االحتياطية مجيعها قدمت أداًء فعاالً 
وميكن حتسني اخليارات.  أداة تقيدجمرد ت ألصحاب املصلحة، وليس الفرصينظر إىل السياسات على أهنا تتيح 

جمموعات أصحاب املصلحة للمشاركة يف عمليات احلوكمة وتوفري  كافةفعالية العمليات التشاركية ببناء القدرات ل
 .املتعلق ابحلوكمةحوار لل املهمةللحصول على املعلومات  متكافئةفرص 

، يالسلوك التغيريعلى الرغم من أمهية وضع السياسات واعتمادها، هناك عوامل أخرى، منها  -5 هاء
 .صوهنا على حنو فعالو  إسهامات الطبيعة للبشرجيب معاجلتها من أجل حفظ التنوع البيولوجي وتوفري 

، واالبتكار، احملسنة، والتكنولوجيا يةالسلوك اتتغيري البة من مناس اتتوليف العامة ويتطلب التنفيذ الفعال للسياسات
الية املرتتيبات اللبحث العلمي، والرصد والتقييم، و والتوعية العامة، والتثقيف ا، وبرامج لحوكمةل الفعالةرتتيبات الو 

 الشركاتراد واجملتمعات و ألفيكون التغيري السلوكي املطلوب الزماً لداعمة، وبناء القدرات. وقد الواثئق ال، و الكافية
 .واحلكومات
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 معلومات أساسية

من بلدان سبعة  تقع فيها، و ةبيولوجيللغاية من الناحية ال ( متنوعة1-س ق م )الشكل األمريكتنيمنطقة  إن
متتد ( 2-س ق م وحدة حتليل )الشكل 14يف العامل وتشمل   بيولوجياً كثر تنوعاً البلدان السبعة عشر األ بني

من  55وتشمل األمريكتان  .}1-6-1، 1-1{ ،(3)(ال خالف عليه) رجة من خطوط العرضد 140عرب 
أو ال ميكن  للغايةعذبة يف العامل ذات تركيبة مميزة المياه منطقة إيكولوجية للو برية منطقة إيكولوجية  195أصل 

يف املائة  26، وعاملياً  احملددةية يف املائة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيس 20 املنطقة يقع يف. و االستعاضة عنها
عالوة و  .مرجانية شعاب، وثالثة من أطول ستة عاملياً  الربي احملددةمن النقاط الساخنة حلفظ التنوع البيولوجي 

رئيسية حلفظ التنوع البيولوجي ساخنة نقطة  18أهم قائمة خليج كاليفورنيا وغرب الكارييب يف أدرج على ذلك، 
 وكب، مثلهذا الك امتدادًا علىبعض من أكثر املناطق الربية على املنطقة وحتتوي . }2-3، 1-1{ البحري
 واألمازوناستوائية جبلية أغىن منطقة غاابت ابرامو ومتثل واألمازون واباتغونيا.  مشال غرب احمليط اهلادئ مناطق
يف األمريكتني  ويوجد .}5-1-4-3، 1-1-4-3{( ال خالف عليهغاابت استوائية رطبة يف العامل )أغىن 

 41يف املائة من الزواحف، و 35يف املائة من الثدييات، و 35يف املائة من نبااتت البذور يف العامل، و 29حوايل 
 122 000 أكثر منوحدها  جمموعات األنواع هذه، وتتضمن يف املائة من الربمائيات 51يف املائة من الطيور، و

أكثر من ثلث أمساك املياه العذبة يف  ابإلضافة إىل، }1-3ول ، اجلد2-2-2-3{( مسلم به لكنه انقصنوع )
ووفقاً لتقديرات  .}1-3، اجلدول 1-3-2-3{( ال خالف عليهنوع ) 5 000العامل اليت تتكون من أكثر من 

-3{ (خالف عليه اليف األمريكتني ) موجودة اليت يستخدمها اإلنسانيف املائة من النبااتت  33 متحفظة، فإن
2-2-2{. 
 

 1-م ق س الشكل
 املناطق دون اإلقليمية يف تقييم األمريكتني

 

 ../Natural Earth : http://www.naturalearthdata.comبتصرف من خريطة متاح على موقعاملصدر: 
 

                                                      
 .1لالطالع على تفسري لدرجة الثقة، يرجى الرجوع إىل التذييل   (3)

http://www.naturalearthdata.com/
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 .(4)(2016؛ واملناطق البحرية، 2012و 2004الطبيعة، والصندوق العاملي حلماية ؛  .2001Olson et alإىل  بتصرف استناداً املصدر: 

للغاية كبرية   نسبة وتقطن هبا. (ال خالف عليه) واقتصادايً  اً واجتماعي اً ثقافيللغاية  منطقة متنوعة نياألمريكتن إ
 أكثر من من مجيع أحناء أورواب وآسيا وأفريقيا، ابإلضافة إىلأصول مهاجرة من حدرين نمن املهاجرين اجلدد أو امل

مما يف مجيع املناطق دون اإلقليمية على الرغم  تهمثقافاحتفظوا ب الذينالشعوب األصلية أبناء من نسمة مليون  66
مسلم به لكنه ) استفادهتم من أراضيهم واستغالهلا يف معظم البلدانتعرضوا له من االضطهاد ومن تقييد 

من اللغات  يف املائة 15 نسبةل اً موطن ومتثل األمريكتان. }5-2، 5-3-2، 2-1-2، -1-1-2{ (انقص
كيلومرت مربع يف غرينالند إىل   100لكل  فردينيف األمريكتني من  يةكثافة السكانال. وترتاوح }1-1-2{ العاملية

-االقتصادية{. ومن الناحية 1-6-3ربع يف العديد من املراكز احلضرية }املكيلومرت فرد لل 9 000ر من أكث
 واحدبلد عن فضاًل لتنمية البشرية، اؤشر وفقًا ملبلدان  10من بني أفضل  بلدين اثننيتضم املنطقة االجتماعية، 

جيعل من الصعب التجانس هذا  معدو {. 1-6-3( }ال خالف عليه)نفسه مؤشر وفقاً لل بلداً  30 أقل من بني
 مجيع املناطق دون اإلقليمية. علىطبق بصورة موحدة نوضع استنتاجات عامة ت

  

                                                      
(4)Olson, D. M., E. Dinerstein, E.D. Wikramanayake, N.D. Burgess, G.V. Powell, E.C. Underwood, J.A. D’Amico, I. Itoua, 

H.E. Strand, & J.C. Morrison (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth: A new global map of 

terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. BioScience, 51, 933-938. 

https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2. 
World Wildlife Fund (2004). Global Lakes and Wetlands Database. Retrieved from https://www.worldwildlife.org/pages/global-

lakes-and-wetlands-database. 
World Wildlife Fund (2012) Terrestrial Ecoregions of the World. Retrieved from 

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world. 
Marine Regions (2016). Marine Regions. Retrieved from http://www.marineregions.org. 

 

https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051%5B0933:TEOTWA%5D2.0.CO;2
https://www.worldwildlife.org/pages/global-lakes-and-wetlands-database
https://www.worldwildlife.org/pages/global-lakes-and-wetlands-database
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
http://www.marineregions.org/
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 ونوعية احلياة إسهامات الطبيعة للبشر - ألف
 اإلسهامقدرة استثنائية على متتلك لطبيعة اعلى الرغم من أن القدرة البيولوجية العالية لألمريكتني تعين أن 

، فإن الصالت بني القدرة البيولوجية }24-2، اجلدول 6-2{( ال خالف عليه) البشرحياة يف نوعية 
يكفل  وال .(2 انظر التذييل) متاماً  مثبتةليست  اليت تقدمها الطبيعة للبشرالفردية  لإلسهاماتوالتوافر احلقيقي 

يف  نقصحدوث  مينع وال بني البشر املساواة قدم على توافرها ملواردا لنصيب الفرد من سبياً ن املرتفعاملتوسط 
 اجلدول ،36-2 الشكل ،6-2 ،5-2} معينة اقتصادية-اجتماعية طبقاتضمن  أومكان ما  أو وقت يف املوارد

2-24.} 
 على حنو مطَّردوقد زاد االستخدام غري املتناسب وغري املستدام للقدرة البيولوجية من قبل سكان األمريكتني 

املياه العذبة  اخنفضت كمية منذ الستيناتو  .}25-2، اجلدول 6-2{( ف عليهال خاليف العقود األخرية )
زادت األراضي املخصصة و ، }19-2الشكل  ؛10-2؛ 6-2{يف  يف املائة 50 للفرد بنسبةاملتجددة املتاحة 

( ئةيف املا 9.5مناطق الغاابت يف أمريكا اجلنوبية ) ويتواصل فقدان، }1-4-4{ يف املائة 13للزراعة بنسبة 
منطقة و  يف املائة( 0.4مكاسب صافية يف أمريكا الشمالية ) حتقق(، على الرغم من يف املائة 25وأمريكا الوسطى )

مناطق األراضي احملولة إىل زاد حجم و  ،(3-س ق م الشكل)، {4-4-1( }يف املائة 43.4الكارييب )البحر 
يف  ة أضعافثالثالو الضعف ما بني ية لألمريكتني . وزادت البصمة اإليكولوجسنوايً  يف املائة 3.3بنسبة  حضرية

يف العقود األخرية ابلنسبة أضعف  االجتاههذا  أصبح. وقد القرن املاضي كل منطقة دون إقليمية منذ ستينات
-س ق م الشكل، ولكنه ال يزال يزداد يف أمريكا اجلنوبية )منطقة أمريكا الوسطى والكارييبألمريكا الشمالية و 

{ ووحدات 24-2، واجلدول 6-2} دون اإلقليميةفيما بني املناطق  كبرياً   ألمناط اختالفاً (، وختتلف ا4
مجيع املناطق دون اإلقليمية، هناك ثقافات وأمناط حياة حتقق اإلدارة  . ويف(ال خالف عليه) }2-3-4{التحليل 

 تظلميع أمناط احلياة يف األمريكتني ن البصمة اإلمجالية جلغري أ. جيدة املستدامة للموارد الطبيعية حنو نوعية حياة
 .}11-4-5 ،6-2، 1-1-2{( مسلم به لكنه انقص) وتزداد حجماً  مستدامةغري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(5)(2015 لألمم املتحدة )الفاو )منظمة األغذية والزراعة املصدر:
                                                      

. مستمد من العنوان 2015رد احلرجية لعام اتقرير التقييم العاملي حلالة املو (. 2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )  (5)
. وأعدت فرقة العمل املعنية ابملؤشرات ووحدة الدعم التقين للمنرب احلكومي www.fao.org/forest-resources-assessment/arالتايل: 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  21البياين يف  الشكل الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 استناداً إىل بياانت أولية قدمها احلائز على املؤشرات.

 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/ar
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البصمة يف  تبلدان األمريكتني وفيما بينها والتفاوات داخلاالختالفات يف التنمية االقتصادية اليت حتققت و 
إلنصاف واالستخدام املستدام لشكل حتدايت تالتنمية حتقيق للبلدان املرتبطة بسعيها إىل  اإليكولوجية

إسهامات استخدامات املنافع من ة االجتماعية يف توزيع مساواويرتفع معدل الال. (ال خالف عليهللطبيعة )
مسلم يف كل منطقة من املناطق دون اإلقليمية ) كبرياً   وال يزال يشكل شاغالً  يهاعلوإمكانية احلصول  الطبيعة للبشر
معدالت الفقر اإلمجالية يف السنوات العشرين املاضية،  اخنفاض. وعلى الرغم من }3-4، 5-2{( به لكنه انقص

من  تزال تعاينوأمريكا اجلنوبية ال  منطقة أمريكا الوسطى والكارييب، وال سيما يف البشركبرية من   فإن أعداداً 
 ويعمق أثراالستهالك، إىل زايدة وأمن الطاقة  املياهالطلب البشري على الغذاء و تزايد يؤدي . و }3-4{ الضعف

وأحلق تعميق األثر . (4-س ق م الشكل) ،{2-3-4، 5-3-2، 2-3-2لألمريكتني } البصمة اإليكولوجية
ونوعية احلياة،  (5-س ق م الشكل) إسهامات الطبيعة للبشرآاثر ضارة على  صاحبتهالطبيعة، أضرارًا اب هذا

 {.5-5، 3-4 ،3-3-5 ،3-2-3 ،2-3-5( }ال خالف عليهوتوافر اخليارات يف املستقبل )
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6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(7)(2017االستهالك العاملية، )شبكة بصمة املصدر: 
                                                      

(6)  Global Footprint Network (2016). National Footprint Accounts. Data file, introduction and definitions. 2016 

Edition (( حساابت البصمة القومية. ملف البياانت، امل2016شبكة بصمة االستهالك العاملية .) قدمة والتعاريف. طبعة عام
 ./#/http://data.footprintnetwork.org(. من الرابط التايل: 2016

World Wildlife Fund (2016). Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era. WWF International, Gland, 

Switzerland. 145 pp. (( تقرير الكوكب احلي. املخاطر والقدرة على الصمود يف عصر 2016الصندوق العاملي حلماية الطبيعة .)
 ./http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016جديد. الصندوق العاملي حلماية الطبيعة(. من الرابط التايل: 

 غواتيماالو  السلفادورو  : كوستاريكاأمريكا الوسطىالوالايت املتحدة األمريكية؛ و  : كنداأمريكا الشماليةاشتملت البلدان على: 
جزر و  جزر فرجن الربيطانيةو  وابرابدوس جزر البهاماو  أروابو  : أنتيغوا وبربودامنطقة الكارييببنما؛ و  نيكاراغواو  املكسيكو  هندوراسو 

وسانت كيتس ونيفس  مونتسرياتو  مارتينيكو  جامايكاو  هاييتو  غوادلوبو  غريناداو  اجلمهورية الدومينيكيةو  دومينيكاو  كوابو  كاميان
 كولومبياو  شيليو  الربازيلو  بوليفياو  : األرجنتنياجلنوبيةأمريكا داد وتوابغو؛ يترينو سانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا و 

( تشري إىل البلدان املستبعدة من *فنزويال. النجمة )و  أوروغوايو  *سورينامو  بريوو  ابراغوايو  *غياانو  *غياان الفرنسيةو  إكوادورو 
 لوحة أ.الالتحليل يف 

(. عرض أعدته فرقة العمل املعنية ابملؤشرات ووحدة الدعم التقين للمنرب احلكومي 2017شبكة بصمة االستهالك العاملية )  (7)
استناداً إىل  2017تشرين األول/أكتوبر  27يف  اإليكولوجيةالدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 بياانت أولية قدمها احلائز على املؤشرات.

 

http://data.footprintnetwork.org/#/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/
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 منو  للغذاءدر عاملي ص  أكرب م   تصبح املنطقةإىل أن  يف األمريكتنيأدت الزايدات يف استخدامات الطبيعة و 

ويتسم أبمهية ، يزداد وال يزال اإلنتاج الزراعي واحليواين يف األمريكتني .(ال خالف عليهأكرب جتار الطاقة احليوية )
كثر أبإنتاج احملاصيل  وقد زاد. }5-3-3، 1-2-3{ على حد سواء وبقية العامل للمنطقةلتوفري الغذاء  ابلغة

توسيع نتيجة ، الكارييبالبحر منطقة مريكتني، ابستثناء األأجزاء يف معظم  2013و 1961من الضعف بني عامي 
النظم اإليكولوجية الطبيعية واستبدال ، }5-3-2، 1-2-2-2{وتكثيفها  ةواسع على مساحاتنطاق الزراعة 

وتغيري توزيع املنافع االقتصادية  للبشر اليت تقدمها الطبيعةغري الغذائية  اإلسهامات وتقليل، يف إدارهتا نظم أبسطب
 ةاألصلي الشعوبواصل ت. ويف بعض األماكن يف األمريكتني، }7-2، 5-2{( ال خالف عليهوسبل العيش )
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حصة األمريكتني  يف جداً  ةصغري  بكمية إالسهم تال  استدامة، ولكنهاملصيد الزراعة والواجملتمعات احمللية ممارسات 
لنبااتت من املناطق االستزراع احمللي لعة من الزرا نطاقاتألغذية. وقد استفادت مجيع ابالتجارة العاملية  من

األمساك  صيد وصلو  .}3-3-3، 4-2، 1-2-2 ،1-1{( ال خالف عليهيف األمريكتني ) واجلبليةاالستوائية 
معدالت الصيد تقلص اخنفاض املخزوانت أو  نتيجةتقلص بدأ يذروته يف مجيع املناطق دون اإلقليمية و إىل البحرية 

مسامهة تربية األحياء املائية رة، بينما زاد إنتاج مصائد أمساك املياه العذبة زايدة طفيفة وزادت بسبب إجراءات اإلدا
 {.4-4-5} 2014يف عام  يف املائة 17إىل  1990من إمجايل إنتاج األمساك يف عام  يف املائة 3من 

املستخرجة من واأللياف ألخشاب ابلك األمريكتان جتارة كبرية توابإلضافة إىل تصدير السلع الغذائية، مت
معدالت إنتاج األخشاب واأللياف زايدة كبرية على مدى العقود  زايدةوعلى الرغم من  .النبااتت واحليواانت

بدائل التكنولوجيا و أنواع الاالخنفاض مع ظهور  تواصلالعديدة املاضية، فقد بدأت يف التباطؤ ومن املتوقع أن 
-4-4، 4-3-4، 2-2-2( }ال خالف عليهاألخشاب )من مدادات استمرار اخنفاض اإلنتاج و لإلديدة اجل
5.} 
 ياملتساو أكثر من نصف سكان األمريكتني عن التوزيع غري اليت تواجه  املياهمن املتعلقة أبتحدايت التنشأ و 

اإلمدادات على مل حتدايت توتش .(ال خالف عليهنوعية املياه ) لإلمدادات وإمكانية احلصول عليها واخنفاض
يف مناطق  الكثيفةملياه، وزايدة الزراعة ابملراكز احلضرية وتزويد اجافة يف مجيع املناطق دون اإلقليمية،  أراضد وجو 

{. ويساعد استرياد املياه والسلع احملتوية على 2-3-2( }ال خالف عليهتعاين من نقص مومسي يف األمطار )
ه يف املناطق القاحلة، ولكنه قد يقلل نوعية املياه بسبب األضرار على تعويض ندرة امليا ملياهاملياه من املناطق الغنية اب

، 2-3-2، 2-2-10( }مسلم به لكنه انقصية الزراعية( )ئايالبيئية )مثل تلوث املسطحات املائية ابملواد الكيم
 مايةحب األقاليميف مجيع لمياه لستجمعات الطبيعية اململ حتظ {. وعالوة على ذلك، 5-4-10، 4-4-2، 4-3

مسلم به لكنه كافية من حتويل األراضي إىل الزراعة والرعي، وحصاد الغاابت، وممارسات التنمية احلضرية )
من املناطق  اً سطحيا تدهور نوعية املياه بسبب جرايهن األمر الذي أدى إىل، }5-4-4، 1-4-4{( انقص

، 2-4-4، 1-4-4؛ 2-3-2، 11-2-2( }ال خالف عليه) مرافق الصرفالزراعية واحلضرية، وعدم كفاية 
 مليون طن من األمسدة النيرتوجينية 23 ما يقرب منن ااألمريكت، استخدمت 2013العام {. ويف 5-3-10
املمارسات الزراعية  بسبباجلارية يف املياه  من هذه املواردكبري   األمر جبزء وانتهى ،مليون طن من الفوسفور 22و
 {.4-4-2 ،4-4-1 ،2-3-3، 2-3-2( }مسلم به لكنه انقص)
املستمد  والوقود البيولوجي، مبا يف ذلك الوقود احليوي كهرمائيةالطاقة املنتجة من مصادر الطاقة ال ازدادتو 

وميكن أن يؤثر  .{3-3-2( }ال خالف عليه، يف األمريكتني، مما أسهم يف أمن الطاقة )ملزروعةمن األنواع ا
وأدى الطلب على إنتاج  .(مسلم به لكنه انقصلتنوع البيولوجي )على ا اً يسلبأتثريًا ن ان املتزايدااالجتاههذان 

موجة جديدة  أسفر عنالطاقة احليوية على نطاق واسع إىل مضاعفة أسعار احملاصيل يف أقل من عقد من الزمن و 
قة . ويف معظم هذه املناطق، يتنافس إنتاج الطا}1-4-4{يف بعض املناطق  الكثيفةل املوائل إىل الزراعة يمن حتو 

على التنوع البيولوجي والسكان  عواقب، مع ما يرتتب على ذلك من ةالطبيعي والنبااتتاحليوية مع إنتاج الغذاء 
وأدت الزايدات يف إنتاج الطاقة  .}1-4-4{ لسبل عيشهم وغذائهماحملليني الذين يعتمدون على األرض 

على التنوع البيولوجي ة إجيابية عديدو سلبية ب عواق وترتبت على ذلكإىل تغريات يف مستجمعات املياه  كهرمائيةال
النازحني، واالستخدامات األشخاص املائي، وتوافر املياه لالستخدامات احمللية يف مستجمعات املياه، ونوعية حياة 

-3-2، 2-3-2{ كهرمائيةمرافق الطاقة الاليت تغريت بشكل آخر بسبب أو  ابملياه البديلة لألراضي املغمورة
 .}7-4؛ 1-3-4؛ 1-3-2-3؛ 3
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يف  للمنتجات الدوائية )مبا مبصادرواجملتمعات احمللية  ةاألصليالشعوب التنوع البيولوجي منذ زمن بعيد يزود و 
الكيميائي العايل،  تنوعهاهذه املصادر الطبيعية، مبا يف ذلك تنطوي (، و اً طبيفيدة ذلك النبااتت واحليواانت امل

. {2-4، 2-2-4} (ال خالف عليهذات قيمة اقتصادية عالية )على إمكانيات لتطوير منتجات جديدة 
عن التنوع للتنقيب  فرص عديدةال تزال هناك و  ضعيفاً املنتجات الطبية  وخارج نطاق أمريكا الشمالية، كان تطور

اقية تفاال. وينبغي أن حترتم مصادر التنمية االقتصادية هذه االتفاقات الدولية مثل الكيميائيالتنوع البيولوجي و 
حلقوق  مع االحرتام الكاملالتسويق التجاري تنفيذ الوطنية، لضمان  واللوائحها يلتنوع البيولوجي وبروتوكولاملتعلقة اب

 {.1-3-4-6؛ 2-4ثر بيئي منخفض }أبواجملتمعات احمللية و الشعوب األصلية
( ال خالف عليه) قليميإلادون على الصعيد  والسمنةجلوع اوال تزال التغذية يف األمريكتني تواجه مشاكل 

يف املائة إىل  14.7من  منطقة البحر الكارييبنقص التغذية يف أمريكا الالتينية و  معدل اخنفض. و {2-3-1}
انعدام األمن الغذائي يف  يعانون منيف املائة يف السنوات العشرين املاضية، على الرغم من أن املاليني ما زالوا  5.5

السمنة بسرعة يف مجيع املناطق دون معدالت . وعلى النقيض من ذلك، ازدادت مجيع املناطق دون اإلقليمية
يف املائة من البالغني يف أمريكا الشمالية،  30أكثر من  يعاين منهااإلقليمية على مدى العقود األربعة املاضية، حيث 

األغذية تناول هي  ية يف ذلكواألسباب الرئيسالثالث األخرى.  دون اإلقليميةيف املائة يف املناطق  20وأكثر من 
عدد قليل من احملاصيل( وزايدة اخلمول  مصنَّعة اعتمادًا علىأغذية  كثريًا ما تكونكثيفة الطاقة عالية الدهون )

الغذائية القائمة  للنظمالصحية  املنافعو . }1-3-2، 2-3-1{احلضرية البدين املرتبط أبمناط احلياة ووسائل النقل 
ملواثت النظم اإليكولوجية  على ارتباطأدلة كثرية أيضاً . وهناك بشكل جيدموثقة  ية املتنوعةعلى املنتجات الطبيع

طرية يف بعض اخلو  املنتشرةصحية الشاكل ملاب وثيقاً  الغذائية ارتباطاً  اإلمداداتإىل البشر عن طريق  تنتقلاليت 
 .}2-4-4{األحيان، مثل السرطان واضطراابت اجلهاز التناسلي أو العصيب 

 االقتصاديةذات القيمة املادية  اإلسهاماتعلى  اجليدةاحلياة ونوعية أسباب املعيشة تعتمد اجتاهات ال و 
أيضًا على  ها تعتمد، ولكن( فحسبواألليافمثل الغذاء واخلشب للبشر ) اليت تقدمها الطبيعة العالية

الظواهر )تنظيم  سهامات املنظ ِّمةوعلى اإل، (وايتدعم اهلمثل التعلم واخلربات و ) غري املادية اإلسهامات
التنمية االقتصادية ويف كثري من األحيان ال تراعى هذه اإلسهامات يف ، واألمراض، والتلقيح( الشديدة

-2-2 ،10-2-2 ،9-2-2 ،8-2-2 ،7-2-2 ،6-2-2 ،5-2-2 ،2-3-1{ .(خالف عليه ال)
لطبيعة، مبا يف ذلك إبمكانية االتصال اب ابياً وإجي قوايً  . وتتأثر الصحة العقلية أتثراً }2-5-1 ،2-2-12 ،11

-5، 4-3-2{واإلقليمي بشكل متزايد يف التخطيط احلضري  املنافعاملساحات اخلضراء احلضرية، وتدرج هذه 
بشكل متساو عرب األمريكتني وداخل  ال تتوزعاملساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية والضواحي  ولكن .}4-8

، اإلسهاماتهذه تقدم اآلليات اليت ويلزم توجيه املزيد من االهتمام إىل . }4-3-3{( خالف عليه الاملدن )
يف املواقع اجلغرافية  الطبيعة للبشر ما ينتج من إسهامات ة علىيبيئات الطبيعالخصائص هبا  تؤثر الوسائل اليتأو 

لتعزيز وتطبيق السياسات اليت . وهناك العديد من الفرص املختلفةاالجتماعية واالقتصادية  الفئاتلثقافات و او 
 .}7-2-2{( حمسومغري )للبشر غري املادية  اإلسهاماتذه تراعي ابلكامل ه

لطبيعة نوعية احلياة مراعاة القيم املتعددة إسهامات معينة ل تدعم هباالتقييم الشامل للطرق اليت  ويتطلب
على سبيل املثال، و . }21-2ول ، اجلد1-5-2{( ال خالف عليه) اإلسهاماتونظم القيم املرتبطة هبذه 

، مبا البيولوجيةا الفيزايئية مقاييسهابلنسبة مل، للبشرطبيعة كإسهامني من إسهامات ال،  الغذاء والعلفميكن تقييم 
دمج . ويف الوقت نفسه، يُ }1-2-2{الغطاء األرضي املخصص إلنتاج الغذاء  حجميف ذلك ثراء األنواع أو 

صحية ميكن أن تكون إجيابية أتثريات عن طريق  اإلنسانلألكل يف نوعية حياة هذا التنوع البيولوجي الصاحل 
التلوث املرتبط  )مثل( أو سلبية }1-3-2{ ض سوء التغذية يف العقود األخرية يف األمريكتني،ااخنف )مثل

 املفيدة ابملمارسات االجتماعية الثقافيةأيضاً  إسهامات الطبيعة للبشر(. وتتعلق }2-4-4، 1-2-2{ ابلزراعة
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احليواانت؛ الزراعة وتربية املاشية وصيد األمساك وصيد  من قبيل املتعلقة ابلغذاءأنشطة اإلنتاج  )مثللإلنسان 
أسباب وتشكل  (}1-3-2{، املتطلبات الالزمة لتلبية االحتياجات الغذائية بطرق معينة والعادات الثقافية وأحياانً 

ملعارف احمللية لفهم الطرق وااألصلية ملعارف الشعوب  كليةاء تقييمات  قائمة على الطبيعة. ويلزم إجر ال املعيشة
التنوع البيولوجي احمللي واإلقليمي  صونكثري منها الواليت يتيح الغذاء والعلف، التقليدية اليت تدار هبا الطبيعة إلنتاج 

-3-2، 6-2-2 ،1-2-2{( ال خالف عليه) للغذاءاحلديث الصناعي نتاج اإل عكسأو حىت تعزيزه، على 
5 ،2-4{. 

(. 6-س ق م الشكلالحظ وجود اختالفات دون إقليمية )وعندما تؤخذ القيم االقتصادية فقط يف االعتبار، ي  
( 2)كم ساحةمقسوم على املخدمات النظم اإليكولوجية واليت ت قي م على أهنا  إسهامات الطبيعة للبشر وتكون

 االختالفات أكرب عند وتكوناألخرى،  اطقيف املنعليه هي ا مميف أمريكا الشمالية أعلى بثالثة أضعاف 
نقدية القيم الكرب أبوكندا األمريكية لربازيل والوالايت املتحدة وتتمتع ا .لفرداحصة على أساس عنها  التعبري

ن التعبري ع على التوايل. وعندسنوايً  اتوالر من ترليوانت الد 3.6و 5.3و 6.8 تبلغبلد، حيث حسب المجالية اإل
دوالر  20 000)أكثر من  على أعلى القيمجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا حتصل القيمة لكل هكتار يف السنة، 

حجم هذه البلدان والقيمة االقتصادية كل من (. وتتأثر هذه االختالفات ب22-2للهكتار يف السنة( )اجلدول 
أحيائية مثل األراضي الرطبة الساحلية والغاابت  ناطقحيث تكون ملاملختلفة ألنواع معينة من النظم اإليكولوجية، 

 .}1-5-2{ للغايةاملطرية قيم اقتصادية عالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2017Kubiszewski et al. ((8)(و ) .2014Costanza et al( استناداً إىلاملصدر: 
                                                      

(8) Costanza, R., R. de Groot, P. Sutton, S. van der Ploeg, S.J. Anderson, I. Kubiszewski, and R.K. Turner (2014). 

Changes in the Global Value of Ecosystem Services. Global Environmental Change 26:152–158. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002. 
Kubiszewski, I., R. Costanza, S. Anderson, P. Sutton (2017). The Future of Ecosystem Services: Global scenarios and 

national implications. Ecosystem Services. https://doi.org/10.1016/J.ECOSER.2017.05.004. 

الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع بالنكو، من إعداد فرقة العمل املعنية ابلقيم للمنرب احلكومي -حتليل أجراه مارشيلو هراننديز
 .البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 



IPBES/6/5 

18 

 ؤثر على نوعية احلياةاليت ت إسهامات الطبيعة للبشراالجتاهات يف التنوع البيولوجي و  - ابء
تناقصها يف األمريكتني حاالت القائمة على الطبيعة أو  األصولها مجيع تواجهتعكس التهديدات اليت 

 يف املاضي الفقدانمعدالت كانت يف نوعية حياة اإلنسان. و  اماإلسهقدرة الطبيعة على  اخنفاضاستمرار 
 2014 عام ومن .(ال خالف عليه) خاصضغط لبعض الوحدات وتتعرض ، الفقدان مستمراً  وال يزالمرتفعة، 

بني و {؛ 7-1-4-3} الكربىمليون هكتار من السهول  1.5ما يقرب من بفعل التحويل  دقِ فُ  ،2015عام إىل 
كثر من الضعف أبالشمالية الشرقية يف الربازيل  يةاحلدودالزراعية  ازدادت مساحة املناطق، 2013و 2003عامي 

 االستوائية السافاانمن األراضي الزراعية اجلديدة من  يف املائة 74 وُأخذتمليون هكتار،  2.5إىل  1.2من 
من املوائل بني  املائة يف 60-15نسبة فقدت األراضي اجلافة يف أمريكا الشمالية و ؛ }6-1-4-3{سليمة ال

بشكل جيد احملفوظة و  ات العاليةاملرتفعيف وائل حىت املتدهورت و . }8-1-4-3{ 2009و 2000عامي 
ابتداء  عاماً  20على مدى سنوايً  يف املائة 1.5جالكا البريوفية مبعدل منطقة سبيل املثال، مت حتويل  علىف. نسبياً 

، مثل حملياً  إسهامات الطبيعة للبشرزايدات يف  حدثتلك، ذ وعلى الرغم من. }5-1-4-3{ 1987 عام من
، استخدام اخلشب كوقودتراجع زراعة و ال نتيجة اخنفاض حجم اليت تتوسع حالياً البحر الكارييب منطقة غاابت 

 ظروفامتداد  يتيحتغري املناخ ن ألأيضًا تتوسع الغاابت الشمالية و . إىل مناطق حضريةالسكان  ونتيجة انتقال
 {.3-4-1-7، 3-4-1-6، 3-4-1-4، 3-4-1-2، 3-4-1-1} يةالقطب حنو املنطقةنمو للية موات

مريكتني، وال سيما من خالل التوسع يف الزراعة من األمساحات كبرية  يف اً كبري   حتوالً األراضي الرطبة  وتتحول
د أكثر قِ بيل املثال، فُ على سو  .(ال خالف عليه، والنمو السكاين اإلمجايل )والتوسع احلضريوتربية املاشية، 

يف  منها يف املائة 90ما يصل إىل ، وكان من مجيع األراضي الرطبة يف الوالايت املتحدة األمريكية يف املائة 50من 
ل األراضي الرطبة إىل تغيري وظائف النظم اإليكولوجية والتنوع ي. وقد أدى حتو }7-4-5{املناطق الزراعية 

كمية ونوعية املياه العذبة وتوفري األغذية من حيث   إسهامات الطبيعة للبشرتقدمي قدراهتا على  وتقليلالبيولوجي 
، 10-2-2، 9-2-2} وعزلهتنظيم املناخ من خالل احتجاز الكربون ار واألرز والطيور املائية(، و )األمساك واحمل

 {.2-4-4، 1-4-4، 9-1-4-3؛ 18-2؛ الشكل 2-2-11
خاصة املرتبط مبوائل حمددة مثل الشعاب املرجانية وأشجار املانغروف، وقد عاىن التنوع البيولوجي البحري، و 

واالستمرارية  تراجع أسباب املعيشةمن خسائر كبرية يف العقود األخرية، مما أدى إىل اخنفاض يف الغذاء و 
ت واخنفض .}11-4-5 ،5-4-4 ،2-4-4 ،2-3-3{ (ال خالف عليهالثقافية للشعوب الساحلية )

يف  10نسبة  ومل تتبق إال، القرن املاضي يف املائة حبلول سبعينات 50 تزيد عناملرجانية بنسبة  لشعابالتغطية اب
موت أعداد كبرية مث  2005املرجان على نطاق واسع يف عام  ابيضاض وتبع ذلك، 2003حبلول عام منها املائة 

 بسرعة انغروفالساحلية وأشجار امل(. وختتفي مستنقعات امللح مسلم به لكنه انقصاألمراض املعدية ) نتيجة منه
يف املقام اإلغناء ابملغذايت  نتيجةخسائر كبرية يف األعشاب البحرية أيضاً (. وحدثت لكنه انقص مسلم به) كبرية

. وحتتوي حميطات األمريكتني على أعداد كبرية من }1-2-4-3، 2-3-3{( لكنه انقص مسلم به)األول 
ن ثالث من عفضاًل ، حياة اإلنسان ذلك أعداد كبرية من األنواع املهمة لنوعية األنواع املهددة ابالنقراض، مبا يف

 }2-4-3، 2-3-3{مساك القرش احمليطية يف املياه الساحلية واملهمة أل عاملياً  املهددة النقاط الساخنة السبع
حيثما تكون  ،ظهورهامعدالت ختتلف ، ولكن ألمريكتنييف ايف مجيع املوائل الرئيسية  الدخيلةاألنواع وتنتشر 
 (لكنه انقص مسلم به) املناطق دون اإلقليميةبني  آاثرها على التنوع البيولوجيكما ختتلف معروفة،  

إىل مستوايت النواقل  استناداً و  .{4-4-4، 3-5-1، 3-2-4-2، 3-2-3-2، 3-2-2-3}
 مريكا الشمالية وأمريكا الوسطىيف أيبلغ هتديد انتشار األنواع الدخيلة الربية أقصاه واالضطراابت احملتملة 
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 )وغريها من األنواع واجلينات واألمراض الدخيلةهم األنواع {. وتس8-3، الشكل 4-4-4، 3-2-2-3}
 كارييببحر اللل ناطق دون اإلقليميةاملتليها و اإلشكالية( يف خماطر االنقراض إىل أقصى حد يف أمريكا الشمالية، 

أكثر  ةالبحري ويكون انتشار األنواع الدخيلة{. 31-3، الشكل 3-2-2-3} وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية
الدخيلة ألنواع ول. }3-4-2-3{( ال خالف عليهيف أمريكا الشمالية وخاصة على ساحل احمليط اهلادئ ) تواتراً 

 املخططبلح البحر  ثرأالعديد من اآلاثر االقتصادية السلبية. فعلى سبيل املثال، تبلغ التكاليف النقدية إلدارة  املغرية
مليون دوالر  500لطاقة وإمدادات املياه والنقل يف منطقة البحريات الكربى أكثر من ل اهلياكل األساسيةعلى 

 {.24-4إىل  21-4 األطر، 4-4-4، 31-3، الشكل 3-3اجلدول  ،2-3، اجلدول 3-2-2-3}سنوايً 
يف االزدايد  ةأو االنقراض آخذ ابلفقداناملهددة السكان أو األنواع  املخاطر اليت يتعرض هلا، فإن وعموماً 

وتشري . (ال خالف عليهبني املناطق دون اإلقليمية )ختتلف وراء ذلك يف األمريكتني، ولكن األسباب الكامنة 
مها االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة اليت قي  و نوع  14 000ما يقرب من ربع األنواع البالغ عددها التقديرات إىل أن 

 اليت مت تقييمها على أهناأعلى نسبة من األنواع  وتقعالنقراض، خطر ايواجه أو  ابالنقراض مريكتني مهدديف األ
من  . وأظهرت خماطر االنقراض اإلمجالية على مدى عقدين}1-5-3{ كارييببحر المنطقة الطر يف تواجه هذا اخل

. (30-3الشكل )( ال خالف عليهاجلنوبية ) ، وخاصة يف أمريكااملنطقةيف  عموماً خماطر مرتفعة الزمن مستوايت 
ثدييات الغاابت، ومعظم اجملموعات الربمائية، والسالحف البحرية و من طيور  للغايةعالية  ةنسبأن  تقييموأظهر ال

 .}5-4-4، 1-3-2-3{عالية خماطر وأمساك القرش تواجه مستوايت 
مبادرات االستعادة إىل حتسني املوائل فيها  اليت أدتاالت احل، هناك العديد من ةاحمللي النطاقاتوعلى 

تقدم جهود مع ، إسهامات الطبيعة للبشرأوسع من  جمموعة وتقدمالتنوع البيولوجي حيث يزداد املتدهورة، 
فذت مشاريع انجحة يف األراضي العشبية نو . {2-1-4-6، 1-4-4{( لكنه انقص مسلم بهاالستعادة )

بة يف أمريكا الشمالية واجلنوبية، والغاابت الساحلية يف أمريكا الوسطى، واملوائل أمريكا الشمالية، واألراضي الرطيف 
، وعلى الرغم من ذلك منطقة البحر الكارييبسيما يف  الساحلية احلساسة يف مجيع املناطق دون اإلقليمية، وال

 .}1-4-4{تني تزال املناطق املستعادة متثل نسبة صغرية للغاية من األراضي واملياه يف األمريك ال
 إسهامات الطبيعة للبشرالجتاهات يف التنوع البيولوجي و العوامل احملركة ل -جيم 

زايدة الناتج احمللي  مثلاإلقليمي  دوناإلقليمي و  الصعيدينعلى  اجليدةاحلياة حسن بعض مؤشرات نوعية تت
ولكن  .}3-3-2{، وزايدة مصادر الطاقة }1-3-2{، واخنفاض سوء التغذية }2-3-4{اإلمجايل 

 {، والصحة2-3-2األمن املائي } حاالت اخنفاضعميقة، مثل  شواغل تثريمؤشرات أخرى  هناك
{، 2-4} الثقافية ، واالستمرارية الثقافية واهلوية}5-3-2{املستدامة  وأسباب املعيشة{، 2-3-4}

يم األلفية للنظم تقي حددوقد  .(ال خالف عليه{ )2-5} هاوتقاسم منافععلى إسهامات الطبيعة واحلصول 
أو  حتسنت قليالً  ولكنها، بشأهنا على أهنا تتطلب اختاذ إجراءاتالعديد من اجملاالت املثرية للقلق اإليكولوجية 

 (.5-س ق م الشكل)( ال خالف عليهيف السنوات العشر التالية ) تدهورواصلت ال
البشرية غري  العوامل احملركةد من لألمريكتني العدي البصمة اإليكولوجيةاملتصاعد حلجم ويعكس االجتاه 

لنمو االقتصادي؛ واالجتاهات األمناط غري املستدامة لمبا يف ذلك  ،(وراء التغري املباشرة )العوامل الكامنة
 .{4( }لكنه انقص مسلم به؛ وعدم اإلنصاف )نظم احلوكمةالضعف يف  ومواطنغرافية؛ و الدميية و السكان

 إسهامات الطبيعة للبشرية الرئيسية اليت قد تزيد الضغوط على التنوع البيولوجي و االقتصاد العوامل احملركةمل توتش
عوامل تتعلق بزايدة نصيب الفرد من االستهالك؛ والتطورات التكنولوجية اليت تزيد االستخدامات االستهالكية على 
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الطبيعة  نتجات القائمة علىامل نعفصل االستهالك تالدولية اليت  والتمويلالتجارة عمليات للموارد الطبيعية؛ و 
 هاماً  عاماًل حمركاً . وقد أصبحت العوملة االقتصادية املتزايدة }7-4، 3-4{ إسهامات الطبيعة للبشرعلى و 

واستهالك املنتجات القائمة على  جتهيزأماكن إنتاج و بني  انقطاع االتصال أسفرت عنللتنمية اإلقليمية، ولكنها 
 التنظيميةالقواعد البيئية وتنفيذ -االجتماعية من صعوبة احلوكمة االنقطاعهذا ويزيد  (.مسلم به لكنه انقصاملوارد )

{4-3 ،4-7، 5-6-3.} 
 القائمالنمو االقتصادي )الذي يقاس ابلناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل(،  وميثل
الطبيعة، اليت تقدمها لقائمة على السلع األساسية ، والتجارة الدولية اإسهامات الطبيعة للبشرلى ع جزئياً 

الستهالك املوارد الطبيعية، واستخدام املياه، واخنفاض نوعية املياه يف األمريكتني  نيالرئيسي العاملني احملركني
يقاس بنمو الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد من الذي  ،فالنمو االقتصادي .{4-3( }لكنه انقص مسلم به)

الستهالك املوارد  ميثل عاماًل حمركًا رئيسياً  1960أضعاف منذ عام  6الذي زاد بنحو و تج احمللي اإلمجايل، النا
املناطق دون  فيما بني. وختتلف أمناط النمو االقتصادي ، شأنه يف ذلك شأن التجارة الدوليةالطبيعية يف األمريكتني

-4، 5-2، 5-3-2{( ال خالف عليهصورة عادلة )منافع النمو ب توزعومل  ،{1-6-3داخلها }و اإلقليمية 
تنوع نظم القيم يف األمريكتني، واليت ختتلف بني اجملموعات  لألمم املختلفةيعكس النمو االقتصادي و . }3-2

عالقة ال. وهذه }4-6-5، 2-3-4، 1-5-2{( لكنه انقص مسلم به) املنطقةواهلوايت الثقافية يف مجيع أحناء 
 احمللياالقتصادي للمجتمع  ويؤثر املركزم القيم الثقافية على املواقف جتاه النمو االقتصادي نظ تؤثرحيث متبادلة، 

توضع على األقل. وتؤثر هذه العالقة املتبادلة على األولوية اليت  إسهامات الطبيعة للبشرعلى القيم املرتبطة ببعض 
-5، 2-1-2( }حمسومغري لنمو والتجارة )املتعلقة ابالستدامة اإليكولوجية يف اختيار السياسات االقتصادية ل

6-4}. 
إىل فقدان التنوع البيولوجي ووظائف النظم  هاحصاداستغالهلا/واإلفراط يف  ائل وجتزؤهاويؤدي حتويل املو 

قليمي يف مجيع املناطق واإللي ني احملنطاقالعلى  إسهامات الطبيعة للبشر تناقصاإليكولوجية وفقدان أو 
 .}5-4-4، 1-4-4، 1-5-3، 2-4-3، 1-4-3 ،3-2-3{( لكنه انقص مسلم به)األحيائية 

ا يعكس التوسع مبأكرب، بقدر لي احملنطاق الدون اإلقليمي وعلى  الصعيدوتتباين أسباب حتويل املوائل وجتزؤها على 
ية واملناطق املخصصة ، وتربية املاشية واحلراجة، والزايدات يف املناطق احلضر والكثيفةيف أشكال الزراعة املكثفة 

يرتبط فقدان املوائل وتدهورها و  .{4-4-5 ،4-4-1مبا يف ذلك النقل وممرات الطاقة } للهياكل األساسية
إسهامات و  ةوظائف النظم اإليكولوجييف تغريات يف تكوين األنواع، وآتكل ثراء األنواع، و من حيث  خبسائر

 .}1-4-4، 24-3، الشكل 1-4-3{( ال خالف عليه) الطبيعة للبشر
واملواد املبيدات  وخملفاتوأدى تكثيف اإلنتاج الزراعي إىل زايدة حتميل املغذايت وإدخال مبيدات اآلفات 

وترتتب على هذه املستوايت املرتفعة من  .(ال خالف عليهالكيميائية الزراعية األخرى يف النظم اإليكولوجية )
 اإلسهامات، ونوعية اهلواء والرتبة واملياه، مبا يف ذلك ةاإليكولوجيسلبية على أداء النظم  عواقباملغذايت وامللواثت 

مع ما يرتتب  “ميتةمناطق ”واملياه العذبة، مما خيلق  مياه املناطق الساحلية منالرئيسية يف استنفاد األكسجني 
، 11-2-2، 1-2-1} آاثر على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان ومصائد األمساك التجارية على ذلك من

3-2-1-3 ،4-4-2.} 
و/أو هطول األمطار  القصوىاملتوسطة و  احلرارة درجاتوقد تسبب تغري املناخ الناجم عن البشر يف زايدة 

وقد تسببت هذه التغريات  - {3-5؛ 4-4-3( }ال خالف عليهيف معظم النظم اإليكولوجية يف األمريكتني )
م ويف حدود النظبينها توزيعات األنواع والتفاعالت  يف الطقس واملناخ احمللي بدورها يف حدوث تغريات يف
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{. وقد 3-4-1-5اجلليد يف التندرا }حقول و  وذوابن اجلبال املتجمدةاجلبال اجلليدية تراجع يف ، و ةاإليكولوجي
 وسيستمر يف اإلضرار هبا واألنواع والنظم اإليكولوجية اتلتنوع البيولوجي على مستوى اجلينابتغري املناخ  أضر

 {.4-4-3، 4-4-2( }لكنه انقص لم بهمس)
على معظم النظم  ضاراً والرتبة الناتج عن احرتاق الوقود األحفوري أتثريًا  املياهوقد أثر تلوث اهلواء و 

 شكلالنبااتت واحليواانت احلساسة، وب نفوقمباشر من خالل زايدة معدل بشكل والبحرية  الربيةاإليكولوجية 
تلوث اهلواء )وخاصة  ويتسبب .{4-4-2( }ال خالف عليه) الغذاءل غري مباشر من خالل دخول سالس

لتنوع البيولوجي للمسنني والرضع و لآاثر صحية ضارة كبرية  يفاجلسيمات واألوزون والزئبق واملواد املسرطنة( 
 األحياءذاء البشرية يف غاملتزايدة النامجة عن األنشطة على سبيل املثال، تدخل انبعااثت الزئبق و (. خالف عليه ال)

األمساك وبيض الطيور اليت  تتكون نظمها الغذائية أساسًا من يتال الشعوب األصليةالقطبية و  دونالربية القطبية و 
يؤثر حتمض احمليطات على توازن و الربية.  األحياءعلى تكاثر ، مما يؤثر تتغذى على األمساك والثدييات البحرية

أتثريات سلبية على العديد من أنواع ما لذلك من ، مع ق الساحليةواملناطكربوانت الكالسيوم يف احمليطات 
والشعاب  ذوات األصدافارجية مثل اخلعظمية الياكل اهلأو  األصدافالكائنات احلية، وخاصة األنواع ذات 

. وابإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من السياسات واإلجراءات املتخذة للحد من استخدام }3-4-4{املرجانية 
من أجل تنمية املشاريع  حتويل مستجمعات املياهاالحتباس احلراري، مثل النبعااثت غازات  ةالوقود املنتج أنواع

سلبية حمتملة  عواقبجتلب معها  من أجل إنتاج الوقود احليوي،حتويل األراضي، وتكثيف الزراعة أو  الكهرمائية
 .}3-5 ،3-4-4، 1-4-4{ للبشر اليت تقدمها الطبيعةاهلامة  ولإلسهاماتلطبيعة ل
حمركاً  والبشر عامالً نقل الطاقة واملواد ل للهياكل األساسيةوما يرتبط به من انتشار  احلضريالتوسع يشكل و 

 انتلفخيوحجم هذه اآلاثر  ابع، غري أن طإسهامات الطبيعة للبشرسريع النمو لفقدان التنوع البيولوجي و 
ويهدد تغري الغطاء األرضي  .(مسلم به لكنه انقصيمية يف األمريكتني )فيما بني املناطق دون اإلقل كبرياً   اختالفاً 

 األحيائيةمن خالل فقدان املوائل والكتلة  ةم اإليكولوجيلبيولوجي ويؤثر على إنتاجية النظيف املناطق احلضرية التنوع ا
وأمريكا الوسطى،  يف أمريكا اجلنوبية األثر{. وحتدث أكرب معدالت زايدة 4-4-1، 3-3-4وختزين الكربون }

 .}7-4، 1-4-4{، مثل غابة أمريكا اجلنوبية األطلسية اً شديد اً ابلفعل جتزؤ  اجملزأةويف املناطق الساحلية واملوائل 
يف سياقات اجتماعية الرتتيبات هذه  تطبقخمتلفة من ترتيبات احلوكمة. و عديدة أنواع  وضعتويف األمريكتني، 

 نطاقاتجموعة متنوعة من الرتتيبات واآلليات املؤسسية اليت تعمل على واقتصادية وبيئية خمتلفة ترتبط مب
هج والنُ  احلافزةوميكن هلذه اآلليات التنظيمية و  - دون الوطين الصعيدالعاملي إىل  الصعيدتدخل متعددة من 

قعة الواوالضغوط  إلسهامات الطبيعة للبشرجانيب العرض والطلب كل من القائمة على احلقوق أن تعمل على  
خدمات النظم مقابل دفع الج مثل نظم إصدار الشهادات للقطاعني العام واخلاص أو هنُ  ابستخدام يها،عل

-6 ،3-6-5 ،7-4-5 ،7-4، 3-4} احلوكمة البيئيةلألسواق يف  املتناميالستفادة من الدور لاإليكولوجية، 
 ضمنخدمت يف توليفات خمتلفة استو  بعضالهج بعضها األدوات والنُ وال تستبعد هذه {. 2-6، الشكل 1-2

 عزيزوت إسهامات الطبيعة للبشردعم لآاثر خمتلفة  أسفر عنجمموعة متنوعة من أشكال الرتتيبات املؤسسية، مما 
الجتاهات الطبيعة  كعوامل حمركة  حلوكمةذات الصلة ابعمليات الؤسسات و امل. وابلتايل، فإن فصل دور يهااحلفاظ عل

 (.لكنه انقص مسلم به)  املاضي ميثل مسألة معقدةيف إسهامات الطبيعة للبشرو 
 تنسيقاً  بينهاتنسيق الما مل يتم  وكثرياً  والنطاقاتعديد من التوليفات احلوكمة هذه وفقاً لج أدوات وهن   تعملو 

السياسات، وعدم املساواة  مفاضالتاالقتصاد يف  أدىن منيف مرتبة البيئة يزال وضع وال . لتحقيق أهدافها فعاالً 
مسلم به يف مجيع املناطق دون اإلقليمية ) قائمني إسهامات الطبيعة للبشراستخدامات  الناجتة عنيف توزيع املنافع 
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وابلنسبة ملعظم البلدان،  .}1-3-4-6، 2-2-4-6 ،1-2-4-6 ،2-6 ،1-1-6، 3-4{( لكنه انقص
ولكن كثريًا ما ، ةالوطني النطاقاتعلى  آيتشيااللتزامات العاملية مثل أهداف التنمية املستدامة وأهداف  مت أتييد

فيما بني  كبرياً   تلف اختالفاً هي ختالسياسات اإلمنائية واالقتصادية الوطنية، و و وطنية العمل الخطط  يتم الفصل بني
 اجليدةاحلياة ونوعية  إسهامات الطبيعة للبشرعلى الطبيعة و  ضارةالبلدان. وكان هلذا التنسيق غري الفعال آاثر 

نظم احلوكمة احلالية يف  يف إطار إسهامات الطبيعة للبشريتناقص التنوع البيولوجي و ويف املتوسط،  .}6-3{
ه تدهور التنوع البيولوجي تبني أن حتويل اجتاهعلى الرغم من أن احلاالت احمللية للحماية الناجحة أو األمريكتني، 
 .}6-5 ،2-5-5{( مسلم به لكنه انقص) يف هذا الشأنتقدم ميكن حتقيق 

 االجتاهات املستقبلية للتنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة للبشر وااللتزامات العاملية -دال 
يف املائة يف عدد السكان ومضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل لألمريكتني  20الزايدة املتوقعة بنسبة  ستؤدي

استمرت أمناط االستهالك احلالية ، إذا العوامل احملركةالعديد من  إىل تكثيف{ 4-3-2} 2050حبلول عام 
 يف البشرالنامجة عن  العوامل احملركة كافة  تستمرومن املتوقع أن  .(ال خالف عليهوالسياسات الكامنة وراءها )

يف إطار مجيع السيناريوهات املستقبلية، على و عرب مجيع النطاقات املكانية، و التأثري على مجيع النظم اإليكولوجية، 
 تعتمد على افرتاضات إسهامات الطبيعة للبشرارات ومعدالت التغري احملددة يف التنوع البيولوجي و الرغم من أن مس
ويف كثري من األحيان املتعددة،  العوامل احملركةالسيناريوهات املختلفة. ومن املتوقع أن تتفاعل هذه  اليت تستخدمها

ابختالف أن ختتلف قوة العوامل احملركة  يتوقعه م من أنبطرق تزيد من أتثريها على فقدان التنوع البيولوجي، على الرغ
-5، 5-4-7، 4( }مسلم به لكنه انقصمدى االضطراب الذي حدث يف املاضي )و أنواع النظم اإليكولوجية 

3 ،5-6.} 
ستمر ياملبلغ عنها يف معدل تدهور بعض وحدات التحليل، فمن املتوقع أن  االخنفاضاتوعلى الرغم من 

 املنطقةالطبيعية يف  الربيةمن جوانب النظم اإليكولوجية  يف كل جانب تقريباً  ظهر حالياً لذي ي الفقدان اصايف
إىل حد كبري ابملمارسات الزراعية غري املستدامة )ابلنسبة للمحاصيل  اً وما بعده، مدفوع 2050حىت عام 
 نظمن تؤثر التغريات يف أ ويتوقع .(7-س ق م الشكل( )لكنه انقص مسلم به( وتغري املناخ )الرعيوأراضي 

درجات احلرارة وهطول األمطار والزايدات يف تواتر الظواهر املناخية املتطرفة على مجيع وحدات التحليل يف 
-4-4 ،1-4-4{( مسلم به لكنه انقص) ينمؤكداألمريكتني، على الرغم من أن حجم ووقت التأثريات غري 

3، 5-5-2{. 
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 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012 and) 2014و 2012وكالة التقييم البيئي اهلولندية، : املصدر

2014).(9) 
 

 احمللية(، فضاًل عن وميكن أن تؤدي تدخالت السياسات على نطاقات خمتلفة إىل حد كبري )من الوطنية إىل
 مسلم بهالسلوك والتكنولوجيا احملسنة، إىل نتائج انجحة يف ختفيف اآلاثر على التنوع البيولوجي ) اتتغيري 

ثالثة مسارات خمتلفة لالستدامة يف منوذج التنوع  ويتم النظر يف (.8-س ق م الشكل)، {5-5( }لكنه انقص
من الناحية  ة النطاق املثلىلتكنولوجيا العاملية )احللول واسعا مسار :لدعم السياسات وهيالبيولوجي العاملي 

التخفيف  سوف يسهماحللول الالمركزية ومسار تغري االستهالك. ويف ظل هذه املسارات، مسار التكنولوجية( و 
قدان كبري يف احلد من ف  بشكلاملناطق احملمية، واستعادة األراضي املهجورة نطاق من آاثر تغري املناخ، وتوسيع 

املسارات الثالثة لالستدامة أن . وعلى الرغم من الذي تدفعه عوامل احملاصيل واملراعي وتغري املناخ التنوع البيولوجي
لعام يتوقع أن تؤدي إىل ختفيض الضغوط على التنوع البيولوجي ابملقارنة مع تلك الواردة يف سيناريو خط األساس 

والوقود احليوي  األنشطة احلراجيةمثل رى على التنوع البيولوجي فمن املتوقع أن تزداد الضغوط األخ ،2050
األسرع  العامل احملرك، من املتوقع أن يصبح تغري املناخ سري األمور كاملعتادواألراضي املهجورة. ويف ظل سيناريو 

ن مجيع األنواع م يف املائة 40 فقدان ما يقرب من، ومن املتوقع 2050لفقدان التنوع البيولوجي حبلول عام  منواً 
يف إطار املسارات الثالثة ها من يف املائة [35-36] من املتوقع فقدان ما بنياألصلية يف األمريكتني، يف حني أنه 

لتحقيق االستدامة. وخيتلف هذا االجتاه فيما بني املناطق دون اإلقليمية. وتبني النتائج من منوذج التنوع البيولوجي 
ملسارات اليت أتخذ يف االعتبار التغريات يف اخليارات اجملتمعية ستؤدي إىل ضغط أقل العاملي لدعم السياسات أن ا

 .{5-5على الطبيعة }

                                                      
(9)  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2012). Roads from Rio+20. Pathways to achieve global 

sustainability goals by 2050. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2014). How sectors can contribute to sustainable use and 

conservation of biodiversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series 79. 
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إسهامات التنوع البيولوجي و من أتثريات سلبية على جوانب اليت هلا  واملفاضالتوبسبب خيارات السياسات 
آيتشي من أهداف  قليالً  اً عدد مريكتني إالأال حتقق معظم بلدان األونوعية احلياة، فمن املرجح  الطبيعة للبشر

إال عدد قليل من أهداف التنمية  حتقيق. وعلى املدى األطول، لن يتم 2020عام يف  النهائي املوعدحبلول 
تغري املناخ الواردة يف اتفاق ابريس بشأن و  االحتباس احلرارينبعااثت غازات املتعلقة اباملستدامة أو األهداف 

، 10-1-3-3، 7-2-3، 2-4-2-3، 2-3-2-3، 2-2-3، 3-2( }قصمسلم به لكنه ان)
3-3-2 ،3-4-1-1.} 

ة ستوائيويدعم عدد كبري من الدراسات عرب اجملموعات التصنيفية واملناطق األحيائية )الغاابت املعتدلة واال
على  هتاوجية وقدر البحرية( الروابط بني التنوع البيولوجي واإلنتاجية واستقرار النظم اإليكول والنظمواملراعي 
التنوع املزيد من فقدان وابلتايل، تشكل التوقعات ب .{3-1-3 ،3-1-2( }ال خالف عليه)الصمود 

ابإلضافة إىل ذلك، و . قدرة على الصمودستكون أقل  املستقبليةالبيولوجي مصدر قلق ابلغ ألن النظم اإليكولوجية 
 األسباب الرئيسية للتدهورمن كانت اليت   العوامل احملركةمن  أوسعجمموعة النظم اإليكولوجية من املتوقع أن تواجه 

النظم اإليكولوجية أقل قدرة على  إىل أن تكونبدوره  وسيؤدي ذلك{. 5-4} (لكنه انقص مسلم به) يف املاضي
بات بعض العت وقد مت االقرتاب من. اجليدةياة احلودعم نوعية  إسهامات الطبيعة للبشرالية من احلستوايت املتوفري 

 جتاوزهاها( أو عنات سريعة ورمبا ال رجعة اليت تؤدي إىل تغري  األوضاع :التحولالبيئية واالجتماعية )أو نقاط 
درجات احلرارة والتلوث إىل زايدة  ارتفاع على سبيل املثال، يؤدي تفاعلو {. 4-5} (لكنه انقص مسلم به)

ارتفاع درجة احلرارة سيناريو يف  :{4-4-3، 4-4-2} منطقة البحر الكارييبضعف الشعاب املرجانية يف 
آاثر ما يرتتب على ذلك من مع على نطاق واسع، ب املرجانية الشعا اختفاءدرجات مئوية، من املتوقع  4 مبقدار

 {.5-4-11كبرية على النظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية }
 خيارات احلوكمة واإلدارة والسياسات -هاء 

الثقافات املمثلة يف العديد من احلكومات مزيج من إىل  عمليات احلوكمة، استناداً  جمموعة متنوعة من و ضعِّت
يف و  .(ال خالف عليه، والثقافات األصلية املتنوعة يف األمريكتني )االستعمارواجملتمعات يف مرحلة ما بعد 

من معارف الشعوب كل أكرب بشهذه، مما يتيح االستفادة  احلوكمةمتكني املشاركني يف عمليات الفرتة األخرية، زاد 
لزايدة األولوية  من الفرص عديدال عارفونظم امل احلوكمةاألصلية واجملتمعات احمللية. ويتيح هذا التنوع يف عمليات 

{. 5-7، 5-6-2} إسهامات الطبيعة للبشرلطبيعة و املتعلق اباملعطاة لالستدامة واإلنصاف يف صنع القرار 
لتنوع املتعلقة ابلالتفاقات رفيعة املستوى  تقريباً  تنيبلدان األمريكمجيع من ق واسع النطاوكذلك يسمح التأييد 

الدروس املستفادة يف إطار األهداف العامة املشرتكة للتنمية  بتبادلالبيولوجي وتغري املناخ والتنمية املستدامة 
عمليات  قابلية توسيع نطاق ال تكفي لتوضيح مدى اً حالياملتاحة {. ومع ذلك، فإن املعلومات 6-5واالستدامة }

دون الوطين أو الوطين أو اإلقليمي والعاملي أو يف االجتاه املعاكس.  الصعيداحمللي إىل  الصعيدونتائجها من  احلوكمة
حىت ثقة  ال توجد، وابلتايل. أو هبوطاً  يف توسيع نطاق التجارب صعوداً  واإلخفاقاتتتوفر أدلة على النجاحات و 

اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية  األوضاعاخلربة املكتسبة يف جمموعة واحدة من  عميمه ميكن تأناآلن يف 
{. وابإلضافة إىل ذلك، ال يوجد هنج حوكمة واحد أو 6-3-4( }غري قطعيآخر ) وضععلى  احلوكمةأوضاع و 

إسهامات الطبيعة وجي و التنوع البيول تواجه إدارةميع التحدايت اليت ستتصدى جلاليت  احلوكمةج جمموعة من هنُ 
املناطق درجات خمتلفة من الفعالية عرب تتسم باملختلطة  احلوكمةنظم وأساليب أن يف األمريكتني. وقد ثبت  للبشر

. غري أن ما هو مقبول اآلن على (1-س ق م اجلدول)، {25-2، اجلدول 6-3، 4-3-1} دون اإلقليمية
 (ال خالف عليه) إسهامات الطبيعة للبشرنوع البيولوجي و غري الفعالة تقوض الت احلوكمةنطاق واسع هو أن 

{6-3-2}. 
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 إسهامات الطبيعة للبشراستخدام وإدارة وحفظ الطبيعة و طريقة القيم يف األمريكتني  يةتعددت شك ل و 
عن طريق معاجلة هذه التعددية يف نظم القيم، وتساهم . (8-م ق س الشكل)، {2-5، 2-1-2، 1-1}

بدجمها هذه الفعالية ميكن زايدة و  .فعالةالفظ احلوتنفيذ خطط يف وضع  ةالتشاركيؤسسات وامل احلوكمةعمليات 
ابلسياسات اإلمنائية  ذات الصلةالقضااي احمللية ودون الوطنية مع إضفاء الطابع الالمركزي على صنع القرارات يف 

شري تاملوارد الطبيعية. و استغالل ضي و األرا ابستخدامالقرارات املتعلقة و  الشعوب األصليةوحيازة األراضي وحقوق 
والثقافات السياسية إىل أن  ،ومستوايت التنمية االقتصادية ،عرب جماالت السياسات احلاالت جمموعة متنوعة من

حل املشاكل وميكن أن تدعم احلوكمة الفعالة كثرية يف الشراكات وعمليات التداول التشاركية تسهم يف حاالت  
 ؛{6-3-3، 6-3-2، 6-3-1احمللي } الصعيدعلى  قيم متعددة ومتضاربة أحياانً  ألهنا تسمح ابلنظر يف

 .(1-س ق م اجلدول)
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أوجه عدم املساواة االجتماعية والثقافية القائمة  أن تزيد، ميكن احلوكمةالنظر عن درجة املشاركة يف  بصرفو 

تخذ قرارات بشأن يف عمليات احلوكمة عندما ت   ونختلفشاركون املامل اميارسه يتال السلطةعدم تكافؤ  بسبب
، إىل احلضر سكان األمريكتنيحتول مع تزايد ف. (ال خالف عليه) إسهامات الطبيعة للبشرالطبيعة واستخدام 

سكان الشعوب األصلية و )مثل  إلسهامات الطبيعة للبشراملستخدمني الرئيسيني  أساليب معيشةفإن املفاضلة بني 
عين أن سلطة اختاذ القرار تسكان الضواحي واملدن(  )مثل هلا ( واملستخدمني الثانوينيةوالساحلي ةالريفياملناطق 

أساليب من أجل  سهامات الطبيعة للبشرإبأقل عالقة مباشرة  تربطهمتحول بشكل متزايد حنو أولئك الذين تس
اليت وضعتها حملياً اإلدارة والتكنولوجيا املكيفة  أتثري نظميؤدي ذلك إىل اخنفاض {. وميكن أن 2-3-5} معيشتهم

واالستزراع يف املعارف املكتسبة عرب قرون من اخلربة يف جمال اإلنتاج الزراعي،  واملتجذرةاجملتمعات األصلية واحمللية 
ن أن {. وميك5-6-3( }لكنه انقص مسلم بهلنبااتت، واستخدام األدوية، ومحاية الرتبة، وما إىل ذلك )احمللي ل

 إسهامات الطبيعة للبشرملفاضالت بني املتعلقة ابتؤثر أوجه عدم املساواة يف السلطة بقوة على نتائج املناقشات 
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احلوكمة لتغيري السياسات على بشأن إجراءات  ومن الضروري اختاذأو بني محاية التنوع البيولوجي أو استخدامه. 
ويتعني بشكل كامل، هذه معاجلة أوجه عدم املساواة من أجل  ،عامليةمن احمللية إىل اإلقليمية أو ال ،متعددة نطاقات

لمجتمعات احمللية واألصلية سيطرة يكون لحبيث  الوالية االحتياطيةلتزام قوي مببدأ أن تكون اإلجراءات مصحوبة اب
اجة {. وقد تكون هناك ح6-3-5، 4-3-1ثقافاهتم } واليت تعتمد عليها إسهامات الطبيعة للبشرأكرب على 

 نظم احلوكمة. وميكن تعزيز فعالية (حمسومغري ) النطاقاتإىل عمليات حوكمة جديدة لتنسيق اإلجراءات عرب 
أصحاب  فئاتبناء القدرات بني مجيع  تشمل( 1-س ق م اجلدولالتمكينية ) األوضاعالتشاركية بعدد من 

املتعلق وار حلملعلومات ذات الصلة اباملصلحة للمشاركة يف هذه العمليات وتوفري فرص متساوية للحصول على ا
املصلحة األقوى مثل النخب احمللية والوكاالت احلكومية هيمنة أقوى اجلهات صاحبة ، من أجل جتنب ابحلوكمة

 .على هذه العمليات واملؤسسات اخلاصة
تنوع من األدوات السياسية. وقد زادت تدابري محاية العديدة أنواع  هناكويف إطار ترتيبات احلوكمة، 

وافز احلتنظيمية و الليات اآل ومشلتالبيولوجي يف األمريكتني وتنوعت على مدى السنوات الثالثني املاضية، 
البيئة وإنشاء  حفظوابإلضافة إىل  .(1-س ق م اجلدول ؛6-4( )ال خالف عليهقائمة على احلقوق )هج الن  و 

اجملتمعات اليت حتفظها واملناطق  ،األصلية لشعوبحمميات اعلى التدابري املكانية اآلن  تشتملاملناطق احملمية، 
-6، 8-2-2} اخلاضعة لإلدارةالطبيعية  األراضيومبادرات احلفظ اخلاصة وتدابري احلفظ يف مصفوفة  ،احمللية

غري متساو عرب املناطق دون اإلقليمية وفيما بني وحدات التحليل،  {. غري أن جهود احلماية موزعة توزيعاً 4-1
النظم املياه العذبة و نظم و  الربيةلنظم اإليكولوجية اماية حل اجلهود املبذولةاك اختالفات كبرية يف وال تزال هن

أو منخفضة  غري مؤكدةفعالية هذه احلماية وكذلك فإن  (.9-س ق م الشكل)، }1-4-3، 8-2-2{البحرية 
معدل إزالة الغاابت يف تقليل  يف صليةاأل احلفظ اليت ترعاها الشعوب. وقد أسهم إنشاء مناطق كثرية  يف حاالت

اليت حتدث بفعل رائق التعرف يف هذه املناطق على عوامل احلأمريكا اجلنوبية، على الرغم من  مناملناطق األحيائية 
ومجيعها ، وعمليات قطع األخشاب غري القانونية ،خارج املوقعاملضطلع هبا نشطة األناجم عن والتلوث ال ،البشر

مل أسباب ضعف فعالية تدابري ت{. وتش6-4-1} (لكنه انقص مسلم بهمعرتف هبا ) للتدهور عوامل حمركة
تصميم ضعف و بشكل مالئم،  عدم تشكيلهاأو  احملميةسوء اختيار املواقع على احلماية املكانية، عند حدوثه، 

كفاية رصد التنوع البيولوجي عدم  و عدم كفاية املوارد أو اجلهود املبذولة لتنفيذ التدابري، و إدارة املناطق احملمية، خطط 
 {.6-2-4}( مسلم به لكنه انقص)حبيث ال ميكن تطبيق اإلدارة التكيفية  محايتهاملقرر 
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 (10).( ,2014and  2012PBL Netherlands Environmental Assessment Agency) 2014و 2012وكالة التقييم البيئي اهلولندية، : املصدر

النظم  وأدت االستعادة إىل تسريع تعايفاحمللية.  النطاقاتعلى  اً إجيابي أتثرياً  احلالة اإليكولوجيةاستعادة  وتؤثر
 توفريحتسني قدرة هذه املناطق على إىل و  ،نظر فيهامت الاإليكولوجية بشكل كبري يف معظم احلاالت اليت 

استعادة النظم اإليكولوجية ولكن  .{5-5، 5-3، 4-4-1} (مسلم به لكنه انقص) امات الطبيعة للبشرإسه
. وعالوة على ذلك مل يثبت حدوث التحويل عادة فرتات طويلةتتطلب مرتفعة و تصاحبها تكاليف أولية واألنواع 

 البشرغري املادية لبعض  سهاماتاإل ميكن استعادة، وقد ال أصالً أو إمكانية حدوثه لتدهور، الكامل الجتاه ا
، مثل النظم غري األحيائيةبعض املناطق  أنشطة االستعادة يفوكذلك ف{. 6-4-1-2( }مسلم به لكنه انقص)

، على اندرةال تزال  سيما األراضي الرطبة والسافاان واملراعي( ة )والستوائية وشبه االستوائياحلرجية يف املناطق اال
. ومن الواضح أن االستخدام إسهامات الطبيعة للبشرت التدهور واخلسائر الالحقة يف الرغم من ارتفاع معدال

إسهامات الطبيعة يف  اخنفاضمن  يقابلهاستعادة التنوع املتدهور وما  علىيفضل املستدام لتجنب التدهور 
 .}1-4-4{ للبشر

                                                      
(. كوكب حممي: قاعدة 2015املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة )-برانمج األمم املتحدة للبيئة (10)

 مستمدة من العنوان التايل: .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة . كامربيدج، ناطق احملميةت العاملية بشأن املالبياان
 www.protectedplanet.net. United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring and International Union for 

Conservation of Nature (2015). Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA). Cambridge, UK. 
T.M. Brooks, T.M.,H.R. Akçakaya, H.R.,N.D. Burgess, N.D.,S.H. Butchart, S.H.,C. Hilton-Taylor, C.,M. Hoffmann, M.,D. Juffe-

Bignoli, D.,N. Kingston, N.,B. MacSharry, B.,M. Parr, M., L. Perianin, L.,E.C. Regan, E. C., A.S. Rodrigues, A. S.,C. Rondinini, 

C.,Y. Shennan-Farpon, Y. and B.E. Young, B. E. (2016). Analysing biodiversity and conservation knowledge products to support 

regional environmental assessments. Scientific Data, 3, [160007]. DOI: 10.1038/sdata.2016.7. 
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ما يتعلق اخليارات وزايدة األمن فياحلفاظ على أمهية يف وعلى الرغم من أن املناطق احملمية واملستعادة ذات 
يف ختطيط احلفظ،  وتقوم بدور هام{، 6-4-1-1على املدى الطويل } إسهامات الطبيعة للبشر بتوفري
تنوعًا وتكاماًل، كثر األاالسرتاتيجيات وقد أظهرت مجيع  .والبحر اليابسةمن  جزءًا صغرياً  دائماً  ستضم فهي

ج اإلدارة هنُ  إىل }4-2{كثري من الشعوب األصلية يف األمريكتني يتبعها   الكلية اليتهج من النُ واليت ترتاوح 
أيضاً ميكن و (. 1-س ق م اجلدول) بشكل سليمعند تنفيذها فعاليتها  ،القطاعية القائمة على النظم اإليكولوجية

 املساحات مثلاليت يهيمن عليها اإلنسان،  املساحات يفبشكل كبري وضماهنا  إسهامات الطبيعة للبشرتعزيز 
اليت يهيمن عليها اإلنسان داعمة  املساحاتجعل الرامية إىل سرتاتيجيات االوتتسم أبمهية أساسية الزراعية واملدن، 

متعددة  مساحاتعلى مل هذه االسرتاتيجيات ت. وينبغي أن تشإسهامات الطبيعة للبشرللتنوع البيولوجي و 
وتسمح بتحقيق توازن أفضل بني خمتلف  امات الطبيعة للبشرإسهتسهم يف تنوع و الوظائف ومتنوعة وغري متجانسة 

لالستفادة  اراتيخ ىفعالة للحفاظ علوسائل {، وهي 4-4-4، 2-2-13} إسهامات الطبيعة للبشرأنواع 
 {.2-2-8( }مسلم به لكنه انقصيف املستقبل ) إسهامات الطبيعة للبشرمن  ديالعد من

 جيركقطاع منفصل يف التخطيط الوطين، ومل   احلاالت البيئة يف معظم تناول، مت املنطقةملعظم بلدان  وابلنسبة
كثري من احلكومات، ولكن   لدىقدر أكرب من التعميم  وجيري .قطاعات التنمية يف سائرعلى حنو فعال  اتعميمه
األطراف مؤمتر ما أشار إليه ذلك  لتحقيق تقدم كبري، مبا يف جماالً أن هناك  إىلأشارت  من االستعراضاتالكثري 

ال خالف ) 2016 يف اجتماعه الثالث عشر يف كانون األول/ديسمربلتنوع البيولوجي املتعلقة ابتفاقية االيف 
 .}3-3-6، 1-2-6{( عليه
يف حتقيق أهداف احلفظ والتنمية عندما أيخذ يف فعالية أكرب صنع السياسات تكون لأن  األرجح ومن

وآاثرها على خمتلف  األجلة طويلة و والتنمية قصري بني أهداف احلفظ  تاملفاضال ‘1’االعتبار 
 املناطقوتواجه مجيع أنواع  .واآلاثر غري املباشرةاآلاثر املتسربة  ‘3’، القضااي العابرة للحدود ‘2’املستفيدين، 

ات إسهامو  املتزامنة يف التنوع البيولوجيحاالت التحسن متعددة، وعلى الرغم من  األحيائية يف األمريكتني ضغوطاً 
واحلاالت األكثر شيوعاً  {.5-4( }لكنه انقص مسلم بههذه احلاالت اندرة )فإن ونوعية احلياة،  الطبيعة للبشر

 هي:
األجل  ةقصري  اختيارات تؤدي إىل خسائر عنيف معظم احلاالت اليت تسفر  املفاضالت حدوث ‘1’

 حجمزايدة إما من أجل ، إسهامات الطبيعة للبشرعلى األقل يف بعض جوانب التنوع البيولوجي و 
 (السلع األساسيةالزراعة املوجهة حنو  )مثل للبشر اليت تقدمها الطبيعةاألخرى  اإلسهاماتفر اأو تو 
ولكنها مع ذلك  إسهامات الطبيعة للبشر على على الطبيعة أو ةمباشر أنشطة ال تعتمد  لتنفيذأو 

سينظر  هذه املفاضالت أنالشائع  للنقل(. ومن اهلياكل األساسية ء)مثل بنا تؤثر على الطبيعة
القيم السائدة حسب ختلفة، املثقافات الو العاملية نظر البطرق خمتلفة من وجهات إليها 
أو  األحيائيةوينطبق هذا على مجيع املناطق  .(8-)الشكل م ق س }7-2، 12-2{ لديها

 ةاملهمو  طبيعة للبشرإسهامات التنتج  األحيائيةجميع املناطق ف كتني،أنواع النبااتت يف األمري
مناطق يف للضغط، ويف كثري من األحيان  اليت تتعرضلنوعية حياة السكان احملليني يف املناطق 

 أكرب بكثري أو على الصعيد العاملي.
املوارد  ماستدامة استخداواليت هتدف إىل  املعنية ابحلوكمةؤسسات الوطنية املعمليات و ال تواجه ‘2’

. حجماً  األكرب واألصغر اتعلى كل من النطاق لعديد من الصعوابتاوحفظ التنوع البيولوجي 
مثل حتمض ، بعض التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة للبشرو 
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 األساساجلذرية يف  أسباهباتتجاوز  ،املناخوتغري  ةالبالستيكيابملواد احمليطات وتلوث احمليطات 
ذه التحدايت التصدي هل{. وستتطلب اجلهود الرامية إىل 4-4-3، 4-4-2النطاق الوطين }

احلوكمة عرب  وكذلكأن حيسن فعالية اخلطط الوطنية ودون الوطنية،  ميكن دولياً  بنجاح تعاوانً 
( لكنه انقص مسلم به) بذلك الرتتيبات املؤسسيةحيثما تسمح  إلسهامات الطبيعة للبشراحلدود 

 {.3-6اإلطار  ؛6-4}
مناطق يف  (فقدان التنوع البيولوجيإىل  )أي ؤدي تنفيذ بعض السياسات إىل آاثر ضارةميكن أن ي ‘3’

ولذلك، من األمهية . (لكنه انقص مسلم به)واآلاثر غري املباشرة  املتسربةاثر اآلمن خالل  أخرى،
يتعني مبكان تقييم ما إذا كان من املرجح أن تكون للسياسات آاثر سلبية يف أماكن أخرى. و 

غري املباشرة و  املتسربةاثر اآلعن بعد( و  الربطالتفاعالت السببية بني األماكن البعيدة )أي  تقييم
-4، 3-4{. عند تنفيذ السياساتأبسرها  املنطقة يفوالنطاقات العديد من املستوايت  على

7 ،5-4-7 ،6-3-4{. 
مها جمموعة من اجلهات تستخدواليت اليت أيخذ نطاقها يف االتساع جمموعات أدوات السياسات ومل أتت 
على النظم املرتتبة تجنب اآلاثر لو  إسهامات الطبيعة للبشرالتنوع البيولوجي و إدارة دعم من أجل الفاعلة 

الوطين أو دون اإلقليمي، على الرغم من أهنا النطاقني على  بفعالية إمجاليةها اإليكولوجية املختلفة أو ختفيف
وعلى الرغم من أمهية وضع السياسات واعتمادها، فإن هناك . (به لكنه انقصمسلم ما تكون فعالة حملياً ) غالباً 

يتطلب و . إسهامات الطبيعة للبشر، وتوفري وصون بشكل فعال البيولوجيحلفظ التنوع عوامل أخرى جيب معاجلتها 
نولوجيا {، والتك5-4-7، 4-3-1} يةالسلوك التغيرياتتوليفات مناسبة من  العامة التنفيذ الفعال للسياسات

{، 6-3-3، 6-3-2، 5-4-7الفعالة } احلوكمةترتيبات و {، 6-6-4، 5-4-7، 4-3-4احملسنة }
{، 6-6-4} ةث العلميو البحو {، 6-4-1-2، 6-4-1-1، 6-3-5وبرامج التثقيف والتوعية العامة }

{، 6-4-2-1{، وترتيبات مالية كافية }1-6-6 ،2-4-6؛ 1-6اجلدول  ؛6-3-1الرصد والتقييم }و 
ألفراد واجملتمعات واألعمال املطلوبة ل يةسلوكال اتغيري تلزم الت{. وقد 6-6-4داعمة، وبناء القدرات }الواثئق الو 

لتنوع البيولوجي امعاجلة هذه العوامل لتعزيز حفظ دعم (. وميكن حمسومغري التجارية والشركات واحلكومات )
، مبا يف ذلك الشراكات التمكني يف جمال احلوكمة اتمن خالل ترتيب إسهامات الطبيعة للبشرو واستخدامه املستدام 

تيسري التنفيذ أيضًا وعمليات التداول التشاركية، واالعرتاف حبقوق الشعوب األصلية والفئات احملرومة. وميكن 
ألصحاب املصلحة، مبا يف ذلك األفراد واجملتمعات احمللية  تتيح فرصاً على أهنا السياسات يُنظر إىل الفعال عندما 

ابإلضافة إىل و . {1-6اجلدول  ؛6-3-1} خياراهتماملزيد من القيود على  وال تفرض فقطوالقطاع اخلاص، 
ما لتحقيق أقصى  متعددة العواملتقييمات الو  املفاضالتالسياسات حتليالت  ومقرر ذلك، ميكن أن يستخدم 

إسهامات جملموعات من  ولويةاألإعطاء  وميكن. }7-2، 1-5-2{ حفظ الطبيعة والتنمية ميكن حتقيقه من حيث
الغذاء أمن و  ،ابلصحة املتعلقة احملددة املستدامةلتحقيق أهداف التنمية  اتالسياس تدخالت يف الطبيعة للبشر

من  ويف حني أن. (10-س ق م الشكل) لطبيعةلاالرتباطية قيم الوكميتها و  املياه نوعيةو  ،واملناخ ، والطاقةواملواد
هدف حمدد من أهداف  لتحقيقاألمهية  ةابلغ للبشر اليت تقدمها الطبيعةاملادية  اإلسهاماتالواضح أن بعض 
اليت غري املادية  اإلسهامات أنمن تعدد القيم اليت تنطوي عليها نوعية احلياة أيضاً  فمن الواضحالتنمية املستدامة، 

 اإلبقاء على، مثل للبشر مها الطبيعةاليت تقداملتشابكة  واإلسهامات، مثل التعلم واإلهلام، تقدمها الطبيعة للبشر
 .}26-2، اجلدول 7-2{أمهية  ال تقلاخليارات، 
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1(11) 
 
 
 

عن  ‘1’املعلومات توفر قدر حمدود منالتقييم وقد أعاق يف مجيع الفصول.  عارفددت الثغرات يف املوح
البياانت االجتماعية املتعلقة بنوعية بني تطابق العدم وخاصة ليف نوعية احلياة،  إسهامات الطبيعة للبشرأثر 

على نطاق املنطقة  تنتج نتج على النطاق السياسي والبياانت اإليكولوجية، اليتاحلياة، اليت ت  
تقييم ل ‘3’سهم يف نوعية احلياة، واليت ت للبشر اليت تقدمها الطبيعةغري املادية  اإلسهاماتعن  ‘2’؛ األحيائية
تغريات حمددة يف التنوع البيولوجي و  العوامل احملركة وبنياملباشرة و غري املباشرة  العوامل احملركة بنيالروابط 

أو وتوسيع  العوامل اليت تؤثر على قدرة تعميم نتائج الدراسات الفرديةعن  ‘4’، رإسهامات الطبيعة للبشو 
جلميع أنواع النظم اإليكولوجية،  من التنوع البيولوجي علمياً  يتعني تسجيل جزء كبريوال يزال . هانطاقتضييق 

                                                      
 .Rقام جبمع البياانت س. ب. أندرسون وس. س. سياكس وأ. ابربوزا. وأجرى التحليل ج. دايز بربجمية   (11)
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 ةقصري التقييم السياسات ويعترب . عموماً ألمريكا اجلنوبية ويف احمليطات العميقة  دون اإلقليميةسيما يف املنطقة  وال
أمريكا الوسطى وأمريكا  ينطبق ذلك بوضوح يف. و بشكل عاميف األمريكتني غري كاف  ة األجلطويلالو األجل 

إىل أن تؤدي ديدة بشأن هذه املسائل اجلعارف املالستثمارات يف توليد ل. وميكن منطقة البحر الكارييباجلنوبية و 
كيفية أتثري بدرجة كبرية على البيئة الطبيعية الصحية، وكذلك   حياة اإلنساننوعية ية اعتماد كيفلح أفضل يتوض

 .والبعيدالبيئات الطبيعية على نوعية احلياة على املدى القصري واملتوسط  التهديدات اليت تواجه
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 1 التذييل
 درجة الثقة اإلبالغ عن

الرئيسية الواردة يف أي تقرير تقييم من تقارير املنرب، يُرفق بيان لغوي بدرجة الثقة بكل استنتاج من االستنتاجات 
سواء يف املوجز التنفيذي للفصول أم يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات. ويف التقييمات، وفيما يتعلق ابملعارف، 

خفضة تشري الثقة إىل درجة اليقني املوجودة لدى اخلرباء بشأن االستنتاجات اليت توصلوا إليها. وتصف الثقة املن
حالة من املعرفة غري املكتملة، حني يتعذر تفسري أحد النتائج تفسرياً اتماً أو التنبؤ به بشكل موثوق، يف حني أن 

يقني  ةالثقة العالية تدل على وجود معرفة واسعة وعلى القدرة على شرح نتيجة ما أو التنبؤ بنتيجة مقبلة بدرج
 ضة إىل احلاجة إلجراء املزيد من البحوث.أكرب بكثري. وتبعاً لذلك، تشري الثقة املنخف

-ألف-س ق م الشكل) وتستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأهنا
وتتضمن األدلُة البياانت والنظرايت والنماذج ورأي اخلرباء. وتستخِدم تقييمات املنرب احلكومي الدويل أربع . (1

لتصنيف مستوى الثقة لدى اخلرباء فيما توصلوا إليه من استنتاجات  ‘‘مفردات الثقة’’معروفة ابسم عبارات حمددة 
 :بشكل متسق، يُعربَّ عنها بنموذج ملستوى الثقة مكون من أربعة أطر على النحو التايل

 (أدلة قوية واالتفاق بشأهنا واسع النطاق) ‘‘ خالف عليهال’’ •
 (ية ولكن االتفاق بشأهنا حمدودأدلة قو ) ‘‘غري قطعي’’ •
 (أدلة منخفضة الكمية والنوعية، ولكن يوجد اتفاق عام بشأهنا) ‘‘لكنه انقص مسلم به’’ •
 (أدلة منخفضة الكمية والنوعية ويوجد اتفاق منخفض بشأهنا) ‘‘حمسومغري ’’ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  (12).2016املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  املصدر:
                                                      

(12 )IPBES, Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-PolicyPlatform on 

Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. 

Ngo, J. C. Biesmeijer, T. D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A. 

Cunningham, C. Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. Kovács-Hostyánszki, P. K. Kwapong, J. Li, X. Li, D. J. Martins, 

G. Nates-Parra, J. S. Pettis, R. Rader, and B. F. Viana (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany, 2016. Available from 

www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf.. 
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 2 لتذييلا
 إسهامات الطبيعة للبشر

الطبيعة احلية  قدمهامات، اإلجيابية والسلبية على حد سواء، اليت تاسهعبارة عن مجيع اإل شرإسهامات الطبيعة للب
)أي تنوع الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، وما يرتبط هبا من عمليات إيكولوجية وتطورية( يف نوعية حياة 

، تالفيضاان وضبطلغذاء وتنقية املياه اب اإلمداداملفيدة املستمدة من الطبيعة أموراً مثل  اإلسهامات. وتشمل بشرال
متلكاهتم. وقد مبأو  ابلبشرالضارة انتقال األمراض واالفرتاس الذي يضر  اإلسهاماتواإلهلام الفين، بينما تشمل 

 بوصفها منافع أو مضار حبسب السياق الثقايف أو الزمين أو املكاين. إسهامات الطبيعة للبشر من ريكثاليُنَظر إىل 
، (13)املستخدم على نطاق واسع ‘‘ةخدمات النظم اإليكولوجي’’إطار  إسهامات الطبيعة للبشرفهوم ويوسع م

. وال يُقَصد به أن يف االعتبار ،البشرو العالقات بني الطبيعة  بشأن أيضاً  النظم املعرفية األخرىآراء  وذلك أبخذ
توسع النطاق إلضافة العلوم  لبشرإسهامات الطبيعة لبل إن  ،حيل حمل مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية

االجتماعية واإلنسانية إىل هنج خدمات النظم اإليكولوجية، وذلك إباتحة األخذ مبنظور ثقايف أكثر تكاماًل فيما 
 .ةيتعلق خبدمات النظم اإليكولوجي

 يل:خدمات النظم اإليكولوجية دائماً عنصراً ثقافياً ضمن فئاهتا األربع، على النحو التا وقد تضمنت
 (يف اإلطار املفاهيمي للمنرب ‘‘الطبيعة’’ الدعم )تشكل حالياً جزءاً منخدمات  •
 التموينخدمات  •
 يةدمات التنظيماخل •
 اخلدمات الثقافية •

مناقشات طويلة األمد يف األوساط العلمية املعنية خبدمات النظم اإليكولوجية ويف الدوائر  ويف نفس الوقت دارت
امل مع الثقافة. وتؤكد مجاعات العلوم االجتماعية أن الثقافة هي العدسة اليت تُرى السياساتية بشأن كيفية التع

وتقدَّر من خالهلا خدمات النظم اإليكولوجية. وعالوة على ذلك، فإن فئات خدمات النظم اإليكولوجية متيل إىل 
د املذكورة أعاله. فعلى سبيل التفرد، يف حني تتيح إسهامات الطبيعة للبشر قيام صلة أكثر مرونة على نطاق األبعا

مادية  إسهاماتاملثال، ميكن اآلن تصنيف إنتاج األغذية، الذي يعترب تقليداًي أحد اخلدمات التموينية، ابعتباره 
. ويف العديد من اجملتمعات )وليس مجيعها(، ترتبط هوايت الشعوب والتماسك للبشروغري مادية توفرها الطبيعة 

اً بزراعة األغذية ومجعها وإعدادها وتناوهلا معاً. ومن مث فإن السياق الثقايف هو الذي حيدد االجتماعي ارتباطاً وثيق
 أم أهنا مادية وغري مادية معاً. للبشرمادية توفرها  إسهاماتما إذا كانت املواد الغذائية عبارة عن 

الثقافية والروحية للتنوع البيولوجي، وقد ُوِضع مفهوم إسهامات الطبيعة للبشر لتلبية احلاجة إىل االعرتاف ابآلاثر 
بطرق ال تقتصر على إطار ثقايف ما خلدمات النظم اإليكولوجية، بل تشمل خمتلف اآلراء العاملية بشأن العالقات 
بني الطبيعة والبشر. وتتيح إسهامات الطبيعة للبشر أيضًا للمرء أن ينظر يف اآلاثر أو اإلسهامات السلبية، مثل 

 املرض.
فئة إلسهامات الطبيعة للبشر، تنطبق على حنو وثيق على الفئات الثالث خلدمات النظم اإليكولوجية  18وتوجد 

 )مع مالحظة أن خدمات الدعم مل تعد ضمن خدمات النظام اإليكولوجي يف اإلطار املفاهيمي للمنرب(.
___________________ 

                                                      
(13)Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being. Island Press: Washington, DC  

 .(. النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان. مطابع آيلند: واشنطن العاصمة(2005تقييم النظام البيئي لأللفية. ))


