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

 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

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

اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي التقييمات 
التقييم اإلقليمي ودون  وخدمات النظام اإليكولوجي

 اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

لتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية آلسيا ا موجز
 اخلاص مبقرري السياسات ومنطقة احمليط اهلادئ

 مذكرة من األمانة
االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ، وافق 3/1-من اجلزء الثالث من املقرر م ح د 2يف الفقرة  -1

على إجراء أربعة تقييمات إقليمية ودون إقليمية  والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
أفريقيا، واألمريكتني، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأورواب وآسيا الوسطى يف للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

ة يف املرفق ، وفقاً لإلجراءات اخلاصة إبعداد نواتج املنرب الوارد(‘‘التقييمات اإلقليمية’’)يشار إليها فيما يلي ابسم 
 للتنوعودون اإلقليمية  اإلقليمية للتقييمات العام النطاق تحديدب التقرير املتعلق، و 3/3-لمقرر م ح دلاألول 

و التقارير املتعلقة بتحديد  ،3/1-د ح م لمقررل الثالث املرفق يف الوارد اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي
 نطاق كل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة )املقرر م ح د-1/3، املرفقات من الرابع إىل السابع(.

 ،رباء جمموعة مؤلفة من ستة فصول قائمة بذاهتا وموجزاهتا التنفيذيةمن اخلواستجابة للمقرر، أعد فريق  -2
اخلاصة إبعداد نواتج املنرب قرري السياسات، لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية، وفقاً لإلجراءات خاصاً مبوموجزاً 

 احلكومي الدويل.
لتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي آلسيا التابع ل سياساتالقرري اخلاص مبوجز املهذه املذكرة يرد يف مرفق و  -3

الوثيقة )القائمة بذاهتا وموجزاهتا التنفيذية  ةالفصول الست يرتكز على، الذي )ب(( 2)الناتج  ومنطقة احمليط اهلادئ
IPBES/6/INF/5 .) قرري السياسات. اخلاص مبوجز املوسُيدعى االجتماع العام يف دورته السادسة إىل اعتماد

إىل قبول فصول التقييم، اليت سيتم تنقيحها عقب الدورة السادسة، هبدف ضمان االتساق مع  أيضاوسُيدعى 
 .ااملوافق عليه بصيغتهقرري السياسات اخلاص مبوجز امل

                                                      
*  IPBES/6/1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 املرفق
لتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية آلسيا اتقرير موجز 

 اخلاص مبقرري السياسات ومنطقة احمليط اهلادئ
 املؤلفون:

ساان و سري النكا(؛ رئيس مشارك، سوانيل سيناراتنا سيالموتو )و نيبال(، رئيس مشارك، مادهاف كاركي ) (1)
ليليبيث أكوستا )الفلبني/أملانيا(، ويوسف احلافظ )اململكة العربية و وااترو سوزوكي )املنرب(؛ و أوكاايسو )املنرب(، 

جيل أوسيل )نيوزيلندا(، وكريسنت ديفيس )أسرتاليا(، -السعودية(، وجواناثن أ. أنتيكامارا )الفلبني(، وآن
هامن إبراهيم )ماليزاي(، وريو كوساكا -والكسندروس غاسباراتوس )اليوانن(، وهاريرباي غوندمييدا )اهلند(، وفريدة

)الياابن(، وريتيش كومار )اهلند(، وشونسوكه ماانغي )الياابن(، والسيد وو نينغ )الصني(، وآشا راجفانشي )اهلند(، 
(، وشيام شارما )اهلند(، لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وغوابل راوات )اهلند(، وفيليب ريوردان )اململكة املتحدة

 تشانغ يون )مجهورية كوراي(-أجمد فريك )ابكستان(، وتشانغيونغ وانغ )الصني(، وتيتسوكازو ايهارا )الياابن(، ويوو 

 قرري السياسات:اخلاص مبوجز املاخلرباء الذين قدموا الدعم ملؤلفي 
 راجارشي داسغوبتا )اهلند(، وشيزوكا هاشيموتو )الياابن(، وايسو اتكاهاشي )الياابن(

 :عند إيراد إشارة للموجز قرتحاملرجع امل
وجز امل(: 2018) الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاملنرب احلكومي 

تقرير التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية آلسيا اخلاص بقرري السياسات اخلاص مب
الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات ومنطقة احمليط اهلادئ 

النظم اإليكولوجية. م. كاركي، وس. سيناراتنا سيالموتو، وس. أوكاايسو، وو. سوزوكي، ول. أكوستا، وي. 
، وف.هـ. إبراهيم، ور. احلافظ، وج.أ. أنتيكامارا، وأ.غ. أوسيل، وك. ديفيس، وأ. غاسباراتوس، وهـ. غوندمييدا

. شارما، وأ. فريك، ش. ريوردان، و فاانغي، ون. وو، وأ. راجفانشي، وغ. راوات، و م. شكوساكا، ور. كومار، و 
. وانغ، وت. ايهارا، وي. يون )حمررون(. أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع شو 
 .ة[ صفح  بون، أملانيا. ]، يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالب

 أعضاء جلنة اإلدارة الذين قدموا التوجيه إلعداد هذا التقييم:
مارك لونسديل، وفينود ماثور، ويوشيهيسا شرياايما )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(، وأصغر فاضل، ويونغباي 

 سوه )املكتب(.
  

                                                      
د بعد خط مائل بفاصلة ىف حال تعددها؛ ويور  مفروقة  ت أمساء املؤلفني يليها، بني قوسني، بلد اجلنسية أو بلدان اجلنسيةد  ور  أُ (  1)

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

 املوقع الشبكي للمنرب.
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 الرئيسية الرسائل
 لحياةل يدةاجلالنوعية و  اإلنسانالطبيعة لرفاه  إسهاماتأمهية  -ألف

رفاه نطقة آسيا واحمليط اهلادئ خدمات النظم اإليكولوجية اليت تدعم مبيوفر التنوع البيولوجي الغين  -1
فالتنوع البيولوجي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ له أمهية يف توفري الغذاء واملياه  - والتنمية املستدامة اإلنسان

باليني نسمة. وتثبت  4.5والطاقة واألمن الصحي، فضالً عن الشبع الثقايف والروحي لسكان املنطقة البالغ عددهم 
م وجود تباين كبري يف االعتماد عليها يف أدلة كثرية أن رفاه اإلنسان يف املنطقة يرتبط ارتباطًا عميقًا ابلطبيعة، رغ

 مجيع أحناء املنطقة.
وحققت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ منوًا اقتصاداًي سريعاً، وهي تشهد أحد أعلى معدالت التوسع  -2

تسبب يف تدهورها ويف فقدان  حيثذلك، لكل  ابهظاً  اً احلضري والزراعي يف العامل. وقد تكبدت البيئة مثن
يف املائة مقارنة ابملتوسط  ٧,6واحتفظت املنطقة مبعدل متوسط للنمو االقتصادي نسبته  - التنوع البيولوجي

(، وهي تشهد واحدًا من أسرع معدالت التوسع 2010إىل عام  1٩٩0يف املائة )من عام  3,4العاملي البالغ 
أعلى املعدالت يف العامل.  ضمن(. وما برح توسع األراضي الزراعية أيضاً يف السنةئة يف املا 2-3احلضري يف العامل )

غري أن مثن التحوالت االجتماعية واالقتصادية السريعة كان ابهظاً، حيث أدت إىل فقدان معجل ودائم للتنوع 
 البيولوجي يف النظم اإليكولوجية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

، فإن الفقر اجلماعي العاموعلى الرغم من أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ جنحت يف احلد من الفقر  -3
من  التموينية املستمدة على اخلدماتاملرتفع مازال مستمراً يف بعض املناطق دون اإلقليمية، مما يدمي الطلب 

الذين  لألشخاص جتمع يف العاملكرب ويوجد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أ - نظمها اإليكولوجية الطبيعية
مليوانً يف منطقة آسيا واحمليط  ٧6٧مليون من فقراء العامل البالغ عددهم  400 يعيش – يعيشون حتت خط الفقر

وإن كانت االجتاهات آخذة يف التحسن. ويتطلب القضاء على الفقر اسرتاتيجيات متعددة، تشمل  -اهلادئ
صدر الرئيسي للدخل اإلدارة املستدامة لنظم اإلنتاج الغذائي )مثل الزراعة وتربية املائيات( اليت ال تزال تشكل امل

واملائية العذبة والبحرية توفر أيضًا السلع  الربيةوالتغذية يف املنطقة. وابملثل، فإن النظم اإليكولوجية الطبيعية 
واخلدمات اليت حيتاجها الناس لتأمني سبل عيشهم. ومن شأن إدامة هذه اخلدمات التموينية أن يساعد يف التخفيف 

 من حدة الفقر.
وتشكل القيم ونظم القيم املتنوعة يف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التفاعالت بني البشر  -4

وعلى  - تفسريها أثناءوالطبيعة. وتوجد بعض الثغرات الكبرية يف بياانت التقييم، لذلك ينبغي توخي احلذر 
ه يف رفاههم الروحي والثقايف والبدين، فإن يف مجيع أحناء املنطقة يقدرون الطبيعة ملا تسهم ب السكانالرغم من أن 

سهامات إل التقييم التقديريةدراسات تشري قيمتها االقتصادية. و  من حيثقيست بدرجات خمتلفة  اإلسهاماتهذه 
، يةدمات التمويناخلأيضاً، إضافة إىل  يةدمات التنظيماخلأن إىل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  (2)الطبيعة للبشر

وال يستند غري أن عدد هذه الدراسات قليل،  .حياةنوعية جيدة لل، ويُعرت  ف مبسامهتها يف حتقيق كبري  بتقديرحتظى 
 مشال شرق آسيا وأوقيانوسيا.إال على منطقيت 

                                                      
 .للبشر إسهامات الطبيعةمفهوم  عنلالطالع على مزيد من املعلومات  2انظر التذييل   (2)
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 الكامنة وراءها العوامل احملركةاالجتاهات املتباينة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ودور  -ابء
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية آخذة يف الرتاجع يف أحناء منطقة  أحوال على الرغم من أن -5

وتوجد اجتاهات متناقضة  - يف بعض البلدان واملناطق دون اإلقليمية اً جيدحمفوظة آسيا واحمليط اهلادئ، فإهنا 
ة ختلفامل بني أنواع النظم اإليكولوجية يف حالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف املنطقة. ومن

النظم الساحلية هي األكثر عرضة تعد  ،الغاابت والنظم اإليكولوجية اجلبلية واملياه العذبة الداخلية واألراضي الرطبةو 
اخنفاضًا يف الغطاء ، 2015إىل عام  1٩٩0يف الفرتة من عام منطقة جنوب شرق آسيا  تشهدو للتهديد. 

مزارع الوقود اتساع نطاق ن الزايدة يف استخراج األخشاب، و عيف املائة، انتج إىل حد كبري  12,٩احلرجي بنسبة 
، والتوسع يف الزراعة املكثفة ومزارع القريدس. غري أن منطقيت مشال شرق آسيا وجنوب آسيا شهدات زايدة األحيائي

سياسات وصكوك من قبيل ن طريق إعمال ع يف املائة، على التوايل 5.8يف املائة و 22.٩يف الغطاء احلرجي بنسبة 
 صالح الغاابت املتدهورة.إبل خدمات النظم اإليكولوجية، و اإلدارة التشاركية املشرتكة، والدفع مقا

كبري تدهور   بقدر تسببو  - وتناقصت أعداد الثدييات والطيور الربية الكبرية يف مجيع أحناء املنطقة -6
تناقص أعداد الثدييات والطيور الربية. ونتيجة لذلك، ال تعيش  يف، واألراضي العشبيةاملوائل، ال سيما يف الغاابت 

لفقارايت الواسعة النطاق لسارة اخل. وأثرت اليت حتظى أبفضل إدارةغالبية هذه األنواع حالياً إال يف املناطق احملمية 
 نشر البذور. يف ذلكالكبرية أتثرياً ملموساً على العديد من الوظائف واخلدمات احلرجية، مبا 

العوامل أخطر  واحدًا منمن حيث العدد والوفرة، وهي تشكل  األنواع الدخيلة املغريةوازدادت  -7
ألنواع وتشمل املناطق األكثر أتثراً اب - هلادئلفقدان التنوع البيولوجي يف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط ا احملركة

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اجلزر والسواحل وكذلك األراضي الزراعية الرئيسية واملدن الكبرية  الدخيلة املغرية
يف النقل واهلجرة عرب  ننتيجة تزايد حجم التجارة الدولية والتحس عدد هذه األنواع الراقية. وتوجد أدلة على تزايد

احلدود. وأدى تزايد هذا اخلطر إىل بذل اجلهود لتحسني مراقبتها وإدارهتا، إال أن القاعدة املعرفية متباينة يف مجيع 
 أحناء املنطقة.

وازدادت تغطية املناطق احملمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ زايدة كبرية، ولكنها ال تستهدف  -8
، سجلت املنطقة منواً يف تغطية 201٧و 2004ويف الفرتة بني عامي  - ق التنوع البيولوجي اهلامةبفعالية مناط

يف املائة يف املناطق احملمية البحرية. وتسري بلدان  13.8يف املائة يف املناطق احملمية الربية و 0,3املناطق احملمية نسبته 
على املسار الصحيح يف حتقيق هدف آيتشي للتنوع يف مشال شرق آسيا وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا كثرية 

يف املائة من احمليطات بوصفها مناطق حممية، ولكن  10يف املائة من األراضي و 1٧إبعالن  11البيولوجي رقم 
 مازالت غري حممية. (3)غالبية مناطق الطيور اهلامة ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

 ،الزراعي التقليدي آخذ يف االخنفاض مع ما يصاحبه من معارف أصلية وحمليةوالتنوع البيولوجي  -9
ومتثل النظم اإليكولوجية الزراعية يف  - نتيجة التحول إىل تكثيف الزراعة وأصناف احملاصيل ذات الغلة العالية

ع الصغرية يف العامل، وأغلبها يف املائة من املزار  8٧يف املائة من األراضي الزراعية يف العامل ونسبة  30املنطقة نسبة 
 احملليةيف املائة يف زراعة أنواع النبااتت  ٧0طائفة واسعة من احملاصيل احمللية. وُشه د اخنفاض يصل إىل  ينتج

واخنفاض يف املوارد اجلينية للمحاصيل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بسبب تكثيف الزراعة والتحول إىل زراعة 
 احملصول الواحد.

                                                      
 ف أبهنا املواقع اليت تسهم بقدر كبري يف استمرار التنوع البيولوجي ذي األمهية العاملية.تعر  (  3)
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ويعتمد الناس يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اعتمادًا كبريًا على مصائد األمساك يف غذائهم، حيث  -10
وتؤوي البيئات  - يف املائة سنوايً، إال أن قطاع صيد األمساك مهدد 7 بنسبة تقاربتربية األحياء املائية  تنمو

األمساك والالفقارايت اليت ُتست هل ك كثرة منها كغذاء. وتوجد املائية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ العديد من أنواع 
من إنتاج مزارع األحياء املائية على الصعيد العاملي. ويعيش  تقريباً  يف املائة ٩0يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ نسبة 

شبه املائية، غري أن ما يقرب يف املائة من األنواع املائية و  28لمنطقة أكثر من لالعذبة  املائيةيف النظم اإليكولوجية 
األنواع يف املائة من هذه األنواع مهدد بسبب اإلفراط يف الصيد والتلوث وتطوير اهلياكل األساسية و  3٧من 

 .الدخيلة املغرية
وأحجام  الكائنات ويؤثر تغري املناخ وما يرتبط به من ظواهر ابلغة الشدة على توزيعات أنواع -11

توقيت التكاثر أو اهلجرة؛ وقد تؤثر زايدة تواتر تفشي اآلفات واألمراض النامجة عن هذه على اجلماعات، و 
وأصبحت بعض جزر احمليط اهلادئ مهددة  - اإلنسانالتغيريات أتثرياً ضاراً إضافياً على اإلنتاج الزراعي ورفاه 

بسبب ذوابن اجلليد خطراً جسيماً ابلفعل ابرتفاع مستوى سطح البحر. وتشكل الفيضاانت النامجة عن تغري املناخ 
والتنوع البيولوجي يف منطقة اهليماالاي. ومن املتوقع أيضاً أن ُتشه د تغريات يف سقوط األمطار على  السكانيهدد 

البالغة الشدة مثل الفيضاانت واجلفاف. وابلفعل، لوحظت تغيريات  الظواهرالصعيد اإلقليمي، وكذلك املزيد من 
تواتر تفشي اآلفات ازداد ، وكذلك هتاأو هجر  هاتوقيت تكاثر يف ، و جمموعاهتاوأحجام  الكائنات يف توزيع أنواع

، إسهامات الطبيعة للبشرالواقعة على التنوع البيولوجي وعلى السلبية هذه اآلاثر تفاقم واألمراض. ومن املتوقع أن ت
 .اتصدي هلعلى الصعيدين اإلقليمي والعاملي للاألمر توثيق التعاون تطلب يوس

وتؤثر زايدة النفاايت والتلوث يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على النظم اإليكولوجية وهتدد صحة  -12
ومع زايدة استهالك املوارد الطبيعية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ُشه د ت  - الطبيعة والبشر حاليًا ومستقبالً 

وتتزايد النفاايت اخلطرة والنفاايت اإللكرتونية والنفاايت الغذائية املتولدة عن زايدة يف إنتاج النفاايت النامجة عنها. 
األسر املعيشية مع تزايد التوسع احلضري يف مجيع أحناء املنطقة. وتشكل النفاايت البالستيكية مبعثاً للقلق، حيث 

من النفاايت البالستيكية. وتشكل  تقع يف آسيا مثانية من األهنار العشرة يف أحناء العامل اليت حتوي أكرب كميات
يف املائة من حجم املواد البالستيكية العاملية يف احمليطات. وتشكل النفاايت  ٩5 تصل إىل هذه النفاايت نسبة

 املوجودة يف إمدادات املياه والتلوث اجلوي هتديدات مستمرة للصحة البشرية والبيئية.
 إسهامات الطبيعة للبشريولوجي والفرص املتاحة إلدامة اآلاثر املرتتبة على اخنفاض التنوع الب -جيم

التآزري للعوامل الدافعة املباشرة وغري املباشرة يف التعجيل بوترية فقدان التنوع  الفعليتسبب  -13
يف منطقة آسيا واحمليط  إسهامات الطبيعة للبشرتدفق  استمرارالبيولوجي وأصبحت تشكل خطراً متزايداً على 

مثل االستخدام غري املستدام  ،املباشرة العوامل احملركةوأصبحت  - اهلادئ، إال أن هناك فرصاً مهيأة للتصدي هلا
غري املباشرة مثل التغيريات  العوامل احملركةوالتلوث وتغري املناخ، تتضافر مع  األنواع الدخيلة املغريةوحتويل املوائل و 

منشئة بذلك ضغوطاً وخماطر على النظم اإليكولوجية، مما يهدد سبل العيش  ،االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية
. وسيؤدي تغري املناخ إىل تفاقم هذه اآلاثر، وال سيما على حياة وسبل عيش األشخاصواألمن الغذائي ملاليني 

غري يبيد أن التدخل من خالل احلوكمة البيئية والسياسات احملددة األهداف ميكنه أن  الفقراء والشعوب األصلية.
 هذه الروابط. 

اهلياكل األساسية، يف بعض املناطق دون اإلقليمية، من  طويروتلزم مواصلة النمو االقتصادي وت -14
قيق أمن الطاقة والصحة واملياه، أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ابلقضاء على الفقر واجلوع وكفالة حت

ومازالت كثرة من البلدان يف منطقة  - ولكن ينبغي حتقيقها يف تناغم مع الطبيعة إذا أريد هلا أن تكون مستدامة
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آسيا واحمليط اهلادئ تواجه الفقر املستمر، وتسعى لذلك إىل التنمية االقتصادية السريعة من خالل توسيع الصناعات 
والتجارة. بيد أن تكثيف الزراعة واإلنتاج لألسواق العاملية ال يلزمه أن يعرض للخطر التقدم احملرز ابلفعل والزراعة 

يف إحياء الغاابت وتوسيع املناطق احملمية. فتطبيق املعارف العلمية والتكنولوجيا بشكل أفضل ينطوي على إمكانية 
الضغط على النظم اإليكولوجية يف العديد من البلدان يف حتسني األمن الغذائي وأمن املياه والطاقة، مع تقليل 

 املنطقة.
والتقدم احملرز يف جمال احلراجة ويف توسيع املناطق احملمية وإدارهتا يزيد من احتمال حتقيق أهداف  -15

قتصادايً البلدان اليت حققت منواً ا أيضاً  فقد استطاعت - آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة
ناطق يف إطار محاية الغاابت والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي. وأحرزت بعض املسريعًا أن تصلح وتوسع تدرجييًا 

هذه البلدان أيضاً تقدماً كبرياً حنو حتقيق عدد من أهداف آيتشي مقارنة ابلبلدان النامية األخرى، وهي تسري على 
املستدامة. بيد أن الزايدة يف الغاابت واملناطق احملمية وحدها ال تكفي املسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية 

للحد من فقدان التنوع البيولوجي نتيجة اآلاثر السلبية لزراعة احملصول الواحد والعوملة. وميكن ألي جهود مدفوعة 
عدة أهداف  سهم يف حتقيقوطنيًا ومنسقة على الصعيد اإلقليمي لإلدارة املستدامة للغاابت واملناطق احملمية أن تُ 

 (.15و 14و 12( وأهداف التنمية املستدامة )11و 5من أهداف آيتشي )
وسيستفيد مقررو السياسات من استخدام السيناريوهات املصممة خصيصاً لتالئم اخلصائص احمللية  -16

وميثل فهم  - يف املنطقة اإلنسانوالوطنية املتفردة، وذلك ألغراض ختطيط مستقبل التنوع البيولوجي ورفاه 
ن و مدى تعقد تفاعالت اإلنسان مع الطبيعة وديناميتها التحدي الرئيسي الذي يواجهه مقررو السياسات املعني

إبدارة التنوع البيولوجي يف املنطقة. وستكون أدوات ختطيط السيناريوهات اليت توفر مسارات بديلة وتراعي التنوع 
وأوجه للتآزر بني استخدام  ةمفاضلأوجه للنظرا لوجود أكثر فائدة لصانعي القرارات. و ، الشديدالثقايف واالقتصادي 

إىل أدوات لدعم اختاذ  ونحيتاجفإن مقرري السياسات التنوع البيولوجي والسعي إىل حتقيق التنمية االقتصادية، 
 القرار ميكنها أن تستكشف األهداف املتعددة القطاعات. 

 ؤسسية وخيارات احلوكمة الالزمة لتحقيق األهداف والغاايت العامليةالسياسات واألطر امل -دال
تعد اجملتمعات احمللية واجلهات صاحبة املصلحة ذات املستوى األعلى اليت تتعاون بشأن عمليات  -17

 إسهاماتصنع القرار املتعلقة حبفظ الطبيعة هي األقدر على ضمان االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي و 
إجراءات مشرتكة لتحسني صحة  الختاذيئ بيئة مواتية هت ةالالمركزي ةالتشاركي ةالتعاوني فاحلوكمة - الطبيعة للبشر

ذا األسلوب يف احلكومة يشجع ه. و حصة يف الفائدة العائدةو  صواتً كل جهة   منحالنظم اإليكولوجية عن طريق 
ات النظم اإليكولوجية، مبا يعود ابلفائدة على مجيع اختاذ القرارات بشكل مجاعي واملشاركة يف إنتاج خدمعلى 

أصحاب املصلحة. والطبيعة قادرة، مبا هلا من دور متعدد األبعاد، على اجتذاب الدعم من جهات صاحبة مصلحة 
وقطاعات كثرية متنوعة. ويف املاضي، أوجدت السياسات اليت تبدأ من أعلى إىل أسفل بشكل مفرط مثبطات 

فقدان التنوع البيولوجي. أما حوكمة اجلهات صاحبة املصلحة املتعددة فتنطوي على إمكاانت  وحوافز ضارة تغذي
هائلة للتعجيل إبحراز التقدم يف حتقيق أهداف التنوع البيولوجي. وتكثر األمثلة الناجحة يف املنطقة، وهي جاهزة 

 لتمديدها إىل مناطق جديدة.
السياسات واخلطط والربامج اإلمنائية أن يؤدي إىل حتسني اجلهود  وميكن لتعميم التنوع البيولوجي يف -18

ج حفظ التنوع را أي إد والتعميم - الرامية إىل حتقيق أهداف آيتشي وأهداف التنمية املستدامة، على السواء
 -املتدهورةالبيولوجي يف اإلطار األوسع جلهود احلد من الفقر والتكيف مع تغري املناخ وبرامج إعادة أتهيل األراضي 
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ينطوي على إمكاانت كبرية لدفع املنطقة حنو االستدامة. وهو يستلزم إدماج التنوع البيولوجي يف عمليات صنع 
القرار يف الوكاالت احلكومية اليت ال تتحمل املسؤولية املباشرة عن سياسات التنوع البيولوجي )مثل وزارات املالية 

قة واملوارد املائية(. وقد حققت احلكومات اليت تشرك العديد من أصحاب أو الزراعة أو التنمية الريفية أو الطا
 املصلحة يف عملية اختاذ القرار تنسيقاً أفضل يف تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

-2015للفرتة للحد من خماطر الكوارث وإطار سنداي بشأن تغري املناخ، اتفاق ابريس أوصى وقد  -19
 تلك النهج هنج قائمة على النظم اإليكولوجية، ويتعني تنفيذوأهداف التنمية املستدامة ابتباع  ،2030

لمفاضلة بني التنوع البيولوجي وأهداف التنمية أوجه لونظرًا لوجود أوجه للتآزر و  - لتحقيق هذه األهداف
التكيف واحلد من خماطر هنج املستدامة، تستطيع النهج املتكاملة القائمة على النظم اإليكولوجية، من قبيل 

ق هذه األهداف يحتقُتسهم يف على النظم اإليكولوجية، أن  ةالقائم الكوارث واإلدارة املستدامة للغاابت واملراعي
وتدرجها يف  سهامات الطبيعة للبشر. وأي مزيج من األدوات السياساتية اليت تراعي القيمة احلقيقية إلاملتعددة

رأس املال الطبيعي، ميكن أن يساعد البلدان على حتقيق األهداف عن  احملاسبةاخلطط القطاعية استناداً إىل نظام 
 العاملية.

جهود احلفظ عرب احلدود للمساحات الطبيعية واملناطق وأصبح التعاون اإلقليمي يف بلورة وتنفيذ  -20
فالنظم اإليكولوجية الغنية ابلتنوع البيولوجي املعرضة  - ظهر نتائج إجيابيةالبحرية املهددة، آخذًا يف االتساع وي  

مل يف للمخاطر واملوجودة يف الرب والبحر واألراضي الرطبة، تتجاوز احلدود السياسية. والعمل أو التقاعس عن الع
. وتوجد املائيةمجاري املسار النازل للعلى  الكائنةبلد ما ميكن أن يولد فوائد إجيابية أو سلبية يف البلدان اجملاورة أو 

مبادرات للحفظ العابر للحدود تغطي املساحات الطبيعية واملناطق البحرية البيولوجية والثقافية املعرضة خلطر ابلغ، 
من احليد إىل ’’ومبادرات  من املنبع إىل املصب، ة بني بلدان أحواض األهناروذلك يف هيئة اتفاقات تعاوني

 قليمية.اإلبيئية التعاونية التفاقات االو  ،إلدارة النظم اإليكولوجية النهرية والساحلية ‘‘الشعاب
وميكن للشراكات املربمة مع القطاع اخلاص واألفراد واملنظمات غري احلكومية أن تساعد البلدان  -21

ويسهم قطاع الشركات على الصعيد  - الفجوات املتزايدة يف األموال الالزمة لتمويل جهود احلفظ سدعلى 
ادئ. ويوجد جمال كبري للتمويل املبتكر العاملي يف جهود احلفظ، وهذا االجتاه إجيايب أيضاً يف منطقة آسيا واحمليط اهل

من القطاع اخلاص حلماية التنوع البيولوجي، يف جماالت من بينها املناطق احملمية وإدارة مستجمعات املياه 
املستخدمة على نطاق واسع  األدواتوتكنولوجيات الطاقة املتجددة والتخفيف من آاثر تغري املناخ، من خالل 

فض االنبعااثت النامجة عن إزالة الربانمج املعزز خلالنظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك مثل الدفع مقابل خدمات 
، ودور أنشطة احلفظ واإلدارة املستدامة للغاابت وحتسني مستودعات الكربون احلرجية يف البلدان الغاابت وتدهورها

قائمة على  أدوات. وتوجد (وتدهور الغاابتملبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة األحراج النامية )ا
االستثمار املباشر يف إطار املسؤولية االجتماعية للشركات. ومبادرات املنظمات اخلريية تطوعية تستخدمها السوق و 

 وقد التزم القطاع اخلاص ابإلسهام يف التكيف مع تغري املناخ يف إطار اتفاق ابريس.
على احلد  أن تساعد وسياسات إدارة النفاايت نيواالستهالك املستدامإلنتاج سياسات اوميكن ل -22

تعزيز احللول املنخفضة الكربون واملتجددة األقل تلويثًا للبيئة بسبل منها  ،من فقدان التنوع البيولوجي
يض املكاسب إدارة النفاايت وتلوث األراضي واهلواء واملياه بتقو أسلوب هدد يويف بلدان كثرية،  - واألكثر استدامة

عدد من أهداف آيتشي وأهداف التنمية املستدامة. وميكن إعمال سياسات وممارسات اإلنتاج ما يتعلق باحملققة في
معايري االستدامة  اعتمادالتثقيف و من خالل إنفاذ القواعد التنظيمية حبزم و  عن طريقواالستهالك املستدامني 

 قائمة على احلوافز على الصعيد الوطين.الية تنظيمالقواعد السياسات و لالطوعية املدعومة اب
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 مقدمة
الثقافية -منطقة آسيا واحمليط اهلادئ واحدة من أكثر املناطق تنوعًا يف العامل من حيث اجلوانب االجتماعية

فضالً املنطقة هبا أعلى قمم اجلبال وأعمق قيعان احمليطات يف العامل، و البنيوية.  - والبيولوجية واملناخية واجلغرافية
عن السهول الغرينية الشاسعة، واملناطق الساحلية واملساحات الطبيعية القاحلة، وأعداد ال حتصى من اجلزر الصغرية 

 تضموالكبرية. وهي موطن لعدد كبري من األنواع املتوطنة والنظم اإليكولوجية الفريدة ذات التنوع البيولوجي اهلائل، و 
من البلدان ذات التنوع البيولوجي  ٧بؤرة، و 36البالغ عددها  ةساخنة العامليبؤرة من بؤر التنوع البيولوجي ال 1٧

بلداً. وهي حتظى أبكرب قدر من التنوع البحري على الصعيد العاملي، حيث تشمل نصف  1٧اهلائل البالغ عددها 
 .}2-3-1-1، 2-1-1، 1-1-1{ب املرجانية واملنغروف اتساعاً اأكرب اجلزر يف العامل وأكثر مناطق الشع

 400يف املائة ) 52باليني نسمة( من سكان العامل حالياً، و 4,5يف املائة ) 60 ما يقرب منويعيش يف املنطقة 
يف املائة من أفراد الشعوب األصلية  ٧5مليوانً، وما يصل إىل  ٧6٧مليون نسمة( من فقراء العامل البالغ عددهم 

مهددة على  ولكنتقاليد وثقافة متميزة  اتاجلماعهذه غالبية  ىلدمليون شخص. و  3٧0م يف العامل البالغ عدده
يف تناغم مع الطبيعة، وما برحت تدير املساحات الربية  عيشهاسبل على  إلبقاءوقد جنحت يف ا ،حنو متزايد

الطبيعية واملناطق البحرية على مدى أجيال. وشهدت املنطقة منوًا سريعًا يف السكان والنشاط االقتصادي على 
السواء، تسبب يف حدوث حتول شامل يف نظمها اإليكولوجية الطبيعية واملدارة. وتتمثل التحدايت الرئيسية اليت 
تواجهها األمم واألقاليم يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف حتسني مستوى معيشة السكان اآلخذين يف التزايد بدون 

، 2-3-1-1، 1-3-1-1مات النظم اإليكولوجية }إحداث تدهور ال ميكن تداركه يف التنوع البيولوجي وخد
2-2-3 ،2-4-3 ،4-1-1 ،4-2-1-4.} 

ولرفاه السكان. وهذا  سهامات الطبيعة للبشرويركز التقييم اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ على األمهية احلامسة إل
سات املشاركني يف إدارة السيا ومقرريمجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني، وال سيما احلكومات  موجه إىلالتقييم 

التقرير آخر املستجدات بشأن احلالة واالجتاهات يف جمال  تضمنالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وي
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واآلاثر احملتملة لفقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومشال  طق دون اإلقليمية اخلمس وهي: غربملناعلى رفاه اإلنسان يف ا
 صناع. وابستخدام املعارف العلمية واألصلية واحمللية، يدعم التقييم (1-)الشكل م ق س شرق آسيا وأوقيانوسيا

 {.2-2-1، 1-2-1علومات توليفية وخيارات للمستقبل }تزويدهم مبالقرار وقادة السياسات العامة ب
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يهدف هذا التقييم إىل املساعدة يف وضع وتنفيذ سياسات عامة شاملة لعدة قطاعات وعدة نطاقات، فضالً عن 
التدخالت املؤسسية واملتعلقة ابحلوكمة. وهو حيدد ويقرتح أيضًا خيارات عملية لإلدارة، واملنهجيات واألدوات 

. وقد صيغت على حنو مستدام ملوارد الطبيعيةاة وأفضل املمارسات املتاحة من خمتلف أحناء املنطقة من أجل إدار 
اخليارات واألطر السياساتية واإلدارية واملؤسسية مع الرتكيز على املناطق دون اإلقليمية اخلمس والتجمعات اإلقليمية 

 {.6-4-3، 6-4-2، 6-4-1، 1-2-1الرئيسية لألمم واألقاليم }
دعم وتعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع ُيسهم التقييم اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي يف 

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بتوفري املعارف الالزمة للمساعدة على حتقيق الرؤية واألهداف والغاايت 
 2020-2011املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة و امة العاملية املتعلقة حبفظ البيئة والتنمية املستد

لتنمية املستدامة اوأهداف للتنوع البيولوجي  العشرين هداف آيتشيمقرتنة أب ،تفاقية التنوع البيولوجياب اخلاصة
املسامهات احملددة وطنياً وخطط ، من خالل تغري املناخابريس بشأن تنفيذ اتفاق فضال عن (، 2015-2030)
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التقارير  ابالقرتان معابلنظر إىل اتساع املنطقة ودرجة تعقيدها، ينبغي أن ُيست خد م هذا التقرير و التكيف الوطنية. 
 .{6-4-2-3، 6-2-2-1}األخرى من أجل تقدمي حلول فعالة.  املوجودة

النوعية اجليدة و  لرفاه اإلنسانالطبيعة  إسهاماتية ويف هذا املوجز اخلاص مبقرري السياسات، يبحث الفرع ألف أمه
العوامل دور  ويبحثلحياة. وحيدد الفرع ابء االجتاهات املتباينة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ل

الكامنة وراءها. أما الفرع جيم فينظر يف اآلاثر املرتتبة على اخنفاض التنوع البيولوجي والفرص املتاحة إلدامة  احملركة
ويصف الفرع دال السياسات واألطر املؤسسية وخيارات احلوكمة الالزمة لتحقيق  .إسهامات الطبيعة للبشر

اجملاالت اهلامة اليت تقل فيها املعارف وتشهد عجزاً  األهداف والغاايت العاملية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على
 يف جمايل البحث وبناء القدرات. يف القدرات، بوصفها حمفزات لالستثمار مستقبالً 

 معلومات أساسية
 لرفاه اإلنسان والنوعية اجليدة للحياةالطبيعة  إسهاماتأمهية  - ألف

يدعم التنوع البيولوجي الغين يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وخدمات النظم اإليكولوجية اليت يقدمها  -1 ألف
باليني نسمة الذين  4.5السكان البالغ عددهم  ويعتمد - (ال خالف عليهوالتنمية املستدامة ) رفاه اإلنسان

يعيشون يف أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اعتماداً كبرياً على األشكال املتعددة للتنوع البيولوجي البحري واملائي 
 الوالربي وخدمات النظم اإليكولوجية يف املنطقة لتلبية احتياجاهتم من الغذاء واملياه والطاقة واألمن الصحي )

. {2-2-4-٧، 2-4-1-4، 2-4-1-3، 2-4-1-2، 2-4-1-1، 2-3-1} (خالف عليه
االقتصادية -وعموماً، يؤدي التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية دوراً حاسم األمهية يف التنمية االجتماعية

مسلم آسيا واحمليط اهلادئ ) ويف اإلشباع الثقايف والروحي للسكان يف املناطق دون اإلقليمية اخلمس املختلفة مبنطقة
. وتوجد أدلة وافرة تثبت أن رفاه اإلنسان يف املنطقة يرتبط }4-3-3-2، 2-3-2، 3-1-1{( به لكنه انقص

{. بيد أن درجة االعتماد ليست متماثلة داخل املناطق 2-4-2، 2-3-3-4، 2-2ارتباطًا وثيقاً ابلطبيعة }
يف املنطقة يعتمدون اعتمادًا كبريًا على استخدام احملاصيل الربية من  دون اإلقليمية والبلدان. فالسكان الريفيون

الطبيعة يف اإلعاشة والدخل واالحتياجات من الطاقة، من خالل املؤسسات احلرجية وقطع األخشاب ومجع العسل 
ن مليون شخص يف مجيع أحناء املنطقة يعتمدو  200{. وتشري التقديرات إىل أن قرابة 2-4-6ومجع احلطب }

وغري ذلك من الالزم للغذاء احلرجية غري اخلشبية واألدوية والوقود  ماعتمادًا مباشرًا على الغاابت يف منتجاهت
{. وتوفر الزراعة قدراً كبرياً من فرص العمل والتغذية للمجتمعات احمللية ابملنطقة 2-4-6-3احتياجات اإلعاشة }

ضرية والضواحي يف املزارع والساحات اخللفية للمنازل واحلدائق ابملناطق احل ءإلنتاج الغذا{. وميكن أيضاً 2-4-4}
 {.3-2-1-6العامة واملزارع على أسطح املنازل، أن يسهم إسهاماً كبرياً يف إمدادات الغذاء ابملناطق احلضرية }

التوسع احلضري املتسارع وتطوير اهلياكل األساسية وإيالء األولوية للنمو االقتصادي  جاءوقد  -2 ألف
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ف - (ال خالف عليهعلى حساب التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )

املعلومات واالتصاالت، { بتوسيع هياكلها األساسية، وتكنولوجيا 4-2-2-1منوًا اقتصاداًي كبريًا } حققت
{. وهي تضم ثالثة من أكرب 4-2-2-4، 4-2-2-3، 4-2-2-1( }ال خالف عليهوالتجارة والزراعة )

{. واحتفظت 1-1-3-1)الصني والياابن واهلند( }من حيث الناتج احمللي اإلمجايل االقتصادات العشرة يف العامل 
يف املائة يف الفرتة من عام  3,4رنة ابملتوسط العاملي البالغ يف املائة مقا ٧,6املنطقة مبعدل متوسط للنمو نسبته 

 يف املائة سنوايً( يف العامل. 2-3، وهي تشهد واحداً من أسرع معدالت التوسع احلضري )2010إىل عام  1٩٩0
ات الزراعة واملراعي منذ ستيني إىلاحمليط اهلادئ أوسع حتول يف استخدام األراضي و وعموماً، شهدت منطقة آسيا 
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ال وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا( ) لعامل )ال سيما يف مشال شرق آسياالقرن املاضي مقارنة مبناطق أخرى من ا
االنتقالية االجتماعية واالقتصادية السريعة بتكلفة ابهظة على البيئة،  املراحل جاءت{. و 1-1-4} (خالف عليه

ودائم  معجلمبا يشمل ارتفاع معدل فقدان أنواع الكائنات وتلوث البيئة وإزالة الغاابت، مما تسبب يف فقدان 
غنية يف منطقة آسيا واألراضي الرطبة والنظم الساحلية والبحرية ال واألراضي العشبيةللتنوع البيولوجي يف الغاابت 

 {.4-3-3، 4-2-2، 4-2-1، 3-2-4، 3-2-3، 3-2-2، 3-2-1واحمليط اهلادئ }
، العامعلى الرغم من أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حققت جناحاً غري مسبوق يف احلد من الفقر و  -3 ألف

على اخلدمات  املرتفع الطلبفإن الفقر اجلماعي مازال مستمرًا يف بعض املناطق دون اإلقليمية، مما يدمي 
ولئن كانت االجتاهات آخذة يف  - (ال خالف عليه) التموينية املستمدة من نظمها اإليكولوجية الطبيعية

إىل  2004-2000يف الفرتة يف املائة  2٩.٧التحسن، مع اخنفاض نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقر من 
يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت  مرتفعةلفقر مازالت ا، فإن مستوايت 2013-2010يف املائة يف الفرتة  10.3

إىل خط الفقر الدويل احملدد مبقدار  الذين يعيشون حتت خط الفقر. واستناداً  األشخاصتضم أكرب عدد من 
 52)مليون شخص  400، يعيش 2011دوالر لكل شخص يومياً، وابستخدام تعادل القوة الشرائية لعام  ٩0,1

مليوانً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. ويبلغ نطاق انتشار الفقر أعلى  ٧6٧يف املائة( من فقراء العامل البالغ عددهم 
يف املائة ابستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا، ويعزى إىل حد كبري إىل اببوا غينيا  38,2حد يف منطقة احمليط اهلادئ )

يتطلب حتقيق و  {.2-1-2، 1-1-3-1يف املائة( } 1.8ل شرق آسيا )اجلديدة(، ويبلغ أدىن حد يف شرق ومشا
اسرتاتيجيات متعددة تشمل اإلدارة املستدامة لنظم اإلنتاج الغذائي اليت ال اتباع هدف انتشال الناس من الفقر 

ية واملائية تزال تشكل املصدر الرئيسي للتغذية والدخل يف املنطقة. وتوفر أيضًا النظم اإليكولوجية الطبيعية الرب 
مما حيتاج إليه  -مثل النبااتت واحليواانت واألمساك والفطرايت  -العذبة والبحرية سلعًا خمتلفة بصورة مباشرة 

(. ومن شأن احلفاظ على استمرارية ال خالف عليهاألشخاص يف كسب الدخل وأتمني سبل العيش املستدامة )
-2-4، 4-4-2، 2-1-2{ يف ختفيف حدة الفقر همسيُ هذه اخلدمات التموينية وإمكانية احلصول عليها أن 

2-2{. 
تشكل القيم ونظم القيم املتنوعة يف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التفاعالت بني البشر و  -4 ألف

{. وتوجد ثغرات كبرية يف 2-3-2، 2-3-1، 2-2-2، 2-2-1( }مسلم به لكنه انقصوالطبيعة )
{. واستنادًا إىل البياانت احملدودة املتاحة، حتظى خدمات النظم اإليكولوجية 2-3-3-3بياانت التقييم }

ميكن يف هذا الصدد أن (، ولكن مسلم به لكنه انقصبقيمة اقتصادية عالية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ )
مة االقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية، مما يؤدي إىل فقدان القي 2050حبلول عام حيدث فقدان كبري 

ويف  -{5-2-1-2، 2-3-3-4، 2-3-3-3( }غري قطعي) املرتبطة خبدمات النظم اإليكولوجية
مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يقدر الناس الطبيعة ملا تسهم به يف رفاههم الروحي والنفسي والبدين 
واالقتصادي. وتدعم النظم اإليكولوجية البحرية واملائية العذبة والربية مجيعها سبل عيش اجملتمع احمللي اإلقليمي من 

 تهاقيمقيست بدرجات متفاوتة من حيث  اإلسهاماتأن هذه خالل خمتلف خدمات النظم اإليكولوجية. غري 
{. ودراسات التقييم االقتصادي 2-3-3-2، 2-3-2، 2-3، 2-2-2( }مسلم به لكنه انقصاالقتصادية )

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وكذلك يف اندرة املتعلقة ابلغاابت االستوائية والتندرا والنظم اإليكولوجية البحرية 
. وينبغي النظر إىل األرقام التالية حبذر بسبب حمدودية البياانت (2-)الشكل م ق س {2-3-3-3} غرب آسيا

مسلم يف املنطقة هلا قيمة اقتصادية عالية ) إسهامات الطبيعة للبشر، ثبت أن املتوافرةاملتاحة، ولكن وفقاً للكتاابت 
. فعلى سبيل املثال، ابلنسبة للغاابت واألراضي احلرجية (1-)الشكل م ق س }4-3-3-2{ (به لكنه انقص
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( (4) للهكتار يف كل سنةدوالرًا  864املعتدلة والشمالية، كانت القيم املتوسطة احملددة إلنشاء املوائل وصوهنا )
ة(، سنللهكتار يف كل دوالرًا  544سنة( واحتياطيات املياه )للهكتار يف كل دوالرًا  ٧60وملخزوانت الكربون )

سنة( أو لتوفري الطاقة للهكتار يف كل دوالرًا  434) للخدمات التموينية املاديةأعلى من متوسط القيم احملددة 
األراضي ذات الرتبة اخلثية  مبا فيهااألراضي الرطبة، وشهدت . }4-3-3-2{ سنة(للهكتار يف كل دوالراً  31)

سنة لتنظيم للهكتار يف كل دوالرًا  3 ٩5٧املياه ) واألوحال واملستنقعات، أعلى قيم متوسطة خلدمات تنظيم
للمياه  ابلنسبة دوالرًا دولياً/هكتار/سنة لتنظيم نوعية املياه(. وُشه د ت نفس النتائج 6 485تدفقات املياه، و

 3 8٩٩سنة لتنظيم تدفقات املياه، وللهكتار يف كل دوالرًا  4 3٧1السطحية واملسطحات املائية الداخلية )
{. وعالوة على ذلك، لوحظت أيضاً قيم اقتصادية 2-3-3-4سنة لتنظيم نوعية املياه( }للهكتار يف كل  دوالراً 

عالية للخربات اجلسدية والنفسية املستمدة من األراضي الرطبة واملياه السطحية الداخلية )القيمتان املتوسطتان 
. }4-3-3-2{سنة، على التوايل( للهكتار يف كل دوالرًا  1 04٧سنة وللهكتار يف كل دوالرات  1 506

االجتاهات  مبا يشابهوعموماً، يوجد اجتاه نزويل يف القيمة االقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية يف املنطقة، 
 يف استخدام األراضي، قد يُفق د ثلث ت االجتاهات احلالية للتغريالعاملية الستنفاد النظم اإليكولوجية. وإذا استمر 

، 4-3-3-2{( قطعيغري ) 2050يمة خدمات النظم اإليكولوجية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حبلول عام ق
5-2-1-2{. 

                                                      
وتتمثل عملية التوحيد يف تعديل ، (2010وسنة أساس ) (الدويل رالدوالابستخدام عملة مشرتكة )مت توحيد القيم النقدية   (4)

 انكماش تمعامالما يناسب كل حالة من ابستخدام  وذلكالقيم املعرب عنها بعملة ما يف سنة معينة وفقا لعملة وسنة موحدتني، 
 تعادل القوة الشرائية.وأسعار الصرف اخلاصة بالناتج احمللي 
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 النظم اإليكولوجية ودور الدوافع الكامنة وراءهااالجتاهات املتباينة للتنوع البيولوجي وخدمات  -ابء
بصفة عامة يف على الرغم من أن أحوال التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية آخذة يف الرتاجع  -1 ابء

مسلم به لكنه يف بعض البلدان واملناطق دون اإلقليمية )فإهنا حمفوظة جيدًا منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، 
ُتظه ر املنطقة اجتاهات متباينة يف حالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ومن بني خمتلف و  - (انقص

أنواع النظم اإليكولوجية والغاابت والنظم اإليكولوجية اجلبلية واملياه العذبة واألراضي الرطبة الداخلية، تعد النظم 
أنواع  يف صفوف. وأصبح أيضًا التنوع اجليين {4-3( }ال خالف عليه) األكثر عرضة للتهديدهي الساحلية 

الكائنات، الربية واملستأنسة على السواء، آخذ يف التناقص، وذلك يف كثري من احلاالت بسبب تناقص نطاقات 
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شهدت منطقة جنوب شرق آسيا  قد{. و 3-2-3، 3-2-2، 3-2-1( }مسلم به لكنه انقص) املوائل
جنم إىل حد كبري عن أسواق التصدير املتزايدة لزيت النخيل  لغطاء احلرجي،ايف يف املائة  12,٩اخنفاضًا بنسبة 

يف املائة من األراضي  60{. وابملثل، شهدت نسبة 4-1-2، 4-1-1واللباب واملطاط واملنتجات اخلشبية }
رعي املاشية  تدهوراً بسبب اإلفراط يفيف منطقة آسيا واحمليط اهلادي يف املائة من الصحارى  20العشبية وأكثر من 

 أو الغزو من األنواع الغريبة أو التحول إىل الزراعة، مما أدى إىل تناقص سريع للنبااتت واحليواانت الربية
{. ومن انحية أخرى، يوجد اجتاه، وإن كان 4-4-4، 4-4-2، 4-1-2، 3-2-1-4، 3-2-1-2}

يا، حيث شهدت منطقتا مشال شرق صغرياً، بزايدة عامة يف الغطاء احلرجي للمنطقة ابستثناء جنوب شرق آس
 2015و 1٩٩0يف املائة، على التوايل، يف الفرتة بني عامي  5,8يف املائة و 22,٩آسيا وجنوب آسيا زايدة نسبتها 

{ مع زايدة حمتملة انجتة عن ذلك يف تدفق خدمات النظم اإليكولوجية 4-4-1، 4-1-2-1، 3-2-1-1}
غطاء احلرجي إىل السياسات التمكينية اليت تطبقها احلكومات ملراقبة إزالة للغاابت. ويعزى التغيري اإلجيايب يف ال

(. وعلى الرغم من الزايدة يف الغطاء احلرجي، فإن التنوع 3- م ق س)الشكل غرس الغاابت الغاابت وتعزيز 
املتوطنة يف املنطقة للخطر يف املائة تقريبًا من األنواع  25وتتعرض حاليًا نسبة  للخطر. معرضاً البيولوجي مازال 

وفقًا للقائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، وإن كانت هناك نسبة عالية من األنواع اليت تنقصها البياانت 
 مزيد من البحوث بشأن فقدان األنواع املتوطنة يف املنطقة إجراء يف املائة(، مما يشري إىل احلاجة إىل 1٩)
 (5).(4-الشكل م ق س) }2-6-2-3، 2-2-3{ (ال خالف عليه)

  
                                                      

(5 )Meyfroidt, P., & Lambin, E. F. (2011). Global Forest Transition: Prospects for an End to Deforestation. Annual 

Review of Environment and Resources (Vol. 36). http://doi.org/doi:10.1146/annurev-environ-090710-143732. 
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وأدى  - (ال خالف عليهأعداد الثدييات والطيور الربية الكبرية يف مجيع أحناء املنطقة ) تناقصتو  -2 ابء
يف غاابت سونداالند ذات و تدهور املوائل وجتزؤها، ال سيما يف الغاابت، إىل اخنفاض يف الثدييات والطيور الربية. 

يف  24يف املائة من أنواع الطيور و 2٩األراضي املنخفضة )منطقة جنوب شرق آسيا(، تشري التوقعات إىل أن 
-3} القادمة إذا استمر معدل فقدان الغاابت مبعدله احلايليف العقود  على األرجحاملائة من الثدييات ستنقرض 

{. وميكن الخنفاض تنوع احليواانت الربية أن يؤدي أيضًا إىل اخنفاض كبري يف عدد 3-2-1-2، 2-1-1
األشجار البذورية الكبرية اليت تُنش ر بذورها بواسطة احليواانت يف الغاابت املدارية. فقد أثر فقدان الفقارايت الكبرية 

-1-2-3} ية، مبا يشمل نشر البذورنطاق أتثريًا ملموسًا على العديد من الوظائف واخلدمات احلرجالواسع ال
بعض أنشطة الصيد غرضه اإلعاشة أو األسواق احمللية، فإن هناك أيضاً جتارة إقليمية ضخمة يف  ولئن كان{. 1

-3واألدوية التقليدية وأدوات الزينة واحليواانت األليفة } الغذاءاألحياء الربية ومنتجات األحياء الربية ألغراض 
يف منطقة آسيا  بشدة خبطر االنقراضبح العديد من حيواانت األراضي العشبية مهددًا {. وابملثل، أص2-1-1

 ةبارى اهلندياحلُ  طيور، وأايئل املستنقعات، و (Thamin)أو التامني األايئل ذات القرون احلاجبية واحمليط اهلادئ، مثل 
(. وترتاوح حاالت انقراض الطيور على فرادى 3-3-2) (lesser florican)بارى الصغرى اهلندية احلُ  طيورو ، ةالكبري 

، مما يعين وجود فقدان يف من جمموع عدد أنواع الطيور ئةيف املا 8٧.5و 15.4جزر احمليط اهلادئ وهاواي بني 
-3( }ال خالف عليهيف السابق ) تؤديها كانت الطيور يتال ،مثل نشر البذور واالفرتاس ،الوظائف اإليكولوجية

يف املائة مهددة( مع اخلطر الذي يتهدد  25يتماثل خطر االنقراض الذي يتهدد األنواع املتوطنة ){. و ٧-2-1
يف املائة مهددة(، نظراً ألن نسبة عالية للغاية من األنواع املوجودة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  21مجيع األنواع )

مثل منور الثلوج والباندا  الكاريزميةواع (. بيد أن بعض األن4-ق س م{ )الشكل 3-2-6-2أنواع متوطنة }
العمالقة كان أداؤها أفضل بسبب اجلهود العاملية والسياسات التمكينية اليت تطبقها بلدان املوطن. وابإلضافة إىل 

 التجارة العاملية يف أيضاً  ، تتسبباملباشرة ركةعاملني من العوامل احمل بوصفهمااستغالل األحياء الربية وتغري املناخ 
( ال خالف عليهاألخشاب وارتفاع الطلب على األدوية التقليدية واملنتجات الطبيعية يف تناقص أنواع الكائنات )

{. وكانت احليواانت الفقارية املفرتسة الغريبة مسؤولة إىل حد كبري عن انقراض الثدييات األصلية 3-2-1-1}
لب والقطط إىل أعلى معدل النقراض الثدييات )أكثر يف بلدان مثل أسرتاليا، حيث أدى االفرتاس من جانب الثعا

 {.4-1-4، 3-2-1-4، 3-2-1-2يف املائة( يف أي قارة على الصعيد العاملي } 10من 
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ووفرهتا، مما يؤثر على التنوع األحيائي احمللي  خيلة املغريةاألنواع الدتوجد زايدة مطردة يف عدد و  -3ابء 
 أحد أخطر العوامل األنواع الدخيلة املغريةوتشكل  - (ال خالف عليه) (8)نتاجيتهاإو وأداء النظم اإليكولوجية 

اليت تسبب تغري النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي يف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.  ركةاحمل
{. وهناك أيضاً أدلة متزايدة على 4-5-1، 4-1-4، 1-1-4وينطبق ذلك بوجه خاص على اجلزر احمليطية }

د األمساك ئغري مفهوم جيداً، يتهدد مصا هالبحرية تشكل خطرًا جسيمًا للغاية، لكن األنواع الدخيلة املغريةأن 
والشعاب املرجانية واألداء العام للنظم اإليكولوجية البحرية والشبكات الغذائية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

{. ويف النظم اإليكولوجية ابملناطق القاحلة وشبه القاحلة يف مجيع أحناء املنطقة، عزيت 4-1-4-1، 1-1-4}
نبات الغاف خشبية مثل  دخيلة مغريةإىل غرس أنواع  األنواع الدخيلة املغرية غطاءيف  دة املشهودةإىل حد كبري الزاي
األنواع الدخيلة {. وُتدخ ل أيضاً 4-4-5، 3-3-5( }ال خالف عليه) (Prosopis juliflora) عسيلي األزهار

{. ومل 4-4-6-2أحياانً كثرية يف النظم اإليكولوجية احلضرية ألن املدن مراكز للتجارة واملرور والبستنة } املغرية
ولكنها خسائر كبرية على  األنواع الدخيلة املغريةيُدر س جيدًا حجم اخلسائر االقتصادية السنوية اليت تعزى إىل 

                                                      
 .www.iucnredlist.orgالبياانت متاحة على املوقع الشبكي التايل: (  6)
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بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف جنوب  33,5 مببلغ هذه اخلسائر األرجح، فعلى سبيل املثال، تُقد ر
آخذة يف التزايد من حيث عدد األنواع نتيجة تزايد حجم  األنواع الدخيلة املغريةشرق آسيا. وتوجد أدلة على أن 

-4-2، 4-1-4، 3-3-5( }مسلم به لكنه انقصيف النقل واهلجرة عرب احلدود ) نالتجارة الدولية والتحس
األنواع {. وقد تزايدت اجلهود املبذولة يف املنطقة من أجل حتسني مراقبة وإدارة 6-4؛ 4-2-2-4، 2-3

ألنواع قامت غالبية بلدان آسيا واحمليط اهلادئ ابلتوقيع على االتفاقات الدولية ذات الصلة ابحيث ، الدخيلة املغرية
غري أن القاعدة املعرفية متباينة يف مجيع أحناء وطرحت التشريعات الوطنية ذات الصلة ابملوضوع.  الدخيلة املغرية

ألنواع املنطقة، حيث ال توجد دراسات استقصائية مفصلة واسعة النطاق وال مستودع مركزي للمعلومات املتعلقة اب
 {.6-2-2-1، 4-6، 4-1-4-1} الدخيلة املغرية

زايدة كبرية ولكن تغطية مناطق التنوع ازدادت تغطية املناطق احملمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ و  -4 ابء
 2004ويف الفرتة بني عامي  - (ال خالف عليهالبيولوجي الرئيسية ومناطق الطيور اهلامة ما زالت منخفضة )

، سجلت مناطق مشال شرق آسيا وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا منوًا يف املناطق احملمية، حيث بلغ 201٧و
يف املائة للمناطق احملمية  13.8يف املائة للمناطق احملمية الربية، و 0,3يمي نسبة جمموع الزايدة على الصعيد اإلقل

وتسري كثرة من البلدان يف مشال شرق (. 6 -وم ق س 5-ق س ن مالشكال{ )3-2-6الساحلية والبحرية }
 11م آسيا وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا على املسار الصحيح يف حتقيق هدف آيتشي للتنوع البيولوجي رق

يف املائة احمليطات ضمن املناطق احملمية. غري  10يف املائة من األراضي أو  1٧ قرابةبشكل جزئي، حيث عينت 
البية مناطق الطيور اهلامة ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية مازالت بال محاية، مما يشري إىل أن املنطقة ال تسري غأن 

األمهية اخلاصة ابلنسبة للتنوع البيولوجي، على حنو ما يقتضيه هذا املسار الصحيح يف حفظ املناطق ذات  على
{. وحتظى أوقيانوسيا أبعلى تغطية للمناطق احملمية عمومًا يف املنطقة 3-2-6-1( }ال خالف عليهاهلدف )
املعينة ضمن املناطق (. وحتظى منطقة مشال شرق آسيا بنسبة مئوية مرتفعة من األراضي 6-م ق س )الشكل 

{. غري أن 3-2-6يف املائة من مناطقها البحرية خاضعة للحماية } 5يف املائة(، ولكن أقل من  1٧)مية احمل
يف تفتقر إىل الفعالية واالتساق  -جهود حفظ التنوع البيولوجي  يف ةاملهيمن داةوهي األ -إدارة املناطق احملمية

بلدان مناطق حمميات للمجتمعات {. وأنشأت عدة 6-4-2-1، 3-2-6-3} ال خالف عليه(السياسات )
أثر إجيايب على ثبت أن هلا املعارف األصلية واحمللية واملمارسات القائمة على الثقافة اليت واسطة ه باحمللية تدار وتوج  

{. وعلى الرغم من 6-4-1-4، 6-4-1-2، 3-2-5-6، 2-5-3-2حفظ التنوع البيولوجي احمللي }
حملمية يف النظم اإليكولوجية البحرية والربية على السواء، فإن معدل فقدان األنواع تغطية املناطق ا التقدم احملرز يف

 {.3-2-6-2مل يتباطأ }
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(11) 

  

                                                      
 .www.protectedplanet.netالبياانت متاحة على املوقع الشبكي:   (٧)
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(12) 
  

                                                      
(8)  UNEP-WCMC and IUCN (2017), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA)]  

[On-line], [Dec 2017], Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Available at: www.protectedplanet.net.. 
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مع ما يصاحبه من معارف أصلية وحملية،  ي الزراعي التقليدي اخنفاضاً يشهد التنوع البيولوجو  -ابء 5
وُشه د  - (ال خالف عليهبسبب وجود حتول حنو تكثيف اإلنتاج الزراعي وأنواع احملاصيل ذات الغلة املرتفعة )

واخنفاض يف املوارد الوراثية للمحاصيل يف منطقة  احملليةيف املائة يف زراعة أنواع النبااتت  ٧0اخنفاض يصل إىل 
آسيا واحمليط اهلادئ بسبب تكثيف الزراعة والتحول إىل إنتاج احملصول الواحد. ومتثل النظم اإليكولوجية الزراعية 

يف املائة من املزارع الصغرية يف العامل، وأغلبها  8٧اضي الزراعية يف العامل ونسبة يف املائة من األر  30يف املنطقة نسبة 
يدعم طائفة واسعة من احملاصيل احمللية. وقد شهدت العقود األخرية حتواًل حنو زراعة األصناف ذات الغلة املرتفعة 

صلية واحمللية )مثل التحول لزراعة وزراعة احملصول الواحد بسبب ارتفاع الطلب، مما أدي إىل فقدان املعارف األ
الوقيد يف جنوب شرق آسيا(، وزايدة خطر فقدان املواد اجلينية اليت تعمل مبثابة بوليصة أتمني إلدامة اإلمدادات 
الغذائية والصحة البشرية. ويتسبب أيضاً االستخدام العشوائي لألمسدة الكيميائية ومبيدات اآلفات يف الزراعة يف 

الكائنات اجملهرية يف الرتبة يف البيولوجي الزراعي بسبب تفشي اآلفات وفقدان امللقحات والتغيريات فقدان التنوع 
نسبة  يقارب{. وُشه د اخنفاض 5-4-4: 3-3-1-4؛ 4-1-3-2، 3-2-1-5( }مسلم به لكنه انقص)

ال خالف سبعينيات القرن املاضي )يف املائة يف التنوع البيولوجي والثقايف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ منذ  30
. وقد يؤثر التوسع احلضري الدميغرايف وتناقص سكان الريف يف {4-3؛ 4-5-2-3؛ 3-2-5-2}( عليه

 {.4-2-1-4بعض البلدان على نقل الثقافة البيولوجية إىل األجيال القادمة }
بشدة على مصائد األمساك يف الغذاء، حيث  يعتمد السكان ،يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئو  -6 ابء

األمساك يواجه حتدايت بسبب  صيديف املائة سنوايً. ولكن قطاع  7شهدت تربية األحياء املائية منوًا بنحو 
وتؤوي البيئات املائية  - (ال خالف عليه، واألمراض، والتلوث )األنواع الدخيلة املغريةاإلفراط يف الصيد، و 

يط اهلادئ عددًا ال حُيصى من أنواع األمساك والالفقارايت اليت ُتست هل ك كثرة منها كغذاء. يف منطقة آسيا واحمل
يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية يف العامل، مبا يشمل أكرب عشرة من البلدان املنتجة، يف  ٩0 ويوجد حنو

. {4-1-2-3}يف املائة سنوايً  6,٧حبوايل ئية منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، حيث تزداد أنشطة تربية األحياء املا
يف املائة من األنواع املائية  28وتدعم النظم اإليكولوجية للمياه العذبة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أكثر من 

مناخية وبشرية ة حمركيف املائة من هذه األنواع مهدد بسبب عوامل  3٧وشبه املائية يف العامل، ولكن ما يقرب من 
. واملسؤولية تقع إىل حد كبري على الصيد املفرط والتلوث {3-2-1-4؛ 3-2-2-1}( ال خالف عليه)

 أمساكمن كل ثالثة أنواع من تقريبًا . واخلطر يتهدد نوع واحد األنواع الدخيلة املغريةوتطوير اهلياكل األساسية و 
مصائد األمساك، وال سيما البحرية، يف  استمرتويف جنوب شرق آسيا، . }٧-4-4، 2-2-3{ املياه العذبة

يف املائة فقط  40، إىل 2000يف املائة تقريباً من جمموع إنتاج مصائد األمساك ابملنطقة يف عام ٧0االخنفاض، من 
وتسبب بناء السدود على األهنار يف اإلضرار إبنتاجية األمساك وتنوعها، وقد . }3-2-1-4{ 2014يف عام 

. وتتفاوت {2-٧-4-4؛ 3-3-3؛ 3-2-2-3}كمي لتغري املناخ إىل تفاقم هذه اخلسائر يؤدي األثر الرتا 
حالة حفظ األمساك تفاواتً كبرياً داخل املنطقة، حيث تشري التوقعات إىل بلوغ معدالت انقراض أمساك املياه العذبة 

يولوجي والنظم اإليكولوجية . ويتعرض التنوع الب{3-2-2-1}أعلى مستوايهتا يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة 
اهلياكل للتهديد من التنمية االقتصادية، مبا يف ذلك االستخدام املفرط للمياه ألغراض الصناعات، وتوسيع  اناملائي

، واالستخدام املكثف لألمسدة يف احلقول الزراعية داخل األراضي الرطبة وحوهلا، مما يؤدي إىل زايدة األساسية
 .{8-4-4؛ ٧-4-4؛ 3-1-4؛ 4-2-2-3؛ 3-2-2-2} تؤثر على األمساك سريعة يف املغذايت اليت
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 ةمن ظواهر ابلغة الشدة ابألنواع واملوائل وهيكل النظم اإليكولوجي يصاحبهيضر تغري املناخ وما و  -7 ابء
. وتؤثر الزايدة يف وترية وتفشي اآلفات واألمراض وشدهتا على نظم اإلنتاج ووظيفة النظم اووظائفه

ويؤثر التقلب الشديد يف مناخ منطقة  - (ال خالف عليه) على السواء يف النظم البحرية والربية ةاإليكولوجي
آسيا واحمليط اهلادئ ودورته الطقسية أتثرياً مباشراً وغري مباشر يف مجيع النظم اإليكولوجية تقريباً، وإن كان متوقعاً 

؛ 5-4؛ 4-4؛ 5-1-4؛ 3-3-4}( مسلم به لكنه انقص)املنطقة حسب أحناء اآلاثر أن تتباين درجة شدة 
. وتوجد أدلة على أن املناخ يف املنطقة سيستمر يف التغري على مدى العقود القادمة، مما سيؤدي إىل زايدة {5-2

؛ 4-4-4؛ 4-2-4-4؛ 4-1-5}( ال خالف عليهتواتر الظواهر البالغة الشدة مثل الفيضاانت واجلفاف )
ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر واحرتار احمليطات وذوابن اجلليد هتديدات كبرية . {5-٧-4-4؛ 4-4-5

( ال خالف عليهللنبااتت اجلبلية وأشجار املنغروف واملرجانيات وغاابت األعشاب البحرية وغريها من موائل اجلزر )
ليد . ويشكل ذوابن الثلوج واجلليد وذوابن اجل{6-2-5-4؛ 1-5-4؛ 3-4-4؛ 5-1-4؛ 3-2-3-4}

هتديدات رئيسية للتنوع البيولوجي يف اجلبال املرتفعة، مما يؤدي إىل  البالغة الشدةالدائم التجمد وحاالت األمطار 
. ويؤثر {6-2-5-4؛ 4-4-3}( ال خالف عليهزايدة آتكل الرتبة وزايدة انبعااثت غازات االحتباس احلراري )

شدة على توزيع أنواع الكائنات وأحجام مجاعاهتا وتوقيت تغري املناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية ابلغة ال
كون هلا آاثر ذات شأن على التنوع البيولوجي الربي ويف احمليطات، مما تتكاثرها أو هجرهتا، وهي أمور حيتمل أن 

 مسلم به لكنهسيؤدي إىل تعطيل عمل النظم اإليكولوجية وتفاقم مشكلة األمن الغذائي يف مجيع أحناء املنطقة )
. وأدى النزاع يف بعض أحناء املنطقة إىل {٧-4-4؛ 5-4-4؛ 3-4-4؛ 2-4-4؛ 4-1-5}( انقص

حدوث هجرة بشرية واسعة النطاق، مما زاد من الضغوط احمللية والعابرة للحدود على النظم اإليكولوجية. ومن 
مع زايدة تواتر األحداث املناخية  املتوقع أن يتصاعد هذا االجتاه يف املستقبل، وميكن أيضاً أن يصبح أكثر انتشاراً 

؛ 2-1-5}( مسلم به لكنه انقصاإليكولوجية )-لتقييم آاثره االجتماعية جتريبيةالضارة، ولكن ال توجد بياانت 
 .{6-1-2-4؛ ٧-2-5-2

 رية،يشكل التأثري املتزايد للنفاايت والتلوث على النظم اإليكولوجية الربية واملائية العذبة والبحو  - 8 ابء
ويسفر  - (ال خالف عليهحاليًا ومستقباًل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ) سكانهتديدًا لصحة الطبيعة وال

االقتصادي، والقدرات التكنولوجية والصناعية، -النمو السكاين السريع، وتغري القيم، والتحول يف الوضع االجتماعي
والتوسع احلضري يف مجيع أحناء املنطقة، عن زايدة يف استهالك املوارد الطبيعية، وما يستتبع ذلك من نفاايت 

ايت اخلطرة والنفاايت اإللكرتونية والنفاايت الغذائية املتولدة عن متولدة. فعلى سبيل املثال، أصبحت كميات النفا
األسر املعيشية يف زايدة مع منو التوسع احلضري يف املناطق دون اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ. وتولدت 

، 2014يف عام  مليون طن من النفاايت الصلبة البلدية داخل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 8٧0كمية تقدر حبواىل 
. وأصبحت نفاايت البناء واهلدم آخذة يف 2030بليون طن سنوايً حبلول عام  1,4ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل 

ثة ابلنفاايت االرتفاع أيضاً. وتشكل النفاايت البالستيكية مبعثاً للقلق بشكل خاص: فإن أكرب مخس جهات ملو   
وجنوب وجنوب شرق آسيا، ومن بني األهنار العشرة يف أحناء العامل اليت البالستيكية يف العامل تقع يف مشال شرق 

ترتاوح بني  حتمل أكرب كميات من النفاايت البالستيكية، توجد مثانية منها يف آسيا. وتشكل هذه النفاايت نسبة
افة إىل . وإض{3-4؛ 2-1-٧}حجم املواد البالستيكية العاملية يف احمليطات إمجايل يف املائة من  ٩5و 88

ال خالف ذلك، يشكل تلوث املياه وتلوث اهلواء واملواد اخلطرة هتديدات مستمرة على الصحة البشرية والبيئية )
 .{3-3-1-4؛ 1-4-2؛ 3-4-3-2؛ 4-4-2-2؛ 2-2-2-3}( عليه
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 إسهامات الطبيعة للبشراآلاثر املرتتبة على اخنفاض التنوع البيولوجي والفرص املتاحة إلدامة  - جيم
املباشرة وغري املباشرة والتفاعالت فيما بينها يف فقدان التنوع البيولوجي  العوامل احملركةتتسبب  -1 جيم

ال خالف غري املباشرة دوراً أكثر هيمنة ) العوامل احملركةوتدمري املوائل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وتؤدي 
املباشرة مثل تغيري استخدام األراضي عوامل هامة، وال سيما يف املناطق دون  العوامل احملركة ولئن كانت - (عليه

-5؛ الشكل 3-2-1-1} - (مسلم به لكنه انقصاإلقليمية اليت تستمر فيها إزالة الغاابت وتدهور الغاابت )
دي دوراً أكثر أمهية يف االقتصادية والدميغرافية تؤ -غري املباشرة مثل التغيريات االجتماعية العوامل احملركة{، فإن 14

-2-4؛ 2-2-4؛ 4-2-1}( ال خالف عليهالتسبب يف اخنفاض التنوع البيولوجي وتغري النظام اإليكولوجي )
املباشرة، مبا يشمل  العوامل احملركةغري املباشرة مع  العوامل احملركة. وتتفاعل هذه {5-2-4؛ 4-2-4؛ 3

، والتلوث، وتغري املناخ، مما يعجل ابخنفاض التنوع األنواع الدخيلة املغريةاالستخدام غري املستدام، وتدمري املوائل، و 
. وهي تتسبب معًا يف {16-5؛ الشكل 3-5؛ 2-5؛ 3-4؛ 4-1}البيولوجي وتدهور النظام اإليكولوجي 

خطرية على األمن الغذائي، ال سيما يف أوساط الشعوب  تبعاتفقدان سبل العيش، مع ما يرتتب على ذلك من 
. غري أنه يف بعض احلاالت، {4-4-2؛ 2-4-3}( مسلم به لكنه انقصصلية واجملتمعات احمللية الفقرية )األ

من خالل زايدة  ةوالتغيري املؤسسي على حتسني أحوال النظم اإليكولوجي العوامل احملركةيعمل أيضًا التفاعل بني 
ري املباشرة األحدث واألكثر أمهية مثل التغري غ العوامل احملركة. أما {3-4؛ 4-2-5}فعالية اإلدارة واحلوكمة 

إسهامات الثقايف )يف تفضيالت األغذية والسلوك والقواعد( والتوسع احلضري، فهي تعيق أيضاً تدفق -االجتماعي
البيئية  احلوكمةتشكل و  (.٧-م ق س  الشكل) ؛{3-2-4؛ 2-2-4؛ 6-4-2؛ 2-2-2} الطبيعة للبشر

على املرتابطة وهلا آاثر كبرية على التنوع البيولوجي و  العوامل احملركةوالسياسات احملددة اهلدف أداة قوية لتغيري هذه 
(. وهناك حاجة إىل حتسني ال خالف عليهيف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ) إسهامات الطبيعة للبشر

التفاعالت الدينامية ولتخطيط استجاابت مالئمة للحد من فقدان  قدرات مقرري السياسات لتحسني فهم هذه
-2-4، 5-1-4} ودون اإلقليمي على الصعد الوطين واإلقليمي ةالتنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجي

5 ،4-3 ،4-6 ،5-5 ،6-4-2-8 ،6-4-3-2 ،6-4-4-3.} 
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اهلياكل األساسية بصدد  تطويرأصبح النمو االقتصادي السريع والعوملة والتوسع احلضري و و  -2جيم 
 إسهامات الطبيعة للبشرتعديل أمناط االستهالك واإلنتاج بشكل عميق والتأثري سلباً على التنوع البيولوجي و 

هلجرة الريفية الكبرية إىل ابلنمو يف التجارة الدولية، و مقرتنة ابفالتنمية االقتصادية السريعة  - (ال خالف عليه)
إىل خفض استهالك األغذية  ك(. وأدى ذلال خالف عليهاحلياة والعادات الغذائية ) بصدد تغيري أساليب ،اخلارج

 الطبيعية التقليدية، مع التحول من الزراعة املختلطة إىل احملاصيل التجارية عالية الغلة، واخنفاض مساحات اإلنتاج
سيا واحمليط آلاملأهولة )أي النظم اإليكولوجية الثقافية الغنية ابلتنوع البيولوجي( يف غالبية املناطق دون اإلقليمية 

. {5-4-4؛ 3-2-4؛ 2-2-4؛ 4-1-2-4؛ 6-3-3؛ 1-2-3؛ 2-1-5}( ال خالف عليهاهلادئ )
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والعاملية إىل حتويل العديد من مزارع  وأدى اندماج العديد من اجملتمعات الريفية يف أسواق االستهالك اإلقليمية
؛ 5-1-2-3؛ 3-4-2؛ 1-1-4}( ال خالف عليه) الواحد احملصول ذاتاإلعاشة إىل نظم اإلنتاج التجاري 

املباشرة، مبا يشمل سوء ختطيط التوسع احلضري  العوامل احملركة. وتتسبب {5-4-4؛ 1-4-4؛ 4-1-1
واألحزمة الساحلية،  يةاخلثذات الرتبة الرطبة للمياه العذبة واألراضي والتوسع الزراعي يف مناطق هشة مثل األراضي 

مجيع املناطق دون اإلقليمية  على نطاق حرجةيف دفع تدهور النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي إىل عتبة 
. وعلى اجلانب {3-2-5؛ 1-2-5؛ 1-٧-4-4؛ 3-4؛ 1-1-4؛ 2-3-1-2}( ال خالف عليه)

أصبح التقدم يف البحوث العلمية وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة بصدد حتسني األمن الغذائي واملائي اإلجيايب، 
{. وأدى حتسني وسائل االتصال والنقل والتواصل 5-4-3، 4-2-4( }مسلم به لكنه انقصوأمن الطاقة )

مسلم التنمية املستدامة )وأهداف  1شي رقم تيآاالجتماعي إىل إذكاء الوعي العام، مما يساعد على حتقيق هدف 
 {. 4-2-4-4، 4-2-4-1( }به لكنه انقص

املباشرة  العوامل احملركةمن  عاملني األنواع الدخيلة املغريةيشكل االستخدام غري املستدام و و  -3 جيم
ويتسبب الغزو  - (ال خالف عليهالرئيسية الخنفاض التنوع البيولوجي، وال سيما النظم اإليكولوجية اجلزرية )

البيولوجية والنظم اإليكولوجية على حنو  احملليةفقدان األنواع يف الكاسح لألنواع الغريبة يف خسائر اقتصادية كبرية و 
. واإلفراط يف استغالل الغاابت واملراعي واحمليطات {4-1-4؛ 3-3-5}( ال خالف عليهال ميكن تداركه )

اهلياكل األساسية مثل  تطويرالعذبة، إىل جانب سوء ختطيط التوسع احلضري و  املائية واملسطحاتوالساحل 
يؤدي إىل اخنفاض هائل يف التنوع البيولوجي والنظم مجيعها غري املنظمة للرتفيه والسياحة،  اهلياكل األساسية

يف األجل  نوعية جيدة للحياةإىل حتقيق  ىاإليكولوجية، وإن أسهم ذلك يف ختفيض الفقر بشكل جذري وأد
 5شي رقم تيآالناجم عن ذلك ميكن أن ينال من حتقيق هدف  إسهامات الطبيعة للبشرالقصري. واالخنفاض يف 

من أهداف التنمية املستدامة، ويتطلب اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق التوازن  15و 14و 13و 12واألهداف 
 .{6-6؛ 4-3-3-5؛ 4-4؛ 2-1-4؛ 4-1-1}( ال خالف عليهبني حفظ الطبيعة وحتقيق التنمية )

التقدم احملرز يف جمال احلراجة ويف توسيع املناطق احملمية وإدارهتا يزيد من احتمال حتقيق أهداف و  -4 جيم
والزايدة يف تغطية الغاابت  - (مسلم به لكنه انقصآيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة )

دون اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، تعود ابلفائدة على التنوع البيولوجي واملناطق احملمية يف غالبية املناطق 
على السواء، وإن كانت بدرجة طفيفة، ولكن بدرجة كبرية يف أوقيانوسيا ومشال  سهامات الطبيعة للبشراإلعلى و 

. وأصبحت البلدان الرئيسية ذات النمو االقتصادي {6-2-3؛ 3-2-1-1}( ال خالف عليهشرق آسيا )
ومن ، {1-5؛ اجلدول 6-2-3؛ 3-2-1-1}املرتفع تبلغ عن حتقيق زايدة يف تغطية الغاابت واملناطق احملمية 

للتآزر مع عدد من  جوانب وينشئجزئياً،  11وحتقيق اهلدف  5جيد يف حتقيق هدف آيتشي رقم مث إحراز تقدم 
{. بيد 6-6، 6-5( }1٧و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 8و ٧و 6تدامة )أهداف التنمية املس

أن الزايدة يف الغاابت واملناطق احملمية وحدها ال تكفي للحد من فقدان التنوع البيولوجي، نظراً ألن الغاابت الغنية 
لوجي منخفض، كما أن ابلتنوع البيولوجي كثريًا ما جيري حتويلها إىل أراض حرجية ومزارع مفتوحة ذات تنوع بيو 

-2-3؛ 3-2-1-1}( ال خالف عليهتغطية املناطق احملمية ملناطق التنوع البيولوجي الرئيسية منخفضة عموماً )
. وعلى اجلانب اإلجيايب، تقرتن الزايدة املطردة يف الغطاء احلرجي برتاجع يف الطلب على احلطب يف مشال {6-1

غطية املناطق احملمية ملناطق التنوع البيولوجي الرئيسية يف أوقيانوسيا (، وبزايدة يف ت8-م ق س شرق آسيا )الشكل
ويف كثرة من البلدان، ساعدت  .{1-2-1-4، 1-6-2-3؛ 3-2-1-1} يف املقام األول ومشال شرق آسيا

التقدم حنو حتقيق عدة  إحراز، مقرتنة إبدارة أكثر فعالية، على طويليف األجل ال زايدة الغاابت واملناطق احملمية
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( مسلم به لكنه انقص( )15و 14و12( وأهداف التنمية املستدامة )11و 5و 4أهداف من أهداف آيتشي )
{3-2-6-1 ،6-2-2-1 ،6-4-2 ،6-5 ،6-6.}(13) 

تنطوي التكنولوجيات اجلديدة وتنفيذ السياسات الفعالة واحلكم الرشيد على إمكانية تعزيز و  -5 جيم
وتشري النماذج التنبؤية املوضوعة يف إطار سيناريو  (.مسلم به لكنه انقصاملستدام للتنوع البيولوجي )االستخدام 

إىل استمرار فقدان األنواع بوترية متاثل املعدالت العاملية لالنقراض )متوقع فقدان حنو  بقاء احلال على ما هو عليه
-5؛ اجلدول 2-5؛ اجلدول 4-5، 2-2-3-5( }2050األصلية لألنواع حبلول عام  الوفرةيف املائة من  45

بتطبيق  {. غري أن النمو االقتصادي السريع والتوسع احلضري املتزايد، يف بعض البلدان، إذا اقرتان5-5و 3
-4-2-4، 1-4-2-4التكنولوجيات اجلديدة، ميكن أن يقلال من الضغط على النظم اإليكولوجية الطبيعية }

املتعددة  القادرة على التكيف{. وأصبحت ممارسات إدارة األراضي اجلديدة 5-3-3-4، 5-3-2-1، 4
، وذلك بتثبيت التغري يف التعايفكثرية على وضع جهودها يف جمال احلفظ على مسار   االستخدامات تساعد بلداان

حلكومات من إجراءات متسقة ميكن أن استخدام األراضي واستخدام البحار، وإجياد الرباهني على أن ما تتخذه ا
-6، 5-5، 3-3-5، 2-3-5، 3-5-2، 3-2-5-2، 2-2-5-2} إسهامات الطبيعة للبشرحيسن من 

4-1-5 ،6-4-2-4.} 

                                                      
من إعداد فرقة العمل املعنية ابملؤشرات التابعة للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   (٩)

 .النظم اإليكولوجية، استناداً إىل بياانت أولية مقدمة من منظمة األغذية والزراعة
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نطاقات زمنية ومكانية خمتلفة،  يفيتيح اختاذ القرارات املستندة إىل سيناريوهات ومناذج متوائمة و  -6 جيم
مسلم به يف سياقات متنوعة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ) اليت ميكن أن تتحققأحوال املستقبل حتديد 

سيناريوهات  بضعة ال تعاجلللمنطقة، قد  الرتفاع التنوع االجتماعي واالقتصادي والبيولوجي ونظراً  - (لكنه انقص
 ،5-2( }ال خالف عليهلتفاعالت املعقدة بني الطبيعة والبشر )اومناذج إقليمية وعاملية اجملموعة الكاملة من 

{، ولكن تقييم منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ميثل بداية لسرب أغوار هذا التعقيد. ونظراً لوجود مزيج 5-5، 5-4-3
على احملققة النتائج  بصدد تشكيلوالعوامل القدمية واجلديدة، مثل الكوارث اآلخذة يف التزايد،  ركاتمن احمل

نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة، فإن حتليل السيناريوهات املختلفة ميكن أن يساعد مقرري السياسات على اختاذ 
سهامات الطبيعة لق ابلتنوع البيولوجي واإلقرارات أفضل بشأن أحوال املستقبل األكثر احتماالً أن تتحقق فيما يتع

أوجه {. وعالوة على ذلك، فإن 5-5، 5-4-3، 5-3-3-1، 5-3-2( }مسلم به لكنه انقص) للبشر
املفاضلة بني التكثيف الزراعي وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام اإليكولوجي مثبتة بشكل راسخ يف غالبية 

جمال التنوع البيولوجي إىل وجود اجتاهات ابالخنفاض على خمتلف املستوايت.  السيناريوهات، وتشري التوقعات يف
-4-5، 4-3-3-5، -2-2-3-5االجتاه }مسار هذا وتوجد حاجة ماسة لوضع سياسات استباقية لعكس 

يف  للسكاناملتنوعة اليت توفرها الطبيعة  سهامات(. ومن أجل إجياد إمداد مستدام لإل٩ -م ق س ( )الشكل3
وفر سيناريوهات سيقبل، فإن املزيد من اإلجراءات التعاونية واملتسقة اليت يتخذها مجيع أصحاب املصلحة املست

{. وميكن لزايدة احلوكمة 6-٩، 6-8، 5-5أفضل لتسخري الفوائد االقتصادية والثقافية والتنظيمية للطبيعة }
أن تتيح إدارة أفضل لألثر التآزري للعوامل الدافعة املتعددة بتيسري االتساق وأوجه التكامل يف  الفعالة التشاركية

 (مسلم به لكنه انقصإحراز تقدم صوب حتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة )
 {.2-4-4-6، 5-5، 2-4-5، 6-5؛ اإلطار 5-3، 4-4، 4-2-5}
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(17()18) 
                                                      

(10)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.. 
(11) 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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 احلوكمة الالزمة لتحقيق األهداف والغاايت العاملية السياسات واألطر املؤسسية وخيارات -دال
تدل احلوكمة التعاونية التشاركية القادرة على التكيف للتنوع البيولوجي على وجود مسار حمتمل  -1 دال

لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وإن استلزم ذلك زايدة نطاق هذه 
وحتسن احلوكمة التعاونية  - (ال خالف عليهيف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ )اجلهود زايدة كبرية 

وب األصلية للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية التعامل مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك الشع
 1بيولوجي، وخباصة األهداف يئ بيئة متكينية لتحقيق عدد من أهداف آيتشي للتنوع الكما هتواجملتمعات احمللية،  

-4-6؛ 4-2-4-6؛ 4-1-4-6؛ 1-3-2-6؛ 1-1-5-2؛ 1-4-4-1( }ال خالف عليه) 3و 2و
{. والرتتيبات املؤسسية غري املالئمة، مثل اإلدارة املركزية املفرطة وضعف احلوكمة وضعف 3-4-4-6؛ 4-2

-6؛ 2-3-4-6؛ 6-4-2-4( }قصمسلم به لكنه انالتنسيق، تعوق فعالية جهود حفظ التنوع البيولوجي )
التنوع البيولوجي وتدفق  أحوال{. وميكن لإلدارة التعاونية القادرة على التكيف أن تؤدي إىل حتسني 4-3-3

لحوكمة أكثر دميقراطية ل{. ومن شأن وجود نظم 6-5( }مسلم به لكنه انقصخدمات النظم اإليكولوجية )
اجلماعية واالشرتاك يف إنتاج سلع وخدمات النظم اإليكولوجية، مبا يعود وشفافية ومشواًل أن يعزز اختاذ القرارات 

لحوكمة ميكن أن تتيح تنفيذ لنظم الناشئة الهذه و {. 6-4-2-4ابلفائدة على مجيع أصحاب املصلحة }
 االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية يف جمال التنوع البيولوجي بشكل أفضل وأن تساعد على تسريع وترية التقدم

{. وسيكون حتسني وتوسيع نطاق اإلدارة اجملتمعية الناجحة 5-6؛ 6-4-2-3احملرز يف حتقيق أهداف آيتشي }
الربية واملناطق البحرية خطوة مفيدة حنو تعزيز احلوكمة الشاملة  الطبيعية للنظم اإليكولوجية على صعيدي املساحات

(. وأحد التحدايت احلامسة 2-سم ق  { )اجلدول5-6؛ 3-4-6؛ 4-2-4-6؛ 6-2-3لعدة نطاقات }
األمهية هو إزالة اجلمود السياسايت وتعزيز اتساق السياسات عن طريق زايدة فرص التعلم وآليات استطالع اآلراء 

 {.6-٧، 6-4-2-4( }مسلم به لكنه انقص)

يلزم تعميم األهداف ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي يف السياسات واخلطط والربامج اإلمنائية دون و  -2 دال
على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية من أجل إدامة تدفق  العوامل احملركةالوطنية واحمللية ملعاجلة آاثر 

النظم اإليكولوجية يف و ع البيولوجي التنو  حفظوميكن لتعميم  - (ال خالف عليه) سهامات الطبيعة للبشراإل
 عمليات اختاذ القرار والتخطيط للوكاالت احلكومية اليت ال تتحمل مسؤولية مباشرة عن سياسات التنوع البيولوجي

آيتشي  أهدافمن ألف  ةاالسرتاتيجي الغايةعلى حتقيق  سهم يفاملالية والتنمية االجتماعية(، أن يُ  يت)مثل وزار 
{. 3-4-4-6؛ 3-3-4-6؛ 6-2-2-1( }ال خالف عليهللتنوع البيولوجي، وأهداف التنمية املستدامة )

اجملتمع املدين على مستوايت خمتلفة،  فئاتوهو يعزز مشاركة أصحاب املصلحة من خمتلف الوكاالت القطاعية و 
{. غري أن التعميم 3-2-6؛ 6-2-2فضاًل عن ضمان اتساق السياسات على صعيد التخطيط القطاعي }

ابلتعاون مع أصحاب  إسهامات الطبيعة للبشريتطلب وجود استعداد من جانب احلكومات إلدارة الطبيعة و 
{. وميكن أيضًا للمزج بني ممارسات 2-3-4-6؛ 3-2-4-6؛ 2-3-6؛ 6-3-1} املصلحة املتعددين

اإليكولوجية أن يؤدي إىل حتقيق نتائج أفضل يف قائمة على النظم الالشعوب األصلية واملمارسات احمللية مع النهج 
-5-2؛ 3-1-5-2؛ 2-5-1-2( }ال خالف عليهجمال التنوع البيولوجي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ )

{. ومن شأن احملاسبة السليمة ملسامهة رأس املال 5-6؛ 5-2-4-6؛ 4-1-4-6؛ 2-3-2-6؛ 2-3
ليت ال جُتس د كما جيب يف التقديرات التقليدية للناتج احمللي اإلمجايل، االقتصادية ا-الطبيعي يف التنمية االجتماعية

. وهذا ميكن أن يدعم ةأن تتيح استيعاب التكاليف املباشرة وغري املباشرة الستخدام خدمات النظم اإليكولوجي
ام املوارد جهود التعميم بتجسيد درجة نقص االستثمار يف حفظ واستعادة الطبيعة أو مدى اإلفراط يف استخد

{. وأحد متطلبات التعميم هو وضع معايري ومؤشرات 6-٧، 6-4-2-8( }مسلم به لكنه انقصالطبيعية )
-3-6، 1-2-2-6احلياة } ونوعيةلالستدامة جتسد أوجه الرتابط بني الطبيعة وأسباب الرزق واألمن الغذائي 

3 ،6-4-1-4 ،6-4-2-٧.}
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اعت ِمَدت لحد من تدهور التنوع البيولوجي إذا لاملطروحة حلوكمة ايزداد احتمال جناح خيارات و  -3 دال
ال واالستخدام الذكي لألدوات السياساتية ) القطاعيتطوير الشراكات والتعاون جرى تكاملة و املطر األ

ظم وتبني التجارب املستمدة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مدى مالءمة هنج اإلدارة املتكاملة للن - (خالف عليه
اإليكولوجية يف حتقيق األهداف والغاايت املتعددة للتنوع البيولوجي إىل جانب اإلنتاج الغذائي واحلد من الفقر 

، 2-4-6، 1-4-6، 1-2-2-6والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره واإلدارة املستدامة لألراضي }
لضمان اإلمداد املستدام خلدمات النظم {. فعلى سبيل املثال، ميكن إدماج سياسات ٧-6، 6-6، 6-4-3

، 1-3-6مع سياسات الزراعة والتنمية الريفية والطاقة واملياه وتنمية السياحة والقطاعات الصحية } ةاإليكولوجي
{. وميكن للسياسات التمكينية واألطر املؤسسية أن تعزز املشاركة النشطة واجملدية للجهات الرئيسية 6-4-4-3

خالل حتسني معاجلة القضااي من قبيل حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني واإلدماج صاحبة املصلحة من 
{. وتشكل إزالة 6-4-2-5، 6-4-1، 6-2-3-3، 6-2-3-2االجتماعي والتوزيع العادل للفوائد }

التعاونية احلوافز الضارة، واجلمع بني خمتلف السياسات، وإقامة الشراكات مع القطاع اخلاص، وتوسيع نطاق اإلدارة 
-6( }ال خالف عليهوآليات احلوكمة، بعض السبل لتعجيل التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنوع البيولوجي )

الرتفاع التآزر واخنفاض املفاضلة بني التنوع البيولوجي  {. ونظراً 6-4-4، 6-4-3، 6-4-2-8، 2-2-2
مل الوطنية للتنوع البيولوجي مع الربامج املتعلقة وهنج التنمية املستدامة، ميكن إدماج االسرتاتيجيات وخطط الع

احلد من الفقر والتنمية االجتماعية، وذلك من أجل املساعدة على حتقيق و  ثبتغري املناخ واحلد من خماطر الكوار 
-6، 6-4-2-3( }مسلم به لكنه انقصأهداف آيتشي وتنفيذ اتفاق ابريس وبلوغ أهداف التنمية املستدامة )

 (.3- م ق س )اجلدول{ 6-6، 5
واملناطق البحرية املهمة  الربية أصبحت اإلدارة اإلقليمية أو العابرة للحدود للمساحات الطبيعيةو  -4 دال

والتعاون العابر للحدود بشأن  - (ال خالف عليههتيئ فرصًا جديدة حلفظ النظم اإليكولوجية املهددة )
-5-2؛ 5-2-1-1}( ال خالف عليهتتجاوز احلدود الوطنية ) املشاعات اإلقليمية والعاملية يثمر منافع بيئية

. ويف مجيع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يوجد عدد من املبادرات دون اإلقليمية والعابرة {4-2-4-6؛ 1-2
ابلشعاب املعنية للحدود واجلارية عرب احلدود حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، مثل مبادرة املثلث املرجاين 

واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن التلوث الضبايب العابر  ،املرجانية ومصائد األمساك واألمن الغذائي
، ومجيعها {1-2-6؛ 4-3-2؛ 1-4-2} للحدود، ومبادرة حفظ املساحات الطبيعية املقدسة جببل ك يالش

 (ال خالف عليهة العذبة واملساحات الطبيعية املشرتكة )إدارة النظم اإليكولوجية الربية والبحرية واملائييسرت 
محاية األنواع املهددة ابالنقراض  هذه املبادرات {. وحس ن ت كثرة من6-4-2-2، 6-2-2-1، 6-2-1}

، مما يولد فوائد متعددة ويوجد أوجه إسهامات الطبيعة للبشروالنظم اإليكولوجية البالغة األمهية، مع زايدة تدفق 
. وهذه النهج املتعددة البلدان تساعد {3-4-6؛ 1-2-2-6؛ 6-2-1} يف إجراءات احلفظ والتنميةللتآزر 

( وأهداف التنمية املستدامة من خالل تبادل 1٧أيضًا يف حتقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي )مثل اهلدف 
نابر للتعاون اإلقليمي {. وميكن إلنشاء م6-6، 6-5، 4-6( }مسلم به لكنه انقصاملعارف وبناء القدرات )

 (مسلم به لكنه انقصأن يعاجل الثغرات يف املعارف ويوسع جهود التعاون العابر للحدود يف جمال احلفظ )
 {، فضاًل عن التصدي للتحدايت الناشئة عن تغري املناخ.٧-6، 6-2-1}

زايدة التمويل لطائفة ميكن إلبرام الشراكات املبتكرة مع القطاع اخلاص أن يسهم بقدر كبري يف و  -5 دال
من جهود محاية التنوع البيولوجي وحفظ النظم اإليكولوجية املبذولة يف مجيع أحناء املنطقة آسيا واحمليط 

ويلزم توافر متويل مكثف بدرجة كبرية إذا ما أريد منع املزيد من فقدان التنوع البيولوجي  - (ال خالف عليهاهلادئ )
 (ال خالف عليهيف املناطق احملمية ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ) الذي ال ميكن تداركه، وال سيما

{. ونظرًا ألن متويل 6-4-2-6، 6-4-1-5، 6-4-1-3، 6-2-3-1، 6-2-2-2، 3-2-6}
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القطاع العام غري كاف إىل حد كبري، فإن آليات السوق واآلليات غري القائمة على السوق على السواء )مثل الدفع 
فض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت الربانمج املعزز خل يف ذلكنظم اإليكولوجية، مبا مقابل خدمات ال

والنظم الطوعية مثل التوسيم اإليكولوجي(، ميكنها أن حتسن توجيه التمويل من القطاع اخلاص إىل  ،وتدهورها
املال الطبيعي أن يساعد {. وميكن لتطبيق احملاسبة عن رأس 6-2-2-2( }مسلم به لكنه انقصجهود احلفظ )

يف إطار الربامج اإلمنائية وأن يطرح خيارات لتعزيز اإليرادات  إسهامات الطبيعة للبشريف استيعاب قيمة الطبيعة و 
. وأصبحت ابلفعل الشراكات {8-2-4-6؛ 6-2-2-2}( مسلم به لكنه انقصالالزمة لتمويل احلفظ )

ري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص جتمع األموال من االبتكارية املربمة بني املنظمات احلكومية وغ
يف  فض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورهااملعزز خلربانمج القطاع الشركات ألغراض احلفظ )مثل 

ة؛ وحفظ وسائر صكوك الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية يف جمال إدارة املياه البلديالبلدان النامية( 
مستجمعات املياه ألغراض محاية سدود الطاقة الكهرمائية وتعزيز تكنولوجيا الطاقة املتجددة؛ وموازنة الكربون يف 

. وتشجع الشراكة مع {3-1-4-6؛ 2-2-2-6؛ 5-4-1؛ 1-4-1؛ 1-1-5} إدارة النفاايت(
التكنولوجيا واملعرفة والقدرات ألغراض املؤسسات املالية، وخباصة املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف، على نقل 

 (مسلم به لكنه انقصاحلفظ والتخفيف من آاثر تغري املناخ الشاملني لعدة نطاقات وعدة قطاعات )
مبا {. وتوجد عدة مبادرات للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 6-4-2-4، 6-4-1-5، 6-4-1-3}

 {.6-2-2-2مبادرات املسؤولية االجتماعية، عاملة يف عدد من البلدان يف املنطقة } يف ذلك من خالل
يفضي إعمال سياسات اإلنتاج واالستهالك املستدامني إىل حتقيق نوعية أفضل للحياة، مع و  -6 دال

وأصبح  .(مسلم به لكنه انقصالتقليل إىل أدىن حد من استخدام املوارد الطبيعية وتوليد النفاايت والتلوث )
من  12واهلدف  4تنظيمية لإلنتاج واالستهالك املستدامني )هدف آيتشي رقم القواعد السياسات و الوضع وإنفاذ 

أهداف التنمية املستدامة( مفهوماً جيري الرتويج له على نطاق واسع للحد من استهالك خدمات النظم اإليكولوجية 
من خالل وضع معايري طوعية لالستدامة ووضع سياسات و . {5-6؛ 2-4-5؛ 5-2}( مسلم به لكنه انقص)

نطقة ملوطنية مالئمة، ُشه د ت حاالت انجحة لإلنتاج واالستهالك املستدامني يف غالبية املناطق دون اإلقليمية 
. وتعمل املمارسات {5-6؛ ٧-2-4-6؛ 2-1-4-6؛ 1-1-4-6؛ 6-2-2-1}آسيا واحمليط اهلادئ 

ة والتنظيمية واالقتصادية واملالية واالجتماعية والثقافية مبثابة أدوات للسياسات العامة اجليدة يف اجملاالت القانوني
(. بيد أن العديد من التحدايت، مثل ارتفاع 3-6؛ اجلدول 1-4-6اليت تدعم اإلنتاج واالستهالك املستدامني }

د من تطبيقها يف أحناء املنطقة وانعدام التنسيق الشامل لعدة قطاعات، حتاحملدودة التكرار  وإمكانيةالتكاليف 
{. وميكن لعدد من النهج املتبعة، مثل حساب تكاليف دورة احلياة، وحفز السوق ابحلوافز املالية، 6-4-1}

املعارف واخلربات اإلقليمية، أن يعزز  تبادلووضع العالمات اإليكولوجية/الشهادات اإليكولوجية، فضاًل عن 
-6؛ ٧-2-4-6؛ 3-1-4-6؛ 6-2-2-1}( مسلم به لكنه انقصهداف )التقدم احملرز حنو حتقيق هذه األ

4-4}. 
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 1التذييل 
 اإلبالغ عن درجة الثقة

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

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

يقني  ةدرجالقدرة على شرح نتيجة ما أو التنبؤ بنتيجة مقبلة بعلى على وجود معرفة واسعة و  دلت العاليةالثقة 
 . وتبعاً لذلك، تشري الثقة املنخفضة إىل احلاجة إلجراء املزيد من البحوث.كثريب أكرب

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

 ما توصلوا إليه منلتصنيف مستوى الثقة لدى اخلرباء في ‘‘الثقة مفردات’’أربع عبارات حمددة معروفة ابسم 
 الثقة مكون من أربعة أطر على النحو التايل:  ملستوى، يُعرب  عنها بنموذج متسق بشكلاستنتاجات 

 واسع النطاق(؛ ق بشأهناتفااال)أدلة قوية و  ‘‘ال خالف عليه’’ •
 )أدلة قوية ولكن االتفاق بشأهنا حمدود(؛ ‘‘غري قطعي’’ •
 اتفاق عام بشأهنا(؛  يوجد)أدلة منخفضة الكمية والنوعية، ولكن  ‘‘مسلم به لكنه انقص’’ •
 (1٩)بشأهنا(. منخفضاتفاق  يوجد)أدلة منخفضة الكمية والنوعية و  ‘‘حمسومغري ’’ •

 
 
 

                                                      
تقرير التقييم الصادر عن املنرب لقرري السياسات مب اخلاصوجز املاملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية: ) .(12)

-النظم اإليكولوجية بشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية. س.ج. بوتس، وف.ل. إمرباتريزاحلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 
وس.أ. كاننغهام، وك. فونسيكا، وهـ.ت. نغو، وج.ك. بيسماجير، وت.د. بريز، ول.ف. ديكس، ول.أ. غاريبالدي، ور. هيل، وج. سيتيل، وأ.ج. فانربغن، وم.أ. أيزن، 

ابرا، وج.س. بيتيس، -هوستيانسكي، وب.ك. كوابونغ، وج. يل، وش. يل، ود.ج. مارتنز، وج. نيتس-االي، وب.ج. كيفان، وأ. كوفاكسإيرديل، وب.م. فرايتاس، ون.غ
 2016 ور. رادر، وب.ف. فياان )حمررون(. أمانة املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا

www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf.. 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf


IPBES/6/6 

37 

 2التذييل 
 إسهامات الطبيعة للبشر

الطبيعة احلية  قدمهاحد سواء، اليت تمات، اإلجيابية والسلبية على اسهعبارة عن مجيع اإل إسهامات الطبيعة للبشر
)أي تنوع الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، وما يرتبط هبا من عمليات إيكولوجية وتطورية( يف نوعية حياة 

، تالفيضاان وضبطلغذاء وتنقية املياه اإلمداد اباملفيدة املستمدة من الطبيعة أموراً مثل  سهامات. وتشمل اإلبشرال
 (21)متلكاهتم. وقدمبلناس أو ابالضارة انتقال األمراض واالفرتاس الذي يضر  سهاماتالفين، بينما تشمل اإل واإلهلام

 بوصفها منافع أو مضار حبسب السياق الثقايف أو الزمين أو املكاين. إسهامات الطبيعة للبشر من ريكثاليُنظ ر إىل 
، (13)املستخدم على نطاق واسع ‘‘ةم اإليكولوجيخدمات النظ’’إطار  إسهامات الطبيعة للبشرويوسع مفهوم 

. وال يُقص د به أن يف االعتبار ،البشرو العالقات بني الطبيعة  بشأن أيضاً  النظم املعرفية األخرىآراء  وذلك أبخذ
توسع النطاق إلضافة العلوم  إسهامات الطبيعة للبشربل 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

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

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

خدمات النظم اإليكولوجية متيل  تصنيف فإنوتقد ر من خالهلا خدمات النظم اإليكولوجية. وعالوة على ذلك، 
على نطاق األبعاد املذكورة أعاله. فعلى  مرونةأكثر قيام صلة  إسهامات الطبيعة للبشرتتيح إىل التفرد، يف حني 

إسهامات أحد اخلدمات التموينية، ابعتباره  تقليدايً سبيل املثال، ميكن اآلن تصنيف إنتاج األغذية، الذي يعترب 
ت الشعوب . ويف العديد من اجملتمعات )وليس مجيعها(، ترتبط هوايبشرلصاحل الالطبيعة  توفرهامادية وغري مادية 

والتماسك االجتماعي ارتباطاً وثيقاً بزراعة األغذية ومجعها وإعدادها وتناوهلا معاً. ومن مث فإن السياق الثقايف هو 
 .معاً أم أهنا مادية وغري مادية  للسكانتوفرها مادية  إسهاماتالذي حيدد ما إذا كانت املواد الغذائية عبارة عن 

ع مفهوم  لتلبية احلاجة إىل االعرتاف ابآلاثر الثقافية والروحية للتنوع البيولوجي،  للبشر إسهامات الطبيعةوقد ُوض 
لعالقات بشأن ا، بل تشمل خمتلف اآلراء العاملية دمات النظم اإليكولوجيةثقايف ما خلبطرق ال تقتصر على إطار 
مات السلبية، مثل اسهر أو اإلأيضًا للمرء أن ينظر يف اآلاث إسهامات الطبيعة للبشربني الطبيعة والبشر. وتتيح 

 املرض.
، تنطبق على حنو وثيق على الفئات الثالث خلدمات النظم اإليكولوجية سهامات الطبيعة للبشرفئة إل 18وتوجد 

 .)مع مالحظة أن اخلدمات الداعمة مل تعد ضمن خدمات النظام اإليكولوجي يف اإلطار املفاهيمي للمنرب(
____________________ 

                                                      
(13)Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. (Island Press: 

Washington, D.C).. 


