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تقرير �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية
�لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية عبا�F عن عمل  علمى �8لى مت بلو�تة على مد�� 

��بع سنو�M لتقييم عو�قب تغيير �لنظم �لبيئية �عالقتها برفاهية �ألنسا�. 
حيث قامت هيئه متعدP� F8االM تتكو� من ممثلى �حلكوماM، قطاO �ألعما5، 

�ملؤسساM غير �حلكومية، هيئاM �ألمم �ملتحدF، �لهيئاM �ألكا8ميية ��لسكا� 
�ألصليني بإF��8 �عمل �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية. مت عمل �لتقييم بو�سطة 

حو�لى ١٣٦٠ عالم من علما^ �لعلو[ �لطبيعية ��ألجتماعية ميثلو� حو�لى ٩٥ 
�8لة باإلضافة dلى مر�جعته بصو�F شاملة بو�سطة حو�لى ٦٠٠ خبير.

ميثل هذ� �لتقرير تقييماh علمياhi فريد�h لظر�d� gجتاهاM �لنظم �لبيئية �لعاملية 
��خلدماM �لتى تقدمها (مثل �ملا^ �لنظيف، �لغذ�^، منتجاM �لغاباM، �لتحكم 

 hفى �لفيضا� ��ملو��8 �لطبيعية). يحلل �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية �يضا
�إلختيا��M �ملتاحة إلستعاF8 �صو� �� حتسن �إلستخد�[ �ملستد�[ للنظم 

�لبيئية �ما تسهم به لرفاهية �ألنسا�. قدمت �لعديد من �حلكوماM ��ملعاهد 
��ملؤسساM حو5 �لعالم �لدعم �ملا8& للتقييم �أللفى للنظم �لبيئية.

 Oيبلو� هذ� �لتقرير �لرسائل �لعامة �لتى البد �� يستفيد منها مجتمع قطا
�ألعما5 سو�^ كا� �لك فى �لعالم �لصناعى �� �لنامى. حيث يبد� باإلشا�d Fلى 

�هم نتائج �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية ��لتى لها عالقة بقطاO �ألعما5 سو�^ 
على مستو& �ألعما5 �لكبيرF �� �لصغيرF. �يقد[ �لتقرير �يضاh تفسير�h ألهمية 

هذs �لنتائج بالنسبة لألعما5 ��لصناعة، متضمناh قائمة بإستفسا��M مصممة 
لكى تساعد على تكييف �لنتائج �لعامة للتقييم �أللفى لألنظمة �لبيئية 

لقطاO معني من �ألعما5.
هذ� �لتقرير مت dعد�s8 بو�سطة هيئه من �ملؤلفني �ممثلو قطاعاM �ألعما5 

��ملنظماM �ملشا�كة ��خلبر�^ �ألكا8ميني ��عضا^ من �ملنظماM غير �حلكومية. 
يقد[ هذ� �لتقرير �يضاh مدخآلh لألعما5 فى نطاu �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية.
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قطا� ألعما� مع ألنظمة لبيئية يتفاعل 
#خدماتها بطريقتني �ساسيتني: 

فاألعما� تستفيد من خدما' ألنظمة لبيئية، #في 
نفس لوقت تؤثر فيها #تؤ12 0لى تغيرها. #لقد �ثبت 

لتقييم أللفي �= �كثر من ثلثي تلك خلدما' ال 
ألمر  ،?تتعرE للتدهوD �# لإلستخد? غير ملستد
لذI يؤI2 0لى عوقب خطيرG على مستو1 لعالم 

كله، #لذI سيؤثر حتميا على مجا� ألعما� 
لصناعة بثالQ طرD Oئيسية:#

الجتاها' حلالية، فإ= خدما'  Dفى حالة ستمر  (١)
آل= 0ما �=  تتقلص، �# �نها  Gملتوفرلنظا? لبيئية 
سترتفع تكلفتها في ملستقبل لقريب #ينتج عن 
حالة 0ستخدمها فى لصناعا' لدخلية أل#لية، 

تكلفة `ئدG مما ينقلها 0لى لصناعا' لثنائية 
لثالثية #نقل بيئة لعمل فى كل قطا� ألعما� #

.Gحلر
�= تدعى خلدما' لبيئية سيؤثر في حلالة   (٢)

الطاDية لتي تد#D في حد#2ها ألعما� مما يعني لتأثير 
على تفضيال' ملستهلك #توقعا' حاملي ألسهم ، 

لسياسا' حلكومية #Dفاهية ملوظف #توفر #
لتمويل #لتأمني.

“ال ميكن لقطا� ألعما� �= يؤfD#2 I2  طاملا �= لنظم 
 hالليالتنو� حليو1 ، ## iملالبيئية #خدماتها ، مثل 

.=`لطقس.” تتعرE للتدهوD #عد? لتو# iلغذ#
jلس لعاملي للتنمية ملستدمة

ظهوD مجاال' جديدG لألعما� نظر لتنامي   (٣)
 G0لى �ساليب �كثر فاعلية �# �ساليب جديد nالحتيا

كليا في ستغال� خلدما' لتي تقدمها ألنظمة 
الضرD �# لتعقب  G0ما لتخفيف حد لبيئة. #هذ

خلدما' �# تبا2لها.
لنظم لبيئية #خدماتها تتغير عاG2 بشكل سريع  =�

#مفاجئ. معظم لنظم لبيئية يتم تغيرها بوسطة 
إلنسا= بطرO غير مسبوقة #بالتالى ال ميكن لتنبؤ 

ألنظمة �# توفر خدماتها  fالستدال� على حالة هذ#

فى ملستقبل. فالنجاs فيما مضى في 20GD خدما' 
لنجاs في ظل  Dلنظم لبيئية ال يعني ستمر

حلالية #ملستقبلية. h#لظر
لعاملية غالبا ما تكو= حللو�  '“ في ظل لتغير

لكافي #Dمبا نحتاn 0لى  Dلسابقة غير فعالة بالقد
0عاG2 صياغاتها #تنفيذها.”

نتوني برجمانز، Dئيس مجلس 20GD يونيليفر �= فى
يعتبر لتقييم أللفي مبثابة عالمة D0شا2ية للسياسة 

لعامة #لوعي لعا? 0لى جانب لقطا� خلاy، فإنه 
لعا?  Iلر�لتنظيمي # zملنا# Dالستثماسيؤثر في 
لعشر  'على ملستو1 لقومي #لعاملي في لسنو

 hاللفي سولتالية ، �= ستخد? نتائج لتقييم 
حلقائق  Qلشركا' بأحد 2يساعد على ضما= مد

لعلمية، ألمر لذI يساعد لشركا' على #ضع 
 G2لرياخططها جلديدG بشكل سليم يضمن لها 

السوO. #على لنقيض فإ= عد? موكبة  sكتسا#
 Gمليز =لبيئية يؤI2 0لى فقد 'لتغير fهذ
.iلنما# Dالبتكالتنافسية #سمعة ملنتج #

 2DألDضية من ملو Gلكربالرغم من �نر صيد 
لطبيعية يتم تدهوfD مبعد� سريع، فإنه ما يز� هنا~ 

' من خال� #ضع Dإلختيا#قت لتقليل آلثاD #حفظ 
عد2 متزيد من ألمثلة للمماDسا' جليدG. لذ فإ= 
 Dلتقيم أللفى مصمم كى يساعد صانعى لقر

على توظيف ملعلوما' خلاصة بالتغير' فى لنظم 
لبيئية 2خل خططهم إلسترتيجية. حيث يوفر 

 GDلتقيم أللفى طاD هيكلى تتكامل فيه إل2
ملتعدG2 #خدما' لنظم لبيئية ملتفاعلة ملتدخلة. 
لتقييم اللفي هو فضل حتليل حتى آل= لكيفية  =

عتما2 #تأثير لبشر على لبيئة لطبيعية. 
ملشاDكة لفعلية لقطا� ألعما� في تقليل  =0“
الضرD على لنظم لبيئية يعتبر محر~ يجابي 

 �# سببا لظهوD فرy �عما� Dلسببني: فهو يعد مصد
.. كما �نه يعني حملافظة على ألصو� لطبيعية 

ألجيا� مستقبلية”
لعاملية. 2Dجونثا= السن ، مدير معهد ملو
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٢. �حلد �أل'نـــــى

�� �لنظا5 �لبيئي هو تركيبة حيوية معقد2 تتكو� من نباتا�  	حيو�نا� 	ميكر	با� 
باإلضافة Aلى مظاهر ما'ية @خر< للبيئة �حليوية . 	كل هذ;  �ألشيا8 تتفاعل مع 

بعضها �لبعض 	بشكل مستمر. @ما خدما� �لنظم �لبيئية فهي �ملنافع �لتي 
يجنيها �إلنسا� من 	��8  تلك �لنظم 	�لتي تنتج عن تفاعال� حتدI ضمن نفس 

�لنظا5 �لبيئي. فاألنظمة �لبيئية مثل �لغابا� 	�ملر�عي 	�ملاجنر	Q 	�ملناطق �حلضرية 
متنح خدما� مختلفة 	متعد'2 للمجتمع 	تؤثر تأثير�U مباشر�U على �لسكا�. 	من 

@مثلة هذ; �خلدما� تلك �لتي تتعلق بالناحية �لتموينية 	�لناحية �لتشريعية 
�لضابطة 	�لناحية �لثقافية . 	هي @يضا تتضمن خدما�  '�عمة تساعد على Aبقا8 

�خلدما� �ألخر< 	منها �لنظم �حمللية - (مثل �مللقحا�) @	 �لقومية مثل (�لتحكم 
فى �لفيضا� / تنقية �ملا8) 	منها على �ملستو< �لعاملي (�لتحكم �ملناخي) (شكل 

١). تؤثر �ألنظمة �لبيئية على �فاهية �إلنسا�  بكل مكوناتها مبا يشمل �ملو�' 
�ألساسية مثل �لغذ�8 	 �ملأ	< 	 صحة �ألفر�' 	 �ألمن 	 �لعالقا� �الجتماعية �جليد2 

	 حرية �ألخيا� 	 �لعمل (شكل ٢)

 Figure 1. Ecosystems and Some Services They Provide
 Different combinations of services are provided to humans from the ecosystems represented here. Their ability to deliver the services

.depends on complex biological, chemical, and physical interactions, which are in turn affected by human activities
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 �ملصد�: تقييم �لنظا5 �لبيئي لأللفية 

�لبشر �كذلك �ألعما� في كل مكا� – يعتمد 
على �لنظم �لبيئية ��خلدما� �لتي 

تقدمها. ��لطلب على هذ( �خلدما� في تز�يد مستمر، 
�مع 7لك فإ� �لنظم �لبيئية في تدهو4 ��نكما2 حا0 

على مستو> �لعالم. ��الستمر�4 في تقدمي هذ( 
�خلدما� يشكل خطر� عليها=.

�� فقد ?� تدهو4 �خلدما� �لتى تقدمها �لنظم �لبيئية 
سوC تؤثر تأثير� عميقا على مستو> 4فاهة �النسا� ، 

 Dألعما�. �من �ملتوقع �4تفا� Dكذلك على قطا�
تكاليف ?� تناقص مر�نة �لتشغيل Jما بسبب 
�نكما2 �ملو�04 (كامليا( �لعذبة) ?� بسبب �0Nيا0 

 Dالختر�� Q? لضو�بط �حلاكمة تعقيد�. فاحلاجة هي�
��الختر�عا� ��لتقنيا� �لتي تستهدC تخفيف 

�الضر�4 �لو�قعة على �لنظم �لبيئية تصنع فرصا 

ما هي �لنظم �لبيئية �ما هي �خلدما �لتي تقدمها
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شكل(٢) 	لعالقة بني هبا� 	لنظم 	لبيئية ��فاهية 	لبشرية 
يبني �لشكل قوB �لعالقة بني 6�جا� �لنظا< �لبيئي 	 مكوما� �لرفاهية �لبشرية. 	يشمل �يضلح ملد�9مكانية �لعو�مل �القصتا6	سياسة  للوساطة في هذ0 �لعالقا�. فمثال من �ملمكن شر�% 

بديل خلدمة بيئية متر6ية 	 هنا تكو� فرصة �لوساطة عالية. �� قوB �لعالقا� 	 �مكانية �لوساطة تتبد
 تيعا للمنطقة 	 �لنظا< �لبيئي باالضافة �لى عو�مل �خر9 منها عو�مل بيئية 	 
�قتصا6ية 	 ثقافية 	 �جتماعية 	 تكنولوجية تؤثر على �لرفاهية �لبشرية. 	 بالتالي فإ� نظم �لبيئة تتاثر بالرفاهية �لبشرية.

Bخدما� مساعد 
 6	��� �لعناصر 
 تكوين �لتربة 

�النتاM �الساسى 
 ...

Bجليد� Bمكونا� نوعية �حليا 

 �حلياB على �ال�T - �لتنوR �الحيائي

  لو� �لسهم

 خدما� �لنظم �لبيئية
 خدما� �مد�6

 طعا< 
 Uما% عذ 

 Vليا� 	خشب 
 

 ...
	قو6 

 

 خدما� تنظيمية
 Xتنظيم �ملنا 

 تنظيم �لطعا< 
 Tتنظيم �ملر

 
 ...

تنقية �مليا0 
 

 خدما� ثقافية
 جمالية 
 �	حانية 
تعليمية 

 
 ...

ترفيهية 
 

 �المن
�لسالمة �لشخصية 

 تامني �ملو��6 
 Z�حماية من �لكو�

 

Bلعالقا� �الجتماعية �جليد� 
�لتر�بط �جلتماعي 
 
 �الحتر�< �ملتبا6

�ملقد�B على مساعدB �الخرين 
 

 �لصحة
 Bلقو�

 �لشعو� بالصحة 
تو�فر �لهو�% 	 �ملا% �لنقي 

 

Bجيد Bملو�6 �الساسية حليا� 
�حليوية �ملناسبة 

 طعا< كافي 	 مغذ\ 
�ملا	9 

توفر �لبضائع   Vلتصر� 	 �حرية �الختيا 
�لفرصة 	 �لقد�B علي 
 عمل ما يحب �لفر6 �� 

 يفعل 	 يكو� 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية  

 منخفض
 

 متوسط
 

 عالي

 ضعيف
 

 متوسط
 

 قو\

 عرT �لسهم
 شدB �لر	�بط بني خدما� �لنظا< �لبيئي �لقد�B بالعو�مل �القتصا6ية �جلتماعية

 	 جوB6 حياB �النسا�

حقيقية & مجاال# جديد! لألعما� لهؤال� 
لذين 
..(
لديهم 
لوعى &
إلستعد


لنظم 
لبيئية &سو�  �
سو6 تظهر نتائج 1هد

لقا)مة  (#

ستخد
مها على 
ملديني 
لقصير (٥سنو

 �
لبعيد (٥٠سنة 
لقا)مة) ، &لكن 
لعديد من 
ألعما&
سو6 تو
جه سيال من 
ألثا�
ملباشر! &غير 
ملباشر! فى 

حلا�، نظر
K ألJ تدني 
خلدما# 
لبيئية يلعب )&�
 هاما 

في تغير عد! Nشيا� على �Nسها 
لسياسة 
لعامة، 
تفضيال# 
ملستهلك، عالقا# 
ملو�)ين ، توقعا# حاملى 


ألسهم، &سياسا# &
ستر
تيجيا# 
ملتنافسني. &كل 

ألشيا� بد&�ها تختلف من منطقة ألخرU &من  Zهذ

 

لعالم. &في 
لو
قع، فإJ كثير Uعلى مستو Uبلد ألخر
من 
حلكوما# &
ملنظما# غير 
حلكومية &
لشركا# 

 

لر
ئد! قد بدN# بالفعل JN تأخذ )&�
 فعاال بهذ

لصد). 


لعمل فمن 
ملؤكد Nنه يصبح 
كثر  �&Nيا ما كاJ مجا

ته�

 ما بنيت قرb
قد�! على 
ملنافسة 


ملنتج، & 
لنقل  cتيجي، &عر

الستر Zخلاصة باالجتا
)

لتسويق ) على Nفضل معلوما# متاحة عن حالة &


لنظم 
لبيئية &خدماتها 
حلالية &
ملتوقعة.

لتقيم 
أللفي يقد� 
طا�
K لفهم خدما# 
لنظم  J1


لبيئية كما يقد� حقائق علمية ميكن 
العتما) عليها 

خلدما# &بني �فاهية  Zبط بني هذ
عن 
هم 
لر&


لطلب على 
خلدما# 
لتي تقدمها  JN حيث& . Jالنسا
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�لنظم �لبيئية في تز�يد مستمر يقابله تضا�� سريع 
في قد,+ هذ) �لنظم على تلبية �الحتياجا" فاننا في 

مو�جهة عد+ حتديا" صعبة، 1مثلة على /لك:
�  كيف نو�جه �لطلب �ملتز�يد على �لغذ�> ( �9لذ8 

يتوقع K1 يزيد ما بني ٧٠ – ٨٠٪ خال� �خلمسني سنة  
�لتالية ) بدK9 �حلاO �ملزيد من �لضر, بالبيئة �9 بتكامل 

مو�,T �لسلسلة �لغذ�ئية .
 Uما/� نفعل حيا� �لطلب �ملتز�يد على �ملا> �لعذ �

 Kلز,�عية �9لصناعية �9الستهالكية علما بأ� Yلألغر�
تو[يع �ملا> بني �9T �لعالم غير متكافئ.

�  في ظل ما هو معر9^ عن [ياT+ �لطلب �ملتوقع 
على �لطاقة، ماهى �الستر�تيجيا" �الكثر كفا>+ 
9فاعلية النتاb �ملزيد من �لطاقة مع �حلفاa على 

. cلهو�> �9ملنا� +Tتقليل �آلثا, على جو
�  كيف نو�[K بني �حلفاa على �لتنوg �حليوf من جهة 

9فرi �لتنمية �القتصاTية �ملصحوبة بتغيير �ملو�ئل 
. fمن جهة �خر

�  كيف نو�[K بني �لطلب �ملتز�يد على منتجا" 
�ملأكوال" �لبحرية 9كثر+ �ملز�,g �لسمكية من ناحية 
 +Tعلى صحة �مليا) �لعذبة �9ملاحلة �9عا a9بني �حلفا

. fحيا> �ملصايد �ملائية �لطبيعية من ناحية �خر�
يشكل قطاg �العما� قو+ �يجابية في �لتصد8 

للتحديا" �لسابق /كرها 9/لك عن طريق خلق مجاال" 
1عما� جديد+ �9سو�O جديد+ 9من خال� تخفيض �الثا, 

�لتشغيلية 9من خال� توظيف o 91نتاb تقنيا" 
صناعية حديثة 91 �نشا> مشا,كا" فعالة. 9على /لك 

فاK قطاg �العما� ميثل �لرياT+ سو�> كاK /لك مبؤ�[,+ 
�لسياسة �لعامة �9 باعاT+ تشيكلها لرفع مقاييس 
�ال�T> �لبيئي للصناعة 9بذلك تكوK صاحبة �لسبق 

في مجاال" �العما� �9لصناعة. 9هذ� فى حد /�ته 
منفعة لالعما� حيث �نها تتولي 9T, �لرياT+ للتصد8 
للفقر 9محا9لة [ياT+ ,فاهية �النساK مع �حلفاa على 
�لبيئة. 9 هذ� يؤ8T لوجوT مجتمعا" مستقر+ u9منه 

 T,حر+ 9منفتحة 9حرية �حلصو� على �ملو� O1سو� T99جو
�لناT,+ 9منح فرi 1عما� 9طرw سلع جديد+ 9جتنب 

�لتغير�" �الجتماعية �9لبيئية �ملفاجئة .. 1هم ما فى 
هذ� هو �كتشا^ �مليز+ �لتنافسية . 9 يوضح �لتقيم 

 Tلتي تستطيع �العما� تبنيها لتجو� zاللفي �لنقا�
نقطة �النطالO لديهم 9لتقليل �لفاقد من �لنظم 

�لبيئية 9خلدمة صالح �النساK : هذ) �لنقاz تتضمن :
� تعريف 9فهم �خلدما" �لبيئية �لتى تستخدمها 91 

تتعرY لها �العما� �9 تؤثر فيها (�9لتى تشمل 
�خلدما" �لهامة للمو,Tين، �لشركا>، �ملستهلكني 

�9لعناصر �ألخرf) 9من ثم ضبط �ستر�تيجيا" 
�لشركة في ضو> تلك �خلدما".

� �To,+ �لطلبا" �ملتعدT+ �9ملتفاعلة خلدما" �لنظا{ 
 +T,لبيئى بصو,+ متكاملة من خال� �لسالسل �ملو�

9T9,+ حيا+ �ملنتج. 

� ,فع كفا>+ �ستخد�{ �9 عرY خدما" �لنظم 
�لبيئية بتطوير �9 تخريج �9 تسويق تقنيا" جديد+ 

حتسن �ال�T> 9تقلل �الضر�, 9تقابل �لطلب �ملتز�يد على 
خدما" �لنظم �لبيئية .

� �لسعي القامة شر�كا" مع شركا" �خرf �9 مع 
9كاال" حكومية �9 مجتمعا" مدنية السر�g عملية 

�لتعريف �ملتكامل باألنظمة �لبيئية �9خلدما" �لتي 
تقدمها 9كذلك �لتعريف بفعالية �ملو�,T �9ملها,�"، 

. fحلصص �لكبر� U9بنا> �لثقة مع �صحا
� تبني �لقر�,�" �لتي تتوقع [ياT+ �قبا� �ملستهلك 

على �خلدما" �ملقدمة بإستد�مـة، فرY ضو�بط 
جديد+ ، 9 �ستر�تيجيا" تنافسية، 9 توفير منا/b 1عما� 

 .. Oمستد�مــة للمستثمر، 9 �نشا> فعاليا" �لسو
مثا� على /لك 

 Kحلد من �نبعا� �لكربو�  •
خفض حتميل �لنتير9جني �9لفسفو,  •
[ياT+ كفا>+ �ستخد�{ �ملا> �9لطاقة   •

 fحليو� gحماية �ملو�ئل �لطبيعية �9لتنو  •
�حلصو� على ��T,+  مستد�مة للمو�,T �لطبيعية   •
1خذ قر�,�" مبنية على �لد,�ية �لتامة بتكاليف   •

“9T,+ حيا+ “ �ملنتج .
توفير معلوما" موضوعية الصحاU �حلصص   �

�لرئيسية عن uثا, �لتشغيل على خدما" �لنظم 
�لبيئية مما يدعم �لثقة 9يرسخ �لسمعة �لطيبة.

� �لتصر� “يوفر �لتقييم �أللفي حتليال شامال عن موقف ��تغيير3 �� �لتخلص منه “�/تلفة ��لسينا�يوها� �لتي توضح ما يجب �لنظم �لبيئية ��جتاهاتها �عن خيا
9هنا� �,بعة مكونا" ,ئسية لتحليل �لتقييم �أللفي :
� حالة �9جتاها" �لنظم �لبيئية 9خدماتها �ملرتبطة  

. Kبرفاهية �النسا
� سينا,يوها" حلاال" مستقبلية مختلفة مع �الخذ 

في �العتبا, �لتغير�" �لتي قد حتد� خلدما" �لنظم 
�لبيئية .

� ,T9T �لفعل �حملتملة من �حلكوما" �9ملنظما" غير 
�حلكومية �9العما� بالنسبة للتغير�" فى �لنظا{ 

�لبيئي  ..19خير�� 
� تقيم حتت كوكبى يحلل �ملقاييس �حمللية، �لقومية 

.K�9إلقليمية �ملتشابكة �9ملرتبطة برفاهية �إلنسا
9يوجد 1يضا� تقرير بلو,+ ,ئيسية، كلمة مجلس تقييم 

�أللفية، 19,بع تقا,ير �ضافية لتكامل نتائج تقييم 
�أللفية فى مجاال" �لتنوg �حليوf، �لتصحر ، �أل,�ضى 

.Kلرطبة 9صحة �ألنسا�
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٣. ما �لذ' نعرفه
�لنظم �لبيئية ��تلفة �لى كم هائل تعرضت �الجتاها� �لرئيسية للنظم �لبيئية 	 خدماتها

من �لتغيير خال" �خلمسني عاما 
�ملاضية يفو6 45 حقبة تا2يخية سابقة، +*لك في 

محا+لة تلبية �حتياجا< �إلنسا;  �ملتنامية للغذ�9 
+�ملا9 +�ألخشاF +�لكسا9 +�لوقوC +خالفه . تلك 

�لتغير�< ساعد< في �ثر�9 �لرفاهة �لبشرية +�لتنمية 
 Kلى تدمير +�نحال" هذ� >C5 ية +لكن باملقابلCالقتصا�

�لنظم �لبيئية +خدماتها (جد+" ١).

	:لك على مدZ �خلمسني عاما �ملاضية .�لغذ�V كاحملاصيل 	�ملاشية 	�ملز�P8 �لسمكية مت حتسني ٤ خدما� فقط ،٣ منها تتعلق بإنتاE �لتشريعية �لضابطة) 	 بينما %هد�8 ١٥ خدمة ٧٠٪  من �خلدما� �لتموينية 	 �خلدما� مستد�? %	 ال يساعد على جتد=ها (	يشمل :لك للد�8سة تدهو�8 %	  �ستخدمت بشكل غير ٢٤ ) من خدما� �لنظم  �لبيئية �لتي �ختير� لقد كشف هذ� �لتقييم %$ حو�لى ٦٠٪  ( ١٥ من 
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حالة هبا� �لنظا� �لبيئي �ملقومة في هذ� �لتقييم
�ألسهم �لتي تشير 7لى 3على تعني �3 حالة �لهبة قد حتسنت على مستو= �لكوكب 	�ألسهم �لتي تشير 7لى 3سفل تعني 3نه قد تدهو��. 	تعريف “حتسنت” 	”تدهو��” للفئا� �لثالثة لهبا� 

�لنظم �لبيئية �ملوضحة باجلد	
 مذكو� باملالحظة 3سفل �جلد	
. 3ما �لفئة �لر�بعة، هبا� مساعد@ مثل تركيب �لتربة 	.....، لم تذكر هنا حيث �3 �إلنسا� ال يستخدمها مباشر@.

مالحظا��حلالةحتت-فئة�لهبة
 ���هبا� �إلمد�

�يا�� جوهرية في �إلنتا���حملاصيل�لغذ��
�يا�� جوهرية في �إلنتا���ملاشية

�-نخفا* �إلنتا� بسبب �لصيد �جلائر �صيد �ألسما
�يا�� جوهرية في �إلنتا��تربية �ملائيا.
-نخفا* �إلنتا���لغذ�� �لبر0

فقد غابا. في مناطق <منوها في مناطق 8خر6+/–�خلشب�ألليا1
-نخفا* -نتا� بعض �ألليا1 <�يا�� �لبعض+/–�لقطن، �لقنب، �حلرير

-نخفا* �إلنتا��خشب �لوقو�
فقد باإلنقر�* <فقد تر�كيب <�Iثية للمحاصيل��ملو��I �لو�Iثية

�ملو�� �لبيوكيمائية، �لطب �لطبيعي، 
�لصيدليا.

فقد باإلنقر�* <�حلصا� �جلائر�

Mملا� �لعذ�Mتغير كمية �لطاقة ��ملا� �لعذ Nلصناعة <�لر0؛ عد�> Mللشر Nغير مستد� N8ستخد�
�لهيدI<لوجية، <لكن �لسد<� تزيد �لقد�I على -ستخد�N هذQ �لطاقة

�لهبا� �ملنظمة
-نخفضت قد�I �لغال1 �جلو0 على تنقية نفسه�تنظيم جو�� �لهو��

مصدI صافي إلمتصا^ �لكربو[ من �لقر<[ �لوسطى��لكوكبيتنظيم �ملنا\
تفو` �آلثاI �لسلبية��إلقليمي <�حمللي

تختلف تبعا للنظم �لبيئية <للموقع+/–تنظيم �ملا�
�يا�� تدهو�Iلتربة�تنظيم �لتعرية

-نخفا* جو�� �مليا�Qتنقية �ملا� <معاجلة �لفاقد
مختلف تبعا للتغير في �لنظاN �لبيئي+/–تنظيم �ألمر�*

تدهوI. �ملكافحة �لطبيعية نتيجة -ستخد�N مبيد�. �آلفا.�تنظيم �آلفا.
-نخفا* ظاهر0 في <فر� �مللقحا. على مستو6 �لكوكب��aلتلقيح

فقد في �ملو��نا. �لطبيعية (�ألI* �لرطبة <�ملنجر<1)�تنظيم �لكو�hI �لطبيعية

�لهبا� �لثقافية
-نخفا* سريع في كل �ملقدسا. <8نو�عها��لقيم �لر<حية <�لدينية

-نخفا* في كمية <نوعية �أل�Iضى �لطبيعية��لقيم �جلمالية
مساحا. 8كثر 8صبحت متاحة <لكن �لعديد منها يتدهوI+/–�إلستجماN <�لسياحة �لبيئية

مالحظة: بالنسبة للهبا. �لتموينية نحن نعر1 �لتحسن مبا يعني �يا�� -نتا� �لهبة عن طريق �لتغير في �ملساحة �ملوفر� للهبة (مثال توسع ��Iعي) 8< �يا�� �لغلة من <حد� مساحة �أل�Iضي. 
<حد�نا �لتدهوI بأنه -�v ما جتا<� �إلستخد�N حد<� �ملستويا. �لقابلة لإلستد�مة. 8ما �لهبا. �ملنظمة 8< �لد�عمة فإ[ �لتحسن يعو� -لى تغير في �لهبة يؤ�0 -لى مكاسب 8كثر للناq (مثال 

هبة تنظيم �ألمر�* قد تتحسن بإبا�� �لوسيط �ملعر<1 عنه نقل �ملر* -لى �لناq). بينما تدهوI �ملنافع �ملنظمة <�لد�عمة يعني -نخفا* �لفو�ئد �ملتحصل عليها من �لهبة، -ما عن طريق 
�لتغير في �لهبة (مثال، فقد �ملنجر<1 يقلل من منفعة حماية �لنظاN �لبيئي من �لعو�صف) 8< عن طريق �لضغوy �لبشرية على �لهبة مبا يتجا<� حد<�ها (مثال، �إلفر�y في �لتلوh نتجا<�ين 

قد�I �لنظاN �لبيئي على �حملافظة على جو�� �ملا�). 8ما �لهبا. �لثقافية، فالتحسن يعني تغير في �لنظاN �لبيئي يعكس -Iتفا| في مستو6 �لفائد� �لثقافية (تر<يحس، جمالي، I<حي، -لخ) 
�لتي يوفرها �لنظاN �لبيئي.

* تعني �Iجة �Iجة تأكد منخفضة -لى متوسطة. <كل �ملناحي �ألخر6 تعني �Iجة تأكد متوسطة -لى عالية.
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�جلهد �ملبذ�� لتحسني خدمة بعينها عا�
 ما يجئ على  !"
 
حسا2 خدما1 �خر/، فمثال يتز�يد �نتا' �لغذ�% �لكن عا�

�ملا% ��حلقيقة �نه من �لصعب  
يكو! على حسا2 جو�
�لنظم  1�تقدير �لتكاليف ��ملكاسب �لناجتة عن تغير

�لبيئية �Iلك لصعوبة حصرها �بطئ ظهوEها. كما Aنه 
 Kلذ��لرئيسي  Nلتكلفة بالنشا� Qبط هذE قد يصعب

�عة Eلز�سببها. فمثال يتم "ضافة Aسمد
 نيتر�جيني "لى 
�حملصو� �لكن ينجم عن Iلك تسر2  
بهدV Wيا�

 
�ألمر �لذK يؤ�K "لى "با� .Wلصر� Qلنيتر�جني "لى ميا�
 �A Zنخفا��ألحيا% �ملائية في �ملناطق �لساحلية بسبب 

�لظاهر
 باسم “  Qهذ Wملا%. �تعر��ألكسجني في   ^��نعد

 في Aصل Eنظا^ بيئي ميثل خسا E��ملناطق �مليتة”. فا! "هد

 شكل(٣) تدفقا� �ملكاسب �لسنوية من �لغابا� في بعض �لد
	 ��تا��
غالبا ما تقاD قيمة �لغابة مبا تنجة 1شجا�ها من خشب 		قو) فقط. 	على 1; �حلاال�، في هذ2 �لد	
، عا)6 ما تكو� هذ2 �لقيمة 1قل من ثلث �لقيمة �لكلية �إلقتصا)ية للغابة. 

	تتضمن هذ2 �لقيمة هبا� مثل �لتحكم في �لطقس عن طريق Nمتصا� (NحتباD) ثاني 1كسيد �لكربو�، حماية مصا)� �مليا2 �لعذبة (خطوJ تقسيم �مليا2)، 	�لتر	يح. 	أل� معظم 
هذ2 �لهبا� التباY 	ال تشترX في �ألسو�V، فهي عا)6 ما تفقد 1	 تتدهو� بالرغم من 1هميتها �لبالغة للمجتمع �لبشر;.
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�لغابا� �ألستو�ئية 
كامبو�يا 

 


 ����

 ����

 ����

�لقيمة �لصافية �حلالية بالد�ال� للفد�� 

�نظمة بيئية محولة 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

�لغابا� �ألستو�ئية 
�لكامير"! 

�نظمة بيئية مدعمة 

غابا& 
 مدعمة 

��ضي �طبة �
 

��عة *
كثيفة  ��عة *

صغير, 

�ستخد�� 
تقليلد2 
للغابا& 

��عة *
�جلمبر2  قطع �خشا5 

غير مدعو� 

���ضي �طبة 
كند� 

غابا� �ملاجنر�! 
تايالند 

غابا& 
�ملاجنر"= 

��سمالي "لكن يصعب قياE هذB �خلسا�, باملقاييس 
�ملالية مثل �حلسابا& �لقومية (شكل٣ "٤).

 " ينتج عن �لتغير�& �لتي حتدQ للنظم �لبيئية تغير�& 
سريعة "مباغته للنظم �لطبيعية "�حليوية. مثاU على 

^لك تفشي �ألمر�] "ظهو� مناطق ميتة في �ملسطحا& 
�ملائية "�نهيا� مصايد �ألسما`. "يرجع ظهو� �لتغير 

�ملفاجئ dلى عد, عو�مل منها فقد�! �لتنوc �حليو2، "*يا�, 
�ألنو�c �لغا*ية �لغريبة " �الستغالU �جلائر "تغير �ملناf "*يا�, 
�لتحميل من �لعناصر �ملغذية، �ما عن  قد�, �لعلم �حلديث 
على �لتنبؤ بهذB �لتغير�& فهي فـي تقد� مستمر، dال �نه 

ال يز�U عاجز�k عن حتديد �لنقطة �حلرجة �لتي تبد� بعدها 
�لتغير�& غير �خلطية بالنسبة ملعظم �لنظم �لبيئية 

"خدماتها. 
"عليه فا! �لعو�قب غير �حملمو�, �لناجتة عن تغير �لنظم 

�لبيئية سو= تنمو خالU �لنصف �أل"U من هذ� �لقر!. 
معظم �حملركا& �ملباشر, �لتي تؤ�d 2لى تدهو� خدما& 

�لنظم �لبيئية سو= تظل ثابتة  �" �نها ستخضع للزيا�,. 
"هي فى كثافتها تعكس �لعديد من �حملركا& غير �ملباشر, 

مثل �لنمو �لسكاني "*يا�, �ستهال` �لفر�، "�لترتيبا& 
�القتصا�ية ، "�لعو�مل �لثقافية "�لسياسية " �الجتماعية 

 ��"�لتغير �لتقني. "سو�r �ستخد�  قطاc �ألعماU �ملو�
�لطبيعية  في صو�تها �ملباشر, �" غيرها فا! ^لك سيؤثر 

على �إلمد�� "سهولة �لوصوU لألسو�s "�يناميكية 
�لتنافس "سمعة �لشركا& . "فيما يلي سر� لبعض 

.Uألعما� cإلجتاها& فيما يخص قطا� Bتد�عيا& هذ
�لتحديا�

� *يا�, �لقيو� �لتنظيمية بو�سطة �حلكوما& بهد= 
,�حماية �خلدما& �ملتدهو

� مخاطر تتعلق بسمعة " صو�, �ألعماU �لتى 
تتعامل مع �لنظم �لبيئية �ملهد�, �" خدماتها

 "� Bلزيا�, �مللموسة فى تكلفة �ملدخال& (مثل �مليا� �
�ملنتجا& �لز��عية)

� *يا�, �مكانية تعر] �ملو��� �لقيمة لفيضانا& " 
yطبيعية �خر Q�كو�

� �لصر�c " �لدما� �لذy قد يحدQ فى �ملناطق �ملهد�, 
بخطر ند�, خدما& �لنظم �لبيئية

�لفر)
� فتح �سو�s " فرz جديد, ملنتجا& جديد, تخد� 

,��لنظم �لبيئية �ملهد�, بالند
� حتسن في صو�, �لشركا& " سمعتها " ��سمالها 

 ,��لسياسي " قيمة عالمتها �لتجا�ية بسبب �إل��
�لتحسبية �لتى تضع فى �عتبا�ها �لقضايا �لبيئية 

� مز�يا تشغيلية " مز�يا مكتسبة فى �لتكلفة ناجتة 
عن �لتعر= �ملبكر على ند�, خدما& �لنظم �لبيئية.

شكل (٤) �ملكاسب �إلقتصا*ية حتت مما�سا� �إل*��( �لبديلة
في جميع �حلاال�، كانت صافي �ملكاسب من �لنظا) �لبيئي �ملد�� بطريقة مستد�مة 

?كبر منها في حالة �لنظا) �لبيئي �حملو
 حتى لو كانت �ملكاسب �خلاصة (�لسو6) 
.
ستكو� ?كبر في حالة �لنظا) �لبيئي �حملو
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لألعما� �جتاها �لنظم �لبيئية �� �ألهمية �خلاصة 
يلى ستة تغير�� �ئيسية سو� يكو� لها 	كبر فيما 

 ،��آلثا� �لسلبية على �لنظم �لبيئية، ند�! �ملا
تغير�ملنا3، تغير �ملو�ئل، فقد �لتنو, �حليو/ .�ألنو�, �لغا+ية، 
�إلستغال> �جلائر للمحيطا� .+يا9! �لتحميل من �لعناصر 

�ملغذية.  سو�� ما كانت تلك �لتغير�� منفصلة 	. 
متجمعة ؛ سيكو� 	يضا لتلك �لتغير�� 	ثا��E على �ألعما>.

� �ملا��ند
تعد ند�! �ملا� 	هم مشكلة على �إلطالK في مو�جهة 

قطا, �ألعما>، حيث كشف �لتقييم �أللفي 	�٥-٢٠٪ من 
 Xملستد�� Xإلستخد�� Kستخد�ما� �مليا] �لعذبة يفو�

طويل �ملد/، .يتم تغطية �إلستخد�X [ماعن طريق نقل 
 X. عن طريق �إلستخر�_ غير �ملستد�	من مكا� آلخر  ��ملا

للميا] �جلوفية ، كما [� قر�بة ١٥-٣٠٪ من سحب ميا] 
�لرg غير مستد�X. [� ند�! �ملا� ستؤثر على جميع مجاال� 

�ألعما> سو�� بشكل مباشر 	. غير مباشر، متاما كما  يؤثر 
��تفا, سعر �لنفط على حالة �القتصا9 �لعاملي.  . سو� 
 Kحقو Xتدعى �حلكوما� لتخصيص مو��9 �مليا] . إلحكا

�ملا� . .جا�g �آل� �ستغال> �ألسو�l . Kلياتها -بشكل 
مضطر9- لتحقيق �لكفا�! في �ستخد�X �ملا� عن طريق 

�ألسعا� �لتي تعكس �لند�!. 

� �ملا� على قطا! ��ألعما�تد�عيا تغير �لنظم �لبيئية &ند
� سو2 جتد �ألعما
 �0تلفة  نفسها في 	ضع تنافسي مع �ألعما
 	�*اال� �ألخر' من 

�جل �ملا6 .
. 
�  تكلفة �ملا6 سو2 تؤD EBلى CياAB هائلة فى �لتكلفة �لتشغيلية لألعما

� �لقر���� �خلاصة بإيجاB مو�قع  للعمليا� يجب �J تأخذ في �حلسبا� تو�فر 
مصاB� �ملا6 على �ملد' �لبعيد.

.B�ير �لفضال� كمو�	تد	 Vستخد�� ABالعا 
� سو2 يتز�يد �حتياX �ألعما
� �J �لتقنيا� �جلديدA 	طر\ �لتشغيل �لتي تساهم من ناحية في ترشيد 

�ستهالb �ملا6 (لكل 	حدA منتج ) 	من ناحية Jخر' في مر�عاA  جوAB �ملا6 
سو2 تصبح ��c قيمة عالية 

� ميثل بيع 	تسويق �ملا6 مجا
 عمل حديث ، 	هو بالفعل قائم في بعض 
�ملناطق
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تقدير ��جا
 �حلر��� مبني على قياسا
 غير مباشر�   
قياسا
مباشر�  قيم 

تقديرية 

مد� تقدير  
 IPCC 
سينا�يوها

 تغير �ملنا�
هذ� �لتغير (�ضح ,ثر* ( بخاصة فى �ملناطق �ألكثر �فئا فى 
�لعالم خاصة فيما يتعلق بالنظم �لبيئية (�لتنو6 �حليو4 
حيث جند ,B توAيع �ألنو�6  قد �ختلف (�ختلف ,يضا حجم 
�لعشائر ((قت تكاثرها ( هجرتها ، كما �نتشر
 �أل(بئة ( 

�ألمر���A ) Q تكر�� ظهو�ها. ,ما فى �لبحا� فقد مت بالفعل 

 B, ملرجانية  ( متوقع� Rتدمير مناطق كاملة من �لشعا
يكوB تغير �ملناV فى نهاية �لقرB هو �حملرT �ملباشر ( 

�لرئيسي فى فقد�B  �لتنو6 �حليوX ( كذلك فى تغير 
خدما
 �لنظم �لبيئية على �ملستو4 �لعاملى. ( تشير 

�لسينا�يوها
 �لتى (ضعتها �لهيئة بني �حلكومية لتغير 
�ملناA B,  (IPCC) Vيا�� ��جا
 �حلر��� �لصغر4 مبقد�� ٢٫٠٠ 

شكل (٥) تا�يخ & توقعا
 �الختالفا
 في ��جا
 حر��� سطح �ال��
متوسط +�جة �حلر��* �لكونية �لتقديرية لأللف عا3 �لسابقة، مع 7سقا5 حتى عا3 ٢١٠٠ معتمد� على �لسينا�يوها� �ملتعد+* �ملقبولة لسلو' �إلنسا� في �ملستقبل.
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�لطاقة �تغيير �ملنا� : حتويل �لتهديد�
 	لى فر�

�� بكثر# لألعما!”  �ألخضر هو �خلضا$“- جيف �ميلت �لرئيس � $ئيس مجلس 	%�$# جنر�! �لكتر

– ٦٫٤ ��جة مئوية بحلو� عا� (شكل ٥) ٢١٠٠ سيؤ�� 
حلد'2 &جلفا0 'لزيا�. &لفيضانا* ' &�تفا# منسو� 

&لبحرمبقد&�٨٨-٩ سنتيمتر.  
يرجع ميز&D &لدالئل &لعلمية DE &آلثا� &لسلبية فيما يخص 

&لتنو# &حليوN 'تدهو� خدما* &لنظم &لبيئية سيستمر 
فى &لنمو على مستوN &لعالم ( بالرغم من DE بعض 

 &ST (خدما* &لنظم &لبيئية قد تتحسن فى بعض &ملناطق
ما ^&� متوسط ��جة حر&�. &لسطح &لعاملية مبقد&� ��جتني 

مئويتني عن &ملستوN &حلالى E' ^يا�. &ملعد� مبقد&� �٢ ��جة 
 DE نه يجبE IPCC مئوية لكل عقد.  كما &كد تقرير

 fفى &جلو عند ٤٥٠ جز Dيستقر تركيز ثانى &كسيد &لكربو
للمليوD لضماD عد� &�تفا# ��جا* &حلر&�. عامليا عن ٢ 

��جة مئوية .
تغيير &ملو&ئل

خال� &لثالثني عا� &ملاضية ' من بعد عا� ١٩٥٠  مت حتويل 

تستعر( عملية 'نتا& �لطاقة 
	�ستخد�مها كيف �0 �لضغو, �لبيئية 
�Bتلفة (كتغير �ملنا? مثال) تشكل حتديا 
خطير� لألساليب �لثابتة 	�ملستقرC �لتي  

 Hكيف �� هذ� �لتحد	 
تقوJ عليها �ألعما
ميكن �0 يصبح مجاال ألعما
 جديدC 	مز�يا 

تنافسية .
�0 مصاS� �لطاقة  �لوفيرC  	�لتي ميكن 

ضما� تو�جدها هي من 0ساسيا� �لتطو� 
 Sفاهية �إلنسا� . لقد سا�	 HSالقتصا�
�لوقوS �حلفرH على باقي مصاS� �لطاقة 

 Wلغا�	 
(متمثال في �لفحم 	�لبتر	
�لطبيعي)  	�متد Yلك خال
 �لقر� �لعشرين 

 Zلقد مت �نشا	حلقبة �حلالية . � 
	خال
�لعديد من �إلستثما��� 	�لبنى �لتحتية 
 J'ستخد�	معاجلة 	نقل 	لتسهيل 'نتا& 
تلك �لصو� �Bتلفة من �لطاقة. 	 برغم 

 Sلوقو�	لعبه  Hلذ� �	ألهمية �لقصو_ للد�
�حلفرH في �لتنمية �القتصاSية 'ال �0 
�ستخد�مه في �ملاضي 	�ستمر��ية  

�ستخد�مه �حلالي 	كذلك �خلدما� �لتي 
يقدمها للناa كالهما ميثل ضريبة على 

�لنظم �لبيئية ، 	تتمثل هذb �لضريبة في 
 
شكل ضغو, على �لنظم �لبيئية من خال

 Zلهو�� eتلو	 b�'هد�	عملية �ستخر�جه 
 eكذلك تلو	لناجم عن عمليا� �لنقل ، �
�لهو�Z 	تسرf �لغا��W من �لصوبا� �لتي 

تنتج عن عملية تصنيع �لوقوS الستخد�مه.
 يعرi �لتقييم �أللفي للنظم �لبيئية تغير 

�ملنا? على �نه 0حد 0هم �حملركا� �لتي 
تسبب 'جهاS 	تدهو� �لنظم �لبيئية 

 Cخدماتها . فا� تغير �ملنا?  يرتبط مباشر	
تر�كم غاW ثاني 0كسيد �لكربو� في �جلو 
 . Hحلفر� Sلوقو� Jينتج عن �ستخد� Hلذ�
	يكمن �لتحدH �حلر& المكانية  حماية 

	'ستعاCS خدما� �لنظم �لبيئية في 

�النتقا
 في �ملستقبل 'لى 0سلوn fخر 
للطاقة ينتج عنه S0نى 'نبعاe كربو� ممكن 
، 	كذلك S0نى قد� من تلوe �جلو S0نى قد� 
من �Bاطر �ملصاحبة  لعمليا� �ستخر�& 

	نقل �لوقوS �حلرفي.
	للوهلة �أل	لى ستهدS  هذb �ملرحلة 

�النتقالية �لصناعا�  �ملهمة مثل : منتجي 
 ��	Sأل�	لطبيعي � Wلغا�	لنفط �	لفحم �
�لكهربائية 	كذلك �لصناعا� مستغلة 

�لطاقة صناعا� �لصلب 	�ملعا�S 	�لشركا� 
�لكيما	ية باإلضافة 'لى �لشركا� �ملنتجة 
لألجهزC �ملعتمدC على  �لوقوS �حلفرH مثل 

صناs �لسيا���.
	�غم Yلك فا� �لشركا� �لر�ئدC قد 	جد�  

بالفعل �0 هناt فر� هامة لألعما
 في 
 
هذb �ملرحلة �النتقالية. على سبيل �ملثا
فا� بعض كبا� منتجي �لنفط 	 �لفحم 

يستثمر	� �لطاقة �ملتجدCS بشكل متميز ، 
مثل �ستخد�J �لطاقة �لكهر	ضوئية ، 	قد 

 tيشتر	الحظو� تز�يد� سريعا في �ملبيعا� ، 
منتجو �لنفط �Yتهم مع �لعديد من  

شركا� �ملنافع �لهامة مشا�كة فعالة 
إلنشاZ سوقاv �سميا لتجا�C “تقليل 

�إلنبعاe �لكربوني “ 	Yلك لكي تكتسب 
قيمة كبيرC باعتبا� �� Yلك تكليف �سمي 

من �حلكوما� . 	لقد الحظت تلك �لشركا� 
 xفي سو C�في حجم �لتجا vبالفعل تز�يد�

متميز �حلجم . 	في �لوقت �Yته فا� معظم 
 Wلغا� �	S لنفط تركز على�	 Wشركا� �لغا

 “ b�لطبيعي في �ملد_ �ملتوسط باعتبا�
جسر كربوني منخفض “ - بعكس �لفحم 
 Cمتميز	 CSفي �لطريق 'لى طاقة متجد –

في �ملستقبل. 	حتا	
 معظم شركا� 
�لسيا��� �لكبر_ '� تستثمر �|	a 0مو�لها 

في �لطلب �ملتز�يد على سيا��� تعمل 
بنظاJ �ستخد�J �لطاقة بكفا CZ	Yلك عن 

طريق 'نتا& سيا��� تدمج �حملركا� 
 
�لكهربائية مع تلك �لتي تعمل بالبتر	
(محركا� هجينة) ، 	هم بذلك يتبنو� 

منوY& �لطاقة �ملبنى على �لهيد�	جني عن 
 Sلتقنية �لوقو Z�Sفع مستو_ �أل�طريق 

�خللوH .	كذلك فا� صناs �لطاقة قد �0	� 
سوx سريع �لتوسع لطاقة �لريا� ، 	كذلك 
فهم يكتسبو� �ملزيد من �خلبر�� من 0جل 

�ملنافسة. �� كبا� مستهلكي �لطاقة 
�لصناعيني قد 0لزمو� 0نفسهم بعمليا� 

0كثر كفاCZ 	�لتي من شأنها �� تؤHS 'لى 
تخفيض �إلنبعاe �لكربوني ، 	Yلك ليس 

 Cلكن ملر�عا	فقط لضغط �لتكاليف 
�الهتماما� �ملتز�يدC للمستهلك 	��تمع.

بعض �لشركا� �لر�ئدC فى بعض �ألحيا� 

 فى �لتدقيق فيما يخص Sجتا	تشكل 
 bقضية �ملنا? من جانب �حلكوما�. هذ
�لشركا� تتجه ناحية �لتغير�� �لتى 

تطالب بها �للو�ئح �حلكومية 	فى بعض 
�ألحيا� جتاb ما يطلبه �ملستهلك. تلك 
�ملؤسسا� �لتى تعتمد على �لتقنية 

�لد�فعة 	ما يفوx �ضا �ملستهلك تكو� 
مدفوعة فى تشكيل 0سو�x �ملستقبل 

 Cلتحكم فى �لبيئة لتحسني قو�	
شركاتهم 	جلذf 0فضل �لشركاZ 	�ملوظفني، 

 Zال	ملستهلك � Zال	ية �لتجا� C�صو Zبنا	
�ملستثمر مع شر�ئح �لسوx �لتى تقد� 

�لرياCS 	 	�� �ملباS�C. 	تقلل من �لتكاليف 
	�ألخطا� ��Y �ملد_ �لطويل 	�لتى من 

�ملمكن �0 تنشأ كلما 0صبح ��تمع 0كثر 
'هتماماv فيما يخص فقد خدما� �لنظم 

�لبيئية. تر_ �لشركا� �لر�ئدC 0نها بكونها 
متحسبة فيما يخص �لنظم �لبيئية ، 0نه 

تضع �لقو�عد للمنافسة �ملستقبلية 
لتحسن من فرصتها فى �لنجا� طويل 

�ملد_.
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 شديد$ في لغطا� أل�ضي خال� لعقو� لقليلة ملاضية طبقا لد�سا
 مختلفةشكل (٦)  ملوقع لتي تعيش تغير
في �حو�
 تغير 	 �نحسا� �لغطا@ �ال�ضي من �لغابا�، تذكر �لد��سا� �لفتر5 من 1980-2000 بانها مبنية علي .��سا� قومية	 �ستشعا� عن بعد 	 �لى 
حد ما P��O @	N �خلبر5. في حالة تغير �لغطا@ من �لغابا� �لناجت عن تدهو� �ال��ضي �جلافة (�لتصحر) فالفتر5 غير محد.5 	 لكن مفترE �نها خال
 �لنصف 

قر� �ملنصرW 	 �لد��سة بالكامل مبنية على �خلبر5 مع �لشكوT �ملصاحبة. Sال��ضي �ملستصلحة غير موضحة بالشكلز


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

خط �الستو�� 

  
نقا5 نحسا� لغابا
خسا�� تامة للغابة 

حلالي  �غطا� 
لغابا
غابا� مكتسبة 

تدهو� 
ال�
ضي 
في 
ملناطق 
جلافة 

كم كبيرمن 
أل�8 
لى مناطق �6
عة محاصيل 1كثر من 
كمية 
أل�
ضى 
لتى مت حتويلها خال@ 
ملائه = خمسني عا� 

ما بني ١٧٠٠ – ١٨٥٠.  
ألنظمة 
لز�
عية تغطى �بع 
مساحة �1
ضى 
لكر� 
أل�ضية.  = بينما يخطط لتحويل 

 Rلبال
١٠-٢٠٪ من 
لغابا� = مناطق 
حلشائش فى 

أل�
ضى 
جلافة 
لى �1
ضى  �
X Rلبال
منخفضة 
لدخل = 

 Rلبال
�6
عية فيما بني ٢٠٠٠-٢٠٥٠ =على 
لنقيض تستمر 

لصناعية فى 6يا�R حجم 
لغابا� فى �1
ضيها (شكل ٦).

لغا6ية 7فقد لتنو7 حليو9 8 ألنو

ألنو
a على كوكب 
أل�8 مستمر =  Rلنقص فى عد
 c1
 �
1صبح تو6يعها 1كثر جتانساe. على مدd مئا� من 
ألعو


ألنو
a مبقد
� 1لف  8

إلنساc من معد@ kنقر R

ملاضية 6

لسابقة خال@ تا�يخ كوكب 
أل�8  �مر� عن 
ملعدال

 = �
لثدييا a
(شكل ٧).  تعتبر حو
لى من ١٠-٣٠٪ من 1نو


لنظم  d8. حتتو

لطيو� = 
لبرمائيا� مهد�R باإلنقر
 �Rملهد
 a

لعذبة على 1على نسبة من 
ألنو pلبيئية للميا


باإلنقر
8 باالضافة kلى c1 معظم 
ألنو
a تعانى من 
تفتت عشائرها =نقص فى 1حجا� تلك 
لعشائر =حد=Rها. 


لعاملى خاصة  dملستو

جلينى على  aلتنو
كما يتناقص 

نتشا�  R
Rملستز�عة. = كذلك  يز
 a
فيما يتعلق باألنو

 a

لفصائل 
لغا6ية 
لغريبة = باإلضافة kلى 
نتشا� 
ألنو

ملسببة لألمر
8 1ما بسبب 
لنقل 
ملتعمد 1= بسبب كثر� 

 a

لغا6ية بشكل عا� 
ألنو a

ألنو Rلسفر.  تهد

الجتا� = 

ألصلية =
لعديد من 
لنظم 
لبيئية =خدماتها (شكل ٨).


الستغال� جلائر للمحيطا

لبحرية بتضخم  �يقابل 
لطلب 
ملتز
يد على 
ملأكوال

 c1 لصيد
سعة 
لصيد  = بالتقد� 
لتقني. توضح تقا�ير 
 cلقر
حجم 
لصيد من 
حمليطا� قد تز
يد بانتظا� خال@ 
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لكل 	لف نو� من 
	لثدييا�، 	نقر�  

	قل من �	حد كل 	لفية 

�نو�
  ثدييا� 
بحرية  ثدييا�  طيو� برمائيا�   
جميع �النو�

 �متوسط معد
	لنقر	� طويل 	المد 

معد� 	النقر	� 	حلالي 
يصل 	لى 	لف مر* 	على 

من 	لسجل 	الحفو-, 

معد� 	النقر	� 	ملرتقب 
مستقبال 	كثر من عشر*  

مر	� 	ملعد� 	حلالي. 

�النقر�# لكل �لف نو
 في كل �لفية 
 ������

 �����

 ����

 ���

 �

 ��

 �

 ���

	ملصد-: تقييم 	لنظا9 	لبيئي لأللفية 

�ملستقبل 
(تقدير,) 

�ملاضي �لقريب 
(	نقر	� معلو9) 

�ملاضي �لسحيق 
(سجال� 	حفو-ية) 

	ملاضي، �	صال Fلى E-�* معدالته في 	لثمانينيا�، ثم بد? 
في 	النخفا� (شكل ٩).  LF عدK	 من 	ملصائد 	لهامة 

	قتصاKيا (مثل 	ألتالنتك كوK بالقرP من سو	حل نيو 
فا�ندالند) قد تعر� لإلنهيا- 	ملفاجئ حتت ضغط 	لصيد 

	ملكثف، مما تسبب في ظهو- 	ضطر	با� كبير* في 
	ألنظمة 	الجتماعية � 	القتصاKية � 	لبيئية. � تتجه 

	ألساطيل 	آلL للصيد في 	مليا[ 	ألعمق � 	ألكثر بعد	 عن 
	لسو	حل ، بعدما 	ستنفذ� 	ملصائد 	لساحلية (شكل ١٠ 
� ١١).  � مع تعاظم 	لصيد في 	حمليطا� 	ملفتوحة، 	-تفعت 

نسبة 	iز�L 	ملستنفذ من ٤٪  لعا9 ١٩٥٠ Fلى ٢٥٪ في 
عا9 ٢٠٠٠، بينما 	نخفضت نسبة 	iز�L 	لغير نامى من 

٦٥٪ Fلى 	لصفر.  � في ?ثناk حقبة 	-تفا� 	لصيد لم تكن 
 L? لىF Lضحة للعيا	ملصائد �	 n	لكلية الستنز	لنتيجة 	
شحت جميع 	ملصائد 	ألساسية من ?سماo 	حمليط على 

	ملستوp 	لصناعي. �قد كاL للصيد ?ثر	 على 	ألنظمة 

	لبيئية 	حمليطية ?عمق بكثير من مجرK حتريك قد- هائل 
من 	لكتلة 	حليوية ?� 	ستنز	n بعض 	ألنو	� ، فالصيد 

يستهدn ?هم 	ألسماo 	ملتوحشة، � 	لتي تعد ?يضا  ?كبر 
 � sلقر	) oألسما	بة ٩٠٪ من هذ[ 	حمليط.  � قر	 oسما?

	لتونة � 	ملا-لني � ?بو سيف) قد تعرضت للفناk بسبب 
	لصيد 	لصناعي، � هذ	 	لصيد 	جلائر لهذ[ 	ألنو	� 	لكبير* 

	حلجم ?F pKلى تغير في تركيب 	حمليطا� �في 	لتفاعال� 
بني 	ألنو	� 	iتلفة  كما ?F �Kلى 	ستهد	n 	لصيد ألنو	� 

?خرp من 	ألسماo لم تكن مرغوبة من قبل الحتاللها 
مكانا ?Kنى على 	لشبكة 	لغذ	ئية.

� ما سبق سرK[ من 	نتشا- 	نهيا- 	ملصائد، � 	لصيد 	جلائر 
لألسماo 	لكبير*،  � تناقص نو	جت 	لصيد ميثل ?عر	ضا 

الضطر	P خطير في 	ألنظمة 	لبيئية للمحيط.  هذ[ 
	ألنظمة لم تعد قاK-* على تقدمي 	لنطا} 	لكامل 


شكل (٧) معدال� -نقر�# �ألنو�
مبقا�نة معدال� /نقر�. -نو�+ من على سطح 

�لكوكب على مد7 طويل من �لزمن يبني -� 

�ألنسا� قد �فع معد
 �إلنقر�. بصو�> 

 
مثير>. 	�إلسقاطا� توحي بأ� هذ� �ملعد

سيثب 	ثبة كبير> نتيجة للتغير�� �ملتوقعة 

خال
 �خلمسني سنة �لقاJمة. 	�ألعمد> 

بالشكل متثل نطاN �لتوقعا� في كل حالة.
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لبحرية  �
شكل (٨) 
��يا� في 
عد
� تقدمي 
النو
�+*�* عد* �النو�& 	 �لفصائل �لبحرية 	 �نو�& �لنبتا� �لبحرية �لتي ال 
تنتمي مليا4 �لبحر في �مريكا �لشمالية. يظهر تا�يخ �	
 تسجيل 	 

�يضا مجموعة من سجال� جديد8 النو�& نباتا� بحرية مت مشاهدتها 
.
على �لسو�حل �ال	�	بية حسب تا�يح �لسجل �ال	

٠ 

٢٥ 

٥٠ 

٧٥ 

١٠٠ 

١٢٥ 

١٥٠ 

٩٩–١٩٧٠ ٦٩–١٩٤٠ ٣٩–١٩١٠ ١٩٠٩–١٨٨٠ ٧٩–١٨٥٠ ٤٩–١٨٢٠ ١٨١٩–١٧٩٠ 

١٧٥ 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

عد� �النو�� 

�نو�, غير �صلية من نباتا% بحرية 
شوهد% علي سو�حل �.�.با 
�نو�, غير �صلية من كائنا% . نباتا%  
بحرية شوهد% في ميا7  
=مريكا  �لشمالية 

٩٠ 
٨٠ 
٧٠ 
٦٠ 
٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 

٠ 

مليو� طن 

مصايد 
السما� 
لبحرية عامليا 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 
 ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠

شكل (١٠)  تغير عمق 
لصيد منذ عا' ١٩٥٠
.Dمن �ألعما Eتنبع مصايد �ألسما

٠ 

– ٥٠ 

–١٠٠ 

– ١٥٠ 

– ٢٥٠ 

– ٣٠٠ 

– ٢٠٠ 
متوسط عمق 
مصايد 
السما� 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 
 ٢٠٠١    ١٩٩٠   ١٩٨٠    ١٩٧٠    ١٩٦٠     ١٩٥٠


لعمق باملتر 

شكل (٩)  تغير لناجت 
لصيد 
لبحر4 عامليا ١٩٥٠-٢٠٠١
 Gمت تصحيحه في بعض �حلاال� لتالفي �ألخطا 	تعلنه �حلكوما�  Mيبني �لشكل �لنتج �لذ

�ملتوعة في �لبيانا�.
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شكل (١١) �عو�� �لناجت �القصي للصيد ١٩٦٥ � ١٩٩٥
�لتغير �جلغر�في في مصايد �ألسما; �لعاملية عبر �لزما� يعكس �@يا? ند�< �السما; بجو�� �لشو�طئ �خلطو0 �ملصمتة تبني �ملناطق باعلي ناجت خال
 1965 	 1995 ، �ملنطق �ملظللة تبني 

�ملناطق �لتي 	صلت �لى I�	< �لناجت 	 بد� �لنقصا�.

١٩٦٥

١٩٩٥
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للخدما� �لتي كانت تقدمها فيما مضى متضمنة فى 
*لك توفير �لغذ�%، فمر�نة �لنظا! �لبيئي � قد�ته على 
�متصا5  �لضغو4  تتأثر سلبا باالضطر�با� �خلطير+ 

�لتي تهد= سالمة �لنظا! �لطبيعي.   بعض �ألعما7 قد 
بد�� بالفعل في �ملعانا+ من �آلثا� �ملباشر+  �ملتمثلة في 

عد! تو�فر �ألسماE بشكل كاF سو�% لالستهالE �آل=مي 

� كأعالF،  بينما تعاني LعماL 7خرJ من �آلثا� غير �ملباشر+ L
 Mنتشا� �ألنو�� �متمثلة في Pيا=+ معدال� ظهو� �أل�بئة 

غير �ملرغوR فيها �لتي تنم عن عد! �ستقر�� �ألنظمة 
�لبيئية للمحيط.

Pيا=+ �لتحميل من �لعناصر �لغذ�ئية
لقد ضاعف �لبشر في جميع �لقا��� من كمية 

�لنيتر�جني �لنشط، � ترJ بعض �لتوقعا� L] �لزيا=+ في 
 [L �*لك ستكو] مبقد�� �لثلثني مع حلو7 عا! ٢٠٥٠، 

�حلصيلة �لعاملية لسريا] �لنيتر�جني bلى �ألنظمة �لبيئية 
�لساحلية سوF يز=�= مبقد�� ١٠-٢٠٪ بحلو7 عا! ٢٠٣٠، 
مع حد�l معظم هذj �لزيا=+ في �لبال= �لنامية (شكل 

 jلى باألنظمة �لبيئية للمياb m=جني تؤ�١٢).  فزيا=+ �لنيتر
�لعذبة  � �لساحلية، كما تؤ=b mلى Pيا=+ حامضية 

�ألنظمة �لبيئية (�أل�ضية �Lنظمة �ملياj �لعذبة) � ما يتبع 
 lلتلو� [b  .mحليو� Mلك من �ألضر�� �لتي تلحق بالتنو*

بالعناصر �ملغذية  في �ملناطق �لساحلية عا=+ ما يؤ=b mلى 
Pbها� �منو �لطحالب �لضا�+ � bلى Pيا=+ �قعة � عد= �ملناطق 
� عدمية �ألكسجني (� �لتي تسمى باملناطق �مليتة)، L قليلة
 [�P�� bضافة لهذ�، فيمكن للنيتر�جني L] يزيد من كم �أل

�] في طبقة P��أل�ضي � L] يسهم في تدمير�أل
� ما يتبعه من  vتغير �ملنا lبالتالي يحد ��لستر�توسفير 

تد�عيا� بيئية � صحية.
تغير�� غير متوقعة � سريعة

L] �لتغير�� �لتى حتدl لألنظمة �لبيئية تزيد من bحتمالية 
 yألمر�� �حد�l  “مفاجآ� “ فى �ملستقبل مثال أل�بئة 
� bنقر�y �ألنو�M �لعناصر. � كما L ،+لفيضانا� �ملدمر��

*كرنا سالفا فا] �لصيد �جلائر J=L �لى �نهيا� مصائد هامة 
مثل �ألتالنتك كو= بالقرR من سو�حل نيوفا�ندالند 

(شكل ١٣). � هذ� �ملثا7 يصو� نقطة �نقالR لنظا! �حمليط 

شكل (١٢)  
لنيتر�جني 
لتفاعلي على 
أل�� حسب 
النشطة 
لبشرية
�� معظم �لنيتر	جني �لتفاعلي �لناجت عن �النسا� يأتي من تصنيع �لنيتر	جني للسما% �لصناعي 

	 �الستخد�ما� �لصناعية. �لنيتر	جني �لتفاعلي يظهر �يضا كناجت �ضافي من حر3 �لوقو% 
 
�حلفر< 	 بعض �حملاصيل 	�الشجا� �ملثبتة للنيترجني في بعض �لبيئا� �لز��عية. �� مد< �ملعد

�لطبيعي لتثبيت �لنيتر	جني �لبكتير< مني للمقا�نة. LلنشاK �لبشر< حاليا ينتج نيترجني 
تفاعلي بكمبا� مقابلة ملا تفرQ �لعمليا� �لبيئية �لطبيعية علي �لقا��� (ملحوظة: تقدير 

٢٠٥٠ مشمو
 في �لد��سة �ألصلية 	 ليس في تقر�ير �لتقييم �لبيئي لاللفية)

 ����

 ���

 ���

 ���

 ���

 ���

 ���

 �
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�لنيتر	جني �ملتفاعل على �أل�Y نتيجة �لنشاطا� �لبشرية 

 ����  ���� ����  ���� ��	�  ��
�

تيرجر
* من 
لنيتر�جني في 
لسنة

سما= � �ستخد�ما� 
 صناعية 

 mخا7 بشر=�
بالكامل 

 mقو= �حفو��

نيتر�جني في �نظمة 
بيئية ��Pعية 

مجا7 تثبيت �لنيتر�جني 
�لبكتيرm �ال�ضي (عد�  

�النظمة �لز��عية �لبيئية)  

مساهمة بشرية 
متوقعة  

 على 
ألعما3
لتد
عيا1 
لعامة للتغير فى 
لنظم 
لبيئية
� تو�جه �ألعما7 بشكل متز�يد حتكما� �لو�ئح حكومية �ضغوطا~ من 

�ملستهلكني (من �لنشاطني من �ملساهمني، ��تمع �ملدنى، �ملستهلكني) 
كلما كانت �لتحديا� خلدما� �ألنظمة �لبيئية �لهامة Lكثر �ضوحا~.

� تسعى �لشركا� �لر�ئد+ مليز+ Lخذ تلك �لقضايا فى �إلعتبا� مبدئيا~ 
كمحا�لة لبنا% �لسمعة �تشكيل فر5 �ألعما7 ��لسو� مستقبليا~.

� تتبنى شركا� �لتأمني bجتاها~ جديد�~ لتحديد �ملعدال� �لتى تعكس Lخطا� 
تدهو� خدما� �لنظم �لبيئية.

�هناE حاجة لتقنيا� جديد+ إلستخال5 �bستخد�! �b=��+ خدما� �لنظم 
�لبيئية.

� على �ألعماL 7] تظهر bستجابا� متكاملة لهذj �لتحديا� – مع �ألخذ فى 
�ألعتبا� bستقالليتها �ميز+ توظيف bستر�تيجيا� مرنة مثل حترير �لتجا�+.
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شكل (١٣) �نهيا& مخز�" سمك �لبكال� �الطلنطي على ساحل نيوفا�ندالند عا� ١٩٩٢ 
�جبر هذ� �النهيا� على �غال* �ملصايد بعد �عو�% 

من �الستغال
 �لغير مقنن. حتي �	�خر �خلمسينا� 
كا� �ستهال@ �ملصايد علي يد �ساطيل مهاجر= 

 Bخر �خلمسينا� بد�	صيد من �لشاطئ. بد�ية بآ 	
نزL �لقاK مبر�كب خاصة من �ملناطق �ألعمق مما 

 Nكبير= مع �نخفا =QياR حاصل �لصيد =Qلزيا SQB
حاQ في �لكتلة �حليوية �لو�قعة في �السفل. مت 
�التفا* Q	ليا في بد�ية �لسبعينا� علي حتديد 

 =Q	حصص ثم �عال� كند� عن منطقة صيد محد
عا% ١٩٧٧. فشل نظا% �حلصص �لد	لية في 	قف 

�لهبوb. �نها� �aز	� �لي نسب منخفضة جد� 
في �	خر �لثمانينا� 	 �	�ئل �لتسعينا� 	 مت حظر 
�لصيد �لتجا�g في يونية ١٩٩٢. مت تقدمي مصايد 
 
صغير= على �لشاطئ عا% ١٩٩٨ 	 لكن �ملعد

كا� منخفضا 	 مت �غال* �ملصايد الجل غير مسمى 
عا% ٢٠٠٣.

٠٠٠ ٥٠٠ 

٠٠٠ ٩٠٠ 

٠٠٠ ٨٠٠ 

٠٠٠ ٦٠٠ 

٠٠٠ ١٠٠ 

٠٠٠ ٢٠٠ 

٠٠٠ ٣٠٠ 

٠ 

٠٠٠ ٤٠٠ 

٠٠٠ ٧٠٠ 

١٨٥٠  ١٨٦٠  ١٨٧٠  ١٨٨٠  ١٨٩٠  ١٩٠٠  ١٩١٠  ١٩٢٠  ١٩٣٠  ١٩٤٠  ١٩٥٠  ١٩٦٠  ١٩٧٠  ١٩٨٠  ١٩٩٠  ٢٠٠٠ 

١٩٩٢ 

بالطن �لسمك   مو�قع 
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تد�عيا= �لتغير �لفجائى فى �لنظم �لبيئية على �ألعما1

�   5ستر�تيجيا1 �لبيئة البد -, تكو, مرنة فى مو�جهة �لشكو!.
�     تو�جه �ألعماF مضاعفا1 سلبية عندما تصبح �لصال1 بني -حد�< �ليو� 9=ما� �لغد �9ضحة 9 صريحة 
Jفى توضيح 9كشف تلك �لصال1 فى -9قا1 مبكر Jلتطوير عمليا1 من شأنها �ملساعد Fألعما� Tحتتا  �

� بد-1 صناعة �لتأمني فى -, تعكس �لشكو! �لبيئية �9إلحتمالية لألسباW �لتقريبية فى تقيمها 9تغطيتها �حلصرية.

9 �لناجت عن ضغط �لصيد �جلائر . �9لقد�J على �لتنبؤ مبثل 
 c=يؤ cللغاية ، �ألمر �لذ J=9لتغير�1 �لفجائية  محد� fهذ

 Fحتديا1 غير متوقعة تو�جه قطاعا1  �ألعما Fلى قبو�
�لتى تتعامل مع تلك �لنظم .

�خلدما1 �لفطرية فى مقابل �خلدما1 �لز��عية
تتحوF قطاعا1 �إلقتصا= عامليا من �العتما= على خدما1 

�لبيئة �لتى تقدمها �لطبيعة “�لفطرية” �لى �العتما= 
 m9؛ ثلثا �ملعر pفمثال ،q�على �خلدما1 �لتى تعرضها �ملز�

 q�من �ألخشاW 9 �ألسما! فى �السو�r قا=� من �ملز�
.9لكن تلك �ملز��q تلقى مجموعة من �ألثا� �9لهمو� على 
�لبيئة . فمثال مز��q سمك �لساملو, �آلكل لللحو� تأتى 

بصيد من �لبحا� �ملفتوحة لتغذية تلك �ملز��q.. 9 هنا نو�جه 
مشكلة نفاt �ألسما! “�لفطرية” �لطليقة. فال بد من 

�ألخذ فى �ألعتبا� -نه كلما �v=1 مز��q �ألسما! uكلة 
�للحو� -نها تؤثر tلك على 5ستنفاt �لعشائر �لفطرية من 

�ألسما!. فال بد مز��q �ألسما! �ملستد�مة -, تقلل من 
�لتلو< �لكيميائى �9ألمر�m  9نعوF على 9عى 9 �هتما� 

تد�عيا= تغيير �لنظم �لبيئية على �ألعما1
�  �لشركا1�t 1 �ألعماF �جلديدJ �9ملتز�يدJ بشكل 

سريع تقع حتت ضغط مو�جهة �لتبعا1 �لبيئية 
ألنشطتها.

�  �ألعماF عبر سالسل �لتو�يد 9قنو�1 �لتسويق 
�خلاصة بهذf �ألعماF �جلديدJ فى حاجة أل, تكو, على 

9عى باإلعتبا��1 �لبيئية �9ألثا� على �لنظم �لبيئية 
�9لتهديد�1 �9لفرz �لناجتة.
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شكل (١٤)  هيكل �لسينا	يوها�

 عاملي

 مسا��� ، تنمية �قصا�ية
 � سلع عامة

 �لتعا�� �لد�لي
 مؤسسا� ��لية

  �لتنسيق
  �لد�لي

� مؤسسا� � سياسا
 مرتبطة عامليا

 تكنولوجيا� خضر�#
 �قتصا�يا� بيئية

 حديقة
 �لتكنولوجيا

 �قليمي
� مؤسسا� � سياسا

 مرتيطة بالكا�

 ���+� �قليمية
 مؤسسا� محلية

 �المن �لقومي

 �لنظا" �ملستمد
 ���+� مدمجة، تكيف محلي من �لقو$

 � تعلم

 منظومة متكيفة

� سياسا
 بيئية

 	, فعل
� سياسا

 بيئية
 مبا,-$

�ملستهلك بهذ> �ملو�ضيع حيث يشكل 7لك ضغطا على 
 ��7 �صناA �لز+�عا� �لسمكية ��لتى ستشجع �لشركا

�لسياسا� � �ملما+سا� �ألكثر تو�فقا مع �لبيئة.

تغير �لرغبا�  فى �لنظم �لبيئية
كلما ��L ثر�# �Mتمعا�  كلما ��L تأثيرها على �لنظم 

�لبيئية � ����L �لطلب على تنوA خدماتها – � فى �لغالب 
 Oملزيد من �للحو� Pفا� تلك �لزيا�� تكو� فى طلب �ستهال

.Oيا�� �لسفر � �الستجماL �T

سينا	يوها� �لتقييم
 �لقد طو+ �لتقييم �أللفى مجموعة من �لسينا+يوها

الكتشاX �لعالقا� بني خدما� �لبيئة �+فاهة �إلنسا�، 
 ��7لك من Tجل مساعد� صناA �لقر�+ على فهم تد�عيا
هذ> �إلجتاها� فى خدما� �لنظم �لبيئة �لسابق 7كرها. 
�يجر[ �ستخد�O هذ> �لسينا+يوها� في قطاA �ألعما] 

باعتبا+ها ���T تخطيط، �T كأ��� الستكشاX �لنتائج 
�ملنطقية للخيا+�� �bتلفة. �a �لسينا+يوها� تقا+� ما بني 

مختلف �لبد�ئل �ملتعلقة بصنع �لقر�+�� �خلاصة بالبيئة 
�كذلك �لتطو+ �القتصا�[، كما ميكن �الستدال] منها 

على عو�قب تلك �الختيا+�� ��لبد�ئل.
�يختلف نظاO �لتقييم �أللفي عن �ملما+سا� �لعاملية 

 ��لتي كانت تستخدO قبله من حيث Tنه يركز على خدما
�لنظم �لبيئية �Tثر تلك �لنظم على �Mتمع �على +فاهية 

�إلنسا� . �تبدT فعاليا� �لسينا+يوها� من عا٢٠٠٠O �متتد 
aلى ٢٠٥٠ � بنيت هذ> �لسينا+يوها� على بعدين 

Tساسيني: �لبعد �أل�] هو تباين مآ] �Mتمع �لعاملي 
 mسلوT (�إلقليمية مقابل �لعوملة)، ��لبعد �لثاني هو تباين

تد�عيا� تغير �لطلب �ملستمر على �ألعما1
� �لصناعا� -�� �حلاجة *لى حماية �إلضافا� �لز��عية على 

سبيل �ملثا
 	�لتى تقو. على 2سا0 �لنظر/ �لتقليدية للنظا. 
�لبيئى 	ما يوفر?، �مبا يتم 2>�لتها لدعم *ستخد�ما� 	2	لويا� 

.A2خر
�فر� 2خرA لألعما
 يتم تنميتها بناE على �لتغير فى قيمة 

	حاجة �Iتمعا�.
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�لسيطر� على �لنظم �لبيئية �خدماتها ��ضع 
�لسياسا& �لتي حتكم �لتعامل معها (!سلو� حتسبي 

مقابل !سلو�  تفاعلي) (شكل ١٤) .
�5غم !8 جميع �لسينا5يوها& تبد! من �لوضع �لر�هن 1ال 

!نها ال  متثل “�لعمل بالصو�5 �ملعتا=�” كما !نها ال تضفي 
على !سلو� بعينه صفة �ألفضل !� �ألسو! ، �لكنها على 

�لعكس من Lلك تعرK من �خليا�5& ما ميكن تبنيه �كذلك 
ما يفضل �لتخلص منه من مما5سا& . من �ملمكن !8 يوجد 

1شتر�S ما بني عد= من �لسياسا& �لتى تنتج مخرجا& 
سيئة !� جيد� تختلف عن !T من �لسينا5يوها& �أل5بع. 

 Tعموما فا8 جميع �لسينا5يوها& تعطى !�لوية قصو�
إلنتاY �ملزيد من �خلدما& �لتموينية على حسا� باقى 

�خلدما& . فمثال ميكن �لتضحية بد��5 �لتربة في مقابل 
aيا=� �ملعر�K من �لغذ�_ � �لكسا_ � �ألخشا� . مثل هذ[ 
�خليا�5& تضحي بخدما& �لنظم �لبيئية �ملستقبلية في 

مقابل �ملزيد من �خلدما& �ليوc. �توضح �لسينا5يوها& 
�أل5بعة �نه لكل �ملو�aين – توجد فرe لدمج �لوسائل 

�ألكثر متيز� لتحقيق �لفائد� �ملتكاملة. 
على سبيل �ملثاi ؛ �إلجر�_�& �ملتخذ� للحفاg على فصائل 
�ألسماS �لبحرية مثل �حملميا& �لبحرية ، قد !=& 1لى �a=يا= 
مقا�مة �لشعا� �ملرجانية للضغوk  �لناشئة عن تناقص 

بعض �ألنو�m �ألخرT باإلضافة 1لى مقا�متها للضغط 
�لناشئ عن تز�يد �لعناصر �لغذ�ئية بامليا[.

ميكنا �ستعا�5 بعض �لنو�حي من �لسينا5يوها& �pتلفة 
�=مجها سويا ، �في Lلك �لكثير من �ملميز�& . �من !مثلة 

Lلك !8 جتميع مميز�& �لتكنولوجيا �خلضر�_ (�حلديقة 
�لتقنية) مع �ألسو�t �لعا=لة (�لسيمفونية �لعاملية) مع 

�إل=��5 �ملرنة للنظاc �لبيئي �لتي تشجع �إلبد�m �حمللي 
(�ملو�aييك �ملتكيف) يؤ=u 1لى 1صالحا& في خدما& �لنظم 

�لبيئية  �يرتفع مبستوT 5فاهية �إلنسا8 1لى =5جة �بعد 
بكثير مما لو �تبعت 1حدT �لسينا5يوها&  بعينها.

�الحتماال& �ملستقبلية :
� يتز�يد �لطلب على �خلدما& �لتموينية كالغذ�_ 

��لكسا_ ��لوقو=  ��ملا_ .
� تبقى مشكلة �ألمن �لغذ�ئي قائمة للعديد من 

�لشعو� ، �لن يتم �لقضا_ على !مر�K سو_ �لتغذية في 
�ألطفاi بحلوi عاc ٢٠٥٠ �Lلك بالرغم من �a=يا= 

�إلمد�=�& �لغذ�ئية ( في �لسينا5يوها& �أل5بعة ) ��a=يا= 
�لتنوm �لغذ�ئي في �لبال= �لفقير�.

5مصا=5  �مليا[ �لعذبة سو� تتعرK لتغير�& كبير� 
�معقد� يصاحبها تغير�& جغر�فية كبير� ، مما سو� يؤثر 

على �لر�ية �ملستقبلية مما تقدمه من خدما&.
�لتغير �ملناخي سو� يؤ=u 1لى �ختال� منط �ملطر، فبينما 

يز=�= �ملطر في �كثر من  نصف �لكر� �أل5ضية  مأمنا 
لبعض ��تمعا& ��ألنظمة �لبيئية �ملزيد من �مليا[ ، تتو�لى 
 ، Tعديد� من �لعالم ، �من ناحية �خر mلفيضانا& في بقا�

فا8 �لتغير �ملناخي سو� يتسبب !يضا في تناقص �ملطر 
في !ماكن !خرT من �لعالم قد تشمل �ملناطق �جلافة 
�ملكتظة بالسكا8 مثل �لشرt �أل�سط �جنو� !��5با 

�سينجم عن Lلك ند�5 �ملا_ �حلوi �جلفا�. 

� بينما يتر�جع �لسحب على �مليا[ (�ستهالS �ملا_) في 
معظم  ��تمعا& �لصناعية يتوقع حد�� �a=يا= مطر= في 

كل من �ستهالS �مليا[ �حجم ميا[ �لصر� في !فريقيا 
�بعض �ملناطق �لنامية �ألخرT . مما يزيد مشكلة �مليا[ 

هناS تعقيد� .
� تدهو5 مصا=5 �مليا[ �لعذبة �ما تقدمه من خدما& – 

كاملو�ئل �ملائية  �1نتاY �ألسماS �توفير �مليا[ �لالaمة 
للمساكن ��لصناعة  ��لز�5عة �Lلك في �لبال= �لنامية . 

�في ظل �لسينا5يوها& �L& �إلجر�_�& �لتفاعلية جتا[ 
 �L1 ملشاكل �لبيئية فا8 هذ� �لتدهو5 سيكو8 عنيفا ، !ما�

ما �تخذ& �إلجر�_�& �لتحسبية فا8 �ملشكلة سو� تصبح 
!قل ضر��� �لكنها ال �aلت هامة.

� يشكل �لطلب �ملتز�يد على �ألسماS �منتجاتها 
خطر� بالغا على �ملصائد �لبرية �قد يؤ=u 1لى تدهو5 بعيد 

 m5على �ملصائد �إلقليمية �لن تستطيع �ملز� Tملد�
�لسمكية �لتخفيف من هذ� �لضغط ما =�مت تعتمد 

على �ألسماS �لبحرية كطعاc  لألسماS �لتي يتم 
�ستز�5عها .

� يتوقع !8 تغير �ستخد�c �أل�5ضي سو� يكو8 محركا 
!ساسيا للتغير�& في خدما& �لنظم �لبيئية �ملتوقعة 

حتى عاc ٢٠٥٠ .  �هذ� �لتغير سو� يحد� على �ألخص 
 uفي �ملناطق �جلافة ��ملناطق منخفضة �لدخل ، �ألمر �لذ

سيؤ=u 1لى �نخفاK �خلدما& �لتموينية �خلاصة بهذ[ 
�ملناطق (تشمل �ملصا=5 �لو�5ثية، 1نتاY �ألخشا� ، مو�ئل 

�ألحيا_  ��لنباتا& �لبرية) .
� �ألخطا5 تهد= �أل�5ضي �جلافة �خدماتها على عد� 
مستويا& ، تتر��� بني �لتغير �ملناخي �لعاملي 1لى تغير 

مما5سا& �لرعي �حمللية . على سبيل �ملثاi : يتوقع �لتز�يد  
�لسريع في سحب �مليا[ في �ملناطق �لتحت صحر��ية في  

1فريقيا لكي تلبي حاجاتها للنما_ ��لتقدc ، مما يؤ=u 1لى 
�الa=يا= �لسريع في تدفق ميا[ �لصر�  غير �ملعاجلة 1لى 

�ألنها5 �مو�5= �مليا[ �لعذبة (في ظل بعض �لسينا5يوها&) 
�ألمر �لذu يضع �لصحة �لعامة ��لنظم  �لبيئية �ملائية 
في خطر حقيقي . فضال عن !8 توسيع �لرقعة �لز�5عية 

�aيا=� كثافتها في هذ[ �ملنطقة سيؤ=u 1لى فقد �لنظم 
�لبيئيــة �لطبيعية �كذلك 1لى حد�� حد !على من 

�لتلو� في �مليا[ �لسطحية ��جلوفية . 81 �لنمو �لسكاني 
�ملستمر �ما  يصاحبه من حتسني �أل�ضاm �القتصا=ية في 

�لعقو= �لقا=مة سو� يشكل ضغطا 1ضافيا على �ملو�5= 
�أل5ضية �سيحمل في طياته مخاطر تصحر �أل�5ضي في 

�ملناطق �جلافة . 
� جتفيف �حتويل �أل�5ضي �لرطبة يحمل في طياته �ثا5 
سلبية تنعكس في صو�5 عدc قد�5 �لنظم �لبيئية على 
توفير �مليا[ �لنظيفة  بشكل كافي . �هذ� �لتوقع عاc في 

كل �لسينا5يوها& 
� تعتبر �ألنظمة �لبيئية �أل5ضية كحوK صر� لثاني 

!كسيد �لكربو8 ، حيث يتم �لتخلص من ١٫٢ (±٠٫٩) جيجا 
طن من �لكربو8 في �لسنة . �هي بذلك تساهم في 

عملية تنظيم �ملنا� ، �لكن  مستقبل هذ[ �خلدمة غير 
مضمو8، حيث !8 تناقص حجم �لغابا& يهد= بتقليل 

كفا_� حوK صر� �لكربو8. �لكن باستطاعة �إلجر�_�& 
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P olar 

  منخفض
 متوسط

 عالي

 عالي جد�  

تأثير �لد��فع على �لتنو� �حليو� 
 على مد$ �لقر" �ملاضي 

 �الجتا% �حلالي

 تأثير متناقص

 تأثير مستمر

 تاثير متز�يد
�ملصد;: تقييم �لنظا7 �لبيئي لأللفية   طفر�1 0يا/. في �لتأثير  

 تلوE �ستهالB مبالغ �نو�� /خيلة تغير �ملنا< تغير �لبيئة
 نيتر�جني)
 (فوسفو;

 غابا1

 �;�ضي جافة

 ميا% /�خلية

 سو�حل

 بحا;

 جز;

Nجبا 

Oصحر� 

 حشائش �ستو�ئية
 �سافانا

 بحر متوسط

 حشائش قا;ية

 �ستو�ئية

 حا;.

 با;/.

شكل (١٥)  	ملؤثر	� 	لرئيسية للتغير في 	لتنو� 	حليويي  نظم 	لبيئة
يبني لو� �خلانة مدE تأثير كل مؤثر على �لتنو= �حليوA في كل نو= من �لنظم �لبيئية خال
 �لفتر- من ٥٠-٧٠ عا5. �لتأثير �لعالي يعني �نه خال
 �لقر� �ملاضي �ثر بشد- على هذ( �لبيئة خال
 �لقر� �ملاضي 
على �لتنو= في هذ( �لبيئة، �لتاثير �ملنخفض يعني �� كا� له تأثير بسيط على �لتنو= �حليحوA في �لبيئة. تشير �ألسهم �جتا( تأثير �ملؤثر ، �ألفقي ميثل �متد�K ملعد
 �لتاثير �حلالي بينما �لسهم �لرIسية 	 
�ملائلة تشير �جتا( متز�يد فمثال في نظا5 عانى من تأثير عنيف من مؤثر معني خال
 �لقر� �ملاضي مثل تاثير �النو�= �ملقدمة �لدخيلة على بيئة �جلز� يبني �لسهم �لفقي �� هذ� �لتاثير سوT يستمر �لشكا 

ميثل تاثير�� عاملية قد تختلف عما يحد^ في منطقة معينة 	 مبني على ���[ �خلبر�[ 	 نتائج تقرير تقييم �اللفية للنظم �لبيئية من مجموعة �الحو�
 	 �الجتاها�.
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�لتحسبية �لبيئية �� حتافظ على حجم حو	 �لكربو� 
�حتى  �كبير� �,لك عن طريق �ملبا#%" بإعا#" بنا� �لغابا

4نشا� غابا� جديد".
 من �ملتوقع  حملركا� �لتغير �ملباشر" �� تظل على حالتها 
�لر�هنة �� �� تز#�# خالA �لعقو# �لقليلة �لقا#مة (شكل 

�تشتمل محركا� �لتغير �ملباشر" على : تغيير �ملو�ئل  .(١٥
 Lتلو�، تغيير �لطقس ، �ألنو�R �لغاQية ،  �الستغالA �جلائر 

�لغذ�� .  
�تستعر	 �لسينا%يوها� كيفية �ملفاضلة بني �لغذ�� 

 Zبحد يفو] �حتيا ���ملا� ، بإضافة �ألسمد" ��[صبا
�حملاصيل مما يؤ#` 4لى تسر_ هذ^ �[صبا� 4لى ميا^ 

��لى �ألنظمة  ��منها 4لى �مليا^ �لعذبة � �ملصبا dلصر�
�لبيئية �لساحلية �هذ� بد�%^  يؤ#` 4لى �ختالA  حا# 

 eهذ^ �ألنظمة �لبيئية (من �لطعا ��تناقص في خدما
��لترفيه ��مليا^ �لعذبة ��لتنوR �حليو`) �لتي متدنا بها 

 eلى جانب ,لك ، فا�  �ستخد����ألنظمة �لبيئية  �ملائية. 
�ملا� لر` �لز%�عا� ينقص كمية �ملا� �لتي نحتاجه 
لالستخد�ما� �ألخرn مثل �الستخد�e �لسكني، 

 nعلى �ألنظمة �لبيئية �ألخر �لإلبقا ���لصناعي �
�خدماتها.

 Aمن خال �هناq بعض �لوسائل لتحسني هذ^ �ملقياضا
 dمثل �ليا ���لتقنيا �بعض �لتحسينا� على �آلال

 ��لتغطية ��لتجا%" بالنسبة للعناصر �لغذ�ئية.  �إلبد�عا
�لتقنية �هندسة �لنظم �لبيئية، مقر�نة باحلو�فز 

 n#إلقتصا#ية لتسهل من 4متصاصها. من �ملمكن �� تؤ�
4لى �لبيئة بكفا�". �لكن �لتقنيا� من �ملمكن �� حتلف 

مشاكل بيئة لتوفير �حلصوA على خدما� �لنظم �جلديد" 
�فى بعض �ألحيا� تؤثر �ألختآلال� �لثابتة خلدما� �لنظم 

.xكبير من �لنا Rلبيئية على قطا�
تغيير 	لبيئة 	لسياسية

توجد �لعديد من �الختيا%�� للحفاy على �� لتحسني 
خدما� �لنظم �لبيئية �ملتخصصة عن طريق  خفض 

 ��ملفاضال� �لسلبية �� لتقدمي حلوA متكاملة مع خدما
�لكن هناq �لعديد من �لعقبا� �لتي  ،nنظم بيئية �خر

تعو] تنفيذها بالكامل. �4 �جلهو# �لسابقة إلبطا� �� تغير 
تدهو% �لنظم �لبيئية قد نتج عنه مز�يا ��ضحة ، �لكن 

هذ^ �لتحسينا� لم تكن بصفة عامة لتسير مبعدA ثابت 
�,لك مع تز�يد  �لضغط ��لطلب عليها، �لذلك فإنه كن 

�� تتطو% �لبد�ئل فقط  لبعض خدما� �لنظم �لبيئية 
�جد –  ����ليس كلها . �عموما فا� �لبديل – حتى 

فتكلفته عامة تكو� باهظة. �قد قاe �لتقييم �أللفي 
باختبا% �لعديد من  �خليا%�� لتحسني خدما� �لنظم 
�لبيئية ، كما تعامل مع بعض محركا� �لتغيير مثل 

�ختالd �ملنا� �Qيا#" حمل �لعناصر �ملغذية . �4 �لعديد من 
هذ^ �الختيا%�� تعتبر ��عد" 4,� ما مت تنفيذها ، �ستضيف 

�لعديد من �ملز�يا لكل من �لنظم  �%فاهية �إلنسا�. 
ميكن لهذ^ �الختيا%�� �� تصبح جز�� من محيط 

�لسياسة �ملستقبلية حيث تأخذ هذ^ �ألعماA فعاليتها . 
� �لتأثير �ملتميز �, ��فيما يأتي سوd نستعر	 �الختيا%�

على مستقبل �ألعماA بعد تصنيفها مبدئيا.
� تز�يد �ستخد�e �الستجابا� �ملتكاملة للتعامل مع 

تدهو% �لنظم �لبيئية عبر عد# من �لنظم في نفس 
  ��لوقت، �,لك يتطلب #مج عد# من �لسياسا

��الستر�تيجيا� �لتي �شترq في تطويرها ممثلو �حلكومة، 
 �����تمع �ملدني ��لقطاR �خلا�، �يتضمن ,لك Qيا#" �لتعا

بني �التفاقا� �لبيئية �ملتعد#" �جلو�نب.
 �� تكامل �هد�d 4#�%" �لنظم �لبيئية #�خل  قطاعا

�#�خل نطا] مخطط تنمو` �شمل، مثاA على ,لك  nخر�
متطلبا� �لقر�	 �لبنكية. 

%تز�يد �لشفافية  ��لثقة من جانب �حلكومة �كذلك 
�%^ في �لقر�%�� �ملؤثر" على �لنظم #��لقطاR �خلا� 

�لبيئية �يشمل ,لك مشا%كة �كبر من �ألطر�d �ملعنية 
 .(nصحا_ �حلصص �لكبر�)

� حتسني قد%" �إلنسا� ��ملؤسسا� على تقييم تو�بع 
�ضع �تغيير �لنظم �لبيئية ��ثا%ها على %فاهية �إلنسا� ، 

 .�خطط �لعمل على �ساx هذ^ �لتقييما
��ملعرفة   �� �ستخد�e كل �لصو% �ملتاحة من �ملعلوما

للتقييم ��تخا, �لقر�%. �يشمل  ,لك �ملعرفة �ملتد��لة 
�كذلك معرفة �هل �ملما%سة ��خلبر".

�توفير �لتعليم فيما يتماشى مع  �� حتسني �التصاال
�إل#�%" �ملستد�مة ��ستخد�e �لنظم �لبيئية �خدماتها 

بطريقة مستد�مة.
�  تأهيل �لفئا� �لتي تعتمد بشكل خا� على 

خدما� �لنظم �لبيئية �يشمل ,لك �لنسا� ��لسكا� 
�ألصليني ��لشبا_.

تد	عيا� 	لسينا�يوها� على 	ألعما�
 
�  البد �2 تكو� �لفر� 	فير0 فيما يخص �ألعما
 �ملنو+ بها تلبية حاجة �لد	
�لنامية من �لغذ�= ، �لكسا=، �ملا= �لعذ9 	خاصة �ألعما
 �لتى من �ملمكن �2 

حتسن 	تبنى �ملقد�0 عليه تد	ير �خلدما� بطريقة مستد�مة.
�  سوH تنمو �لتحديا� بالنسبة لألعما
 �لتى تقوF على 2ساD من �لصناعا� 
�ملز	0J ملنتجا� �ألسماK 	�لتقنيا� 	�ألJ	�� �لتى حتسن من Iستد�مة �لبيئة 

من مصايد 	مز��N سمكية 	�لتى البد من تقييمها.
�  حماية �ملناطق �لرطبة سوH تصبح ��Q 2همية Iجتماعية كبرO البد �2 

تضعها �ألعما
 فى �لتخطيط.
�  تثبيت ثانى 2كسيد �لكربو� من خال
 �ألنظمة �لبيئية �أل�ضية (�لبرية) البد 

 0JعاI	حماية �لغابا�، �ملا= �لتشجير 
�2  يكو� Q	 قيمة عالية تتحقق من خال
`��عة �لغابا�.

تد	عيا� 	لتنا�ال� على 	ألعما�
 aمليا� Fستخد�I	لغذ�=، �حلمل �لغذ�ئى� eنتاI لتقنيا� �لتى تعظم� �
فى �لز��عة البد �2 تنتج Iنتاجاg قيماg طاملا يؤخذ فى �إلعتبا� �لعناية 

.0Jية غير مقصوQحتمالية لعو�قب مؤ� O2 ملالئمة لتقليل�
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٤. كيف يؤثر تقييم �أللفية فى �حلد �أل&نى

هذ� �جلز� نتائج عملية �لتقييم لأللفية يستخد� 
للتعريف بكيفية تغير�� �لنظا� 

�لبيئى 4 تأثيرهاعلى �ملكاسب فى مجا( �ألعما( بشكل 
مباشر 4غير مباشر. => �إلهتما� �:تمعى بالفقد �لالحق 

 Aمة ألBيحد من �حلرية �لال <F لبيئية ميكن� �باخلدما
نشاP 4كذلك على سمعة هذ� �لعمل F4صالته. FيضاJ يؤثر 

 Qفى هذ� �إلستثما SاطرU� ملا( 4تقدير� VFQ على قيمة
 �4يؤثر FيضاJ �لفقد فى �خلدما� �لبيئية فى �ملدخال

�لالBمة لهذ� �إلستثماQ 4فى تكاليف عمليا� مما يؤAY =لى 
Qفع �لتكلفة. 4عموماJ فإنه طاملا هنا_ FY^ لوجوY حلو( 

 �لهذc �ملشاكل 4مع �لتغير �لذA يحدb فى 4Fلويا
 dفر Yما يستمر 4جو Jئما�Y فإنه ،��ملستهلك لهذc �خلدما

عمل بيئية على �سس تقنية حديثة.
تصريح �لعمل

يعتمد �لتصريح بالعمل ألA نشاP جتاAQ على مدA ما 
يحققه من �لتوقعا� �ملرجوS من جميع �جلها� Fصحا^ 

�ملصلحة كا:تمعا� �4ملنظمني للعمل �4ملستثمرين 
�4ملوظفني �4:تمع بصفة عامة. => �لضغط �ملستمر على 

 cمن هذ Sملرجو� ��خلدما� �لبيئية سيغير �لتوقعا
 4 ��لتكوينا�  �لهامة. �4لفشل فى حتقيق هذc �لتوقعا

�نعد�� �لشفافية فى =SQ�Y �لنظا� �لبيئى، 4=نضما� 
 ،SاطرU� 4ضع نظم ،Qلقر�� oصحا^ �ملصلحة فى =تخاF

 �� �لضغوP على �ملستثمر 4ضم مجموعا�Q4=عتبا
�لعمل �ألهلى، كل هذc �ألطر�p تؤثر فى قدAF SQ  عمل 

سو�� كا> مصنع 4F شركة فى تسير �لعمل بطريقة 
ناجحة. 4 من �ألمثلة �لتى تتعرr فيها طلبا� تصاQيح  

  ��لعمل لبعض �ملماQسا� لتحديا� تشمل مماQسا
�لبيوتكنولوجيا �حليوية �لز�Qعية  4 مجا( صيد سمك 

�لتونة.
 �4F4ضحت �لتجربة FيضاF J> عدY صغير من �لشركا

�لر�ئدS سوp تو�جه هذU� cاطر على �لعمل بطريقة 
 �حتسبية من Fجل �حملافظة على حرية �حلصو( على مميز�
بالنسبة ألقر�نهم فى مجا( �لسبق فى حتقيق تغيير ما. 

كثير من �لشركا� �ملتعدSY �جلنسيا� شجعت على 
�إللتز�� بإستخد�� �لتقنية �لصديقة للبيئة o4لك من 

خال( �ألشتر�_ فى�تفاقية �ملبا�AY �لعاملية  �ملعلنة من 
 �قبل باألمم �ملتحدS فى سنة ١٩٩٩ 4كذلك تبنى سياسا

 �� مسئولية بيئية 4=جتماعية، 4تقدمي �إلحتياطا�o
�لالBمة للمسائل �لبيئية. 4يظهر �لقطاz �خلاd بصفة 

عامة �لنية �لصاYقة فى �ملساهمة فى صو> �لبيئة 
كإستجابة لرغبا� صاحبى V4{Q �ألمو�(، �ملستهلكني، 
4كذلك �لنظم �حلكومية. 4تعد شركا� كثيرS بالفعل 

خطط عمل فى هذ� �لشأ> مثل صو> �لتنوz �لبيئى.
�لتجا�يةصو�� �لشركة -  سمعتها ���اطر� بعالماتها 

فى =طاQ متغير�� �لسو| �4لعمل، سمعة AF منشأS تكو> 
مصدQ للثقة لدA عمالئها، موظفيها، مستثمريها 

4موYQيها 4على �:تمع 4بهذc �لطريقة فإ> �ألسم �ألصلى 
لهذc �ملنشأS 4بالتالى سمعتها هى �لتى متيزها فى سو| 
مزYحم 4منتجا� كثيرS متنوعة. 4 �ملؤشر �مللموV لقيمة 

�لسمعة ميكن �> يتو�جد فى �ألسو�| �ملشاQكة، 
�ألسعا�Qملنافسة ملنتجا� مشابهة 4F �ألسعاQ / �ملكاسب 

�لعالية �ملتعدSY للشركا�  �لتى تعمل فى نفس �:ا(. 
�4لسمعة �لطيبة �لقائمة على خبرF Sكفأ �ملوظفني 

 Q�4لشركا� 4بذلك تقد� فرصة للوصو( ألفضل �ألفكا
�لبنا�S. 4بذلك تصبح �لسمعة �لطيبة هى حجر 4�Bية ها�  

ألA شركة يجب حمايته �4لعمل على حتسينه.
 Yلك 4جوo جل �لوصو( لسمعة طيبة، يستخد�F 4من
�لثقة �4لتى تتحقق من �لتو�صل بحرية F4مانة �4لوفا� 

باأل��Y �ملطلو^ 4تكتسب كذلك �لثقة 4تبنى �لسمعة 
 _�Qلطيبة من عامل حتمل �ملسئولية 4سرعة �ستد�

�ألخطا�. 4قد Fسا�� كثير من �لشركا� لسمعتها حيث 
لم تتعامل بهذc �لطريقة 4يشير تقييم �أللفية =لى 

�الستخد�� �ملتصاعد لطرp ثالث مستقل لتصحيح 
independent third-party verification of per- ��Yأل�

formance)) كطريقة لدعم �ملصد�قية �4لثقة �4لسمعة 
 ��حلسنة. هذ� �الجتاc باإلضافة =لى �لتغير فى 4Fلويا

�ملستهلك فى �ستخد�� منتجا� فى =طاQ �لقبو( 
�4ملسئولية �لبيئية �4الجتماعية، AYF =لى BياSY �لطلب على 

سياسة �حلصو( على ترخيص. هذc �خلطط تتوفر فى 
 �مجاال� �لطاقة – �لغابا� – �لتجاSQ – �ألغذية 4شركا

�لسياحة. 4ما �B( �لتوسع فى �ستخد�ماتها قائم.
حسا^ �لتكلفة لرVF �ملا( U�4اطرS �ملتوقعة للمستثمر

 �لكى يتحقق  ألA لعمل يريد F> يتو��� مع معطيا
 ��Qلى 4ضع =ستثما= JحياناF تقييم �أللفية فإنه يحتا�

قصيرS �ألجل من Fجل Qفع �لقيوY عن �لعمل فى �ملستقبل 
4جتنب �لزياSY فى �لتكلفة على �ملدA �لبعيد. 4F4( عقبة 

 VFلنظر فى �لسياسة �لد�خلية لر� SYلتها هو =عا�B= يجب
ما( �لشركة. �لتطبيق �ملتشدY فى عملية �ملر�جعة 
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�نشا� سياسا� خاصة بإ���� �ملو��� تأخذ في �العتبا�  �
�لقيمة "�ألهمية �ملتز�يد� �لتي يضفيها �ألفر�� "�!تمع 

�لى خدما� �لنظم �لبيئية مثل مو��� �ملا� "�لترفيه 
"�خلدما� �لثقافية ، "يتضمن ;لك �شر�8 �لقيم غير 

�لتسويقية في عملية صنع �لقر��.
� �لتوسع في �ستخد�E �ال�"�� �القتصا�ية "Bليا� 

�لسوK في معلجة �ملسائل �خلاصة باخلدما� �لبيئية   - 
 Lلد� ،Mلكربو� Kجديد� مثل سو Kشامال خلق �سو�

للحصوS على �خلدما� �لبيئية مثل �ملياR مقايضة تقليل 
 Rليا� للمستهلك لتغيير �ختيا�V مبيز�� ، توفيلر Xلتلو�

مثل �لرسوE " �لضر�ئب- مما يحوS �لتوكيد من توفير 
خدما� بيئية جديد� �لي حتسني �خلدما� �لقائمة " �فع 

�نتاجيتها " ^يا�� فعاليتها مع �لستغنا� عن �لتجا�� 
�لضا�� بالبيئة.

�  �لغا� �جلها� �لتي تستغل �لبيئة بال نظاE (مثل 
 aجلها� �لز��عية �لتي تستهلك �ال��ضي ، " تقلل �لفر�

في �لبال� �لنامية " تبشر بزيا�� �ستخد�E �السمد� 
 Rلصناعية " مبيد�� �آلفا�)  " حيثما ميكن حتويل هذ�

�جلها� لتدفع خلدما� �لبيئة �لغير قابلة للتسويق.
�  تبني تكنولوجيا� جديد� مع مر�عا� ���سة �ثا�ها 

بعناية.
�  �لغا� �جلها� �لتي تستغل �لبيئة بال نظاE (مثل 

 aجلها� �لز��عية �لتي تستهلك �ال��ضي ، " تقلل �لفر�
في �لبال� �لنامية " تبشر بزيا�� �ستخد�E �السمد� 

 Rلصناعية " مبيد�� �آلفا�)  " حيثما ميكن حتويل هذ�
�جلها� لتدفع خلدما� �لبيئة �لغير قابلة للتسويق.

� �عم �ستخد�E �لتكنولوجيا�  �لز��عية �لتي تزيد 
�حملاصيل بد"M "ضع �عبا� علي �خلدما� �لبيئية " 

�ستخد�E �ملبيد��.
� �نقاa سرعة �"��M �السمد�   �لصناعية.

.iلتغيير  في �ملنا� Sمعد aنقا� �
� �الستثما� في ترميم �خلدما� �لبيئية 

 �M �العماS �لتي تكوM ��ئد� في تكنولوجيا� جديد� " 
 Lلتغير�� سو� Rسترتيجيا� �لكامل بحثا عن هذ�

تكتسب حد� كيبر� للمنافسة عندما توضع �لقو�نني " 
�للو�ئح �جلديد� قيد �لتنفيذ.”من يتحرj 8"ال” من 

�لشركا� من �ملمكن لها �M تشكل هذR �لسياسا�  
لببيئة بطريقة تسهل حل " تساعد على �فع حتديا�  

 mلتغير�� �لبيئية " تخلق جومن �ملنافسة يرفع مستو�
�جلميع.
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كلفة ��� 
ملا� � مخاطر 
ملستثمر 
ملتوقعة
يصيب هذ� �إلستثما��� بضعف. �غم لك فإ� معطيا� 
 �تقييم �أللفية تشير !لى )همية سرعة �لتصر$ #�لتى !

ما مت جتاهلها فإنها بذلك تعر3 مستقبل بعض 
�لعمليا� للخطر # من غير �حلكمة !ستخد�: �لطر9 

�ملعتاHI خلفض �لتكاليف )ثناD قر���� تخفيض �)B �ملا@.  
.#عند حتليل �خلفض فى �لتدفق �لنقدJ بالطر9 �لتقليدية 

بالنسبة للقيمة �لكلية للمشر#O #�لتى تظهر نتيجة 
خلطو�� �ستر�تيجية خاطئة )# نتيجة لتأثير�� قوية على 

�لسمعة، يشير لك !لى عائد مرضى. #�لنجاU فى 
�ملستقبل ألJ عمل يكو� مشر#طاY بتنمية �لطاقة 

�لتكنولوجية #�ملؤسسية مسبقاY حتى تقل �ملؤثر�� 
�لضا�H على �لبيئة #�إلعتماI على �خلدما� �لبيئية. 

#فيما عد� �ملفاجئا� �لضا�H # �لغير محسوبة  فاألمر 
يتسا#J بالنسبة للمستثمرين #)صحا` �_#B �ألمو�@ 

فهم يكرهو� لك #لذلك ينصرفو� بعيد�Y  عن �لقطاعا� 
 Hاطرb� خل �لقطاعا� �لتى ال حتسب�I ملؤسسا�� #

#!مكاناتها بطريقة محسوبة #مفهومة #جلذ` �)B �ملا@ 
البد لهذ� �ملؤسسا� )� ترفع معدال� �لتمويل  �خلاصة 

بها. #حسابا� �ملستثمرين �IئماY ما تعكس �ألشياD �لغير 
محسوبة #�لتى تظهر نتيجة تكاليف كامنة تتعلق بأمو� 

خا�جية )# بقيوI �لتنظيم فى �ملستقبل على �ملنتجا� 
 �Iلوصو@ !لى �ملصا� Iكذلك قيو# iعمليا� �إلنتا#

�لطبيعية )# )ماكن تو�فرها.  #)صبح )صحا` �ألعما@ على 
��Iية مبدJ تأثير �لسمعة على �ألعما@ �لتى تو�جه هذ� 

�bاطر #عد: �ملصد�قية #مدJ تأثيرها على قيمة �)B �ملا@، 
#باملثل على )قساn بو�لس �لتأمني.

!� نسبة مجموO �ألسو�9 �ملالية �� معايير �قتصاIية # 
�لتى تد�� بتعامال�  �� مسئولية �جتماعية )صبحت فى 

qياHI )ما �لشركا� �� �إلH��I �ملالية �لر�ئدH #�ملؤسسا� 
�الستثما�ية  فإنه )صبح من �لسائد تقيم �bاطرH لهذ� 

 H��I! لك�ملؤسسا� فى نطا9 #�سع من �العتبا��� مبا فى 
�لتنوO �لبيئى #�خلدما� �ألخرJ للنظم �لبيئة. #هذ� 

 rيعكس �لتغير فى �لتشريع �حلكومي للشركا�، #�لذ
يحتاi لوضوU فى �bاطر �لغير مالية.  #مثا@ لك عمليا� 
�ملسوU �خلاصة باbاطر على �لتنوO �حليوJ من �لقطاعا� 

�لصناعية �لهامة �لذJ مت نشر� سنة ٢٠٠٤ بو�سطة 
 Insight) يسس لألصو@ �ملالية� H��I! # الستثما� �لثاقب�
Investment and Isis Asset Management)   #هما 

!��Iتا� للنقد مقرهما لند�.
# )#ضح تقرير�� حديثا� صد�� حتت �عاية �ملصد� �ملالى 

 Iللبيئة  #مت توثيقهم بو�سطة عد Hلبرنامج �ألمم �ملتحد
 Dكبير من مؤسسا� �ملا@، !لى )� هنا� حاجة !لى #سطا

#!����I للنقد #محللني حلسا` �لتحكما� # �لتهديد�� 
للشركا� فى تقييمهم. !� �حلاجة ملمولني ��ئدين لعمل 

مسح للمخاطر �الجتماعية #�لبيئية للمشر#عا� مت 
 (Equator principles) الستو�ئية� �Iالنتبا� لها فى �ملبا�

�لصاH�I فى ٢٠٠٣ #هى عبا�H عن مجموعة من �لقو�عد 
�إل��Iية #�لتى تتبناها ٢٧ مؤسسة مالية خاصة لتقييم # 

!b� H��Iاطر �لبيئية #�الجتماعية للمشر#عا� �ملالية 
�خلاصة بهم. #�غم )نها هذ� �لقو�عد غير ملزمة حتى �آل� 
فأ� �لشركا� �لتى ال متتلك �لقد�H على �كتشا$ # تقييم 

# !b�  H��Iاطر ملشر#عاتهم # �لتى تنجم من توقعا� 
��تمع باإلضافة !لى �لضغوn �ألخرJ ستجد )� �لتمويل 

يزI�I صعوبة #ترتفع تكاليفه.

خلا� �

حلصو� على 
ملو

تعتمد �لصناعة مباشرH على خدما� �لنظا: �لبيئى 
كمصد� )ساسى لعمليا� �لصناعة مثل �مليا� – 

�ألخشا` – �ألليا$ – مصا�I �لطاقة – �ملو�I �لو��ثية 
#كذلك �لغذ�D #سيستمر !ستهال� �خلدما� �ملقدمة من 

�لنظا: �لبيئى حتى #هى حالياY غير مستد�مة فى كثير 
من �ألحيا� حتى مع �إلنخفا3 للنظر فى معد@ �لنمو 

�لسكانى فى منتصف �لقر�. مثا@ لك �لطلب على 
�لغذ�D سيزI�I بنسبة ٧٠-٨٠٪ فى �لسينا�يوها� �أل�بعة 

لتقييم �أللفية. #مع qياHI �لضغط على خدما� �لبيئة 
فإ� �لوصو@ ملصا�Iها !ما يصبح صعباY )# تصبح حماية 

هذ� �خلدما� مكلفة. #غيرمثا@ لذلك هو �ملاD �لعذ` فإ� 
�حلصو@ على ماD نظيف #توفير� )صبح مسألة تغير فى 

منهج �لعمل فى �لقطاO �خلا� فى �لد#@ �لصناعية 
#�لد#@ �لنامية . #لك فى �لقر� �لو�حد #�لعشرين. #مع 

 Dستخد�: �لتقنية �حلديثة فى صناعا� مثل �لغذ�!
#�لز��عة (#!ستخد�: �لشبه موصال� �لتى حتتاi لكمية 

كبيرH من �مليا� إلنتاi �لشر�ئح) ستصبح �مليا� عامل مؤثر 
فى !تخا �لقر�� بشأ� هذ� �لصناعا�، )ين تقو: #كيف 

تقو: #مع من؟
 Iباإلضافة !لى )� كثير من �ألعما@ تعتمد على مو��

�لطبيعة �ملستخرجة من مناطق فى بيئا� حساسة، (عن 
طريق �لتعدين – قطع )شجا� �لغابا� – �ملز��O �لسمكية 
– صناعا� �لغاq #�لزيو�)، #يتعا�3 لك مع �ملستخدمني 

�آلخرين خلدما� هذ� �لبيئا� �ملتأثرH. #سيستمرهذ� �لتأثير 
بهذ� �لطريقة ليؤثرعلى مدJ حصو@ )صحا` هذ� 

 Jمة لهم. #فى �لوقت �لذqخلا: �لال� Iألعما@ على �ملو��
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شكل (٢)    تلخيص للموقف �حلالي � �لتجا� �ملستقبلي لصناعا� �لتنقيب �حليو�
مصا�� فو	ئد  فو	ئد  	الجتا� 	ملتوقع  	النغما� 	حلالي  	لصناعة 

�	لتنو� 	حليو جتا�ية  	جتماعية  في  في 	عما#   
�	لتنقيب 	حليو  �	لتنقيب 	حليو  

P,A,M  +++ صحة بشرية,  يد/�, .يا�-  مييل للد/�	0  	لصيدلة / 	لد/	4 
عمالة متوقعة    

P,A,M غالبا  +++ صحة بشرية,  .يا�-  عالي  	لنباتا8 
عمالة    

P,A,M  +++ صحة بشرية  .يا�-  عالي  	لتجميل /  	لعناية  
/ �خا4 	نساني  	لشخصية 	لطبيعية     

M غالبا  ++ صحة بيئية  .يا�-  متغير   �	لتنظيف 	حليو
   

P,A,M  +++  ,Cطعا .يا�-  عالي  حماية 	حملاصيل 
صحة بيئية    �/ 	لتحكم 	حليو

   
,P,A  ++ مختلفة  متغير,  متغير   �	لتقليد 	حليو

متز	يد ؟   
P,A,M  + صحة بيئية  .يا�-  متغير  	لر	قبة 	حليوية 

   
P  +++ �خا4 	نساني  ثابت  منخفض   Qحلبو	صناعة 

Cطعا 	لز�	عة 	لصغير-   
   

P,A,M  ++ صحة بيئية  .يا�-  متوسط   �	لترميم 	حليو
   

	ملفتاY:  +++ =بليو0 �/ال�، ++ = مليو0 �/ال� ، + = مربح /لكن بكميا8 متنوعة 
P= نباتاA ,8 = حيو	ناM ,8= مخلوقا8 مجهرية

مصا�� فو	ئد  فو	ئد  	الجتا� 	ملتوقع  فو	ئد 	النغما� 	حلالي  	الجتا� 	ملتوقع  	لصناعة
�	لتنو� 	حليو جتا�ية  	جتماعية  في  في 	عما#  جتا�ية   في 

�	لتنقيب 	حليو  �	لتنقيب 	حليو  

P,A,M غالبا  +++  , +++ صحة بشرية .يا�- عالي 	لنباتا8 
عمالة

يaنظر فيه _لى 	لتدهو� 	لبيئى على \0 سبب للنز	� بني 
	إلهتماما8 	لبيئية 	لعامة /	ألهد	c 	خلاصة لقطا� 

	ألعما# /من  	حملتمل 	0 هناh خالفا8 \خرf ستظهر فى 
 Cإلهتما	ألعما#. /مع _.�يا� 	ملستقبل فى مجا# 	

بالسياحة فى مجا# 	ألعما#، بحيث \صبحت هى \هم 
عامل _قتصا�f فى 	لد/# 	لنامية، فإ0 	لغابا8 	لوطنية، 

	لشعاQ 	ملرجانية /مو	� طبيعية \خرf، ستصبح �كائز 
.mخلا	للعمل 

_0 	لتنو� فى 	لكائنا8 	حلية حتى مستوf 	جلينا8 يعد 
	ملو�� 	ألساسي لإلمكانيا8 	حليوية (جد/# ٢). فى حني \0 

	لبيئا8 	لغنية باألنو	� مثل 	ملناطق 	الستو	ئية، من 
	ملتوقع لها \0 تنتج 	لكثير من 	ملو	� 	لد/	ئية /	لطبية 

/	ملو	� 	ألخرf 	ملستخدمة فى هذ	 	vا# على 	ملدf 	لبعيد، 
\نتجت 	إلمكانيا8 	حليوية 	لعديد من 	ملو	� من بيئا8 

متنوعة كثير- مبا فى yلك 	لغابا8 	الستو	ئية، مناطق 
	حلشائش، 	أل�	ضى 	جلافة /شبه 	جلافة، بيئا8 	مليا� 	لعذبة، 

	جلبا# /	ملناطق 	لقطبية، /كذلك 	حمليطا8 	لد	فئة 
/	لبا��-. يتطلب حتسني 	لعائد من 	ملنتجا8 	لز�	عية عن 

طريق تنمية 	لنباتا8 /تكييف 	حملاصيل لبيئا8 جديد- 
/متغير- / ظهو� 	جلديد من 	آلفا8 /	ألمر	� _لى صو0 

	لتنو� 	جليني فى 	ألقا�Q 	لبرية لألنو	� 	ملستأنسة 
/كذلك 	لنaسق 	لز�	عية 	ملنتجة.
	لكفا.- �لتشغيلية �تأثيرها

 Cلنظا	لطلب على خدما8 	/ hالستهال	برغم .يا�- 
	لبيئى فى 	لعقو� 	خلمسة 	ألخير- ما .	لت بصفة عامة 

\قل من 	لزيا�- على 	إلنتا� 	حمللى للمو	�. /هذ	 	لتر	جع فى 
 fإلقتصا�	لنمو 	لبيئية برغم 	خلدما8 	 C	ستخد	

	ملستمر، _منا يعكس تغير فى 	لهيكل 	إلقتصا�f /تأثير 
	لتقنيا8 	حلديثة //سائل 	إل�	�- مما \�f _لى .يا�- 	لكفا4- 
فى 	ستخد	C خدما8 	لنظم 	لبيئية /	ستغال# 	لبد	ئل 

	ملتاحة لبعض هذ� 	خلدما8 /بصفة عامة فإنه ميكننا 
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�يا�� كفا�	� 	لتشغيل (مبعنى �خر 	لقيمة لكل  �	لقو! بأ
3حد� �1خا!) للشركا� فى مجا! 	ستخد	) مو	%� 	أل%$، 

3	لطاقة 3مصا�% 	مليا> ستحد: نتيجة تنظيم 	حلصو! 
على خدما� 	لنظا) 	لبيئى 33ضع قو	عد لها. 3بالنسبة 
للمشر3عا� 3	لعمليا� 	لقائمة حالياI 3	لتى ال تستطيع 

 3K تقنية  Lلبيئة ألسبا	) خدما� 	ستخد	خفض 
	قتصا�ية فلن يجد3	 	لتشجيع لالستمر	% فى هذ	 

	الستهالV.3 ستصبح 	ختيا%	� 	إل�	%�  فى 	جتا> 	لرغبا�  
هى 	إلستر	تيجية 	ألكثر جذبا مقا%نتا I بتلك فى 	جتا> 

بد	ئل 	إلمد	�.
Kصبح هناV مجموعة من 	لتقنيا� 	حلديثة 3	ملؤثر� فى 

	ملشر3عا� [	� 	ملستقبل فى مجا! قطاعا� 	لغذ	�، 
	لغابا�، 	لطاقة �13	%� 	^لفا� لقطاعا� 	ألعما! 

	لساعية لألما). باإلضافة 1لى 	� 	لصو� 	لز%	عى 3بعض 
	لتقنيا� فى 	ستخد	) ميا> 	لرb بطرK aكثر كفا�� 

Kصبحت جتذL 	الهتما) فى 	لقا%	� 	لتى تعانى من ند%� 
	مليا>. تعتبر مناهج 	لصو�  كما فى 	لغابا� 	لز%	عية من 

 �%	�13 bحليو	 eلتنو	لتكامل بني قضايا 	ملؤثر� فى 	لوسائل 	
	لز%	عا� 3	لغابا�. كذلك خفض 1نبعاثا� غا�	� 	لصوبا� 

 hسو iملنا	 �	لتى تلعب �3% ها) فى تغير	لزجاجية 3	
يحتاk ملشر3عا� تعمل على 	ستخد	) 3 تطوير �ليا� 

الستهالV 	لطاقة بكفا�� 3فى نفس 	لوقت تعمل على 
تقليل  	لتأثير	� 	لضا%� بالبيئة. �يا�� 	لوعى 	لبيئى 3بر	مج 

	لتعليم للمستهلكني كا� لها �3% ناجح فى توعية 
	ملستهلكني 3	ملستخدمني للمو	%� 	لبيئية Kثنا� 	لشر	� 

لعمل 	ختيا%	� 3	عية مما كا� له 	ألثر فى خفض 	^لفا� 
 LصحاK (ئية. 3كذلك قا	لشر	تهم 	%	لناجتة عن قر	

	ألعما! بإ�خا! بر	مج توعية لتشجيع 3 تعريف مبا�%	� 
خفض 	^لفا� فى 	qتمعا� 	^تلفة.

فر جديد	 للعمل
� ما نتج من �ثا% نتيجة لزيا�� K مثلة كثير� علىK Vهنا

 r1لى بعض فر b�K لبيئى	لنظا) 	لضغط على خدما� 	
	لعمل 3كيف Kنه Kحد: حتو! فى طريقة تقييم 

	ملستهلكني خلدما� 	لبيئة 	^تلفة – 3ما ترتب عليها من 
Kنشطة جديد� لتلبية 	لطلب 	لناجت عن هذ	 	لتغير. 3قد 

فتحت Kسو	a جديد� 3�ليا� جديد� لألسو	a  للمساعد�  
فى خفض تكاليف 	لتو	x) مع 	لقيو� 	لبيئية. خلقت 

Kسو	a خفض 	لرصيد 	لكربونى 	ملتنامية بسرعة 	لعديد 
 ��	�من فر$ 	الستثما% 3	لتجا%� 	ملتميز�. 3فى عا) ٢٠٠٣ 

	لقيمة فى سوa 	لكربو� لتفوa 	! ٣٠٠ مليو� �3ال% 
 �� سوa 	لكربوK �Kمريكي(شكل ١٦). 3يرb بعض 	ملر	قبو

سيشهد �يا�� تصل 1لى ١٠-٤٠ بليو� �3ال% Kمريكي بحلو! 
عا) ٢٠١٠. KيضاI ظهر� Kسو	a جديد� لسلع متنوعة 
	بتد	� من 1عا�� شحن %صيد 	خلز	نا� 	جلوفية، K3%صد� 
	لطاقة 	ملتجد��، تو�يع 	لتحميل من 	مللوثا� بالنسبة 

ملصا�% 	لتلو: 	ملركزية 3غير 	ملركزية K3نشطة تخفيف 	ألثر 
على 	ملناطق 	لرطبة 3	لتنوe 	حليوb 3	ملناطق 	لنهرية 

	لعا�لة.
�يا�� فى 	لبر	مج 	حلكومية  Vهنا �باإلضافة 1لى [لك فإ

	ملشجعة 3 	مل�حفز> 	لتى تدفع مقابل خدما� 	لنظم 
	لبيئية من خال! تعويض شركا� متليك 	أل%$ عن 

مكاسبهم 	لتى 	فتقد3ها نتيجة 	حملافظة على خدما� 
	لنظم 	لبيئية 	ملوجو�� �	خل نطاa حيا�تهم. هذ> 	ملصا�% 
	ملالية ستشكل منابع جديد� لتدفق 	لدخل 3منا[k جديد� 
متاماI لألعما!. تساهم 	لز%	عة 	لعضوية KيضاI %غم �خلها 

 eلتنو	ملنتجة 3 فى 	ألنظمة 	مة 	ستد	ضع فى 	ملتو	
	لز%	عى. 3 قد بدK 	ملستهلكو� من 	لبلد	� 	لغنية فى 

	الجتا> 1لى تفضيل 	ملنتجا� 	لز%	عية 	ملنتجة من خال! 
� هذ> 	ملنتجا� 	لز%	عية Kنتشر K لعضوية حتى	عة 	لز%	

	ستخد	مها مؤخر	I 3تساهم 	لز%	عة 	لعضوية كجز� 
متناميا من 	لنظا) 	لغذ	ئى.

	لطلب 	ملستمر على 	ألغذية 	لبحرية يزيد بطريقة 
شديد�، مما يعطى 	لفرصة للز%	عة 	لسمكية فى 	النتشا% 

هذ	 مع 	لعلم بأ� Kنو	e كثير� من هذ> 	ملز	%e 	لسمكية 
يكو� مصحوبا� بآثا% خطير� [	� Kضر	% للنظا) 	لبيئى مبا 

[لك فقد  	ملو	ئل 	لطبيعية،  متمثلة فى تدهو% حالة 	مليا> 
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٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 
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 .�ملصد�: �لبنك �لد	لي ، �لتقييم �لبيئي لاللفية

 تقدير7

 معر	9
 ��قا> ٢٠٠٤

 تبني �	

 خمسة شهو�
 فقط

شكل(١٦) �لقيمة �لكلية لسو! �لكربو� في �لسنة (باملليو� ��ال�)
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��لتربة، �لقضا� على �حملا� ��ألسما	 �لفطرية 
�مجتمعاتها، (�خا' %نو�� �%مر�# جديد�، ��فتقا� �لتنو� 

�حليو: (مبا فى 7لك �لتنو� �جليني). (0 /يا�� �لوعى �لعا. 
بهذH �ملشكالD ��ضع لو�ئح حكومية حتكمها، سو> 
ينتج عنه تنافس بني %صحاK �ملشر�عاD �لتى تنشأ � 

تطو� طرقاT جديد� للز��عة �لبحرية �منتجاD �ملياH �لعذبة 
بطر[ مستد�مة. �فى بعض �لد�' فإنه يتم �لتخطيط 
لتجمعاD صناعية يكو0 فيها مخلفاD مصنع ما هى 

�ملو�� � �ملو�� �أل�لية لآلخر. فى �ليابا0 على سبيل �ملثا'  مت 
 ��تشجيع (عا�� �لتد�ير على فكر�  (قامة مصانع إلعا

تصنيع �fلفاD تستخد. فيها كافة �لطر[ �لبسيطة 
 Dتستخد. �لتقنيا �، مما خلق بيئة صناعية جديد�ملعقد��

�حلديثة فى هذ� �jا'. 

يعتبر %يضاT �لنشاl �لتجا�k فى مجا' �لسياحة �لبيئية 
مثاالq على تغير �غباD �ملستهلكني جتاH �خلدماD �لتى 

تقدمها �لنظم �لبيئية، �سيلة جذK للمستثمرين 
لالهتما. مبعطياD � خدماD �لبيئة ��ستغاللها كفرصة 
سانحة إلقامة �ملشر�عاD.  � يعد حتدياq للصو0 فى �لقر0 

�لو�حد ��لعشرين �0 يتم �حلفاu على �لبيئة حتى فى 
 Dاالj� ألماكن �لغير �حملمية � �0 يتكامل فى جميع�

�لبحرية ��لز��عية ��حلضرية � بالتالي يفتح مجاالD جديد� 
للعمل. �مثا' 7لك هو �لسياحة �لز��عية ��لتى حتافظ 
على �لنxسق �لثقافية �تضييف لقيمة �سائل �لز��عة 

 Tية. �تسهم %يضا���لصيد �تxعنى باالحتياجاD �القتصا
�لسياحة �لثقافية فى تثقيف �لناy عن %همية �لتنو� 

�لثقافي ����H فى �إلبقا� على �لتنو� �حليو:.
تقنيا� حديثة من �جل فر� جديد�

/يا�� �الستهال	 ��لضغوl على منابع �ملو��� �لطبيعية، 
مثل �أل�#، �ملياH، �ملصايد، �لتنو� �حليو: ��لتأثير �خلطير 

�ملنتظر فى حالة �ملنا} يجعل لد�� �لتقنية �حلديثة %همية 
شديد� �ما يترتب عليها من /يا�� فر{ �لعمل. حيث 

 Dلتى تهد> (لى توفير (حد: معطيا� Dصبحت �ملشر�عا%
�لنظا. �لبيئى %� تقلل من فر{ �ستهالكها D�7 طابع 

مميز بحيث يكو0 ��ئماT �لهد> فى 7لك هو �لبعد عن 
تقنياD تكو0 لها نتائج قصير�، �هذ� يتطلب ���سة ��عية 

آللياD �لنظا. �لبيئى ��خلدماD �لتى يقدمها مع �لعلم 
بأ0 هذH �لتقنياD �جلديد� ال تقد. �حلل �لكافي. حتديث 

�لتكنولوجيا عملية شاقة �مكلفة �هى فى �لنهاية لن 
تعطى (ال بد�ئل لبعض خدماD �لبيئة فقط �ليس 

جميعها �تأثير �لتقنياD �حلديثة يتحد� بطبيعة �حملتو: 
�الجتماعي ��القتصا�k ��لثقافي �لذ: تنمو � تتطو� فيه 

تلك �لتقنياD. �بذلك فإ0 �لتقنياD �لتى تناسب ��لة %� 
 .Tمنطقة حتتا� (لى تعديل %� قد ال تناسب مكا0 �خر نهائيا

�لقد ساهمت �لتكنولوجيا �حلديثة بشد� فى /يا�� (نتا� 
�لغذ�� ��ألليا> من �لنظم �لبيئة �لز��عية. 

�لتنمية ��النتشا� ��لتقييم للتقنياD �لتى قد تزيد من 
(نتا� �لغذ�� لكل �حد� مساحية بطريقة مستد�مة، 

  Dعن %شكا' %خر: من خدما �ممكن (0 تقلل �لضغط بشد
�لنظم �لبيئية �سيكو0 هنا	 �حتيا� للعلو. �لز��عية 

�لتى تدعم مستقبل �لثو�� �لز��عية حتى ميكن مو�جهة 
�الحتياجاD �لعاملية للغذ�� فى �لقر0 �لو�حد ��لعشرين. 

'مليا?” ثقيلة /خفيفة، �ضا>� ='� كفا>� /تقنيا� لتنقية 'لوقو6 محركا� طائر'� منخفضة 'إلنبعاثا�، مو'6 حلو5 للغد تتمثل فى 'لطاقة 'لشمسية، خاليا تقنياتنا، مصانعنا /قد-'� 'لبنى 'لتحتية لتطوير “'لتخيال� 'لبيئية للمستقبل. نحن نركز طاقتنا، 
-جيفر2 1ميلت، �لرئيس 	 �ئيس مجلس *(��) شركة عامة 

للكهربا6.
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قامت �لتكنولوجيا مبعد� سريع لتطوير مو��� 
�مليا� باالجتا� نحو تعظيم خدما� توفير �مليا� 

�لعذبة (توفير مصا�� �مليا�، �لر(، �لطاقة 
�ملائية، �5لنقل، لتفي باحتياجا� �لزيا�. فى 

�لسكا;. 5بالرغم من هذ� فنحن فى حاجة ملد 
5توسيع توفير �مليا� ملناطق =بعد حتى تصل 

Cلى �لسكا; �لذين يعيشو; فى منأ( عن 
مصا�� �مليا� �لعذبة. C; تطوير 5توظيف 
� كفاH. من حيث �لتشغيل �J �تقنيا

.K�5لتكلفة لتحلية �مليا� توفر تلك �لفر
 �للتقليل �لفعلى من Cنبعاثا� �لصوبا

�لزجاجية البد من حلو� تقنية تشمل خليط 
من �لتحو� �لوقو�( (من �لفحم / �لبترC �5لى 

�لغز)، Tيا�. كفاH. مصانع �لطاقة �5لقو(، مصا�� متجد�. 
(كتلة حية، طاقة شمسية، �ياZ، صرX من �ألنها�، طاقة 
مائية هائلة، طاقة حر��ية جوفية 5ما Cلى Jلك) باإلضافة 

Cلى �لطاقة �لنو5ية. هذ� �لشكل سيتكامل مع Cستخد�^ 
�القة بكفاH. فى قطاعا� �لنقل، �لبناH �5لصناعة.

باإلضافة Cلى تقنيا� لتثبيت ثانى =كسيد �لكربو; 5=خر( 
لعملية �لتحصيص قبل 5بعد عملية �الحتر�b �5لتى ميكن 
=; تضيف Cلى �آلليا� �ملطلوبة ملو�جهة �لتحديا� �لعائلة 

 Xلزجاجية فى �لغال� �� �لصوبا�Tغا �لتثبيت تركيز�
�جلو(. فى حني تو�جد هذ� �لتقنيا� فإنها فى حاجة Cلى 

�لتطوير يجعلها مالئمة من �لناحية �لبيئية �5القتصا�ية. 
تتو�جد بالفعل بعض �لتقنيا� للتقليل من �الستخد�^ 

�لز�ئد للمخصبا� بتكلفة معقولة على سبيل �ملثا�. 
تقنيا� �لدقة �لز��عية تساعد على �لتحكم فى �ستخد�^ 

�mصبا� فى �حلقو� من خال� تكامل =نظمة للرصد 
5=نظمة حساسة 5معرفة بيئية ملستويا� �حلقل. 5بالرغم 
من هذ� فهناn حاجة آلليا� سياسية ���C5ية قبل تطبيق 

هذ� �لوسائل على نطاb عاملي إلبطاH معد� �لزيا�. فى 
حتميل �لعناصر �لغذ�ئية.


لتاليـــة �

تخا� 
خلطو
هذ� �لتقرير يفحص �ستنتاجا� 5تد�عيا� �لتقييم �أللفى 

بالنسبة لقطاp �ألعما� بشكل عا^. 5لكن لالستفا�. 
من هذ� �ألفكا� مستقبالr، على �ألعما� =; حتد� ما يعنيه 

�لتغير فى �لنظم �لبيئية لشركاتها �ليو^ 5فى �ملستقبل. 
�لقائمة �آلتية من �ألسئلة من �ملمكن =; تساعد على 

�لبدH فى عملية �لتقييم:
تعريف خدما� �لنظم �لبيئيـــة

� على uv نظا^ بيئى تعتمد خدما� 5بضائع �لعمل 
بصفة مباشر. =5 غير مباشر ؟ 5آلu مد(؟

� uv نظا^ بيئى يوفر هذ� �خلدما�؟ 5=ين ؟  
� uv خدما� للنظم �لبيئية يعتمد عليها �ملو��5;، 

�لشركاH �5ملستهلكو;؟
�هل �لعمليا� �لتى تقو^ بها �ألعما� لها تأثير على 

خدما� �لنظم �لبيئية 5على uv مجموعا� =خر( تعتمد؟ 
5كيف؟ =ين؟

��حلاجة Cلى �ملعلوما

� هل مت تقييم Cعتما�نا على �لنظم �لبيئية، هل هذ� 
�إلحتياجا� مستد�مة 5ما هى �لبد�ئل �حملتملة؟

� هل لدينا معلوما� كافية حو� �حلالة �حلالية 
�5ملتوقعة خلدما� �لنظم �لبيئية خال� �إلطا� �لزمنى 

�خلاK بالعمل؟
� هل مت تقييم uv �حتمالية لتغير غير خطى فى 
خدما� �لنظم �لبيئية �لتى يعتمد عليها �لعمل =5 

�ملو��5; للعمل؟
� هل توجد uv بر�مج =5 خطط للتقليل من �آلثا� على 

 ��لنظم �لبيئية �5ملساهمة فى صيانة 5حتسني خدما
�لنظم �لبيئية؟

� هل يتو�جد �لتنوp �لكافى من �خلبر�H �لالTمني إل���. 
هذ� �لقضايا؟

بيئة �إل���. (=5 �لتشغيل)
� هل من �حملتمل =; تتغير �لسياسة كأستجابة للتغير 

فى خدما� �لنظم �لبيئية؟
� هل يهتم �ملستهلكو;، �ملوظفو;، �ملستثمر5;، 

�ملساهمو; 5=صحا| �ألسهم �لكبير. فى �لعمل 
بالتغير�� فى �لنظم �لبيئية �5�5 �لعمل �لذ( يرتبطو; به 

فى هذ� �لتغير��؟
� كيف ميكن =; تؤثر Cهتماماتهم فى �لعمل؟

� ما هو �� فعل �5�5 �ملنافسني؟
Cستر�تيجيا� (خطط)

� هل هناn فرK جديد. للعمل؟
� ما هى �خلطو�� قصير. 5متوسطة �ملد( �لتى البد =; 

تتخذ ملو�جهة �لتغير�� فى خدما� �لنظم �لبيئية؟ هل 
هناn مجموعا� معينة البد من �ملشا�كة معها؟

� كيف ميكن =; ي~تخذ �جتاها متكامالr ملو�جهة هذ� 
�لتغير�� فى �لنظم �لبيئية؟

� كيف ميكن =; يتم �صد 5تقييم كفاH. �خلطو�� �لتى 
مت �تخاJها؟

 Hلتى يجب =; تعلن لبنا� Hأل��� ��ما هى مؤشر�
�لشفافية �5لثقة 5للمساعد. فى �فع �لعو�ئق  عن 

�ملنافسة؟
� ما هى مخاطر �لتر�خى على �لعمل بحرية �5حلفا� 

على �لسمعة؟
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 ملحـــق
موقع �لتقييم �أللفى للنظم 

�لبيئيةعلى شبكة �ملعلوما� 
�لد�ليــة

موقع �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية www.MAWeb.org. يوفر معلوما� 
*ضافية عن �لتقييم �أللفى، تعليما� لتحميل !� طلب �لتقا�ير ��تلفة 
للتقييم �أللفى ��لتز�6 بهذ2 �لبلو�1 عن �ألعما0 ��لصناعة. �ملوقع !يضا+ 

يتضمن ملحق خا> بهذ2 �لبلو�1. هذ� �مللحق يحتو9 على مختصر�� قصير1 
تاC فى مجاال� �لصناعة منظو�هم حو0 تد�عيا�  Dفيها عد6 من �لك Fيقد

�لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية. فيما يخص �لصناعة هذ2 �لر9G يقصد بها 
توفير !مثلة مبنية على !ساJ من مجاال� مختلفة للتحديا� �لتى ��جهتها 

نتائج �مخرجا� �لتقييم �أللفى باإلضافة *لى توسيع �ألسو�N �لتى تنمو 
�تتطو� فى مو�جهة �لتغير�� �لبيئية �حلا6ثة �ما يصاحبها من تشريعا�.

كتاC هذ2 �لتفاعال� للمجاال� ��تلفة للتقييم �لبيئى يشكلوY !فر�6 على 
6��ية بالتقدF �حلا6\ فى مو�جهة قضايا خدما� �لنظم �لبيئية فى قطاعا� 

من مجاالتهم. فى �لغالب فى شركة ��حد1 !� مجموعة من �لشركا� �لر�ئد1. 
حتليل كل مثا0 ليس مقصو�6+ به !Y يشكل متثيال+ لوضع �!�6_ كل قطا^ 

بالكامل، �لكن ليوفر �أل6لة على �لتغير �إليجابي فى �hاال� �لتى مت تغطيتها 
فى هذ2 �لتحليال�، � �لتى متت فى خا�k نطاN عملية �ملر�جعة ��j �لكفا_1 

للتقييم �أللفى للنظم �لبيئية. �بالتالي فهي ليست مقبولة كنتائج 
تابها. Dك _��n� جها� نظر�لكنها �لعملية �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية 

�نحن ندعو �آلخرين �Y يضيفو� خبر�تهم �منظو�هم للموقع على �لشبكة. 
� نأمل !يضا فى !Y نصبح مصد� �6ئم ��كيز1 للحو�� ��لتعليم حو0 كيفية 

�ستخد�F قطاعي �ألعما0 ��لصناعة ��عتما6هم على نتائج � مخرجا� 
�لتقييم �أللفي للنظم �لبيئية.

�إلسهاما� �أل�لية لهذ� �مللحق كانت من جانب كل من !ند�� بنتي، كريستى 
�يفير�،  k��يبى، جوY �يرماY، جميس جريفث، جلن بريكت، �6يفيد �يتشا�J6، جو

ستيف بيرسى، �!عضا_ �لر�بطة �لد�لية للصناعا� �لبتر�لية لصوY �لبيئة 
 (IPIECA).


لتقييم 
أللفى للنظم 
لبيئيـــة �
�
�صد
(Technical Volumes (available from Island Press
Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assess-
ment
 Current State and Trends: Findings of the Condition and Trends
 Working
Group, Volume 1   
Scenarios: Findings of the Scenarios Working Group, Volume 2
 Policy Responses: Findings of the Responses Working Group,
Volume 3
Multiscale Assessments: Findings of the Sub-global Assess-
 ments Working
Group, Volume 4   
Our Human Planet: Summary for Decision-makers

(Synthesis Reports (available at MAweb.org
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis
Ecosystems and Human Well-being: Desertification Synthesis
Ecosystems and Human Well-being: Human Health Synthesis
Ecosystems and Human Well-being: Wetlands Synthesis
Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Chal-
 lenges
for Business and Industry   



سكرتا�ية �ملنظما	 �لد�عمــة
 ينسق برنامج �ألمم �ملتحد# للبيئة مع سكرتا�ية �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية � عد�من �ملعاهد �

�ملؤسسا. �ملشا�كة �آلتية
منظمة �ألمم �ملتحد# للغذ�4 ��لز��عة، 1يطاليا

معهد �لنمو �إلقتصا�9، �لهند
(�ملكسيك (حتى 2002 ،  (CIMMYT) �ملركز �لد�لى لتطوير�لذ�# ��لقمح

معهد ميريديا. �لواليا. �ملتحد#
(هولند� (حتى 2004 (RIVM) �ملعهد �لقومى للصحة �لعامة ��لبيئة

فرنسا  (SCOPE) �للجنة �لعلمية ملشكال. �لبيئة 
�ملركز �لعاملى لرصد �لصوN – برنامج �ألمم �ملتحد# للبيئة، �ململكة �ملتحد# 
.جامعة بريتو�يا جنوU Wفريقيا 

جامعة �يسكونسني – ما�يسوN – �لواليا. �ملتحد#
���لواليا. �ملتحد# ، (WRI) �ملعهد �لد�لى للمو�

�ملركز �لعاملى للصيد ، ماليزيا

 :�خلر�ئط ��ألشكا�
�يريندf، �لنر�يج UNEP/GRID �ميانويل يو�نى �فيليب �يكاسويكز

�# �لشئوN �خلا�جية بالنر�يج ��h� لدعم �لو�فر من� fمن خال fخلر�ئط ��ألشكا� mمت 1تاحة 1نتا 
UNEP/GRIDI fبأيريند.

صو�� �لغال� 
 UNEP.

مر�جع مقترحة
 �لتقييم �أللفى للنظم �لبيئية ، 2005 �لنظم �لبيئية ��فاهية �إلنساN فرq �حتديا. لقطاعى

 .�ألعماf ��لصناعة �ملعهد �لد�لى للمو��� ��شنطن �لعاصمة
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��سا
 باملشا�كة
��بر� ��تسو، كبير 	لعلما�، 

	لبنك 	لد�لى
� ��كر�، مدير معهد 	لد�	سا� 

	ملتقدمة، جامعة 	ألمم 	ملتحد�

ممثلو �لهيئا�
سالفاتو� !�يكو، مدير 

	لبرنامج، قسم علو$ 	أل�# � 
	لبيئة، منظمة 	ألمم 	ملتحد� 

للتربية � 	لثقافة � 	لعلو$ 
(	ليونيسكو) 

بيتر بريدجوتر، 	تفاقية �	مسا� 
لأل�	ضى 	لغدقة

حاما !�با &يالو، 	لسكرتير 
	لتنفيذ< إلتفاقية> 	أل;مم 	ملت:حد�9 

ملكافحة 	لتصحر
عا&+ �لبلتاجى، 	ملدير 	لعا$، 

	ملركز 	لد�لى للبحوB 	لز�	عية 
 ،(	Cيكا�D) جلافة	ملناطق 	فى 

 Bإلستشا�ية للبحو	موعة I	
	لز�	عية 	لد�لية

ماكس فيناليسو، �ئيس 
	للجنة 	ملرجعية 	لعلمية � 

	لفنية، 	تفاقية �	مسا� لأل�	ضى 
	لغدقة

كولني جالبريث، �ئيس 	Iلس 
	لعلمى، 	تفاقية 	ألنو	M 	ملهاجر�
4يريكا ها�مس، 	ملدير 	ملساعد 
لبرنامج 	لتنوM 	حليوN، منظمة 

	ألمم 	ملتحد�
��بر� هيبو�5، 	لسكرتير 
 M	ألنو	تفاقية 	 ،Nلتنفيذ	

	ملهاجر�
!�ال7 كجيرفني، مدير 

مجموعة 	لطاقة � 	لبيئة، 
برنامج 	ألمم 	ملتحد� للتنمية

كريستني ليتنير، 	ملدير 	لعا$ 
	ملساعد، 	لتنمية 	ملستد	مة 
� 	لبيئا� 	لصحية، منظمة 

	لصحة 	لعاملية
!لفريد !�تينج يبو9، �ئيس 

	جلهاQ 	لفرعى 	لعلمى � 	لفنى 
 Mلتنو	تفاقية 	لتكنولوجى، 	 �

	لبيولوجى
كريستيا بريب، �ئيس �ئيس 
	جلهاQ 	لفرعى 	لعلمى � 	لفنى 
 Mلتنو	تفاقية 	لتكنولوجى، 	 �

	لبيولوجى 
ما�يو ��مو>، مدير برنامج 
	لتنوM 	حليوN، �سيلة 	لبيئة 

	لعاملية

توما> ��سو�+، 	ملدير 
	لتنفيذN، 	ملركز 	لد�لى للعلو$

Rكيم ستينير، 	ملدير 	لعا$، 
D (IUCN)حتاC صوS 	لعالم

هالد�� ثو�جيرسو، 	ملنسق 
	لعا$، 	طا� 	تفاقية 	ألمم 	ملتحد� 

  Zملنا	لتغير 
 ،Nلتنفيذ	ملدير 	كال�> توبفير، 

برنامج 	ألمم 	ملتحد� للبيئة
جيف تشيرلى، �ئيس خدمة 

	ملو	�C 	لبيئية �	لطبيعية، قسم 
	لبحث �	إلمتد	C �	لتد�يب، 

منظمة 	ألغذية �	لز�	عة (	لفا�) 
	أل;مم 	ملت:حد�>

�يكا�&� فالينتينى، �ئيس جلنة 
	لعلم � 	لتكنولوجيا، 	تفاقية 
	ألمم 	ملتحد� ملكافحة 	لتصحر

حمد�لله �يد�، 	لسكرتير 
 Mلتنو	تفاقية 	 ،Nلتنفيذ	

	لبيولوجى

�ألعضا
 �خلا�جيو
فيرناند� !مليد�، 	لرئيس 

	لتنفيذN، مجلس 	لعمل 
للتنمية 	ملستد	مة، 	لبر	Qيل

 Mلنو	برنا�&، برنامج  Eفو
	ملنتشر 	لعاملي، جنو` Rفريقيا

 ،��	Q� كيل� ،Fجو�&�نا بلتر�
�Q	�� 	لبيئة �	لتخطيط 	ملكاني، 

سلوفينيا
&ملا� بالسكو، 	ألمني 	لعا$ 

	لسابق، Dتفاقية �	مسا� على 
	أل�	ضى 	لغدقة (	ألهو	�) Dسبانيا
!نتونى بيرجمانز، �ئيس شركة 

فاين فوQC (يونيليفر)، هولند	
4يستر كاماH ��ميريز، 

تكنولوجيا معلوما�، 
كوستا�يكا

!جنيال كر�بر، �ئيس مؤسسة 
كر�بر، ترينيد	C � توباجو

با�ثا &�سجوبتا، Rستاi بكلية 
	لسياسة � 	القتصاC، جامعة 

كامبرD ،lCجنلتر	
جوسى ما�يا فيجو�يس، 

مؤسسة كوستا�يكا للتنمية 
	ملستد	مة، كوستا�يكا

فريد فو�تير، شبكة معلوما� 
 mلبيولوجى للنا	 Mلتنو	

	ألصليوS، كند	
 ،Nلتنفيذ	ملدير 	 ،محمد حسا

RكاCميية 	لعالم 	لثالث للعلو$ 
للد�o 	لنامية، Dيطاليا

جوناثا الK، �ئيس، معهد 
مو	�C 	لعالم، 	لواليا� 	ملتحد� 

	ألمريكية
 ��جنا�� ماتا�، نائب �Qير 	لبيئة، 

كينيا
با�o ما��، Rستاi بقسم 	جلغر	فيا، 

جامعة C	� 	لسال$، تنز	نيا
ها��لد مونى، (مدير سابق)، 

Rستاi، بقسم 	لعلو$ 
 ،Cلبيولوجية، جامعة ستانفو�	

	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
 ما�ينا موتوفيلوفا، كلية 

	جلغر	فيا، معمل منطقة 
موسكو، ��سيا

H.F.بر�سا&، مركز بيئة كير	ال 
 ،Cساستر� ساهيتيا با�يشا

	لهند
 ��لتر �يد، مدير، 	لتقييم 	لبيئى 

لأللفية، ماليزيا � 	لواليا� 
	ملتحد� 	ألمريكية

هينر� شاشت، 	لرئيس 
	لسابق، شركة لوسينت 

للتقنيا�، 	لواليا� 	ملت:حد�
بيتر جو، مدير معهد نانسني، 

	لنر�يج
4سماعيل سر�P �لدين، �ئيس 

مكتبة 	إلسكند�ية
&يفيد سو��كى، مؤسسة 

Cيفيد سو�Qكى، كند	
F.>.سو�ميناثا، �ئيس 

 ،Bلألبحا Sميناثا	مؤسسة سو
	لهند

جو> جاليزيا تونديسى، 
�ئيس 	ملعهد 	لد�لى لعلم 

	لبيئة، 	لبر	Qيل
!كسيل �ينبال&، نائب �ئيس 

شئوS 	لبيئة، سكانسكا، 
	لسويد

�كسو جو�نهو، �Qير 	لعلو$ � 
	لتكنولوجيا، 	لصني

 ،N�	Cإل	ملدير 	محمد يونس، 
بنك جر	مني، بنجالCيش

جلنة �لتقييم 
�لبيئى لأللفية

�لس 
لتقييم 
لبيئي لاللفية
ميثل 
ملجلس 
ملستخدمني للتقييم � 
لنتائج 
ل� مت 
ستنتاجها

ها��لد مونى (مساعد �لرئيس) جامعة 
ستانفو�2، �لواليا� �ملتحد- �ألمريكية

!جنيال كر�بر (مساعد �لرئيس) مؤسسة 
كر	بر، ترينيد�2 	 توباجو

&��يس كابيستر�نو، مركز �لبحو8 
�لد	لية للغابا�، ;ند	نيسيا

ستيفني كا�بينتر، جامعة 
	يسكينسو�-ما2يسو�، �لواليا� �ملتحد- 

�ألمريكية
كانشا شوبر�، معهد �لنمو �إلقتصا2?، 

�لهند
با�ثا &�سجوبتا، جامعة كامبريدC، ;جنلتر�

 Dيا، جنو�شيد حسن، جامعة بريتو�
Eفريقيا

�يك ليمانز، جامعة 	�جنينجن، هولند�
��بير� ما�، جامعة E	كسفو�2، ;جنلتر�
بر�بهو بينجالى، منظمة �ألغذية 	 
�لز��عة (فا	FAO ) �ألمم �ملتحد-، ;يطاليا

كريستيا سامبر، متحف سميثونيا� 
�لقومى للتا�يخ �لطبيعى، �لواليا� �ملتحد- 

�ألمريكية
��بير� شولز، مركز �ألبحا8 �لعلمية 	 

�لصناعية، جنوE Dفريقيا
��بير� ��تسو، �لبنك �لد	لى، �لواليا� 

�ملتحد- �ملريكية (�لرئيس �لسابق)
��كر�، جامعة �ألمم �ملتحد-، �ليابا� (�لرئيس 

�لسابق)
 ،Tها� شيد�جن، �ألكا2ميية �لصينية للعلو�

�لصني

جوسى سا�خا، جامعة �Rتونوما 
	ملكسيكية، 	ملكسيك

 هو�يت، ميستو� 	حملد��C، كند	Z

��لتر �يد، 	لتقييم 	لبيئى لأللفية، 
ماليزيا � 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية

��سا
 �للجنة

مدير �لتقييم �لبيئي لأللفية



�لصناعة  	  
�ألعما لقطاعي  �لتحديا�   	 �لفر�   : �إلنسا�  �فاهية   	 �لبيئية  �لنظم  ٣٤




