
طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلمساهمة في مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، ولل 
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي
 الحادي عشراالجتماع 

 2102 /تشرين األولأكتوبر 91-8حيدر آباد، الهند، 
 *من جدول األعمال المؤقت 3-13 البند

 

وجز عن أعمال فريق الخبراء المعني بالحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي تقرير م
 مياهدورة العلى مواصلة دعم 

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة -أوال

تعتبر  تهاوتنقي هاوتنظيم مياهال اتإمداد أن إلى جملة امور، من بينها 01/22في مقرره أشار مؤتمر األطراف  -0
هذه  التنوع البيولوجي داخلووجود الساحلية والداخلية واألرضية لنظم اإليكولوجية واصلة عمل امبالغة األهمية لخدمات 

ذات الصلة.  مجاالت االتفاقية وبرامجهاجميع عبر  مياهالاالهتمام با لزيادة واضح اوتقني اعلمي ا، وأن هناك أساسالنظم
 المعني التابع التفاقية رامسار الستعراض العلمي والتقنيااألمين التنفيذي، ودعا األمانة وفريق  إلىطلب نفس المقرر و
ذات الصلة خبراء، بناء على الخبرة األساسية مل من اعإنشاء فريق إلى ، المعنييناألراضي الرطبة والشركاء اآلخرين ب

لحفاظ بشأن اسية السياسات الرئيب تتعلق، الستعراض المعلومات المتاحة، وتقديم رسائل لفريق االستعراض العلمي والتقني
  .مياهدورة المواصلة دعم على على قدرة التنوع البيولوجي 

عن التقدم المحرز في عمل فريق الخبراء إلى االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية تقريرا األمين التنفيذي  وقدم -2
، 01/1، في توصيتها لتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة العلمية واالهيئة قدمت و .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

إلى األمين أيضا  الهيئة الفرعيةطلبت وإلى مؤتمر األطراف بشأن هذا الموضوع.  من المالحظات والتوصيات اعدد
التقرير الكامل كوثيقة  يردوفقا لذلك، ومؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر. لتقرير فريق الخبراء  إتاحةالتنفيذي 
لهيئة الفرعية توصية اعمال ب ،نتائج فريق الخبراءل موجزاهذه المذكرة  وتعرض(. UNEP/CBD/COP/11/INF/2) إعالمية

مؤتمر رغب يقد التي  السياسة العامةذات الصلة بنتائج المع التركيز على ، 01/1 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  .01/1 توصيةالفي االعتبار عند النظر في  هاأخذياألطراف في أن 

 ها بأمثلة عمليةاستكملو، النظراء هااستعراضالتي المؤلفات العلمية أو التقنية  إلىواستند عمل فريق الخبراء  -3
 وتألف. UNEP/CBD/COP/11/INF/2في الوثيقة  لهذه المؤلفات المرجعية الكاملة اإلشارات. وترد أيضا النظراء هاستعراضا

 العلمي والتقني لفريق االستعراضاألساسية خبرة الاستنادا إلى والممارسين  الباحثينعة من مجموعة واسمن فريق الخبراء 

                                                           
* UNEP/CBD/COP/11/1. 
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الغابات والمراعي والتربة والنظم اإليكولوجية  في مجالإضافية  الفريق بباحثين لديهم معرفةكمل سُتوا)لألراضي الرطبة(، 
 الوثيقة المساهمين فيبئمة قاهناك ) يةومؤسسات وآليات تمكين ،الزراعية والمناطق الحضرية

UNEP/CBD/COP/11/INF/2 .)لفريق الخبراء التفصيلية النتائج العلمية والتقنية  ستقدم، 01/22 المقررفي  وحسبما طلب
الهيئة ورهنا بمواصلة نظر أعمالها األخرى.  لمساعدتها في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإلى 

منها جملة أمور، بالخبراء تتعلق، التي حددها فريق  الفجواتبعض فإن  ،ورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمش
  ة.تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيال للعلوم والسياسات في مجال الدولي الحكوميمنبر لالمحتمل لعمل ال
 يوفرومزيد من التوضيح. ال هاويليلرئيسية لفريق الخبراء، على بعض النتائج ا األقسام التاليةفي سلط الضوء ُيو -4

تدعم الهيدرولوجيا، وكيف بوظائف النظم اإليكولوجية فيما يتعلق  ترتكز عليهاالعمليات التي  علىعامة  نظرة االقسم ثاني
هذه العالقات، على ددة أمثلة محويعرض القسم ثالثا بالمزيد من التفصيل خدمات النظم اإليكولوجية.  تقديمهذه العمليات 
البديهية الجوانب االجتماعية واالقتصادية  ويناقش القسم رابعا بإيجازة والمدن. يلزراعلنظم اا في حالتيعمليا  وكيفية إدارتها
مالمح الضوء على  مسلطا ،للمناظر الطبيعية الحالية السياسة الدوليةأما القسم خامسا فيناقش لهذا الموضوع.  إلى جد بعيد

ناقش أيضا بعض القيود المؤسسية ي(. و21+ ريو) 2102 فيتنمية المستدامة للا الموضوع في نتائج مؤتمر األمم المتحدة هذ
لتنفيذ الحلول القائمة على التنوع البيولوجي بسيطة  سبلحدد يو مياهعالقة دورة ال - إدارة التنوع البيولوجيالتي تعترض 

مؤتمر األطراف لتعزيز المتاحة أمام مباشرة الفرصة ال اسادس القسم يحددو. مياهبال لمشاكل المتعلقةفي حالة اسرع أبصورة 
 .(2121-2100)هذا الموضوع كوسيلة لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بشأنالتعاون والشراكات 

وكندا وفنلندا والنرويج وجمهورية أستراليا المقدم من السخي المالي  الدعمبفضل وقد تم تمويل عمل فريق خبراء  -1
 كوريا.

  مياهدورة الالمتعلقة بخدمات الو النظم اإليكولوجيةوظائف  دور التنوع البيولوجي في -ثانيا
  مياهدورة الفي فهم العالقة بين التنوع البيولوجي و الهيدرولوجية مساراتأهمية ال  1-2

  مياهالإدارة األراضي وة األهمية ويجب مراعاتها في بالغ مياهوال النظم اإليكولوجيةبين تفاعالت الإن 

على خدمات النظم  ثارهاآو مياهواللنظم اإليكولوجية االسياسات إلى فهم أفضل للتفاعالت بين  يجب أن ترتكز -6
د الكبيرة التي الفوائ عنوأدلة  ،مياهإدارة النظم اإليكولوجية لدعم األهداف المتعلقة بالوهناك اهتمام متزايد ب. ةاإليكولوجي

تحوالت من خالل  ةكاملاإلمكانيات ال قيحقتأردنا إذا  ونزاهة دقههذا التقدم مصحوبا بتحليل أكثر يجب أن يكون و. توفرها
 .ستثماراتكبيرة في اال

 ملزمةوأال تكون بالمرونة لسياسات اأن تتسم  ينبغي
مفرطة من السياسات ، يجب أال تكون المتغيرات لعدد منيخضع  مياهالعلى تأثير النظم اإليكولوجية  نظرا ألن -7

بصورة  مياهالواإليكولوجية لنظم بين االتفاعالت  أن تدرج اإلدارةعمليات و السياسات ذات الصلةيجب على و. اإللزامحيث 
زيد من ية وقائمة على االقتصاد تتسم بالمعلمتقييمات إلى  يجب أن تسمح أيضا بوضع اعتبارات محددة استناداولكن أفضل 
 على أساس كل حالة على حدة.الدقة 

 يعتمد على عدد من العوامل مياهدورة الب المتعلقالنظم اإليكولوجية  عملإن 
تلعب األراضي كثيرا ما وخدمات. الوتنظيم  مياهال توفير إمداداتفي  معينابعض النظم اإليكولوجية دورا تلعب  -2

 من العوامل المؤدية إلى هافقدانو األراضي الرطبة ن المثبت جيدا أن تدهوروم مياهالتوافر  تنظيمفي  كبيراالرطبة دورا 
من  على الرغمو استعادتها من الممارسات المتبعة بشكل متزايد لخفض مخاطر الفيضانات. أنو، زيادة مخاطر الفيضانات

. ، فإن هناك استثناءات في بعض الحاالتالمائية مساراتوالالنظم اإليكولوجية معينة من ألنواع  العامتأثير ال أنه يمكن تعميم



UNEP/CBD/COP/11/30 
Page 3 
 

في حالة  ؛ مثالمخاطر الفيضانات ، في بعض الحاالت، إلى زيادةألراضي الرطبةوعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي ا
أو عندما  إضافية من المياه، وبالتالي الحد من قدرتها على امتصاص مياه االحتفاظ بطريقة اصطناعية بمستويات عالية

. اتفيضان عند وقوع ألن تتسع بشكل سريعمعرضة أراضي رطبة  بالقرب من مناسبةع البنية التحتية غير تكون مواق
في بعض األحيان، و. وموقعهاأيضا أن تقوم بوظيفة تنظيم الفيضانات حسب نوع الغابة المعين وحالتها  للغابات ويمكن

داخل هذه النظم اإليكولوجية اإليكولوجية  قل من العملياتما مستمدة بدرجة أإيكولوجي نظام  تعزى إلىتكون الفوائد التي 
تتمثل في استبعاد  مياهالنوعية فيما يتعلق بهناك وظيفة استبعاد  ،المثالعلى سبيل و ؛إلى عوامل أخرىتستند أكثر ونفسها 

  .إن لم تستبعد التلوثأن تسبب  يمكنالتي )مثل الصناعة أو الزراعة( األنشطة 
 .مياهدورة البالنسبة إلى النظم اإليكولوجية وظائف أهمية التنوع البيولوجي والمطيرة باألمازون  وتوضح الغابات -9

مختلف )وجود  تها(، وجيولوجيالمداريموقعها الجغرافي ) لىإرطبة  مداريةغابات كاألمازون  منطقة توصيفويستند 
المناخ اإلقليمي(، ووجود مساحات كبيرة من الغابات، على األنديز، التي تؤثر  سمات المناظر الطبيعية اإلقليمية، مثل سلسلة

وهي "غابات مطيرة" ليس مجرد ألنها في منطقة تهطل فيها اإلقليمي. على الصعيد ساعد على حفظ توازن المياه مما ي
 يولوجيهذا يوضح طبيعة "التنوع البو. هطول األمطار فيها علىولكن ألن الغابة تسهم في المحافظة  –األمطار بكثرة 

 .االحفاظ عليههو جزء ال يتجزأ من عملية بل ، فقط مياهبدورة الال يتأثر التنوع البيولوجي ذلك أن  ؛"مياهودورات ال
 مياهدورة الرئيسية الهيدرولوجية أمر أساسي لفهم العالقة بين التنوع البيولوجي والمسارات الفهم إن 
المناظر الطبيعية. ويمكن استخدام هذا  المشمولة على نطاقية رئيسالالهيدرولوجية مسارات ال 0يبين الشكل  -01

المناطق المجمدة باستثناء ربما )في أي منطقة  اهيدرولوجيال على اإليكولوجيةالنظم  آثارمبسط كأساس للنظر في ال المخطط
أدناه ترد المدن )والزراعية  بشكل دائم(، بما في ذلك الغابات والمراعي واألراضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية

 :موقع يخضع لثالثة متغيرات رئيسيةفي أي تها ونوعي مياهالدقيق للنظم اإليكولوجية على توافر ال واألثر(. المدنأمثلة على 
والبنية التحتية المادية )مثل الطرق  هاوارتفاع يضااألرانحدار ، وخاصة ةوالجيولوجي الماديةالخصائص  )أ(

 /الصخور؛كل المادي للتربةوالهيوالسدود( 
  ؛السواحل بالنسبة إلى الموقعالموقع الجغرافي، مثل خط الطول و )ب(
واألراضي الرطبة والتنوع البيولوجي للتربة  غطاء األرضسيما طبيعة  ، والاإليكولوجيةالعوامل  )ج(

 .النسبية اتهوحال
 من هذه العوامل. مزيجمن خالل  ،"المناطق المناخية" تحديدحد كبير إلى  يتم ،على سبيل المثالو
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كيلو متر مربع إلى  1.0من أحواض تجريبية مساحتها ولكن  ،منحدر تل تخطيط الهيدرولوجية داخل مساراتال: 0الشكل 

أ.  قام بتعديلها ن.جية الى مناظر طبيعية حرإ الشكل بالتحديددولية تغطي ماليين الكيلومترات المربعة. يستند هذا أحواض 
)انظر  Douglas (1977) Humid Landformsشابل عن المخطط األصلي الذي أعده نيك سكارلي )بموافقته( ونشر في 

UNEP/CBD/COP/11/INF/2 للمناظر الطبيعية  ةوالمادي ةالنباتي الخصائصوتتغير تختلف يمكن أن ومن التفاصيل(.  لمزيد
هنا، فإن الوظيفة األساسية ستظل كما  توضيحالغراض ألعية(، ولكن مراعي أو أراضي زرااالستعاضة عن الغابات ب مثال)

هطول  - Aمسارات الهيدرولوجية هي: الو. على هطول األمطار لمحيطاتوال ينعكس في هذا الشكل التأثير الكبير ل. هي
؛ ن الظالل الرطبةتبخر م - Cو (؛مبين في الشكلغير هطول األمطار )لأفقي التقاط  - Bو ؛األمطار و/أو تساقط الثلوج

؛ األرض فوقفائض االرتشاح  تدفق - Fو؛ ع الشجروعلى جذ هوتدفق الميا المياه الزائدة تساقط - Eوالنتح؛  - Dو
 علىاألرض تحت سطح جانبي تدفق  - Iوطبقات التربة؛ األرض في تحت سطح جانبي تدفق  - Hو؛ االرتشاح - Gو

عن طريق  إعادة التحميل)بما في ذلك  فوق األرضالمياه المتشبعة تدفق  - Jوصخور غير مجمعة و/أو صخور صلبة؛ 
 في األراضي الرطبة. الراكدة(، بما في ذلك المياه القنواتتدفق المياه السطحية )أو تدفق  - Kو(؛ العودةتدفق 

إلى أساس جيد لنظم اإليكولوجية لالهيدرولوجية وظائف لاألدلة، والمناقشة، المتعلقة باستند تمن الضروري أن و -00
المسارات  تحددما لم و. الهيدرولوجية التي تقوم عليها تلك الوظائفت الهيدرولوجية تعريف علمي دقيق للمسارا مبني على

وظائف ال وقوع خطأ كبير في تفسيرمن المحتمل ف، لبسوبدون ، من الناحية الكمية بدقةوبشكل صحيح،  الهيدرولوجية
خدمات  توفيرآثارها على ف بوضوح، من حيث وتعّرالمسارات أن ترتبط هذه  ويجب. لنظم اإليكولوجيةالهيدرولوجية ل

موضوع التفاعل فإن في الواقع، و. مناسبةة يمن خالل تدخالت إدار التي تعودمستويات الفوائد  ومن ثم، ةالنظم اإليكولوجي
جزء من ويرجع  .متسرعة جداالعميمات تالوالخاطئة تفسيرات الو األساطير يشمل بعض مياهوالبين النظم اإليكولوجية 
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غير مصطلحات غامضة أو حتى إلى استخدام  مياهوال اإليكولوجيةالمفاهيم الخاطئة والنقاش حول التفاعالت بين النظم 
 1.الهيدرولوجيلصحيحة 

  مسارات الهيدرولوجيةالعلى أو غير مباشر،  امباشر، تأثيرا كبيرا تؤثر الكائنات الحيةإن 
فقاريات والالولكن أيضا كائنات حية أخرى مثل الميكروبات والفطريات  ،النباتات أساسا)لكائنات الحية ا تؤثر -02
التأثيرات تتمثل و. 0في الشكل الواردة المسارات  جميعأو غير مباشر، على  امباشرا، كبير اتأثير ،في التربة(فقاريات لوا

( من 0في الشكل  Aمسار الالرطوبة وهطول األمطار ) دي مثال إلىيؤ الذي)الغطاء النباتي(،  غطاء األرضفي الرئيسية 
 ورق الشجر(بقايا )مثل  السطحفي الجذور أو على العضوية من خالل مواده ؤثر يو ،(Dو C نالمسارا) النتح-خالل التبخر

المساران الجوفية العميقة )والتدفقات من خالل التربة والمياه  ،مياهال( وبالتالي توافر Gمسار الفي األرض ) االرتشاح على
H وI )مياه مجتمعة على تدفق ال لوتؤثر هذه العوام( مسار الالسطحيةK .) مياهفي تدوير ال التربةوعادة ما يتم تجاهل أهمية 

يؤثر تأثيرا كبيرا على  ام إيكولوجيقوم على التنوع البيولوجي. وكيف تعمل التربة كنظت ةإيكولوجي انظمبوصفها 
في ارتشاح المياه واالحتفاظ بها المياه السطحية والمياه الجوفية، وأيضا على عمليات  ، بما في ذلك توافرالهيدرولوجيا

، إلى جانب تدهور هذهالتربة وظائف فقدان فإن على سبيل المثال، وإنتاجية األرض.  عامل حاسم في فهيالتربة، وبالتالي 
 .هو السبب الرئيسي للتصحرغطاء األرض، 

هناك فإن ، االنظر عن تكوينه بصرفعموما بنفس الطريقة عمل تغطاء األرض جميع أشكال أن من رغم لعلى او -03
 المتاحة المياه على كميةمن حيث تأثير هذه الوظائف ، هانوفيما بي المناطق األحيائيةداخل اختالفات بين أنواع النباتات، 

أو مختلفة من الغابات النواع تؤثر األريقة المراعي، ولكن بنفس ط اعموم تعمل الغاباتعلى سبيل المثال، و. تهاونوعي
 .لمكانها، وفقا 0في الشكل الواردة مسارات الهيدرولوجية العلى التدفقات الكمية من خالل ق مختلفة ائبطر المراعي

 ، ولكن ليس دائماوفرة األنواع وتكوينها مهمإن 
الوظائف بوفرة من األنواع لكي يحافظ على  بيولوجيالتنوع الضرورة أن يتسم مدى لم يجر عموما دراسة  -04

هيدرولوجيا: ال علىتنوع األشجار في الغابات يؤثر و. لكل حالة ولكن من المرجح أن يختلف هذا المدى وفقاالهيدرولوجية، 
جية الخصائص الهيدرولوتحدد بعض لغابات الطبيعية. ولكن مختلفة عن اهيدرولوجية مالمح ب، مثال، تتسم الزراعات

وظائف تخزين  أن تتحددعلى سبيل المثال، يمكن ومادية. عوامل ل اوفقأساسا  اإليكولوجيةالنظم  عناصرالرئيسية لبعض 
على المائية مستجمعات تؤثر النباتات الموجودة في الولكن  -لتضاريس المحلية وفقا ل اأساسالمياه لبعض األراضي الرطبة 

فق من دالمياه التي تتعلى  األراضي الرطبة، ويمكن أن تؤثر النباتات الموجودة في المياهمن  اإلمدادات التي تصل إليها
كائنات الوقد ثبت أن تنوع أنواع ، هاخاللالتي تتحرك فوق التربة ومن المياه على كبيرا ا تأثيرالكائنات الحية  وتؤثر .خاللها
على  الحفاظدور التنوع البيولوجي في ل الرئيسية هو من العوامعلى سبيل المثال، و .على هذه العملية ةكبير بصورةيؤثر 

تأثير التنوع مسارات الهيدرولوجية(، فضال عن على الؤثر بشكل كبير وهو ما ي) التربة في محتوى المواد العضوية
ية مجهر على دودة األرض التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابيأنواع  وفرة  في حالةالبيولوجي تأثيرا ماديا مباشرا، مثال

 .هامن خالل مياهمرور العلى التربة و

                                                           
 الكثير من المؤسف أنمن ...( )"إلى أنه  قبل أكثر من قرن المؤلفينأحد  شارأحيث  مياهالو الغابات ت بينتفاعاللل هو الحال بصفة خاصة هذا 1

 اتالغاب أعداء وأصدقاءد قال قو .يهايستند إليمكن أن  بالثقةجديرة  اتمالحظيه وقائع مؤكدة قليلة أو ف الغابات هذا الفرع من في الحديثو الكتابة
 في هذا الصدد. تحسن عام أي كان هناك إذاتأكيد ما  فريق الخبراء لم يستطع، من الزمن وبعد قرن. ( ")...أكثر مما يمكن أن يثبتوه 



UNEP/CBD/COP/11/30 
Page 6 
 

من  ارئيسي يعتبر عامالاضطراب وتدهور النظم اإليكولوجية  ، فإن مستوىةالمعني ةاألحيائي المنطقةبصرف النظر عن 
  وبالتالي األمن المائيهيدرولوجيا العوامل التي تؤثر على ال

عمل والتربة و األرضبما في ذلك غطاء ، اإليكولوجيةالنظم  فياإلنسان  يحدثهاالتغيرات التي تؤثر يمكن أن  -01
 ما تكون عادة ،من الناحية العمليةو. المحلية واإلقليميةالهيدرولوجيا على  تأثيرا كبيرا ،المياه السطحية )األراضي الرطبة(

 ىمستوإلى لمقارنة ا يعزى جزء من اختالف اآلثار البيئية بين المناطق األحيائيةو. رفاه اإلنسان علىسلبية اآلثار هذه 
تختلف اختالفا كبيرا وفقا يمكن أن الغابات النوع من  لنفس الهيدرولوجية فإن المالمحعلى سبيل المثال، و. فيها االضطراب

 تربة الغابات. ضغطلمستوى 
لنظم الهيدرولوجية لوظائف الشير إلى أن تدهور ت، كاملةغير  برغم كونها، أدلة تاريخية موثقةهناك و -06

عدد من  اندثار مؤديا إلىالرعي والزراعة، كان عامال وخاصة فقدان غطاء األرض نتيجة اإلفراط في إليكولوجية، ا
. ويمكن لى تفاقم أثر فقدان المرونة الهيدرولوجيةإالذي أدى  تغير المناخفي بعض الحاالت نتيجة  ووقعالحضارات القديمة، 

 النطاقين، على األقل على اآلنإليكولوجية والتحوالت المناخية في العالم النظم ا تدهورحالة ين به باتشاستخالص أوجه 
 المحلي واإلقليمي.

النظم اإليكولوجية يمكن أن  فإن استرداداألمن المائي، نظرا ألن تدهور النظم اإليكولوجية يمكن أن يؤدي إلى زيادة انعدام 
 األمن المائييسهم في تحسين 

 النص أدناه.أجزاء  مختلفد من التفصيل في بالمزيهذه نقطة  ُتتناول -07
 ونوعيتها مياهالكمية  بين االعتماد المتبادل  2-2

  وكميتها مترابطة مياهنوعية الالمتعلقة ب ةوظائف النظم اإليكولوجيإن 
 اكبير ارتأثي تؤثر أيضا( مياهكمية الالنظم اإليكولوجية من حيث تنظيم توافر المياه ) بها الطريقة التي تعملإن  -02

في  Fالمسار ) فوق األرضتدفق المدى ثر على ؤفإن اضطرابات غطاء األرض تعلى سبيل المثال، و. مياهنوعية العلى 
ونقل الرواسب عبر األراضي  تآكلؤثر على معدل تالتربة، وبالتالي  علىهطول األمطار المادي ل وعلى األثر( 0الشكل 

واالستقرار وتشكيل األراضي  هامعدالت نقل الرواسب وترسبعلى  تؤثربالتالي والمياه السطحية ) إلىالمناظر الطبيعية 
)تدوير المغذيات تنظيم على وظائف الهيدرولوجية للتربة تؤثر على قدرة التنوع البيولوجي للتربة ال(. وبالمثل، فإن يالساحل

التغيرات في كما تؤثر . مياهنوعية ال عوامل أخرى، ضمنهذه الوظائف، وتحدد النباتات.  هاصمتتلالمغذيات( وتوافرها 
لهذه و. المتحللة أو العالقةالمواد الكيميائية العناصر وتخفيف أو تركيز آثار من خالل  مياهنوعية ال علىتوافر المياه 

 .ونوعيتها مياهكمية الة العملية تشتمل عادة على اعتبارات تتعلق بكل من يمن الناح مياهتدوير الإدارة  فإناألسباب، 
 والكربون والنيتروجين  مياهال اتدورالتفاعالت بين  2-3

حاليا في السياسات مهمل بدرجة كبيرة لكن والنيتروجين والكربون موضوع مهم و مياهدورات البين  االعتماد المتبادلإن 
 دارةاإلو

كبيرة فجوات تحق، وهناك تقييم هذا الموضوع بقدر ما يس التي تمكنه منالموارد الكافية فريق الخبراء  ليس لدى -09
حيائية األ المناطقأنواع  مختلفالحاجة إلى قياس قدرة ذلك أن في المعلومات، ولكن من المهم تسليط الضوء على أهميته. 

 تيدوربين عالقات بال يتصلفيما  خاصةوعلى الصعيد العالمي  فقدانه مسألة رئيسيةأو االحتفاظ به أو الكربون التقاط على 
تأثير األشجار فإن على سبيل المثال، ومسارات الهيدرولوجية. مسارات الكربون ارتباطا وثيقا بال. وترتبط مياهالكربون وال

أن فقدان رطوبة التربة والمياه الجوفية من ضمنا ( يعني 0)الشكل  األرض واعتمادها عليها على تدفقات المياه تحت سطح
هناك تحليل نظري و( يهدد تخزين الكربون في الغابات. ةنطاقات القاريالحدث اآلن على يي ذ)ال لهاخالل استخراج البشر 
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التي وصلت إلى مستويات حرجة اإلقليمية  مياهدورات الوبين ( المداريةتدهور الغطاء النباتي )خاصة في الغابات يربط بين 
هناك بعض األدلة الناشئة وربون. الكهائلة من انبعاثات ب، بما في ذلك توقعات ةالنظم اإليكولوجيتحول بدورها إلى تؤدي 
التي يكون المائية الوظائف همية أل امحدود ااهتمامفإن السياسات تولي . وباإلضافة إلى ذلك، بالفعلحدوث ذلك تفيد بالتي 

األنهار في حوض أشارت دراسة حديثة إلى أن ثاني أكسيد الكربون المنبعث عن على سبيل المثال، والكربون.  مصدرها
الغابات يسرع اضطراب  حجم ثاني أكسيد الكربون المفقود من ظالل الغابات. ولذلك، بما أننفس بيمكن أن يكون  األمازون

يمكن أن ينطبق بدرجة أكبر على الغابات  فإن تنظيم الخدمة البيئية لعزل الكربون بصورة أفضلفقدان الكربون إلى األنهار، 
المتعلقة لوظائف ا نتيجة مياهالذي يحدث لل مماثلواالضطراب ال. خاضعة لإلدارةالطبيعية السليمة عن انطباقه على الغابات ال

آثار تغير المناخ، بخالف فقدان الكربون من األراضي الزراعية. ومعترف به بشكل جيد كعامل رئيسي يؤدي إلى التربة ب
 على األمن الغذائي. ابدورهتؤثر ي ت، واليضاتقوض هذه الخسائر أيضا وظيفة التربة من حيث إنتاجية األر

دورة الكربون تلعب على سبيل المثال، و. وتتأثر بها مياهدورة الدورات المغذيات أيضا اعتمادا كبيرا على وتعتمد  -21
بسبب هنا بمفرده النيتروجين  يشار إلىدورا حاسما في الحفاظ على محتوى المواد العضوية، وبالتالي صحة التربة. و

ويتواصل من الزراعة.  أساساينبع ومصدر على الصعيد العالمي، من غير نقطة الالرئيسي للتلوث  هيمنته، باعتباره السبب
 .اهذه المواضيع في القسم ثالث مناقشة

استعادة وظائف النظم اإليكولوجية ومن شأن والكربون والنيتروجين.  مياهدورات البين  ةكبير أوجه تآزرهناك و -20
فإن على سبيل المثال، و. فر بصفة عامة ولكن ليس دائما إمكانيات لتعزيز الدورات األخرىأن تولدعم أي من هذه الدورات 

األولي للزراعة المستدامة اإليكولوجي األساس  هوالتربة من قبل النيتروجين الكربون و مياهللمترابطة الدورات الإدارة 
المبادرة المعززة لخفض بون في المناظر الطبيعية، مثل الكربجديدة لالحتفاظ الخطط فإن ال(. وعالوة على ذلك، ا)القسم ثالث

ظائف الوفي المنافع المشتركة لكربون التربة وأيضا ، ينبغي أن تنظر هاوتدهور الغاباتاالنبعاثات الناجمة عن إزالة 
 .لكميةمن الناحية ا هذه المنافع المشتركةتحديد ل الشاملهناك حاجة إلى التحقيق العلمي  غير أنالهيدرولوجية. 

 ةالتأثيرات على خدمات النظم اإليكولوجي  2-4
المتعلقة اإليكولوجية  النظموظائف ترتكز على  كافة في المناظر الطبيعية ةم اإليكولوجيإن عملية تقديم جميع خدمات النظ

  مياهالب
النظم اإليكولوجية ألن  ونظرا. مياهال توقف عن العمل في حالة عدم وجودتو مياهالالنظم اإليكولوجية على تعتمد  -22

على جميع  تؤثر مياهوظائف النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالفإن وتوافرها،  مياهنوعية الأيضا في الحفاظ على تشترك 
المتدفقة من  مياهكانت التغيرات في توافر السواء و. االنظم اإليكولوجية نفسههذه خدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها 

)على سبيل المثال،  مياهبسبب التأثيرات البشرية المباشرة على ال( ونوعيتها تحدث 0لمسارات )الشكل خالل مختلف ا
 غطاء األرضالنظم اإليكولوجية )مثل فقدان وعمليات تغيرات من صنع اإلنسان في وظائف بسبب ( أو مياهاستخراج ال
تأثيرا حقيقيا في معظم الحاالت، على  ،تؤثر بالفعل أنهافإنها من المحتمل أن تؤثر، بل ألراضي الرطبة(، في اوالصرف 

 .ةتقديم جميع خدمات النظم اإليكولوجي
 ةومن األمثلونوعيتها.  مياهبالتغييرات في تدفق ال أكبربوضوح محددة تتعلق هناك خدمات نظم إيكولوجية و -23

الحاالت وبصفة خاصة في التوافر متوسط  )بما في ذلك مياهتنظيم توافر الالبارزة وذات القيمة الكبيرة على ذلك هي: 
)يحدده نقل  تهااألراضي وصيان وتكوين)بما في ذلك مياه الشرب(؛  مياهتنظيم نوعية الولجفاف والفيضانات(؛ القصوى ل

تنظيم المناخ )بما في والتلوث والصرف الصحي(؛ بما يتعلق تدوير المغذيات )بما في ذلك والترسيب(؛ وظائف الرواسب و
إنتاج األغذية  بصورة مباشرةوغيرها من الخدمات مجتمعة  وتدعم هذه الخدمات ؛النتح(الناشئة عن تبريد الآثار  ذلك
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القسم ة هذه في سلط الضوء على الجوانب االجتماعية واالقتصادية لخدمات النظم اإليكولوجياألمن الغذائي. وُيبالتالي و
 .ارابع
لتنوع البيولوجي )ليس فقط على النحو أيشي لمعظم أهداف تعتبر مهمة ل اهميولذلك، فإن استدامة عمل دورة ال -24

وتشتمل  مياهمن خالل ال ببعضها البعض النظم اإليكولوجيةعمليات وخدمات وتتصل (. 04المشار إليه مباشرة في الهدف 
إدارة عناصر المناظر الطبيعية يجب ، مياهدورة ال، وبالتالي، من أجل الحفاظ على المناظر الطبيعيةعناصر متعددة في على 

النظم بسبب تأثيرها على مجموعة واسعة من خدمات و)مثل األراضي الرطبة والتربة والمراعي والغابات( بشكل جماعي. 
التنوع بين إدارة العالقة  من، "البيئة/التنوع البيولوجي"تتجاوز قطاعات كبيرة جدا،  فوائدبارزة، هناك ال اإليكولوجية
 .مياهوالالبيولوجي 

النتائج في على أن تؤثر  مالتأثيرات على التنوع البيولوجي في منطقة ل يمكن أيضا كيف مياهدورة الطبيعة وتبين  -21
على النحو اعتماد نهج شامل إلدارة التنوع البيولوجي،  التي تدعو إلىاألكثر إلحاحا أحد األسباب توفر و منطقة أخرى

محتملة ال أوجه القصورالروابط المشتركة هذه مثل تبين ة للتنوع البيولوجي. وبالمثل، الخطة االستراتيجي المطلوب بموجب
 اإلدارة. في مجال اتهج القائمة على المناطق األحيائية والقطاعلُنل

  ةغير المتخصصلجماهير فئات المبسطة  إلى اتصاالت الحاجة 2-5
بين المتخصصين،  فيما ةوواضح ت تقنية متسقةمصطلحاعلى الرغم من الحاجة المذكورة أعاله الستخدام  -26

غير من  ةالرئيسيالجماهير  فئات بساطة االتصاالت لبعضإلى هناك حاجة فإن من التعميمات،  المحددةوالمخاطر 
 المتخصصين.

 "مياهللطبيعية النظم اإليكولوجية هي "بنية تحتية إن 
)المادية( والتخطيط الصلبة البنية التحتية االستثمارات في وتنحاز السياسة المائية على تهيمن  المصالحال تزال  -27
 البنية التحتية الطبيعيةعلى أنها النظم اإليكولوجية ، يزداد وصف ذلكاستجابة لالهندسية. و الُنهج إلىبدرجة كبيرة دارة اإلو
على سبيل المثال، وتحتية المادية. البنية ال طريقةنفس ب مياهألنها توفر فرصا لتحقيق أهداف اإلدارة ذات الصلة بال مياهلل

نتائج مماثلة  المحسنةوالتربة  ةمستجمعات النباتيالو الواقعة على ضفاف األنهاراألراضي الرطبة والمناطق  توفر يمكن أن
 مياهين التخزمماثلة فيما يتعلق بنتائج و ،لمعالجة المياه ماديا/كيميائيااالصطناعية التي توفرها المرافق  مياهمن حيث نوعية ال

هذا التحول في وشبكات والخزانات المائية. والالسدود والصرف مثل الفيضانات والجفاف( الحد من مخاطر )بما في ذلك 
 المصالح المختلفة. مجموعاتساعد على كسر حواجز التواصل بين يالمصطلحات 

في  النظم اإليكولوجيةوبالبشر حيث المصطلحات المتعلقة من  مياهدورة الفي  التحوالتالتقاط آثار  ويمكن -22
مناسبة وفرة( ونوعية ال زيادةندرة وال)بما في ذلك  مناسبةبكمية  مياهلفيها افر اتوتصف حالة ي الذي"األمن المائي"  مصطلح

 ح مختلفللف مصاتوتخالمتاحة(.  مياهكمية ونوعية ال حيث فيها مخاطر كبيرة من ال توجد)أو، على العكس، يصف حالة 
ويمكن أن األمن المائي من حيث مخاطر المرض؛  الصحيون ونخصائييرى األلمصلحة: على سبيل المثال، قد أصحاب ا

بوصفها تؤدي إلى استدامة  مياهالالمدن وقد ترى الزراعة على األمن المائي ألنها تشكل أساس األمن الغذائي؛ تركز 
التنوع البيولوجي أيضا على األمن المائي يعتمد و ؛ضاناتالصالحة للشرب وعدم التعرض لمخاطر الفي مياهالمن مدادات اإل

غير  فئات الجمهور الرئيسية منبعض إلى بالنسبة وولكن الجميع يفهم ما هو الموضوع العام وأهميته.  -من أجل البقاء 
 .هجا جذابانتبر تع "حلول البنية التحتية الطبيعية لتحقيق األمن المائي" عبارةفإن ، احل مشاكلهبالمتخصصين، المهتمة 
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في المناظر الطبيعية المدارة: أمثلة  مياهبال المتعلقةالنظم اإليكولوجية وخدمات وظائف  -ثالثا
 من الزراعة والمدن

وفي حين تؤدي . كبير بشكل هتدهوريتزايد النشاط البشري، وبالعالم  األرض المستخدم فييتأثر اآلن معظم سطح  -29
هي محاولة القاعدة اآلن فإن خدمات النظم اإليكولوجية الهامة،  توفيرفي مواصلة  اكبير اورالنظم اإليكولوجية الطبيعية د

فإنها عادة ما ، المناظر الطبيعية حجموحسب . جرى تعديها بصورة كبيرةمناظر طبيعية في إطار  مياهإدارة األراضي وال
 اتواألراضي الرطبة، بما في ذلك تدرجوالتربة أهمها الغابات والمراعي و، النظم اإليكولوجية تكون خليطا من عناصر

تحتية )صلبة( مبنية بنى عناصر لى أيضا عتحتوي  ماعادة وهي المنخفضة. إلى المناطق الساحلية مختلفة من الجبال 
دورات بالخبراء العمليات اإليكولوجية من حيث صلتها  واستكشف فريقعلى نطاق واسع في كثير من األحيان.  -بالفعل

 ويلأمثلة على تح الحالتانن توفر هاتاوألراضي: المدن والمناظر الطبيعية الزراعية. االستخدامات لاثنين من أهم  في همياال
 معالجة األمن المائي.إلى احتياجات عاجلة  فيهااستخدام األراضي  منعملية حالة  إلى النظم اإليكولوجيةم هيدرولوجيا وعل
لعمليات الهيدرولوجية داخل التربة، ودور التنوع ل إضافيةرؤى أيضا ق الخبراء عمل فريوفر فيما يتعلق بالزراعة، و

 البيولوجي في هذه العمليات.
حالتي أيضا في تنطبق لنظم الطبيعية لاإليكولوجية ووظائفها المحددة  النظمواالستنتاج الرئيسي هو أن عمليات  -31

التي تقوم عليها،  النظم اإليكولوجيةالعمليات والوظائف، وخدمات فهم هذه فإن األهم من ذلك، والنظم الزراعية والمدن. 
تحقيق األمن المائي، الرامية إلى لحلول لكمصدر  مياهلواالنظم اإليكولوجية بين إلدارة العالقة يبين الفرص الكبيرة المتاحة 

 المستوطنات البشرية المستدامة.إقامة بما في ذلك كأساس لتحقيق األمن الغذائي و
 والمدن مياهللالطبيعية البنية التحتية  3-1

 مياه مستدامة للمدنتوفير هج البنية التحتية الطبيعية للمساهمة في تعميم ُن لمواصلةهناك فرص كبيرة 
رأس جدول األعمال تبرز على  مياهإن الأهمية األمن المائي: تقر بسلطات حضرية قليلة ال  سوىال توجد  -30
استثمارات كبيرة في هذا المجال. وتضخ بالفعل  ،بشكل أفضل مياهدارة الإلحافز كبير للمدن هناك والسياسي. و عموميال

جديدة، بالتحتية الطبيعية ليست ُنهج الوهناك مدن كثيرة على استعداد لتبني حلول تثبت جدواها من حيث التكاليف. كما أن 
تية الطبيعية على نحو أكثر انتظاما من خالل تخطيط أكثر البنية التحتعتمد ُنهجا قائمة على العديد من المدن أصبحت ولكن 

النظم اإليكولوجية على مناطق تؤثر كالمدن اعتبار من ومن األمور األساسية في هذه المسالة هو التحول ابتكارا. تكامال و
استخدام للتسوية ببلة قا امشاكلهتكون ، وبالتالي بحد ذاتهارؤية المدن باعتبارها نظما إيكولوجية إلى خارجها، الواقعة 

إدارة مشاكل للعمل مع التنوع البيولوجي و مياهلزيادة كفاءة الإدخال تدابير  قد تزايدو. النظم اإليكولوجيةلحلول القائمة على ا
والتكيف معه؛  تغير المناخ من حدةتخفيف والوخفض أثرها على الدورة الهيدرولوجية؛  ؛الحضريةفي المناطق  مياهال

 .ةالحضريالمناطق تصميم في  مياهمراعية لل وإعداد حلول
 للمدن المائيألمن ا وعلى النطاقات المحلية لتحقيق المائية مستجمعاتفي الإدارة البنية التحتية الطبيعية من المهم 

 في المدن، بما في ذلك القدرة على مواجهة على األمن المائيجدا  اكبير تأثيرا المائية مستجمعاتال يؤثر تدهور -32
وبنجاح متزايد المدن بشكل وتتبع كبيرة.  يحقق فوائد المائية مستجمعاتالهو أن استعادة بالتالي  تغير المناخ. والخبر السار

هناك و. لنظم اإليكولوجيةا اتخدممقابل مدفوعات خطط المن خالل  مثال ؛المائيةمستجمعات أكبر الحلول القائمة على ال
األراضي الرطبة للحد من مخاطر الفيضانات، استعادة ستعادة الغابات إلدارة التآكل، وبما في ذلك ا ة النطاقأمثلة واسع
 التي توفرها النظم اإليكولوجية للمدن. مياهنوعية المتعددة لتحسين الوالتدخالت 
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ا من ، فإنها يمكن أن تستفيد أيضمياهوالوالمواد المدن على نظم إيكولوجية أوسع لتدفق الطاقة  وفي حين تعتمد -33
تثمل هي معقد كنظام إيكولوجي . ويمكن اعتبار أي منطقة حضرية اتداخل حدود البلدي التي تولد النظم اإليكولوجيةخدمات 

. والبساتين فسيفساء من النظم اإليكولوجية الفردية مثل البحيرات والحدائقكتعمل فيه  فيه كيانا واحدا في حالة تدفق أو
على لتنوع البيولوجي والمدن. ولكن ال يزال هناك بعض الميل إلى اعتبار التنوع البيولوجي ابسرعة الهناك اهتمام متزايد و

المدن معظم هذه تشتمل و للمدناإليكولوجية  موظيفة للتنوع البيولوجي في النظبحقيقية الفرص وتتعلق الأنه "أثاث وديكور". 
 .مياهبالذات الصلة الفوائد مباشرة أو غير مباشرة على إدارة بصورة 

بيئة طبيعية المسارات المائية ل ( هي إلى حد كبير نفس2المسارات المائية في مدينة نظرية ومبسطة )الشكل و -34
خدمات مثلما هو الحال لعلى الحجم، تعتمد ، ونفسها إلى حد كبيرهي أيضا المشمولة (. والعمليات اإليكولوجية 0)الشكل 

 ها ال تؤثرمسارات، ولكنمختلف الالتي تتدفق من خالل  مياهالعلى كمية ونوعية  مدنوتؤثر الالمعنية.  النظم اإليكولوجية
تعزيز البنية التحتية أن يؤدي يمكن  ،ولذلك. النظم اإليكولوجية لعملالطريقة األساسية عليها وال العمليات التي تنطوي على 

 .للمديرين مياهبشأن ال تقديم حلولإلى  يدةشالمنب البنية التحتية االطبيعية داخل المدن إلى ج

 

مياه التقاط  = Bو ؛هطول األمطار و/أو تساقط الثلوج = A) هي:: مسارات تدفق المياه في المناطق الحضرية. 3الشكل 
تدفق فائض االرتشاح  = Fو؛ تساقط المياه الزائدة وتدفق المياه على جذوع الشجر = Eوالنتح؛  = Dو؛ تبخرال = Cو ؛السحب

تدفق جانبي تحت سطح  = Iوطبقات التربة؛ األرض في تدفق جانبي تحت سطح  = Hو؛ االرتشاح = Gو؛ فوق األرض
)المصدر:  (.غمر الضفاف بالمياه = Lاألنهار/القنوات؛ تدفق  = Kو؛ فوق األرضتدفق التشبع  = Jوفي صخور؛ األرض 
 (ماكينس روبرت

هذه وتقدم . بما يكفي( 2في الشكل  Dفي المدن )المسار ات وال يعترف حاليا بدور النتح والتبخر الناتج عن النبات -31
، مثل المباني والطرق، والتي تتجمع مشيدةهياكل المدن تمتلك وتنظيم المناخ داخل المدن. هامة من حيث الوظيفة خدمات 

أنظمة ة لخلق تكتل مع غيرها من المباني والحدائق ومواقف السيارات واألرصفتلتشكل مالمح مناخية دقيقة، وبعد ذلك 
المشيدة زيادة تأثيرات البنية التحتية أن ينتج عن تصميم، يمكن سيئة الالمواسم الحارة في المدن  وأثناءنطاق. المحلية مناخية 

رجات غير أنه ثبت أن النتح والتبخر في المدن، إلى جانب الوضاءة الحضرية، يؤديان إلى انخفاض د. مفرطة في االحترار
تبريد  إلى تؤديغطاء النباتي درجات مئوية. وثبت أن األماكن الحضرية ذات ال 4إلى  لبما يصلصيف في االمدن حرارة 
من المراعي في المناطق الحضرية في طوكيو. وقد ودرجتين مئويتين هونغ كونغ درجة مئوية من الحدائق في  0.6أقصاه 
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األشجار في المناطق الحضرية المزيد من ية غرس أظهرت دراسة محاكاة لعشر مدن في الواليات المتحدة األمريكية أهم
 أيضانفس الخدمة )تنظيم المناخ( وثبتت بخر والنتح. تالمحيط من خالل رفع معدالت الالهواء درجة حرارة  لخفضكوسيلة 

 .ماشيةوالالمحاصيل  تستفيد منهاثار تبريد آلعلى سبيل المثال، من خالل توفير الغابات  ؛في المناظر الطبيعية الريفية
 إلىالنقراض ل المعرضةأو للتنوع البيولوجي من حيث األنواع الكاريزمية  يولىاالهتمام الذي أن يؤدي يمكن و -36

 ةمولدال عمل البيولوجي للبكتيريافإن العلى سبيل المثال، وقل بريقا. األلكائنات الحية الدور المهم لصرف األنظار عن 
تحسين  مما يساعد على، التعفينيثان يحرك عملية الهضم الالهوائي في خزانات موالمولدة للخالت والمولدة لللحمض ل

غطاء النباتي، ال ارتشاحأحواض كما أن في المناطق الحضرية قبل تصريفها في باطن األرض. مياه الفضالت نوعية 
تؤثر على معدالت ها األسطح الخضراء كلو المطيرةالحدائق فضال عن العشب، والشرائط العازلة،  واألعشاب المخططة

المناخ في المناطق حدة تغير و مياه األمطار الزائدة تخفيف علىمما يساعد في نهاية المطاف ، واالرتشاحعتراض اال
، هاوجذور هاعلى أوراقها وفروعوتحتفظ بها عترض هطول األمطار أن تألشجار لعلى سبيل المثال، يمكن والحضرية. 

 في سانتا مونيكاو .على تخزين المياه ومعدالت االرتشاح ربة المناطق الحضريةزيد من قدرة تأن يلتحلل يمكن لو
في  79.1و أحداث العواصف الشتويةآثار في المائة من  04.2البلدية غابات كاليفورنيا، على سبيل المثال، اعترضت ب

 الصيف.إحدى عواصف خالل نت اآلثار المائة 
 نظمباعتبارها عناصر داخل  ةروتينيبصورة  واألراضي المنخفضةارتشاح النباتات اآلن أحواض وتستخدم  -37

النفاذية ونظم في المناطق الحضرية. وغالبا ما تستخدم هذه في تركيبة مع عناصر أخرى، مثل األرصفة المستدامة الصرف 
طر الفيضانات، الحد من مخاالمتعلقة بهج الُن وهذه. مياهمراعية للحضرية  اتاألراضي الرطبة، من أجل تحقيق تصميم

المناظر الطبيعية  فيالتنوع البيولوجي حتى تشتمل في مركزها على  مياهالالجوفية وتحسين نوعية  المياه تحميلوزيادة 
 .عند المصب المدن على التنوع البيولوجي آثار. كما أنها تساعد على تقليل المعدلة بصورة كبيرةالحضرية 

استخدام البنية  على سبيل المثال، أصبحوما في ذلك من خالل آليات تنظيمية. ، ببشكل كبير هجهذه الُن وُتتناول -32
انسياب مياه للتخفيف من  وذلك الجديدة عمليات التنميةفي جميع  إلزامياأيرلندا، ب دبلنالتحتية الطبيعية الخضراء في 

إلدارة النظم اإليكولوجية  اسعاألثر أداة تنظيمية معتمدة على نطاق ومنخفضة وأصبحت التنمية . العواصف المطيرة
على غرار الطبيعة: إدارة هطول  نمذجة ُيعدمع مبدأ أساسي  العواصف المطيرةإلدارة مياه  امبتكر انهجبوصفها الحضرية 
مصطلح  والتنمية منخفضة األثر. وموزعةلالمركزية إجراءات مراقبة صغيرة النطاق والمصدر باستخدام  عنداألمطار 

في  المستخدم في المناطق الحضريةالمستدامة الصرف  نظممصطلح : ويشابهوالواليات المتحدة األمريكية يستخدم في كندا 
 نظم الصرف الطبيعيمصطلح و ؛في أسترالياالمستخدم  مياهالمراعي للالتصميم الحضري مصطلح و ؛المملكة المتحدة

ون اإليكولوجية لشؤاستخدم من قبل وزارة قع الممصطلح مياه العواصف المطيرة في الموو ؛ستخدم في سياتل، واشنطنالم
 واشنطن.في والية 

 والتربة والزراعة مياهللالطبيعية البنية التحتية  3-2
بسبب  مياهالندرة وقد أدت زيادة ملوث لها. هي أكبر  مياهلألرض وال ي الرئيسيستخدام اإلنساناالالزراعة هي إن  -39

بصفة عامة نتيجة  للفرد مياهالة، وزيادة عدم اليقين بسبب تغير المناخ وتناقص توافر المنافس وزيادة هااستخداماإلفراط في 
تها بشكل أكثر استدامة وإداربصورة الموارد المائية في الزراعة اعتراف واسع النطاق بأهمية استخدام  إلى، زيادة الطلب

 .أفضل
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األجل في النظم  ةوطويل ةقصير مياهتوازنات اللى إدارة األراضي في الزراعة لها تأثير مباشر وكبير ع إن ممارسات
 غطاء األرضتدهور البنية التحتية الطبيعية التي توفرها التربة وبالزراعية وخارجها. ويمكن ربط معظم اآلثار الرئيسية 

ومن تدخل في التربة. ما تكون مصحوبة بمحاصيل وعادة إلى  غطاء األرضالزراعة على تحويل طوي تن -41
تدوير  على ويؤثر إلى جانب ذلك( 0في جميع المسارات المائية )الشكل  مياهالتدفق  لى تغييرإأن يؤدي ذلك  المتحمل

وقد . فوق األرض مياهالتآكل ونقل الرواسب من خالل تعريض األرض العارية وزيادة تدفق التخزين الكربون ووالمغذيات 
السبب الرئيسي وبيولوجيا وهيدرولوجيا. وكيميائيا ماديا والزراعية  معظم أنواع التربة في جميع النظم اإليكولوجيةتدهورت 

، ويدمر التنوع البيولوجي للتربة، وبالتالي ويعرضها للخطر التربة يدمر، يدر بطريقة سليمةلذلك هو الحرث الذي، إذا لم 
مستويات منخفضة من المادة ب اآلنالزراعية  ةالتربمعظم  وتحتفظ. كبيرةسلبية لى عوامل خارجية إيؤدي صحة التربة، و

الجملة ب اتدهوريمثل في الواقع  ا. وهذضعيف هاوسطح منخفضبيولوجي ال هاتنوعو جمالي ضعيفاإل هاوهيكلالعضوية 
 وإلى التصحر في ألراضيخطير ليؤدي إلى تدهور سوبدون إدارة، فإن ذلك األراضي.  فيلبنية التحتية للمياه الطبيعية ل

 .همياالالمناطق شحيحة 
 تتحسناألراضي الزراعية العالمية المائة فقط من في  01 فإن نحو، الحديثةوفقا ألرقام منظمة األغذية والزراعة و -40

متدهورة بصورة معتدلة أو أراضي منها كفي المائة  71 حيث صنفتقدر من التدهور، وعانت المساحات المتبقية ب. حالتها
المصب في اتجاه ترسيب في المحاصيل ويؤدي إلى إلى خسائر كبيرة زارع في المتسارع تآكل التربة ويؤدي . عالية

في جميع أنحاء وللري.  التحتيةوالبنية  مياهالأحد األسباب الرئيسية لفشل االستثمار في  تعدوتدهور المسطحات المائية، التي 
من ذيات والتدهور الكيميائي للتربة المغويعتبر استنفاد مليون طن من الرواسب إلى المحيط سنويا.  7 111يتدفق  آسيا،

إزالة  ويتم. خارج الموقع مياهالوتلوث في الموقع  مياهالإلى انخفاض إنتاجية  ان، ويؤديالمحاصيللتناقص  ةالرئيسياألسباب 
مليون طن،  031 قدره سنويا من التربة الزراعية، في حين أن استهالك األسمدة المغذياتمليون طن من  231 حوالي
في المناطق المروية المكاسب  مياهالوالتشبع بالتملح الثانوي ويهدد مليون طن من التثبيت البيولوجي.  91 بمقدار ويزيد

 اإلنتاجية.
التربة فقدت الكربون، ومن األصلي مخزونها في المائة من  71إلى  21 ةالتربة الزراعيمعظم  تفقدوقد  -42

أو ينتجه  التنوع البيولوجيهو  الكربون العضوي في التربةوسابق. ال زونالمخفي المائة من  91إلى  71المتدهورة بشدة 
، وخاصة في الزراعة التربةفي  الكربون العضوي ومخزونهناك عالقة قوية بين اإلنتاج الزراعي و. التنوع البيولوجي

ى التكيف على نحو أفضل مستويات كافية من الكربون العضوي قادرة عل التي يوجد بهاالتربة وتكون منخفضة المدخالت. 
التربة  تشير إلى قدراتالتي هناك العديد من الدراسات واألمطار. هطول فائض أو ندرة  الصعوبات الناتجة عن معبكثير 

كربون التربة مثاال ويمثل تغير المناخ.  حدة لتخفيف منقدرتها على اللكربون، وبالتالي فعاال  حوضاالزراعية باعتبارها 
وبصرف بعض. البعضها ل ةمن حدته معززالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف  يمكن أن تكون استجابات كيفعلى ممتازا 

في التربة في  انخفاض المخزون العضويسهم في يزال ياستخدام األراضي الزراعية ال فإن النظر عن هذه المعرفة، 
 المحاصيل.كثيف من إنتاج ذات مناطق واسعة 

أن النموذج التي تفيد بالمعترف بها جيدا اآلن الشواغل أساس من العوامل لعوامل وغيرها من هذه اويعتبر المزيج  -43
هذه المشكلة في وفي المستقبل. على الغذاء الطلب إلى ، ال سيما بالنظر مستدامالحالي لإلنتاج الزراعي العالمي غير العالمي 
 التكثيف المستدام. تركز على تحقيق هي، ومتاحةالحالي، ولكن الحلول  الحوارطليعة 
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في األراضي الزراعية أمر أساسي لتحقيق الزراعة المستدامة واألمن  مياهوالالتنوع البيولوجي بين استعادة العالقة إن 
 المستدام الغذائي

 فإن، مياهمن ال تحديد الحلول الحتياجات المدن علىالنظم اإليكولوجية والعمليات الهيدرولوجية  مثلما يساعدنا فهم -44
خدمات النظم اإليكولوجية ذات  ذلك علىفي النظم الزراعية وكيفية تأثير  مياهالفهم األسباب الجذرية لتدهور التربة و

ويجب أن المستدامة. من أجل الزراعة الصلة، بما في ذلك تدوير المغذيات وتخزين الكربون، يساعد على تحديد الحلول 
دورة من ال يتجزأ جزء بالزراعة كاالعتراف إلى  مياهللة كمستخدم خارجي الزراع النظر ببساطة إلى يتحول المفهوم من

غراض جماعية لتحقيق األمن المائي الشامل أل بصورةتحتية الطبيعية البنية نطاقا التي يتعين فيها إدارة الاألوسع  مياهال
 ألمن الغذائي وأغراض أخرى.ا

لنباتات. ل ةالمتاح مياهالمواد العضوية )الكربون( وال محتواها منو للتربة ةنوعية الهيكليالبين  ترابط كبيرهناك و -41
وتتعلق هذه تربة، والتي تحسن االستقرار والمسامية. ة في الضوية في التربة األنشطة والعمليات البيولوجيوتعزز المادة الع

التبخر من  انخفاض فيق يتحق يمكنو. مياهعلى االحتفاظ بالالقدرة ب مباشرة أو غير مباشرةبصورة العضوية المركبات 
من خالل طبقة خشنة أو  غطاء األرضالحفاظ على  عن طريقتآكل الوخفض  تحسين االرتشاحسطح التربة العارية و

الدور اإليجابي لغطاء التربة في الحفاظ على و. الغطاء)أو نشارة( تغمر باطن األرض الرطبة أو إدخال محاصيل  مضطربة
يها يؤدي الكربون في التربة وعلو مياهالإدارة فإن تحسين ، ذلكإلى جانب وبعض الوقت. روف منذ مع تهاوكمي مياهالنوعية 

وظائف البنية التحتية الطبيعية ب االهتمامإيالء  فإن، وبهذه الطريقة. بها تحسين تدوير المغذيات في التربة واالحتفاظ إلى
 مياهال: لموارد الطبيعيةمن حيث ا الرئيسية التي تواجه الزراعة من األراضي يعالج في وقت واحد ثالثة من التحديات مياهلل

 إنتاجية األرض(. ترتكز عليها مجتمعةوالمغذيات والكربون )التي 
يمكن تحقيقه الذي ثالثة أمثلة توضح ما وهناك هج راسخ وثبت في الممارسة العملية. األساس العلمي لهذه الُنو -46

 (:UNEP/CBD/COP/11/INF/2جع في مزيد من التفاصيل والمراترد ال)
نطوي على تطبيق ي"، الحفظوالمعروف عموما باسم "زراعة إن الخليف الحديث للزراعة بدون حراثة،  )أ(

محليا: اضطراب محدود المعدة تتمحور حول الممارسات واحد  آنفي  النظم اإليكولوجيةعلى  ةقائمعملية أربعة مبادئ 
بما الغطاء نشارة العضوية و/أو النباتات )المحاصيل الرئيسية ومحاصيل اللتربة من ر لمستمالحفاظ على غطاء ولتربة؛ ل

. مياهال، واألعشاب الضارة وإدارة والمغذيات، ةجيدالل يصامحالو ؛المختلفة اتزراعة أنواع النباتوفي ذلك البقوليات(؛ 
استعادة البنية التحتية يتمثل في النهج  أساسجر ح ، فإنالحاليةووفقا للمصطلحات تعزيز مرونة النظم. وتسهم كل هذه في 

. المستدام لتكثيف الزراعيلمنظمة األغذية والزراعة الجديدة  تشكل جزءا أساسيا من استراتيجيةهج هذه الُنوالطبيعية. 
مالية في أمريكا الش أساساهكتار: مليون  021مساحة تبلغ نحو  في جميع أنحاء العالم على الحفظمارس اآلن زراعة وت

أماكن في  الزخمفي كازاخستان وأوكرانيا وروسيا والصين، وتكتسب عليها والجنوبية، وأستراليا، ولكن يتزايد اإلقبال 
ثلثي المنطقة تحت إنتاج أصحاب أن (، وأوروبا وأفريقيا، حيث الهند الشماليفي آسيا )بما في ذلك الهند سهول نهر أخرى 

 الحيازات الصغيرة؛
تعزيز زراعة قد أدى ، والمشيدة لبنية التحتيةل يمكن أن تكون تكميليةلبنية التحتية الطبيعية أن ا إثبات )ب(

نظيفة لسد  مياهالحد من تآكل التربة وتوفير  إلىفي حوض بارانا في البرازيل وإيتايبو في  المائيةمستجمعات الفي الحفظ 
أدى ذلك في الوقت نفسه إلى تحسين سبل كسب فقد ، األهمو ؛ايائية للبرازيل واألرجنتين وباراغومإيتايبو لتوليد طاقة كهر

  ؛لمزارعينالعيش ل
شتمل على وياألمطار  مياهالغمر بأو  بالرياألرز" هو وسيلة بديلة إلنتاج األرز زراعة "نظام تكثيف  )ج(
خفيفة ال غمرها باستمرار  بدرجةوظائف الهيدرولوجية للتربة عن طريق الحفاظ على التربة رطبة الاستعادة اهتمام أكبر ب
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 بأن نظام تكثيف زراعة األرز تنوع البيولوجي للتربة. وتفيد التقاريرمن أجل ال، وبالتالي تعزيز الظروف الهوائية مياهبال
البذور بنسبة من حتياجات االوفي المائة،  11-41بنسبة  مياهيخفض المتطلبات من ال، وفي المائة 71-21الغلة بنسبة  يزيد
وقد ثبتت اآلن في المائة.  21تكاليف اإلنتاج بنسبة  يخفضو في المائة 11في المائة، واستخدام األسمدة بنسبة  91 إلى 21

 بلدا من 11نحو  من خالل المغذياتو مياهوالإدارة المحاصيل والتربة التي أدخلها نظام تكثيف زراعة األرز في  التغييرات
ماليين هكتار، باستخدام الموارد المتاحة محليا  1لموارد المحدودة على نحو صغار المزارعين ذوي ا يين منمال 1-4 قبل

 .بأقصى قدر ممكن من اإلنتاجية
فحسب، بل أنها توفر أيضا مجموعة أكبر من الفوائد العامة بما في  رعامستوى المزفوائد على هج ال تقدم هذه الُنو -47

السطحية وبالتالي تحسين األمن المائي  المياهتآكل، وتحسين إدارة ال خفضجريان المغذيات والمواد الكيميائية، وذلك خفض 
 المصب.في اتجاه 

 األبعاد االجتماعية واالقتصادية -رابعا
الحفاظ على البنية التحتية  الناتجة عنفوائد ال، والتدهور الناتجة عنالعامة حجم التكاليف االجتماعية واالقتصادية إن 

 تها واضح ومثبتأو استعاد مياهلل الطبيعية

خدمات النظم اإليكولوجية لهمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة ال توجد حاجة تقريبا إلى تسليط الضوء على األ -42
دورات الو مياهالدور التنوع البيولوجي في المحافظة على  ة علىكبير بدرجة، والتي ترتكز والمعتمدة عليها مياهالب المتعلقة

 ذلك )بما في ذلك كيف يدعم مياهالتشكل أساس األمن الغذائي، وكمية  مياهالدورة المحافظة على أن  ذلك. بها ذات الصلة
 .ةبديهي االفيضانات والجفاف، وأهميتهب)بما في ذلك مياه الشرب( والمخاطر المرتبطة  مياهالونوعية الصناعة والطاقة(، 

همية فيما األعلى أعلى مستوى من  أنهيدعي بسهولة أن ، م معاهمن هذه المواضيع، وبالتأكيد كل موضوع فرديي أليمكن و
التي توفرها النظم اإليكولوجية تولد بعض  مياهالالخدمات المتصلة بوال تزال يتعلق بالنظم اإليكولوجية ورفاهية اإلنسان. 

 والمراعيك الغابات المناطق األحيائية بما في ذلمختلف الفوائد في تقييمات الخدمات التي تقدمها من أعلى صافي 
البارزة بصفة وظائف الهيدرولوجية لألراضي الرطبة ال عادة ما تكونوالجبال. وباإلضافة إلى ذلك،  األراضي الزراعيةو

 وحدة مساحة. اإليكولوجية لكلنظم للباستمرار أعلى قيم  خاصة أساسية إلدرارها
 عن طريق مياهالإلدارة الطبيعية  ام حلول البنية التحتيةاستخدالمتاحة في حالة حجم الفوائد المالية  ويمكن قياس -49

تريليون صل إلى يتشير مختلف التقديرات إلى أنه (، التي صلبةالمادية )هندسة البنية التحتية النظر في االستثمار الحالي في 
البنية محل كافة ية الطبيعية البنية التحتأن تحل بالتأكيد  وال يمكن. اوحده يةرأسمالالتكاليف ال من حيثدوالر في السنة 

المثال المذكور أعاله و. ةكبير مساهمةفي كثير من الحاالت، وهي تقدم بالفعل ، تقدمبالتأكيد يمكن أن  هاالمادية، ولكن التحتية
 ه من، ولكنفحسب الربحية واستدامة الزراعة تزد لمفي البرازيل  المائيةإيتايبو تطبيق زراعة الحفظ في مستجمعات  بشأن

يساوي تقريبا خمس مرات تكلفة ما  –سنة  311 إلى 61 من سد الطاقة المائية مدد عمر ،والترسيب التآكلخفض خالل 
منذ اتسم بين الطبيعة والسدود، وهو موضوع  أساس مشتركيمكن أن يكون هناك  أنههذه األمثلة وتبين رأس مال السد. 

 الطبيعية فيالبنية التحتية ُنهج  تهيئةأمثلة كثيرة تنطوي على إعادة هناك في المدن، والتكامل.  بالخالف العقود عديدة 
ما إذا الحوار ال يتعلق بالضرورة بالمناظر الطبيعية التي تم تشييدها بالفعل من أجل تحسين الكفاءة بوجه عام. وبالتالي، فإن 

حاجة إلى الب مياهالهج البنية التحتية إلدارة ُنف ولكن يجب أن تعترالمادية هي األفضل. الطبيعية أو هج البنية التحتية ُن تكان
 .ها هاتان البنيتان التحتيانتسخر الفوائد التي يمكن أن تقدمأن تكون مبتكرة ووأن ، المشيدةالبنية التحتية الطبيعية ومن كل 
التي  ،للفيضانات التكلفة االقتصاديةوأشير إلى أن عناوين األخبار.  تجذبأحداث الفيضانات الكارثية وال تزال  -11

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وهناك اعتراف بأن تحسين إدارة  0.7قدرها في بانكوك،  2100أواخر عام وقعت في 
النظم خدمات لتقييمات اقتصادية أفضل وبدأ إدخال األراضي الرطبة يقدم جزءا من الحل للحد من المخاطر في المستقبل. 
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أن تكون التقييمات يمكن ودعم قرارات االستثمار.  فيتساعد هي التدخالت اإلدارية و في مياهالبذات الصلة  اإليكولوجية
القيمة المضافة للعمل  فإنالواليات المتحدة األمريكية، ب على سبيل المثال، في فيالدلفياو. صغيرة النطاق هي أكثرها فعالية

 2.2 تقدر بنحوالمدينة  المنيعة فيمن األسطح في المائة  11ر مع النظم الطبيعية مقارنة باستخدام نفق الصرف الصحي عب
الواليات المتحدة األمريكية، حيث ب مثال آخر في ساكرامنتووهناك . سنة 41 امدته فترةمليار دوالر أمريكي على مدى 

هناك منافع كما أن ة. شجردوالرا لل 329 دوالرا إلى 31 الناتجة عن األشجار العامة من مياهالالفوائد المتعلقة بتتراوح 
على سبيل والمنافع المشتركة. عن في كثير من األحيان أقل وضوحا  هامشتركة واضحة من حيث القيم الجمالية، ولكن

سنوية تترجم إلى وفورات من حيث التبريد آثار األشجار فإن الواليات المتحدة األمريكية، ب المثال، في والية نيو جيرسي
يترجم إلى تجنب انبعاثات أن هذا  دوالر للهكتار من الغابات في المدينة، ومن المثير لالهتمام 711 قدرهافي التكاليف 

لغابات في المناطق لى اإبالنسبة القيم إمكانات أرصدة الكربون  . وتبين هذهطنا للهكتار 61ن تزيد عالكربون سنوية من 
 الحضرية.

من "اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي على  تركز دراسةعلى إجراء اتفاقية رامسار  أمانة وتعاقدت -10
في الدراسة  تبدأهذا الموضوع. ومن المقرر أن عن التي ستوفر استعراضا أكثر تفصيال وواألراضي الرطبة"،  مياهلأجل ا

مشروع  أعدو. UNEP/CBD/COP/11/INF/22 بوصفهااالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، وسوف تكون متاحة أيضا 
 الدافععزز ت اأنه سوى اإلشارة إلىلألغراض الحالية ال يمكن و ،التقرير بالتنسيق مع أعضاء فريق الخبراء الحالي

 الموضوع.لالهتمام بهذا االقتصادي 
تقييمات اقتصادية أكثر صرامة لحالة وهناك حاجة إلى ل وفقابشكل كبير قيم خدمات النظم اإليكولوجية  تتحددأن يمكن 

 لى مستوى التنفيذع
المناطق  عبر، عادة ما تكون مماثلة مياهالفيما يتعلق بعلى الرغم من أن عمليات ووظائف النظم اإليكولوجية،  -12

كل تختلف اختالفا كبيرا وفقا ل المقدمة يمكن أن النظم اإليكولوجيةخدمات مستوى األحيائية والمناظر الطبيعية، فإن قيم و
لمستوى وقيم خدمات النظم المحددة رئيسية من العوامل المنطقة الموقع فإن الخصوص، على وجه ومحددة. حالة 

األراضي هيدرولوجيا  في الحاالت التي تنظم فيهاعلى سبيل المثال، و. مياهالخاصة فيما يتعلق ب - المقدمةاإليكولوجية 
يمكن أن ، فإنها (ةالعلوي المائية هافي مستجمعاتبالقرب من المدينة أو كان موقعها مدينة )سواء النحو  مياهالرطبة تدفق ال

التي األراضي الرطبة )نفس خدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة بالحد من مخاطر الفيضانات، في حين أن هائلة ل اقيمتحقق 
ها فائدة ال يكون لالمستوطنات البشرية، يمكن أن يكون لها فائدة منخفضة أو على ؤثر تال  التيولكن نفس الطريقة(، بعمل ت

 من منطقة إلى أخرى.توخي الحذر عند استقراء الفوائد من الوظائف لهذه األسباب، يجب ولنفس الخدمة. 
من العلوم الهيدرولوجية واالقتصادية. ولكن تتميز مثبتة جيدا  مياهللأهمية البنية التحتية الطبيعية  فإن، وبصفة عامة -13

واالجتماعية ألدلة الهيدرولوجية لواضح  بافتقارالموضوع ممارسات المتعلقة بالمؤلفات غير المنشورة والكمية وفيرة من 
فئات عدد من بدأ حلول البنية التحتية الطبيعية وبهناك زيادة ملحوظة في االهتمام و. المثبتة واالقتصادية واالجتماعية

لنظر في الفرص في ان( ون المدنيوسوالمهند المصارفالجماهير غير التقليدية الهامة )على سبيل المثال، المزارعون و
العلمية واالجتماعية  بالتبريراتن االهتمام والممارسيعزز هذا الزخم، فمن األهمية بمكان أن  وقفإذا لم يتوبجدية. 

 .لما يدعونهواالقتصادية 

 القيود المؤسسية والظروف المواتيةو المناظر الطبيعية سياسات -خامسا
 السياسات الدولية والوطنيةبيما يتعلق موضوع له أهمية حاسمة فالإن 
أهمية ب، 01/22 لالعتراف، في المقرر العلمي ألساسلتعزيز المزيد من النتائج أعمال فريق الخبراء توفر  -14

، أيشي للتنوع البيولوجيفيما يتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف  المتعددة الجوانب تهوطبيعالموضوع 
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بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية اتفاقية التنوع البيولوجي  الروابط بين أهدافن حفز أحد أقوى فضال ع
هذه وال يتطلب األمر هنا تناول . نطاقااألوسع  اتفاقية رامسار وجدول أعمال التنمية المستدامةواتفاقية مكافحة التصحر و

 .بالمزيد من التفصيلالنقاط 
 2102مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة واصل االعتراف في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، هذا  ومنذ -11

 مياهالأهمية من "( هنتائج المؤتمر )"المستقبل الذي نريد أقسامرفع العديد من و. العامة ز ساحة السياسةيعزت( 21+  )ريو
والبيئة  مياهالالحوار المتعلق بفي في المفهوم  تحولى إلالنتيجة  تدأفقد  ،األهمونفسها على جدول أعمال التنمية المستدامة. 

 مياهالكمية في الحفاظ على ندرك الدور الرئيسي الذي تلعبه النظم اإليكولوجية  أننا"إلى ، 022في الفقرة عن طريق اإلشارة 
هو و 2".وإدارتها على نحو مستدام يكولوجيةاإلجراءات داخل الحدود الوطنية المعنية لحماية هذه النظم اإلندعم ونوعيتها و

ولكن حل إلدارتها  مياهالإساءة استخدام الستخدام وأن النظم اإليكولوجية ليست مجرد ضحية باعتراف طال انتظاره 
لتنوع أيشي لوالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف  01/22المقرر  عززوقد المستدامة ألغراض التنمية. 

ا عمليا نتائج أعمال فريق الخبراء في الوقت المناسب أساسم وُتقدلعمل في هذا الصدد. ابالفعل إطار  الواردة فيهاوجي البيول
 أكثر صالبة لمثل هذا العمل.وتقنيا 

 مياهللالطبيعية هج البنية التحتية تنفيذ ُنتعترض كبيرة مؤسسية كون هناك قيود تيمكن أن 
الزراعة. ومع مجال يتضح من األمثلة في  حسبما بسرعة كبيرةسبة على المستويات المحلية هج المناالُن إتباعيمكن  -16

هج البنية التحتية ُنوتبين التجارب المتعلقة بتعزيز . والنشر على نطاق واسعتعميم ال تزال هناك تحديات تواجه الذلك، 
جدوى و ،تفيد الجميعنتائج  إلى جانبمشتركة متعددة  ائدفوو سليممنطق ال يثير الدهشة، أن وجود وربما بما  ،الطبيعية
تعترض كون هناك قيود مؤسسية كبيرة تيمكن أن و. النهج داعتمابالضرورة بحد ذاتها وبساطة التطبيق ال تضمن  التكاليف

المؤسسية والمسؤوليات  الترتيباتالقيود على مل تإدارة الموارد المائية حيث تشعلى بصفة خاصة  وينطبق ذلكتنفيذ. ال
لتغيير واالبتكار، وغالبا على الرغم من وجود أفراد ا تقاومانلمناظر الطبيعية سياسة وإدارة لمجزأة والتنسيق المحدود وال

حتاج إلى يالتغيير المؤسسي صعب وومن المعروف أيضا أن . النظم يتسمون بالدينامية وبقدر كبير من المعرفة داخل
 .الزمنيةفاق اآلمستويات والمختلف معالجة على 

لتحقيق أهداف  مياهالالمتكاملة للموارد المائية لفترة طويلة باعتبارها إطارا لدمج إدارة األراضي وززت اإلدارة وُع -17
لجنة األمم المتحدة بها  اضطلعتالمتكاملة للموارد المائية اإلدارة دراسة حديثة للتقدم المحرز في  غير أنمتعددة متوازنة. 

البنية التحتية الطبيعية، في تنفيذ ناهيك عن البيئة، ب االهتمامسلط الضوء على نقص خطير في ت لمعنية بالموارد المائيةا
تفاصيل(. الطالع على لال UNEP/CBD/COP/11/INF/2الوطنية )انظر المتكاملة للموارد المائية عمليات اإلدارة الكثير من 

"البيئة" كموضوع مستقل، يخضع  يرونال يزال العديد من أصحاب المصلحة  حيث ،مستمرةمشكلة  إلى حد ماهذا يعكس و
فصل بيئة/النظم اإليكولوجية أوجه القصور في عمل فريق الخبراء بوضوح ويبرز . مياهالفيما يتعلق بالحتياجات اإلنسان 

على الرغم من وجود استثناءات ملحوظة، . وباإلضافة إلى ذلك، المتكاملة للموارد المائيةاإلدارة واالحتياجات البشرية في 
اإلدارة كبيرة بشأن ما إذا كان يتم دمج النظم اإليكولوجية بشكل جيد، من حيث وظائفها الهيدرولوجية، في  اهناك شكوكفإن 

 والتربة. غطاء األرضألراضي الرطبة وخاصة فيما يخص لفي الممارسة العملية، بما في ذلك المتكاملة للموارد المائية 
في تكون  مياهدورة ال في مياهالتحرك  اآلثار التي يمكن إدارتها بشأنهذا نظرا ألن الكثير من في إلى حد ما  وهذا يمثل عيبا

المتكاملة للموارد اإلدارة والتربة واألراضي الرطبة. ومع ذلك، ال يزال تطبيق  غطاء األرضكثير من األحيان عن طريق 
أداة لحل المشاكل المحلية ككفلسفة وليس بالضرورة المتكاملة للموارد المائية اإلدارة  معظم الممارسينيرى و ،تحسنيالمائية 
 .يةالفور

                                                           
االجتماع العاشر لمؤتمر  في مياهال البارزة بشأن المناقشات بصفة خاصةو، للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية 01/82 المقررأن  يعتقد 2

 هذه النتيجة. في تساهم واملع لتنوع البيولوجي،من أهداف أيشي ل 01هدف الفي  اإدماجهو األطراف
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 للمشاكل المحلية  مثبتةقدمت حلوال تحققت بسهولة أكبر حيثما مياهللهج البنية التحتية الطبيعية النجاح في تطبيق ُن إن
 الحالية

في تتمثل األجل على المدى القصير والمتوسط فإن الفرص ، لجُتعاالقيود المؤسسية وغيرها ال تزال في حين  -12
البنية التحتية  عند االقتضاء، الخيارات التي توفرهاوتعزيز،  مياهالمشاكل متعلقة بالذين يواجهون تحديد أصحاب المصلحة 

تناول مثل مستوى الستهانة باال ينبغي وأيضا استخدام مصطلحات الجمهور. ذلك يتطلب وحلول لمشاكلهم. ك مياهللالطبيعية 
 نطاق.الوتوسيع  التعميمكبيرة لزيادة هذه الُنهج، ولكن ال تزال هناك فرص 

الطبيعية البنية التحتية حلول : تعزيز التعاون والشراكات من أجل الفورية الفرص -سادسا
 مياهلل

 مياهالإدارة من أجل  ياهمللالطبيعية البنية التحتية حلول مبادرة لتعزيز  إلنشاءفرصة كبيرة  هناك
فورية لتعزيز الوعي الفرص المن بينها جملة أمور،  على في هذه المرحلةمؤتمر األطراف يمكن أن يركز عمل  -19
والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  01/22 تدابير عملية استجابة للمقرر نشرو إعدادلموضوع الحالي ومواصلة با
هناك عدد كبير من الشركاء المحتملين المهتمين و(. 2102تمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )( ونتائج مؤ2100-2121)
نهم يشملون جميع إالمستفيدين المحتملين يمكن القول عمليا من  عددا أكبرهناك كما أن هج البنية التحتية الطبيعية. تنفيذ ُنب

واألعمال التجارية والمزارعين  اتبما في ذلك على مستوى القطاعالوكاالت الحكومية الوطنية ودون الوطنية والمنظمات، 
 .مسألة أساسيةبناء القدرات ويمثل والمجتمعات المحلية والجمهور. 

المنتدى العالمي السادس للمياه على نطاق واسع في  مياهللالطبيعية البنية التحتية حلول ونوقش موضوع  -61
ثالثة أيام بحضور مجموعة كبيرة ومتنوعة من  مدارعلى عقدت عمل مكثفة  قةحلو، مرسيليا، فرنسا( 2102 /آذار)مارس

رؤية مشتركة لحلول  وضعمن خاللها  يمكنمبادرة  إمكانية إنشاءكان هناك توافق في اآلراء بشأن وأصحاب المصلحة. 
الفوائد تقديم تعزيز و ،مشورةتحسين نوعية الوالخبرات من الممارسة، تقاسم و الدعوة إليها،و مياهللالطبيعية البنية التحتية 

، األراضي الرطبةوصلت المناقشات بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن تعلى أرض الواقع. وقد 
حشد  في إطارها يمكناتفاقية التنوع البيولوجي كمظلة مناسبة  وأشارت إلىاستنتاجات مماثلة إلى ومع العديد من الشركاء، 

العديد من مع الُنهج وتعميمها في تنسيق إلى ال الحاجةفي االعتبار إنشاء هذه اآللية مع وضع الدعم. وينبغي  مثل هذا
والتركيز في المقام األول على سبل ووسائل تحسين تقديم فوائد ملموسة على  مياهالالجارية المتعلقة بالدولية األنشطة 

-2100همة كبيرة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي )هذه النتيجة مسايمكن أن تكون الصعيد الوطني. و
2121.) 

النظم  علىدور المحافظة ب، وبالتالي مياهدورة الهام لتغير المناخ على باألثر ال 01/22المقرر أيضا  وسّلم -60
مهم ، الذي تقوم عليه مل التقنيعالالمذكرة، وولذلك، فإن موضوع هذه في االستجابة لتغير المناخ. واستعادتها اإليكولوجية 

(، وكذلك استعادة من جدول األعمال 00)البند  النظم اإليكولوجيةالقائم على تغير المناخ مع لنظر في التكيف عند اأيضا 
( والبنود األخرى ذات الصلة التي يتعين النظر فيها في اجتماع مؤتمر من جدول األعمال 9)البند  النظم اإليكولوجية

 .هذا األطراف
 

----- 


