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

 النظم اإليكولوجية
 سابعةالالدورة 
 2019 أ�ر/مايو 4-نيسان/أبريل 29، ابريس

تقرير االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
 النظم اإليكولوجية عن أعمال دورته السابعةوخدمات 

 إضافة

املوجز اخلاص مبقرري السياسات لتقرير التقييم العاملي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية

يف الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 
املوجز ، على 1، والفقرة اثنياً ، الفرع 7/1-مبوجب مقرره م ح دالنظم اإليكولوجية (املنرب)، وافق االجتماع العام 

عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وذلك على  العامليتقرير التقييم اخلاص مبقرري السياسات ل
النحو املبني يف مرفق هذه اإلضافة.

  

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 املرفق

العاملي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم املوجز اخلاص مبقرري السياسات لتقرير التقييم 
اإليكولوجية الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية

 )1(املؤلفون
(رئيس مشارك،  ساندرا د�ز (رئيسة مشاركة، األرجنتني)، يوزيف زيتيله (رئيس مشارك، أملانيا)، إدواردو برونديزيو

 الربازيل/الوال�ت املتحدة األمريكية).
نغو (املنرب)، ماكسيميليني غويزي (املنرب)؛ جون آغارد (ترينيداد وتوابغو)، أملوت آرنيت (أملانيا)، ابتريسيا  يتهيني 

ابلفانريا (املكسيك)، كيت براومان (الوال�ت املتحدة األمريكية)، ستيوارت بوتشارت (اململكة املتحدة لربيطانيا 
غاريبالدي (األرجنتني)، الطيور)، كاي تشان (كندا)، لوكاس آ  العظمى وأيرلندا الشمالية/املنظمة الدولية حلياة

كازوهيتو إيتشي (الياابن)، جيانغوو ليو (الوال�ت املتحدة األمريكية)، سونيثا مازهينشريي سوبرامانيان 
 فنزويالمجهورية ميدجلي (جنوب أفريقيا)، ابتريسيا ميلوسالفيتش (ف (اهلند/جامعة األمم املتحدة)، غاي 

أسرتاليا)، صولت مولنار (هنغار�)، دافيد أوبورا (كينيا)، ألكسندر بفاف (الوال�ت املتحدة األمريكية)، /ليفاريةالبو 
ستيفن بوالسكي (الوال�ت املتحدة األمريكية)، آندي برفيس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، 

طانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، بليندا رييس (جنوب أفريقيا)، رينكو يو� رزاق (بنغالديش/اململكة املتحدة لربي
هاماكرس (هولندا/الوال�ت -جاي شني (فرنسا)، إنغريد فيسريين-روي شودري (الوال�ت املتحدة األمريكية)، يون

 ينثيا زا�س (الفلبني).املتحدة األمريكية)، كاثرين ويليس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، س

 :أعضاء جلنة اإلدارة الذين قدموا التوجيه إلعداد هذا التقييم

ابسيت، آن الريغاودري، بول ليديل، أو�ي ابسكوال، برجييت اببتيست، سيبسيب آ واتسون، إيفار  يت روبرت
ز، مادهاف كاركي، فينود دمييسيو، لواثندو زيبا، غو�ي إربول، أصغر فاضل، ماركوس فيشر، آ� مار� هري�ندي
 ماثور، اتمار اباتريدزه، إيزابيل سوزا بينتو، ماري ستينسيكه، كااتلني تـُُرك، بيبيا� فيال.

 حمررو االستعراض العام

 ميس، هارولد موين.إم مانويال كارنريو دا كونيا، جورجينا 
 :إخالء مسؤولية

التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف اخلرائط املستخدمة يف هذا التقرير ال تعين ضمناً التعبري عن أي رأي 
فيما  للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمهما كان 

بتحديد ختومها أو ة أو منطقة أو سلطاهتا، أو فيما يتعلق يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدين
 وأعدت هذه اخلرائط لغرض وحيد هو تيسري تقييم املناطق البيولوجية العامة املمثلة فيها. .حدودها

  
                                                      

)  ترد أمساء املؤلفني يليها، بني قوسني، بلد اجلنسية أو بلدان اجلنسية مفروقة بفاصلة الرتقيم يف حال متتعهم جبنسية أكثر من 1(
اجلنسية، أو اسم منظمتهم إذا كانوا ينتمون إىل بلد؛ مث يرد، بعد خط مائل، اسم البلد الذي ينتمون إليه إذا كانت خمتلفاً عن بلد 

 منظمة دولية. وترد أمساء البلدان أو املنظمات اليت رشحت هؤالء اخلرباء على املوقع الشبكي للمنرب.
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 الرسائل الرئيسية
ووظائف النظم اإليكولوجية الطبيعة وإسهاماهتا احليوية يف حياة البشر، اللذان جيسدان معاً التنوع البيولوجي  - ألف

 وخدماهتا، آخذان يف التدهور يف مجيع أحناء العامل.

لألشخاص املختلفني، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وأمنا  جتسد الطبيعة مفاهيما خمتلفة
 مفاهيماً  يف حياة البشرالطبيعة  إسهاماتوجتسد  األرض، ونظم املعيشة وغري ذلك من املفاهيم املماثلة.

أموراً  للبشرالطبيعة  وإسهاماتالطبيعة  ومتثل خمتلفة مثل سلع النظم اإليكولوجية وخدماهتا، وهبات الطبيعة.
(رفاه اإلنسان، والعيش يف وائم مع الطبيعة، والعيش الكرمي  حيوية للوجود اإلنساين والنوعية اجليدة للحياة

الغذاء والطاقة واملواد وابلرغم من توفري  منا األرض وغريها من املفاهيم املماثلة).يف توازن وانسجام مع أ
 من أي وقت مضى يف معظم األماكن، يتحقق هذا بشكل متزايد على حساب قدرة ربأك للبشر بكميات

 ماتإسهاما تقوض هذه الز�دة العديد من  الطبيعة على تقدمي مثل هذه املسامهات يف املستقبل، وكثرياً 
احمليط احليوي، الذي تعتمد  ويشهد إحساسنا ابملكان. إىلالطبيعة األخرى، اليت ترتاوح بني تنظيم نوعية املياه 

أي  - لتنوع البيولوجيأما ابدرجة غري مسبوقة يف مجيع النطاقات املكانية.  عليه اإلنسانية مجعاء، تغيرياً 
يف التدهور بوترية أسرع من أي وقت مضى  فيأخذ - اإليكولوجيةالتنوع داخل األنواع وبني األنواع والنظم 

 .يف اتريخ البشرية
ال ميكن  للبشرالطبيعة  إسهاماتومعظم  لطبيعة أساسية للوجود اإلنساين والنوعية اجليدة للحياة.ا ١ألف 

األغذية، واألعالف، والطاقة، وتؤدي الطبيعة دورًا حامسًا يف توفري  .االستعاضة عنها كلية وبعضها ال بديل له
واألدوية واملوارد الوراثية وتوفر أيضًا جمموعة متنوعة من املواد األساسية للسالمة البدنية للبشر وللحفاظ على 

بليون شخص على الوقود اخلشيب لتلبية احتياجاهتم من الطاقة  ٢فعلى سبيل املثال، يعتمد أكثر من  الثقافة.
باليني من البشر يعتمدون بصفة رئيسية على األدوية الطبيعية حلماية  4 تقديرات إىل أناألولية، يف حني تشري ال

يف املائة من العقاقري املستخدمة لعالج السرطان هي منتجات طبيعة أو منتجات تركيبية  ٧٠صحتهم كما أن حنو 
على نوعية اهلواء واملياه العذبة  وحتافظ الطبيعة، من خالل عملياهتا اإليكولوجية والتطورية، مستلهمة من الطبيعة.

والرتبة اليت تعتمد عليها البشرية، وتوزع املياه العذبة، وتنظم املناخ وتوفر التلقيح ومكافحة اآلفات وتقلل من أثر 
يف املائة من احملاصيل الغذائية  ٧٥فعلى سبيل املثال، تعتمد على التلقيح احليواين نسبة تتجاوز  األخطار الطبيعية.

ومتثل النظم  ملية، مبا يف ذلك الفواكه واخلضروات، وبعض أهم احملاصيل النقدية مثل النب والكاكاو واللوز.العا
اإليكولوجية البحرية واألرضية البالوعات الوحيدة النبعااثت الكربون البشرية املنشأ، حيث تبلغ الكمية اإلمجالية 

 يف املائة من االنبعااثت البشرية املنشأ). ٦٠يعادل حنو  ما( جيغاطن من الكربون سنو�ً  5,6اليت جيري عزهلا 
اإلهلام،  - ند كافة أبعاد الصحة البشرية على الطبيعة اليت تسهم أيضاً يف اجلوانب غري املادية من نوعية احلياةتوتس

السالمة وهي جوانب جوهرية لنوعية احلياة و  - والتعلم، والتجارب البدنية والنفسية، ودعم اإلحساس ابهلوية
ومعظم إسهامات الطبيعة هي نتاج يشارك فيه البشر،  الثقافية، وإن كان القياس الكمي لقيمتها التجميعية صعباً.

مثل املعارف، واملؤسسات، وهياكل التكنولوجيا األساسية  - ولكن على الرغم من أن األصول البشرية املنشأ
يسد مسده  امات أو حتل حمل بعضها جزئياً، فالكثري منها الميكنها أن تعزز هذه اإلسه - ورؤوس األموال النقدية

 على قدرة البشرية على اختيار بدائل يف مواجهة املستقبل اجملهول. ظوتنوع الطبيعة هو ما حياف .ءشي
موزعة على حنو غري متساو عرب املكان  للبشرالطبيعة  إلسهامات اليت تقدمهاكثرياً ما تكون ا  ٢ألف 

ما تكون هناك مفاضالت يف إنتاج واستخدام مسامهات  . إذ كثرياً والزمان وبني خمتلف شرائح اجملتمع
الطبيعة. وخيتلف توزيع الفوائد واألعباء املرتبطة ابإلنتاج املشرتك إلسهامات الطبيعة واستخدامها كما خيتلف 
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ئات االجتماعية والبلدان واملناطق. ومن شان إعطاء األولوية إلحدى اإلحساس هبا حسب اختالف الف
 األخرى. اإلسهاماتالطبيعة للبشر، مثل إنتاج األغذية، أن يؤدي إىل تغريات بيئية تقلل من  إسهامات

، سيما أكثرهم ضعفاً  وقد يستفيد من بعض هذه التغريات بعض الناس على حساب البعض اآلخر، وال
ومن األمثلة على  يف حالة التغريات اليت تطال الرتتيبات التكنولوجية املؤسسية. حيدث أيضاً على حنو ما قد 

يف املائة  ١١ذلك أنه على الرغم من أن اإلنتاج الغذائي اليوم يكفي لتلبية االحتياجات العاملية، فإن حنو 
 ٢٠لغذائي هي السبب وراء من سكان العامل يعانون من سوء التغذية، كما أن األمراض املتصلة ابلنظام ا

فالتوسع الكبري يف إنتاج  يف املائة من الوفيات املبكرة، املرتبطة بنقص التغذية والسمنة املفرطة كليهما.
الطبيعة يف  إسهاماتاألغذية واألعالف واأللياف والطاقة األحيائية قد حدث على حساب العديد من 

مية اليت حتكم نوعية اهلواء واملياه، واللوائح التنظيمية للبيئة نوعية احلياة، مبا يف ذلك وضع القواعد التنظي
أوجه للتآزر، مثل املمارسات الزراعية املستدامة اليت تعزز نوعية الرتبة، وابلتايل  وتوجد أيضاً  وتوفري املوئل.

 حتسن اإلنتاجية وغريها من وظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا مثل تنظيم احتجاز الكربون ونوعية املياه.
ألمساك وإنتاج ت االجتاهات يف جمال اإلنتاج الزراعي وكميات املصيد من اذ، اخت١٩٧٠منذ عام  3ألف 

فئة من فئات إسهامات الطبيعة  ١٨من أصل  ١٤، ولكن يف الطاقة األحيائية وجين املواد منحى تصاعد�ً 
. وارتفعت قيمة إنتاج احملاصيل اليت جرى تقييمها، تراجعت يف الغالب األعم اإلسهامات التنظيمية والال مادية

كما أن حصاد   ١٩٧٠) بنحو ثالثة أضعاف منذ عام ٢٠١٦تريليون دوالر يف عام  2.6الزراعية (البالغة 
 ، حيث أصبح٢٠١٧باليني مرت مكعب يف عام  ٤يف املائة ليصل إىل حوايل  ٤٥األخشاب اخلام زاد بنسبة 

مليون فرصة عمل. بيد أن مؤشرات اإلسهامات التنظيمية، مثل خمزون الكربون  13.2وفر حنو قطاع احلراجة ي
ت املادية هي مللقحات، قد اخنفض، مما يشري إىل أن املكاسب اليت حتققت يف اإلسهاماالعضوي يف الرتبة وتنوع ا

يف  ٢٣. فقد أدى تدهور األراضي إىل اخنفاض اإلنتاجية الزراعية يف ةكاسب غري مستداميف كثري من األحيان م
ي سنوي من احملاصيل ترتاوح املائة من مساحة اليابسة يف العامل، ويتعرض للخطر نتيجة لفقدان امللقحات �تج عامل

. وعالوة على ذلك، فإن فقدان املوائل الساحلية والشعاب املرجانية حيد )2(بليون دوالر 577و 235قيمته بني 
من محاية السواحل، األمر الذي يزيد من خماطر الفيضا�ت واألعاصري اليت تتهدد احلياة واملمتلكات ملا يرتاوح بني 

 الفيضا�تا نسمة من السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية اليت حتدث فيهمليون  ٣٠٠مليون و ١٠٠
 سنة. 100الشديدة مرة كل 

بسبب عوامل بشرية متعددة،  ملحوظاً  يف الوقت احلاضر، تغريت الطبيعة يف معظم أحناء العامل تغيرياً  4ألف 
وتغريت  .سريع الوترية وتشهد الغالبية العظمى من مؤشرات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي تراجعاً 

مرتاكمة  يف املائة من مساحة احمليطات آاثراً  ٦٦املائة من مساحة األراضي، وتشهد يف  75بشكل ملحوظ نسبة 
وعلى الرغم من أن معدل فقدان  األراضي الرطبة. )مساحات(يف املائة من  ٨٥قد نسبة تزيد عن متزايدة، وفُ 

ففي معظم  متكافئ. غري توزيعاً هذا التباطؤ موزع ، فإن ٢٠٠٠منذ عام  على الصعيد العامليالغاابت قد تباطأ 
مليون هكتار من الغاابت البكر أو املتعافية يف الفرتة ما بني  ٣٢أحناء املناطق املدارية، ابلغة التنوع البيولوجي فُقد 

مدى يتزايد مدى الغاابت املدارية وشبه املدارية يف االزد�د يف بعض البلدان، و  أخذو . ٢٠١٥و ٢٠١٠عامي 
إعادة زرع الغاابت الطبيعية  من - وتسهم جمموعة من اإلجراءات .على الصعيد العامليلغاابت املعتدلة والشمالية ا

تنوع البيولوجي ابلنسبة لل عواقب متباينة متاماً  عليهايف هذه الز�دات، ولكن ترتتب  - األحادية احملصول ةإىل الزراع
نصف الغطاء املرجاين احلي على الشعاب املرجانية منذ سبعينيات  قرابةوقد فُقد  .للبشرإسهامات  منوما يقدمه 

                                                      
 مع أخذ التضخم فقط يف عني االعتبار. 2015ُعدلت القيمة لتعادل دوالرات الوال�ت املتحدة يف عام  ) 2(
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يف العقود األخرية بسبب تغري املناخ الذي أفضى إىل تفاقم  فقدا�اأدى إىل تسريع  األمر الذي، التاسع عشرالقرن 
يف  ٢٠ية بنسبة تراجع متوسط وفرة األنواع األصلية يف معظم املناطق األحيائية األرضية الرئيسو  العوامل األخرى.

 ؛للبشرالطبيعة  اإلسهامات اليت تقدمهاعلى عمليات النظم اإليكولوجية، ومن مث على هذا أن يؤثر وحيتمل املائة، 
اليت تسود فيها نسبة عالية ويف املناطق  .يكون آخذاً يف التسارعوقد  ١٩٠٠منذ عام  الرتاجعمعظم هذا  وحدث

 واجتهت يولوجي احمللي بشدة يف كثري من األحيان بسبب األنواع الغريبة الغازية.أتثر التنوع الب من الكائنات املتوطنة
ر�ت إىل التقلص على مدار اخلمسني سنة املاضية على األرض ويف املياه العذبة ومياه اأعداد األنواع الربية من الفق

توثيق حاالت برتاجعها بوترية سريعة أما االجتاهات العاملية يف أعداد احلشرات فغري معروفة على الرغم من  البحر.
 }BG 4,5{ .يف بعض األماكن

ألنشطة البشرية هو اآلن أكرب من نتيجة لإن عدد األنواع املهددة ابالنقراض على الصعيد العاملي  5 ألف
احليوانية والنباتية يف املائة من أنواع اجملموعات  ٢٥التهديد ابالنقراض يف املتوسط حوايل يطال و  .أي وقت مضى

وسيواجهه خطر االنقراض، واجه يأن حوايل مليون نوع يشري إىل ، مما )3-م ق س الشكل(م ياليت خضعت للتقي
لعديد منها يف غضون عقود قليلة، ما مل تتخذ إجراءات للتخفيف من حدة العوامل اليت تؤدي إىل فقدان التنوع ا

تزداد وترية معدل انقراض األنواع على الصعيد العاملي، وهو معدل البيولوجي. وبدون اختاذ هذه اإلجراءات، س
ة. يماليني سنة املاض ١٠ ــيبلغ ابلفعل على األقل عشرات إىل مئات أضعاف متوسط ما كان عليه على مدى الـ

 }BG 6 ،٤-ل م ق سالشك{
 واحليوا�ت اليت تستزرع حملياً وعلى الصعيد العاملي، تنقرض األصناف والسالالت احمللية للنبااتت  ٦ألف 

على األمن الغذائي  شديداً وفقدان التنوع هذا، مبا يف ذلك التنوع الوراثي، يشكل خطرا  .الداجنة احمللية
ألنه يقوِّض قدرة العديد من النظم الزراعية على مقاومة التهديدات من قبيل اآلفات، ومسببات  العاملي نظراً 

بعد يوم أصناف احليوا�ت والنبااتت اليت تُزرع، وتُرىب، وجيري االحتفاظ  وتتناقص يوماً  .األمراض وتغري املناخ
يف هذا الصدد، مبا يف ذلك جهود الشعوب  حملياً واالجتار هبا حول العامل، على الرغم من اجلهود الكثرية اليت تبذل 

من سالالت الثدييات الداجنة  6190من أصل  ٥٥٩، انقرض ٢٠١٦األصلية واجملتمعات احمللية. وحىت عام 
منها خلطر االنقراض.  ١ ٠٠٠يف املائة) ويتعرض ما ال يقل عن  ٩املستخدمة للغذاء والزراعة (أي أكثر من 

اهلامة لألمن الغذائي على املدى الطويل ذات القرابة للمحاصيل و  األنواع الربيةالعديد من وابإلضافة إىل ذلك، فإن 
. ويعين تفتقر إىل احلماية الفعالة كما أن احلالة فيما خيص األنواع الربية ذات القرابة للثدييات الداجنة تزداد سوءاً 

لمحاصيل والسالالت الداجنة أن النظم اإليكولوجية لالربية ذات القرابة نواع األاخنفاض تنوع احملاصيل املزروعة، و 
 الزراعية أقل قدرة يف املستقبل على التكيف إزاء تغري املناخ، واآلفات واألمراض.

 لتجمعات البيولوجية تشاهبا داخل املناطق وفيما بينها، يف النظم غري املدارة ويف النظم املدارةتزداد ا 7ألف 
وهذه العملية اليت حتدث بفعل البشر تؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي على الصعيد احمللي، مبا  .على حد سواء

 .للبشريشمل األنواع املستوطنة، ووظائف النظام اإليكولوجي وإسهامات الطبيعة 
هو تطور  - فضية إىل التطور البيولوجي السريعـلتغريات اليت يتسبب فيها اإلنسان هتيئ الظروف املُ ا 8ألف 

 .يف وقت أسرع من ذلكيف غضون سنوات قليلة أو حىت  هآاثر  همساحات سريع إىل حد جيعل من املمكن
وميكن للتبعات املرتتبة على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية أن تكون إجيابية أو سلبية ولكنها ميكن أن 

. ويكتسي للبشرالطبيعة  وتوفري إسهامات حتدث حالة من عدم اليقني إزاء مدى استدامة األنواع والوظائف
فهم ورصد هذه التغريات التطورية البيولوجية نفس القدر من األمهية الختاذ القرارات بصورة مستنرية كما يف حالة 

من أجل  التطوريةاملستدامة للتأثري على املسارات إلدارة ااإليكولوجي. وميكن عندها تصميم اسرتاتيجيات  التغري
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. لضارة واآلفات أو مسببات األمراض)محاية األنواع الضعيفة واحلد من أثر األنواع غري املرغوب فيها (مثل األعشاب ا
التكيف أنه على الرغم من أن  أعدادهاللعديد من األنواع ويف  ويوضح هذا التدين الواسع النطاق يف التوزيع اجلغرايف

 البشرية قد يكون سريعا إال أنه مل يتسن يف كثري من األحيان التكيف معه بصورة اتمة. مع العواملالتطوري 

 احملركات املباشرة وغري املباشرة للتغيري تسارعت خالل السنوات اخلمسني األخرية - ابء
كانت و  مل يسبق له مثيل يف اتريخ البشرية. للطبيعةشهدت السنوات اخلمسون املاضية معدًال للتغري العاملي 

): التغريات يف استخدام بتلك األكثر أتثرياً  (بدءاً  الطبيعة ذات األثر األكرب عاملياً  يف املباشرةحمركات التغيري 
؛ الدخيلة املغريةالتلوث؛ واألنواع و  ؛تغري املناخو االستغالل املباشر للكائنات احلية؛ و األراضي والبحار؛ 

 وهذه - غري املباشرة للتغيري احملركات – هذه احملركات املباشرة اخلمسة عن عدد من األسباب الكامنةتنشأ و 
بدورها تستند إىل القيم اجملتمعية والسلوكيات اليت تشمل أمناط اإلنتاج واالستهالك، والديناميات واالجتاهات 

ويتباين  مة من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي.واالبتكارات التكنولوجية ونظم احلوك السكانية، والتجارة،
 معدل التغري يف الدوافع املباشرة وغري املباشرة بتباين املناطق والبلدان.

على الطبيعة  األكرب نسبياً  يف حالة النظم اإليكولوجية الربية، كان الستخدام األراضي األثر السليب 1ابء 
االستغالل املفرط للحيوا�ت والنبااتت والكائنات احلية  ، يليه االستغالل املباشر، وخاصة١٩٧٠منذ عام 

األخرى بصفة رئيسية من خالل احلصاد، وقطع األشجار وصيد األمساك. ويف النظم اإليكولوجية البحرية، 
ي) األثر النسيب األكرب، يليه تغري استخدام كان لالستغالل املباشر للكائنات احلية (الصيد بشكل أساس

للتغري يف استخدام األراضي، حيث جيري استخدام  وميثل التوسع الزراعي الشكل األكثر انتشاراً  األراضي/البحار.
الذي يف الزراعة أو تربية احليوا�ت. ويف معظم األحيان حدث هذا التوسع،  مساحة اليابسةما يزيد على ثلث 

عن التوسع غري املسبوق يف اهلياكل األساسية  فضالً  ١٩٩٢ضاعفة مساحة املناطق احلضرية منذ عام اقرتن مب
) بشكل أساسي غاابت االستوائيةللعلى حساب الغاابت (النمو القدمي  ،املرتبط ابلنمو السكاين واالستهالك

لسلة من التهديدات املضاعفة، اليت واألراضي الرطبة واملراعي. وتتعرض النظم اإليكولوجية للمياه العذبة إىل س
تشمل التغري يف استخدام األراضي، مبا يف ذلك استخراج املياه، واالستغالل، والتلوث، وتغري املناخ، واألنواع 

. وقد كان لألنشطة البشرية آاثر بعيدة املدى وواسعة النطاق على احمليطات يف العامل. وتشمل هذه اآلاثر الدخيلة
من املصادر التلوث و  لألمساك واحملار�ت وغريها من الكائنات، املفرطسيما االستغالل  ، والشراملبا االستغالل

البحار عن التغري يف استخدامات األراضي/  ، مبا يف ذلك التلوث الناشئ عن شبكات األ�ار فضالً ةوالبحري ةالربي
 ية.التنمية الساحلية ألغراض اهلياكل األساسية والزراعة املائ مبا يشمل

تغري املناخ حمركاً مباشراً يتسبب بشكل متزايد يف تفاقم أتثري احملركات األخرى على الطبيعة وعلى  ميثل 2ابء 
درجة  1 يبلغ حوايلسيف درجات احلرارة  ُمالحظوتشري التقديرات إىل أن البشر تسببوا يف ارتفاع  رفاه اإلنسان.

مقارنة مبستو�ت ما قبل العصر الصناعي، حيث ارتفع متوسط درجات احلرارة على  2017مئوية حبلول عام 
درجة مئوية لكل عقد. وازداد يف السنوات اخلمسني املاضية تواتر الظواهر  0.2مدار الثالثني عاماً املاضية مبقدار 

وفيضا�ت وجفاف، يف حني ارتفع متوسط مستوى سطح البحر اجلوية البالغة الشدة وحّدهتا، وما جتلبه من حرائق 
مم يف السنة على مدى العقدين  3، ومبعدل يتجاوز 1900سم منذ عام  21 و 16 مبستو�ت ترتاوح بنيالعاملي 

املاضيني. وأسهمت هذه التغريات يف آاثر واسعة النطاق على جوانب كثرية من التنوع البيولوجي، مبا يشمل توزيع 
ومسية، األنو 

َ
، وعمل النظام اإليكولوجي. ووفقاً ا، وتركيبة جتمعاهتوديناميات أعداد األنواعاع، والظواهر األحيائية امل

لألدلة الرصدية، تتسارع وترية اآلاثر يف النظم اإليكولوجية البحرية والربية واملياه العذبة وأصبحت تؤثر ابلفعل على 
د األمساك وإسهامات الطبيعة للبشر. ومن احملتمل أن تؤدي التأثريات املضاِعفة ئالزراعة وتربية األحياء املائية ومصا
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حملركات مثل تغري املناخ وتغري استخدام األراضي/البحار واإلفراط يف استغالل املوارد والتلوث واألنواع الدخيلة 
الشعاب  منهاكولوجية خمتلفة يف نظم إي النحو الذي يظهراملغرية، إىل تفاقم اآلاثر السلبية على الطبيعة، على 

 املرجانية والنظم القطبية الشمالية ومناطق السافا�.

 آاثر سلبية على الطبيعة.ويصاحب ذلك ، وكذلك األنواع الدخيلة املغرية، لتلوثمن اأنواع كثرية  تتزايد 3ابء 
ر يف التزايد يف بعض املناطق. االجتاهات العاملية، فإن تلوث اهلواء واملاء والرتبة استم اختالفوعلى الرغم من 

، مما أثر على 1980وازداد التلوث البحري ابملواد البالستيكية على وجه التحديد مبقدار عشرة أضعاف منذ عام 
 43يف املائة من الطيور البحرية و 44يف املائة من السالحف البحرية و 86نوعاً، تشمل  267ما ال يقل عن 

على البشر من خالل السالسل الغذائية. وما برحت انبعااثت غازات هذا يؤثر  وقد. يف املائة من الثدييات البحرية
االحتباس احلراري والنفا�ت احلضرية والريفية غري املعاجلة وامللواثت الناجتة عن األنشطة الصناعية والتعدينية والزراعية 

اً سلبياً قو�ً على نوعية الرتبة واملياه العذبة التخلص من النفا�ت السامة، تؤثر أتثري عمليات واالنسكاابت النفطية و 
يف املائة منذ  ٤٠واملياه البحرية وعلى الغالف اجلوي العاملي. وازدادت السجالت الرتاكمية لألنواع الدخيلة بنسبة 

ب ، وصاحبتها ز�دة يف التداوالت التجارية والديناميات واالجتاهات السكانية البشرية. وأصبح ما يقر ١٩٨٠عام 
خلطر االجتياحات النباتية واحليوانية، مما يؤثر على األنواع احمللية ووظائف النظام  اً من ُمخس سطح األرض معرض

اإليكولوجي وإسهامات الطبيعة للبشر، وعلى االقتصادات وصحة اإلنسان. ويبدو معدل قدوم األنواع الدخيلة 
 ات للتباطؤ.أي عالم وال يظهراملغرية اجلديدة أعلى من أي وقت مضى، 

ا يقرب من مبيف السنوات اخلمسني املاضية، تضاعف عدد السكان من البشر، ومنا االقتصاد العاملي  4ابء 
ز�دة الطلب على وهذه العوامل مجيعها دفعت ، أضعاف عشرة، ومنت التجارة العاملية مبقدار أضعاف أربعة

وأدت جمموعة متنوعة من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية، مبا يف ذلك التجارة العاملية  الطاقة واملواد.
إلنتاج النامجة عن ااالستهالك، إىل حتويل املكاسب واخلسائر االقتصادية والبيئية وفصل الرتابط بني اإلنتاج و 

أيضاً يف اآلاثر النامجة على الطبيعة وإسهاماهتا  ساهم هواالستهالك، مما ساهم يف إجياد فرص اقتصادية جديدة، ولكن
للبشر. وتتباين مستو�ت استهالك السلع املادية (الغذاء واألعالف واألخشاب واأللياف) تبايناً كبرياً، وقد يرتبط 
عدم تكافؤ فرص الوصول إىل السلع املادية بعدم اإلنصاف وقد يؤدي إىل نزاعات اجتماعية. ويساهم التبادل 

تصادي يف التنمية االقتصادية اإلمجالية، ولكن كثرياً ما يـَُتفاوض عليه بني جهات فاعلة ومؤسسات غري متكافئة االق
القوة، مما يؤثر على توزيع املنافع واآلاثر الطويلة األجل. وشهدت البلدان ذات املستو�ت اإلمنائية املختلفة 

اسب معينة يف النمو االقتصادي. وقد يتسبب اإلقصاء مستو�ت خمتلفة من تدهور الطبيعة فيما يتعلق أبي مك
إىل أتجيج عدم االستقرار والنزاع يف نطاق غري املتساوي  توزيعهاأو  ندرة اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشرأو 

 آاثرهاعقد مع عوامل أخرى. وتؤثر النزاعات املسلحة على النظم اإليكولوجية أتثرياً يتجاوز التفاعل املمع  ،اجملتمع
 املزعزعة الستقرار اجملتمعات وتنجم عنها طائفة من اآلاثر غري املباشرة، تشمل نزوح األشخاص وإزاحة األنشطة.

رر البيئي يف كثري من األحيان، احلوافز االقتصادية عمومًا أنشطة التوسع االقتصادي، والض تفضل  5ابء 
أن إدراج مراعاة القيم املتعددة لوظائف النظام  وهناك ما يدل علىاحلفظ واإلصالح. على حساب 

احلوافز االقتصادية، يتيح، يف جمال االقتصاد، حتقيق نتائج  ضمناإليكولوجي وإسهام الطبيعة للبشر 
احلوكمة احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية إىل حتسني  مبادرات وأدت إيكولوجية واقتصادية واجتماعية أفضل.

النتائج هبذه الطريقة من خالل دعم السياسات واالبتكار وإزالة اإلعا�ت الضارة ابلبيئة، وطرح حوافز تتماشى مع 
اعد التنظيمية، ضمن قيمة إسهام الطبيعة للبشر، وز�دة اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي/البحار وإنفاذ القو 

األمساك وتربية  مصائديف تدابري أخرى. واحلوافز والسياسات االقتصادية الضارة املرتبطة ابملمارسات غري املستدامة 
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حلراجة والتعدين يف او يف إدارة الثروة احليوانية األحياء املائية والزراعة (مبا يف ذلك استخدام األمسدة واملبيدات) و 
ستخدام األراضي/البحار واإلفراط يف بتغري ا ترتبط غالباً لك الوقود األحفوري والوقود األحيائي) والطاقة (مبا يف ذ

استغالل املوارد الطبيعية، فضًال عن عدم الكفاءة يف اإلنتاج وإدارة النفا�ت. وقد يعرتض أصحاب املصاحل 
إصالحات السياسات العامة  املكتسبة على إلغاء اإلعا�ت أو على إدخال سياسات أخرى. ومع ذلك، فإن

للتعامل مع أسباب الضرر البيئي تتيح إمكانية احلفاظ على الطبيعة وتوفري املنافع االقتصادية على السواء، مبا يف 
 ذلك عندما تستند السياسات إىل فهم أكرب وأفضل للقيم املتعددة إلسهامات الطبيعة.

تتدهور الطبيعة و تتعرض الطبيعة اليت تديرها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية إىل ضغوط متزايدة.  6ابء 
 الرغمأتخذ يف التدهور على  عمومًا بسرعة أقل يف أراضي الشعوب األصلية من األراضي األخرى، ولكنها

تقليد�ً ضمن يابسة يف العامل ما ال يقل عن ربع مساحة ال ويقع ذلك، وكذلك املعارف عن سبل إدارهتا.من 
وحتتوي هذه املناطق على زهاء  .سكنه تلك الشعوبتأو ستخدمه تأو الشعوب األصلية  )3(إدارةأو ملكية 

األراضي املتبقية اليت  مساحاتيف املائة من جمموع  35وحنو يف املائة من املساحات احملمية بشكل رمسي،  35
تتعرض ملستوى منخفض جدًا من التدخل البشري. وإضافة إىل ذلك، تدير طائفة متنوعة من اجملتمعات احمللية، 
مبا يف ذلك املزارعون وصيادو األمساك والرعاة والصيادون ومربو املاشية ومستخدمو الغاابت، مناطق كبرية يف إطار 

االنتفاع. ومن بني املؤشرات احمللية اليت ُوضعت واستخدمتها الشعوب األصلية  أنظمة خمتلفة للملكية وإمكانية
اجتاهات سلبية يف الطبيعة اليت ترتكز عليها سبل العيش والرفاه منها يف املائة  ٧٢ ُتظِهر نسبة ،واجملتمعات احمللية

حمللية (يف ظل أنواع خمتلفة من نظم . وتواجه املناطق اليت تديرها الشعوب األصلية واجملتمعات اعلى الصعيد احمللي
احليازة واالنتفاع) معدالت متزايدة الستخراج املوارد وإنتاج السلع األساسية والتعدين واهلياكل األساسية للنقل 

رتتب على ذلك عواقب خمتلفة على سبل العيش والصحة احمللية. وجنمت عن بعض برامج التخفيف ويوالطاقة، 
ر سلبية على الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. وتشمل اآلاثر السلبية جلميع هذه الضغوط من آاثر تغري املناخ آاث

تواُصل إزالة الغاابت وفقدان األراضي الرطبة والتعدين لاستمرار تناقص الرزق وفقدان سبل العيش التقليدية نتيجة 
لصحة والرفاه وتواصل األضرار اليت تلحق اب الزراعة واحلراجة وصيد األمساك املمارسات غري املستدامة يفوانتشار 

إلدارة التقليدية ونقل معارف الشعوب صعوابت لهذه اآلاثر أيضًا  وتشكلنتيجة التلوث وانعدام األمن املائي. 
األصلية واملعارف احمللية وإمكانية تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام التنوع البيولوجي الربي واملستأنس وقدرة 

هامة أيضاً ابلنسبة للمجتمع  منافع، وهي بشكل مستدام ألصلية واجملتمعات احمللية على حفظه وإدارتهالشعوب ا
 األوسع نطاقاً.

املسارات احلالية،  ابتباعمستدام وحتقيق االستدامة  على حنوالطبيعة واستخدامها  حفظأهداف  بلوغال ميكن  - جيم
على نطاق العوامل  )4(تغريات حتوُّلية تنفيذوما بعده إال من خالل  2030وال ميكن حتقيق أهداف عام 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية
التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي اليت يشهدها تعين حاالت التدهور السريع املاضية واملستمرة 

اليت جتسدها الطبيعة للبشر أن غالبية األهداف االجتماعية والبيئية الدولية، مثل تلك  إسهاماتوالعديد من 
، لن تتحقق استنادًا إىل املسارات 2030أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وخطة التنمية املستدامة لعام 

                                                      
وتنميتها والعناية هبا  موارد األراضيإدارة األراضي يف هذا السياق أب�ا عملية حتديد استخدام هذه )  تعرِّف مصادر البيا�ت 3(

وصيد األمساك والقطاف  الربي على حنو يليب االحتياجات الثقافية املادية وغري املادية، مبا يف ذلك أنشطة كسب الرزق مثل الصيد
 ي والزراعة الصغرية النطاق والبستنة.وجين املوارد والرع

)  إعادة تنظيم جوهرية على نطاق املنظومة عرب العوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يشمل النماذج واألهداف 4(
 والقيم.
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احملددة يف اتفاق ابريس  تلكإىل تقويض أهداف أخرى، مثل  هذهلتدهور وكذلك ستؤدي حاالت ااحلالية. 
للتنوع البيولوجي. ومن  2050املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ورؤية عام 

املتوقع أن تستمر أو تتفاقم االجتاهات السلبية يف التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي يف العديد 
السريع واإلنتاج البشري نتيجة حملركات غري مباشرة مثل النمو السكاين  املستقبليةلسيناريوهات من ا

ملقابل، فإن السيناريوهات واملسارات وابواالستهالك غري املستدامني والتطور التكنولوجي املرتبط بذلك. 
يف إنتاج واستهالك الطاقة والغذاء  ليةاليت تبحث آاثر النمو السكاين املنخفض إىل املعتدل، والتغريات التحوُّ 

والتقاسم املنصف للمنافع الناشئة عن ذلك االستخدام،  ،واألعالف واأللياف واملياه، واالستخدام املستدام
تساعد بشكل أفضل على حتقيق سالتكيف مع املناخ والتخفيف من آاثره،  واجلهود املراعية للبيئة يف جمال

  املستقبل.األهداف االجتماعية والبيئية يف
 الرامية إىل حفظ الطبيعة وإدارهتا علىُأحرِز تقدم يف تنفيذ استجاابت السياسات العامة واإلجراءات  ١جيم 

حنو أكثر استدامة، مما أسفر عن حتقيق نتائج إجيابية ابلنسبة إىل السيناريوهات اليت ال توجد فيها تدخالت، 
 غالبيةمن املرجح أن ولذلك رة وغري املباشرة لتدهور الطبيعة. لوقف احملركات املباشالتقدم ليس كافياً  ولكن

وستتحقق بعض أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي  لن تتحقق. ٢٠٢٠أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي لعام 
جزئياً، على سبيل املثال تلك املتعلقة ابستجاابت السياسات العامة مثل النطاق املكاين للمناطق احملمية الربية 

لبحرية، وحتديد األنواع الدخيلة املغرية وترتيبها حبسب األولوية، واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع وا
البيولوجي، وبروتوكول �غو� بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 

يف املائة  ١٥تغطي حاليًا  على الرغم من أن املناطق احملمية ولكناستخدامها، امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي. 
نوع للت املواقع اهلامةجزئياً إال تغطي ال فهي  ،يف املائة من اجملال البحري ٧من البيئات الربية وبيئات املياه العذبة و

بشكل كامل حىت اآلن وال تدار إدارة فعالة أو عادلة. وُشِهَدت ز�دة كبرية  لة إيكولوجياً البيولوجي كما أ�ا غري ممثّ 
يف املساعدة اإلمنائية الرمسية دعماً التفاقية التنوع البيولوجي ويف التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية، حيث بلغت 

. بيد أن تعبئة املوارد احلالية من مجيع باليني دوالر سنو�ً  8.7 مقدارتدفقات املعونة املخصصة للتنوع البيولوجي 
املصادر ليست كافية لتحقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي. وإضافة إىل ذلك، ال يسري جبالء على مسار 

متعلقة  )5(سرتاتيجية الواردة يف ستة اتفاقات عامليةمن األهداف والغا�ت اال اإلجناز سوى واحد من كل مخسة
ة العاملية. وابلنسبة ملا يقرب من ثلث أهداف هذه االتفاقيات، ُأحرِز تقدم ضئيل أو معدوم ابلطبيعة ومحاية البيئ

 .لتحقيقهابدالً من ذلك، يف االجتاه املعاكس سارت يف حتقيقها، أو 
يف االعتبار أن أهداف التنمية  ولكن إذا أخذ� الطبيعة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 2جيم 

على الصعيد الوطين، فإن االجتاهات السلبية احلالية يف التنوع وتنفذ املستدامة متكاملة وغري قابلة للتجزئة، 
الغا�ت  ) من٤٤ أصل من ٣٥يف املائة ( ٨٠حتقيق  تقوض التقدم احملرز حنوسالبيولوجي والنظم اإليكولوجية 

املتعلقة ابلفقر اجلوع والصحة واملياه واملدن واملناخ واحمليطات واألرض (أهداف  املقررة لألهدافاملستهدفة 
إجيابية بني الطبيعة واألهداف ت أوجه آتزر دووج ).١٥و ١٤و ١٣و ١١و 6و 3و 2و ١التنمية املستدامة 

(أهداف التنمية املستدامة  لةاملتعلقة ابلتعليم واملساواة بني اجلنسني واحلد من أوجه عدم املساواة وتعزيز السالم والعدا
عن الرتاجع يف الطبيعة آاثر أكرب على النساء  نعدام أمن حيازة األراضي أو املوارد، فضالً وال ).١٦و ١٠و ٥و ٤

هذه األهداف لغا�ت النصية صياغة والبيد أن الرتكيز احلايل  .وتكون آاثرها ضارة هلن يف الغالبوالفتيات، 
                                                      

على األنواع املهاجرة من احليوا�ت الفطرية، واتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة  معاهدة احملافظة ) 5(
التصحر  ابالنقراض، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، واالتفاقية الدولية حلماية النبااتت، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

يت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة يف البلدان ال
 بوصفها موئًال للطيور املائية.



IPBES/7/10/Add.1 

10 

وتوجد حاجة ماسة إىل صياغة  دون تقييمها هنا.ابلتايل حيول األمر الذي ، يغفال�اعالقتها ابلطبيعة أو  انحيجب
اجلوانب املتعلقة ابلطبيعة  على حنو �خذ يف احلسبانبيا�ت يف املستقبل الؤشرات وجمموعات املو  غا�ت السياسات

الطبيعة على أهداف  اليت تشهدها االجتاهات الية لعواقبأكثر فعتتبع  وأمهيتها ابلنسبة إىل رفاه اإلنسان من أجل
 وبعض املسارات اليت وقع االختيار عليها لتحقيق األهداف املتصلة ابلطاقة والنمو االقتصادي التنمية املستدامة.

من أهداف التنمية  ١٢و ٩و ٨و ٧(األهداف  والصناعة والبنية التحتية واالستهالك واإلنتاج املستدامني
 ٢و ١املتعلقة ابلفقر واألمن الغذائي واملدن (أهداف التنمية املستدامة  الغا�ت املستهدفةعن  دامة)، فضالً املست

ميكن أن تكون هلا آاثر إجيابية أو سلبية كبرية على الطبيعة وابلتايل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة  )١١و
 .األخرى
نتائج سلبية كبرية نتيجة للتغريات العاملية يف املناخ والتنوع  مناطق العامل اليت يتوقع هلا أن تشهد 3جيم 

البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر، هي أيضاً موطن لتجمعات 
 احمللية ونظرًا العتماد تلك اجملتمعات كبرية من الشعوب األصلية ولكثري من اجملتمعات األشد فقرًا يف العامل.

بشدة على الطبيعة وإسهاماهتا يف الرزق وسبل العيش والصحة، فإ�ا ستتضرر بشدة أكثر من غريها من جراء هذه 
التغريات السلبية. وتؤثر هذه اآلاثر السلبية أيضاً على قدرة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على إدارة وحفظ 

ت الطبيعة للبشر. وتعمل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على التنوع البيولوجي الربي واملستأنس وإسهاما
مواجهة هذه التحد�ت بصورة استباقية يف شراكة فيما بينها ومع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة اآلخرين، 

احمللية  من خالل نظم اإلدارة املشرتكة وشبكات الرصد احمللية واإلقليمية، وعن طريق إعادة تنشيط النظم اإلدارية
وتكييفها. وتفتقر السيناريوهات اإلقليمية والعاملية إىل املراعاة الصرحية آلراء الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 

، وأخذ النطاق ملساحات ونظم إيكولوجية واسعة والفهمووجهات نظرها وحقوقها، ومراعاة ما لديها من املعارف 
 شدها يف االعتبار.املستقبلية اليت تن اإلمنائيةاملسارات 

السيناريوهات اليت تشمل التغري التحويلي، من املتوقع أن تستمر االجتاهات السلبية يف  خبالف 4جيم 
وما بعده،  ٢٠٥٠الطبيعة ووظائف النظام اإليكولوجي ويف العديد من املسامهات الطبيعة للناس حىت عام 

غالل الكائنات وذلك بسبب اآلاثر املتوقعة لز�دة التغري يف استخدام األراضي واستخدام البحار، واست
ويرجح أن تؤدي اآلاثر السلبية الناشئة عن التلوث واألنواع الدخيلة املغرية إىل تفاقم هذه  احلية وتغري املناخ.

يف وهناك اختالفات إقليمية كبرية يف األمناط املتوقعة للتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية و  االجتاهات.
اليت  للتغيري وتنشأ هذه الفوارق نتيجة للمحركات املباشرة وغري املباشرة الطبيعة للناس. إسهاماتالتغريات يف 

حاالت وعلى الرغم من أن املناطق يف مجيع أحناء العامل تواجه املزيد من  أن تؤثر على املناطق بطرق خمتلفة. يُتوقَّع
بسبب  الرتاجعمن خماطر  حمددةجمموعة تواجه ملدارية املناطق اتوقعاهتا املستقبلية، فيف التنوع البيولوجي يف  الرتاجع

ومن املتوقع أن يرتاجع التنوع  تغري املناخ، وتغري استخدام األراضي واستغالل مصائد األمساك. التفاعالت بني
الحرتار، وتراجع بشكل أساسي نتيجة لالبيولوجي البحري والربي، يف املناطق الشمالية ودون القطبية والقطبية، 

ويكون حجم اآلاثر واختالفاهتا بني املناطق أكرب بكثري يف السيناريوهات  حتمض احمليطات. وز�دةد البحر جلي
 اليت تنطوي على ز�دات سريعة يف االستهالك أو أعداد السكان مقارنة ابلسيناريوهات اليت تستند إىل االستدامة.

إبطاء بعض جوانب  على إمكانيةغري املباشرة املتعددة لعمل الفوري واملتزامن بشأن احملركات املباشرة و وينطوي ا
  .اجتاههما التنوع البيولوجي وفقدان النظام اإليكولوجي ووقفهما وحىت عكس
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يتوقع أن تزداد أمهية تغري املناخ ابعتباره أحد احملركات املباشرة للتغريات يف الطبيعة واإلسهامات  5جيم 
للبشر يف العقود القادمة. وتبني السيناريوهات أن حتقيق أهداف التنمية املستدامة ورؤية العام قدمها تاليت 

ومن  .املستقبليةتعريف األهداف والغا�ت للتنوع البيولوجي يعتمد على مراعاة آاثر تغري املناخ يف  ٢٠٥٠
يف العقود املقبلة، مع وجود آاثر نسبية متغرية حسب  املتوقع أن تصبح اآلاثر املستقبلية لتغري املناخ أكثر وضوحاً 

داء سلبية لتغري املناخ على التنوع البيولوجي وأ اً السيناريو واملنطقة اجلغرافية. وتتوقع السيناريوهات يف الغالب آاثر 
االحرتار العاملي. وحىت  تزايد مضاعفة، مع يف بعض احلاالت أضعافاً و  تزداد سوءاً  وهذهالنظام اإليكولوجي، 

مئويتني، من املتوقع أن تتقلص معظم  درجة مئوية ودرجتني 1.5ابلنسبة لالحرتار العاملي الذي يرتاوح بني 
على قدرة املناطق الربية احملمية  . وميكن للتغريات يف النطاقات أن تؤثر سلباً بشكل كبرينطاقات األنواع الربية 

للحفاظ على األنواع، وتزيد إىل حد كبري من معدل دوران األنواع احمللية وتزيد بشكل كبري من خطر االنقراض 
ن الدراسات إىل أن نسبة األنواع املعرضة خلطر للعديد م يشري جتميعملي. فعلى سبيل املثال، على الصعيد العا

يف  16يف املائة عندما يصل االحرتار إىل درجتني مئويتني، وتزداد النسبة إىل  5 تبلغ الناجم عن املناخ االنقراض
أن  ويتوقعتغري املناخ، من جه خاص بو وتتضرر الشعاب املرجانية درجات مئوية.  4.3املائة عندما يصل إىل 

درجة مئوية وإىل  1.5يف املائة من الغطاء السابق عند درجة حرارة  30إىل  10 منتنخفض إىل نسبة ترتاوح 
عند درجتني مئويتني. ولذلك، تبني السيناريوهات أن احلد من االحرتار من الغطاء السابق يف املائة  ١أقل من 

اليت  واإلسهاماتاآلاثر الضارة على الطبيعة  تقليليف  حامساً  مئويتني يلعب دوراً  العاملي إىل ما دون درجتني
 تقدمها للبشر.

االجتماعية العاملية األخرى  حتقيق األهدافميكن حفظ الطبيعة وإصالحها واستخدامها على حنو مستدام مع  -دال 
 التغيري التحويلعن طريق بذل جهود عاجلة ومتضافرة تعزز يف الوقت نفسه، وذلك 

مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابلغذاء واملياه والطاقة والصحة وحتقيق الرفاه ، ميكن حتقيق األهداف االجتماعيةو 
البشري للجميع، والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه وحفظ الطبيعة واستخدامها على حنو 

يف مسارات مستدامة من خالل النشر السريع وحتسني األدوات السياساتية القائمة واملبادرات  ،مستدام
تغيري التحويلي. ونظرا ألن من أجل اللعمل الفردي واجلماعي أكثر فعالية لاجلديدة اليت تعمل على تعبئة 

مباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، حمركات غري ما تعرقل التنمية املستدامة، ومتثل ابلفعل  اهلياكل احلالية كثرياً 
ممن  معارضتهتوقع  ، ميكنة التغيري التحويليطبيعفهناك حاجة إىل هذا التغيري اهليكلي األساسي. وحبكم 

. هلم مصلحة يف الوضع القائم، ولكن ميكن التغلب على هذه املعارضة من أجل املنفعة العامة األوسع نطاقاً 
ن االلتزام ابألهداف والغا�ت الدولية املتضافرة، ودعم اإلجراءات اليت وإذا مت التغلب على العقبات، فإ

تتخذها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على الصعيد احمللي، واألطر اجلديدة الستثمارات القطاع اخلاص 
طاعات واالبتكار، و�ج وترتيبات اإلدارة الشاملة للجميع والقادرة على التكيف، والتخطيط املتعدد الق

وخليط السياسات االسرتاتيجية ميكن أن يساعد على حتويل القطاعني العام واخلاص من أجل حتقيق 
 االستدامة على الصعد احمللي والوطين والعاملي.

ري ذات التداباختاذ ما يرتبط بذلك من ميكن صون البيئة العاملية عن طريق تعزيز التعاون الدويل و  1دال 
املتفق استعراض وجتديد األهداف والغا�ت  ومن العوامل الرئيسية يف حتقيق هذا الصون .احملليةاألمهية 

والتمويل إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة، واالعتماد الواسع النطاق  استناداً املرتبطة ابلبيئة عليها دولياً و 
مجيع اجلهات وذلك من املستدام  االستخدامو  واإلصالح اإليكولوجيفظ البيئة لإلجراءات املتعلقة حب

ويعين هذا االعتماد الواسع النطاق النهوض ابجلهود الوطنية والدولية لالستدامة  .الفاعلة، مبا يف ذلك األفراد
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والتوفيق بينها وتعميم مراعاة التنوع البيولوجي واستدامته عرب مجيع القطاعات االستخراجية واإلنتاجية، مبا يف 
 إىل عكس جمتمعةاإلجراءات الفردية واجلماعية  تؤديذلك التعدين ومصائد األمساك واحلراجة والزراعة، حبيث 

ومع ذلك، فإن هذه التغيريات اجلريئة يف احملركات  تدهور خدمات النظم اإليكولوجية على الصعيد العاملي. اجتاه
يف وقت  اول هذه احملركات غري املباشرةيتن ري حتويلميكن أن تتحقق دون إحداث تغي املباشرة لتدهور الطبيعة ال

 واحد. 
ميكن أن حتقق التغيري التحويلي من خالل معاجلة احملركات ‘‘) روافع(’’هناك مخسة تدخالت رئيسية  2دال 

) التعاون الشامل لعدة قطاعات؛ 2) احلوافز وبناء القدرات؛ (1غري املباشرة الكامنة وراء تدهور الطبيعة: (
) 5عدم اليقني؛ و(حاالت و  القدرة على الصمود) اختاذ القرار يف سياق 4) اإلجراءات االستباقية؛ (3(

على احلوافز والقدرات  تطوير )1(ما يلي:  ه علىبدور استخدام هذه الروافع  وينطوي لبيئي وتنفيذه.القانون ا
إصالح عملية اختاذ القرارات القطاعية واجملزأة  )2(من أجل املسؤولية البيئية وإزالة اإلعا�ت الضارة؛  نطاق واسع

اختاذ اإلجراءات االستباقية والوقائية يف إدارة  )3(من أجل تعزيز التكامل بني القطاعات واالختصاصات؛ 
املؤسسات واألعمال التجارية والتنظيمية لتجنب تدهور الطبيعة وختفيفه ومعاجلته، ورصد نتائج تلك اإلجراءات؛ 

لنظم االجتماعية واإليكولوجية القادرة على الصمود يف مواجهة عدم اليقني والتعقيد إلصدار مقررات إدارة ا )4(
تعزيز القوانني والسياسات البيئية وتنفيذها، وسيادة القانون بشكل  )5و(قوية يف طائفة واسعة من السيناريوهات؛ 

كتلك السائدة قات ذات القدرات احملدودة  سيما يف السيا اخلمس موارد جديدة، وال الروافعأعم. وقد تتطلب 
 العديد من البلدان النامية. يف

الرئيسية التالية،  االرتكازنقاط اجلهود املبذولة التحول حنو االستدامة عندما تستهدف  حتقيقيرجح  3دال 
لحياة ل) رؤى 1: ()9الشكل م ق س (كبرية بشكل استثنائي املبذولة فيها عن آاثر  تسفر اجلهود  اليت
) ٥) أوجه عدم املساواة؛ (٤) القيم واإلجراءات؛ (٣) التقليل من إمجايل االستهالك واهلدر؛ (2يدة؛ (اجل

) التكنولوجيا ٧) العوامل اخلارجية والربط عن بعد؛ (٦العدالة واإلدماج يف احملافظة على الثروات؛ (
التغيريات التالية، يعزز فوعلى وجه التحديد،  .وتقامسهاف املعار  وإنتاج) التعليم ٨واالبتكار واالستثمار؛ و(

) ختفيض ٢ال تستتبع االستهالك املادي املتزايد؛ (اجليدة اليت ) متكني الرؤى لنوعية احلياة ١: (بعضها بعضاً 
السياقات النمو السكاين واالستهالك الفردي بصور خمتلفة يف  جمموع االستهالك واهلدر، مبا يف ذلك معاجلة 

سيما  ) إطالق العنان للقيم احلالية على نطاق من املسؤولية لتحقيق معايري اجتماعية جديدة، وال٣املختلفة؛ (
قوض اليت ت ) معاجلة أوجه عدم املساواة٤من خالل توسيع مفاهيم املسؤولية لتشمل اآلاثر املرتبطة ابالستهالك؛ (

صنع القرار عمليات ) كفالة ٥اجلنس؛ (نوع يتعلق ابلدخل و  فيما الالمساواةسيما  ، والالقدرة على االستدامة
يف مقررات واستخدامها الشاملة للجميع، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن التقيد حبقوق اإلنسان 

عية ) أخذ تدهور الطبيعة يف احلسبان عند احتساب األنشطة االقتصادية احمللية والتفاعالت االجتما٦احلفظ؛ (
) كفالة ٧واالقتصادية والبيئية عرب املسافات (الربط عن بعد)، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، التجارة الدولية؛ (

) تعزيز ٨احملتملة ونظم االستثمار؛ و( االرتداداالبتكارات التكنولوجية واالجتماعية املراعية للبيئة، مع مراعاة آاثر 
 ومعارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةاملعرفة املختلفة، مبا يف ذلك العلوم  نظماملعارف وصيانة  وإنتاجالتعليم 

 املتعلقة حبفظ الطبيعة واستخدامها املستدام.
 جوانب خمتلفة منها ختتلف طبيعة ومسارات التحول ابختالف السياقات املختلفة، مع اختالف 4 دال

البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو. وميكن تقليل املخاطر املتعلقة ابلنواحي  بني التحد�ت واالحتياجات
مفر فيها من عدم اليقني والتعقيد يف التحوالت حنو االستدامة، من خالل ُ�ُج اإلدارة التكاملية  اليت ال
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وجه التآزر واملفاضلة بني أعادة هذه النهج يف االعتبار أتخذ و الشاملة للجميع واملستنرية والقابلة للتكيف.
األهداف اجملتمعية واملسارات البديلة وتعرتف بتعددية القيم وبتنوع الظروف االقتصادية، وكذلك ابلالمساواة 
واختالل موازين القوى واملصاحل املكتسبة يف اجملتمع. وتشمل اسرتاتيجيات ختفيف حدة املخاطر عادة التعلم 

قائمة واملستجدة. وتشرك هذه النهج أيضًا أصحاب املصلحة يف تنسيق القائم على اجلمع بني املعارف ال
اليت أثبتت السياسات بني القطاعات ويف وضع توليفات اسرتاتيجية قائمة على املكان ألدوات السياسة العامة 

ية شراكة مع جهات فاعلة أخرى، مبا يف ذلك احلكومات الوطنابل دوراً القطاع اخلاص  وميكن أن يؤدي. جناحها
ودون الوطنية واجملتمع املدين؛ فعلى سبيل املثال، كانت الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف قطاع املياه 
وسيلة هامة لتمويل االستثمارات من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتشمل بعض التدابري الفعالة يف 

ية املمثلة إيكولوجيا واجليدة الرتابط وغريها من تدابري جمال السياسة العامة توسيع وتعزيز شبكات املناطق احملم
 احلفظ الفعالة القائمة على أساس املناطق، ومحاية مستجمعات املياه واحلوافز واجلزاءات للحد من التلوث

 } 1{اجلدول م ق س 
لشعوب األصلية واجملتمعات والقيم لالعرتاف ابملعارف واالبتكارات واملمارسات واملؤسسات يؤدي ا 5دال 

نوعية حياهتا، يف كثري من األحيان إىل تعزيز يف اإلدارة البيئية  إشراك تلك الفئات ومشاركتهاكفالة و احمللية 
ميكن و  .وسع من اجملتمعوهو أمر هام للنطاق األالطبيعة وترميمها واستخدامها املستدام، حفظ  وإىل

الشعوب األصلية  ُتشركونظم اإلدارة املشرتكة اليت العرفية اليت تشمل املؤسسات ونظم اإلدارة  لحوكمةل
نظم  إبدماجهاواإلسهامات اليت تقدمها للبشر، وسيلة فعالة لصون الطبيعة  متثلواجملتمعات احمللية، أن 

اإلسهامات ميكن تيسري و  .ومعارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةتراعي السياق احمللي اليت دارة اإل
على الصعيد الوطين االعرتاف  عن طريقاإلجيابية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من أجل حتقيق االستدامة 

املوافقة احلرة  مبدأ للتشريعات الوطنية، وتطبيق املوارد وفقاً والوصول إليها واالستفادة من حيازة األراضي قوق حب
 ترتيبات االستخدام واإلدارةواملسبقة واملستنرية، وحتسني التعاون والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 

  .املشرتكة مع اجملتمعات احمللية

 نويرتبطاكالً منهما اآلخر إن إطعام البشرية وتعزيز حفظ الطبيعة واستخدامها املستدام هدفان يكمل   6دال 
والثروة ارتباطًا وثيقًا وميكن حتقيقهما من خالل النظم املستدامة يف جماالت الزراعة وتربية األحياء املائية 

. وتتضمن وائل واستعادة النظم اإليكولوجية، ومحاية األنواع األصلية، واألصناف، والسالالت واملاحليوانية
الطبيعية املتعدد  املساحاتختطيط مثل ، املستدامةاإلجراءات احملددة تعزيز املمارسات الزراعية واإليكولوجية الزراعية 

الوظائف واإلدارة املتكاملة الشاملة جلميع القطاعات، وهو ما يدعم حفظ التنوع اجليين وما يرتبط به من تنوع 
بيولوجي زراعي. ومن اإلجراءات األخرى لتحقيق األمن الغذائي، ومحاية التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام يف 

ودمج املعارف من خمتلف النظم، ؛ ناخ والتكيف معه بشكل يالئم السياقوقت واحد التخفيف من آاثر تغري امل
؛ الغذائية هدر املوادوجتنب ؛ احمللية املستدامةاملمارسات األصلية و  املستدامة للشعوب مبا يف ذلك العلوم واملمارسات

ستدامة والصحية. وكجزء وتيسري اخليارات الغذائية وامل ؛ومتكني املنتجني واملستهلكني من حتويل سالسل اإلمداد
الطبيعية، ميكن لالستعادة الفورية للنظم اإليكولوجية اليت تشدد على  للمساحاتمن التخطيط واإلدارة املتكاملني 

تصبح استخدام األنواع األصلية أن تعوض التدهور احلايل وتنقذ العديد من األنواع املهددة ابالنقراض، ولكنها 
 . إن أتخرتأقل فعالية 

ميكن حتقيق استدامة وحفظ مصائد األمساك واألنواع والنظم اإليكولوجية البحرية من خالل مزيج  7دال 
، ويف املياه العذبة واحمليطات، مبا يف ذلك التنسيق املتعدد املستو�ت بني اليابسةمنسق من التدخالت على 
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ات احملددة، على سبيل املثال، وميكن أن تشمل اإلجراءأصحاب املصلحة بشأن استخدام احمليطات املفتوحة. 
، الفعالةاحلصص نظام اتباع ُ�ج قائمة على النظم اإليكولوجية إلدارة مصائد األمساك، والتخطيط املكاين، و 

واملناطق احملمية البحرية، ومحاية املناطق الرئيسية الغنية ابلتنوع البيولوجي البحري وإدارهتا، واحلد من التلوث ابجلر�ن 
 ومن املهم تعزيز بناء}. 1-م ق س احمليطات والعمل عن كثب مع املنتجني واملستهلكني {اجلدولالسطحي يف 

القدرات العتماد أفضل ممارسات إدارة مصائد األمساك؛ واعتماد تدابري لتعزيز متويل احلفظ واملسؤولية االجتماعية 
قات العاملية بشأن الصيد الرشيد على مستوى الشركات؛ ووضع صكوك قانونية وملزمة جديدة؛ وتنفيذ االتفا

وغري املبلغ عنه وغري املنظم  القانوينوإنفاذها؛ واختاذ مجيع اخلطوات الالزمة على وجه السرعة ملنع الصيد غري 
 وردعه والقضاء عليه. 

الرامية إىل التخفيف من آاثر تغري املناخ فعالة وتدعم املنفذة على اليابسة و تكون األنشطة ميكن أن  8دال 
}. ومع ذلك، قد تكون للنشر الواسع النطاق ملزارع الطاقة احليوية 1-م ق سأهداف احلفظ {اجلدول 

وتشجري النظم اإليكولوجية غري احلرجية آاثر جانبية سلبية على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية. 
يف املائة من التخفيف  37 نسبةبتدابري احلماية تقدم املقرتنة أن احللول القائمة على الطبيعة ات إىل وتشري التقدير 

ن درجتني هدف إبقاء احرتار املناخ ضمن حدود أقل ملتحقيق ، وهو ما يلزم 2030من آاثر تغري املناخ حىت عام 
استخدام  يف جمال ا، البد من اختاذ إجراءاتللتنوع البيولوجي. ولذ مشرتكةفوائد تصاحبها وحيتمل أن مئويتني 

انبعااثت غازات االحتباس احلراري الناجتة عن استخدام الوقود لتخفيض األراضي، ابإلضافة إىل اإلجراءات القوية 
نشر مزارع الطاقة احليوية الكثيفة على نطاق واسع، ولكن األحفوري وغري ذلك من األنشطة الصناعية والزراعية. 

تكون هلا آاثر سلبية يرجح أن ك زراعات احملصول الواحد، واستبدال الغاابت الطبيعية ومزارع الكفاف، مبا يف ذل
تصعيد على التنوع البيولوجي وقد هتدد األمن الغذائي واملائي وكذلك سبل العيش احمللية، مبا يف ذلك من خالل 

 . ةاالجتماعي النزاعات

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  ةأن تكون فعالة من حيث التكلفكن للحلول القائمة على الطبيعة مي 9 دال
للبىن التحتية وميكن لالستخدام املتزايد يف املدن، واليت تعترب عنصرًا ابلغ األمهية لتحقيق االستدامة العاملية. 

والُنهج األخرى القائمة على النظم اإليكولوجية أن يساعد على النهوض  املراعية للبيئة (البىن التحتية اخلضراء)
تعزيز التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه. وينبغي محاية املناطق احلضرية  معابلتنمية احلضرية املستدامة 

، من قبيل إنشاء والزرقاء البىن التحتية اخلضراءالرئيسية الغنية ابلتنوع البيولوجي. وميكن أن تتضمن احللول حتديث 
احلضرية، واحلدائق على وتنفيذ الزراعة راعية للتنوع البيولوجي، املائية املسطحات املضراء و اخلساحات املوصيانة 

. واملشاريع العمرانية اجلديدةواملتاح يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية القائمة املتوسع أسطح األبنية، والغطاء النبايت 
البنية التحتية ”ية التحتية اخلضراء يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية احمليطة هبا أن تكمل وميكن للبن

الواسعة النطاق يف جماالت مثل احلماية من الفيضا�ت، وتنظيم درجة احلرارة، وتنظيف اهلواء واملياه،  “الرمادية
 لية وحتقيق فوائد صحية للتفاعل مع الطبيعة. ومعاجلة مياه الصرف الصحي وتوفري الطاقة، واألغذية من مصادر حم

تمثل أحد املكو�ت الرئيسية للمسارات املستدامة يف تطور النظم املالية واالقتصادية العاملية لبناء ي 10دال 
التقليل من ويتضمن ذلك دمج اقتصاد عاملي مستدام، بعيدًا عن النموذج احملدود احلايل للنمو االقتصادي. 

ومعاجلة اآلاثر البيئية مثل العوامل اخلارجية  واهلدراة يف مسارات التنمية، واحلد من االستهالك الزائد مساو الالأوجه 
لألنشطة االقتصادية، من النطاقات احمللية إىل العاملية. وميكن حتقيق مثل هذا التطور من خالل مزيج من السياسات 

فرض ضرائب أكثر اتساقاً على عن طريق عايري األداء) و واألدوات (من قبيل برامج احلوافز، وإصدار الشهادات وم
اتفاقات متعددة األطراف وتعزيز الرصد والتقييم البيئيني. وسيستلزم ذلك أيضاً حتوالً يدعمها إبرام املستوى الدويل، 

آراء تسجيل املؤشرات اليت ميكنها ملا هو أبعد من املؤشرات االقتصادية القياسية مثل إمجايل الناتج احمللي ليشمل 
  عن االقتصاد ونوعية احلياة.  وأطول أجالً أكثر مشولية، 
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 معلومات أساسية

الطبيعة وإسهاماهتا احليوية يف حياة البشر، اللذان جيسدان معاً التنوع البيولوجي ووظائف الُنظم  -ألف 
 اإليكولوجية وخدماهتا، آخذان يف التدهور يف مجيع أحناء العامل

كما نوعية احلياة حيث توفِّر دعم احلياة األساسي للبشرية (التنظيم)  هي الدعامة األساسية لالطبيعة  - 1
. }2-3-2،  1-3-2{) ال خالف عليهالسلع املادية (املادية) واإلهلام الروحي (غري املادي) ( توفِّر

ج مشرتك من عمليات بيوفيز�ئية ومعظم اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة إىل البشر (إسهامات الطبيعة) هي نتا 
ورؤوس األموال والتكنولوجيا  البنية التحتيةوتفاعالت إيكولوجية ومن أصول بشرية املنشأ مثل املعارف و 

(التذييل األول). وعلى سبيل املثال، جند أن  }2-3-2{) ف عليهالال خواملؤسسات اليت تتوسط فيها (
ذبة هي نتاج مشرتك جملموعة تتألف من العشائر السمكية ومعدات الصيد األغذية البحرية والقائمة على املياه الع

. وتتفاوت ُسبل الوصول إىل إسهامات الطبيعة كما تتفاوت آاثرها }3-3-2{وُسبل الوصول إىل مناطق الصيد 
. وعالوة على ذلك تؤدي ز�دات إنتاج }5-3-2{على الفئات االجتماعية املختلفة (مسلَّم به لكنه �قص) 

، وهو ما }5-3-2، 2-3-2{) 1-بعض إسهامات الطبيعة إىل اخنفاض إسهامات أخرى (الشكل م ق س
اس بصور خمتلفة (ال خالف عليه). وعلى سبيل املثال، أّدت إزالة الغاابت ألغراض الزراعة إىل يؤثر أيضاً على الن

) واملواد األخرى اهلامة للناس (مثل األلياف الطبيعية واألخشاب 12ز�دة توفر األغذية واألعالف (إسهام الطبيعة 
متنوعة من قبيل التلقيح (إسهام الطبيعة ) ولكنها أفضت إىل ختفيض إسهامات 13وأزهار الزينة: إسهام الطبيعة 

)، وفرص التعلم واإلهلام (إسهام 7)، وتنظيم نوعية املياه (إسهام الطبيعة 4)، وتنظيم املناخ (إسهام الطبيعة 2
). ومع ذلك ال يوجد سوى عدد قليل جدًا من 18)، وصون اخليارات للمستقبل (إسهام الطبيعة 15الطبيعة 

. وأدى تدهور األراضي إىل تقليص اإلنتاجية }2-3-2{اسعة النطاق عن تلك العالقات الدراسات املنهجية الو 
يف املائة من املناطق الربية العاملية، وأصبح الناتج العاملي السنوي من احملاصيل، الذي ترتاوح قيمته بني  23يف 

مسلَّم به لكنه ( }3-5-3-2{امللقحات  انبليون دوالر ُعرضة للخطر، نتيجة فقد 577بليون دوالر و 235
 .�قص)
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االجتاهات العاملية يف قدرة الطبيعة على االستمرار يف تقدمي إسهاماهتا لنوعية احلياة اجليدة منذ  - 1الشكل 
فئة من الفئات الثماين عشرة  14إىل الوقت احلاضر، وتوضح هذه االجتاهات تراجعًا يف  1970عام 

اهات العاملية والتباينات ونشأت البيا�ت اليت تدعم االجتلبشر اليت خضعت للتحليل. لإلسهامات الطبيعة 
املؤشرات على أساس  واختريت .}1-5-3-2{دراسة  2 000اإلقليمية عن استعراض منهجي ألكثر من 

كثري من وابلنسبة ليف التقييمات واملواءمة مع الفئات الثماين عشرة.  السابقتوفر البيا�ت العاملية واستخدامها 
ن اجلوانب املختلفة من قدرة الطبيعة على اإلسهام يف رفاه البشر فئات إسهامات الطبيعة، أُدرج مؤشران يوضحا

 يف إطار الفئة املعنية. وُحدِّدت املؤشرات حبيث ترتبط أي ز�دة يف املؤشر بتحسن يف إسهامات الطبيعة.
ويتسم العديد من اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر أبمهية حيوية (ال خالف عليه) ولذلك  -2

وتقدِّم الطبيعة تنوعاً واسعاً من  .}4-3-2{(مسلَّم به لكنه �قص). ها يهدِّد نوعية احلياة اجليدة فإن تراجع
(اهلدف  2-2-3-3، 1-2-3-3، 2-5-3-2{ (ال خالف عليه)األطعمة املغذية واألدوية واملياه النظيفة 

؛ }2-4-3-2{؛ وميكن أن ُتساعد على تنظيم األمراض وجهاز املناعة }من أهداف التنمية املستدامة) 3
؛ وحتسني }2-2-3-3، 2-4-3-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)وختفيض مستو�ت ملواثت معيَّنة للهواء 
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-2-3-2{، بني إسهامات أخرى )قطعي(غري الصحة العقلية واجلسدية من خالل التعرض للمناطق الطبيعية 
. والطبيعة هي مصدر معظم األمراض }من أهداف التنمية املستدامة) 3(اهلدف  3-3-2-2، 2-3-4-2، 2

. (ال خالف عليه) (إسهام إجيايب)املعدية (أثر سليب)، ولكنها أيضًا مصدر األدوية واملضادات احليوية للعالج 
اليت حتملها النواقل ما يقرب وُمتثِّل األمراض احليوانية املصدر هتديدات كبرية للصحة البشرية، حيث ُمتثِّل األمراض 

الوفيات على الصعيد العاملي  من 700 000بنحو يف املائة من مجيع األمراض املعدية وُتسبب ما يُقدِّر  17من 
. وميكن أن تزداد حدة األمراض املعدية الناشئة اليت تصيب األحياء }2-2-3-3{ (مسلَّم به لكنه �قص)سنو�ً 

نسة أو النبااتت أو البشر بسبب األنشطة البشرية مثل تسوية األراضي وتفتت املوئل الربية أو احليوا�ت املستأ
ملقاومة أو بسبب اإلفراط يف استخدام املضادات احليوية الذي يدفع التطور السريع  (مسلَّم به لكنه �قص)

. وينطوي تدهور }2-2-3-3{ خالف عليه) (الالبكتريية  العوامل الـُممرضةيف كثري من  املضادات احليوية
آاثر مباشرة وغري مباشرة على الصحة العامة  علىالطبيعة، وما يرتتب عليه من تعطيل املنافع اليت تقدمها للبشر، 

أوجه الالمساواة القائمة يف الوصول إىل الرعاية  يؤدي إىل تفاقموميكن أن  }2-5-3-2{(ال خالف عليه) 
. وحتويل األنظمة الغذائية حنو تنويع األغذية، }2-4-3-2{ �قص)(مسلَّم به لكنه الصحية أو التغذية الصحية 

املعدية اليت ميكن  غري لتشمل األمساك والفاكهة واملكسرات واخلضروات، يقلل كثريًا من خطر بعض األمراض
 خالف (اليف املائة من حاالت الوفاة املبكرة على الصعيد العاملي  20، واليت تسبب يف الوقت احلاضر الوقاية منها

 .})12و 2الطبيعة  ا(إسهام 2-5-3-2، 2-4-3-2{ عليه)
 ال بديل هلابعض إسهامات الطبيعة لكن وال ميكن االستعاضة متامًا عن معظم إسهامات الطبيعة، و  -3

. وفقدان التنوع، مثل التنوع التطوري والوظيفي، ميكن أن حيد بشكل دائم من اخليارات (ال خالف عليه)
ل األنواع الربية اليت قد يتم تدجينها كمحاصيل جديدة واستخدامها ألغراض التحسني الوراثي املستقبل، مث يف
استحدث البشر بدائل لبعض إسهامات الطبيعة األخرى، ولكن كثريًا منها تشوبه بعض . و }2-3-5-3{

. وعلى سبيل املثال، ميكن احلصول على مياه الشرب العالية اجلودة }2-2-3-2{العيوب أو ابهظ التكلفة 
-5-3-2{ة املياه إما بواسطة الُنظم اإليكولوجية اليت ترشح امللواثت أو بتصميمات يضعها اإلنسان ملرافق معاجل

. وابملثل، ميكن تقليل الفيضا�ت الساحلية النامجة عن ز�دة العواصف إما بواسطة أشجار املانغروف الساحلية }3
. ولكن بناء البنية التحتية قد يكون مكلِّفًا للغاية يف }3-5-3-2{أو ابحلواجز الصخرية واحلواجز البحرية 
ة يف املستقبل ويعجز عن توفري منافع متآزرة مثل موائل احلضانة لألمساك احلالتني، ويؤدي إىل تكبد تكاليف عالي

. وبصورة أعم، فإن البدائل اليت يصنعها البشر ال تقدِّم يف كثري من }2-5-3-2{الغذائية أو فرص الرتفيه 
 ).1(الشكل م ق س  }2-2-3-2{األحيان النطاق الكامل من الفوائد اليت توفرها الطبيعة 

ل البشرية أتثرياً عاملياً مهيمناً على احلياة على سطح األرض وتسببت يف تراجع الُنظم اإليكولوجية وُمتثِّ  -4
). وتوضح 2(الشكل م ق س  }2-5-2-2{ (ال خالف عليه)الطبيعية لليابسة واملياه العذبة والبحار 

ملائة من خطوط األساس الطبيعية يف ا 47اخنفاضًا مبتوسط  وحالتهااملؤشرات العاملية لنطاق الُنظم اإليكولوجية 
 (مسلَّم به لكنه �قص)قد يف املائة يف العَ  4 عن بنسبة ال تقلوكثري منها يواصل تراجعه التقديرية هلذه الُنظم، 

على اليابسة الغاابت القدمية، والُنظم  بوجه خاص. وتشمل األنظمة اإليكولوجية احلساسة }2-2-5-2-1{
يف املائة تقريباً من اليابسة مبعزل عن التأثر بدرجة كافية  25اإليكولوجية اجلزرية واألراضي الرطبة؛ وال يوجد سوى 

 (مسلَّم به ولكنه �قص)حبيث تواصل العمليات اإليكولوجية والتطورية عملها أبدىن حد من التدخل البشري 
لألنواع املتوطنة من مناطق اليابسة، شهدت “ البقع الساخنة”. ويف }2-2-5-2-1 ،2-2-3-4-1{

املوائل الطبيعية بوجه عام احنسارات أكرب حىت اآلن يف مساحتها وحالتها ومتيل إىل مواجهة حاالت تراجع مستمر 
املي، اخنفض . وعلى الصعيد الع}1-2-5-2-2{أكثر سرعة يف املتوسط عما تشهده مناطق اليابسة األخرى 

املعدل الصايف الحنسار الغاابت إىل النصف منذ تسعينيات القرن املاضي، ويُعزى ذلك إىل حد كبري إىل الز�دات 
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ية ذات التنوع الغاابت املدار  ويتواصل انكماشالصافية يف غاابت املناطق املعتدلة ومناطق االرتفاعات العالية؛ 
يف املائة من مستواها التقديري  68ابت العاملية يف الوقت احلاضر إىل مساحة الغا إذ وصلت، البيولوجي املرتفع

. واخنفضت الغاابت الطبيعية واملناطق الطبيعية }1-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)قبل احلقبة الصناعية 
اطق تزيد (تعريف هذه املناطق أ�ا من“ سليمة”املختلطة اليت ظلت بعيدة عن الضرر مبا يكفي لتصنيفها كمناطق 

) 2كم  919 000يف املائة ( 7وال تكشف السواتل عن أي ضغط بشري فيها) مبقدار  2كم  500مساحتها عن 
-2-5-2-2{ على حد سواء ، وانكمشت يف البلدان املتقدمة والنامية2013و 2000يف الفرتة بني عامي 

، 2000معدالت الرتاجع. وحبلول عام  أعلى بعضالُنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية واملياه العذبة  . وتظهر}1
؛ وكانت حاالت 1700لرطبة اليت كانت موجودة يف عام يف املائة فقط من األراضي ا 13يبق سوى نسبة مل 

(مسلم به لكنه ) 2008حىت عام  1970يف املائة سنوً� منذ عام  0.8الفقد األخرية أكثر سرعة من ذلك (
 .}9-7-2-2{ �قص)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أمثلة توضح حاالت الرتاجع العاملي يف الطبيعة، وتؤكد على حاالت الرتاجع يف التنوع البيولوجي،  -2الشكل 
اليت كانت وال تزال تنشأ بفعل حمركات التغريُّ املباشرة وغري املباشرة. وتنشأ احملركات املباشرة (تغريُّ استخدام األراضي 

عن مصفوفة من  )6(غريُّ املناخ؛ والتلوث؛ واألنواع الدخيلة املغرية)والبحار، واالستغالل املباشر للكائنات؛ وت
. وقد تكون هذه األسباب دميغرافية (ديناميات السكان من البشر)، أو اجتماعية )7(األسباب اجملتمعية الكامنة

حلوكمة ثقافية (مثل أمناط االستهالك)، أو اقتصادية (مثل التجارة) أو تكنولوجية، أو تتصل ابملؤسسات وا
وتدعمها القيم والسلوكيات اجملتمعية. ومتثل األشرطة امللونة  )8(وابلنزاعات واألوبئة، وُتسمى حمركات غري مباشرة

األثر العاملي النسيب للمحركات املباشرة، من أعلى إىل أسفل، على الطبيعة الربية والبحرية ويف املياه العذبة، وفق 
. وميثل تغريُّ استخدام األراضي 2005ي للدراسات املنشورة منذ عام تقدير توصل إليه استعراض منهجي عامل

يف املائة من األثر العاملي على اليابسة ويف املياه العذبة ويف البحار،  50والبحار واالستغالل املباشر أكثر من 

                                                      
 .}17-1-2إىل  12-1-2{يرد تصنيف احملركات املباشرة املستعمل يف كل هذا التقييم يف   )6(
 .}18-1-2، 11-1-2{حملركات غري املباشرة واملباشرة يف تعاجل التفاعالت فيما بني ا  )7(
 .}17-1-2إىل  12-1-2{يرد تصنيف احملركات غري املباشرة املستعمل يف كل هذا التقييم يف   )8(
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ة على جمموعة . وتوضح الدوائر حجم اآلاثر البشرية السلبي}6-2-2{ولكن كل حمرك يهيمن يف سياقات معيَّنة 
-2-2{خمتارة متنوعة من جوانب الطبيعة على مدى نطاقات زمنية خمتلفة تستند إىل جتميع عاملي للمؤشرات 

5 ،2-2-7{. 

الُنظم اإليكولوجية البحرية يف مجيع أحناء العامل، من املناطق اآلن يف أتثري األنشطة البشرية ويظهر  -5
لُنظم اإليكولوجية البحرية الساحلية من بعض أكرب الفواقد التارخيية البحار، حيث تعاين ا أعماقالساحلية إىل 
-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)واحلالة وبعض أشكال التقلص السريع املستمر  النطاقعلى صعيد 

يف املائة من املنطقة البحرية أتثرًا شديداً  40). وقد أتثر أكثر من 2-(الشكل م ق س  }2-2-7-15، 1
ومل . 2014يف املائة منها من آاثر تراكمية متزايدة يف عام  66، وعاىن 2008بفعل حمركات عديدة يف عام 

(مسلَّم به لكنه  2014يف عام يف املائة فقط من احمليط ابعتباره خاليًا من الضغط البشري  3 يوصف سوى
ج األعشاب البحرية من حيث نطاقها بنسبة تزيد عن و . وتقلصت ُمر }1-2-3، 1-2-5-2-2{ �قص)

. وتقلص }1-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص) 2000إىل  1970يف املائة يف كل عقد زمين من  10
تراجع ائة واخلمسني سنة املاضية، وتسارع املرجانية مبقدار النصف تقريباً يف امل شعابالغطاء املرجاين احلّي على ال

عقود املاضية بسبب ز�دة درجة اليف فرتة العقدين إىل ثالثة  بشكل كبري الشعاب املرجانية وازدادت حالتها سوءاً 
. }1-2-5-2-2{ عليه) ف(ال خالحرارة املياه وحتمض احمليطات وتفاعل ذلك مع حمركات الفقدان األخرى 

ا وتدهورها من قدرهتا على ا�أكثر الُنظم إنتاجية على الصعيد العاملي ويقلل فقد منهذه الُنظم البحرية الساحلية و 
محاية السواحل من العواصف، ومحاية من يعيش عليها من الناس واألنواع، ومن قدرهتا على توفري ُسبل العيش 

ح اآلاثر الشديدة على الُنظم اإليكولوجية . وتتض}2-5-3-2، 1-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)املستدامة 
يف املائة من األرصدة السمكية ابعتبارها تعاين من االستغالل املفرط وتصنيف أكثر من  33احمليطية من تصنيف 

، 1-11-1-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)يف املائة من مساحات احمليطات ابعتبارها عرضة للصيد الصناعي  55
2-2-5-2-4 ،2-2-7-16{. 
ويبلغ املعدل العاملي النقراض األنواع ابلفعل عشرات إن مل يكن مئات أضعاف املعدل املتوسط  -6

 }4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص) يتزايد بسرعةعلى مدى العشرة ماليني سنة املاضية، وهو 
قار�ت منذ عام نوعًا من الف 680). وقد أّدت أنشطة اإلنسان إىل انقراض ما ال يقل عن 3 س ق (الشكل م

، على الرغم من أن جهود احلفظ 2012، مبا يف ذلك السلحفاة العمالقة املربقعة يف غاالابغوس يف عام 1500
أنواع من ذوات  6نوعاً من الطيور و 26الناجحة أّدت إىل إنقاذ أنواع أخرى من االنقراض، منها ما ال يقل عن 

. ويتسارع خطر االنقراض أيضاً: ففي الفئات التصنيفية }1-2-3{الظلف، مثل املها العربية وخيل برزوالسكي 
اليت حظيت أبفضل الدراسات، تشري التقديرات إىل ز�دة معظم خماطر االنقراض الكامل لبعض األنواع يف السنوات 

. ووفقًا ملعايري القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد }4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)األربعني املاضية 
يف املائة عرب كثري من فئات  25الدويل حلفظ الطبيعة، يبلغ متوسط نسبة األنواع املهددة ابالنقراض حاليًا زهاء 

ة الفقار�ت والالفقار�ت اليت تعيش يف الرب واملياه العذبة والبحر وكذلك فئات النبااتت اليت خضعت للدراس
. ويتعرض للتهديد }2-3، 4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)بتفاصيل كافية تدعم وضع تقديرات إمجالية 

يف املائة من أنواع الربمائيات، أي ما يقرب من حوايل ثلث املرجان  40ابالنقراض يف الوقت احلاضر أكثر من 
-2-5-2-2{ر من ثلث الثدييات البحرية املكون للشعاب املرجانية وأمساك القرش وأقارب أمساك القرش وأكث

وُمتثِّل نسبة أنواع احلشرات املهددة ابالنقراض عنصراً رئيسياً من عناصر عدم اليقني، ولكن األدلة املتاحة  .}3 ،4
. وتشري هذه النسب إىل أنه }4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)يف املائة  10تدعم تقديراً مؤقتاً بنسبة 
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يف املائة من احلشرات)، يواجه مليون نوع التهديد  75ماليني نوع من احليوا�ت والنبااتت (منها  8 من أصل زهاء
. وتظهر صورة مماثلة أيضًا من خط أدلة منفصل متاماً. }4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)ابالنقراض 

 30ئل الربية العاملية مبقدار امة املو ، نتيجة أعمال البشر أساساً، إىل اخنفاض سالائل وتدهورهافقد أدى فقدان املو 
يف املائة ابلنسبة إىل خط أساس عدم التأثر؛ ويشري اجلمع بني ما سبق ذكره والعالقة الطويلة األمد بني مساحة 

أي  -ماليني نوع  5.9يف املائة من األنواع الربية اليت يقدَّر عددها بنحو  9ئل وأعداد األنواع إىل أن زهاء ااملو 
ال يتوفر هلا موئل كاٍف من أجل البقاء على املدى البعيد، وأن مصريها إىل  -وع ن 500 000أكثر من 

-2-2{ مسلَّم به لكنه �قص)االنقراض، وكثري منها سوف ينقرض يف غضون عقود، إن مل يتم استعادة موائلها (
تناقص أعداد األنواع يف كثري من األحيان حتذيراً من تزايد خطر انقراض األنواع. ويوضح مؤشر ميثل . و }5-2-4

الكوكب احلّي العاملي، الذي جيمع االجتاهات السائدة يف أعداد الفقار�ت، أن األنواع قد تقلصت بسرعة منذ 
 35املائة يف أنواع املياه العذبة ويف  84يف املائة يف األنواع الربية و 40، مع حدوث اخنفاض بنسبة 1970عام 

يف كثري من احلاالت عن حاالت  وأُبلغ. }4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)يف املائة يف األنواع البحرية 
تناقص حملية يف أعداد احلشرات مثل النحل الربي والفراشات، واخنفض تكاثر احلشرات بسرعة كبرية يف بعض 

واسع النطاق يف استخدام األراضي، ولكن مدى هذه االخنفاضات على الصعيد  األماكن حىت بدون حدوث تغيري
وزَّعة امل(. وعلى اليابسة، فإن األنواع الربية املتوطنة }4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)العاملي غري معروف 

ات أكثر من املتوسط يف موائلها وواجهت اخنفاضات )ةضيق اتعلى نطاق أسرع من املتوسط ، شهدت منطياً تغريُّ
 .}4-5-2-2، 3-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)
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االجتاهات العامة يف أتخذ تتعرض نسبة كبرية من األنواع اليت مت تقييمها خلطر االنقراض، و -3الشكل 
اض (ألف) نسبة األنواع املهددة ابالنقر  التدهور، مع تزايد معدالت االنقراض بصورة حادة يف القرن املاضي.

جمموعات  قـُيِّمت، أو ‘العينة’ابتباع �ج  جرى تقييمهاشامل، أو ملختلف الفئات التصنيفية اليت خضعت لتقييم 
تبت الفئات رُ و ألنواع املهددة الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة. لفرعية خمتارة منها، حسب القائمة احلمراء 

اليت تعترب مهددة ابالنقراض (موضحة ابخلطوط الزرقاء الرأسية)  املوجودةل تقييم للنسبة املئوية لألنواع حسب أفض
 ال تنقصهاعلى افرتاض أن األنواع اليت ال تتوفر بشأ�ا بيا�ت كافية ال تقل يف تعرضها للتهديد عن األنواع اليت 

املعدالت اخلاصة ابلزواحف  جير تقييمت الفقار�ت. ومل يف فئا 1500البيا�ت. (ابء) حاالت االنقراض منذ عام 
واألمساك جلميع األنواع. (جيم) مؤشر القائمة احلمراء لبقاء األنواع ابلنسبة للفئات التصنيفية اليت ُصنفت مرتني 

 فئة األقل على مجيع األنواع املصنَّفة يف 1على األقل للقائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة. وتنطبق قيمة 
مجيع اللوحات  بيا�تخذت إاثرة للقلق. وتنطبق قيمة الصفر على مجيع األنواع املصنَّفة يف فئة األنواع املنقرضة. وأُ 

 ).7-2، الشكل 2والفصل  4-3، الشكل 3(انظر الفصل  www.iucnredlist.orgمن موقع 
اد عدد األصناف والسالالت احمللية من النبااتت واحليوا�ت الداجنة واألنواع اخنفض بشكل حو -7

الربية ذات القرابة نتيجة تغريُّ استخدام األراضي وفقدان املعارف وأفضليات السوق والتجارة الواسعة النطاق 
ونتجت األصناف والسالالت احمللية عن عمليات  .}1-3-5-2-2، 6-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)

إىل تكل األصناف أحيا�ً قرو�ً أو آالف السنني، ومتيل  واليت استغرقتاالنتخاب الطبيعية اليت يديرها اإلنسان، 
. }4-4-2-2{ (ال خالف عليه)إظهار درجة عالية من التكيُّف (الوراثي والظاهري) مع الظروف احمللية 

. ومت }6-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)سر ُجممَّع التباين اجليين الذي يدعم األمن الغذائي ونتيجة لذلك، احن
يف املائة من  3.5يف املائة من سلسلة الثدييات الداجنة ابعتبارها منقرضة، فضًال عن قرابة  10تسجيل زهاء 

لبيولوجي الزراعي . والعديد من بَؤر التنوع ا}6-2-5-2-2{ خالف عليه) (السالالت الطيور الداجنة 
واألنواع الربية ذات القرابة للمحاصيل هي األخرى مهددة ابالنقراض أو ال حتظى ابحلماية رمسياً. وتدهورت أيضاً 

ثروة احليوانية املدجَّنة. ومتثل هذه األنواع الربية ذات القرابة مستودعات ذات أمهية للحالة حفظ األنواع ذات القرابة 
اليت ميكن أن توفِّر القدرة على الصمود يف مواجهة تغريُّ املناخ واآلفات والعوامل املسببة  حامسة للجينات والسمات

لألمراض يف املستقبل وميكن أن تعزز اجملمعات اجلينية احلالية لكثري من احملاصيل واحليوا�ت األليفة، وهي جمموعات 
شعوب األصلية واجملتمعات احمللية، مبا أراضي اليف كثري من األحيان متثل . و }3-4-3-2-2{مستنفدة بشدة 

يف ذلك املزارعون والرعاة وأصحاب املاشية، مناطق هامة للحفاظ يف املوقع على ما تبقى من األصناف والسالالت 
على . وتشري البيا�ت املتوفرة إىل أن التنوع الوراثي داخل األنواع الربية }1-3-5-2-2{ (ال خالف عليه)

التنوع  ومييلقد من الزمان منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ عيف املائة يف كل  1قص حبوايل يتنا الصعيد العاملي
(مسلَّم به لكنه الوراثي داخل الثدييات الربية والربمائيات إىل أن يكون أقل يف املناطق اليت يزداد فيها أتثري اإلنسان 

 .}6-2-5-2-2{ �قص)
اإلنسان يف تنوع األنواع داخل اجملتمعات اإليكولوجية احمللية  النامجة عن فعلوتتفاوت التغيريات  -8

تفاواًت كبريًا تبعًا لصايف التوازن بني فقدان األنواع وتدفق األنواع الدخيلة، واألنواع املقاومة لالختالل أو 
-5-2-2{ (ال خالف عليه)األنواع األخرى اليت كيفها اإلنسان أو األنواع املهاجرة بسبب تغريُّ املناخ 

الطبيعية اليت يسيطر عليها اإلنسان تتميَّز أحياً� بثراء األنواع إّال أن تركيبة  املساحاتوحىت إذا كانت  .}2-3
ت بصورة ملحوظة عن تركيبتها يف البيئة الطبيعية  -2، 3-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)األنواع فيها قد تغريَّ

ات اليت أحدث}2-2-7-11، 2-7-10  اليت تنشأها اإلنسان يف تركيبة اجملتمع فإن األنواع . ونتيجة للتغريُّ

http://www.iucnredlist.org/


IPBES/7/10/Add.1 

22 

يف املائة يف املتوسط من  20طبيعياً يف الُنظم اإليكولوجية الربية احمللية يف أحناء العامل فقدت تقدير�ً ما ال يقل عن 
-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)أكرب  فقدان نسباألصلية، مع اجتاه بؤر األنواع املستوطنة إىل  وفرهتا

يف نُظم إيكولوجية معدلة بفعل اإلنسان  ازدهارهاأو حىت على  البقاءعلى  قدرهتا. وتؤثر مسات األنواع على }3
. وعلى سبيل املثال، فإن األنواع الكبرية، أو اليت تنمو }5-2-5-2-2، 6-3-2-2{ خالف عليه) (ال

مثل القردة العليا واألخشاب الصلبة  -األنواع اآلكلة للحوم ببطء أو اليت تتخصص يف احتالل موائل بعينها أو 
من األنواع األخرى، مبا فيها  وكثريآخذة يف االختفاء من مناطق كثرية.  - املدارية وأمساك القرش والقطط الضخمة

جمموعة من تلك اليت تتميَّز خبصائص مناقضة، أصبحت أكثر وفرة حملياً وتنتشر بسرعة يف مجيع أحناء العامل؛ ويف 
يف املائة منذ عام  70بلدًا لديها سجالت مفصلة، ازدادت أعداد األنواع الدخيلة املغرية يف كل بلد بقرابة  21

املغرية بوجه خاص اآلاثر املرتتبة على األنواع الدخيلة يف كثري من األحيان تشتد . و }2-2-5-2-3{ 1970
سياقات األخرى اليت تتسم بنسب عالية من األنواع املتوطنة على األنواع األصلية والتجمعات على اجلُزر ويف ال

. وميكن أن تنشأ أتثريات مدمِّرة عن األنواع الدخيلة }3-2-5-2-2، 1-4-3-2-2{ خالف عليه) (ال
املغرية على جتمعات اليابسة أيضاً: وعلى سبيل املثال فإن نوعًا مغريًا واحدًا من األنواع املمرضة، هو فطر 

Batrachochytrium dendrobatidis ًتسبب ابلفعل و نوع من الربمائيات يف كل أحناء العامل  400 لقرابة، ميثل هتديدا
اتسع . وتضيف حمركات كثرية أنواعًا }3-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)يف عدد من حاالت االنقراض 

ثرية تناقص أنواع متوطنة يف إىل اجملتمعات اإليكولوجية يف كثري من األماكن؛ وتسبب حمركات ك انتشارها ابلفعل
بني اجملتمعات اإليكولوجية  االختالفات على نطاق واسعسامهت هااتن العمليتان يف آتكل و كثري من األماكن. 

 (ال خالف عليه)“ اخلالط البشري املنشأ”حيائي أو يف أماكن خمتلفة، وهي ظاهرة تعرف ابسم التجانس األ
هذه التغيريات هامة جداً ابلنسبة لعمليات الُنظم اإليكولوجية  . وميكن أن تكون نتائج كل}2-2-5-2-3{

 الكائنات آكلةلبشر. وعلى سبيل املثال، أدى اخنفاض واختفاء أعداد كبرية من لوابلتايل إلسهامات الطبيعة 
وتناثر البذور وبياض  احلرائقاألعشاب والضواري إىل أتثري ابرز على هيكل كثري من الُنظم اإليكولوجية وعلى نُظم 

 ولكن. }1-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)سطح األرض وتوافر املغذ�ت داخل هذه الُنظم اإليكولوجية 
ات تتوقف يف كثري من احلاالت على تفاصيل النظام اإل عواقب يكولوجي، ويظل من الصعب التنبؤ هبا ومل التغريُّ

 .}3-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)ختضع بعد لدراسات كافية 
يف غضون  جتعله ملحوظاً يظهر على كثري من الكائنات تطور بيولوجي متواصل وسريع إىل درجة  -9

. }6-2-5-2-2، 5-2-5-2-2{ (ال خالف عليه)استجابة حملركات بشرية  - أو أقلبضع سنوات 
ات التطورية يف االعتبار أن تكون أكثر فعالية بشكل  ومن شأن القرارات اإلدارية اليت أتخذ هذه التغريُّ

وهذا التطور املعاصر بفعل اإلنسان، الذي ُعرف منذ أمد  .}5-2اإلطار {مسلم به لكنه �قص) ملحوظ (
، يالحظ اآلن يف (ال خالف عليه)طويل يف امليكروابت والفريوسات واآلفات احلشرية الزراعية واألعشاب الضارة 

 بعض األنواع داخل مجيع الفئات التصنيفية الرئيسية (احليوا�ت والنبااتت والفطر�ت والكائنات الدقيقة). ومن
ات حتدث استجابة لألنشطة البشرية أو احملركات البشرية، مثل الصيد الربي، وصيد األمساك،  املعروف أن هذه التغريُّ

، ومبيدات لألمراضواحلصاد، وتغريُّ املناخ، وحتمض احمليطات، وتلوث الرتبة واملياه، واألنواع املغرية، والعوامل املسببة 
االسرتاتيجيات اإلدارية تفرتض  ولكن. }5-2-5-2-2{لكنه �قص)  (مسلَّم بهاآلفات، والتوسع احلضري 

ات التطورية ال حتدث إّال على فرتات أطول كثريًا ومن مث تتجاهل التطور السريع. و عادة  هذه تغطي أن التغريُّ
ريع التطور أن االعتبارات السياساتية كثرياً من اجملاالت اليت ميكن فيها لإلجراءات اإلدارية املصممة إلبطاء أو تس

تغريِّ النتائج بصورة هائلة، كما يتضح من األمثلة التالية. فاحلشرات واألعشاب الضارة وعوامل املرض تطور 
مقاومتها ملبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب الضارة وعوامل املكافحة األخرى، ومع ذلك فإن اسرتاتيجيات 
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(ال احملاصيل، ميكن أن تبطئ كثريًا من التطور غري املرغوب احملاصيل، وتنويع  وتناوباإلدارة، مثل احملميات، 
يف وقت أقصر يف  جتطوَّرت العشائر السمكية التجارية لتصل إىل مرحلة النضو و . }5-2اإلطار { خالف عليه)

ظروف املصيد املكثَّف، الذي ميكن التقليل منه أحيا�ً إىل أدىن حد ممكن من خالل تطبيق تغيريات يف معدات 
. ويعمل تغريُّ املناخ لصاحل }5-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)د أو فرض حدود على حجم األمساك الصي

دخال أفراد إبمن حيث املبدأ املبكر يف العديد من الكائنات احلّية، وهو أمر ميكن تيسريه  التكاثر الفصليتطور 
. }5-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)روف من العشائر النباتية واحليوانية اليت تكيَّفت ابلفعل مع هذه الظ

ميكن  التطوريةويطّوِر البعوض سريعًا من مقاومته جلهود مكافحته، ولكن إجراءات التنظيم اليت تراعي العمليات 
. وهلذا فإن }5-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)أن تبطئ بشكل هائل من هذا التطور غري املرغوب 

 الشواغلكثري من الشواغل السياساتية. وميكن لفهم التطور املعاصر والتعامل معه أن يعاجل التطور املعاصر مهم ل
ومقاومة الشعاب املرجانية يف مواجهة حتمض احمليطات، ونوعية املياه،  ،اهلامة اليت حتيط مبسائل التلقيح والتشتت

وستكون اإلجراءات احملددة  لكنه �قص).(مسلَّم به وتنظيم مكافحة اآلفات، وإنتاج األغذية، وخيارات املستقبل 
لذلك تقييمًا دقيقًا لإلمكا�ت والعواقب التطورية. ورمبا كانت تستدعي بكل حالة بذاهتا و  عادةاملتخذة متصلة 

االسرتاتيجية األفضل يف كثري من احلاالت هي االكتفاء ابإلبقاء على قدرة اجملموعات الطبيعية على االستجابة 
 بدًال من االستجابة عن طريق التالعب البشري املباشر ابلتطور. -قدراهتا الذاتية بصورة تطورية ب

 احملركات املباشرة وغري املباشرة تسارعت خالل السنوات اخلمسني األخرية -ابء 
يستخرج البشر اليوم املزيد من املواد من األرض وينتجون نفا�ت أكثر من أي وقت مضى.  -10
الصعيد العاملي، ميثل تغريُّ استخدام األراضي احملرك املباشر الذي ميارس أكرب أتثري وعلى  .خالف عليه) (ال

االستغالل املباشر لألمساك واملأكوالت  يسببنسيب على الُنظم اإليكولوجية الربية ويف املياه العذبة، يف حني 
. ويؤدي }2-6-2-2{) 2(الشكل م ق س  (ال خالف عليه)البحرية أكرب أتثري نسيب يف احمليطات 

(مسلَّم به لكنه  ولكن هذا التأثري يتسارعاملناخ والتلوث واألنواع الدخيلة املغرية إىل أتثري نسيب أقل،  تغريُّ 
. ورغم تباين سرعة التوسع الزراعي يف الُنظم اإليكولوجية السليمة }2-4، -2-3، 2-6-2-2{�قص) 

قدان الُنظم اإليكولوجية السليمة حدث أساسًا يف املناطق املدارية اليت توجد من بلد آلخر فإن ف }2-1-13{
مليون هكتار من الغاابت  100فيها أعلى مستو�ت التنوع البيولوجي على وجه األرض (على سبيل املثال، 

كا الالتينية )، وكان ذلك أساسًا بسبب تربية املاشية يف مزارع يف أمري2000إىل  1980املدارية يف الفرتة من 
يف املائة مزارع لزيت  80هكتار، منها  ماليني 7.5مليون هكتار) واملزارع يف جنوب شرق آسيا (حنو  42(حنو 

، مع مالحظة أن املزارع ميكن أيضاً أن تزيد جمموع مساحة الغاابت. }13-1-2{ بني أسباب أخرىالنخيل)، 
. ومن �حية 1992ويف سياق االستغالل املباشر لألراضي زادت املناطق احلضرية أبكثر من الضعف منذ عام 

. }2-1-2{ كل عام  من املوارد املتجددة وغري املتجددة )9(بليون طن 60قرابة  ُيستخرجاالستغالل املباشر، 
، مع منو السكان منواً كبريًا بينما ارتفع متوسط استهالك الفرد 1980وقد تضاعف هذا اجملموع تقريبًا منذ عام 

يف املائة منذ عام  15ومواد البناء) بنسبة  املعدنية من املواد (مثل النبااتت واحليوا�ت والوقود األحفوري والركازات
. وتولَّد عن هذا النشاط أتثريات غري }14-1-2و 11-1-2و 6-1-2{ (مسلَّم به لكنه �قص) 1980

، مما }12-1-2، 11-1-2{، تضاعفت انبعااثت غازات االحتباس احلراري 1980مسبوقة: فمنذ عام 
 ازداد، يف حني }12-1-2{درجة مئوية على األقل  0.7أدى إىل ارتفاع مستوى درجات احلرارة العاملية مبقدار 

يف املائة  80. ويعاد تصريف أكثر من }15-1-2{مبقدار عشرة أضعاف تيكية تلوث احمليطات ابملواد البالس

                                                      
 رتية.املطنان هي لأل“ األطنان”مجيع اإلشارات إىل   )9(
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مليون  400-300من مياه الصرف الصحي على الصعيد العاملي يف البيئة دون معاجلتها، بينما جيري تصريف 
مياه العامل  طن سنوً� من املعادن الثقيلة واملذيبات واحلمأة السامة وغريها من النفا�ت من املرافق الصناعية يف

لُنظم ودخوهلا ل. وميكن أن يؤدي استخدام األمسدة املفرط أو غري املالئم إىل تسرهبا من احلقول }2-1-15{
منطقة تعاين من نقص األكسجني  400ن ذلك أكثر من اإليكولوجية يف املياه العذبة واملناطق الساحلية، ونتج ع

ويف بعض البلدان  }15-1-2{ 2008منذ عام مربع  كيلومرت  245 000 تزيد علىأثرت على مساحة 
اجلزرية، تؤثر األنواع الدخيلة املغرية أتثريًا هائًال على التنوع البيولوجي، حيث متثل األنواع اليت مت إدخاهلا حمركاً 

 رئيسياً حلاالت االنقراض.
، اليت ترتبط مجيعاً بتلوث والتوسع احلضريينشأ تغريُّ استخدام األراضي أساساً عن الزراعة واحلراجة  -11

وُيكرَّس أكثر من ثلث مساحة اليابسة يف العامل وقرابة ثالثة أرابع موارد املياه العذبة إلنتاج اهلواء واملاء والرتبة. 
يف املائة من جمموع األراضي  12تاج احملاصيل على قرابة . وجيري إن}11-1-2{احملاصيل أو لإلنتاج احليواين 

 70يف املائة من جمموع األراضي اخلالية من اجلليد و 25احلالية اخلالية من اجلليد. أما الرعي فيمارس على زهاء 
احلراري يف املائة من انبعااثت غازات االحتباس  25. و�يت قرابة }11-1-2{يف املائة تقريباً من األراضي اجلافة 

يف املائة من ذلك  75يف العامل من قطع األشجار وإنتاج احملاصيل والتسميد، وتساهم األغذية احليوانية بنسبة 
الرقم. وأّدت الزراعة املكثفة إىل ز�دات يف إنتاج الغذاء على حساب اإلسهامات التنظيمية وغري املادية اليت تقدمها 

هكتار) بقرابة  2فيدة آخذة يف التزايد. وتساهم احليازات الصغرية (أقل من الطبيعة، رغم أن املمارسات البيئية امل
يف املائة من إمدادات السعرات احلرارية العاملية من األغذية، وتستخدم  30يف املائة من إنتاج احملاصيل العاملي و 30

. وإذا انتقلنا }11-1-2{ثري هذه احليازات قرابة ربع األراضي الزراعية وحتافظ عادة على تنوع بيولوجي زراعي 
أّدت إىل ختفيض  2015و 1990إىل قطع األخشاب، جند أن إزالة الغاابت وحصاد األخشاب يف الفرتة بني 

مليون هكتار يف الغطاء الغايب الطبيعي، يف حني أن مساحة الغاابت املزروعة زادت مبقدار  290 إمجايل قدره
اد الصناعي من األخشاب املستديرة يف بعض البلدان . وينخفض احلص}11-1-2{ماليني هكتار  110

. وتوفِّر احملاصيل غري القانونية من األخشاب }11-1-2{املتقدمة ولكنه يرتفع يف املتوسط يف البلدان النامية 
يف املائة يف بعض  50يف املائة من األخشاب يف العامل، وتصل هذه النسبة إىل  15-10والتجارة املتصلة هبا 

التعدين جبميع  وازداد، وهو ما يضر إبيرادات املالك احلكوميني وُسبل عيش الفقراء يف املناطق الريفية. املناطق
يف املائة من أراضي الكوكب،  1أشكاله على األراضي ز�دة هائلة، ورغم أن التعدين ال يزال يستخدم أقل من 

على نوعية يؤثر انبعاث امللواثت عالية السمية، و  إال أنه يؤدي إىل آاثر سلبية كبرية على التنوع البيولوجي وإىل
يف املائة من الدخل  60. وُتساهم املنتجات التعدينية أبكثر من }11-1-2{املياه وتوزيعها وعلى صحة البشر 

بلداً، وتقع املواقع القانونية  171موقع تعديين كبري احلجم يف  17 000. وهناك قرابة بلداً  81احمللي اإلمجايل يف 
أغلبها حتت إدارة شركات دولية ولكن هناك أيضًا أنشطة تعدينية صغرية احلجم وغري قانونية على مساحات  يف

 .}11-1-2{النوعان يف أماكن هتم التنوع البيولوجي  واسعة يصعب تعقبها، وكثرياً ما يوجد هذان
وجي (األنواع املستهدفة، ويف الُنظم البحرية، كان لصيد األمساك التأثري األهم على التنوع البيول -12

(ال خالف واألنواع غري املستهدفة واملوائل) يف السنوات اخلمسني املاضية إىل جانب حمركات هامة أخرى 
). وقد أمكن استدامة املصيد العاملي من األمساك 2(الشكل م ق س  }2-6-2-2، 11-1-2{ عليه)

. وجيري }1-2-3{ (ال خالف عليه)بفضل توسيع نطاق الصيد جغرافيًا والذهاب إىل مناطق املياه األعمق 
)، مبا 2015يف املائة يف عام  33صيد نسبة متزايدة من األرصدة السمكية البحرية مبستو�ت أكثر من الالزم (

يف املائة بشكل مستدام إىل  60ذلك أرصدة األنواع ذات األمهية االقتصادية، يف حني جيري صيد ما نسبته  يف
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. }1-3اإلطار { (ال خالف عليه)يف املائة فقط مبستوى أقل من املستوى املستدام  7أقصى حد، وجيري صيد 
يف  55، ما ال يقل عن }11-1-2{ويغطي الصيد الصناعي، الذي يرتكز يف عدد قليل من البلدان والشركات 

املائة من احمليطات، ويرتكز معظمه يف مشال شرق احمليط األطلسي، ومشال غرب احمليط اهلادئ ومناطق التيارات 
د األمساك ائ. ومتثَّل مص}11-1-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)املائية الصاعدة قبالة أمريكا اجلنوبية وغرب أفريقيا 

مليون شخص)،  30األمساك التجاري (أكثر من  العاملني يف صيديف املائة من  90 الصغرية احلجم أكثر من
صيد األمساك غري القانوين أو  شكَّل، 2011. ويف عام (مسلَّم به لكنه �قص)وقرابة نصف كمية املصيد العاملي 

 .}11-1-2{ به لكنه �قص) (مسلَّمغري املبلَّغ عنه أو غري املنظم ثلث املصيد املبلَّغ عنه على الصعيد العاملي 
هيئات املصائد اإلقليمية مبادئ التنمية املستدامة. وعلى سبيل املثال، اعتمد أكثر من  تعتمد، 1992ومنذ عام 

، 1995عضواً من أعضاء منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد يف عام  170
لتدابري اليت ا بشأنواحدة إىل أطراف االتفاق وة بلدًا ومنظمة عض 52 ، انضم2018نيسان/أبريل  1وحىت 

من أجل التصدي  ، وذلكتتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
 }3-3، اإلطار 3{، وتقليل الصيد العرضي }11-1-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)الستنزاف املصائد البحرية 

وختفيض الضرر الذي يلحق بقاع البحار والشعاب املرجانية. وابإلضافة إىل ذلك، أخذت جمموعة مناطق احملمية 
 .}16-7-2-2، 1-11-1-2{ (ال خالف عليه)البحرية الثابتة تتزايد اتساعاً 

ات الكثرية يف استخدامات احملرِّك املباشر الذي ميارس اثين أعلى أتثري نسو -13 يب على احمليطات هو التغريُّ
املوائل  تعرضت. وقد }2-6-2-2{) 2(الشكل م ق س  (ال خالف عليه)البحر واألراضي الساحلية 

، مبا يف ذلك مصبات األ�ار ومناطق الدلتا ذات األمهية احلامسة لألحياء البحرية واالقتصادات اإلقليمية، الساحلية
السواحل وتربية األحياء املائية يف البحار املفتوحة،  التطوير العمراين يف(جراء تغريُّ استخدام البحار من  لضرر شديد

وتربية األحياء البحرية، والصيد بشباك اجلر على قاع البحر) وتغريُّ استخدام األراضي (تسوية األراضي على 
 تلوث األ�ار). وأصبح التلوث الناجم عن الساحل والزحف احلضري العشوائي على طول الساحل، ابإلضافة إىل

مصادر برية ابلفعل حمركاً رئيسياً للتغريُّ البيئي السليب. وقد اتسع التعدين يف احمليطات، حىت وإن كان قليًال نسبياً، 
يف املائة يف  60بلداً يف أحناء العامل ( 53والغاز يف البحار يف  منشأة للنفط 6 500إىل ليصل  1981منذ عام 

) ويرجح أن يتسع ليصل إىل منطقيت القطب الشمايل والقطب اجلنويب مع ذوابن 2003خليج املكسيك يف عام 
. ويؤثر حتمض احمليطات الناجم عن ارتفاع مستو�ت اثين أكسيد الكربون إىل حد كبري }11-1-2{اجلليد 

املنطقة شبه القطبية ابحمليط اهلادئ على املياه الضحلة مع معا�ة الُنظم اإليكولوجية وأتثرها بصورة خاصة يف 
وغرب احمليط املتجمد الشمايل. وتدخل اجلسيمات البالستيكية الدقيقة واجلسيمات البالستيكية النانوية يف 

. وحتتوي املياه الساحلية على أعلى مستو�ت }3-15-1-2{الشبكات الغذائية بطرق غري مفهومة بوضوح 
ة من النفا�ت الصناعية والصرف الزراعي، مما يتسبب يف تسميم احلصاد السمكي الفلزات وامللواثت العضوية الثابت

الساحلي. وتشمل اآلاثر الشديدة الوطأة النامجة عن تركيزات املغذ�ت الزائدة يف بعض املواقع إحداث الضرر 
ت واجلو أن الضرر من ابألمساك والكائنات احلّية يف قاع البحار. وتعين ديناميات نقل امللواثت عن طريق احمليطا

املدخالت البالستيكية، وامللواثت العضوية الثابتة، والفلزات الثقيلة، وحتمض احمليطات، ُيشاهد يف مجيع أحناء 
 العامل، مبا يف ذلك اآلاثر النامجة على صحة اإلنسان.

شكَّل خطرًا متزايداً يؤثر تغريُّ املناخ ابلفعل على الطبيعة، من اجلينات إىل الُنظم اإليكولوجية. ويُ  -14
-1-2، 12-1-2{(ال خالف عليه) بسبب تسارع وترية التغريُّ وتفاعالته مع احملركات املباشرة األخرى 

ات يف الظواهر األحيائية املومسية وتغريُّ تظهر بوضوح . و }2-2-6-2، 18 التحوالت يف توزيع األنواع والتغريُّ
ات يف تركيبة جتمعات األنواع أو هيكل الُنظم اإليكولوجية ووظيفتها  -5-2-2{الديناميات السكانية، والتغريُّ
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(ال خالف فيها يف الُنظم البحرية والربية ونُظم املياه العذبة وتتسارع  }2-2-6-2، 2-2-5-2-3، 3-2
يف املائة)، ابستثناء اخلفافيش، وربع  47. ورمبا كان قرابة نصف الثدييات الربية املهدَّدة (}2-3-2-2{ عليه)

يف املائة) قد أتثر أتثراً سلبياً بتغريُّ املناخ يف جانب على األقل من توزيعها (تشري حالة الطيور  23الطيور املهددة (
(مسلَّم به  إىل وجود آاثر تغريُّ املناخ يف اجتاهات أعدادها منذ مثانينيات القرن املاضي) يف أمريكا الشمالية وأورواب

. وهناك نُظم إيكولوجية، مثل التندرا والتايغا ومناطق مثل غرينالند، مل تتأثر كثرياً }2-6-2-2{ لكنه �قص)
. }5-7-2-2{ (ال خالف عليه) املناخ ابإلنسان بصورة مباشرة، ولكنها تعاين اآلن بشكل متزايد من آاثر تغريُّ 

راض احمللية يف العشائر (ال خالف عليه) ــــاض الكبري وحاالت االنقــــــاالت االخنفــــوتنتشر على نطاق واسع ح
. ويشري ذلك إىل أن أنواعاً كثرية ال تستطيع أن تواكب مسرية تغريُّ املناخ السريعة على الصعيد }2-2-6-2{

ن خالل عمليات تطورية أو عمليات سلوكية، وأن استمرار وجودها سيتوقف أيضًا على مدى احمللي، سواء م
-2-2{ (ال خالف عليه)متكنها من االنتشار وتتبع الظروف املناخية املالئمة واحلفاظ على قدرهتا على التطور 

ات آاثرًا هامة على عدد من القطاعات االقتصاد. وحيدث ك}5-2-5 ية اهلامة وآاثرًا متتالية ثري من هذه التغريُّ
على العناصر األخرى يف التنوع البيولوجي. وستكون الدول اجلزرية، وخاصة الدول املوجودة يف منطقة شرق آسيا 

مرت) وفق التوقعات اليت تشري إليها مجيع سيناريوهات  1واحمليط اهلادئ، أكثر عرضة الرتفاع مستوى سطح البحر (
-2، 1-7-1-1-2{مليون شخص  40سيؤدي إىل تشرد قرابة  األمر الذي، }1-7-1-1-2{تغريُّ املناخ 

2-7-1-8{. 
غري من احملركات الدميغرافية واالقتصادية  ةيرتكز االستعمال غري املستدام ملوارد األرض على جمموع -15

خالف  (الالتجارة  عن طريقمبا يف ذلك اليت تتزايد اتساعاً، وتتفاعل ابإلضافة إىل ذلك بطرق معقدة، املباشرة 
يتوزعون  نسمة باليني 7.6إىل  3.7من  1970وقد تزايد عدد سكان العامل منذ عام  .}6-1-2{ عليه)

بصورة غري متساوية على البلدان واملناطق، وهو ما ينطوي على آاثر قوية تؤدي إىل تدهور الطبيعة. وارتفع معدل 
 فيما بنياالستهالك للفرد، وهو أيضًا غري متساٍو، مع وجود تباينات واسعة يف أساليب احلياة والتمتع ابملوارد 

شئة على الطبيعة اليت تتوزَّع عامليًا من خالل التجارة. وارتفع جمموع املناطق وداخلها، ابإلضافة إىل اآلاثر النا
اإلنتاج احمللي اإلمجايل مبقدار أربعة أضعاف ويرتفع بدرجة أسرع يف البلدان املتقدمة عنه يف أقل البلدان منواً. ويواجه 

املائة من سكان العامل يف  40مليون شخص انعدام األمن الغذائي يف آسيا وأفريقيا، يف حني أن  821قرابة 
األعباء الصحية اليت تستند إىل البيئة، وبوجه عام تنتشر يفتقرون إىل ُسبل الوصول إىل مياه الشرب النظيفة واآلمنة. 

 .}5-1-1-2، 2-1-2{يف أقل البلدان منواً  بشكل أكربمثل تلوث اهلواء واملاء، 
خالف  (الواسعة من العامل أمام هتديدات جديدة وبسبب التوسع يف البنية التحتية، جيري فتح مناطق  -16

مليون كيلومرت حبلول  25قدار يف العامل مباملمهَّدة توقع أن يزيد الطول اإلمجايل للطرق يو . }11-1-2{ عليه)
، مع تنفيذ تسعة أعشار من مجيع عمليات بناء الطرق يف أقل البلدان منوًا والبلدان النامية. وازداد 2050عام 

 15كبري (أعلى من   سد 50 000حوايل  اآلنويوجد عدد السدود ز�دة سريعة يف السنوات اخلمسني املاضية. 
. وميكن أن }11-1-2{) يف أحناء العامل 2م 100 أوهكتار  0.01ثر من مليون خزان (أك 17مرتاً) وقرابة 

ينطوي توسع الطرق واملدن والسدود الكهرمائية وخطوط أ�بيب النفط والغاز على تكاليف بيئية واجتماعية عالية، 
وتشرد السكان، االستيالء على األراضي، حاالت ئل، وفقدان التنوع البيولوجي، و اتشمل إزالة الغاابت، وتفتت املو 

. ومع (مسلَّم به لكنه �قص)ما يؤثر على الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  ومنهاواالضطراب االجتماعي، 
واالبتكار  ذلك، فإن البنية التحتية ميكن أن جتلب معها آاثراً اقتصادية إجيابية بل ومكاسب بيئية استناداً إىل الكفاءة

. }11-1-2{ (ال خالف عليه)كان االستثمارات وطريقة تنفيذها وإدارهتا ، حسب موالتوسع احلضريواهلجرة 
 فهم هذا التباين بني اآلاثر.من املهم للغاية و 
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وحدث منو هائل يف نقل السلع واألشخاص ملسافات طويلة، مبا يف ذلك ألغراض السياحة، يف  -17
(مسلَّم به لكنه ى الطبيعة عمومًا السنوات العشرين املاضية، مع ما ترتب على ذلك من عواقب سلبية عل

مبقدار ثالثة أضعاف من البلدان  األشخاص جواً وحبراً، مبا يف ذلك ازد�د السفرأدى توسع نقل السلع و و  �قص).
النامية ابلتحديد، إىل ز�دة التلوث ونتج عنه ز�دة هائلة يف تواجد األنواع الدخيلة املغرية من البلدان املتقدمة و 

عن  النامجةارتفعت البصمة الكربونية  2013و 2009. ويف الفرتة بني عامي }15-1-2{ خالف عليه) (ال
يف املائة من  8اً، تنشأ جيغا طن من اثين أكسيد الكربون، وعموم 4.5يف املائة لتصل إىل  40السياحة بنسبة 

. }15-1-2، 11-1-2{انبعااثت غازات االحتباس احلراري عن النقل واستهالك األغذية املتصلني ابلسياحة 
ذلك آاثر خمتلطة على الطبيعة وترتب على ارتفع الطلب على السياحة القائمة على الطبيعة أو السياحة البيئية، و 

إمكا�ت اإلسهام يف احلفظ احمللي، وخاصة عند القيام هبذه األنشطة على واجملتمعات احمللية؛ مبا يف ذلك بعض 
 .}11-1-2{نطاق صغري 

قرارات االستهالك واإلنتاج واحلوكمة على  ات، مع تزايد أتثري ويتزايد ترابط املناطق النائية من العامل -18
مكاسب اقتصادية إمجالية،  نتج عنهاألمر الذي تاملواد والنفا�ت والطاقة وتدفق املعلومات يف بلدان أخرى، 

(الشكل  (مسلَّم به لكنه �قص)قد يرتبط ابلنزاعات.  ممايف الوقت نفسه التكاليف االقتصادية والبيئية،  وينقل
-1-2{البلدان املتقدمة والبلدان النامية السريعة النمو ف) ومع ارتفاع نصيب الفرد من االستهالك، 4 -م ق س

إىل تقليل استهالك املياه وتدهور تعمد مع دعمها أحياً� لكفاءة اإلنتاج ألغراض التصدير،  ،}2-1-6، 2
وذلك ابسترياد احملاصيل واملوارد األخرى من البلدان  }11-1-2، 6-1-2{الغاابت على الصعيد الوطين 

واإلسهامات اليت عة . ونتيجة لذلك، تشهد هذه البلدان األخرية تدهورًا يف الطبي}6-1-2{النامية أساسًا 
ئل، واملناخ، ونوعية اهلواء واملاء) خبالف ما يتم تصديره من األغذية واأللياف ومنتجات البشر (املو تقدمها ل

). وقد يكون الوصول األقل واملتناقص وغري املتساوي إىل إسهامات 5و 1 -األخشاب (انظر الشكلني م ق س
(مسلَّم اخل البلدان وفيما بينها يف إطار تفاعل معقد مع عوامل أخرى الطبيعة املقدمة إىل البشر مصدرًا للنزاع د

. وقد عانت أقل البلدان منواً، وهي يف كثري من احلاالت بلدان غنية وأكثر اعتمادًا على املوارد به لكنه �قص)
النمو  النزاع واخنفاض حاالت الطبيعية، من أكرب قدر من تدهور األراضي، وعانت أيضًا من عدد أكرب من

. وعندما }4-1-2، 2-1-2{عدة ماليني من األشخاص ل ةالبيئي اهلجرة اخلارجيةاالقتصادي، وسامهت يف 
تتعرض الشعوب األصلية أو اجملتمعات احمللية للطرد أو التهديد ابلطرد من أراضيها، مبا يف ذلك بسبب التعدين 

وهو نزاع حيدث كثرياً بني  -ن أن يؤجج النزاع أو قطع األشجار الصناعي ألغراض التصدير، فإن ذلك أيضاً ميك
أطراف فاعلة ذات مستو�ت خمتلفة من القوة، ألن حفنة من األطراف تستطيع اليوم أن متارس السيطرة على 

، ويف }6-1-2{حصص كبرية يف أي سوق وعلى أي أصل رأمسايل بدرجة تنافس هبا سيطرة معظم البلدان 
الضريبية على دعم معظم السفن املتورطة يف الصيد غري جَّهة من خالل املالذات الوقت نفسه، تعمل األموال املو 

نزاع يف أحناء العامل حول الوقود  2 500القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ويشتعل يف الوقت احلاضر أكثر من 
 2002ة بني �شط بيئي وصحفي يف الفرت  1 000األحفوري واملياه والغذاء واألرض، وقد قتل ما ال يقل عن 

 .}18-1-2، 11-1-2{ 2013و
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بني البشر  التاملتعلقة مبؤشرات رئيسية خمتارة للتفاع 1970مسارات التنمية منذ عام  -4الشكل 

 اتتباين على الطبيعة، مع وجودآاثره ز�دة كبرية يف نطاق النمو االقتصادي العاملي و ُتظهر والبيئة، و 
يف الفئات الواردة البلدان حسب تصنف و  النامية وأقل البلدان منوًا.و عرب البلدان املتقدمة  ةابرز قوية 

 احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل الصادر عن األمم املتحدة”منشور 
)https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2019/( .
 هذا النمو منأضعاف ابألسعار احلقيقية، وكان معظم  ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل عامليًا مبقدار أربعةو 

نصيب البلدان املتقدمة والبلدان النامية (ألف). وبلغ استخراج الكتلة األحيائية احلّية (مثل احملاصيل واألمساك) 
لى مستو�ته يف البلدان النامية ويشهد تزايدًا سريعًا (ابء). ألغراض االستهالك احمللي وللتصدير أع لتلبية الطلب

 ومع ذلك فإن االستهالك املادي للفرد داخل كل بلد (من الواردات واإلنتاج احمللي) هو األعلى يف البلدان
 لىأعاملتقدمة (جيم). وتتزايد احلماية الشاملة ملناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، وتشهد البلدان املتقدمة 

حتد�ت التلوث أن درجة من هذه احلماية (دال) ويبلغ تلوث اهلواء ذروته يف أقل البلدان منواً (هاء)، يف حني 
 من املصادر غري الثابتة نتيجة استخدام األمسدة هو األعلى يف البلدان النامية (واو). مصادر البيا�ت: (ألف

، www.keybiodiversityareas.org؛ دال: www.materialflows.net؛ ابء وجيم: www.data.worldbank.orgوهاء وواو: 
www.protectedplanet.net. 

وحتركت احلوكمة ببطء على مستو�ت كثرية ملواصلة وحتسني إدماج قيم إسهامات الطبيعة املقدَّمة  -19
إىل البشر يف السياسات واحلوافز. ومع ذلك استمرت اإلعا�ت ذات اآلاثر الضارة على الطبيعة يف أحناء 

على لبشر لالطبيعة  ماتإسهادماج اجملتمع لقيمة وسينطوي إ. }4-6، 5، 3، 1-2{ (ال خالف عليه)العامل 
عندما يعتمد اجملتمع املدين السياسات املرغوبة  ذلك مثالً اخلاصة، و  سالسل التوريدحلوكمة حىت داخل يف احتوالت 

ويساعد على تقدمي املكافآت عليها، أو عندما متنع الدول الوصول إىل األسواق بسبب ممارسات غري مرغوبة 

  

http://www.data.worldbank.or/
http://www.materialflows.net/
http://www.keybiodiversityareas.org/
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احلوكمة احمللية الناجحة، اليت يدعمها االعرتاف ابحلقوق احمللية، على  . ويف كثري من األحيان تعمل}2-1-7{
. وعملت }8-1-2{دماج املعرفة بطريقة إسهام الطبيعة يف رفاه البشر من أجل حفز هذه األمناط السلوكية إ

تطبيق على الوكاالت الوطنية أيضًا على دعم اسرتاتيجيات إدارة األراضي اليت تتسم بدرجة أكرب من االستدامة و 
 بشأن، وعملت على التنسيق مع الدول األخرى }2-9-1-2{لوائح تنظيمية، بني تدابري سياساتية أخرى 

األدوات االقتصادية تشمل . و }10-1-2{االتفاقات العاملية للحفاظ على إسهامات الطبيعة املقدمة إىل البشر 
ئتما�ت املدعومة واخلصومات الضريبية وأسعار السلع اليت ميكن أن تضر ابلطبيعة اإلعا�ت والتحويالت املالية واال

هذه األدوات على اإلنتاج غري تشجع في التكاليف البيئية واالجتماعية. و ختاألساسية والسلع الصناعية اليت 
ابلتايل أن تشجع على إزالة الغاابت واإلفراط يف الصيد والزحف احلضري العشوائي واهلدر يف ميكنها املستدام، و 

بليون  100، بلغ الدعم الزراعي الذي ينطوي على إمكانية اإلضرار ابلطبيعة 2015استهالك املياه. ويف عام 
اإلصالحات املتعلقة ابإلعا�ت  دوالر يف بلدان منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، رغم تطبيق بعض

-2{بيدات اآلفات وتعديل عدة ممارسات إمنائية اتبعية أخرى االستخدامات غري املستدامة ملمن أجل ختفيض 
بليون دوالر إىل تكاليف شاملة  345. وتؤدي إعا�ت الوقود األحفوري اليت تقدَّر مببلغ }6-4-5، 1-9-1

هور الناشئ يف إسهامات الطبيعة (ميثل الفحم حوايل نصف هذه التكاليف تريليون دوالر عند إضافة التد 5تبلغ 
). وعلى صعيد مصائد األمساك، رمبا }2-1-9-1-2{وميثل البرتول حوايل الثلث وميثل الغاز حوايل الُعشر 

اجلانب األكرب  إىل تدهور الطبيعة، بدورهاُتشكل اإلعا�ت املقدمة لز�دة القدرات واستمرارها، واليت كثرياً ما تؤدي 
 .}5-2-3-5{من باليني دوالرات الوال�ت املتحدة اليت انفقت على تدابري الدعم 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

مسامهات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف تعزيز وحفظ التنوع البيولوجي الربي واملدجن  -5الشكل 
احمللية إىل أساس حملي ولكنها تظهر املعارف األصلية و  معارف الشعوبالطبيعية. وتستند نُظم  واملساحات

ساهم جمموعة شديدة التنوع من وتُ  على الصعيد اإلقليمي وابلتايل تكتسب أمهية على الصعيد العاملي.
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العمليات الطبيعية “ إرفاق”املمارسات مسامهة فعالة وإجيابية يف التنوع البيولوجي الربي واملدجن من خالل 
ابألصول البشرية املنشأ (املعارف واملمارسات والتكنولوجيا). وكثريًا ما تدير الشعوب األصلية األراضي واملناطق 

إىل العامل خبصوصيتها الثقافية، مع تطبيق مبادئ ومؤشرات من قبيل صحة األراضي،  الساحلية وفقًا لنظرهتا
واالهتمام ابلبلد واملسؤولية املتبادلة. بيد أنه مع تغريُّ أساليب احلياة والقيم والضغوط اخلارجية يتزايد شيوع املمارسات 

الشكل الوارد أعاله التداخل العاملي . وتوضح الصورة يف منتصف )10(غري املستدامة يف بعض املناطق
أو تستخدمها أو تشغلها الشعوب األصلية تقليد�ً؛  )11(مساحات األراضي اليت متلكها أو تديرها )1 بني
) بقية املساحات الربية اليت تتسم مبستوى منخفض 3املساحات املصنَّفة رمسيًا ابعتبارها مساحات حممية؛  )2

). والدوائر والقطاعات )12(يف مؤشر البصمة البشرية 4 اكن اليت أتخذ عالمة <جدًا من التدخل البشري (األم
تخدمها أو تشغلها الشعوب أو تس )11(املتداخلة متناسبة يف مساحتها. ومساحات األراضي اليت متلكها أو تديرها

يف املائة من مجيع املساحات  35يف املائة من املساحة احملمية رمسياً، وحوايل  35األصلية تقليد�ً تتداخل مع قرابة 
الربية الباقية اليت تتسم مبستوى منخفض جدًا من التدخل البشري. واهلدف من املواضيع والصور يف الشكل هو 

ل وتنوع املسامهات التالية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف التنوع البيولوجي: توضيح، وليس متثيل، أشكا
(أ) تدجني وحفظ أصناف احملاصيل والفاكهة املكيَّفة حملياً (البطاطس، بريو)؛ (ب) سالالت احليوا�ت (حيوا�ت 

؛ (ج) إنشاء موائل غنية ابألنواع ونُظم إيكولوجية عالية التنوع يف }4-4-2-2{الركوب واألغنام، قريغيزستان) 
التعرف على النبااتت املفيدة وزراعتها  ؛ (د)}2-1-4-2-2{، أورواب الوسطى) التنبالثقافية (مروج  ساحاتامل

و(و) إدارة  ؛ (هـ)}3-4-2-2{يف نُظم إيكولوجية عالية التنوع (احلدائق احلرجية املتعددة األنواع، إندونيسيا) 
الطبيعية من أجل احلياة الربية ومن أجل ز�دة القدرة على الصمود ((هـ)  واملساحاتومراقبة األنواع الربية واملوائل 

؛ (ح) منع }4-2-3{؛ (ز) إصالح األراضي املتدهورة (النيجر) }6-5-4-2{أالسكا)  -اسرتاليا، (و) 
؛ (ط) توفري }7-4-2-2{هبا (حوض األمازون، الربازيل)  إزالة الغاابت يف أراضي الشعوب األصلية املعرتف

 مفاهيم بديلة للعالقات بني البشر والطبيعة (مشال أسرتاليا).
يوجد الكثري من التنوع البيولوجي الربي واملدجن يف العامل يف مناطق تديرها أو متلكها أو تستخدمها و  -20

-2-2{) 5 -(الشكل م ق س  (ال خالف عليه)دً� أو تشغلها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية تقلي
أن الطبيعة يف أراضي السكان األصليني مع . وعلى الرغم من اجلهود املبذولة على مجيع املستو�ت، و }4

تتدهور بسرعة أقل من أي مكان آخر إّال أن التنوع البيولوجي، وكذلك املعارف املرتبطة إبدارته، آخذ يف 
وعلى الرغم من التاريخ الطويل  .}3-5-2-2، 4-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص) رغم ذلك التدهور

الستخدامات املوارد ونزاعات احلفظ املتصلة ابلتوسع االستعماري ومصادرة األراضي ألغراض إقامة املنتزهات 
لية يف كثري من ، فقد ظلت الشعوب األصلية واجملتمعات احمل(ال خالف عليه) }2-3{االستخدامات األخرى 

الطبيعية الربية والبحرية بطرق مكيَّفة مع الظروف احمللية على مر األجيال. وظلت أساليب  مساحاهتااألحيان تدير 
العمليات “ إرفاق”اإلدارة هذه يف معظم األحيان متوافقة مع حفظ التنوع البيولوجي أو تدعمه بنشاط من خالل 

-، (الشكل م ق س }1-3-5-2-2، 4-2-2{ لَّم به لكنه �قص)(مسالطبيعية ابألصول البشرية املنشأ 
تقل عن ربع مساحة اليابسة تديرها أو متلكها أو تستخدمها أو تشغلها الشعوب األصلية  ) وهناك مساحة ال5

                                                      
 ,”Stephen Garnett et al., “A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservationانظر   )10(

Nature Sustainability, Vol. 1 (July 2018) pp. 369–374. 
الربية وتنميتها والعناية هبا تعرِّف مصادر هذه البيا�ت إدارة األراضي يف هذا السياق أب�ا عملية حتديد استخدام املوارد   )11(

على حنو يُليب االحتياجات الثقافية املادية وغري املادية، مبا يف ذلك أنشطة كسب الرزق مثل الصيد وصيد األمساك والقطاف وجين 
 املوارد والرعي والزراعة الصغرية النطاق والبستنة.

)12(  Venter, O. et al. Global terrestrial Human Footprint maps for 1993 and 2009. Sci. Data 3, sdata201667 (2016). 
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يف املائة من  35يف املائة من املساحة احملمية رمسياً، وقرابة  35. وهذه املناطق تشمل قرابة )13(تقليد�ً 
 (مسلَّم به لكنه �قص)مساحات األراضي املتبقية اليت تتسم مبستوى منخفض جدًا من التدخل البشري  جمموع

. وكانت مؤسسات احلفظ اجملتمعية ونُظم احلوكمة احمللية فعالة يف كثري من األحيان يف جتنب }2-2-5-3-1{
اليت أنشئت رمسيًا ابعتبارها مناطق حممية. املناطق  منئل، بل وكانت أكثر فعالية يف بعض األحيان افقدان املو 

الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  اليت قدمتهاوقد أبرزت دراسات عديدة اإلسهامات  (مسلَّم به لكنه �قص)
 (ال خالف عليه)يف احلد من إزالة الغاابت، وكذلك املبادرات اليت توضح أوجه التآزر بني هذه اآلليات املختلفة 

. ولكن أراضي الشعوب األصلية تتحول يف كثري من املناطق إىل جزر للتنوع البيولوجي }2-2-5-3، 6-3-2{
. ومن بني }3-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)والثقايف حتيطها مناطق تشهد فيها الطبيعة مزيداً من التدهور 

يف املائة منها اجتاهات  72، يُظهر املؤشرات احمللية اليت وضعتها واستخدمتها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
. وتشمل }2-3-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)سلبية يف الطبيعة اليت ترتكز عليها ُسبل العيش احمللية 

الذي يرجع يف جانب منه إىل تناقص األراضي بصورة قانونية وغري  -االجتاهات الرئيسية الرتاجع يف توفر املوارد 
وكذلك اخنفاض صحة وأعداد األنواع ذات األمهية الثقافية؛ واآلفات  -األصليني  قانونية، رغم توسع السكان

على حد  موائل الغاابت الطبيعية وأراضي الرعي فقداناجلديدة واألنواع الدخيلة املغرية مع تغريُّ املناخ؛ وحاالت 
عاملي أكثر تفصيالً لالجتاهات وضع مصنف جتميعي  ويتعرقل، وتدهور اإلنتاجية يف بقية الُنظم اإليكولوجية. سواء

ى مجع يف الطبيعة اليت الحظتها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية بسبب االفتقار إىل املؤسسات اليت تعمل عل
 .}2-2-2{جتميعها يف إطار ملخصات إقليمية وعاملية بيا�ت عن هذه املواقع مث 

واستخدامها على حنو مستدام وحتقيق االستدامة من خالل ال ميكن بلوغ أهداف حفظ الطبيعة  -جيم 
عرب  )14(وما بعده إّال خالل تغيريات حتويلية 2030املسارات احلالية، وال ميكن حتقيق أهداف عام 

 العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية
من أهداف آيتشي العشرين للتنوع أهداف  4ُأحرز تقدم جيد حنو حتقيق العناصر اليت تتكون منها  -21

. وُأحرز تقدم متوسط حنو 2020-2011البيولوجي يف إطار اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
أهداف أخرى ُأحرز تقدم ضعيف حنو حتقيق مجيع  6أهداف أخرى، ولكن يف حالة  7حتقيق بعض مكو�ت 

 م احملرز صوب حتقيق بعض عناصر األهداف الثالثة املتبقيةالعناصر. وال توجد معلومات كافية لتقييم التقد
مؤشراً  12وبشكل عام استمرت حالة الطبيعة يف الرتاجع (يُظهر  .}2-3{ (مسلَّم به لكنه �قص) أو كلها

 -م ق س (الشكل  }2-3{ (ال خالف عليه)مؤشرًا اجتاهات متزايدة السوء بدرجة كبرية)  16 أصلمن 
تقدم أكرب يف تنفيذ االستجاابت واإلجراءات السياساتية الرامية إىل حفظ الطبيعة  ُأحرز، 2015). وحبلول عام 6

(مسلَّم به للمحركات املؤثرة على الشعاب املرجانية والُنظم اإليكولوجية األخرى والضعيفة يف مواجهة تغريُّ املناخ 
ان التنوع البيولوجي البشرية املنشأ على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك . وتتزايد حمركات فقد}2-3{ لكنه �قص)

من أهداف آيتشي) والزراعة  5ئل نتيجة تغريُّ استخدام األراضي وتغريُّ استخدام البحر (ويعاجلها اهلدف افقدان املو 
مساك غري املستدام من أهداف آيتشي) وصيد األ 7وتربية األحياء املائية واحلراجة بصورة غري مستدامة (اهلدف 

من  9من أهداف آيتشي) واألنواع الدخيلة املغرية (اهلدف  8من أهداف آيتشي) والتلوث (اهلدف  6(اهلدف 
 .}2-3{مسلم به لكنه �قص) أهداف آيتشي) وذلك على الرغم من اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف آيتشي (

                                                      
تعرِّف مصادر هذه البيا�ت إدارة األراضي يف هذا السياق أب�ا عملية حتديد استخدام املوارد الربية وتنميتها والعناية هبا   )13(

على حنو يُليب االحتياجات الثقافية املادية وغري املادية، مبا يف ذلك أنشطة كسب الرزق مثل الصيد وصيد األمساك والقطاف وجين 
 زراعة الصغرية النطاق والبستنة.املوارد والرعي وال

النظام كله عرب العوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك النماذج واألهداف جذرية تشمل  إعادة تنظيم  )14(
 والقيم.
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 .2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة (أ)  اخلطة 

تستند درجات التقييم إىل حتليل كمي للمؤشرات،  موجز التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف آيتشي. -6الشكل 
والتقارير الوطنية اخلامسة املقدمة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واملعلومات املتوفرة  للمؤلفاتواستعراض منهجي 

للتقدم احملرز “ جيد”ووضعت درجة  .2020النوا� املعلنة للبلدان لتنفيذ اإلجراءات اإلضافية حبلول عام  عن
حنو عناصر األهداف (اجتاهات إجيابية كبرية على الصعيد العاملي فيما يتصل مبعظم جوانب العنصر)؛ ودرجة 
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، أو قد تكون هناك اجتاهات إجيابية كبرية كافياً   ليس(االجتاه العاملي العام إجيايب ولكنه ليس كبرياً أو “ متوسط”
يف بعض جوانب العنصر وال يوجد سوى تقدم ضئيل أو ال يوجد أي تقدم يف جوانب أخرى؛ أو قد تكون 

(إحراز “ ضعيف”االجتاهات إجيابية يف بعض املناطق اجلغرافية ولكنها ليست إجيابية يف مناطق أخرى)؛ ودرجة 
تقدم على اإلطالق حنو حتقيق العنصر أو االبتعاد عنه؛ وقد يُظهر االجتاه العاملي العام  تقدم ضئيل أو عدم إحراز

جناحات حملية أو وطنية وجناحات يف حاالت حمددة واجتاهات إجيابية يف حتقيق تقدمًا ضئيًال أو سلبياً)، رغم 
 (ال توجد معلومات كافية لتسجيل التقدم).“ غري معروف”بعض اجلوانب، أو 

وجنحت إجراءات احلفظ يف منع انقراض بعض األنواع، وتشمل هذه اإلجراءات إنشاء املناطق  -22
احملمية، وجهود إدارة االستخدام غري املستدام والتصدي للقنص غري القانوين لألنواع والتجارة غري القانونية 

االستثمار يف أعمال  أدى، وعلى سبيل املثال .(مسلَّم به لكنه �قص)فيها، ونقل واستئصال األنواع املغرية 
بلدان  109إىل تقليل خماطر انقراض الثدييات والطيور يف  2008و 1996احلفظ يف أثناء الفرتة بني عامي 

يف املائة يف املتوسط لكل بلد، يف حني أن معدل اخنفاض خطر انقراض الطيور والثدييات والربمائيات  29بنسبة 
 يف املائة على األقل بدون إجراءات احلفظ اليت طُبقت يف العقود األخرية. وابملثل 20بنسبة كان سريتفع عن ذلك 

يرجح أن ستة أنواع على األقل من ذوات الظلف (مثل املها العربية وخيل برزوالسكي)  وبدون تطبيق تدابري احلفظ
على األقل من الطيور  107 أن . وتشري التقديرات إىلفقطاألسر  يفيف الوقت احلايل أو تعيش  كانت ستنقرض

والثدييات والزواحف املهددة ابالنقراض إىل درجة كبرية (مثل ثعلب اجلزر وطيور العقعق وأبو احلناء يف سيشيل) 
. ورغم أن هذه احلاالت ال تزال قليلة وحمدودة }2-2-3{استفادت من القضاء على الثدييات املغرية يف اجلزر 

معدالت االنقراض اليت يتسبب  ختفيضأن اختاذ إجراءات سريعة ومناسبة جيعل من املمكن  أ�ا تبنيمكانيًَّا إّال 
توجد سوى بعض دراسات افرتاض  ال ولكن. }4، 4-2-5-2-2{ (مسلَّم به لكنه �قص)فيها اإلنسان 

غياب جهود  احلالة املضادة اليت تقيِّم كيف ستكون اجتاهات حالة الطبيعة أو اجتاهات الضغوط عليها خمتلفة يف
 .}2-3{ خالف عليه) (الاحلفظ 

من  عددإجناز يقوم عليه  أساساً مباشراً وخدمات الُنظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي ووظائف  ُميثل -23
، مبا فيها ما يتعلق ابملياه والصرف الصحي والعمل املناخي واحلياة حتت املاء واحلياة أهداف التنمية املستدامة

. وتؤدي }1-2-3-3{ (ال خالف عليه))، 15و 14و 13و 6(أهداف التنمية املستدامة  على األرض
أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلفقر واجلوع والصحة والرفاه  إجنازيف الطبيعة أيضًا دورًا هامًا ومعقدًا 

 }2-2-3-3{ (مسلَّم به لكنه �قص)) 11و 3و 2و 1املستدامة (أهداف التنمية املستدامة واملدن 
) وتوضح أمثلة عديدة هذا الرتابط بني الطبيعة وأهداف التنمية املستدامة. وعلى سبيل 7 -(الشكل م ق س 

املثال، قد تؤدي الطبيعة وإسهاماهتا دورًا هامًا يف احلد من القابلية للتأثر ابلظواهر املتطرفة املتصلة ابملناخ وغري 
الجتماعية والبيئية، على الرغم من أن األصول البشرية املنشأ تدخل ذلك من الصدمات والكوارث االقتصادية وا

دعم الطبيعة ألهداف صحية حمددة بني املناطق والُنظم يتفاوت . و (مسلَّم به لكنه �قص)يف هذا األمر أيضًا 
ية أو سلبية، اإليكولوجية، ويتأثر ابألصول البشرية املنشأ ويظل دون دراسات كافية. وميكن أن تكون العالقة إجياب

من هذه الوثيقة). وتدعم الطبيعة  2كما يف حالة بعض جوانب التنوع البيولوجي واألمراض املعدية (انظر الفقرة 
بصورة مباشرة ُسبل عيش الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وفقراء الريف واحلضر، ويتم ذلك إىل حد كبري من 

دات املتولدة عن التجارة يف اإلسهامات املادية مثل األغذية (انظر خالل االستهالك املباشر أو من خالل اإليرا
. وهذه اإلسهامات غري ممثلة عموماً بدرجة كافية يف (ال خالف عليه)من هذه الوثيقة) والطاقة  36و 2الفقرتني 

التعليم، واملساواة . وتتسم الطبيعة وإسهاماهتا أيضاً ابألمهية يف أهداف (مسلَّم به لكنه �قص)دراسات حتليل الفقر 
بني اجلنسني، وتقليل حاالت عدم املساواة، والنهوض ابلسالم والعدالة واملؤسسات القوية (أهداف التنمية 
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)، ولكن نقاط الرتكيز احلايل يف األهداف ذات الصلة وصياغتها حيجبان أو يغفالن 16و 10و 5و 4املستدامة 
 .�قص)(مسلَّم به لكنه عالقة هذه األهداف ابلطبيعة 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

لبشر اليت تدعم التقدم لالطبيعة  وإسهاماتموجز احلالة واالجتاهات األخرية يف جوانب الطبيعة  -7الشكل 
واألهداف املختارة هي األهداف اليت تتيح  حنو حتقيق أهداف خمتارة من أهداف التنمية املستدامة وغا�هتا.

لبشر من لفيها األدلة املوجودة حالياً وصياغة اهلدف إمكانية تقييم عواقب االجتاهات يف الطبيعة وإسهام الطبيعة 
تقييمًا لألدلة على الروابط بني الطبيعة وأهداف  3من الفصل  3-3�حية اتصاهلا إبحراز اهلدف. ويقدِّم الفرع 

وحتليل كمي للمؤشرات كلما  للمؤلفاتاملستدامة. وتستند درجات تقييم األهداف إىل تقييم منهجي  التنمية
(أي أن اهلدف حيتل مركزاً جيداً أو يتسم ابجتاهات إجيابية “ دعم كامل”أمكن. ومل حيصل أي هدف على تقدير 
أن “ دعم جزئي”دول. ويعين تقدير يف اجل“ دعم كامل”تقدير  يُدرجكبرية على الصعيد العاملي). وابلتايل مل 

احلالة العاملية الشاملة واالجتاهات تتسم ابإلجيابية، ولكنها ال تزال غري كبرية أو غري كافية؛ أو قد تكون هناك 
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اجتاهات إجيابية كبرية يف بعض اجلوانب ذات الصلة ولكن هناك اجتاهات سلبية يف جوانب أخرى؛ أو تعين أن 
إىل “ مرتاجعدعم ضعيف/”بعض املناطق اجلغرافية وسلبية يف مناطق أخرى. ويشري تقدير االجتاهات إجيابية يف 

أن العالقة بني “ عالقة غري مؤكدة”سوء احلالة أو وجود اجتاهات سلبية كبرية على صعيد عاملي. ويعين تقدير 
“ غري معروف”. ويشري تقدير الطبيعة و/أو إسهامات الطبيعة املقدمة إىل البشر وأحراز هذا اهلدف أمور غري مؤكدة

 إىل عدم وجود معلومات كافية لتسجيل تقدير احلالة واالجتاهات.
ستكون الغا�ت  للتنوع البيولوجي 2050أهداف التنمية املستدامة وحتقيق رؤية عام  من أجل إجناز -24

 (ال خالف عليه)عتبار آاثر تغريُّ املناخ يف اال وضعتأكثر فعالية على األرجح إذا  املستهدفة املستقبلية
إىل أن تغريُّ املناخ سيؤدي إىل ز�دة كبرية يف عدد األنواع  التوقعات. وعلى سبيل املثال، تشري }3-3، 3-2{

بظروف مناخية أكثر  تتمتعأو  انتشارهااملهددة ابالنقراض مع تناقص عدد األنواع اليت تعمل على توسيع نطاق 
 )(مسلَّم به لكنه �قصأو من ظروف أقل مالءمة  نطاقهامالءمة مقارنة بعدد األنواع اليت تعاين من انكماش 

أتثري تغريُّ املناخ على فعالية املناطق احملمية إعادة تقييم أهداف احلفظ، ويف الوقت يستدعي . و }3-2، 4-2{
(مسلَّم به لكنه أهدافها وإدارهتا تغريُّ املناخ يف نفسه، ال توجد يف الوقت احلاضر سوى مناطق حممية قليلة تراعي 

لقة ابلفقر والصحة واملياه واألمن الغذائي وغا�ت االستدامة ترابطًا . وترتابط أهداف التنمية املستدامة املتع�قص)
لبشر لوثيقًا من خالل آاثر حمركات مباشرة متعددة، مبا يف ذلك تغريُّ املناخ، على الطبيعة وإسهامات الطبيعة 

درجة أكرب على ، فإن التأكيد ب2020والنوعية اجليدة للحياة. ويف إطار عاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
قد يوفِّر سبيالً للمضي قدماً يف حتقيق غا�ت متعددة،  }7-3، 6-4{التفاعالت بني أهداف التنمية املستدامة 

أن تكون أهداف املستقبل أكثر فعالية إذا أخذت يف  ويتوقعحيث ميكن وضع التآزر (واملعاوضات) يف االعتبار. 
على التنوع البيولوجي، واإلجراءات املتخذة لتخفيف تغريُّ املناخ والتكيُّف االعتبار تغريُّ املناخ، مبا يف ذلك آاثره 

 .}7-3، 6-4{معه 
توقع أن تزداد اآلاثر الضارة لتغريُّ املناخ على التنوع البيولوجي مع ز�دة االحرتار، ولذلك فإن وي -25
ائد متعددة مشرتكة على الطبيعة أقل بكثري عن درجتني مئويتني سيعود بفو ضمن حدود االحرتار العاملي  إبقاء

وعلى اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر ونوعية احلياة؛ إّال أنه من املتوقع أن تؤثر تدابري التخفيف 
، 2-4{ (مسلَّم به لكنه �قص)املنفذة على اليابسة لتحقيق ذلك اهلدف أتثرياً كبريًا على التنوع البيولوجي 

تغريُّ املناخ الناجم عن فعل البشر  إبقاء. وتبني مسارات مجيع النماذج املناخية أن احلد }4-5، 4-4، 4-3
من درجتني مئويتني يتطلب ختفيضات فورية وسريعة يف انبعااثت غازات االحتباس احلراري بكثري أقل  ضمن حدود

ع أن تكون مساحات اليابسة أو االعتماد على إزالة اثين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي. ولكن من املتوق
الالزمة حملاصيل الطاقة األحيائية (مع احتجاز الكربون وختزينه أو بدو�ما) وزراعة الغاابت وإعادة زرع الغاابت من 

. والتنوع }3-5-4، 3-4-2-4{أجل بلوغ املعدالت املستهدفة المتصاص الكربون، مساحات كبرية جدًا 
غاابت وإعادة زراعتها على نطاق واسع يتوقفان إىل درجة كبرية على األماكن اليت البيولوجي واألثر البيئي لزراعة ال

. (مسلَّم به لكنه �قص)سيجري فيها ذلك (وجود غطاء نبايت سابق وحالة التدهور) وأنواع األشجار املزروعة 
 مبا يف ذلكللحفظ،  أن تتنافس مساحات حماصيل الطاقة األحيائية الكبرية مع املساحات املخصصة وابملثل يتوقع

. وبناًء على ذلك، فمن املتوقع أن تؤدي تدابري التخفيف املنفذة (مسلَّم به لكنه �قص)االستصالح، أو الزراعة 
على اليابسة على نطاق واسع إىل تعريض حتقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى اليت تعتمد على املوارد الربية 

ملقابل، ميكن أن تكون املنافع النامجة عن جتنب إزالة الغاابت أو احلد واب. }3-5-4{ خالف عليه) (الللخطر 
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ومن املتوقع أن تعود مبنافع مشرتكة على اجملتمعات احمللية  (ال خالف عليه)من إزالتها منافع كبرية للتنوع البيولوجي 
 .}3-4-2-4{ (مسلَّم به لكنه �قص)

إىل استمرار اخنفاض التنوع البيولوجي وتنظيم إسهامات الطبيعة للبشر يف غالبية  التوقعاتُتشري  -26
ات العاملية على مدى العقود املقبلة،  أن يزداد العرض والطلب على اإلسهامات  بينما يتوقعسيناريوهات التغريُّ

الف والطاقة األحيائية) (الغذاء واألع حاليةاليت تتمتع بقيمة سوقية و لبشر اليت تقدمها الطبيعة لاملادية 
). وتنشأ هذه التغريات عن 8 -(انظر على سبيل املثال الشكل م ق س  }3-4، 2-4{ خالف عليه) ال(

لتغريُّ  املتوقعةاستمرار ز�دة عدد السكان وز�دة القوة الشرائية وز�دة االستهالك للفرد. وغالبًا ما تكون اآلاثر 
تنوع البيولوجي الربي ويف املياه العذبة آاثراً سلبية وهي تتزايد مع درجة االحرتار املناخ وتغريُّ استخدام األراضي وال

العاملي وتغريُّ استخدام األراضي، وتلقي بتأثريها على التنوع البيولوجي البحري من خالل ز�دة نسب املغذ�ت 
. ومثًال، }4-2-4، 3-2-4، 2-3-2-2-4{ (ال خالف عليه)وتناقص األكسجني يف املياه الساحلية 

يف املائة عند  5 تبلغاألنواع املعرضة خلطر االنقراض بسبب تغريُّ املناخ  نسبةيقدِّر جتميع لدراسات كثرية أن 
مئوية درجات  4.3 مبقداريف املائة عند االحرتار  16إىل  هذه النسبة وترتفعاالحرتار مبقدار درجتني مئويتني، 

 سيناريوهات تغريُّ املناخ وبقاء احلال على ما هو عليه يف جمال الصيد  تؤدي. ومن املتوقع أن }4-2-1-1{
. ومن املتوقع أن }1-3-2-2-4، 2-2-2-4{ (ال خالف عليه)تردي حالة التنوع البيولوجي البحري إىل 

يف املائة، واخنفاض  10و 3 ح بنيترتاو يتسبب تغريُّ املناخ وحده يف اخنفاض صايف اإلنتاج األوَّيل للمحيطات بنسبة 
يف املائة (يف سيناريو االحرتار املنخفض وسيناريو االحرتار املرتفع  25و 3الكتلة األحيائية السمكية بنسبة بني 

. أما مسألة استمرار معدل اإلزالة }1-2-2-2-4{ (مسلم به لكنه �قص)على التوايل) حبلول �اية القرن 
ئة تقريباً من انبعااثت اثين أكسيد الكربون البشرية املنشأ بواسطة الُنظم اإليكولوجية الربية يف املا 30 البالغاحلايل 

أو عدم استمراره يف املستقبل فتختلف اختالفاً كبرياً من سيناريو إىل آخر وتعتمد كثرياً على التفاعل بني تغريُّ املناخ 
خدام األراضي. ومن املتوقع أن تنخفض اإلسهامات واثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي والتغريُّ يف است

-4{ (مسلَّم به لكنه �قص)التنظيمية اهلامة، مثل محاية املناطق الساحلية والرتبة وتلقيح احملاصيل وختزين الكربون 
ملقابل، تشري التوقعات إىل ز�دات كبرية يف الغذاء واألعالف واألخشاب وإنتاج واب. }4-3-2-1، 2-4

. أما السيناريوهات اليت }2-2-3-4، 4-2-4{ (ال خالف عليه)حيائية يف غالبية السيناريوهات الطاقة األ
تشمل حتوالت كبرية حنو اإلدارة املستدامة الستغالل املوارد واستخدام األراضي، وإصالح األسواق، واستهالك 

ذية وفقدها، فينتج عنها فقدان الربوتني احليواين بشكل منصف ومعتدل على الصعيد العاملي واحلد من هدر األغ
-2-3-4، 2-4-2-4، 1-3-2-2-4{ (ال خالف عليه)قدر صغري من التنوع البيولوجي بل وتعافيه 

2 ،4-5-3{. 

ويقل حجم اآلاثر الواقعة على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات الُنظم اإليكولوجية واالختالفات  -27
(الشكل  (ال خالف عليه)ى االستدامة العاملية أو اإلقليمية بني املناطق يف السيناريوهات اليت تركز عل

). وتسفر سيناريوهات االستدامة اليت تستكشف االستهالك املعتدل واملنصف عن آاثر سلبية 8 -س ق م
 (ال خالف عليه)بكثري على التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية نتيجة إنتاج الغذاء واألعالف واألخشاب  أقل
أي اخنفاض  -. أما األمناط العامة على الصعيد العاملي }4-5-3، 4-3-2، 4-2-4-2، 4-1-3{

ة األحيائية واملواد فهي تظهر جبالء التنوع البيولوجي واإلسهامات التنظيمية مقابل الز�دات يف إنتاج الغذاء والطاق
. وفيما يتعلق ابلُنظم الربية، }3-3-4، 4-2-4، 3-2-4، 2-2-4{يف مجيع املناطق دون اإلقليمية تقريباً 

تشري غالبية الدراسات إىل أن أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وأجزاء من آسيا ستتأثر بقدر أكرب بكثري من املناطق األخرى، 
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على سبيل املثال).  8-ناريوهات اليت ال تستند إىل أهداف االستدامة (انظر الشكل ق س م سيما يف السي ال
ويرجع ذلك يف جانب منه إىل االختالفات اإلقليمية يف تغريُّ املناخ ويف جانب آخر إىل أن السيناريوهات 

ألحيائية ستقع يف تلك املناطق عموماً أن أكرب العمليات لتحويل استخدام األراضي إىل احملاصيل أو الطاقة ا تتوقع
. ومن املتوقع أن تشهد مناطق مثل أمريكا الشمالية وأورواب معدالت }4-2-4-2، 9-4-7، 4-1-5{

 .}2-4-2-4، 5-1-4{منخفضة من التحول إىل احملاصيل واستمرار إعادة زرع الغاابت 

آاثر استخدام األراضي وتغريُّ املناخ على التنوع البيولوجي واإلسهامات املادية  توقعات -8الشكل 
يوضح هذا الشكل ثالث . 2050و 2015والتنظيمية اليت تقدمها الطبيعة إىل البشر يف الفرتة بني عامي 

ر تصل إىل أدىن اآلاثر على التنوع البيولوجي وعلى اإلسهامات التنظيمية للطبيعة إىل البش‘ 1’رسائل أساسية: 
ترتفع االختالفات اإلقليمية يف ‘ 2’يف مجيع املناطق دون اإلقليمية تقريباً، “ االستدامة العاملية”حد يف سيناريو 

لبشر إىل اليت تقدمها الطبيعية لتتزايد اإلسهامات املادية ‘ 3’املنافسة اإلقليمية والتفاؤل االقتصادي،  هيسيناريو 
نافسة اإلقليمية والتفاؤل االقتصادي، ولكن ذلك حيدث على حساب التنوع البيولوجي امل يأعلى حد يف سيناريوه

إىل جمموعة فرعية من سيناريوهات املسار االجتماعي  املتوقعةواإلسهامات التنظيمية للطبيعة. وتستند اآلاثر 
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ات اهليئة احلكومية االقتصادي املشرتك ومسارات انبعااثت غازات االحتباس احلراري، اليت وضعت لدعم تقييم
 .5الدولية املعنية بتغريُّ املناخ. وال يغطي هذا الشكل سيناريوهات تشمل التغريُّ التحويلي اليت تناقش يف الفصل 

، وجيمع السياسة البيئية االستباقية واإلنتاج املستدام واالستهالك املستدام “االستدامة العاملية”سيناريو  •
، ومسار 1غازات االحتباس احلراري (املسار االجتماعي االقتصادي املشرتك مع اخنفاض انبعااثت 

 ؛ الصفوف العليا يف كل لوحة)؛6-2الرتكيز التمثيلي 
، وجيمع احلواجز التجارية القوية وغريها من احلواجز وفجوة متزايدة االتساع “املنافسة اإلقليمية”سيناريو  •

، ومسار الرتكيز 3اثت (املسار االجتماعي االقتصادي املشرتك بني األغنياء والفقراء مع ارتفاع االنبعا
 ؛ الصفوف الوسطى)؛6.0التمثيلي 

، وجيمع النمو االقتصادي السريع والتنظيم البيئي املنخفض مع انبعااثت “التفاؤل االقتصادي”سيناريو  •
ومسار الرتكيز  ،5عالية جدًا من غازات االحتباس احلراري (املسار االجتماعي االقتصادي املشرتك 

 ؛ الصفوف السفلى).8.5التمثيلي 
واسُتخدمت مناذج متعددة مع كل سيناريو لتوليد أول مقارنة منوذجية دقيقة على نطاق عاملي لتقدير التأثري الناجم 

نطاقات  على التنوع البيولوجي (التغريُّ يف كثرة األنواع عرب جمموعة واسعة من األنواع النباتية واحليوانية الربية على
إقليمية؛ األشرطة الربتقالية)؛ واإلسهامات املادية اليت تقدمها الطبيعة للبشر (الغذاء واألعالف واألخشاب والطاقة 
األحيائية: األشرطة األُرجوانية) واإلسهامات التنظيمية اليت تقدمها الطبيعة للبشر (استبقاء النيرتوجني ومحاية الرتبة 

ات احملاصيل وختزين وعزل الكربون والنظام اإليكولوجي: األشرطة البيضاء). ومتثل وتلقيح احملاصيل ومكافحة آف
ة مساحاتهذه األشرطة املتوسطات املعدَّلة والنماذج املتعددة وتشري اخلطوط الرفيعة إىل األخطاء القياسية. وميكن 

ات النسبة املئوية يف املتوسطات العاملية يف كل مؤشر يف الشكل   .14-2-4تغريُّ

املتمايزة إقليميًا بشأن التنوع  التوقعاتتؤدي اآلاثر النامجة عن تغريُّ املناخ أيضًا دورًا رئيسيًا يف  -28
البيولوجي وسري الُنظم اإليكولوجية يف كال الُنظم البحرية والربية. ومن املنتظر أن تظهر جمتمعات جديدة، 

-4، 2-1-2-4{ (مسلَّم به لكنه �قص)رخيياً حيث تشرتك األنواع يف الظهور يف جتمعات غري معروفة ات
وتشري اإلسقاطات إىل أن العقود القادمة ستشهد حتوالت كبرية مدفوعة بتغريُّ املناخ يف حدود  }2-4-1

سيما يف املناطق الشمالية ودون القطبية والقطبية ويف البيئات (شبه) القاحلة؛  اجملتمعات األحيائية الربية، وال
. }1-4-2-4{كن كثرية (ال خالف عليه) وسيؤدي وجود مناخ أكثر دفئاً وجفافاً إىل تقليل اإلنتاجية يف أما 

ملقابل، ميكن أن يعود ارتفاع تركيزات اثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي ابلنفع على صايف اإلنتاجية األوَّلية واب
. ومن }1-4-2-4{ (مسلَّم به لكنه �قص)وأن يُعّزِز الغطاء النبايت اخلشيب، وخاصة يف املناطق شبه القاحلة 

تتوقع أبن تتحرك عشائر مسكية  تنبؤاتما يتعلق ابلُنظم البحرية أن تكون اآلاثر متباينة جغرافياً، ومع املتوقع في
كثرية يف اجتاه القطب بسبب ارتفاع درجة حرارة احمليطات، ويعين ذلك أن تنقرض األنواع احمللية يف املناطق املدارية 

ورة حدوث ز�دة يف التنوع البيولوجي يف ذلك ال يعين ابلضر  ولكن. }1-2-2-2-4{ (ال خالف عليه)
(مسلَّم به لكنه البحار القطبية، بسبب املعدل السريع لرتاجع جليد البحر وز�دة حتمض حميطات املياه الباردة 

. ومن املتوقع على امتداد السواحل أن يؤدي تصاعد األحداث املناخية الشديدة }4-2-2-2-4{ �قص)
أن تتعرض  ويتوقعألنشطة العمرانية الساحلية إىل ز�دة تفتت املوائل وفقدا�ا. وارتفاع مستوى سطح البحر وا

الشعاب املرجانية ألحداث احرتار شديدة أكثر تواتراً تفصل بينها فرتات زمنية أقصر للتعايف منها، وحدوث تراجع 
يف املائة  90وأبكثر من درجة مئوية،  1.5يف املائة مع ارتفاع درجة حرارة العامل مبقدار  90-70آخر بنسبة 
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عند حدوث احرتار مبقدار درجتني مئويتني، مما يؤدي إىل حدوث نوابت ابيضاض هائلة مبعدالت مرتفعة ملوت 
 .}2-2-2-2-4{ خالف عليه) (الالشعاب 

ميكن حفظ الطبيعة وإصالحها واستخدامها على حنو مستدام مع الوفاء يف الوقت نفسه ابألهداف  -دال 
 اجملتمعية العاملية األخرى من خالل جهود عاجلة ومتضافرة لتشجيع التغريُّ التحويلي

فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي بدون حتقيق  2050ال ميكن حتقيق أهداف التنمية املستدامة ورؤية  -29
م ق  (الشكل }2-6، 5، 3، 2{ (ال خالف عليه)تغيري حتويلي ميكن اآلن إقامة الظروف املالئمة له 

. ويدعم هذا التغيري الوعي املتزايد ابلرتابط يف إطار األزمة البيئية والقواعد اجلديدة املتعلقة ابلتفاعالت )9 - س
)، ميكن 2030. ويف األجل القصري، (قبل عام }3-4-5، 3-5{ (ال خالف عليه)بني البشر والطبيعة 

ىل االستدامة، بُسبل من بينها تعزيز وحتسني تنفيذ جلميع صانعي القرار أن يسامهوا يف التحويالت اليت هتدف إ
(ال السياسات والقواعد التنظيمية القائمة الفعالة وإنفاذها، وإصالح وإلغاء السياسات واإلعا�ت القائمة الضارة 

) 2050. ويلزم اختاذ تدابري إضافية لتمكِّن من إحداث التغيري التحويلي يف األجل الطويل (حىت عام خالف عليه)
، مبا يف (ال خالف عليه)من أجل التعامل مع احملركات غري املباشرة اليت ُتشكِّل األسباب اجلذرية لتدهور الطبيعة 

، 3-6، 2-6{كنولوجية داخل الدول وفيما بينها ذلك إدخال تغيريات يف اهلياكل االجتماعية واالقتصادية والت
 .}1 -، اجلدول م ق س 6-4

وتستدعي التحويالت ألغراض االستدامة األخذ أبنواع التفكري والُنهج الشاملة لعدة قطاعات  -30
وميكن أن تكون السياسات والتدابري القطاعية فعالة يف سياقات بعينها، ولكنها ختفق  )9-(الشكل م ق س 

يف مراعاة اآلاثر غري املباشرة والبعيدة والرتاكمية، اليت ميكن أن تؤدي إىل عواقب سيئة، تشمل تفاقم  كثرياً 
 ابملساحاتوهتيئ الُنهج الشاملة لعدة قطاعات، مبا يف ذلك الُنهج املتعلقة . (ال خالف عليه) أوجه عدم املساواة

الساحلية والتخطيط املكاين البحري والتخطيط للطاقة على الطبيعية واإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه واملناطق 
مستوى املناطق البيولوجية، ومناذج التخطيط احلضري اجلديدة، فرصًا للتوفيق بني تعدد املصاحل والقيم وأشكال 
استخدام املوارد، شريطة أن تعرتف هذه الُنهج الشاملة ملختلف القطاعات ابملعاوضات وعالقات القوى غري 

 .}4-6، -3-6، 3-4-5، 2-4-5{ (مسلَّم به لكنه �قص)افئة بني أصحاب املصلحة املتك
ويتيسَّر التغيري التحويلي ابعتناق ُ�ج حوكمة ابتكارية ُتدمج الُنهج القائمة، مثل احلوكمة التكاملية  -31

اسة واسعتني كل والشاملة للجميع واملستنرية واملتكيِّفة. ويف حني أن هذه الُنهج كانت موضع ممارسة ودر 
(مسلَّم به لكنه على حدة فمن املعرتف به بشكل متزايد أ�ا تستطيع معًا أن تساهم يف التغيري التحويلي 

تساعد على التصدي لتحد�ت احلوكمة اليت يشرتك يف مواجهتها كثري من القطاعات  يوه .}2-6{ �قص)
وجماالت السياسة، وعلى هتيئة الظروف املواتية لتنفيذ التغيري التحويلي. والُنهج التكاملية، مثل التعميم عرب 

اتساق السياسات القطاعات احلكومية، تركز على العالقات بني القطاعات والسياسات، وتساعد على كفالة 
(مسلَّم به . وُتساعد الُنهج الشاملة للجميع على جتسيد تعدد القيم وكفالة اإلنصاف (ال خالف عليه)وفعاليتها 

، بُسبل من بينها التقاسم املنصف للفوائد الناشئة عن استعمال هذه الُنهج وعن الُنهج القائمة على لكنه �قص)
ب على احلوكمة املستنرية وضع اسرتاتيجيات جديدة إلنتاج املعارف واالشرتاك . ويرتت(مسلَّم به لكنه �قص)احلقوق 

. أما الُنهج التكيُّفية، مبا فيها (مسلَّم به لكنه �قص)يف إنتاجها حيث تشمل خمتلف القيم والُنظم املعرفية املتنوعة 
ملواجهة ما سيظهر حتمًا من التعلم من اخلربات السابقة وحلقات الرصد والتعقيب، فهي تساهم يف االستعداد 

ات االجتماعية والبيئية وإدارهتا  ، 2-6{ (مسلَّم به لكنه �قص)حاالت عدم اليقني والتعقيدات املرتبطة ابلتغريُّ
5-4-2{. 
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التغيري التحويلي يف مسارات االستدامة العاملية. وميكن للتنفيذ التعاوين لتدخالت احلوكمة ذات  -9الشكل 

) أن يتيح إحداث تغيري حتويل من االجتاهات التأثرياألولوية (الروافع) اليت تستهدف نقاطاً رئيسية للتدخل (نقاط 
متعددة من جانب جمموعة متنوعة  أتثرياجلارية إىل اجتاهات أكثر استدامة. وميكن تطبيق معظم الروافع عند نقاط 

من األطراف، مثل املنظمات احلكومية الدولية واحلكومات، واملنظمات غري احلكومية، وجمموعات املواطنني 
معية، والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، والوكاالت املاحنة، واملنظمات العلمية والتعليمية، واجملموعات اجملت

والقطاع اخلاص، حسب السياق. ومن شأن تنفيذ الصكوك القائمة واجلديدة من خالل التدخالت املكانية 
ن السياسات االسرتاتيجية والتعلم للحوكمة التكاملية والشاملة للجميع واملستنرية واملتكيِّفة، ابستخدام خالئط م

 من التعقيبات املرتدة أن حتقق التحول العاملي.

يشري ملخص األدلة املتصلة بعناصر مسارات االستدامة إىل وجود جمموعة مكوَّنة من مخسة أنواع  -32
 3دال ؛ 9 -لتحقيق التغيري التحويلي (الشكل م ق س  أتثريشاملة من التدخالت اإلدارية، ومثاين نقاط 

أبن األنظمة العاملية املعقدة ال ميكن  التأثريوتعرتف فكرة الروافع ونقاط  }2-4-5، 1-4-5{أعاله)  4ودال 
، وأن تسفر عن بعضاً زز بعضها أن تع يف حاالت معيَّنة هاأن تدار بطريقة بسيطة، ولكن التدخالت احملددة ميكن

). وعلى سبيل املثال، 1-(اجلدول م ق س  خالف عليه)(التغيريات أوسع نطاقًا حنو حتقيق األهداف املشرتكة 
ميكن للتغيريات يف القوانني والسياسات أن متكِّن وأن تدعم التغيريات يف إدارة املوارد واالستهالك، وميكن للتغيريات 

 .}3-4-5{اليت تطرأ على السلوكيات والعادات الفردية واجلماعية بدورها أن تسهِّل تنفيذ السياسات والقوانني 
ويعرتف بعض األفراد واجملتمعات يف أحناء العامل أبن التغيريات صوب اإلنتاج واالستهالك املستدامني  -33

وحنو حتقيق اإلقالل من املخلفات والفضالت، وخاصة التغيريات يف االستهالك بني األثر�ء، تعترب أمراً حمور�ً 
النامجة عن  التخفيضات الفعلية وعلى الرغم من أناف. يف حتقيق التنمية املستدامة وتقليل أوجه عدم اإلنص

اإلجراءات اليت جيري اختاذها ابلفعل على مستو�ت خمتلفة اإلجراءات كانت حمدودة، فمن املمكن حتسني 
وتشمل هذه التغيريات تطبيق وحتسني املعايري والُنظم واللوائح ذات . خالف عليه) (الوتنسيقها وتوسيع نطاقها 

استيعاب التكاليف اخلارجية لإلنتاج واالستخراج واالستهالك (مثل حتديد أسعار للممارسات املهدرة  الصلة هبدف
من النماذج  وغريه اقتصاد التدويرأو امللوثة، مبا يف ذلك عن طريق العقوابت)؛ ودعم كفاءة املوارد ووضع مناذج 
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االقتصادية؛ وإصدار شهادات بيئية واجتماعية طوعية للسالسل السوقية؛ وتقدمي حوافز تدعم املمارسات املستدامة 
واالبتكار. واألهم من ذلك، أ�ا تنطوي أيضًا على إحداث تغيري يف املفهوم االجتماعي ملا تعنيه نوعية احلياة 

تهالك املادي املتزايد يوماً بعد يوم. وتزداد فعالية مجيع تلك أي فصل فكرة احلياة اجليدة اهلادفة عن االس -اجليدة 
الُنهج عندما يُعزز كل منها اآلخر. وميكن لإلجراءات اليت تساعد على القيام طوعاً بتغليب قيم املسؤولية االجتماعية 

 ودائمًا يف تغيري القائمة يف شكل إجراءات فردية أو مجاعية أو مؤسسية لتحقيق االستدامة أن تؤثر أتثريًا قو�ً 
-5، 2-1-4-5{ (مسلَّم به لكنه �قص)السلوك وغرس الشعور ابملسؤولية ليكون ممارسة اجتماعية معتادة 

4-1-3 ،6-4-2 ،6-4-3{. 
ويتسم توسيع نطاق الشبكة احلالية من املناطق احملمية، مبا يف ذلك املناطق الربية والبحرية ومناطق  -34

، وخاصة يف (ال خالف عليه)بفعالية أبمهية من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي املياه العذبة، وإدارهتا 
سياق تغريُّ املناخ. وتعتمد نتائج احلفظ أيضاً على احلوكمة التكيُّفية واملشاركة اجملتمعية القوية واآلليات الفعالة 

 .}2-4-5، 2-6{ خالف عليه) (الواملنصفة لتقاسم املنافع، والتمويل املستدام، ورصد القواعد وإنفاذها 
وتؤدي احلكومات الوطنية دورًا حمورً� يف دعم البحوث األوَّلية واحلفظ الفعال واالستخدام املتعدد الوظائف 

الطبيعية الربية والبحرية. ويستتبع ذلك ختطيط شبكات متثيلية بيئيًا من املناطق احملمية املرتابطة وإدارة  للمساحات
(مسلَّم به لكنه داف اجملتمعية اليت متثل منظورات متنوعة عن العامل وقيمًا متعددة للطبيعة املعاوضات بني األه

تعزيز نُظم الرصد على محاية املناطق احملمية يف املستقبل أيضاً . وتنطوي }3-3-3-6، 3-2-3-6{ �قص)
واإلنفاذ، وإدارة األراضي والبحار الغنية ابلتنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية، ومعاجلة التضارب يف حقوق 
امللكية، ومحاية اُألطر القانونية البيئية من ضغوط مجاعات املصاحل ذات النفوذ. ويف كثري من املناطق، يعتمد احلفظ 

تعاون بني أصحاب املصلحة، وإشراك اجملموعات اليت ال تستهدف الربح وكذلك على بناء القدرات وتعزيز ال
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية إلنشاء وإدارة مناطق حبرية حممية وشبكات من هذه املناطق والقيام بطريقة 

والتخطيط املكاين، مبا  الطبيعية الربية والبحرية للمساحاتاستباقية ابستعمال أدوات مثل السيناريوهات التشاركية 
. ويشمل }3-3-3-6، 3-2-3-6، 3-2-3-5{ (ال خالف عليه)يشمل ختطيط احلفظ العابر للحدود 

التنفيذ خارج املناطق احملمية مكافحة التجارة غري القانونية يف األحياء الربية واألخشاب من خالل اإلنفاذ الفعال 
األولوية ملالحقة االجتار ابألحياء  وضعلربية. وتشمل هذه اإلجراءات وكفالة قانونية واستدامة التجارة يف األحياء ا

الربية أمام نُظم العدالة اجلنائية، مع استخدام التسويق االجتماعي واجملتمعي للحد من الطلب عليها وتنفيذ تدابري 
 .}3-2-3-6{ (مسلَّم به لكنه �قص)قوية ملكافحة الفساد على مجيع املستو�ت 

الطبيعية مزجيًا من السياسات والصكوك اليت تضمن معاً  للمساحاتاإلدارة املتكاملة  وتستلزم -35
احلفاظ على الطبيعة واإلصالح اإليكولوجي واالستخدام املستدام واإلنتاج املستدام (مبا يف ذلك الغذاء 

لرئيسية لفقد التنوع والطاقة) واإلدارة املستدامة للغاابت وختطيط البنية التحتية، واليت تتصدى للمحركات ا
. وميكن جملموعات خمتلطة من السياسات }6-3-6، 2-3-6{ (ال خالف عليه)البيولوجي ولتدهور الطبيعة 

ر أسباب االختالفات اإليكولوجية  املنسَّقة عرب القطاعات، ومستو�ت احلوكمة والوال�ت القضائية أن تفسِّ
الطبيعية وخارجها، وأن تستفيد من أشكال املعرفة واحلوكمة القائمة اليت تعاجل  املساحاتواالجتماعية عرب 

امللموسة وغري امللموسة بطريقة شفافة ومنصفة (مسلَّم به لكنه �قص). وميكن إحراز اإلدارة املعاوضات بني الفوائد 
الطبيعية بشكل أفضل من خالل اتباع ُ�ج جمتمعية متعددة الوظائف ومتعددة االستخدامات  للمساحاتاملستدامة 

ام جمموعة من التدابري ، مع استخد(ال خالف عليه) ومتعددة أصحاب املصلحة وقائمة على أساس اجملتمع
واملمارسات من بينها: (أ) إقامة مناطق حممية متصلة وختضع إلدارة جيدة وغري ذلك من تدابري احلفظ الفعالة على 
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أساس املناطق؛ (ب) تقليل أتثري قطع األشجار وإصدار شهادات حرجية والدفع مقابل خدمات الُنظم 
ااثت الصادرة عن إزالة الغاابت وتدهور الغاابت؛ (ج) دعم جهود اإليكولوجية، بني أدوات أخرى، وتقليل االنبع

اإلصالح اإليكولوجي؛ (د) الرصد الفعال، مبا يف ذلك وصول اجلمهور ومشاركته حسب االقتضاء؛ (هـ) التصدي 
ولية ذات لألنشطة غري القانونية؛ (و) التنفيذ الفعال لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من االتفاقات الد

الصلة من جانب أطراف هذه االتفاقات؛ (ز) دعم الُنظم الغذائية املستدامة القائمة على أساس التنوع البيولوجي 
 .}4-2-3-6، 2-3-6، 3-2-3-6، 1-2-3-6{ (ال خالف عليه)

 إطعام العامل بطريقة مستدامة، وخاصة يف سياق تغريُّ املناخ والنمو السكاين، وجود نُظميتطلب و  -36
غذائية تكفل القدرة التكييفية وتقلل اآلاثر البيئية إىل أدىن حد وتقضي على اجلوع وتسهم يف صحة اإلنسان 

مسارات الُنظم الغذائية  وتتطلب. }1-2-3-6، 1-2-3-5{ (مسلَّم به لكنه �قص)ورعاية احليوا�ت 
الطلب/املستهلك يف و املنتج املستدامة ختطيط استخدام األراضي لإلدارة املستدامة لكال جانيب العرض/

وتتوفر خيارات اإلنتاج الزراعي  .}4-6، 1-2-3-6، 1-2-3-5{ (ال خالف عليه)الُنظم الغذائية 
املستدام ويستمر تطويرها، وينطوي بعضها على آاثر على التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي أكثر من 

. وتشمل هذه اخليارات اإلدارة املتكاملة لآلفات واملغذ�ت، والزراعة العضوية، واملمارسات }1-2-3-6{غريها 
ممارسات حفظ الرتبة واملياه، والزراعة احلافظة للموارد، واحلراجة الزراعية، والُنظم احلرجية الزراعية اإليكولوجية، و 

، وممارسات حتسني رعاية احليوا�ت. وميكن تعزيز نظم الُرقع الصغريةالرعوية وإدارة الري، والُنظم الصغرية النطاق أو 
هة قدمي حوافز وإعا�ت وإزالة اإلعا�ت املشوِّ املمارسات من خالل لوائح تنظيمية منظمة بطريقة جيدة وت هذه

الطبيعية  للمساحات، ومن خالل التخطيط املتكامل }6-3-2، 5-4-2-1، 5-3-2-1، 2-3-5-2{
الطبيعية. ويستتبع ضمان القدرة التكييفية على إنتاج الغذاء اختاذ  املساحاتوإدارة مستجمعات املياه على صعيد 

ات واألصناف واملستنبتات والسالالت والنبااتت األصلية واألنواع اليت تسهم أيضاً تدابري حتافظ على تنوع اجلين
يف التغذية املتنوعة الصحية املالئمة ثقافياً. وميكن أن تسهم بعض احلوافز واللوائح التنظيمية يف إحداث تغيريات 

تيارية وحتسينها وتنفيذها، وإصدار إجيابية يف طريف اإلنتاج واالستهالك لسالسل التوريد، مثل وضع املعايري االخ
الشهادات، واتفاقات سالسل التوريد (مثل اتفاق الوقف االختياري للصو�) وختفيض اإلعا�ت املالية الضارة. 
وميكن أيضاً أن تتناول اآلليات التنظيمية خماطر املشاركة كرهاً ومجاعات الضغط، حيث تعمل املصاحل التجارية أو 

ار املستو�ت املرتفعة من الطلب، واالحتكارات واستمرار استعمال مبيدات اآلفات واملدخالت القطاعية على استمر 
وخاصة  -. وتعد البدائل غري التنظيمية هامة أيضاً، وميكن أن تشمل املساعدة التقنية }1-2-3-5{الكيميائية 

، ومنها على سبيل املثال تقدمي بعض وبرامج احلوافز االقتصادية املالئمة -املقدمة إىل أصحاب احليازات الصغرية 
. وأما اخليارات }1-2-4-5{املدفوعات لربامج خدمات الُنظم اإليكولوجية واألدوات األخرى غري النقدية 

اليت ختاطب وتشرك األطراف الفاعلة األخرى يف الُنظم الغذائية (مبا يف ذلك القطاع العام واجملتمع املدين 
ريية) فتشمل إجراء البحوث التشاركية يف املزارع والنهوض ابلُنظم الغذائية الصحية واملستهلكون واحلركات اجلماه

واملنخفضة التأثري وإضفاء الطابع احمللي على الُنظم الغذائية. وهذه اخليارات ميكن أن تسهم يف تقليل الفاقد الغذائي 
صورة غري مستدامة، وهي خيارات ميكن واالستهالك املفرط والطلب على املنتجات احليوانية اليت جيري إنتاجها ب

 .}1-2-3-6، 1-2-3-5{ (مسلَّم به لكنه �قص)أن تولِّد فوائد متآزرة على صحة اإلنسان 
ضمان اإلنتاج املستدام لألغذية من احمليطات مع محاية التنوع البيولوجي يف الوقت نفسه يستلزم و -37

اختاذ إجراءات سياساتية لتطبيق ُ�ج النظام اإليكولوجي املستدام على إدارة مصائد األمساك؛ والتخطيط 
جراءات سياساتية للتصدي املكاين (مبا يف ذلك تنفيذ وتوسيع املناطق البحرية احملمية)؛ وبصورة أعم، اختاذ إ
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. وتوضح السيناريوهات أن }3-3-6، 5-2-3-5{ (ال خالف عليه)حملركات مثل تغريُّ املناخ والتلوث 
بذل جهود حلفظ الُنظم اإليكولوجية البحرية واستعادهتا واستعماهلا  تنطوي علىمسارات مصائد األمساك املستدامة 

ية اليت تعرضت للصيد املفرط (بوسائل منها وضع حدود مستهدفة بصورة مستدامة، وإعادة بناء األرصدة السمك
لكمية املصيد أو جهود الصيد وتطبيق الوقف االختياري)؛ واحلد من التلوث (مبا يف ذلك املواد البالستيكية) 

غ عنه وغري املنظم، وإدارة األنشطة االستخراجية املدمِّرة وإزالة اإلعا�ت املالية الضارة والصيد غري القانوين وغري املبلَّ 
 (ال خالف عليه)وتكييف إدارة مصائد األمساك مع آاثر تغريُّ املناخ، واحلد من اآلاثر البيئية لرتبية األحياء املائية 

. وقد أثبتت املناطق البحرية احملمية جناحها يف حفظ التنوع البيولوجي }6-3-3-3-2، 4-5-3-2-5{
رهتا بفعالة، وميكن مواصلة توسيع نطاقها من خالل إنشاء مناطق حممية أكرب وحتسني نوعية احلياة احمللية عند إدا

أو أكثر ترابطاً أو مناطق حممية جديدة يف املناطق املمثلة متثيالً �قصاً يف الوقت احلاضر يف مناطق التنوع البيولوجي 
على السواحل . وبسبب الضغوط الكربى }1-3-3-3-6؛ 5-2-3-5{ (مسلَّم به لكنه �قص)الرئيسية 

(مبا يف ذلك الضغوط الناشئة عن األنشطة العمرانية واستصالح األراضي وتلوث املياه) فإن تنفيذ مبادرات احملافظة 
على البيئة البحرية، مثل التخطيط الساحلي املتكامل، خارج املناطق احملمية يتسم ابألمهية حلفظ التنوع البيولوجي 

. أما التدابري األخرى الرامية إىل توسيع نطاق التعاون }3-3-3-6{ يه)(ال خالف علواالستخدام املستدام 
املتعدد القطاعات يف جمال إدارة املناطق الساحلية فهي تشمل تدابري املسؤولية االجتماعية للشركات ومعايري البناء 

. واألدوات اإلضافية }4-3-3-3-6، 2-3-3-3-6{ (ال خالف عليه)والتشييد والتوسيم اإليكولوجي 
ميكن أن تشمل األدوات االقتصادية غري السوقية والسوقية معًا من أجل متويل احلفظ، مبا يف ذلك مثًال الدفع 
مقابل خدمات النظام اإليكولوجي وخمططات معاوضة التنوع البيولوجي وعزل الكربون األزرق وبرامج حتديد سقف 

ضراء والصناديق االستئمانية واألدوات القانونية اجلديدة، مثل الصك الدويل االنبعااثت واالجتار هبا، والسندات اخل
املقرتح امللزم قانو�ً بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ 

-6{ (مسلَّم به لكنه �قص)وطنية التنوع البيولوجي البحري واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة خارج الوالية ال
3-3-2 ،6-3-3-1-3 ،5-4-2-1 ،5-4-1-7{. 

املياه العذبة يف سياق تغريُّ املناخ، وارتفاع الطلب على استخراج املياه، وز�دة وتنطوي استدامة  -38
كل قطاع بعينه ب خاصةحمددة تدخالت مستو�ت التلوث، على إجراء تدخالت شاملة لعدة قطاعات و 

إىل التعطل كفاءة استخدام املياه وز�دة التخزين وتقليل مصادر التلوث وحتسني نوعية املياه وتقليل   لتحسني
. وتشمل }4-3-6{، (ال خالف عليه)أدىن حد والعمل على استعادة املوائل وأنظمة التدفق الطبيعية 
الطبيعية على نطاق واسع؛ ومحاية  تاملساحاالتدخالت الواعدة ممارسة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وختطيط 

مناطق التنوع البيولوجي يف األراضي الرطبة؛ وتوجيه التوسع يف الزراعة والتعدين غري املستدامني واحلد منه؛ وإبطاء 
آتكل الغطاء النبايت من مستجمعات املياه وعكس اجتاهه؛ وتعميم املمارسات اليت تُقلل من التحات والرتسبات 

. وتشمل }6-4-3-6{ (ال خالف عليه)التقليل إىل أدىن من التأثري السليب للسدود وتسرب التلوث و 
التدخالت اخلاصة بكل قطاع تطبيق تقنيات حتسني كفاءة استخدام املياه (مبا يف ذلك يف جماالت الزراعة والتعدين 
والطاقة) ومجع مياه األمطار ال مركزً� (يف األسر املعيشية على سبيل املثال)، واإلدارة املتكاملة للمياه السطحية 

والتقنيات املطوَّرة حمليًا حلفظ املياه، وبرامج تسعري املياه واحلوافز (مثل  “),االستخدام املشرتك”واجلوفية (مثل 
. وفيما يتعلق }4-4-3-6، 2-4-3-6{حساابت املياه وبرامج الدفع مقابل خدمات الُنظم اإليكولوجية) 

وكفاءهتا من بربامج الدفع مقابل مستجمعات املياه يف إطار خدمات الُنظم اإليكولوجية، فيمكن تعزيز فعاليتها 
 (مسلَّم به لكنه �قص)خالل االعرتاف ابلقيم املتعددة يف تصميمها وتنفيذها وتقييمها وإقامة نُظم لتقييم األثر 
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. ويتسم االستثمار يف البنية التحتية ابألمهية، مبا يف ذلك البنية التحتية اخلضراء، وخاصة يف }6-3-4-4{
ريقة تراعي الوظائف اإليكولوجية واملزج الدقيق بني البنية التحتية املبنية البلدان النامية، ولكن ميكن القيام به بط

 .}5-4-3-6، 4-2-3-5{والطبيعية 

أهداف التنمية املستدامة يف املدن جلعل املدن قادرة على التكيُّف مع تغريُّ املناخ ويستلزم حتقيق  - 39
وجية. وميكن للتخطيط املتكامل اخلاص بكل وضع حلول تراعي السياقات االجتماعية واالقتصادية واإليكول

الطبيعية واحللول القائمة على أساس الطبيعة والبنية التحتية  املساحاتمدينة وكل مستوى من مستو�ت 
املبنية، واإلنتاج واالستهالك بصورة رشيدة أن تسهم مجيعًا يف إجياد مدن أكثر استدامة وإنصافًا وأن تقدِّم 

وتشمل ُ�ج التخطيط احلضري د الشاملة للتكيُّف مع تغريُّ املناخ والتخفيف من آاثره. مسامهة كبرية يف اجلهو 
للنهوض ابالستدامة تشجيع اجملتمعات املتضاّمة، وتصميم شبكات الطرق املراعية للطبيعة، وإنشاء بنية حتتية ونُظم 

ائل النقل اليت تعتمد على النشاط نقل منخفضة األثر (من منظور االنبعااثت واستخدام األراضي) مبا يف ذلك وس
إىل أن معظم النمو احلضري يف الفرتة ابلنظر . ولكن }5-3-6، 6-2-3-5{البدين والوسائل العامة واملشرتكة 
سوف حيدث يف جنوب الكرة األرضية فإن حتد�ت االستدامة الرئيسية  2030من الوقت احلاضر وحىت عام 

لنقص البنية التحتية األساسية (املياه والصرف الصحي والتنقل)  تشمل التصدي بشكل مبتكر وشامل للجميع
وغياب التخطيط املكاين وقلة قدرات احلوكمة وآليات التمويل. وتتيح هذه التحد�ت أيضًا فرصًا لالبتكار 

على مستوى والتجريب حملياً، مما يوفِّر فرصاً اقتصادية جديدة. واجلمع بني اجلهود املبذولة من القاعدة إىل القمة و 
املدن، من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والشراكات اجملتمعية واحلكومية ميكن أن يكون فعاًال يف 
تعزيز األخذ ابحللول املنخفضة التكلفة واملتكيِّفة حملياً إزاء احلفاظ على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات الُنظم 

يارات القائمة على الطبيعة اجلمع بني اهلياكل األساسية الرمادية واخلضراء اإليكولوجية واستعادهتما. وتشمل اخل
(مثل استصالح األراضي الرطبة ومستجمعات املياه واألسطح اخلضراء) وتعزيز املساحات اخلضراء من خالل 

ع التصاميم جهود اإلصالح والتوسع، والتشجيع على إقامة احلدائق احلضرية للحفاظ على الرتابط اإليكولوجي ووض
هلذا الغرض، وتعزيز إمكانيات الوصول أمام اجلميع (مما يعود ابلنفع على الصحة البشرية). وتشمل احللول اإلضافية 

جديدة منخفضة التكلفة ومعاجلة مياه الصرف الصحي واإلنتاج الالمركزي للطاقة ووضع  أنواع تكنولوجيانشر 
. وإدماج التخطيط الذي يشمل عدة قطاعات على الصعيد }5-3-6{حوافز للحد من اإلفراط يف االستهالك 

الطبيعية واملستو�ت اإلقليمية يتسم ابألمهية، وهو ما ينطبق أيضًا على إشراك  ساحاتاحمللي وعلى مستوى امل
. ومثة أمهية خاصة على املستوى اإلقليمي للسياسات والربامج اليت (ال خالف عليه)خمتلف أصحاب املصلحة 

. وحتمي مستجمعات املياه الواقعة خارج الوالية }3-1-4-5{ل اجلماعي املوجه حنو االستدامة تُعزز العم
القضائية للمدن وتكفل ترابط اإليكولوجية واملوائل (مثًال من خالل األحزمة اخلضراء). وعلى الصعيد اإلقليمي، 

الطاقة تستتبع دعم إجراء و لتحتية البنية امشاريع فإن الُنهج الشاملة لعدة قطاعات من أجل التخفيف من أثر 
، 4-6-3-6{تقييمات األثر البيئي الشاملة والتقييمات البيئية االسرتاتيجية لآلاثر الرتاكمية احمللية واإلقليمية 

6-3-6-6{. 

جمموعة من اخليارات واألدوات لتحسني استدامة الُنظم االقتصادية واملالية  اتوتتوافر لصانعي القرار  -40
. وينطوي حتقيق االقتصاد املستدام على إجراء إصالحات أساسية يف الُنظم }4-6{(ال خالف عليه) 

 يه)(ال خالف علاالقتصادية واملالية ومعاجلة الفقر وعدم املساواة ابعتبارمها جانبني حيويني من االستدامة 
وميكن للحكومات أن تقوم إبصالح اإلعا�ت املالية والضرائب بغرض دعم الطبيعة وإسهاماهتا للبشر،  .}6-4{

وذلك إبزالة احلوافز الضارة والقيام بدالً من ذلك بدعم األدوات اليت تشمل مثالً تقدمي مدفوعات ترتبط ابملقاييس 
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. وعلى الصعيد الدويل، جند أن خيارات }1-4-6{ ه �قص)(مسلَّم به لكناالجتماعية والبيئية حسب االقتضاء 
التفاعل مع التحد�ت النامجة عن إزاحة آاثر االستهالك واإلنتاج على الطبيعة تشمل إعادة التفكري يف الصكوك 
املوجودة املستقرة ووضع صكوك جديدة أتخذ يف االعتبار اآلاثر البعيدة. وميكن إصالح االتفاقات التجارية 

(مسلَّم به لكنه ق املشتقات لتعزيز املساواة ومنع تدهور الطبيعة، رغم أوجه عدم اليقني املصاحبة للتنفيذ وأسوا
. ويتزايد اعتبار النماذج والقياسات البديلة للرفاهية االقتصادية (مثل حماسبة الثروة مبا يشمل }4-4-6{ �قص)

مبثابة ُ�ج حمتملة ملوازنة النمو االقتصادي وحفظ الطبيعة اجلميع وحماسبة رأس املال الطبيعي، ومناذج كبح النمو) 
-4-6{ (مسلَّم به لكنه �قص)وإسهاماهتا، واالعرتاف ابملعاوضات وقيم التعددية، واألهداف الطويلة األجل 

ات اهليكلية يف االقتصادات مفتاحًا رئيسيًا أيضًا لتحريك اإلجراءات املتخذة على مدى فرتات  .}5 وتعترب التغريُّ
ات أنظمة االبتكار التكنولوجي واالجتماعي وأُطر االستثمارات اليت تستوعب  زمنية طويلة. وتشمل هذه التغريُّ

االقتصادية، بُسبل منها التصدي لآلاثر البيئية بطرق عادلة داخليًا اآلاثر البيئية، مثل العوامل اخلارجية لألنشطة 
. ورغم تزايد استخدام أدوات سياساتية قائمة على السوق }7-1-4-5{ (ال خالف عليه)ومالئمة اجتماعياً 

مثل املدفوعات مقابل خدمات الُنظم اإليكولوجية، وإصدار الشهادات الطوعية ومعاوضة التنوع البيولوجي، فإن 
ها ليست واضحة املعامل، وهي موضع خالف يف كثري من األحيان؛ ومن مث ينبغي احلرص يف تصميمها فعاليت

-3-6، 2-2-3-6، 1-2-4-5{ (مسلَّم به لكنه �قص)وتطبيقها لتجنب اآلاثر الضارة يف كل سياق 
لعوامل اخلارجية االستيعاب الداخلي الواسع االنتشار لآلاثر البيئية، مبا يف ذلك اويعترب . }6-3-6-3، 2-5

(ال خالف املصاحبة للتجارة عرب املسافات الطويلة، نتيجًة لالقتصادات املستدامة الوطنية والعاملية وأحد مكو�هتا 
 .}4-6، 6-1-4-5{ عليه)
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االستدامة واإلجراءات واملسارات احملتملة لبلوغها. ويتفاوت مدى مالءمة حتقيق ُ�ج  -1-اجلدول م ق س 
اإلجراءات واملسارات الواردة وجدوى الُنهج املختلفة ابختالف املكان والنظام وعملية اختاذ القرار والنطاق. وقائمة 

 أد�ه توضيحية وليست حصرية، وتستخدم أمثلة من تقرير التقييم.
 واملسارات املمكنة إلحراز التغيري التحويلياإلجراءات  االستدامة حتقيق ُ�ج

األطراف الفاعلة الرئيسية: (م ح د = منظمة حكومة دولية، ح = حكومات، م غ ح = 
منظمات غري حكومية، م م = جمموعات املواطنني وجمموعات جمتمعية، ش أ م م= الشعوب 

ماحنة، م ع = منظمات علمية وتعليمية، خ = قطاع األصلية واجملتمعات احمللية، و م = وكاالت 
 )خاص

متكني احلوكمة 
التكاملية لكفالة 
اتساق السياسة 
 العامة وفعاليتها

تراعي الروابط والصالت املتبادلة بني السياسات واإلجراءات  ُ�ج مشرتكة بني القطاعاتتنفيذ  •
 .}1 دال{ }2-6{القطاعية (على سبيل املثال م ح د، ح، م غ ح، ش أ م م، 

داخل القطاعات املختلفة وعربها (مثل الزراعة، احلراجة، مصائد تعميم التنوع البيولوجي  •
األمساك، التعدين، السياحة) (على سبيل املثال: م ح د، ح، م غ ح، ش أ م م، م م، خ، 

 .}5 دال{ }2-5-3-6، 2-6{م)  و
 ساحاتامة على صعيدي املتشجيع التخطيط املتكامل واإلدارة املتكاملة لتحقيق االستد •

 .}5 دال{ }2-3-6{م)  (على سبيل املثال: م ح د، ح، و الطبيعية الربية والبحرية
مبا يف ذلك العوامل اخلارجية، يف صنع القرارات  ادماج اآلاثر البيئية واالجتماعية االقتصادية، •

 .}5دال { }6-1-4-5{العامة واخلاصة (على سبيل املثال: م ح د، ح، خ) 
يف جمموعات سياساتية ذكية  اسرتاتيجيًا وآتزر�ً واستعماهلا  حتسني أدوات السياسة القائمة •

-3-6؛ 6-4-3-6؛ 1-3-3-6؛ 2-3-6؛ 2-6{(على سبيل املثال: م ح د، ح) 
 .}4دال { }1-6-3-6؛ 3-3-1

ترويج ُ�ج احلوكمة 
الشاملة للجميع من 

خالل إشراك 
أصحاب املصلحة 
وإدراج الشعوب 

األصلية واجملتمعات 
احمللية لكفالة 

 اإلنصاف واملشاركة

يف سياق صياغة وتنفيذ  االعرتاف بُنظم القيم املختلفة واملصاحل املتنوعة ومتكني التعبري عنها، •
اإلجراءات (على سبيل املثال: م ح د، ح، ش أ م م، م م، م غ ح، م ع، و م) السياسات و 

 .}5، دال 5ابء { }6-2{
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، والنساء والفتيات يف احلوكمة متكني مشول اجلميع ومشاركة  •

الشعوب األصلية  وقيمإقرار واحرتام معارف وابتكارات وممارسات ومؤسسات و البيئية، 
؛ 2-6{واجملتمعات احمللية، وفقًا للتشريعات الوطنية (على سبيل املثال: ح، ش أ م م، خ) 

 . }5دال { }6-2-4-4
وفقاً الوطين حبقوق حيازة األراضي والوصول إليها واحلقوق يف املوارد  تسهيل االعرتاف •

املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية والتقاسم املنصف للفوائد للتشريعات الوطنية، وتطبيق 
 .}5 دال{(على سبيل املثال: ح، ش أ م م، خ) الناشئة عن استخدامها 

ة واجملتمعات احمللية، وأصحاب املصلحة اآلخرين، الشعوب األصليالتعاون واملشاركة بني حتسني  •
وصانعي السياسات والعلماء من أجل توليد طرق جديدة لصياغة املفاهيم وإحراز التغريُّ التحويلي 

 }5 دال{صوب االستدامة (على سبيل املثال: ح، م ح د، و م، ش أ م م، م م، م ع) 
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 واملسارات املمكنة إلحراز التغيري التحويلياإلجراءات  االستدامة حتقيق ُ�ج
األطراف الفاعلة الرئيسية: (م ح د = منظمة حكومة دولية، ح = حكومات، م غ ح = 
منظمات غري حكومية، م م = جمموعات املواطنني وجمموعات جمتمعية، ش أ م م= الشعوب 

ماحنة، م ع = منظمات علمية وتعليمية، خ = قطاع األصلية واجملتمعات احمللية، و م = وكاالت 
 )خاص

ممارسة احلوكمة 
املستنرية للطبيعة 

وإسهامات الطبيعة 
 للبشر

(على سبيل املثال: قوائم جرد التنوع البيولوجي وغريها من قوائم اجلرد) حتسني توثيق الطبيعة  •
تقييم القيم املتعددة للطبيعة، مبا يف ذلك  أبعمالوقيام كيا�ت خاصة وعامة على السواء 

 .}2 دال{ }2-6{خ) (على سبيل املثال: م ع، و م، ح، م ح د،  تقييم رأس املال الطبيعي
 حتسني التوثيق وتقاسم املعلوماتالقوانني والسياسات القائمة من خالل  حتسني رصد وإنفاذ •

لكفالة الوصول إىل نتائج شفافة ومعززة حسب االقتضاء  التعديالت املستنرية والتكييفيةو
 .}2 دال{(على سبيل املثال: م ح د، ح، ش أ م م، خ) 

، مبا يف ذلك وإدراج خمتلف أنواع املعارف واالعرتاف هباللمعارف النهوض ابإلنتاج املشرتك  •
معارف وتعليم الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، اليت تعزِّز مشروعية السياسات البيئية 

 .}3 ، ودال6ابء {وفعاليتها (على سبيل املثال، م ع، م ح د، ح، و م) 
 

النهوض ابحلوكمة 
التكييفية واإلدارة 

 التكييفية

بشأن احلفظ واإلصالح واالستخدام املستدام وترابط التنمية متكني اخليارات املصممة حمليًا  •
اليت أتخذ يف االعتبار عدم اليقني يف األحوال والسيناريوهات البيئية لتغريُّ املناخ (على سبيل 

 .}3 دال{املثال: ح، ش أ م م، م، خ) 
يف صنع القرارات  ت الصلة حسب االقتضاء.تعزيز وصول اجلمهور إىل املعلومات ذا •

واالستجابة للتقييمات بتحسني أعمال الرصد، مبا يف ذلك وضع أهداف وغا�ت مع أصحاب 
املصلحة املعنيني املتعددين، الذين يستهدفون مصاحل متنافسة يف كثري من األحيان (على سبيل 

 املثال: م ح د، ح).
استخدام أهداف قصرية األجل  بوسائل منهارة التكيُّفية، حول مبادئ اإلداتوعية الأنشطة  تعزيز •

تقييمها بصورة منتظمة من أجل حتقيق األهداف الدولية  يعادومتوسطة األجل وطويلة األجل 
 .}4 دال{(على سبيل املثال: م ح د، ح، م ع، م م، و م) 

(على سبيل لتجربة النطاقات والنماذج  ابتكارات سياساتية مصممة جيداً واختبار  جتريب •
 .}4 دال{املثال، ح، و م، م ع، م م، ش أ م م) 

(مثل األهداف  فعالية األهداف والغا�ت احلالية واملقبلة للتنوع البيولوجي الدويلز�دة  •
وأهداف التنمية املستدامة)،  2020والغا�ت الواردة يف التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 

 .}4-6؛ 2-6{(على سبيل املثال: م ح د، ح، و م) 
 

 الطبيعية الربية والبحرية املستدامة واملتعددة الوظائف وبعض اإلجراءات اليت قد تستلزمها ساحاتإدارة امل

إنتاج الغذاء واستهالكه 
 على حنو مستدام

، مبا يف ذلك املمارسات الزراعية اجليدة واإليكولوجيا ترويج املمارسات الزراعية املستدامة •
الطبيعية وإدارهتا  مساحاتابلتخطيط املتعدد الوظائف للالزراعية، والقيام بني أعمال أخرى 

 .}2-3-6{املتكاملة الشاملة لعدة قطاعات 
، مبا يف ذلك من خالل احلفاظ على تنوع االستخدام املستدام للموارد اجلينية يف الزراعة •

ع،  اجلينات واألصناف واملستنبتات والسالالت والنبتات األصلية واألنواع (على سبيل املثال م
 .}6ألف { }1-2-3-6{ش أ م م، م م) 
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يف إنتاج احملاصيل واملاشية، استخدام املمارسات اإلدارية اليت تراعي التنوع البيولوجي  ترويج •
األمساك، وتربية املائيات، مبا يف ذلك القيام، عند الضرورة، ابستعمال  ئدوالغاابت، ومصا

 }1-2-3-6{صلية واجملتمعات احمللية ممارسات اإلدارة التقليدية املرتبطة ابلشعوب األ
 .}6 دال{

داخل ُنظم اإلنتاج وحوهلا، مبا يف ذلك الُنظم النهوض مبناطق املوئل الطبيعي أو شبه الطبيعي  •
-6{اخلاضعة إلدارة مكثفة، واستعادة أو إعادة ربط املوائل املعطوبة أو املفتتة عند الضرورة. 

 .}6 دال{ }3-2-1
(على سبيل املثال، إمكانية تتبع آاثر التنوع البيولوجي، والشفافية  الغذاءشفافية سوق حتسني  •

 يف سالسل التوريد) من خالل أدوات من قبيل التوسيم وشهادات االستدامة.
حسب االقتضاء  ابلطابع احمللي حتسني اإلنصاف يف توزيع األغذية ويف صبغ الُنظم الغذائية •

 سهامات الطبيعة للبشر.وعندما يكون ذلك مفيداً للطبيعة أو إل
 تقليل هدر األغذية من اإلنتاج حىت االستهالك. •
 .}6 دال{ }1-2-3-6{ األنظمة الغذائية املستدامة والصحيةترويج  •

دماج االستخدامات إ
املتعددة للغاابت 

 املستدامة

الُنهج اجملتمعية املتعددة الوظائف واملتعددة االستخدامات ألصحاب املصلحة تشجيع  •
يف حوكمة الغاابت وإدارهتا إلحراز اإلدارة املستدامة للغاابت  املتعددين وحتسني الُنهج اجملتمعية

 .}4 ألف{ }2-2-3-6{(على سبيل املثال، م ح د، ح، م م، ش أ م م، و م، م ع، خ) 
 ملوائل الغاابت املرتدية واألنواع املالئمة، مع إعادة زراعة الغاابت واإلصالح اإليكولوجيدعم  •

-3-6{إيالء األولوية لألنواع األصلية (على سبيل املثال: ح، ش أ م م، م م، و م، م ع) 
 .}4 ألف{ }2-2

تشجيع وتعزيز اإلدارة واحلوكمة اجملتمعيتني، مبا يف ذلك مؤسسات وُنظم اإلدارة العرفية،  •
املثال: م ح الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية (على سبيل وُنظم اإلدارة املشرتكة اليت تضم 

 .}5 دال{ }2-2-3-6{د، ح، م م، ش أ م م، و م، م ع، خ) 
غري املستدام عن طريق حتسني وتنفيذ اإلدارة  قطع األشجارالناجم عن  احلد من األثر السليب •

(على سبيل املثال: م ح د، ح،  التصدي لقطع األخشاب غري القانويناملستدامة للغاابت و
 .}1 دال{ }2-2-3-6{م غ ح، خ) 

مبا يف ذلك تقدمي حوافز إلضافة القيمة إىل ز�دة الكفاءة يف استخدام منتجات الغاابت،  •
املنتجات احلرجية (مثل توسيم االستدامة أو سياسات املشرتوات العامة)، وكذلك تشجيع 
اإلنتاج املكثف يف الغاابت اخلاضعة إلدارة جيدة من أجل تقليل الضغوط يف أماكن أخرى 

 .}1ابء { }2-2-3-6{ثال: خ، و م، م غ ح) (على سبيل امل
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احلفاظ على 
يعية الطب ساحاتامل

الربية وإدارهتا بصورة 
فعالة واستخدامها 
 استخداماً مستداماً 

للمناطق احملمية املدارة بشكل فعال إيكولوجيًا و الشبكات التمثيلية وتوسيع وتعزيز دعم  •
املرتابطة جيدًا وغريها من مناطق احلفظ املتعدد الوظائف، مثل تدابري احلفظ األخرى الفعالة 

، 1-2-3{القائمة على أساس املناطق (على سبيل املثال: م ح د، ح، ش أ م م، م م، و م) 
 .}7 ، دال1جيم{ }6-3-2-3

الطبيعية  ساحاتكي على نطاق املاستخدام التخطيط املكاين الواسع واالستباقي والتشار  •
محاية وإدارة لتحديد أولو�ت استخدامات األراضي اليت حتقق توازن الطبيعة وتواصل صيانتها و

وغري ذلك من املواقع اهلامة للتنوع البيولوجي يف احلاضر  مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية
 .}7 ، دال1ابء{واملستقبل (على سبيل املثال، م ح د، ح، و م) 

(على سبيل املثال، م ح د، ح، م م، ش أ م م، خ،  إدارة التنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية •
 .}1 ابء{غ ح، و م)  م

تؤدي إىل تسهيل املسامهات اإلجيابية وضع عمليات فعالة تشمل اجلميع لصنع القرار  •
إدماج ُنظم اإلدارة املكيَّفة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف حتقيق االستدامة من خالل 

 ).5 ، دال6 حملياً ومعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية (ابء
للحفظ واالستخدام املستدام من خالل جمموعة منوعة حتسني وتوسيع مستو�ت الدعم املايل  •

 }5-2-3-6{من اخليارات االبتكارية، مبا يف ذلك عن طريق الشراكات مع القطاع اخلاص 
 .}10 ، دال7 ، دال5 دال{

إيالء األولوية لتدابري التكيُّف والتخفيف املستندة إىل األراضي واليت ال تولِّد أاثرًا سلبية  •
(على سبيل املثال، تقليل إزالة الغاابت، وإصالح األراضي والُنظم  على التنوع البيولوجي

تدهور األراضي الرطبة  اإليكولوجية، وحتسني إدارة الُنظم الزراعية مثل كربون الرتبة، ومنع
 .}8 دال{واألراضي اخلثية) 

 .وغريها من تدابري احلفظ الفعالة املستندة إىل املناطقرصد فعالية وآاثر املناطق احملمية  •
ترويج احلوكمة 

واإلدارة املستدامتني 
الطبيعية  مساحاتلل

البحرية واحمليطات 
 والُنظم البحرية

واملتكاملة للمحيطات، مبا يف ذلك حوكمة التنوع البيولوجي خارج املشرتكة احلوكمة تعزيز  •
-6{(على سبيل املثال م ح د، ح، م غ ح، خ، م ع، و م).  الوال�ت القضائية الوطنية

 }7 دال{ }3-3-2
(على سبيل املثال، م ح د، ح، مية وإدارهتا بفعالية توسيع وربط شبكات املناطق البحرية احمل •

، مبا يف ذلك محاية وإدارة مناطق التنوع البيولوجي }7 دال{ }3-2-3-5{ش أ م م، م م) 
ز�دة واملستقبل، والبحرية ذات األولوية وغريها من املواقع اهلامة للتنوع البيولوجي يف احلاضر 

 احلماية والرتابط.
من خالل إعادة بناء األرصدة تعزيز حفظ الُنظم اإليكولوجية البحرية و/أو استصالحها  •

للصيد املفرط؛ ومنع صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري السمكية اليت تعرضت 
املنظم وكبحه والقضاء عليه؛ وتشجيع إدارة مصائد األمساك القائمة على النظام اإليكولوجي؛ 
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ابملواد  ومكافحة التلوث من خالل إزالة املعدات املهجورة ومن خالل التصدي للتلوث
 .}7 ، دال1 ابء{م ح د، ح، خ، ش أ م م، م م، م ع، و م) البالستيكية (على سبيل املثال: 

، مبا يف ذلك االستصالح اإليكولوجي واملعاجلة وتعدد الوظائف يف اهلياكل الساحليةتعزيز  •
عن طريق التخطيط املكاين البحري (على سبيل املثال، م ح د، ح، م غ ح، خ، م م، ش أ 

 .}7 ، دال1ابء{ }1-3-3-3-6{م، م ع، و م)  م
 التشييد الساحلية أعمالادماج انشغاالت األداء الوظيفي اإليكولوجي يف مرحلة ختطيط  •

-3-3-3-6{(على سبيل املثال: م ح د، ح، م غ ح، خ، م م، ش أ م م، م ع، و م) 
 .}7 ، دال1 ابء{ }1

من خالل ز�دة وحتسني تدابري وتنظيمات املسؤولية  توسيع التعاون املتعدد القطاعات •
االجتماعية للشركات يف معايري البناء والتشييد، والتوسيم اإليكولوجي وأفضل املمارسات (على 

 }1-3-3-3-6{سبيل املثال: م ح د، ح، م غ ح، خ، م م، ش أ م م، م ع، و م) 
 .}7 ، دال1 ابء{

من خالل احلوافز ذات اآلاثر  صائد األمساكتشجيع االسرتاتيجيات الفعالة إلصالح م •
اإلجيابية على التنوع البيولوجي ومن خالل إزالة اإلعا�ت املالية الضارة بيئياً (على سبيل املثال: 

 .}7 دال{ }2-3-3-6{م ح د، ح) 
من خالل إصدار الشهادات الطوعية واألخذ  احلد من اآلاثر البيئية لرتبية األحياء املائية •

مارسات يف أساليب إنتاج مصائد األمساك وتربية األحياء املائية (على سبيل املثال: أبفضل امل
 .}7 ، دال1 ابء{ }2-3-3-3-6{ }5-3-3-3-6{ح، ش أ م م، م غ ح، خ) 

، مبا يف ذلك عن طريق إدارة اجلسيمات احلد من التلوث من مصادر اثبتة وغري اثبتة •
البالستيكية الدقيقة والتلوث ابجلسيمات البالستيكية الدقيقة من خالل اإلدارة الفعالة للنفا�ت 

 }1-3-3-3-6{من خالل احلوافز واالبتكار (على سبيل املثال: ح، خ، م غ ح) 
 .}7 ، دال1 ابء{

 }3-1-3-3-6{: ح، و م، خ) (على سبيل املثالز�دة التمويل حلفظ احمليطات  •
 .}7 دال{

حتسني إدارة املياه 
العذبة ومحايتها 

 وربطها

مبا يف ذلك عن طريق ز�دة الطبيعية،  ساحاتالدمج بني إدارة املوارد املالية وختطيط امل •
احلماية والرتابط للُنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، وحتسني التعاون واإلدارة على صعيد املياه 
العابرة للحدود والتصدي آلاثر التفتت الناشئة عن السدود وحتويل املسارات وإدماج التحليالت 

أ م م، م م، م غ ح، و م، م ع، خ)  (على سبيل املثال: م ح د ح، شاإلقليمية للدورة املائية 
 .}1 ابء{ }6-3-4-7، 6-3-4-6{
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، وذلك مثالً عن طريق تطوير وتنفيذ إدارة األنواع الدخيلة دعم حوكمة املياه الشاملة للجميع •
املغرية مع أصحاب املصلحة املعنيني (على سبيل املثال: م ح د، ح، ش أ م م، م م، م غ ح، 

 .}4 الد{ }3-4-3-6{و م، م ع، خ) 
بني مستخدمي  تعزيز اإلنصافوالعمل على دعم ُنظم اإلدارة املشرتكة لإلدارة التعاونية للمياه  •

املياه (مع احلفاظ على احلد األدىن من التدفق اإليكولوجي للُنظم اإليكولوجية املائية)، وإشراك 
االقتصادية أصحاب املصلحة وتوخي الشفافية للتقليل إىل أدىن حد من النزاعات البيئية و 

 .}4 دال{واالجتماعية 
(على سبيل  حتد من حتاّت الرتبة والرتسب واجلر�ن السطحي للتلوثتعميم املمارسات اليت  •

 .}1-4-3-6{املثال: ح، م م، خ) 
من خالل تنسيق اُألطر الدولية والوطنية واحمللية (على  سياسات املياه العذبة تشتتتقليل  •

 .}2-4-3-6، 7-4-3-6{سبيل املثال: ح، م ع) 
من خالل حتسني إعادة تغذية املياه اجلوفية ومحاية األراضي الرطبة  ز�دة ختزين املياه •

واستصالحها، وتطبيق تقنيات ختزين بديلة وفرض قيود على استخراج املياه اجلوفية (على سبيل 
 .}3 ، ابء1 ابء{ }2-4-3-6{املثال، ح، م م، ش أ م م، خ، و م) 

ايري واضحة لالستدامة (على سبيل املثال: ح، اليت ُتطبِّق مع تعزيز االستثمار يف مشاريع املياه •
 .}3 ، ابء1ابء{ }5-4-3-6{خ، و م، م ع) 

بناء املدن املستدامة 
اليت تُليب االحتياجات 

احلرجة وحتافظ يف 
الوقت نفسه على 
الطبيعة وتستعيد 
التنوع البيولوجي 

وحتافظ على خدمات 
الُنظم اإليكولوجية 

 وتعززها

(على سبيل املثال: ح، م م، ش أ م م، م غ ح، خ)  املستدامالتخطيط احلضري استخدام  •
 .}9 دال{ }6-3-5-1{

مبا يف ذلك عن طريق تطوير املساحات  ،اجملتمعات املتضامةيف تشجيع الكثافة السكانية  •
 .}3-5-3-6{اخلالية وغريها من االسرتاتيجيات 

البيولوجي ومحاية أحواض األ�ار واإلصالح إدراج محاية التنوع البيولوجي ومعاوضة التنوع  •
 .}1-5-3-6{ اإليكولوجي يف التخطيط اإلقليمي

وكفالة عدم حتوهلا إىل مناطق معزولة من  محاية مناطق التنوع البيولوجي احلضرية الرئيسية •
 .}SM 6-4-2 2-5-3-6{خالل استخدامات ال تتوافق مع األراضي احمليطة هبا 

يولوجي من خالل إشراك أصحاب املصلحة ومن خالل التخطيط ترويج تعميم التنوع الب •
 .}3-5-3-6{(على سبيل املثال: ح، م غ ح، م م، ش أ م م) التكاملي 

-2-3-6{تشجيع مناذج األعمال التجارية البديلة وحوافز احلفظ يف املناطق احلضرية  •
1{. 

 .}4-6-3-6{ترويج اإلنتاج واالستهالك املستدامني  •
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 واملسارات املمكنة إلحراز التغيري التحويلياإلجراءات  االستدامة حتقيق ُ�ج
األطراف الفاعلة الرئيسية: (م ح د = منظمة حكومة دولية، ح = حكومات، م غ ح = 
منظمات غري حكومية، م م = جمموعات املواطنني وجمموعات جمتمعية، ش أ م م= الشعوب 

ماحنة، م ع = منظمات علمية وتعليمية، خ = قطاع األصلية واجملتمعات احمللية، و م = وكاالت 
 )خاص

-3-6{(على سبيل املثال: ح، م غ ح، م ع، خ) تشجيع احللول القائمة على الطبيعة  •
 .}9 ، دال8 دال{ }5-2

من أجل  النهوض ابهلياكل األساسية اخلضراء والزرقاء أو تطويرها أو صيانتها أو حتديثها •
-3-6{إدارة املياه مع حتسني البنية التحتية الرمادية (الصلبة) ملعاجلة نتائج التنوع البيولوجي 

5-2{. 
-2-4-5؛ 7-3{ النهوض ابلتكيُّف داخل اجملتمعات على أساس النظام اإليكولوجي •

2{. 
ووضع التصميمات هلذا الرتابط اإليكولوجي داخل املساحات احلضرية  استمرار علىالعمل  •

 .}SM 6-4-1؛ 2-5-3-6{الغرض، وخاصة يف صدد األنواع احمللية 
 .}2-3-6{ز�دة املساحات اخلضراء احلضرية وحتسني الوصول إليها  •
 مع إيالءز�دة فرص اجملتمعات احلضرية املنخفضة الدخل يف التمتع ابخلدمات احلضرية  •

األولوية لإلدارة املستدامة للمياه واإلدارة املتكاملة املستدامة للفضالت الصلبة وشبكات الصرف 
-6{الصحي وأماكن للمأوى ووسائل النقل اآلمنة واملأمونة (على سبيل املثال: ح، م غ ح) 

 .}9دال { }3-5-4
لطاقة اب النهوض

املستدامة ومشاريع 
بنيتها التحتية 

 وإنتاجها

ملشاريع الطاقة املتجددة والطاقة اسرتاتيجيات ومعايري ومبادئ توجيهية طوعية مستدامة وضع  •
 .}8 دال{ }6-3-6{األحيائية املستدامة (على سبيل املثال: ح، م ع، خ) 

القوانني واملبادئ التوجيهية املتعلقة تقييمات األثر البيئي الشامل للتنوع البيولوجي تعزيز ودعم  •
 .}1 ءاب{ }2-6-3-6{هبا 

عند تشجيع التمويل االبتكاري لإلصالح، كلما أمكن وختفيف اآلاثر البيئية واالجتماعية  •
، مبا يف ذلك }1 ابء{ }3-6-3-6{الضرورة (على سبيل املثال: ح، خ، م غ ح، و م) 

لتعزيز أنظمة الطاقة األحيائية اليت تعمل على حتسني  برامج وسياسات احلوافزإعادة تصميم 
املعاوضة بني فقدان التنوع البيولوجي وفوائده (وذلك مثًال من خالل حتليالت دورة احلياة) 

 .}8 دال{
للطاقة املستدامة (على سبيل املثال: ح، م م، ش أ  الالمركزيواإلنتاج دعم اإلدارة اجملتمعية  •

 .}9 دال{ }5-6-3-6{ }4-6-3-6{م م، و م) 
من أجل تقليل الطلب على البنية التحتية اليت تؤثر على التنوع  خفض الطلب على الطاقة •

البيولوجي (وذلك مثالً من خالل كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة اجلديدة وتقليل االستهالك غري 
 .}1 ابء{املستدام) (على سبيل املثال: ح، خ) 

حتسني استدامة الُنظم 
 االقتصادية واملالية

حلماية التنوع البيولوجي (وذلك مثًال إلزالة احلوافز الضارة)  استحداث ودعم هياكل احلوافز •
 .}10 دال{ }4-6{(على سبيل املثال: م ح د، ح) 
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 واملسارات املمكنة إلحراز التغيري التحويلياإلجراءات  االستدامة حتقيق ُ�ج
األطراف الفاعلة الرئيسية: (م ح د = منظمة حكومة دولية، ح = حكومات، م غ ح = 
منظمات غري حكومية، م م = جمموعات املواطنني وجمموعات جمتمعية، ش أ م م= الشعوب 

ماحنة، م ع = منظمات علمية وتعليمية، خ = قطاع األصلية واجملتمعات احمللية، و م = وكاالت 
 )خاص

وذلك مثًال من خالل التوريد املستدام، وكفاءة املوارد  اإلنتاج واالستهالك املستدامني،ترويج  •
اإلنتاج، ومناذج االقتصاد الدائري وغريها من النماذج االقتصادية، واملسؤولية آاثر وتقليل 

االجتماعية للشركات، وتقييمات دورة احلياة اليت تشمل التنوع البيولوجي، واالتفاقات التجارية 
-3-6، 3-4-6{ى سبيل املثال: ح، م م، م غ ح، م ع) وسياسات املشرتوات العامة (عل

 .}10دال { }2-1
، مثل حماسبة رأس املال الطبيعي وحماسبة التدفق اكتشاف وسائل بديلة للمحاسبة االقتصادية •

 }5-4-6{املادي وتدفق الطاقة، بني أساليب أخرى (على سبيل املثال: م ح د، ح، م ع) 
 .}10 دال{

والتدابري الرامية إىل ز�دة توفري إسهامات مع بني احلد من الفقر تشجيع السياسات اليت جت •
-2-3{الطبيعة وحفظ الطبيعة واستخدامها املستدام (على سبيل املثال: م ح د، ح، و م) 

 .}2 جيم{ }1
مثل الدفع مقابل خدمات الُنظم اإليكولوجية، وإصدار حتسني األدوات القائمة على السوق،  •

اإلنصاف والفعالية  من قبيلحتد�ت ملواجهة الشهادات الطوعية ومعاوضة التنوع البيولوجي، 
 .}1 ابء{(على سبيل املثال: ح، خ، م غ ح، ش أ م م، م م، م ع) 

لتقليل االستهالك املفرط (وذلك مثالً بتشجيع تقدمي املعلومات إىل املستهلك  تقليل االستهالك •
واهلدر، واستخدام السياسات العامة واللوائح التنظيمية واستيعاب اآلاثر البيئية) (على سبيل 

 .}2، جيم 4 ابء{املثال: ح، خ، م غ ح) 
 .}3 دال{لتقليل األثر على الطبيعة إنشاء وحتسني مناذج سلسلة التوريد  •
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 التذييل األول

 والتعاريفاإلطار املفاهيمي 

  

اإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  -10الشكل 
 للتفاعالت املعقدة بني العامل الطبيعي واجملتمعات البشرية. وخدمات النظم اإليكولوجية هو منوذج مبسط جداً 

اإلطار احملدد ابللون الرمادي)، إىل جانب تفاعالهتا ويتعرف النموذج على العناصر الرئيسية (الصناديق داخل 
اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة ”و “ الطبيعة”(األسهم داخل اإلطار الرئيسي)، األكثر صلة هبدف املنرب. 

(املشار إليها بعناوين عريضة ابخلط األسود واملعرَّفة يف كل صندوق مقابل هلا) “ نوعية احلياة اجليدة”و “ للبشر
فئات شاملة ُحددت بوصفها ذات مغزى وأمهية جلميع أصحاب املصلحة املشاركني يف املنرب أثناء عملية هي 

تشاركية، وتشمل ختصصات خمتلفة يف العلوم الطبيعية واالجتماعية والعلوم اإلنسانية وغريها من النظم املعرفية، مثل 
لعناوين الفرعية اخلضراء إىل املفاهيم العلمية، أما النظم اخلاصة ابلشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. وتشري ا

العناوين الزرقاء فهي املفاهيم الناشئة من النظم املعرفية األخرى. وتشري األسهم املرسومة خبط متصل يف اللوحة 
ولكنها الرئيسية إىل التأثري بني العناصر، يف حني تشري األسهم املرسومة خبط متقطع إىل الصالت املعرتف أبمهيتها، 

متثل الرتكيز الرئيسي للمنرب. أما األسهم امللونة الغليظة حتت اإلطار الرئيسي وإىل اليمني فتشري إىل نطاقي الزمان  ال
، وأحاط االجتماع 2/4-واملكان على التوايل. ومت قبول هذا اإلطار املفاهيمي يف االجتماع العام يف املقرر م ح د

. وميكن االطالع على مزيد 5/1-ويف املقرر م ح د IPBES/5/INF/24ابلتحديث الذي ُقدم يف الوثيقة  العام علماً 
 .1من التفاصيل واألمثلة للمفاهيم اليت يعرفها اإلطار يف مسرد املصطلحات الوارد يف الفصل 

جي. ويف سياق العلم تشمل يف سياق املنرب إىل العامل الطبيعي مع الرتكيز على التنوع البيولو  “الطبيعة”وتشري 
الطبيعة فئات مثل التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية وأداء النظم اإليكولوجية والتطور واحمليط احليوي والرتاث 

الثقايف. ويف سياق نُظم املعرفة األخرى تشمل الطبيعة فئات مثل أُمّنا -التطوري املشرتك للبشرية والتنوع البيولوجي
ياة. أما املكو�ت األخرى للطبيعة، مثل طبقات املياه اجلوفية العميقة واالحتياطيات املعدنية األرض ونُظم احل

واألحفورية والطاقة اهلوائية والشمسية واحلرارية األرضية واملوجية فهي ال تدخل ضمن تركيز املنرب احلكومي الدويل. 
 للبشر.وتسهم الطبيعة يف اجملتمعات من خالل اإلسهامات اليت تقدمها 
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إىل البىن التحتية العمرانية واملرافق الصحية واملعرفة (مبا يف ذلك نُظم املعرفة  “األصول البشرية املنشأ”وتشري 
األصلية واحمللية واملعرفة التقنية أو العلمية، وكذلك التعليم الرمسي وغري الرمسي) والتكنولوجيا (وتشمل األشياء 

األصول املالية، بني أمور أخرى. وأبرزت األصول البشرية املنشأ للتأكيد واإلجراءات املادية على حد سواء) و 
 على أن احلياة الطيبة تتحقق من خالل اشرتاك الطبيعة واجملتمعات يف إنتاج الفوائد.

إىل مجيع املنافع اليت حتصل عليها اإلنسانية من الطبيعة. وتدخل يف هذه  “إسهامات الطبيعة للناس”وتشري 
لُنظم اإليكولوجية وخدماهتا مع أخذها يف االعتبار منفصلة أو جمتمعة. ويف سياق نُظم املعرفة األخرى، الفئة سلع ا

تشري هبات الطبيعة واملفاهيم املماثلة إىل منافع الطبيعة اليت يستمد منها الناس نوعية حياة طيبة. وتدخل يف هذه 
للناس (األضرار)، مثل اآلفات أو العوامل الـُممرضة أو الفئة العريضة أيضاً جوانب الطبيعة اليت قد تكون سلبية 

 الضواري.

اليت تقدمها الطبيعة للناس إىل اجلوانب الوظيفية واهليكلية الكائنات والنظم  اإلسهامات التنظيميةوتشري 
اإليكولوجية اليت تعدل الظروف البيئية اليت يعيشها األشخاص و/أو اليت تعمل على استدامة و/أو تنظيم إنتاج 

، وتنظيم املناخ وتنظيم اإلسهامات املادية وغري املادية. فعلى سبيل املثال، تشمل هذه اإلسهامات تنقية املياه
 تعرية الرتبة.

اليت تقدمها الطبيعة للناس إىل املواد أو األشياء أو العناصر املادية األخرى املستمدة  اإلسهامات املاديةوتشري 
من الطبيعة واليت تعمل على استدامة البقاء املادي للبشر والبىن التحتية (أي اهلياكل واملرافق املادية والتنظيمية 

ساسية مثل املباين والطرق إمدادات وإمدادات الطاقة) الالزمة لعمل أي جمتمع أو مؤسسة. وهذه تستهلك األ
عادة ماد�ً يف سياق التمتع أو اإلحساس هبا، كما هو احلال عندما تتحول النبااتت أو احليوا�ت إىل غذاء أو 

 طاقة أو مواد تستخدم ألغراض املأوى أو الزينة.

اليت تقدمها الطبيعة للناس إىل اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة لنوعية حياة الناس  غري املادية اإلسهاماتوتشري 
من الناحية الذاتية أو النفسية وما خيتربونه منها فرد�ً أو مجاعياً. والكيا�ت اليت تقدم هذه اإلسهامات غري املادية 

يت تستخدم لطقوس الصيد التقليدية أو أنشطته الرتوحيية) ميكن أن تستهلك ماد�ً خالل العملية (مثل احليوا�ت ال
 .أو ال ختضع لالستهالك (مثل األشجار أو النظم اإليكولوجية الفردية بوصفها مصادر لإلهلام)

إىل مجيع تلك العوامل اخلارجية اليت تؤثر على الطبيعة واألصول البشرية املنشأ  “حمركات التغيري”وتشري 
واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للناس ولنوعية احلياة الطبية. وهي تشمل املؤسسات ونُظم احلوكمة وغري ذلك 

 سواء).من احملرِّكات غري املباشرة واحملركات املباشرة (الطبيعية والبشرية املنشأ على حد 
فهي طرق تنظيم اجملتمعات نفسها وما ينتج عن “ املؤسسات ونُظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى”أما 

ذلك من أتثريات على مكو�ت أخرى. وهي أسباب كامنة للتغريُّ البيئي غري أ�ا �شئة خارج النظام اإليكولوجي 
ل دورها املركزي، الذي يؤثر على مجيع جوانب عالقات اإلنسان املعين. وهي تعترب روافع أساسية لصنع القرار بفض

مجيع التفاعالت الرمسية وغري الرمسية بني أصحاب املصلحة واهلياكل “ املؤسسات”مع الطبيعة. ويشمل مصطلح 
وحتدِّد االجتماعية اليت حتدِّد كيفية اختاذ القرارات وتنفيذها، وكيفية ممارسة السلطة، وكيفية توزيع املسؤوليات. 

املؤسسات، بدرجات خمتلفة، إمكانية الوصول إىل عناصر الطبيعة واألصول البشرية املنشأ ومنافعها للناس 
والتحكم يف تلك العناصر واملنافع وختصيصها وتوزيعها. من أمثلة املؤسسات نُظم ملكية األراضي وحقوق احلصول 

ة املشرتكة واحلقوق اخلاصة)، والرتتيبات التشريعية، عليها (مثال ذلك احلقوق العامة وحقوق املمتلكات العام
واملعاهدات، والقواعد واملعايري االجتماعية غري الرمسية، مبا يف ذلك ما ينشأ منها من نظم معارف الشعوب 
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ا�ت األصلية واحمللية، واألنظمة العاملية مثل اتفاقات مكافحة استنفاد األوزون يف السرتاتوسفري أو محاية أنواع احليو 
والنبااتت الربية املهدَّدة ابالنقراض. وتؤدي السياسات االقتصادية مبا يف ذلك االقتصاد الكلي، والسياسات املالية 

يف التأثري على قرارات الناس وسلوكهم وطرق تواصلهم مع الطبيعة حبثًا عن  أو النقدية أو الزراعية دورًا مهماً 
والتفضيالت اإلنسانية اليت تعربِّ عن وجهات نظر خمتلفة بشأن نوعية املنافع. ولكن كثريًا من حمركات السلوك 

 احلياة الطيبة متارس أتثريها يف كثري من األحيان خارج نظام السوق.
هي “ احملركات الطبيعية”، الطبيعية منها والبشرية املنشأ، تؤثر على الطبيعة بصورة مباشرة. و“احملركات املباشرة”

نتيجة النشاط اإلنساين وتقع خارج سيطرة اإلنسان. وتشمل هذه احملركات الزالزل  احملركات اليت ال تنشأ
واالنفجارات الربكانية وأمواج تسو�مي وأحداث الطقس البالغة الشدة أو املتصلة ابحمليطات مثل اجلفاف الطويل 

والنينيا من التذبذب اجلنويب األمد أو فرتات الربد واألعاصري احللزونية املدارية والفيضا�ت، وتيارات النينيو 
وأحداث املد واجلزر احلادة. واحملركات املباشرة البشرية املنشأ هي احملركات اليت تنشأ عن قرارات اإلنسان، أي 
عن املؤسسات ونُظم احلوكمة وغريها من احملركات غري املباشرة. وتشمل احملركات البشرية املنشأ حتول املوئل مثل 

وائل املائية وإزالة الغاابت وإعادة غرس الغاابت واستغالل األنواع الربية وتغريُّ املناخ وتلوث تدهور األراضي وامل
الرتبة واهلواء واملاء وإدخال أنواع جديدة. وميكن لبعض هذه احملركات، مثل التلوث، أن تؤثر أتثريًا سلبيًا على 

وئل، أو إدخال عدو طبيعي ملكافحة األنواع الطبيعة؛ وميكن أن ينطوي بعضها اآلخر، كما يف حالة ترميم امل
 الغازية، على آاثر إجيابية.

فهي حتقيق حياة إنسانية مكتملة، وهي فكرة تتباين تبايناً شديداً بني اجملتمعات املختلفة  نوعية احلياة الطيبةأما 
اً على سياق بعينه، وتشمل وبني اجملموعات داخل اجملتمع الواحد. وهي حالة األفراد واجملموعات اإلنسانية اعتماد

احلصول على الغذاء واملاء والطاقة وأمن املعيشة، وكذلك الصحة والعالقات االجتماعية اجليدة واإلنصاف واألمن 
واهلوية الثقافية وحرية االختيار والفعل. ومن مجيع وجهات النظر تقريبًا تتسم نوعية احلياة الطيبة أب�ا متعددة 

مادية وكذلك مكو�ت غري مادية وروحانية. ولكن ما تنطوي عليه نوعية احلياة الطيبة األبعاد وتشمل مكو�ت 
يتوقف إىل حد كبري على املكان والزمان والثقافة، حيث تعتنق اجملتمعات املختلفة آراًء خمتلفة بشأن عالقاهتا 

لفردية، وعلى امليدان املادي ابلطبيعة وتعلِّق درجات خمتلفة من األمهية على احلقوق اجلماعية مقابل احلقوق ا
مقابل امليدان الروحي، وعلى القيم الذاتية مقابل القيم العملية، وعلى احلاضر مقابل املاضي أو املستقبل. ومفهوم 
الرفاه اإلنساين املستخدم يف كثري من اجملتمعات الغربية وصوره البديلة، وكذلك مفاهيم العيش يف انسجام مع 

طيبة يف حالة توازن ووائم مع أمنا األرض هي أمثلة لوجهات النظر املتبعة إزاء نوعية احلياة  الطبيعة والعيش بصورة
 الطيبة.
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 الثاينالتذييل 

 اإلبالغ عن درجة الثقة

يف هذا التقييم تستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأ�ا (الشكل 
). وتتضمن األدلُة البيا�ت والنظر�ت والنماذج ورأي اخلرباء. وتوثق تفاصيل النهج يف املذكرة 1-ألف -ق س م

 .)IPBES/6/INF/17(من األمانة بشأن املعلومات عن العمل املتعلق بدليل إنتاج التقييمات 
 واملصطلحات املوجزة اليت تصف األدلة هي على النحو التايل:

حتليل وصفي شامل أو غريه من التوليفات أو الدراسات املستقلة املتعددة اليت يوجد  عليه:ال خالف  •
 تتوافق.

اتفاق عام رغم أنه ال يوجد سوى عدد حمدود من الدراسات؛ ال وجود يوجد  مسلم به لكنه �قص: •
 بصورة غري دقيقة. املسألةلدراسة جتميعية شاملة و/أو أن الدراسات املوجودة تتناول 

 ري قطعي: ُتوجد دراسات مستقلة متعددة ولكن النتائج ال تتوافق.غ •
 غري حمسوم: توجد أدلة حمدودة، مع التسليم بوجود ثغرات معرفية كربى. •

 1-ألف -الشكل م ق س
 منوذج األطر األربعة لإلبالغ النوعي عن الثقة

 على حنو ما يفيد به تزايد مستوى التظليل. اليسرىتزداد الثقة كلما اقرتبنا من الزاوية العلوية 

 
 .)15(2016: املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، املصدر

                                                      
)15(IPBES (2018): Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy 

Platform 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.). 
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 التذييل الثالث

 الثغرات املعرفية
التعرف على بعض االحتياجات الرئيسية من املعلومات. انظر مشروع اجلدول الوارد يف التذييل يف سياق التقييم مت 

 الرابع.
 البيا�ت، وقوائم اجلرد، والرصد، بشأن طبيعة التغيري وحمركاته •
 الثغرات بشأن املناطق األحيائية ووحدات التحليل •
 الثغرات التصنيفية •
 للبشرالثغرات املتصلة إبسهامات الطبيعة  •
 لبشر واحملركات يف صدد الغا�ت واألهدافلحلقات الوصل بني الطبيعة وإسهامات الطبيعة  •
 السيناريوهات املتكاملة ودراسات وضع النماذج •
 الُنهج السياساتية املمكنة •
 الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية •

  

                                                      
Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, 

Germany. 36 pages. 
قرري السياسات اخلاص مبوجز امل): 2016املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ((
بشأن امللقحات  تقرير التقييم الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةل
فونسيكا، وهـ.ت. نغو، وج.ك. بيسماجير، وت.د. بريز، ول.ف. ديكس، ول.أ. -س.ج. بوتس، وف.ل. إمرباتريز لتلقيح وإنتاج األغذية.وا

غاريبالدي، ور. هيل، وج. سيتيل، وأ.ج. فانربغن، وم.أ. أيزن، وس.أ. كاننغهام، وك. إيرديل، وب.م. فرايتاس، ون.غاالي، وب.ج. كيفان، 
ابرا، وج.س. بيتيس، ور. رادر، وب.ف. فيا� -يانسكي، وب.ك. كوابونغ، وج. يل، وش. يل، ود.ج. مارتنز، وج. نيتسهوست-وأ. كوفاكس

 .)صفحة 36أمانة املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا.  (حمررون).
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 التذييل الرابع

 مشروع جدول الثغرات املعرفية
خرباء التقييم العاملي هذا اجلدول للثغرات املعرفية ومت تقدميه إىل فريق عامل أنشأه االجتماع إخالء مسؤولية: أعد 

العام يف دورته السابعة ونظر فيه هذا الفريق العامل. ومل يوافق االجتماع العام على هذا اجلدول يف إطار املوجز 
يعين موافقة الفريق العامل أو االجتماع العام اخلاص مبقرري السياسات. ولذلك مت إدراجه يف شكل مشروع، مما ال 

 عليه.
 )16(الثغرات املعرفية (يف البيا�ت واملؤشرات وقوائم اجلرد والسيناريوهات) القطاع

البيا�ت، وقوائم 
اجلرد، والرصد، 

بشأن طبيعة 
 التغيري وحمركاته

التغيري) اليت تدعم إسهامات الطبيعة إىل بيا�ت بشأن عمليات النظم اإليكولوجية (مبا يف ذلك معدالت  ●
 البشر وصحة النظم اإليكولوجية

 بيا�ت متجمِّعة من رصد حالة الُنظم اإليكولوجية (ومتثلها عموماً أقل من متثيل نطاق الُنظم اإليكولوجية) ●
ة بني الكائنات احلّية واجملموعات التصنيفية ●  بيا�ت بشأن التفاعالت املتغريِّ
ين أكسيد الكربون على جمموع صايف اإلنتاج األوَّيل للُنظم البحرية وعواقب هذه الز�دة على آاثر تزايد اث ●

 وظيفة النظام اإليكولوجي وإسهامات الطبيعة إىل البشر.
توليفات لتوضيح كيفية عمل اآلاثر البشرية على مسات الكائنات واألمناط العاملية واالجتاهات يف الرتكيب  ●

 اجليين.
خماطر االنقراض واجتاهات أعداد العشائر وخاصة ابلنسبة للحشرات والطفيليات واألنواع  بيا�ت بشأن ●

 الفطرية وامليكروبية
 مؤشرات عن املدى العاملي للتجانس األحيائي وعواقبه، مبا يف ذلك التجانس اجليين ●
�ت عن أمناط كثافة جمموعات بيا�ت مكانية عاملية بشأن التهديدات الرئيسية، ومنها على سبيل املثال بيا ●

 االستغالل غري املستدام لألنواع والُنظم اإليكولوجية
ات النامجة بفعل اإلنسان يف أي فئة من فئات املتغريِّ اجلوهري يف التنوع  ● فهم أكثر مشوًال لطريقة أتثري التغريُّ

عية) وعلى إسهامات البيولوجي (مثل هيكل النظام اإليكولوجي) على غريها من الفئات (مثل الرتكيبة اجملتم
 الطبيعة إىل البشر

ثغرات البيا�ت يف قوائم اجلرد الرئيسية: قاعدة البيا�ت العاملية للمناطق احملمية، وقاعدة البيا�ت العاملية  ●
، والقوائم احلمراء )™World Database of Key Biodiversity Areas( ملناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

 يكولوجية املهددة، واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجيابألنواع والُنظم اإل
 رصد أنواع كثرية مدرجة يف اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربّية املهددة ابالنقراض ●
 رصد اآلاثر الطويلة األجل للنفا�ت امللقاة، وخاصة املواد املشعة واملواد البالستيكية ●
 اثر احلروب والنزاعات على الطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل البشربيا�ت عن آ ●

ثغرات بشأن 
اجملموعات 

األحيائية ووحدات 
 التحليل

قوائم جرد بشأن الُنظم اإليكولوجية اليت مل ختضع لدراسة كافية: املياه العذبة ومنطقة القطب الشمايل  ●
 والبحار/احمليطات وقاع البحار واألراضي الرطبة

 قوائم جرد بشأن الرتبة وبيئات القاع واملياه العذبة، واآلاثر على وظائف الُنظم اإليكولوجية ●

يف املائة من األنواع املوجودة على سطح  86البيا�ت األساسية عن كثري من الفئات التصنيفية (ال يزال  ● الثغرات التصنيفية
 يف املائة من األنواع يف احمليطات بدون وصف) 91األرض و

                                                      
ابلثغرات املعرفية يف التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر هذه القائمة ليست قائمة حصرية   )16(

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



IPBES/7/10/Add.1 

60 

 )16(الثغرات املعرفية (يف البيا�ت واملؤشرات وقوائم اجلرد والسيناريوهات) القطاع
خماطر االنقراض واجتاهات أعداد العشائر للمجموعات التصنيفية التالية: احلشرات، واألنواع الفطرية،  ●

 واألنواع امليكروبية (الكائنات الدقيقة) والطفيليات
 بيا�ت بشأن التنوع اجليين وحالة حفظ سالالت النبااتت واحليوا�ت املستزرعة واملستأنسة ●

الثغرات املتصلة 
إبسهامات الطبيعة 

 إىل البشر

 بيا�ت عن حالة األنواع وإسهامات الطبيعة إىل البشر املتصلة بوظائف حمددة للُنظم اإليكولوجية ●
 مؤشرات منهجية لإلبالغ عن حالة واجتاهات فئات إسهامات الطبيعة إىل البشر ●
موعات املستعملني بيا�ت عن آاثر ومدى إسهامات الطبيعة إىل البشر على نوعية احلياة، حسب جم ●

 الرئيسية (ليس هناك أيضاً تصنيف منوذجي متفق عليه بشأن جمموعات املستعملني الرئيسية)
 بيا�ت بشأن العالقات املتبادلة بني املساواة بني اجلنسني والطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل البشر ●
ليات البيولوجية (عشائر �قالت : تنظيم الكائنات الضارة والعم10بيا�ت ومعلومات عن إسهام الطبيعة  ●

 األمراض واألمراض احملمولة ابلنواقل) والتداخل مع السكان املعرضني وتفاعالت الُنظم اإليكولوجية
: دور إسهامات الطبيعة إىل البشر يف ختفيف أو تقليل التعرض 9بيا�ت ومعلومات عن إسهام الطبيعة  ●

 للكوارث الطبيعية
حلقات الوصل 

بني الطبيعة 
إسهامات الطبيعة و 

إىل البشر 
واحملركات يف صدد 

الغا�ت 
 واألهداف

فهم طريقة إسهام الطبيعة يف إحراز الغا�ت (العالقات اإلجيابية والسلبية بني الطبيعة والغا�ت/األهداف  ●
 مثل أهداف التنمية املستدامة)

احلياة اجليدة، وخاصة عرب املناطق واجملتمعات البيا�ت املصنَّفة بشأن اآلاثر اليت متارسها الطبيعة على نوعية  ●
 وُنظم احلوكمة والُنظم اإليكولوجية

احلاجة إىل مؤشرات بشأن بعض أهداف التنمية املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي (على سبيل  ●
يف  من أهداف آيتشي بشأن قدرة الُنظم اإليكولوجية على الصمود ومسامهة الطبيعة 15املثال، اهلدف 

بشأن تكامل املعارف التقليدية واملشاركة الفعالة للشعوب األصلية  18خمزو�ت الكربون واهلدف 
 واجملتمعات احمللية)

حتسني البيا�ت الكمية لتقييم أهداف التنمية املستدامة وأهداف آيتشي يف حاالت هيمنة املؤشرات النوعية  ●
 اف التنمية املستدامة اليت مت استعراضها)غا�ت من الغا�ت األربع واألربعني مبوجب أهد 9(

 بيا�ت عن الفوائد املتحققة والصحة العقلية البشرية نتيجة التعرض للبيئات الطبيعية ●
 مؤشرات توضح عدم جتانس الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ●

السيناريوهات 
املتكاملة ودراسات 

 وضع النماذج 

ة وعاملية تبحث صراحة يف املعارف واآلراء واملنظورات لدى الشعوب سيناريوهات اجتماعية اقتصادية إقليمي ●
 األصلية واجملتمعات احمللية

سيناريوهات اجتماعية اقتصادية إقليمية وعاملية توضع فيما يتصل ابلشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  ●
 واملؤسسات املرتبطة هبما وابلتعاون معها

يعة وإسهاماهتا إىل البشر ونوعية احلياة اجليدة وتغريها مع مرور الوقت بيا�ت كمية توضح كيفية تفاعل الطب ●
 على خمتلف املسارات

سيناريوهات مستقبل التنوع البيولوجي اليت حتدِّد كميًا الفوائد املشرتكة احملتملة املتصلة إبسهامات الطبيعة  ●
 إىل البشر

 ئد املادية والفوائد التنظيميةسيناريوهات بشأن الفوائد غري املادية للبشر مقارنة ابلفوا ●
سيناريوهات متكاملة عن املناطق اليت يُنتظر أن تعاين من آاثر هامة وحتوالت ممكنة يف الُنظم (مثل منطقة  ●

 القطب الشمايل واملناطق شبه القاحلة واجلزر الصغرية)
 ريوهات العاملية للمستقبلمعارف بشأن التفاعل والتعقيبات املرتدة واالمتدادات بني املناطق يف إطار السينا ●
 تقييم إسهامات الطبيعة إىل البشر عرب األمناط العامة للسيناريوهات ابملعارف احملكمة والتقديرات الكمية ●

الُنهج السياساتية 
 املمكنة

 بيا�ت لتحليل فعالية خيارات وتدخالت سياساتية كثرية، مبا يف ذلك: ●
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 )16(الثغرات املعرفية (يف البيا�ت واملؤشرات وقوائم اجلرد والسيناريوهات) القطاع
ملختلف آليات احلفظ القائمة على أساس املناطق (مثل املناطق احملمية، بيا�ت عن الفعالية املقارنة   أ)

وتدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس املناطق) يف حفظ الطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل 
 البشر واملسامهة يف نوعية احلياة اجليدة

قدم احملرز يف اإلصالح مع مرور مؤشرات الفعالية ملختلف منهجيات اإلصالح ومؤشرات لتقييم الت ب)
 الوقت (مبا يف ذلك القيم)

 بيا�ت عن الفعالية املقارنة ملختلف عمليات الوصول وتقاسم الفوائد لكفالة اإلنصاف والعدالة ج)
حتسني البيا�ت بشأن نطاق وأشكال االجتار ابألنواع الربية وأثره على الطبيعة وإسهامات الطبيعة إىل   د)

 البشر
 بيا�ت عن الفعالية املقارنة ملختلف مناذج التوفيق بني الطاقة األحيائية وحفظ التنوع البيولوجي هـ)
بيا�ت عن فعالية خمتلف خمططات ومناذج املدفوعات مقابل خدمات الُنظم اإليكولوجية، وخاصة  و)

فوعات مقابل خدمات املعاوضات اليت تنشأ بني األهداف السياساتية وتكامل القيم املتعددة يف املد
الُنظم اإليكولوجية، والبيا�ت بشأن مالمح املشاركني يف املدفوعات مقابل خدمات الُنظم اإليكولوجية 

 والرصد الطويل األجل لآلاثر العالقية والسلوكية للمشاركة
 بيا�ت عن الفعالية املقارنة ملختلف مناذج احلوكمة البحرية املتصلة ابحلفظ ز)

 مشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف احلوكمة البيئية بيا�ت عن مدى ●
 مؤشرات عن آاثر اإلعا�ت واالجتاهات الضارة بيئياً وفعالية إزالتها على الصعيد العاملي ●
 بيا�ت بشأن جماالت عدم اليقني يف تطبيق مبدأ التحوط ●
 تبادل الدروسبيا�ت عن رصد فعالية السياسة العامة لتكييف وتعديل السياسات و  ●
بيا�ت عن أثر تعبئة املوارد، ابستخدام أساليب حمكمة لتقييم الربامج (على سبيل املثال، أمثلة النجاح يف  ●

استعمال التمويل مبا يف ذلك آاثر متويل املتربعني ألعمال احلفظ وآاثر املشاريع احملددة لتمويل التنوع 
 البيولوجي)

 ظم احلوكمة البحرية والساحليةبيا�ت عن أثر تغريُّ املناخ على نُ  ●
 بيا�ت عن آاثر تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات ●
 حتسني البيا�ت لصياغة معايري جيدة للتنوع البيولوجي ومعايري بيئية جيدة ●

الشعوب األصلية 
 واجملتمعات احمللية

وتوليفها يف صدد معارف الشعوب أساليب متفق عليها لتمكني العمليات املنهجية لتوليد املعارف ومجعها  ●
األصلية واجملتمعات احمللية (ألغراض التقييمات ويف جماالت أخرى) ومشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات 

 احمللية يف هذه العملية
 جتميع معارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية بشأن حالة الطبيعة واالجتاهات السائدة فيها ●
أتثري التقدم احملرز يف إجناز األهداف والغا�ت على الشعوب األصلية واجملتمعات بيا�ت لتقييم كيفية  ●

 احمللية، سواء كانت التأثريات إجيابية أو سلبية
اجتاهات فيما يتصل ابحلالة االجتماعية االقتصادية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية (على سبيل  ●

 مات يف اإلحصاءات اجملمَّعة)املثال، مالحظة االفتقار إىل متايُّز املعلو 

___________________ 
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