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اتفق زعماء العالم في عام 2002 على حتقيق خفض كبير في معدل فقدان 
التنوع البيولوجي بحلول عام 2010. وبعد استعراض جميع األدلة املتاحة، 
مبا في ذلك التقارير الوطنية املقدمة من األطراف، تستنتج الطبعة الثالثة من 
نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي أن الهدف لم يتحقق. وباإلضافة 
إلى ذلك، حتذر الطبعة الثالثة من أن الدوافع الرئيسية املؤدية إلى فقدان 

التنوع البيولوجي ليست ثابتة، ولكنها تتفاقم في بعض احلاالت. 

وستكون نتائج هذا الفشل اجلماعي قاسية على اجلميع إذا لم يتم تصحيحها 
بسرعة. ذلك أن عمل النظم اإليكولوجية التي نعتمد عليها من أجل األغذية 
واملياه العذبة، والصحة والترفيه، واحلماية من الكوارث الطبيعية يرتكز على 
التنوع البيولوجي. كما أن فقدانه يؤثر علينا من الناحية الثقافية والروحية. 
وقد يكون تقدير ذلك أصعب من الناحية الكمية، ولكنه على الرغم من ذلك، 

جزء من رفاهنا.

وجتعلنا االجتاهات احلالية أقرب إلى عدد من نقاط االنقالب احملتملة التي 
ستخفض بشكل كارثي قدرة النظم اإليكولوجية على توفير هذه اخلدمات 
األساسية. وسيكون الفقراء الذين مييلون أكثر من غيرهم إلى االعتماد 
مباشرة على النظم اإليكولوجية أول من يعاني وستكون معاناتهم أكثر شدة. 
وهناك خطر عدم حتقيق األهداف الرئيسية احملددة في األهداف اإلمنائية 

لأللفية: األمن الغذائي، والقضاء على الفقر، وصحة أفضل للسكان.
ويسهم حفظ التنوع البيولوجي مساهمة حيوية في تخفيف نطاق تغير املناخ 
وخفض آثاره السلبية عن طريق زيادة قدرة النظم اإليكولوجية -- وبالتالي 
املجتمعات البشرية -- على التكيف. ولذلك، من املهم التغلب على التحديات 
التي تواجه التنوع البيولوجي وتغير املناخ بطريقة منسقة وإيالء كل منهما 

نفس القدر من األولوية.

وفي بعض املجاالت الهامة، تتجه اإلجراءات الوطنية والدولية التي تدعم 
التنوع البيولوجي اجتاها إيجابيا. ويتم حماية املزيد من املناطق األرضية 
والبحرية، وتواصل البلدان مكافحة أكثر التهديدات خطورة وهي األنواع 
الغريبة الغازية، ويرصد مزيد من األموال لتنفيذ االتفاقية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي.

غير أن هذه اجلهود تقوضها في كثير من األحيان السياسات املتعارضة. 
ومن أجل التصدي لألسباب اجلذرية لفقدان التنوع البيولوجي، علينا أن 
نوليها األولوية في جميع مجاالت صنع القرار وجميع القطاعات االقتصادية. 
وحسبما توضح ذلك الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي، فإنه ال ميكن التفكير في حفظ التنوع البيولوجي بعد معاجلة 

األهداف األخرى - حيث أنه األساس الذي ترتكز عليه العديد من هذه 
األهداف. إننا بحاجة إلى رؤية جديدة للتنوع البيولوجي للحفاظ على كوكب 

صحي وحتقيق مستقبل مستدام للبشرية.

بان كي – مون
األمني العام لألمم املتحدة
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وتشتمل ’اختبارات املصداقية‘ األخرى على سد الفجوة بني العلوم وصانعي 
القرارات، مثال عن طريق إنشاء جلنة حكومية دولية معنية بالتنوع البيولوجي 
التوعية العامة من املسائل  وخدمات النظم اإليكولوجية. كما ستكون 
الرئيسية: من التحديات هي إزالة الغموض حول مصطلحات مثل التنوع 
البيولوجي والنظم اإليكولوجية. ومن التحديات األخرى هو الربط بني التنوع 
البيولوجي وسبل العيش والدور املهم للتنوع البيولوجي والنظم الطبيعية في 
التغلب على التحديات التي تواجه االستدامة مثل تغير املناخ وندرة املياه 
والزراعة. ويجب أيضا أن تتغلب احلكومات على التحدي املتمثل في األنواع 
الغريبة الغازية. وتشير بعض التقديرات إلى أنها تكلف االقتصاد العاملي 
1.4 تريليون دوالر أمريكي أو أكثر. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، فإن 
األعشاب الساحرة الضارة الغازية )witchweed( مسؤولة عن خسائر 
سنوية في الذرة تبلغ 7 باليني دوالر أمريكي: يصل إجمالي اخلسائر بسبب 
األنواع الغريبة إلى ما يزيد عن 12 بليون دوالر أمريكي بالنسبة للمحاصيل 

الثمانية الرئيسية في أفريقيا.

وأخيرا وليس آخرا، هناك حاجة إلى جناح املفاوضات املتعلقة بالنظام 
الدولي بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم منافعها. وهو الركيزة 
التي تفتقدها اتفاقية التنوع البيولوجي ورمبا آليته املالية: ومن شأن النجاح 

في وضع هذا النظام أن يجعل من 2010 سنة تستحق اإلشادة.

إن غطرسة البشرية تؤدي بنا إلى أن نتخيل بطريقة ما أنه ميكن املضي 
قدما بدون التنوع البيولوجي أو أنه مسألة جانبية إلى حد ما: واحلقيقة هي 
أننا بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى على كوكب يعيش عليه 6 باليني 

شخص ويتجه نحو ما يزيد عن 9 باليني شخص بحلول سنة 2050.

هناك حاجة ملحة إلى اتفاق جديد وأذكى بني البشرية ونظم دعم احلياة 
على األرض في سنة 2010 – السنة الدولية للتنوع البيولوجي في األمم 
املتحدة. وهذه هي السنة التي اتفقت عليها احلكومات لتحقيق خفض كبير 
في معدل فقدان التنوع البيولوجي: ولكن لم يحدث ذلك. وبدال من التفكير 
في األمر، على احلكومات وشركات األعمال واملجتمع ككل إعادة تأكيد 
مشاركتهم في هذا العمل والتزامهم به بسرعة من أجل حتقيق االستدامة 

في القرن احلادي والعشرين.

وتشتمل الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملي للتنوع البيولوجي على 
احلقائق واألرقام اجللية وفي الوقت نفسه تشير إلى عدة أسباب رئيسية 
لعدم التغلب على التحديات التي تواجه حفظ التنوع البيولوجي وتعزيزه فعليا. 
وأحد املجاالت الرئيسية هو االقتصاد: ال تزال العديد من االقتصادات ال 
ترى القيمة الهائلة لتنوع احليوانات والنباتات وغيرها من أشكال احلياة 
ودورها في وجود نظم إيكولوجية صحية وعاملة من الغابات واملياه العذبة 

إلى التربة واحمليطات وحتى الغالف اجلوي. 

إن مبادرة اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، التي استضافها 
برنامج األمم املتحدة للبيئة من األعمال الرئيسية التي تهدف إلى سد الفجوة 

في املعارف في هذا املجال ودفع األنشطة فيه.

ومن شأن املبادرة أن تكمل الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي قبل اجتماع اتفاقية التنوع البيولوجي في ناغويا املقرر عقده في 
وقت الحق من هذه السنة. وقد بدأت بالفعل بعض احلقائق املثيرة لالهتمام 

واحلافزة في الظهور.

✤  قد تبلغ اخلسائر السنوية الناجتة عن إزالة الغابات وتدهوروها فقط ما 
بني 2 تريليون دوالر أمريكي إلى ما يزيد عن 4.5 تريليون دوالر أمريكي. 
وميكن توفير هذه املبالغ عن طريق استثمار 45 بليون دوالر أمريكي 

فقط سنويا: أي أن العائد يبلغ 100 إلى 1.

وقد بدأت بلدان عديدة في مراعاة رأس املال الطبيعي في بعض مجاالت 
احلياة االقتصادية واالجتماعية ذات العوائد الكبيرة، ولكن يحتاج هذا األمر 

إلى التنفيذ على نطاق أوسع بسرعة وبطريقة مستدامة.

✤  في فنزويال، يؤدي االستثمار في نظم املناطق احملمية الوطنية إلى منع 
 الترسبات التي ميكن أن تخفض عائدات املزارع بنحو 3.5 مليون دوالر 

أمريكي سنويا. 

✤  تزيد تكاليف زراعة وحماية نحو 000 12 هكتار من املانغروف في فييت 
نام بقليل عن مليون دوالر أمريكي ولكنها تؤدي إلى وفورات في املدفوعات 

السنوية لصيانة السدود تزيد بكثير عن 7 ماليني دوالر أمريكي.

إن تعميم اقتصادات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي 
تدعمه والتي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدوالرات في التنمية وصنع 

القرار ميكن أن يجعل من سنة 2010 قصة جناح.
أخيم شتاينر

 وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لبرنامج األمم
املتحدة للبيئة
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تأتي الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي في فترة 
حاسمة من تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجي. ذلك أنها تتزامن مع التاريخ 
النهائي الذي اتفق عليه زعماء العالم في جوهانسبرغ لتحقيق خفض ملحوظ 
في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 كمساهمة في احلد من 
الفقر وملنفعة جميع أشكال احلياة على األرض. ولهذا الغرض، حددت األمم 
املتحدة سنة 2010 بوصفها السنة الدولية للتنوع البيولوجي. وألول مرة 
في تاريخها، ستعقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة، خالل دورتها اخلامسة 
والستني، اجتماعا رفيع املستوى بشأن التنوع البيولوجي مبشاركة رؤساء 
الدول واحلكومات. وباإلضافة إلى ذلك، ستعد األطراف، خالل االجتماع 
العاشر ملؤمتر األطراف في االتفاقية، املقرر عقده في ناغويا، مبقاطعة 
أيشي، اليابان، خطة إستراتيجية جديدة للعقود القادمة تتضمن رؤية لعام 
2050 ومهمة لعام 2020 للتنوع البيولوجي، فضال عن طريقة للتنفيذ وآلية 

لرصد وتقييم التقدم الذي نحققه نحو أهدافنا العاملية املشتركة.

وبعد أكثر من خمسة عشر عاما من دخول االتفاقية حيز النفاذ، وفي الوقت 
الذي يستعد فيه املجتمع الدولي بفعالية لقمة ريو+، فقد حان وقت احلساب 
بالنسبة لصانعي القرارات امللتزمني باجلهود الدولية لصون تنوع أشكال 
احلياة على األرض ومساهمته في رفاه البشرية. إن الطبعة الثالثة من نشرة 
التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي هي أداة قّيمة لنقل معلومات عن حالة 
التنوع البيولوجي في عام 2010 إلى صانعي القرارات وعامة اجلمهور، 

وآثار االجتاهات احلالية، وخياراتنا للمستقبل.

واستنادا بدرجة كبيرة إلى نحو 120 تقريرا وطنيا مقدما من األطراف في 
االتفاقية، فإن هذه الطبعة تشير مبا ال يدعو للشك إلى أن علينا االضطالع 
بأعمال كثيرة على مدار الشهور والسنوات القادمة. وليس هناك بلد أفاد 
بأن سيحقق هدف 2010 بالكامل، وأشار عدد قليل من األطراف بصورة 
قاطعة إلى أنها لن حتققه. وباإلضافة إلى ذلك، أفادت معظم األطراف بأن 
هناك على األقل نوع واحد من األنواع أو املوائل، وفي معظم احلاالت أكثر 

من ذلك، في حالة انخفاض داخل أراضيها.

وأكدت معظم األطراف أن هناك خمسة ضغوط رئيسية ال تزال تؤثر على 
التنوع البيولوجي داخل حدودها: فقدان املوائل، واالستخدام غير املستدام 
للموارد واإلفراط في استغاللها، وتغير املناخ، واألنواع الغريبة الغازية، 
والتلوث. واتخذت األطراف العديد من اخلطوات اإليجابية للمساعدة في 
التصدي لهذه املسائل. وتضمن هذه اخلطوات وضع تشريعات جديدة 
تتعلق بالتنوع البيولوجي؛ وإنشاء آليات لتقييم األثر البيئي؛ واملشاركة في 
مبادرات عابرة للحدود في مجالي اإلدارة والتعاون؛ وتعزيز مشاركة املجتمع 

في إدارة املوارد البيولوجية.

وفي الوقت نفسه، قدمت لنا التقارير الوطنية الرابعة صورة واضحة عن 
العوائق التي يجب التغلب عليها لتنفيذ أهداف االتفاقية بصورة أفضل. وهي 
تشتمل على محدودية القدرات في كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان 
النامية، مبا في ذلك ما يتعلق باملسائل املالية والبشرية والتقنية؛ وعدم وجود 
معلومات علمية أو صعوبة احلصول عليها؛ ومحدودية الوعي باملسائل 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي بني صفوف عامة اجلمهور وصانعي القرارات؛ 
ومحدودية تعميم التنوع البيولوجي؛ وجتزؤ صنع القرار ومحدودية االتصال 
بني مختلف الوزارات أو القطاعات؛ وعدم وجود تقييمات اقتصادية للتنوع 

البيولوجي.

وحسبما توضحه هذه الطبعة، من الضروري التغلب على هذه العوائق من 
أجل حتقيق تقدم في التصدي لفقدان التنوع البيولوجي. وتتزايد احلاجة 
إلى حتقيق تقدم سريع، حيث أن نتائج االجتاهات احلالية يترتب عليها 
آثار سُتعرض للخطر العديد من األهداف التي تشاطرها أسرة األمم 
املتحدة األوسع نطاقا لتغيير العالم إلى األفضل. نحن أمامنا فرصة، مبا 
لدينا من معارف وحتليالت في هذه الوثيقة واملصادر املستندة إليها، لنقل 
التنوع البيولوجي إلى قلب عملية صنع القرار. فلنغتنم هذه الفرصة، بصورة 
فردية أو جماعية، ملصلحة اجليل احلالي واألجيال القادمة، نظرا ألن التنوع 

البيولوجي هو احلياة، والتنوع البيولوجي هو حياتنا.

أحمد جغالف
األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
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طائر الزرزور في بالي)Leucopsar rothschildi(  نوع يتعرض لالنقراض الشديد وهو متوطن في جزيرة بالي بإندونيسيا. وقد عانى من تدهور كبير 
في أعداده ونطاقه خالل القرن العشرين، ويرجع ذلك أساسا إلى الصيد غير املشروع. وفي عام 1990، كان يعتقد أن حوالي 15 طيرا فقط يعيش في 
احلياة البرية. وقد أدت جهود احلفظ بالتالزم مع إطالق بعض الطيور التي مت تربيتها في األسر إلى زيادة أعداد الطيور إلى ما يقدر مبئة طائر بحلول 

عام 2008، ولكن األعداد أخذت تتغير من سنة ألخرى.

 موجز 
تنفيذي



الهدف الذي اتفقت عليه حكومات العالم في عام 2002 وهو 
”حتقيق بحلول عام 2010 انخفاضاٍ ملحوظا في املعدل احلالي 
لنقص التنوع البيولوجي على األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية 
مساهمة منها في احلد من الفقر لصالح كل أشكال احلياة على 
األرض“، لم يتم الوفاء به	 وهناك بوادر متعددة على استمرار 
التدهور في التنوع البيولوجي في عناصره الرئيسية الثالثة كلها 

- اجلينات، واألنواع، والنظم اإليكولوجية - مبا في ذلك:

وهناك بوادر متعددة على استمرار التدهور في التنوع البيولوجي في 
عناصره الرئيسية الثالثة كلها - اجلينات، واألنواع، والنظم اإليكولوجية 

- مبا في ذلك:

✤  األنواع التي جرى تقييم تعّرضها خلطر االنقراض تقترب عمومًا 
األنواع  وحالة  األخطار  أكبر  تواجه  البرمائيات  االنقراض.  من 
املرجانية تتدهور بسرعة أكبر من غيرها. وكذلك ُيقّدر أّن ما يقرب 

من ربع األنواع النباتية مهّدد باالنقراض.

املقّدرة،   وانواعها  أعدادها  إلى  استنادًا  الفقاريات،  أنواع  ✤  وفرة 
 1970 عامي  بني  املتوسط  في  الثلث  من  يقرب  مبا  .إنخفضت 
و2006، وتواصل اإلنخفاض على الصعيد العاملي، مع كون هذا 
وخاصة  املدارية  املناطق  في  بصورة خاصة  اإلنخفاض شديدًا 

أنواع املياه العذبة.

✤  املوائل الطبيعية في معظم أجزاء العالم يتم تدهورها من حيث 
نطاقها وسالمتها، بالرغم من أنه مت إحراز تقدم هام في إبطاء 
معدل خسارة الغابات املدارية وأشجار املاجنروف )الشورى( في 
بعض املناطق. وُتظهر األراضي الرطبة املغمورة باملياه العذبة، 
والشعاب  املاحلة،  املياه  ومستنقعات  البحري،  اجلليد  وموائل 
املرجانية، واحلشائش البحرية، ومستعمرات احملار البحري كلها 

بوادَر تدهور خطير.

✤  جتزئة الغابات واألنهار وغيرها من النظم اإليكولوجية وتدهوُرها 
على نطاق واسع أيضًا أدى إلى نقص التنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية.

✤  التنوع الوراثي للمحاصيل واملواشي في النظم الزراعية يواصل 
التدهور.

✤  الضغوط الرئيسية اخلمسة الدافعة لنقص التنوع البيولوجي )تغّير 
الغازية،  الغريبة  واألنواع  والتلوث،  املفرط،  واالستغالل  املوئل، 

وتغير املناخ( هي إما ثابتة في شدتها أو تزداد حدتها.

البيولوجية  القدرة  تتجاوز  البشري  للجنس  اإليكولوجية  ✤  البصمة 
لكوكب األرض بهامش أوسع مما كان عليه وقت االتفاق على هدف 

التنوع البيولوجي لعام 2010.

إن نقَص التنوع البيولوجي مسألٌةٌٌ تثير قلقًاًً عميقًا بسبب محتواها	 
ذلك أن التنّوَع البيولوجي َيدُعُم أيضًا عمَل النظم اإليكولوجية التي 
توّفر نطاقًا واسعًا من اخلدمات للمجتمعات البشرية	 ولذلك فإن 
إلى رفاهية  بالنسبة  التنوع عواقَب خطيرًة  الستمرار نقص هذا 

البشرية احلالي وفي املستقبل	 وتوفير األغذية واألنسجة واألدوية 
من  واحلمايُة  امللّوثات،  وترشيح  احملاصيل،  وتلقيُح  العذبة،  واملياه 
النظم  هذه  تقّدمها  التي  اخلدمات  بني  من  هي  الطبيعية  الكوارث 
اإليكولوجية املهّددُة بخطر التدهور والتغّيرات في التنوع البيولوجي. 
والفرص  والدينية،  الروحية  القَيم  مثل  الثقافيَة  اخلدمات  أن  كما 

للمعرفة وللتعليم، والقيم الترويحية واجلمالية آخذٌة في التدهور.

وقد ساعد وجود هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 في حفز 
املزيد  إقامة  مثل  البيولوجي،  التنوع  لضمان  هامة  إجراءات 
الساحلية  املياه  وفي  اليابسة  )على  الطبيعية  احملميات  من 
بعض  ملعاجلة  ومبادرات  النادرة،  األنواع  وحفظ  والبحريه(، 
مثل  اإليكولوجية،  النظم  في  الواقع  للضرر  املباشرة  األسباب 
اآلن  بلداً   170 لدى  ويوجد  الغريبة	  األنواع  وغزوات  التلوث 
وعلى  البيولوجي	  للتنوع  وطنية  عمل  وخطط  استراتيجيات 
الصعيد الدولي ُحشدت املوارُد املالية ومّت إحراز تقدم في وضع 

آليات لبحوث التنوع البيولوجي ورصده وتقييمه العلمي	 

نتائج  البيولوجي  للتنّوع  دعمًا  اتخذت  عديدة  إلجراءات  وكان 
هامة وقابلة للقياس في مناطق معّينة وفيما بني األنواع والنظم 
األموال  توافرت  إذا  بأّنه  يوحي  وهذا  املستهدفة	  اإليكولوجية 
الكافية واإلرادة السياسية، تواجدت األدوات إلحداث خفض على 
املثال،  سبيل  وعلى  البيولوجي	  التنّوع  نقص  في  أوسع  نطاق 
األحراج  إزالة  من  احلد  إلى  ترمي  حديثة  حكوميًة  سياسات  تبع 
املدارية.  البلدان  بعض  في  الغابات  نقض  معدالت  في  إنخفاٌض 
الغازية  الغريبة  األنواع  مكافحة  إلى  الرامية  التدابيُر  وساعدت 
عددًا من األنواع في االنتقال إلى فئة أدنى في سلّم التعّرض خلطر 
اإلنقراض. وُقّدر أّن ما ال يقل عن 31 نوعًا من الطيور ) من بني 
9800 نوع( كانت ستنقرض في القرن املاضي، لوال وجود تدابير 

احلفظ )الصون( واحلماية.    

ُيتَخذ  لم  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  تنفيذ  على  العمل  أن  على 
التنوُع  لها  يتعرض  التي  الضغوط  ملعاجلة  يكفي  نطاق  على 
البيولوجي في معظم األماكن	 ولم يكن هناك دمج كاف لقضايا 
والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  في  البيولوجي  التنوع 
التنوع  نقص  في  املتأّصلة  للدوافع  التصّدي  يتم  ولم  األوسع، 
تعزيز  إلى  الرامية  اإلجراءات  وال تتلقى  كبير	  بقدر  البيولوجي 
ضئيل  جزء  سوى  املستدام  واستخدامه  البيولوجي  التنوع  حفظ 
البنية  تطوير  تعزيز  إلى  الرامية  باألنشطة  مقارنًة  التمويل  من 
التحتية والتطور الصناعي. وعالوة على ذلك فإن اعتبارات التنوع 
البيولوجي كثيرًا ما يتم جتاهلها عندما ُتصّمم أعماُلُ التطوير هذه، 
وتضاع فرٌص سنحت للتخطيط بطرق من شأنها أن ُتقلّل إلى أدنى 
البيولوجي.  التنوع  التأثيرات السلبية غير الضرورية على  حّد من 
كما أن اإلجراءات الرامية إلى معاجلة الدوافع املتأصلة في نقص 
التنوع البيولوجي، مبا فيها الضغوط الدميوغرافية، واالقتصادية، 
والثقافية، بطرق مفيدة،  السياسية،  والتكنولوجية، واالجتماعية - 

كانت محدودًة أيضًا.

استمراَر مستويات عالية من  املستقبل  افتراضات  وتتوّقع معظم 
االنقراض وفقدان املوائل طيلة هذا القرن، مع ما يرافق ذلك من 

انهيار بعض خدمات النظم اإليكولوجية الهامة للرفاهية البشرية	 

9   |   االتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلصدار الثالث



وعلى سبيل املثال: 
✤  سوف يستمر ازالة الغابات املدارية من أجل زراعة احملاصيل 

وإيجاد املراعي والحتمال إنتاج الوقود احليوى.

✤  سوف يسبب تغير املناخ، وإدخاُل أنواع جديدة غازية، والتلّوث، 
وتشييد السدود املزيدًا من الضغط على التنوع البيولوجي في 

املياه العذبة واخلدمات التي يدعمها هذا التنّوع.

بالنظم  ✤  سوف يستمر اإلفراط في صيد األسماك في اإلضرار 
مما  السمكية،  املخزونات  انهيار  ويسبب  البحرية  اإليكولوجية 

يؤدي إلى فشل مصائد األسماك.

وقد تؤدي التغييرات في وفرة األنواع وتوزيعها إلى عواقب وخيمة 
بالنسبة إلى املجتمعات البشرية	 ومن املتوقع أن حتدث نقلة جذرية 
في التوزيع اجلغرافي لألنواع وألشكال الغطاء اخلضري بسبب 
تغير املناخ، مع حترك نطاقاتها من مئات إلى آالف الكيلومترات 
صوَب القطبني بحلول نهاية القرن احلادي والعشرين	 ومن شأن 
هجرة األنواع البحرية إلى مياه أبرد أن جتعل احمليطات املداريَة 
تدريجيًا  موتًا  واملعتدلة  الشمالية  الغاباُت  تواجه  بينما  تنوعّا،  أقّل 
واسع النطاق في الطرف اجلنوبي من نطاقاتها احلالية، مع تأثيرات 
الترفيه  وفرص  املجتناة،  األخشاب  األسماك،وكميات  مصائد  على 

واخلدمات األخرى. 

التنوع  في  كبير  نقص  حدوث  خطر  من  مرتفعة  درجة  وهناك 
النظم  خدمات  من  واسع  نطاق  في  تدهور  يرافقه  البيولوجي 
اإليكولوجية إذا جرى دفع النظم اإليكولوجية إلى ما يتجاوز عتبات 
أو نقاط جتاوز حاسمة معينة	 وسوف يواجه الفقراء التأثيرات املبكرة 
واألشد ملثل هذه التغييرات مع أن كل املجتمعات واملناطق سوف 

تعاني في نهاية األمر	 

وأمثلة ذلك تشمل:

إزالة  بني  التفاعل  بسبب  تشهد،  أن  ميكن  األمازون  ✤  غابات 
النطاق  واسع  تدريجيًا  موتًا  املناخ،  وتغير  واحلرائق  األحراج 
مستمرة  دائرة  في  الغابات  من  أجزاء  دخول  مع  أطرافها  في 
إلى حتولها  يؤدي  الشديد مما  واجلفاف  املتكررة  احلرائق  من 

إلى ما يشبه الغطاء النباتى للسافانا. ورغم وجود قدر كبير من 
الشكوك املرتبطة بهذه االفتراضات، فإنه من املعروف أن حدوث 
مثل هذا املوت التدريجي يصبح أكثر احتمااًل إذا جتاوزت إزالة 
17 في  فوق  حاليًا  )هي  املائة  في   30 إلى   20 نسبة  األحراج 
املائة في غابات األمازون البرازيلية(. ومن شأن هذا أن يؤدي 
مما  اإلقليمي  الصعيد  على  األمطار  هطول  في  انخفاض  إلى 
عن  عاملية  تأثيرات  أيضًا  وستحدث  الزراعي.  باإلنتاج  يضر 
طريق ازدياد االنبعاثات الكربونية ونقص التنوع البيولوجي على 

نطاق واسع. 

الزراعية ومن  والنترات من األسمدة  الفوسفات  ✤  تراكم مركبات 
العذبة  املياه  بحيرات  يحول  أن  ميكن  املجارى   مياه  نفايات 
إلى حالة من  الداخلية  للمياه  اإليكولوجية   النظم   وغيَرها من 
اإلنتشار الُطحلبي طويل األجل. وهذا ميكن أن يؤدي إلى تناقص 
الغذائي  األمن  إلى  بالنسبة  مع مضاعفات  األسماك  توافر  فى 
الفرص  في  خسارة  أيضًا  وستحدث  عديدة.  نامية  بلدان  في 
الترويحية، وفي الدخل من السياحة، وفي بعض احلاالت أخطاٌر 
صحية بالنسبة إلى البشر واحلياة احليوانية من تكاثر الطحالب 
املفرط  الناجت عن ظواهر اإلزدهار  النيتروجني  السامه. ويؤدي 
للطحالب في البيئات الساحلية إلى مزيد من املناطق امليتة بسبب 
كبرى  اقتصادية  ، مع خسائر  األكسجني  الى  الزائد  األحتياج 
إيرادات  وهبوط  األسماك  مصائد  إنتاجية  انخفاض  عن  تنتج 

السياحة.

✤  ن تأثيرات حتّمض احمليطات، وإرتفاع درجات حرارة مياه البحر، 
وغير ذلك من عوامل الضغوط البشرية ، يجعل النظم اإليكولوجية 
للشعاب املرجانية معّرضة لإلنهيار. وازدياد حتّمض املياه الذي 
يسببه ارتفاُع تركيز ثاني أكسيد الكربون في اجلو، تقلل من توافر 
الهياكل املرجانية. وهذه إضافة  لبناء  الكربونات املطلوبة  أيونات 
إلى تأثير إبيضاض املرجان في املياه الدافئة، وارتفاع مستويات 
وتراكم  التلوث، واإلفراط في صيد األسماك،  املغذيات من جراء 
الترسيبات الناجمه عن إزالة األحراج في املناطق الداخلية، وغير 
ذلك من الضغوط، يعّرض احللقات املرجانية على نطاق العالم بشكل 
متزايد النتشار الطحالب مع خسائر فادحة في التنوع البيولوجي 
ووظائف النظم اإليكولوجية، مما يهدد أسباب معيشة مئات املاليني 

من البشر وأمنهم الغذائي.
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وهناك عدٌد أكبر مما كان معروفًا في السابق من فرص معاجلة 
حتقيق  في  املساهمة  الوقت  نفس  وفي  البيولوجي  التنوع  أزمة 
أهداف اجتماعية أخرى	 وعلى سبيل املثال، حّددت التحليالُت التي 
آثار  من  التخفيف  فيها  يجري  افتراضات  الدراسة  لهذه  ُأجريت 
تغير املناخ وفي نفس الوقت احملافظة على النطاق احلالي للغابات 
والنظم اإليكولوجية الطبيعية األخرى بل وحتى التوسع بها )بتجنب 
خسارة موائل إضافية من جراء االستخدام الواسع النطاق ألشكال 
الوقود احليوى(. وتشمل الفرص األخرى ”جتديد احلياة البرية“ في 
األراضي الزراعية املهجورة في بعض املناطق، واستعادة أحواض 
األنهار وغير ذلك من النظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة األخرى 
وإزالة  الفيضانات،  على  والسيطرة  املياه،  إمدادات  زيادة  بغية 

امللوثات.

على  ُترّكز  جيدة  بصورة  األهداف  محددة  سياسات  وجود  ن 
أمر  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  واألنواع  املناطق  حساسية 
أساسي من أجل تفادي أخطر التأثيرات على البشر واملجتمعات	 
ومع أن إّتقاء املزيد من نقص التنوع البيولوجي بسبب اإلنسان 
أنه ميكن وقف  إال  القريب سيشكل حتديًا صعبًا،  املستقبل  في 
بعض  من  اجتاهه  عكس  وحتى  البيولوجي،بل  التنوع  نقص 
اجلوانب في املدى البعيد، إذا مت اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة 
وفعالة اآلن دعمًا لرؤيا متفق عليها لألجل البعيد	   وسوف جتني 
عناصره  واستخدام  البيولوجي  التنوع  حفظ  قبيل  من  إجراءات 
استخدامًا مستدامًا ثمارًا غنية - عن طريق توفير صحة أفضل، 
على  أكبر  وقدرة  الفقر،  من  أقل  وقدر  الغذائي،  األمن  من  ومزيد 

معاجلة التغيرات البيئية والتكيف معها.

وإليالء قدر أكبر من األولوية للتنوع البيولوجي أهمية مركزية بالنسبة 
إلى جناح التنمية وتدابير التخفيف من حدة الفقر	  ومن الواضح أن 
استمرار ”العمل كاملعتاد“ سوف يعّرض للخطر مستقبل كل املجتمعات 
البشرية، وباألخص املجتمعات االكثر فقرا التي تعتمد بصورة مباشرة 
على التنوع البيولوجي لسد نسبة عالية بصورة استثنائية من حاجاتها 
األساسية. وفي أحيان كثيرة يرتبط نقص التنوع البيولوجي بنقص التنوع 
الثقافي، وهذا له أثر سلبي شديد بصورة خاصة على مجتمعات السكان 

األصليني.

وال بد لراسمي السياسة من التصدي للتحديني املترابطني املاثلني 
أولوية  االثنني  مبنح  املناخ  وتغير  البيولوجي  التنوع  نقص  في 
متساوية وبتنسيق وثيق، إذا كان املراد جتّنب أشد تأثيرات كل 
منهما	 وخفض خسارة املزيد من النظم اإليكولوجية املخّزنة للكربون 
اخلث،  وأراضي  املاحلة،  املياه  ومستنقعات  املدارية،  الغابات  مثل 
سيكون خطوة حاسمة في احلد من تزايد غازات االحتباس احلراري 
في اجلو. وفي الوقت ذاته، فإن خفض الضغوط األخرى على النظم 
اإليكولوجية ميكن أن يزيد من سهولة تكيفها وجعلها أقّلّ ضعفًا أمام 
تأثيرات تغّير املناخ التي أصبح من غير املمكن جتنبها بالفعل، وان 
يسمح لها بأن تواصل توفير خدماتها لدعم أسباب معيشة الناس 

ومساعدتهم في التكّيف مع تغير املناخ.  

البيولوجي  للتنوع  أفضل  حماية  توفير  إلى  ُينظر  أن  وينبغي 
للمجتمع  املخاطر  جتنب  في  ومجديًا  حكيمًا  استثماراً  بوصفه 
العاملي	 ونتائج حدوث تغييرات مفاجئة في النظم اإليكولوجية على 
املنطقي  من  يجعل  إلى حد  البشري  األمن  على  تؤثر  واسع  نطاق 

من  متأكدين  نكن  لم  لو  حتى  حفزها،  خطر  من  احلد  على  العمل 
دقة إمكانية حدوثها. وقد ُحّدد تدهور النظم اإليكولوجية وما ينجم 
عنه من خسارة خدمات النظم اإليكولوجية بأنه واحد من املصادر 
تتسم  إيكولوجية  نظم  في  واالستثمار  الكوارث.  خلطر  الرئيسية 
ضغوط  وجه  في  الصمود  على  وقادرة  وبالتنوع  التكيف  بسهولة 
متعددة تتعرض لها، قد يكون أفضل سياسة تأمني ميكن إستنتاجها 

حتى اآلن.

أّما عدم اليقني العلمي الذي يحيط بالروابط الدقيقة بني التنوع 
البيولوجي والرفاء البشري، ووظائف النظم اإليكولوجية فينبغي 
أال ُيستخدم كعذر لالمتناع عن العمل	  وال يستطيع أي شخص أن 
يتكهن بدقة اقترابنًا من نقاط جتاوز النظم اإليكولوجية، وال مبقدار 
الضغوط اإلضافية التي قد تؤدي إلى إحداث هذه النقاط. غير أن 
ما هو معروف من األمثلة السابقة هو أنه مبجرد أن يتحول نظام 
املستحيل  أو من  الصعب  إلى حالة أخرى، سيكون من  إيكولوجي 
وأمناط  اإلقتصاديات  ظلّت  التي  السابقة  أوضاعه  إلى  إعادته 

اإلستيطان تعتمد عليها ألجيال وأجيال.

على  البيولوجي  التنوع  لنقص  لتصدي  الفعال  العمل  يعتمد 
غير  لدوافعه  أو  التدهور  ذلك  في  املتأّصلة  لألسباب  التصدي 

املباشرة	  
وسوف يعني هذا:

✤  قدرًا أكبر من الكفاءة في إستخدامات األراضي والطاقة واملياه 
العذبة واملوارد لتلبية الطلب املتزايد.

للتقليل  الضارة  اإلعانات  وجتّنَب  السوق،  حوافز  ✤  استخداَم 
إلى أدنى حّد من استخدام املوارد غير املستدامه واالستهالك 

املفرط.

✤  التخطيَط االستراتيجي في استخدام األراضي واملياه الداخلية 
البيولوجي  التنوع  وحفظ  التنمية  بني  للتوفيق  البحرية  واملوارد 
أن  ورغم  اإليكولوجية.  للنظم  املتعددة  اخلدمات  على  واحلفاظ 
بعض اإلجراءات قد تؤدي إلى تكاليف معتدلة أو إلى مقايضات، 
ضخمة  ستكون  البيولوجي  التنوع  إلى  بالنسبة  املكاسب  فإن 

باملقارنة.

عن  الناجمة  املنافع  تقاسم  منصف  نحو  على  يتم  أن  ✤  ضرورة 
به  املرتبطة  التقليدية  واملعارف  الوراثية  املوارد  استخدام 
والوصول إليها، على سبيل املثال عن طريق تطوير عقاقير جديدة 
ومواد جتميل، من البلدان والثقافات التي مت احلصول على تلك 

املوارد واملعارف منها.

✤  االتصاَل والتثقيَف والتوعية لضمان أن يفهم كل شخص، قدر 
أن  ميكن  التي  واخلطوات  البيولوجي  التنوع  قيمة  اإلمكان، 
التغيير في  التنوع مبا في ذلك عن طريق  ذلك  يتخذها حلماية 

االستهالك والسلوك الشخصى.

وتكاليف  البيولوجي  للتنوع  احلقيقية  الفوائد  جعل  من  بّد  وال 
وقد  واألسواق	  االقتصادية  النظم  داخل  تتجلى  إنخفاضه 
ُترتبط  التى  االقتصادية  القيم  وضعف  الضارة  اإلعانات  ساهمت 
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باخلدمات البالغة األهمية التي توفرها النظم االيكولوجية في نقص 
التنوع البيولوجي. وميكن، بل ويجب، تسخير األسواق عن طريق 
وتعزيز  ضمان  على  تعمل  حوافز  إليجاد  أخرى  وتدابير  التنظيم 
بنيتنا األساسية الطبيعية، بداًل من إستنزافها. وتوفر إعادة هيكلة 
فرصة  العاملي  االنكماش  أعقاب  في  املالية  والنظم  االقتصاديات 
وأقل  فعالية  أكثر  املبكر  العمل  وسيكون  التغييرات.  هذه  لتحقيق 

تكلفة من عدم العمل أو العمل املتأخر.

وتتطّلب احلاجة إجراءات عاجلة خلفض الدوافع املباشرة لنقص 
املمارسات  أفضل  تطبيق  يصبح  أن  وينبغي  البيولوجي	  التنوع 
في الزراعة، وفي اإلدارة املستدامة للغابات وفي مصائد األسماك 
التي تهدف  النهوج  ُتعزز  املستدامة ممارسة سياسية، وينبغي أن 
إلى االستفادة املثلى من اخلدمات املتعددة للنظم اإليكولوجية بداًل 
عديدة،  حاالت  وفي  حد.  أقصى  إلى  واحدة  خدمة  استغالل  من 
جتتمع دوافع متعددة لتسبب نقص التنوع البيولوجي وتدهور النظم 
اإليكولوجية. وفي بعض األحيان قد يكون من األكثر فعالية التركيز 
في  للتغييرات  استجابة  األكثر  الدوافع  خلفض  سريع  عمل  على 
السياسة. وسيخفف هذه الضغوط على التنوع البيولوجي ويحمي 
بينما  واملتوسط،  القصير  األجلني  في  البشرية  للمجتمعات  قيمته 
صعوبة.  األكثر  للدوافع  أجاًل  أطول  نطاق  على  التصدي  يجري 
وعلى سبيل املثال، فإن سهولة تكّيف الشعاب املرجانية - وقدرتها 
البحار  فى  والتحّمض  املرجان  البيضاض  والتكيف  الصمود  على 
تعزز عن طريق خفض اإلفراط في صيد  واحمليطات - ميكن أن 
األسماك والتلّوث واالضرار املادية البرية املصدر لهذة االنظمه.   

ويجب أن يستمر العمل املباشر حلفظ التنوع البيولوجي مستهدفًا 
األنواع والنظم اإليكولوجية الضعيفة وكذلك ذات القيمة الثقافية، 
إلى جانب خطوات صون اخلدمات الرئيسية للنظم اإليكولوجية، 
الفقراء	  إلى  بالنسبة  أهمية  لها  التي  اخلدمات  وبصورة خاصة 
باالنقراض،  املهددة  األنواع  حفظ  على  األنشطة  تركز  أن  وميكن 
وهي التي يجري جمعها ألغراض جتارية، أو األنواع ذات األهمية 
اإليكولوجية  للمجموعات  احلماية  ضمان  أيضًا  وينبغي  الثقافية. 
الوظيفية - أي مجموعات األنواع التي تؤدي بصورة جماعية أدوارًا 
ومكافحة  التلقيح،  مثل  اإليكولوجية  النظم  داخل  أساسية  معينة 

ازدياد أعداد أكالت العشب من جانب احليوانات املفترسة، وتدوير 
املغذيات وتشكيل التربة.

النظم  استعادة  إلى  حاجة  متزايدة  بصورة  تنشأ  وسوف 
اإليكولوجية األرضية والبحرية وفي املياه الداخلية من أجل إعادة 
إنشاء وظائف النظم اإليكولوجية وتوفير اخلدمات القّيمة	 وُيظهر 
معدالت  يوفر  اإليكولوجية  النظم  استعادة  أن  االقتصادي  التحليل 
عائدات اقتصادية جيدة. غير أن التنوع البيولوجي واخلدمات املرتبطة 
به من النظم اإليكولوجية املستعادة تظل في العادة دون مستويات 
النظم اإليكولوجية الطبيعية. وهذا يعزز احلجة القائلة بأنه من األفضل 
)بل وحتى من األجدى تكلفة( القيام، حيثما كان ذلك ممكنًا، بتجنب 

التدهور عن طريق احلفظ بدالً من االستعادة بعد حدوث الضرر. 

القطاعات،  كل  وفي  املستويات  جميع  على  ُتتخذ  أن  يجب 
وبصورة خاصة القطاعات االقتصادية الرئيسية، قرارات أفضل 
بالنسبة إلى التنوع البيولوجي، وللحكومات دور متكيني رئيسي 
تؤديه	 وميكن أن تكون البرامج أو التشريعات الوطنية ذات أهمية 
القاعدة  لدعم مبادرات فعالة شعبية  بيئة مالئمة  إيجاد  حرجة في 
تؤديها املجتمعات احمللية والسلطات احمللية أو األعمال التجارية. 
وهذا أيضًا يشمل متكني السكان األصليني واملجتمعات احمللية من 
بشأنه،  القرارات  واتخاذ  البيولوجي  التنوع  إدارة  مسؤولية  تسلّم 
ووضع نظم تكفل أن يتم بصورة منصفة تقاسم املنافع الناجمة عن 

احلصول على املوارد الوراثية واجلينيه.

التنوع  نقص  استمراَر  نعتبر  أن  اآلن  بعد  بوسعنا  َيُعد  ولم 
عن  منفصلًة  قضيًة  فيه  حتدث  التي  والتغييرات  البيولوجي 
الشواغل الرئيسية للمجتمع: وهي معاجلة الفقر، وحتسني صحة 
ورفاه وأمن سكاننا، والتعامل مع تغير املناخ. وكل من هذه األهداف 
النظم اإليكولوجية وكل منها  الراهنة في حالة  تقوضه االجتاهات 
سوف يتعزز بقوة إذا قّيمنا بشكل صحيح دور التنوع البيولوجي 
في دعم األولويات املشتركة للمجتمع الدولي. وسوف ينطوي حتقيق 
القرار في احلكومات،  البيولوجي في صنع  التنوع  على دمج  ذلك 
إلى  احمللي  الصعيد  من  األخرى،  واملؤسسات  اخلاص،  والقطاع 

الصعيد الدولي.
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سنة  العشرين  أو  العشر  خالل  سُتتخذ  التي  اإلجراءات  إن 
البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  املرسومة مبوجب  والوجهة  القادمة، 
سوف حتدد ما إذا كانت األوضاع البيئية املستقرة نسبيًا التي 
املاضية  سنة   10  000 طيلة  البشرية  احلضارة  عليها  اعتمدت 
سوف تستمر إلى ما بعد هذا القرن	 وإذا لم نغتنم هذه الفرصة، 
فإن العديد من النظم اإليكولوجية املوجودة على الكرة األرضية 
سوف تتحول إلى حاالت جديدة لم يسبق لها مثيل تكون فيها 
الراهنة واملقبلة موضع درجة  قدرتها على سّد حاجات األجيال 

عالية من الشك	
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مقدمة



تعرض هذه الدراسة بعض اخليارات شديدة الوضوح 
للمجتمعات البشرية� فمن جهة هي حتذر من أن تنوع 

الكائنات احلية على وجه الكرة األرضية سوف يظل يتردى 
نتيجة األنشطة البشرية� وال تُظهر الضغوط التي تدفع 

نقص التنوع البيولوجي بوادرَ تُذكر على أنها تخف بل إنها 
في بعض احلاالت تتصاعد� وعواقب االجتاهات الراهنة أسوأ 
بكثير مما كنا نظن في السابق وتُلقي ظالالً من الشك على 

استمرار توفير خدمات النظم اإليكولوجية ذات األهمية 
احليوية� وسوف يعاني الفقراء بصورة غير تناسبية من 

التغييرات املفجعة احملتملة في النظم اإليكولوجية في 
العقود القادمة، غير أن كل اجملتمعات ستكون اخلاسرة في 

نهاية املطاف�

ومن الناحية األخرى، حتمل لنا هذه الدراسة رسالة أمل. ذلك أن 
اخليارات للتصدي لألزمة أوسع مما كان واضحًا في الدراسات 
السابقة. وسوف ُيؤتي العمُل املتسم بالتصميم على حفظ التنوع 
البيولوجي واستغالله بصورة مستدامة ثماَره الغنية. فهو سيفيد 

الناس بطرق عديدة - من خالل حتسني الصحة، وتوفير مزيد 
من األمن الغذائي، واحلّد من الفقر. كما أنه سيضمن تنوع 

الطبيعة، وهذا هدف له ما يبرره وفقًا لطائفة من املعتقدات ومن 
القوانني األخالقية. وسوف يساعد أيضًا في إبطاء تغير املناخ عن 
طريق متكني النظم اإليكولوجية من امتصاص املزيد من الكربون 
وتخزينه؛ كما سيساعد البشر على التكّيف لتغّير املناخ بإضافة 

سهولة التكيف إلى النظم اإليكولوجية وجعلها أقل ضعفًا.

إّن إتخاذ إجراءات لكفالة حفظ وإنعاش النظم اإليكولوجية العاملة 
بصورة جيدة واملدعومة بالتنوع البيولوجي، التي توفر الهياكل 

األساسية الطبيعية للمجتمعات البشرية، ميكن أن تعطي مكاسب 
اقتصادية مبا قيمته آالف باليني الدوالرات كل عام. وتوحي أحدث 

التطورات العلمية بصورة أقوى من أي وقت مضى بأن اإلدارة 
األفضل للتنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه املستدام تشكل 

استثمارًا حكيمًا فّعال التكلفة في األمن االجتماعي واالقتصادي 
وفي خفض املخاطر بالنسبة إلى املجتمع العاملي.

وتظهر هذه الدراسة أن اجلهود املبذولة حتى تاريخه لم تكن كافية 
إلحداث خفض هام في معدل نقص التنّوع البيولوجي وحتلّل 

أسباب ذلك، مقّيمًة اإلحتمال بان تسفر اإلجتاهات واملمارسات 
احلالية عن تغييرات طويلة األجل أو ال ميكن عكس إجتاهها في 

النظم اإليكولوجية، مستنتجة أّن اإلستجابات املتضافرة واحملددة 
الهدف، املقترنة بإجراءات مطبقة على املستويات املالئمة للتصدي 

لكل من الضغوط املباشرة على التنوع البيولوجي واألسباب 
املتأصلة فيها ميكن في األجل الطويل أن توقف إستمرار التدهور 

في تنوع احلياة على كوكب األرض، بل وأن تعكس اجتاهه.

إن اإلجراءات التي سُتتخذ على مدى العقدين التاليني سوف 
حتدد ما إذا كانت األوضاع البيئية املستقرة نسبيًا والتي 

اعتمدت عليها احلضارة البشرية طيلة 10 000 سنة املاضية 
سوف تستمر إلى ما بعد هذا القرن	 وإذا فشلنا في اغتنام 

هذه الفرصة فإن العديد من النظم اإليكولوجية على وجه الكرة 
األرضية سوف تتحول إلى حاالت جديدة لم يسبق لها مثيل 
تكون فيها قدرتها على توفير حاجات األجيال احلالية واملقبلة 

موضع درجة عالية من الشك	

إلطار 1: التنوع البيولوجي، واتفاقية التنوع البيولوجي وهدف عام 2010

تعرف وثيقة اتفاقية التنوع البيولوجي عبارة التنوع البيولوجي أو ”التنوع احليوى“ بأنه ”التباين فيما بني الكائنات احلية من كل املصادر مبا في 
ذلك جملة أمور بينها النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية واملائية األخرى واملجتمعات اإليكولوجية التي تكون هذه النظم جزءًا منها، وهذا يشمل 

التنوع داخل األنواع وفيما بينها وتنوع النظم اإليكولوجية “. وهذا هو التعريف املستخدم ملصطلح التنوع البيولوجي في كل هذه الوثيقة.

واتفاقية التنوع البيولوجي هي واحدة من ”اتفاقيات ريو“ الثالث، التي أقرها مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية واملعروف أيضًا باسم 
قمة األرض، الذي ُعقد في ريو دي جانيرو في عام 1992. وقد بدأ سريان االتفاقية في نهاية عام 1993 باألهداف التالية:

“”حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام املستدام لعناصره، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناجمة عن استغالل املوارد الوراثية، مبا في 
ذلك عن طريق الوصول املالئم إلى املوارد الوراثية وعن طريق النقل املالئم للتكنولوجيات ذات الصلة، مع مراعاة كل احلقوق على هذه املوارد 

والتكنولوجيات وعن طريق التمويل املالئم“.

وهناك حاليًا 193 طرفًا في االتفاقية )192 بلدًا واالحتاد األوروبي(. وفي نيسان/ أبريل عام 2002، التزمت األطراف في االتفاقية بأن حتقق 
بحلول عام 2010 خفضًا هامًا في املعدل احلالي لنقص التنوع البيولوجي على األصعدة العامليه واإلقليمية والوطنية كمساهمة منها في التخفيف 

من حدة الفقر لصالح كل أشكال احلياة على األرض. وهذا الهدف الذي أيدته فيما بعد القمة العاملية للتنمية املستدامة )قمة ”ريو + 10“( في 
جوهانسبرغ عام 2002 واجلمعية العامة لألمم املتحدة. وقد ُأدمج أيضًا بوصفه هدفًا جديدًا في إطار واحد من األهداف اإلمنائية لأللفية - كفالة 

االستدامة البيئية. ولذلك فإن هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 هو التزام من جميع احلكومات، مبا فيها تلك التي ليست أطرافًا في اتفاقية 
التنوع البيولوجي.
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التنوع البيولوجي
في عام 2010



لم يتم الوفاء بهدف التنوع البيولوجي لعام 2010 على 
الصعيد العاملي� وال ميكن القول بصورة قاطعة بأن أياً من 

الـواحد والعشرين هدفاً فرعياً التي ترافق الهدف العام وهو 
خفض معدل نقص التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 

قد حتقق على الصعيد العاملي، بالرغم من أن بعضاً منها 
قد حتقق جزئياً أو على الصعيد احمللي� ورغم حدوث زيادة 

في جهود احلفظ، ال تزال حالة التنوع البيولوجي تتدهور، 
وفقاً ملعظم املؤشرات، ألن الضغوط على التنوع البيولوجي 

مستمرة إلى حد بعيد في االزدياد� وال توجد أية بادرة تدل 
على حدوث انخفاض هام في معدل التدهور في التنوع 

البيولوجي، وال على حدوث انخفاض هام في الضغوط عليه� 
غير أن االجتاهات السلبية قد تباطأت أو أمكن عكسها في 

بعض النظم اإليكولوجية� وهناك عدة بوادر تشير إلى أن 
الردود على نقص التنوع البيولوجي تزداد وتتحسن، بالرغم 

من أنها لم تصل بعد إلى درجة تكفي للتأثير على االجتاهات 
السلبية العامة في حالة التنوع البيولوجي أو الضغوط 

عليه� 

وعندما اتفقت احلكومات على هدف 2010 إلحداث خفض هام 
في معدل نقص التنوع البيولوجي ]انظر اإلطار 1[، فقد مت تنفيذ 

عدد من األدوات داخل إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات 
األخرى للمساعدة في تركيز العمل صوب حتقيق الهدف، ورصد 
التقدم احملرز باجتاه بلوغه، وبالتالي حتديد ما إذا كان قد حتقق 
في الواقع. وُحدد واحد وعشرون هدفًا فرعيًا لبلوغها بحلول عام 

2010 صوب حتقيق أحد عشر هدفًا رئيسيًا متصاًل بالتنوع 
البيولوجي. 

ورغم أنه ال ميكن القطع بأنه مت بلوغ أي من األهداف الفرعية هذه 
على الصعيد العاملي، فإن بعضًا منها قد حتقق جزئيًا أو على نطاق 
إقليمي أو وطني ]انظر اجلدول 1[. والواقع أّن هدف 2010 للتنوع 

البيولوجي قد ألهم العمل على مستويات عديدة. ولدى 170 بلدًا اآلن 
إستراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي [انظر اإلطار 
2]. وقد مت التوسع في املناطق احملمية عددًا ونطاقًا، على اليابسة 

وفي املياه الساحلية. ويطبق تقييم األثر البيئي بصورة أوسع نطاقًا 
إذ أبلغت معظم البلدان أّن لديها بعض التدابير الستخدامه.

وتضطلع معظم البلدان بأنشطة تتعلق باإلتصال والتثقيف والتوعية 
العامة وبرصد التنوع البيولوجي، وببحوثه ووضع قواعد بياناته. 

وعلى الصعيد الدولي، مت حشد املوارد املالية وُأحرز تقدم في وضع 
آليات لبحوث التنوع البيولوجي ورصده وتقييمه العلمي.

نظرة عامة

املرتع الوطني في جبال تورنغات 
في كندا، الذي تقوم البرادور 
بإدارته باملشاركة مع األنويت 

في نانوفيك، هو املرتع الوطني 
الثاني واألربعني املنشئ في كندا. 

ويقع املرتع في اجلزء الشمالي 
من البرادور ويغطي حوالي 

9,700 كيلومترا مربعا من النظم 
اإليكولوجية في القطب الشمالي.



لجدول 1 - حالة األهداف الفرعية المتفق عليها لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 2010�

Table 1: Status of agreed subsidiary targets to 2010 biodiversity target

الغرض 1: تعزيز حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية واملوائل واجملموعات احليويه

الغرض 3: تعزيز حفظ التنوع الوراثي (اجليني)

الغرض 4: تعزيز االستخدام واالستهالك املستدامني

الغرض 5: الضغوط الناجمة عن خسارة املوائل، وتغير استخدام األراضي وتدهورها، واالستخدام غير املستدام للمياه

الغرض 6: السيطرة على التهديدات من األنواع الغريبة الغازية

الغرض 2: تعزيز حفظ تنوع األنواع 

1-1: حفظ ما ال يقل عن %10 من كل 
املناطق اإلقليمية اإليكولوجية في 

العالم حفظاً فعاالً

لم يتحقق على نطاق عاملي نظرًا إلى أن أنواعًا عديدة تواصل التدهور في الوفرة وفي التوزع. غير أّن بعض اجلهود أسفرت عن إستعادة 
أنواع مستهدفة. 

لم يتحقق على نطاق عاملي، ولكن أكثر من نصف املناطق اإلقليمية اإليكولوجية األرضية تستوفي هدف %10. إال أن فعالية اإلدارة متدنية 
في بعض املناطق احملمية. وتفتقر النظم البحرية ونظم املياه الداخلية إلى احلماية، مع أنها آخذة في التزايد

لم يتحقق على نطاق عاملي. وقد ازداد االستهالك غير املستدام وما زال يشكل سببًا رئيسيًا من أسباب نقص التنوع البيولوجي.

املعلومات عن التنوع الوراثي (اجليني) مجزأة. وقد ُأحرز بعض التقدم نحو صون التنوع الوراثي للمحاصيل عن طريق إجراءات خارج 
املوقع، غير أنه ما زال يجري تبسيط النظم الزراعية. ومع أن التأكد من التنوع الوراثي ألنواع احلياة البرية أكثر صعوبة، فإن ما يعرضه 
هذا التقرير من التدهور العام في التنوع البيولوجي يوحي بقوة بأن التنوع الوراثي ال يجري احملافظة عليه. ومع أن املوارد الوراثية في 

املوقع واملعارف التقليدية تتمتع باحلماية عن طريق بعض املشاريع، إال أنها تواصل التدهور بصورة عامة.

لم يتحقق على نطاق عاملي ولكن تقدمًا ُأحرز بالنسبة إلى بعض مكونات التنوع البيولوجي مثل الغابات وبعض مصائد األسماك. واالستخدام 
العاملي املستدام ليس مسؤوًال عن حصة كبيرة من إجمالي املنتجات ومناطق اإلنتاج.

لم يتحقق على نطاق عاملي نظرًا إلى أن العديد من املناطق اإلقليمية احلساسة بالنسبة إلى التنوع البيولوجي تواصل التدهور، ولكن بعض 
التقدم ُأحرز في خفض معدل النقص في بعض املناطق.

لم يتحقق على نطاق عاملي ألن دخول األنواع الغريبة الغازية مستمر في الزيادة نتيجة املزيد من حركة النقل والتجارة والسياحة. ولكّن العمل 
الوطني املتصل االتفاقات الدولية بشأن حماية النباتات ومياه غواطس السفن خفضت بصورة فّعالة الغزوات اجلديدة في بعض البلدان 

والنظم االبكولوجية

لم يتحقق على نطاق عاملي بالرغم من أن بعض خطط اإلدارة موجودة. ومعظم البلدان تفتقر إلى برامج إدارة فعالة.

لم يتحقق على نطاق عاملي. وتواصل أنواع النباتات واحليوانات البرية التدهور نتيجة التجارة الدولية، ولكن بعض حاالت النجاح حتققت 
بصورة خاصة عن طريق تنفيذ اتفاقية االجتار الدولي في أنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض (اتفاقية سايتس).

لم يتحقق على نطاق عاملي ولكن نسبة متزايدة من املواقع ذات األهمية حلفظ الطيور، واملواقع التي حتتوي على ما تبقى من أصناف أي 
نوع من األصناف املهددة، التي جتري حمايتها.

لم يتحقق على نطاق عاملي ألن األنواع تتعرض بوجه عام خلطر االنقراض بصورة متزايدة. بيج أّن بعض األنواع نقلت إلى فئة خطر أدنى 
نتيجة اإلجراءات املتخذة.

1-3: صون التنوع الوراثي (اجليني) للمحاصيل، 
واملواشي، وملا يتم جنيه من أنواع األشجار واألسماك 
واحلياة البرية، وغير ذلك من األنواع القيّمة، واحلفاظ 

على ما يرتبط بذلك من معارف أصلية ومحلية.

1-4: املنتجات املستندة إلى التنوع البيولوجي 
مأخوذة من مصادر تدار بصورة مستدامة، ومناطق 

اإلنتاج تدار وفقاً لصون التنوع البيولوجي

1-5: انخفاض معدل خسارة 
املوائل الطبيعية وتدهورها

1-6: حتقيق السيطرة على الدروب 
التي متر منها األنواع الغريبة 

الغازية الرئيسية احملتملة

2-6: وضع خطط إلدارة األنواع الغازية 
الرئيسية التي تهدد النظم اإليكولوجية أو 

املوائل أو األنواع

2-4: خفض االستهالك غير املستدام للموارد 
البيولوجية أو الذي له تأثير على التنوع 

البيولوجي

3-4: عدم تعريض التجارة الدولية ألي 
من أنواع النباتات واحليوانات البرية 

للخطر.

2-1: حماية املناطق ذات األهمية اخلاصة 
بالنسبة إلى التنوع البيولوجي

مجموعات  أنواع  أصناف  استعادة   :2-1
تصنيفية مختارة أو احلفاظ عليها أو احلد من 

تناقصها

ن حالة األنواع  2-2: حتسّ
املعرضة خلطر االنقراض

الغرض 7: التصدي للتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي من تغير املناخ والتلوث

الغرض 1: تعزيز حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية واملوائل واجملموعات احليويه

الغرض 8: احملافظة على قدرة النظم اإليكولوجية على توفير السلع واخلدمات ودعم أسباب املعيشة

الغرض10: كفالة التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناجمة عن استخدام املوارد الوراثية

نت القدرة املالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية الغرض 11: أن تكون األطراف قد حسّ

الغرض 9: احملافظة على التنوع االجتماعي - الثقافي جملتمعات السكان األصليني واحملليني

لم يتحقق على نطاق عاملي، نظرًا إلى أن اإلجراءات خلفض الضغوط كان محدودًا وبالتالي احملافظة على مرونة التنوع 
البيولوجي وزيادتها في مواجهة تغير املناخ. . ولكن انشاء ممرات في بعض املناطق ميكن أن يساعد األصناف على املهاجرة 

والتأقلم في ظروف مناخية جديدة.

1-7: احملافظة على مرونة مكونات التنوع البيولوجي وقدرتها 
على التكيف لتغير املناخ وزيادتهما.

النظم  بعض  انتعاش  عن  أسفرت  البيولوجي،  التنوع  على  التلوث  تأثيرات  خلفض  تدابير  اُتخذت  وقد  مختلطة.  نتائج 
اإليكولوجية التي كانت في السابق متدهورة إلى حد كبير. غير أن العديد من املناطق التي كانت محتفظة في السابق بحالتها 

األصلية أخذت تتدهور. وال يزال ترسب النيتروجني يشكل تهديدا رئيسيا للتنوع البيولوجي في مناطق إقليمية عديدة.

2-7: خفض التلوث وتأثيراته على التنوع 
البيولوجي

لم يتحقق على نطاق عاملي، نظرًا إلى استمرار الضغوط على النظم اإليكولوجية، وفي بعض احلاالت تصاعدها. غير أّن 
بعض اإلجراءات اتخذت لكفالة توفير خدمات هذه النظم.

1-8: حتقيق احملافظة على قدرة النظم 
اإليكولوجية على توفير السلع واخلدمات.

لم يتحقق على نطاق عاملي، ولكنه مت وضع عدد متزايد من اتفاقات نقل املواد مبوجب املعاهدة. 1-10: أن تكون كل عمليات نقل املوارد الوراثية متمشية مع 
اتفاقية التنوع البيولوجي، واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة، وغير ذلك من االتفاقيات املنطبقة.

لم يتحقق على نطاق عاملي. وهناك أمثلة قليلة للمنافع الناجمة عن االستغالل التجاري وغيره للموارد الوراثية التي يجري 
تقاسمها مع البلدان التي توفر مثل هذه املوارد. وميكن أن ُيعزى هذا جزئيًا إلى حقيقة أن نظام احلصول وتقاسم املنافع كان 
يجري وضعه اعتبارًا من عام 2002، عندما اعُتمد الهدف، وحتى عام 2010، وهو املوعد النهائي احملدد من قبل معاهدة التنوع 

البيولوجي للتوصل الى إتفاق نهائي حول هذا  املوضوع.

2-10: حتقيق تقاسم املنافع الناجمة عن االستغالل التجاري 
وغيره للموارد الوراثية مع البلدان التي توفر هذه املوارد.

اإلمنائية  املساعدة  في  متواضعة  زيادات  فقد حدثت  املوارد  إلى  االفتقار  استمرار  ورغم  عاملي.  نطاق  على  يتحقق  لم 
الرسمية املتصلة بالتنوع البيولوجي.

1-11: حتويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى البلدان النامية 
األطراف إلتاحة التنفيذ الفعال اللتزاماتها مبوجب االتفاقية، 

وفقاً للمادة 20

لم يتحقق على نطاق عاملي. ومن الواضح من تقارير البلدان أن بعض البلدان النامية لديها آليات وبرامج لنقل التكنولوجيا. 
على أنه من الواضح أيضًا أن احلصول احملدود على التكنولوجيا هو عقبة في سبيل تنفيذ االتفاقية وبلوغ هدف 2010 للتنوع 

البيولوجي في العديد من البلدان النامية.

2-11: نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية األطراف 
للسماح بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها مبوجب االتفاقية، 

وفقاً للفقرة 4 من مادتها 20

لم تتحقق على نطاق عاملي، نظرًا إلى أن العديد من املوارد البيولوجية التي تدعم أسباب املعيشة، مثل األسماك والثدييات 
والطيور والبرمائيات والنباتات الطبية، آخذة في التدهور مما يؤثر بصورة خاصة على فقراء العالم.

2-8: حتقيق احملافظة على املوارد البيولوجية التي تدعم 
أسباب املعيشة املستدامة، واألمن الغذائي والعناية 

الصحية على الصعيد احمللي، وخاصة للفقراء.

لم يتحقق على نطاق عاملي، ألن االنهيار الطويل األجل في املعارف واحلقوق التقليدية مستمر رغم اإلجراءات التي اُتخذت 
حلمايتها في بعض املناطق.

1-9: حماية املعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية 

لم يتحقق على نطاق عاملي ولكن عددًا متزايدًا من نظم اإلدارة املشتركة واملناطق املشمولة بحماية أهلية القاعدة قد 
ُأنشئت، مع توفير حماية أكبر حلقوق مجتمعات السكان األصليني واحملليني.

2-9: حماية حقوق مجتمعات السكان األصليني واحملليني 
في معارفهم وابتكاراتهم وممارساتهم التقليدية، مبا في 

ذلك حقوقهم في تقاسم املنافع

غير منجز عامليا ولكن غير منجز عامليا
بعض التقدم محرز

غير منجز عامليا ولكن 
مع تقدم كبير محرز
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Table 1: Status of agreed subsidiary targets to 2010 biodiversity target

الغرض 1: تعزيز حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية واملوائل واجملموعات احليويه

الغرض 3: تعزيز حفظ التنوع الوراثي (اجليني)

الغرض 4: تعزيز االستخدام واالستهالك املستدامني

الغرض 5: الضغوط الناجمة عن خسارة املوائل، وتغير استخدام األراضي وتدهورها، واالستخدام غير املستدام للمياه

الغرض 6: السيطرة على التهديدات من األنواع الغريبة الغازية

الغرض 2: تعزيز حفظ تنوع األنواع 

1-1: حفظ ما ال يقل عن %10 من كل 
املناطق اإلقليمية اإليكولوجية في 

العالم حفظاً فعاالً

لم يتحقق على نطاق عاملي نظرًا إلى أن أنواعًا عديدة تواصل التدهور في الوفرة وفي التوزع. غير أّن بعض اجلهود أسفرت عن إستعادة 
أنواع مستهدفة. 

لم يتحقق على نطاق عاملي، ولكن أكثر من نصف املناطق اإلقليمية اإليكولوجية األرضية تستوفي هدف %10. إال أن فعالية اإلدارة متدنية 
في بعض املناطق احملمية. وتفتقر النظم البحرية ونظم املياه الداخلية إلى احلماية، مع أنها آخذة في التزايد

لم يتحقق على نطاق عاملي. وقد ازداد االستهالك غير املستدام وما زال يشكل سببًا رئيسيًا من أسباب نقص التنوع البيولوجي.

املعلومات عن التنوع الوراثي (اجليني) مجزأة. وقد ُأحرز بعض التقدم نحو صون التنوع الوراثي للمحاصيل عن طريق إجراءات خارج 
املوقع، غير أنه ما زال يجري تبسيط النظم الزراعية. ومع أن التأكد من التنوع الوراثي ألنواع احلياة البرية أكثر صعوبة، فإن ما يعرضه 
هذا التقرير من التدهور العام في التنوع البيولوجي يوحي بقوة بأن التنوع الوراثي ال يجري احملافظة عليه. ومع أن املوارد الوراثية في 

املوقع واملعارف التقليدية تتمتع باحلماية عن طريق بعض املشاريع، إال أنها تواصل التدهور بصورة عامة.

لم يتحقق على نطاق عاملي ولكن تقدمًا ُأحرز بالنسبة إلى بعض مكونات التنوع البيولوجي مثل الغابات وبعض مصائد األسماك. واالستخدام 
العاملي املستدام ليس مسؤوًال عن حصة كبيرة من إجمالي املنتجات ومناطق اإلنتاج.

لم يتحقق على نطاق عاملي نظرًا إلى أن العديد من املناطق اإلقليمية احلساسة بالنسبة إلى التنوع البيولوجي تواصل التدهور، ولكن بعض 
التقدم ُأحرز في خفض معدل النقص في بعض املناطق.

لم يتحقق على نطاق عاملي ألن دخول األنواع الغريبة الغازية مستمر في الزيادة نتيجة املزيد من حركة النقل والتجارة والسياحة. ولكّن العمل 
الوطني املتصل االتفاقات الدولية بشأن حماية النباتات ومياه غواطس السفن خفضت بصورة فّعالة الغزوات اجلديدة في بعض البلدان 

والنظم االبكولوجية

لم يتحقق على نطاق عاملي بالرغم من أن بعض خطط اإلدارة موجودة. ومعظم البلدان تفتقر إلى برامج إدارة فعالة.

لم يتحقق على نطاق عاملي. وتواصل أنواع النباتات واحليوانات البرية التدهور نتيجة التجارة الدولية، ولكن بعض حاالت النجاح حتققت 
بصورة خاصة عن طريق تنفيذ اتفاقية االجتار الدولي في أنواع احليوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض (اتفاقية سايتس).

لم يتحقق على نطاق عاملي ولكن نسبة متزايدة من املواقع ذات األهمية حلفظ الطيور، واملواقع التي حتتوي على ما تبقى من أصناف أي 
نوع من األصناف املهددة، التي جتري حمايتها.

لم يتحقق على نطاق عاملي ألن األنواع تتعرض بوجه عام خلطر االنقراض بصورة متزايدة. بيج أّن بعض األنواع نقلت إلى فئة خطر أدنى 
نتيجة اإلجراءات املتخذة.

1-3: صون التنوع الوراثي (اجليني) للمحاصيل، 
واملواشي، وملا يتم جنيه من أنواع األشجار واألسماك 
واحلياة البرية، وغير ذلك من األنواع القيّمة، واحلفاظ 

على ما يرتبط بذلك من معارف أصلية ومحلية.

1-4: املنتجات املستندة إلى التنوع البيولوجي 
مأخوذة من مصادر تدار بصورة مستدامة، ومناطق 

اإلنتاج تدار وفقاً لصون التنوع البيولوجي

1-5: انخفاض معدل خسارة 
املوائل الطبيعية وتدهورها

1-6: حتقيق السيطرة على الدروب 
التي متر منها األنواع الغريبة 

الغازية الرئيسية احملتملة

2-6: وضع خطط إلدارة األنواع الغازية 
الرئيسية التي تهدد النظم اإليكولوجية أو 

املوائل أو األنواع

2-4: خفض االستهالك غير املستدام للموارد 
البيولوجية أو الذي له تأثير على التنوع 

البيولوجي

3-4: عدم تعريض التجارة الدولية ألي 
من أنواع النباتات واحليوانات البرية 

للخطر.

2-1: حماية املناطق ذات األهمية اخلاصة 
بالنسبة إلى التنوع البيولوجي

مجموعات  أنواع  أصناف  استعادة   :2-1
تصنيفية مختارة أو احلفاظ عليها أو احلد من 

تناقصها

ن حالة األنواع  2-2: حتسّ
املعرضة خلطر االنقراض

الغرض 7: التصدي للتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي من تغير املناخ والتلوث

الغرض 1: تعزيز حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية واملوائل واجملموعات احليويه

الغرض 8: احملافظة على قدرة النظم اإليكولوجية على توفير السلع واخلدمات ودعم أسباب املعيشة

الغرض10: كفالة التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناجمة عن استخدام املوارد الوراثية

نت القدرة املالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية الغرض 11: أن تكون األطراف قد حسّ

الغرض 9: احملافظة على التنوع االجتماعي - الثقافي جملتمعات السكان األصليني واحملليني

لم يتحقق على نطاق عاملي، نظرًا إلى أن اإلجراءات خلفض الضغوط كان محدودًا وبالتالي احملافظة على مرونة التنوع 
البيولوجي وزيادتها في مواجهة تغير املناخ. . ولكن انشاء ممرات في بعض املناطق ميكن أن يساعد األصناف على املهاجرة 

والتأقلم في ظروف مناخية جديدة.

1-7: احملافظة على مرونة مكونات التنوع البيولوجي وقدرتها 
على التكيف لتغير املناخ وزيادتهما.

النظم  بعض  انتعاش  عن  أسفرت  البيولوجي،  التنوع  على  التلوث  تأثيرات  خلفض  تدابير  اُتخذت  وقد  مختلطة.  نتائج 
اإليكولوجية التي كانت في السابق متدهورة إلى حد كبير. غير أن العديد من املناطق التي كانت محتفظة في السابق بحالتها 

األصلية أخذت تتدهور. وال يزال ترسب النيتروجني يشكل تهديدا رئيسيا للتنوع البيولوجي في مناطق إقليمية عديدة.

2-7: خفض التلوث وتأثيراته على التنوع 
البيولوجي

لم يتحقق على نطاق عاملي، نظرًا إلى استمرار الضغوط على النظم اإليكولوجية، وفي بعض احلاالت تصاعدها. غير أّن 
بعض اإلجراءات اتخذت لكفالة توفير خدمات هذه النظم.

1-8: حتقيق احملافظة على قدرة النظم 
اإليكولوجية على توفير السلع واخلدمات.

لم يتحقق على نطاق عاملي، ولكنه مت وضع عدد متزايد من اتفاقات نقل املواد مبوجب املعاهدة. 1-10: أن تكون كل عمليات نقل املوارد الوراثية متمشية مع 
اتفاقية التنوع البيولوجي، واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة، وغير ذلك من االتفاقيات املنطبقة.

لم يتحقق على نطاق عاملي. وهناك أمثلة قليلة للمنافع الناجمة عن االستغالل التجاري وغيره للموارد الوراثية التي يجري 
تقاسمها مع البلدان التي توفر مثل هذه املوارد. وميكن أن ُيعزى هذا جزئيًا إلى حقيقة أن نظام احلصول وتقاسم املنافع كان 
يجري وضعه اعتبارًا من عام 2002، عندما اعُتمد الهدف، وحتى عام 2010، وهو املوعد النهائي احملدد من قبل معاهدة التنوع 

البيولوجي للتوصل الى إتفاق نهائي حول هذا  املوضوع.

2-10: حتقيق تقاسم املنافع الناجمة عن االستغالل التجاري 
وغيره للموارد الوراثية مع البلدان التي توفر هذه املوارد.

اإلمنائية  املساعدة  في  متواضعة  زيادات  فقد حدثت  املوارد  إلى  االفتقار  استمرار  ورغم  عاملي.  نطاق  على  يتحقق  لم 
الرسمية املتصلة بالتنوع البيولوجي.

1-11: حتويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى البلدان النامية 
األطراف إلتاحة التنفيذ الفعال اللتزاماتها مبوجب االتفاقية، 

وفقاً للمادة 20

لم يتحقق على نطاق عاملي. ومن الواضح من تقارير البلدان أن بعض البلدان النامية لديها آليات وبرامج لنقل التكنولوجيا. 
على أنه من الواضح أيضًا أن احلصول احملدود على التكنولوجيا هو عقبة في سبيل تنفيذ االتفاقية وبلوغ هدف 2010 للتنوع 

البيولوجي في العديد من البلدان النامية.

2-11: نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية األطراف 
للسماح بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها مبوجب االتفاقية، 

وفقاً للفقرة 4 من مادتها 20

لم تتحقق على نطاق عاملي، نظرًا إلى أن العديد من املوارد البيولوجية التي تدعم أسباب املعيشة، مثل األسماك والثدييات 
والطيور والبرمائيات والنباتات الطبية، آخذة في التدهور مما يؤثر بصورة خاصة على فقراء العالم.

2-8: حتقيق احملافظة على املوارد البيولوجية التي تدعم 
أسباب املعيشة املستدامة، واألمن الغذائي والعناية 

الصحية على الصعيد احمللي، وخاصة للفقراء.

لم يتحقق على نطاق عاملي، ألن االنهيار الطويل األجل في املعارف واحلقوق التقليدية مستمر رغم اإلجراءات التي اُتخذت 
حلمايتها في بعض املناطق.

1-9: حماية املعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية 

لم يتحقق على نطاق عاملي ولكن عددًا متزايدًا من نظم اإلدارة املشتركة واملناطق املشمولة بحماية أهلية القاعدة قد 
ُأنشئت، مع توفير حماية أكبر حلقوق مجتمعات السكان األصليني واحملليني.

2-9: حماية حقوق مجتمعات السكان األصليني واحملليني 
في معارفهم وابتكاراتهم وممارساتهم التقليدية، مبا في 

ذلك حقوقهم في تقاسم املنافع

غير منجز عامليا ولكن غير منجز عامليا
بعض التقدم محرز

غير منجز عامليا ولكن 
مع تقدم كبير محرز
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وضع أكثر من 170 بلدًا )87 في املائة من األطراف في االتفاقية( استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي. وهناك 14 من األطراف األخرى تعد مثل هذه االستراتيجيات 
واخلطط و9 طرفًا إما أنها لم تبدأ بعد في وضع استراتيجية أو أنها أعلنت نيتها على أن تفعل ذلك بحلول إرسال هذه الدراسة إلى املطبعة. 

وبعبارة أخرى، فإن أغلبية كبيرة من احلكومات قد مّرت بعملية تقنني نهجهًا حلماية التنوع البيولوجي داخل حدود إقليمها. وفي العديد من البلدان، حفز إعداُد االستراتيجيات وضًع 
قوانني وبرامج إضافية وإستحث العمل على طائفة واسعة من املسائل، تشمل القضاء على األنواع الغريبة الغازية أو السيطرة عليها؛ واستخدام التنوع البيولوجي بطريقة مستدامة؛ 

وقواعد لضمان تقاسم املجتمعات احمللية املنافع الناجمة عن التنقيب البيولوجي الذي قد ُيسفر عن براءات اختراع أو مبيعات عقاقير أو أغذية أو مواد جتميل جديدة؛ واالستخدام 
السليم للتكنولوجيا احليويه، واحلفاظ على تنوع النباتات واحليوانات املستخدمة في الزراعة.

وقام عدد قليل نسبيًا من األطراف بإدماج هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 إدماجًا كاماًل في االستراتيجيات الوطنية. وعالوة على ذلك فإن بلدان قليلة تستخدم االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات فعالة إلدماج التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والسياسات وعمليات التخطيط الوطنية األوسع نطاقًا. ويسلّم أكثر من 80 في 

املائة من األطراف، في أحدث تقاريرها الوطنية املقدمة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، بأن محدودية دمج التنوع البيولوجي، وجتزئة عملية اتخاذ القرارات و/أو االتصاالت احملدودة 
فيما بني وزارات أو قطاعات احلكومة تشكل حتديًا لتحقيق أهداف االتفاقية.

بيد أن االستراتيجيات الوطنية للتنّوع البيولوجي التى أعدت والتى مت حتديث بعضها متيل إلى أن تكون أكثَر تشددًا من اجليل األول من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، إذ 
أنها تتضمن تشديدًا أقوى على الدمج وتولي قدرًا أكبر من االهتمام باألهداف اإلمنائية الوطنية األوسع نطاقًا.

وينبغي أن تكون االستراتيجياُت وخطُط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي حافزة لعدد من اإلجراءات االستراتيجية في البلدان مبا في ذلك: 

✤   الدمجسيكون التنوع البيولوجي موضع أفضل حماية اذا أصبح عاماًل هامًا في القرارات التي ُتتخذ عبر مجموعة واسعة من القطاعات، واإلدارات، واألنشطة االقتصادية، 
والنظم لتخطيط استخدام األراضي، ومساحات املياه العذبة والبحار )التخطيط املكاني(، وفي السياسات الرامية إلى خفض الفقر والتكيف مع تغير املناخ.

✤   االتصال واالشتراك – االستراتيجيات لن تكون فعالة إال إذا أشركت بصورة أصيلة السكان األقرب إلى املوارد التي يكون مقصودًا أن يحموها. وفي أغلب األحيان تكون أفضل 
احللول هي املدفوعة بالطلب احمللي، باستخدام األطر القانونية واملؤسسية املوضوعة على مستوى أعلى.  

✤   دوات التنفيذ  – اتباع نهوج معينة، مثل اتخاذ قرارات متكاملة تستند إلى احلفاظ على الصحة العامة للنظم اإليكولوجية وحتسينها، أو األخذ بسياسات تنص على الدفع مقابل 
األستخدام ما كان حتى اآلن )مجانيا( من خدمات النظم اإليكولوجية، ميكن أن تساعد في حماية التنوع البيولوجي. 

✤   املعارف – حرصًا على اتخاذ قرارات جيدة، يجب أن تكون أفضل املعلومات املتاحة عن التنوع البيولوجي في أي بلد أو منطقة إقليمية ميسورة لألشخاص املعنيني في الوقت 
الصحيح. وتعتبر آلية تبادل املعلومات، وهي نظام لتجميع وتنسيق وتوفير احلصول على املعرفة ذات الصلة واملستكملة، أداًة رئيسيًة يوفرها إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. 

✤   الرصد – تقييم التقدم احملرز نحو حتقيق املقاصد واألهداف احملددة بواسطة استراتيجية للتنوع البيولوجي ونقل هذه املعلومات عن االستراتيجية هما طريقة هامة لتحسني 
فعالية هذه االستراتيجية ووضوح رؤيتها. 

✤   لتمويل والقدرة – العمل التنسيقي دعمًا للتنوع البيولوجي لن يكون ذا فائدة إال إذا توافرت األموال ألدائه، ولتنفيذة هناك أشخاص يعرفون طريقة القيام بذلك.

إلطار 2: العمل الوطني في مجال التنوع البيولوجي

االستراتيجيات 
الوطنية

مراجعة االستراتيجيات
 وخطط العمل الوطنية

 للتنوع اإلحيائى

البلداناألطراف

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

195

عدد البلدان

NBSAPs NBSAP revisionsPartiesCountries

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

195

Number of countries

زاد عدد البلدان األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
على مر الزمن ووصلت اآلن إلى عضوية عاملية تقريبا. 

ومن بني 193 طرفا في االتفاقية، أعد 170 طرفا 
إستراتيجيات وخطط عمل وطنية متعلقة بالتنوع 

البيولوجي، ومن بني هذه األطراف، قام 35 طرفا بتنقيح 
إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي.

الشكل 1: األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
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وال يوجد أي قياس وحيد يبني احلالة الراهنة للتنوع البيولوجي العاملي 
أو ما فيها من اجتاهات. ولذلك مت إعداد مجموعه من املؤشرات التفاقية 
التنوع البيولوجي لعمل تقييمات علمية دقيقة جدًا لالجتاهات في حالة 
واألنواع،  )اجلينات، واألصناف،  البيولوجي  التنوع  مختلف عناصر 
والنظم اإليكولوجية (؛ والضغوط التي يتعرض لها؛ واالستجابات التي 
يجري اعتمادها للتصدي لنقص التنوع البيولوجي. وتُظهر عشرة من 
املؤشرات الرئيسية اخلمسة عشر اجتاهات غير مواتية بالنسبة إلى 
التنوع البيولوجي ]انظر اجلدول 2[. ومع ذلك فإنه بالنسبة إلى مؤشرات 
معينة ال تكفي كمية البيانات وتغطيتها لتقدمي معلومات عن ثقة. ولذلك 
التالية  الصفحات  في  واجتاهاته  البيولوجي  التنوع  تقييم حالة  فإن 
يعتمد على خطوط أدلة متعددة، تشمل املؤلفات العلمية، والتقييمات 
احلديثة، وكذلك التقارير الوطنية من األطراف في االتفاقية.ولم تدع 
حكومة واحدة في أحدث التقارير املقدمة إلى اللجنة املعنية بالتنوع 
البيولوجي أن هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 قد مت بلوغه بشكل 
تام على الصعيد الوطني. وتذكر واحدة من بني كل خمس حكومات 

تقريبًا بصراحة أنها لم تبلغ الهدف في املوعد احملدد.

التنوع  نقص  معدل  في  هامًا  انخفاضًا  تظهر  ال  الدالئل  أّن  ومع 
البيولوجي، فقد كان لبعض التدخالت تأثير ايجابي قابل للقياس بجعل 
التدهور أقل شدة مما كان سيحدث لوالها. وعلى سبيل املثال فإّنه ُيقّدر 
أّن 31 نوعاً من الطيور، من أصل ما مجموعه نحو 9800 نوع كانت 

ستنقرض لوال إجراءات احلفظ واجلمايه.

ولعدم بلوغ هدف عام 2010 آثار خطيرة على املجتمعات البشرية، 
فالتنوع البيولوجي هو دعامة لطائفة واسعة من اخلدمات التي تدعم 
بدورها االقتصاديات، ونظم إنتاج األغذية، واألوضاع املعيشية اآلمنة 
]انظر اإلطار 3[. كما أّن نقص التنوع البيولوجي )على مستوى اجلينات 
واألنواع والنظم اإليكولوجية ( يؤثر أيضًا على الصحة البشرية بطرق 

عديدة.

ونوَجز في هذا التجميع اإلسقاطات بشأن آثار استمرار نقص التنوع 
التكاليف املرتبطة بذلك وكيفية جتّنبها. ونشرح  البيولوجي، وبعض 
أوالً مبزيد من التفاصيل احلالَة الراهنَة للتنوع البيولوجي واجتاهاته 

والضغوَط عليه واالستجابات لنقصه.

النظم اإليكولوجية الساحلية، 
فضال عن دعمها لطائفة واسعة 

من األنواع، تعمل في الغالب 
كحواجز حيوية من شأنها حماية 

املجتمعات البشرية من قوة 
األمواج الشديدة على الشواطئ 

وكذلك من العواصف.
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?

معلومات غير كافية لالستنتاج?تغيرات ايجابيةتغيرات سلبية
ال اجتاه عاملي واضح. تغيرات ايجابية وسلبية 

حتدث بناء على املنطقة او احمليط احلي

مرتفعMediumمنخفض درجة اليقني

�اجلدول 2: االجتاهات التي تُظهرها املؤشرات املتفق عليها للتقدم احملرز صوب حتقيق هدف 2010 للتنوع البيولوجي

حالة واجتاهات مكونات التنوع البيولوجي

سالمة النظم اإليكولوجية والسلع واخلدمات التي توفرها النظم اإليكولوجية 

التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي

حالة املعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية

حالة نظام للحصول وتقاسم املنافع

حالة حتويل املوارد

االستخدام املستدام

االجتاهات في مدى مناطق أحيائية ونظم 
إيكولوجية وموائل مختارة

حدثت زيادة هامة في شمولية املناطق احملمية، األرضية منها والبحرية، خالل العقد األخير. غير أن العديد من املناطق اإلقليمية اإليكولوجية، وخاصة في 
النظم اإليكولوجية البحرية، ال تزال ناقصة احلماية، كما أن فعالية إدارة املناطق احملمية ال تزال متراوحة.

شمولية املناطق احملمية 

مؤشر التغذية البحرية

ترسب النيتروجني

حالة واجتاهات التنوع اللغوي وعدد املتحدثني 
باللغات األصلية

العمل على وضع مؤشر للحصول 
وتقاسم املنافع

املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة دعماً لالتفاقية

االجتاهات في األنواع الغريبة 
الغازية

مساحة النظم اإليكولوجية للغابات واملناطق 
الزراعية وللزراعة املائية اخلاضعة إلدارة مستدامة

البصمة اإليكولوجية واملفاهيم ذات الصلة

موصولية - جتزؤ النظم اإليكولوجية 

نوعية مياه النظم اإليكولوجية املائية

االجتاهات في وفرة وتوزع أنواع منتقاة

األنواع  حالة  في  التغيير 
املهددة

نة، والنباتات  االجتاهات في التنوع الوراثي للحيوانات املدجّ
املزروعة، وأنواع األسماك ذات األهمية االجتماعية - 

االقتصادية.

ً من النقص، في حني أن بعض األنواع الشائعة والغازية أخذت تُصبح أكثر شيوعاً.  معظم األنواع احملدودة حجم األصناف والتوزع تشهد مزيدا

معظم املوائل في معظم أجزاء العالم آخذة في التدهور من حيث املدى، بالرغم من أن منطقة الغابات تتوسع في بعض املناطق اإلقليمية، ونقص 
أحراج املاجنروف (الشورى- القرم) قد تباطأت إلى حد كبير، إال في آسيا

 ً بالرغم من تعرض مؤشر األغذية البحري إلى ضغط كثيف فقد أظهر زيادة متواضعة على نطاق عاملي منذ عام 1970. غير أن هناك تراوحاً إقليمياً كبيرا
مع حاالت التدهور التي يجري تسجيلها في نصف املناطق البحرية التي تتوافر عنها بيانات. ورغم أن الزيادات العاملية قد تشير إلى انتعاش فإن من احملتمل 

ً أن تكون نتيجة لقيام أساطيل صيد األسماك بتوسيع مناطق نشاطها، بحيث تصادف أرصدة سمكية لم تُزل منها بعد أعداد كبيرة من األنواع  كثيرا
املفترسة األكبر

ضاعف النشاط البشري من معدل إيجاد النيتروجني التفاعلي على سطح الكوكب. فإن الضغوطات من تلوث املغذيات على التنوع البيولوجي، في تزايد مستمر 
بالرغم من أن بعض االجراءات الستعمال املغذيات بطريقة فعالة خلفض اطالقها في املاء والهواء، بدأت تظهر آثار إيجابية. 

وهو متوطن في جزيرة بالي بإندونيسيا. وقد عانى 

ً أن يكون التنوع اللغوي في حالة تدهور ً من لغات األقليات في خطر االختفاء، وأن من احملتمل كثيرا ً كبيرا يعتقد أن عددا

يقوم الفريق العامل املفتوح باب العضوية واخملصص للحصول وتقاسم املنافع بدراسة ضرورة وجود مؤشرات إضافية واخليارات احملتملة لذلك.

ازداد حجم املساعدات اإلمنائية الرسمية للتنوع البيولوجي خالل السنوات القليلة املاضية.

يتزايد عدد وسرعة انتشار األنواع الغريبة في كل القارات وفي كل النظم اإليكولوجية على اختالف أشكالها.

تُبذل جهود كبيرة لتوسيع نطاق املساحات األرضية اخلاضعة لإلدارة املستدامة. ومن املتوقع أن تساهم في ذلك اجلهودُ اإلقليمية بشأن اإلدارة املستدامة 
للغابات. وجتري احملافظة على املمارسات الزراعية التقليدية وإنعاشها مع تزايد الطلب على املنتجات السليمة أخالقياً وصحياً. غير أن هذه ال تزال مواقع 

صغيرة نسبياً ومن املطلوب بذل جهود رئيسية إلحداث زيادة كبيرة في املناطق اخلاضعة لإلدارة املستدامة

إن البصمة اإليكولوجية للجنس البشري تتزايد. واجلهود الرامية إلى زيادة كفاءة املوارد يعادلها وأكثر ازدياد االستهالك من جانب أعداد متنامية من 
السكان األكثر ثراء

معظم النظم اإليكولوجية األرضية واملائية آخذة في التجزؤ بصورة متزايدة، بالرغم من تزايد االعتراف بقيمة املمرات والوصالت، وخاصة في التكيف 
لتغير املناخ.

من احملتمل أن تعاني معظم أجزاء العالم من تدهور في نوعية املياه، بالرغم من حتسن النوعية في بعض املناطق عن طريق السيطرة على التلوث 
املعروف املصدر.

.ً خطر االنقراض يتزايد بالنسبة إلى العديد من األنواع املهددة، بالرغم من أن برامج إنعاش بعض األنواع كانت ناجحة جدا

من احملتمل أن تكون التنويعة الوراثية لألنواع املزروعة آخذة في التناقص، ولكن مدى هذا التناقص وتأثيراته العامة ليست مفهومة جيداً.

الجدول 2: االتجاهات التي تُظهرها المؤشرات المتفق عليها للتقدم المحرز صوب تحقيق هدف 2010 للتنوع البيولوجي
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حالة واجتاهات مكونات التنوع البيولوجي

سالمة النظم اإليكولوجية والسلع واخلدمات التي توفرها النظم اإليكولوجية 

التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي

حالة املعارف واالبتكارات واملمارسات التقليدية

حالة نظام للحصول وتقاسم املنافع

حالة حتويل املوارد

االستخدام املستدام

االجتاهات في مدى مناطق أحيائية ونظم 
إيكولوجية وموائل مختارة

حدثت زيادة هامة في شمولية املناطق احملمية، األرضية منها والبحرية، خالل العقد األخير. غير أن العديد من املناطق اإلقليمية اإليكولوجية، وخاصة في 
النظم اإليكولوجية البحرية، ال تزال ناقصة احلماية، كما أن فعالية إدارة املناطق احملمية ال تزال متراوحة.

شمولية املناطق احملمية 

مؤشر التغذية البحرية

ترسب النيتروجني

حالة واجتاهات التنوع اللغوي وعدد املتحدثني 
باللغات األصلية

العمل على وضع مؤشر للحصول 
وتقاسم املنافع

املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة دعماً لالتفاقية

االجتاهات في األنواع الغريبة 
الغازية

مساحة النظم اإليكولوجية للغابات واملناطق 
الزراعية وللزراعة املائية اخلاضعة إلدارة مستدامة

البصمة اإليكولوجية واملفاهيم ذات الصلة

موصولية - جتزؤ النظم اإليكولوجية 

نوعية مياه النظم اإليكولوجية املائية

االجتاهات في وفرة وتوزع أنواع منتقاة

األنواع  حالة  في  التغيير 
املهددة

نة، والنباتات  االجتاهات في التنوع الوراثي للحيوانات املدجّ
املزروعة، وأنواع األسماك ذات األهمية االجتماعية - 

االقتصادية.

ً من النقص، في حني أن بعض األنواع الشائعة والغازية أخذت تُصبح أكثر شيوعاً.  معظم األنواع احملدودة حجم األصناف والتوزع تشهد مزيدا

معظم املوائل في معظم أجزاء العالم آخذة في التدهور من حيث املدى، بالرغم من أن منطقة الغابات تتوسع في بعض املناطق اإلقليمية، ونقص 
أحراج املاجنروف (الشورى- القرم) قد تباطأت إلى حد كبير، إال في آسيا

 ً بالرغم من تعرض مؤشر األغذية البحري إلى ضغط كثيف فقد أظهر زيادة متواضعة على نطاق عاملي منذ عام 1970. غير أن هناك تراوحاً إقليمياً كبيرا
مع حاالت التدهور التي يجري تسجيلها في نصف املناطق البحرية التي تتوافر عنها بيانات. ورغم أن الزيادات العاملية قد تشير إلى انتعاش فإن من احملتمل 

ً أن تكون نتيجة لقيام أساطيل صيد األسماك بتوسيع مناطق نشاطها، بحيث تصادف أرصدة سمكية لم تُزل منها بعد أعداد كبيرة من األنواع  كثيرا
املفترسة األكبر

ضاعف النشاط البشري من معدل إيجاد النيتروجني التفاعلي على سطح الكوكب. فإن الضغوطات من تلوث املغذيات على التنوع البيولوجي، في تزايد مستمر 
بالرغم من أن بعض االجراءات الستعمال املغذيات بطريقة فعالة خلفض اطالقها في املاء والهواء، بدأت تظهر آثار إيجابية. 

وهو متوطن في جزيرة بالي بإندونيسيا. وقد عانى 

ً أن يكون التنوع اللغوي في حالة تدهور ً من لغات األقليات في خطر االختفاء، وأن من احملتمل كثيرا ً كبيرا يعتقد أن عددا

يقوم الفريق العامل املفتوح باب العضوية واخملصص للحصول وتقاسم املنافع بدراسة ضرورة وجود مؤشرات إضافية واخليارات احملتملة لذلك.

ازداد حجم املساعدات اإلمنائية الرسمية للتنوع البيولوجي خالل السنوات القليلة املاضية.

يتزايد عدد وسرعة انتشار األنواع الغريبة في كل القارات وفي كل النظم اإليكولوجية على اختالف أشكالها.

تُبذل جهود كبيرة لتوسيع نطاق املساحات األرضية اخلاضعة لإلدارة املستدامة. ومن املتوقع أن تساهم في ذلك اجلهودُ اإلقليمية بشأن اإلدارة املستدامة 
للغابات. وجتري احملافظة على املمارسات الزراعية التقليدية وإنعاشها مع تزايد الطلب على املنتجات السليمة أخالقياً وصحياً. غير أن هذه ال تزال مواقع 

صغيرة نسبياً ومن املطلوب بذل جهود رئيسية إلحداث زيادة كبيرة في املناطق اخلاضعة لإلدارة املستدامة

إن البصمة اإليكولوجية للجنس البشري تتزايد. واجلهود الرامية إلى زيادة كفاءة املوارد يعادلها وأكثر ازدياد االستهالك من جانب أعداد متنامية من 
السكان األكثر ثراء

معظم النظم اإليكولوجية األرضية واملائية آخذة في التجزؤ بصورة متزايدة، بالرغم من تزايد االعتراف بقيمة املمرات والوصالت، وخاصة في التكيف 
لتغير املناخ.

من احملتمل أن تعاني معظم أجزاء العالم من تدهور في نوعية املياه، بالرغم من حتسن النوعية في بعض املناطق عن طريق السيطرة على التلوث 
املعروف املصدر.

.ً خطر االنقراض يتزايد بالنسبة إلى العديد من األنواع املهددة، بالرغم من أن برامج إنعاش بعض األنواع كانت ناجحة جدا

من احملتمل أن تكون التنويعة الوراثية لألنواع املزروعة آخذة في التناقص، ولكن مدى هذا التناقص وتأثيراته العامة ليست مفهومة جيداً.
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اإلطار 3: أسباب أهمية التنّوع البيولوجي

التنّوع البيولوجي هو االختالف املوجود ليس بني أنواع النباتات واحليوانات والكائنات املجهرية وغيرها من أشكال احلياة على كوكب األرض فحسب، بل وأيضًا داخل األنواع، في 
شكل تنوع وراثي، وعلى مستوى النظم اإليكولوجية التي تتفاعل فيها األنواع إحداها مع األخرى ومع البيئة الطبيعية.

ولهذا التنّوع أهميٌة حيوية بالنسبة إلى الناس ألنه الدّعامة لطائفة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية التي ما فتئت املجتمعات البشرية تعتمد عليها دائمًا، بالرغم من أن أهميتها 
كثيرًا ما يتم اإلقالل من قيمتها أو جتاهلها. وعندما ُتفقد عناصُر التنوع البيولوجي، ُتصبح الُنُظم اإليكولوجية أقَلّ مرونًة وقدرًة على التكّيف وتتعرض خدماتها للخطر. وكثيرًا ما تكون 

املناظر الطبيعية أو البيئات املائية األكثر جتانسًا واألقل تنوعًا، أكثر ضعفًا إزاء الضغوط اخلارجية املفاجئة، مثل األمراض والتقلبات املناخية القاسية.

وميكن تقسيم خدمات النظم اإليكولوجية إلى أربع فئات:

النظم  تؤديها  التي  احليوية  اخلدمات  طائفة  وهي  التنظيمية,  ✤   خلدمات 
اإليكولوجية التي يندر أن تكون لها قيمة نقدية في األسواق التقليدية. 
وهذه تشمل تنظيَم املناخ عن طريق تخزين الكربون والتحكم في هطول 
األمطار محليًا، وإزالة امللوثات عن طريق ترشيح الهواء واملاء، واحلماية 

من الكوارث مثل االنهيارات األرضية والعواصف الساحلية؛   

ولكنها تساهم في  فوائد مادية مباشرة،  توفر  التي ال  الثقافية,  ✤   اخلدمات 
الناس ألن  وبالتالي في استعداد  للمجتمع،  والرغبات األوسع  احلاجات 
نظم  على  ُتعلّق  التي  الروحية  القيمة  تشمل  وهذه  حفظها.  ثمن  يدفعوا 
إيكولوجية معينة مثل األيكات املقدسة، أو القيمة اجلمالية للمناظر الطبيعية 

أو التكوينات الساحلية التي جتتذب السائحني؛

✤   اخلدمات التموينية،, أو اإلمداد بالسلع ذات الفائدة املباشرة للناس والتي كثيرًا 
ما يكون لها قيمة نقدية واضحة، مثل األخشاب من األحراج، والنباتات الطبية، 

واألسماك من احمليطات واألنهار والبحيرات؛ 

ولكنها أساسية  للناس  فائدة مباشرة  لها  ليست  التي  الداعمة,  ✤   اخلدمات 
النظم اإليكولوجية وبالتالي فهي مسؤولة بصورة غير مباشرة  لتشغيل 
عن كل اخلدمات األخرى. وأمثلة ذلك هي تكوين األتربة وعمليات منو 

النباتات.
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أعداد األنواع ومخاطر االنقراض  

الثلث  من  يقرب  مبا  البرية  الفقاريات  أنواع  أعداد  إنخفضت 
 1970 عامي  بني  العاملي  الصعيد  على  املتوسط  في   )31%(
و2006، وكان هذا اإلنخفاض شديداً بدرجة خاصة في املناطق 

املدارية )%59( وفي النظم اإليكولوجية للمياه العذبة )41%(	

تتراوح االجتاهات في متوسط حجم أعداد األنواع، مقاسه مبؤشر 
الكوكب احلي، تراوحًا كبيرًا بني املناطق املعتدلة واملناطق املدارية 
وبني أصناف األنواع ]انظر الشكل 2[. والواقع أن متوسط أعداد 
أنواع املناطق املعتدلة ازداد منذ عام 1970 وأن األنخفاض منذ 
حاد  إنخفاض  إلى  كليًا  يعود  العاملي  الصعيد  على  احلني  ذلك 
التنوع  أن  بالضرورة  يعني  ال  وهذا  املدارية.  املناطق  أنواع  في 
البيولوجي في املناطق املدارية في حالة أسوأ مما هو في املناطق 
املعتدلة: إذ أنه لو تسنى الرجوع باملؤشر قرونًا بداًل من عقود من 
الزمن، جلاز أن تكون أعداد أنواع املناطق املعتدلة قد تدهورت بقدر 
مماثل أو أكبر. وعالوة على ذلك فإن الزيادة في أعداد احليوانات 
البرية في املناطق املعتدلة قد ُتعزى إلى عمليات حتريج )تشجير( 
واسعة النطاق في أراض كانت في املاضي ُتزرع حبوبًا أو ُتترك 
أن  غير  األنواع.  في  أغنى  تنوعًا  بالضرورة  يعكس  وال  كمراعي، 
نطاق  على  األنواع  أعداد  وفرة  في  للتدهور  احلالية  املعدالت 
العالم متثل نقصًا حاداً ومستمراً في التنوع البيولوجي في النظم 

اإليكولوجية املدارية	

وتشمل االجتاهات املالحظة في أعداد األنواع البرية ما يلي:

هبطت  أوروبا  ووسط  غرب  في  املزارع  أراضي  طيور  ✤  أعداد 
مبعدل 50 في املائة منذ عام 1980.  

✤  أعداد الطيور في األراضي الرعوية في أمريكا الشمالية هبطت 
بقرابة 40 في املائة بني عامي 1968 و2003، وأظهرت انتعاشًا 
بينما إنخفضت أعداد  طفيفًا خالل السنوات اخلمس املاضية، 
أصناف طيور األراضي اجلافة في أمريكا الشمالية بنسبة تقرب 

من 30 في املائة منذ أواخر الستينات من القرن املاضي. 

✤  من بني 200 1 صنفًا من الطيور املائية ذات االجتاهات املعروفة، 
هناك ما نسبته 44 في املائة أعدادها آخذة في اإلنخفاض.

من  املائة  في  و40  البرمائيات  أنواع  من  املائة  في   42 ✤  أعداد 
أنواع الطيور آخذة في التناقص.

قد تؤدي التغييرات في 
وفرة األنواع وتوزيعها 

إلى عواقب وخيمة 
بالنسبة إلى املجتمعات 

البشرية

الشكل 2: مؤشر الكوكب الحي
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انخفض املؤشر العاملي للكوكب احلي، وهو اخلط الوارد في منتصف الشكل، مبا يزيد عن 30 في املائة منذ 
عام 1970، مما يشير إلى أن مجموعات الالفقاريات انخفضت بنحو الثلث خالل هذه الفترة. وانخفض املؤشر 
املداري للكوكب احلي )اخلط الوارد في أسفل الشكل( بدرجة أكبر، بلغت 60 في املائة تقريبا. ويوضح املؤشر 
املعتدل للكوكب احلي زيادة قدرها 15 في املائة، مما يشير إلى استعادة بعض مجموعات األنواع في املناطق 

املعتدلة بعد انخفاضات كبيرة في املاضي البعيد.  
املصدر: الصندوق العاملي للطبيعة/مجتمع حدائق احليوان بلندن

ويرصد مؤشر الكوكب احلي ما يزيد عن 100 7 مجموعة من أكثر من 300 2 نوع من الثدييات، والطيور، 
والزواحف، والبرمائيات واألسماك في جميع أنحاء العالم. ويوضح الشكل التغير في حجم هذه املجموعات، 
مقارنة بعام 1970 )1970 = 1.0( على مر الزمن. ويشير مؤشر ثابت للكوكب احلي إلى عدم وجود تغير عام في 

متوسط وفرة األنواع، وهو شرط ضروري ولكن غير كاف لإلشارة إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي.
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أعداد األنواع ومخاطر االنقراض  
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في  ُتدفع  املعروفة،  االجتاهات  ذات  املجموعات  كل  في  ألنواع 
البرمائيات  تعّرض  مع  االنقراض  من  يقربها  حد  إلى  املتوسط 
فى  املرجانيه  الشعاب  حالة  تظهر  فيمُا  بذلك،  خطر  أكبر  إلى 
من  مختارة  مجموعات  بني  ومن  تدهور	  أسرع  الدافئة  املياه 
املائة  في   12 بني  ما  هناك  والنباتات  والالفقاريات،  الفقاريات، 
و55 في املائة من األنواع مهددة حاليًا باالنقراض	 وأنواع الطيور 
والثدييات املستخدمة لألغذية وللعقاقير تواجه في املتوسط خطر 
انقراض أكبر من تلك التي ال تستعمل في هذه األغراض	 وتوحي 

التقييمات األولية بأن 23 في املائة من أنواع النباتات مهددة	

قللت التدّخالت بتدابير احلفظ تعُرّض بعض األنواع خلطر االنقراض، 
ولكنها اقل عددا من تلك االنواع التى تقترب من اإلنقراض بالفعل. 
وُيظهر مؤشر القائمة احلمراء التي تتقّفى متوسَط تعّرض األنواع 
خلطر االنقراض على مدى الزمن، أن كل املجموعات التي ُأجري 
تقييم كامل خلطر تعرضها لإلنقراض، أصبحت مهددة أكثر بذلك 

اخلطر ]انظر الشكلني 3, 4 و5 واإلطار4[	 

أنواع  بني  فيما  االنقراض  خطر  في  حديثة  زيادة  أحّد  وشوهدت 
املرجان، وهذا يعود في جزء كبير منه إلى ما أصاب نظم الشعاب 
املرجانية من ابيضاض واسع النطاق في عام 1998، وهي سنة 
اتسمت بارتفاع درجات حرارة مياه البحر بدرجة استثنائية. على 
من  أكثر  املهددة  املجموعة  هي  العموم  وجه  على  البرمائيات  أن 
املناخ،  في  والتغييرات  موئلها،  تبّدل  بسبب  باالنقراض،  غيرها 

واملرض الفطري املسمى كايترايديوميكوسيس.

أما االجتاهات اإلقليمية املتعلقة بخطر تعرض األنواع لالنقراض 
فتشمل:

في  خاصة  بصورة  حادة  زيادة  واجهت  قد  الطيور  أنواع  ✤  كل 
التعّرض خلطر االنقراض في جنوب شرق آسيا، وجزر احمليط 
البحرية  اإليكولوجية  النظم  وفي  القطبية،  واملناطق  الهادئ، 

والساحلية.

✤  كل الثدييات عانت من أحّد زيادة في خطر التعرض لالنقراض 
للصيد  املزدوج  التأثير  بسبب  آسيا،  شرق  وجنوب  جنوب  في 
واجهت  اإليكولوجية،  النظم  أشكال  وبني  املوائل.  وخسارة 
أن  مع  التعرض،  خطر  في  حدة  زيادة  أشد  البحرية  الثدييات 

ثدييات املياه العذبة تظل مهددة أكثر من غيرها.

أكبر  وتواجه  حالتها  في  تدهور  أسرع  شهدت  البرمائيات  ✤  كل 
وفي  الوسطى  وأمريكا  أمريكا اجلنوبية  في  االنقراض  مخاطر 

البحر الكاريبي.

تتوّقع معظم افتراضات 
املستقبل استمراَر مستويات 
عالية من االنقراض وفقدان 

املوائل طيلة هذا القرن

طيور الفالمنغو التي تتجمع على بحيرة 
نايفاشا في الوادي املتصدع في كينيا. 

وهي ضمن أكثر من 300 نوع من 
الطيور التي تعيش في هذا املوئل من 

املياه العذبة، والتي عينته للحماية اتفاقية 
رامسار بشأن األراضي الرطبة. ومن بني 
األخطار التي تواجه البحيرة هناك جترد 
املياه الزائد، والذي يرتبط جزئيا بالري 
في مزارع الزهور املجاورة. وقد عانت 
البحيرة أيضا من التلوث في املغذيات 

ومبيدات اآلفات، وإدخال األنواع الغريبة 
الغازية، والصيد املفرط.
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الشكل 3: نسبة األنواع في مختلف فئات التعرض 
لخطر االنقراض 

فئات  مختلف  في  تقييمها  مت  التي  األنواع  جميع  نسبة 
التعرض لالنقراض في القائمة احلمراء لالحتاد الدولي حلفظ 
الطبيعة واملوارد الطبيعية استنادا إلى بيانات من 677 47 
نوعا. ويعتبر أكثر من ثلث )36 في املائة( األنواع التي مت 
أو معرضة  أنواع ضعيفة،  أي  باالنقراض؛  مهددة  تقييمها 

لالنقراض أو معرضة بشدة لالنقراض. 
املصدر: االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
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تعكس فئات القائمة احلمراء لالحتاد الدولي لصون الطبيعة االحتمال ألن يصبح نوع ما معّرضًا خلطر االنقراض إذا استمرت الظروف الراهنة. وتستند حالُة تعّرض األنواع للخطر إلى 
معلومات مستقاة من عمل آالف العلماء املختصني باألنواع من كافة أرجاء العالم.

وتتبع التقييمات نظامًا دقيقًا جدًا يصنف األنواع في ثماني فئات هي: منقرض، ومنقرض في البرية، وفي خطر شديد، وفي خطر، وضعيف، وقريب من اخلطر، وقلق اقل، ومفتقر إلى 
بيانات. أما األنواع املصنفة في خطر شديد أو في خطر أو ضعيف فتعتبر مهددة. 

وتصنف األنواع في فئات مخاطر االنقراض باستخدام معايير ذات عتبات كمية حلجم وهيكل األعداد، ومعدل تناقص األعداد، وحجم نطاقها وهيكله، وتعرضها لالنقراض، وفق ما 
يحدده منوذج يوضع لقابليتها لالستمرار واحلياة.

وفي عام 2009 كان قد مت تقييم 677 47 نوعًا اعُتبرت نسبة 36 في املائة منها مهددة باالنقراض بينما اعُتبرت نسبة 21 في املائة من 485 25 نوعًا في املجموعات املقّيمة تقييمًا 
كاماًل )وهي الثدييات، والطيور، والبرمائيات، واملرجان، وسرطانات املياه العذبة، وأشجار السيكاسيات، والصنوبريات( مهددة  ومن بني 055 12 نوعًا من النباتات مت تقييمها، هناك 

ما نسبته 70 في املائة مهددة. غير أن أنواع النباتات ذات املتوسط األعلى من حيث التعرض خلطر االنقراض كانت ممثلة متثياًل زائدًا في هذه العينة.

اإلطار4: كيفية تقييم التعرض لخطر االنقراض
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عدد ونسبة األنواع في مختلف فئات خطر االنقراض في 
املجموعات التصنيفية التي مت تقييمها تقييما شامال، أو )في 
عينة عشوائية  تقديرها من  والزواحف( مت  اليعسوب  حالة 
حجمها 500 1 نوع. وفيما يتعلق باملرجان، فلم يدرج في 

التقييم إال أنواع الشعاب املرجانية في املياه الدافئة.
املصدر: االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية

الشكل 4: حالة األنواع المهددة باالنقراض في المجموعات التصنيفية التي تم تقييمها تقييما شامال 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000

الطيور

الثديات

اليعسوب

سرطان املياه العذبة

الشعاب 
املرجانية

اسماك املياه العذبة

السيكاسيات

الصنوبريات

عدد األنواع

عدد األنواع

الزواحف

ضعيف
في خطر

في خطر شديد

مفتقر الى بيانات 
قلق أقل

قريب من خطر 

منقرض أومنقرض 
في البرية

البرمائيات

0

500

1 000

1 500

2 000

الطيور

البرمائيات

الثديات

اليعسوب

سرطان املياه الزواحف
العذبة

الشعاب 
املرجانية

اسماك املياه 
العذبة

السيكاسيات

الصنوبريات

مهدد

28   |   االتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلصدار الثالث



الطيور

الثديات

الشعاب املرجانية

البرمائيات

Red List Index 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

املتوقع 1.00 الدافئة  املياه  وبرمائيات  وثدييات،  وطيور،  مرجان،  أنواع  نسبة  إن 
إجراءات حفظ إضافية  بدون  القريب  املستقبل  في  قيد احلياة  على  تبقى  أن 
القائمة احلمراء لكل مجموعة  الزمن. وينخفض مؤشر  قد انخفضت على مر 
من هذه املجموعات من األنواع. وتتجه أنواع املرجان بسرعة أكبر نحو خطر 
االنقراض، في حني أن البرمائيات هي، في املتوسط، املجموعة األكثر تعرضًا 

خلطر االنقراض. 

ما  مجموعة  في  األنواع  كل  أن  احلمراء  القائمة  مؤشر  في   1 القيمة  وتبني 
يتوقع أن تصبح منقرضة في املستقبل  تثير أقل قلق، وال  أنها  ستعتبر على 
كل  أن  تبني  احلمراء  القائمة  مؤشر  في  صفر  قيمة  فإن  وباملقارنة،  القريب. 
األنواع في املجموعة انقرضت. أما ثبات مستوى املؤشر على مر الزمن، فإنه 
يعني ضمنًا أن خطر تعرض األنواع لالنقراض ثابت، وإذا كان معدل فقدان 
التنوع البيولوجي ينخفض، فإن اخلطوط في هذا الشكل سوف ُتظهر انحناء 

تصاعديا.
املصدر: االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية

الشكل 5: مؤشر القائمة الحمراء
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وتواجه أنواع الطيور والثدييات التي تستخدم لألغذية وللعقاقير في 
املتوسط درجة من خطر االنقراض أعلى مما تواجهه األنواع ككل، 
أخرى.  وعوامل  املوائل  وفقدان  املفرط  االستغالل  من خالل  وذلك 
ألغراض  ُتستغل  التي  والبرمائيات  والثدييات  الطيور  أنواع  أما 
أعلى  فئة  نحو  أكبر  بسرعة  تتحرك  فهي  والعقاقير  األغذية  صنع 
من اخلطر. وهذا يؤكد اخلطر الذي يشكله نقص التنوع البيولوجي 
على صحة ورفاهية ماليني الناس الذين يعتمدون بصورة مباشرة 
على توافر األنواع البرية. وعلى سبيل املثال، قدرت منظمة الصحة 
العاملية أن نحو 60 في املائة من األطفال الذين يعانون من احلمى 
في غانا ومالي ونيجيريا وزامبيا يعاجلون في منازلهم بأدوية من 
األعشاب في حني أن 450 نوعًا من النباتات في منطقة واحده من 

نيبال ُتستخدم محليًا وبصورة شائعة في أغراض طبية. 

وعلى نطاق العالم، يعتمد قرابة 80 في املائة من الناس في البلدان 
النباتات.  من  مستخلص  ومعظمها  التقليدية،  األدوية  على  النامية 
النباتات  فإن  متاحة،  غير  النباتات  عن  العاملية  البيانات  أن  ورغم 
الطبية تواجه درجة عالية من خطر االنقراض في كثير من أجزاء 
العالم حيث يشتد اعتماد الناس على هذه النباتات للعناية الصحية 
وللدخل من جمعها من البرية- وهي أفريقيا وآسيا ومنطقة احمليط 

الهادئ وأمريكا اجلنوبية ]انظر الشكل 6[	 

الشكل 6: حالة حفظ أنواع النباتات الطبية في مختلف 
األقاليم الجغرافية
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يقع أكبر خطر انقراض في هذه األقاليم، أفريقيا، وأمريكا اجلنوبية ومنطقة 
احمليط الهادئ التي تستخدم فيها النباتات الطبية على أوسع نطاق.

املصدر: االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
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برادش  أروناشال  في  الطبية  النباتات  سوق 
)الهند(. هناك تقليد طويل الستعمال طب األعشاب 
منطقة  في  اجلبال  في  تعيش  التي  املجتمعات  بني 
الهيمااليا. وينطوي ذلك على تنوع املعارف األصلية 
لتنمية  مهما  أساسا  ويشكل  الثقافية  واملعتقدات 

املجتمع.

 Podophyllum( زراعة أعشاب القد أبل الهيمااليا
في  يونان  في شونديان، مبقاطعة   )hexandrum
الصني. وقد حتققت علميا صحة إحتواء هذه األنواع 
تزايد  إلى  للسرطان مما أدى  على مركبات مقاومة 
الطلب عليها وجمعها على نطاق واسع في الطبيعة. 
وقد بادر بعض سكان القرى بزراعة األنواع ولكن 

املنافع االقتصادية كانت محدودة.
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أن  من  بالرغم  سريع،  مبعدل  املدارية  الغابات  تناقص  يستمر 
بعض  في  األخيرة  اآلونة  في  كثيراً  تباطأت  قد  األحراج  إزالة 
البلدان	 وقد تباطأ صافي إزالة األحراج تباطؤاً كبيراً في العقد 
املاضي من السنني ويعود اجلزء األكبر من السبب في ذلك إلى 

التوسع الغابي في املناطق املعتدلة	

والغابات  باألحراج  تتصل  البرية  املوائل  عن  املعلومات  أفضل  إن 
التي تشغل حاليًا قرابة 31 في املائة من مساحة اليابسة على كوكب 
األرض. وُيقدر أن الغابات واألحراج حتتوي على أكثر من نصف 
أنواع احليوانات والنباتات البرية، الغالبية العظمى منها في املناطق 
املدارية، وهي مسؤولة عن أكثر من ثلثي صافي اإلنتاج األولي على 

األرض، أي حتويل الطاقة الشمسية إلى مادة نباتية.

إلى  الغابات  حتويل  رئيسية  بصورة  وهي  األحراج،  إزالة  وُتظهر 
املدارية  البلدان  التقلص في عدد من  بوادر على  أراضي زراعية، 
]انظر اإلطار 5، شكل 7[، ولكنها ال تزال مستمرة مبعدالت مرتفعة 
بصورة تدعو للقلق. إن حوالي 130000 كيلومترًا مربعًا من الغابات 
قد حولت الى استعماالت اخرى أو فقدت من جراء حوادث طبيعية 
كيلومترًا   160000 الى  باملقارنة   2010 الى   2000 من  عام  كل 
الغابات  تناقص  صافي  تباطأ  وقد  التسعينات.  في  سنويًا  مربعًا 
في  سنة  كل  مربع  كيلومتر   83  000 حوالي  من  كبيرًا،  تباطؤًا 
 50  000 على  قلياًل  ما يزيد  إلى  املاضي  القرن  من  التسعينات 
كيلومتر مربع كل سنة في الفترة من 2000 إلى 2010. وهذا يعود 
املناطق  في  واسع  نطاق  على  األحراج  زرع  إلى  رئيسية  بصورة 
املعتدلة، وإلى التوسع الطبيعي للغابات. ومبا أن األحراج املزروعة 
حديثًا تكون لها في الغالب قيمة متدنية من حيث التنوع البيولوجي 
وقد تشمل فقط نوعًا واحدًا من األشجار، فإن صافي تباطؤ معدل 
إزالة األحراج ال يعني ضمنًا بالضرورة تباطؤًا في نقص التنوع 
و2010   2000 وبني عامي  عاملي.  نطاق  على  لألحراج  البيولوجي 
تقلص املدى العاملي للغابات األولية )التي لم متس بشكل ملحوظ( 
من  أضخم  مساحة  وهي  مربع،  كيلومتر   400  000 من  بأكثر 

مساحة زمبابوي.

وظلت أفريقيا وأمريكا اجلنوبية تشهدان أضخم صافي تناقص في 
الغابات في الفترة 2000 إلى 2010. كما أن منطقة أوقيانوسيا 
الغابات بينما ُقدرت  بلّغت عن تناقص صاف في  باحمليط الهادى 
مساحة الغابات في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى )تعامل هنا 
2010 على ما كانت  بأنها ظلت في عام  بوصفها منطقة واحدة( 
الغابات  مساحة  وواصلت  تقريبًا.   2000 عام  في  حال  من  عليه 
في أوروبا التوسع، بالرغم من أن ذلك كان مبعدل أبطأ مما كان 
في التسعينات من القرن املاضي. أما آسيا التي كانت قد شهدت 
صافي تناقص في الغابات في التسعينات من القرن املاضي فبلّغت 
عن كسب صاف في الغابات في الفترة من 2000 إلى 2010، وذلك 
نطاق  على  الغابات  بزرع  الصني  قيام  إلى  رئيسية  بصورة  يعود 
واسع، رغم استمرار املعدالت العالية لصافي تناقص الغابات في 

بلدان عديدة في جنوب وجنوب شرق آسيا.

على  وتقع  الصنوبريات  عليها  يغلب  التي  الشمالية  الغابات  أما 
بقيت مستقرة في مداها في  فقد  العليا  الشمالية  العرض  خطوط 
السنوات األخيرة. غير أن هناك بوادر في بعض املناطق على أنها 
قد أصبحت متدهورة، وأقل مناعة إزاء انتشار اآلفات واألمراض، 
وذلك جزئيًا بسبب انخفاض في درجات احلرارة في فصل الشتاء. 
الصنوبريات  غابات  تدهور  من  ذلك مالحظة حاالت  أمثلة  وتشمل 
الناضجة في أجزاء من كندا، حيث قضت حاالت انتشار خنفساء 
من  أكثر  على   2010 إلى   2000 من  الفترة  في  اجلبلي   الصنوبر 
000 170 كيلومتر مربع من الغابات أما الغابات الشمالية التي يغلب 
عليها الصنوبريات وتقع على خطوط العرض الشمالية العليا فقد 
بقيت مستقرة في مداها في السنوات األخيرة. غير أن هناك بوادر 
في بعض املناطق على أنها قد أصبحت متدهورة.باإلضافة ال ذلك، 
إزاء  مناعة  أقل  أصبحت  قد  والشمالية  املعتدلة  الغابات  من  فكل 
انتشار اآلفات واألمراض، وذلك جزئيًا بسبب انخفاض في درجات 
ذلك مالحظة حاالت من  أمثلة  وتشمل  الشتاء.  احلرارة في فصل 
تدهور غابات الصنوبريات الناضجة ، حيث قضت حاالت انتشار 
خنفساء الصنوبر اجلبلي منذ التسعينات على أكثر من 000 110 

كيلومتر مربع من الغابات في كندا وغرب الواليات املتحدة.

النظم اإليكولوجية األرضية

إن وجود سياسات 
محددة األهداف بصورة 

جيدة ُترّكز على 
حساسية املناطق 

واألنواع وخدمات النظم 
اإليكولوجية أمر 

أساسي من أجل تفادي 
أخطر التأثيرات على 

البشر واملجتمعات
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النظم اإليكولوجية األرضية

توحي أحدث البيانات املتلقاة من االقمار الصناعية بأن املعدل السنوي إلزالة األحراج في اجلزء 
البرازيلي من األمازون قد تباطأ تباطؤًا هامًا، هابطًا من ذروته التي بلغت 000 27 كيلومتر مربع 
في 2004-2003 إلى ما يزيد قلياًل على 000 7 كيلومتر مربع في 2009-2008، وهذا هبوط 

بنسبة تزيد على 74 في املائة.

أدغال  متنامية من  إلى أن مساحة  الصناعية تشير  التقطتها االقمار  التي  أن نفس الصور  إال   
األمازون آخذة في التدهور. ومن اجلائز أن يكون الرقم املتعلق بإزالة األحراج في الفترة -2008

2009، وهو أدنى رقم ُسجل منذ بدأ الرصُد باالقمار الصناعية في عام 1988، قد تأثر باالنكماش 
املدني  املجتمع  ومنظمات  اخلاص  والقطاع  احلكومة،  اتخذتها  بإجراءات  وكذلك  االقتصادي، 
للسيطرة على إزالة األحراج؛ غير أن املتوسط للفترة 2009-2006 هو أدنى من املتوسط للعقد 
السابق بأكثر من 40 في املائة، مما يشير إلى تباطؤ هام في هذا االجتاه. ومع ذلك فإن إزالة 
األحراج التراكمية في األمازون البرازيلي ضخمة وتبلغ أكثر من 17 في املائة من مساحة الغابات 
األصلية، ولكن حتى حتقيق الهدف احلكومي الراهن وهو خفض إزالة األحراج السنوي بنسبة 80 
في املائة بحلول عام 2020 )من املتوسط للفترة 2005-1996( سوف يجعل التناقص التراكمي 
للغابات قريبًا من 20 في املائة. استنادًا ال دراسة أخيرة منسقة من البنك العاملي، فإن %20 من 
إزالة األحراج األمازونية كافية لتؤدي الى تراجع ملحوظ في بعض املساحات األخرى من احمليط 

احليوي عند العام 2025، عند اضافتها الى ضغوطات تغير املناخ وحرائق الغابات.   

اإلطار 5: األمازون البرازيلي - تباطؤ االتجاه نحو إزالة األحراج

نسبة الفقدان
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متثل األعمدة الصلبة املساحة الفعلية من اجلزء البرازيلي لألمازون الذي مت إزالة الغابات منه بني عامي 1990 و2009 )األرقام الواردة على يسار احملور الرأسي(، حسبما لوحظت 
من صور السواتل التي قامت بتحليلها الوكالة الوطنية لبحوث الفضاء. ومتثل األعمدة ذات الظالل اخلفيفة متوسط املعدل السنوي املتوقع املطلوب كي حتقق احلكومة البرازيلية هدف 
خفض إزالة الغابات البالغ 80 في املائة بحلول عام 2020 )من متوسط الفترة بني عامي 1996 و2005(. ويبني اخلط املتواصل إجمالي الكمية املتراكمة من إزالة الغابات )األرقام 

الواردة على ميني احملور الرأسي( كنسبة مئوية من املساحة األصلية املقدرة لألمازون البرازيلي )4.1 مليون كم2(.
املصدر: الوكالة الوطنية البرازيلية لبحوث الفضاء

الشكل 7: مساحة اإلزالة السنوية والمتراكمة من الغابات في األمازون البرازيلي 
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أما سهول السافانا العشبية واألراضي العشبية، فرغم أنها ليست 
على نفس احلالة اجليدة من التوثيق، فقد عانت هي األخرى من 

تدهور شديد	 

إن مدى ما أصاب املوائل األرضية األخرى ليس على درجة جيدة 
من التوثيق. ويقّدر أن أكثر 95 في املائة من األراضي العشبية في 
أمريكا الشمالية قد ُفقدت. وحلّت األراضي الزراعية واملراعي محل 
ما يقرب من نصف مساحة منطقة السيّرادو ) للسافانا األستوائية( 
البرازيلية، وهي املوئل احلرجي - الُعشبي الواقع في وسط البرازيل 
والذي يحتوي على مجموعة غنية من األنواع النباتية املتوطنة. ويقّدر 
أن منطقة السيّرادو قد فقدت في الفترة بني 2002 و2008 أكثر من 
000 14 كيلومتر مربع كل سنة، أو 0.7 في املائة من مداها األصلي 

سنويًا، وهذه نسبة تتعدى معدل التناقص احلالي في األمازون. 

وتشهد منطقة ميومبو احلرجية في اجلنوب األفريقي، وهي منطقة 
سافانا اخرى حتتوي على تنوع نباتي هام، إزالة األحراج بشكل 
مستمر. ومتتد هذه املنطقة من أجنوال إلى تنزانيا وتشغل مساحة 
2.4 مليون كيلومتر مرّبع ) بحجم اجلزائر(، وتوفر احلطب، ومواد 
الطبية  والنباتات  البرية  األغذية  من  واسعة  وإمدادات  البناء، 
فيها  احلرجية  األراضي  ويهدد  املنطقة.  عبر  احمللية  للمجتمعات 
للزراعة، والتحطيب لصنع الفحم، واحلرائق غير  تطهير األراضي 

املسيطر عليها.

خسارة  تسبب  قد  التقليدية  الزراعية  املمارسات  عن  التخلي 
املناظر الطبيعية ذات القيمة الثقافية وما يرتبط بذلك من التنوع 

البيولوجي	

 

املناظر الطبيعية الزراعية التي ينشأها املزارعون والرعاة مستخدمني ممارسات مكيفة محليًا ال حتافظ فحسب على درجة عالية من التنوع الوراثي )اجلينى( في احملاصيل واملواشي، بل 
ميكن أن تدعم أيضًا تنوعًا بيولوجيا بريًا متميزًا. وهذه األنواع من املناظر الطبيعية موجودة على نطاق عاملي ويجري احلفاظ عليها من خالل تطبيق طائفة واسعة من املعارف التقليدية 

واملمارسات الثقافية التي تطورت في تواز معها، مما أوجد مناظر طبيعية تضم تنوعًا بيولوجيا زراعيًا ذا أهمية عاملية.

وأمثلة هذه األنواع تشمل:

اإلطار 6: المناظر الطبيعية المدارة بأساليب تقليدية والتنوع البيولوجي

في  املمارس  األسماك  وتربية  األرز  زراعة  بني  املزج 
منذ عهد  األقل  الصني. وهذا األسلوب مستخدم على 
مملكة هان قبل ألفي سنة. وفي هذا النظام، تتم تربية 
توفر  حيث  باملياه  املغمورة  األرز  حقول  في  األسماك 
وتأكل  التربة  تليني  على  وتعمل  األسمدة  األسماك 
اليرقات واألعشاب الضارة، وفي الوقت ذاته فإن األرز 
يوفر الظل والطعام لهذه األسماك. وُينتج هذا النظام 
نوعية عالية من األسماك واألرز تفيد بصورة مباشرة 
وتخفض  اجلودة،  عالية  تغذية  طريق  عن  املزارعني 
تكاليف العمل وتقلص احلاجة إلى األسمدة الكيماوية 

ومبيدات األعشاب واآلفات.

في وادَيي كوسكو وبونو في بيرو يستخدم شعب كيشوا 
وأميارا شكاًل من بناء املصطبات يتيح لهم زراعة احملاصيل 
الذرة والبطاطس، وكذلك يتيح حليواناتهما  املختلفة، مثل 
تتراوح  ارتفاعات  وعلى  الشاهقة  السفوح  على  ترعى  أن 
بني 800 2 و4 500 متر	 وهذا النظام يدعم ما يصل إلى 
امتداد  على  تدجينها  مت  التي  البطاطس  من  صنفًا   177
عدة أجيال	 ويساعد النظام أيضًا في السيطرة على تآكل 

التربة	

ساتوياما  املسماة  اليابان  في  الزراعية  الطبيعية  ملناظر 
من  تتألف  األراضي  من  صغيرة  فسيفسائية  قطع  وهي 
األحراج  تشمل  التي  اإليكولوجية  النظم  أنواع  مختلف 
واألراضي  واملراعي  األرز،  وحقول  الري،  وبرك  الثانوية، 
العشبية، والتي درج ُمالك األراضي تقليديًا على أن يجنوا 
منها بطريقة مستدامة موارد تشمل النباتات، واألسماك، 
وقد  واألخشاب	  املتساقطة  األشجار  وأوراق  والفطريات، 
تطورت هذه املناظر الطبيعية املسماة ساتوياما من خالل 
تفاعل طويل األجل بني الناس والبيئة	 وحتول أنشطة مثل 
التطهير الدوري للغابات، وحصاد نثار األغصان واألوراق 
النظام  على  قليلة  أنواع  هيمنة  دون  الغابات،  في  امليتة 
وتتيح لقدر أكبر من التنوع في األنواع في أن يقوم في 

النظام	
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الزراعية،  لألغراض  األراضي  إلدارة  التقليدية  األساليب  أدت  لقد 
على  احلفاظ  في  هامة  وظيفة  السنني،  آالف  إلى  يعود  وبعضها 
التي  الطبيعية  املوارد  مع  انسجام  حالة  في  البشرية  املستوطنات 
يعتمد عليها الناس ]انظر اإلطار 6[. غير أن هذه النظم في طريقها 
اآلن إلى الزوال في أجزاء كثيرة من العالم، ألسباب يعود جزء منها 
التخلي عنها املرتبط بالهجرة  إلى تكثيف اإلنتاج، وجزء آخر إلى 
احلاالت،  بعض  وفي  احلضرية.  املناطق  إلى  الريفية  املناطق  من 
إعادة  طريق  عن  البيولوجي  للتنوع  فرصًا  االجتاه  هذا  يوجد  قد 
إقامة نظم إيكولوجية طبيعية في األراضي الزراعية املهجورة. إال 
تنوع  في  هامة  على خسائر  أيضًا  تنطوي  قد  التغييرات  هذه  أن 
البرية،  واألنواع  األليفة  األنواع  من  كل  بني  فيما  متميز  بيولوجي 
وفي خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها هذه املناظر الطبيعية 

اخلاضعة لإلدارة. 

يهدد  مما  عالية،  درجة  إلى  مجزأة  أصبحت  األرضية  ملوائل 
سالمة األنواع وقدرتها على التكيف مع تغير املناخ	

لقد أصبحت النظم اإليكولوجية في أنحاء العالم، ومن بينها بعض النظم 
اإليكولوجية التي حتتوي على مستويات عالية بصورة استثنائية من 
التنوع البيولوجي، مجزأة إلى حد خطير، مما يهدد سالمة العديد من 
األنواع في األجل الطويل وخدمات النظم اإليكولوجية. ومع أن البيانات 
العاملية املتعلقة بهذه العملية يصعب احلصول عليها، إال أن بعض النظم 
اإليكولوجية املعرضة لدراسة جيدة توفر أمثلة على حجم التجزؤ وتأثيراته. 
وعلى سبيل املثال فإن اجلزء املتبقي من الغابات األمريكية اجلنوبية املطلة 
على احمليط األطلسي، والتي يقدر أنها حتتوي على ثمانية في املائة من 
كل األنواع األرضية، يتألف في معظمه من أجزاء تقل عن كيلومتر مربع 
في احلجم. وأكثر من 50 في املائة منها يقع داخل مسافة 100 متر من 

حافة الغابة.

وعندما تتجزأ النظم اإليكولوجية فإنها قد تصبح صغيرة جداً إلقامة 
منطقة للتزاوج بالنسبة إلى بعض احليوانات، أو أنها قد تضطر النباتات 
واحليوانات إلى التناسل مع أقرباء قريبني. وهذا التناسل الداخلي للنوع 
ميكن أن يزيد من قلة املناعة ضد األمراض بخفض التنوع الوراثي 
لألصناف. وقد وجدت دراسة أُجريت في منطقة األمازون الوسطى أن 
أجزاء الغابات التي تقل مساحتها عن كيلومتر مربع قد فقدت نصف ما 
فيها من أنواع الطيور في أقل من خمسة عشر سنة. وباإلضافة إلى 
ذلك فإن األجزاء املعزولة من املوائل جتعل األنواع ضعيفة في وجه تغير 
املناخ، نظراً إلى أن قدرتها على الهجرة إلى مناطق تتيح أوضاعاً أكثر 

مواتاة محدودة. 

إن ُربع املساحة البرية من العالم آخذة في التدهور	

حالة العديد من املوائل األرضية آخذة في التدهور. وقد قّدر التحليل 
في   24( الُربع  يقارب  ما  أن  وحتسينها  األراضي  لتدهور  العاملي 

املائة( من املساحة األرضية من العالم في حالة تدهور، مقاسه بهبوط 
اإلنتاج األولي خالل الفترة 1980 إلى 2003. وتشمل املناطق اآلخذة 
املائة  في  و20  الغابات  كل  من  املائة  في   30 حوالي  التدهور  في 
ومن  العشبية.  األراضي  من  املائة  في  و10  املزروعة،  املناطق  من 
الناحية اجلغرافية، توجد هذه املناطق بصورة رئيسية في أفريقيا 
إلى اجلنوب من خط االستواء، وفي جنوب شرق آسيا، وفي جنوب 
الصني، واجلزء الشمالي األوسط من أستراليا، واألراضي العشبية 
في أمريكا اجلنوبية، وفي أجزاء من سيبريا، والغابات الشمالية في 
أمريكا الشمالية. ووجد أن نحو 16 في املائة من األراضي آخذة في 
التحسن من حيث اإلنتاجية، وأن اجلزء األكبر من هذا التحسن )43 

في املائة( يقع في أراضي املراعي.

أما املناطق التي لوحظ االجتاه التدهوري فيها فإنها بالكاد تتداخل 
مع نسبة 15 في املائة من األراضي التي ُعّرفت بأنها متدهورة في 
عام 1991، مما يشير إلى أن مناطق جديدة أصبحت متأثرة وأن 
املناطق املتدهورة منذ زمن طويل ما زالت ذات مستويات إنتاجية 
اعتمادًا  يعتمدون  شخص  بليون   1.5 نحو  وهناك  جدا.  منخفضة 
مباشرًا على خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها املناطق اآلخذة 
في التدهور. وُيقّدر الهبوط في امتصاص الكربون من اجلو املرتبط 
بهذا التدهور بقرابة بليون طن في الفترة من 1980 إلى 2003 )ما 
يوازي تقريبًا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من االحتاد األوروبي( 
من  الكربون  فقدان  عن  الناجتة  االنبعاثات  تكون  أن  ومن احملتمل 

التربة أكبر من ذلك بعدة مرات.

وبالرغم من أن أكثر من 12 في املائة من األراضي مشمولة اآلن 
مبناطق محمية، فإن قرابة النصف )44 في املائة( من املناطق 
املائة من احلماية، وأن  10 في  اإليكولوجية األرضية تقع دون 
تقع  احلرجة  األهمية  ذات  البيولوجي  التنوع  مواقع  من  العديد 
املشمولة  املناطق  بني  ومن  باحلماية	  املشمولة  املناطق  خارج 
باحلماية التي مت تقييم فعالية إدارتها، ُوجد أن 13 في املائة منها 
ال ُتدار بفعالية كافية، في حني ثبت أن إدارة أكثر من اخُلمس 

سليمة، والبقية ُصِنّفت بوصفها ”أساسية“	 

العاملية  البرية  السطحية  املساحة  من  متزايد  جزء  تعيني  مت  لقد 
بوصفها مناطق محمية ]انظر الشكل 8 واإلطار 7[. وفي املجموع 
هناك نسبة نحو 12.2 في املائة من هذه املساحة مشمولة بحماية 
120 منطقة محمية. غير   000 أكثر من  تتألف من  قانونية، وهي 
املناطق  من  كل  من  املائة  في   10 عن  ما ال يقل  حماية  هدف  أن 
اإليكولوجية في العالم - وهو يرمي إلى احلفاظ على عّينة متثيلية 
للتنوع البيولوجي - بعيد جدًا عن كونه قد حتقق. ومن بني 825 
منطقة إيكولوجية أرضية، وهي مساحات تتضمن نسبة عالية من 
األنواع املتشاركة وأمناط املوائل املتميزة، ليس سوى 56 في املائة 
منها تتضمن ما نسبته 10 في املائة أو أكثر من مساحتها مشمولة 

باحلماية ]انظر الشكل 10[	
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من بني احلكومات التي قدمت تقاريرها في اآلونة األخيرة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، تقول 57 في املائة منها إن لديها مساحات محمية تساوي أو تتعدى ما نسبته 10 في املائة من 
مساحتها األرضية.

وقد قدمت بلدان قليلة مساهمة ال تناسبيـة إزاء منو الشبـكة العاملية للمناطق احملمـية: ومن بني 000 700 كيلومتر مربع ُعينت كمناطق مشمولة باحلماية منذ سنة 2003، تقع قرابة ثالثة 
أرباع هذه املساحة في البرازيل، وذلك إلى حد كبير نتيجة برنامج املساحات املشمولة باحلماية من منطقة األمازون. وينطوي هذا البرنامج على شراكة بني السلطات االحتادية البرازيلية 
وسلطات الواليات، والصندوق العاملي حلفظ الطبيعة، واحلكومة األملانية، ومرفق البيئة العاملية. وهو يهدف إلى تدعيـم 000 500 كيلومتر مربع من املساحات احملمية في منطقة األمازون 

في البرازيل على امتداد فترة 10 سنوات بتكلفة تقدر بـ 390 مليون من دوالرات الواليات املتحدة.

وحدثت زيادات هامة جدًا في كندا، حيث ُأضيف أكثر من 000 210 كيلومتر مربع إلى شبكة املساحات املشمولة باحلماية منذ عام 2002، وفي مدغشقر حيث ارتفع حجم املناطق 
املشمولة باحلماية من 000 17 كيلومتر مربع إلى 000 47 كيلومتر مربع منذ عام 2003.

اإلطار 7: المساحات األرضية المشمولة بالحماية

تنوع  ذات  عدة  مواقع  تستثني  أيضا  احملمية  املناطق  شبكة  ان 
الى  موالة  فقط  هي  الكاملة  التشريعية  احلماية  مثال،  مهم.  بيولوجي 
الطيور  جلماعات  الهامة  فاملواقع  للطيور،  الهامة  املناطق  من   26%
املهددة باالنقراض لديها نطاقات جغرافية محدودة، ومركزة في محيط 
حيوي محدد، أو تتجمع بأعداد كبيرة لتأكل وتتكاثر. فمن 11000 من 
املناطق الهامة للطيور، في 218 بلدا، ان معدل %39 من نطاقاتها 
تتواجد في مناطق محمية. كذلك، %35 فقط من املواقع التي حتتوى 
بشكل  املهددة  األصناف  من  أكثر  أو  الحدى  اجلماعات  كامل  على 
خطير باالنقراض، هي محمية كليا في مناطق محمية )انظر االطار 
8 والشكل 9(. اال أن نسبة هاتني الفئتني من املواقع حتت احلماية 

القانونية قد زادت بحد كبير في اآلونة األخيرة.
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النمو في احملميات املعلنة على الصعيد الوطني 

اجملموع

 الشكل 8: مساحة المناطق 
المحمية المعلنة على الصعيد الوطني 

زادت مساحة اليابسة واحمليطات املعلنة 
بوصفها مناطق محمية باطراد منذ عام 

1970. وفي حني أن مساحة املناطق 
احملمية األرضية ال تزال أكثر بكثير من 
املناطق احملمية البحرية، إال أن املناطق 

احملمية البحرية قد توسعت بصورة كبيرة 
خالل السنوات األخيرة، وتركزت في املياه 

الساحلية. 

ال يتضمن هذا الشكل البياني إال املناطق 
احملمية املعلوم سنة إنشائها. وهناك مساحة 

إضافية تبلغ 3.9 مليون كيلومتر مربع من 
اليابسة و000 100 متر مربع من احمليطات 

مشمولة باملناطق احملمية وغير معلوم سنة 
إنشائها. وبذلك يصبح إجمالي تغطية املناطق 

احملمية أكثر من 21 مليون كيلومتر مربع.
املصدر: قاعدة البيانات العاملية بشأن املناطق احملمية
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اإلطار 8: حماية مواقع التنوع البيولوجي )سفن نوح(

حدد التحالف من أجل منع األنقراض املطلق 595 موقعًا على نطاق العالم يعتبر شملها 
باحلماية ذا أهمية حرجة بالنسبة إلى بقاء مئات األنواع. وتتضمن هذه املواقع كل األعداد 

واألصناف الشاملة لـ 794 نوعًا مّت إختيارها من الثدييات، والطيور، والزواحف، والبرمائيات، 
والصنوبريات التي هي في خطر شديد أو في خطر من االنقراض. وتعتبر هذه األنواع 

األكثر احتمااًل ألن تصبح منقرضة ما لم ُتتخذ إجراءات مباشرة وعاجلة في هذه املواقع. 
وهذه املواقع مركزة في الغابات املدارية، واجلزر، وفي النظم اإليكولوجية اجلبلية. ومعظمها 

محاط بعمران بشري مكثف وكلها صغيرة مما يجعلها ضعيفة أمام األنشطة البشرية.

 ونحو الثلث )36 في املائة( منها فقط تتضمنه املناطق املشمولة باحلماية الرسمية، وفي 
املتوسط فإن ما نسبته 44 في املائة من املساحة املشمولة بهذه املواقع كانت محمية بحلول 
عام 2009. وأكثر من نصف مواقع التحالف من أجل منع األنقراض املطلق )53 في املائة( 

يفتقر إلى حماية قانونية، مما ميثل فجوة هامة في حماية املواقع ذات األهمية احلساسة 
بالنسبة إلى التنوع البيولوجي. بيد أّن املستوى احلالي من احلماية أفضل بكثير مما كان 

عليه في عام 1992 حني كان ثلث مساحة هذه املواقع مشمواًل باحلماية فقط، وكان ما يزيد 
قلياًل على الربع )27 في املائة( من املواقع يتمتع بحماية قانونية كاملة.

زاد متوسط نسبة املواقع املشمولة في قائمة التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض في املناطق احملمية، وزاد باطراد منذ السبعينيات عدد املواقع املشمولة في قائمة التحالف من أجل 
منع مطلق لالنقراض واحملمية بالكامل. غير أن معظم املساحة التي تغطيها مواقع التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض ال تزال خارج املناطق احملمية.

املصدر: التحالف من أجل منع مطلق لالنقراض
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الشكل 10: مساحة المناطق المحمية األرضية حسب اإلقليم االقتصادي 

مالحضة: القارة القطبية اجلنوبية هي حالة خاصة مع معاهدة دولية تنظم بدقة األنشطة البشرية ، والتلوين اخلفيف 
الظاهر على هذه اخلريطة ال ينبغي أن يفسر على أنه ينطوي على مستوى منخفض من احلماية الفعلية

القارة القطبية الشمالية

القارة القطبية اجلنوبية

منطقة االندومااليا

أستراليا

أفريقيا اإلستوائية

حتت 10% 10-30% 30-50% العلى من 50%
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إن ما نسبته 56 في املائة من 825 إقليمًا إيكولوجيا )أي األقاليم التي تضم مناطق فيها نسبة عالية من األنواع املشتركة وأنواع املوائل املميزة( فيها مناطق محمية تشمل 10 في املائة أو 
أكثر من مساحتها، وهي النسبة احملددة كهدف فرعي نحو حتقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 2010. ومتثل األلوان اخلفيفة الواردة على اخلريطة أقاليم اقتصادية ذات مستويات منخفضة 

نسبيا من احلماية
املصدر: املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لليونيب

أمريكا االستوائية

أمريكا الباردة

منطقة احمليط الهادي
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ومن الواضح أن الفائدة التي تعود على التنوع البيولوجي من املناطق 
املشمولة باحلماية يعتمد إلى حد كبير على مدى جودة إدارتها. وقد 
ُأجري تقييم عاملي حديث لفعالية اإلدارة في 080 3 منطقة مشمولة 
باحلماية متت دراستها، فقد وجد أن 22 في املائة منها بأنها ”سليمة“، 
وعلى 13 في املائة منها بأنها ”غير كافية بصورة واضحة“، وعلى 65 
في املائة منها بأنها ُتظهر دالئل على إدارة ”أساسية“. وكانت مواطن 
الضعف املشتركة املعّرفة في هذا التقييم هي االفتقار إلى الكوادر 
البشرية املدربه واملوارد، وعدم كفاية إشراك املجتمعات احمللية وعدم 
كفاية البرامج املوضوعة للبحوث والرصد والتقييم. أما اجلوانب املتصلة 
بإقامة احملميات بصورة أساسية واحلفاظ على ِقَيم املساحات املشمولة 

باحلماية فوجد أنها قوية جداً.

مجتمعات السكان األصليني واملجتمعات احمللية تؤدي دوراً هامًا 
من  عالية  درجة  على  حتتوي  جداً  كبيرة  مساحات  صون  في 

التنوع البيولوجي والِقَيم الثقافية	

بأنها  رسميًا  املعّينة  املساحات  إلى  باإلضافة  العالم،  عبر  هناك 
يجري  املناطق  أو  املساحات  من  آالف  عدة  باحلماية،  مشمولٌة 
الرطبة،  واألراضي  املقدسة،  الغابات  فيها  مبا  محليًا،  صونها 
مستجمعات  وغابات  القروية،  والبحيرات  الطبيعية،  واملناظر 
األمطار، واألنهار، واإلمتدادات الساحلية، واملناطق البحرية ]انظر 
اإلطار 9[. وهذه عبارة عن نظم إيكولوجية طبيعية و/أو معّدلة لها 
قيمة هامة من حيث تنوعها البيولوجي، وأهميتها الثقافية، وخدماتها 

 

يرتبط التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي بعالقة متشابكة وثيقة. ومع أن التنوع البيولوجي يحتل 
املوقع املركزي في العديد من األديان والثقافات، فإن املفاهيم العاملية تؤثر في التنوع البيولوجي 
مات وقواعد ثقافية لها تأثيُرها على كيفية استخدام املوارد وإدارتها. ونتيجًة لذلك  من خالل محَرّ
ال ميكن للعديد من الناس النظر في التنوع البيولوجي وفي الثقافة بصورة مستقلة أحدهما عن 
اآلخر. وهذا يصح بصورة خاصة بالنسبة إلى أكثر من 400 مليون من أفراد مجتمعات الشعوب 
األصلية واملجتمعات األهلية الذين يعتبرون التنوع البيولوجي لكوكب األرض ال مصدر رفاهية 
فحسب بل وأنه أساس هوياتهم الثقافية والروحية. وتتضح الرابطة الوثيقة بني التنوع البيولوجي 
والثقافة بصورة خاصة في املواقع املقدسة، وهي املساحات التي تعتبر ذات أهمية بسبب ما لها 
من مغزى ديني أو روحي. وقد مت في أحيان كثيرة، من خالل تطبيق املعارف واألعراف التقليدية، 

حماية تنوع بيولوجي فريد وهام في كثير من هذه املناطق على مر الزمن. وعلى سبيل املثال:

✤   في مقاطعة كوداغو في والية كارناتاكا بالهند، حتتفظ احلدائق املقدسة بأصناف هامة من 
أشجار مهددة مثلActinodaphne lawsonii وHopea ponga. وهذه احلدائق هي 

أيضًا موطن فطريات مجهرية فريدة. 

✤   في أواسط تنزانيا يوجد تنوع في النباتات اخلشبية في احلدائق املقدسة أكثر مما يوجد في 
الغابات اخلاضعة لإلدارة.

املواقع  في  املوجودة  أن األشجار  تبنّي  الهماليا،  كاربو في شرقي جبال  منطقة خاوا  ✤   في 
املقدسة لها حجم عام أكبر من األشجار املوجودة خارج هذه املواقع. 

✤   يتم إغالق مناطق الُشعاب املرجانية بالقرب من كاكاروتان، وقرية ملوك بإندونيسيا على فترات 
دورية في وجه صيد األسماك بأوامر من ُعمد القرية أو رؤسائها. ويكفل إغالق الشعاب في 
وقت الصيد أن تظل املوارد الغذائية متاحة أثناء الفترات ذات األهمية االجتماعية. وُوجد أن 
متوسط طول وحجم الكتلة احليويه لألسماك التي يتم صيدها في املنطقتني أكبر من طول 

وكتلة األسماك املوجودة في املواقع اخلاضعة للسيطرة.

فقط  احمللي  واإلنفاذ  احملددة،  احلصاد  ومتطلبات  الصارمة،  والشعائر  الطقوس  ✤   تنظم 
للتصاريح، كمية ما ُيجمع من حلاء شجرة Rytigynia kigeziensis )الصورة في اليمني(، 
وهي شجرة متوطنة في الصدع األلبرتيني في غرب أوغندا يؤدي حلاؤها دورًا مركزيًا في 

العقاقير احمللية. وبذلك يتم احلفاظ على ما ُيجمع من ذلك اللحاء داخل حدود مستدامة.

اإلطار 9: التنوع الثقافي والبيولوجي
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مجتمعات  املناطق  أو  املساحات  هذه  صون  وتتولى  اإليكولوجية. 
عرفية  قوانني  طريق  عن  احمللية  واملجتمعات  األصليني  السكان 
اإلحصائيات  عادة ضمن  تدخل  ال  وهي  أخرى،  فعالة  وسائل  أو 

الرسمية للمناطق املشمولة بالرعاية.

ويوجد، على نطاق العالم، ما بني أربع ماليني و8 ماليني كيلومتر 
مربع )والتقديرات األعلى تساوي مساحة أضخم من قارة أستراليا( 
متلكها أو تديرها مجتمعات أهلية. وفي 18 بلدًا ناميًا تضم أضخم 
غطاء حرجي، متلك املجتمعات األهلية أكثر من 22 في املائة من 
بعض  وفي  املجتمعات.  لتلك  ومحفوظة  أو هي مخصصة  الغابات 
من هذه البلدان )مثاًل في املكسيك وبابوا - غينيا اجلديدة( تغطي 
الغابات األهلية 80 في املائة من املجموع. وليس ممكنًا بأي حال 

من األحوال أن ُتصان كل املناطق اخلاضعة للسيطرة األهلية صونًا 
فعااًل، ولكن قسطًا كبيرًا منها ينال مثل هذا االهتمام. والواقع أن 
بعض الدراسات ُتظهر أن مستويات احلماية حتت اإلدارة األهلية 
اإلدارة  حتت  هي  مما  بالفعل  أعلى  األصليني  السكان  إدارة  أو 

احلكومية وحدها. 

 

مباذا ُيراَهن؟ بعُض الِقَيم التقديرية للتنوع البيولوجي األرضي

ر بأنه يساوي 3.6 بليون دوالرًا أمريكيا في عام 2000.  ✤   قطاُع السياحة في اجلنوب األفريقي، الذي يقوم إلى حد بعيد على مشاهدة احلياة البرية، ُقِدّ

ر أن الدخَل احلقيقي للفقراء في الهند ارتفع من 60 دوالرًا أمريكيا إلى 95 دوالرًا عندما ُأخذت قيمُة اخلدمات التي توفرها النظم اإليكولوجية مثل توافر املياه، وخصوبة التربة،  ✤   Iُقِدّ
واألغذية البرية في االعتبار - وأن التعويض عن مورد الرزق املفقود إذا ُحرموا من هذه اخلدمات سوف يتكلف 120 دوالرًا لكل فرد.

رت بأن خدماتها تساوي أكثر من 200 بليون دوالر كل سنة بالنسبة إلى اقتصاد الغذاء العاملي. ✤   احلشرات التي تنقل اللقاح فيما بني احملاصيل، وخاصة الفاكهة واخلضروات، ُقِدّ

✤   خدمات مستجمعات مياه األمطار في منطقة أوتاغو بنيوزيلندا )الصورة في األسفل( التي توفرها املوائل العشبية في متنـزه تي بابانوي لصون الطبيعة الذي تبلغ مساحته000 22 
هكتار، ُتقّدر بأكثر من 95 مليونًا دوالر أمريكيًا، على أساس تكلفة توفير املياه بوسائل أخرى.

اإلطار 10: بماذا يُراَهن؟ بعُض الِقَيم التقديرية للتنوع البيولوجي األرضي
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في  جذري  تغير  الداخلية  للمياه  اإليكولوجية  النظم  على  طرأ 
العقود األخيرة من السنني	 وظلت األراضي الرطبة في كل أرجاء 

العالم، وال تزال، تتناقص مبعدل سريع	

الرطبة  واألراضي  والبحيرات،  الفيضية،  األنهار وسهولها  شهدت 
من التغييرات اجلذرية أكثر من أي نوع آخر من النظم اإليكولوجية 
بسبب مزيج من األنشطة البشرية، مبا في ذلك جتفيفها للزراعة، 
الصناعية  األغراض  في  املياه  واستخدام  للري،  املياه  وسحب 
واملنزلية، واملُدخالت من املغذيات وامللوثات األخرى، وإدخال أنواع 

غريبة، وبناء السدود على األنهار.

املياه  موائل  من  فقد  عما  للتحقق  قابلة  عاملية  بيانات  تتوافر  وال 
املياه  الرطبة ذات  الداخلية ككل، ولكن من املعروف أن األراضي 
قد  الضحلة  والبحيرات  واملستنقعات،  السبخات،  مثل  الضحلة 
تدهورت كثيرًا في أجزاء عديدة من العالم. وتشمل األمثلة املوثقة 

لفقدان هذه املوائل ما يلي:

✤  ما بني 56 في املائة و65 في املائة من نظم املياه الداخلية املالئمة 
لالستخدام في الزراعة املكثفة في أوروبا وأمريكا الشمالية كان 
قد مت سحب كل مياهها بحلول عام 1985. أما األرقام املناظرة 

آلسيا وأمريكا اجلنوبية فهي 27 في املائة و6 في املائة.

✤  مّت منذ عام 1930 سحب مياه 73 في املائة من املستنقعات في 
شمال اليونان.

✤  في أسبانيا ُفقد ما نسبته 60 في املائة من مساحة األراضي 
الرطبة األصلية.

✤  أهوار ما بني النهرين في العراق فقدت أكثر من 90 في املائة 
من مداها األصلي فيما بني عامي 1970 و2002، في أعقاب 
مشروع جتفيف ضخم ومنتظم. غير أنه مت بعد سقوط النظام 
العراقي السابق في عام 2003 تفكيك الكثير من هياكل تصريف 
من  املائة  في   58 قرابة  إلى  باملياه  األهوار  غمر  وُأعيد  املياه، 
مداها السابق بحلول عام 2006، فأدى ذلك إلى انتعاش خضرة 

األهوار.

ُتظهر نوعية املياه اجتاهات متباينة بني حتسن في بعض املناطق 
في  املقابل  في  خطير  وتلوث  األنهار  أحواض  وبعض  اإلقليمية 

العديد من املناطق املكتظة بالسكان	

ُتظهر نوعية املياه في النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، وهو مؤشر 
هام للتنوع البيولوجي، اجتاهات متباينة، والبيانات العاملية بشأنها 
غير كاملة على اإلطالق. ذلك أن املعلومات ذات الصلة عن مستويات 
حيث  وبالذات  موجودة،  غير  املياه  نوعية  في  والتغيرات  التلوث 
النامية ذات الكثافة  البلدان  يبلغ استخدام املياه أشده - أي في 
السكانية. ونتيجة لذلك فإن ما ألنشطة التلوث من تأثيرات خطيرة 
مبلَّّغ  غير  تظل  اإليكولوجية  النظم  وعلى صحة  الناس  على صحة 

عنها إلى حد كبير.

النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية

سوف تنشأ بصورة 
متزايدة حاجة إلى 

استعادة النظم 
اإليكولوجية من أجل 

إعادة إنشاء وظائف النظم 
اإليكولوجية وتوفير 

اخلدمات القّيمة

تغير على نحو خطير حوض نهر 
األردن األسفل نتيجة حلاالت 
التجرد من أجل الري واملدن 
املتزايدة: حيث يتم استهالك 

%83 من تدفقات مياهه قبل أن 
تصل إلى البحر امليت.
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وفي بعض املناطق، بلغ نضوب وتلوث املوارد املائية ذات األهمية 
االقتصادية حّدًا جتاوز نقطَة الالعودة، وأصبح تدُبُّر أمر مستقبل 
حقيقيًا  احتمااًل  عليها  العول  التي ميكن  املائية  املوارد  نظم  عدمي 
اآلن في أجزاء من العالم. ويتوقع تقرير اليونسكو عن حالة املياه 
في العالم الثالث أن يكون نصف اجلنس البشري يعيش في مناطق 
تعاني من درجة عالية من اشتداد الضغط على املياه بحلول عام 

 .2030

ومع أن السيطرة على التلوث من خالل معاجلة مياه املجارى وتنظيم 
الصرف الصناعي أحرزت جناحًا هامًا في حتسني نوعية املياه في 
 ،)11 الشكل  )انظر  الداخلية  للمياه  اإليكولوجية  النظم  من  العديد 
إال أن هذا التقدم ظل حتى اآلن محدودًا جدًا في البلدان النامية. 
ويظل التلوث الناجم عن املصادر املتناثرة أو املصادر غير احملددة 
)وال سيما من الزراعة( ميثل مشكلة هامة ومتنامية في العديد من 

أجزاء العالم.

الثلثني من  املياه تسببت في جتزئة نسبة  السدود ومستودعات 
نظم 292 نهراً عظيمًا جتزئة بصورة معتدلة أو بالغة	

األنهار آخذة في التجزؤ بصورة متزايدة، وغالبًا ما يرافق ذلك اختالل 
الواقعة في املناطق  شديد في تدفقاتها. واألنهار األكثر جتزئة هي 
الصناعية مثل الواليات املتحدة وأوروبا، وفي البلدان كثيفة السكان مثل 
الصني والهند. كما أن األنهار في املناطق اإلقليمية اجلافة متيل إلى أن 
تكون مجزأة نظرًا إلى أن إمدادات املياه النادرة ُتدار في معظم األحيان 
عن طريق استخدام السدود ومستودعات املياه. أما أكثر األنهار تدفقًا 
حرًا فهي في املناطق قليلة السكان من والية أالسكا ومن كندا وروسيا، 

وفي األحواض الساحلية الصغيرة في آسيا وأفريقيا.

وهذا التجزؤ هام ألن قسطًا كبيرًا من تنّوع احلياة في املياه العذبة 
النهر مثل  التي تتشكل بني مختلف أجزاء حوض  الروابط  حتدده 
املياه، وتدفق الترسبات، واملغذيات في تناغم حيوي بني الفيضان 
السدود  وتعترض  الساحل.  املد واجلزر على  والتفاعل مع مناطق 
الضخمة اآلن أكثر من 40 في املائة من التصريف العاملي لألنهار، 
ولم يعد ثلث الترسبات للمناطق الساحلية يصل إلى مقصده. وكان 
رئيسي على  تأثير  نطاق ضخم  التي حتدث على  االختالالت  لهذه 
بصورة  العذبة  للمياه  البيولوجي  التنوع  وعلى  األسماك  هجرة 
أعم، وعلى ما توفره من خدمات. ولها أيضًا أثر هام على التنوع 

البيولوجي في النظم اإليكولوجية األرضية والساحلية والبحرية. 

للمياه  اإليكولوجية  النظم  إلى  املقدمة  اخلدمات  تكون  ما  غالبًا 
سيئة  باحلماية  املشمولة  األرضية  املناطق  شبكة  من  الداخلية 
القريب  اجلزء  في  التأثيرات  احلسبان  في  تأخذ  أن  يندر  ألنها 
عن  احلكومات  وتبِلّغ  املصب	  من  القريب  واجلزء  املصدر  من 
قلق متزايد إزاء احلالة اإليكولوجية ملواقع األراضي الرطبة ذات 

األهمية الدولية )مواقع رامسار(	

التي  الداخلية  للمياه  البيولوجي  التنوع  نسبة  تقييم  الصعب  من 
تغطيها بصورة فعالة الشبكة القائمة من املناطق املشمولة باحلماية. 
املائة  في   12 ما نسبته  أن  اإليكولوجية  للنظم  األلفية  تقييُم  َر  وقَدّ
املشمولة  املناطق  تدخل ضمن  العاملية  الداخلية  املياه  من مساحة 
باحلماية. غير أن هذا ال يقدم دلياًل دقيقًا على نسبة أحواض األنهار 
العاملية التي تتمتع باحلماية، نظرًا إلى أن حالة التنوع البيولوجي 
للمياه العذبة في موقع معنّي تعتمد في الغالب على األنشطة التي 
حتدث على مسافة بعيدة في املناطق القريبة من املصدر أو املناطق 
السدود،  وبناء  املياه،  وسحب  التلوث،  مثل   - املصب  من  القريبة 

وإزالة األحراج. 

النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية

زادت نسبة أحواض األنهار في ماليزيا املصنفة بوصفها أحواضا 
ذات مياه نظيفة منذ عام 1997

املصدر: وزارة البيئة املاليزية

نسبة مئوية

0

20

40

60

80

100

10

30

50

70

90

تلوث طفيف ملوثةغير ملوثة (نظيفة)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

الشكل 11: جودة حوض نهر ماليزيا

43   |   االتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلصدار الثالث



في الدامنرك مت جتفيف 40 
كيلومترًا مربعًا من مرج 

وسبخة في وادي نهر سكييرن 
في الستينات من القرن املاضي 

ألغراض الزراعة. ومنذ عام 
2002، متت استعادة أكثر 

من نصف هذه املساحة مما 
جعل املوقع هامًا على الصعيد 

الوطني بالنسبة إلى الطيور 
املهاجرة. أما املنافع الناجمة 
عن ذلك واملتمثلة في حتسني 

صيد أسماك السلمون، وحجز 
قدر أكبر من الكربون، وإزالة 
املغذيات من املياه، والترويح 

فقد عادلت تكلفة هذا املشروع 
التي بلغت 46 مليونًا دوالرًا 

أمريكى.

لألراضي  رامسار  اتفاقية  على  بلدًا   159 حكومات  صّدقت  وقد 
الرطبة  األراضي  من   1  880 بصون  حاليًا  ملتزمة  وهي  الرطبة، 
ذات األهمية الدولية التي تشمل أكثر من 1.8 مليون كيلومتر مربع، 
وباالستخدام املستدام ملوارد األراضي الرطبة بصورة عامة. غير 
أن حالة هذه األراضي الرطبة املشمولة باحلماية تواصل التدهور، 
وقد أبلغت غالبية احلكومات عن تزايد احلاجة إلى التصدي للتغيرات 
 ،2008 إلى   2005 الفترة  في  وقعت  التي  الضارة  اإليكولوجية 
عن  أبلغت  التي  والبلدان  السابقة.  الثالث  السنوات  بفترة  مقارنة 
أكبر قدر من القلق إزاء حالة األراضي الرطبة تقع في األمريكتني 

وفي أفريقيا.

وُتتخذ في بلدان عديدة خطوات الستعادة األراضي الرطبة، تنطوي 
في أحيان كثيرة على عكس سياسات استخدام األراضي عن طريق 
نسبيًا.  األخيرة  السنوات  في  ُجّففت  التي  املناطق  ترطيب  إعادة 
معظم  في  يوفر  أن  العذبة  للمياه  وحيد  إيكولوجي  نظام  وبوسع 
الكوارث  من  واحلماية  املياه،  تنقية  مثل  متعددة  فوائد  األحيان 
الطبيعية، وتوفير األغذية واملواد ملصادر الرزق احمللية والدخل من 
الطبيعية  الوظائف  استعادة  بأن  متزايد  اعتراف  وثّمة  السياحة. 
لنظم املياه العذبة أو احلفاظ عليها ميكن أن يكون بدياًل مجزيا من 
حيث التكلفة لتشييد هياكل أساسية مادية ملكافحة الفيضانات أو 

مرافق باهظة التكاليف ملعاجلة املياه.
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بعُض القَيم التقديرية للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية

ر أن سعر كل هكتار من سبخة موثوراجاويال وهي أرض رطبة ساحلية تقع في منطقة كثيفة السكان في شمال سري النكا، يساوي مبلغ 150 دوالرًا أمريكيا لكل هكتاربسبب خدماته  ✤   ُيقَدّ
املتصلة بالزراعة وصيد األسماك واحلطب؛ ومبلغ 907 1 دوالرًا لكل هكتار لتفادي أضرار الفيضانات و654 دوالرًا لكل هكتار مقابل معاجلة مياه الصرف الصناعية واملنزلية. 

ر أن دلتا أوكافانو في اجلنوب األفريقي )الصورة في األسفل( تدر 32 مليون دوالرًا أمريكى كل عام لأُلسر املعيشية احمللية في بوتسوانا عن طريق استخدام مواردها الطبيعية واملبيعات  ✤   ُيقَدّ
ر الناجت االقتصادي اإلجمالي لألنشطة املرتبطة بالدلتا بأكثر من 145 مليونًا دوالر أمريكيًا أو نحو 2.6 في املائة من إجمالي الناجت القومي لبوتسوانا. والدخل من قطاع السياحة. وُيقَدّ

 اإلاطار 11: بماذا يُراَهن؟ بعُض القَيم التقديرية للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية
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)الشورى-  املاجنروف  أشجار  مثل  الساحلية  املوائل  تواصل 
والشعاب  املاحلة،  والسبخات  البحرية،  واحلشائش  القرم(، 
احملاريه التناقص في النطاق، مما يهدد خدمات النظم اإليكولوجية 
ثاني  من  ضخمة  كميات  إزالة  فيها  مبا  بعيد،  حد  إلى  القّيمة 
أكسيد الكربون من اجلو؛ غير أنه حصل بعض التباطؤ في معدل 

خسارة أحراج املاجنروف )الشورى- القرم(، إال في آسيا	

نطاق  في  األخير  للتدهور  املدروسة  األمثلة  أفضل  بعض  توجد 
ذات  الساحلية  اإليكولوجية  النظم  في  البحرية،  املوائل  وسالمة 
األهمية البالغة للمجتمعات البشرية والقتصاداتها. املوائل الساحلية 
السياحة،  فيها  مبا  للتنمية،  عديدة  أشكال  من  للضغط  تتعرض 
)الروبيان(،  اجلمبرى  استزراع  احلضرية،  األساسية  والبنية 
كلّه  هذا  ويزيد  التجريف.  أنشطة  ذلك  في  مبا  املوانئ،  ومرافق 
يسمى  أن  ما ميكن  موجدًا  البحر،  مستوى سطح  ارتفاُع  تعقيدًا 

”إرهاقًا ساحليًا“.

إيكولوجية  نظمًا  القرم(  )الشورى-  املاجنروف  أحراج  ومتثل 
للعديد من  املد واجلزر  مناطق  اإلنتاجية في  عالية من  على درجة 
خطوط السواحل املدارية. فهي ال توفر احلطب فحسب بالنسبة إلى 
املجتمعات احمللية بل وتعمل أيضًا كمناطق تفريخ ملجموعة واسعة 
من املخزون السمكى والقشرى، وتعمل كذلك كحواجز حيوية للطاقة 
ر  حتمي املجتمعات الساحلية املنخفضة من العواصف البحرية. وُتقَدّ
في  املاجنروف  أشجار  ُخمس  نحو  أن  والزراعة  األغذية  منظمة 
العالم، أي ما يغطي مساحة 000 36 كيلومتر مربع قد ُفقدت فيما 
بني عامي 1980 و2005. ويبدو أن معدل تراجع أحراج املاجنروف 
قد انخفض في اآلونة األخيرة ، مع أن معدل نقص هذه األشجار 
القرن  من  الثمانينات  عقد  وخالل  مقلقة.  بصورة  مرتفعًا  زال  ما 
املاضي كان ما مساحته 850 1 كيلومترًا مربعًا في املتوسط من 
هذه األحراج ُيفقد كل عام. وفي التسعينات من ذلك القرن هبط هذا 
املعّدل إلى 185 1 كيلومترًا مربعًا في السنة، وفي الفترة من 2000 
إلى 2005، كان املعّدل هو 020 1 كيلومترًا مربعًا - أي بانخفاض 
بنسبة 45 في املائة في معدل النقص السنوي. وهذا االجتاه املتمثل 
في إنخفاض معدل النقص السنوي لم يالحظ في آسيا التي تضم 
من  أكبر  نسبة  املتبقية  القرم(  )الشورى-  املاجنروف  أحراج  من 

أي منطقة أخرى.

بخطوط  كهدب  التي حتف  البحرية،  املروج  أو  احلشائش  وتؤدي 
السواحل في كل أرجاء العالم، عددًا من وظائف النظم اإليكولوجية 
احليوية وإن كانت ال ُتعطى حّق قدرها، مبا في ذلك دعم مصائد 
األسماك التجارية، ومصدر غذاء ألنواع مثل بقرة البحر أو عروسة 
البجر )األطوم( ، وهما من الثدييات البحرية، وإرساء الترسبات. 
احلشائش  موائل  من  املائة  في   29 حوالي  تبلغ  نسبة  أن  ر  وُيقَدّ
والطحالب البحرية قد اختفت منذ القرن التاسع عشر مع تسارع 
 ،1980 عام  ومنذ  األخيرة.  العقود  في  اختفائها  نسبة  في  حاد 
 110 البحرية نحو  بلغ متوسط ما يفقد من احلشائش والطحالب 
كيلومترًا مربعًا كل سنة، وهو معدل فقدان مياثل معدالت أشجار 

املاجنروف، والشعاب املرجانية، واألحراج املدارية.

أما مستنقعات املياه املاحلة وهي هامة بوصفها حواجز للعواصف 
الطبيعية وبوصفها موائل لطيور الشواطئ، فقد خسرت نحو 25 في 
املائة من املنطقة التي كانت تغطيها أصاًل على نطاق العالم، ويقّدر 
أن معدالت تقلصها احلالية تبلغ بني واحد واثنني في املائة كل عام. 
ومستنقعات املياه املاحلة هي نظم إيكولوجية هامة بصورة خاصة 
ألنها تزيل ثاني أكسيد الكربون من اجلو. وهي، على سبيل املثال، 
مسؤولة في الواليات املتحدة عن أكثر من ُخمس كمية الكربون التي 
املستنقعات  هذه  أن  من  بالرغم  اإليكولوجية،  النظم  كل  متتصها 

تغطي مساحة صغيرة نسبيًا. 

ومن املوائل الساحلية املعّرضة خلطر أكبر الشعاُب احملارية التي 
تؤدي دورًا هامًا في تنقية مياه البحر وتوفير الغذاء واملوئل لألسماك 
من  املائة  في   85 نحو  أن  وُيقّدر  البحرية.  وللطيور  والسرطانات 
أصبحت  وأنها  العالم  نطاق  على  ُفقدت  قد  الرخوة  احملار  شعاب 
منقرضة وظيفيًا في 37 في املائة من مصاب األنهار و28 في املائة 

من املناطق اإليكولوجية.

وكان قد ُقّدر أن كمية الكربون التي تخزنها كل سنة املوائل الساحلية 
اخلضرية مثل أشجار املاجنروف )الشورى- القرم(، واملستنقعات 
املاحلة، واحلشائش البحرية، ما بني 120 مليون و329 مليون طن. 
لليابان من  السنوية  االنبعاثات  كمية  يوازي  يكاد  األعلى  والتقدير 

غازات االحتباس احلراري. 

في  رئيسي  عام  بتدهور  املدارية  املرجانية  الشعاب  ُأصيبت 
تنوعها البيولوجي منذ السبعينات من القرن العشرين	 ومع أن 
املدى العام للغطاء املرجاني احلي حافظ على توازن تقريبي منذ 
السابقة	  مستوياته  يستعد  لم  أنه  إال  املاضي،  القرن  ثمانينات 
أن  على  أدلة  هناك  فإن  محلي  انتعاش  حدوث  من  وبالرغم 
من  تنوعًا  وأقل  وحدة  أكثر  املرجانية  للشعاب  اجلديدة  الهياكل 

تلك التي حّلت هذه الشعاب محلها	

تساهم الشعاب املرجانية املدارية مساهمة هامة في توفير أسباب 
املعيشة واألمن ملناطق األقاليم الساحلية التي توجد فيها، مبا في ذلك 
عن طريق السياحة املستندة إلى ما في تلك األقاليم من قيم جمالية، 
هذه  تدعمها  التي  األسماك  أنواع  من  والتغذية  الدخل  توفير  وفي 

الشعاب، وفي حماية خطوط الساحل من العواصف واألمواج.

ورغم أنها ال تغطي سوى 1.2 في املائة من مناطق اجلرف القاري في 
العالم، فإنه يقدر أن ما بني خمسمائة مليون وأكثر من بليون نسمة 
يعتمدون على الشعاب املرجانية كمورد غذائي. وهناك نحو 30 مليون 
شخص في أفقر وأضعف املجتمعات احمللية الساحلية والداخلية ممن 
املرجانية  الشعاب  املوارد املستقاة من  كليًا على  اعتمادًا  يعتمدون 
في تأمني رفاهيتهم. وتدعم هذه الشعاب أيضًا ما بني مليون وثالثة 
ماليني نوع، تشمل ما يقرب من 25 في املائة من كل أنواع األسماك 

البحرية.

تهديدات متعددة تشمل صيد األسماك  املرجانية  الشعاب  وتواجه 
املفرط، والتلوث من املصادر البرية ، ونسف الشعاب بالديناميت، 

النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية
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من جراء ارتفاع درجة حرارة  وانتشار األمراض، ”واالبيضاض“ 
مياه البحر نتيجة تغير املناخ، وحتّمض احمليطات املرتبط بدرجات 
أعلى من تركيزات ثاني أكسيد الكربون املذاب فيها، وذلك نتيجة 
)انظر  البشريه  األنشطة  من  املستحدثة  اجلو  في   االنبعاثات 

اإلطار 12(.

وفي املنطقة اإلقليمية إللتقاء احمليطني الهندي والهادئ، حيث يوجد 
السواد األعظم من الشعاب املرجانية، هبطت نسبة الغطاء املرجاني 
احلي بسرعة مما قدر بنسبة 47.7 في املائة من مساحة الشعاب 
في عام 1980 إلى 26.5 في املائة في عام 1989، أي مبتوسط 
تبلغ 2.3 في املائة كل سنة. وفيما بني عامي 1990  نسبة نقص 
الشعاب  من  العديد  في  نسبيًا  مستقرًا  الغطاء  هذا  ظل  و2004 
األدلة  ومن  املائة.  في   31.4 متوسطه  ما  بالغًا  رصدها،  مت  التي 
على التدهور طويل األجل في الشعاب املوجودة في منطقة التقاء 
الشعاب  نسبة  في  الضخم  االنخفاض  والهادئ  الهندي  احمليطني 
من  انخفضت  فقد   - املرجان احلي  يغطي نصف مساحتها  التي 
فقط  املائة  في   4 إلى  العشرين  القرن  ثمانينات  أوائل  في  الثلثني 

في عام 2004.

وهبط غطاء املرجان احلي في الشعاب املوجودة في البحر الكاريبي 
املائة من  20.8 في  إلى  املائة  38.2 في  النصف )من  يقارب  مبا 
الغطاء املرجاني احلي( بني عامي 1972 و1982، مع هبوط يقرب 
 ،1981 هي  واحدة  سنة  في  حدث  املائة(  في   24.9( الربع  من 
وهذا انهيار ُيفترض أنه مرتبط بانتشار مرض ”احلزام األبيض“ 

املرجاني وبتأثيرات إعصار ألن في جامايكا.

وتبع التدهور العام في الشعاب املوجودة في البحر الكاريبي في 
السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن املاضي فترة استقرار في 
الغطاء املرجاني احلي، مع هبوط في بعض املناطق عادله تقريبيًا 
انتعاش في مناطق أخرى. وكما في منطقة التقاء احمليطني الهندي 
إلى  األجل  طويل  انتعاش  على  تدل  بادرة  أي  ال توجد  والهادئ، 
املستويات السابقة من الغطاء املرجاني على النطاق اإلقليمي. إال 
أنه جتدر اإلشارة أيضًا إلى أن التجمعات املرجانية املنتعشة تبدو 
تنوعها  في  بتدهور  يوحي  مما  أبسط،  شعبية  هياكل  تنتج  وأنها 
البيولوجي، فيما متيل الهياكل األكثر تعقيدًا إلى استضافة مجموعة 

متنوعة أكبر من األنواع. 

هناك أسباب متزايدة تدعو إلى القلق إزاء حالة التنوع البيولوجي 
ال  البيانات  أن  من  بالرغم  واجتاهاته،  العميقة  املياه  موائل  في 

تزال نادرة	

والشعاب  البحرية  التالل  مثل  العميقة  املياه  موائل  حالة  بدأت 
تأثيرات  إدراك  تزايد  مع  قلقًا،  تسبب  الباردة  للمياه  املرجانية 
اجلارفة  بالشباك  وخاصة  األسماك،  لصيد  احلديثة  التكنولوجيات 
للقاع، على النظم اإليكولوجية التي كان يتعذر الوصول إليها في 
السابق. وميكن أن يكون للصيد بشباك القاع واستخدام غير ذلك 
إلزالة  مساٍو  البحر  قاع  موائل  على  تأثير  اجلر  صيد  أدوات  من 
الغابات املطيرة من األشجار. وقد أصبحت أنواع أعماق احمليطات 

النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية

بالرغم من أن الرصيف املرجاني العظيم في أستراليا هو من بني أصح نظم الشعاب املرجانية وأفضلها حماية في العالم، فقد 
أخذ ُيظهر بوادر هامة على التدهور وتناقص قدرته على التكيف. وال يزال هذا النظام اإليكولوجي يتعرض ملستويات متزايدة من 
الترسبات، واملغذيات ومبيدات اآلفات التي حتدث آثارًا هامة على الشاطئ قريبًا من السواحل النامية، مثل تسببها في موات أشجار 

املاجنروف )الشورى- القرم( وتزايد الطحالب على الشعاب املرجانية.

وال توجد أى تسجيالت بشأن انقراض أي من األنواع، ولكن أنواعًا معينة مثل بقرة البحر أو عروسة البحر )األطوم( ، والسالحف 
البحرية، والطيور البحرية، واألسماك احللمية السوداء، وبعض أنواع سمك القرش قد تدهورت تدهورًا هامًا. ويبدو أن األمراض 
في الشعاب املرجانية وانتشار اآلفات مثل جنم البحر الشوكي التاج والبكتريا الثانوجية آخذة في أن تصبح أكثر تعاظما وأكثر 
خطورة. أما موائل الشعاب املرجانية فتتدهور تدريجيًا، وخاصة قرب الشاطئ نتيجة سوء نوعية املياه وتزيدها تعقيدًا آثاُر تغير 
املناخ. وأصبح إبيضاض املرجان نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحر واملعدالت األدنى من التكلس في الكائنات التي تبني الهياكل، 

مثل املرجان، بسبب حتمض احمليطات يبدو واضحًا.

الصيد  العظيم، مثل أجهزة خفض  املرجاني  الرصيف  تأثيرات صيد األسماك في  أنه مت حتقيق حتسينات هامة في خط  ورغم 
األسماك  استهداف  من  اإليكولوجي  النظام  تواجه  هامة  أخطار  فال تزال  الصيد،  إغالق  وفترات  املكافحة  جهود  فإن  العرضي، 
املفترسة، وموت األنواع املصيدة عرضًا والهامة بالنسبة إلى جهود احلفظ، وصيد األسماك غير الشرعى وسرقة األسماك النادرة. 
وآثار فقدان األسماك املفترسة، مثل سمك القرش وسمك التراوت املرجاني )الكشر( ، وكذلك خفض األنواع آكلة األعشاب، مثل 
عروس البحر املعرض خلطر االنقراض، غير معروفة إلى حد كبير ولكنها تنطوي على احتمال تبديل الصالت املترابطة في شبكة 

الغذاء وتقليص القدرة على التكيف عبر النظام اإليكولوجي.

حتى مع مبادرات اإلدارة األخيرة الرامية إلى حتسني سهولة تكيف هذا النظام، فإن التوقع العام للرصيف املرجاني الكبير ضعيف 
وقد ال يتمكن هذا النظام اإليكولوجي من تفادي وقوع أضرار كارثية به. إن العمل على مزيد من بناء سهولة التكيف في احلاجز 
املرجانى العظيم من خالل حتسني نوعية املاء، وخفض معدل فقدان املوائل الساحلية وزيادة املعرفة بشأن صيد األسماك وما له من 

آثار، سوف توفر للحاجز أفضل فرصة للتكيف إزاء األخطار البالغة املقبلة، وخاصة تلك املتصلة بتغير املناخ، والنتعاشه.

اإلطار 12: الرصيف المرجاني العظيم - صراع من أجل سهولة تكيف النظام اإليكولوجي
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السمكية  املخزونات  استنفاد  تزايد  مع  متزايدة  بصورة  ُتستهدف 
امليسور الوصول إليها ومع تزايد تشدد تنظيمها. وعلى سبيل املثال 
توحي التقديرات األولية بأن ما بني 30 و50 في املائة من الشعاب 
املرجانية في املياه الباردة في املنطقة االقتصادية اخلالصة للنرويج 
الساحل  من  بحري  ميل   200 مسافة  الداخلة ضمن  املنطقة  )أي 
جارفة  بشباك  الصيد  من جراء  أو تضررت  تأثرت  قد  النرويجي( 
سّببته  الذي  الضرر  من  أخرى  موثقة  وقد شوهدت حاالت  للقاع. 
للدامنرك  التابعة  الشباك اجلارفة في الشعاب في مياه جزر فارو 
مناطق  بعض  اآلن  كلها  الثالث  البلدان  أغلقت  وقد  أيسلندا.  وفي 

الشعاب املرجانية في وجه الصيد بالشباك املجرورة.

أنواع  ألن  خاصة  بصورة  ضعيفة  العميقة  املياه  موائل  وُتعتبر 
احلياة.  وطويلة  النمو  بطيئة  تكون  أن  إلى  تتجه  احمليطات  أعماق 
وتعتبر بعض الدراسات الشعاب املرجانية في املياه الباردة معرضة 
هذا  ألن  احمليطات،  حتّمض  تأثيرات  من  للضرر  خاصة  بصورة 
املزيج من احلرارة الباردة والتحمض ميثل إعاقة مزدوجة لتشكيل 
الهياكل املتكلسة. غير أن املعرفة بهذه النظم ال تزال محدودة جدًا 

وال تتوافر حاليًا أية بيانات عن حالتها على النطاق العاملي.

إن نحو 80 في املائة من املخزونات السمكية البحرية العاملية التي 
تتوافر معلومات عن تقييمها مستغلة بصورة كاملة أو مفرطة	 

 1977 عام  منذ  تقييمها  يجري  التي  السمكية  املخزونات  شهدت 
هبوطًا بنسبة 11 في املائة في إجمالي كتلتها احليوية، مع أختالفات 
األقصى  احلجم  متوسط  وهبط  اإلقليمي.  الصعيد  على  كبيرة 
لألسماك املصيدة بنسبة 22 في املائة منذ عام 1959 على النطاق 
العاملي بالنسبة إلى كل املخزونات املقّيمة. وهناك أيضًا ميل متزايد 
الزمن، مع حدوث  انهيارات في املخزونات على مرور  نحو حدوث 
األرصدة  من  املائة  في   14 نسبته  فيما   2007 عام  في  انهيارات 

املقّيمة.

وفي بعض مصائد األسماك احمليطية، ما فتئ صيد األنواع املفترسة 
األضخم يتم بصورة تفضيلية وبأعداد ضخمة بحيث أن مخزوناتها 
لم تعد تنتعش، وأصبح هناك ميل نحو حتول الكميات املصيدة إلى 
باسم  ُتعرف  ظاهرة  وهي  الفقاريات،  وإلى  حجمًا  أصغر  أسماك 
”الصيد هبوطا فى الهرم الغذائي“. وهذا يضر في األجل الطويل 
بقدرة بعض النظم اإليكولوجية البحرية على سد حاجات املجتمعات 

البشرية.

ومتّكن سجالت عشرات السنني عن الكميات املصيدة من تسجيل 
اإلجتاهات التي حتدد متوسط املقام الذي حتتله األسماك املصيدة 
رصد  من  وبالتالي  البحري(،  الغذائي  )املؤشر  األغذية  شبكة  في 
السالمة البيئية للنظم اإليكولوجية البحرية، على مدى الزمن )انظر 

China’s Marine Trophic Index
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الصني ارتفاعا منذ منتصف 
التسعينيات. ويأتي ذلك بعد 

انخفاض كبير خالل الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات، نتيجة اإلفراط 
في الصيد. وتشير األرقام إلى أنه 

على الرغم من استعادة الشبكة 
الغذائية البحرية في الصني إلى حد 

ما، إال أنها لم تعد إلى أوضاعها 
السابقة. 

املصدر: وزارة حماية البيئة الصينية

الشكل 12: مؤشر التغذية البحرية في الصين 
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من ضغط  السمكية  املخزونات  له  تتعرض  ما  ورغم   .)12 اإلطار 
كثيف، فقد أظهر املؤشر زيادة بنسبة 3 في املائة على نطاق عاملي 
منذ عام 1970. إال أن ثمة تفاوتا إقليميًا كبيرًا في هذا املؤشر، 
مع وجود هبوط يجري تسجيله منذ عام 1970 في نصف املناطق 
البحرية التي تتوافر عنها بيانات، مبا في ذلك في املناطق الساحلية 
العاملية، وفي شمال احمليط األطلسي، وجنوب شرق احمليط الهادئ، 
الهندي  احمليطان  يلتقي  وحيث  األطلسي،  احمليط  شرق  وجنوب 
البحرين  في  فهي  النسبية  الزيادات  أكبر  أما  اجلنوبي.  والقطبي 
األبيض املتوسط واألسود وفي الغرب األوسط من احمليط الهادئ 
في  انتعاشًا  تبني  قد  الزيادات  هذه  أن  ورغم  غربه.  جنوب  وفي 
األنواع املفترسة األعلى، فمن األكثر احتمااًل أن تكون نتيجة توسيع 
أرصدة  تصادف  بحيث  نشاطها  ملناطق  األسماك  صيد  أساطيل 
بأعداد  األكبر  املفترسة  األنواع  إزالة  بعد  فيها  لم جتر  سمكية 

ضخمة.

كبيرة،  زيادة  ازداد  قد  احملمية  البحرية  املناطق  نطاق  أن  ومع 
اإليكولوجية  األقاليم  من   ) ُخمس  من  )أقل  نسبة صغيرة  فإن 
املائة من مساحتها  10 في  البحرية حققت هدف ما ال يقل عن 

مناطق محمية	

ما زالت حماية املناطق البحرية والساحلية متأخرة كثيرًا عن شبكة 
وتغطي  بسرعة.  تنمو  أنها  من  بالرغم   ، األرضية  املناطق احملمية 
املناطق البحرية احملمية ما يقّدر بنصف واحد في املائة من مجموع 
مساحة احمليطات، و5.9 في املائة من البحار اإلقليمية )التي متتد 
مسافة 12 مياًل بحريًا من الساحل(. واحمليطات املفتوحة تكاد تكون 
غير ممثلة في شبكة املناطق احملمية مما يعكس صعوبة إقامة منطقة 
بحرية محمية في أعالي البحار خارج املناطق االقتصادية اخلالصة. 
ومن بني 232 إقليمًا إيكولوجيا بحريًا، ال تستوفي سوى نسبة 18 
في املائة منها هدف أن تغطي املناطق احملمية ما ال يقل عن 10 في 
بينما ال يوفر نصف هذه األقاليم اإليكولوجية  املائة من مساحتها 

حماية إال ملا نسبته 1 في املائة من مساحتها.

وفي مختلف املناطق الساحلية واجلزرية، أخذ إستخدامات املناطق 
احملمية أهليًا، التي ُيعطى فيها للسكان احملليني واألصليني مصلحة 
بصورة  االنتشار  واسع  يصبح  البحرية،  املوارد  على  احلفاظ  في 

متزايدة وُيظهر نتائج مبشرة باألمل ]انظر اإلطار 13[.

 
في العقد املاضي ُوضع أكثر من 000 12 كيلومتر مربع في 
جنوب احمليط الهادئ حتت نظام أهلي إلدارة املوارد البحرية 

ُيعرف باسم املناطق البحرية اخلاضعة لإلدارة احمللية. 

وتشترك في هذه املبادرة 500 من املجتمعات احمللية في 15 دولة 
جزرية في احمليط الهادئ. وقد ساعدت في توفير أسباب الرزق 
وحتقيق أهداف احلفظ على نطاق واسع استنادًا إلى املعارف 

التقليدية، واحليازة العرفية وُحسن اإلدارة إلى جانب الوعي احمللي 
للحاجة إلى العمل وللمنافع احملتملة. وتشمل هذه املنافع استعادة 

املوارد الطبيعية، واألمن الغذائي، واإلدارة احملّسنة، واحلصول 
على املعلومات واخلدمات، والفوائد الصحية، وحتسني أمن 

احليازة، واالنتعاش الثقافي والتنظيم املجتمعي.

وشملت نتائج تنفيذ املناطق البحرية اخلاضعة لإلدارة احمللية في 
ثاًل في كثافة احملاريات  فيجي منذ عام 1997: زيادة بقدر 20 ِمِ

في املناطق التي ُيحّرم فيها الصيد؛ وزيادة مبقدار 200 إلى 
300 في املائة في املتوسط فيما ُيجتنى من املناطق املتالصقة؛ 
وَتضاُعف الكميات املصيدة من األسماك ثالث مرات؛ وزيادة 

تتراوح بني 35 و45 في املائة في دخل اأُلسر املعيشية.

اإلطار 13: المناطق البحرية الخاضعة لإلدارة المحلية
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  مباذا ُيراهن؟ بعض القيم التقديرية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

اإلطار 14: بماذا يُراهن؟ بعض القيم التقديرية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

✤   توفر مصائد األسماك العاملية العمالة لنحو 200 مليون شخص، وتوفر حوالي 
16 في املائة من البروتينات املستهلكة على نطاق العالم ولها قيمة تقّدر بنحو 82 

بليون دوالر أمريكى.

✤   قّدرت القيمة االقتصادية الوسطى ملصائد األسماك التي تدعمها موائل 
أحراج املاجنروف )الشورى- القرم( في خليج كاليفورنيا مبا قيمته 500 

37 دوالر أمريكيا لكل هكتار من أحراج املاجنروف الهدبية. أما قيمة أحراج 
املاجنروف كوسيلة حماية للساحل فتقّدر بنـحو 000 300 دوالر لكل كيلومتر 

من خط الساحل.  

✤   تتراوح قيمة خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها الشعاب املرجانية بني أكثر 
من 18 مليون دوالر أمريكيًا لكل كيلومتر مربع في السنة عن إدارة املخاطر 

الطبيعية وإلى ما يصل إلى 100 مليون دوالرعن السياحة، وأكثر من 5 ماليني 
دوالر عن املواد الوراثية والتنقيب احليوى، وما يصل إلى 331800 دوالر عن 

مصائد األسمـاك..

✤   في األراضي اململوكة جماعيًا )األجيدو( في منطقة مكسكالتيتان بوالية نياريت 
باملكسيك، تساهم القيمة املباشرة وغير املباشرة ألحراج املاجنروف )الشورى- 

القرم( مبا نسبته 56 في املائة من الزيادة السنوية في دخل األجيدو.
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يتناقص التنوع الوراثي )اجليني( في النظم اإليكولوجية الطبيعية 
وفي نظم إنتاج احملاصيل واملواشي	 ويجري إحراز تقدم هام في 
الوراثي للنباتات، وخاصة باستخدام بنوك  التنوع  احلفاظ على 

البذور املوجودة خارج املواقع الطبيعية	

أدى التناقص في أعداد أصناف األنواع، إلى جانب جتزؤ موائل 
البحرية،  واملوائل  الداخلية  املائية  واملسطحات  الطبيعية  املناظر 
على  للحياة  الوراثي  التنوع  في  عام  هام  تدهور  إلى  بالضرورة، 

كوكب األرض.

ورغم أن هذا التدهور يثير األهتمام ألسباب عدة، إال أن ما يثير 
قلقًا خاصًا هو نقص التنوع بني مختلف أصناف وسالالت النباتات 
اأُلسري.  العيش  سبل  على  احملافظة  في  املستخدمة  واحليوانات 
أن  الزراعية  واألصناف  الطبيعية  للمناظر  العام  للتجانس  وميكن 
يجعل سكان الريف أقل مناعة ضد التغييرات املستقبلية ، إذ ُسمح 

للصفات الوراثية احملفوظة منذ آالف السنني أن تختفي.

وميكن العثور على مثال النخفاض التنوع في احلبوب في الصني 
حيث نقص عدد أصناف األرز احمللية التي يجري زراعتها من 000 
46 في اخلمسينات من القرن املاضي إلى ما يزيد قلياًل على 000 
1 نوع في عام 2006. وفي نحو 60 إلى 70 في املائة من املساحات 
هذه  تعد  لم  األرز،  من  بريا  قريبة  أصناف  فيها  تنبت  كانت  التي 
قد  لزراعتها  التي كانت مخصصة  املنطقة  أن  أو  توجد  األصناف 

تقلصت إلى حد بعيد.

مواقعها  خارج  احملاصيل  حفظ  في  هام  تقدم  إحراز  مت  وقد 
الطبيعية، أي عن طريق جمع البذور من مختلف األصناف الوراثية 
لفهرستها وتخزينها لالستخدام املمكن في املستقبل. وبالنسبة إلى 
200 إلى 300 من احملاصيل، يقّدر أن أكثر من 70 في املائة من 
التنوع الوراثي محافظ عليه بالفعل اآلن في البنوك الوراثية، وهذه 
تستوفي الهدف احملدد في االستراتيجية العاملية لصون النباتات. 
وقد اعترفت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بالدور القيادي 
وكذلك  احليوانات،  وتربية  النباتات  بزراعة  القائمون  يؤديه  الذي 
األمناء على املجموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعية، في حفظ 

املوارد الوراثية واستخدامها املستدام.

غير أن جهودًا رئيسية ال تزال مطلوبة للحفاظ على التنوع الوراثي في 
املزارع، بغية السماح باستمرار التكيف إزاء تغير املناخ والضغوط 
األخرى. ويتطلب األمر تدابير إضافية أيضًا حلماية التنوع الوراثي 
لألنواع األخرى ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية، مبا في ذلك 
النباتات الطبية، ومنتجات الغابات غير اخلشبية، واألنواع األصلية 
احمللية )األصناف التي مت تكييفها عبر الزمن لتناسب ظروفًا معينة( 

واألنواع البرية قريبة احلبوب. 

أدت نظم موحدة عالية اإلنتاج لتربية احليوانات إلى تدهور في 
املواشي  سالالت  ُخمس  ويتعّرض  للمواشي	  الوراثي  التنوع 
خلطر اإلنقراض	 ومن اجلائز أن يكون هذا قد أضر بتوفير موارد 
العيش في  املواشي أقدر على دعم أسباب  وراثية )جينية( من 

املستقبل	

إن واحدًا وعشرين في املائة من سالالت املواشي في العالم وعددها 
والثدييات( مصنفة  الطيور  نوعًا مدجنًا من   35 بني  )من   7  000
من  أعلى  احلقيقي  الرقم  يكون  أن  احملتمل  ومن  خطر،  في  بأنها 
ذلك بكثير نظرًا إلى أن نسبة 36 في املائة أخرى غير معروفة مدى 
خطورة حالتها ]انظر الشكل 13[. وهناك أكثر من 60 ساللة ُذكر 
أنها أصبحت منقرضة خالل السنوات الست األولى من هذا القرن 

وحده.

البلدان  في  اآلن  حتى  السالالت  تنوع  في  انخفاض  أكبر  وحدث 
متقدمة النمو، حيث أصبحت األنواع عالية اإلنتاج املستخدمة على 
نطاق واسع، مثل أبقار هولستني-فريزيان هي املهيمنة. وفي العديد 
من البلدان النامية، تؤدي الطلبات املتغيرة في السوق، والتحضر 
احليواني  اإلنتاج  نظم  في  إلى منو سريع  العوامل  من  ذلك  وغير 
األكثر كثافة. وقد أفضى هذا إلى زيادة استخدام السالالت الغير 
محلية، معظمها من البلدان متقدمة النمو، وفي أحيان كثيرة، على 

حساب املوارد الوراثية احمللية. 

وإذا كانت السياسات والبرامج اإلمنائية احلكومية سيئة التخطيط 
من  منوعة  مجموعة  وتسلك  سوءًا.  األمور  تزيد  أن  ميكن  فإنها 
اإلعانات املباشرة وغير املباشرة لتشجيع اإلنتاج الضخم النطاق 
تشجيع  أن  كما  صغير،  نطاق  على  املواشي  تربية  حساب  على 

التنوع الوراثي )اجليني(
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 إن الستمرار نقص هذا
 التنوع عواقَب خطيرًة

 بالنسبة إلى رفاهية
 البشرية احلالي وفي

املستقبل

تلعب بنوك البذور دورا مهما في 
حفظ تنوع أنوع النباتات وأصناف 

احملاصيل لألجيال القادمة. ومن 
بني برامج احلفظ خارج املوقع 
الطبيعي األكثر طموحا هناك 

شراكة بنك البذور لأللفية، الذي 
بدأته حدائق النباتات امللكية كيو 

وشركاؤها حول العالم، والذي 
يتضمن حاليًا حوالي ملياري بذور 

من 30,000 نوع من النباتات 
البرية، التي تأتي أساسا من 

األراضي اجلافة؛ وتكميلية القبو 
الدولي للبذور في سفالبارد، 

الذي أنشئ في النرويج بالقرب 
من الدائرة القطبية، لتقدمي شبكة 
أمان مثلى ضد الفقدان العارض 
للتنوع الزراعي في بنوك اجلينات 
التقليدية. وهذا القبو يستطيع أن 

يحفظ 4.5 مليون عينة من محصول 
البذور.

التنوع  في  االنخفاض  من  مزيد  إلى  سيؤدي  ”املتفوقة“  السالالت 
األراضي  في  وخاصًة  التقليدية  املواشي  تربية  وتتعّرض  الوراثي. 
التقليدية عن  املعرفة  املراعي وفقدان  تدهور  اجلافة أيضًا ألخطار 
طريق ضغوط مثل الهجرة والصراعات املسلحة وآثار فيروس نقص 

املناعة البشرية/اإليدز.

فيما  خاصًا  قلقًا  الزراعية  النظم  في  الوراثي  التنوع  نقص  ويثير 
تواجه املجتمعات الريفية حتديات متزايدة التنامي في التكيف إزاء 
الظروف املناخية املقبلة. ويتضح هذا التحدي بصورة صارخة في 
احلرارة  حتّمل  حدود  عند  اإلنتاج  يكون  حيث  اجلافة،  األراضي 
واجلفاف. وللموارد الوراثية أهمية حرجة بالنسبة إلى تطوير نظم 
زراعية تستوعب أو تأسر قدرًا أكبر من الكربون وتبعث كميات أقل 
من غازات االحتباس احلراري، وبالنسبة إلى تدعيم تربية سالالت 
من أصناف جديدة. وقد ُتثبت ساللة صنف ليس لها قيمة اآلن أنها 
ذات قيمة كبيرة في املستقبل. وإذا ُسمح لها بأن تصبح منقرضة، 
فإن اخليارات بالنسبة إلى البقاء والتكّيف في املستقبل سوف ُتغلق 

إلى األبد. 
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تعتبر أبقار هولستني فريزيان واحدة من عدد 
صغير من سالالت املاشية التي أصبحت موجودة 

بشكل متزايد حول العالم، وحتل في الغالب 
محل السالالت احمللية وتؤدي إلى خفض التنوع 

اجليني.

الشكل 13: حالة مخاطر االنقراض في سالالت الماشية

يتعرض عدد كبير من سالالت 
األنواع الرئيسية اخلمسة من املاشية 
إلى خطر االنقراض. وبصورة أعم، 

من بني 35 نوعا مستأنسا، فإن أكثر 
من خمس سالالت املاشية، مصنفة 

كأنواع معرضة خلطر االنقراض.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة

0 20 40 60 80 100

دجاج

خنزير

ماشية

خروف

ماعز

غير محددمعرض للخطر ليس في خطر منقرض

Percentage

53   |   االتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلصدار الثالث



منجم النحاس في وادي بينغام في كنيكوت بوالية يوتا هو أكبر احلفريات التي أقامها اإلنسان في العالم. وتبلغ مساحته حوالي 4.5 كيلومترا ويبلغ عمقه كيلومترا واحدا. وقد 
كان التعدين املفتوح سببا مهما في تدمير املوائل في بعض املناطق. وهو نوع من األنشطة التي تخضع لتقييم األثر البيئي بشكل متزايد. ووافقت اتفاقية التنوع البيولوجي 

مؤخرا على مبادئ توجيهية طوعية إلدراج عناصر التنوع البيولوجي في هذه التقييمات.



الضغوط احلالية على التنوع البيولوجي واالستجابات لها

نقص املوائل وتدهورها

يؤدي نقص املوائل وتدهورها إلى إيجاد أكبر مصدر وحيد من 
الضغط على التنوع البيولوجي على نطاق العالم	 وبالنسبة إلى 
النظم اإليكولوجية األرضية، فإن نقص املوائل يسببه إلى حد كبير 
حتويل األراضي البرية إلى الزراعة التي تشغل اآلن نحو 30 في 
املائة من األراضي على نطاق العالم	 وفي بعض املناطق كان هذا 

التحويل مدفوعًا جزئيًا بالطلب على الوقود احليوى	

أن  الطبيعة  الدولي لصون  القائمة احلمراء لالحتاد  تقييمات  ُتظهر 
نقص املوائل املدفوع بالزراعة وباإلدارة غير املستدامة للغابات هو 
واالنخفاض  االنقراض.  حافة  من  األنواع  القتراب  األسباب  أكبر 
الكوكب  الذي يظهر في مؤشر  املدارية  األنواع  احلاد في أصناف 
احلي يعكس فقدان املوائل في تلك املناطق. وعلى سبيل املثال، ُتظهر 
دراسة حديثة لتحويل الغابات إلى مزارع نخيل الزيت أن ذلك يؤدي 
إلى نقص بنسبة 73 إلى 83 في املائة من أنواع الطيور والفراشات 
في النظام اإليكولوجي. وكما لوحظ أعاله، فإن الطيور تواجه درجة 
عالية من خطر االنقراض في جنوب شرق آسيا، وهي املنطقة التي 
شهدت أوسع تنمية ملزارع نخيل الزيت، املدفوع جزئيًا بتنامي الطلب 

على الوقود احليوى.

الصناعية،  والتنمية  اإلسكان،  مثل  األساسية  البنية  إنشاء  ويعتبر 
واملناجم، وشبكات النقل، عاماًل هامًا أيضًا يساهم في حتويل املوائل 
األرضية، مثله مثل حتريج وتشجير األراضى التى لم تكن مشجرة. 
مناطق  في  اآلن  يعيشون  العالم  من نصف سكان  أكثر  كون  ومع 
حضرية، فإن االمتداد احلضري قد أدى أيضًا إلى اختفاء العديد من 
املوائل، بالرغم من أن الكثافة السكانية األعلى للمدن ميكن أيضًا أن 
تخّفض اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي بتطلّبها التحويَل املباشر 
املستوطناُت  تتطلبه  أقَلّ مما  البشرية مساحًة من األرض  للسكنى 

املتفرقة.

وبالرغم من عدم وجود أية بوادر على الصعيد العاملي على أن فقدان 
املوائل آخذ في التناقص بدرجة هامة بوصفه دافعًا لنقص التنوع 
البيولوجي، فإن بعض البلدان قد أظهرت أنه ميكن، بالعمل املتسم 
بالتصميم، عكس االجتاهات السلبية التي ظلت مستمرة عبر السنني. 
واملثال ذو األهمية العاملية على ذلك هو االنخفاض األخير في معدل 
إزالة األحراج في األمازون البرازيلي التي ُذكرت في موضع سابق. 

نقص  فإن  الداخلية،  للمياه  اإليكولوجية  النظم  إلى  بالنسبة  أّما 
املستدام  غير  االستخدام  بعيد  حد  إلى  يسببه  وتدهورها  املوائل 
للمياه وسحبها وتصريفها لتحويل األراضي إلى أوجه استخدام 

أخرى، مثل الزراعة وبناء املستوطنات	 

والضغط الرئيسي على توافر املياه هو سحب املياه ألغراض الري 
الزراعي الذي يستخدم قرابة 70 في املائة من السحب العلمى من 
والصناعة  والطاقة  للمدن  املياه  على  الطلبات  ولكن  العذبة،  املياه 
تتنامى بسرعة أيضًا. وبناء السدود على األنهار وكذلك رفع ضفافها 
ملنع الفيضانات يسبب فقدان املوائل وجتزئها، بتحويله التدفق احلر 
لألنهار إلى مستودعات للمياه، وتقليصه التواصل بني مختلف أجزاء 

أحواض األنهار، وقطعه األنهار عن سهولها الفيضية.

املوائل مجموعة  نقص  تدفع  الساحلية،  اإليكولوجية  النظم  وفي 
من العوامل تشمل بعض أشكال الزراعة البحرية، وخاصة مزارع 
اجلمبرى )الروبيان( في املناطق املدارية حيث أخذت هذه املزارع 

حتل محل أحراج املاجنروف )الشورى- القرم(	 

والترويح،  اإلسكان،  ألغراض  الساحلية،  العمرانية  لألنشطة  كان 
البحرية،  اإليكولوجية  النظم  على  هامة  تأثيرات  والنقل  والصناعة، 
عن طريق احلفر ، والردم، وتغير مسارات التيارات البحريه، وتدفق 
من  ذلك  وغير  األرصفة  إنشاء  خالل  من  والتصريفات  الرواسب 
احلواجز املادية. وكما ُذكر أعاله فإن استخدام أدوات الصيد اجلارفة 

للقاع ميكن أن تسبب خسارة هامة في موائل قاع البحر. 

✤  نقص املوائل وتدهورها	
✤  تغير املناخ	 

✤   االستغالل الزائد واالستخدام غير املستدام	
✤  األنواع الغريبة الغازية	

الرئيسية  الضغوط  تكثيُف  احلاالت،  بعض  وفي  استمراُر،  يوفر 
أن معدل  األدلة على  من  البيولوجي مزيداً  التنوع  اخلمسة على 
وتذكر  هام	  حد  إلى  خفضه  يجري  ال  البيولوجي  التنوع  نقص 
الغالبيُة الساحقة من احلكومات التي قدمت تقاريَرها إلى اتفاقية 
أنها  على  املباشرة  الدوافَع  أو  الضغوَط  هذه  البيولوجي  التنوع 

رة على التنوع البيولوجي في بلدانها وهذه الضغوط هي: املؤّثّ
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البيولوجي،  التنوع  على  تأثيره  بالفعل  املناخ  لتغير  أصبح 
العقود  في  أهم  إلى خطر  تدريجية  يتحول بصورة  أن  ويتوقع 
القادمة	 ويهدد نقص اجلليد البحري في القطب الشمالي التنوع 
البيولوجي عبر إقليم أحيائي كامل وما وراءة	 كما أن الضغط 
والناجم عن وجود  مياه احمليطات،  الصلة من جراء حتمض  ذا 
درجات أعلى من تركيزات ثاني أكسيد الكربون في اجلو، أخذ 

ُيالحظ هو اآلخر بالفعل	

ُتظهر النظم اإليكولوجية بالفعل تأثيرات سلبية في ظل املستويات احلالية 
من تغير املناخ )زيادة تبلغ  0.74 درجة مئوية في متوسط حرارة السطح 
على الصعيد العاملي نسبة إلى مستويات ما قبل العصر الصناعي( وهي 
متواضعة مقارنة بالتغييرات املتوقعة مستقبال )2.4 إلى 6.4 درجة مئوية 
بحلول عام 2100 بدون اتخاذ إجراءات تخفيف متشددة(. وباإلضافة 
إلى ارتفاع درجات احلرارة، فإنه يتوقع أن تكون ألحوال الطقس القاسية 
األكثر تواتراً ولألمناط املتغيرة من هطول األمطار واجلفاف تأثيرات هامة 

على التنوع البيولوجي.
 

واسعًا  تباينًا  البيولوجي  التنوع  على  املناخ  تغير  تأثيرات  وتتباين 
درجات  أعلى  فإن  املثال،  وعلى سبيل  العالم.  مناطق  مختلف  في 
االحترار احلرارى لوحظت في أعلى خطوط الطول، أي حول شبه 
جزيرة القطب اجلنوبي املتجمد وفي القطب الشمالي املتجمد، وهذا 
وعمر  نطاق  في  السريع  ولالنخفاض  يستمر.  أن  يتوقع  االجتاه 
حتى  جتاوز  الذي  الشمالي،  القطب  في  البحري  اجلليد  وُسمك 
أحدث التنبؤات العلمية، آثاٌر رئيسية على التنوع البيولوجي ]انظر 

اإلطار 15 والشكل 14[	

الهجرة  وأمناط  اإلزهار  مواعيد  في  تغييرات  حديثا  لوحظت  وقد 
وكذلك في التوزيع اجلغرافى لألنواع حتدث على نطاق عاملى. وفي 
موعد  تقدمي  األخيرة،  األربعني  السنوات  مدى  على  جرى  أوروبا 
البذر والغرس بعشرة أيام في املتوسط. والتغييرات من هذا القبيل 
غير مالئم  تزاوج  وتوجد حاالت  الغذائية  السالسَل  ُتبّدل  أن  ميكن 
داخل النظم اإليكولوجية التي تكون فيها األنواع املختلفة قد طّورت 
ترابطًا متزامنًا، على سبيل املثال بني التفريخ وتوفر األغذية، وبني 
امللقحات والتخصيب. ومن املتوقع أيضًا أن يؤدي تغيُر املناخ إلى 
بأنواع  لألمراض، ويجعلها تتصل  الناقلة  الكائنات  حتويل نطاقات 
مضيفة محتملة ال تكون قد طورت مناعة ضدها. وتعتبر موائل املياه 
املاجنروف  وغابات  الرطبة،  لألراضي  اإليكولوجية  والنظم  العذبة، 
واجلبال  الشمالي  املرجانية،والقطب  والشعاب  القرم(،  )الشورى- 
الشاهقة،واألراضي اجلافة وشبه الرطبة، والغابات السحابية معرضة 

بشكل خاص ألثار التتغيرات املناخ.

وسوف تستفيد بعض األنواع من تغير املناخ. غير أن تقييمًا للطيور 
األوروبية درس 122 نوعًا واسع االنتشار جرى تقييمها وجد أّن 
األنواع التي تتناقص أصنافًا وعددًا نتيجة تغير املناخ أكثر بثالث 

مّرات من تلك التي تتزايد أعدادها. 

أما التأثيرات احملددة لتغير املناخ على التنوع البيولوجي فسوف 
ل األحوال  تعتمد إلى حد بعيد على قدرة األنواع على الهجرة وحتُمّ
املناخية األكثر قسوة. لقد تكيفت النظم اإليكولوجية مع األوضاع 
املناخية املستقرة نسبيًا، وعندما يجري اإلخالل بهذه األحوال، فإن 

اخليارات الوحيدة لألنواع هي إما أن تتكيف أو تنتقل أو تفنى.

تغير املناخ

ويتوقع أن يسبب تغير املناخ 
هجرة األنواع إلى خطوط 

عرض أعلى )أي نحو القطبني( 
وإلى ارتفاعات أعلى، مع 
ارتفاع متوسط درجات 

احلرارة. وفي املوائل التي 
توجد في املرتفعات العليا، حيث 
تكون األنواع بالفعل في أقصى 

نطاقها، يصبح من املرجح أن 
تنقرض األنواع بدرجة أكبر 

على الصعيد احمللي أو العاملي 
لعدم وجود موائل مناسبة 

للهجرة إليها.

وال بد لراسمي السياسة 
من التصدي للتحديني 
املترابطني املاثلني في 

نقص التنوع البيولوجي 
وتغير املناخ مبنح 

االثنني أولوية متساوية 
وبتنسيق وثيق
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شهدت عملية ذوبان اجلليد البحري وإعادة جتمده السنوية في احمليط الشمالي املتجمد تغيرًا جذريًا في النمط أثناء السنوات األولى من القرن احلادي والعشرين. وكان اجلليد عند 
أدنى نقطة بلغها في أيلول/سبتمبر عام 2007 يغطي مساحة من احمليط أصغر من أي وقت مضى منذ بدأت القياسات بواسطة األقمار الصناعية في عام 1979، بنسبة 34 في 

املائة أقل من متوسط أصغر مساحة صيفية فيما بني عام 1979 وعام 2000. وكان نطاق اجلليد البحري في أيلول/سبتمبر عام 2008 هو ثاني أدنى نطاق ُيسجل، وبالرغم من أن 
هذا املستوى ارتفع في عام 2009 إال أنه ظل دون املتوسط في األجل الطويل.

وإضافة إلى تقلص نطاق اجلليد البحري في احمليط الشمالي، فإنه أصبح أقل سمكًا بكثير وأحدث عهدا: وفي أقصى نطاق بلغه في آذار/مارس 2009، كان ما نسبته 10 في املائة 
فقط من احمليط الشمالي املتجمد مغطى بجليد عمره أكثر من سنتني، مقارنة مبا متوسطه 30 في املائة أثناء الفترة 1979 إلى 2000. وهذا يزيد احتمال استمرار التسارع في كمية 

املياه اخلالية من اجلليد أثناء فصول الصيف القادمة.

وإمكانية وجود فصول صيف خالية من اجلليد في احمليط القطبي الشمالي تنطوي ضمنًا على خسارة منطقة أحيائية كاملة زاخرة التنوع البيولوجي. وثمة جتمعات من أنواع كاملة 
تكيفت مع العيش فوق اجلليد أو حتته - من الفطريات التي تنمو على اجلانب األسفل من اجلليد املتعدد السنوات، وتشكل 25 في املائة من اإلنتاج األولي للمحيط القطبي الشمالي 

إلى الالفقاريات، والطيور، واألسماك، والثدييات البحرية التي تشغل مكانًا أعلى في السلسلة الغذائية.

وتعتمد حيوانات كثيرة أيضًا على اجلليد البحري كمالذ من املفترسات أو كمنطقة للصيد. وعلى سبيل املثال، فإن عجل البحر املطوق )الفقمة املطوقة( يعتمد على ظروف جليدية 
محددة في الربيع للتناسل بينما يعيش الدب القطبي معظم حياته متنقاًل على اجلليد طلبًا للصيد وال يأتي إلى الشاطئ إال ليدخل وكره. واجلليد هو بكل معنى الكلمة منصة احلياة 

في احمليط املتجمد الشمالي ومصدر الطعام، والسطح املستخدم للتنقل واألساس للتراث الثقافي لشعوب اإلنويت.

إن لتناقص وإمكانية فقدان اجلليد الصيفي واملتعدد السنوات تأثيرًا على التنوع البيولوجي يتعدى منطقة اجلليد البحري احليويه الزاخرة. إّن اجلليَد الناصَع البياض يعكس ضوء 
الشمس. وعندما حتل محله املياه الداكنة اللون فإن احمليط والهواء يسخنان بسرعة أكبر وهذا يؤدي إلى تسارع ذوبان اجلليد وتسخني الهواء السطحي الداخلى وينتج عن ذلك 
فقدان التندره. ويؤدي تناقص اجلليد البحري إلى تغييرات في درجة حرارة مياه البحر وفي ملوحتها، مما يؤدي بدوره إلى تغييرات في اإلنتاجية األولية وتكوين أنواع العوالق 

واألسماك، وكذلك إلى تغييرات كبيرة النطاق في دوران احمليط، األمر الذي يؤثر على التنوع البيولوجي في ما يتعدى كثيرًا القطب الشمالي.

اإلطار 15: الجليد البحري في القطب الشمالي والتنوع البيولوجي
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شهد ُسمك اجلليد البحري العائم في القطب الشمالي، حسبما مت قياسه عند أدنى نقطة بلغها في سبتمبر/أيلول، انخفاضا مطردا بني عامي 1980 و2009.
املصدر: املركز الوطني لبيانات الثلوج واجلليد

الشكل 14: الجليد البحري في القطب الشمالي 
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ومن املتوقع أن تكون أنواع كثيرة غير قادرة على حتمل سرعة ونطاق 
خلطر  ستتعرض  فإنها  لذلك  ونتيجة  مستقبال،  املتوقع  املناخ  تغير 
والعاملي. وبصورة  الصعيد احمللي  باالنقراض على كل من  متزايد 
عامة فإن تغير املناخ سوف يختبر مرونة النظم اإليكولوجية، وسوف 
تتأثر قدرتها على التكيف بقدر كبير بكثافة الضغوط األخرى التي 
تظل ُتفرض عليها. وتعتبر النظم اإليكولوجية التي بلغت بالفعل أقصى 
حدود حتّمل احلرارة وهطول األمطار، أو التي تقترب منها، في درجة 

عالية بصورة خاصة من اخلطر.

لقد استوعبت احمليطات خالل الـ 200 سنة املاضية، ما يقّدر بربع 
الكربون والذي كان  ثاني أكسيد  البشرية من  أنتجته األنشطة  ما 
لوال ذلك قد تراكم في اجلو. وقد تسّبب هذا جعل مياه احمليطات 
)التي هي في املتوسط قلوية قليال( أكثر حموضة، فأدى ذلك إلى 
تخفيض قيمة ملوحة مياه البحر السطحية مبا مقداره 0.1 وحدة. 
وألن قيم امللوحة تقاس على مقياس لوغارمتي، فإن هذا يعني أن 

مياه احمليطات أصبحت أكثر حموضة بنسبة 30 في املائة.

وتأثير هذا على التنوع البيولوجي هو أن النسبة األعلى من التحمض 
تستنفد أيونات الكربونات، وهي جزيئات مشحونة إيجابيًا في مياه 
البحر وتعتبر لبنات البناء الالزمة للعديد من الكائنات البحرية مثل 
اخلارجية.  هياكلها  لبناء  العوالق،  من  والعديد  واحملار،  املرجان 
وتركيزات أيونات الكربونات هي اآلن أدنى مما كانت عليه في أي 
وقت خالل آخر 000 800 سنة. ويحتمل أن تكون تأثيرات ذلك على 
اإليكولوجية شديدة،  النظم  وعلى  في احمليطات  البيولوجي  التنوع 
رغم أن التوقيت الدقيق لهذه التأثيرات وتوزيعها ليسا موضع يقني. 

أن العمل على تنفيذ 
اتفاقية التنوع 

البيولوجي لم ُيتَخذ على 
نطاق يكفي ملعاجلة 

الضغوط التي يتعرض 
لها التنوُع البيولوجي
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التلوث وحمل املغذيات

ميثل التلوث من املغذيات )النيتروجني والفوسفور( وغيرها من 
في  البيولوجي  للتنوع  ومتزايد  مستمر  تهديد  مصدر  املصادر 

النظم اإليكولوجية األرضية والساحلية وللمياه الداخلية	

أدت العمليات الصناعية احلديثة مثل أشكال حرق الوقود اإلحفوري 
إلى  األسمدة،  استخدام  خاصة  وبصورة  الزراعية،  واملمارسات 
زيادة كمية النيتروجني التفاعلي، وهو النيتروجني في الشكل املتاح 
احملفز للنمو النباتي، في البيئة بأكثر من الضعف مقارنة باألزمنة 
السابقة للثورة الصناعية. وبعبارة أخرى فإن البشر يضيفون اآلن 
من النيتروجني التفاعلي إلى البيئة أكثر من كل العمليات الطبيعية، 

مثل النباتات التي تثّبت النيتروجني واحلرائق والصواعق.

البيئات  تأثير هو في  أكبر  فإن  اإليكولوجية األرضية،  النظم  وفي 
فقيرة املغذيات، حيث تستفيد بعض النباتات من املغذيات املضافة 
التكوين  في  هامة  تغييرات  وتسبب  األخرى  األنواع  على  وتتغلب 
والبردي  احلشائش  مثل  نباتات  فإن  منوذجية،  وبصورة  النباتي. 
الشجيرات  أو  الطحالب  مثل  أنواع  حساب  على  تستفيد  سوف 

القزمة واأُلشنة.

لتغير  الرئيسي  الدافع  هو  النيتروجني  ترسيب  أن  بالفعل  ولوحظ 
وخاصة  املعتدلة،  اإليكولوجية  النظم  من  مجموعة  في  األنواع 
الشمالية، كما مت تسجيل  وأمريكا  أوروبا  العشبية عبر  األراضي 
مستويات عالية من النيتروجني في جنوب الصني وأجزاء من جنوب 
املصدر  هذا  من  البيولوجي  التنوع  ونقص  آسيا.  شرق  وجنوب 
إيكولوجية  نظم  في  السابق  في  يعتقد  كان  مما  أخطر  يكون  قد 
ية، ونظم 

ٍ
أخرى تشمل الغابات الشمالية املوجودة على ارتفاعات عال

البحر األبيض املتوسط، وبعض مروج السفانا املدارية واألحراج 
في  أيضًا  النيتروجني  من  هامة  مستويات  تراكم  ولوحظ  اجلبلية. 
تأثيرات خطيرة  من  ما لذلك  مع  الهامة،  البيولوجي  التنوع  مواقع 

على مجموعة كبيرة من أنواع النباتات.
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االستثمار في نظم 
إيكولوجية تتسم 
بسهولة التكيف 

وبالتنوع وقادرة على 
الصمود في وجه 

ضغوط متعددة تتعرض 
لها، قد يكون أفضل 
سياسة تأمني ميكن 
إستنتاجها حتى اآلن

وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  من  كبيرة  أجزاء  تشهد  أن  املتوقع  ومن 
العقدين  في  النيتروجني  ترسبات  من  مرتفعة  مستويات  وآسيا 
القادمني. ورغم أن تأثيرات ترسيبات النيتروجني قد ُدرست بصورة 
رئيسية في النباتات، فإنها قد تؤثر أيضًا على التنوع البيولوجي في 

احليوانات عن طريق تغييرها تركيبة املواد الغذائية املتوفرة.

تراكم  فإن  الداخلية،  وللمياه  الساحلية  اإليكولوجية  النظم  وفي 
من  الصرف  طريق  عن  رئيسية  بصورة  والنيتروجني،  الفوسفور 
الطحالب  منو  يشجع  املجارى،  مبياه  والتلوث  الزراعية  األراضي 
وبعض أشكال البكتيريا مما يهدد خدمات النظم اإليكولوجية القّيمة 
مثل البحيرات والشعاب املرجانية ويؤثر على نوعية املياه. كما أنه 
يوجد ”مناطق ميتة“ في احمليطات، وبصورة عامة حيث تدخل مياه 
الطحالب  تستخدم  املناطق  هذه  وفي  البحر.  في  الرئيسية  األنهار 
املتحللة األكسجني املوجود في املاء فتترك مساحات شاسعة تكاد 
تكون خالية من احلياة البحرية. وعدد هذه املناطق امليتة املبلّغ عنها 
القرن  من  الستينات  منذ  10 سنوات  كل  تقريبًا  يتضاعف  أخذ 

منطقة    4500 من  أكثر  بلغ  قد  كان   2010 عام  وبحلول  املاضي 
]أنظر الشكل15[.

ورغم أن الزيادة في حمل املغذيات هي من بني أهم التغييرات التي 
في  العامة  السياسات  فإن  اإليكولوجية،  النظم  في  البشر  يحدثها 
بعض املناطق اإلقليمية ُتظهر أن هذا الضغط ميكن السيطرة عليه، 
شمواًل  التدابير  أكثر  بني  ومن  اجتاهه.  عكس  الزمن،  مرور  ومع 
الرامية إلى مكافحة التلوث النترات هو توجيهات االحتاد األوروبى 

بشأن النيترات ]انظر اإلطار 16 والشكل 16[	
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الشكل 15: "المناطق الميتة" البحرية 

زاد العدد امللحوظ من "املناطق امليتة"، وهي املناطق البحرية الساحلية التي انخفضت فيها مستويات األكسجني في املياه إلى حد كبير مبا ال يسمح باحلفاظ على احلياة البحرية، 
إلى الضعف تقريبا خالل كل عقد منذ الستينيات. وتتركز العديد من هذه املناطق بالقرب من مصبات األنهار الرئيسية، وتنشأ نتيجة تراكم املغذيات، الواردة إلى حد كبير من مناطق 
الزراعة الداخلية التي تسحب األسمدة في مجاري املياه. وتشجع املغذيات على منو الطحالب التي متوت وتتحلل في قاع البحار، مما يؤدي إلى استنفاد األكسجني من املياه وتهديد 

مصائد األسماك، وسبل العيش والسياحة. 
Diaz and Rosenberg )2008(. Science املصدر: حتديث من
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حاول االحتاد األوروبي التصدي ملشكلة تراكم النيتروجني في النظم اإليكولوجية عن طريق معاجلة املصادر املتفرقة للتلوث، ومعظمها عن طريق الزراعة، التي ميكن أن تكون 
مكافحتها أصعب من مكافحة التلوث وحيد املصدر من املواقع الصناعية.

ويعمل التوجيهات بشأن النيترات على تعزيز طائفة من التدابير للحد من كمية النيتروجني املتسربة من األرض إلى املجاري املائية. وتشمل هذه:

✤   ااستخدام أسلوب تدوير احملاصيل، والغطاء الشتوي للتربة واحملاصيل امللتقطة - وهي محاصيل سريعة النمو ُتزرع فيما بني احمللصيل االخرى املتعاقبة للحيلولة دون غسل 
املغذيات من التربة. وتهدف هذه األساليب إلى احلد من كمية النيتروجني الذي يرشح أثناء املواسم املطيرة.

✤   حلد من استخدام األسمدة الكيميائية واألسمدة الطبيعية )الروث( وقسرها على ما هو مطلوب للمحصول استنادًا إلى التحليل املنتظم للتربة.

✤   مرافق للتخزين املناسبة للسماد الطبيعي، بحيث يكون متاحًا فقط عندما حتتاج احملاصيل إلى مغذيات. 

✤   استخدام األثر ”العازل“ عن طريق االحتفاظ مبساحات من األرض العشبية واملزروعة بحواجز من شجيرات على حواف املجاري املائية والترع.

✤   اإلدارة اجليدة لتربة املنحدرات الشديدة وفرض قيود على زراعتها وريها.

ويوحي الرصد احلديث لكتل املياة الداخلية باالحتاد األوروبي أن مستويات النيترات والفوسفات آخذة في التراجع بالرغم من أن ذلك يتم ببطء. ورغم أن مستويات املغذيات ما زالت 
تعتبر عالية جدًا، فإن التحسني في النوعية، وذلك جزئيًا بسبب التوجيهات، قد ساعد في االنتعاش اإليكولوجي لبعض األنهار.

اإلطار 16: توجيهات االتحاد األوروبي بشأن النيترات
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متوسط ميزان النيتروجني لكل هكتار من األراضي الزراعية )كمية النيتروجني املضافة إلى األرض 
كأسمدة، مقارنة بالكمية التي تستخدم للمحاصيل واملراعي( في بلدان أوروبية مختارة. ويشير 

االنخفاض على مر الزمن في بعض البلدان إلى حتسن فعالية استخدام األسمدة، وبالتالي انخفاض 
خطر إحلاق الضرر بالتنوع البيولوجي نتيجة تصريف املغذيات. 

املصدر: منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي

الشكل 16: ميزان النيتروجين في أوروبا 
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االستغالل الزائد واالستخدام غير املستدام

ظهرت في السنوات األخيرة خيارات إدارية مختلفة تهدف إلى إيجاد سبل رزق مأمونة ومريحة 
أكثر من السابق بالتركيز على االستدامة طويلة األجل ملصائد األسماك، بداًل من زيادة الكميات 
املصيدة إلى أقصى حد. ومثال ذلك استخدام نظم تخصص للصيادين األفراد أو املجموعات 
أو التعاونيات حصة مكرسة لهم من إجمالي الصيد من منطقة مصيدة أسماك. وهذه الطريقة 
من  بأطنان  املخصصات  عن  التعبير  يتم  وفيها  تقليدية،  األكثر  لنظام حتديد احلصص  بديل 

مخزون معنّي.

وهذا النوع من النظام، والذي ُيعرف أحيانًا باسم احلصص الفردية القابلة للتحويل، يعطي 
أصحاب األعمال املعنية بصيد األسماك مصلحة في سالمة وإنتاجية النظام اإليكولوجي، نظرًا 
إلى أنه سيكون من حقهم أن يصيدوا ويبيعوا كميات أكبر من األسماك كلما كثرت املخزونات 
السمكية في املصائد. ولذلك ينبغي أن تؤدي هذه النظم إلى ردع الغش وإيجاد حافز للمحافظة 

بشكل أفضل على املورد.

ووجدت دراسة شملت 121 من مصائد األسماك التي تدار بطريقة احلصص الفردية القابلة 
النصف  بنسبة  يقل  لالنهيار  املصائد  احتمال مواجهة هذه  أن   2008 عام  وُنشرت في  للنقل 
عما ميكن أن تواجهه املصائد التي تدار بطرق أخرى. غير أن هذا النظام قد انُتقد أيضًا في 
بعض املناطق لتركيزه حصص الصيد في أيدي مشاريع صيد قليلة. وتوحي دراسات حديثة 
عن متطلبات إنعاش أرصدة األسماك أن هذه النهج حتتاج إلى أن تتقن بتخفيضات في قدرة 

أساطيل الصيد، وتغييرات في أدوات الصيد وتعيني مناطق مغلقة.

وأظهرت فوائد االستخدام األكثر استدامة للتنوع البيولوجي البحري دراسة لبرنامج في كينيا 
يهدف إلى خفض الضغط على مصائد األسماك املرتبطة بالشعاب املرجانية. وأدى جمع بني 
إغالق مناطق في وجه صيد األسماك وفرض قيود على استخدام الشبكات السينية التي حتصد 

تركزات القطعان السمكية إلى زيادة الدخول بالنسبة إلى الصيادين احملليني.

وتهدف خطط للتصديق مثل مجلس الوصاية البحري إلى توفير حوافز ملمارسات صيد األسماك املستدامة، بأن تشهد للمستهلكني بأن الناجت النهائي مستقى من نظم إدارة حتترم الصحة 
طويلة األجل للنظم اإليكولوجية البحرية. واألغذية البحرية التي تستوفي املعيار لهذه الشهادة ميكن أن تكسب للصيادين املعنيني ميزة في األسواق.

اإلطار 17: إدارة الموارد الغذائية البحرية للمستقبل

يشير  مما  إيكولوجية  بصمات  من  البشرية  تخلفه  ما  يتزايد 
النظم  خلدمات  استدامة  أقل  تدريجي  استخدام  نحو  ميل  إلى 
اإليكولوجية	 ويشكل االستغالل الزائد للموارد وممارسات صيد 
األسماك املدمره صميم األخطار التي تتهدد اآلن الشبكة الغذائية 
للمحيطات العاملية وتضغط عليها، ولم يحدث أي انخفاض هام 
إدارة مصائد األسماك  الضغط	 وقد أدت تغييرات في  في هذا 
في بعض املناطق إلى ممارسات أكثر استدامة، غير أن معظم 
املخزونات ما زالت حتتاج إلى تخفيف الضغط عليها بغية إعادة 
بنائها	 ويبدو أن صيد احليوانات البرية من أجل حلومها والذي 
حاليًا  يجري  الريفية  لألسر  البروتني  من  كبيرة  نسبة  يوفر 

مبستويات غير مستدامة	

النظم  الذي ميارس على  الرئيسي  الزائد هو الضغط  واالستغالل 
البحرية  األسماك  مصائد  حجم  ازدياد  مع  البحرية،  اإليكولوجية 
إلى  اخلمسينات  أوائل  من  الفترة  في  عليه  كانت  ما  أمثال  أربعة 
أواسط التسعينات من القرن املاضي. ومنذ ذلك احلني هبط إجمالي 
الكميات املصاده بالرغم من زيادة مجهود الصيد، مما يدل على أن 
العديد من األرصدة قد وصلت إلى ما يتجاوز قدرتها على تسديد 

أرصدتها.

وتقدر منظمة األغذية والزراعة أن أكثر من الُربع  من املخزونات 
املائة(  في   19( مفرط  استغالل  من  إما  تعاني  البحرية  السمكية 
من  االنتعاش  إلى  طريقها  في  أو أنها  املائة(  في   8( استنفاد  أو 
االستنفاد )1 في املائة(. ورغم أن هناك بعض البوادر احلديثة على 
أن السلطات املسؤولة عن صيد األسماك أخذت تفرض توجيهات 
أكثر واقعية على حجم الكميات املصيدة التي ميكن انتشالها من 
احمليطات دون أن يؤثر ذلك على املخزون، فإن نحو 63 في املائة من 
أرصدة األسماك التي مت تقييمها على نطاق العالم حتتاج إلى إعادة 
بناء أرصدتها. وثمة نهج ابتكارية إزاء إدارة مصائد األسماك، مثل 
تلك التي توفر للصيادين مصلحة في احلفاظ على أرصدة صحية، 

أخذت تثبت فعاليتها حيث يجري تطبيقها ]انظر اإلطار 17[.

وسوف يواجه الفقراء 
التأثيرات املبكرة واألشد 
لنقص التنوع البيولوجي 

مع أن كل املجتمعات 
واملناطق سوف تعاني 

في نهاية األمر
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وجد أن أفاعي املياه العذبة في كمبوديا تصاد مبستويات 
التماسيح وللمطاعم  بيعها ملزارع  غير مستدامة ألغراض 
ولتجارة األزياء، وأن األعداد املصادة منها لكل صياد في 
املواسم التي ينخفض فيها منسوب املياه قد هبط بأكثر من 
80 في املائة بني عامي 2000 و2005. وانخفضت نتيجة 
اإلفراط في الصيد في أعداد مجموعة واسعة من األنواع 
البرية األخرى التي تتراوح من األنواع املعروفة مثل النمور 
-Enceph البحرية وأنواع أقل شهرة مثل  والسالحف 

lartos brevifoliolatus، وهو من أشجار السيكاسيات 
بشكل  حصادها  نتيجة  البرية  احلياة  من  انقرضت  التي 

مفرط الستخدامها في البساتني.

البرية  احلياة  أنواع  استغالل  في  اإلفراط  ويجري 
اإليكولوجية  النظم  في  األغراض  من  منوعة  ملجموعة 
األرضية واملائية الداخلية والبحرية والساحلية. ويبدو أن 
صيد حيوانات األدغال للحصول على حلمها، الذي يوفر 
نسبة هامة من البروتني لألسر املعيشية الريفية العديدة 
على  يحدث  أفريقيا،  أواسط  مثل  األدغال  مناطق  في 
مستويات غير مستدامة. وفي بعض املناطق ساهم هذا 
والتي تبدو فيها  فيما يسمى ”متالزمة الغابات اخلالية“ 
الغابات صحية ولكنها خالية فعليًا من احلياة احليوانية. 
النظم  مرونة  على  محتملة  خطيرة  تأثيرات  األمر  ولهذا 
اإليكولوجية للغابات، نظرًا إلى أن نحو 75 في املائة من 

األشجار املدارية تعتمد على احليوانات لنشر بذورها. 
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األنواع الغريبة الغازية

ال تزال األنواع الغريبة الغازية تشكل تهديداً رئيسيًا لكل أمناط 
حدوث  على  بوادر  أية  توجد  وال  واألنواع	  اإليكولوجية  النظم 
انخفاض كبير )ملحوظ( في هذا الضغط على التنوع البيولوجي، 
بل إن هناك بعض البوادر على أنه آخذ في االزدياد	 وقد جنح 
التدخل ملكافحة األنواع الغريبة الغازية في حاالت معينة، غير أنه 
يرجح على ذلك التهديد الذي تشكله للتنوع البيولوجي الغزوات 

اجلديدة	

في عينة شملت 57 بلدًا، مت العثور على 542 نوعًا غازيًا، تشمل 
نباتات وعائية وأسماك بحرية وأسماك مياه عذبة، وثدييات وطيور 
وبرمائيات، لها تأثير واضح على التنوع البيولوجي، مبتوسط يزيد 
على 50 من هذه األنواع لكل بلد )ونطاق ميتد من 9 إلى أكثر من 
220(. وهذا بكل تأكيد تقييم ناقص ألنه يستثني العديد من األنواع 
الغريبة التي لم يدرس تأثيرها بعد وتكمل بلدان معروف أنها تفتقر 

إلى بيانات عن األنواع الغريبة.

ومن الصعب احلصول على صورة دقيقة ملا إذا كان الضرر من هذا 
املصدر يتزايد، نظرًا إلى أن االنتباه في مناطق عديدة لم يكن مرّكزًا 
على هذه املشكلة إال في اآلونة األخيرة، ولذلك فإن حدوث اكتفاء في 

التأثيرات املعروفة لألنواع الغازية قد يعكس جزئيًا حتسن املعرفة 
واإلدراك. أما في أوروبا حيث إدخال األنواع الغريبة يسجل منذ 
عدة عقود، فإن العدد التراكمي يواصل االزدياد على األقل منذ بداية 
القرن العشرين. ورغم أن هذه ليست بالضرورة أنواع غازية، إال 
أن وجود املزيد من األنواع الغريبة في بلد يعني أنها سوف تصبح 
غازية مع مرور الزمن. وقد قّدر أن هناك نحو 000 11 نوع غريب 
في أوروبا، وأن لواحد من كل عشرة منها تأثيرات إيكولوجية وأن 
نسبة أعلى قلياًل سوف تسبب ضررًا اقتصاديًا ]انظر اإلطار 18[. 
وتوحي األمناط التجارية على نطاق العالم أن الصورة األوروبية لها 
ما يشابهها في أماكن أخرى ونتيجة لذلك فإن حل مشكلة األنواع 

الغريبة الغازية يتزايد عامليًا.

أو  الغازية  الغريبة  األنواع  مكافحة  في  أساسًا  النجاح  وبسبب 
القضاء عليها، مت إلى حد كبير خفض خطر تعرض أحد عشر نوعًا 
من الطيور )منذ 1988( وخمسة أنواع من الثدييات )منذ 1996( 
هذه  وبدون  لالنقراض.   )1980 )منذ  البرمائيات  من  واحد  ونوع 
اإلجراءات، يقّدر أن متوسط فرص البقاء، مقاسة مبؤشر القائمة 
احلمراء، كان سيهبط بأكثر من 10 في املائة بالنسبة ألنواع الطيور 
ومبا يقارب 5 في املائة بالنسبة إلى الثدييات ]انظر اإلطار 19[. 

يوفر مشروع إجناز كشوفات جرد األنواع الغريبة الغازية ألوروبا )مشروع دايزي( معلومات موحدة تهدف إلى إيجاد جرد لألنواع الغازية التي تهدد التنوع البيولوجي األوروبي. وهذا 
ميكن أن يستخدم كأساس ملنع الغزوات البيولوجية ومكافحتها، ولتقييم األخطار اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية املرتبطة بأكثر األنواع الغازية انتشارًا، ولتوزيع البيانات واخلبرة 

على الدول األعضاء كشكل من أشكال نظام اإلنذار املبكر.

وهناك حاليًا نحو 000 11 نوع غريب موثق من قبل مشروع دايزي. وتشمل األمثلة األوز الكندى، وبلح البحر الزردي، وسلمون اجلداول املرقط، وحوزان برمودا والكيب. وأشارت 
دراسة حديثة تستند إلى معلومات مقدمة من مشروع دايزي إلى أن من بني 11 000 نوع غريب في أوروبا، هناك 094 1 نوع لها تأثيرات إيكولوجية موثقة و1 347 نوعًا لها تأثيرات 

اقتصادية. والفئتان التصنيفيتان اللتان تسببان أكبر التأثيرات هي الالفقاريات األرضية والنباتات األرضية.

اإلطار 18: توثيق األنواع الغريبة في أوروبا
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✤   الطائر البحري املسمى جلم املاء األسود )Puffinus opisthomelas( يبني عششه على ست جزر بالقرب من ساحل املكسيك املطل على احمليط الهادئ، إحداها جزيرة ناتيفيداد. 
وقد أدى افتراس هذه الطيور من نحو 20 قطة متوحشة مختلفة عدد هذه الطيور بأكثر من 000 1 طائر كل شهر في حني دّمرت أكالت العشب مثل احلمير واملاعز واخلراف 
واألرانب موئاًل ذا أهمية بالنسبة إلى هذه الطيور. ومبساعدة من مجتمع محلي من صيادي األسماك متت إزالة املاعز واخلراف من اجلزيرة في الفترة 1998-1997 وفي نفس 
الوقت متت السيطرة في عام 1998 على القطط والقضاء عليها في نهاية األمر في عام 2006. ونتيجة لتناقص الضغط على هذا النوع، بدأت أعداده تنتعش وُأنزل تصنيفه في 

القائمة احلمراء لالحتاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2004 إلى فئات معرضه لألنقراض بدأل من شبة مهدد باالنقراض.

✤   ولَّب األحراج الغربية )Macropus irma( هو كنغر صغير من احليوانات األصلية املتوطنة في جنوب غرب أستراليا. وأثناء السبعينات من القرن املاضي بدأت أعداد الولَّب تتناقص 
نتيجة زيادة حادة في أعداد الثعلب األحمر )Vulpes vulpes(. وأوحت دراسات أجريت في عام 1970 وعام 1990 أن أعداد الولَّب قد تناقصت من حوالي عشرة أفراد لكل 100 
كيلومتر إلى حوالي فرد واحد لكل 100 كيلومتر. ومنذ األخذ بتدابير ملكافحة الثعالب، بدأت أعداد الولَّب تنتعش وهي اآلن قريبة من حوالي 000 100 فرد. ونتيجة لذلك ُأنزل ترتيب 

ولَّب األحراج الغربية من فئة القريب من التعرض خلطر االنقراض إلى فئة األقل شاغاًل في القائمة احلمراء لالحتاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2004.

اإلطار 19: المكافحة الناجحة لألنواع الغريبة الغازية

غير أن مؤشر القائمة احلمراء ُيظهر أيضًا أن ما يقارب ثالثة أمثال 
هذه األنواع من الطيور وما يقارب مثلي هذه األنواع من الثدييات 
تدهورت  قد  البرمائية  األنواع  مثل من عدد   200 أكثر من  وكذلك 
من  املتزايدة  التهديدات  بسبب  بعيد  حد  إلى  وذلك  حفظها  حالة 
احليوانات أو النباتات أو الكائنات املجهرية الغازية. وبصورة عامة، 
املتوسط  في  أصبحت  والبرمائيات  والثدييات  الطيور  أنواع  فإن 
معرضة ملزيد من اخلطر بسبب األنواع الغريبة الغازية. وفي حني 
أنه لم يتم تقييم املجموعات األخرى تقييمًا كاماًل، فإنه من املعروف 
أن األنواع الغازية هي السبب الرئيسي الثاني لالنقراض بالنسبة 

الى بلح البحر املياه العذبة وفيما بني األنواع األصلية املتوطنة.
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الضغوط اجملتمعية واألسباب الكامنة وراء فقد التنوع البيولوجي

تعمل الدوافع املباشرة لنقص التنوع البيولوجي معًا على إيجاد 
اإليكولوجية	  والنظم  البيولوجي  التنوع  على  متعددة  ضغوط 
حتديات  املباشرة  الضغوط  خفض  إلى  الرامية  اجلهود  وتواجه 
املباشرة  غير  الدوافع  من  أو  اجلذور  عميقة  كامنة  أسباب  من 
التي حتدد الطلب على املوارد الطبيعية وهي التي تكون السيطرة 
عليها أكثر صعوبة	 فالبصمة اإليكولوجية للبشر تتجاوز القدرة 
البيولوجية لألرض بهامش أكبر مما كان عليه الوضع عندما مت 

االتفاق على هدف عام 2010	

إن الضغوط أو الدوافع املشروحة أعاله ال تؤثر على التنوع البيولوجي 
ما  غالبا  ولكنها  األخرى،  عن  إحداها  اإليكولوجية مبعزل  والنظم 

تتفاقم آثار ضغط واحد مع ضغط آخر. وعلى سبيل املثال:

✤  تخفض جتزئة املوائل قدرة األنواع على التكيف مع تغير املناخ، 
أكثر  تكون  أماكن  إلى  الهجرة  إمكانيات  من  احلد  طريق  عن 

مالءمة.

وحتمض  املناخ،  وتغير  األسماك،  صيد  في  واإلفراط  ✤  التلوث، 
على  املرجانية  الشعاب  قدرة  إلضعاف  كلها  جتتمع  احمليطات 
عليها  تسيطر  حاالت  إلى  التحول  نحو  ميلها  وزيادة  التكيف 

الطحالب مع تناقص هائل في التنوع البيولوجي.

✤  تزايد مستويات املغذيات مجتمعة مع وجود أنواع غريبة غازية 
على  التحمل  على  القدرة  شديدة  نباتات  منو  تعزز  أن  ميكن 
حساب أنواع محلية. وتغير املناخ ميكن أن يزيد املشكلة تفاقمًا 

بجعله املوائل أكثر مالءمة لألنواع الغازية.

مع  املناخ  تغير  يسببه  الذي  البحر  سطح  مستوى  ✤  ارتفاع 
التغير املادي للموائل الساحلية يؤدي إلى تسارع تغيير التنوع 
البيولوجي الساحلي وما يرتبط به من فقدان في خدمات النظم 

اإليكولوجية. 

أحد األدلة على االجتاه في االستدامة الذي يتخذه استخدامنا 
للتنوع البيولوجي وللنظم اإليكولوجية توفره البصمة اإليكولوجية 

للبشرية وهي حساب املساحة املنتجة بيولوجيا من األرض 
واملاء الالزمة لتوفير املوارد التي نستعملها والستيعاب نفاياتنا. 

والبصمة اإليكولوجية لعام 2006، وهي السنة األخيرة التى يتوفر 
هذا الرقم بشأنها، ُقدرت بأنها تتجاوز القدرة البيولوجية لكوكب 

األرض مبا نسبته 44 في املائة. وهذا ”التجاوز في الهدف“ ازداد 
من نحو 20 في املائة في عام 2002 عندما مت االتفاق على هدف 

التنوع البيولوجي لعام 2010.

وكما اقُترح أعاله، فإنه ميكن أن يكون لتدابير محددة تأثير في 
معاجلة الدوافع املباشرة لنقص التنوع البيولوجي، بل إن لها مثل 

هذا التأثير: ومكافحة األنواع الغريبة، واإلدارة املتسمة باملسؤولية 
للمخلفات الزراعية، وحماية املوائل واستعادتها هي بعض األمثلة. 

غير أن هذه التدابير يجب أن تتنافس مع سلسلة من األسباب 
الكامنة القوية لنقص التنوع البيولوجي. ومكافحة هذه الدوافع 
األخيرة ستكون أصعب بكثير ألنها متيل إلى أن تنطوي على 

اجتاهات اجتماعية واقتصادية وثقافية طويلة األجل. واألمثلة على 
الدوافع غير املباشرة تشمل: 

يعتمد العمل الفعال 
لتصدي لنقص التنوع 

البيولوجي على التصدي 
لألسباب املتأّصلة في 

ذلك التدهور أو لدوافعه 
غير املباشرة
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✤  تغيير في السكان 

✤ النشاط االقتصادي

✤ مستويات التجارة الدولية

✤ أمناط االستهالك لكل فرد، مربوطة بالثراء الفردي

✤  عوامل ثقافية ودينية

✤ التطور العلمي والتكنولوجي

وتؤثر الدوافع غير املباشرة أساسًا في التنوع البيولوجي من خالل 
تأثيرها على كمية املوارد التي تستخدمها املجتمعات البشرية. وعلى 
الزيادة في السكان، مجتمعة مع استهالك أعلى  سبيل املثال فإن 
لكل فرد، سوف متيل إلى زيادة الطلب على الطاقة واملاء والغذاء 
مثل جتزؤ  مباشرة  إيجاد ضغوط  في  منها  وكل  يساهم  - سوف 
وتغير  باملغذيات  والتلوث  املوارد،  استغالل  في  واإلفراط  املوائل، 
غير  الدوافع  من  كانت  العاملية  التجارة  مستويات  وتزايد  املناخ. 

املباشرة الرئيسية إلدخال األنواع الغريبة الغازية. 

وكذلك  إيجابية  تأثيرات  املباشرة  غير  للدوافع  يكون  أن  وميكن 
سلبية. على سبيل املثال فإن عوامل ثقافية ودينية تشكل اجتاهات 
للحفظ.  املتاحة  املوارد  مستوى  في  وتؤثر  الطبيعة  نحو  املجتمع 
وفي هذا اخلصوص فإن فقدان املعارف التقليدية ميكن أن يكون 
ضارًا بصورة خاصة نظرًا إلى أن التنوع البيولوجي بالنسبة إلى 
لنظم  أصلي  مكون  هو  واألصلية  احمللية  املجتمعات  من  العديد 
ثقافية  تغييرات  فإن  لذلك  واملتطابقة.  العاملية  واآلراء  املعتقدات، 
مثل فقدان اللغات األصلية ميكن أن يعمل بوصفه من الدوافع غير 

املباشرة خلسارة التنوع البيولوجي عن طريق التأثير في ممارسات 
وباملثل،   .]20 اإلطار  ]أنظر  احمللية  املستدام  واالستخدام  احلفظ 
فرصًا جديدة  توفر  أن  والتكنولوجية ميكن  العلمية  التغييرات  فإن 
حد  أدنى  إلى  اإلقالل  الوقت  نفس  وفي  املجتمع  مبتطلبات  للوفاء 
من استخدام املوارد الطبيعية - ولكنها ميكن أن تؤدي أيضًا إلى 

ضغوط جديدة على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.

مقترحة  استراتيجيات  التحليل  هذا  من  األخير  اجلزء  في  ونوجز 
على  تركز  وهي  املباشرة.  غير  للدوافع  السلبية  التأثيرات  خلفض 
الدوافع غير املباشرة عن الدوافع املباشرة لنقص التنوع  ”فصل“ 
البيولوجي، وذلك بصورة أولية عن طريق استخدام املوارد الطبيعية 
استخدامًا أكثر فعالية، وعن طريق إدارة النظم اإليكولوجية كتوفير 
أصناف من اخلدمات للمجتمع وليس فقط ملضاعفة اخلدمات الفردية 

فيه مثل إنتاج احملاصيل أو الطاقة الكهربائية املائية.

البيولوجي  التنوع  إلى أن حالة  املتاحة  املؤشرات  تدل اجتاهات 
تتدهور وأن الضغوط عليها تتزايد وأن املنافع التي يجنيها البشر 
من التنوع البيولوجي تتناقص، إال أن االستجابات ملعاجلة فقدان 
التنوع البيولوجي تتزايد	)انظر شكل 17( إن الرسالة العامة لهذه 
املؤشرات هي أنه على الرغم من اجلهود الكثيرة التي بذلت فى 
أنحاء العالم للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة 
مستدامة، فإن االستجابات لم تكن كافية حتى اآلن ملعاجلة حجم 

فقدان التنوع البيولوجي أو تخفيض الضغوط عليه:

تنقل اللغات األصلية املعارف املتخصصة عن التنوع البيولوجي والبيئة وعن املمارسات إلدارة املوارد الطبيعية. غير أن البت في حالة اللغات األصلية واالجتاهات فيها على الصعيد العاملي 
يعقده االستقرار إلى منهجيات موحدة، وعدم وجود تعاريف مشتركة للمفاهيم الرئيسية واملعلومات احملدودة. وحيث توجد هذه املعلومات هناك أدلة على أن خطر االنقراض بالنسبة إلى 

معظم اللغات املهددة، وهي تلك التي يتكلم بها أشخاص قليلون، قد تزايد. وعلى سبيل املثال:

✤   فيما بني عامي 1970 و2000، فقدت 16 من 24 لغة أصلية يتحدث بها أقل من 000 1 شخص في املكسيك أشخاصًا من املتحدثني بها.

✤   في االحتاد الروسي، فيما بني عامي 1950 و2000، فقدت 15 من 27 لغة يتحدث بها أقل من 000 10 شخص متحدثني بها.

✤   في أستراليا فقد 22 من 40 لغة أصلية متحدثني بها فيما بني عامي 1996 و2006.

✤   في تقييم شمل 90 لغة يستخدمها أشخاص أصليون مختلفون في القطب الشمالي املتجمد، تقرر أن 20 لغة قد أصبحت منقرضة منذ القرن التاسع عشر. وقد انقرضت عشره من 
هذه اللغات منذ 1989، مما يوحي بزيادة معدل فقدان اللغات. وهناك 30 لغة أخرى تعتبر معرضة خلطر حرج و25 لغة معرضة خلطر بالغ.

اإلطار 20: االتجاهات في اللغات األصلية
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الشكل 17: موجز مؤشرات التنوع البيولوجي

تساعد هذه الرسوم البيانية على إيجاز الرسالة التي تعكسها املؤشرات املتاحة بشأن التنوع البيولوجي: أن حالة 
التنوع البيولوجي تتدهور وأن الضغوط عليها تتزايد وأن املنافع التي يجنيها البشر من التنوع البيولوجي تتناقص، 
إال أن االستجابات ملعاجلة فقدان التنوع البيولوجي تتزايد. وهي تعزز االستنتاج الذي يفيد بأنه لم يتم الوفاء بهدف 

التنوع البيولوجي لعام 2010. 

وتظهر معظم مؤشرات حالة التنوع البيولوجي اجتاهات سالبة مع عدم حدوث انخفاض كبير في معدل التناقص. 

الذي  إلى االجتاه  استنادًا  البيولوجي،  التنوع  على  الضغوط  زيادة  على صعيد  تباطؤ  على حدوث  دالئل  توجد  وال 
السمكية  واملخزونات  الدخيلة  األنواع  وظهور  النيتروجني  وترسب  اإلنسانية  اإليكولوجية  البصمة  مؤشرات  تظهره 

املْفَرط في استغاللها وتأثير التغير املناخي على التنوع البيولوجي. 

كما أن املؤشرات احملدودة على املنافع التي يجنيها البشر من التنوع البيولوجي تدل على اجتاهاٍت سالبًة.

وعلى النقيض من ذلك، تتحرك كل املؤشرات على االستجابات ملعاجلة فقدان التنوع البيولوجي في اجتاه إيجابي، 
حيث يجري حماية املزيد من املناطق حلفظ التنوع البيولوجي ووضع املزيد من السياسات والقوانني لتفادي الدمار 

الناجم عن األنواع الدخيلة التوسعية وإنفاق املزيد من األموال دعمًا التفاقية التنوع البيولوجي وأهدافها.

إن الرسالة العامة لهذه املؤشرات هي أنه على الرغم من اجلهود الكثيرة التي بذلت في أنحاء العالم للحفاظ على 
التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، فإن االستجابات لم تكن كافية حتى اآلن ملعاجلة حجم فقدان التنوع 

البيولوجي أو تخفيض الضغوط عليه. 
.Butchart etal. (2010). Science :املصدر
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مستقبل التنوع البيولوجي 
في القرن الحادي والعشرين



املعدالت  من  بكثير  أعلى  مبعدل  األنواع  انقراض  استمرار  إن 
التاريخية على مر الزمن، وفقدان املوائل، والتغييرات في توزيع 
األنواع ووفرتها هي ما استنتج توقعة أن يحدث طيلة هذا القرن 
وفقاً لكل السنياريوهات التي مت حتليلها لهذه الدراسة� وهناك 
درجة عالية من اخلطر بحدوث نقص جذري في التنوع البيولوجي 
مع ما يرافق ذلك من تدهور طائفة واسعة من خدمات النظم 
اإليكولوجية إذا دُفع نظام كوكب األرض إلى ما يتجاوز عتبات 
معينة أو إلى نقاط حتول )جتاوز(� وفقدان مثل هذه اخلدمات من 
احملتمل أن يؤثر على الفقراء أوالً وبشكل شديد جداً، نظراً إلى 
أنهم مييلون إلى أن يكونوا األكثر اعتماداً مباشراً على بيئاتهم 
املباشرة؛ ولكن كل اجملتمعات سوف تتأثر� غير أن هناك إمكانية 
أكبر مما كان متوقعاً في التقييمات السابقة للتصدي لكل من 
تغير املناخ وتزايد الطلب على األغذية بدون حدوث فقدان واسع 

النطاق للموائل�

من  واسعة  طائفة  من  العلماء  جتمع  الدراسة،  هذه  وألغراض 
التخصصات ليحددوا النتائج املقبلة احملتملة لتغير املناخ خالل ما 
تبقى من القرن احلادي والعشرين. والنتائج امللخصة هنا تستند إلى 
أنها  كما  واالختبارات.  والنماذج،  املالحظة،  االجتاهات  بني  اجلمع 
تستعني بكل عمليات االفتراضات السابقة ذات الصلة التي ُأجريت 
لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية وبتوقعات البيئة العاملية واإلصدارين 
التنوع  حلالة  عامليه  عامة  نظرة  إللقاء  الدراسة  هذه  من  السابقني 
التالى  التقييم  لتقرير  ُوضعت  التي  االفتراضات  وكذلك  البيولوجي 
اهتمامًا  تولى  انها  املناخ،  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  للفريق 
خاصًا للصلة بني تغير التنوع البيولوجي وتأثيراته على املجتمعات 
البشرية. وباإلضافة إلى حتليل النماذج واالفتراضات القائمة، ُوضع 
تقييم جديد إلمكانية وجود ”نقاط حتول“ ميكن أن تؤدي إلى تغييرات 
ضخمة وسريعة ويحتمل أال تكون قابلة لعكس اجتاهها. وقد توصل 

التحليل إلى االستنتاجات الرئيسية األربعة التالية:

✤  ُتظهر التوقعات لتأثير تغير املناخ على التنوع البيولوجي استمرار، 
املوائل  وخسارة  األنواع،  انقراض  تسارع،  كثيرة  أحيان  وفي 
الطبيعية، وتغييرات في توزيع األنواع ووفرتها، وفي مجموعات 
األنواع وفي املناطق البيولوجية الغنية بالتنوع البيولوجى خالل 

القرن احلادي والعشرين.

✤  هناك عتبات واسعة االنتشار تضخم املعلومات املرتدة الواردة 
واآلثار املؤخرة زمنيًا التي تؤدي إلى ”نقاط حتول“، أو حتوالت 
وهذا  اإليكولوجية.  والنظم  البيولوجي  التنوع  حالة  في  مفاجئة 
يجعل التنبؤ بتأثيرات تغير املناخ على التنوع البيولوجي شاقًا، 
ويجعل من الصعب السيطرة عليها مبجرد أن تبدأ وعملية عكس 
اجتاهها بطيئة وباهظة التكاليف أو مستحيلة مبجرد أن حتدث 

]انظر اإلطار 21 والشكل 18[.

✤  في كثير من األحيان يرتبط تدهور اخلدمات التي توفرها النظم 
في  بتغييرات  أوثق  ارتباطًا  البشرية  للمجتمعات  اإليكولوجية 
على  االنقراض  بحاالت  وليس  الرئيسية  األنواع  وتوزيع  وفرة 
البيولوجي  التنوع  في  املعتدل  التغيير  فحتى  العاملي؛  املستوى 
على نطاق عاملى ميكن أن تسفر عنه تغييرات غير متناسبة في 
بعض مجموعات األنواع )مثل املفترسات العليا( التي لها تأثير 

قوي على خدمات النظم اإليكولوجية. 

ميكن  اإليكولوجية  والنظم  البيولوجي  التنوع  في  ✤  التغييرات 
اتقاؤها، أو خفضها إلى حد كبير أو حتى عكس اجتاهها )في 
توجد  لالنقراض،  تتعرض  التي  األنواع  إرجاع  ميكن  ال  حني 
إمكانية الستعادة تنوع النظم اإليكولوجية( إذا ُطبقت إجراءات 
الصعيد  من  كل  على  ومالئمة  وشاملة  عاجلة  بصورة  قوية 
الدولي والوطني واحمللي. وهذه اإلجراءات يجب أن تركز على 
التصدي للعوامل املباشرة وغير املباشرة التي تدفع نقص التنوع 

البيولوجي ويجب أن تتكيف مع تغير املعرفة والظروف.

التوقعات ونقاط التحول احملتملة، والتأثيرات، واخليارات لتحقيق نتائج 
أفضل تلخص كما يلي:

71   |   االتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلصدار الثالث



تعّرف نقطة التحول )التجاوز(، ألغراض هذه الدراسة، بأنها حالة مير فيها النظام اإليكولوجي بتحول إلى حالة جديدة، مع تغييرات هامة في 
التنوع البيولوجي واخلدمات التي يوفرها للبشر الذين يعتمدون على هذا التنوع، على نطاق إقليمي أو عاملي. ونقاط التحول لها على األقل واحد 

من اخلصائص التالية:

✤  التغيير يصبح ذاتي اإلدامة عن طريق ما يسمى التغذية املرتدة اإليجابية، على سبيل املثال إزالة األحراج تقلّص هطول األمطار على الصعيد 
اإلقليمي األمر الذي يزيد من خطر نشوب احلرائق التي تسبب موت األحراج وبالتالي مزيد من اجلفاف.

✤  هناك عتبة يحدث إذا مت جتاوزها حتول مفاجئ في احلاالت اإليكولوجية، بالرغم من أنه يندر التنبؤ بنقطة العتبة هذه بأي درجة من الدقة.

✤  التغييرات التي حتدث طويلة األجل ويصعب عكسها.

✤  هناك فترة زمنية هامة بني حدوث الضغوط التي تدفع التغير وظهور التأثيرات، مما يوجد صعوبات جمة في اإلدارة اإليكولوجية.

ومتثل نقاط التحول شاغاًل رئيسيًا للعلماء واإلداريني لواضعى السياسات بسبب ما لها من تأثيرات ضخمة محتملة على التنوع البيولوجي، وخدمات 
النظم اإليكولوجية، والرفاهيه البشريه. وميكن أن يكون من الصعب للغاية على املجتمعات أن تتكيف مع التحوالت السريعة والتي يحتمل أال ميكن 
عكس اجتاهها في وظائف وخصائص النظام اإليكولوجي الذي تعتمد عليه هذه املجتمعات. وفي حني أنه يكاد يكون من املؤكد أن نقاط التحول 
سوف حتدث في املستقبل، فإن الديناميكيات في معظم احلاالت ال ميكن بعد التنبؤ بها مبا يكفي من الدقة واإلنذار املسبق بحيث تتيح لُنهج محددة 
وهادفة أن تتجنبها أو أن تخفف من تأثيرها. ولذلك فإنه يجوز أن تتطلب إدارة املخاطر املتسمة باملسؤولية اتباع نهج حتوطي إزاء األنشطة البشرية 

املعروف أنها تدفع نقص التنوع البيولوجي.

اإلطار 21: ما هي نقطة التحول؟ 

الشكل 18: نقاط التحول – مثال عن المفهوم

اجراءات لزيادة 
القدرة على 

التكيف مبرونة

التنوع 
البيولوجي 

القائم

 التنوع
 البيولوجي

املتحول

أقل تنوع
خدمات نظم بيئية أقل

تدهور رفاهية 
االنسان

نقطة 
التحول

املساحة

اآلمنة 

للتشغيل

احلالة املتغيرة

الضغوطات

من احملتمل أن تدفع الضغوط املتزايدة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي بعض النظم االيكولوجية إلى حاالت جديدة، مع ما يرتبط بذلك من تغييرات كبيرة على رفاه اإلنسان في حالة جتاوز 
نقاط التحول. وفي حني أنه من الصعب حتديد نقاط التحول بدقة، إذا حتول نظام إيكولوجي إلى حالة جديدة، فمن الصعب جدا، إن لم يكن من املستحيل، إعادته إلى حالته السابقة.

املصدر: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

وهناك درجة مرتفعة 
من خطر حدوث نقص 

كبير في التنوع 
البيولوجي يرافقه تدهور 

في نطاق واسع من 
خدمات النظم 

اإليكولوجية إذا جرى 
دفع النظم اإليكولوجية 

إلى ما يتجاوز عتبات أو 
نقاط جتاوز حاسمة 

معينة
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غابات األمازون

النظم اإليكولوجية األرضية حتى عام 2100
املسار الراهن: 

يستمر التغير في استخدام األراضي بوصفه التهديد الرئيسي قصير األجل، مع تغير 
املناخ، وتصبح التفاعالت بني هذين الدافعني هامة بصورة تدريجية. ويستمر إزالة 
األحراج املدارية من أجل زراعة احملاصيل واحلصول على الوقود احليوى. ويستمر 
طيلة القرن احلادي والعشرين انقراض األنواع مبعدل يزيد عدة أمثال عن ”معّدل 
متوسط معدل تقدير االنقراض قبل أن يصبح البشر عنصرًا  التاريخي –  األساس“ 
مهددًا خطيرًا لبقاء األنواع - وفقدان املوائل. وتهبط بسرعة أعداد أصناف احلياة 
البرية، مع تأثيرات ضخمة بصورة خاصة بالنسبة إلى أفريقيا املدارية وأجزاء من 
جنوب وجنوب شرق آسيا. ويسبب تغير املناخ امتداد الغابات الشمالية شماالً إلى 
سهول التندرة وموتها عند حافاتها اجلنوبية مما ُيفسح املجال ألنواع املناطق املعتدلة. 
أما غابات املناطق املعتدلة فيتوقع لها بدورها موتًا عند الطرف اجلنوبي من نطاقها 
الواقع على خط العرض املتدني. وتعاني أنواع كثيرة من تقلص نطاقاتها و/أو من 
االقتراب من االنقراض فيما تنتقل نطاقاتها عدة مئات من الكيلومترات نحو القطبني. 
ويزيد التوسع احلضري والزراعي من احلد من الفرص املتاحة لألنواع للهجرة إلى 

مناطق جديدة استجابة لتغير املناخ.

التأثيرات بالنسبة إلى البشر: 

سيكون حتويل املوائل الطبيعية على نطاق كبير إلى أراضي لزراعة احلبوب أو إلى 
غابات خاضعة لإلدارة على حساب تدهور التنوع البيولوجي وما يدعمه من خدمات 
النظم اإليكولوجية مثل االحتفاظ باملغذيات، وإمدادات املياه النظيفة، والسيطرة على 

تآكل التربة، وتخزين النظام اإليكولوجي للكربون، ما لم ُتستخدم ممارسات مستدامة 
للحيلولة دون حدوث هذه اخلسائر أو خلفضها. وسوف يكون للتغيرات التي يسببها 

املناخ في توزيع األنواع وأشكال الغطاء اخلضري تأثيرات هامة على اخلدمات 
املتاحة للناس، مثل انخفاض احملاصيل اخلشبية وتقلص فرص الترويح.

ثمة درجة عالية من خطر حدوث نقص جذري في التنوع البيولوجي وتدهور كبير في خدمات النظم اإليكولوجية األرضية إذا مت جتاوز 
عتبات معينة	 وتشمل االفتراضات القابلة للتصديق ما يلي:

✤  تكاثر املغذيات في املياه العذبة الناجت عن: تراكم مركبات الفوسفات والنيتروجني من األسمدة الزراعية، ومياه املجارى، وتصريف مياه السيول من املراكز 
احلضرية الى قنوات املياه العذبة، وخاصة البحيرات، إلى حالة تهيمن فيها الطحالب. وفيما تبدأ الطحالب بالتحلل تستنفد مستويات األكسجني في املاء، 
فيحدث موت واسع النطاق للحياة املائية األخرى، مبا في ذلك األسماك. وحتفز هذه احلالة آلية إعادة تدوير ميكن أن ُتبقي النظام في حالة اختناق حتى 
بعد أن يتم تخفيض مستويات املغذيات إلى حد كبير. وتكاثر املغذيات في نظم املياه العذبة، الذي يواتيه في بعض املناطق اإلقليمية تناقص األمطار وتزايد 
الضغط على املياه، ميكن أن يؤدي إلى تناقص في توفر األسماك مع ما لذلك من آثار على التغذية في العديد من البلدان النامية. وسوف يحدث أيضًا نقص 

في الفرص الترويحية والدخل السياحي، وفي بعض احلاالت أخطار على الصحة بالنسبة إلى الناس واملواشي من ظهور الطحالب السامه.

✤  منطقة ساحل الصحراء الكبرى iفي أفريقيا سوف تتحول حتت ضغط تغير املناخ واالستخدام الزائد ملوارد األرض احملدودة، سوف تتحول إلى حاالت 
بديلة متدهورة تزيد بدورها وتيرة التصحر. وسوف يسفر ذلك عن تأثيرات شديدة على التنوع البيولوجي وعلى اإلنتاجية الزراعية. وقد سبب استمرار 

تدهور منطقة الساحل، وميكن أن يظل ُيسبب، نقص التنوع البيولوجي ونقصان األغذية واأللياف واملياه في غرب أفريقيا. 

✤  النظم اإليكولوجية اجلذرية ستصاب بسلسلة متواصلة من حاالت انقراض األنواع ومن عدم استقرار النظم اإليكولوجية بسبب تأثير األنواع الغريبة 
الغازية. واجلزر قليلة املناعة بصورة خاصة في وجه مثل هذه الغزوات ألن مجموعات األنواع فيها قد تطورت في عزلة وتفتقر في غالب األحيان إلى دفاعات 

ضد األنواع املفترسة والكائنات املمرضة. وفيما يتزايد تبدل وفقر املجموعات التي تعرضت للغزو، فإن ضعفها إزاء الغزوات اجلديدة قد يزداد.

ما قبل
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النظم االيكولوجية اخلاصة باجلزرغابات األمازون

املسارات البديلة: 

من األمور األساسية تخفيف الضغط الناجم عن التغييرات في استخدام األراضي في املناطق املدارية، إذا أريد التخفيف إلى أقصى حد من التأثيرات السلبية لنقص التنوع البيولوجي 
األرضي وما يرتبط بذلك من خدمات النظم اإليكولوجية. وهذا ينطوي على اجلمع بني تدابير تشمل زيادة في اإلنتاجية من احملاصيل احلالية ومن أراضي املراعي، وتخفيض خسائر 

ما بعد احلصاد، واإلدارة املستدامة للغابات والتخفيف من االستهالك املفرط ألكل اللحوم.

وينبغي أن يؤخذ في االعتبار الكامل االنبعاثات من غازات االحتباس احلراري املرتبطة من القيام على نطاق واسع بتحويل الغابات والنظم اإليكولوجية األخرى إلى أراضي لزراعة 
احملاصيل. وسوف يحول هذا دون إيجاد حوافز ضارة لتدمير التنوع البيولوجي عن طريق استخدام احملاصيل على نطاق واسع كوقود حيوى باسم التخفيف من تغير املناخ ]انظر 
الشكلني 19 و20[. وعندما يتم إدخال االنبعاثات الناجتة عن تغير استخدام األراضي بداًل من مجرد انبعاثات الطاقة وحدها، تبرز مسارات إمنائية معقولة تعالج تغير املناخ بدون 
االستخدام الواسع النطاق للوقود احليوى. وميكن الستخدام مدفوعات خلدمات النظام اإليكولوجية مثل آلية خفض االنبعاثات الناجمة عن إدارة األحراج وتدهورها أن تساعد في 
تنسيق ومواءمة أهداف معاجلة التنوع البيولوجي وتغير املناخ. غير أن هذه النظم يجب أن تصمم بعناية، نظرًا إلى أن صون مناطق القيمة الكربونية العالية لن يصون بالضرورة 

.“REDD-Plus” املناطق ذات الدرجة العالية من األهمية بالنسبة إلى احلفظ - وهذا يتم االعتراف به في وضع ما يسمى آلية

واالحتمال األكبر هو العمل على جتنب نقاط التحول إذا رافقت تدابير تخفيف تغير املناخ الرامية إلى إبقاء ارتفاع احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني، إجراءات لتخفيف العوامل 
األخرى التي تدفع بالنظم اإليكولوجية نحو حالة متبدلة. وعلى سبيل املثال، فإنه يقّدر أن إبقاء إزالة األحراج في منطقة األمازون دون 20 في املائة من مدى الغابات األصلي سوف 
يخفف كثيرًا من خطر املوت واسع االنتشار. وحيث أن املسارات احلالية ستؤدي في 2020 الى إزالة األحراج في األمازون البرازيلي بحوالي %20 كمعدل تراكمي، فان اقامة 
برنامج اعادة تأهيل الغابات يكون حكيمًا لبناء هامش سالمة. وخيارات اإلدارة األفضل لألحراج في منطقة البحر األبيض املتوسط، مبا في ذلك زيادة استخدام األنواع احمللية ذات 
األوراق العريضة وحتسني تخطيط األراضى، ميكن أن يجعل املنطقة أقل تعرضًا للحرائق. وفي منطقة ساحل الصحراء الكبرى، فإن إدارة أفضل، مع تخفيف حدة الفقر واملساعدة 

في أساليب الزراعة سوف يوفر البدائل للدورات الراهنة من الفقر وتدهور األراضي.

وسوف ينطوي جتنب نقص التنوع البيولوجي أيضاً في املناطق األرضية على اتباع نهوج جديدة للحفز، سواء داخل احملميات أو خارج حدودها. وبصورة خاصة يجب إبداء املزيد من االهتمام 
إلدارة التنوع البيولوجي في األراضي الطبيعية التي فيها هيمنة للبشر، بسبب الدور املتزايد األهمية الذي ستلعبه هذه املناطق في ممرات التنوع البيولوجي حيث من املتوقع هجرة األنواع واملجموعات 

بسبب تغير املناخ.

وتوجد فرص إلعادة أراضي املناظر الطبيعية إلى حالة برية من جراء هجر أراضي املزارع في بعض املناطق اإلقليمية، ففي أوروبا على سبيل املثال، يتوقع اإلفراج عن 000 200 
كيلومتر مربع من األراضي بحلول عام 2050. وستكون االستعادة اإليكولوجية وإعادة إدخال العشبيات )احليوانات آكالت األعشاب( والالحمات )احليوانات آكالت اللحوم( الضخمة 

من األمور الهامة في إيجاد نظم إيكولوجية ذاتية التواصل مع حاجة قليلة للغاية إلى مزيد من التدخل البشري. 

ما قبل ما بعدما قبل ما بعد
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يوضح الشكل البياني التوقعات بشأن غطاء الغابات في العالم حتى عام 2050، وفقا ملختلف االفتراضات الواردة في أربعة تقييمات تستند إلى نهوج مختلفة للشواغل البيئية، والتعاون 
اإلقليمي، والنمو االقتصادي وعوامل أخرى. وهي تتضمن ثالثة تقييمات سابقة )تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية، والطبعة الثانية من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي والطبعة الرابعة 
من التوقعات العاملية للبيئة( ومنوذج واحد )MiniCam، الذي أعد لتقرير التقييم اخلامس للجنة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ(. وعندما تؤخذ االفتراضات املختلفة في االعتبار معا، 
 MiniCam فإن الفجوة بني أفضل وأسوأ النتائج للتنوع البيولوجي تكون أوسع مما هو مشار إليه في أي افتراض فردي من االفتراضات السابقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن افتراضات
تظهر نطاقا أوسع. ذلك أنها توضح أساسا نتائج متباينة للغابات في حالة مراعاة وفي حالة عدم مراعاة انبعاثات الكربون الناجتة عن تغير استخدام األراضي في إستراتيجيات التخفيف 

من حدة تغير املناخ.
)Leadley and Pereira et al 2010 :املصدر(

الشكل 19: الفقدان المتوقع في الغابات حتى عام 2050 وفقا لمختلف االفتراضات
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أمناط  مختلف  بني  مقارنة  الثالث  الصور  متثل 
وفقا  العاملي  الصعيد  على  األراضي  استخدام 
ألربعة افتراضات من عام 1990 وحتى عام 2095 
الشكل  في  الواردة   MiniCam افتراضات  لنفس 
19. وميثل االفتراض ألف استخدام األراضي على 
عليه  جرت  ما  نحو  على  األعمال  استمرار  أساس 
في العادة. ويوضح االفتراض باء الوضع في حالة 
تطبيق حوافز، مكافئة لضريبة عاملية للكربون، على 
ذلك  الكربون، مبا في  أكسيد  ثاني  انبعاثات  جميع 
تلك الناجتة عن تغير استخدام األراضي، كي تظل 
450 جزءا  أقل من  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيزات 
في  يحدث  ماذا  جيم  االفتراض  ويبني  املليون.  في 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  على  احلوافز  تطبيق  حالة 
الكربون من الوقود األحيائي واالنبعاثات الصناعية 
تغير  عن  الناجتة  االنبعاثات  مراعاة  عدم  مع  فقط، 

استخدام األراضي.

كبيرا  انخفاضا  هناك  فإن  جيم،  لالفتراض  ووفقا 
في كل من الغابات واملراعي نظرا لتخصيص املزيد 
من األراضي إلنتاج الوقود األحيائي. ويشير الفارق 
واملراعي  الغابات  من  املتبقية  املساحة  في  الكبير 
أهمية  إلى  افتراض  لكل  وفقا   2095 عام  بحلول 
وضع مسألة استخدام األراضي في االعتبار أثناء 
 Wise et :تصميم سياسات مواجهة تغير املناخ.املصدر

al. )2009(. Science

الشكل 20: تغير استخدام األراضي وفقا لمختلف االفتراضات 
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املسار الراهن: 

نتيجة ضغوط  لتغييرات ضخمة  تتعرض  الداخلية  للمياه  النظم اإليكولوجية  تزال  ال 
متعددة ولتناقص أسرع بكثير من األنواع األخرى من النظم اإليكولوجية. ذلك أن 
على  الطلبات  تزايد  مع  عاملي،  نطاق  على  ونوعيتها  املياه  بتوافر  املتصلة  التحديات 
املياه التي يخاطبها اجلمع بني تغير املناخ، وإدخال األنواع الغريبة، والتلوث وتشييد 
السدود، مما يزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي للمياه العذبة واخلدمات التي 
توفرها. وتعمل السدود، وسدود حتويل مجاري األنهار، واملستودعات املائية إلمدادات 
املياه ولتحويلها ألغراض الري واألغراض الصناعية بصورة متزايدة على إيجاد حواجز 
طبيعية تسد الطريق في وجه حتركات األسماك وهجراتها، وتهدد باخلطر العديد من 
أنواع املياه العذبة أو تقضي عليها. وأنواع األسماك التي ينفرد بها حوض نهر وحيد 
تصبح ضعيفة بشكل خاص إزاء تغير املناخ. وتوحي إحدى التوقعات بوجود أنواع أقل 
من األسماك في حوالي 15 في املائة من األنهار بحلول عام 2100، بسبب تغير املناخ 
وتزايد سحب املياه وحدهما. وتواجه أحواض األنهار في البلدان النامية إدخال عدد 
متنام من الكائنات غير األصلية كنتيجة مباشرة للنشاط االقتصادي، تزيد من خطر 

نقص التنوع البيولوجي من األنواع الغازية.

 

التأثيرات على البشر: 

إن التدهور العام املتوقع في املياه الداخلية واخلدمات التي توفرها ُيلقي ظلاًل من عدم 
اليقني على احتماالت إنتاج األغذية من النظم اإليكولوجية للمياه العذبة. وهذا أمر 

هام ألن حوالي 10 في املائة من الكميات املجتنية من األسماك البرية يتم صيدها في 
املياه الداخلية، وغالبًا ما تشكل أجزاء ضخمة من البروتني الغذائي للمجتمعات على 

ضفاف األنهار أو البحيرات.

باإلضافة إلى ذلك، ثمة درجة عالية من خطر حدوث نقص جذري في التنوع البيولوجي وتدهور في اخلدمات من النظم اإليكولوجية للمياه 
العذبة إذا مت جتاوز عتبات معينة	 وتشمل االفتراضات القابلة للتصديق ما يلي:

✤  تكاثر املغذيات في املياه العذبة: يؤدى تراكم مركبات الفوسفات والنيتروجني من األسمدة الزراعية، ومياه املجارى، وتصريف مياه السيول من املراكز 
احلضرية الى قنوات املياه العذبة، وخاصة البحيرات، إلى حالة تهيمن فيها الطحالب. وفيما تبدأ الطحالب بالتحلل تستنفد مستويات األكسجني في 
املاء، فيحدث موت واسع النطاق للحياة املائية األخرى، مبا في ذلك األسماك. وحتفز هذه احلالة آلية إعادة تدوير ميكن أن ُتبقي النظام في حالة 
اختناق حتى بعد أن يتم تخفيض مستويات املغذيات إلى حد كبير. وتكاثر املغذيات في نظم املياه العذبة، الذي يواتيه في بعض املناطق اإلقليمية 
تناقص األمطار وتزايد الضغط على املياه، ميكن أن يؤدي إلى تناقص في توفر األسماك مع ما لذلك من آثار على التغذية في العديد من البلدان 
النامية. وسوف يحدث أيضًا نقص في الفرص الترويحية والدخل السياحي، وفي بعض احلاالت أخطار على الصحة بالنسبة إلى الناس واملواشي من 

ظهور الطحالب السامه.

النظم  بعض  في  اجتاهها  عكس  ال ميكن  تغييرات  املناخ  تغير  يسبب  اجلبلية،  املناطق  في  املتجمدة:  واألنهار  الثلوج  ذوبان  أمناط  ✤  تغير 
اإليكولوجية للمياه العذبة	 وُتخل املياه األدفأ، واملزيد من التصريف أثناء موسم ذوبان الثليج األقصر، والفترات األطول التي يهبط فيها 
منسوب التدفقات بالعمل الطبيعي لألنهار، والعمليات اإليكولوجية التي تتأثر بالتوقيت واملدة وبحجم التدفقات	 وسوف تشمل التأثيرات، 

بني أمور أخرى، فقدان املوائل، وتغييرات في توقيت االستجابات املوسمية، وتغييرات في التركيب الكيميائي للمياه	

النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية

الثلوج واجلبال اجلليدية
ما قبل
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املسارات البديلة: 

هناك احتمال كبير باإلقالل إلى أدنى حد من التأثيرات على نوعية املياه وتخفيض خطر زيادة املغذيات فيها، عن طريق االستثمار في معاجلة مياه املجارى، وحماية األراضي الرطبة 
واستعادتها، والسيطرة على الصرف الزراعي، وال سيما في العالم النامي.

وهناك أيضًا فرص واسعة االنتشار لتحسني فعالية استخدام املياه، وخاصة في أغراض الزراعة والصناعة. وسوف يساعد هذا على اإلقالل إلى أدنى حد من املقايضة بني زيادة 
الطلب على املياه العذبة وحماية اخلدمات العديدة التي توفرها النظم اإليكولوجية الصحية للمياه العذبة.

وسوف تساعد اإلدارة األكثر تكاماًل للنظم اإليكولوجية للمياه العذبة في خفض التأثيرات السلبية الناجمة عن الضغوط املتنافسة. واستعادة العمليات املتوقفة مثل إعادة وصل السهول 
الفيضية، وإدارة السدود بحيث تقلل التدفقات الطبيعية وإعادة فتح طرق الوصول إلى موائل األسماك التي سدتها السدود ميكن أن تساعد في عكس اجتاه التدهور. كما أن الدفع 
مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، مثل حماية مستجمعات املياه القريبة من املنبع عن طريق حفظ األحراج على ضفاف األنهار، ميكن أن تعود بفوائد مالية على املجتمعات التي تكفل 

استمرار توفير هذه اخلدمات ملستعملي موارد املياه الداخلية في مختلف أجزاء حوض أي نهر.

وميكن تكييف التخطيط املكاني وشبكة املناطق املشمولة باحلماية بطريقة أكثر حتديدًا لتناسب حاجات نظم املياه العذبة، عن طريق ضمان العمليات األساسية في األنهار واألراضي 
الرطبة وتفاعلها مع النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية. وحماية األنهار التي ال تزال غير مجزأة ميكن اعتبارها أولوية في حفظ التنوع البيولوجي للمياه الداخلية. أما احلفاظ على 

التواصلية داخل أحواض األنهار فسوف تزداد أهمية بحيث تصبح األنواع أقدر على الهجرة استجابة لتغير املناخ.

وحتى مع أكثر التدابير شدة الرامية إلى التخفيف من تغير املناخ، سيكون من احملتم حدوث تغييرات هامة في نظامي ذوبان الثلوج واألنهار املتجددة، وهو ما يالحظ حاليًا بالفعل. 
غير أن التأثيرات على التنوع البيولوجي ميكن خفضها بالتقليل إلى أدنى حد من الضغوط األخرى مثل التلوث، وفقدان املوائل، وسحب املياه، نظرًا إلى أن هذا سوف يزيد من قدرة 

األنواع والنظم اإليكولوجية املائية على التكيف مع التغييرات في ذوبان الثلوج وأنهر اجلليد.

تخثيث املياه العذبةالثلوج واجلبال اجلليدية
ما قبل ما بعدما قبل ما بعد
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النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية حتى عام 2100
املسار الراهن: 

يستمر الطلب على األسماك واحملاريات البحرية في النمو فيما يزداد عدد السكان 
ويكثر عدد األشخاص الذين لديهم ما يكفي من الدخل إلدراجها في وجباتهم. ويظل 
يصبح  وتدريجيًا  املائية.  الزراعة  وتتوسع  للضغط  يتعرض  البرية  االسماك  مخزون 
الصيد للشبكة الغذائية البحرية على حساب التنوع البيولوجي البحري، )مع استمرار 
الهبوط في املؤشر التغذوي البحري(. ويسبب تغير املناخ إعادة توزيع أصناف األسماك 
باجتاه القطبني وتصبح احمليطات املدارية أقل تنوعًا نسبيًا. ويهدد ارتفاع مستوى 
سطح البحر الكثير من النظم اإليكولوجية الساحلية. وُيضعف حتمل احمليطات قدرة 
احملار واملرجان والعوالق على تشكيل هياكلها، مما يهدد لتقويض الشبكات الغذائية 
البحرية وكذلك هياكل الشعاب. وتتزايد احلموالت من املغذيات ويزيد التلوث حدوث 
مناطق ميتة ساحلية، وتوجد العوملة املتزايدة مزيدًا من الضرر من األنواع الغريبة 

الغازية املنقولة بواسطة املياه الصابورة املتواجده في غاطس السفن.

التأثيرات على البشر: 

بتناقص املخزونات السمكية وإعادة توزيعها باجتاه القطبني آثار رئيسية على األمن 
الغذائي والتغذية في املناطق اإلقليمية املدارية الفقيرة، نظرًا إلى أن املجتمعات غالبًا 

ما تعتمد على البروتني املستمد من األسماك لتكملة غذائها. وسيزيد تأثير ارتفاع 
مستوى سطح البحر، بتقليصه مبساحة النظم اإليكولوجية الساحلية، األخطار على 

املستوطنات البشرية، كما أن تدهور النظم اإليكولوجية الساحلية والشعاب املرجانية 
ستكون له تأثيرات سلبية جدًا على صناعة السياحة. 

النظم اإليكولوجية  البيولوجي وتدهور في خدمات  التنوع  وباإلضافة إلى ذلك، ثمة درجة عالية من خطر حدوث تدهور كبير في 
البحرية والساحلية إذا تعدي حدود معينة	 وتشمل السنياريوهات القابلة للتصديق ما يلي:

✤  إن التأثيرات املجتمعة لتحمض احمليطات ودرجات حرارة مياه البحر األدفأ جتعل نظم الشعاب املرجانية املدارية معرضة لالنهيار	 وُتنقص املياه 
األكثر حموضة )التي تسببها تركيزات أعلى من ثاني أكسيد الكربون في اجلو( من توفر أيونات الكربونات املطلوبة لبناء الهياكل املرجانية. عندما تصل 
تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي 450 جزء في املليون يتعذر منو الكائنات املتكلسبة في جميع الشعاب املرجانية املدارية وشبه املدارية. 
بل أن الشعاب املرجانية تذوب عند ما تصل تركيزها 550 جزء من املليون. وهذه إلى جانب تأثير املياه األدفأ التي تؤدي إلى ابيضاض الشعاب، وطائفة 

من الضغوط األخرى من صنع اإلنسان، تزيد من هيمنة الطحالب على الشعاب مما ينتج عنه نقص كبير في التنوع البيولوجي.

✤  ُنظم األراضي الرطبة الساحلية	 ًتصبح عبارة عن حواف ضيقة أو أنها ُتفقد كليًا فيما ميكن أن يوصف بأنه عملية ”الضغط الساحلي“. وهذا 
يعود إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتفاقم أعمال التطوير على الساحل مثل بناء درك الزراعة املائية. وتستمد هذه العملية مزيدًا من التعزيز 
من تعاظم التآكل الساحلي الذي توجده احلماية الضعيفة التي توفرها األراضي الرطبة في مناطق املد واجلزر. وسيكون ملزيد من تدهور النظم 
اإليكولوجية الساحلية، مبا في ذلك الشعاب املرجانية، عواقب واسعة االنتشار بالنسبة إلى ماليني البشر الذين تعتمد مصادر رزقهم على املوارد 
التي توفرها هذه النظم. كما أن التدهور املادي للنظم اإليكولوجية الساحلية مثل سباخ املياه املاحلة وأحراج املاجنروف )الشورى- القرم( 

سوف جتعل املجتمعات الساحلية أقل مناعة إزاء العواصف القادمة من البحر واالرتفاع الكبير في موجات املد.

✤  انهيار األنواع املفترسة والضخمة في احمليطات، الذي يحفزه االستغالل املفرط، يؤدي إلى حتول النظام اإليكولوجي إلى حالة تهيمن فيها أنواع 
غير مرغوب فيها وأكثر مرونة مثل قناديل البحر. والنظم اإليكولوجية البحرية التي متر مبثل هذا التحول تكون أقل قدرة على توفير الكمية 
والنوعية من األغذية التي يحتاج إليها الناس. وقد تثبت هذه التغييرات أنها طويلة األجل ويصعب عكس اجتاهها حتى مع إجراء تخفيضات 
هامة في ضغوط صيد األسماك، وفق ما يقترحه االفتقار إلى االنتعاش في مخزون أسماك الكود بالقرب من إقليم نيوفوندالند في كندا منذ 
انهيارها في أوائل التسعينات من القرن املاضي. وميكن أن تكون النهيار مصائد األسماك اإلقليمية عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة 

النطاق، تشمل البطالة وخسائر اقتصادية. 

الشعاب املرجانية االستوائية
ما قبل
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املسارات البديلة� 

بوسع اإلدارة األكثر رشدًا ملصائد األسماك في احمليطات أن تتبع طائفة من الدروب، تشمل اإلنفاذ األكثر صرامة للقوانني احلالية الرامية إلى منع صيد األسماك غير القانوني وغير 
املبلّغ عنه وغير املنظم. وتوحي االفتراضات بأنه ميكن وقف تدهور التنوع البيولوجي البحري إذا ركزت إدارة مصائد األسماك على إعادة بناء النظم اإليكولوجية بداًل من التركيز 
على زيادة كمية الصيد إلى أقصى حد في األجل القصير. وتوحي مناذج مصائد األسماك بأن إجراء تخفيضات معتدلة في كمية املصيد ميكن أن تسفر عن حتسينات كبيرة في 
حالة النظام االقتصادي وأن حتسن في الوقت ذاته مربحية مصائد األسماك واستدامتها. ومن شأن تطوير زراعة مائية ذات تأثير متدني، تعالج مسائل االستدامة التي شغلت بعض 

أجزاء هذه الصناعة، أن تساعد أيضًا في مواجهة ارتفاع الطلب على األسماك بدون إضافة ضغط على األرصدة البرية.

ومن شأن خفض األشكال األخرى من الضغط على النظم املرجانية أن يجعلها أقل ضعفًا إزاء تأثيرات التحمض واملياه األدفأ. وعلى سبيل املثال فإن خفض التلوث الساحلي سوف 
يزيل حافزًا إضافيًا لنمو الطحالب، وخفض االستغالل املفرط لألسماك آكلة احلشائش البحرية سوف ُيبقي التكافل بني املرجان والطحالب في حالة توازن ويزيد من مرونة النظام.

وفي حالة النظم اإليكولوجية الساحلية األخرى، فإن سياسات التخطيط التي تتيح للمستنقعات وغابات املاجنروف )الشورى- القرم( إلى آخره أن تهاجر إلى الداخل سوف يجعلها 
أكثر مرونة في وجه تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر وبالتالي تساعد في حماية اخلدمات احليوية التي توفرها. وحماية العمليات الداخلية، مبا في ذلك نقل الرواسب إلى مصاب 

األنهار سوف مينع تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر من أن يتضاعف بإغراق مناطق الدلتا أو املصبات. 

األراضي الرطبة اساحليةالشعاب املرجانية االستوائية
ما قبل ما بعدما قبل ما بعد
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استراتيجية 
ورؤية لخفض معدل فقد 

التنوع البيولوجي



على  تركز  التي  الهدف  اجليدة  السياسات  تساعد  أن  ميكن 
اجملاالت احلرجة واألنواع وعلى خدمات النظم اإليكولوجية في 
فقد  جراء  من  واجملتمعات  البشر  على  التأثيرات  أخطر  جتنب 
الذي يصعب للغاية  القريب  البيولوجي في املستقبل  التنوع 
التنوع  نقص  يوقف  أن  يجوز  األمد،  طويل  املدى  وعلى  جتنبه� 
إجراءات  ُطبقت  إذا  ذلك  بعد  اجتاهه  يُعكس  أن  البيولوجي 
عاجلة متضافرة وفعالة دعماً لرؤيه طويلة األمد متفق عليها� 
2010 للخطة االستراتيجية التفاقية التنوع  واستعراض عام 
البيولوجي توفر فرصة لتحديد مثل هذه الرؤيه ووضع أهداف 

محددة زمنياً حلفز العمل املطلوب لتحقيقها�

هدف  حتقيق  في  الفشل  من  املستفادة  الرئيسية  الدروس  من 
التنوع البيولوجي لعام 2010 هو أن ما يتسم به تغيير االجتاه 
املجموعة  خارج  قرارات  إلى صانعي  ُينقل  أن  يجب  إحلاح  من 
وحتظى هذه  البيولوجي	  التنوع  اتفاقية  املشتركة حتى اآلن في 
االتفاقية مبا يقرب من مشاركة شاملة من حكومات العالم، ومع ذلك 
فإنه يندر أن يكون بني املعنيني بتنفيذها من لديه النفوذ حلفز العمل 

على املستوى املطلوب إلعمال التغيير احلقيقي.

وهكذا فإنه بينما كانت أنشطة اإلدارات والوكاالت البيئية في معاجلة 
املشمولة  املناطق  توسيع  األنواع وفي  لها  تتعرض  تهديدات محددة 
باحلماية، وال تزال، تتسم بأهمية بالغة فإنها كثيرًا ما تقّوض بقرارات 
تصدرها وزارات أخرى ال تطبق التفكير االستراتيجي على السياسات 
واإلجراءات التي يكون لها تأثير في النظم اإليكولوجية وغيرها من 

مكونات التنوع البيولوجي.

ولذلك فإن ثمة حاجة إلى اعتبار دمج التنوع البيولوجي بأنه الفهم 
األصلي آللية احلكومة ككل بأن رفاهية املجتمع في املستقبل تعتمد 
على الدفاع عن البنية األساسية الطبيعية التي نعتمد جميعنا عليها. 
وإلى حد ما أصبح هذا النهج يتخذ طريقه بالفعل عبر بعض النظم 
احلكومية بشأن مسألة تغير املناخ، وجعل السياسات العامة ”غير 
منه  مناص  ال  أكثر شيوعًا. ومما  يصبح ممارسة  باملناخ“  متأثرة 
أن  أهميته  له  ومما  والتنمية،  احلفظ  بني  املقايضة  بعض  يتم  أن 
تتخذ القرارات بعد االطالع على أفضل املعلومات املتاحة وعلى أن 

املقايضات معترف بها بوضوح منذ البداية.

إن القيام على نحو مستمر بجعل السياسات العامة غير متأثرة 
باملناخ لتأثيرها على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
سوف يكفل ليس فقط حماية أفضل للتنوع البيولوجي، بل وأن 
يتم كذلك التصدي على نحو أكثر فعالية لتغير املناخ ذاته	 وحفظ 
اإليكولوجية،  النظم  استعادة  اللزوم  وعند  البيولوجي،  التنوع 
إلى  بالنسبة  التكلفة  من حيث  تدخلني مجديني  يكونا  أن  ميكن 
كل من تخفيف تغير املناخ والتكيف له، وغالبًا مع منافع مالزمة 

كبيرة	 

للدوافع  التصدي  أن  أعاله  املوجزة  االفتراضات  من  الواضح  من 
من  حيوية  أهمية  ذو  شكل  هو  البيولوجي  التنوع  لنقص  املتعددة 
بطريقة  إليه  ُنظر  إذا  الفهم،  وهذا  املناخ.  لتغير  التكيف  أشكال 
أن  إلى  بحاجة  لسنا  ونحن  اخليارات.  من  مزيدًا  يوفر  إيجابية، 
املناخ،  تغير  في  الكامنة  الزمن  فوارق  بسبب  أنه  نستسلم حلقيقة 
فإننا ال حول لنا وال قوة في حماية املجتمعات الساحلية من ارتفاع 
مستوى سطح البحر، أو املناطق اجلافة من احلرائق واجلفاف، أو 

سكان أودية األنهار من الفيضانات واالنهيارات األرضية. 

واستهداف الضغوط على النظم اإليكولوجية التي لنا عليها سيطرة 
مباشرة، رغم أنه لن يعالج كل تأثيرات تغير املناخ إال أنه سيساعد 
بلوغ  النظم اإليكولوجية مرنة في احليلولة دون  في كفالة أن تظل 

نقاط التحول اخلطرة.

وإذا رافق كل هذا عمل يتسم بالتصميم على خفض االنبعاثات - 
مع جعل األولوية في استراتيجيات التخفيف حلفظ الغابات وغيرها 
حلماية  ميكن  عندها   - للكربون  املخزنه  اإليكولوجية  النظم  من 
التنوع البيولوجي من أن توفر لنا مهلة، بينما يستجيب نظام املناخ 

الستقرار تركزات غازات االحتباس احلراري.

ميكن أن تبرز حوافز هامة حلفظ التنوع البيولوجي من النظم التي 
تكفل تقاسمًا عاداًل ومنصفًا للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد 
التنوع  اتفاقية  أهداف  من  الثالث  الهدف  وهو  )اجلينية(  الوراثية 
البيولوجي. وهذا يعني، في املمارسة العملية، وضع قواعد وإتفاقيات 
أو  للشركات  الوراثية  املواد  على  تيسير احلصول  بني  توازنًا  توجد 
الباحثني الذين يلتمسون استخدامها، وكفالة أن تكون حقوق احلكومات 
واملجتمعات احمللية محترمة، مبا في ذلك منح املوافقة املسبقة عن علم 
من أجل أن يتم ذلك احلصول، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع 
الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية )اجلينية( وما يرتبط بها من 

معارف تقليدية.

املنافع  وتقاسم  املواد  على  للحصول  نظم  وضع  عملية  كانت  وقد 
بطيئة، واملفاوضات بشأن إقامة نظام دولي لتنظيم هذه اإلتفاقيات 
طويلة وممتدة. غير أن األمثلة الفردية قد أظهرت الطريقة التي ميكن 
فيها لكل من املجتمعات والشركات والتنوع البيولوجي االستفادة من 

اتفاقات احلصول وتقاسم املنافع ]أنظر اإلطار 22[.

 يجب على الفوائد 
احلقيقية للتنوع 

البيولوجي وتكاليف 
إنخفاضه أن تتجلى 

داخل النظم 
االقتصادية واألسواق
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اآلن وقد أزف املوعد النهائي لهدف عام 2010، فإن على املجتمع 
العاملي أن يدرس الرؤيه طويلة األمد التي يلتمسها، ونوع األهداف 
املتوسطة األجل التي ميكن أن حتدد على الطريق نحو حتقيقها. وهذه 
األهداف يجب أيضًا أن تترجم إلى عمل على الصعيد الوطني عن 
طريق استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وأن تعامل 

بوصفها قضية مدمجه عبر كل قطاعات احلكومة.

ومن حتليل الفشل حتى اآلن في إبطاء نقص التنوع البيولوجي، 
)انظر  مقبلة  الستراتيجية  التالية  العناصر  في  النظر  ميكن 

:)21 الشكل 

✤  حيث يكون ذلك ممكنا، معاجلة الدوافع غير املباشرة لنقص التنوع 
البيولوجي. وهذه مهمة شاقة، نظرًا إلى أنها تنطوي على مسائل 
مثل االستهالك وخيارات طريقة احلياة، واجتاهات طويلة األجل 
مثل ازدياد عدد السكان. على أن إشراك اجلمهور العام في هذه 
املسائل إلى جانب توفير التسعير املالئم واحلوافز املناسبة )مبا 
من  بعضًا  يخفض  أن  ميكن  الضارة(  اإلعانات  إزالة  ذلك  في 
هذه الدوافع، مثاًل بتشجيع مستويات أكثر اعتدااًل وأقل تبذيرًا 
املفرط  االستخدام  تأثير  وإدراك  اللحوم.  الستهالك   - وأصح 
أن يساعد في وضع حد الرتفاع  واملواد ميكن  والطاقة  للمياه 

الطلب على املوارد من أعداد متزايدة من السكان األكثر ثراء.

✤  ميكن بل ويجب تعديل القواعد الدولية والوطنية واألُطر لألسواق 
واألنشطة االقتصادية وتطويرها بطريقة جتعلها تساهم في ضمان 
التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، بدالً من أن تهدده كما فعلت 
كثيرًا في املاضي. واستخدام سياسات التسعير والسياسات املالية 
وغير ذلك من اآلليات التي تعكس القيمة احلقيقية للنظم اإليكولوجية 

يجب أن ُتتخذ قرارات 
أفضل بالنسبة إلى 

التنوع البيولوجي على 
جميع املستويات وفي 

كل القطاعات

االستجابة ما بعد 2010

االستجابة ما قبل 2010

األسباب الكامنة وراء

الضغوطات املباشرة

حالة التنوع البيولوجي

منافع من خدمات النظم البيئية

الشكل 21: لماذا لم يتحقق هدف التنوع البيولوجي لعام 2010، وما هي اإلجراءات المطلوب االضطالع بها في المستقبل

من األسباب الرئيسية لفشل حتقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 2010 على الصعيد العاملي هو أن 
البيولوجي، مثل  التنوع  للتغيرات في حالة  التركيز على تدابير تستجيب أساسا  األنشطة متيل إلى 
املناطق احملمية والبرامج التي تستهدف أنواعا بعينها، أو التي تركز على الدوافع املباشرة لفقدان 
التنوع البيولوجي، مثل تدابير مراقبة التلوث. ولم يتصد لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي 
إلى ضمان استمرار حصولنا على خدمات  ولم توجه األنشطة  بطريقة مناسبة في معظم األحيان؛ 
النظم اإليكولوجية على املدى الطويل. وباإلضافة إلى ذلك، نادرا ما كانت اإلجراءات بحجم أو نطاق 
البيولوجي  التنوع  حفظ  نضمن  أن  أجل  ومن  املستقبل،  وفي  عليها.  التغلب  نحاول  التي  التحديات 
بفعالية واستعادته واستخدامه برشد، وأن يستمر في توفير املنافع األساسية جلميع الشعوب، يجب 
توسيع نطاق اإلجراءات إلى مستويات ونطاقات أعلى. ويجب مواصلة التصدي للدوافع املباشر التي 
يتعرض لها التنوع البيولوجي، واستمرار اإلجراءات الرامية إلى حتسني حالة التنوع البيولوجي، ولكن 
الكامنة وراء  للتصدي لألسباب  إلى ذلك، يجب وضع إجراءات  بكثير. وباإلضافة  على نطاق أوسع 
فقدان التنوع البيولوجي، وضمان أن يتسمر التنوع البيولوجي في توفير خدمات النظم اإليكولوجية 

األساسية لرفاه اإلنسان.

✤  الفرنونيا )Vernonia galamensis( وهي عشبة طويلة متوطنة 
في إثيوبيا لها بذور سوداء ملّعاة غنية بالزيت. وجتري دراسة هذا 
الزيت حالياً إلمكان استخدامه ”كمادة كيميائية خضراء“ )مبعنى 
أنها غير ضارة( في إنتاج مركبات البالستيك التي ُتصنع حاليًا 
من مواد بتروكيميائية. وفي عام 2006، وّقعت شركة بريطانية 
مع  سنوات   10 مدته  اتفاقًا   ،Vernique Biotech اسمها 
احلكومة اإلثيوبية للحصول على عشبة الفرنونيا واستخدام زيتيها 
على نطاق جتاري. وكجزء من هذه الصفقة سوف تدفع الشركة 
البريطانية مزيدًا من رسوم ترخيص وإتاوات وحصة من أرباحها 
إلى احلكومة اإلثيوبية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة سوف 
حتفز املزارعني احملليني ماديًا إذا زرعوا الفرنونيا في أراضي غير 

صاحلة لزراعة احملاصيل الزراعية.

✤  وتعتبر أوغندا من بني البلدان األفريقية القليلة التي وضعت نظما 
محددة للحصول على املوارد الوراثية )اجلينية( وتقاسم منافعها. 
وهذه اللوائح التي ُقدمت في عام 2005 كجزء من قانون البيئة 
الوطني، حتدد اإلجراءات للحصول على املوارد الوراثية، وتنص 
على تقاسم الفوائد التي يتم جنيها من املوارد الوراثية؛ وتشجع 
اإلدارة واالستخدام املستدامني للموارد الوراثية، وبالتالي فإنها 

تساهم في احلفاظ على املوارد البيولوجية في أوغندا. 

اإلطار 22: تقاسم منافع الحصول على التنوع 
البيولوجي - أمثلة من أفريقيا
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هي حوافز قوية ميكن إيجادها لعكس اجتاه أمناط التدبير التي تنتج 
عن التقليل من قيمة التنوع البيولوجي. وسوف تتمثل خطوة هامة 
في قيام احلكومات بتوسيع أهدافها االقتصادية إلى ما يتجاوز ما 
هو مقاس بإجمالي الناقص احمللي وحده، وإدراك أن هناك تدابير 
أخرى للثراء والرفاهيه تأخذ رأس املال الطبيعي واملفاهيم األخرى 

في االعتبار.

✤  استخدام كل فرصة لكسر الرابطة بني الدوافع املباشرة وغير 
املباشرة لنقص التنوع البيولوجي - وبعبارة أخرى منع الضغوط 
أن  من  االستهالك  وازدياد  السكان،  عدد  ازدياد  مثل  الكامنة 
التلوث  أو  املوائل  تؤدي بصورة حتمية إلى ضغوط مثل فقدان 
فعالية  أكثر  استخدام  على  ينطوي  وهذا  املفرط.  أو االستغالل 
الطلب  لتلبية  األخرى  واملوارد  والبحار  واملياه  لألراضي  بكثير 
األساسية  األمور  ومن   .)22 الشكل  )انظر  واملقبل  احلالي 
هامة  مساحات  وجود  لضمان  أفضل  مكاني  بتخطيط  القيام 
لتدابير  وميكن  اإليكولوجية.  النظم  وخدمات  البيولوجي  للتنوع 
محددة مثل التصدي للدروب التي تنقل األنواع الغازية أن متنع 
بالنظم  لإلضرار  دافعًا  عاماًل  تصبح  أن  من  املتزايدة  التجارة 

اإليكولوجية.

✤  يجب أن توازن الفعالية في استخدام أي مورد طبيعي باحلاجة 
وهذا  اإليكولوجية.  النظم  ومرونة  وظائف  على  احملافظة  إلى 
استخدام  في  الكثافة  من  مالئم  مستوى  إيجاد  على  ينطوي 
الزراعية  األراضي  إنتاجية  زيادة  املثال  سبيل  على  املوارد، 
وفي نفس الوقت احملافظة على مناظر طبيعية متنوعة، وخفض 
كثافة صيد األسماك إلى أدنى مما يسمى أقصى غلة مستدامة. 
وسوف يكون مطلوبًا اتباع نهج على مستوى النظام اإليكولوجي 

إلحداث هذا التوازن.

اإليكولوجية ميكن  النظم  متعددة إلضعاف  دوافع  ✤  حيث جتتمع 
قاباًل  منها  يكون  ما  خلفض  نشطة  إلجراءات  األولوية  إعطاء 
لتعديل  أجاًل  األطول  اجلهود  تستمر  حني  في  السريع،  للتدخل 
الدوافع األكثر استعصاء، مثل تغير املناخ وحتمض احمليطات. 
املذكورة  املرجانية،  الشعاب  على  العديدة  البشرية  والضغوط 
تطبيق  فيها  ميكن  التي  للمجاالت  مثااًل  توفر  أن  ميكن  أعاله، 

هذه االستراتيجية.

استغالل  أقصى  عن  الناجمة  الضرورية  غير  املقايضات  ✤  جتنب 
لواحدة من خدمات النظم االقتصادية على حساب خدمة أخرى. 
وميكن أن تنشأ منافع كبيرة بالنسبة إلى التنوع البيولوجي في 
أغلب األحيان من مجرد زيادة طفيفة في احلدود على استغالل 
الفوائد األخرى - مثل اإلنتاج الزراعي. ومثال ذلك أن األموال 
أن  ميكن  الغابات  في  الكربون  تخزين  حلماية  تستخدم  التي 
حتّسن حتسينًا كبيرًا حفظ األنواع، إذا استهدفت املناطق ذات 
القيمة العالية من التنوع البيولوجي، مع خفض هامشي فقط في 

كمية الكربون التي حُتبس فى اجلو.

الشكل 22: تقييم األثر البيئي في مصر 

البيئي املضطلع بها في مصر باطراد منذ عام  ارتفع عدد تقييمات األثر 
1998، مع زيادة ملحوظة في عام 2008. واضطلع بتقييمات لألثر البيئي 
الستعراض مدى إنفاذ القوانني البيئية ورصد التزام مصر لالتفاقيات الدولية، 
البيئي في مصر  تقييم األثر  أمور أخرى. ويعكس زيادة استخدام  ضمن 
اجتاها عامليا مماثال. كما يتزايد استخدام تقييم األثر البيئي اإلستراتيجي 

عامليا، على الرغم من أن استخدامه ال يزال منخفضا جدا.
املصدر: وكالة الشؤون البيئية املصرية
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واستهداف  البيولوجي،  التنوع  حلفظ  املباشر  العمل  ✤  مواصلة 
األنواع واملوائل الضعيفة وذات القيمة الثقافية، واملواقع احلرجة 
بالنسبة إلى التنوع البيولوجي، مع إيالء أولوية لضمان اخلدمات 
الرئيسية للنظم اإليكولوجية، وال سيما منها ما له أهمية بالنسبة 
إلى الفقراء مثل توفير األغذية واألدوية. وينبغي أن يشمل هذا 
حماية املجموعات اإليكولوجية الوظيفية - أي األنواع املسؤولة 
التلقيح،  مثل  اإليكولوجية  النظم  خدمات  توفير  عن  جماعيًا 
والضواري،  الفرائس  بني  الصحية  العالقات  على  واحملافظة 

وتدوير املغذيات، وتكوين التربة.

من  التخفيف  في  للمساهمة  كاماًل  اغتنامًا  الفرص  ✤  اغتنام 
الغابات وأراضي اخلث  املناخ عن طريق حفظ واستعادة  تغير 
التي متتص  اإليكولوجية  النظم  من  وغيرها  الرطبة  واألراضي 
عن  املناخ  لتغير  والتكيف  الكربون؛  من  كميات ضخمة  وتخزن 
والتخطيط  الطبيعية“،  األساسية  ”البنية  في  االستثمار  طريق 
ملا يحدث في األنواع وجتمعاتها من نقالت جغرافية عن طريق 
املناظر  عبر  وزيادتها  اإليكولوجية  املوصولية  على  احملافظة 

الطبيعية والنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية.

✤  استخدام البرامج أو التشريعات الوطنية إليجاد بيئة مواتية لدعم 
الفعالة التي تقودها املجتمعات  القاعدة الشعبية “  املبادرات ” 
يشمل  وهذا  التجارية.  األعمال  أو  احمللية  السلطات  أو  احمللية 
تولي  من  احمللية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  متكني  أيضًا 
املسؤولية عن إدارة التنوع البيولوجي واتخاذ القرارات بشأنه؛ 
الناشئة عن احلصول  املنافع  تقاسم  يتم  أن  تكفل  نظم  ووضع 
]أنظر  ومنصفًا  عادل  تقاسمًا  )اجلينية(  الوراثية  املوارد  على 

اإلطار 23[.

بني  الروابط  أفضل عن  فكرة  تقدمي  إلى  الرامية  ✤  تعزيز اجلهود 
التنوع البيولوجي، وخدمات النظم اإليكولوجية، واحلد من الفقر، 
التثقيف  طريق  عن  وميكن  منه.  واحلد  املناخ  لتغير  والتكيف 
والنشر األكثر فعالية للمعرفة العلمية، توعية قطاع أوسع نطاقًا 
بكثير من املؤلفات لعامة اجلمهور ومتخذي القرارات لقيمة التنوع 

البيولوجي واخلطوات الالزمة للحفاظ عليه.

اإليكولوجية  النظم  إنعاش  إلى  متزايدة  حاجة  تنشأ  ✤  سوف 
األرضية واملائية الداخلية والبحرية من أجل إعادة تشغيل بكفاءة 
حتليل  وأظهر  قيمة.  خدمات  من  النظم  هذه  تقدمه  ما  وتوفير 
حديث للمخططات الرامية إلى إنعاش النظم اإليكولوجية املتردية 
أن هذه املخططات تنجح بصورة عامة في حتسني حالة التنوع 
املتردية(.  النظم  على  املائة  في   44 بنسبة  )حتسن  البيولوجي 
مشروع  أجراه  اقتصادي  حتليل  ُيظهر  ذلك،  على  وعالوة 
إنعاش  أن  البيولوجي،  والتنوع  اإليكولوجية  النظم  اقتصادات 
النظم اإليكولوجية ُيعطي معدالت عائدات اقتصادية جيدة. غير 
أن مستويات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تظل 
دون مستويات النظم اإليكولوجية األصلية )86 في املائة و80 في 
املائة على التوالي(، مما يعزز احلجة القائلة بأن جتنب التدهور، 
حيثما كان ذلك ممكنًا، عن طريق احلفظ مفضل على اإلنعاش 
بعد حدوث التدهور)بل إنه أجدى من حيث التكلفة(. وميكن أن 
هام  تأثير  له  يكون  أن  قبل  السنني  عشرات  اإلنعاش  يستغرق 
وقد يكون أكثر فعالية بالنسبة إلى بعض النظم اإليكولوجية مما 
النظم  إنعاش  للنظم األخرى. وفي بعض احلاالت، سيكون  هو 
تأثيرات  اجتاه  عكس  تعّذر  إلى  نظرًا  مستحياًل  اإليكولوجية 

التدهور.

حتدث إجراءات املجتمعات احمللية حفظًا للتنوع البيولوجي على نطاق عاملي وأشارت معظم البلدان إلى أن لديها آليات لإلدارة املشتركة و/أو لإلدارة األهلية للموارد البيولوجية. ومع أن 
هذه اإلجراءات حتدث على نطاقات صغيرة نسبيًا، وميكن في أحيان كثيرة أن متضي دون أن يأبه بها أحد، إاّل أّن من املمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية هامة على أوضاع التنوع 

البيولوجي احمللية والرفاهيه البشريه. وعلى سبيل املثال:

✤  شبكة منطقة نغونا - البيئة البحرية املشمولة باحلماية في فانواتو، واملؤلفة من 16 تعاونية قروية موجودة على جزيرتني، تعمل على تعزيز الهياكل اإلدارية التقليدية في الوقت الذين 
متّكن فيه من إدارة املوارد الطبيعية إدارة أكثر فعالية. ومنذ أن بدأت هذه املبادرة في عام 2002 حدثت زيادات هامة في الكتلة احليويه السمكية، وفي الالفقاريات البحرية، والغطاء 
املرجاني احلي داخل املناطق املخصصة للمجتمعات وكذلك زيادة في متوسط دخل القرويني، نتيجة للسياحة اإليكولوجية إلى حد كبير. وقد شجعت الشبكة أيضًا إعادة ظهور التقاليد 

الثقافية واللغوية احمللية وكذلك االشتراك املتزايد للنساء واألطفال في عمليات اإلدارة واتخاذ القرارات.

✤  قرية ماتبوى بها ملجأ " كولن برومتب للحياة البرية" في شمال كمبوديا، وهي منطقة معروفة بوجود أصناف معرضة خلطر االنقراض من الطيور مثل أبو منجل األبيض الكتفني 
)Pseudibis davisoni( فيها. ونظرًا إلى قرب القرية من ملجأ احلياة البرية اكتسبت السياحة اإليكولوجية أهمية خاصة بالنسبة إلى القرية. وتعزيزًا لالستخدام املستدام للملجأ، 
وضعت جلنة قرية ماتبوي للمنطقة املشمولة باحلماية، بني أمور أخرى، خطة شاملة الستخدام األراضي للقرية ونفذت حظرًا على الصيد. ونتيجة إلجراءات اللجنة توقف، بل وانعكس 
اجتاه، تدهور بعض أنواع احلياة البرية احمللية التي كانت معرضة خلطر شديد باالنقراض وفي نفس الوقت تناقصت إزالة األحراج والتعدي على املناطق الرئيسية للحياة البرية. 

ومبا أن اإليرادات من السياحة اإليكولوجية يعاد استثمارها في الهياكل األساسية احمللية، فإن إجراءات اللجنة قد ساعدت أيضًا في تعزيز التنمية املستدامة في القرية.        

اإلطار 23: العمل على الصعيد المحلي من أجل التنوع البيولوجي

 إذا توافرت األموال
 الكافية واإلرادة

 السياسية، تواجدت
 األدوات إلحداث خفض

 على نطاق أوسع في
 نقص التنّوع

البيولوجي
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إن التصدي لنقص التنوع البيولوجي على كل املستويات سوف ينطوي 
على حتول رئيسي في املفهوم واألولويات من جانب متخذي القرارات، 
وعلى إشراك كل قطاعات املجتمع، مبا في ذلك القطاع اخلاص. ونحن 
السياسية،  به، ولكن اإلرادة  القيام  بعيد، ما يجب  إلى حد  نعرف، 
على  اإلجراءات  بهذه  للقيام  مطلوبة  والشجاعة ستكون  واإلصرار، 
التنوع  نقص  قي  املتأصلة  لألسباب  وللتصدي  الضروري  النطاق 

البيولوجي.

ولإلستمرار في التقاعس عن إبطاء االجتاهات الراهنة عواقب محتملة 
قد تكون أشد مما كان متوقعًا في السابق، قد تدفع األجياُل املقبلة 
ثمنه غاليًا في شكل نظم إيكولوجية غير قادرة على سد احلاجات 
األساسية للبشرية. ومن الناحية األخرى، فإن العمل املتماسك سيعود 
علينا مبكافآت كبيرة. إذ أّن التنوع اخلالب للحياة على كوكب األرض 
لن جتري احملافظة عليه بصورة أكثر فعالية فحسب، ولكن املجتمعات 
البشرية ستكون أفضل إعدادًا لتوفير أسباب معيشة سليمة وآمنة 

وأكثر ثراء في العقود القادمة املليئة بالتحديات.

باستطاعتنا  يعد  فلم  واضحة	  الدراسة  لهذه  العامة  الرسالة  إن 
بعد اآلن أن ننظر إلى استمرار نقص التنوع البيولوجي على أنه 
للمجتمع وهي: مكافحة  األساسية  الشواغل  مسألة مستقلة عن 
الفقر، وحتسني الصحة، وتوفير الرفاهيه واألمن لألجيال احلالية 
واملستقبليه، والتصدي لتغير املناخ	 وكل من هذه األهداف تقّوضه 
االجتاهات الراهنة في حالة نظمنا اإليكولوجية، وكل منها سوف 
يتعزز إلى حد كبير إذا أولينا في نهاية األمر التنوع البيولوجي 

األولوية التي يستحقها	

 ،2008-2009 السنتني  فترة  في  العالم،  حكومات  لقد سارعت 
املالي  النظام  انهيار  ملنع  الدوالرات  الباليني من  مئات  إلى حشد 
واضحة  إنذارات  اآلن  ولدينا  األسواق	  الضعيفة  ُأسسه  فاجأت 
ندفع صوبها  أن  في  ماضون  نحن  انهيار محتملة  نقاط  بوجود 
النظَم اإليكولوجية التي شكلت حضاراتنا	 ومقابل جزء بسيط من 
األموال التي ُحشدت فوراً لتجنب انهيار اقتصادي، نستطيع أن 
نتجنب انهياراً أساسيًا أكثر خطورة في النظم الداعمة للحياة على 

كوكب األرض	

87   |   االتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي اإلصدار الثالث



شكر وتقدير



بدأ إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 
في عام 2006 عقب االجتماع السابع ملؤمتر األطراف في االتفاقية 
شأن  شأنها  الطبعة،  هذه  وتعتبر  البيولوجي.  بالتنوع  املتعلقة 
الطبعتني السابقتني، نتاج للعمليات املضطلع بها في إطار االتفاقية. 
واملنظمات  األخرى،  واحلكومات  االتفاقية،  في  األطراف  وساعدت 
الطبعة عن طريق مساهماتها خالل  املراقبة في حتديد شكل هذه 
مختلف االجتماعات فضال عن تعليقاتها ومدخالتها بشأن املشاريع 

السابقة من هذه الطبعة. 

وأعدت أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي الطبعة الثالثة من 
نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي بالتعاون الوثيق مع املركز 
وقدمت  للبيئة.  املتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  احلفظ  لرصد  العاملي 
غير  واملنظمات  احلكومات  من  وأشخاص  عديدة  شريكة  منظمات 
احلكومية والشبكات العلمية الوقت واجلهد واخلبرة بسخاء إلعداد 
املجتمع.  لهذا  نتاج جهود جماعية  بالفعل  تعتبر  التي  الطبعة  هذه 
ونتيجة العدد الكبير من املنظمات واألشخاص املشاركني في إعداد 
الطبعة، فإنه من الصعب توجيه الشكر جلميع املساهمني باالسم وقد 
يؤدي ذلك إلى جتاهل بعض املساهمني. ونحن نعتذر بصدق ألي 

شخص لم نذكر اسمه عن غير قصد.

في  األطراف  من  املقدمة  الوطنية  والرابعة  الثالثة  التقارير  وكانت 
الطبعة  إعداد  في  املستخدمة  للمعلومات  رئيسية  االتفاقية مصادر 
الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي. وقد أثرت هذه 
التقارير، التي تبني بالتفصيل حالة واجتاهات التنوع البيولوجي على 
الصعيد الوطني وحاالت النجاح والتحديات في تنفيذ االتفاقية، على 
املتعلق  الفصل  إعداد  عملية  بصفة خاصة  ووجهت  بأكمله  التقرير 
اخلطة  حتديث  وعملية  املستقبل،  في  اإلستراتيجية  باإلجراءات 
في  األمانة  ترغب  وقد   .2010 عام  بعد  ملا  لالتفاقية  اإلستراتيجية 
أن تعرب عن شكرها ملا يزيد عن 110 أطراف التي قدمت تقاريرها 

الوطنية الرابعة وقت االنتهاء من إعداد الطبعة الثالثة.

العاملية  التوقعات  الثالثة من نشرة  للطبعة  الرئيسية  ومن األهداف 
للتنوع البيولوجي هو اإلبالغ عن التقدم الذي أحرزه املجتمع العاملي 
التقييم،  هذا  ويستند   .2010 لعام  البيولوجي  التنوع  هدف  نحو 
مقدمة  بيانات وحتليالت  إلى  التقرير،  من  األول  القسم  في  الوارد 
شبكة  وهي   ،2010 لعام  البيولوجي  التنوع  مؤشرات  شراكة  من 
تتألف من املنظمات التي تعاونت معا لتوفير أحدث املعلومات املمكنة 
وينسق  الهدف.  نحو  التقدم  تقييم  أجل  من  البيولوجي  التنوع  عن 
لبرنامج  التابع  احلفظ  لرصد  العاملي  املركز  الشراكة  هذه  أعمال 
بوب،  وفيليب  أنا سينيري،  من  بدعم  واألمانة  للبيئة  املتحدة  األمم 
الشركاء  ويتضمن  تايريل.  وتريستان  ستانويل-سميث،  ودامون 
باألنواع  الدولي  االجتار  واتفاقية  الطيور،  حلياة  الدولية  املنظمة 
املعرضة لالنقراض، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وشبكة 
ومبادرة  الغازية،  باألنواع  املتعلق  العاملي  والبرنامج  العاملي،  األثر 
النيتروجني الدولية، واالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، 
ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، واجلمعية امللكية 
حلماية الطيور، ومنظمة حفظ الطبيعة، وجامعة كوينزالند، والشبكة 
الدولية لرصد االجتار في األحياء البرية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية 
التابع  املياه  البيئة/برنامج  العاملي لرصد  والعلم والثقافة، والنظام 

التابع  احلفظ  لرصد  العاملي  واملركز  للبيئة،  املتحدة  األمم  لبرنامج 
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومركز مصائد األسماك التابع جلامعة 
بريتيش كولومبيا، والصندوق العاملي للطبيعة، وجمعية علم احليوان 
في لندن، فضال عن عدد من األعضاء املنتسبني في الشراكة. وقدم 
مرفق البيئة العاملية، عن طريق برنامج متويل املشروعات الكاملة، 
دعما ماليا كبيرا ألنشطة الشراكة، مبا في ذلك لتطوير العديد من 
املؤشرات العاملية املستخدمة في رصد التقدم نحو هدف 2010. كما 

قدم دعم مالي من قبل املفوضية األوروبية.

للتنوع  العاملية  التوقعات  نشرة  من  الثالثة  الطبعة  إعداد  وأثناء 
البيولوجي، مت بحث 500 مقال علمي واالستناد إلى تقييمات عديدة 
املعلومات  من  التجميع  هذا  وكان  الدولية.  املنظمات  من  مقدمة 
االستنتاجات  إلى  للتوصل  أساسيا  واملنظورات  واخلبرات  العلمية 
في  الواردة  املعلومات  تعزيز  في  وهاما  الثالثة  الطبعة  في  الواردة 
مؤشرات  شراكة  قدمتها  التي  والتقارير  الرابعة  الوطنية  التقارير 
التنوع البيولوجي لعام 2010. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت مواد من 
دراسات احلالة التي أعدها عدد كبير من الشركاء وكانت مبادرة 
خط االستواء، وبرنامج املنح الصغيرة ملرفق البيئة العاملية وشبكة 

شعوب الغابات نشطة بصفة خاصة.

ونقاط  البيولوجي  التنوع  بسيناريوهات  املتعلق  القسم  ويستند 
االنقالب الوارد في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع 
 DIVERSITAS البيولوجي إلى دراسة أوسع نطاقا أعدها برنامج
واملركز العاملي لرصد احلفظ التابع لليونيب. وتود األمانة أن تعرب 
عن شكرها ملن قاموا بشكل رئيسي بإعداد هذا التقرير وهم بول 
ليدلي، وهنريكيه ميجيل بيرييرا، وروب الكيمادي، وفانيا بروينسا، 
ويورن ب. و. شارملان، ومات والبولي، فضال عن من ساهموا في 
وباتريشيا  باملفورد،  وأندرو  أروخو،  وميغيل  أغارد،  جون  إعداده 
وفيليب  شوينغ،  ووليم  بوب،  ولورون  بيغز،  وأنسي  بالفانيرا، 
فيرنينديز- وخوان  اليسون،  س.  وجوانا  كوبر،  وديفيد  سياس، 

غوينيت،  وسيلفي  غلمان،  وإريك  فيغيوريدو،  وجوانا  مانخاريس، 
ومايكل  هنتنغتون،  ب.  وهنري  هرت،  وجورج  هوغويني،  وبرنارد 
ماس،  وجورجينا  كويريه،  لو  وكورين  لوبريور،  وفابيان  جينينغز، 
وتييري  نوبري  كارلوس  نوفيل،  وأود  موني،  وكيران  إمبو،  وشيخ 
وباتريشيا  روبرتسون،  وجيمس س.  ريفينغا،  وكارمن  أوبردورف، 
رودريغيز، وخوان كارلوس روشا غوردو، وهيساشي ساتو، وبوب 
وبابلو  وأوسيف رشيد صومايال،  ومارك ستافورد-سميث،  شولز، 

أ. تيديسكو.
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الثالثة من  الطبعة  الواردة في  النتائج  تكون  ومن أجل ضمان أن 
نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي على أعلى قدر من اجلودة، 
بني  النظراء  قبل  من  لالستعراض  منها  سابقتني  نسختني  أتيحت 
خالل  ردود  ووردت   .2009 األول  وديسمبر/كانون  أغسطس/آب 
هذه الفترة من نحو 90 مراجعا قدموا أكثر 500 1 تعليق فردي. 
كبيرة.  بدرجة  الثالثة  الطبعة  حتسني  إلى  التعليقات  هذه  وأدت 
العلمية على إعداد هذه  للمشورة  وأشرف فريق استشاري وجلنة 
الطبعة الثالثة. وتعرب األمانة عن امتنانها لإلرشاد والدعم املقدم 
بوتشارت، وخوخي  بروكس، وستيوارت  م.  توماس  األعضاء:  من 
وتوني  فاضل،  وأصغر  دياز،  وبروليو  ديفيدسون،  ونيك  كارينو، 
غروس، وبيتر هيركينراث، وكازواكي هوشينو، وجون هوو، وجون 
ناكاشيزوكا،  وتوهرو  كينون،  ماك  وكاثي  وتوم الفجوي،  هووتون، 
وكارسنت نيبهوفر، والفريد أوتنغ-يبواه، وأكسل بولش، وباالكريشنا 
وجيمس  شي،  وبيتر  بريب،  وكريستان  بليزنك،  وجان  بيسوباتي، 
توماس،  وسبنسر  سوفانافونغ،  وأودارا  سمارت،  وجني  سياني، 

ومات والبولي، وديوان شه، وعبد احلميد ذكري.

وتتألف الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 
من مجموعة من املنتجات. وأعد هذا التقرير الرئيسي لتقدمي نظرة 
للتنوع  واملتوقعة  احلالية  االجتاهات  عن  وموجزة  قصيرة  عامة 
التنوع  لفقدان  للتصدي  العامة  السياسات  وخيارات  البيولوجي 
معظم  فإن  ولذلك،  اإلنسان.  رفاه  على  السلبية  واآلثار  البيولوجي 
التعليقات واملعلومات اإلضافية املستلمة من خالل عملية استعراض 
النظراء فضال عن أمثلة من دراسات احلالة التي لم يتيسر وضعها 
على  وأتيحت  التقنية  الوثيقة  في  أدرجت  الرئيسي  التقرير  في 
االنترنت من خالل بوابة الطبعة الثالثة التي ميكن الوصول إليها في  

.www.cbd.int/gbo3

للتنوع  العاملية  التوقعات  نشرة  من  الثالثة  الطبعة  بصياغة  وقام 
البيولوجي تيم هيرش مع كيران موني، وروبرت هوفت وديفيد كوبر. 
وقدم أحمد جغالف وجو كليماني مولونغوي إرشادات. وأدار عملية 
وباإلضافة  إينزورث.  وديفيد  اإلنتاج روبرت هوفت، وكيران موني 
ومعلومات  مدخالت  األمانة  في  الزمالء  من  العديد  قدم  ذلك،  إلى 
وفيرونيك  الله،  عبد  أحمد  بينهم  من  الثالثة  الطبعة  بشأن  مرتدة 
االن، وكلير بافرت، وماتيوز بانسكي، وكارولني بيلير، وليز بوتني، 
وليجي كاي، ومونيك شياسون، وتيم كريستوفرسن، وديفيد كواتس، 
وأوليفير دي مونك، وتشارلز غيبيدميه، وليندا غانيمي، وكريستني 
هرمان،  ومايكل  هايتموللر،  وسوزان  غيدا،  بابو  وسارات  غيب، 
وكلوديا  جانيشيفسكي،  وليزا  هوغان،  وكريستوفر  هيلل،  وأوليفر 
ليمان،  وماركوس  لي،  وجيهيون  تيال،  ال  وستفانو  مدريد،  كيس 
وفاليري  موريواكي،  ونوريكو  مونير،  ودجيسي  ميهان،  وساندرا 
نورماند، ونيل برات، ونادين سعد، وجون سكوت، ورافي شارما، 
وجونكو شيمورا، وستيال سيميو، وجوينيث ثيرلويل، والبرتو فيغا، 
وأن-ماري  ويب،  وجيم  فوغل،  وفريديريك  فيزواناثان،  ودانوش 

ويلسون، وكاتي وينزل، ويبني زيانغ.

-Phoenix D In-folio. وأعدت شركة   وصمم األشكال البيانية
sign Aid التخطيط العام. وساعدت كاميليا إبراهيم في اختيار 
الصور. وقام بالتحرير وتصحيح التجارب املطبعية لإلصدارات في 
بوتان،  ليز  بياليفا،  أنستازيا  الوهاب عفيفي،  عبد  اللغات األخرى 
ليجي كاي، كليمانتينا إيكيهوا زامورا، مصطفى فودا، تريز كرمي، 
زافارزينا.  تاتيانا  سباجياري،  جيروم  سعد،  نادين  قليمي،  ديان 
وأنتجت الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 
مبساهمات مالية من كندا، واالحتاد األوروبي، وأملانيا، واليابان، 
الشمالية  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  املتحدة  واململكة  وإسبانيا، 

فضال عن اليونيب.

وفي حني حرصت األمانة حرصا شديدا على ضمان استناد جميع 
البيانات الواردة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي إلى أدلة علمية مؤكدة، فإنها تتحمل املسؤولية الكاملة عن 

أي أخطاء أو معلومات غير مقدمة في هذا العمل.

وأنتجت الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 
مبساهمات مالية من كندا، واالحتاد األوروبي، وأملانيا، واليابان، 
الشمالية  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  املتحدة  واململكة  وإسبانيا، 

فضال عن اليونيب.

وفي حني حرصت األمانة حرصا شديدا على ضمان استناد جميع 
البيانات الواردة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العاملية للتنوع 
البيولوجي إلى أدلة علمية مؤكدة، فإنها تتحمل املسؤولية الكاملة عن 

أي أخطاء أو معلومات غير مقدمة في هذا العمل.
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