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 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 

للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي تقرير االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية عن أعمال دورته السادسة

 إضافة

للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم أقر االجتماع العام 
موجز التقييم اإلقليمي ، ٦/1-د ح مقرره ممن اجلزء الرابع من  5الفقرة يف دورته السادسة، مبوجب  اإليكولوجية

مرفق هذه ، بصيغته الواردة يف اخلاص مبقرري السياسات للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتني
 اإلضافة.

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة
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 المرفق
الخاص لتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتين تقرير اموجز 

السياسات والصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع بمقرري 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 المؤلفون:
 وماريا إيلينا زكاغنيين ،الربازيل(نائبة للرئيس، اس )شوكريستيانا سيماو سي ،كندا(نائب للرئيس،  جيك رايس )

 ؛(، نائبة للرئيس)األرجنتني
الواليات املتحدة /وكريستوفر ب. أندرسون )األرجنتني)املنرب( وناتاليا فالديراما )املنرب( يتان غ-بيدوياموريسيو 

 باريز-انني كافندري( ومرسيدس بوستامانيت )الربازيل( وجنيوزيلندا/أرويو )شيلي . ك.األمريكية( وماري ت
خاميي ريكاردو و  فينيسي )الواليات املتحدة(سيوهبان و  دي ليون )املكسيك(-وأنتونيو دياز )الواليات املتحدة(

هيلمر )الواليات املتحدة( وبرنال ه.  نيلآيو  كيشا غارسيا )ترينيداد وتوباغو(و  أملانيا(/ماركيز )كولومبيا-غارسيا
وفانيسا رودريغيز أوسونا  وميتو )الربازيل(. أيان كالت )الواليات املتحدة( وجان باهرييرا )كوستاريكا( وبر 

)الواليات املتحدة( وجوليانا سامبايو وستيفن شيل الواليات املتحدة( وفابيو ر. سكارانو )الربازيل( /ا)بوليفي
 .(1)فاريناسي )الربازيل(
 :عند إيراد إشارة للموجز المرجع المقترح

موجز (: 2018املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )
التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتني اخلاص مبقرري 

ملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم والصادر عن ا السياسات
 ،ب. أندرسون .ك، فالديراما. ن ،يتانغ-ويابيد. م، زكاغنيين .إ .مسيشاس،  .س. ك، رايس .ج اإليكولوجية.

، ماركيز-غارسيا .ر .خ، نيسي. فيسدي ليون، -، أ. ديازباريز-كافندر  .ج ،بوستامانيت .م ،أرويو . ك.ت .م
 ،ر. سكارانو .ف ،رودريغيز أوسونا .ف ،وميتو. أب .ج ،كالت  .ب ،هرييرا .ب ،هيلمره.  آ. ،غارسيا. ك

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي )حمررون(. أمانة  فاريناسي .س .جس. شيل، 
 ، بون، أملانيا. ] [ صفحة.وخدمات النظم اإليكولوجية

 هذا التقييم: إلعدادالذين قدموا التوجيه  اإلدارةأعضاء لجنة 
دييجو و رودريغو ميديلني )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(؛ ، و كارلوس جويل، و فلويد هومر، و برجييت بابتيست

 روبرت واتسون )املكتب(.و  سبنسر توماس، و باتشيكو
 إعالن عدم مسؤولية:

ال تعين ضمناً اإلعراب عن على اخلرائط املستخدمة يف هذا التقرير لتسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة إن ا
كومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ملنرب احلاأي رأي مهما كان من جانب 

ختومها  عينيتخبصوص الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا، أو خبصوص  اإليكولوجية
 .ة فيها. وقد أُعدت اخلرائط لغرض وحيد هو تيسري تقييم املناطق البيولوجية العامة املمثلأو حدودها

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

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

 .املوقع الشبكي للمنرب
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 الرسائل الرئيسية
األكثر  17تتسم منطقة األمريكتني بدرجة عالية من التنوع البيولوجي والثقايف. وهي تضم سبعة من البلدان الـ 

من أوسع الرباري على كوكب األرض،  يف العامل، ومتتد من القطب إىل القطب، حيث تضم بعضاً  بيولوجياً  تنوعاً 
اليت ال ميكن االستغناء عنها. ومنطقة األمريكتني كذلك منطقة على درجة عالية  وتشكيلة من األنواع املميزة جداً 
يف املائة من لغات العامل، وترتاوح كثافة  15االقتصادي، وهي موطن لنسبة  -من التنوع الثقايف واالجتماعي

نسمة لكل كيلومرت مربع يف  ٩ 000كيلومرت مربع يف غرينالند وأكثر من   100نفرين ولكل السكان فيها ما بني 
عدد من املراكز احلضرية. وهذه الرتكيبة االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية غري املتجانسة جتعل من الصعب 

 .(2)مريكتنيلألالتوصل إىل استنتاجات عامة تطبق بشكل موحد على مجيع املناطق دون اإلقليمية 
 (3)ونوعية الحياة إسهامات الطبيعة لصالح البشر - ألف

 المتوسطمقارنة ب البشرفي نوعية حياة  أكثر قدرة بكثير على اإلسهامطبيعة باألمريكتان  تتمتع -1ألف 
 لىالقائمة ع املواد إنتاج على العاملية اإليكولوجية النظم قدرة من يف املائة 40 على األمريكتان وحتتوي -العالمي
من  يف املائة 13 تضم إالكها، ولكنها ال استهال  من الثانوية املنتجات واستيعاب البشر يستهلكها اليت الطبيعة

املوارد اليت توفرها الطبيعة للفرد الواحد يف األمريكتني مبقدار ثالثة ، تزيد ذه القدراتونتيجة هلجمموع سكان العامل. 
حتقيق األمن الغذائي يف طرق أساسية هذه املوارد بوتسهم  عادي. حة ملواطن عاملياملوارد املتا عن متوسط أضعاف

نوعية حتسني مثل التلقيح وتنظيم املناخ و يف جمال التنظيم  ، وكذلك يف توفري إسهاماتوأمن الطاقة (4)واألمن املائي
 .(5)الصحة البدنية والعقلية واالستمرارية الثقافية ، وإسهامات غري مادية من قبيلاهلواء
تريليون  24.3في األمريكتين بمبلغ  للبشرالطبيعة البرية  إلسهاماتالقيمة االقتصادية  قدرت   -2ألف 

البلدان ذات  تستأثرو  -ي للمنطقةالمحلي اإلجمال الناتج، أي ما يعادل في السنة على األقلدوالر أمريكي 
أعلى قيم للهكتار يف السنة. تستأثر بأكرب القيم، يف حني أن بعض الدول اجلزرية بأكرب مساحة من األراضي 
حيث ، نواع معينة من النظم اإليكولوجيةالقيمة النقدية أل نتيجة اختالف يف جزء منهاوحتدث هذه االختالفات 

الصعوبات يف  وتؤدي. للغاية عاليةاقتصادية ابات املطرية قيم وحدات التحليل مثل املناطق الساحلية والغيكون ل
املناطق دون قارنة بني ات املتقييمللبشر إىل نتائج غري حمسومة ل اليت تقدمها الطبيعةغري السوقية  اإلسهاماتتقييم 

 تحليل.الأو وحدات  اإلقليمية
من  عددًا كبيراً في األمريكتين والمجتمعات المحلية  للشعوب األصليةيوفر التنوع الثقافي  -3ألف 

مع القيم  على نحو يتسق وإسهامات الطبيعة لصالح البشرالمعارف واآلراء العالمية إلدارة التنوع البيولوجي 
ملعارف  النظم الرئيسيةقد أظهرت ف -الطبيعةالبشر و بين  الذي ينطوي على االحترامالثقافية التي تعزز التفاعل 

 تها اخلاصة منوإدارهتا يف إطار جمموع راضياألقدرهتا على محاية  املنطقةاحمللية يف املعارف األصلية و الشعوب 
الثقافات العديدة اليت  تسهم. وباإلضافة إىل ذلك، عامل تسوده العوملةالقيم والتكنولوجيا واملمارسات حىت يف 

                                                      
 .لالطالع على مزيد من التفاصيل عن مصادر هذه املعلومات 3و 1انظر الفصلني   (2)
 .إسهامات الطبيعة لصاحل البشرلالطالع على مزيد من املعلومات عن مفهوم  2انظر التذييل   (3)
يعين األمن املائي إمكانية احلصول على كميات كافية من املياه النظيفة إدامة ُوضع التعريف التايل ألغراض هذا التقييم فقط:   (4)

 معايري مناسبة يف جماالت الغذاء وإنتاج السلع واملرافق الصحية والرعاية الصحية واحلفاظ على النظم اإليكولوجية.
إسهام الطبيعة يف احلفاظ على الثقافة وسبل املعيشة االستمرارية الثقافية هي  ُوضع التعريف التايل ألغراض هذا التقييم فقط:  (5)

 واالقتصادات واهلويات.
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من  عديدالويوفر هذا التنوع اجلماعي  إىل األمريكتني على مدى القرون اخلمسة املاضية يف تنوع القيم. تهاجر 
 .تسوده العوملةيف عامل واالحرتام هلا لطبيعة لعاملية متوافقة مع االستخدامات املستدامة  آراءلتطوير  الفرص
 غير أنتتحسن جوانب عديدة من نوعية الحياة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.  -4ألف 

تتجاوز بطريقة و  العالميالطبيعة بشكل أكثر كثافة من المتوسط خدم تستغالبية البلدان في األمريكتين 
من سكان العامل  يف املائة 13وتنتج نسبة  -التي تقدمها لنوعية الحياة اإلسهاماتقدرة الطبيعة على تجديد 

 مبقدار أمريكا الشمالية وتستأثر، (٦)العاملية البصمة اإليكولوجيةمن  يف املائة 22.8يف األمريكتني  الذين يقيمون
. وعالوة على ذلك يف املائة من سكان األمريكتني 35.٩هذه النسبة، بينما ال تضم سوى من  يف املائة ٦3

والثقافات يف األمريكتني،  البشر بنيلطبيعة ة لالعديد اإلسهاماتاستخدام  الناجتة عنتوزيع املنافع  فهناك تفاوت يف
يتجه إىل هتديدات أو يستند جزئيًا أو كليًا إىل إسهامات الطبيعة لصاحل البشر رفاه اإلنسان الذي واجه يحيث 

 خنفاض.اال
تزيد المائية  األحياءوتربية  األسماكد ئاإلنتاج الزراعي ومصا ال تزال مصادر :األمن الغذائي -5ألف 

جوانب هامة أخرى من إسهامات الطبيعة  على حسابأحيانًا لكوكب ولكن لو  للمنطقةلغذاء من توفيرها ل
يف استبدال  التوايل علىزيادة إنتاج الغذاء  أجل مناملستدامني  غريالتوسع والتكثيف  ويتسبب -لصالح البشر

وغري  مادي طابع ذات للبشر الطبيعة تقدمها متعددة إسهاماتوفر ت اليت، ةالنظم اإليكولوجية الطبيعي وتدهور
نظم ال وتقدممن نوعية احلياة،  عديدةساهم يف جوانب تعلى الكثري من سبل العيش و  افظحت، و ومنظِّممادي 
وتعكس األنشطة عيش. الأقل من سبل  عدداً دعم تو  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرأقل من  عدداً  اً تنوع األقل

واجملتمعات  ةاألصلي الشعوب اارسهمتد األمساك والزراعة وتربية املاشية واحلراجة الزراعية اليت ئالضيقة النطاق ملصا
 الصعيداألمن الغذائي والصحة على  جمايليف  ةرئيسي راً ادو تؤدي أاحمللية تنوع االستخدامات املستدامة للطبيعة و 

 اليت تعد، املتنوعة بيولوجياً  اجلبلية األمريكيةو املناطق االستوائية  توفرهأساس  علىاإلنتاج الزراعي  ويقوماحمللي. 
 ، مبا يف ذلك احملاصيل والسلع األساسية ذات األمهية العاملية.اليت تستزرع حملياً نشأ لكثري من النباتات املمراكز 
المياه من مدادات اإلأن  غيرن غنية بموارد المياه العذبة؛ ياألمريكت: إن منطقة أمن المياه -6ألف 

وتتفشى ظاهرة االستخدام ، منها الفردتناقص نصيب يالمناطق دون اإلقليمية، و  كبيرًا عبر  تختلف اختالفاً 
االتجاهات  فإن. وعالوة على ذلك، المنطقةأنحاء كثير من الجوفية في  السطحية و للمياه  غير المستدام

معظم مستجمعات المياه والمناطق الساحلية، ويتزايد االعتماد  في آخذة في االنخفاض في نوعية المياه
 ، ميكن أن تكون اإلمدادات منهااملياه العذبة على الرغم من وفرةو  -لتوفير المياه الهياكل األساسيةعلى 

غري  واهلياكل األساسيةغري السليم بالتوزيع  التوافر، مقرتناً التفاوت يف مدى لي. وهذا شحيحة على الصعيد احمل
إمكانية احلصول ، مما يقلل األمريكتنيملعاجلة النفايات، جيعل أمن املياه مشكلة ألكثر من نصف سكان  الكافية

 موثوق، مع ما يرتتب على ذلك من آثار على صحة اإلنسان.ات كافية وبشكل ميعالية النوعية بك على مياه عذبة
الطبيعية، بما في ذلك الوقود القائمة على من المصادر المستمدة زادت الطاقة  :أمن الطاقة -7ألف 

. ومع لألمريكتين ميع المناطق دون اإلقليميةوالطاقة الكهرمائية في ج ةالمزروع من المنتجات الحيوي
والنباتات الطبيعية، وقد  الغذاءعلى الصعيد المحلي، مع إنتاج  ،ذلك، قد يتنافس إنتاج الطاقة الحيوية

                                                      
ريف متعددة على مفهوم األثر اإليكولوجي، ولكن الشبكة العاملية اُوضع التعريف التايل ألغراض هذا التقييم فقط: تنطبق تع  (٦)

اليت يتطلبها فرد أو جمموعة سكانية أو نشاط إلنتاج مجيع املوارد  مساحة األرض واملياه املنتجة بيولوجياً ’’للبصمة البيئية عرَّفته بأنه 
يستند مؤشر البصمة و  ‘‘.اليت يستهلكها واستيعاب النفايات اليت يولدها، باستخدام التكنولوجيا وممارسات إدارة املوارد السائدة

 اإليكولوجية إىل الشبكة العاملية للبصمة البيئية، ما مل يُذكر خالف ذلك.
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إحداث تؤدي الزيادات يف إنتاج الطاقة الكهرمائية إىل و  -اجتماعية واقتصادية وإيكولوجية عواقبكون له ت
 نزوحعلى التنوع البيولوجي املائي، و حمتملة  عواقبمستجمعات املياه، مع ما يرتتب على ذلك من يف تغيري 

 وكذلك على اليت تغريت بشكل آخرأو باملياه املغمورة  ملناطق اليابسةالسكان، واالستخدامات البديلة 
 .كهرمائيةها مرافق الطاقة الإلي املياه اليت حتتاج اتاستخدام

ن من توافر الغذاء والمياه والمنتجات الدوائية والتفاعل مع يب األمريكتو شعستفيد : تالصحة -8ألف 
البدنية والعقلية. ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه تحسين  اصحتهمن أجل الطبيعة 
نتجات جديدة ذات تطوير معلى إمكانيات ل من التنوع البيولوجياملستمدة املنتجات الدوائية وتنطوي  -الصحة

ة، ستوائيالصحة البدنية والعقلية. ويف املناطق اال حتسني يف مع الطبيعة وتسهم جتارب التفاعلقيمة اقتصادية عالية. 
من  سبباً اخلزانات، بناء والتعدين و  الغاباتإزالة اليت تنتج خصيصًا عن التغريات يف استخدام األراضي،  تشكل

اإلسهال الناتج عن  ويؤديألمراض. لاألسباب الرئيسية لتفشي األمراض البشرية املعدية وظهور مسببات جديدة 
 ألطفال دون سن اخلامسة.بني اسنوياً حالة وفاة  8 000أكثر من إىل املياه امللوثة وسوء الصرف الصحي 

 من مجموعة متنوعةات المحلية والمجتمع ةاألصليت الشعوب أنشأ‘‘: االستمرارية الثقافية’’ -9ألف 
الحراجة الزراعية التي وفرت سبل العيش القائمة على التنوع البيولوجي مثل تعدد المحاصيل ونظم ظم الن

الطبيعية.  األراضي تلشك  و  زيادة التنوع البيولوجيإلى من خالل عمليات التنويع أدت والغذاء والصحة، و 
يؤدي فصل أنماط الحياة عن الموائل المحلية والتدهور المباشر للبيئة إلى  يمكن أن ومن ناحية أخرى،

على و  -‘‘االستمرارية الثقافية’’بـ المحلية مما يضر  اإليكولوجية معارفالو المكان واللغة حس  تضاؤل
جه إىل يف وضع حرج أو تتمن لغات األمريكتني، والثقافات املرتبطة هبا،  يف املائة ٦1 أصبحت سبيل املثال،

ويف أرجاء األمريكتني تواصل الشعوب واجملتمعات احمللية اتباع ممارسات مستدامة يف الزراعة واحلصاد، وهي  .الزوال
 أمور تتيح فرصاً للتعلم على الصعيد العاملي.

 إسهامات الطبيعة لصالح البشرؤثر على نوعية الحياة في التنوع البيولوجي و تي تاالتجاهات ال - باء
ظروف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية آخذة في التدهور في أنحاء عديدة من  -1 باء

يف املائة من  ٦5فنسبة  -ناسالطبيعة في نوعية حياة ال إسهاماتاألمريكتين، مما ي سفر عن تقلص في 
يف مجيع وحدات التحليل يف األمريكتني آخذة يف التدهور، مع حدوث تدهور  إسهامات الطبيعة لصاحل البشر

يف املائة منها. وقد طرأت حتوالت كبرية على األراضي الرطبة يف أجزاء واسعة من األمريكتني، السيما  21حاد يف 
حري، وخباصة التنوع املرتبط التوسع يف الزراعة وتربية املاشية والتوسع احلضري. وقد عاىن التنوع البيولوجي الب نتيجة

مبوائل حمددة مثل الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف، من خسائر كبرية يف العقود األخرية، مما أدى إىل اخنفاض 
ة، مبا فيها األنواع لأسباب املعيشة واالستمرارية الثقافية للشعوب الساحلية. وتكثر األنواع الدخي قلصيف الغذاء وت

يف مجيع املوائل الرئيسية يف األمريكتني، ولكن آثارها على التنوع البيولوجي والثقافات واالقتصادات  الدخيلة املغرية،
 ختتلف من منطقة دون إقليمية ألخرى.

نوع ضمن المجموعات التصنيفية التي  14 000وي صنف قرابة ربع األنواع البالغ عددها  -2باء 
 -لخطر االنقراض ةمعرضا في األمريكتين ضمن األنواع التقيما لهاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أجرى 

يف املوائل الربية والساحلية والبحرية وموائل املياه العذبة. ومن  نقراضهااويزداد خطر فقدان اجملموعات أو األنواع أو 
بني جمموعات األنواع املتوطنة اليت مت تقييمها ملعرفة خطر انقراضها، ُوجد أن أكثر من نصف األنواع يف منطقة 

الية وأمريكا اجلنوبية يف املائة منها يف أمريكا الوسطى وزهاء ربعها يف أمريكا الشم 40البحر الكارييب وما يزيد على 
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معرضة خلطر كبري. ومن شأن فقدان اجملموعات أو األنواع أن يقلص من إسهامات هامة للطبيعة يف األمن املائي 
 والغذائي وأسباب املعيشة واالقتصادات.

وقد ازداد التنوع البيولوجي في بعض المناطق بفضل اإلدارة الفعالة أو العمليات الطبيعية في  -3 باء
 ساحاتومن األمثلة على ذلك منو الغطاء احلرجي يف منطقة البحر الكارييب وامل - ناطق الزراعية المهجورةالم

 الكثرية املستصلحة يف مجيع املناطق دون اإلقليمية ووحدات التحليل.
 إسهامات الطبيعة لصالح البشرالتجاهات في التنوع البيولوجي و العوامل المحركة ل - جيم

إسهامات الطبيعة البشرية غير المباشرة للتغيرات في الطبيعة و  العوامل المحركةمل أهم تتش -1جيم 
ضعف و غرافية وأنماط النمو االقتصادي و الديمية و االتجاهات السكانعلى  ونوعية الحياة لصالح البشر
على التنوع البيولوجي  اً يأو سلب لنمو االقتصادي والتجارة إجيابياً أن يؤثر اوميكن  -وعدم المساواة نظم الحوكمة

 على التنوع البيولوجي وإسهامات ضاراً تأثريًا ، املتوسط، يف انؤثر ي مها حالياً . و إسهامات الطبيعة لصاحل البشرو 
إىل حتسني نوعية حياة  1٩٦0منذ عام ستة أضعاف . وقد أدت زيادة الناتج احمللي اإلمجايل الطبيعة لصاحل البشر

 املياهمن زيادة الطلب على الغذاء و  ذلك ما يصاحبيتزايد ثراء، مع د من السكان عدد متزاي يف البشركثري من 
املوارد الطبيعية، مع ما يرتتب على ذلك من  اليت تتعرض هلاتلبية هذه املطالب يزيد الضغوط  غري أنوالطاقة. 

كذلك ، و قدمها الطبيعة للبشراليت توغري املادية  املنظِّمة وعلى العديد من اإلسهاماتسلبية على الطبيعة،  عواقب
 .السكانمن  كثرينوعية حياة  على 

وفي األمريكتين تتم إدارة النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في إطار مجموعة متنوعة من  -2جيم 
بين من المعقد التمييز ترتيبات الحوكمة والسياقات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، األمر الذي يجعل 

وعلى الرغم من وجود سياسات بيئية ونهج  .في دفع االتجاهات السابقة للطبيعة وإسهاماتها للبشرأدوارها 
لتحقيق  فعاالً  ما ال ت نسق تنسيقاً  إدارة ترمي إلى خفض الضغط على الطبيعة وإسهاماتها للبشر، فإنها كثيراً 

يف توزيع  تعادلالسياسات، وعدم الوال يزال وضع البيئة يف مرتبة أدىن من االقتصاد يف مفاضالت  -أهدافها
ويف املتوسط  .قائمني يف مجيع املناطق دون اإلقليمية إسهامات الطبيعة لصاحل البشراملنافع الناجتة عن استخدامات 

بيد  بصورة مستمرة يف ظل نظم احلوكمة يف األمريكتني؛ إسهامات الطبيعة لصاحل البشرتقلص التنوع البيولوجي و 
تقدم يف التدهور التنوع البيولوجي تبني أن من املمكن حتقيق  التغلب علىلحماية الناجحة أو لأن األمثلة احمللية 

 .هذا اجملال
 ةالمباشر  العوامل المحركةأكبر ا/حصادها استغاللهاإلفراط في و  ؤهائل وتجز اتحويل المو  يمثل -3جيم 

من  ،إسهامات الطبيعة لصالح البشر، وتقليل ةلفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان وظائف النظم اإليكولوجي
تدهور الموائل بسبب تحويل األراضي ويشكل المحلية إلى اإلقليمية في جميع المناطق األحيائية.  النطاقات

 والهياكل األساسية، الحضري والتوسع؛ هاتحويلاألراضي الرطبة و  مياه تصريفو ؛ يتكثيف الزراعالو 
 للبشروالتنوع البيولوجي إلسهامات الطبيعة ، واستخراج الموارد أكبر التهديدات المباشرة األخرى الجديدة

ما  البحرية، وكثرياً البيئة املياه العذبة و بيئة و  الربية البيئةالتغريات النامجة عن ذلك يف قد ترتابط و  -في األمريكتين
، والغزو وإفراط املغذيات فيهايولوجية، وتلوث النظم اإليكولوجية بيف الدورات الكيميائية التؤدي إىل تغريات 

يف حاالت  أسفروالطاقة، ولكنه  الغذاءأمن  يفاملدخالت عايل سهم اإلنتاج الزراعي املكثف و وقد أ البيولوجي.
يف النظم  األخرى الزراعية املواد الكيميائيةو مبيدات اآلفات  وظهور خملفات اختالل التوازن يف املغذيات،عن كثرية 

 والصحة يف مجيع املناطق دون اإلقليمية.التنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة لصاحل البشر اإليكولوجية، مما يهدد 
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العوامل  آثار يؤدي إلى تفاقم كعامل محرك مباشرتغير المناخ الناجم عن البشر   تتزايد أهمية -4جيم 
واالستغالل المفرط( من خالل تغيرات في  الدخيلة)أي تدهور الموائل والتلوث واألنواع  األخرى المحركة

وستصاحب التغريات  -المناخية الشديدة الوطأة طبيعة بعض الظواهردرجات الحرارة وهطول األمطار و 
وسيل املياه يف  اإلقليمية يف درجات حرارة الغالف اجلوي واحمليطات تغريات يف الغطاء اجلليدي وهطول األمطار

 األهنار والرياح وتيارات احمليطات ومستوى سطح البحر من بني مسات بيئية عديدة أخرى، وهي أمور حُتدث آثاراً 
النظم اإليكولوجية يف  ت أغلبيةقد شهدو  .إسهامات الطبيعة لصاحل البشرعلى التنوع البيولوجي و  سلبية عموماً 

يف  القصوىو  املتوسطة األمطار هطولمستويات  أوو/القصوى و  املتوسطة رارةاحل درجاتاألمريكتني زيادة يف 
 ، ويف حدود النظم اإليكولوجية.اوزيع األنواع وتفاعالهتت يف تغريات يف تسبب ممابعض احلاالت، 

للتلوث  ةرئيسيهي مصادر األحفوري  حراق الوقودوكثير من األنشطة البشرية، بما فيها إنتاج وإ -5جيم 
آثار ضارة  يفتلوث اهلواء  وقد يتسبب -على معظم النظم اإليكولوجية البرية والبحرية تأثيرًا ضاراً ؤثر تي تال

زيادة ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي، مما يؤثر  نتيجةلتنوع البيولوجي. ويتزايد حتمض احمليطات لكبرية 
إىل ذلك عوامل توتر أخرى )مثل إزالة  الغذاء، وتضاف اتمكونات شبكاألنواع البحرية الرئيسية وأهم  على

يسهم األوكسجني من طبقات املياه العلوية بسبب تدفق املغذيات، وارتفاع درجات احلرارة( األمر الذي ُُيتمل أن 
 .بأكملها منطقة البحر الكارييبالشعاب املرجانية على نطاق  تسطيحيف 

واألهداف والغايات  الطبيعة لصالح البشر إسهاماتاالتجاهات المستقبلية للتنوع البيولوجي و  -دال 
 العالمية والتطلعات

وإسهامات الطبيعة لتنوع البيولوجي اتجاهات الالرئيسية  العوامل المحركةمن المتوقع أن تتكثف  -1دال 
إذا أريد حفظ التنوع  في المستقبل، مما يزيد الحاجة إلى تحسين فعالية السياسات والحوكمة لصالح البشر

 البيولوجي وإسهامات الطبيعة لصالح البشر.
ليصل إىل  2050يف املائة حبلول عام  20عدد سكان األمريكتني بنسبة  يزيدمن املتوقع أن  •

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

رئيسية من العوامل احملركة الكون املمارسات الزراعية غري املستدامة وتغري املناخ من املتوقع أن ت •
الربية والساحلية والنظم اإليكولوجية للمياه لمزيد من التدهور يف معظم النظم اإليكولوجية ل

 .العذبة
مما بطرق متآزرة،  ويف كثري من األحيان، من املتوقع أن تتكثف وتتفاعل عوامل حمركة متعددة •

 وخيفضقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود،  ويقللفقدان التنوع البيولوجي،  يزيد من
 .من اإلسهامات اليت توفرها الطبيعة للبشراملستويات احلالية 

 بعض فيأن ينخفض  يتوقع، أو سيزداد على نحو أبطأ من المتوقع أن الضغط على الطبيعة -2دال 
)اإلطار  2050 عام بحلول االستدامة سيناريوهات إلى االنتقال مسارات في إطار اإلقليمية، دون المناطق

ومن بني املسارات العديدة احملتملة، تتوقع  -المعتادك  سير األمور سيناريو إطار في يزداد أن بينما يتوقع ،(1
باملقارنة فقدان التنوع البيولوجي يف مجيع املناطق دون اإلقليمية اخنفاضاً يف  املسارات الثالثة اليت يبحثها هذا التقرير

 املعتاد.ك  سري األموراملتوقع يف إطار سيناريو  مع معدل الفقدان األكرب
السياسات عن البيئية العالمية  األهداف والغايات والتطلعات بالنسبة لمعظم البلدان تنفصل -3دال 

في الكثير من مناطق األمريكيتين.  إسهامات الطبيعة لصالح البشرو تناقص التنوع البيولوجي ويالوطنية. 
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ي يف معظم بلدان األمريكتني حبلول املوعد النهائي لعام، أهداف آيتشي للتنوع البيولوجحتقق القليل من ويرجح 
، ويعزى هذا جزئيًا إىل ما يتخذ من خيارات يف جمال السياسات وإىل املقايضات مع اآلثار السلبية فيما 2020

أهداف يتعلق ببعض جوانب التنوع البيولوجي. وقد يؤدي استمرار فقدان التنوع البيولوجي إىل عرقلة حتقيق بعض 
 .وكذلك بعض األهداف والغايات والتطلعات الدولية املتعلقة باملناخلتنمية املستدامة، ا

 خيارات اإلدارة والسياسات - هاء

ثمة خيارات ومبادرات أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة تدهور النظم اإليكولوجية في األمريكتين وتحويل  -1هاء 
 ال تزال متدهورة. األمريكتينمعظم النظم اإليكولوجية في مساره؛ ولكن 

فقد  -لمناطق المحمية في الحفاظ على خيارات للمستقبلزيادة معظم البلدان لتسهم  •
، 2010إىل عام  1٩70من عام  يف املائة 17زادت محاية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية بنسبة 

تغطية املناطق و من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية حممية.  يف املائة 20ومع ذلك، فإن أقل من 
أمريكا مجيع املناطق دون اإلقليمية باستثناء نظرياهتا الربية يف تغطية بكثري من  صغرالبحرية احملمية أ

أن نظم االستخدام املستدام لألراضي اليت تتبعها الشعوب األصلية واجملتمعات ثبت و الشمالية. 
 أداة قوية حلماية الطبيعة.احمللية متثل 

المحلية، فتؤدي في كثير من  النطاقاتعلى إلى آثار إيجابية  اإليكولوجييؤدي اإلنعاش  •
وتحسن قدرة تلك المناطق على تقديم ، ةالنظم اإليكولوجي تعافي األحيان إلى التعجيل في

األولية قد تكون كبرية، وقد ال تستعاد  تكاليفهاولكن  -إسهامات الطبيعة لصالح البشر
 لبشر.اإلسهامات غري املادية لبعض ا

تسهم في إسهامات الطبيعة للشر ولكن يرجح أنها ستظل المناطق المحمية والمستعادة  •
االستخدام واإلدارة  ولهذا يظل، ار لألمريكتينوالبح اليابسةمن  تمثل جزءًا صغيراً 

األكثر تكاماًل، االسرتاتيجيات املتنوعة و و  -اتولويمن األخارج هذه المناطق المستدامان 
هج نُ إىل ال واجملتمعات احمللية ثري من الشعوب األصليةالكلية اليت يتبعها كهج النُ ن اليت ترتاوح م

 ميكن أن تكون فعالة ،القائمة على النظم اإليكولوجية اليت وضعت من أجل اإلدارة القطاعية
اليت  املساحاتاالسرتاتيجيات الرامية إىل جعل ومن املهم للغاية اتباع . بشكل سليمعند تنفيذها 

إسهامات واملدن( داعمة للتنوع البيولوجي و  الزراعية مساحات األراضييهيمن عليها البشر )مثل 
اإليكولوجية( -تعددة الوظائف واملتنوعة والنظم الزراعيةاملساحات امل)مثل  الطبيعة لصاحل البشر

 تدهورت. ماحيثوتعزيزها  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرإذا ما أريد محاية التنوع البيولوجي و 
لتدخالت السياساتية أكثر فعالية عندما تأخذ في االعتبار التفاعالت السببية ايمكن أن تكون  -2هاء 

 النطاقاتعلى العديد من المستويات و  (7)غير المباشرة التأثيراتالتسرب و  تأثيراتبين األماكن البعيدة و 
لتنوع اليت يتعرض هلا اأسباب العديد من التهديدات  تكونباإلضافة إىل ذلك، و  -المنطقةفي جميع أنحاء 

يف األساس وقد تعاجل بأكرب قدر ممكن من خارج احلدود الوطنية  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرالبيولوجي و 
 تعددة األطراف.املثنائية و التفاقات الفعالية عن طريق اال

مهم للغاية من أجل تعزيز إسهامات  وجيإن تعميم الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيول -3هاء 
ولكن بالنسبة ملعظم البلدان يف املنطقة جرت معاجلة البيئة يف الغالب كقطاع مستقل يف  -الطبيعة لصالح البشر

                                                      
بأهنا أنشطة ضارة بيئياً  أثريات التسرب والتأثريات غري املباشرة: ميكن تعريف تُوضع التعريف التايل ألغراض هذا التقييم فقط ( 7)

 تُنقل إىل مواقع أخرى بعد إيقافها حملياً.
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ومن شأن وضع آليات لدمج سياسات التنوع التخطيط الوطين، ومل تعمم بشكل فعال يف قطاعات التنمية. 
سياسات وضع التنوع البيولوجي أن يعزز  اليت يتعرض هلاالضغوط املعنية بواليات تعاجل البيولوجي يف الوكاالت 

الرامية إىل حتقيق نتائج للحفظ واالستخدام املستدام أكرب فعالية ممكنة عندما  السياسات والتدابري حتققأفضل. 
جمموعة واسعة اجلهات الفاعلة أن تستخدم طائفة كبرية من متماسكة ومتكاملة فيما بني القطاعات. وميكن  تكون
القائمة على احلقوق، وإصدار  األدوات، مثل الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، و اتيةدوات السياساألمن 

 إسهامات الطبيعة لصاحل البشرالتنوع البيولوجي و مراعاة تعميم من أجل  ة بصورة طوعيةاإليكولوجيالشهادات 
 دارة.يف السياسات واإلعلى حنو أفضل 

إن تنفيذ عمليات الحوكمة واألدوات السياساتية التي تتسم بالفعالية يمكن أن يعالج حفظ  -4هاء 
ولكن جمموعات األدوات السياساتية اليت تتزايد  -إسهامات الطبيعة لصالح البشرالتنوع البيولوجي ويعزز 

البيولوجي وإسهامات الطبيعة لصاحل البشر اتساعاً واليت تستخدمها طائفة من اجلهات الفاعلة لدعم إدارة التنوع 
ولتجنب اآلثار على النظم اإليكولوجية املختلفة أو التخفيف منها مل تؤد إىل زيادة يف الفعالية العامة على النطاقات 
الوطنية أو دون اإلقليمية، على الرغم من أهنا كثريًا ما تكون فعالة حملياً. وُيظى تنفيذ السياسات العامة بأكرب 

، احملسنة، والتكنولوجيا يالسلوك التغيريناسبة من امل اتتوليفقدر من الفعالية عندما يرتافق مع مجلة أمور منها ال
، الكافيةالية املرتتيبات اللبحث العلمي، والرصد والتقييم، و لتثقيف والتوعية، واا، وبرامج لحوكمةل الفعالةرتتيبات الو 
. وميكن واحلكومات الشركاتألفراد واجملتمعات و تلزم التغيريات السلوكية لداعمة، وبناء القدرات. وقد الوثائق الو 

أن حتظى العوامل اليت تعزز احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة للشر باملساعدة عن 
ليات التداول التشاركية واالعرتاف حبقوق الشعوب طريق الرتتيبات التمكينية للحوكمة، مبا يف ذلك الشراكات وعم

 األصلية واجملتمعات احمللية واألشخاص الذين يعيشون حاالت الضعف، وفقاً للتشريعات الوطنية.
وتعرقل التقييم بسبب وجود قدر حمدود  -جرى التعرف على ثغرات معرفية في جميع الفصول -5هاء 

بيعة لصاحل البشر على نوعية احلياة، وبوجه خاص بسبب عدم التطابق من املعلومات )أ( بشأن أثر إسهامات الط
بني البيانات االجتماعية املتعلقة بنوعية احلياة واليت تنتج على النطاق السياسي والبيانات اإليكولوجية اليت تُنتج 

واليت تسهم يف نوعية على نطاق اجملتمع األحيائي؛ )ب( بشأن اإلسهامات غري املادية اليت تقدمها الطبيعة للبشر 
احلياة؛ )ج( لتقييم الصالت اليت تربط بني احملركات املباشرة واحملركات غري املباشرة، وتلك اليت تربط احملركات 
بتغريات حمددة يف التنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة لصاحل البشر؛ )د( بشأن العوامل اليت تؤثر على قابلية تعميم 

 لى نطاق أوسع أو أضيق.نتائج فرادى وتكرارها ع
 معلومات أساسية

 منسبعة  تقع فيها، و ةبيولوجيللغاية من الناحية ال ( متنوعة1-م ق س )الشكل األمريكتينمنطقة  إن
تمتد ( 2-م ق س وحدة تحليل )الشكل 14في العالم وتشمل   بيولوجياً كثر تنوعاً البلدان السبعة عشر األ

من  55وتشمل األمريكتان  -}1-6-1، 1-1{ ،(خالف عليهال ) درجة من خطوط العرض 140عبر 
أو ال ميكن  للغايةعذبة يف العامل ذات تركيبة مميزة المياه منطقة إيكولوجية للو برية منطقة إيكولوجية  1٩5أصل 

يف املائة  2٦، وعاملياً  احملددةيف املائة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية  20 املنطقة يقع يف. و االستعاضة عنها
عالوة و  .مرجانية شعاب، وثالثة من أطول ستة عاملياً  الربي احملددةمن النقاط الساخنة حلفظ التنوع البيولوجي 

رئيسية حلفظ التنوع البيولوجي ساخنة نقطة  18أهم قائمة خليج كاليفورنيا وغرب الكارييب يف على ذلك، أدرج 
 وكب، مثلهذا الك امتدادًا علىبعض من أكثر املناطق الربية على املنطقة وحتتوي . }2-3، 1-1{ البحري
 استوائية واألمازونجبلية غابات بارامو أغىن منطقة ومتثل واألمازون وباتاغونيا.  مشال غرب احمليط اهلادئ مناطق
يف األمريكتني ويوجد . }5-1-4-3، 1-1-4-3{( ال خالف عليهغابات استوائية رطبة يف العامل )أغىن 
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 41يف املائة من الزواحف، و 35يف املائة من الثدييات، و 35يف املائة من نباتات البذور يف العامل، و 2٩حوايل 
 122 000وحدها ما جمموعه  ، وتتضمن جمموعات األنواع هذهيف املائة من الربمائيات 51يف املائة من الطيور، و

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

 .}2-2-2-3{ (خالف عليه اليف األمريكتني ) موجودة اليت يستخدمها اإلنسانيف املائة من النباتات  33

 
  

 1-م ق س الشكل
 دون اإلقليمية في تقييم األمريكتين المناطق
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 2-الشكل م ق س

 وحدات التحليل في تقييم األمريكتين
 
 
 
 
 

(8) 

 ٦٦ويسكنها أكثر من  -(ال خالف عليه) اً واقتصادي اً واجتماعي اً ثقافيللغاية ن متنوعة ياألمريكتمنطقة إن 
مليون نسمة من أبناء الشعوب األصلية الذين احتفظوا بثقافتهم يف مجيع املناطق دون اإلقليمية، كما تقطنها أيضاً 

أوروبا وآسيا  من أصول مهاجرة والذين يأتون أساسًا منحدرين نمن املهاجرين اجلدد أو املللغاية نسبة كبرية 
 نسبةل اً موطن ومتثل األمريكتان -}5-2، 5-3-2، 2-1-2، -1-1-2{ (مسلم به لكنه ناقصوأفريقيا، )

 100لكل  فردينيف األمريكتني من  يةكثافة السكانال. وترتاوح }1-1-2{ من اللغات العاملية يف املائة 15
{. 1-٦-3ربع يف العديد من املراكز احلضرية }املكيلومرت فرد لل ٩ 000كيلومرت مربع يف غرينالند إىل أكثر من 

لتنمية اؤشر وفقًا ملبلدان  10من بني أفضل  تضم املنطقة بلدين اثننياالجتماعية، -ومن الناحية االقتصادية
 معدو {. 1-٦-3( }ال خالف عليه)نفسه مؤشر وفقًا لل بلداً  30 أقل من بني بلد واحدعن فضاًل البشرية، 

 مجيع املناطق دون اإلقليمية. علىطبق بصورة موحدة نوضع استنتاجات عامة تجيعل من الصعب التجانس هذا 

  

                                                      
(8)  Olson, D. M., E. Dinerstein, E.D. Wikramanayake, N.D. Burgess, G.V. Powell, E.C. Underwood, J.A. 

D’Amico, I. Itoua, H.E. Strand, J.C. Morrison (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on 
Earth: A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. BioScience, 
51, 933-938. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2. World Wildlife Fund (2004). 
Global Lakes and Wetlands Database. Retrieved from https://www.worldwildlife.org/pages/global- lakes-and-
wetlands-database. World Wildlife Fund (2012) Terrestrial Ecoregions of the World. Retrieved from 
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world. Marine Regions (2016). Marine 

Regions. Retrieved from http://www.marineregions.org. 

 

https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051%5b0933:TEOTWA%5d2.0.CO;2
https://www.worldwildlife.org/pages/global-
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
http://www.marineregions.org/


IPBES/6/15/Add.2 

12 

 ونوعية الحياة إسهامات الطبيعة لصالح البشر - ألف
قدرة استثنائية على تمتلك لطبيعة الألمريكتين تعني أن  (9)العالية “القدرة البيولوجية”على الرغم من أن 

القدرة ”، فإن الصالت بين }24-2الجدول  ؛6-2{( ال خالف عليه) البشرفي نوعية حياة  اإلسهام
 انظر التذييل) تماماً  مثبتةليست  التي تقدمها الطبيعة للبشرالفردية  لإلسهاماتوالتوافر الحقيقي  “البيولوجية

بني  املساواة قدم على توافرهاالبيولوجية الطبيعية  ملواردا لنصيب الفرد من سبياً ن املرتفعيكفل املتوسط  وال -(2
-2} معينة اقتصادية-اجتماعية طبقاتضمن  أومكان ما  أو وقت يف املوارديف  نقصحدوث  مينع الكما   البشر

 {.24-2 اجلدول ،3٦-2 الشكل ،٦-2 ،5
في  على نحو مطَّرداألمريكتين في  “للقدرة البيولوجية”وقد زاد االستخدام غير المتناسب وغير المستدام 

املياه العذبة  اخنفضت كمية منذ الستيناتو  -}25-2، الجدول 6-2{( ال خالف عليهالعقود األخيرة )
زادت األراضي املخصصة للزراعة و ، }1٩-2الشكل  ؛10-2-2{يف  يف املائة 50 للفرد بنسبةاملتجددة املتاحة 

يف  ٩.5مناطق الغابات يف أمريكا اجلنوبية ) ومنذ التسعينات يتواصل فقدان، }1-4-4{ يف املائة 13بنسبة 
 يف املائة( 0.4مكاسب صافية يف أمريكا الشمالية ) حتقق(، على الرغم من يف املائة 25( وأمريكا الوسطى )املائة

. وزادت البصمة اإليكولوجية (3-س ق مالشكل ){، 1-4-4( }يف املائة 43.4الكارييب )منطقة البحر و 
 أصبح. وقد القرن املاضي تيناتيف كل منطقة دون إقليمية منذ سما بني الضعف والثالثة أضعاف لألمريكتني 
، ولكنه ال يزال منطقة أمريكا الوسطى والكارييبيف العقود األخرية بالنسبة ألمريكا الشمالية و أضعف  هذا االجتاه

-2} دون اإلقليميةفيما بني املناطق  كبرياً   (، وختتلف األمناط اختالفاً 4-س ق مالشكل يزداد يف أمريكا اجلنوبية )
مجيع املناطق دون اإلقليمية، هناك  . ويف(ال خالف عليه) }2-3-4{{ ووحدات التحليل 24-2، واجلدول ٦

. {11-4-5، 7-4-5} جيدة ثقافات وأمناط حياة حتقق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية حنو نوعية حياة
-2{( مسلم به لكنه ناقص) زداد حجماً وت مستدامةغري  تظلاإلمجالية يف األمريكتني اإليكولوجية ن البصمة غري أ

1-1 ،2-٦، 5-5{. 
  

                                                      
هلا تعريفات خمتلفة ولكن الشبكة العاملية للبصمة البيئية “ القدرة البيولوجية”: التعريف التايل ألغراض هذا التقييم فقطُوضع   (٩)

قدرة النظام اإليكولوجي على إنتاج مواد بيولوجية مفيدة يستخدمها البشر وقدرته على امتصاص مواد النفايات ”تعرفها على أهنا 
املستخدم “ القدرة البيولوجية”ويستند مؤشر “. ر الظروف احلالية من نظم اإلدارة وتكنولوجيا االستخراجاليت ينتجها البشر، يف إطا

 يف هذا التقرير إىل مؤشر الشبكة العاملية للبصمة البيئية، ما مل يذكر خالف ذلك.



IPBES/6/15/Add.2 

13 

 
 3-الشكل م ق س

 اتجاهات إجمالي الغطاء الحرجي حسب المناطق دون اإلقليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(10)(2015)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو  :املصدر

البصمة في  اتبلدان األمريكتين وفيما بينها والتفاوت داخلاالختالفات في التنمية االقتصادية التي تحققت و 
المستدام المنصف و الستخدام لشكل تحديات تالتنمية تحقيق للبلدان المرتبطة بسعيها إلى  اإليكولوجية

املنافع مساواة االجتماعية يف توزيع ويف بعض أجزاء املناطق دون اإلقليمية تظل الال. (ال خالف عليهللطبيعة )
مسلم به لكنه ) كبرياً   شكل شاغالً ت يهاوإمكانية احلصول عل إسهامات الطبيعة لصاحل البشراستخدامات من 

معدالت الفقر اإلمجالية يف السنوات العشرين املاضية، فإن  اخنفاض. وعلى الرغم من }3-4، 5-2{( ناقص
تزال تعاين من ريكا اجلنوبية ال وأم منطقة أمريكا الوسطى والكارييب، وال سيما يف البشركبرية من   أعداداً 

 ويعمق أثراالستهالك، إىل زيادة وأمن الطاقة  املياهعلى الغذاء و  عامليالطلب اليؤدي تزايد . و }3-4{ الضعف
وأحلق تعميق األثر . (4-س ق مالشكل ){، 2-3-4، 5-3-2، 2-3-2لألمريكتني } البصمة اإليكولوجية

إسهامات الطبيعة لصاحل آثار ضارة على  صاحبتهاالطبيعة، أضراراً ب مستدامة،هذا، حيثما استند إىل ممارسات غري 
-2-3 ،5-3-2( }ال خالف عليهونوعية احلياة، وتوافر اخليارات يف املستقبل ) (5-س ق مالشكل ) البشر

3، 3-3-5، 3-4، 4-4-1 ،4-4-2، 5-5.} 
  

                                                      
. مستمد من العنوان 2015رد احلرجية لعام اتقرير التقييم العاملي حلالة املو (. 2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )  (10)

. وأعدت فرقة العمل املعنية باملؤشرات ووحدة الدعم التقين للمنرب احلكومي www.fao.org/forest-resources-assessment/arالتايل: 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  21الشكل البياين يف  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالدويل للعلوم والسياسات يف 
 املؤشرات.اجلهة املسؤولة عن ها تاستناداً إىل بيانات أولية قدم

 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/ar
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 أ4-الشكل م ق س

. وترد أو سلبياً  منه البصمة اإليكولوجية، إيجابياً  مطروحاً ‘‘ قدرة بيولوجية’’، مقاسا كـ االحتياطي اإليكولوجيقد يكون 
الذي أعده برنامج األمم  2012التقييمات حسب البلدان في األمريكتين، باعتبارها دالة من دوال مؤشر التنمية البشرية لعام 

 المتحدة اإلنمائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ب4-الشكل م ق س

 *2012و 1٩٩2البصمة اإليكولوجية حسب املنطقة دون اإلقليمية يف األمريكتني بني عامي  إمجايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(11)(2017، والصندوق العاملي للحياة الربية 201٦، )شبكة بصمة االستهالك العامليةاملصدر: 

                                                      
اة الصندوق العاملي للحيو . 201٦شبكة بصمة االستهالك العاملية أ مستمدة من 4-مجيع البيانات يف الشكل م ق س  (11)

: كوستاريكا أمريكا الوسطى: كندا والواليات املتحدة األمريكية؛ أمريكا الشمالية: التاليةالبلدان . وقد مُشلت 201٦ ،الربية
: أنتيغوا وبربودا وأروبا وجزر البهاما وباربادوس وجزر منطقة الكارييبوالسلفادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا وبنما؛ 

الربيطانية وجزر كاميان وكوبا ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية وغرينادا وغوادلوب وهاييت وجامايكا ومارتينيك ومونتسريات فرجن 
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 5-الشكل م ق س
 وحدات التحليل االتجاهات في توفير إسهامات الطبيعة لصالح البشر لكل وحدة من

تستند االجتاهات وقيم األمهية إىل دليل معدل لعملية دلفي* من أجل بناء توافق يف اآلراء، كما يتبني من توليفة آراء اخلرباء يف 
وتشري  .وقد ُحددت القيم على أساس نسبة وحدة التحليل اليت مل تتعرض للتغيري بفعل األنشطة البشرية .3و 2الفصلني الفصول 

املربعات اخلالية من األسهم إىل عدم وجود صلة واضحة ]أو اجتاه[ بني إسهامات الطبيعة لصاحل البشر بالنسبة لتلك الفئة ووحدة 
 التحليل املقابلة هلا. )مالحظة: مل يأخذ هذا التحليل الغالف اجلليدي يف االعتبار(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .عرض ذايتاملصدر: 

                                                      
: األرجنتني وبوليفيا والربازيل أمريكا اجلنوبيةداد وتوباغو؛ يوسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وترين

( تشري إىل البلدان *وأوروغواي وفنزويال. النجمة ) *وباراغواي وبريو وسورينام *وغيانا *وادور وغيانا الفرنسيةوشيلي وكولومبيا وإك
. وقد شبكة بصمة االستهالك العامليةب مستمدة من 4-مجيع البيانات يف الشكل م ق سو  املستبعدة من التحليل يف اللوحة أ.

باملؤشرات ووحدة الدعم التقين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع فرقة العمل املعنية أعدت الشكل البياين 
سب البصمة اإليكولوجية كمؤشر، وتعاَمل حتُ  *. 2017تشرين األول/أكتوبر  27البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف 

أن البيانات املدخلة هي التقارير الوطنية عن الغطاء األرضي،  هلذا األسلوب كقيمة مطلقة دون حدود من الاليَقني. غري النتيجة وفقاً 
اليت يشوهبا بعض الاليَقني حسب الوالية القانونية. ولالطالع على مزيد من املعلومات عن أساليب السيطرة على دقة البيانات 

 ,Borucke et al., 2013 ((Borucke, M., D. Moore, G. Cranston, K. Gracey, K. Iha، وكذلك ٦-2ونوعيتها، انظر الفرع 

J. Larson, E. Lazarus, J.C. Morales, M. Wackernagel, A. Galli (2013). Accounting for demand and supply of the 

biosphere’s regenerative capacity: The National Footprint Accounts’ underlying methodology and framework. 

Ecological Indicators 24: 518-533. https://doi.org/10.1016/j. ecolind.2012.08.005)  

 

https://doi.org/10.1016/j.%20ecolind.2012.08.005
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 للغذاءدر عالمي ص  أكبر م   تصبح المنطقةإلى أن  في األمريكتينأدت الزيادات في استخدامات الطبيعة و 
ويتسم ، يزداد وال يزال اإلنتاج الزراعي واحليواين يف األمريكتني -(ال خالف عليهأكبر تجار الطاقة الحيوية ) ومن

على حد سواء، على الرغم من وجود فروق بني املناطق دون اإلقليمية  وبقية العامل للمنطقةلتوفري الغذاء  بأمهية بالغة
أكثر بإنتاج احملاصيل  وباستثناء منطقة البحر الكارييب، ازداد. }5-3-3، 1-2-3، 3-2-1{ يف هذا الصدد

 ةواسع على مساحاتتوسيع نطاق الزراعة نتيجة يف األمريكتني  2013و 1٩٦1من الضعف بني عامي 
تقلص أنواع  وقد أسفر ذلك عن .النظم اإليكولوجية الطبيعيةواستبدال ، }5-3-2، 1-2-2-2{وتكثيفها 

ال خالف توزيع املنافع االقتصادية وسبل العيش ) عن تغريات يفو  لبشرصاحل ال الطبيعة كثرية من إسهامات
واجملتمعات احمللية  ةاألصلي جمتمعات الشعوبواصل ت. ويف بعض األماكن يف األمريكتني، }7-2، 5-2{( عليه

اليت توفر فرص التعلم على الصعيد العاملي. ويف حني ُتسهم هذه املمارسات ستدامة، امل الزراعة واحلصادممارسات 
، فإهنا قد تتسم بأمهية حيوية بالنسبة لكفالة األمن الغذائي التجارة العاملية ضئيلة يف حصة األمريكتني من بكمية

. وقد استفادت (٦-2، 5-2، 4-2، 1-3-2، 1-2-2احمللي والوطين )الفروع  وسبل املعيشة على الصعيدين
ال خالف يف األمريكتني ) واجلبليةلنباتات من املناطق االستوائية االستزراع احمللي لالزراعة من  نطاقاتمجيع 
ذروته يف مجيع املناطق دون إىل األمساك البحرية  صيد وصلو  .}3-3-3، 4-2، 1-2-2 ،1-1{( عليه

معدالت الصيد بسبب إجراءات اإلدارة، بينما زاد تقلص أو  (12)اخنفاض املخزونات نتيجةتقلص بدأ ياإلقليمية و 
من إمجايل إنتاج  يف املائة 3مسامهة تربية األحياء املائية من إنتاج مصائد أمساك املياه العذبة زيادة طفيفة وزادت 

 {.4-4-5} 2014يف عام  يف املائة 17إىل  1٩٩0األمساك يف عام 
المستخرجة من األخشاب واأللياف بلك األمريكتان تجارة كبيرة توباإلضافة إلى تصدير السلع الغذائية، تم

إنتاج األخشاب واأللياف زيادة كبرية على مدى  زيادةوعلى الرغم من  -)ال خالف عليه( النباتات والحيوانات
بدائل التكنولوجيا و أنواع الاالخنفاض مع ظهور  تواصلالعقود العديدة املاضية، فقد بدأت يف التباطؤ ومن املتوقع أن 

بيد أنه  {.4-3-4، 2-2-2( }ال خالف عليهاألخشاب )من مدادات استمرار اخنفاض اإلنتاج و لإلديدة اجل
مل يؤد فيها االخنفاض العام يف حصاد اخلشب القاسي إىل ختفيف الضغط على بعض األنواع الثمينة حاالت  توجد

 {.2-2-2} 2000{، وقد ازداد إنتاج الصنوبريات يف أمريكا اجلنوبية منذ عام 4-4-5}
أكثر من نصف سكان األمريكتين عن التوزيع غير التي تواجه  المياهأمن المتعلقة بتحديات التنشأ و 

واجه مجيع وت -(ال خالف عليهنوعية المياه ) لإلمدادات وإمكانية الحصول عليها وانخفاض المتساوي
املناطق دون اإلقليمية حتديات يف اإلمداد، السيما يف األراضي القاحلة، واملراكز احلضرية الكثيفة السكان، واملناطق 

{. 2-3-2، 1-3-2( }ال خالف عليهألمطار )نقص مومسي يف االيت يزداد فيها توسع الزراعة وكثافتها، مع 
وقد أدى تغري املناخ واملعدالت غري املستدامة الستغالل املياه السطحية واجلوفية إىل تفاقم هذا التحدي، السيما 

 من املناطق الغنية اءويساعد استرياد السلع احملتوية على امليف املناطق اليت ال يُتوقع فيها هطول املزيد من األمطار. 
يف مواقع إنتاج نوعية املياه وقد يؤدي ذلك إىل تدهور  .يف املناطق القاحلة ، وخباصةعلى تعويض ندرة املياه املياهب

مسلم به لكنه ية الزراعية( )ئايلمسطحات املائية باملواد الكيماحملتمل لتلوث البسبب األضرار البيئية )مثل السلع 
بعض مل حتظ {. وعالوة على ذلك، 10-4-5، 2-4-4، 3-4، 2-3-2، 10-2-2( }ناقص

 ماية كافية من حتويل األراضي إىل الزراعة والرعي، وحصاد الغاباتحب املناطقيف مجيع لمياه لستجمعات الطبيعية امل
-4-4، 1-4-4{( مسلم به لكنه ناقص، وممارسات التنمية احلضرية )غري املستدام، وفقدان املوائل الطبيعية

املناطق اليت ال توجد احلضرية، و  راكزمن املصرف املياه تدهور نوعية املياه بسبب  األمر إىلوقد يؤدي هذا  .}5
، 11-2-2( }خالف عليه ال)كافية واملناطق اليت تسود فيها ممارسات زراعية غري مستدامة   فيها مرافق صرف

                                                      
 قد تنخفض املخزونات ألسباب كثرية، منها الصيد املفرط وتغري املناخ والتلوث واختالل املوائل.  (12)
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 23 ما يقرب منن ااألمريكت، استخدمت 2013عام {. ويف 10-4-5، 2-4-4، 1-4-4؛ 2-3-2
ويف بعض مستجمعات املياه يف أحناء  .مليون طن من الفوسفور 22و مليون طن من األمسدة النيرتوجينية

مسلم به )غري املستدامة املمارسات الزراعية  بسبباملياه مصارف يف األمريكتني، ينتهي جزء كبري من تلك املواد 
 {.2-4-4، 1-4-4، 11-3-2، 2-3-2( }لكنه ناقص

 المنتجة من مصادر الطاقة الكهرمائية والوقود البيولوجي، بما في ذلك الوقود الحيوي الطاقة وازدادت
 -}3-3-2{( ال خالف عليه، في األمريكتين، مما أسهم في أمن الطاقة )المستمد من األنواع المزروعة

بسبب حتويل املوائل والتغيريات يف  على التنوع البيولوجي اً يسلبتأثريًا ن ان املتزايدااالجتاههذان وميكن أن يؤثر 
وبالنسبة حملاصيل معينة، ميكن أن يؤدي املناطق، بعض ويف  .(مسلم به لكنه ناقص) اجليوكيميائية-الدورات احليوية

 عواقبعلى ذلك وترتتب ، ةالطبيعي والنباتاتمع إنتاج الغذاء إىل التنافس على األراضي إنتاج الطاقة احليوية 
وأدت الزيادات يف إنتاج الطاقة الكهرمائية إىل تغريات يف  .}1-4-4{ دية وإيكولوجيةاجتماعية واقتصا

التنوع البيولوجي ة بالنسبة للنظم اإليكولوجية، و إجيابية عديدو سلبية وترتبت على ذلك عواقب مستجمعات املياه 
واالستخدامات البديلة لألراضي النازحني، األشخاص املائي، وتوافر املياه لالستخدامات احمللية، ونوعية حياة 

 ،1-3-2-3 ،3-3-2، 2-3-2{مرافق الطاقة الكهرمائية اليت تغريت بشكل آخر بسبب أو  باملياه املغمورة
4-3-1، 4-7{. 

تعتمد الصحة البشرية اعتمادًا مباشرًا وغير مباشر على الطبيعة. ويمثل التنوع البيولوجي مصدرًا لألدوية 
 دوائيةلتطوير منتجات  عالية على إمكانياتي تسهم في الصحة البشرية وتنطوي وغيرها من المنتجات الت

ويف بعض املناطق خارج نطاق أمريكا الشمالية، كان التطوير التجاري  -{2-4، 2-2-4} (ال خالف عليه)
من الطبيعة  يف األمريكتني ملواصلة تطوير املنتجات املستمدة ال تزال هناك فرص عديدةو  ضعيفاً.لمنتجات الطبية ل

-2، 4-2-2{ البيولوجي، وفقاً للتشريعات الوطنية لتنقيباليت ميكن أن تسهم يف صحة البشر، بوسائل منها ا
4{. 

)مسلم به الناتجة عن التنوع البيولوجي وإمكانية االستفادة من الطبيعة موثقة بشكل جيد الصحية  والمنافع
ومن أمثلة ذلك أن النظم الغذائية القائمة على املنتجات الطبيعة املتنوعة حتسن الصحة وهناك ما  -لكنه ناقص(

، 2-3-1}يشري إىل ارتباط القرب من املساحات اخلضراء بتخفيض معدالت السمنة يف بعض املناطق احلضرية 
إىل البشر عن  تنتقلليت ملوثات النظم اإليكولوجية ا ارتباط ما يشري إىلهناك . ومن جانب آخر، {2-3-4

طرية يف بعض األحيان، مثل السرطان واضطرابات اجلهاز اخلو  املنتشرةصحية الشاكل املالغذائية ب اإلمداداتطريق 
 .}2-4-4{التناسلي أو العصيب 

 االقتصاديةذات القيمة المادية  اإلسهاماتعلى  الجيدةالحياة ونوعية أسباب المعيشة تعتمد اتجاهات ال و 
أيضًا على  ها تعتمد، ولكن( فحسبواألليافمثل الغذاء والخشب للبشر ) التي تقدمها الطبيعة العالية

)تنظيم الظواهر  وعلى اإلسهامات المنظِّمة، (هوياتدعم المثل التعلم والخبرات و ) غير المادية اإلسهامات
وفي كثير من األحيان ال تراعى هذه اإلسهامات في التخطيط اإلنمائي أو ، واألمراض، والتلقيح( الشديدة

-2-2 ،٩-2-2 ،8-2-2 ،7-2-2 ،٦-2-2 ،5-2-2 ،2-3-1{ -(خالف عليه الاالقتصادي )
بإمكانية االتصال  وإجيابياً  قوياً  . وتتأثر الصحة العقلية تأثراً }4-5، 2-5-1، 2-2-12 ،2-2-11 ،10

بشكل متزايد يف التخطيط احلضري  املنافعالطبيعة، مبا يف ذلك املساحات اخلضراء احلضرية، وتدرج هذه ب
بشكل  ال تتوزعاملساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية والضواحي  ولكن .}8-4-5، 4-3-2{واإلقليمي 

وقد ينبغي توجيه املزيد من االهتمام إىل . }4-3-3{( خالف عليه المتساو عرب األمريكتني وداخل املدن )
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ما ينتج من إسهامات  ة علىيبيئات الطبيعالخصائص هبا  الوسائل اليت تؤثر، أو اإلسهاماتهذه تقدم اآلليات اليت 
 .املختلفةاالجتماعية واالقتصادية  الفئاتلثقافات و ايف املواقع اجلغرافية و  الطبيعة لصاحل البشر

على أكبر قدر لطبيعة نوعية الحياة إسهامات معينة ل تدعم بهاالشامل للطرق التي  التقييمويمكن أن يكون 
-2{( ال خالف عليه) اإلسهاماتالقيم المتعددة ونظم القيم المرتبطة بهذه ممكن من الفعالية عندما يراعي 

الطبيعة كإسهامني من إسهامات   الغذاء والعلفعلى سبيل املثال، ميكن تقييم و  -}21-2، الجدول 5-1
الغطاء  حجم، مبا يف ذلك ثراء األنواع أو البيولوجيةا الفيزيائية ممقاييسهإىل مجلة أمور منها  استناداً ، لصاحل البشر

دمج هذا التنوع البيولوجي الصاحل لألكل يف . ويف الوقت نفسه، يُ }1-2-2{األرضي املخصص إلنتاج الغذاء 
ض سوء التغذية يف العقود األخرية ااخنف )مثلميكن أن تكون إجيابية صحية تأثريات عن طريق  اإلنساننوعية حياة 

إسهامات (. وتتعلق }2-4-4، 1-2-2{ التلوث املرتبط بالزراعة )مثل( أو سلبية }1-3-2{ يف األمريكتني،
 املتعلقة بالغذاءأنشطة اإلنتاج  )مثللإلنسان  املفيدةباملمارسات االجتماعية الثقافية أيضًا  الطبيعة لصاحل البشر

املتطلبات الالزمة لتلبية  والعادات الثقافية وأحياناً احليوانات؛ الزراعة وتربية املاشية وصيد األمساك وصيد  من قبيل
ميكن االستفادة قائمة على الطبيعة. و  أسباب معيشةوتشكل  (}1-3-2{، االحتياجات الغذائية بطرق معينة

ملعارف احمللية لفهم الطرق التقليدية اليت تدار هبا الطبيعة إلنتاج وااألصلية  ملعارف الشعوب الكليةتقييمات من ال
بعض  عكسالتنوع البيولوجي احمللي واإلقليمي أو حىت تعزيزه، على  صونكثري منها الغذاء والعلف، واليت يتيح ال
، 5-3-2، ٦-2-2، 1-2-2{( ال خالف عليه) الصناعي احلديث للغذاءنتاج األشكال غري املستدامة لإل

2-4{. 
الحظ وجود اختالفات االعتبار، ي   لخدمات النظم اإليكولوجية وحدها في وعندما تؤخذ القيم االقتصادية

هي أكبر ما تكون في أمريكا الجنوبية  إسهامات الطبيعة لصالح البشرو (. 6-م ق س الشكلدون إقليمية )
 به مسلمقيمتها حسب المساحة ولكل فرد )من حيث مجموع قيمة خدمات النظم اإليكولوجية، وكذلك 

بلد، حيث حسب المجالية اإلنقدية القيم الأكرب بوكندا األمريكية لربازيل والواليات املتحدة وتتمتع ا -(ناقص لكنه
التعبري عن القيمة لكل هكتار يف السنة،  على التوايل. وعندسنوياً  اتوالر من ترليونات الد 3.٦و 5.3و ٦.8 تبلغ

-2دوالر للهكتار يف السنة( )اجلدول  20 000)أكثر من  على أعلى القيمجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا حتصل 
حجم هذه البلدان والقيمة االقتصادية املختلفة ألنواع معينة من النظم كل من (. وتتأثر هذه االختالفات ب22

ية والغابات املطرية قيم اقتصادية عالية ناطق أحيائية مثل األراضي الرطبة الساحلحيث تكون ملاإليكولوجية، 
 .}1-5-2{ للغاية
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 ٦-س ق م الشكل
 لخدمات النظم اإليكولوجية في األمريكتينالمقدرة القيم االقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Kubiszewski et al(13) .)2017(و ) .2014Costanza et al( املنقولة عن 2011: استناداً إىل قيم عام املصدر

 ؤثر على نوعية الحياةالتي ت إسهامات الطبيعة لصالح البشراالتجاهات في التنوع البيولوجي و  - باء
وباملقارنة مع الوضع  -{1–4-3} )ال خالف عليه(يتعرض التنوع البيولوجي الغني لألمريكتين للضغط 

يف  ٦٦يف املائة و 72ويف أمريكا الشمالية؛  يف املائة من املراعي ٩5أكثر من فإن األورويب،  الستيطانالسابق ل
يف املائة من الغابات  88املائة من الغابات اجلافة االستوائية يف منطقة أمريكا الوسطى والكارييب، على التوايل؛ و

 ئيةيف املائة من السافانا االستوا 50يف املائة من األراضي العشبية يف ريو دي ال بالتا، و 70االستوائية األطلسية، و
يف املائة  17يف املائة من منطقة تشاكو اجلافة، و 34، ويةغابات املتوسطاليف املائة من  50و ،)منطقة سريادو(

 يهيمن عليها اإلنسان.  مساحاتإىل يف أمريكا اجلنوبية قد حتولت  من غابات األمازون

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

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

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002. 

Kubiszewski, I., R. Costanza, S. Anderson, P. Sutton (2017). The Future of Ecosystem Services: Global scenarios and 

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

الدويل للعلوم والسياسات يف جمال بالنكو، من إعداد فرقة العمل املعنية بالقيم للمنرب احلكومي -حتليل أجراه مارشيلو هرنانديز
 .التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
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تناقصها في حاالت و أ (14)القائمة على الطبيعة جوانب األمنها جميع تواجهتعكس التهديدات التي و 
 الفقدانمعدالت كانت في نوعية حياة اإلنسان. و  اإلسهامقدرة الطبيعة على  انخفاضاألمريكتين استمرار 

ال خالف ) خاصضغط ل المناطق األحيائيةبعض وتتعرض ، الفقدان مستمراً  وال يزالمرتفعة،  في الماضي
مليون هكتار  1.5بفعل التحويل أو إعادة التحويل ما يقرب من  دقِ فُ  ،2015عام إىل  2014 عام ومن -(عليه

 يةاحلدودالزراعية  ازدادت مساحة املناطق، 2013و 2003بني عامي و ؛ }7-1-4-3{ الكربىمن السهول 
من  يف املائة 74 وُأخذتمليون هكتار،  2.5إىل  1.2أكثر من الضعف من بالشمالية الشرقية يف الربازيل 

فقدت و ؛ }٦-1-4-3{ يف منطقة سريادو احملددة سليمةال االستوائية االسافاناألراضي الزراعية اجلديدة من 
-1-4-3{ 200٩و 2000من املوائل بني عامي  يف املائة ٦0-15نسبة األراضي اجلافة يف أمريكا الشمالية 

منطقة سبيل املثال، مت حتويل  علىف. نسبياً د بشكل جياحملفوظة و  ات العاليةاملرتفعيف وائل وتدهورت حىت امل. }8
وعلى . }5-1-4-3{ 1٩87 عام ابتداء من عاماً  20على مدى سنوياً  يف املائة 1.5جالكا البريوفية مبعدل 

اليت البحر الكارييب منطقة ، مثل غابات حملياً  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرزيادات يف  حدثتذلك،  الرغم من
إىل مناطق السكان  ونتيجة انتقال، استخدام اخلشب كوقودتراجع زراعة و ال نتيجة اخنفاض حجمتتوسع حاليًا 

-3{ يةالقطب حنو املنطقةنمو للمواتية  ظروفامتداد  يتيحتغري املناخ ن ألأيضاً تتوسع الغابات الشمالية و . حضرية
4-1-1 ،3-4-1-2 ،3-4-1-4 ،3-4-1-٦ ،3-4-1-7{. 

مريكتين، وال سيما من خالل التوسع في مساحات كبيرة من األ في اً كبير   تحوالً األراضي الرطبة  وتتحول
على سبيل املثال، و  -(ال خالف عليه، والنمو السكاني اإلجمالي )والتوسع الحضريالزراعة وتربية الماشية، 

ما يصل منذ االستيطان األورويب، وكان  من مجيع األراضي الرطبة يف الواليات املتحدة يف املائة 50د أكثر من قِ فُ 
ل األراضي الرطبة إىل تغيري وظائف النظم ي. وقد أدى حتو }7-4-5{يف املناطق الزراعية  منها يف املائة ٩0إىل 

كمية ونوعية من حيث   إسهامات الطبيعة لصاحل البشرقدراهتا على تقدمي  وتقليلاإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
من خالل احتجاز الكربون مثاًل تنظيم املناخ ار واألرز والطيور املائية(، و توفري األغذية )األمساك واحملاملياه العذبة و 

 {.7-4، 2-4-4، 1-4-4، ٩-1-4-3؛ 18-2؛ الشكل 11-2-2، 10-2-2، ٩-2-2} وعزله
ملائة من يف ا 12فقدت أراضي منطقة بانتانال الرطبة حنو  2008إىل  1٩7٦ويف مثال آخر، ففي الفرتة من 

ضعفاً، بسبب تغريات استخدام  20مساحتها، وميثل هذا ازدياد معدل فقدان نباتات السهول الفيضية مبقدار 
 .}٩-1-4-3{األراضي الذي صاحبته عواقب سلبية على أنواع احليوانات الكبرية 

وأشجار  ة مثل الشعاب المرجانيةخاصوقد عانى التنوع البيولوجي البحري، وخاصة المرتبط بموائل 
 تراجع أسباب المعيشةالمنغروف، من خسائر كبيرة في العقود األخيرة، مما أدى إلى انخفاض في الغذاء و 

-4-5 ،5-4-4 ،2-4-4 ،2-4-3{ (ال خالف عليهللشعوب الساحلية ) “االستمرارية الثقافية”و
ومل تتبق ، القرن املاضي يف املائة حبلول سبعينات 50 تزيد عنالشعاب املرجانية بنسبة ت التغطية بواخنفض -}11
مث  2005املرجان على نطاق واسع يف عام  ابيضاض وتبع ذلك، 2003حبلول عام منها يف املائة  10نسبة  إال

(. وختتفي مستنقعات امللح الساحلية وأشجار مسلم به لكنه ناقصاألمراض املعدية ) نتيجة موت أعداد كبرية منه
-2-4-3{خسائر كبرية يف األعشاب البحرية أيضًا (. وحدثت لكنه ناقص مسلم به) كبرية  بسرعة نغروفامل
. وحتتوي حميطات األمريكتني على أعداد كبرية من األنواع املهددة باالنقراض، مبا يف ذلك أعداد كبرية من }1

مساك واملهمة أل عاملياً  املهددة بعن ثالث من النقاط الساخنة السعفضاًل ، حياة اإلنساناألنواع املهمة لنوعية 
. والتلوث البحري الناتج عن البالستيك آخذ يف االزدياد ويتوقع }2-4-3{القرش احمليطية يف املياه الساحلية 
                                                      

من البشري اليت تقوم (  يقدم التعريف التايل ألغراض هذا التقييم حصراً: جوانب األمن القائمة هي الطبيعة هي جوانب األ14)
 كلياً أو جزئياً على الطبيعة أو على إسهامات الطبيعة لصاحل البشر، مبا يف ذلك األمن الغذائي، وأمن املياه والطاقة والصحة.
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(؛ واجلسيمات مسلم به لكنه ناقصأن يتفاعل مع عوامل اإلجهاد األخرى يف النظم اإليكولوجية البحرية )
البالستيكية الدقيقة تلحق الضرر باحلياة البحرية وقد تنتقل إىل الكائنات العليا عن طريق سلسلة الغذاء. وتشمل 
تأثريات البالستيك على الكائنات احلية البحرية التشابك واالبتالع والتلوث الذي يصيب طائفة واسعة من 

 .}2-4-4{األنواع 
حيثما  ،معدالت ظهورهاتختلف ألمريكتين، ولكن في اجميع الموائل الرئيسية  في الدخيلةاألنواع وتنتشر 
المناطق بين والقيم الثقافية واالقتصادات واإلنتاج  آثارها على التنوع البيولوجيكما تختلف معروفة،  تكون 

-4-4، 1-5-3، 2-4-2-3، 2-3-2-3، 3-2-2-3} (لكنه ناقص مسلم به) دون اإلقليمية
يف يبلغ هتديد انتشار األنواع الدخيلة الربية أقصاه إىل مستويات النواقل واالضطرابات احملتملة  استناداً و  -{4

 الدخيلة املغريةهم األنواع {. وتس8-3، الشكل 4-4-4، 3-2-2-3} أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى
يف خماطر االنقراض إىل أقصى حد يف  (15)ات(إشكالياليت تنطوي على  )وغريها من األنواع واجلينات واألمراض

 ،3-2-2-3} وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية كارييببحر اللل ناطق دون اإلقليميةاملتليها و أمريكا الشمالية، 
يف أمريكا الشمالية وخاصة على  أكثر تواتراً  ةالبحري ويكون انتشار األنواع الدخيلة{. 31-3الشكل  ؛4-4-4

الضارة  العديد من اآلثار الدخيلة املغريةألنواع ول. }2-4-2-3{(  خالف عليهالساحل احمليط اهلادئ )
-4إىل  21-4؛ اإلطارات من 31-3؛ الشكل 3-3و 2-3}اجلدوالن  االقتصادية-اإليكولوجية واالجتماعية

لطاقة ل اهلياكل األساسيةعلى  املخططبلح البحر  أثر. فعلى سبيل املثال، تبلغ التكاليف النقدية إلدارة {24
-4-4، 2-3-2-3}سنويًا مليون دوالر  500وإمدادات املياه والنقل يف منطقة البحريات الكربى أكثر من 

عاماً، وسعت السمكة األسدية املتوطنة يف احمليط اهلندي وختومه من احمليط اهلادئ  30وخالل فرتة أقل من  .{4
احل الشرقية للواليات املتحدة، وبرمودا، ومنطقة بشكل كبري لنطاق توزعها يف غري مناطق موطنها ليشمل السو 

 {.21-4؛ اإلطار 4-4-4البحر الكارييب بأكملها وخليج املكسيك }
في االزدياد في  ةأو االنقراض آخذ بالفقدانأو األنواع المهددة  يةالسكان أعداد الجماعات، فإن وعموماً 

تختلف بين وراء ذلك ولكن األسباب الكامنة  ويزداد أيضًا مستوى الخطر الذي تواجهه، األمريكتين،
ما يقرب من ربع األنواع البالغ عددها وتشري التقديرات إىل أن  -(ال خالف عليهالمناطق دون اإلقليمية )

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة  توجد يف اجملموعات التصنيفية اليت خضعت لتقييم متكامل مناليت و نوع  14 000
يف متوطنة طر تواجه هذا اخل اليت مت تقييمها على أهناأعلى نسبة من األنواع و ، باالنقراض يف األمريكتني مهدد

من الزمن مستويات  . وأظهرت خماطر االنقراض اإلمجالية على مدى عقدين}1-5-3{ كارييببحر المنطقة ال
 وأظهر التقييم. (30-3الشكل )( ال خالف عليه، وخاصة يف أمريكا اجلنوبية )املنطقةيف  عموماً خماطر مرتفعة 

 )مثل السالحف البحرية واألنواعثدييات الغابات، ومعظم اجملموعات الربمائية، و من طيور  للغايةعالية  ةنسبأن 
 .}17-3؛ الشكل 5-4-4 ،2-4-3 ،3-2-3{عالية خماطر تواجه مستويات  (وأمساك القرش

إلى تحسين  صالحمبادرات االستالتي أدت فيها حاالت ال، هناك العديد من ةالمحلي النطاقاتوعلى 
، إسهامات الطبيعة لصالح البشرأوسع من  مجموعة وتقدمالتنوع البيولوجي حيث يزداد الموائل المتدهورة، 

فذت مشاريع ناجحة نو  -{2-1-4-6، 1-4-4{( لكنه ناقص مسلم به) صالحتقدم جهود االستمع 
واألراضي الرطبة يف أمريكا الشمالية واجلنوبية، والغابات الساحلية يف  أمريكا الشمالية،يف يف األراضي العشبية 

 منطقة البحر الكارييبسيما يف  أمريكا الوسطى، واملوائل الساحلية احلساسة يف مجيع املناطق دون اإلقليمية، وال
                                                      

 .8( الفئة 2-3نظام تصنيف املخاطر الذي وضعه االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة )الصيغة   (15)
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ي واملياه يف األراض جمموع تزال املناطق املستعادة متثل نسبة صغرية للغاية من ، الوعلى الرغم من ذلك
 .}1-4-4{األمريكتني 

 إسهامات الطبيعة لصالح البشرالعوامل المحركة لالتجاهات في التنوع البيولوجي و  -جيم 
زيادة الناتج  مثلاإلقليمي  دوناإلقليمي و  الصعيدينعلى  الجيدةالحياة حسن بعض مؤشرات نوعية تت

 .}3-3-2{، وزيادة مصادر الطاقة }1-3-2{، وانخفاض سوء التغذية }2-3-4{المحلي اإلجمالي 
-3-2األمن المائي } حاالت انخفاض، مثل ال ت ظهر نفس مستوى التحسنمؤشرات أخرى  ولكن هناك

-3-2{المستدامة  وأسباب المعيشة{، 4-3-2}اإلنسان  وصحة{، 1-4-4وصحة البيئة }{، 2
 هاوتقاسم منافععلى إسهامات الطبيعة {، والحصول 2–4} الثقافية والهوية ‘‘االستمرارية الثقافية’’، و}5
على العديد من اجملاالت املثرية للقلق تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية  حددوقد  -(ال خالف عليه{ )5-2}

ال خالف يف السنوات العشر التالية ) تدهورواصلت الأو  حتسنت قليالً  ولكنها، بشأهنا أهنا تتطلب اختاذ إجراءات
 (.5-س ق م الشكل)( عليه

البشرية غير  العوامل المحركةلألمريكتين العديد من  البصمة اإليكولوجيةالمتصاعد لحجم ويعكس االتجاه 
ية لنمو االقتصادي؛ واالتجاهات السكانأنماط ابما في ذلك  ،(وراء التغير المباشرة )العوامل الكامنة

 -{4-3( }لكنه ناقص م بهمسل؛ وعدم اإلنصاف )نظم الحوكمةالضعف في  ومواطنغرافية؛ و الديمو 
إسهامات الطبيعة لصاحل االقتصادية الرئيسية اليت قد تزيد الضغوط على التنوع البيولوجي و  العوامل احملركةمل توتش

عوامل تتعلق بزيادة نصيب الفرد من االستهالك؛ والتطورات التكنولوجية اليت تزيد االستخدامات على  البشر
الطبيعة  واملنتجات القائمة علىاالستهالك التجارة عندما تنطوي على الفصل بني الطبيعية؛ و االستهالكية للموارد 

 هاماً  عامالً حمركاً . وقد أصبحت العوملة االقتصادية املتزايدة }7-4، 3-4{ إسهامات الطبيعة لصاحل البشروعلى 
واستهالك املنتجات القائمة على  جتهيزأماكن إنتاج و بني  انقطاع االتصال أسفرت عنللتنمية اإلقليمية، ولكنها 

 التنظيميةالقواعد البيئية وتنفيذ -االجتماعية من صعوبة احلوكمة االنقطاعهذا ويزيد (. مسلم به لكنه ناقصاملوارد )
}4-3 ،4-7، 5-٦-3{. 

النمو االقتصادي )الذي يقاس بالناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي  ويمثل
التي السلع األساسية إنتاج واستخدام ، و إسهامات الطبيعة لصالح البشرلى ع جزئياً  القائماإلجمالي(، 

الستهالك الموارد الطبيعية، واستخدام المياه، وانخفاض نوعية  ينالرئيسي العاملين المحركينالطبيعة، توفرها 
يقاس بنمو الناتج احمللي الذي  ،النمو االقتصاديف -}3-4{( لكنه ناقص مسلم بهالمياه في األمريكتين )

ميثل عاماًل حمركاً  1٩٦0أضعاف منذ عام  ٦الذي زاد بنحو و اإلمجايل ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، 
. وختتلف أمناط النمو ، شأنه يف ذلك شأن التجارة الدوليةالستهالك املوارد الطبيعية يف األمريكتني رئيسياً 

متكافئة بني النمو بصورة  تتحقق فوائدومل  ،}3-٦-1{داخلها و املناطق دون اإلقليمية  فيما بنياالقتصادي 
يعكس النمو و  .}2-3-4، 5-2، 5-3-2، 1-1{( ف عليهال خال) املناطق دون اإلقليمية وداخلها

تنوع نظم القيم يف األمريكتني، واليت ختتلف بني اجملموعات واهلويات الثقافية يف مجيع  لألمم املختلفةاالقتصادي 
 .}4-٦-5، 2-3-4، 1-5-2{( لكنه ناقص مسلم به) املنطقةأحناء 

إلى فقدان التنوع البيولوجي ووظائف  هاحصاداستغاللها/واإلفراط في  ائل وتجزؤهاويؤدي تحويل المو 
قليمي في واإلمحلي ين النطاقالعلى  إسهامات الطبيعة لصالح البشر تناقصالنظم اإليكولوجية وفقدان أو 

-4-4، 1-5-3، 2-4-3، 1-4-3 ،3-2-3{( لكنه ناقص مسلم بهجميع المناطق األحيائية )
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بقدر لي احملنطاق الدون اإلقليمي وعلى  الصعيدوتتباين أسباب حتويل املوائل وجتزؤها على  -}4-4-5، 1
، وتربية املاشية واحلراجة، والزيادات يف املناطق احلضرية والكثيفةا يعكس التوسع يف أشكال الزراعة املكثفة مبأكرب، 

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

فقد  .}4-4-4، 1-4-4؛ 24-3؛ الشكل 1-4-3{( ال خالف عليه) إسهامات الطبيعة لصاحل البشرو 
يف  بسبب االستغالل )مثالً  يف املائة سنوياً  2،1بات املنغروف يف األمريكتني على سبيل املثال مبعدل اختفت غا

. وتفشت ظاهرة }1-2-4-3{وتغري املناخ  ،تربية األحياء املائية(، وتدهور نوعية املياه، وتنمية املناطق الساحلية
يف املائة من األرصدة  70و 20تقلص ما بني الصيد املفرط يف األمريكتني على مدى عقود من الزمن، حيث 

السمكية بفعل اإلفراط يف الصيد. وقد أدى هذا املستوى من اإلفراط يف صيد السمك إىل تغيري إنتاجية النظم 
اإليكولوجية البحرية ووظائفها يف كثري من النظم البحرية وبعض نظم املياه العذبة، وعلى الرغم من أن الصيد 

فرط قد ُخفف 
ُ
أو توقف يف أحناء كثرية من األمريكتني، فإن األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية اليت تعرضت امل

 .}5-4-4{( مسلم به لكنه ناقصللصيد املفرط تتعاىف ببطء )
تحويل الموائل واختالل إلى على نحو غير مستدام في كثير من األحيان وأدى تكثيف اإلنتاج الزراعي 

وإدخال مبيدات اآلفات والمواد الكيميائية الزراعية األخرى في النظم ة توازن المغذيات في الترب
سلبية على  عواقبوترتتب على هذه املستويات املرتفعة من املغذيات وامللوثات  -(ال خالف عليهاإليكولوجية )

 منالرئيسية يف استنفاد األكسجني  اإلسهامات، ونوعية اهلواء والرتبة واملياه، مبا يف ذلك ةأداء النظم اإليكولوجي
آثار على التنوع البيولوجي  مع ما يرتتب على ذلك من “مناطق ميتة”واملياه العذبة، مما خيلق  مياه املناطق الساحلية

 .}2-4-4، 3-1-2-3، 11-2-2، 1-2-1{ وصحة اإلنسان ومصائد األمساك
في درجات الحرارة المتوسطة والقصوى و/أو مستويات  ارتفاعإلى البشر ذي يسببه تغير المناخ ال أدىوقد 

مع ما يصحب ذلك من آثار ، األماكن على نطاق األمريكتينهطول األمطار المتوسطة والقصوى في بعض 
وقد تسببت هذه التغريات يف الطقس  -}4-5، 3-4-4{( ال خالف عليه) ضارة على النظم اإليكولوجية

يف ، و ةم اإليكولوجيويف حدود النظبينها غريات يف توزيعات األنواع والتفاعالت واملناخ احمللي بدورها يف حدوث ت
تغري املناخ  أضر. وقد }5-1-4-3{اجلليد يف التندرا حقول و  وذوبان اجلبال املتجمدةاجلبال اجلليدية تراجع 

لكنه  مسلم به) وسيستمر يف اإلضرار هبا واألنواع والنظم اإليكولوجية اتالتنوع البيولوجي على مستوى اجلينب
باجتاهات متسارعة يف معدل موت األشجار يف  ويرتبط هذا األمر أيضاً  .}5-5، 3-4-4، 2-4-4{( ناقص

. ومن املرجح أن يكون لتغري املناخ أثر كبري على النظم األيكولوجية للمنغروف }3–4–4{الغابات االستوائية 
من خالل عوامل تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر وتغري التيارات يف احمليط وارتفاع درجات احلرارة وغري ذلك 

 .}11-4-5، 3-4-4{من العوامل 
وإدخال الملوثات بشتى  اق الوقود األحفوريحر إنتاج وإوالتربة الناتج عن  المياهوقد أثر تلوث الهواء و 

 نفوقمباشر من خالل زيادة معدل بشكل والبحرية  البريةعلى معظم النظم اإليكولوجية  ضاراً تأثيراً  أنواعها
( ال خالف عليه) الغذاءغير مباشر من خالل دخول سالسل  شكلالنباتات والحيوانات الحساسة، وب

آثار صحية ضارة  يفتلوث اهلواء )وخاصة اجلسيمات واألوزون والزئبق واملواد املسرطنة(  ويتسبب -{4-4-2}
املتزايدة على سبيل املثال، تدخل انبعاثات الزئبق و (. خالف عليه اللتنوع البيولوجي )للمسنني والرضع و لكبرية 

األمساك  نظمهم الغذائية أساسًا منتتكون  نيذالالسكان الربية و  األحياءالبشرية يف غذاء النامجة عن األنشطة 
، مع وجود حاالت بلغت فيها تركيزات الزئبق مستويات وبيض الطيور اليت تتغذى على األمساك والثدييات البحرية
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، واملناطق الساحليةيؤثر حتمض احمليطات على توازن كربونات الكالسيوم يف احمليطات و الربية.  األحياءتكاثر أثرت 
ياكل اهلأو  األصدافتأثريات سلبية على العديد من أنواع الكائنات احلية، وخاصة األنواع ذات ما لذلك من مع 

. وباإلضافة إىل ذلك، فإن }3-4-4، 2-4-4{والشعاب املرجانية  ذوات األصدافارجية مثل اخلعظمية ال
االحتباس احلراري، مثل النبعاثات غازات  ةاملنتجاألنشطة العديد من السياسات واإلجراءات املتخذة للحد من 

سلبية  عواقبجتلب معها وهي أنشطة ميكنها أن  من أجل إنتاج الوقود احليوي،حتويل األراضي، وتكثيف الزراعة 
-4-4{للبشر، ما مل يتم التخطيط هلا وإدارهتا بطريقة مناسبة  اليت تقدمها الطبيعةاهلامة  ولإلسهاماتلطبيعة ل

1 ،4-4-3، 5-4{. 
 والبشر عامالً نقل الطاقة والمواد ل للهياكل األساسيةوما يرتبط به من انتشار  الحضريالتوسع يشكل و 

أن  بيد (.ال خالف عليه) إسهامات الطبيعة لصالح البشرسريع النمو لفقدان التنوع البيولوجي و محركًا 
مسلم به مريكتين )فيما بين المناطق دون اإلقليمية في األ كبيراً   اختالفاً  انختلفيوحجم هذه اآلثار  ابعط

إسهامات الطبيعة ى لبيولوجي ويؤثر علويهدد تغري الغطاء األرضي يف املناطق احلضرية التنوع ا -(لكنه ناقص
، والتلوث واألنواع الدخيلة املغرية، وختزين الكربون األحيائيةمن خالل فقدان املوائل والكتلة ، مثاًل لصاحل البشر

يف أمريكا  األثر. وحتدث أكرب معدالت زيادة }4-4-4، 1-4-4، 4-3-3{ ضمن عوامل حمركة أخرى
، مثل غابة أمريكا اجلنوبية اً شديد اً بالفعل جتزؤ  اجملزأةاجلنوبية وأمريكا الوسطى، ويف املناطق الساحلية واملوائل 

 .}7-4، 1-4-4، 1-1-4-3{ واألعشاب البحرية يف أحناء منطقة الكارييب األطلسية
 مختلفة من ترتيبات الحوكمةم إدارة النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في ظل أشكال تتوفي األمريكتين، 

وهو أمر يجعل من المعقد التمييز بين دور الحوكمة . والسياقات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
مسلم به لكنه والمؤسسات وبين العمليات التي تحركها االتجاهات الماضية في الطبيعة وإسهاماتها للبشر )

اآلليات  وميكن توجيه سياسات احلوكمة البيئية، اليت ختتلف يف استخداماهتا يف األمريكتني، من قبيل -(ناقص
، حبيث ختفف الضغط على الطبيعة وإسهاماهتا للبشر، من خالل هج القائمة على احلقوقوالنُ  احلافزةالتنظيمية و 

للقطاعني العام واخلاص الطوعية مثل نظم إصدار الشهادات  ،هجنُ التأثري على العرض أو الطلب. وتستفيد بعض ال
وال تستبعد هذه . للتأثري على القرارات البيئيةألسواق تستفيد من اخدمات النظم اإليكولوجية، مقابل دفع الأو 

جمموعة متنوعة من أشكال الرتتيبات  ضمناستخدمت يف توليفات خمتلفة و  بعضالهج بعضها األدوات والنُ 
 .}1-3-4{يها احلفاظ عل عزيزوت إسهامات الطبيعة لصاحل البشردعم لآثار خمتلفة  أسفر عنؤسسية، مما امل

وكثيرا ما ت نسق السياسات البيئية لم ونهج الحوكمة الهادفة إلى التقليل من الضغط على الطبيعة وإسهاماتها 
االقتصاد يف  يف مرتبة أدىن منالبيئة يزال وضع وال  -(مسلم بهللبشر تنسيق فعااًل بحيث تحقق أهدافها )

 إسهامات الطبيعة لصاحل البشراستخدامات  الناجتة عنالسياسات، وعدم املساواة يف توزيع املنافع  مفاضالت
-4-٦ ،1-2-4-٦ ،2-٦ ،1-1-٦، 3-4{( مسلم به لكنه ناقصيف مجيع املناطق دون اإلقليمية ) قائمني

العاملية مثل أهداف التنمية املقاصد واألهداف والتطلعات  مت تأييدوبالنسبة ملعظم البلدان،  .}4-3-1-٦، 2-2
السياسات و وطنية العمل الخطط  ولكن كثرياً ما يتم الفصل بني، ةالوطني النطاقاتعلى آيتشي املستدامة وأهداف 

التنسيق آثار النقص يف هلذا  تفيما بني البلدان. وكان كبرياً   تلف اختالفاً هي ختاإلمنائية واالقتصادية الوطنية، و 
يتناقص التنوع ويف املتوسط، . }3–٦ {اجليدةاحلياة ونوعية  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرعلى الطبيعة و  ضارة

على الرغم من أن احلاالت نظم احلوكمة احلالية يف األمريكتني،  يف إطار إسهامات الطبيعة لصاحل البشرالبيولوجي و 
مسلم ) يف هذا الشأنتقدم ه ميكن حتقيق تدهور التنوع البيولوجي تبني أن حتويل اجتاهاحمللية للحماية الناجحة أو 

 .}7-4-5، 1-4-4{( به لكنه ناقص
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 والتطلعاتالمقاصد واألهداف و  إسهامات الطبيعة لصالح البشراالتجاهات المستقبلية للتنوع البيولوجي و  -دال 
 العالمية

من المتوقع أن تزداد حدة العوامل المحركة لفقدان التنوع البيولوجي وتقلص إسهامات الطبيعة لصالح 
ومن املتوقع أن  -(ال خالف عليهإذا استمرت أنماط االستهالك الحالية والسياسات الكامنة وراءها )البشر 
عرب مجيع النطاقات املكانية، و التأثري على مجيع النظم اإليكولوجية،  يف البشرالنامجة عن  العوامل احملركة كافة  تستمر

، على الرغم من أن مسارات ومعدالت التغري احملددة (1-)اإلطار م ق س يف إطار مجيع السيناريوهات املستقبليةو 
ريوهات املختلفة. السينا اليت تستخدمها تعتمد على افرتاضات إسهامات الطبيعة لصاحل البشريف التنوع البيولوجي و 

بطرق تزيد من تأثريها على فقدان التنوع ويف كثري من األحيان املتعددة،  العوامل احملركةومن املتوقع أن تتفاعل هذه 
مدى و أنواع النظم اإليكولوجية ه يتوقع أن ختتلف قوة العوامل احملركة باختالف البيولوجي، على الرغم من أن

-٦-5، -5-5، 4-5، 3-5، 7-4، ٦-4}( مسلم به لكنه ناقصاالضطراب الذي حدث يف املاضي )
3{. 

في المائة من متوسط وفرة األنواع في األمريكتين  30ومنذ بداية االستيطان األوروبي، ي قدر بأنه ف قد حوالي 
بعض وحدات في تدهور الالمبلغ عنها في معدل  االنخفاضاتوعلى الرغم من . 2010بحلول عام 

( تنبأت باستمرار الفقدان إلى 1-فإن النتائج المتكاملة لمجموعة من النماذج )اإلطار م ق سالتحليل، 
العاملين المحركين المهيمنين وتغير المناخ وما بعده، حيث يشكل التغير في استخدام األراضي  2050عام 

 -(7-م ق س لالشك( )لكنه ناقص مسلم به)بالمقارنة إلى عوامل من قبيل الحراجة والتوسع الحضري 
وتشري التنبؤات اليت تفرتض بقاء األمور على حاهلا إىل أن الضغوط النامجة عن املمارسات الزراعية هي اجلوانب 

، إىل جانب طبيعة درجات احلرارة وهطول األمطار نظمالتغريات يف الرئيسية للتغري يف استخدام األراضي، كما أن 
ت الصلة، كانت جوانب رئيسية لتغري املناخ يف مجيع التنبؤات الواردة يف بعض الطواهر املناخية الشديدة الوطأة ذا

 .}5-5}( مسلم به لكنه ناقص) ينمؤكدحجم ووقت التأثريات غري  . بيد أن7-الشكل م ق س
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 7-م ق س الشكل

 لفقدان التنوع البيولوجي في األمريكتين المسببةالضغوط 
الذي وضعته الوكالة  (GLOBIO) للتنوع البيولوجي من أجل دعم السياسات منوذج غلوبيوهذا الشكل مستمد من النموذج العاملي 

ات اليت يسببها اإلنسان يف التنوع البيولوجي يف املاضي واحلاضر واملستقبل على يري البيئية اهلولندية. وقد ُصمم للقياس الكمي للتغ
القات السببية املستخدمة لتقدير آثار احملركات البيئية اليت يتسبب فيها ويشمل النموذج جمموعة من الع .النطاقني اإلقليمي والعاملي

ويُستخدم متوسط وفرة األنواع )أي متوسط وفرة األنواع األصلية يف الظروف املختلة باملقارنة  .اإلنسان على التنوع البيولوجي مبرور الوقت
وقد اسُتمدت املعلومات  .ويعكس مدى سالمة نظام إيكولوجي ُمعنيَّ  إىل وفرهتا يف املوائل غري املختلة( كمؤشر للتنوع البيولوجي،

الذي يتضمن  (Alkemade et al., 2009)( 3.0املكانية اليت يستخدمها منوذج غلوبيو من النموذج املتكامل لتقييم البيئة العاملية )الصورة 
االقتصادية اهلامة، كما يتكون من شبكة جغرافية -االجتماعيةمنطقة عاملية بالنسبة لغالبية البارامرتات  25مستوى من التفاصيل يبلغ 

درجة من درجات الطول والعرض فيما يتعلق باستخدام األراضي والبارامرتات البيئية، ولكنه ال يشمل املوائل  0،5×  0،5مبقياس 
 .البحرية أو الساحلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1٦) 

 
 

  

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

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

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2014). How sectors can contribute to sustainable use and 
conservation of biodiversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series 79. 
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 :1-اإلطار م ق س
 في هذا التقريرالمسارات المعتبرة 

ضعت مئات من السيناريوهات لوصف األوضاع املستقبلية املعقولة للعامل؛ ومع ذلك فإن هذا التقييم مل جيد لقد وُ 
سوى سيناريو واحد )سيناريو التحوالت الكربى( يسمح بتحليل املنطقة بأسرها، واستكشاف احللول احلصيفة للتغلب 

{. وتدرس وكالة 5-5اقتصادية وتغريات جذرية يف القيم }-ات اجتماعيةعلى حتدي االستدامة، مبا يف ذلك ترتيب
التقييم البيئي يف هولندا هذا السيناريو من خالل مسارات ثالثة ترمي إىل حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف عامل أكثر 

 استدامة، على النحو املبني أدناه:
o ول تكنولوجية مثالية على نطاق واسع ملعاجلة تغري املناخ التكنولوجيا العاملية: يفرتض هذا املسار اعتماد حل

يستند إىل مستوى عال من التنسيق الدويل. ‘‘ من القمة إىل القاعدة’’وفقدان التنوع البيولوجي، مع تطبيق هنج 
 ويف إطار هذا املسار، يأيت اإلسهام األكرب من زيادة اإلنتاجية الزراعية يف أراضي ذات إنتاجية عالية.

o ة حياة مستدامة، على أساس يحللول الالمركزية: يستند هذا املسار إىل اجلهود احمللية واإلقليمية لكفالة نوعا
يعطي األولوية للحلول التكنولوجية الصغرية والالمركزية. ويف إطار هذا ‘‘ من القمة إىل القاعدة’’نظام إدارة 

د ممارسات زراعية أكثر إيكولوجية، والتقليل من توسع املسار، ترتبط املسامهة الرئيسية بتجنب التجزؤ، واعتما
 البنية األساسية.

o  التغيري يف أمناط االستهالك: يفرتض هذا املسار تزايد الوعي بقضايا االستدامة، األمر الذي يؤدي إىل تغريات
للمواد والطاقة. وهذا يعين حدوث  يف أمناط االستهالك البشري وييسر االنتقال حنو أنشطة أقل استهالكاً 

عن تقليل اهلدر، مما يؤدي إىل إنتاج زراعي أقل، ومن مث  اخنفاض كبري يف استهالك اللحوم والبيض، فضالً 
التقليل من فقدان التنوع البيولوجي املرتبط بذلك. وتقارن املسارات املختلفة بسيناريو بقاء األمور على حاهلا: 

ق يف القرن احلادي والعشرين تتجلي فيه االجتاهات الدميغرافية واالقتصادية والبيئية أي قصة عامل حتركه السو 
 ت.تغرياوالتكنولوجية دون حدوث 

 PBL. (2012)  Netherlands Environmental Assessment Agency. Roads from Rio+20. Pathways to achieveاملصدر:

.HagueThe  .2050global sustainability goals by . 

ويمكن أن تؤدي تدخالت السياسات على نطاقات مختلفة إلى حد كبير )من الوطنية إلى المحلية( إلى 
 الشكل){، 5–5( }لكنه ناقص مسلم بهعلى التنوع البيولوجي )السلبية نتائج ناجحة في تخفيف اآلثار 

ونتيجة لتعقيد مسائل التنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة لصاحل البشر، فضاًل عن جمموع  -(7-م ق س
لدعم منوذج التنوع البيولوجي العاملي التدخالت السياساتية املمكنة، مثة خيارات خمتلفة متاحة. فمثاًل يستخدم 

من الناحية التكنولوجية(  ة النطاق املثلىواسعلتكنولوجيا العاملية )احللول السياسات املسارات الثالثة التالية: مسار ا
التخفيف من آثار تغري  ميكن أن يسهماحللول الالمركزية ومسار تغري االستهالك. ويف ظل هذه املسارات، مسار و 

الذي  يف احلد من فقدان التنوع البيولوجيإما األراضي املهجورة  صالحاملناطق احملمية، واستنطاق املناخ، وتوسيع 
بيد أنه ما مل ُتستصلح األراضي املهجورة، فإن املسارات . عوامل احملاصيل واملراعي وتغري املناخ أو يف مفاقمته تدفعه

يتوقع أن تؤدي املسارات الثالثة لالستدامة أن وعلى الرغم من املعتربة تؤدي إىل فقدان صاف للتنوع البيولوجي. 
فمن  ،2050لعام ة مع تلك الواردة يف سيناريو خط األساس إىل ختفيض الضغوط على التنوع البيولوجي باملقارن

والوقود احليوي واألراضي املهجورة.  األنشطة احلراجيةمثل املتوقع أن تزداد الضغوط األخرى على التنوع البيولوجي 
قدان التنوع لف األسرع منواً  العامل احملرك، من املتوقع أن يصبح تغري املناخ سري األمور كاملعتادويف ظل سيناريو 

، من مجيع األنواع األصلية يف األمريكتني يف املائة 40 فقدان ما يقرب من، ومن املتوقع 2050البيولوجي حبلول عام 
من املتوقع ، يف حني أنه يف املائة( ٩يف املائة )أي بزيادة قدرها حوايل  31مقارنة إىل معدل الفقدان احلايل البالغ 

)أي بزيادة ترتاوح  2050حبلول عام  يف إطار املسارات الثالثة لتحقيق االستدامة ئةيف املا 3٦و 35فقدان ما بني 
يف املائة(. ومن مث فإن هذا النموذج وهذه السيناريوهات ختفض معدل الفقدان املتوقع ما بني اآلن  5و 4بني 
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اإلقليمية. وتبني النتائج من  . وخيتلف هذا االجتاه فيما بني املناطق دونيف املائة تقريباً  50مبقدار  2050وعام 
منوذج التنوع البيولوجي العاملي لدعم السياسات أن املسارات اليت تأخذ يف االعتبار التغريات يف اخليارات اجملتمعية 

 .{5–5ستؤدي إىل ضغط أقل على الطبيعة }
 النهائي الموعدبحلول آيتشي من أهداف  قليالً  اً عدد أال يحقق معظم بلدان األمريكتين إالومن المرجح 

، ولذلك لسبب يرجع إلى خيارات السياسات والمفاضالت التي لها آثار سلبية على التنوع 2020عام في 
، أهداف التنمية المستدامةالبيولوجي. ومن شأن استمرار فقدان التنوع البيولوجي أن يقوض تحقيق بعض 

، 3-2( }مسلم به لكنه ناقص)لمناخ عن بعض المقاصد واألهداف والتطلعات الدولية في مجال ا فضالً 
ويدعم عدد كبير من  -{3-4-1-1، 3-3-2، 3-3-1، 3-2-4-2، 3-2-3-2، 3-2-2

البحرية الروابط  والنظمة والمراعي ستوائيالغابات المعتدلة واالفي الدراسات عبر المجموعات التصنيفية 
-3} ه(ال خالف علي)على الصمود  تهاقدر بين التنوع البيولوجي واإلنتاجية واستقرار النظم اإليكولوجية و 

ألن  على اجملتمع كبرياً   خطراً التنوع البيولوجي املزيد من فقدان وبالتايل، تشكل التوقعات ب -{3-1-3 ،1-2
النظم باإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن تواجه و . قدرة على الصمودستكون أقل  املستقبليةالنظم اإليكولوجية 

لكنه  مسلم به) يف املاضي األسباب الرئيسية للتدهورمن كانت اليت   العوامل احملركةمن  أوسعجمموعة اإليكولوجية 
اليت تؤدي  األوضاع :بعض العتبات البيئية واالجتماعية )أو نقاط التحول وقد مت االقرتاب من{. 4-5} (ناقص

على سبيل املثال، يؤدي و {. 4-5} (لكنه ناقص مسلم به) جتاوزهاها( أو عنات سريعة ورمبا ال رجعة إىل تغري 
، 2-4-4} منطقة البحر الكارييبدرجات احلرارة والتلوث إىل زيادة ضعف الشعاب املرجانية يف  ارتفاع تفاعل

على ب املرجانية الشعا اختفاءدرجات مئوية، من املتوقع  4 يف سيناريو ارتفاع درجة احلرارة مبقدار :{4-4-3
 {.5-4-11آثار كبرية على النظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية }ما يرتتب على ذلك من مع نطاق واسع، 

 خيارات الحوكمة واإلدارة والسياسات -هاء 
 ، استناداً للتنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة لصالح البشر مجموعة متنوعة من عمليات الحوكمة و ضِعت

، االستعمارالثقافات الممثلة في العديد من الحكومات والمجتمعات في مرحلة ما بعد مزيج من إلى 
يف الفرتة األخرية، مت ختويل السلطة يف جمال و  .(ال خالف عليهوالثقافات األصلية المتنوعة في األمريكتين )

مستويات متعددة،  ، وذلك علىالشعوب األصلية واجملتمعات احملليةاحلوكمة ألصحاب مصلحة متعددين، منهم 
مما أتاح املزيد من الفرص يف مجلة أمور إلدماج معارف هذه اجلهات يف إدارة النظام اإليكولوجي وحتقيق العادلة 

 تقريباً  تنيبلدان األمريكمجيع من واسع النطاق وكذلك يسمح التأييد ال{. 5-7، 5-٦-2صنع القرار }يف 
الدروس املستفادة يف إطار األهداف  بتبادل املناخ والتنمية املستدامة التنوع البيولوجي وتغرياملتعلقة بلالتفاقات 

دون الوطين أو الوطين أو اإلقليمي و احمللي  على الصعد لتنمية واالستدامةيف جمال التنفيذ احملتمل لالعامة املشرتكة 
. وباإلضافة طاقهاأو تضييق ن نطاق التجاربأو يف توسيع  واإلخفاقاتتتوفر أدلة على النجاحات {. و 5-٦}

تواجه ميع التحديات اليت ستتصدى جلاليت  احلوكمةج إىل ذلك، ال يوجد هنج حوكمة واحد أو جمموعة من هنُ 
املختلطة  احلوكمةنظم وأساليب أن يف األمريكتني. وقد ثبت  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرالتنوع البيولوجي و  إدارة

. غري (1-س ق م اجلدول){، 3-٦، 1-3-4} املناطق دون اإلقليميةدرجات خمتلفة من الفعالية عرب تتسم ب
إسهامات الطبيعة غري الفعالة تقوض التنوع البيولوجي و  احلوكمةأن ما هو مقبول اآلن على نطاق واسع هو أن 

 .{3–٦} (ال خالف عليه) لصاحل البشر
 إسهامات الطبيعة لصالح البشرالطبيعة و استخدام وإدارة وحفظ طريقة القيم في األمريكتين  يةتعددت شك ل و 
معالجة هذه التعددية ويمكن أن ت سهم . (8-م ق س الشكل){، 4-3-1، 2-5، 2-1-2، 1-1}

حفظ الوتنفيذ خطط في وضع  ةوالمؤسسات التشاركي الحوكمةعمليات عن طريق في نظم القيم، 
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ميكن زيادة هذه الفعالية بدجمها مع إضفاء الطابع و  -(مسلم به لكنه ناقص) فعالةواالستخدام المستدام ال
بالسياسات اإلمنائية وحيازة األراضي  ذات الصلةالقضايا احمللية ودون الوطنية الالمركزي على صنع القرارات يف 

األراضي  باستخدامالقرارات املتعلقة للتشريعات الوطنية، و  واجملتمعات احمللية وفقاً  الشعوب األصليةوحقوق 
ومستويات التنمية  ،عرب جماالت السياسات احلاالت جمموعة متنوعة منشري تاملوارد الطبيعية. و غالل استو 

حل كثرية يف والثقافات السياسية إىل أن الشراكات وعمليات التداول التشاركية تسهم يف حاالت   ،االقتصادية
 احمللي الصعيدعلى  عددة ومتضاربة أحياناً املشاكل وميكن أن تدعم احلوكمة الفعالة ألهنا تسمح بالنظر يف قيم مت

 .{3–٦} (لكنه ناقص مسلم به)
 

 8-الشكل م ق س
 القيم والمصالح التي تشكل عمليات الحوكمة والسياسات وصنع القرار في األمريكتين يةتعدد

يف العادة . و ةكمو حلاإدارة املوارد من خالل ديناميات املتعلق بقرار التدفق  يةكيفحالتني افرتاضيتني ليوضح هذا الشكل 
البعض بينما تكلف بعض ال علىبالفائدة عود من خالل خيارات ت، للبشرلقيم واملصاحل املتنوعة بني اتتم املفاضلة 

ام بشأن استخد اخليارات هي حمل وكيفية انتقاءاحلوكمة و على الطبيعة واالقتصاد.  عواقب وتصاحبها، غالياً  اآلخر
 الطبيعة، حسب القيم اليت تعتنقها اجلهة الفاعلة واملصاحل اليت تسعى لتحقيقها.

 مواطنمن  وتستفيدوالبيئية  االقتصادية العواقبهذه تأخذ يف اعتبارها السياساتية اليت  التدخالتوبشكل متزيد ُتظهر 
تأييد واسع النطاق ، والتنوع املؤسسياالجتماعي، والرأس املال احلجم الكبري ل مثل) باعتبارها فرصاً  اإلقليميةالقوة 

 يف األمريكتني.أفضل ونوعية حياة للجميع حتقيق تنمية مستدامة شاملة  قدرة أكرب على (البيئية الدوليةالتفاقات ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: عرض ذايتاملصدر
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 1-اجلدول م ق س
 األدوات والعوامل التمكينية والتحديات القطريةأمثلة من خيارات السياسات في األمريكتين: 
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ويتسم حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للموارد وعمليات الحوكمة فيما يتصل بإسهامات 
أن بصرف النظر عن درجة المشاركة في الحوكمة، يمكن الطبيعة لصالح البشر بشمولية متزايدة. بيد أنه 

عدم تكافؤ السلطة التي يمارسها المشاركون  بسببأوجه عدم المساواة االجتماعية والثقافية القائمة  تزيد
تخذ قرارات بشأن الطبيعة واستخدام إسهامات الطبيعة لصالح في عمليات الحوكمة عندما ت   المختلفون

، فإن املفاضلة إىل احلضر سكان األمريكتنيحتول مع تزايد ف -(خالف عليه ال)( 1-)الجدول م ق سالبشر 
واجملتمعات املستخدمني الرئيسيني إلسهامات الطبيعة لصاحل البشر )مثل الشعوب األصلية  أساليب معيشةبني 

من عين أن ت)مثل سكان الضواحي واملدن(  هلا ( واملستخدمني الثانوينيةوالساحلي ةالريفياملناطق وسكان احمللية 
عالقة مباشرة أقل بإسهامات الطبيعة  تربطهمسلطة اختاذ القرار بشكل متزايد حنو أولئك الذين املرجح أن تتحول 

يؤدي ذلك إىل اخنفاض {. وميكن أن 4-3-1، 2-5، 2-3-5} أساليب معيشتهملصاحل البشر من أجل 
 واملتجذرةاحمللية اجملتمعات األصلية و الشعوب املكيفة حمليًا اليت وضعتها جمتمعات تأثري نظم اإلدارة والتكنولوجيا 

لنباتات، واستخدام األدوية، واالستزراع احمللي ليف املعارف املكتسبة عرب قرون من اخلربة يف جمال اإلنتاج الزراعي، 
أن تؤثر أوجه عدم املساواة يف {. وميكن 5-٦-2، 2-4( }مسلم به لكنه ناقصومحاية الرتبة، وما إىل ذلك )

املفاضالت بني إسهامات الطبيعة لصاحل البشر أو بني محاية التنوع املتعلقة بالسلطة بقوة على نتائج املناقشات 
 ق م اجلدولالتمكينية ) األوضاعالبيولوجي أو استخدامه. وميكن تعزيز فعالية نظم احلوكمة التشاركية بعدد من 

أصحاب املصلحة للمشاركة يف هذه العمليات وتوفري فرص متساوية  فئاتت بني مجيع بناء القدرا تشمل( 1-س
 .للتشريعات الوطنية وفقاً ، املتعلق باحلوكمةوار احلللحصول على املعلومات ذات الصلة ب

ية. وقد زادت تدابير حماية التنوع اتمن األدوات السياسعديدة أنواع  هناكوفي إطار ترتيبات الحوكمة، 
آليات تنظيمية و الليات وشملت اآلالبيولوجي في األمريكتين وتنوعت على مدى السنوات الثالثين الماضية، 

 -(1-{ )الجدول م ق س6-4، 4-3-1}( ال خالف عليههج قائمة على الحقوق )الن  و  التحفيز
 األصلية على حمميات الشعوبالتدابري املكانية اآلن  تشتمل املناطق احملمية،حفظ البيئة وإنشاء وباإلضافة إىل 

اخلاضعة لإلدارة، اليت الطبيعية  األراضيومبادرات احلفظ اخلاصة وتدابري احلفظ يف مصفوفة  واجملتمعات احمللية،
غري متساو عرب املناطق دون  {. غري أن جهود احلماية موزعة توزيعاً ٦-4-1، 2-2-8} تضم ممرات بيولوجية

لنظم اإليكولوجية اماية حل اجلهود املبذولةتزال هناك اختالفات كبرية يف  اإلقليمية وفيما بني وحدات التحليل، وال
وكذلك ما مل ميارس  (.٩-س ق مالشكل )، }1-4-3، 8-2-2{البحرية النظم املياه العذبة و نظم و  الربية

. وقد أسهم إنشاء مناطق كثرية  أو منخفضة يف حاالت غري مؤكدةة هذه احلماية فعاليرصد وإنفاذ مناسبان، فإن 
التعرف يف هذه أمريكا اجلنوبية، على الرغم من  منمعدل إزالة الغابات يف املناطق األحيائية تقليل يف احلفظ 

 ،خارج املوقعا املضطلع هبنشطة األناجم عن والتلوث ال ،البشراليت حتدث بفعل رائق املناطق على عوامل احل
-٦} (لكنه ناقص مسلم بهمعرتف هبا ) للتدهور ، ومجيعها عوامل حمركةوعمليات قطع األخشاب غري القانونية

أو  احملميةسوء اختيار املواقع على مل أسباب ضعف فعالية تدابري احلماية املكانية، عند حدوثه، ت{. وتش4-1
عدم كفاية املوارد أو اجلهود املبذولة و إدارة املناطق احملمية، خطط تصميم ضعف و بشكل مالئم،  عدم تشكيلها
حبيث ال ميكن تطبيق اإلدارة التكيفية  املقرر محايتهعدم كفاية رصد التنوع البيولوجي و ، وإنفاذها لتنفيذ التدابري

 .{٦-4-1( }مسلم به لكنه ناقص)
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 ٩-م ق س الشكل
دون  هاناطقماألمريكتين و منطقة في في البر والبحر ومجموع المناطق المحمية المناطق المحمية بتغطية النسبة المئوية لل

 اإلقليمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مالحظة: تشمل البيانات عن منطقة أمريكا الشمالية دون اإلقليمية منطقة حممية يف جزر هاواي.  *منطقة اقتصادية خالصة
 Brooks etجتميع أعده  ،(2015واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ) ،ربنامج األمم املتحدة للبيئةالعاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لاملركز استناداً إىل  املصدر:

2016al. 
(17). 

 وأدى االستصالح إلى تسريع تعافيالمحلية.  النطاقاتعلى  اً إيجابي تأثيراً  اإليكولوجي حصالستاال ويؤثر
تحسين قدرة هذه المناطق إلى و  ،نظر فيهاتم الالنظم اإليكولوجية بشكل كبير في معظم الحاالت التي 

 صالحاستولكن  -{5-4، 4-4-1} (مسلم به لكنه ناقص) إسهامات الطبيعة لصالح البشر توفيرعلى 
{. وعالوة ٦-4-1-2} عادة فرتات طويلةتتطلب مرتفعة و تصاحبه تكاليف أولية النظم اإليكولوجية واألنواع 

 ميكن استعادة، وقد ال أو إمكانية حدوثه أصالً لتدهور، على ذلك مل يثبت حدوث التحويل الكامل الجتاه ا
بعض املناطق  وكذلك فأنشطة االستصالح يف(. مسلم به لكنه ناقص) البشرغري املادية لبعض  اإلسهامات

سيما األراضي الرطبة والسافانا  ة )والستوائية وشبه االستوائي، مثل النظم غري احلرجية يف املناطق االاألحيائية
                                                      

(17) United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre and International Union for 

Conservation of Nature (2015). Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA). Cambridge, United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Retrieved from www.protectedplanet.net. 

T.M. Brooks, H.R. Akçakaya, N.D. Burgess, S.H. Butchart, C. Hilton-Taylor, M. Hoffmann, D. Juffe-Bignoli, N. Kingston, 

B. MacSharry, M. Parr, L. Perianin, E.C. Regan, A.S. Rodrigues, C. Rondinini, Y. Shennan-Farpon, and B.E. Young (2016). 

Analysing biodiversity and conservation knowledge products to support regional environmental assessments. Scientific Data, 

3, [160007]. DOI: 10.1038/sdata.2016.7. 
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إسهامات الطبيعة لصاحل نادرة، على الرغم من ارتفاع معدالت التدهور واخلسائر الالحقة يف ال تزال  واملراعي(
من  بلهيقااستعادة التنوع املتدهور وما  يفضل على. ومن الواضح أن االستخدام املستدام لتجنب التدهور البشر

 .}1-4-4{ إسهامات الطبيعة لصاحل البشريف  اخنفاض
 ما يتعلق بتوفيرالحفاظ على الخيارات وزيادة األمن فيأهمية في ة ذات صلحالمناطق المحمية والمستو 

في تخطيط الحفظ،  وتقوم بدور هام، {1-1-4-6}على المدى الطويل  إسهامات الطبيعة لصالح البشر
وقد أظهرت  -(ال خالف عليه) والبحر اليابسةمن  تضم سوى جزء صغيربيد أنها من المرجح أال 

كثري من الشعوب األصلية الكلية اليت يتبعها  هج النُ  تنوعًا وتكاماًل، واليت ترتاوح ما بنيكثر األاالسرتاتيجيات 
 فعاليتها عموماً  ،اإليكولوجيةج اإلدارة القطاعية القائمة على النظم هنُ و  }4-2{يف األمريكتني واجملتمعات احمللية 

بشكل كبري  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرتعزيز أيضاً ميكن و (. 1-س ق م اجلدول) بشكل سليمعند تنفيذها 
 سرتاتيجياتُ وتتسم باألمهيِة االالزراعية واملدن،  مثل املساحاتاليت يهيمن عليها اإلنسان،  املساحات يفوضماهنا 

. إسهامات الطبيعة لصاحل البشراليت يهيمن عليها اإلنسان داعمة للتنوع البيولوجي و  املساحاتجعل الرامية إىل 
تسهم يف تنوع و متعددة الوظائف ومتنوعة وغري متجانسة  على مساحاتمل هذه االسرتاتيجيات تأن تش كنومي

 لصاحل البشر إسهامات الطبيعةوتسمح بتحقيق توازن أفضل بني خمتلف أنواع  إسهامات الطبيعة لصاحل البشر
إسهامات الطبيعة من  ديالعد لالستفادة من اراتيخ ىفعالة للحفاظ علوسائل ، وهي {4-4-4، 2-2-13}

 .{2-2-8}( مسلم به لكنه ناقصيف املستقبل ) لصاحل البشر
ويتسم تعميم مراعاة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاع اإلنتاجي بأهمية حاسمة لتعزيز 

بيد أنه بالنسبة ملعظم بلدان املنطقة، مت تناول البيئة يف  -(ال خالف عليههامات الطبيعة لصالح البشر )إس
 معظم احلاالت كقطاع منفصل يف التخطيط الوطين، ومل جير تعميمها على حنو فعال يف سائر قطاعات التنمية

 أشارت إىل من االستعراضاتالكثري  كثري من احلكومات، ولكن  لدىقدر أكرب من التعميم  وجيري .{2-٦}
التنوع البيولوجي املتعلقة بتفاقية االمؤمتر األطراف يف ما أشار إليه ذلك  لتحقيق تقدم كبري، مبا يف جماالً أن هناك 

 .}3-3-٦{( ال خالف عليه) 201٦ يف اجتماعه الثالث عشر يف كانون األول/ديسمرب
في تحقيق أهداف الحفظ والتنمية عندما يأخذ في فعالية أكبر صنع السياسات تكون لأن  األرجح ومن

وآثارها على مختلف  األجلة طويلة و بين أهداف الحفظ والتنمية قصير  تالمفاضال ‘1’االعتبار 
مسلم به لكنه ) واآلثار غير المباشرةاآلثار المتسربة  ‘3’، القضايا العابرة للحدود ‘2’المستفيدين، 

حاالت التحسن متعددة، وعلى الرغم من  األحيائية يف األمريكتني ضغوطاً  املناطقوتواجه مجيع أنواع  -(ناقص
 مسلم بههذه احلاالت نادرة )فإن ونوعية احلياة،  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرو  املتزامنة يف التنوع البيولوجي

 واحلاالت األكثر شيوعاً هي: {.5-4( }لكنه ناقص
األجل  ةقصري  اختيارات تؤدي إىل خسائر عنيف معظم احلاالت اليت تسفر  املفاضالت حدوث )أ(

إما من أجل ، إسهامات الطبيعة لصاحل البشرعلى األقل يف بعض جوانب التنوع البيولوجي و 
الزراعة املوجهة حنو  )مثل للبشر اليت تقدمها الطبيعةاألخرى  اإلسهاماتفر اأو تو  حجمزيادة 

إسهامات الطبيعة  على على الطبيعة أو ةمباشر أنشطة ال تعتمد  لتنفيذأو  (ةالسلع األساسي
للنقل(. ومن الشائع  اهلياكل األساسية ء)مثل بنا ولكنها مع ذلك تؤثر على الطبيعة لصاحل البشر

ختلفة، املثقافات الو العاملية نظر الوجهات  حسب املفاضالت ختتلف نظرة الناس إىل هذه أن
وينطبق هذا على مجيع  .(8-{ )الشكل م ق س2-7، 2-1-2} السائدة لديهاحسب القيم 

إسهامات تنتج  األحيائيةجميع املناطق ف كتني،أو أنواع النباتات يف األمري األحيائيةاملناطق 



IPBES/6/15/Add.2 

35 

للضغط، ويف  اليت تتعرضلنوعية حياة السكان احملليني يف املناطق  ةاملهمو  الطبيعة لصاحل البشر
 مناطق أكرب بكثري أو على الصعيد العاملي.يف كثري من األحيان 

املوارد  ماستدامة استخداواليت هتدف إىل  املعنية باحلوكمةؤسسات الوطنية املعمليات و ال تواجه )ب(
 حجماً  األكرب واألصغر اتعلى كل من النطاق العديد من الصعوباتوحفظ التنوع البيولوجي 

إسهامات الطبيعة لصاحل عض التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي و ب. و {4-3-1}
 أسباهباتتجاوز  ،املناخوتغري  ةالبالستيكيباملواد مثل حتمض احمليطات وتلوث احمليطات ، البشر

اجلهود الرامية إىل ميكن أن تشمل . و {4-4-3، 4-4-2}النطاق الوطين  األساساجلذرية يف 
أن ُيسن فعالية اخلطط الوطنية ودون الوطنية،  ميكن دولياً  التحديات بنجاح تعاوناً ذه التصدي هل

 الرتتيبات املؤسسيةحيثما تسمح  إلسهامات الطبيعة لصاحل البشراحلوكمة عرب احلدود  وكذلك
 {.3-٦اإلطار  ؛٦-4( }لكنه ناقص مسلم به) بذلك

مناطق يف  (فقدان التنوع البيولوجيإىل  )أي ميكن أن يؤدي تنفيذ بعض السياسات إىل آثار ضارة )ج(
. ولذلك، من األمهية (لكنه ناقص مسلم به)واآلثار غري املباشرة  املتسربةثار اآلمن خالل  أخرى،

 كنميمبكان تقييم ما إذا كان من املرجح أن تكون للسياسات آثار سلبية يف أماكن أخرى. و 
العديد من  علىغري املباشرة و  املتسربةثار اآلو التفاعالت السببية بني األماكن البعيدة أخذ 

، 7-4، 3-4{. عند تنفيذ السياساتبأسرها بعني االعتبار  املنطقة يفوالنطاقات املستويات 
5-٦-3 ،٦-3-4{. 

ويمكن للتنفيذ الفعال للسياسات واألدوات العامة أن يسمح بتحقيق حفظ التنوع البيولوجي بفعالية واتخاذ 
بيد أن جمموعات أدوات السياسات اليت (. ال خالف عليهإسهامات الطبيعة لصالح البشر )التدابير بشأن 

يأخذ نطاقها يف االتساع واليت تستخدمها جمموعة من اجلهات الفاعلة من أجل دعم إدارة التنوع البيولوجي 
فة أو ختفيفها بفعالية إمجالية ولتجنب اآلثار املرتتبة على النظم اإليكولوجية املختل إسهامات الطبيعة لصاحل البشرو 

على النطاقني الوطين أو دون اإلقليمي مل تسفر عن حتقيق الفعالية العامة على املستويني الوطين أو دون اإلقليمي، 
الرغم من أمهية وضع السياسات  وعلى(. مسلم به لكنه ناقصعلى الرغم من أهنا غالبًا ما تكون فعالة حمليًا )

إسهامات ، وتوفري وصون بشكل فعال البيولوجيحلفظ التنوع واعتمادها، فإن هناك عوامل أخرى جيب معاجلتها 
توليفات مناسبة بسبل منها اعتماد  العامة لسياساتاتنفيذ وُيقق أقصى قدر من العالية يف . الطبيعة لصاحل البشر

، {٦-٦-4، 5-4-7، 4-3-4}، والتكنولوجيا احملسنة {5-4-7، 4-1-3} يةالسلوك التغيرياتمن 
-٦، 1-1-4-٦، 5-3-٦}، وبرامج التثقيف والتوعية العامة {4-٦، 7-4-5}الفعالة  احلوكمةترتيبات و 
-٦-٦ ،2-4-٦ ،1-٦اجلدول  ؛1-4-٦الرصد والتقييم }و ، {4-٦-٦} ةث العلميو البحو ، {4-1-2
دعم {. وميكن 4-٦-٦داعمة، وبناء القدرات }الوثائق ال، و {1-2-4-٦}{، وترتيبات مالية كافية 7-٦، 1

من خالل  إسهامات الطبيعة لصاحل البشرو واستخدامه املستدام لتنوع البيولوجي امعاجلة هذه العوامل لتعزيز حفظ 
حبقوق الشعوب ، مبا يف ذلك الشراكات وعمليات التداول التشاركية، واالعرتاف التمكني يف جمال احلوكمة ترتيبات
تيسري التنفيذ الفعال أيضاً . وميكن واجملتمعات احمللية واألشخاص يف ظروف هشة، وفقاً للتشريعات الوطنية األصلية
ألصحاب املصلحة، مبا يف ذلك األفراد واجملتمعات احمللية والقطاع  تتيح فرصاً على أهنا السياسات يُنظر إىل عندما 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن و . {1-٦اجلدول  ؛٦-3-1} خياراهتمالقيود على  املزيد من وال تفرض فقطاخلاص، 
ما ميكن حتقيقه لتحقيق أقصى  متعددة العواملتقييمات الو  املفاضالتالسياسات حتليالت  ومقرر أن يستخدم 

إسهامات الطبيعة جملموعات من  األولويةإعطاء  وميكن. }7-2، 1-5-2{ حفظ الطبيعة والتنمية من حيث
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الغذاء أمن و  ،بالصحة املتعلقة احملددة املستدامةلتحقيق أهداف التنمية  اتالسياس تدخالت يف لصاحل البشر
ويرى املؤلفون بناء . (10-س ق مالشكل ) لطبيعةاالرتباطية لقيم الوكميتها و  املياه نوعيةو  ،واملناخ ، والطاقةواملواد

 لتحقيقاألمهية  ةبالغ للبشر اليت تقدمها الطبيعةاملادية  اإلسهاماتمن الواضح أن بعض على خربهتم أنه بينما 
 أنمن تعدد القيم اليت تنطوي عليها نوعية احلياة أيضًا  فمن الواضحهدف حمدد من أهداف التنمية املستدامة، 

 ال تقلارات، اخلي اإلبقاء على، مثل التعلم واإلهلام، مثل اليت تقدمها الطبيعة للبشرغري املادية  اإلسهامات
 .}25-2، اجلدول 7-2{أمهية 
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 10-م ق س الشكل
 أولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تعتبر ذات تيلبشر الصالح امجموعات إسهامات الطبيعة ل

  .أولوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامةشكل جمموعات إسهامات الطبيعة لصاحل البشر اليت ت
ُُيتمل أن ُتشارك بأكرب قدر يف حتقيق أهداف حمددة من أهداف التنمية املستدامة، متت اليت لبشر صاحل التحديد إسهامات الطبيعة ل

االستعانة بآراء اخلرباء من مؤلفي التقييم اخلاص باألمريكتني، وذلك من أجل حتديد مستوى توافق اآلراء بشأن اإلسهامات الثالثة 
من اخلرباء مل ُيدد ذلك  هداف التنمية املستدامة*. وتشري اخلاليا الفارغة إىل أن أياً األهم للطبيعة لصاحل البشر يف كل هدف من أ

لوية اإلسهام بوصفه ذا أولوية، ويبني حجم النقاط داخل اخلاليا مدى توافق اآلراء بني اخلرباء )النسبة املئوية للمجيبني الذين أعطوا األو 
 دد من أهداف التنمية املستدامة(.إلسهامات الطبيعة لصاحل البشر بالنسبة هلدف حم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتكرارية تستعني بأفرقة اخلرباء للتوصل إىل توافق يف اآلراء خبصوص تقييم موضوع حمدد. ولالطالع على مزيد من املعلومات عن هذه منهجية دلفي عبارة عن عملية تقييم مهيكلة   *

 .7-2الفرع املنهجية يرجى الرجوع إىل 
باألمريكتني. وأجرى التحليل ج.  : بيانات مجَّعها س. ب. أندرسون وس. س. سايكساس وأ. باربوزا لدى أكثر من ثلث اخلرباء املشاركني بالفعل يف مجيع فصول التقييم اخلاصاملصدر

 لإلحصاءات. Rدياز باستخدام برنامج 
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)أ(  المعلومات توفر قدر محدود منالتقييم وقد أعاق في جميع الفصول.  معارفوحددت الثغرات في ال
البيانات االجتماعية بين تطابق العدم وخاصة لفي نوعية الحياة،  إسهامات الطبيعة لصالح البشرعن أثر 

على نطاق نتج على النطاق السياسي والبيانات اإليكولوجية، التي تنتج المتعلقة بنوعية الحياة، التي ت  
سهم في نوعية والتي ت للبشر التي تقدمها الطبيعةغير المادية  )ب( عن اإلسهامات؛ ةالمنطقة األحيائي

تغيرات و  العوامل المحركة وبينالمباشرة و غير المباشرة  العوامل المحركة بينتقييم الروابط )ج( لالحياة، 
ر على قدرة تعميم العوامل التي تؤث)د( عن ، إسهامات الطبيعة لصالح البشرمحددة في التنوع البيولوجي و 

من  يتعني تسجيل جزء كبريوال يزال . (ال خالف عليهها )نطاقأو تضييق وتوسيع  نتائج الدراسات الفردية
ألمريكا اجلنوبية ويف  دون اإلقليميةسيما يف املنطقة  جلميع أنواع النظم اإليكولوجية، وال التنوع البيولوجي علمياً 

بشكل يف األمريكتني غري كاف  ة األجلطويلالو األجل  ةقصري التقييم السياسات ويعترب . عموماً احمليطات العميقة 
الستثمارات يف ل. وميكن منطقة البحر الكارييبأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية و  ينطبق ذلك بوضوح يف. و عام

بدرجة  حياة اإلنساننوعية ية اعتماد كيفلح أفضل يتوضأن تؤدي إىل ديدة بشأن هذه املسائل اجلعارف املتوليد 
البيئات الطبيعية على نوعية احلياة  كيفية تأثري التهديدات اليت تواجهالبيئة الطبيعية، وكذلك  سالمة كبرية على 

 .والبعيدعلى املدى القصري واملتوسط 
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 1التذييل 
 اإلبالغ عن درجة الثقة

)الشكل تقييم تستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأهنا يف هذا ال
وتوثق تفاصيل النهج يف املذكرة البيانات والنظريات والنماذج ورأي اخلرباء.  األدلةُ  وتتضمن (.1-ألف -م ق س

 .(IPBES/6/INF/17)تقييمات ال دادعاألمانة بشأن املعلومات عن العمل املتعلق بدليل إاليت وضعتها 
 واملصطلحات املوجزة اليت تصف األدلة هي على النحو التايل:

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

وجود لدراسة  ال؛ تفاق عام رغم أنه ال يوجد سوى عدد حمدود من الدراساتا مسلم به لكنه ناقص: •
 جتميعية شاملة و/أو أن الدراسات املوجودة تتناول مسألة بصورة غري دقيقة

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

 1 –الشكل م ق س ألف 
 النوعي عن الثقة نموذج األطر األربعة لإلبالغ

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

 (18) 201٦: املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املصدر
 
 

                                                      
(18)IPBES, 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.)., secretariat of the 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany, 2016. 

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

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf
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 2التذييل 
 إسهامات الطبيعة لصالح البشر

 .(1٩)لمنرباإلقليمية لتقييمات ليصف هذا التذييل مفهوم إسهامات الطبيعة للشر وأمهية هذا املفهوم ل
هبا  قدمهامات، اإلجيابية والسلبية على حد سواء، اليت تاسهعبارة عن مجيع اإل البشرإسهامات الطبيعة لصاحل 

الطبيعة احلية )أي تنوع الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، وما يرتبط هبا من عمليات إيكولوجية وتطورية( يف 
 وضبطالغذاء وتنقية املياه اإلمداد باملفيدة املستمدة من الطبيعة أموراً مثل  اإلسهامات. وتشمل بشرنوعية حياة ال

الناس أو بالضارة انتقال األمراض واالفرتاس الذي يضر  اإلسهامات، واإلهلام الفين، بينما تشمل تالفيضانا
بوصفها منافع أو مضار حبسب السياق  إسهامات الطبيعة لصاحل البشر من ريكثالمتلكاهتم. وقد يُنَظر إىل مب

 كاين.الثقايف أو الزمين أو امل
املستخدم على  ةخدمات النظم اإليكولوجي توسيع جمال إطار إسهامات الطبيعة لصاحل البشرمفهوم  ويراد من

األخرى بشأن التفاعالت املتبادلة بني البشر النظم املعرفية آراء  وذلك بالنظر على حنو أوسع يفنطاق واسع، 
إسهامات الطبيعة لصاحل  . ويراد من مفهوماإليكولوجية. وال يُقَصد به أن ُيل حمل مفهوم خدمات النظم والطبيعة

وذلك بإتاحة األخذ مبنظور ثقايف أكثر تكامالً فيما  ،العلوم االجتماعية واإلنسانية إشراك طائفة واسعة من البشر
 .ةيتعلق خبدمات النظم اإليكولوجي

أربع  (20)ةملثال يعرف تقييم األلفي. فعلى سبيل اخدمات النظم اإليكولوجية دائمًا عنصرًا ثقافياً  وقد تضمنت
 على النحو التايل: جمموعات واسعة خلدمات النظم اإليكولوجية

 للمنرب( ييف اإلطار املفاهيم ‘‘الطبيعة’’خدمات الدعم )تشكل حالياً جزءاً من  •
 خدمات التموين •
 يةدمات التنظيماخل •
 اخلدمات الثقافية •

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

خدمات النظم اإليكولوجية  عاتجممو  فإنوتقدَّر من خالهلا خدمات النظم اإليكولوجية. وعالوة على ذلك، 
. فعلى سبيل بني اجملموعات مرونةأكثر قيام صلة  تتيح إسهامات الطبيعة لصاحل البشرمتيل إىل التفرد، يف حني 

أحد اخلدمات التموينية، باعتباره مسامهات مادية  تقليدياً املثال، ميكن اآلن تصنيف إنتاج األغذية، الذي يعترب 
ترتبط هويات الشعوب  - وليس مجيعها -. ويف العديد من اجملتمعات لصاحل السكانالطبيعة  توفرهاوغري مادية 

والتماسك االجتماعي ارتباطاً وثيقاً بزراعة األغذية ومجعها وإعدادها وتناوهلا معاً. ومن مث فإن السياق الثقايف هو 
أم أهنا مادية وغري مادية  رها الطبيعة للسكانتوفالذي ُيدد ما إذا كانت املواد الغذائية عبارة عن مسامهات مادية 

 .معاً 

                                                      
(1٩)  Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K.M.A., 

Baste, I.A., Brauman, K.A., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A., Leadley, P.W., van 

Oudenhoven, A.P.E., van der Plaat, F., Schröter, M., Lavorel, S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukvareva, E., Davies, 

K., Demissew, S., Erpul, G., Failler, P., Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H., Lindley, S., Shirayama, Y., 2018. 

Assessing nature’s contributions to people. Science 359, 270–272. https://doi.org/10.1126/science.aap8826. 

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

D.C.). 

https://doi.org/10.1126/science.aap8826.
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لتلبية احلاجة إىل االعرتاف باآلثار الثقافية والروحية للتنوع  إسهامات الطبيعة لصاحل البشروقد ُوِضع مفهوم 
 ، بل تشمل خمتلف اآلراء العامليةثقافية متفردة خلدمات النظم اإليكولوجية فئةالبيولوجي، بطرق ال تقتصر على 

أيضًا للمرء أن ينظر يف اآلثار أو  إسهامات الطبيعة لصاحل البشر وتسمحلعالقات بني الطبيعة والبشر. بشأن ا
 مات السلبية، مثل املرض.اسهاإل

فئة إلسهامات الطبيعة لصاحل البشر، وينطبق كثري منها على حنو وثيق على تصنيف فئات خدمات  18وتوجد 
ضمن جمموعة  18دمات لتموين واخلدمات التنظيمية. وتصنف هذه الفئات الـ النظم اإليكولوجية، وال سيما خل

 التنظيمية واملادية وغري املادية. -واحدة أو أكثر من اجملموعات الواسعة إلسهامات الطبيعة لصاحل البشر
______________ 


