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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�
3يريكا ها�مس، 	ملدير 	ملساعد 
لبرنامج 	لتنوM 	حليوN، منظمة 

	ألمم 	ملتحد�
��بر� هيبو�4، 	لسكرتير 
 M	ألنو	تفاقية 	 ،Nلتنفيذ	

	ملهاجر�
��ال6 كجيرفني، مدير 

مجموعة 	لطاقة � 	لبيئة، 
برنامج 	ألمم 	ملتحد� للتنمية

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

	لصحة 	لعاملية
�لفريد ��تينج يبو8، �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  Dفو
	ملنتشر 	لعاملي، جنو` Rفريقيا

 ،��	Q� كيل� ،Eجو�%�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	
3يستر كاماG ��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� الJ، �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

G.E.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
3سماعيل سر�O �لدين، �ئيس 

مكتبة 	إلسكند�ية
%يفيد سو��كى، مؤسسة 

Cيفيد سو�Qكى، كند	
E.;.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��، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

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

%��يس كابيستر�نو، مركز �لبحو' 
�لد$لية للغابا�، ,ند$نيسيا

ستيفني كا�بينتر، جامعة 
$يسكينسو/-ما�يسو/، �لواليا� �ملتحد� 

�ألمريكية
كانشا� شوبر�، معهد �لنمو �إلقتصا�1، 

�لهند
با�ثا %�سجوبتا، جامعة كامبريد8، ,جنلتر�

�شيد حسن، جامعة بريتو�يا، جنو9 
>فريقيا

�يك ليمانز، جامعة $�جنينجن، هولند�
��بير� ما�، جامعة >$كسفو��، ,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 �ألبحا' �لعلمية $ 

�لصناعية، جنو9 >فريقيا
��بير� ��تسو�، �لبنك �لد$لى، �لواليا� 

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

�لسابق)
 ،Mها� شيد�جن، �ألكا�ميية �لصينية للعلو�

�لصني

جوسى سا�خا�، جامعة �Rتونوما 
	ملكسيكية، 	ملكسيك

Y� هو�يت، ميستو� 	حملد��C، كند	

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

��سا	 �للجنة

مدير �لتقييم �لبيئي لأللفية

�مانة منظما� �لدعم] 
ينسق برنامج بيئةT �أل[مم �ملت\حد�] (UNEP) برنامج تقييمT �لنظاM �لبيئي لأللفية، �ملستند 

على �ملؤسسا�T �لتاليةT كشريك: منظمة �ألغذية $�لز��عة �أل[مم �ملت\حد�T، معهد ,يطاليا للنمو 
،�ملركز �لهندh �لد$لي لتحسني �لذ��  (CIMMYT)، �ملكسيك (حتى ٢٠٠٢) معهد  Thإلقتصا��

 Tهولند� (حتى $سط ،(RIVM) مريديا/، �ملعهد �لوطني �ألمريكي للصحة �لعامة $�لبيئة
-٢٠٠٤) �للجنة �لعلمية ملسائلT �لبيئةT (SCOPE)، برنامج بيئةT �أل[مم �ملت\حد�T فرنسا �ملركز 
�لعاملي للمر�قبة $ �حلمايةT ، �جلامعة �لبريطانية بريتو�يا، جامعة جنو9 >فريقيا لويسكونسن 

ما�يسن، �ملعهد �ألمريكى للمو��� �لعاملية (WRI)، مركز $�لدفيش �ألمريكي، ماليزيا

 ��لصو
�لغالt �المامي:

UNEP/ Still Pictures ■

 
�لغالt �خللفي:

  UNEP / Still Pictures ■



تقرير  
لتقييم 
لبيئي لأللفية 
�لر�سا� �ملشا
كو� في بلو
	 �لنتائج 


�يابا� �� 
�نانثا / كوما
شهيد نعيم 

(عضا� فريق بلو
	 �لنتائج 
تاند9 �جا
�9 ، نيفيل 7 . �6 ، هـ . ��فيد كوبر ، ساند
� �يا2 ، ��نبيل  . فيث ، جيو
جينا  ميس ،

 جيفر9 ( . ماكينلي ، ها
�لد ( . موني ، �لفريد ( . ��تنج بيبو� ، هنريك ميجيل بيرير� ، ستيفن بوالسكي ، 

Bيد ، كريستينا� سامبر ، بيتر يوها� شي ، 
�برA سكولس ، فريد
يك شوتيسير ،  .C كريستينا� بريب ، ��لتر

�لبرA فا� يا�
سفيلد 

فريق متابعة �لكتابة 
منسق قا�	 فرP �ملؤلفني لتقييم �أللفية ، قا�	 �ملؤلفني , �ملؤلفو� �ملساهمو� � منسقو� �لتقييم �لفرعيني (حتت 

�لكوكبيو� ) 

�حملر
�� �ملر�جعو� 
خوسيه صا
�فا�  � �ني � �يتي (
�سا� مشا
كو� ) مجلس �حملر
ين �ملر�جعني لتقييم  �اللفية 

�ألحيائي  Wلتنو� لنتائج   	
بلو

�فاهية �إلنسا��لنظم �لبيئية � 
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�حملتويا�
ii �لتمهيد 
iii �ملقدمة 
v   �ليل �لقا�
vi �لرسائل �ألساسية  

١ ملخص ملتخذ� �لقر��  
٢ 	لنتيجة 	أل
لي : تغيير 	لتنو� 	ألحيائي في 	ملاضي 
 	ملستقبل    
٥ 	لنتيجة 	لثانية : 	أل#با! 
 	خلسائر من 	لتنو� 	ألحيائي    
٦ 	لنتيجة 	لثالثة : قيمة  	لتنو� 	ألحيائي    
٨ 	لنتيجة 	لر	بعة : ,سبا* 	لتغير في 	لتنو� 	ألحيائي    
١٠ 	لنتيجة 	خلامسة : 9جر	7	6 صو4 	لتنو� 	ألحيائي 
 تنمية 	الستخد	0 	ملستد	0    
١٤ 	لنتيجة 	لساCسة : ,فاB (	حتماال6 ) تقليل 	لفقد في 	لتنو� 	ألحيائي  بشكل    

١٧ تسا/ال- ,و�ية عن �لتنو' �ألحيائي % �أللفية للنظا! �لبيئي  
١٨ ١. 	لتنو� 	ألحيائي : ما هو , ,ين هو , 
 ملاF	 هو ها0 ؟    
٣٠ ٢. 	لقلق لفقد 	لتنو� 	ألحيائي ، ملاF	 ؟   
٤٢ ٣.ما هي 	لتوجها6 
 	لقوN 	لد	فعة نحو فقد 	لتنو� 	ألحيائي    
٦٠ ٤. ما هو مستقبل 	لتنو� 	ألحيائي (خدما6) 	لنظا0 	لبيئي حتت سينا#يوها6 مقبولة؟    
٦٩ ٥. ما هي خيا#	6 	الستجابة 	لتي تصو4 	لتنو� 	ألحيائي 
 تنمي #فاهية 	إلنسا4 ؟   


 ما بعدها ؟ ماهي ,ثا#Y ألحيائي حتى ٢٠١٠	لتنو� 	لفقد في 	تقليل معد]  BفاY ٦.  ما هي  
٧٧  	تفاقية  	لتنو� 	ألحيائي ؟ 

٨٣ ملحق ? : �إلختصا��- , �الصطالحا- , مصا�� �ألشكا4  
٨٥ ملحق E : قو�ئم تقرير �لتقييم  



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ii

�ملقدمة
لقد �ضع  تقييم �أللفية للنظا� �لبيئي لتقدير عو�قب تغير �لنظا� �لبيئي علي �فاهية �إلنسا� � لوضع �ألسس �لعلمية  

لإلجر�6�7 �لو�جبة لزيا23 �لصو� �ملستد�� � �الستخد�� �ملستد�� للنظم �لبيئية  � �سهاماتها في �فاهية �إلنسا� . يلعب 
�لتنوB  �ألحيائي ���3 حرجا في 3عم (سند) خدما6 �لنظا� �لبيئي . �لقد 3عمت �حلكوما6 تأسيس تقييم �أللفية عبر قر���6 

�تخذ6 بو�سطة �تفاقية �لتنوB �ألحيائي � �التفاقيا6 �لد�لية �ألخرK . فلقد بدI تقييم �أللفية (MA)  في ٢٠٠١ حتت �عاية �ألمم 
�ملتحد2 � محكوما مبجلس يضم �لعديد من IصحاV �ملصلحة � ممثلني عن �ملؤسسا6 �لد�لية � �حلكوما6 � �لسكا� �حملليني � 

�ملنظما6 غير �حلكومية � �ألعماb � ثم تنسيق �لسكرتا�ية بو�سطة برنامج �ألمم �ملتحد2 للبيئة UNEP � لقد Iسهم في 
�لتقييم Iكثر من ١٣٦٠ عاملا من ٩٥ �3لة . 

� يقد� هذ� �لتقرير منوmجاk � متكامال �مبلو��k للنتائج �خلاصة بالتنوB �ألحيائي كما جا67 في تقا�ير أل�بع مجموعا6 عمل في 
تقييم �أللفية (�لظر�p � �لتوجها6 , � �لسينا�يوها6 � �الستجابا6 � �لتقييما6 حتت �لكوكبية ) � قد صمم تقييم �أللفية 

(MA)  منذ �لبد�ية ليفي مبتطلباu 6تفاقية �لتنوB �ألحيائي ضمن مستخدمني tخرين. � لقد �حب مؤمتر �ألطر�p �ملشا�كو� 
بإسهاما6 تقييم �أللفية في �لقيا� بعمل �لتقييم لإلتفاقا6. شجع mلك �ألطر�p علي �ملشا�كة � علي حتديد �ئيس �لهيكل 

 63��I � . (MA) ليمثال في مجلس تقييم �أللفية yملعا�� للمشو�2 �لعلمية � �لفنية � �لتقنية � كذ� �لسكرتير  �لتنفيذ�
 Bلتقييم على هذ� �لتقرير لبلو�2 نتائج �لتنو� bعرضا شامال ملالحظاتها علي فصو CBD ألحيائي� Bتفاقية �لتنو� pطر�I

�ألحيائي Iيضاk . هذ� باإلضافة uلي �نه مت عر~ �ملسو23 قبل �لنهائية لتقرير�لبلو�2 لنتائج �لتنوB �ألحيائي على �للقا7 �لعاشر 
للهيكل �ملعا�� للمشو�2 �لعلمية ��لتقنية ��لفنية (SBSTTA) في فبر�ير  ٢٠٠٥ � مت Iخذ جميع �ملالحظا6 في �العتبا� منذ 

uعد�3 �لتقرير �لنهائي . 
�بنا�7 علي طلب �ملشا�كني سيضح �لهيكل �ملعا�� للمشو�2 �لعلمية � �لفنية � �لتقنية (SBSTTA)  �ملنتجا6 �لنهائية 
لتقييم �أللفية للنظا� �لبيئي Iمامه في لقا�7 �حلاy3 عشر – متضمناk هذ�  تقرير �لبلو�2 لنتائج �لتنوB �ألحيائي – من �جل 

uعد�3 �لتوصيا6 ملؤمتر �ألطر�p �ملشا�كني من حيث ما يترتب على �لنتائج في عمل �ملؤمتر في �ملستقبل . 

( لم  يكن هذ� �لتقرير ممكنا بد��  �اللتز�� غير �لعاy3 ألكثر من ٢٠٠ مؤلف �مر�جع علي نطا� �لعالم � �لذين Iسهمو� 
مبعرفتهم , � �بتكا�يتهم � �قتهم � حماسهم  لتطوير �لتقييم فنحن نعبر عن شكرنا لفريق �لبلو�2 �لذI yعد هذ� �لتقرير �كذ� 

 yلبيئي , منسق مجموعة �ملؤلفني � �ملؤلفني �ملساعديـن � �ملؤلفني �ملشا�كني مجلس محر�� ��لس �لتقييم �أللفي للنظا
�ملر�جعة , �ملر�جعو� �خلبر�7 �لذين ساهمو� في هذ� �لعملية � نرغب Iيضا �� نبدy تقديرنا للدعم �لكرمي  uلي Iظهرته 

مؤسساتهم � معاهدهم � �لذy مكن من مساهمتهم �  نرغب Iيضا في �لتعبير عن شكرنا لألعضا7 �حلاليني � �لسابقني 
�لس تقييم �أللفية � كذلك بدالئهم � كذلك Iعضا7 جلنة �الستطالB � �لتوجيه � طاقم سكرتا�ية �تفاقية �لتنوB �ألحيائي � 

طاقم سكرتا�ية تقييم �أللفية � �ملقيمني � �ملتطوعني إلسهاماتهم في هذ� �لعملية . 
نحن نعبر عن فائق �متنانا للجها6 �ملانحة �لتي �فر6 �لدعم �ملالي �لرئيسي لتقييم �أللفية �: مرفق �لبيئية �لكوكبي , 

مؤسسة �ألمم �ملتحد2 , مؤسسة �3فيد �لوسيل باكا�3 , �لبنك �لد�لي , ��موعة �الستشا�ية �لد�لية لبحو� �لز��عة , برنامج 
 yألمم �ملتحد2 للبيئة , حكومة �لصني , ����2 �لشئو� �خلا�جية حكومة �لنر�يج , �ململكة �لعربية �لسعو3ية , لبرنامج �لسويد�

( www.MAweb.org لقائمة �لكاملة باملساهمني بالدعم �ملالي لتقييم �أللفية متاحة علي �ملوقع� ) ألحيائي� Bلد�لي للتنو�
 �( نحن نأمل �I هذ� �لتقرير سيثبت فائدته لكل �ملهتمني باتفاقية �لتنوB �ألحيائي �بأهد�فها مثل �لصو� � �الستخد�

�ملستد�� للتنوB �ألحيائي � �لقسمة �لعا3لة � �ملتكافئة للخدما6 �لناجتة عن �ستخد�� �ملو��3 �لو ��ثية .

�. ��بر� � . ��طسو�   
�ئيس مشا�� مجلس تقييم �أللفية   

باحث �ئيسي �لبنك �لد�لي

�. *. هـ . '�كر%    
�ئيس مشا�� مجلس تقييم �أللفية

مدير معهد �لد��سا� �ملتعا�لة – جامعة �ألمم 
�ملتحد4

حمد �لله 'يد��    
 �لسكرتير �لتنفيذ%

�تفاقية �لتنو: �ألحيائي
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.� �لهد+ �ألساسي لعملية تقييم �أللفية للنظا$ �لبيئي هو �ضع �ألسا� �لعلمي لإلجر���� �ملطلوبة لزيا	� �لصو� � 
�الستخد�$ �ملستد�$ لنظم �لبيئة � مساهمتها في 3فاهية �إلنسا� 

�أل� Cسا� كل نظا$ بيئي هو تركيبة 	يناميكية  من �لنباتا� � �حليو�نا� � �لكائنا� �لدقيقة فلذلك كا� �لتنو: �ألحيائي هو 
�ملكو� �ألساسي لتقييم �أللفية . 

� يدJ3 هذ� �لتقييم �لتفاعل �ملتبا	H بني �النسا� � �لتنو: �ألحيائي � �لنظم �لبيئية . �C FC تغيير �لظر�+ �إلنسانية يقو	 
سو�� بشكل مباشر �C غير مباشر .لي تغيير في �لتنو: �ألحيائي � تغيير في �لنظم �لبيئية منتهياL بتغيير�� في خدما� 

 LيضاC كما يعي تقييم �أللفية (A نظر شكل� �) لنظم �لبيئية . � لذلك فا� �لتنو: �ألحيائي � �لرفاهية �إلنسانية ال ينفصال��
�� �لعديد من �لعو�مل �ألخرX – �لبعيد� عن �لتأثير بالتنو: �ألحيائي – تؤثر في حالة �إلنسا� � �C �لتنو: �ألحيائي يتأثر بالعديد 

من �لقوF �لطبيعية �لتي ليست على صلة مباشر� باإلنسا�. 

متهيد

نظا� �لبيئة ، نوعية �حليا2 �لبشرية / مسببا� �لتغير شكل (*)  �لهيكل �الفتر�ضى لتقييم �لنظا� �لبيئي لاللفية عن �لتفاعال� بني �لتنو� �حليو� ، خدما� 

�لتغير في �ملؤثر�� �لتؤثر بشكل 
غير مباشر في �لتنو� مثل 

�عية  ��لسكا� � �لتكنولوجيا 
�حليا) (�لربع �العلى �ليمن من 

�لشكل) من �ملمكن �� تؤ,+ �لى 
تغير�� في �ملؤثر�� �لتي تؤثر 

بشكل مباشر على �لتنو� مثل 
�لصيد غير �ملنظم �� �ستعما/ 
�لسما, (�لركن �ألمين �لسفلي) . 
تتسبب �لنتيجة في تغير لنظم 

�لبيئة � �خلدما� �لتي تقدمها 
 �)�لركن �اليسر �السفل(  

�لبالتالي يؤثر على نوعية �حليا) 
 Cلتفاعال� حتد� Fلبشرية. هذ�

� قد تعبر  Jكثر من مستو�علي 
هذF �ملستويا�. فمثال �لطلب 

 (Lلعاملي للخشب قد يؤ,+ خلسا�
�قليمية من غطاO �لغابا� مما 

يزيد حجم �لسيو/ � �لفيضلن 
حو/ نهر � مثال �لتفاعال� قد 

حتدC خال/ فتر�� Sمنية مختلفة. 
 �من �ملمكن �سخد�U �ستر�جيا� 
 Vتدخالت مختلفة في عد) نقا
من هذ� �لهيكل لتحسني �حليا) 

�لبشرية � �حلفاZ عى �لبيئة.

�ملصد3: تقييم �لنظا$ �لبيئي لأللفية 

�حليا2 على �ال56 - �لتنو� �حليو� 

�ستر�تيجيا� � تدخال� 

مسببا� مباشر2 للتغيير 
� �ستعما/ �ألL�ضي �حمللي  Oفي غطا ��تغير �

� تقدمي �� �S�لة �نو�� 
� تطبيق � �ستخد�U �لتكنولوجيا 

  U�ستخد�جية (مثال Lمدخال� خا �
�السمد)، ، �لتحكم باآلفا� � �لر+) 

 ,L�ملو� aستهال� �� �حلصا, 
 bملنا� ��تغير �

 �� �ملؤثر�� �لطبيعية ، �لفيزيائية 
� �لبر�كني مثال)  Lلتطو�لبيولوجية ( �

 

مسببا� غير مباشر2 للتغيير 
� ,ميوغر�فية 

 d�السو� ، (Lلتجا�لعوملة ، �) قتصا,ية� �
   �لسياسا� ) 

� �جتماعيةسياسية(�ملؤسسا� ، �حلكم ، 
   �لهياكل �لقانونية) 

� �لعلم � �لتكنولوجيا 
 ��Lختيا�، ��ملعتقد�لدين (� �� �لثقافة 

 (aالستهال� 

حتسني �لظر/> �ملعيشية / تقليل �لفقر 
 

� �ملا,) �الساسية حليا) جيد) 
 

� �لصحة 
 

� �لعلقا� �الجتماعية �لقوية 
 

� �ألمن 
 

 eلتصر� � Lخلتيا�حرية  �
 
 

خدما� �لنظا� �لبيئي 
� �مد�,ية 

�قو, مثال)  � eليا� ، Oما ،Uطعا)   
 

� تنظيمية 
� �ملرg مثال)  Oملا� � bملنا�تنظيم )   

 
� ثقافية 

�حية، جمالية، ترفيهية � تعليم مثال) L)   
 

� مساعد) 
   (�نتاh �ساسي � تشكيل تربة مثال) 

عاملي 

محلي 
�قليمي 

�ملدB �لقصير 
�ملدB �لطويل 

iii �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   :  Eإلنسا� 6فاهية   / �لبيئية  �لنظم 



iv

� تقع $فاهية �إلنسا& في بؤ$# �الهتما� في تقييم لأللفية �لكن �لتنو� �ألحيائي � �لنظم �لبيئية يتمتعا بقيمة تكوينية 
:�خلية. فاإلنسا& يتخذ قر�$�1 بشأ& �لنظم �لبيئية علي /سا2 �عتبا$�1 �لرفاهية � /يضا علي �لقيمة �لذ�تية للتنو� �ألحيائي 

� �لنظم �لبيئية. 
فالتقييم �لكامل للتفاعال1 بني �إلنسا& ��لتنو� �ألحيائي يتطلب مدخال متعد: �ملعايير يعكس بشكل �فضل طبيعة >تخا; 
�لقر�$ بطريقة متعد:# �جلو�نب � يسمح بإختبا$ �لقوK �لد�فعة من مناطق بعينها � يوفر �سائل تقدير �لتأثير �ملتفا�1 للتغير�1 
في �لتنو� �ألحيائي خدما1 �لنظا� �لبيئي , �نعكاسا1 �لسياسا1 علي �ملناطق �Rتلفة � �Qموعا1 :�خل هذP �ملناطق � بذلك 

 (U نظر شكل� ) تقييم �أللفية علي ٣٣ تقييما حتت كوكبيا Kيحتو

شكل  �. �لتقييما� �لعاملية �لفرعية لتقييم �اللفية 

قا0 تقييم 	أللفية باعتما, ثمانية عشر تقييم فرعي كمكونا� لتقييم 	اللفية. هذ" 	لتقييما� لم يتم تطويرها لتعطي عينا� علمية عن خصائص 	لنظم 	لبيئية �� 
2فاهية 	السا;. عوضا عن =لك كا; 	ختيا2 مو	قع هذ" 	لتقييما� محد,	 بخليط من 	الهتما0 في تنفيذ 	لتقييم � 	الهتما0 باستخد	0 	لنتائج � تو	فر مصا,2 لتنفيذ هذ" 

	لتقييما�. هذ" 	لتقييما� 	=; كا; 	لهدJ 	الساسي منها مساعدA صانعي 	لقر	2 	حملليني لألماكن 	لتي نفذ� فيها � لكنها كانت 	يضا مفيدA لتبليغ 	لقييم 	لعاملي 
لأللفية مبعلوما� � مناظير من �جهة 	لنظر 	حمللية � 	لعكس بالعكس. قا0 تقييم 	اللفية 	يضا باستخد	0 معلوما� من 15 تقييم محلي مرتبطة بالتقييم � كانت 

مطابقة لشر�R 	لتقييم 	� كانت في مرحلة 	لبد	ية.

غابا� 	السكا 

سو	حل كولومبيا 
	لبريطانية 

كند	 

	لبحير	� 	لشمالية 
�يسكونسني 

بايو شيريبو 
كوستا 2يكا 

منطقة 2W	عة 	لنب 
كولومبيا 

	لبحر 	لكا2يبي 

	ملدX 	لشمالي 
ترينيد	, 

منطقة فيالنكوتا 
بير� 

سا� با�لو 
	لبر	Wيل 

 Zبامبا
	أل2جنتني 

سا; بد�2 ,	تاكاما 
شيلي 

	لنر�يج 
ستوكهولم 

� كريستيانستا, 
	لسويد 

	لبرتغا]  جبا] ^سيا 	لوسطى 

	لتا_ سايا; 
	لبئية 

	لصني 	لغربية 

	لهيمااليا 	لشرقية 
حو` بحيرA الجونا 

	لفلبني 

بابو	 
 Aجلديد	غينيا 

فيجي 
	ستر	ليا 	لغربية 
سهو] 	لفيضا; 

	2	فو2	 � بحر تيمو2 

 Aتقييما� معتمد

	ند�نيسيا 

ميكوجن 
فيتنا0 

	لهند 
حضر 

	لهند محلي 

محمية ^سير 
	ململكة 	لسعو,ية 

�	حة تافياللت 
 dملغر	

 eسينا Aشبه جزير
مصر 

تقييما� مشتركة 

جنوd 	فريقيا 

	لتجاA2 ، 	لفقر � 	لبيئة: مو	قع في شيلي 	لصني � 	لهند � مدغشقر � 	ملكسيكو جنوd 	فريقيا � فيتنا0 
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�ليل �لقا�� 
يدمج هذ� �لتقرير نتائج �لتقييما* �لكوكبية � حتت �لكوكبية عن �لتنو� �ألحيائي � �فاهية �إلنسا� � لقد سهم كل �ملؤلفني 

� محر�> �ملر�جعة في فصو9 هذ� �لتقييم � �لتي ت3عتبر هي �ملا56 �لتي ب3ني عليها هذ� �لتقرير.
� مت Hعد�6 خمسة تقا�ير خرG لبلو�5 �لنتائج لسهولة �ستخد�مها بو�سطة جمهو� خر � هي : نظر5 عامة، UNCCD ( �لتصحر 

)، �تفاقية ��مسا� (�أل��ضي �لرطبة )، �ألعما9، � قطا� �لصحة. � كل تقييم حتت كوكبي في تقيـيم �أللفيـة سيوفر تقا�ير 
 .Pخلا� Rضافية ملقابلة �حتياجا* جمهو�H

� سيتم نشر �لتقا�ير �لكاملة �خلاصة مبجموعا* �لعمل �أل�بعة في تقييم �أللفية في منتصف ٢٠٠٥ بو�سطة ��6 �لنشر 
Island Press  � ستكو� جميع �ملو�6 �ملطبوعة �خلاصة بالتقييم مبا فيها �لبيانا* �ألصلية � مسر6 باملصطلحا* �ملستخدمة 

في �لتقا�ير �لفنية جميعها متاحا علي موقع �لشبكة �لد�لية www.MAweb.org �سيحتو> �حمللق A قو�ئم �الختصا��* � 
�الصطالحا* �ملستخدمة في �لتقرير � كذ� معلوما* Hضافية عن مصا�6 بعض �ألشكا9 � في هذ� �لتقرير عالمة � كلمة �6ال� 
تعني �لد�ال� �ألمريكي � كلمة �لطن تعني �لطن �ملتر> � �ملر�جع �لتي ستظهر بني �ألقو�p في مثل هذ� �لتقرير (تقرير �لبلو�5)  

ستكو� لتحديد �لفصو9 �لو��56 في �لتقا�ير �لفنية �لكاملة لكل مجموعة عمل (��6* قائمة بفصو9 تقرير �لتقييم في 
شكا9  ��مللحق B). � ملساعد5 �لقا�t فا� �إلحاال* للمجلد�* �لفنية حتد6 عامة قساq �لفصو9 � صنا6يق معينة � جد��9 

مبنية علي �ملسو�6* �لنهائية للفصل قد تتغير بعض �قاq حتت �ألقساq في �لفصو9 لتصحيحا* �لنسخ �لنهائية بعد 
طباعة هذ� �لتقرير . 

مت �ستخد�q �لكلما* �لتالية في هذ� �لتقرير حيثما كا� zلك مناسبا لتحديد 6قة �لتقدير�* � مدG قربها من �حلقيقة، � zلك 
د5 على �ملالحظة، � عر{ �لنتائج، � منذمجتها، � �لنظرية  Hستنا��6 على �حلكم �جلماعي للمؤلفني، � Hستعما9 �لدالئل �ملعت���م�

�لتي تتم فحصها . 
مؤكد جد� (�حتما9 ٩٨٪ �� �كبر ) عالي �لتأكد (�حتما9 ٨٥-٩٨ ٪ ) متوسط �لتأكد (�حتما9 ٦٥-٨٥٪ ) منخفض �لتأكد 

(�حتما9 ٥٢- ٦٥ ٪ ) , غير مؤكد (�حتما9 ٥٠- ٥٢ ٪ ) � في حو�9 خرG  ثم �ستخد�q معيا�� � صفيا لقياp مستو> �لفهم 
�لعلمي : 3سس جيد��، 3سس � ليس تاما�، يحتا� Hيضاحا* � �ستنتا� � في كل مر5 تظهر فيها هذR �ملصطلحا* فإنها تظهر 

بحر�� مائلة (Hيطالية ) 



vi

�لرسائل �حملو�ية 
� يستفيد إلنسا+ من لتنو� ألحيائي من خال) 'شيا% كثر من مجر� �سهاماته في لرفاهية ملا�ية � ملعيشية فالتنو� ألحيائي يسهم في 

ألفعا) .  � 1ألمن � ملر�نة �  لعالقا1 الجتماعية � لصحة � حرية خليا2

ملاضية من '? �قت مضى في تا2يخ إلنسانية � كانت  Aخلمسني عاما� كا+ لتغير في لتنو�  ألحيائي بسبب ألنشطة إلنسانية 'سر� في 
لقو? لدفعة للتغير � ملسببة لنقص لتنو� ألحيائي تؤ�? �لي تغير1 في خدما1 لنظم لبيئية �ما بصفة منتظمة ال تظهر '? عالما1 
علي نخفاضها مبر�2 لوقت �Q تظهر 2تفاعاA في شدتها. � في لسينا2يوها1 أل2بعة للمستقبل لتي طو2ها تقييم أللفية فا+ من ملتوقع '+ 

تستمر معدال1 لتغير هذU في لتنو� ألحيائي �Q قد تتزيد .

� في خال) لقر+ ملاضي نتفع كثير من لناX من حتو) لنظم لبيئية لطبيعية �لى نظم بيئية يسيطر عليها إلنسا+ �من ستغال) لتنو� 
 Yلنظالعديد من خدما1  Z2ألحيائي � تدهوألحيائي �بالرغم من `لك فانه في نفس لوقت تتحقق تلك ملكاسب على حسا] فقد في لتنو� 

 . Xلنالبيئي � تفاقم لفقر bموعا1 'خر? من 

أل2ضي،  Yستخد 1لبيئي هو تغييرملوئل لبيئية (مثل تغير Yلنظالدفعة لفقد لتنو� ألحيائي � لتغير1 في خدما1  eلقو� �من 'هم 
 Yقتحا� ،fملناألنها2 '� فقد حلوجز ملرجانية � ضر2 قيعا+ لبحا2 بسبب لصيد باجلرفا1 � تغير  Uنحسا2 ميالطبيعية لألنها2، '�  1لتحو2

 . jلتلولغاkية � الستغال) جلائر �  �ألنو

لبيئي نه بالرغم من '+ لعديد من ألفر� ينتفعو+ من لفقد في لتنو� ألحيائي �  Yلنظا� توضح تقنيا1 لتقييم � ملعلوما1 عن خدما1 
لتي تكو+ فيها ملعلوما1 عن  (لتغـير1  تكـو+ غـالـبا 'عال � حتى في ألحو Uتمع من هذbلبيئي �ال '+ لتكلفة لتي يتحملها  Yلنظاتغير 

لبيئي قد تكو+  Yلنظا 1ملنهج حلذ2 قد يكو+ ضامنا عندما تكو+ لتكلفة ملرتبطة بتغير Yخلدما1 � لتكاليف غير كاملة فإ+ ستخد
عالية '� نهائية.

qتلفة  1كبر في صو+ لتنو� ألحيائي لتحسني 2فاهية إلنسا+ � تقليل لفقر فمن لضر�2? �ضع '�لوية لإلختيا2 Yمن 'جل حتقيق تقد � 
لبيئي � مع `لك فا+ ���2 ألفعا) (الستجابا1 )  Yلنظالر��� ألفعا) لتي تتدئب مع لصو+ � �ستدمة ستغال) لتنو� ألحيائي � خدما1 

ملباشرu � تأسست ظر�v مساعدu علي لتطبيق bمو� ���2 ألفعا).  � uملباشرهذU لن تكو+  كافية �ال �` ما ستهدفت لقو? لدفعة غير 

لتنمية لأللفية في 2015 � بني 'هدv 2010 لتخفيض معد) لفقر في لتنو�  ألحيائي لتماثله على  لرغم  vملقايضة بني حتقيق 'هد �
ملتفق عليها ��ليا خلاصة بالتنو� ألحيائي � الستدمة لبيئية � لتنمية. v'يضاA من �جو� تد�] محتمل بني ألهد

 � vألهد Uلتنسيق بني هذ� ستكو+ هنا� حاجة �لي جهد غير مسبو� لتحقيق خفض جوهر? في معد) فقد لتنو� ألحيائي � تطبيق 
لغايا1 سيجعل ملقايضة � لتد�] سهالA  بحلو) 2010 . 

 uحملد�ملستدY للتنو� ألحيائي �لنظم لبيئية  بإعتبا2 خلصائص  Yملدe لن تكو+ كافية للصو+ � إلستخد uلغايا1 قصير � vألهد �
أل�قا1 ستجابة لنظم لسياسية � الجتماعية القتصا�ية � لبيئية لألهدv فهنا� حاجة للغايا1 طويلة ملدe (مثال لعاY 2050 ) لتوجيه 

لسياسة � ألنشطة.  

لبيئي �كذ خدماته بالتضافر مع  Yلنظاملتطوu2 علي لتنبؤ بتبعا1 لتغير في لقو? لدفعة للتنو� ألحيائي � أل�%  �ظائف  u2لقد +� �
ملقاييس ملتطوu2 للتنو� ألحيائي ستساعد في تخا` لقر2 علي كافة ملستويا1. 

21 بإستخدY 'فضل ملعلوما1 ملتاحة �لكن مستقبل لتنو� ألحيائي سوv يحد� عن طريق bتمع � سيساعد لعلم علي ضما+ تخا` لقر
في لنهاية. 
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-جر�+ تقييم �أللفية للنظا� �لبيئي فيما بني ٢٠٠١ $ ٢٠٠٥ لتقييم عو�قب تغير �لنظا� �لبيئي علي فاهية �إلنسا� مت 
$Aيضا لتحليل �إلختيا�> �ملتاحة لزيا78 صو� �لنظا� �لبيئي $ �الستغال3  �ملستد�� للنظم �لبيئية $ -سهاماتها في 

 BخرA ألحيائي $�تفاقا> 8$لية� Dفاهية �إلنسا�. $ يوفر تقييم �أللفية متطلبا> �ملعلوما> �ملطلوبة من �تفاقية �لتنو
(�تفاقية �ألمم �ملتحدO  7ابهة �لتصحر، �تفاقية �مسا عن �أل�ضي �لرطبة، �تفاقية �ألنو�D �ملهاجرA $ ( 7يضا صممت 
لتقابل �حتياجا> AصحاV �ملصلحة �آلخرين مبا فيهم قطاعا> �ألعماO� $ ،3تمع  �ملدني، $ �لسكا� �ألصليني $ لقد مت 

-جر�^ها بو�سطة ١٣٦٠ خبير� تقريبا من ٩٥ 8$لة في �ألبعة مجموعا> عمل شملت تقييما كوكبيا $ ٣٣ تقييما حتت 
كوكبيا  $قا� مجلس مر�جعيني مستقل مبر�قبة �ملر�جعا> �لشاملة �لتي Aجريت بو�سطة �حلكوما> $�خلبر�+ $لقد Aعد> 

كل مجموعة $كل تقييم حتت كوكبي تقاير تقييم فني تفصيلية .  
هذ� �لتقرير يبلو �لنتائج �ملرتبطة بالتنوD �ألحيائي �لتي توصل 

لها مجموعا> �لعمل �ألبعة في تقييم �أللفية $لقد مت تعريف 
�لتنوD �ألحيائي في تقييم �أللفية �لتبيانا> بني �لكائنا> �حلية 

من كافة �ملصا8 ، متضمنة �ألضي منها $�لبحرB $�لنظم 
�لبيئية �ملائية $كذ� Aية بيئا> مركبة $ �لتي تعتبر جز+ من 

�لتنوD �ألحيائي. $تعد �ملو�8 �لتي يعرضها هذ� �لتقرير $ تقرير 
 fتقييم �أللفية �لكامل هي تقييم للمعلوما> �حلالية. $�لهد

من هذ� �لتقرير هو : 
�  توفير مصد معلوما> موثق .

�  حشد �ملعرفة $�ملعلوما> Oابهة Aسئلة سياسية 
محد78

�  توضيح Aين توجد A$جهه �إلتفاj في �Oتمع �لعلمي ، 
$Aين توجد Aهم �الختالفا>.

�  عرm �لر^o �لتي تبزn من �الستعر�m �لشامل 
للمعرفة �لتي قد ال تكو� ظاهر7 في �لد�سة �لفر8ية .
$بشكل متفق متاما مع منهجية �لنظا� �لبيئي ( �نظر 
 MA ) فإ� تقييم �أللفية ( V/٦تباينية �لتنوD �ألحيائي �لقر�

) يقر بأ� �ألنسا� ال يتجزA من �لنظم �لبيئية . مبعنى $جو8 
تفاعل متبا38 بني �لناy $�ملكونا> �ألخرo للنظم �لبيئية $ 

يقو8 �لتغير في Aحو�3 �ألنسا� بطريقة مباشر7 $غير مباشر7 
�لى تغير �لنظم �لبيئية . $من ناحية Aخرo فإ� تغير�> �لنظم 

�لبيئية تسبب تغير�> في فاهية �إلنسا� . $فى }�> �لوقت 
فإ� �لعديد من �لعو�مل �ألخرo �ملستقلة عن �لبيئة تغير 

حالة �إلنسا� ، $�لعديد من �لقوo �لطبيعية تؤثر على �لنظم 
�اليكولوجية. $يضع تقييم �أللفية ( MA ) �لرفاهية �إلنسانية 

في بؤ7 �لتقييم ، مدكا بقيمة �لتنوD �ألحيائي $�لنظم 

 yلنا� �A$ – لنظر عن منفعته ألحد {خر� fاليكولوجية – بصر�
 <�تتخذ �لقر��> بشأ� �لنظم �اليكولوجية على Aساy �عتبا

فاهيتهم �خلاصة $فاهية �آلخرين بالتسا$B مع قيمة هذ� 
�لنظم �حلقيقية .

 “ m( ميكن $صف �لتنوD �ألحيائي بأنه “ تنوD �حليا7 على �أل
$هو مهم أل�8+ $ظائف �لنظم �إليكولوجية �لتي تدعم خدما> 
�لنظا� �إليكولوجى �لتي في �لنهاية تؤثر على فاهية �إلنسا� 

. فالبرغم من }لك �لوصف �لبسيط ، في �لو�قع  ما يشمله 
�لتنوD �ألحيائي قد يكو� معقد� ، $قد تكو� هنا� منزلقا> 

قم ١ ). فمثال $أل�  في �ملفاهيم يجب �A نتجنبها ( �نظر �الطا
 Dألحيائي يشتمل على مكونا> عديد7 – متضمنا �لتنو� Dلتنو�
في كل �لكائنا> سو�+ كانت نباتا> A$ حيو�نا> A$ كائنا> 8قيقة 
، �لتنوD �8خل $بني �ألنو�D $�لعشائر ، $تنوD �لنظم �إليكولوجية 

 $A Dألنو�� $A  <يكو� $�حد� سو�+ كانت �جلينا �A فال ميكن.
�لنظم �إليكولوجية 8ليال ثابتا جيد� على �لتنوD �ألحيائي ككل 

، حيث �A �ملكونا> ميكن �A تتباين بشكل منفر8 .
$يركز تقييم �أللفية ( MA ) على �لر$�بط بني �لنظم 

�إليكولوجية $فاهية �إلنسا� $بشكل خا� على “ خدما> 
�لنظا� �إليكولوجى “ – BA �خلدما> �لتي يحصل عليها �إلنسا� 

من �لنظم �إليكولوجية. $هذ� تتضمن خدما> �إلمد�8 مثل 
�لغذ�+ ، �ملا+ ، �خلشب ، $�أللياf ، $تتضمن Aيضا �خلدما> 

�ملنظمة مثل Aنظمة �ملنا� $�لفيضانا> ، �ألمر�m $�لنفايا> 
$جو78 �مليا� ، $Aيضا �خلدما> �لثقافية مثل �الستجما� ، 

�الستمتاD �جلمالي ، $�إلشباD �لر$حي ، $كذ� �خلدما> �لد�عمة 
مثل تكو� �أل�ضي ، �لتمثيل �لضوئي ، $تد$ير �ملغذيا>. $لقد 

قد تقييم �أللفية �لقوo �ملباشر7 $غير �ملباشر7 �لد�فعة للتغير 
في �لنظم �إليكولوجية $خدماتها ، كالوضع �حلالي لتلك 

ملخص
 لصانعي �لقر�� 
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   جتنب منزلقا$ �ملفاهيم �طا� ١.   �لتنو� �ألحيائي فقد� 

� �لر�� ��تلفة للخو�� �ملهمة في مفهو� �لتنو	 �ألحيائي �
ميكن .� تؤ+� �لى �اللتبا' في فهم �لنتائج �لعلمية #�لسياسا� 

�لتي تتضمنها حتديد�8 فإ� قيمة �لتنو	 في �ملو5ثا� ، #�ألنو�	 ، 
#�لنظم �إليكولوجية بذ�تها غالبا ما تلتبس مع قيمة مكو� ما من 
مكونا� هذ� �لتنو	. فمثال تباين �ألنو�	 في �Gته له قيمة عالية في 
تو�فر�ألنو�	 ��تلفة �لتي تساعد على 5فع قدL5 �لنظا� �إليكولوجى 
 �#مر#نته في مجابهة مجابهة �لبيئة �ملتغيرL #فى نفس �لوقت فإ
مكونا #�حد� +�خل هذ� �لتنو	 نو	 معني من �لنباتا� �لغذ�ئية قد 

� تو�بع �لتغير �ألحيائي على � .Tقيمة عالية كمو5+ حيو #G �يكو
 ��لنا' ميكن .� ينبت من �لتغير في �لتنو	 بذ�ته .#�لتغير فى مكو

معني للتنو	 �ألحيائي . #كل هذX �جلو�نب في �لتنو	 �ألحيائي 
تستحق �هتماما كل على حدL من صانعي �لقر�5 ، #غالبا يحتاY كل 

جانب ( بالرغم من �5تباطه باجلو�نب �ألخر� ) �لى �إل+�L5 �لسليمة 
ألهد�فه #توجهاته.

ثانيا ، أل� �لتنو	 �ألحيائي يرجع �لى تباين متعد+ �ملستويا� في 
�لتنظيم �ألحيائي ( �جلينا� ، �لعشائر ، �ألنو�	 #�لنظم �إليكولوجية 
) #ميكن .� يكو� في .T مد� جغر�في ( محلى ، �قليمي ، .# كوكبي) 
 Lالهتما� # مد�� ��G فينبغي بصفة عامة ، حتديد مستو� للتنظيم

. فمثال جلب .نو�	 �حلشائش #�سعة �النتشا5 �لى قاL5 مثل .فريقيا 
سيرفع من تنو	 .نو�	 �حلشائش بها ( بتو�جد عد+ .كبر من �ألنو�	 ) 
بينما يقل تنو	  – بعد �+خاe �لنو	 �جلديد من �حلشائش – �لنظا� 

�إليكولوجى على مستو� �لكوكب للتشابه بني �لنظا� �لبيئي 
في .فريقيا من حيث �ألنو�	 مع بيئا� .خر� في .ماكن .خر� بها 

نفس �ألنو�	. #بسبب تعد+ مستويا� �لتنظيم �حليوT #�ملستويا� 
�جلغر�فية ، �لتغير في مكو� #�حد ، مثل تباين �ألنو�	 ، يعد بصفة 

عامة مؤشر� ضعيفا بسبب تعد+ جو�نب �لتنو	 �ألحيائي �لتي ميكن 
� تكو� موضع �هتما� صانعي �لقر��5� ..

#يساعد هذ�� �العتبا�5� .يضا في تفسير معنى “ فقد “ �لتنو	 
�ألحيائي .#من .جل �لتقد� نحو حتقيق .هد�l 2010 فلقد عرفت 

�تفاقية �لتنو	 �ألحيائي، �لفقد بأنه “ �النخفاm �لكمي .# �لنوعي 
�ملستدمي في مكونا� �لتنو	 �ألحيائي # في قد�5تها على توفير 

منتجا� .# خدما� ، ميكن قياسها على �ملستويا� �لكوكبية 
#�إلقليمية #�لقومية “ .

( CBD cop v11/30 ) #فى ضوq هذ� �لتعريف فإنه ميكن فقد 
�لتنو	 �ألحيائي ��G �نخفض �لنو	 بذ�ته ( مثل �ختفاq بعض �ألنو�	 

) .# بتقلص قدL5 مكونا� �لتنو	 على توفير خدمة معينة ( مثل 
�حلصا+ غير �ملستد�� ) . # يعتبر جتانس �لتنو	 �ألحيائي مبعنى �نتشا5 

�ألنو�	 �لغا�ية حوe �لعالم ، ميثل .يضا فقد�8 في �لتنو	 �ألحيائي 
على �ملستو� �لكوكبي  (حيث .� مجموعا� معينة من �ألنو�	  في 

مناطق مختلفة من �لعالم تصبح متشابهة ) حتى لو كا� تباين 
.Lجديد 	نو�. eفي مناطق بعينها سيزيد فعليا بسبب +خو 	ألنو��

�خلدما� ، #كيف .� تغير�� خدما� �لنظا� �لبيئي قد .ثر� على 
5فاهية �إلنسا� . #لقد �ستخد� – .T تقييم �أللفية – تعريفا 

#�سعا لرفاهية �إلنسا� ، مختبر� كيف تؤثر تغير�� �لنظا� 
�إليكولوجى على �لدخل #�الحتياجا� �ملا+ية ، #�لصحة �لعالقا� 

�الجتماعية  �حلسنة ، #�ألمن #حرية �الختيا5 #حرية �لفعل .
#لقد طو5 تقييم �أللفية ( MA ) .5بعة سينا5يوها� كوكبية 

تستكشف �لتغير�� �ملستقبلية �لو�قعية في �لقو� �لد�فعة 
، #�لنظم �اليكولوجية ، #خدما� �لنظا� �لبيئي #�لرفاهية 

�إلنسانية ( �نظر �الطا5 5قم ٢ ) . 
�ختبر �لتقييم نقا� �لقوL #�لضعف لبد�ئل �الستجابا� 

��تلفة �ملمكنة �الستخد�� إل+�L5 خدما� �لنظا� �اليكولوجى 
#لتحديد �لفر� �لو�عدL لرفع 5فاهية �إلنسا� مع �حملافظة على 

�لنظم �إليكولوجية في �G� �لوقت .
ما هي �ملشكلة ؟ 

�لنتيجة 5قم ( ١ ). يغير �لنشا� �إلنساني بشكل .ساسي 
# فعاe # بطريقة غير قابلة لإل5تد�+ تنو	 �حلياL على كوكب 

�ألm5 ، #.غلب هذX �لتغير�� تشكل فقد� في �لتنو	 
�ألحيائي . فالتغير�� في �ملكونا� �لهامة للتنو	 �ألحيائي 

كانت .كثر سرعة في �خلمسني عاما �ألخيرL .كثر من .T #قت 
مضى في تا5يخ �إلنسانية. #تشير �لتوقعا� #�لسينا5يوها� 

�لى .� Gلك سوl يستمر بل #سيتسا5	 في �ملستقبل .
حتولت �لنظم �لبيئية على �ألm5 في �لو�قع بشكل +�5مي 

نتيجة للنشا� �إلنساني . فلقد حتولت مساحا� من �أل�5ضي 
�لى .�5ضى ��5عية بعد سنة ١٩٥٠ .كثر من تلك �لتي حتولت 

في ١٥٠ عاما8 ما بني سنتي ١٧٠٠ # ١٨٥٠ . # تضاعفت �لطاقة 
�لتخزينية للمياX .5بعة مر�� في �لفترL ما بني ١٩٦٠ # ٢٠٠٠ 

#كنتيجة لذلك ��+� كمية �ملياX ��زنة خلف �لسد#+ �لعمالقة 
�لى ما يقد5 بثالثة �لى ستة .ضعاl كمية �ملياX �جلا5ية باألنها5 

في .T حلظة في .T #قت .
ففي �القطا5 �ملتا� بها بيانا� مناسبة #�لتي تشمل .كثر من 
 l#إلجمالية يقد5 فقد .شجا5 �ملاجنر� l#نصف مساحة �ملاجنر

في �لعقدين �ألخيرين بحو�لي ٣٥ ٪ ، بينما في �لعدL عقو+ 
�ألخيرL مت تدمير حو�لي ٢٠٪ من �لشعا� �ملرجانية �ملعر#فة 

#تدهو5� ٢٠٪ .خر� .
�ال .� .سر	 معدال� تغير في �لنظم �إليكولوجية حتد� 

�آل� في �لد#e �لنامية حيث .� �لد#e �لصناعية مر� تا5يخيا 
بتغيير�� متشابهة .

#لقد تعرm .كثر من نصف �لبيوما� �لتي تعرm لها تقييم 
�لى حتوe من ٢٠ – ٥٠٪ منها �لى �الستخد��  ) MA أللفية (�

�آل+مي ، #لقد تضر5 .كثر ما يكو� بيوما� �لغابا� �ملعتدلة 
#�لبحر .#سطية #�لسهوe �ملعتدلة ( حيث مت �ستبد�e ثالثة 
.5با	 �ملو�ئل �لبيئية �حمللية لهذX �لبيوما� باأل�5ضي �لز�5عية 
)١ .. ، #لقد بلغت معدال� �لتحوe .عالها في �لغابا� �جلافة 

        . Lالستو�ئية #حتت �الستو�ئية في �خلمسني سنة �ألخير�
#لقد بد. صافى معدe تغير بعض �لنظم �إليكولوجية في 

�النخفاm على مستو� �لكوكب مع .� Gلك فى بعض �حلاال� 
يكو� بسبب ضآلة �ملوئل �لبيئي �ملتبقي ملزيد من �لتغير . 

"(١) Biomes" �لبيوما� ( �ملفر< بيو= ) ميثل موئال بيئيا عريضا "طر�5 نباتية ممتد, عبر مناطق بيوجغر�فية شاسعة "تعد "حد�� مقيد, في تقييم �لتنو( �ألحيائي على �لكوكب "خدما� �لنظم �اليكولوجية بسبب تصنيفها �لكوكب �لى طبقا� ��� 
 ( wwf ( C4.2.2 ضيةIملؤسسة على �ألقاليم �إليكولوجية �أل�" wwf ضية للـIسيتم �ستخد�= تقسيم �لـ ١٤ بيوما �خلاصة بالبيوما� �أل MA في تقييم �أللفية TخرU ماكنU" قسا= متباينة. "فى هذ� �لتقريرU" يكولوجى�معنى 
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�بصفة عامة فإ� فر� �لتوسع �لز��عي تتقلص في �لعديد من 
مناطق �لعالم بسبب تناقص �جلز( �حملد�' من �أل��ضي �ملالئمة 

للز��عة �ملكثفة . كما �4 ;يا': �إلنتاجية �لز��عية تقلل 4يضا من 
حظوD �لتوسع �لز��عي. فمنذ �خلمسيناA �ستقرA مساحة 

�أل��ضي �لز��عية حتت �حملاصيل  ( �ملز��عة ) في 4مريكا �لشمالية 
�4���با ��لصني �حتى 4نها �نخفضت في كل من 4���با ��لصني . 
كما تقلصت مساحاA �أل��ضي �ملز��عة في �الحتا' �لسوفيتي 

�لسابق منذ �لستيناA . �فى '�خل �ملنطقتني �ملعتدلة 
��لقطبية ;�' �لغطا( �حلرجي بحو�لي ٣ مليو� هكتا� في �لسنة 
 ) Aغابا Aلزيا': كانت ;��عا� Yال �4 ٤٠٪ من هذ] Aفي �لتسعينا

غاباA صناعية = مز��عة بو�سطة �إلنسا� ) .
ففي مدa ��سع من �`موعاA �لتصنيفية �ألغلبية �ألنو�_ 

�لتابعة لها يتقلص حجم �مدa �لعشير: ( 4� كالهما ). �لقد 
4ظهرA �لد��ساA �نخفاضا في �لعشائر ��ألعد�' ألغلب 

4نو�_ �لبرمائياA �مرجا� �لكا�يبي � �لها'd �كذ� 4نو�_ 
�ألسماe �ملصا': .

يستثنى من hلك �ألنو�_ �لتي متت حمايتها في مكامنها ��لتي 
 iبعينها كانت تو�جهها ( مثل �الستغال Aقف تهديد��مت 

�جلائر ) ، �تلك �لتي توجهت نحو �ال;'ها� بفعل نسق بيئي مت 
حتويرY بالنشاn �إلنساني. أل� �لنظم �إليكولوجية �لبحرية 

��ملياY �لعذبة غير مد��سة نسبيا مقا�نة بالنظم �إليكولوجية 
 ( oلعا� ) أل�ضية ، فإ� فهمنا للتنو_ �ألحيائي �لشامل�

يعد هزيال ، 4ما بالنسبة لألنو�_ �ملد��سة جيد� فإ� �لفقد 
في �لتنو_ �ألحيائي مت من خالi تقلص �لعشائر ( �ألعد�' ) 

��نحسا��نتشا�ها . 
;�'A �ألنشطة �ألنسانية من معدالA �نقر�q �ألنو�_ عبر 

�لقر�� �لقليلة �ملاضية مبا يزيد 4لف مر: عن �ملعدالA �ألصلية 
�لنمطية عبر تا�يخ �أل�q . ( �نظر شكل �قم ( ١ ) ) .

فهناe تسجيالA موثقة بحو�لي مائة ( ١٠٠ ) �نقر�q لطيو� 

MA يوها� تقييم �أللفيةصند�� ٢.  سينا

لقد طو� تقييم �أللفية �4بعة سينا�يوهاA الستطال_ �ملستقبل 
�حلقيقي للنظم �إليكولوجية ��فاهية �إلنسا� � قد بwنيت على 

�ألفتر�ضاA �خلاصة بالقوa �لد�فعة للتغيير ��حتماالA تد�خالتها .        
�لتناغم �لعاملي منهج متفاعل– يصو�هذ� �لسينا�يو مجتمعا كوكبيا 
متر�بطا يركز على �لتجا�: �لكوكبية ��لتحر� �القتصا'd � له مشاكل 
�لنظاo �إليكولوجى لكن hلك 4يضا يتخذ خطو�A قوية لتقليل �لفقر 

�عدo �ملسا��:  ��الستثما� في �خلدمة �لعامة مثل �لبنية �ألساسية 
��لتعليم . �معدالA �لنمو �القتصا'd في هذ� �لسينا�يو هو �ألعلى بني 

�أل�بعة سينا�يوهاA مفترضا 4قل تعد�' للسكا� سنة ٢٠٥٠ . 
نظاo من �لقو: : �ميثل هذ� �لسينا�يو عاملا غا�قا في �إلقليمية ��لتفتت 

مهتم باألمن ��لدفا_ ، يوجه 4�لوياA 'عمه لألسو�~ �إلقليمية �يولى 
 oيأخذ نهج �لتفاعل مع مشاكل �لنظا� oللصالح �لعا oقل �هتما�
�لبيئي . �معدالA �لنمو �القتصا'd في هذ� �لسينا�يو هو �ألقل بني 

�أل�بعة سينا�يوهاA ( بصفة خاصة منخفض في �لد�i �لنامية ) 
�يقل مع �لزمن �تعد�' �لسكا� هو �ألعلى .

�لفسيفسا( �ملتكيفة. في هذ� �لسينا�يو تكو� �لنظم �أليكولوجية 
 d'القتصا��لسياسي � nإلقليمي في بؤ�: �لنشا� Yخلط تقسيم �مليا

�يتم تقوية �ملؤسساA �حمللية �تصبح �ستر�تيجياA ['��: �لنظاo �لبيئي 
مسألة عامة �ينمى �`تمع بقو: منهج سابق �لتفاعل إل'��: �لنظم 

�لبيئية . معدالA �لنمو �القتصا'd تبد4 منخفضة بشكل ما ثم تتز�يد 
مع �لزمن �تعد�' �لسكا� عالي بنفس �لقد� في سينا�يو نظاo من 

�لقو: .
�حلديقة �لتكنولوجية – يصو� هذ� �لسينا�يو عاملا متر�بطا كوكبيا 
يعتمد بقو: على تقنياA �منة  بيئيا ، �يستخدo نظما بيئية مد��: 

بحرفية عالية ، �4حيانا مهندسة �hلك لتوصيل خدماA �لنظاo �لبيئي 
منتهجا نهجا سابق �لتفاعل إل'��: �لنظم �إليكولوجية بجهو' تهد� 

لتجنب �ملشاكل . �لنمو �القتصا'd نسبيا عالي �يتسا�_ في حني �4 
 . Aسيطا بني �لسينا�يوها�تعد�' �لسكا� سيسجل موقعا 

�هذY �لسينا�يوهاA ليست تنبؤ�A �[منا طو�A الستكشا� ظو�هر 
�لتغير غير �ملتوقعة في �لقوa �لد�فعة خلدماA �لنظاo �اليكولوجى 

. �ال يوجد سينا�يو ميثل �لعمل كما كا� جا�يا بالرغم من 4نها جميعا 

تبد4 من �أل�ضا_ ��لتوجهاA �حلالية.
مت �ستخد�o كل من �لنما�h �لكمية ��لتحليالA �لوصفية في 

تطو� هذY  �لسينا�يوهاA. ففي حالة بعض �لقوa �لد�فعة     ( مثل 
 oلنظا� Aخدما�لكربو� ) � Aنبعاثا� �أل��ضي � oلتغير في �ستخد��

 A[نتا� �لغذ�( ) ثم حسا� تقدير��ملا( � Aإليكولوجى ( �نحسا���
�ملستقبل �لكمية بالنما�h �ملتفق عليها ���تبر: ��حملكمة عامليا . 4ما 

بعض �لقوa �لد�فعة �ألخرa ( مثل معدالA �لتغير �لتكنولوجى ��لنمو 
 Aإليكولوجى ( بصفة خاصة �خلدما� oلنظا� Aخدما ، ( d'القتصا�

 Aمؤشر�� ( oفر� �الستجما�لثقافية ، مثل تكوين �لتربة ��لد�عمة �
�لرفاهية �إلنسانية مثل ( صحة �إلنسا� ��لعالقاA �الجتماعية ) فلقد 
مت تقديرها �صفيا. �بصفة عامة فإ� �لنما�h �لكمية �لتي �ستخدمت 
في هذY �لسينا�يوهاA �جهت للتغير�A �ملضافة  �لكنها نشطت في 
حالة �لتغير�A �لعتبية �مخاطر �ألحد�� �لقصوa 4� �لتأثير�A �لكبير: 
 oلنظا� Aغير �لقابلة لإل�تد�'  في خدما  Aلتغير�� �مفرطة �لتكلفة 4

�إليكولوجى �لقد مت �لتعامل مع هذY �لظو�هر �صفيا باعتبا� �4 ��اطر 
 oلكبير: في كل سينا�يو ال ميكن �لتنبؤ بتغيير�تها للنظا� Aلتأثير���

�إليكولوجى .
( ثالثة من هذY �لسينا�يوهاA– تو;يع �أل'��� �لعاملي، ��لفسيفسا( 

�ملتأقلمة، �حلديقة �لتكنولوجية تتضمن تغيير�A جوهرية في 
�لسياساA �لها'فة [لى مو�جهة حتدياA �لتنمية �ملستد�مة. ففي 

تو;يع �أل'��� �لعاملي مت [;�لة حو�جز �لتجا�: ، �4لغيت تشوهاA �لدعم 
، �بذi جهد كبير في �حلد من �لفقر ��جلو_  بينما في �لفسيفسا( 
�ملتأقلمة بحلوi عاo ٢٠١٠ فإ� 4غلب �لد�i ستنفق ما يقر� ١٣ ٪ 
من �لناجت �حمللى �إلجمالي على �لتعليم ( مقا�نة بـ ٣٫٥ كمتوسط 

 Aملها��� iمؤسسية لتنمية �نتقا Aستز'هر ترتيبا�لسنة ٢٠٠٠ ) ، 
 Aملعا�� بني �ألقاليم ، بينما �حلديقة �لتكنولوجية فإ�، �لسياسا��

ستوضع لتوفير 4جو� لألفر�' ��لشركاA �لتي توفر �حتافظ على �ستمر�� 
[مد�' خدماA �لنظاo �إليكولوجى. فعلى سبيل �ملثاi من �ملستهد� 
في hلك �لسينا�يو بحلوi عاo ٢٠١٥ �4 يتو�;� تقريبا ٥٠٪ من �إلنتا� 
�لز��عي �أل��بي ، ١٠٪ من �إلنتا� �لز��عي ألمريكا �لشمالية في [نتا� 

 ،aلنظم �إليكولوجية �ألخر� Aخدما �4 Aلغذ�( مع [نتا� خدما�
 Aلبيئية لرفع [نتا� �خلدما� Aجوهرية في �لتقنيا Aستحد� تطو���

�لبيئية حتت هذ� �لسينا�يو �خلق بد�ئل �تخفيض �لتأثير �لضا� 
. Aللمقايضا
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شكل (١) معدال� �نقر�� �ألنو�� (مشتق من  C4 شكل 4.22)
 
“�ملاضي �لسحيق” يشير �لى معدال

�لنقر�' �حملسوبة من خال! �لسجل �الحفو��. 
“�ملاضي �لقريب”يشير �لى معدال
 �النقر�' 

�حملسوبة من �نو�1 معر0فة من �النقر�' 
لالنو�1 (�لتقدير �قل) �0 �نقر�' معر60 �5ئد 
�0نو�1 محتملة �النقر�' (�حلد �لعلو�). 89 

�عتبا� نو1 محتمل �لنقر�' يكو8 �<� �عتقد 
 
�لعلماE �نه �نقر' بينما لم تتم �حصائيا

مكثفة لتأكيد هذ� �ألفتر�'. 9لنقر�' 
 
�ملستقبلي هو منو<L مستمد من توقعا

ياستخد�Q 0سائل مختلفة منها منا<L �النو�1 
 RSحتو! �النو�1 �لى �نو�1 مهد 
�حمللية ، معدال

 0 IUCN!النقر�' �ملرتبطة با� 
0 �حتماال
تقسيماته للتهديد، تأثير خسا�R �ملوئل علي 

�النو�1 �ملهدRS بقد �ملوئل حاليا 0 �لرتبا] 
بني �النقر�' 0 �ستهال[ �لطاقة. �8 �جلد0! 

�لزمني 0 مجموعا
 �النو�1 �ملشمولة يختلف 
بني �لتوقاعا
 �ملستقبلية 0 لكنه عموما 

 
يشير �لى �نقر�' �النو�1 بناE على �لتهديد�
�لتي تو�جهها �النو�1 �ليوQ �0 خسا�R �النو�1 
كنتيجة لتغير �ملوئل في �لفترR بني ١٩٧٠ 

0 ٢٠٥٠. �لتقدير�
 �ملبنية علي �لسجل 
�الحفو�� هي مؤكدR متاما. �لتوقعا
 علي 
 
�حلد �الSنى لها مصد�قية عالية. �لتوقعا
على �حلد �لعلو� لها مصد�قبة متوسطة 

. توقعا
 �حلد �الSنى لالنقر�'  �ملبنية على 
منو<L تكو8 <�
 مصد�قية منخفضة 0 

معدال
 �حلد �ألعلى مفترضة.

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) 

 ��ثدييا� �برمائيا� في خال� 	ملائة سنة 	ألخير* �هو معد
 Fحلسبا	خلنا في GH ما 	IJ� . ألصلية	ملعدال� 	يصل ملائة ضعف 
	إلنقر	ضا� 	ألقل G-جة في 	لتوثيق فإF 	ملعدال� تصل Jلى Hلف 

( ١٠٠٠ ) ضعف 	ملعدال� 	ألصلية . 
 يتوجه توVيع 	ألنو	� على 	أل-� Jلى 	لتجانس . �	لتجانس 	لذ, 

نعنيه هو FH 	لفر�] تنخفض بني تركيبة 	ألنو	� في موقع ما 
�تركيبتها في موقع ^خر في 	ملتوسط . �تنحصر Hسبا\ هذ	 

	الجتا` في عاملني : 	أل�� – FH 	ألنو	�  	ملتفرG*  ملناطق معينة 
تو	جه معدال� 	نقر	� Hعلى ، �	لثاني – معدال� 	لفرG 	لعالية 

باستجال\ 	ألنو	� في مدe متسا-� 	خلطى مع منو 	لتجا-* 
�	لنقل. ففي 	لوقت 	حلالي �صلت 	ملعدال� 	ملوثقة الستجال\ 
	ألنو	� Jلى Hغلب 	ملناطق Jلى معدال� Hعلى من تلك 	ملسجلة 
ملعدال� 	النقر	� ، مما يؤJ eGلى ظاهر* شاI* �هى في 	لغالب 
VياG* عابر* في 	لتنو� 	ألحيائي 	حمللى. �تعتمد تو	بع 	لتجانس 

على مقد	-تنافسية 	ألنو	� 	ملستجلبة �	خلدما� 	لتي قد 
تقدمها ( مثل 	الستجال\  للغابا� �H للز-	عة ) �H قد تفسدها 

( مثل FH تؤeG حالة فقد 	لنو� 	حمللى Jلى تقليل 	خليا-	� 
�	لضمانا� 	ألحيائية ) .

ما بني ١٠٪ Jلى ٥٠٪ من 	rموعا� 	لتصنيفية 	لعليا 	ملد-�سة 

 ( IUCN )     لطبيعة	 Fلد�لي لصو	 Gالحتا	طبقا ملعايير  	جيد
فإF ( 	لثدييا� �	لطيو- �	لبرمائيا� �	لصنوبريا� �	لسر	خس 

	لعليا مهدG باالنقر	� . فحو	لي ١٢٪ من Hنو	� 	لطيو- � 
٢٣٪ من 	لثدييا� � ٢٥٪ من 	لصنوبريا� مهدG* باالنقر	� ، 

باإلضافة Jلى ٣٢٪ من 	لبرمائيا� مهدH *Gيضا باالنقر	�  علما 
بأF 	ملعلوما� عنها محد�G* جد	 �هذ	 	لتقدير قد يكوH Fقل 

من حقيقته. �كانت مستويا� 	لتهديد 	ألعلى في 	لسر	خس 
	لعليا ( ٥٢٪ ) �هى مجموعة من Hشبا` 	لنخيل G	ئمة 	خلضر*. 
Hما 	لكائنا� 	ملائية ( 	لبحرية �H 	مليا` 	لعذبة ) فلم يتم تتبعها 

بنفس G-جة 	لكائنا� 	أل-ضية مما يخفى Jنذ	-	� 	لتهديد	� 
	ملماثلة باالنقر	� ( منخفض 	لتأكد ) .

لقد 	نخفض 	لتنو� 	لو-	ثي على مستوe 	لكوكب بصفة 
 �خاصة في 	ألنو	� 	ملستأنسة فمنذ عا9 ١٩٦٠ كاF هنا{ 	نتقا

Hساسي في منط 	لتنو� G	خل 	لنو� 	لنباتي في 	حلقو� �نظم 
	لز-	عة كنتيجة “ للثو-* 	خلضر	� “ . فتكثيف نظم 	لز-	عة 

مقر�نا بتخصص مربى 	لنباتا� �	لتأثير 	rانس  للعوملة GHيا 
Jلى حد�� نقص جوهر, في 	لتنو� 	لو-	ثي للنباتا� �	حليو	نا� 

	ملستأنسة في نظم 	لز-	عة . �مثل هذ` 	النخفاضا� في 
	لتنو� 	لو-	ثي تخفض مر�نة 	ألنو	� 	ملستأنسة �قد-تها على 
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�لتأقلم . �لقد مت تعويض بعض هذ� �لفقد – �حلا�
 في �ملز�عة 
جزئيا عن طريق �حملافظة على �لتنو( �ألحيائي في بنو# �لبذ��. 

فباإلضافة للنظم �ملنز�عة ما حد
 من �نقر�7 لألنو�( متفر�3 
�لعشائر ( مبا فيها ;نو�( �ألسما# �لهامة جتا�يا ) ;سفر عن فقد 

�لتنو( �لو��ثي �ملوجو�3 في هذC �ألنو�( ��لعشائر. �هذ� �لفقد 
يقلل من �لكفا3H �لعامة �طاقة �لتأقلم �يحد� FفاE قابلية 
�ستر��� �ألنو�( �لتي نقصت ;عد��ها ملستوياM منخفضة .

تتضمن جميع سينا�يوهاM تقييم �أللفية �إلستمر���لسريع 
 Rمن �لقر Sللنظم �إليكولوجية في �لنصف �أل� Sفي �لتحو

Zحلا�Y ��لعشرين . فسيتحوS من ١٠ – ٢٠ ٪ تقريبا ( تقدير 
منخفض Zلى متوسط �لتأكد ) من �لسهوS �حلالية �;��ضى 

 Sحتى ٢٠٥٠ ، �ستتحو� Rخر` من �آل; Mلى �ستخد�ماZ Mلغابا�
بشكل ;ساسي للتوسع �لز��عي . 

�بشكل ثانوY لتوسع �ملدR ��لبنية �لتحتية �فقد �ملوئل �لبيئي 
�ملقد� في سينا�يوهاM �أللفية سيؤ�` Zلى �نقر�7 على 

مستو` �لعالم حيث ;R ;عد�� �ألنو�( ستقترf من �لتو�Re مع 
�ملو�ئل �لبيئية �ملتبقية. �عد� �لتو�Re لألنو�( �لنباتية مقد� في 

سينا�يوهاM تقييم �أللفية ;R ينخفض بحو�لي ١٠ – ١٥٪ 
نتيجة لفقد �ملوئل �لبيئي من خالS �لفتر3 ١٩٧٠- ٢٠٥٠ ( 
تقييم منخفض �لتأكد ) ، �لكن هذ� �لتقدير يبد� ;قل من 
قيمته �حلقيقية لعدp ;خذC في �العتبا� �لنقص �لناجت عن 

 rملنا� Mألخر` غير فقد �ملوئل �لبيئي مثل تغير�� M��الجتها�
��لتلو
. �باملثل فإR حتوS تدفقاM مياC �ألنها� ستدفع �خلسائر 

في ;نو�( �ألسما# .
ملا%� �الهتما" بفقد �لتنو� �ألحيائى ؟ 

�لنتيجة �قم ٢. يسهم �لتنو( �ألحيائي بشكل مباشر ( من 
خالS خدماM �إلمد�� ��خلدماM �ملنظمة ��خلدماM �لثقافية 

 Mخلدما� Sإليكولوجى ) �بشكل غير مباشر ( من خال� pللنظا
�لد�عمة ) في �لعديد من مكوناM �فاهية �إلنساR متضمنة 
 Mألساسية للحيا3 �لطيبة ، ��لصحة ، ��لعالقا� �ملو��� Rألما�

�الجتماعية �لطيبة �حرية �الختيا� ��لفعل. فلقد �ستنفع كثير 
من �لناz خالS �لقرR �ملاضي من حتوS �لنظم �إليكولوجية Zلى 
نظم Zيكولوجية يتسيدها �إلنساR ��ستغالS �لتنو( �ألحيائي 

. �فى نفس �لوقت �من ناحية ;خر` فإR خسائر �لتنو( �ألحيائي 
 zإليكولوجى سببت تعر7 �لنا� pلنظا� Mخدما Mتغير��

 Mالنحد�� �فاهيتهم ، قبل تفاقم فقهرهم في بعض �|موعا
�الجتماعية .

لقد مت �حلصوS على مكاسب جوهرية من �ألفعاS �لعديد3 �لتي 
سببت جتانس �لتنو( �ألحيائي ;� فقدC . فمثال �لثال
 ;نشطة 

�لتي شكلت ضغطا جوهريا على �لتنو( �ألحيائي �هى �لز��عة 
�صيد �ألسما# ��لغاباM غالبا ما كانت �لدعاماM �ألساسية 

ألية Zستر�تيجية تنمية قومية ��لتي �فرM عو�ئد محفز3 
لالستثما� في �لتصنيع ��لنمو �القتصا�Y. فقو3 �لعمل �لز��عي 

حاليا حتتو` ٢٢٪ تقريبا من تعد�� �لعالم �تقد� بـ ٤٦٪ من 
 Sلصناعية �ستمر �ستغال� Sقو3 �لعمل �إلجمالية . �فى �لد�
�ملو��� �لطبيعية مهما من ;جل �ملعيشة ��قتصا�ياM �ملناطق 

�لريفية . �باملثل �الستجالباM �ملتعمد3 للعديد من �ألنو�( �لتي 
ساهمت في جتانس �لتنو( �ألحيائي �لكوكبي كانت بسبب 
 pخر` قا; Sألنو�( . بينما في ;حو�� Cلتي توفرها هذ� Mخلدما�

�إلنساR باجتثا
 بعض �ملكوناM �لضا�3 بالتنو( �ألحيائي مثل 

 . MفاF �; لتي تسبب ;مر�7 معينة� Mلكائنا�
بصفة عامة فإR حتوير �لنظم �إليكولوجية لتعزيز خدمة ما 

يكوR مقايضة على حساf خدماM ;خر`. فمن ;�بع �عشرين 
خدمة للنظاp �لبيئي مت �ختبا�ها في هذ� �لتقييم حتسنت 
فقط ;�بع خدماM : �حملاصيل ��ملاشية ��لز��عة �ملائية �فى 

 Mعلى �لنقيض تدهو�� .Rألخير3 فقط حتصيص �لكربو� �لعقو�
 fخمسة عشر خدمة مبا فيها صيد �ألسما# �قطع �ألخشا

 Cلة �لسمية �تنقية �مليا�eZ� Mملائي �معاجلة ��لفا� �إلمد���
��حلماية من ��اطر �لطبيعية ، �;نظمة جو�3 �لهو�H �;نظمة 

�ملناr �إلقليمية ��حمللية ، �;نظمة �لتعرية  ��لعديد من �لفو�ئد 
�لثقافية ( �لر�حية ، �جلمالية ، �الستجمامية �;خر` ... ) �لقد 

;ثرM هذC �ملقايضاM ما بني خدماM �لنظاp �إليكولوجى 
على شعوf مختلفة بطرE مختلفة . فمثال قد يجنى مربى 

�ملز��( �ملائية �فاهية ما�ية من عملية تؤ�` Zلى �فع ملوحة 
�لتربة �بذلك تنخفض غلة �أل�e مهد�3 �ألمن �لغذ�ئي لز��عة 

�الستهال# �حمللى للمز��عني �|ا��ين .
لم يتم توeيع �لتغير�M �لنافعة خلدماM �لنظاp �لبيئي بني 

 Mحيث كانت تا�يخيا تكلفة �لتغير� S�أل�7 بشكل عا� Rسكا
�حلا�ثة في �لتنو( �ألحيائي غير مد�جة كأحد عو�مل �تخا� 

 Mخلدما   Y�صافى �لعائد �القتصا Rلقر�� . �حتى عندما كا�
�لتغير�M �ملؤ�ية لفقد �لتنو( �ألحيائي Zيجابيا ( مثل تبسيط 

�لنظاp �إليكولوجى ) فإR �لعديد من �لسكاR حلق   بهم 
 ، Hبصفة خاصة �لفقر� Mلتغير�� Cغالبا �لضر� نتيجة لهذ

�باألخص منهم فقر�H �ملناطق �لريفية �لذين يعتمد�R بشكل 
مباشر على �لتنو( �ألحيائي �خدماM �لنظاp �لبيئي حيث 

;نهم ��M حساسية  عالية �قابلة للضر�. �مياثل �لك �لفقد 
في �لتنو( �ألحيائي �لفقد في �لضماناM �ألحيائية ;� بد�ئل 
�ملو��� �ألحيائية �لهامة للمحافظة على �ستمر��ية �لسلع 

��خلدماM. ;ما مجموعاM �لناz �ألغنى فهم غالبا ;قل تأثير� 
 Hإليكولوجى بسبب قد�تهم على شر�� pلنظا� Mبفقد خدما

بد�ئل ;� ;R يو�eنو� �لفقد �حمللى خلدماM �لنظاp �إليكولوجى 
بنقل �إلنتا� ��حلصا� Zلى مناطق ;خر`. فمثال عندما �ستنزفت 

مخز�ناM �ألسما# في شماS �ألطلنطي �نتقل صائد� 
 fألسما# �أل���بيني ��لتجا�يني �آلخرين للصيد في بحا� غر�

;فريقيا ، �لقد ;ثر �لك سلبيا على ;فا�قة �لساحل �لغربي �لذين 
يعتمد�R على �ألسما# كمصد�eهيد  للبر�تني .

قد يبد� ظهو� عديد من �خلسائر �ملرتبطة بتغير �لنو( �ألحيائي 
بطيئا ، �قد تظهر فقط على مبعد3 من حيثما تغير �لتنو( 
�ألحيائى ، �قد يتضمن هذ� عتبياM ;� تغير�M في �الستقر�� 

�لصعبة �لقياz. فعلى سبيل �ملثاS هنا# �ليل مستقر �لكنه 
غير مكتمل على ;R نقص �لتنو( �ألحيائي يقلل من مر�نة 
�لنظاp �إليكولوجى ;� من قد�3 �لنظاp �إليكولوجى  على 

�لتخلص من �خللل �لكن �خلسائر �ملرتبطة عن �نخفا7 �ملر�نة 
قد ال تظهر لسنو�M حتى يتم �لتعر7 خللل جوهرY ;� فقد 

�لقد�3 على �لتعويض تكشف عن نفسه .
�مثاR; S يؤ�` �لتغيير في �لتنو( �ألحيائي في منطقة ما 

Zلى تأثير�M في منطقة ;خر` هو حتويل �لغابة Zلى ��eعة في 
منطقة يؤثر على تدفقاM �ألنها� في مناطق مجا�يها بعيد� 

. Mعن مناطق حتويل �لغابا
( تبا�S ) تأثير�M �لتغير�M �حلا�3 ( �لفجائية ) ;� �خلطية ;� 

تنا�باM �لنظم في �ستجابة نظاp للتغير �لتد�يجى ;� �خلطى 
في قو3 ��فعة ��حد3 ;� عد3 قو` مت مجابهتها في �لنظم 

�إليكولوجية �ملائية �كانت غالبا متر�فقة مع تغير�M في �لتنو( 
�ألحيائي. فعلى سبيل �ملثاS ميكن ;R تسبب �لزيا�3 �ملستمر3 



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٦

في ضغط صيد �ألسما� �لى تغير�� حا�� في عشائر �ألنو�� 
في �لنظم �إليكولوجية �لساحلية . )ما مثا% تنا$# �لنظم في 

�الستجابة لتغير�� قو4 ��فعة متعد�� فهي حالة �لشعا# 
�ملرجانية �الستو�ئية ، حيث تؤ�4 حتميل �لتغذية $�نخفا9 

�ألسما� Iكال� �لعشب $تدهوD �لشعا# مجتمعة معاC �لى 
 Jلتحو% �لى نظم تسو�ها �لطحالب. $فقا ال على عد� Nبد

�لثبا� $�الستقر�D �لناجت عن تغير في �لتنو�    �ألحيائي $يعد 
 Mnemiopsis ( كل �للحمI ) ية ، فالالحمUخا% �ألنو�� �لغا��
 W( سمك يشبه قنديل �لبحر ) في �لبحر �ألسو� $�لذ Leidyi
يسبب فقد سريع لـ ٢٦ نو� صيد Dئيسية . حيث توD\ ( مع 
عو�مل )خر4 ) في �لنمو �ملستمر للمنطقة �مليتة �خلالية من 

�أل$كسجني $لقد �ستجلب �لنو� �لى بحر قز$ين $بحر �DI% حيث 
)حدh نفس �لتأثير .

 jبذ�ته ملا له من قيم ثقافية ، أل Jفقد �لتنو� �ألحيائي ها j�
كثير من �لناk يعز$j قيمة معنوية للتنو� �ألحيائي، $ألنها 

 ( ��Dقيم �خليا ) غير مستكشفة للمستقبل ��Dمتثل خيا
... فالناk من شتى بقا� �حليا� يقدj$D �لتنو� �ألحيائي من  
)جل )سبا# D$حانية $جمالية $�ستجمامية $ثقافية )خر4 . 

$فقد �ألنو�� فيه غير Dجعى $هو فقد في عناصر تكوينية في 
�لرفاهية . يعد �جتثاh �لعشائر $فقد �ملوئل �لبيئي هامني 

بصفة خاصة على �ملستويني �لقومي $�حمللى بسبب )j )غلب 
خدما� �لنظاJ �لبيئي تصل للمستو4 �حمللى $�إلقليمي 

$تعتمد على طر�U $ �لوفر� �لنسبية لألنو��. 
ما هي قيمة �لتنو� �ألحيائي ؟ 

�لنتيجة Dقم ( ٣ ) . تدلنا تقنيا� �لتقييم �حملسنة $�ملعلوما� 
عن خدما� �لنظاJ �إليكولوجى على )نه بالرغم من �ستفا�� 
�لعديد من �ألفر�� من �ألفعا% $�ألنشطة �لتي تؤ�4 �لى فقد 
�لتنو� �ألحيائي $�لى تغير �لنظاJ �إليكولوجى ، فإj �لتكلفة 

�لتي يتحملها �{تمع نتيجة لهذ� �لتغير تكوj غالبا )على من 
تلك �الستفا��. $حتى في �حلاال� �لتي تكوj معرفتنا بالفو�ئد 

غير كاملة فإj �ستخد�J �ملدخل �حلذDقد يكوj مضمونا حينما 
ترتبط �لتكلفة بالتغير�� �لكبير� بالنظاJ �إليكولوجى )$ 

�لتغير�� غير قابلة لإلDتد�� .
في عد� من �لد�Dسا� �ملوجو�� عن �لتغير�� في �لقيمة 

�القتصا�ية �ملرتبطة بتغير�� �لتنو� �ألحيائي في مو�قع  
بعينها ( مثل حتو% غابا� �ملاجنر$� $جفا� �أل�Dضي �لرطبة 

$تقطيع $�خالN �لغابا� ) ، $جد )j �جمالي �لتكلفة �القتصا�ية 
لهذ� �لتحو% ( متضمنا �لقيمتني �لسوقية $غير �لسوقية 
خلدما� �لنظاJ �إليكولوجى ) يكوj جوهريا بل  $يتجا$U في 

بعض �ألحياj فو�ئد حتو% �ملوئل �لبيئي . $Dغما عن �لك ففي 
عد� من هذ� �حلاال� مت �فع �لتحو%   بسبب )j �لتكلفة 
�ملتر�فقة مع فقد خدما� �لنظاJ �إليكولوجى لم تكن 

متضمنة ) ، $بسبب جوهرية �ملكاسب �خلاصة     ( مع )نها 
 ��قل من �خلسائر �لعامة ) ، $)حيانا بسبب �لدعم �لذ4 يشو
 �حسابا� �لتكلفة �لنسبية $مكاسبها . $فى �لغالب بهذ

�لتغير�� يكوj )غلبية �لسكاj �حملليني مسلوبة �حلقو� . 
متثل �لنظم �إليكولوجية $خدما� �لنظاJ �إليكولوجى ألية 

�$لة )صولها �لر)سمالية ، $لكن �ملكاسب �لتي ميكن �لتحصل 
عليها من �إل���D �جليد� لهذ� �ألصو% ال تعكس جيد� في 

مؤشر�� �القتصا� �لتقليد4. فد$لة ما قد تقطع غاباتها    
$تستنفذ ثر$تها �لسمكية $يظهر �لك �يجابيا فقط في 

ناجتها �حمللى �إلجمالي GDP بالرغم من )نه ضيا� لألصو%     
�لر)سمالية. $حينما )��D �لتدهوD في “ �ألصو% �لر)سمالية 

�لقومية “ في معايير قياk �لثر$� �لقومية ، �نخفضت جوهريا 
تقدير�� �لثر$� في �لبال� ��� �القتصا�يا� �ملعتمد� بشكل 

خا� على �ملو��D �لطبيعية . فبعض �ألقطاD )ظهر� منو� موجبا 
في �لسبعينا� $�لثمانينا� على سبيل �ملثا% ، عانت في �لو�قع 
 W( من ضيا� في �ألصو% �لر)سمالية مقوضة بشد� �ستد�مة

مكاسب ممكن حتقيقها . 
 Jمفاجآ� �لتكلفة �لناجمة عن �لنظا jتكو j( ميكن

�إليكولوجى عالية جد� . فلقد )نفقت �لواليا� �ملتحد� ، على 
سبيل �ملثا% مئا� �ملاليني من �لد$ال��D كل سنة ملقا$مة 

)نو�� غريبة كانت في �لبد�ية نا��D ��� تو�بع محد$�� $لكنها 
في �لنهاية )صبحت غاUية. فلقد �Dتفعت في �لعقو� �ألخير� 
)قسا\ �لتأمني للفيضانا� $�حلر�ئق $غيرها من �ألحد�h غير 
�لعا�ية بشكل مثير. في بعض �ألحياj تصبح �لتغير�� في 

�لنظم �إليكولوجية عو�مل هامة في �إلسهاJ في Dفع معد% 
$فد�حة تأثير�� هذ� �ألحد�h غير �لعا�ية. $هذ� �ملفاجآ� توضح 

)j مبد) �لتحو\ ( �ألخذ باألحو\ ) قد ينطبق على �حملافظة 
على �لتنو� �ألحيائي حتى ��� لم تكن هنا� بيانا� كافية 

حلسا# �لتكاليف $�لفو�ئد .
من �ملتوقع )j تزيد �لتكاليف $��اطر ��� ما ��U فقد �لتنو� 

�ألحيائي $)نها سو� ستقع على �لفقر�N بشكل غير 
 Jمتناسب. فبانخفا9 �لتنو� �ألحيائي $خدما� �إلمد�� للنظا

�إليكولوجى فإj �لقيمة �لهامشية للتنو� �ألحيائي سو�   
 �D$يع ليست بالضرUتز��� . $هنا� )يضا تأثير�� خاصة بالتو

 Nلفقر�� j( سا� �لقيمة �القتصا�ية ، طاملا�D� ناجمة عن
تنقصهم نسبيا “ �لرغبة في �لدفع “ فالعديد من جو�نب 

�لتدهوD �لتنو� �ألحيائي تؤ�4 �لى تأثير غير متناسب ( )W )كثر) 
على �لناk �لفقر�N . فانخفا9 عشائر �ألسما� مثال يؤثر تأثير� 
كبير� على حرفة صائد4 �ألسما� $على �{تمعا� �لتي تعتمد 

 Nلفقر�� jللبر$تني ، $كذ� فإ Wحيو Dعلى �ألسما� كمصد
 �Dمو� Dلفئا� �حلساسة هم �ألكثر معانا� عندما تتدهو�$

�أل�Dضي �جلافة . 
تتو�فر �آلj $سائل )كثر كماال حلسا# �لقيم ��تلفة 

     Jفي �لتنو� �ألحيائي $خدما� �لنظا kلتي يضعها �لنا�
�إليكولوجى . �ال )j بعض خدما� �لنظاJ �إليكولوجى )كثر 

 ��Dفي �تخا� قر� Dصعوبة في �لتقييم $بالتالي ميكن �الستمر�
في غيا# حتليل تفصيلي لكل �لتكاليف $��اطر $�لفو�ئد . 

فاالقتصا�يوj يهدفوj �لى حتديد �ألسبا# ��تلفة لقيمة كل 
من �لتنو� �ألحيائي $�لنظم �إليكولوجية للناk . $هذ� يشمل 
 Nستهالكهم سو�� kلنظم �إليكولوجية توفر للنا� j( حقيقة

بشكل مباشر )$ غير مباشر ( غالبا ما يشاD �ليه بأنه قيمة 
 ��الستخد�J ). توجد �آلj طر� تقييم مختلفة لتقدير هذ

 jلوسائل فإ� ��ملصا�D �ملتباينة للقيمة . $بالرغم من $جو� هذ
خدما� �إلمد�� للنظاJ �لبيئي هي �لوحيد� �لتي تقيم   بشكل 

D$تيني. )ما �خلدما� �لد�عمة $�لثقافية $�ملنظمة فلم تقيم 
بسبب �ستعد�� �لناk للدفع في مقابلها – $هى غير �ململوكة 
باألشخا� )$ غير متاجر بها – فال ميكن مالحظتها )$ قياسها. 

باإلضافة �لى �لك فإj �لعديد من �لناk  يدDكو� )j للتنو� 
�ألحيائي قيمة ��تية ( في ��ته ) ال ميكن تقييمها باملعايير 
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القتصا�ية 
لتقليدية .
هنا' مجا� %
سع حلماية �كبر للتنو� 
ألحيائي من خال� 
3
2 مبر01 مبز
ياها 
القتصا�ية من �جل 
لفو
ئد 
ملا�ية 
4جر


ألخر@ لرفاهية 
إلنسا>  . فلإلبقا3 على 
خلدما2 
5تلفة %

إليكولوجى %لإلبقا3 على مر%نة 
لنظم 
إليكولوجية  Dللنظا

%لتوفير خيا1
2 من �جل 
ملستقبل %يجب 
حملافظة على 
لتنو� 
 Gتخا

ألحيائي 
ملصد1 
ألساسي ملو
1� بيولوجية بعينها. فعند 


لفو
ئد 
لتي يوفرها 
لتنو�  Lلم تدخل هذ �1

ملو 01
�4% 1

لقر

ألحيائي للناQ في 
حلسبا> ، لذلك فإ>    معد� 
لفقد في 


لفو
ئد %ضعت فى  Lمما لو كانت هذ 

لتنو� 
ألحيائي �على كثير

العتبا1.                                      ( 
نظر شكل 1قم (٢) ) .

%مهما يكن فإ> 
لكم 
إلجمالي للتنو� 
ألحيائي 
لو
جب 
حفظه %
لذ\ سيتحد� بصر
حة على 
عتبا1
2 خدمية يبد% �نه 
سيكو> �قل من 
لكم 
حلالي ( �1جة تأكد متوسطة ) فستظل 


 ما مت 
ألخذ في 
العتبا1 G4 ألحيائي حتى

أل1` تفقد 
لتنو� 

لقر
1 – كل 
لفو
ئد 
خلدمية مثل تلك 
ملتر
فقة  Gتخا
– عند 

إليكولوجى.  Dملنظمة للنظا
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مع خدما2 
إلمد

هنا' فو
ئد منفعية �خر@ “ تتنافس “ غالبا مع 
لفو
ئد 
لتي 
تبقى على تنو� �كبر %على تو
c> في مستو@ 
لتنو� 
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لعديد من 
خلطو <4 .Dليو
سيوجد %
لذ\ سيكو> �قل منه 

إليكولوجى ( مثل  Dلنظا

لتي 
تخذ2 لزيا�0 4نتاd خدما2 

لز1
عة ) تتطلب تبسيطا للنظم 
لطبيعية كما �> حماية 


إليكولوجى 
ألخر@ قد ال تتطلب  Dلنظا
بعض خدما2 
بالضر01% 
حلفاf على 
لتنو� 
ألحيائي ( مثل قطع 
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لغابا2 
لصناعية %حيد0 نو� 
ألشجا1 ) . %فى 
لنهاية سيتم 
 Dالهتما

 ما �خذ في 
حلسبا> G4 كثر�حيائي �على تنو�  fحلفا



لر%حي      ( 
ملساحة 
لقصو@  

ألخالقي %
لتوcيع 
لعا�� %كذ
في شكل ( ٢ ) ) %ليس فقط 
العتما� على عمليا2 
لسوi غير 

شكل ٢. كم سيبقي �لتنو, �حليحو) بعد قر� من �آل� حتت هياكل قيمة مختلفة ؟
	لد	ئر* 	خلا6جية في 	لشكل متثل 	ملستو& 	حلالي للتتونع 	حليو� عامليا. كل (	ئر* (	خلية متثل مستو& معني من 	لتنو" 	حليو� حتت هيكل قيمة مختلف. متثل عالما� 	الستفها
 	لتكهنا� 

	لغير مؤكد* حوA مكا9 تو	جد 	حلد?( ? بالتالي 	حلجم 	ملناسب لكل (	ئر* يكو9 حتت هياكل قيمة مختلفة.


لبيئي لأللفية  Dلنظا

ملصد1: تقييم 

الي 
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الحيائ
نو" 	

	لت

1جا3 مالحظة 
> حجم 
لد%
ئر للبيا> 
 فقط % ال عالقة له بأ\ حسابا2  

 

 

 ٢١٠
ي ٠

ئي ف
الحيا

و" 	
	لتن

1جا3 مالحظة 
> حجم 
لد%
ئر للبيا> 
 فقط % ال عالقة له بأ\ حسابا2  

 

�لعمل �ليومي 
ما سيتبقى حتت 
الجتاها2 % 
لسياسا2 �خذين 
لتناcال2 
مقابل 
لنمو 
القتصا�\ % 
لز1
عة 
لخ..في 
العتبا1  

�5 �لتنو, �لنوعي  مع �عتبا
في خدما8 �لنظا7 �لبيئي : 

كمية 
ضافية من 
لتنو� 
حليو\ كا> يجب حفظها من 
جل  

سبا q عملية لد%1ها في توفير % �عم خدما2 
لنظم 
لبيئية. 

 :  8�مع �عتبا �ملر�نة ، �لبد�يا8 � قيم �الختيا
كمية 
ضافية من 
لتنو� 
حليو\ كا> يجب حفظها من 
جل  
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جهة 
لتهديد
2  كاحتياr ضد 
لبد
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مع �عتبا �السبا@ �لغير عملية: 
كمية 
ضافية من 
لتنو� 
حليو\ كا> يجب حفظها من 
جل  
قيم غير عملية كقيمتها 
جلوهرية % معا�لة تو
c> توcيع  

لتنو� 
حليو\. 
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�لتامة 	�لناقصة .
ما هي )سبا& فقد �لتنو" �ألحيائي ، كيف تتغير ؟ 

� �لقو� �لد�فعة �لى نقص �لتنو� �ألحيائي 	 ��لنتيجة !قم ٤ :
�لقو� �لد�فعة �لى تغيير خدما( �لنظا' �لبيئي �ما حثيثة ال 

تظهر تناقصا مع �لزمن �	 متز�يد1 في كثافتها .
 

�جماال 	على مستو� �لكوكب يوجد خمس قو� �6فعة 
غير مباشر1 للتغير�( في �لتنو� �ألحيائي 	خدما( �لنظا' 

�اليكولوجي : سكانية ، 	�قتصا6ية ، 	�جتماعية ، 	سياسية ، 
	ثقافية 	معتقدية (6ينية) ، 	علمية 	تكنولوجية .	 بالرغم من 

تعرH �لتنو� �ألحيائي 	خدما( �لنظا' �اليكولوجي لتغير�( 
� �لتغير�( �حلالية تسبب فيها �تعزL ملسببا( طبيعية ، �ال 

هذO �لقو� �لغير مباشر1 �نسانية �ملصد! بصفة خاصة تنامي 
�الستهالU خلدما( �لنظا' �اليكولوجي (مثل تنامي �ستخد�' 
 Uيا16 �ستهالW	 ��لوقو6 �ألحفو!�) 	�لناجت عن Wيا16 �عد�6 �لسكا

�لفر6 مما يؤL6 �لى Wيا16 �لضغط على �لنظم �اليكولوجية 
	�لتنو� �ألحيائي . ففي �لفتر1 ما بني ١٩٥٠ ، ٢٠٠٠ 6�W �لنشا[ 

�القتصاL6 �لكوكبي (�لعاملي) تقريبا سبعة �ضعاe . ففي 
سينا!يوها( تقييم �أللفية (MA) قد!( �لزيا16 في نصيب 

�لفر6 من �لناجت �حمللي �إلجمالي مبا يتر�	j بني ١٫٩ �لى ٤٫٤ 
ضعفا بحلوo سنة ٢٠٥٠ . 	لقد تضاعف سكا� �لكوكب في 

�أل!بعني سنة �ألخير1 ليصبحو� ستة باليني في سنة ٢٠٠٠ 	من 
� يتر�	حو� بني ١٫٨ 	 ٩٫٦ باليني في سنة ٢٠٥٠ طبقا ��ملتوقع 

 . (MA) لسينا!يوها( تقييم �أللفية
� عمليا( �لعوملة �لعديد1 �لتي ضخمت بعض �لقو� �لد�فعة �

للتغيير في خدما( �لنظا' �اليكولوجي قد   خففت بعضها 
�آلخر . ففي خالo خمسني عاما كانت هناU تغير�( جوهرية 

 Oفي �لقو� �لد�فعة �الجتماعية �لسياسية ، شمل تقلص �جتا
مركزية سلطا( �حلكوما( 	Wيا16 �لدميوقر�طيا( �ملنتخبة ، 

�لشي} �لذL سمح بصو! جديد1 لإل�6!1 بصفة خاصة �إل�6!1 
�ملتكيفة ملو�!6 �لبيئة . ظر	e ثقافة �ألفر�6 	�6!�كهم للعالم 

 �– بالتأثير فيما يعتقد	� �نه ها' – كا� لها تأثير�( في �لصو
	�فضليا( �ملستهلك 	�قتر�حا( منهج �فعاo ما كا� منها 
مناسبا �	 غير مناسب . سمح تطو! 	نشر �ملعرفة �لعلمية 

	�لتقنيا( برفع �لكفا}1 في �ستخد�' �ملو�!6 من ناحية ، بينما 
	فر 	سائل �لزيا16 �ستغالo �ملو�!6 من ناحية �خر� . 

	كانت �هم �لقو� �لد�فعة لفقد �لتنو� �ألحيائي 	�لتغير في 
خدما( �لنظا' �اليكولوجي هي تغير �ملوئل �لبيئي – مثل 

تغير �ستخد�' �أل!�ضي ، �لتحو! �لفيزيقي لألنها! �	 نضو� 
ما} �ألنها! ، فقد �لشعا� �ملرجانية ، ضر! فيضا� �لبحر نتيجة 

�لصيد بشباU �لبحر - تغير �ملنا� �ألنو�� �لغريبة �لغاWية ، 
�الستغالo �جلائر لألنو�� ، 	�لتلو� . 	كل هذO �لقو� �لد�فعة ، 
في �لو�قع ، 	حيثما كانت هامة ألغلب �ألنظمة �اليكولوجية 

فا� تأثير هذO �لقو� يبقى ثابتا �	 متنافيا . (�نظر شكل !قم (٣) 
. (

 	كل من هذO �لقو� �آلتية سيكو� لها تأثير�( هامة على 
�لتنو� �ألحيائي في �لقر� �حلاL6 	�لعشرين : 

�  حتو! �ملو�ئل �لطبيعية ، بصفة خاصة �لى �لز!�عة : 
تغطي �لنظم �ملز!	عة حاليا� (	مساحتها ٣٠٪ على �ألقل من 

 	�نسق �أل!�ضي للمحاصيل ، �لز!�عة �ملتنقلة ،�نتا� �ملاشية 
�لز!�عا( �ملائية للما} �لعذ� ) !بع �ليابسة . تتوقع سينا!يوها( 

 oخر� من �لسهو� ٪ ١٠ – ٢٠ �� (MA) لتقييم �أللفية
�لعشبية 	 �لغابا( ستتحوo بحلوo سنة ٢٠٥٠ (بشكل 

� �لتوسع �لز!�عي 	Wيا16 �نتاجيته ��ساسي للز!�عة ) . في حني 
يعتبر� قصة جناj لزيا16 �إلنتاجية بخدمة نظا' بيئي 	�حد1 

، فا� هذ� �لنجاj �	 تكاليف عالية 	 متنامية في شكل 
مقايضا( مع خدما( �لنظا' �اليكولوجي �ألخر� . فكالهما 
من خالo �لتأثير �ملباشر لتغير غطا} �أل!�ضي 	كنتيجة لذلك 
�طلقت �لعناصر�لغذ�ئية في �ألنها! 	سحب �ملا} للرL (على 

مستو� �لكوكب قد! سحب �ملا} للرL تقريبا بـ ١٥-٣٥ ٪ 	قد! 
�يضا �نه غير قابل لالستد�مة) (6!جة تأكد منخفضة �لى 

متوسطة ) . يحد� فقد �ملوئل �لبيئي في �لنظم �لساحلية 
� هذO �لتحوال( �قل 6!جة في توثيقها �	�لبحرية �يضا 	�لك مع 

� يخفض �. فصيد �جلر على �لقا� على سبيل �ملثاo ميكن 
جوهريا تنو� �ملوئل �لبيئي �لقاعي ، بينما �لصيد �ملدمر تنميه 

� يؤL6 �لى فقد في �لشعا� �ملرجانية . ��لسو�حل   ميكن 
: (Uخاصة �لصيد �جلائر لألسما) جلائر� oالستغال�  �

في �لنظم �لبحرية كانت �لقو1 �ملباشر1 �لد�فعة للتغير 
على مستو� �لكوكب هي �لصيد �جلائر لألسماU . فالطلب 
�ملتز�يد على �ألسماU كغذ�} للنا� 	كعلف إلنتا� �لز!�عا( 

�ملائية �L6 �لى Wيا16 ��اطر1 �لرئيسية باالنهيا! طويل �ملد� 
لصيد �ألسماU �لبحرL �إلقليمي . ففي �غلب �لعالم كانت 

�لكتلة �حليوية �ملستهدe صيدها (مبا فيها كل �ألنو�� �ملتعمد 
صيدها 	كذ� �ملصا6!1 عرضا) قد �نخفضت مبقد�! ٩٠٪ بالنسبة 

للمستويا( �لسابقة. على بد�ية تصنيع �لصيد . فحو�لي 
ثالثة �!با� (٧٥٪) �ملصايد �لبحرية �لتجا!ية في �لعالم �ما �نها 

مستغلة كامال (٥٠٪) �	 مستغلة بشكل    جائر (٢٥٪) . 
�  �لتباo6 �ألحيائي : 

لقد 6�W �نتشا! �ألنو�� �لغريبة �ملقتحمة 	�لكائنا( �ملمرضة 
 o6لسفر مبا فيه �لسياحة . فزيا16  �لتبا�	يا16 �لتجا!1 W بسبب

 Uهنا ���ألحيائي ال ميكن تفا6يه بسبب �لعوملة . ففي حني 
�جر�}�( �حلجر 	�لقو�عد �جلديد1 �ملنظمة للتخلص من حموال( 

ما} مو�Wنة �لناقال( – فا� �لعديد من �لطر� (طر� مقا	مة 
�ألنو�� �لغاWية ) لم تنظم بشكل مناسب بخاصة فيما تعلق 

باستجالبها �لى نظم �ملا} �لعذ� . 
�  �لتحميل بالعناصر �لغذ�ئي : 

ظهر( ظاهر1 �لتحميل بالعناصر �لغذ�ئية (Wيا16 �لنيتر	جني 
	�لفوسفو! 	�لكبريت 	�مللوثا( �ألخر� �ملرتبطة بالعناصر 

�لغذ�ئية كنتيجة لفعل �إلنسا�) منذ سنة ١٩٥٠ ، 	 �صبحت 
	�حد1 من �هم �لقو� �ملو�جهة لتغير �لنظا' �اليكولوجي 

سو�} كا� �!ضيا �	 في �ملياO �لغاWية �	 �لسو�حل ، 	هذO �لقو1 
� تزيد جوهريا في �ملستقبل (6!جة تأكد ��لد�فعة من �ملتوقع 

عاليه ) فعلي سبيل �ملثاo كا� �نتا� �لسما6 �آلW	تي قو1 �6فعة 
�ساسية للزيا16 �لر�ئعة في �نتا� �لطعا' خالo �خلمسني 

 jجينا متفاعال (متا	نيتر �سنة �ألخير1 . فالبشر ينتجو� �آل
بيولوجيا) بكمية �كثر من ما تنتجه كل �لطر� �لطبيعية 

مجتمعة معا ، فترسيب �آلW	تي �ملتفاعل من �جلو �لي �لنظم 
�اليكولوجية �أل!�ضي 	بخاصة �لسهوo �لعشبية �ملعتدلة ، 

	خر�� �لشجير�( 	�لغابا( تؤL6 مباشر1 �لى تنو� نباتي �قل ، 
	�ملستويا( �لز�ئد1 من �لنيتر	جني �ملتفاعل في �ملصا6! �ملائية 

متضمنة �ألنها! 	�أل!�ضي �لرطبة �ألخر� تؤL6 في �غلب 
  eutrophication )ملغذيا�	خلث �	6ها! �لطحالب W� حلاال( �لى�
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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;/.

في �لبحير�1 �لد�خلية ��ملناطق �لساحلية . �لقد سبب 
�لفوسفو; مشاكل مشابهة نتيجة لتضاعف �ستخد�مه ثالثة 

مر�1 فيما بني ١٩٦٠ ، ١٩٩٠ – �لقد كا" �لتحميل بالعناصر 
�لغذ�ئية مشكلة متز�يد. �حلد. خاصة في �لد�N �لنامية 

�باألخص شرk �جنوi jسيا – ثمة hجر�1�O يجب hتخاgها  

 pصالh � لصيانة �q ستخد�7 �لعناصر �ملغذية� .Oلتحسني كفا
�أل;�ضي �لرطبة �لتي تقا�7 حتميل �لعناصر �ملغذية �تخفف من 

تأثير�تها.

شكل (٣)  �ملؤثر�� �لرئيسية للتغير في �لتنو� �حليويي � نظم �لبيئة
يبني لو� �خلانة مد9 تأثير كل مؤثر على �لتنو0 �حليو5 في كل نو0 من �لنظم �لبيئية خال� �لفتر� من ٥٠-٧٠ عا%. �لتأثير �لعالي يعني �نه خال� �لقر� �ملاضي �ثر بشد� على هذ� �لبيئة خال� �لقر� �ملاضي 
على �لتنو0 في هذ� �لبيئة، �لتاثير �ملنخفض يعني �� كا� له تأثير بسيط على �لتنو0 �حليحو5 في �لبيئة. تشير �ألسهم �جتا� تأثير �ملؤثر ، �ألفقي ميثل �متد�B ملعد� �لتاثير �حلالي بينما �لسهم �لر<سية > 
�ملائلة تشير �جتا� متز�يد فمثال في نظا% عانى من تأثير عنيف من مؤثر معني خال� �لقر� �ملاضي مثل تاثير �النو�0 �ملقدمة �لدخيلة على بيئة �جلزN يبني �لسهم �لفقي �� هذ� �لتاثير سوM يستمر �لشكا 

.T> �الجتاها �نتائج تقرير تقييم �اللفية للنظم �لبيئية من مجموعة �الحو� < Xخلبر�� X�N� في منطقة معينة > مبني على Zعاملية قد تختلف عما يحد Tميثل تاثير�
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�  تغير �ملنا� بسبب �إلنسا� :
�لتغير�# �ملالحظة حديثا في �ملنا� خاصة ��تفا� �حلر��� 

�إلقليمي �ثر بالفعل جوهريا على �لتنو� �ألحيائي )  �ألنظمة 
�اليكولوجية متسببا في تغيير�# في تو9يع �ألنو�� ، 6حجا4 

�لعشائر ، توقيت حد)A �لتكاثر ) �لهجر� )9يا?� تكر�� تفشي 
�آلفا# )�ألمر�F . فالعديد من �حلو�جز �ملرجانية عانت بشد� 

) 6حيانا قابل للرجو� )عندما فقد# بعض سالسلها لونها 
بسبب ��تفا� ?�جة حر��� مياP �لبحر �لسطحية في خالM شهر 
بنصف ?�جة Uلى ?�جة )�حد� مئوية سلسيوS فوR متوسط  

قياS �كثر �لشهو� حر��� . بحلوM نهاية �لقر� �لو�حد )�لعشرين 
قد يصبح تغير �ملنا� )تأثير�ته �لقو� �لد�فعة �ملباشر� 

�ملتسيد� في خفض �لتنو� �ألحيائي )تغير�# خدما# �لنظا4 
�اليكولوجي على مستو\ �لكوكب . 

تقر� سينا�يوها# هيئة ممثلي �حلكوما# في مشر)� تغير �ملنا� 
�6 هنا^ ��تفاعا في متوسط ?�جة �حلر��� �لسطحية للكوكب 

بـ ٢٫٠ – ٦٫٤ 4 (سلسيوS) فوR مستويا# ما قبل �لصناعة 
بحلوM سنة ٢١٠٠ مما يؤ?g لزيا?� حو�?A �لفيضانا# )�لقحط 

، )�Uتفا� مستو\ سطح �لبحر بحو�لي ٨ – ٨٨ سنتيمتر 
فيما بني ١٩٩٠ ) ٢١٠٠ )سيزيد �لتأثير على �لتنو� �ألحيائي 
على مد\ �لعالم با�تفا� كل من معدال# تغير �ملنا� )كذ� 

�ال�تفا� �ملطلق في تغير �ملنا� Uال    �6 بعض خدماتا# �لنظا4 
�اليكولوجي في بعض �ملناطق قد تتسا�� بد��p بتغير�# �ملنا� 

�ملتوقعة (مثل ��تفا� �حلر��� 6) 9يا?� �ألمطا� ) ، )بالتالي قد حتقق 
هذP �ملناطق �ستفا?� خالصة على مستويا# منخفضة من 

تغير �ملنا� ، )لكن عندما يصبح تغير �ملنا� �كثر حد� فا� �آلثا� 
�لضا�� على خدما# �لنظا4 �اليكولوجي يبد) 6نها ستتجا)9 

�لفو�ئد في �غلب مناطق �لعالم . يشير تو��9 �لشو�هد 
�لعلمية Uلى �نه سيكو� هنا^ على مستو\ �لعالم تأثير ضا� 

جوهرg صافي على خدما# �لنظا4 �اليكولوجي �vU ما ��تفع 
متوسط ?�جة حر��� �لكوكب �لسطحية بأكثر من ?�جتني    

 Mمستويا# ما قبل �لصناعة 6) مبعد Rفو (Sسلسيو) مئويتني
6على من ٠٫٢ مئوية (سلسيوS) كل عقد (?�جة مئوية تأكد 

متوسطة ). 
من �ملتوقع �6 يؤثر تغير �ملنا� تأثير� سيئا على حتديا# �لتنمية 

�ألساسية ، مبا فيها توفير �ملاp �لنظيف ، خدما# �لطاقة ، 
)�لغذ�p ، �إلبقاp على �لبيئة صحية ، )�حلفاx على �لنظم 

�اليكولوجية ، )تنوعها �ألحيائي )كذلك �خلدما# )�ملنتجا# 
�اليكولوجية �ملتعلقة بها : 

�  من �ملتوقع �6 يعظم تغير �ملنا� فقد �لتنو� �لبيئي )تزيد 
 Pلعديد من �ألنو�� ، خاصة هذ� Fجة �خلطو�� في �نقر��?
 Fلتي على حد)? �خلطر حاليا بسبب عو�مل مثل �نخفا�

Uعد�? �لعشائر ، �ملوئل �لبيئية   �حملصو�� 6) �ملتناثر� ، ) �}اال# 
�ملناخية �حملد)?� (?�جة تأكد متوسطة Uلى عالية) .

�  من �ملتوقع �6 تقل فر{ Uتاحة �ملاp ) كذلك جو?ته في 
عديد من �ملناطق �جلافة ) شبه �جلافة (?�جة تأكد عالية) 

�  من �ملتوقع �6 تز?�? مخاطر �لفيضانا# )�لقحط (?�جة 
تأكد عالية ) . 

�  من �ملتوقع في بعض �ملناطق �6 تنخفض �العتما?ية 
على �لطاقة �ملائية ) Uنتا� �لكتلة �ألحيائية (?�جة تأكد 

عالية ) . 
�  من �ملتوقع 9يا?� حد)A �ألمر�F �ملنقولة بكائن )سيط 

مثل �ملال�يا )حمي �لدجن (حمى تكسير �لعظا4 ) )كذ� 
�ألمر�F �ملنقولة باملاp مثل �لكولير� (?�جة تأكد متوسطة 

Uلى عالية ) ، )مثلها )فيا# Uجها? �لقيظ )تهديد�# نقص 
�لتغذية في مناطق 6خر\ ، باإلضافة Uلى 6ضر�� Uصابا# 

�لطقس �لقاسي )�لوفيا# (?�جة تأكد عالية ) . 
�  من �ملتوقع �6 تنخفض �إلنتاجية �لز��عية في �ملناطق 

�الستو�ئية )حتت �الستو�ئية مع 9يا?� في ?�p �لكوكب 
(?�جة تأكد منخفضة Uلى متوسطة ) ، )يتوقع تأثير�# 

سيئة على صيد �ألسما^ . 
 g?لقر� �حلا� Mفي خال �من �ملتوقع �6 تكو� تغير�# �ملنا  �
)�لعشرين غير مسبوقة على �ألقل في �لعشر�  �ال� سنة 

�ملنصرمة ، مصحوبة بتغير �ستخد�4 �أل��ضي )�نتشا� 
�ألنو�� �لغريبة ، ستؤ?U gلي حتديد قد�� �ألنو�� على �لهجر� 

)قابليتها على �لبقاp في مو�ئل بيئية متناثر� . 

ما هي �إلجر���� �ملمكن �تخا�ها ؟
�لنتيجة �قم (٥) :جنحت �لعديد من �إلجر��p# �لتي �تخذ# 

لصو� �لتنو� �لألحيائي )تطوير �ستخد�مه �ملستد�4 في �6 حتد 
معدM فقد �لتنو� �ألحيائي )كذلك �لتجانس Uلى معدال# �?ني 

مما كانت ستكو� عليه لو لم تتخذ هذP �إلجر��p# . )مع vلك 
فا� �ملزيد من �لتقد4 سيتطلب حقيبة من �إلجر��p# �ملبنية 
على �ملبا?��# �جلا�ية )�لتي تستهد� �لقو\ �لد�فعة �لهامة 

�ملوجهة لنقص �لتنو� �ألحيائي )لتدهو� خدما# �لنظا4 
�اليكولوجي �ملباشر� منها )غير �ملباشر� .

)ما كا� لفقد �لتنو� �ألحيائي �6 يحدA �ليو4 لوال )جو? 
 Mمجتمعا# مدنية )حكومية بشكل 6كبر)على قطا� �ألعما

)�لصناعة UتخاU vجر��p# لصو� �لتنو� �ألحيائي )لتخفيف 
فقدP )لدعم �ستخد�مه �ملستد�4 .

 )قد خدمت �لكثير من �ملما�سا# �لثقافية �لتقليدية في 
حماية مكونا# �لتنو� �ألحيائي �v# �ألهمية ألسبا� منفعية 

 Sملو��? على 6سا� ���?U 6) �)حانية . باملثل فا� عد?� من بر�مج
 pمجتمعي قد سيطر على �لفقد في �لتنو� �ألحيائي في 6ثنا

Uسهامهه بفو�ئد للسكا� بوضع مستو\ فائد� للمجتمع 
كهد� محو�g  لإل?��� �ملستد�مة . )لقد مت �ستثما� كبير 

بو�سطة منظما# �}تمع �ملدني )�حلكوما# )�لقطا� �خلا{ 
لتقليل �لتأثير�# �لسلبية على �لتنو� �ألحيائي ، )حماية �لتنو� 

�ألحيائي �ملهد? )�ستخد�4 �لتنو� �ألحيائي بشكل مستد�4 .
)إلجنا9 قد� �كبر من �لتقد4 في �جتاP صو� �لتنو� �ألحيائي 

سيكو� ضر)�يا ()�� لم يكن يكفي) تقوية خيا��# �الستجابة 
�ملصممة للصو� )�الستخد�4 �ملستد�4 للتنو� �ألحيائي 

 .M(6 خدما# �لنظا4 �اليكولوجي كهد�(
تتضمن Uستجابا# �لصو� �لتي جنحت جزئيا )�لتي قد ميكن 

تقويتها مستقبال ما يلي :
�  �ملناطق �حملمية : 

)هي تتضمن �ملناطق �ملد��� مبد6يا لصو� �لتنو� �ألحيائي 
)كذ� �ملد��� الستخد�ما# مستد�مة على نطاR )�سع  ، )هي 

هامة جد� ، خاصة في �لبيئا# �لتي يكو� فقد �لتنو� �ألحيائي 
فيها حساسا� جتاP �لقو\ �لد�فعة �لرئيسية. يعد نظا4 �ملناطق 

�حملمية (PA) من �جنح �لنظم �vU ما 6?ير# في سياR مدخل 
�لنظا4 �اليكولوجي ، مع �اللتفا# �جلا? ألهمية �ملمر�# )�لوصل 

�لتر�بطي بني �ملناطق �حملمية ، )كذ� للتهديد�# �خلا�جية 
كالتلوA )تغير �ملنا� )�ألنو�� �لغا9ية. على �لرغم من vلك فانه 

على نطاR �لعالم لم يعد �لنظا4 �لسائد للمناطق �حملمية 
كافيا للمحافظة على كل ( 6) حتى على ممثلي ) مكونا# 

�لتنو� �ألحيائي . حيث حتتا� �ملناطق �حملمية U (PA)لى تطوير 
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حصرها �تصميمها ����تها   بشكل فضل 
ابهة مشاكل 
مثل نقص لتمثيل (ملقصو� متثيل كل مكونا! لتنو� ) ، 

ملستوطنا! إلنسانية �خل ملنطقة حملمية ، حلصا�  !تأثير
غير لقانوني للنباتا! �5 حليونا! ، لسياحة غير ملستدمة ، 
لكوكبية . حتذ�  !لغا?ية �حلساسية للتغير  �ألنو !تأثير

لعذبة بحماية قل من  Eمليالنظم اليكولوجية لبحرية �
حلديثة في ملناطق حملمية  !لتطو� K5 أل�ضية ، �النظيرتها 

لبحرية �كذ نظاO شبكا! ملناطق حملمية يعطينا 5مال في 
ملستقبل. �تعطينا ملناطق لبحرية حملمية 5مثلة الفتة للنظر 

 Oملستد Oعلى طاقة لدعم ملتبا�R بني حملافظة �الستخد
، فحني يستخدما بشكل مناسب ميكن K5 يزيد جوهريا حصا� 

 Kفا R
ا��Y  �في جميع ألحوصيد ألسماZ في ملناطق 
هناZ حاجة �لى سياسة فضل �بدئل مؤسسية فضل لتطو� 
قسمة عا�لة �متسا�ية على جميع ملستويا! لتكاليف �فوئد 

ملناطق حملمية . 
: Yملهد� �سترجا� ألنو !`�  حماية ألنو� ��جر

ملستدO للتنو�  Oالستخد� Kكبير للصو Rمجا Zهنا
ملناهج      K5 ال� .�لكفؤY لألنو Y�إل� Rألحيائي من خال
 �ملعتمدY على ملوئل” تعد هامة بالنسبة حلفظ ألنو“

عتبا� بديال للمناهج “ ملعتمدY على  fلكنها ليست بأ� ،
 hألساملناهج ملعتمدY على ألنو� هي  Kباملثل فا � ”�ألنو

ملوئل لطبيعية . Kليست كافية لصو
 ex situ/in  خل 5مكانه�� mثي خا�حلفاo على لتنو� لو�  �

: situ
 (ex situ)Eجدلتنو� لو�ثي خا�m مكاK تو Kئد صوتعتبر فو
لتقنيا!  K5 جلينا! حقيقية . ففي حني Zكما في حالة بنو
 qنضمن �جو� مد Kلعائق لرئيسي هو  K5 لتطو� �الئمة �
 (ex situ)Eجدمناسب من لتنو� لو�ثي في خا�m 5ماكن تو

لعامة فمثال ميكنهم خدمة  Y5نها ستبقى خاضعة للسيطر�
حتياجا! ملز�عني لفقر`. باإلضافة �لى vلك ميكن كسب 

تكامل بني ما هو فوئد هامة بوضع سترتيجيا! محافظة 
 in)جد)  ��خل 5ماكن لتوex situ جد(في خا�m 5ماكن لتو

لتي من لصعب حملافظة عليها  �situ) ، خاصة في حالة ألنو

في خا�m مكانها لطبيعي . 
اليكولوجي :  Oلنظا Yستعا�  �

اليكولوجي شائعة  Oلنظا Yستعا�5صبحت آلK 5نشطة 
! تغطي جتديد كل `في لكثير من لد�R �تتضمن �جر

طر? لنظم اليكولوجية شاملة أل�ضي لرطبة ، �لغابا! 
ملرجانية  zلشعالعشبية ، �مصبا! ألنها� ، � Rلسهو� ،

ملاجنر�} . �تتزيد 5همية عمليا! إلستعا�Y كاستجابة �
لطلب  Yكثر �5يضا لزيا�للتدهو�في لنظم اليكولوجية 

 Kألمر فا Kلنظم . كيفما كا Eحلاجة �لى خدما! هذ�
 اليكولوجي بصفة عامة �v تكلفة عالية جد Oلنظا Yستعا��

اليكولوجي ألصلي ، �نا�� ما  Oلنظا Kمقا�نا بتكلفة صو
ميكن ستعا�Y  كل لتنو� ألحيائي �خدماته. 

5ما إلستجابا! لني يكوK لهل لهد} ألساسي  
لتي طبقت بنجا{ جزئي �ميكن � Oملستد Oهوإلستخد

?يا�تها �تقويتها مستقبال فهي تشمل آلتي :
 اليكولوجي �كذ Oلنظا�  5سو~ للتنو� ألحيائي �خدما! 

متويلها :
لقد ساعد! �ليا! لسو~ على حلفاo على بعض جونب 
لتنو� ألحيائي �على �عم ستخدمها  ملستدO – مثل 

 Rلد�ما حد� في سيا~ لسياحة لبيئية . ففي عديد من 
أل�ضي  Kنه مفيد في صوصبح كثر شيوعا �غالبا ما ظهر 

 !لتيسير� !حملفز Oاليكولوجي ستخد Oلنظا�خدما! 
لضريبية �برمج �خص تسويق لتنمية لترتيبا!  لتعاقدية 

أل�ضي في علي لنهر  Zتفاقا! بني مال(مثل ما يتم من 
.( Eمليا�هؤال` ملستفيدين بخدما! مقسم 

 فعلى سبيل ملثاR في لفترY ما بني �١٩٩٦ ٢٠٠١ �فر! 
أل�ضي كي  Zال� 5مريكي ملال�� Kكوستا�يكا مبلغ ٣٠ مليو

كثر من ٢٨٠٠٠٠ هكتا� من لغابا!  يؤسسو �5 يصونو
لكربوK �ما تقترحه  ~�خدماتهم لبيئية . باملثل فاK 5سو

 K5 لطويل ميكن qملدمن مكاسب من حصص لكربوK في 
 ما صممت بشكل جيد ال بضر v� خاصة ، Kفز للصوتوفر حو
بجهو� حملافظة على لتنو� ألحيائي . ففي حني K5 توجها! 

لسو~ ضدE تبد� �عدY جد �ال نه يبقى لعديد من لتحديا! 
ملشترين  K5 لتي تضمن، مثل صعوبة حلصوR على ملعلوما! 

 يحصلوK حقيقة على خلدما! لتي �فعو مقابلها ، �كذ
 Yحلاجة �لى تأسيس 5طر مؤسسية مميز

حتتاجها ألسو~ لكي تعمل �لكي 
 zئد سيتم تو?يعها بأسلولفو K5 تضمن

منصف . من لضر��f جد لكل من 
 K5 يجب Kلصو� Oملستد Oالستخد

يتم �صالحا!  لسو~ لكي تعمل بشكل 
فضل �كذ يجب K5 يتم تطوير �ليا! 

 !�لسو~ في عالم تؤخذ فيه لقر
 .fبشكل المركز

حملافظة على لتنو�  !عتبا� Rخا��  �
ألحيائي في عمليا! ���Y قطاعا! مثل 

: Zألسمالز�عة �لغابا! �صيد 
يوجد نوعاK من لفر� . لنو� أل�R نظم 

 !v على Kتكو K5 كثر تنوعا ميكن mنتا�
كفا`Y نظم بديلة خفيفة لتنو� �5 5حيانا 

ملكافحة  Y�كثر منها كفا`Y . فمثال إل�
ملتكاملة لآلفا! ميكن K5 تزيد لتنو� 

ألحيائي في ملز�� �تخفض لنفقا! 
آلفا! �تفي  !بتقليل ستخدO مبيد

 `بالطلب ملتزيد على منتجا! لغذ



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ١٢

	ملنتج عضويا . 	لنو� 	لثاني ، 	الستر	تيجيا
 	لتي تطو� 
تكثيف 	إلنتا� بدال من 	لتوسع في مساحة 	إلنتا� 	إلجمالية 

مبا يسمح مبساحة 	كبر للصو0 ، كما سنوضح فيما بعد 
.<حاليا= تأخذ سياسا
 	إلصال7 	لز�	عي في عد5 من 	لبلد	0 

في Gعتبا�ها 	لتنو� 	ألحيائي ، <لكن ما D	C هناA 	ملزيد مما ميكن 
عمله لتقليل 	آلثا� 	لضا�K على خدما
 	لنظاH 	اليكولوجي .

�  	غتناH 	لفو	ئد بو	سطة 	Sتمعا
 	حمللية :
لقد ثبت 	نه من 	لصعب تطبيق 	ستر	تيجيا
 	الستجابة 

	ملصممة لتوفير حو	فز	لتنو� 	ألحيائي <]لك عن طريق 	لتأكد 
من ^0 	إلستفاK5 من <	حدK ^< ^كثرمن مكونا
 	لتنو� 	حليو\ 

يشمل 	Sتمع 	حمللي (مثل منتجا
 من نو� <	حد ^< من 
	لسياحة 	اليكولوجية ) . 

فلقد كانت 	جنح ما تكو0 عندما مت خلق حو	فز في نفس 	لوقت 
للمجتمع 	حمللي ليتخذ قر	�	ته متمشية مع صو0 	لتنو� 

	ألحيائي 	لشامل . <مهما كا0 ، ففي حني ^0 <جو5 فرg لوضع” 
	لكل �	بح “في صو0 	لتنو� 	ألحيائي <من 	جل 	ستفا K5	Sتمع 

	حمللي ، Gال ^ 0	Sتمع 	حمللي ميكنه حتقيق فو	ئد 	قتصا5ية 	كبر 

 تؤG \5لى فقد في 	لتنو� 	ألحيائي . <بشكل 	كثر 	l	جرG من


 	لتي تmتخذ لتنمية 	لدخل عن طريق 	l	إلجر	عمومية فإ0 
	لتنو� 	ألحيائي ميكنها في نفس 	لوقت حتفيز صونه <لكنها 

ميكن ^0 تؤ5\ ^يضا Gلى تدهو�q في حالة غياp 	لبيئة 	ملناسبة 
 Cحلصو	5 <تيسير �	لتي تتضمن حقوقا مناسبة للمو	> ،K�5لقا	

على 	ملعلوما
 <GنضماH ^صحاp 	ملصلحة .
 sلتي تستهد	لتي ميكن تقويتها <	ملتكاملة 	 
^ما 	الستجابا
كل من 	لصو0 <كذلك 	الستخد	H 	ملستد	H فهي تشمل ما 

يلي: 
�  DياK5 	لتنسيق بني 	تفاقيا
 	لبيئة متعدK5 	ألطر	s <بني 

	تفاقيا
 	لبيئة <	ملؤسسا
 	لد<لية 	القتصا5ية <	الجتماعية 
: tألخر	

 s	ستهد	جل 	لد<لية من 	 
ال ميكن 	الستغناl عن 	التفاقيا
	الهتماما
 	ملتعلقة بالنظاH 	اليكولوجي <	لذ\ يتجا<D 	حلد<5 
	لوطنية ، <لكن 	لعديد من 	ملعوقا
 تضعف كفاlتها 	حلالية . 
حيث ^0 	ألهد	s <	آلليا
 	ملتضمنة في 	غلب معاهد	
 	لبيئة 

	لثنائية <متعدK5 	ألطر	s تكو0 ]	
 طبيعة محد<K5 فهي ال 
تستهدs 	لقضايا 	ألعم خلدما
 	لنظاH  	لبيئي ^< �فاهية 

 qلتنسيق بني هذ	 K5تخذ لزياmت 
	إلنسانية . هناA 	آل0 خطو	
	ملعاهد	
 <قد يساعد ]لك في توسيع بؤ�K تنظيم 	لوسائل. 
<مع ]لك فإ0 هناA حاجة ^يضا للتنسيق بني 	تفاقا
 	لبيئة 

متعدK5 	جلو	نب < 	ملؤسسا
 	ألكثر قوK سياسيا <قانونيا ، مثل 
 . s	ألهد	 H5تصا Hلك لضما0 عد[> Kلتجا�	القتصا5 <	 
	تفاقيا

�  	لوعي 	لعاH <	التصاC <	لتعليم : 
لقد كا0 لبر	مج 	لتعليم <	إلتصاC 	لفضل في توصيل 

	ألفضليا
 من ^جل صو0 	لتنو� 	ألحيائي <حتسني تطبيق 
	ستجابا
 	لتنو� 	ألحيائي، فتحسني 	التصاC <	لتعليم 

للجمهو� <لصانعي 	لقر	� هاH  لتحقيق ^هد	s 	تفاقا
 	لبيئة 
<	لتنمية 	ملستد	مة (مبا فيها مخطط جوهانسبر� 	لتنفيذ\ 

) ، <كذلك لإل5	�K 	ملستد	مة للمو	�5 	لطبيعية بشكل ^عم 

– ففي حني �5G	A ^همية 	التصاC <	لتعليم ، Gال 	0 توفير 	ملو	�5 
	لبشرية <	ملالية 	لتي تقوH بد<� مؤثر تmعد عائقا   مستمر	 . 

�  تنمية 	لقد�	
 	لبشرية <	ملؤسسية لتقييم عو	قب تغير 
 qلعمل على هذ	 	إلنسا0 <كذ	اليكولوجي لرفاهية 	 Hلنظا	

: 
	لتقييما
 Aألسما	صيد > 
الD	لت 	لقد�	
 	لتقنية في 	لز�	عة <	لغابا

في 	لعديد من 	لد<C محد<K5 ، <لكنها 	كبر بكثير جد	 من 
قد�	
 	إل5	�K 	لفعالة خلدما
 	لنظاH 	لبيئي غير 	لناشئة من 

 . 
هذq 	لقطاعا
�  �فع تكامل 	الستجابا
 	لقطاعية : 

 K>لثر	عة < 	لز�	ألحيائي في 	لتنو� 	تقع مسئولية قضايا 

 مستقلة في 	لعديد من 	�	D> على عاتق 
	لسمكية <	لغابا
	ألقطا� . <من 	جل تشجيع 	الستخد	H 	ملستد	H <صو0 	لتنو� 

 Gلى تأسيس عملية تشجع <تتبنى 	�	Dلو	 qهذ �ألحيائي حتتا	

تنمية 	لسياسا
 عبر 	لقطاعية .
	لكثير من 	الستجابا
 	ملصممة كأهد	s ^<لية للصو0 ^< 

	الستخد	H 	ملستد	H للتنو� 	ألحيائي ستكو0 غير مستد	مة 
 Kغير مباشر> Kتغيير مباشر tغير كافية ، ما لم توجه بقو>

 Kستتهد5 بشد ، Cملثا	فعلي سبيل  . Kمعا<نة <مستقر s>ظر>
	ستد	مة 	ملناطق 	حملمية بو	سطة تغير	
 	ملنا~ 	لتي يسببها 
	إلنسا0 . <باملثل ، ال ميكن ^0 تكو5G 0	�K خدما
 	لنظاH 	لبيئي 
مستد	مة على نطا� 	لعالم G]	 لم يتم حتجيم 	الستمر	� في 

	ستهالA تلك 	خلدما
 ، كما حتتا�   باالستجابا
 ^0 توجه Gلى 

 	لتي 	l	إلجر	�5جة تنفيذ > Klلتي حتد5 كفا	 Kملساعد	 s>لظر	

تركزعلى 	لتنو� 	ألحيائي. 
 Kلسيطر	في ^طر  
من 	ملطلوp غالبا 	0 حتد� تغيير	

	ملؤسسية <	لبيئية لكي توفرهذq 	لظر<s 	ملعا<نة 
– فاملؤسسا
 	حلالية لم تكن مصممة لتأخذ في 	حلسبا0 
 
	لتهديد	
 	ملتالDمة لفقد 	لتنو� 	ألحيائي <تدهو� خدما

 C>	اليكولوجي . <لم تكن مخططة ^يضا لتتد	 Hلنظا	
5G	�K مجمع مو	�5 مشترA <هي 	خلاصية 	لتي متيز 	لعديد 

من خدما
 	لنظاH 	اليكولوجي ^0 قضايا 	مللكية <سهولة 
	لوصوC للمو	�5 <حقو� 	ملشا�كة في 	تخا] 	لقر	� <لو	ئح 

	ستخد	H طرD معينة ملو�5 ما ^< صرs 	�لفا
 ميكن ^0 تؤثر 
بقوK على 	ستد	مة 5G	�K 	لنظاH 	اليكولوجي <هي كذلك 

عو	مل محدK5 ^ساسية في من سيكسب <من سيخسر من 
 K�	5اليكولوجية فالفسا5 يعتبر عائقا �ئيسيا إل	لنظم 	 
تغير	
	لنظم 	اليكولوجية بكفاKl ، فهو ينشأ في 	لنظم 	لضعيفة 

في 	لتنظيم <	ملسئولية . باإلضافة Gلى 	لقيو5 	ملشر<طة 
	لتي تضعها 	لهيئا
 متعدK5 	ألطر	s ، مثل بر	مج 	لتكيف 

 Hلنظا	 
	لهيكلي ، 	لتي خلقت ^يضا عو	ئق إل5	�K خلدما
 . Klاليكولوجي بكفا	

 Kملباشر	غير > Kملباشر	فعة 	لد	 tلتي ستوجه للقو	 
	الستجابا
<	لتي ستهدG sلى تأسيس 	لظر<s 	ملساعدK 	لهامة بشكل 

 sاليكولوجي سو	 Hلنظا	 
خاg للتنو� 	ألحيائي <خدما
تتضمن 	آلتي : 

 Hلنظا	 
Gلغاl 	لدعم 	لذ\ يدفع لالستخد	H 	لز	ئد خلدما
	اليكولوجي (<حيثما كا0 ]لك ممكنا توجيه هذ	 	لدعم لتغطية  

قيمة خدما
 	لنظاH 	اليكولوجي غير 	ملسوقة ) . <صل 
متوسط 	لدعم 	لذ\ 5فعته C>5 منظمة 	لتعا<0 	القتصا5\ 
<	لتنمية OECD بقطاعا
 	لز�	عة في 	لفترK ما بني ٢٠٠١ ، 

٢٠٠٣ ألكثر من ٣٢٤ بليو0 5<ال� ^مريكي ^< Gلى ما يسا<\ ثلث 
 lلكوكبي في سنة ٢٠٠٠ . جز	عي 	لز�	 �إلنتا	جمالي G قيمة
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كبير من هذ� �لكم موجه لدعم 
نتا� يؤ�� 

لى 
نتا� فائض ، يقلل من �لربحية �لز��عة 

في �لد31 �لنامية ، 1يشجع �الستخد�* �لز�ئد 
لألسمد:  1مبيد�8 �آلفا8 . 1لقد خلق �عم 

صيد �ألسماC مشاكل شبيهة حيث 1صلت 
قيمته 
لى ٦٫٢ بليوF �1ال� Eمريكي في �31 


لى  1E القتصا�� �1لتنمية� F1منظمة �لتعا
حو�لي ٢٠٪ من قيمة �لناجت �لكلي . 1في عديد 
 OECD ملنظمة� Vمن �لد31 غير�ملنضمة لهذ
يوجد Eيضا مدخال8 �1عم 
نتا� غير مناسبة . 


لغا^ �لدعم �خلاطئ سينتج  FE بالرغم من
خدماتا خالصة 
ال �نه ال يحدa بدF1 تبعا8 
. فبعض �لناd �لذين يستفيدF1   من �عم 

�إلنتا� (سو�^ خال3 �ألسعا� �ملنخفضة 
للمنتجا8 �لتي تنتج عن �لدعم 1E بتلقي 

�لدعم مباشر: ) فقر�^ 1سيتضر�F1 بإلغائه حتما . لذ� البد 
 Fلك فاj موعا8 . عال1: علىk� Vلية تعويضية ملثل هذm من


�nلة �لدعم في ��خل �OECD 31 سيحتا� 
لى 
جر�^�8 
مصاحبة مصممة لتقليل �آلثا� �لسلبية عن خدما8 �لنظا* 

�اليكولوجي في �لد31 �لنامية . 1لكن يبقى �لتحد� �ألساسي 
في FE �لنظا* �القتصا�� �حلالي يعتمد Eساسا على �لنمو 
 ���القتصا�� �لذ� ال يدخل في �عتبا�V تأثير jلك على �ملو�

�لطبيعة . 
�لتكثيف �ملستد�* للز��عة . سيستمر �لتوسع �لز��عي في 

�لقرF �حلا�� �1لعشرين في كونه �1حد� من �لقوt �لرئيسية 
 Fما �ملناطق �لتي سيكوE .ألحيائي� uلد�فعة لفقد �لتنو�
�لتوسع �لز��عي فيها مستمر� في تهديد �لتنوu �ألحيائي 

بشد:   فأF قيا* تنمية 1تقييم 1نشر للتقنيا8 �لتي قد تزيد 
 F1� *نتا� �لغذ�^ لكل 1حد: مساحية بشكل مستد�
من 

�للجو^ للمقايضا8 �لضا�: كزيا�: �ستخد�* �ملا^ 1E �لعناصر 
�لغذ�ئية 1E �ملبيد�8 ، سيكوF له �ألثر في خفض �لضغط  

�جلوهر� على �لتنوu �ألحيائي . في �لعديد من �حلاال8 توجد 
تقنيا8 مناسبة قابلة للتطبيق على نطا1E yسع 1لكن نقص 
 yيعو Fلبلد�� V8 �ملؤسسية في هذ���ملو��� �ملالية 1نقص �لقد


كتساz �1ستخد�* هذV �لتقنيا8 . حينما تتسيد �لز��عة 
�ملشهد �لعا* فاF صوF �لتنوu �ألحيائي في ��خل هذV �ملناطق 
يعد مكونا هاما من جهو� صوF �لتنوu �ألحيائي �لعا* . 1ميكن 


�j ما �Eير8 بشكل مناسب FE تسهم في �إلنتا� �لز��عي 
�1الستد�مة من خال3 خدما8 �لنظا* �اليكولوجي �لتي يوفرها 

�لتنوu �ألحيائي (مثل – من خال3 مقا1مة �آلفا8 ، �لتلقيح ، 
خصوبة �لتربة ، حماية �ملسا��8 �ملائية ضد        تعرية �لتربة 

1
�nلة �لعناصر �لغذ�ئية �لز�ئد: . 
�  تقليل معد3 تغير �ملنا� �1لتأقلم له :

ميكن خفض �نبعاثا8 غاn ظاهر: �ال�تفاu �حلر��� بسبب 
�لتنظيم �لو�سع لتقنيا8 
مد�� �لطاقة ، �1لطلب على �لطاقة 
�: �لنفايا8 . فسيتطلب �خلفض �ملتوقع لالنبعاثا8 ��
1قطاعا8 

تنمية �ملؤسسا8 �لد�عمة 1تطبيق �لسياسا8 للتغلب على 
�فع متويل �لقطاعني  ، yلتقنيا8 في �لسو� Vمعوقا8 نشر هذ

�لعا* �1خلا� في مجالي �لبحث �1لتنمية (R&D) ، 1نقل 
�لتكنولوجيا بكفا^:.


جر�^�8 من شأنها تسهيل تأقلم  jتخا
 �� 1سيصبح من �لضر1
�لتنوu �ألحيائي �1لنظم �اليكولوجية لتغير �ملنا� لتخفيف 

تأثير�ته �لسلبية بافتر�� قو: �لدفع �لذ�تي في نظا* �ملنا�. 
1قد يتضمن jلك تنمية �ملمر�8 �اليكولوجية �1 شبكا8 �لنظم 

�اليكولوجية . 
�  �ستهد�� �نساy �الستهالC غير �ملستد�مة : 

يؤثر �ستهالC خدما8 �لنظا* �اليكولوجي �1ملو��� غير �ملتجد�: 
على �لتنوu �ألحيائي �1لنظم �اليكولوجية بشكل مباشر 1غير 
مباشر . يغير 
جمالي �الستهالC عن متوسط �ستهالC �لفر� 

،عن 1تعد�� �لسكاF 1 عن كفا^: �ستخد�* �ملو�� . 1تخفيض 
معد3 فقد �لتنوu �ألحيائي يتطلب تخفيض هذV �لعو�مل 

مجتمعة. 
�  تقليل معد3 حتميل �لناصر �لغذ�ئية على �ملستوt �لكوكبي 

:
(حتى F�1 كاn Fيا�: �ستخد�* �لسما� في مناطق تعاني 

محاصيلها من نقص نتيجة قلة تو�فرهذV �ألسمد: مثل Eجز�^ 
من مناطق جنوz �لصحر�^ في Eفريقيا) توجد بالفعل تقنيا8 

لتخفيض �لتلوa للعناصر �لغذ�ئية 8�j تكلفة معقولة ، 1لكن 
هناC حاجة لسياسا8 جديد: لتطبيق تلك �لوسائل على 

نطاy يكفي خلفض 1صوال� للعكس على �لزيا�: في �لتحميل 
بالعناصر �لغذ�ئية . 

�  تصحيح 
خفاقا8 �لسوy 1تقييم �لعو�مل �لبيئية �خلا�جية 
�لتي تؤ�� 
لى تدهو� خدما8 �لنظا* �لبيئي باعتبا��8 �لد�خل . 

�سميا  yلعديد من خدما8 �لنظا* �اليكولوجي لم تسو� Fال
فاF �ألسو�y تفشل في توفير �إلشا��8 �ملناسبة �لتي قد 

تسهم بشكل mخر في كفا^: توظيفها �1ستخد�مها �ملستد�* 
. هذ� باإلضافة 
لى FE �لعديد من �ملقايضا8 �لضا�: �1لتكاليف 

 Fخدمة معينة في نظا* �يكولوجي تكو :��ملرتبطة بإ��
 8��مدفوعة خلدماE 8خرt 1 بذ� فهي ليس لها Fn1 في قر�

�: تلك �خلدمة 1حدها. ففي �لبال� �لتي بها ��
 ��لقطاu باعتبا
 yأل�8�1 �ملوجو�: في �لسو� Fمؤسسا8 ��عمة في �ملوقع فإ
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�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ١٤

ميكنها تطبيقها بكفا�� لتصحيح فشل �لسو	 � مر�عا� 
'&خا1 �العتبا.�# �خلا.جية ، بخاصة بشا) 'مد�& خدما# �لنظا! 

�لبيئي – الحظنا مبكر� �جو& 2&��# �قتصا&ية مختلفة �2 
طر	 مستقر� بالسو	 تعطي 2مال باإلضافة 'لي خلق 2سو�	 

جديد� خلدما# �لنظا! �اليكولوجي �للدفع مقابل تلك �خلدما# 
متضمنة �لضر�ئب �2 .سو! �الستخد�! ألنشطة لها “ تكلفة 

خا.جية “ ، �نظم  cap-and-trade ألجل تخفيض �مللوثا# ، 
��ليا# تسمح ألفضليا# �ملستهلك بالتعبير عن نفسها في 

�لسو	 (مثال من خال1 بر�مج �عتما&) .
�  تكامل صو) �لتنوU �ألحيائي ��لتخطيط للتنمية : 

ستكو) هناZ فرY 2كبرللنجاV في حالة �لعديد من �لد�1 
�لنامية 2على ما يكو) '[� �نعكست �ستجابا# مثل �ملناطق 

�حملمية ، ��ستعا&� �لبيئة ، � 2سو�	 خلدما# �لنظم �اليكولوجية 
'[� ما مت مر�عا� هذ` �إلعتبا.�# في �ستر�تيجيا# �لتنمية 
�لوطنية �2 �ستر�تيجيا# تقليل �لفقر ، �في نفس �لوقت 
فا) خطط �لتنمية ميكن 2) تكو) �كثر فاعلية '[� 2خذ# 

في �حلسبا) �خلطط �ملوجو&� ��2لويا# �لصو) ��الستخد�! 
�ملستد�! للتنوU �ألحيائي . 

 Uيا&� �&�� �لقطاi� يا&� �لشفافية ��ملسئولية �حلكوميةi  �
�خلاY في �لقر�.�# �لتي تؤثر على �لنظم �اليكولوجية ، مبا فيها 

.بط �ملهتمني من 2صحاl �ملصلحة في صناعة �لقر�. :
ستظل �لقو�نني ، ��لسياسا# ، ��ملؤسسا# ، ��ألسو�	 �لتي 
تشكلت من خال1 �ملشا.كة �لشعبية (�لعامة) في صناعة 
قر�.�تها ، [��# فاعلية. �مشا.كة 2صحاl �ملصلحة تسهم 

2يضا في عملية صناعة �لقر�. ألنها تسمح بفهم �عمق لآلثا. 
�حلساسية �توiيع �خلسائر ��لفو�ئد �ملرتبطة باملقايضا# ، �كذ� 

�لتعرs على مدq �2سع من خيا.�# �الستجابة �ملتاحة في 
سيا	 معني . كما 2) �هتما! 2صحاl �ملصلحة ��لشفافية في 

صناعة �لقر�. ميكن 2) تزيد �ملسئولية �تقلل �لفسا& . 
�  جعل �لنتائج �لعلمية ��لبيانا# متاحة لكل �vتمع :

تعد �لقد.� �إلنسانية ��ملؤسسية لد.�سة �ملمالك �حلية 
(�لبيوتا) لقطر ما هي �لعائق �لرئيسي للمعرفة (�بالتالي 
للتقييم) ، ��لصو) ، ��الستخد�! �ملستد�! �كذ� �قتسا! 

فو�ئد �لنظا! �اليكولوجي ملنطقة ما بإنصاs . �تقد! مبا&.� 
CONABIO (�للجنة �لقومية ملعرفة ��ستخد�! �لتتوبج 
�ألحيائي ) في �ملكسيك �مبا&.� INBIO (�ملعهد �لقومي 
للتنوU �ألحيائي) كوستا.يكا مثلني لنما[~ قومية ناجحة 

حولت بيانا# �لتصنيف 'لى معرفة بسياسا# �حلفا� على 
�لتنوU �ألحيائي ، بذ�# �لقد. بالسياسا# [�# �لصلة بالنظم 

�اليكولوجية ��لتنوU �ألحيائي �من �جل �الستخد�! في 
�لتعليم �2 �لتنمية �القتصا&ية . 

 U2) مد�خل �لنظا! �اليكولوجي كما تبنتها �تفاقية �لتنو
�ألحيائي CBD � �التفاقيا# �ألخرq توفر 'طا.� هاما لتقييم 

�لتنوU �ألحيائي �خدما# �لنظا! �لبيئي ، �لتقييم �تنفيذ 
�الستجابا# �ملمكنة . �تشير �تفاقية CBD 'لى مدخل 

�لنظا! �اليكولوجي كاستر�تيجية لإل&�.� �ملتكاملة لأل.�ضي 
��ملا� ��ملو�.& �حلي �لتي تشجع �لصو) ��الستخد�! �ملستد�! 

بطريقة متسا�ية �يشمل تطبيق مدخل �لنظا! �اليكولوجي 
�لتركيز على �لعالقا# �لوظيفية ��لعمليا# في &�خل �لنظا! 

�اليكولوجي ، ��النتبا` لتوiيع �لفو�ئد �لتي تأتى من خدما# 
�لنظا! �اليكولوجي ، ��ستخد�! عمليا# �إل&�.� �ملؤقلمة ، �كذ� 
�حلاجة 'لى تنفيذ 'جر���# '&�.ية على معايير متعد&� ، ��لتعا�) 
بني �لقطاعا# . هناZ عد& �خر من �ملد�خل �ملستقر� ��ملتو�ئمة 

متاما مع مدخل �لنظا! �اليكولوجي �تدعم تطبيقه في 

قطاعا# مختلفة �2 بيوما# مختلفة �هذ` �ملد�خل هي �إل&�.� 
�ملستد�مة للغابا# ، ��إل&�.� �ملتكاملة حلو� �لنهر ، ��إل&�.� 

�ملتكاملة للمناطق �لبحرية ��لساحلية . 
�لقد &عمت نتائج تقييم �أللفية (MA) بقو� فائد� مدخل 

�لنظا! �اليكولوجي حيث �نه مناسب جد� للحاجة �يأخذ في 
�حلسبا) �ملقايضا# �ملوجو&� في '&�.� �لنظم �اليكولوجية 

كما يدمج �حلاجة لكل من �لتنسيق عبر �لقطاعا# ��إل&�.� 
عبر �ملعايير . �يوفر مدخل �لنظا! �اليكولوجي 2يضا 'طا.� 

لتصميم �تنفيذ كل �ملدq �لالi! (�لضر�.�) من �الستجابا# 
، بد�� من تلك �لتي تستهدs �حتياجا# �لصو) ��الستخد�! 

 sألحيائي منتهيا بتلك �لتي يجب 2) تستهد� Uملستد�! للتنو�
�لقوq �لد�فعة غير �ملباشر� ��ملباشر� �لتي تؤثر على �لنظم 

�اليكولوجية .
�ألحيائي  ماهي متضمناتها في �تفاقية �لتنو� ماهي %فا&  %هد�$ ٢٠١٠ لتخفيض معد� فقد �لتنو� 

�ألحيائي CBD  ؟ 
�لنتيجة .قم (٦ ) لتحقيق خفض جوهر� في معد1 فقد 

�لتنوU �ألحيائي علي كافة �ملستويا# بحلو1 عا! ٢٠١٠ يحتم 
علينا بذ1 جهو& 'ضافية غير مسبوقة.

 Uيوضح حجم �لتحد� �لكبير في تخفيض معد1 فقد �لتنو  
�ألحيائي حقيقة �) �غلب �لقو� �لد�فعة لفقد �لتنوU �ألحيائي  

متوقع لها 'ما �لبقا� ثابتة �2 �لزيا&� في �ملستقبل �لقريب. 
نضيف 'لى [لك  2) �لقصو. �لذ�تي في �لنظا! �لطبيعي � 

�لنظا! �إلنساني �ملؤسس يعاني فر�قا iمنية بسنو�# �� عقو& 
�� حتى فر�	  بني �إلجر���# �ملتخذ� �بني ظهو. نتائج تأثيرها 
علي �لتنوU �ألحيائي � �لنظم �اليكولوجية.  فتحديد غايا# 

�ملستقبل � �ألهد�s � �لتدخل من 2جل �حلفا� � �الستخد�! 
�ملستد�! للتنوU �ألحيائي سيتطلب تطو.�# جوهرية في 

�لطر	 �ملستخدمة لقيا� �لتنوU �ألحيائي � �عتبا.�# 2همية 
بالقو� �لد�فعة �ألساسية , �لتطو. �لذ�تي للنظا! �لطبيعي 

� �لنظا! �إلنساني �ملؤسس � �ملقايضا# � �لتحفيز �ملتبا&1 مع 
�لغايا# �vتمعة �الخر� . 

�لعديد من �ألهد�s �ملرحلية لعا! ٢٠١٠ �ملتبنا� بو�سطة 
�تفاقية �لتنوU �ألحيائي CBD ميكن 2) توفي ببعض مكونا# 
�لتنوU �ألحيائي �� بعض �ملؤشر�# في بعض �ملناطق.  فمثال 
حاليا في مناطق بعينها يحد� �نخفا� في �لقو� �لد�فعة 
لفقد �ألنو�U في �لنظم �اليكولوجية �أل.ضية �[لك بشكل 

عبر فقد �ملو�ئل �لبيئي �قد ال يترجم [لك  بالضر�.� 'لي  خفض 
في معدال#    فقد �ألنو�U في كل �ملر�تب �لتصنيفية بسبب 

�لعالقة ما بني 2عد�& �ألنو�U  �مساحة �ملوئل �لبيئي �بسبب 
 (iحلالة �لتو� Uنقضا� عقو& �2 قر�) قبل �صو1 �نقر�� �ألنو��

مع �لفقد في �ملوئل �لبيئي �2يضا بسبب �لقو� �الخر� �ملوجهة 
للفقد � �لتي يتوقع لها 2) تتز�يد مثل تغير �ملنا� � حتميل 

�لعناصر �لغذ�ئية � �ألنو�U �ملقتحمة (�لغاiية ) ففي حني �نه 
يتوقع 2) تنخفض معدال# فقد �ملوئل �لبيئي في �ملناطق 

�ملعتدلة جند �نه من �ملتوقع iيا&تها في �ملناطق �الستو�ئية � في 
نفس �لوقت  '[� ما مت �حملافظة  علي منطقة معينة [�# 2همية 

خاصة للتنوU �ألحيائي بوصفها في �ملناطق �ملصانة �2 بأية 
 Uليا# حفظ 2خر� , �� '[� ما �تخذ# 'جر���# مترتبة  حلماية 2نو��

مهد&� عند [لك سينخفض معد1 فقد �لتنوU �ألحيائي في 
 . Uملو�ئل �لبيئية �ملستهدفة � كذ� �ألنو��

 sملقايضا# � �لتحفيز�# �ملتبا&لة فيما بني حتقيق 2هد�� ('



١٥ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

٢٠١٥ في �هد�� �لتنمية لأللفية MDG من ناحية � بني حتقيق  
هد� ٢٠١٠ �خلا( بخفض معد% �لفقد في �لتنو# �ألحيائي 
من ناحية �خر3 يجعل حتقيق هذ. �ألهد�� مستبعد�  �+� ما 
عوجلت منفصلة عن بعضها  �لكنها قابلة للتحقيق �+� ما 

عوجلت في نسق متكامل . �حيث �B �لتنو# �ألحيائي يعز@ 
خدماQ Rمد�P �لنظاN �اليكولوجي  � �لتي بد�Jها تؤثر علي 

Jفاهية �إلنساB لذ� يتطلب �إلجنا@ �ملستد�N طويل �ملدS في 
 � (MDGS) هد�� �لتنمية لأللفية�

�B يكوB فقد �لتنو# �ألحيائي متحكم 
فيه كجز^ من �ملرحلة �لسابقة 

 (MDG٧) ألهد�� �لتنمية لأللفية
لضماB �الستد�مة �لبيئية.  توجد 

 %Pمكانية  كامنة للحفز �ملتباQ dهنا
� بنفس �لقدJ مقايضاR بني �ألهد�� 

�ألقصر مد3 ألهد�� �لتنمية لأللفية  
لسنة ٢٠١٥  � تقليل  معد% �لفقد 

في �لتنو# �ألحيائي بحلو% سنة ٢٠١٠ 
 .

 Rتطوير شبكا BQ  %فعلي سبيل �ملثا
�لطرi �لريفية � هي عالقة شائعة في 

�ستر�تيجياR تقليل �جلو# – ستسر# 
علي �ألJجح من معدالR فقد �لتنو# 

�ألحيائي بشكل مباشر بسبب  جتزئته 
 Pبشكل غير مباشر بتسهيل �حلصا�

غير �ملستد�N للشجير�Q... � Rلخ.  
 RيوهاJسينا pعلي +لك تقتر rعال�

تقييم �أللفية s�JP B�  (MA) �لتنمية 
�ملستقبلية �لتي توضح تقدما 

جيد� نسبيا مع �لفقر تقليل �جلو# 
 Rألهد�� �لصحية �يضا �ظهر� �

معدالR عالية فى فقد �ملوئل �لبيئي 
متر�فقة مع فقد �ألنو�# عبر خمسني 
عاما (�نظر شكل (٤) ) � هذ� ال يعني 

�B نقد  �لتنو# �ألحيائي بنفسه �� في 
+�ته مفيد في تقليل �لفقر . 

�بدال من +لك فإB �لعديد من �نشطة 
�لتنمية �القتصاPية �لتي تستهد� 
تنمية �لدخل يكوB لها علي �ألJجح 
تأثير�R سلبية علي �لتنو# �ألحيائي 

ما لم تؤخذ  في �حلسباB قيمة �لتنو# 
�ألحيائي �خدماR �لنظاN �اليكولوجي 

+�R �لصلة �+لك لتحقيق معد% 
�لفقد في �لتنو# �ألحيائي كمساهمة 

في تخفيف �لفقر، �يجب �B تعطي 
�أل�لوية حلماية  �لتنو# �ألحيائي +� 

�ألهمية �خلاصة في Jفاهية �لفقر�^ � 
ضعا� �لنا� . ستؤ3P �جلهوP �ملبذ�لة 
جتا. �هد�� ٢٠١٠ Qلـــي حتقيق �ملرحلة 

�لسابقــة ألهد�� �لتنمية لأللفية 
  (MGD ٧)

 rتعد �ألهد�� � �ألهد�� قصير
�ملدS غير كافية . ��عيني بخصيصة 

سرعة �ستجابة �لنظم �النسانسية �لسياسية � �القتصاPية 
�الجتماعية � كذ� �اليكولوجية. 

 Sملد�  rتوجه �ألهد�� � �ألهد�� بعيد B� حاجة dهنا Bفإ 
 Jلقصو� Nفي عز Rالختالفا� � rملتحد� R�^إلجر�� � Rلسياسا�

�لذ�تي بني �لقو3  �لد�فعة �بني �ملكوناR ��تلفة � �لتنو# 
 JطاQ عبر Rألحيائي مما يجعل من �لصعب �ضع �هد�� �� غايا�

 Pمني ��حد.  ففي حالة بعض �لقو3 �لد�فعة   مثل �حلصا@
تقييم 	أللفية 	ال�بعةشكل (٤). 	لتنا&ال� بني 	لتنو! 	حليو� � �فاهية 	لبشر حتت سينا�يوها� 

�� خسا� �لتنو* �حليو' في علي �ألقل سينايوهني يتخذ�� �جتا� �يجابي نحو ���� �لبيئة (حديقة 
�لتكنولوجيا 9 مو7�ييك �لتأقلم). -� سينايو تقييم �أللفية /� �لتوقع �ألسو- للتنو* �حليو' 

(معدالF عالية لالنقر�D 9 خسا� �ملوئل  ) هو �يضا �لذ' له �سو- �لثر على فاهية �النسا� ( 
�لنظاO من �لقو�) سيتايو Mخر له مؤشر�F �يجابية لرفاهية �لبشر (�لتنسيق �لعاملي) له ثاني 

ترتيب في �لتأثير�F �لسيئة على �لتنو* �حليو'.

�ملصد :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 تنسيق عاملي

 حديقة 	لتكنولوجيا مو&	ييك 	لتأقلم

�لصحة 

حرية 
 �ألختيا

 Fلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

خسائر �لتغير �لنوعي 

 نظاC مستمد من 	لقو@

�لصحة 

حرية 
 �ألختيا

 Fلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

خسائر �لتغير �لنوعي 

�لصحة 

حرية 
 �ألختيا

 Fلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

خسائر �لتغير �لنوعي 

�لصحة 

حرية 
 �ألختيا

 Fلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

خسائر �لتغير �لنوعي 

 �نحد� حتسن 

�ملوقف 
�حلالي 

 Oعا
 ٢٠٥٠

 Oعا
 ٢٠٥٠

 Dخسائر -نو�* �لنباتاF �لساقية على �ال



١٦

�جلائر لبعض  �ألنو�� تكو� ��منة �� �لفعل قصير	 بينما فى 
حالة �لقو, ��فعة �ألخر* مثل  حتميل �لعناصر  �لغذ�ئية % تغير 

�ملنا7 ستكو� ��منة �� �لفعل �طو3 بكثير % باملشابهة  ففي 
حالة بعض مكونا8 �لتنو� �ألحيائي مثل �لعشائر فا� ��ما� 

�� �لفعل في �ستجابة عشائر �لعديد من �ألنو�� قد يقا9 في 
سنني  A% عقو� ما ، بينما لبعض  �ملكونا8 �الخر,   مثل تو��� 

�عد�� �ألنو�� فا� ��ما� �� �لفعل  قد تقا9 في مئا8 �لسنني % 
بالتالي فا� �لسينا�يوها8�G  8 �ألخر قصير	 �ملد* قد ال متسك 
بفو�ئد �لتنو� �ألحيائي طويلة �ملد*  لصالح �فاهية �إلنسا� . 
فعندما  ميكن �تخاQ Gجر�8�O لتقليل �لقو, �لد�فعة %تأثير�تها 

علي �لتنو� �ألحيائي سيكو� هناW تغير محتوU، �لتأقلمله 
سوZ ميثل مكونا متعاظم �ألهمية في قياسا8 �الستجابة . 

سيساعد في �تخاG �لقر�� علي كافة �ملستويا8 �� يتم تنبؤ 
�فضل لتأثير�8 �لقو, �لد�فعة علي �لتنو� �ألحيائي %%ظائفه 

�لبيئية %خدما8 �لنظاU �لبيئي بالتضامن مع مقاييس 
محسنة للتنو� �ألحيائي . فيجب %ضع �ستخد�U مناbG مطو�	 

لتحسني �ستخد�U بيانا8 �ملشاهد�8 لتقدير �جتاها8 %حاال8 
�لتنو� �ألحيائي . 

هناW حاجة  Qلي جهو� Qضافية لتقليل �لشكوW �حلرجة 
%�لتي تتضمن تلك �ملرتبطة بالبد�يا8 �ملتر�فقة مع تغير�8 

�لتنو� �ألحيائي %%ظيفة �لنظاU �اليكولوجي % خدما8 
�لنظاU �اليكولوجي % �ملؤشر�8 �ملوجو�	 حاليا للتنو� �ألحيائي 
 Oألحيائي % تلقي �لضو� �تساعد علي نشر �الجتاها8 في �لتنو

علي �هميته لرفاهية �إلنسا� %مع Gلك تساعد في �لنشر % 
�التصاال8 مؤشر�Q 8ضافية خاصة تلك �لتي تقابل �حتياجا8 
�ملستفيدين % ستساعدني  في %ضع �هد�Z  قابلة للتحقيق 

 �% تستهدZ �ملقايضا8 �لتي حتدk بني �حلفاj علي �لتنو
�ألحيائي % �ملا�n �الخر, % كذ� Qيجا� طرm جلعل هذl �الستجابا8 
مثلي %بغرo تعد� �ملكونا8 % �لقيم �ملرتبطة بالتنو� �ألحيائي.  

فعلي �أل�جح لن يكو� هناW معيا�� %�حد� مناسبا لكل 
�الحتياجا8.   %قد يتبقى في �لعالم في عاU ٢١٠٠ تنو� �حيائي 

لهم �% قد يصبح متجانسا نسبيا محتويا علي مستويا8 
متدنية من �لتنو� يستطيع �لعلم  ��  يساعد في QعالU �لنا9 

عن تكاليف %فو�ئد الحتماالu� 8تلفة للمستقبل %�� مييز 
طرm حتقيقها (باإلضافة Qلي �uاطر % �حلد%� ) % حينما  تكو� 
�ملعلوما8 غير كافية للتنبؤ بعو�قب �إلجر�8�O �لبديلة ميكن 
للعلم �� يحد� حد%� �لعو�ئد �ملمكنة % هكذ� يضمن �لعلم 
�� يساعد في �� تكو� �لقر���8 �الجتماعية قد �تخذ8 علي 

�سا9 �فضل �ملعلوما8 �ملتاحة . %لكن في �لنهاية فا� �ختيا� 
مستويا8 �لتنو� �ألحيائي يجب �� يتحد� بو�سطة �zتمع . 

        



١٧

١٨ ١. 	لتنو� 	ألحيائي : ما هو , �ين هو , �ملا
	 هو ها� ؟  
٣٠ ٢. ملا
	 	الهتما� بفقد 	لتنو� 	ألحيائي ؟  
٤٢ ٣. ماهي 	الجتاها* 	حلالية � 	لقو) 	لد	فعة لفقد 	لتنو� 	ألحيائي ؟  

٤.  ما هو مستقبل 	لتنو� 	ألحيائي � خدما* 	لنظا� 	اليكولوجي حتت 
٦٠ سينا8يوها* معقولة ؟  

٥.  ما هي خيا8	* 	الستجابا* 	لتي حتفظ 	لتنو� 	ألحيائي � تنمي 8فاهية 
٦٩ 	إلنسا@ ؟  

٦.  ماهي �فاG خفض معدC فقد 	لتنو� 	ألحيائي بحلوC ٢٠١٠ �� ما
 بعدها � ماهي متضمناته  من �جل 	تفاقية 	لتنو� 	ألحيائي CBD؟  ٧٧

MARY L. FROST

 �سئلة �و�ية  عن
 �لتنو� �ألحيائي �  تقييم
�لنظا" �اليكولوجي لأللفية



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ١٨

١. �لتنو$ �ألحيائي : ما هو , �ين هو ,  ملا�� هو ها� ؟ 

ألحيائي هو 
الختالفا� بني 
لكائنا�  
حلية من جميع  �
لتنو  �

 �
لبحرية  �
ملصا*%  , شاملة 
لنظم 
اليكولوجية 
أل%ضية 

ملائية 
الخر4 � كل 
لتر
كيب 
اليكولوجية 
لتي هي جز/ منها 

�6يضا  �
� ما بني 
ألنو �

خل 
ألنو*   �� هو يتضمن 
لتنو :
للنظم 
اليكولوجية .


ألحيائي 6سا= 
لكم 
لعريض من خدما�  ��  يكو? 
لتنو

اليكولوجي 
لتي تسهم بشكل حاسم في %فاهية  Cلنظا



إلنسا? 

لقد% من 
ألهمية في  �
F ألحيائي علي
 ��  يعتبر 
لتنو


لطبيعية  �
ملد
%I باإلنسا? 6 /

لنظم 
اليكولوجية سو
 �
لتي تؤثر علي 
لتنو �
لتي يتخذها بنو 
إلنسا?  �
%

لقر  �


ألحيائي تؤثر علي %فاهيتهم � %فاهية 
آلخرين 
بند ١٤ ما هو �لتنو$ �ألحيائي ؟ 


اليكولوجي 
لتي  Cلنظا

ألحيائي هو 6سا= خدما�  �
لتنو
ترتبط مباشرI برفاهية 
إلنسا? ليست هناR سمة لأل%P 6كثر 

� *يناميكية � تباينا 6كثر من طبقة 
لكائنا�  ( 
تركيبا (تعقيد
� بحا%ها � لن تتعرP سمة 6خر4  P%أل

حلية 
لتي حتتل سطح 
 

لوحيدI علي 
أل%P لهذ � I*ملنفر
كتلك 
لسمة 
الستثنائية 


لتغير 
لد%
مي بأيد4 
لبشر 6نفسهم . 
� هذ_ 
لطبقة من 
لكائنا� 
حلية 
لبيوسفير (
لغال^ 
حلي ) 

 �
ألنشطة 
البيضية (
لتمثيلية ) 
جلمعية لنباتاتها  aمن خال

حلصر توحد فيزيائيا  bلتي تفو
حيو
ناتها � كائناتها 
لدقيقة 

لغال^ 
ملائي في  �
لغال^ 
أل%ضي  �� كيميائيا 
لغال^ 
جلو4 

� مبا فيهم 
لبشر 

لذ4 في *
خله ماليني 
ألنو�
حد �نظاC بيئي 
 � gلصالح للشر

ملا/  �
لصالح للتنفس  /

ملز*هر�? فالهو
 �
لسخا/  Iلبحا% غامر
 �
أل%
ضي 
ملنتجة  �
لتربة 
خلصبة 

 Cلنظا

ملنصف في 
لتا%يخ 
ملعاصر � كل خدما�   P%أل
  oمنا

حملو4%  a

لسؤ �
اليكولوجي 
الخر4 (
نظر صند�b %قم ١٠١ 

 �

حلياI حيث يلحق بالتأثير aإلشغا �قم ٢ ) جميعها محليا%

لبيوتا ) )  )biota( �

سعة 
لنطاb علي 
حليو�
إلنسانية 

تأثير
� هائلة علي %فاهية 
إلنسا? �سيلحقها 6يضا 6? طبيعة 
تلك 
لتأثير
� , حسنة كانت 6� سيئة ستظل *
خل حد�* طاقة 

 . (CF٢) لتأثير

لبشر في 

ألحيائي   �تعريف 
لتنو

بأنه “ 
الختالفا� بني 
لكائنا� 
حلية من جميع 
ملصا*% , شاملة 

ملائية 
الخر4 � كل  �
لبحرية  �
لنظم 
اليكولوجلية 
أل%ضية 

 �
لتر
كيب 
اليكولوجية 
لتي هي جز/ منها �هو يتضمن 
لتنو
� 6يضا للنظم 
اليكولوجلية.  � ترجع  �
� بني 
ألنو �

خل 
ألنو*

 Iلعديد

لتعريف 
نه يوجه 
الهتماC {لي 
ألبعا*  
6همية هذ
 �

ضح 6? كل 
حليو�
ألحيائي.  فهي متيز علي نحو   �للتنو
 �
اليكولوجي  �(biota)  ميكن 6? تتميز بتنوعها 
لتصنيفي 


لو %
ثي �6? تلك هي 
ألبعا* 
لتي يتباين بها 
لتنو� عبر 
ملكا? 

ألحيائي � بالتالي  �� عبر 
لزما? � 6نها 
لسمة 
حملو%ية  للتنو


ألحيائي فقط هو 
لذ4 يوفر  �فإ? 
لتقييم متعد* 
ألبعا* للتنو
 �

ألحيائي � تغير �
لتنو �
لنا %�ية ناقدI في 
لعالقة بني تغير

 .  (CF٢) خدماتة 

اليكولوجي � كذ Cلنظا
�ظائف 
 %

ألحيائي جميع 
لنظم 
اليكولوجية – 
ملد �يشمل 
لتنو

 �
لطبيعي.  � يفترP 6حيانا 6? 
لتنو %
منها باإلنسا? 6� غير 
ملد

� صلة بالنظم 
اليكولوجية غير 
ملد
%I فقط F ألحيائي سمة



ملتنزها�  �, مثل 
أل%
ضي 
لبرية مناطق 
حلفظ 
لطبيعية 6

لقومية . �هذ
 غير صحيح فالنظم 
لتى يديرها 
إلنسا? 

%6
ضي حتت 
حملصيل مو
قع  �%
سو
/ كانت �%
عا� شجرية مز


لنظم  �� حتى 
ملنزها� 
حلضرية 

عة مائية %6
ضي 
ملر
عي %�

اليكولوجية 
حلضرية كلها لديها تنوعها 
ألحيائي 
خلا� بها 

 ما كانت 
لنظم 
ملنز%عة (
ملز%�عة ) �حدها تقد% بأكثر من Fفإ.
٢٤٪ من مساحة سطح 
ليابسة فانه سيكو? حاسما 6? 46 


اليكولوجي  Cلنظا

ألحيائي 6� خدما�  �قر
% يتعلق بالتنو
 Cإلنسا? (٢٦٫١
يجب 6? يستهد^ تلك 
لنظم 
ملتأثرI بفعل 

 .  (

ألحيائي : �قيا= 
لتنو


ملؤشر
� يظل من 
لصعب 6? يقا= كميا�.  � �

ألنو /
 ثر

ألحيائي كميا بدقة بالرغم  �
ألحيائي يعبر عن 
لتنو �فالتنو
من تعد* 
لوسائل �تعد* مصا*% 
لبيانا� �لكن نا*%
 ما يكو? 
هناR حاجة إلجابا� *قيقة الستنبا� فهم فعاa عن مكا? 


لقو4 
لفاعلة �
ألحيائي �كيف يتغير عبر 
ملكا?  ��جو* 
لتنو

لتغير علي خدما�  

لتغير �عو
قب هذ 

ملسئولة عن هذ


الستجابا�  �

اليكولوجي �%فاهية 
إلنسا? �كذ
 خيا% Cلنظا

 �
جتاها� 
لتنو� ^�
ملتاحة . في 
لوضع 
ملثالي لتقييم ظر


ألحيائي سو
/ كوكبية 6� حتت 
لكوكبية من 
لضر�%4 قيا= 

لتقسيم  C

لزما? , باستخد ��فرI  كل  
لكائنا� عبر 
ملكا? 

 �

لصفا� 
لوظيفية (مثال  
لطر ( �

ألنو *
(مثل 6عد

ملثبتة للنيتر�جني باملقابلة  aلبقو

اليكولوجي مثل نباتا� 

 �

لتد
خل بني 
ألنو �مع 
لنباتا� غير 
ملثبتة للنيتر�جني , 

لتطفل  , =
�ظائفها (
الفتر�
لذ4 يؤثر علي *يناميكيتها 
 aملثا

لتيسير مثل 
لتلقيح  , علي سبيل  

لتنافس , كذ ,

, مد4 قوI تأثير هذ_ 
لتد
خال� علي 
لنظم 
اليكولوجية ) . 

ألحيائي 6كثر 6همية �ليس فقط  �
لتنو *��سيكو? تقدير مر*

لزما? �من 
ملستحيل 6? تفعل  �حتديد للتقدير
�  في 
ملكا?  

Fلك في 
لوقت 
حلالي بدقة عالية بسبب نقص 
لبيانا� �حتى 
بالنسبة للمعلوما� 
لتقسيمية  حيث توجد 6فضل 
ملعلوما� 

 �� تنو �

ليقني بشأ? مد4 تغير Cمن عد Iتبقي *%جة كبير ,
 .  (C٤) لتصنيف


� (عد* 

ألنو /

ألحيائي.  � ثر �
لعديد من مقاييس 
لتنو Rهنا
� قيمة F هاما 
� في منطقة معينة ) ميثل مقياسا �حيد

ألنو

�لكن يجب  6? يتكامل مع  –  Iحليا
 �كعملة مشتركة.  تتنو

ألحيائي . فبسبب  �مقاييس 6خر4 لالحاطة 
لكاملة بالتنو


ألحيائي تفرP حتديا� هائلة لقياسها حيث  �تعد* 6بعا* 
لتنو

لتي حتل محلها  �تستخدC تنويعه من 
ملقاييس 
لبديلة 6
�  ملرتبة تصنيفية معينة , عد* 

ألنو /
� هذ
 يتضمن ثر .

 �
لطر� 
لوظيفية 
لنباتية 
ملميزI (مثل 
لعشبيا� 
لنجيلية , 

ألشجا% ) , 6� تنو� تتابع جيني  � , �
عشبيا� 
لرعي , 
لشجير

 �
محد* في DNA  عينة ميكر�بية مأخوIF من 
لتربة . 
ألنو
�حدI 6سا= تصنيفية مثل 
لتباين  , 
لوظيفة , 
لكم ,  46 �6

ألحيائي (6نظر  �
لتنو %�
لتو�يع �جميعها توفر %�ية نافذI لد

{طا% ١-٢ ) . 
 Cاليكولوجية ما هي {ال  تركيب علمي يستخد
 �

ملؤشر ?}
 Cلنظا
 ^�
ألحيائي , ظر �بيانا� كمية لقيا= جو
نب 
لتنو

 
�تغير 
لقو4 
لد
فعة �ال يوجد مؤشر

اليكولوجي , 
خلدما� 
 Cألحيائي (٢٫٢٫٤
 �
حد
 يستوعب كل 6بعا* 
لتنو�
يكولوجيا 


اليكولوجية مكونا  �
)  . (6نظر {طا% ١-٣ ) . تشكل 
ملؤشر
� تصمم لنقل  %

لقر Fتخا
 �حاسما في %صد � تقييم , 

 gألسلو
�بنفس  %

ملعلوما� بسرعة �يسر لصانعي 
لقر
 � 

القتصا*ية مثل 
لناجت 
حمللي GDP مؤثرI جد �
فا? 
ملؤشر


لبيئية مثل  �
� بعض 
ملؤشر %
مفهومة جيد
 ملتخذ4 
لقر

لكوكب � تركيز ثانى 6كسيد 
لكربو?  في  I%
متوسط *%جة حر



١٩ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

	طا�  ١٫١. 	لتر	بط بني 	لتنو� 	ألحيائي , خدما� 	لنظا� 	لبيئي � �فاهية 	إلنسا�   
ميثل �لتنو; �ألحيائي 8سا6 �لنظم �اليكولوجية فمن خال. �خلدما� �لتي توفرها تؤثر علي $فاهية �إلنسا� �هذ� يتضمن خدما� �إلمد�� مثل �لغذ�� � �ملا� � �خلشب � �ألليا� , �خلدما� 

�ملنظمة مثل تنظيم �ملناI , �لفيضانا� , �ألمر�G� , Hلفا� , �جو�E �ملياD �خلدما� �لثقافية مثل �الستحماA , �ملتعة �جلمالية , �إلشبا; �لر�حي , � �خلدما� �لد�عمة  مثل تكوين 
)  8� $فاهية �إلنسا� تتكو� من خمسة مكونا� : �ملو�� �ألساسية �لالLمة حلياE  جيدE , �لصحة , MA)  يعتبر تقييم �أللفية (Cf2أل$�ضي , �لتمثيل �لضوئي  ��$�� �لعناصر �لغذ�ئية (�
�لعالقا� �جتماعية جيدE , �ألمن , حرية �الختيا$ � �لفعل فرفاهية �إلنسا� تنتج عن عو�مل عديدE متر�بطة بشكل مباشر X� غير مباشر مع �لتنو; �ألحيائي �خدما� �لنظاA �اليكولوجي 

بينما �الخر` مستقلة عن _لك . 

Eخدما� مساعد 
� �لعناصر �$�� 
 تكوين �لتربة 

�النتاb �الساسى 
 ...

Eجليد� Eمكونا� نوعية �حليا 

 �حلياE على �ال$H - �لتنو; �الحيائي

  لو� �لسهم

 خدما� �لنظم �لبيئية
 خدما� �مد��

 Aطعا 
 hما� عذ 

خشب � �ليا� 
 

 ...
�قو� 

 

 خدما� تنظيمية
 Iتنظيم �ملنا 

 Aتنظيم �لطعا 
 Hتنظيم �ملر

 
 ...

 Dتنقية �مليا
 

 خدما� ثقافية
 جمالية 
 $�حانية 
تعليمية 

 
 ...

ترفيهية 
 

 �المن
�لسالمة �لشخصية 

 تامني �ملو�$� 
 k$حماية من �لكو�

 

Eلعالقا� �الجتماعية �جليد� 
�لتر�بط �جلتماعي 
 �الحتر�A �ملتبا�. 

�ملقد$E على مساعدE �الخرين 
 

 �لصحة
 Eلقو�

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

 

Eجيد Eملو�� �الساسية حليا� 
�حليوية �ملناسبة 

 طعاA كافي � مغذ` 
 n�ملا�

توفر �لبضائع    حرية �الختيا$ � �لتصر�
�لفرصة � �لقد$E علي 
 � عمل ما يحب �لفر� �

 � يفعل � يكو


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية  

 منخفض
 

 متوسط
 

 عالي

 ضعيف
 

 متوسط
 

 قو`

 عرH �لسهم
 شدE �لر��بط بني خدما� �لنظاA �لبيئي �لقد$E بالعو�مل �القتصا�ية �جلتماعية

� � جو�E حياE �النسا


سع كمقاييس � �
لغال+ 
جلو( )صبحت مقبولة علي نطا
 �
لتي مصد�ها 
إلنسا2 علي منا1 
لكوكب .  7
للتأثير


ألسس لذلك فهي  7
A اليكولوجية تأسست علي
 7

ملؤشر
حتمل معهم مشابها7 ملا لهم � ملا عليهم (C٢٫٢٫٤ )  ()نظر 

Tطا� ١- ٤ ) . 
-ين 	لتنو� 	ألحيائي ؟

 Uلوجو

ألحيائي )ساسا في كل مكا2 ، شامل   Yلتنو
  •
 Uلوجو
 
علي سطح 
أل�_ �في كل قطر[ من )جز
Z مائها . �هذ

 ما يقد� بسبب )2 )غلب 
لكائنا7 �Uأل�_ نا

لكلي للحيا[ علي 
 ]��U ]ها متناثر ، قصيرUجو�� ، ( 7
صغير[ ( )قل من ٥ سنتيمتر


حليا[ )� متخفية ، )� كما في حالة 
مليكر�با7 غير مرئية بعني 
. (CF٢) ]Uرg

إلنسا2 


ألحيائى  Yملكانية للتنو
�عملية توثيق 
ألنسانى   •
 Uألبعا
(نظا� 
لتوjيع في 
ملكا2 ) من 
لصعوبة بسبب )2 


الخر(   Uألبعا
 �
لو�
ثية   �
لتغذ�ية  �
لوظيفية  �
لتقسمية  
 Yلتنو
ضعيفة 
لتقدير كميا . � حتى   )فضل بعد معر�+ في 


ألحيائي �هو 
لبعد 
لتقسيمي غير كامل � متميز ملستو( 
� للنظم   MEGAFOUNA ]لكبير
� للحيا[ 
حليو
نية  v

النو

ملعتدلة � ملكونا7 
ملستخدمة بو
سطة 
لناw . ()نظر شكل 

� هذ
 ينتج فجو
7 في 
ملعرفة خاصة بالنسبة حلالة  ( ١-١

لنباتا7  �
ملائية 
لعذبة �
حليو
نا7 
لبحرية  �
لنظم 
الستو
ئية 

 �
لتحت )�ضية.   7

حليو �
لكائنا7 
لدقيقة  �
لالفقا�يا7  �

إلجمالية علي  Y

ألنو U
�z تقدير
7 )عد

ألسبا} تتر vلهذ

  Z

أل�_ مابني ٥ مليوT 2لي ٣٠ مليو2 � بصر+ 
لنظر عن ثر

ملميز �سميا حو
لي  w�
لكوكبي فمن 
لو
ضح )2 
ملد� Y

ألنو
 . Y

ألنو Z

 صغير
 من Tجمالي ثرZمتثل جز Y١٫٧ – ٢٠ مليو2 نو

� معني Aلك )ننا محتاجو2 بشد[ Tلي قو
ئم )كثر   •
 ( (Cلنقص *٤
 
كماال بالبيوتا (
حليو
7 ) لسد هذ


ألحيائي: 
لبقع 
لساخنة 
لبيوما7  Yملكانية للتنو
 �
ألنسا



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٢٠

�طا�  ١٫٢.  قيا(  تقدير �لتنو� �ألحيائي :  �كثر من كثر� �ألنو��. 

�همية �لكم �لتو0يع �همية �لتباين  �ملستو3 
�همية �لكم 	�لتو�يع تباين تأقلمي لإلنتا# 	مر	نة في حتمل تغير�� �لبيئة ، ممرضا�  ..... �لخ  �جلينا�  

خدما� �ألعد�3 	�لتنظيم �حمللية ، غذ�/ ، ما/ عذ+  عشائر مختلفة حتتفظ باألقلية �حمللية   �لعشائر 
تفاعل منشط بني �لعشيرC 	�لنظاB �اليكولوجي من خال<    ��Fمجمع �الحتياطي �لنهائي للتباين �لتأقلمي ميثل قيم �خليا  Nألنو��

 Nلألنو� Pلتعايش ( �لتو�جد ) �ملشتر�

كم 	نوN �خلدمة �ملقدمة يعتمد علي �لتو�يع 	�ملوقع  F�	3نظم مختلفة تخلق تنوعا في �أل كم 	نوN �خلدمة �ملقدمة يعتمد علي �لتو�يع 	�ملوقع�لنظاB �اليكولوجي   F�	3نظم مختلفة تخلق تنوعا في �أل �لنظاB �اليكولوجي 

 “(١) Biomes” �لبيوما� ( �ملفر3 بيوB ) ميثل موئال بيئيا عريضا 	طر�� نباتية ممتدC عبر مناطق بيوجغر�فية شاسعة 	تعد 	حد�� مقيدC في تقييم �لتنوN �ألحيائي على �لكوكب 	خدما� �لنظم �اليكولوجية بسبب تصنيفها 
�لكوكب lلى طبقا� ��n معنى lيكولوجى 	�قساB متباينة. 	فى هذ� �لتقرير 	�ماكن �خرk في تقييم �أللفية MA سيتم �ستخد�B تقسيم �لـ ١٤ بيوما �خلاصة بالبيوما� �ألFضية للـ wwf 	�ملؤسسة على �ألقاليم �إليكولوجية 

. ( wwf ( Cضية ٤٫٢٫٢Fأل�


لنطا� 
لبيوجر
في 
لنظم 
اليكولوجية � 
ملناطق 
اليكولوجية 

لبيانا! 
ملتاحة  تكو� غالبا غير كافية لرسم  �
في حني 

صو23 ,قيقة عن 
متد
, �تو+يع كل مكونا! 
لتنو' 
ألحيائي $ال 
 �
نه مع :لك يزيد 
لعديد من 
لنسق � 
لوسائل 
لتي ميكن $

يستخدمها متخذ� 
لقر
3 الشتقا� تقريبا! مقبولة لكل من 

لنظم 
اليكولوجية 
أل3ضية � 
لبحرية ففي 
ملناطق 
لشمالية 

ملعتدلة يوجد غالبا بيانا! قابلة لالستخد
F  �موثقة كوكبيا 

بشكل  معقوK عن 
لتو+يعا! 
ملكانية للعديد �من  
ملر
تب 

لتصنيفية �بعض 
Oموعا! (مثل 
لطيو3 , � 
لثديا! ,  � 

 F

لز�
حف � 
لنباتا! , 
لفر
شا! � 
لرعاشا!.  فاستخد
 Tملرتبط بخطو
 '

ألنو V

ألسس 
ألحيائية (مثل تدW3 ثر

 !

ملؤشر F

ستخد �Z ( \مليا

مللوحة � عمق  � 23

لعر^ � 
حلر
ميكن _� يشكل قو
ئم مالحق بيوتية (حيو
نية ) . فلقد _�3,! 

تقا3ير تقييم 
أللفية (MA)  صو3
 قيمة لتو+يع 
لتنو' 
ألحيائي 
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متجمعة مكونة مر
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جز3 ). $� قطاعا كبير
 من 
لتنو' 
ألحيائي 
أل3ضي على مستو� 

 نا�F3 ما تستوعب طرv قياu �لتنوN �ألحيائي  كل �بعاt3 	ال يستثني من 
nلك معياF تعد3 	كثرC �ألنو�N . ففي حني �نه ميكن �x يكوx كمقياu بديل 
لألبعا3 �الخر~ صعبة �لتقدير كميا ,  lال �x هناP محد��3 عديدC مرتبطة 
 C3غير محد xغالبا ما تكو Nمكونا� �لنو x� لها 	� . Nبالتركيز علي �ألنو�
 Bظائف �لنظا		 Nتبا� �جليد بني ثر�/ �ألنو�Fجيد� . ثانيها �نه بالرغم من �ال

�اليكولوجي lال �x هناP �ختالفا� جديرC باالعتباF حو< تلك �لعالقة . ثالثها : 
�x �ألنو�N قد تكوx متشابهة تصنيفيا (تتبع نفس �جلنس ) lال �نها مختلفة 

متاما �يكولوجيا . �Fبعها : تتابني �ألنو�N في �لوفرC بشكل �ستثنائي (هائل 
) , في �علي �لعشائر �ألحيائية 	قليل منها فقط هو �لسائد بينما �لعديد 

منها ناF3 ببساطة.  xl مجر3 حصر عد3  �ألنو�N في نظاB �يكولوجي ال يأخذ 
 Bسهامه في خو�� �لنظاl ~ال مد	نفسه  Nحالة تباين �لنو Fفي �العتبا
�اليكولوجي هناP �لعديد من �خلو�� �الكثر قيمة في �لتقييم 	 �لرصد 

من مجر3 مرتبته �لتصنيفية . فلكل نوN علي حدC 	 تتضمن هذt �خلو�� 
 Bفي عمليا� �لنظا CF	3	 لتو�يع� 	اليكولوجي , � 	ثي �F مقاييس �لتابني �لو

�اليكولوجي  	 3يناميكاياته 		ضعه �لغذ�ئى،  	صفاته �لوظيفية . 

	مع nلك فإx 	�قع معرفتنا بسما� تباين 	3يناميكية 	 �لوضع �لغذ�ئى 
		ظائف �لعديد من �ألنو�N ضعيف . 	بالتالي فمن �ستخد�B كل من 

�ملقاييس �لبديلة 	 �ملند	بة �	 �ملؤشر�� �ملؤسسة علي معلوما� تصنيفية �	 
	�Fثية سيكوx ضر	Fيا 	مفيد� . 

 Nلتصنيفي للتنو� uألسا� ��n بعض �لسما� �لتي تفتقد في �ملقاييس
�ألحيائي : - 

�  كم يوجد هناP من كل طر��  ففي حالة خدما� �المد�3 (مثل �لغذ�/ 
	�ملا/ �لعذ+ 	�ألليا� ) تكوx �لوفرC هي �ألهم من 	جو3 مد~ من �ألصنا� 

�لو�Fثية ، �	 �ألنو�N �	 طر� �لنظاB �اليكولوجي .

 CFفلكي نفهم قد . xلزما�	 xلتباين – عد3 �لطر� ��تلفة عبر �ملكا� �
�لعشيرC علي �لبقا/ يعطينا عد3 �ألصنا� 	�لسالال� ��تلفة في نوN ما 
�	 تباين �لتر�كيب �لو�Fثية بني �ألفر�3 في عشيرC ما ، يعطينا �Fية �عمق 

. Nألنو�� ( Cكثر ) /من مجر3 ثر�

� �لتو�يع – عندما يكوx هناP كم �	 تباين يكوx  �لتنوN  �ألحيائي . 
�الFتبا� �لعالي للتو�يع بالكمية يجعلنا – ألغر�� عديدC – تعاملها 

معا حتت عنو�x �لكم ( �لكمية ) . lال �x �لكم قد ال يكوx �3ئما كافيا 
من �جل �خلدما� : �ملوقع ، 	بصفة خاصة lتاحتها للناu �لذ~ يحتاجونها 

، سيكوx في �غلب �حلاال� �كثر حسما من �حلجم �ملطلق �	 �لكتلة 
�ألحيائية ملكوx ما من �لتنوN �ألحيائي .

 Nلتنو� uلكم علي مستو~ قيا�	في �لنهاية ستعتمد �همية �لتباين 	
�ألحيائي . ( �نظر �جلد	< ) 



٢١ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

�ألنو�� متركز في �جز�� صغير� من �لعالم ، غالبا في �ملناطق 
�الستو�ئية . حتى فيما بني �ألنو�� �ألكبر '�ألكثر تنقال ، مثل 

�لفقا2يا5 �أل2ضية فأكثر من ثلث جميع تلك �حليو�نا5 محصو�2 
في مسافة �قل من ١٠٠٠ كيلومتر� مربعا. 'على �لنقيض من 
 Fحمللى '�إلقليمي للكائنا5 �لدقيقة يتجه أل� �Nلك فإF �لتنو
يكوF �كثر مشابهة لتو� �لنطاP �لو�سع ' �لكوكبي بسبب 

حجم �لعشير� �لكبير ، '�النتشا2 �أل'سع ، 'حجم �UاT �ألكبر ، 

 . ( C٤٫٢٫٣ ) إلقليمي� �'�ملستويا5 �أل^نى من جتمع �ألنو�
توفر �لبيوما5 '�لنطاقا5 �لبيوجغر�فية صو�2 عريضة لتو_يع 
�لتنو� �لوظيفي . 'يوضح �لتنو� �لوظيفي ( تباين �لوظائف 

�إليكولوجية �dتلفة في عشير� ما مستقلة عن تنو� مرتبتها 
�لتصنيفية) �تساقا من �ال2تباطا5 ( �لبيوما5 �لنموNجية 

لأل�2ضي �لرطبة ، �لغابا5 ، �أل�2ضي �لعشبية ، 'مصاe �ألنها2 
..lلخ.) مع �جلغر�فية '�ملناi �ملعر'h بالبيوما5 ( �نظر �لشكل 
 mيكولوجية كأقساl يكولوجية 'مناطقl 2قم ١ – ٢ ) ، بنظم
�صغر ^�خل �لبيوما5 ( �نظر �لشكل 2قم ١ – ٣ ). 'هذo ميكن 

�ستخد�مها لعمل تقريب �أل'T لكل من �لتنو� �لوظيفي 
�ملتوقع . ' بالتسا't مع �لتغير�5 �ملمكنة في هذo �ال2تباطا5 

�لتي سيدفعها لها تغير �لظر'h �لطبيعية . 
 uألحيائي �لزماني : �خللفية 'معدال5 �النقر�� �نسق �لتنو

'فقد �لتنو� �ألحيائي. 
تسمح معرفة نسق �لتنو� �ألحيائي عبر �لوقت بتقدير�5 

 �تقريبية جد� ملعدال5 �النقر�u  �' بأية سرعة تنقرu �ألنو�
عبر �أل_منة �جليولوجية . فلقد كاF �لتنو� �حليوt �لكوكبي ثابتا 
نسبيا عبر تا2يخ �إلنسانية ، فيما عد� �أللف سنة �ألخير� ،'لكن 

تا2يخ �حليا� يتميز بالتغير �لكبير فاحلجم �ملقد2 ملعدال5 خلفية 
�النقر�u كقد2 بالتقريب ٠٫١ – ١٫٠ لكل مليوF نو� في �لسنة. 

'�غلب قياسا5 هذ� �ملعدT �تت من تقييم طوT فتر�5 حيا� 
�ألنو�� في سجل �حلفريا5 �لذt ميتد عبر ٠٫٥ – ١٣ مليوF سنة 

 oهذ Fسنة. 'قد تكو F٠٫٢ – ١٦ مليو Fيكو F� من �ملمكن'
 uلبيانا5 �قل من �لقيمة �حلقيقية خللفيا5 معدال5 �النقر��

'Nلك ألنها �شتقت  من مجموعا5 تصنيفية متوفر� 'منتشر� 
 uمتت مناقشة معدال5 �النقر� .( C٤٫٤٫٢ ) 5في سجل �حلفريا

�حلالية في �لسؤ�T �حملوt2 2قم ٣ . 
توجد حالة عدm تناسب بني ^يناميكيا5 �لتغير�5 في �لنظم 

�لطبيعية '�ستجابا5  �إلنساF لهذo �لتغير�5. 'لقد نشأ 
عدm �لتناسب هذ� من �لبط� في �الستجابا5 �اليكولوجية 

 t^القتصا� �، تعقد �سترجا� �ملعلوما5 بني نظم �الجتما
' �إليكولوجى ، 'لصعوبة �لتنبؤ بحد'^ها �' بد�ياتها بسبب 

�لتأثير�5 �ملتعد^� ( بخاصة lضافة تغير �ملناl iلى �ملركب �لد�فع 
للوظائف ) �لعتبية في تغيير 'ظيفة �لنظاm �إليكولوجى �' 

_يا^� سرعتها �' تغييرها بشكل فجائي (^�2ماتيكى) حتى 'لو 

	طا�  ١٫٣. 	ملؤشر	" 	اليكولوجية �	لتنو� 	ألحيائي 
�لس �لقومي للبحو	 في �لواليا� �ملتحد� ثال	’ �نو�� من � �حد

�ملؤشر�� �اليكولوجية �لتي ال يقيم �يا منها �ألبعا� �ملتعد�� للتنو� 
�ألحيائي : 

� �متد�� 8حالة �لنظا6 �اليكولوجي ( مثل �لغطا0 �أل/ضي 
�8ستخد�6 �أل/�ضي ) حتد� غطا0 �لنظم �اليكولوجية 8صفاتها 

�اليكولوجية .

� �لثر8�  �اليكولوجية �8لتي تقسم Eلي مو�� خا6 من مصد/ حي 
( مثل Eجمالي �لثر�0 �لنوعي ) 8مو�� خا6 من مصد/ غير حي ( 

مثل عناصر �لتربة �لغذ�ئية ) ، حتد� كمية �ملو�/� �ملتاحة خلدما� 
. ��إلمد�

� �لوظيفة �اليكولوجية ( مثل حالة �لبحير�  �لتغذية ) 8تقيس 
��0 �لنظم �اليكولوجية>�

  لذلك 8بصفة خاصة عند تقييم �لتنو� �ألحيائي يجب �Q توجه 
�لعناية لعد6 تطبيق مؤشر�� �يكولوجية في �ستخد�ما� ليست هي 
مؤهلة  لها . علي سبيل �ملثاX تقيس �لثر8� �اليكولوجية للما�� �خلا6 
 ٤٫٢٫٢C ) ��حية �ملصد/ كمية 8تباين �ألنو�� في ��خل منطقة محد

)  8قد يبد8 هذ� _8 عالقة بالتنو� �ألحيائي ، 8لكنه يقيس فقط �لتنو� 
�لتصنيفي ، 8هذ� �ملؤشر في حد _�ته ال يستوعب بالضر8/� �جلو�نب 

�لعديد� للتنو� �ألحيائى �لهامة في توفير ( توصيل ) خدما� �لنظا6 
�اليكولوجي .

QE �كثر �ملؤشر�� شيوعا Eجمالي ثر�0  �ألنو�� (RST)  تعتبر مسألة 
 gفي . فهو جزئيا يغطي خدما� �لنظا6 �اليكولوجي . 8لكنه ال يفر
بني �ألنو�� من 8جهة نظر حساسيتها �8 مر8نتها للتغير 8ال مييز بني 

�ألنو�� �لتي تستوفي ���8/ مهمة في �لنظا6 �اليكولوجي ( مثل �مللقحا�  
�حمللال�  8 تلك �لتي تلعب ���8/� �قل .�Q� m جميع �ألنو�� تعطي ��k8نا 
متسا8ية مما ميكن �Q يؤ�E mلي تخصيص قيم متسا8ية ملناطق _��8  

حيو��  مختلفة متاما . هذ� باإلضافة Eلي �Q قيمة Eجمالي كثر �ألنو�� 
 Q� تعتمد علي حتديد �ملنطقة �لتي قيست عليها 8ميكن بذلك  (RST)
تنسب ملساحة �صغر �8 ملسافة �كبر .  �8خير� �E Qجمالي كثر� �ألنو�� 

(RST )  ال يفرg بني �ألنو�� �حمللية 8غير �حمللية ، �8ألخير� غالبا ما 
تشمل �نو�عا خا/جية مستجلبة �8 غاkية �8لتي غالبا ما تعطل خدما� 

�لنظا6 �اليكولوجي �لهامة.  قد يصاحب تدهو/ �لنظا6 �اليكولوجي 
نتيجة للنشاt �إلنساني kيا�� مؤقتة في ثر�0 �ألنو�� في منطقة 

محد8�� حتد تأثير يعزE mلي kيا�� �ألنو�� �خلا/جية �8نو�� �حلشائش ( غير 
.  ( ٤٫٢٫٢C) لتنو� �ألحيائي� ���ملرغوبة ) ، 8هذ� ال عالقة له بزيا

بعلمنا بقصو/ �ملؤشر�� �اليكولوجية كمؤشر�� مناسبة للتنو� �ألحيائي 
/ فإQ هناw حاجة عاجلة الستحد�	 مجموعة مؤشر�� �8سع للتنو� 

�ألحيائي �8ملصممة �جلو�نب _�� �لقيمة للتنو� �ألحيائي . باستثنا0 
 Qالئل �لتنو� �ملوضوعة علي �سس معايير تصنيعية �8 �لعشير� ، كا�

هناw �هتماما محد8�� بتنمية مؤشر�� حتيط بكل �بعا� �لتنو� �ألحيائي 
(١٫٥٫٤C )  /�جع �لسؤ�X �حملو/m ٢٫٥٫٤C 8٦  للمزيد عن مؤشر��        

“ هد�~ �لتنو� �ألحيائي لعا6 ٢٠١٠ “

	طا�  ١٫٤.  معايير 	ملؤشر	" 	اليكولوجية 	لفعالة
 : Q� يجب Xملؤشر �اليكولوجي �لفعا�

� يوفر معلوما� عن �لتغير�� في �لعمليا� �لهامة .
� يكوQ حساسا بشكل كا~ ليقيس �لتغير�� �لهامة 8لكنه 

ليس مفرt �حلساسية 8حتى ال تختلط ( ال تلتبس ) �إلشا/�� 
بالتباين �لطبيعي .

� يكوQ قا�/� علي قيا� �لتغير�� في مدk mمني 8مكاني 
مناسب �Q� Q8 يضيع في �لتباينا� �لساحقة .

� يكوQ مؤسسا علي منا_� مفاهيمية متعلقة بالنظا6 �ملقا� 
 �8مفهومة جيد� 8مقبولة للعمو

� يكوQ مؤسسا علي بيانا� موثوg بها متاحة لتقييم 
�الجتاها� Q�8 تكوQ قد مت جمعها في عملية مستقيمة نسبيا .

� يكوQ سهل �لفهم بالنسبة لصانعي �لقر�/ .



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٢٢

 تقدير�� لنسب  ��جماليا� �عد�* في مجموعا� !يوكا�يو�  (C4.2.3) شكل  ١٫١.  Eتقدير�� لنسب  �عد�* �النو�� �ملسما' في مجموعا� !يوكا�يو� لالنو�


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 


ملسما� (�ال�)  �
عد! 
ألنو

حشر� � ميريابو�� 

� مسما� 

نو � غير مسما� (تقديرية) 

نو

ميريابو��: مثل حشر� مائة � �بعة � �بعني 

فطر 
شيرليسيرتا 

كنيد�: مثل لعناكب � لعقا�" � لبرغيث �

برتوكتيستا 

لبكتيريا)  خللية لوحد� (عد �مثل لطحالب الميبا� � لعناصر /

نيماتو�� 

ملستدير�  6لديد

لنباتا� 
مولوسس 

لقوقع ، بلح لبحر ، حملا� ، ألخطبو;  � ما شابه 

كرستاسيانس 
لفقا�يا� 

قنديل لبحر ، لكابو�يا ، جلمبرE � ما شابه من لقشريا� 

٠٠٠ ٧             ٠٠٠ ٦            ٠٠٠ ٥             ٠٠٠ ٤             ٠٠٠ ٣            ٠٠٠ ٢             ٠٠٠ ١               ٠ 

كانت 
لزيا!� في 
لضغط ( 
إلجها! ) 
لبيئي صغير� -, ثابتة عبر 

لعتبيا= ,جو! سجال= طويلة 
ملد9  Bلزمن. يتطلب فهم هذ


لرصد فيها غير منتظم ،  J- ,- �!عا!� غير موجو Bلكن هذ, ،

فى فتر
= خاطئة، 
لتعاقب 
لرصد9 
خلاطئ -, -نها مفرطة في 
 Qلتنبؤ بسلو

حمللية بحيث ال توفر بيانا= ضر,�ية للتحليل ,

. ( C٢٨.S٣٫٣٫١ ) لتغير
بد
ية 

لتحوa _لى نظم مختلفة قد يؤ!9 _لى تغيير
= جوهرية في  J_
 .Jإلنسا

ألحيائي ، خدما= 
لنظا� 
لبيئي ,كذ
 �فاهية  �
لتنو

جلائر                    aالستغال
فعا!� ما يتم توثيق 
النتقاال= بني 
          ( c١٨.C١٩٫٢٫١ ). ,بعض حتوال= 
لنظم هذB غير _�تد
!ية 

 kلتي تتعر

ملرجانية  lإليكولوجية للشعا
، مثل 
لنظم 
لتحوa مفاجئ من متسيد� باملرجاJ _لى متسيد� بالطحالب 


لتحوa عا!� يشمل oيا!�  

لعامل 
ملنبه ملثل هذ, .) C( ١٩٫٥
مدخال= 
لعناصر 
لغذ
ئية 
لتي تؤ!9 _لى ظر,� 
لغذ,ية 

 Jo

لة 
ألسماQ �كلة 
لنباتا= ,
لتي تبقى على 
لتوo_, غنية

 ما مت 
جتياo بد
ية 
لعمليتني (كل tلطحالب. فإ
, Jملرجا
بني 
من 
حلدين 
ألعلى ,
أل!نى ) 
اليكولوجيتني لتحميل 
لعناصر 


لعاشبا= ، فإJ مرحلة 
لتحوa حتدw بسرعة  yختفا

لغذ
ئية ,
( خالa شهو� )، ,
لنظا� 
إليكولوجى 
لناجت – بالغر� من ثباته 
– -قل _نتاجا ,-قل تنوعا . ,بالتالي تتأثر �فاهية 
إلنساJ ليس 


ملرتبطة  aألعما

لغذ
y ,نقص 
لدخل من  !
فقط بنقص _مد

لزينة  Qجميع -سما, yملا

لغطس ,
لسباحة حتت  ) lبالشعا


لتكاليف بسبب تقلص قد��  �
لخ ) ، ,لكن -يضا با�تفا ....

لشعاl في سيا!� 
لطحالب  ) . Jلشطآ

لشعاl على حماية 

تصبح قابلة للكسر حتى بالعو
صف ، مما يؤ!9 _لى تعرية 

لشطآJ ,تغلغل ما 
لبحر في 
أل�
ضي ) ( C١٩٫٣ ). مرحلة 


لتحوa هذB مت توثيقها في جاميكا ,-ماكن -خر9 في 
لكا�يبي 
. ( C١٩.s٣٫٣٫١ ) لهند,ها!يه
 lلشعا



لطبيعة 
ملقتحمة -J تعمل  =
t ملستجلبة
 �
   ميكن لألنو

كعامل منبه لتغير
= ( حا!� ) في تركيب 
لنظا� 
إليكولوجى 
، ,,ظيفته ، ,توفير خدماته. فمثال !خل 
لالحم ( �كل 
للحو� ) 
( شبيه حيو
J قنديل 
لبحر ) Mnemiopsis leidyi في 
لبحر 

لرئيسية ,-ثرB ( مع  Qألسما

ألسو! سبب فقد ٢٦ نوعا من 

عو
مل -خر9 ) على 
o!يا! 
ملنطقة مستنفذ� 
ألكسجني “ 
مليتة 
 . ( C١٩٫٢٫١ ) “

�لتنو� �ألحيائي صلته بخدما� �لنظا7 �لبيئي :

ألحيائي !,�
 هاما في ,ظائف 
لنظا� 
إليكولوجى  �يلعب 
لتنو


ملنظمة ، , ، !

لذ�  يوفر 
خلدما= 
لد
عمة ، ,خدما= 
إلمد
 Jإلنسا

لثقافية . ,هى خدما= جوهرية من -جل �فاهية ,

 =
_ال -نه في 
لوقت 
حلالي توجد !�
سا= قليلة تربط 
لتغير

ألحيائي بتغير
= ,ظائف 
لنظا� 
إليكولوجى  �في 
لتنو

 Bتعتبر حماية مقسم ميا  .Jإلنسا
,بالتغير
= في �فاهية 

لشرl مثال حلالة عندما  yمبا Qلذ� ميد مدينة نيويو�
 Catskill

يتم بها حماية خدما= 
لنظا� 
لبيئي بحصة مدفوعة لعد� 
ماليني !,ال� . عمل �خر يجب -J يظهر 
لقيمة 
حليوية ,
لتي 

 �
ألحيائي موضحا 
لصال= بني 
لتنو �غالبا غير متصو�� للتنو
              Jإلنسا

ألحيائي ,
خلدما= 
ملنظمة ,
لد
عمة ,�فاهية 

        . ( C٤.c٧.c١١ )           
 y

لقد� من 
ألهمية كثر =
t على �
_J مسألة تركيبة 
ألنو


ألمر متعلقا بخدما= 
لنظا� 
إليكولوجى.  Jحينما يكو �

ألنو
فوظيفة 
لنظا� 
إليكولوجى ,بالتالي خدماته عند -� حلظة 

 

ألكثر تو
فر �
oمنية تتأثر مبد� بالصفا= 
إليكولوجية لألنو
� . فاألهمية 
لنسبية لنو� ما في ,ظيفة 
,ليس بعد! 
ألنو

لنظا� _يكولوجى تتحد! بخو
صه ,بوفرته 
لنسبية. فمثال ، 


لسائد� -, 
ألكثر ,فر� مثل ما طوa فتر� حياتها  �
صفا= 
ألنو
 Jلكربو
، ,ما هو حجمها ، ,بأ� سرعة متثل ثاني -كسيد 


لعناصر 
ملغذية ، ,قابلية حتلل _!
�تها ,ما هي كثافة خشبها ,

لقو� 
ملوجهة في عمليا=  =
t حملو�ية
 �
– هي عا!� 
ألنو



٢٣ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

شكل ١٫٢.  مقا�نا( لأل�بعة عشر بيو# 	�ضي للعالم من ناحية غنا� 	ألنو	�
٠٠٠ ٢٠           ٠٠٠ ١٨              ٠٠٠ ١٦              ٠٠٠ ١٤               ٠٠٠ ١٢               ٠٠٠ ١٠                ٠٠٠ ٨                 ٠٠٠ ٦                 ٠٠٠ ٤                ٠٠٠ ٢                       ٠ 

 >�	حف ثدييا( طيو� برمائيا(

 ثر�� 	ألنو	�

 ثر�� 	لعائال(

٠                       ٥٠                    ١٠٠                    ١٥٠                     ٢٠٠                   ٢٥٠                    ٣٠٠                    ٣٥٠                    ٤٠٠                   ٤٥٠                    ٥٠٠ 
 >�	حف ثدييا( طيو� برمائيا(

 تند�	

 تند�	

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

 ماجنر�@

 ماجنر�@

 	لغابا( 	لشمالية / 	لتايجا
 غابا( 	لبحر 	ملتوسط � 	لغابا( 	ملنخفضة

 	لغابا( 	لصنوبرية 	ملعتدلة

 غابا( 	ألحر	O  	لسافانا � 	لشجير	(
  	لغابا( 	الستو	ئية � شبه 	الستو	ئية 	لصنوبرية

Rملغمو�	ملستنقعا( 	لسافانا � 	 
S	أل��	غابا( متنوعة � معتدلة عريضة  

 حشائش �شجير	( جبلية
S	أل��	جلافة عريضة 	ئية 	الستو	ئية � شبه 	الستو	لغابا( 	  

 صحا�Y � شجير	( متأقلمة للجفا@
 سافانا / حشائش � شجير	( 	ستو	ئية � شبه 	ستو	ئية

 مستوطنة مستوطنة مستوطنة مستوطنة

غابا! �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية 
�طبة عريضة �أل���$ 

 	لغابا( 	لشمالية / 	لتايجا
 	لغابا( 	لصنوبرية 	ملعتدلة

  	لغابا( 	الستو	ئية � شبه 	الستو	ئية 	لصنوبرية
 غابا( 	ألحر	O  	لسافانا � 	لشجير	(

 غابا( 	لبحر 	ملتوسط � 	لغابا( 	ملنخفضة

Rملغمو�	ملستنقعا( 	لسافانا � 	 
S	أل��	غابا( متنوعة � معتدلة عريضة  

 حشائش �شجير	( جبلية
S	أل��	جلافة عريضة 	ئية 	الستو	ئية � شبه 	الستو	لغابا( 	  

 صحا�Y � شجير	( متأقلمة للجفا@

غابا( 	ستو	ئية  
 S	أل��	ئية�طبة عريضة 	ستو	شبه  �

 سافانا / حشائش � شجير	( 	ستو	ئية � شبه 	ستو	ئية



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٢٤

�لنظا� �لبيئي �خلاصة باملا�� ��لطاقة . لذ� �ببساطة يعد 
�حلفا- على *� (عا�� بنا' تركيبة �لعشائر �ألحيائية بدال من 

;يا�� *عد�� �ألنو�8 حاسم في �إلبقا' على خدما1 �لنظا� 
. ( C١١٫٢٫٢٫١,C١١٫٣ ) إليكولوجى�

(N �لتدهوK �لوظيفي �حمللى ، *� �نخفاF �لعشائر (لى �لنقطة 
�لتي جتعلها ال تسهم في �ظيفة �لنظا� �إليكوجلى ميكن 
*N تؤثر تأثير� �K�ماتيكيا على خدما1 �لنظا� �إليكولوجى. 

�إلنقر�ضا1 �حمللية ( فقد نو8 ما من منطقة محلية ) 
  XK�� إلنقر�ضا1 �لوظيفية ( نقص نو8 ما بحيث ال يلعب��

�لها� في �ظيفة �لنظا� �إليكولوجى ) لم حتظ باهتما� كبير 
مقاKنة باالنقر�F على مستو` �لكوكب ( فقد كل *فر�� 

نو8 ما من كامل مجاله ) ففقد �ظائف �لنظا� �إليكولوجى 

��خلدما1 �ملشتقة منه ما يحدd قبل �النقر�F على مستو` 
�لكوكب بوقت طويل . فغالبا ، عندما تدفع �ظيفة نظا� 

(يكولوجى محلى خلف مستو` معني بو�سطة قو` تغيير 
�لتنو8 �ألحيائي �ملباشر� �غير �ملباشر� قد تبقى خسائر خدما1 

�لنظا� �إليكولوجى لفتر� من �لزمن طويلة جد�              (  
 . (C١١

ميكن *N تؤ�` �لتغير�1 ميكن *N  �لتغير�1  في �لتفاعال1 
�ألحيائية  بني  �ألنو�8  - �إلفتر�o �لتطفل ، �لتنافس ، ��لتضافر  

- غالبا (لى حتوال1 سلبية  غير متنا سبة في  ضخمتها 
�غير Kجوعية في عمليا1 �لنظا� �إليكولوجى .  باإلضافة 

(لى �لتد�خال1 �ملباشر� مثل  �الفتر�o ��لتطفل  ��لتنافس  

 غابا� �لبحر �ملتوسط  �لغابا� �ملنخفضة

 �لسافانا  �ملستنقعا� �ملغمو�%
) ماجنر
 صحا�1  شجير�� متأقلمة للجفا(

 حشائش شجير�� جبلية
 �لغابا� �لصنوبرية �ملعتدلة
 تند��
 �لغابا� �لشمالية / �لتايجا

  �لغابا� �الستو�ئية  شبه �الستو�ئية �لصنوبرية
 سافانا / حشائش  شجير�� �ستو�ئية  شبه �ستو�ئية

@��  �لغابا� �الستو�ئية  شبه �الستو�ئية �جلافة عريضة �أل
@�� غابا� متنوعة  معتدلة عريضة �أل

 حشائش شجير�� جبلية  سافانا معتدلة
 @��غابا� �ستو�ئية  شبه �ستو�ئية�طبة عريضة �أل

�ملصدK: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

 �ستر�ليز1

  �نتا�كيتكي

  نيو �ستو�ئي  �فر �ستو�ئي

  باI ��كتيكي

 محيطي

 �ندماال1

 محيطي

  نيا�كيتكي

Kثلو  صخو� 

�لبيوما� �أل�ضية 

 حدN �لنطا@

شكل  ١٫٣. حدN �لنطاقا� �لبيوجغر�فية �لثمانية  �ال�بعة عشر  بيوO  �ملسخدمة في تقييم �اللفية
"لنطاقا� "لبيوجغر"فية هي مناطق مساحية كبير' تشتر$ "مظمة "لبيئة فيها في تا�يخ تطو� بيولوجي مماثل. توجد ثمانية نطاقا� عاملية معرفة ، 
تتو"فق تقريبيا مع "لقا�"�. �غم "لنظمة "لبيئية "ملتشابهة (مثل "لغابا� "الستو"ئية "لرطبة) تشتر$ في عمليا� 2 "نو"5 "شجا� 2 نباتا� مماثلة "ينما 

2جد� يتغير تركيب "ألنو"5 فيها بناG علي نطاقها "لبيوجغر"في. تنبع "همية تقييم "لتنو5 "حليوE على مستوC "لنطاB "لبيوجغر"في من كو@ 
"لنطاقا� توضح "لتفا2� "لكبير في مدE "لتأثر ، 2 تو"جه GQثر"� 2P 2"فع تغيير متنوعة 2 �مبا "ختالفا� في خيا�"� "لتعامل مع هذK "ملؤثر"�. "@ 

"لنطاقا� "لبيوجغر"فية "لعاملية تعكس "يضا "لتنو5 "حليوE في "ملياK "لعذبة بشكل جيد 2 لكن "لنطاقا� "لبيوجغر"فية "لبحرية غير معرفة جيد" 2 
مجهولة "لى حد ما.



٢٥ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

(١٢٩ صفحة  (�لتكملة 

��لتضافر فإ� بقا� عمليا� �لنظا� �اليكولوجى . يعتمد �يضا 
على �لتد�خال�  غير �ملباشر( مثل صيد �ملفتر#  ملنافس  
متسيد مما يقلل من خطو9( مبا يسمح لألنو�3  �خلاضعة  

بالتعايش  �ملشترA . ��لتد�خال� @��  �لعو�قب �لهامة خلدما�  
�لنظا�  �إليكولوجى تتضمن �لتلقيح ، �لعالقا� بني  �لنباتا� 

�عشائر �لتربة ، متضمنة  نظريا� �لتكافل  �جلذ�9  ( �مليكو�9يز� 
) �لكائنا� �لدقيقة �ملثبتة للنيتر�جني ، �لعالقا� بني �لنباتا� 

��كال� �لعشب �ناثر�� �لبذ�9،  �لتد�خال� �ملشتملة على 
كائنا� حتو9 من ظر�R �ملو�P9 �لبيئية        ( كالقناP# بنا�( 

�لبرA ، �� جتمعا� �لكتل �لعشبية  tussock  �لتي تزيد من 
معدال� �حلر�ئق )

��لتد�خال� غير �ملباشر( �ملشتملة على �كثر من نوعني ( 
مثل �ملفترسا � �لعليا ، �ملتطفال�  ، �� �ملمرضه  �لتي تقا�� 
�كال� �لعشب  �بذلك يتجند �لرعي �جلائر للنباتا� �� عشائر 

   . (C١١٫٣٫٢ ) (لطحالب�
لقد سببت �gfلة �� Pfخاe  كائنا� في �لنظم �اليكولوجى 

�لعديد من �لتغير�� في خدما� �لنظا� �اليكولوجى حيث 
عطلت �لتد�خال� بني �ألنو�3 �شبكة �لوصال� بني عمليا� 

�لنظا� �اليكلوجى. نظر� لتعقد شبكة  �لتد�خال� بني �ألنو�3 
�شبكة �لوصال� بني عمليا� �لنظا�  �أليكولوجى يكو� من 
 nستجال� �� )Pلة �نو�3 موجو�gf من تأثير�� q� لصعب توقع�

 (١-١ e�نظر جد� )                  . (.C١١) )نو�3 جديد�
كما ميكن �لعشائر �أل9ضية ��ملائية ، �� يؤثرعلى فقد نو3 

��حد ضالع في تد�خال� 9ئيسية لنظم �يكولوجية  بحرية 
على عمليا� �لنظا� �إليكولوجى ��يضا على fمد�P �خلدما�  

�إليكولوجية . فمثال ، �لشعاn �ملرجانية �خدما� �لنظا� 
�اليكولوجية �لتي توفرها تعتمد بشكل مباشر على بقا� 

بعض �لتد�خال� �لرئيسية بسن �حليو�نا�  ��لطحالب . 
 nكو�حد من �غنى �لعشائر باألنو�3 على �أل9|، تعتبر �لشعا

�ملرجانية خدما� نظا� �يكولوجى جوهرية  - من بنا� �ملوئل 
�لبيئي ، �حلضنا�، � مفا9{ �ألسماA ، �تد�ير �لعناصر �لغذ�ئية 
�تثبيت �لكربو� ��لنتر�جني في �لبيئا� �لفقير( غذ�ئيا ، �حجز 
�ألمو�~ ، �كذ� تثبيت �لر�سوبيا� . �لقد قدf 9جمالي �لقيمة  

�القتصاPية للشعاn ��خلدما� �ملرتبطة  بها مبئا� �ملاليني 
�لد�ال��9 . 

تعتمد جميع �لشعاn �ملرجانية على تد�خل حيو�ني 9ئيسي 
��حد حتى �آل� : �لتكافل ( �لتعايش مع �لطحالب . فالتأثير�� 

 el تباينا� �ملنا{ ( مثل تطلبا� ظاهر( �لنينيو�لفجائية لتغير �
 (Nino

على �لشعاn �ملرجانية قد توسطت بتعطيل @لك �لتكافل 
 . (C١١٫٤٫٢)

�خلدما� �لد�عمة   : 
يؤثر �لتنو3 �ألحيائي في �لنظم �إليكولوجية �أل9ضية على 

�لعمليا� �لهامة في �لنظا� �أليكولوجى مثل عملية fنتا~ 
�لكتلة �حليوية ، تد�ير �لعناصر �لغذ�ئية  ��ملا� ، �تكوين �لتربة  
�قد9( حفظ �ملا� �كل هذ� حتكم �تضمن �خلدما� �لد�عمة ( 
9Pجة تأكد عالية ) . فالعالقة بني �لتنو3  �ألحيائي  �خدما� 

�لنظا� �لبيئي  �لد�عمة تعتمد على تركيب ، �لوفر( �لنسبية 
، �لتنو3 �لوظيفي كما تعتمد بد�9جة �قل على �لتنو3 

�لتصنيفي . فإ@� ما Pفعت �ألبعاP �ملتعدP للتنو3 �ألحاf qPلى 
مستويا� متدنية جد� ، خاصة �لتنو3 �لتغذ�� �� �لوظيفي 

في �Pخل نظا� fيكولوجى ، فإ� كل من مستو� �ثبا� �خلدما� 
 .( CF٢ , C١١) ( مثال ،�لتأمني �لبيولوجى) لد�عمة قد ينخفض�

( �نظر شكل ١-٤ ) .
غالبا ما توجه عمليا� �لنظا� �أليكولوجى من منطقة ألخر� 

بو�سطة �ملنا{ ، مد� fتاحة �ملو9P ، P9جة �إلخالe ،��لعو�مل 
�خلا9جية  �ألخر�  �ليس بو�سطة �لفر�� في كثر( (ثر�� ) �ألنو�3 

(9Pجة تأكد عالية ) . يعتبر تأثير �لقو� �لد�فعة غير �حلية ، 
abiotic  ��ستخد�� �أل�9ضي على خدما� �لنظا� �أليكولوجى 
 )Pكثر �همية من �لتغير�� في كثر(  (ثر�� ) �ألنو�3 . فبزيا� )Pعا

�عد�P �ألنو�3 في �لنظم �إليكولوجية �لتجريبية ��لتي خفضت 
مستويا� تنوعها �ألحيائي ملستويا� منخفضة تنمو �حيانا 

fنتاجية �لنبا� ، �قد9( حفظ �ملغذيا� ، �ملقا�مة لالحتيا~ 
 )Pفى �لنظم �أليكولوجية  �لطبيعية ، مع @لك ، عا�ألمر�| . ��

ما تكو� �لتأثير�� �ملباشر( لزياP( ثر�� �ألنو�3 مهيمن عليها 
بو�سطة ( مطغى عليها بـتأثير�� �ملنا{ ، �fتاحة �ملوP9 ، �� نظا� 

 . ( C١١٫٣ ) eإلخال�
� حتى لو كا� لضيا3 �لتنو3 �ألحيائى تأثير�� قصير( �ملد� 
على �ظيفة �لنظا� �إليكولوجى ، فإ� هذ� �لنقد قد يقلل 

قد9( �لنظم �اليكولوجية على �لتكيف للبيئا� �ملتغير( (�هذ� 
�لقد9( هى ثبا� �لنظا� �اليكولوجي �� �ملر�نة ، �ملقا�مة ، 

��لتامني �ألحيائي ) (9Pجة تأكد عالية ) . سوR يؤqP �لفقد 
في �ملكونا� �ملتعدP( للتنو3 �ألحيائي ، بصفة خاصة �لتنو3 

�لوظيفي �تنو3 �لنظا� �اليكولوجي عند مستو� تنسيق 
معني fلى خفض ثبا� �لنظا� �اليكولوجي (9Pجة تأكد عالية 

) . مع �� ثبا� نظا� �يكولوجي ما يعتمد fلى حد كبير على 
صفا� �ألنو�3 �ملتسيد( (مثل �متد�P �حليا( ، معدe �لنمو ، �� 

�ستر�تيجية �لتجدP)، كما تسهم �يضا �ألنو�3 �ألقل �فر( في 
 Aظيفة �لنظا� �اليكولوجي فهنا�حلفا� طويل �ملد� على �
شو�هد على �� عدP كبير من �ألنو�3 �ملتوطنة ، مبا فيها تلك 
�لنا9P( ، قد تعمل كتامني يصد عمليا� �لنظا� �اليكولوجي 

في �جه �لتغير�� �لفيزيائية ��ألحيائية (مثل تغير�� ، �ألمطا9 
(�لتساقط) ، �حلر�9( ، �ألنو�3 �ملمرضه (١١٫٣٫٢ C ) كما توضح 

 eمة �إلنسانية خالgباأل�بالصد�� �الجتماعي  q�بشكل ماسا
�جلفاR ، �لفيضانا� ��نهيا��9 �لنظا� �اليكولوجي �ألخر� ، 
Pعم (عز� ثبا� �لنظا� �اليكولوجي �غلب مكونا� 9فاهية 

�إلنسا� مبا فيها �لصحة ، �ألمن ، �لعالقا� �الجتماعية �ملقبولة 
 eنظر �يضا �لسؤ�� (C ٦) حرية �لفعل�حرية �الختيا9 �(�ملرضية) 

�حملوq9 9قم ٢) 

	خلدما� 	ملنظمة :
مقا�مة �لغز� : 

ميكن للحفا� على عدP ، �طرg ، ��لوفر �لنسبية لألنو�3 
�ملتوطنة �� يزيد�� جميعا من مقا�مة غز� �ألنو�3 لالجتيا� في 

مد� ��سع من �لنظم �اليكولوجية �لطبيعية �شبه �لطبيعية 
(مستو� يقني متوسط) . �ال �� �ملناطق @�� ثر�� �ألنو�3 �لعالي 

(مثل �لتنو3 �ألحيائي بالبقع �لساخنة ) �كثر قابلية لالجتيا� 
من �ملناطق فقير( �ألنو�3 ، ففي نطا� موئل بيئي معني يبد� 

�� �حلفا� على مجمع �نو�عه �لطبيعية يزيد من مقا�مته لفز9 
�ألنو�3 بو�سطة �ألنو�3 غير �حمللية . �هذ� �يضا مثبت بشو�هد 

من �لعديد من �لنظم �اليكولوجية �لبحرية ، حيثما �9تبط  
�نخفا| كثر( �ملر�تب �لتصنيفية باال9تفا3 في �لبقا� �نسبة 

. (C ١١٫٣٫١ , C١١٫٤٫١) تغطية �ألنو�3 �ملقتحمة
�لتلقيح :

يعد �لتلقيح جوهريا خلدما� �عد�P �لنظا� �لبيئي �ملشتقة 
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�لنتيجة على �لنظا� �لبيئي طبيعة �لتفاعل �ملتصل  �حلالة 
�لتقدميا�

��لفصائل �ملفترسة �لكبر
سلبي --- 'يا() �'ما� �لغذ�# تد�عي غذ�ئي مركب '�(� �ملفترسا�    تقدمي �لسلمو4 �لبني (ساملو تر1تا) 

�ملنتجني �الساسيني بتقليلها  لنيو'يلند� لالستخد�� كطعم   
�لعشبيا�  

سلبي --- تقليل �لتحكم في �نتشاA �ملالAيا تد�عي غذ�ئي مركب   تقدمي �لقاF1A (سيشال �1سيالAيس)  
قلل �لتحكم عن طريق �ملفترسا�   لبحير) جاتو4 في بناما  

Kليرقا� �لنامو  

سلبي --- تقليل فصائل �لسحالي �لعشبية  قا� بافتر�K �لسحالي �حمللية   تقدمي (لق �لصنوبر 
  Aلسحالي �حمللية في بعض �جلز� Pالنقر� �مما �( (1سيلة �ساسية لتو'يع بذA1 �لنبا�)   (ماAتس ماAتس)  

تغير�� في �لشجير�� �لرئيسية (سينو�1A تر�يكوكو4) 1 تو'يعها جلزA �لبللريك باسبانيا  
ال4 �لدلق �ستبدT 1 �لغي (A1 �لسحالي في تو'يع بذA1 �لنبا�    

  

Kلفصائل متوسطة �الفتر��

سلبي --- �ضطر�U في �لتحكم في �لطفيليا�  ظاهر) �لتطفل �ملركب   طفيل �لبيض (�نستاتوK كاشمييرنيس) 
�لطفيل �جلديد �(] �T ظهوA تطفل مركب  مما �ثر على   طفيليا� تستغل طفيليا� �خر] كمضيف   للتحكم باليرقا� �لغجرية  

�لطفيليا� �حمللية �ملتحكمة باالفا�    (Aيسبا) ليمانتريا)

 Pضد �لهد_ --- 1 هو �لتحكم في �المر� �لفريسة متوسطة �كلت كباAها صغاA �السما`  تقدمي سمك �جلامبو'يا 1 �لليبوAيس   
Kيرقا� �لنامو �)�'  Kكما قضت على يرقا� �لنامو  Kلقتل �لنامو 'Aال� Tحلقو

�لفر�ئس �ملتوسطة

ضد �لهد_ --- �نتقص �نتاc �سما` �لسلمو4 �ستهلكت �لفريسة �ملتوسطة  جمبر] �ال1بوسم (ميسيس Aيليكتا) 
�لفريسة �لز1 بالنكتو4 للبحير�� �لكندية لزيا() �نتاc �السما`  

�لظاهريني �ملتنافسني 

سلبي --- تقليل �لتنوf �الحيائي '�(� �لفئر�� كثافة �لقطط   �لفئر�4 (�Aتس SPP) 1 �لقطط (فيليس كاتس) 
مم '�( �الفتر�K  عل �لببغا# �لغير طائر �ملهد(  (جلزA �ستيو�A( بنيو'يلند�  

(Kستريجوبس هابر1 بتيلو)  

�لعشبيا�

سلبي --- تقليل �لتنوf �الحيائي قللت �لقوقعة �لبوليبالنكتو4    قوقعة �لزبر� ((يريسنا بولي موAفا) 
�يجابي --- حتسني نوعية �ملا# 1 تغلبت علي �لقو�قع �حمللية    �للبحير�� �لكبر

�لواليا� �ملتحد)

�ملتناظر��

سلبي --- 'يا() �لغز1 من �النتانا �(] �لي مناطق كثيفة باشو�`  شاA` طائر �ملينا في تقليل 1 تو'يع Aقعة   طائر �ملينا (�كريد1ثيريس تريستيس)  
قللت �حملاصيل �لز�Aعية 1 �مكانيا� �لرعي 1 '�(� خطر �حلريق     �Aلعشب �خلشبي النتانا كاما� للتحكم بآفة �لديد�4 لز�Aعا�   

غير� موئل �لطيوA �حمللية  قصب �لسكر بها�1]  
   

Kلفصائل متوسطة �الفتر��

ككسلبي --- �ضطر�U في �لتحكم في �لطفيليا� ظاهر) �لتطفل �ملركب ييطفيل �لبيض (�نستاتوK كاشمييرنيس)
وو�لطفيل �جلديد �(] �T ظهوA تطفل مركب  مما �ثر على  كمضيف طفيليا� تستغل طفيليا� �خر] للتحكم باليرقا� �لغجرية

�لطفيليا� �حمللية �ملتحكمة باالفا� (Aيسبا) ليمانتريا)

Pضد �لهد_ --- 1 هو �لتحكم في �المر� كباAها صغاA �السما` �لفريسة متوسطة �كلت سمك �جلامبو'يا 1 �لليبوAيس تقدمي
Kيرقا� �لنامو �)�' Kكما قضت على يرقا� �لنامو Kلقتل �لنامو 'Aال� Tحلقو

�لظاهريني �ملتنافسني 

ققسلبي --- تقليل �لتنوf �الحيائي '�(� �لفئر�� كثافة �لقطط �لفئر�4 (�Aتس SPP) 1 �لقطط (فيليس كاتس)
عل �لببغا# �لغير طائر �ملهد(  Kمم '�( �الفتر� (جلزA �ستيو�A( بنيو'يلند�

(Kستريجوبس هابر1 بتيلو)

�ملتناظر��

باشو�` سلبي --- 'يا() �لغز1 من �النتانا �(] �لي مناطق كثيفة شاA` طائر �ملينا في تقليل 1 تو'يع Aقعة طائر �ملينا (�كريد1ثيريس تريستيس)
قللت �حملاصيل �لز�Aعية 1 �مكانيا� �لرعي 1 '�(� خطر �حلريق �Aبب�لعشب �خلشبي النتانا كاما للتحكم بآفة �لديد�4 لز�Aعا� 

غير� موئل �لطيوA �حمللية  قصب �لسكر بها�1]

�ملفاجأ� �لبيئية �لناجمة عن �لتفاعال� �ملعقد�   .١٫١ 'جد
�لتقدمي 1q �اللغا# �ملتعمد 1 �لغير متعمد لالنو�f (�ئما ما يسبب تغيير�� غير متوقعة للنظا� �لبيئي �لطبيعي 1 خدماته سو�# كاA� 4ضي �1 ما# عذU �1 بحر]. في كل �حلاال� تغير�� 

.(C11, Table 11.2) 1 �كثرq تمع 1 �لنظا� �لبيئي كانت نتيجة للتفاعل �لغير مباشر بني ثالثة فصائل{�
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�الغا� � �حلصد

مهندسي �لنظم �لبيئية

سلبي --- يقلل تنو� �لتربة �مليكر�بي � يزيد �خرجا� �مليثا�  يقلل بشد& مسامية �لتربة   3�3& �ال*1 (بونتوسكولكس كوثو*�() 
� قد*تها علي تنفس �لغا��4   حولت غابا� �الما��4 �الستو�ئية �لى   

مر�عي 

سلبي --- يزيد من �حتماال� �حلريق � �لنبتا� �حلساسة للنا*  4يا3& �حماD �لوقو3 ، تو4يع �لوقو3  C4 �العشاE �ملر&  
تقليل تنو� �لنباتا�. *3 �يجابي لغز� �كثر حد& �لنوعيا�     Dالشتعا� � شيز�كريوM كوندنسامت �  

�جلهنمية �لقابلة لالشتعاD في �ملساحا� �حملترقة.      Rميلسنيس مينوتيفلو* في ها�� 
لتحسني �ملر�عي  

سلبي --- 4يا3& �خلصوبة يزيد �لتعد�3 � �لغز�   4يا3& مستويا� �لنيتر�جني في �لتربة �لطا4جة     شجر& �لنا* �حملافظة علي �لنيتر�جني  
من فصائل �خرY تنهي �شجا* �ملتسيد*�(   �لبركانية قليلة �لنيتر�جني   R(ميريكا فايا) في ها��

تغيير \� منط  متسلسل     

�لعليا �ملفترسا� 

سلبي يقلل من شبكا� �لكربو� �حلوضية   �نقر�1 �سما^ �ملستقعا� 3�4 عد3   �حلصا3 �ملنتقي لألسما^ �ملتوحشة  
�ألسما^ تتو�Y4 مما يقلل مصا3* �لكربو� في �لبحير��  بر�غيث �ملاe �لتي تتغذR على �نتاc �لطحالب  في �لبحير�� �لكندية 

�ملليئة بالبالنكتونفو*�(    

سلبي --- يقلل �لتنو� �الحيائي لىكلي �العشاE �لبحرية  تاثير�� متد�عية �R3 �لى �نكماg �لغابا� �لعشبية    حصا3 قند( �لبحر (�نهيد*� لوتريس)  
� بالتالي �hتمعا� �ملعتمد& عليها   حلد �النقر�1 جنوE كاليفو*نيا 

  

سلبي --- يربك شبكا� تغذية �لغابا� من �لتربة  تر�كم �ملعا�3 �لثقيلة   تاثير �لتلوj علي عد3 �ملفترسا�  
يزيد �لنمو �سفل �لتربة � يقلل �نتاجية �لغابا�  قلل عدk 3كلي �لديد�� � 3�4 �لديد��    �كلة �لديد�� في ترية �لغابا�  

�آلكلة للنباتا�    
 

�ملفترسا� �ملتوسطة

سلبي --- تهديد لتعد�3 �لطيو* �حمللية  4يا3& �لر�كو� (بركيو� لوتو* )   �نكماg تعد�3 �لذئاE (كانيس التر�نس)  
eلقطط �ملنزلية \�� �لفر�� � جنوE كاليفو*نيا 

 Rحلفظ �الخر� nسلبي - يتناقض مع طر تغير �لطعاM للحيتا� �لقاتلة  4يا3& حصا3 �سد �لبحر � كلب �لبحر  
مع �لفشل في تقدمي قند( �لبحر الستر3�3 �العشاE �لبحرية 4يا3& �فتر�( قند( �لبحر  في �لسكا 

مما يفسد �لنظاM �لبيئي للغابا� �لبحرية   

�ملفترسا� �حملو*ية

سلبي --- 4يا3& تآكل �لشعب �ملرجانية  تقليل سمك �لزنا3 يزيد قنفد �لبحر    خصد سمك �لزنا3 (باليستافو()  
Mتقليل ترسيبا� كربونا� �لكالسيو �لذR يتغذR � يقضي على �السما^ �لعشبية  (في شعاE كينيا �ملرجانية. 

�لعشبيا� 

معاكس للهدt --- �نفجا* في عد3 �لنباتا� �لشيطانية     Mنبا� سا nطال� ��4لة �ملاشية � �خلر�t من جزير& سانتا كر�4  
� مر3�3 قليل من �سترجا� �لنباتا� �حمللية. مكو� نن �لتحكم معلي �لى �سفل  �لواليا� �ملتحد&. العا3تها الصلها  

 

سلبي --- نقصا� �لشعاE �ملرجانية من 52% �لى  %3,  نقص �السما^ �لر�عية يسمح    4يا3& �لصيد في �لكا*يبي  
� 4 يا3& �لطحلب �مليكر� من 4% �لى %92 للطحلب بالقضاe على �لشعب �ملرجانية   �لسما^ �لعشبية � �ملفترسة مما يؤثر  

بعد �الضطر�با� �لكتلة �لسمكية ككل 

�لبيئة مهندسي 

عكس �لهدt --- تقليل �لتنو� �الحيائي  �ستبدD �لتاما*يسك �لقدمي نباتا� نهرية    �ستبدD �لتاما*يسك �لشيطاني  
تغيير هيكلي في ضفاt �لنها* � يخدM كمأ�Y للطيو* �ملهد3&   (تاما*يسكو( ) بنباتا� تهرية مم �عا3  

�ملوئل �لنهرR للصحا*R �لبحر �ملتوسط  
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 (C11 Fig 11.1) خدما� �لنظا� �لبيئي  شكل  ٤٫١. �لتنو* �ألحيائي  تفاعله مع ظائف 
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من 	لنباتا� ، �حتى 	آل� هنا� على نطا
 	لعالم (نقص) 
	نخفاضا� في تنو* 	مللقحا�  � يقني متوسطة (#"جة يقني 

متوسطة) . يتطلب 	لعديد من 	لفو	كه �	خلضر حتتا0 مللقحا� 
، لذ	 فا� خدما� 	لتلقيح حاسمة (محد#=) في >نتا0 جز:	 هاما 

من 	لفيتامينا� �	ملعا#� 	لالGH في تغذية 	إلنسا� . >ال 	نه ال 
يوجد تقييم على مستوL 	لقا#= لنقص ملحقا� موثق في 

مناطق جغر	فية 	كثر حصر	 تتضمن 	لثدييا� (حيو	نا� 	لليمو" 
�	خلفافيش على سبيل 	ملثاR ) �	لطيو" (مثل 	لطائر 	لطنا� 
�طائر 	لشمس ) ، �	لنحل 	لطنا� في بريطانيا �Tملانيا �نحل 

	لعسل في 	لواليا� 	ملتحد= �بعض 	لد�R 	أل�"�بية , �	لفر	شا� 
في �T"�با �Tسبا^ هذ	 	النخفا[  متعد#= , �لكن تدمير 

	ملوئل 	لبيئي �	ستخد	G مبيد	� 	آلفا� هامني بصفة خاصة . 
 aلسنوية علي مستو	لنقدية 	لقيمة 	 �	تتباين بشد= تقدير

	لكوكب , �لكنها في نطا
 مئا� 	لباليني من 	لد�ال"	� ( 
. (  C ١١٫٢ 
C١١٫٣٫٢ , صند�

: iملنا	تنظيم 
يؤثر 	لتنو* 	ألحيائي علي 	ملناi علي 	ملستوa 	حمللي �	إلقليمي 
 aلذ	لنباتي 	لغطا: 	ضي �	أل"	 G	ستخد	 �T لكوكبي حيث	 �

يؤثر علي 	لتنو* 	ألحيائي ميكن �T يؤثر علي 	ملناi . تتضمن 
	ملكونا� 	لهامة للتنو* 	ألحيائي 	لتنو* 	لوظيفي للنبا� 

�طر	H �توHيع 	ملوئل 	لبيئي عبر 	لنقد 	لطبيعية لأل"	ضي . �هذ	 
 (Rعز ) أل"ضية علي فصل	إليكولوجية 	لنظم 	يؤثر علي قد"= 

	لكربو� , �	أللبيد� ( uلك 	جلز: من 	إلشعا* , 	آلتي من 	لشمس 
�	ملنعكس >لي 	لفضا: بو	سطة سطح 	أل"[ ) , �	لبخرنتح 

 , iملنا	جميعها تؤثر علي  vئق – � هذ	حلر	"= , �منط 	حلر	� ,
 , Lألخر	إليكولوجية 	 Gلنظا	لطبيعي , �	لتنسيق 	خاصة 

مثل 	لر	ضي 	لعشبية 	لسبب جذ�"ها 	كثر تعقما  �	ملساحة 
 zلغال	لغابا� لها تأثير مرطب علي 	فإ�  	ألكبر . لذ	لو"قية 	

	جلوa �تصبح مصد"	 للرطوبة للنظم 	أليكولوجية Tسفل 
 vألمطا" من ميا	مثال , يأتي ٦٠ ٪ من  , ��Hألما	يحها . ففي "

. ( C١١٫٣٫٣ ) يحها" 
نتجت من نظم >يكولوجية فو
 a#لبيئية , يؤ	ئل 	ملو	خل 	ألحيائي في #	لتنو* 	بإضافة >لي 

تنو* 	ملو	ئل 	لبيئية فى 	لتنسيق 	لطبيعى جهد	 تأثيريا >ضافيا 
علي 	ملناi غير مقاييس عديد= . ففي مستوa مساحا�  بقع 

	لنسق 	لتنسيق 	لطبيعي ( قطرها Tقل من ١٠ كيلو متر	� 
) 	لتي يقل >شعاعها 	ملنعكس ( 	أللبيد�) �تزيد حر	"تها 

	لسطحية عن 	ملساحا� 	لبقع 	�ا�"= تخلق خاليا من تيا"	� 
 .( a"	حلر	حلمل 	تيا"  ) بقعتها 
	لهو	: 	لد	فئة 	لصاعد فو

�يحل محل هذ	 	لهو	: هو	: Tبر# �Tكثر "طوبة يهب من 	لبقع  
 0u"=) . توضح منا	لناقل للحر	ألفقية 	: 	لهو	ملالصقة ( حركة 	

 iملنا	لتنسيق تغير بشد= 	بقع  aمستو �T vجانبيا هذ iملنا	
	حمللي حتى 	إلقليمي . فعلي سبيل 	ملثاR في غربي Tستر	ليا 

a#T >حالR >عطا: 	لنباتى 	لطبيعى     (heathland) للمنطقة 
	لبا"#= 	جلافة بز"	عا� 	لقمح >لي Hيا#= 	إلشعا* 	ملنعكس ( 
	أللبيد�) باملنطقة . �	لنتيجة لذلك  	جته 	لهو	: للصعو# ( 

	متصا� >شعا* Tكثر �بالتالي يصبح T#فأ ) فو
 هذv 	أل"	ضي  
	ملظلمة heathlands  ساحبا 	لهو	: 	لرطب من T"	ضي H"	عا� 

	لقمح >لي 	ملنطقة 	لبا"#= 	جلافة  . �كا� 	لتأثر 	لنهائي هو 
Hيا#= معدال� 	ألمطا" ١٠٪ فو
 T"	ضي 	ملنطقة 	لبا"#= 	جلافة .  
�نقص بحو	لي ٣٠٪ من معدال� 	ألمطا" فو
 	أل"	ضي 	ملز"�عة 

باحملاصيل.  تؤثر بعض مكونا� 	لتنو* 	ألحيائي غلي حتصيص 
	لكربو� �بالتالي فهي مهمة في تخفيف تغير 	ملناi بسبب 

	لكربو� عند H"	عة  	لغابا� , �>عا#= H"	عة 	لغابا� , �تقليل >H	لة 
 aحليو	لوقو# 	شجا" T عا�	"H "العتبا	ما تدخل في  	لغابا� , �كذ	
( #"جة تأكد عالية) . يؤثر 	لتنو* 	ألحيائي علي حتصيص 	لكربو� 
Tساسا من خالR تأثير	ته علي خو	� 	ألنو	* , 	لتي حتد# كميا� 

	لكربو� 	ملمتصة من 	لغالz 	جلوa 	الستيعا^ ) �كذ	 كميا� 
	لكربو� 	ملنبعثة في 	لغالz 	جلوa ( 	لتحلل �	الحتر	
 ) . �من 
	ملهم بصفة خاصة مدa 	لسرعة 	لتي تستطيع �T تنمو بها 

	لنباتا� 	لتي حتكم كمية مدخال� 	لكربو�، �ما بها من خشب 
	لذa يزيد من حتصيص 	لكربو� بسبب �T 	لنباتا� 	خلشبية 

متيل الحتو	: كربو� 	كثر �تعيش TطوR �تتحلل بسرعة 	قل من 
	لنباتا� 	لعشبية 	لصغير=٠ تؤثر Tنو	* 	لنباتا� Tيضا �بشد= 
 ٠�H	لتو	تها علي خلل 	لتحلل �تأثير	 Rلكربو� خال	علي فقد 

� تؤثر صفا� 	لنبا� Tيضا علي 	حتماال� 	إلخالR مثل 	حلر	ئق  
�	حلصا# بو	سطة 	إلنسا� 	لذa يغير بشكل مؤقت 	لغابا� من 

( C١١٫٣٫٣) vلكربو� >لى مطلقة >يا	كم 	تر
تظهر Tهمية 	لتنو* 	ألحيائي 	لبحرa في تنظيم 	ملناi من 

خالR تأثيرv علي 	لتد�ير 	لبيوجيوكيمائي �علي حتصيص 
 aجلو	 zلشاسع �صالته بالغال	لكربو�.  فاحمليط بحجمه 	

	أل"ضي، يلعب #�"	 بالغ 	لضخامة في تد�ير جميع 	ملو	# تقريبا 
	لد	خلة في 	لعمليا� 	حليوية٠ �من هذv 	لتأثير	� ما Tحدثه 

	إلنسا� علي تد�ير 	لكربو� �	لنيتر�جني بشكل با"٠H �يؤثر 
	لتنو* 	ألحيائي علي كفا:= 	ملضخة 	ألحيائية 	لتي تنـز� 

	لكربو� من سطح 	حمليط �تفصلة من ما: 	ألعما
 �	لرسوبيا� 
. فبعض من 	لكربو� 	ملمتص بو	سطة 	لتمثيل 	لضوئي في 

	لبحر يتحوR خالR 	لشبكا� 	لغذ	ئية >لي طبقة ترسيبا� 
 Rلتحو	 	حمليط . �كفا:= هذ	خاليا ميتة علي قا*  �T يةH	ككتل بر
	لتعد#a �بالتالي مدa فصل 	لكربو� حسا� جد	 لثر	:  	ألنو	* 

.(C١١٫٤,٣) لهائما�	تركيبة عشائر �
مقا�مة 	ألفة �	ملر[ �	لتلو� :

تعتمد 	حملافظة علي خدما� �مكافحة 	آلفا� طبيعيا , 	لتي 
تفيد 	ألمن 	لغذ	ئي �	لدخوR 	ملنزلية 	لريفية , تعتمد بقو= 
علي 	لتنو* 	ألحيائي . فقد تنخفض غلة 	حملاصيل 	ملرغوبة 

من 	لنظم 	إليكولوجية 	لز"	عية بسبب مهاجمة 	حليو	نا� 
	لعاشبة �T 	ملمرضة 	مليكر�بية فو
 �حتت 	لتربة , باملنافسة مع 
	حلشائش . فزيا#= 	لتنو* 	ألحيائي 	ملرتبط بالنظم 	إليكولوجية 

	لز"	عية منخفضة 	لتنو* ميكن مع uلك �T يزيد من 	ملقا�مة 
	ألحيائية �يخفض من 	لتبعية �	لنفقا� 	ملرتبطة باملبيد	� 

	حليوية . باإلضافة >لي uلك فإ� 	لز"	عة عالية 	لتنو* 	ألحيائي 
لها قيمتها 	لثقافية �	جلمالية �ميكن �T تخفض كثير	 من 

	لتكاليف خا"جية 	ملصد" �	ملدخال� 	لرa �	لتسمني �مبيد	� 
 Rحملصو	عة �حيد= 	ملرتبطة بالز"	حلشائش 	 �	آلفا� �مبيد	

.( C١١٫٣ ,C١١٫٤ 
(C١١٫٣٫٤  , صند�
توفر عشائر 	مليكر�با� 	لبحرية خدما� >H	لة سمية هامة , 

�لكن غير مفهوG لنا متاما كيف يؤثر 	لتنو* 	ألحيائي عليها . 
فاملعلوما� 	ملوجو#= عن مدL ضر�"= Tنو	* عديد= لتوفير خدما� 

>H	لة 	لسمية محد�#= جد	 ، �لكن هذv 	خلدما� قد تعتمد 
بشكل Tساسي على نو* �	حد T �Tنو	* قليلة . فبعض 	لكائنا� 
	لبحرية توفر خدمة نظاT Gيكولوجي يقوG بترشيح 	ملا: �يقلل 

من تأثير �فر= 	ملغذيا� �	لعو	لق فعلى سبيل 	ملثاR في خليج 
/تشيزبيكــــــى مقا"نتهمن  حيث كا� 	حملا" 	ألمريكى موجو#	 

بوفر= �لكنه 	نخفا[ بشكل حا# a#T >لي �T 	نخفضت معه 
 vخلليج هذ	إليكولوجى . �منطقة 	 Gلنظا	خدما� ترشيح  
ميكن �T ينقى ما�ها >u	 ما Tعيد >ليها عشائر كبير= من 	حملا" 

	ملرشح للما: – تستطيع بعض 	مليكر�با� 	لبحرية �T حتلل 	ملر 
كبا� 	لهيد"�كربونية 	لسامة – مثل تلك 	لتي في بقع 	لزيت 

 vكسجني . �هذ�T لى كربو� �ما: بعملية حتتا0 >لى< – (Rلبتر�	)
 uستنفا	لي < a#ملؤ	ئية 	لغذ	خلدمة مهد#= بالتلو� بالعناصر 	

 . (C ١١٫٤٫٤) أل�كسجني	



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٣٠

لتنو� ألحيائي ها� من جل لنظا� اليكولوجي �بالتالي   �
لرفاهية إلنسا� . يذهب لتنو� ألحيائي ملا هو بعد من 

إلمد+ بالرفاهية ملا+ية �لرفاهية ملعيشة حيث يتضمن ألمن 
 ,ملر�نة  ، �لعالقا, الجتماعية ، �لصحة �حلريا, �الختيا-�

�لقد نتفع بعض لنا; في لقر� ملاضي من حتويل لنظم 
اليكولوجية لطبيعية Aلى نظم يكولوجية متسيد? باإلنسا� 

لتنو� ألحيائي . في نفس لوقت  Fستغال�Iيضا نتفعو من 
ملترفقة في  ,K L+Iلك لفقد في لتنو� ألحيائي �لتغير

خدما, لنظا� اليكولوجي في لقر� ملاضي Aلى تعرM نا; 
Qخرين النحد- -فاهيتهم �+فعت بعض Oموعا, الجتماعية 

Aلى �حد? لفقر . 
لر�بط ألساسية بني لتنو� ألحيائي ، �خدما, لنظا� 

لبيئي �ملكونا, Vتلفة لرفاهية إلنسا� :
لتنو� ألحيائي �خلدما, لعديد?  )MAأللفية (مييز تقييم 

للنظا� اليكولوجي كأ+�, -ئيسية �عومل تكوينية محد+? 
لرفاهية إلنسا� . �تدعم نتائج تقييم أللفية (MA) ، بد-جة 

عالية من لتأكد ، I� كال من فقد لتنو� ألحيائي �تدهو- 
خدما, لنظا� اليكولوجي يسهما – بشكل مباشر �غير 

مباشر – في تدهو- لصحة ، dيا+? عد� ألمن لغذئي ، �dيا+? 
لقابلية للضر- (حلساسية) ، �يخفض لثر�? ملا+ية ، يدهو- 
لعالقا, الجتماعية ، �حرية قل في الختيا- �في لفعل . 

ألمن لغذئي :
تستخد� لكثير من Oتمعا, لريفية لتنو� ألحيائي بشكل 

مباشر كآلية تامني � تدبير لرفع +-جة ملر�نة �توdيع �I تقليل 
Vاطر في موجهة عد� ليقني �لصدما, �ملفاجآ, ملتزيد? 

. �Aتاحة شبكة ألما� “ ألحيائية هذi -فعت من Iمن �مر�نة 
بعض Oتمعا, حمللية ما� لتشويشا, �لصدما, �ملفاجآ, 

القتصا+ية �اليكولوجية خلا-جية (٨٫٢ C , ٦٫٢٫٢ C) . ففي 
كثر  Fملعدعالم تسو+K iبذبا, في Iسعا- لسلع Iعلي من 

القتصا+ية في حالة  qلفقر ,من الستثناq تكو� حقوr قد-
القتصا+ية  ,عد� ستقر- متصاعد? . �حينما تكو� لقد-

غير كافية لشرq تغذية مناسبة في لسوr فا� Aتاحة نظا� 
يكولوجي مبني على شبكة Iمن غذئي يوفر برنامجا تأمينيا 

 . (C ٨٫١ , C ٦٫٧) هاما
تعد Qليا, لتدبير لتعايش ملعتمد? على لنباتا, حمللية 

لسكا�  M-I لتملك wليا, هامة بصفة خاصة ألكثر فرQ
 Fحلصوفقرy  �قابلية للضر- ، �لذين ليست لديهم Aمكانية 

ضى �I سوr (٦ C) . فمثال +لت -I  على �I على توظف -سمي
ضى جافة في كينيا �تانزنيا -I سا, على موقعني فيلد-

Oتمعا, حمللية باستخدمها لنباتا, برية محلية لتوفير  �I
مصا+- بديلة للغذq في حالة فشل حلصا+ �I عندما تكو� 

 Fنظر جد�هنا| نفقا, فجائية (مثل فاتو-? ملستشفى) . (
 . (٢-١

لطريق لثاني لذ� من خالله ميكن للتنو� ألحيائي I� يرفع 
ألمن لغذئي هو تبني لعمليا, لز-عية لتي حتافظ على 
�تستخد� لتنو� ألحيائي لز-عي . فالتنو� ألحيائي مهم 
, صلة K لبريةفي حملافظة على إلنتا� لز-عي . فالنباتا, 
لقربة باحملاصيل ملز-�عة توفر تباينا �-ثيا قد يكو� حاسما 

ملمرضة  �لضغو�  �ألنو �I ,آلفافي لتغلب على نتشا- 
لبيئية جلديد? . تعتبر لكثير من Oتمعا, لز-عية I� dيا+? 
 Lملدلتنو� حمللي حاسم في Aنتاجية نظمهم لز-عية على 

لطويل �حيويتها . فمثال مز� Iصنا� عديد? من أل-d في نفس 
حلقل ظهر dيا+? في إلنتاجية بتقليل لفقد لناجم عن آلفا, 

ملمرضة.  �ألنو �
حلساسية:

 �لقد عانى لعالم في لقر�� لعديد? ملاضية من عذ
لطبيعية  �-إلنسا� �خلسائر القتصا+ية لناجمة عن لكو

�تعد غابا, ملاجنر�� �لشعا� ملرجانية مصد- غنيا للتنو� 
ألحيائي كما Iنها حاجز �قائي ممتاd ضد لفيضانا, �لعوصف. 
فلقد I+� فقدهما Aلي dيا+? خطو-? لفيضانا, على Oتمعا, 

لساحلية . �تؤثر لفيضانا, على عد+ من لنا; (في ملتوسط 
 �I لطبيعية �-١٤٠ مليونا في لسنة ) كبر من جميع لكو

 ,+, مبعدI F-بع مرd مجتمعة معا . فلقد Lألخرلتكنولوجية 
 ,+d لسابقة بينماملصائب “ لكبرL” في أل-بعة عقو+  +Iعد

خلسائر القتصا+ية مبعدF عشر مر,. في فتر? لتسعينيا, 
, +ليل لتنمية لبشرية ملنخفض من حولي K Fلد�عانت 
Vاطر � Iفا+, تقريرها بأكثر  �٢٠٪ من Iحد
من ٥٠٪ من لوفيا, �فقط ٥٪ من خلسائر 

ملصنفة بدليل  Fلد� �I القتصا+ية . في حني
تنمية بشرية مرتفع كانت Iكثر من ٥٠٪ من 
خلسائر القتصا+ية بينما كانت قل من ٢٪ 

. (C ٦ , R ١١ , C ١٦) ,فيا�
لقد Iسفر, نتائج لتقييما, حتت لكوكبية 

إلقليمية Vتلفة عن نتيجة عامة مشتركة 
لكثير من لنا; لذين يعيشو� في  �I مفا+ها

ملناطق لريفية يرعو� �يقومو� بتنمية تباين 
 ?-+A تيجيةلنظا� اليكولوجي �لتنو� كاستر

٢. ملا&� �الهتما# بفقد �لتنو� �ألحيائي ؟  

�ملوقع �لكيني  �لتانز�ني (C6 Table 6.4)جد7 ١٫٢.  نسبة �لبيو( �ملعتمد3 �ساليب محلية مبنية على �لنباتا( 
نسبة �لبيو� نسبة �لبيو�  �لنشاطا� �لتي تشمل   
�ستعما� نباتا� محلية  موقع كينيا  موقع تانز�نيا
(نسبة مئوية) (نسبة مئوية)   

٩٤  ٩٤ كل �الستخد�ما�  
٥٤  ٦٩ �ستخد�- غذ�ئي  
٤٢  ٤٠ �ستخد�- غير غذ�ئي 

(نسبة مئوية) (نسبة مئوية)  

٥٤ ٦٩ �ستخد�- غذ�ئي
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مخاطر ضد �لصدما� ��ملفاجآ� (١١ SG) . حيث حافظو� 
على تنو' خدما� �لنظا$ �اليكولوجي �كانو� متشككني حيا� 

�حللو� �لتي تقلل من خيا�5تهم. �لقد �جد� �لتقييما� حتت 
�لكوكبية CD تباين �ألنو�' ، ��لغذ�? ، �لنسق �أل5ضية تخد$ كـ 

“ بنوJ KنقاI” تستخدمها �Hتمعا� �لريفية لكي تتماشى 
مع �لتغير �لتضمن معيشة مستد�مة (�نظر �لتقييما� حتت 

�لكوكبية (�إلقليمية) �لبير��نية ��لبرتغالية ��لكوستا5يكية 
��لهندية).

�لصحة :
Dحد �ملكونا� �لهامة للصحة هي �لتغذية �ملتو�Uنة . �لقد 

�ستخد$ حو�لي ٧٠٠٠ نو' نباتي �عدX مئا� من �ألنو�' 
�حليو�نية في �ستهالK �إلنساC �لغذ�ئي في �قت ما �D ]خر . 

فبعض �Hتمعا� �حمللية �D �لتقليدية تستهلك �آلC مائتي نو' 
�D �كثر . �تبقى �ملصا5c �لبرية للغذ�? �I� Dهمية خاصة في 

 C) بشكل ما للفقر�? �غير �ملالكني لأل�5ضي CUتوفير غذ�? متو�
 . (٦ , C ٨٫٢٫٢

�لقد ncD �الستغال� �جلائر ملصايد �ألسماK �لبحرية �حلو$ 
�لدغل في كثير من �ملناطق �الستو�ئية Jلي �نخفاo في ما 

هو متاq من بر�تني حيو�C �لصيد �لبرn ، بعو�قب �خيمة على 
 . (C ٤٫٣٫٤) لصحة �إلنسانية في عديد من �لد���

قد تعتمد صحة �إلنساC على �حملافظة على �لتنو' �ألحيائي 
 oفي �لنظم �اليكولوجية �لطبيعية بخاصة مخاطر �لتعر
 Xنو�' �حلياD ملعدية . فالتنو' �ألكبر في� oللعديد من �ألمر�

�لبرية قد يتوقع CD تبقى على تنو' �كبر من �ألنو�' �ملمرضة  
��لتي ميكن CD تصيب �إلنساC ، من ناحية . �لكن تتجمع cالئل 
CD �ألكبر تنوعا في �حلياX �لبرية قد يخفض �نتشا5 �لكثير من 

 oفانتشا5 مر . Cلي �إلنساJ لبرية� Xملرضية باحليا� �ملسببا�
الميي (Lyme disease) ، �هو �حلالة �ألفضل في �5cستها ، يبد� 

�نه يقل باحملافظة على �لتكامل �ألحيائي للنظم �اليكولوجية 
.  ( C١١ , C١٤)                        لطبيعية�

Dمن �لطاقة :
يوفر خشب �لوقوD cكثر من نصف �لطاقة �ملستخدمة في 

�لد�� �لنامية . �حتى في �لد�� �لصناعية مثل �لسويد 
��لواليا� �ملتحدX يوفر �خلشب ١٧٪ ، ٣٪ من �لطاقة �ملستخدمة 

، على �لتو�لي . في بعض �لد�� �ألفريقية مثل تنز�نيا �Dغند� 
���5ند� يقد5 خشب �لوقوc بـ ٨٠٪ من Jجمالي �ستهالK �لطاقة 
(SG-SafMA) في �ملناطق �لريفية يستخد$ ٩٥٪ من كخشب 

�قوc ، في حني �نه في �ملناطق �حلضرية يستخد$ ٨٥٪ منه 
كفحم نباتي .. �يحد� �لنقص في خشب �لوقوc في �ملناطق 
 5cلي مصاJ عالية �لكثافة بالسكانية ��لتي ليس لها سبيل

طاقة بديلة ��I� تكلفة مستطاعة . ففي بعض مقاطعا� 
�Uمبيا حيثما �لكثافة �لسكانية تفو� �ملتوسط �لقومي �هو 
١٣٫٧ شخص في �لكيلومتر �ملربع ، فا� �لطلب على �خلشب 

�ملعر�o �حمللي . �في هذ� �ملناطق يكوC �لنا� قابلوC لإلصابة 
 �Uلتدفئة �ملنا c5سو? �لتغذية بسبب نقص �ملو�� oباألمر�

 Xلريفية �لفقير� �تمعاH� لطبخ �لطعا$ �لغلي �ملا? . �في�
 . cخشب �لوقو X5لنسا? � �ألطفا� هم �ألكثر تأثر� بند� Cتكو

حيث يجب CD يسير�� مسافا� طويلة بحثا عن �حلطب �لذلك 
.(C ٩٫٤) للمد5سة �D يتبقى لديهم �قتا �قل للمحاصيل

Jمد�c �ملا? �لنظيف : 
سيؤ�c �ستمر�5 فقد �لغابا� �جلبلية (غابا� �لسحا�) �كذ� 

تدمير مقاسم �مليا� Jلى خفض جوJ� Xcتاحة Jمد��c� �مليا� 
للحياX �ملنزلية ��لز�5عة . �يعتبر تو�فر �ملا? �لنظيف للشر� 

مسا5  �هتما$ في عشر�� من �كبر مدC �لعالم (٢٧ C) . في 
JحدD nحسن �حلاال� �ملوثقة ، �تخذ� مدينة نيويوK5 خطو�� 

(SG - SAFMA)  	طا� ٢٫١.  S	لعو	قب 	الجتماعية لتدهو� 	لتنو� 	ألحيائي 
تلبي خدما� �لنظا� �اليكولوجي �الحتياجا� �ألساسية لشعب 
�الماكسهو&� (Amaxhosa) في جنو% $فريقيا متضمنة خشب 
�لوقو4 ، �لنباتا� �لطبية ، .مو�4 �لبنا3 ، .�ألنو�0 �لثقافية .-ضافا� 

�لغذ�3 .$يضا �ألنو�0 ;�� �لقيمة �القتصا4ية . .حينما سألهم 
�لفريق �لبحثي عن عالقتهم بالبيئة ، �ستجا% $حد �حملليني “ $نا 

�عتمد كلية على �لبيئة . فكل ما �حتاجه يأتي من هذJ �لبيئة “.” 
(�لبيئة) ستكوQ هامة $بد� بسبب �نك -;� $خذ� شيئا من �لبيئة 

فهو سيشجعك على حب �لبيئة “. 

.لقد .صف بعض �ملستجيبوQ للسؤ�S من مشاعرهم �إليجابية 
 Qلبيئة سليمة  : “ عندما تكو� Qملا4ية  حينما تكو� Z�ألعر�.
�لبيئة سليمة فاQ جسمي .].حي يكونو� سعد�3 $يضا .عند 

.صف مشاعر �لنا^ جتاJ �لبيئة �لسليمة قر] يستجيب $Q “ حتب 
�لنا^ مثل تلك �لبيئة . فهم حقيقة يهيموQ بها . فهذJ �لبيئة 

 Qباإلضافة -لى ;لك .صف مستجيبو �]�نهم $حر- Q.جتعلهم يشعر
�حساساتهم بالسال� عندما ميشوQ في �لدغلة .كيف -نهم 

 . bلطبيعة للصال�لبيئة �لى - Qيذهبو

تلعب معتقد�� شعب �ماكسهو&� 4.]� مهما في توجيه 
�ستخد�� �ملو�]4 . -4�]تها مشجعة قيم .ضعها في مركز �الهتما� 

 Qفي كونهم ، حيث تتأسس هوية -نسا gألسال�فلقد متركز  .
 gألسال�جل هؤال3 �من  Jمقيما شعائر. Jمؤ4يا تقاليد �لكسهو&�
.لقد $فا4 �غلب �ملستجيبوQ بأنهم بأ4�ئهم لتقاليدهم .بالتالي 

�تصالهم بأسالفهم هو كل �لقيمة إلنساQ �لكسهو&� .

هناl عد4 من �ملو�قع .�ألنو�0 يعد $ساسيا أل4�3 �لطقو^ .�إلبقا3 
 nلو حد �ما; Qملستجيبو�حينما سئل . . gألسال�لعالقة مع �على 
.4مر� تلك �ملو�قع ، فأجابو� “ $Q ;لك يعنى $Q �ألسالg ستتشر4  
“$Q هذ� ال ميكن $Q يحدn في هذJ �لقرية الQ صحتنا تعتمد على 

هذJ �ملو�قع “ . “ $Q ;لك يعنى مو� ثقافتنا “ 
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(٣٧ صفحة  (يستكمل 

 (Catskills) حلماية سالمة مقاسم �مليا� في كاتسكيال
لضما/ �ستمر�. -مد�+�* �ملا' �لنظيف �لشر! لتسعة ماليني 
شخص . �7ضحا متاما مد4 �.تفا3 فعالية �لتكلفة في حماية 

�لنظاB �اليكولوجي منها في بنا' 7تشغيل معمل لتنقية �مليا� 
. حيث جتنبت مدينة نيويو.I -نفاG ٦-٨ بليو/ +7ال. بحمايتها 

 . (C٧ , R١٧) ملساقط مياهها
�لعالقا* �الجتماعية : 

يدمج �لعديد من �لثقافا* قيما .7حية 7+ينية مع �لنظم 
 7Z 7 مكوناتها مثل �لشجر] �7لتل �7لنهرZ اليكولوجية�

 /Z 7 ضر. هذ� �ملكونا* ميكنZ لذ� فا/ فقد (C١٧)  /لبستا�
يضر بالعالقا* �لثقافية – فمثال يعطل �لطقو_ �لدينية 

�7الجتماعية �لتي تربط عا+] بني �لنا_      (�نظر -طا. ٢ 
– ١ ) فضر. �لنظم �اليكولوجية �ملقيمة عاليا جلمالياتهم 
�7ستجمامهم 7Z قيمهم �لر7حية ميكن �/ يضر بالعالقا* 

�الجتماعية ، عن طريقني 7Zلها تقليل �لقيم �لر�بطة للخبر�* 
�ملشتركة 7ثانيها توليد كر�هية جتا� �fموعا* �ملستفيد] من 

 . (S١١ , SG١٠) .هذ� �لضر
حرية �الختيا. �7لفعل : 

في سياG تقييم �أللفية (MA) تعو+ حرية �الختيا. 7حرية 
 r7قا+.ين على -جنا wلفعل -لى �ألفر�+ �لذين يقر.7/ ما يحد�

ماله قيمة لديهم (CF٣) غالبا ما يعني فقد �لتنو3 �ألحيائي 
فقد �خليا.�* . يعتمد �لصيا+ �حمللى على �ملاجنر7{ كبيئة تربية 

لعشائر �ألسماI �حمللية 7يترجم فقد �ملاجنر7{ -لى فقد في 
�لسيطر] على �لرصيد �حمللى من �لسمك 7على معيشتهم 
�لتي �بتغوها لعديد من �ألجيا� �7لتي يقد.7نها �7ملثل �آلخر 

�لتنو3 �لعالي للنظم �لز.�عية . 
فهذ� �لنظم تد. عا+] نقد� �قل من �لز.�عة 7حيد] �حملصو� 

�لنقد4 ، 7لكن يستطيع �ملز�.عو/ في �لتنو3 �لعالي Z/ ميلكو� 
rماB �ألمو. بسبب توrيع ��اطر من خال� �لتنو3 . 

7يقلل �لتنو3 �لعالي للطرr �لو.�ثية ، �7لعشائر ، �7ألنو�3 ، 
�7لطرr �لوظيفية ، 7كذ� �لتبعثر �ملكاني من �لتأثير�* �لسلبية 

لآلفا* �7ملسببا* �ملرضية على �حملاصيل 7يترf� Iا� مفتوحا 
Zماf� Bتمعا* �لز.�عية لتربية محاصيل مناسبة لتحديا* 

�لبيئة في �ملستقبل 7لرفع مر7نتهم لتباينا* �ملنا� 7تقلبا* 
 . (١١) Gلسو�

7هناI بعد Zخر� ينتمي للمستقبل . ففقد �لتنو3 �ألحيائي 
في بعض �ملر�حل غير قابل لالستر+�+ ، 7بذلك ميكن Z/ يصبح 

خيا. �لقيمة مهما – قيمة Zفر�+ توضع في �حلفا� على �لتنو3 
�ألحيائي من �جل Zجيا� �ملستقبل . 7ستظل فكر] Z/ تكو/ 
�خليا.�* متاحة بصر{ �لنظر عن Zيها سيتم �ختيا.� مكونا 
Zساسيا جلانب �حلرية في �لرفاهية . -ال Z/ 7ضع قيمة نقدية 
مقابل خيا. �لقيمة سيكو/ صعبا سيئ �لسمعة . ميكننا 
فقط Z/ نعلم با/ حاجا* 7.غبا* Zجيا� �ملستقبل سيكو/ 

 . Bبعضها مختلفا كليه عن طموحا* �ليو
�ملو�+ �ألساسية حليا] جيد] 7معيشة مستد�مة  :

يقدB �لتنو3 �ألحيائي بشكل مباشر سلعا مختلفة – غالبا 
نباتا* 7حيو�نا* 7 فطريا* �لتي يحتاجها �ألفر�+ ليجنو� منها 

+خال 7يؤمنو� معيشة مستد�مة . باإلضافة -لى �لك فهي 
 Bمن خال� +عمهما خلدما* �لنظا Grيضا تسهم في �لرZ

�اليكولوجي. 7 حتتو4 حاليا قو] �لعمل �لز.�عي ما يقد. بـ ٢٢٪ 
من تعد�+ سكا/ �لعالم �7لذ4 يقد. بـ ٢٦٪ من قو] �لعمل 

�إلجمالية (٢٦٫٥٫١) . فمثال يعد �لتفا� محصوال نقديا .ئيسيا 
في منطقة �لهمااليا بالهند يقد. لها حو�لي ٦٠-٨٠٪ من 

�لدخل �ملنزلي     (SG٣) . �7ملنطقة Zيضا غنية في تنو3 نحل 
�لعسل ، �لذ4 يلعب +7.� جوهريا في تلقيح محاصيل �حلقل 
�7لنباتا* �لبرية ، �لذ4 يرفع �إلنتاجية 7يحافظ على 7ظائف 

 G�7ئل �لثمانينيا* +فع طلب �لسوZ اليكولوجي . ففي� Bلنظا�
على طرr تفا� بعينها �ملز�.عني -لى �قتال3 �ألصنا{ �لتلقيحية 
r7.�عة صنف جديد عقيم . كما تأثر* عشائر �مللقحا* سلبيا 

باالستخد�B �لز�ئد ملبيد�* �آلفا* فكانت �لنتيجة �نخفا� 
�إلنتاجية �لكلية �7نقر�� Zنو3 عديد] من �مللقحا* �لطبيعية 

. (SG ٣)
تعتبر �لسياحة �ملؤسسة على �لطبيعة (�لسياحة 

�اليكولوجية) �7حد] من �لشر�ئح �ألكثر منو� في �لسياحة على 
نطاG �لعالم – 7هي بصفة خاصة قطا3 �قتصا+4 هاB في 

عد+ من �لد�7 7 -مكانية مصد. للدخل للعديد من �fتمعا* 
�لريفية (C١٧٫٢٫٦) 7جملة �لدخل �لناجت �لسياحة �ملبنية على 

�لطبيعة في جنوبي Zفريقيا يقد. بـ ٣٫٦ بليو/ +7ال. Zمريكي 
في سنة ٢٠٠٠ من �لسياحة �لطبيعية. تسهم �لسياحة في 

تنز�نيا بحو�لي ٣٠٪ من �لناجت �حمللي �إلجمالي للبلد . 
يسهم �لتنو3 �ألحيائي Zيضا في مد4 من �لصناعا* �ألخر� 

متضمنا �لصناعا* �لد�7ئية 7مستحضر�* �لتجميل �7لبستنة 
. تتباين �جتاها* �لسوG بشد] تبعا للصناعة 7للد7لة 7لكن 

يتوقع Z/ ترتفع �لعديد من �ألنشطة �7لدخو� �لو�عد] بيولوجيا 
خال� �لعقو+ �لقا+مة (C١٠) . فاملنا� �القتصا+4 �حلالي يشير 

-لى Z/ �لصيدليا* �لو�عد] بيولوجيا ستزيد بصفة خاصة 
كطرG جديد] تستخدB معرفة تطو.ية �7يكولوجية . 

ميكن Z/ تفر� خسائر �لتنو3 �ألحيائي تكلفة باهظة على 
�ملستو� �حمللي �7لقومي فمثال كلف �نهيا. صناعة صيد 

سمك �لبكاال� في نيوفوالند في بد�ية �لتسعينا* عشر�* 
�آلال{ من �لوظائف Z7يضا على �ألقل ٢ بليو/ +7ال. Zمريكي 

 /Z عما للدخل 7إلعا+] �لتد.يب 7تشير �لقر�ئن �حلالية -لى+
�حلفا� على سالمة �fتمعا* �ألحيائية �حمللية في كل من 

هويتها 7عد+ �ألنو�3 ، 7من �ملهم للحفا� على -نتاجية �لنبا* 
�7حليو�/ خصوبة �لتربة 7ثباتهم في مو�جهة �لبيئة �ملتغير] 

(C١١). تشير �لتقدير�* �حلديثة من تقييم �أللفية �إلقليمي 
(حتت �لكوكب) للبرتغا� Z/ نفقا* �لبيئة فيها تز�يد مبعد� 

 SG) ٣٪ سنويا 7هي �آل/ متثل ٠٫٧٪ من �لناجت �حمللي �إلجمالي
 . (- Portugal

�اليكولوجي �فاهية �إلنسا��ملقايضا� بني �لتنو� �ألحيائي خدما� �لنظا� 
 عندما تكو/ غايا* �fتمع متعد+] 7كثير منها يعتمد على 

�لتنو3 �ألحيائي 7خدما* �لنظاB �لبيئي �7لعديد من مكونا* 
.فاهية �إلنسا/ ، فمن �لعسير �تخا� قر�.�* تتضمن مقايضا* 

بني غايا* متنافسة ، فا/ قيمة خدما* �لنظاB �اليكولوجي 
�لضائعة للمجتمع �إلنساني – في �ملد� �لطويل – قد تتعد� 

كثير� �لفو�ئد �القتصا+ية �ملكتسبة في �ملد� �لقصير من 



٣٣ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  فاهية   � �لبيئية  �لنظم 
(٣٤ صفحة  (يستكمل 

لصفحة ٣٧ ملفتا8 �لرمو6)جد�� ٢٫٢.  �جتاها. �ستخد�� خدما. �لنظا� �اليكولوجي �مد* تنمية (تعزيز) #� تدهو �خلدمة حو� عا� ٢٠٠٠ ( �جع 

خدما. �إلمد�? 
�لغذ��

�ألليا�

 �ملو�� �لو�ثية

&�� �إلمد�� �لغذ�ئي !سر� من منو �لسكا� �لكلى. ��لسبب �الساسى 
لزيا�+ �إلنتا- كا� &يا�+ 1نتا- �حد+ �ملساحة مع &يا�+ جوهرية ملساحة 

�ضى �حملاصيل. ال&�لت توجد مساحا9 منخفضة �النتاجية �توسع !
سريع في �ملساحة، مثال منطقة حتت �لصحر�� �ألفريقية �!جز�� من 

!مريكا �لالتينية.
&يا�+ جوهرية في �ملساحة �Oصصة للماشية في بعض �ملناطق �لكن 

مصد �لزيا�+ �الساسى كا� تكثيف 1نتا- �لد��جن ��خلنا&ير ��ملاشية 

&�� حصا� صيد �لسمك �لبحرT حتى !��خر �لثمانينيا9 ثم بد! في 
�النخفاX من حينها. حاليا بع �حتياطا9 �السماV �لبحرية تستقل 

�ستغالالZ جائر� !� مستنزفة بشكل جوهرT. !ما حصا� سمك �ملا� 
�لعذ[ فهو في �نخفاX. ��نخفض �الستخد�\ �النسانى بسبب نقص 

�إلمد�� �ليس بسبب نقص �لطلب 
!صبحت �لز�عة �ملائية مصد� هاما للغذ�� في �لعمق سنة �ألخير+، 
�فى عا\ ٢٠٠٠ !سهمت بـ ٢٧ ٪ من 1نتا- �لسمك �!�` �ستخد�\ 

�لسمك في تغذية !نو�� �لز�عة �ملائية �للو�حم &يا�+ �لعب� على 
 Vمصايد �السما

�نخفض بصفة عامة 1مد�� هذg �ملصا� �لغذ�ئية بسبب &يا�+ �لضغط 
 hلعالم �بسبب �ستغال� iعلى �ملو�طن �لبيئية �لطبيعية على نطا

�لعشائر �لبرية في �لغذ�� �لى مستويا9 غير مستد�مة بصفة خاصة 
بو�سطة �لفقر�� 

&�� 1نتا- �ألخشا[ �لعاملي في �ألبعة عقو� �ألخير+ ٦٠ ٪ حني �فر9 
�عا9 �لغابا9 &يا�+ في حجم خشب �لكتل تقد بـ ٣٥ ٪ من �حلصا� &

�لعاملي في عا\ ٢٠٠٠ �لقد مت فقد ٤٠ ٪ تقريبا من مساحة �لغابا9 
!ثنا� �حلقبة �لصناعية �ما &�h �لفقد مستمر�Z في بعض �ملناطق ( 
�بالتالي تدهو9 خلدمة في هذg �ملناطق ) 1ال �نه يتم �سترجاعها 

�آل� في بعض ��h �ملناطق �ملعتدلة �بالتالي مت تنمية هذg �خلدمة(من 
�لنقطة �لدنيا �لتى �صلتها) فى هذg �ملناطق فى �لعقو� �حلديثة 

تضاعف 1نتا- �لقطن ��حلرير ثالثة !ضعا� في �ألبعة عقو� �ألخير+. 
�تختص 1نتا- �ألليا� �لز�عية �ألخر` 

يبد� !� �ستهالV خشب �لوقو� �صل �لى قيمة في �لتسعينا9 
�يعتقد �آل� !نه متجه �لى �النخفاX ��1 ظل �ملصد �لسائد للوقو� 

�ملنزلي في بعض �ملناطق
 �عتمد9 تربية �حملاصيل �لتقليدية على تنويعة ضيقة من �لتر�كيب 

�لو�ثية ألنو�� �حملاصيل �لرئيسية �لقد �فر9 �لو�ثة �جلزيئية 
��لتكنولوجيا �حليوية �سائل جديد+ لتوسيع كم �لتنو� �لو�ثى في 

هذg �حملاصيل �يزيد �ستخد�\ �ملو�� �لو�ثية باتباطها بصناعا9 
جديد+ مبنية على �لتكنولوجيا �حليوية فمن خالh فقد �ألصنا� 

�ثية (جزئياZ بسبب � ��ملنزعة �لتقليدية ألنو�� �حملاصيل ثم فقد مو�
تبنى �لعمليا9 �ملزعية ��ألصنا� �حلديثني ) �من خالh �نقر�ضا9 
�ألنو�� �عتمد9 تربية �حملاصيل �لتقليدية على تنويعة ضيقة من 

�لتر�كيب �لو�ثية ألنو�� �حملاصيل �لرئيسية �لقد �فر9 �لو�ثة �جلزيئية 
��لتكنولوجيا �حليوية �سائل جديد+ لتوسيع كم �لتنو� �لو�ثى في 

هذg �حملاصيل �يزيد �ستخد�\ �ملو�� �لو�ثية باتباطها بصناعا9 جديد+ 
مبنية على �لتكنولوجيا �حليوية فمن خالh فقد �ألصنا� �ملنزعة 
�ثية (جزئياZ بسبب تبنى � ��لتقليدية ألنو�� �حملاصيل ثم فقد مو�
 ��لعمليا9 �ملزعية ��ألصنا� �حلديثني ) �من خالh �نقر�ضا9 �ألنو�

�خلدمة                فئة       �الستخد�\   تعزيز                                    مالحظا9                                �ملوقع في
                 (نو� �خلدمة )    �لبشرT    !� تدهو                                                                          تقييم �اللفية

�

�

�

�

�

+ / -

+ / -

�

�

�

�

�

�

N/A

�

+ /-

+ /-

�
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�ملاشية

Vصيد �السما

�لز�عة �ملائية

�لنباتا9 �لبرية 
��ملنتجا9 
�حليو�نية
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�لقطن- �لقنب 
�حلرير
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�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٣٤

�ملو� �لبيوكميا�ية 
��لعقاقير �لطبيعية 

��لصيدالنية 

�ملو�� �لتنسيقية 

 ��ملا� �لعذ

 �لطلب على �ملو� �لبيوكيمائية ��لصيدالنية �لكن �لتقنيا� �يز
 ��لتخليقية تتنافس مع �ملنتجا� �لطبيعية ملو�جهة �لطلب . �يز

�لطلب على �ستعما9 �7 من �ملنتجا� �الخر7 (مستحضر�� �لتجميل 
 ;، ��لعناية  �لشخصية، ��ملعاجلة �لبيولوجية، ��لرصد �لبيولوجى �>عا

 A�نوB C�نقر� �إلصالI �إليكولوجى ). �يقلل من >تاحة هذD �ملو��
�لنباتا� �لطبيعية ��حلصا �جلائر لها.

7 حتوير �إلنساQ للنظم �اليكولوجية (مثل بنا� �خلز�نا� �ملائية) >لى B
 �تثبيت جز� جوهرU من تدفقا� �ألنها� �لقا�ية مما جعل �ملا� �لعذ

متاحا] Bكثر، >ال �نه في �ملناطق �جلافة يقلل تدفقا� �لنهر بزيا; بخر 
 .��لسطوI �ملائية �ملفتوحة ��ستخد�[ �لرU �لذ7 يفقد كمية من �ملا

�لقد Bثرتا >��; مستجمعا� �ألمطا� �تغير�� �لغطا� �لنباتي على 
�لتدفقا� �ملوسمية للنهر.فسيكوQ هناb جتا�` في �الستخد�[ �لعاملي 

للما� �لعذ� في �ملد7 �لطويل يفوf ما هو متاI بـ ٥٪ �محتمل 
 ��بـ ٢٥ ٪ مما يتطلب >نشا��� هندسية لنقل �ملا� �B سحب >مد�
�ملا� �ال�ضى.يزيد ما� �لرU عن معدال� �إلمد� باملا� مبا بني ١٥٪ � ٣٥ 
٪ . يوفرتدفق �ملا� �لعذ� في �ألنها� Bيضا خدمة في صو�; �لطاقة 

�ملستغلة من محطا� �لتوليد �ملائية فبنا� �لسد� لم يغير في 
كمية �لطاقة �>منا جعل �لطاقة Bكثر >تاحة للناm. فلقد تضاعفت 

 oمعالم للتلو ��لقد�; �لكهر�مائية فيما بني ١٨٦٠، ٢٠٠٠ �لقد حتد
 ��لفقد �لتنوA �الحيائى في �لنظم �ملائية �لد�خلية في كثير من Bجز�

�

NA

�

�لكوكبي 

�القليمى 
��حمللى 

C10

C7

� ٢٫٢.  �جتاها/ �ستخد�� خدما/ �لنظا� �اليكولوجي مد+ تنمية (تعزيز) $ تدهو� �خلدمة حو� عا� ٢٠٠٠ ( ��جع لصفحة ٣٧ ملفتا9 �لرمو7)جد

�

NA

�

�خلدما/ �مل@نظمة
 �تنظيم جو; �لهو�

 zتنظيم �ملنا

 �تنظيم �ملا

�نخفضت قليال قد�; �لغال| �جلو7 على تنظيف نفسه من �مللوثا� 
منذ B`منة ما قبل �لصناعة �لكنه يبد� ليس بأكثر من ١٠٪ . 

��إلسها[ �حلقيقي للنظم �اليكولوجية في هذD �لتغير�� غير معر�| 
فالنظم �اليكولوجية هى مجمعا� (غو�طس ) Q�`�B �لتر�بوسفير، 

��ألمونيا ، �Bكاسيد  �لنتر�` ��لكبريت ��جلزئيا� ��مليثاQ �لكن
هذD ��معا� لم يتم تقييمها.

لقد كانت �لنظم �اليكولوجية �أل�ضية Bثنا�  �لقرQ �لتاسع عشر 
�بد�يا�  �لقرQ �لعشرين في �ملتوسط مصد�� خالصا] لثاني Bكسيد 
�لكربوQ ثم Bصبحت ��مع (�لغاطس) �لصافي في حو�لىمنتصف 

�لقرQ �ملاضي. �كاQ �لتأثير �لبيوفيزيائى لتغير�� �لغطا� �لنباتي 
�أل�ضي �لتا�يخية (منذ ١٧٥٠ �حتى �آلQ ) تبريد�] على مستو7 

�لكوكب بسبب `يا; �النعكاسا� �إلشعاعية للكوكب ��لتي عوضت 
 �(عالت) �لتأثير �ملدفئ �ملصاحب النبعاثا� �لكربوQ من تغير �لغطا

�ال�ضى على Bغلب هذD �لفتر;.
Bثر� تغير�� �لغطا� �لنباتي �ال�ضى على �ملناخا� �إلقليمية ��حمللية 
>يجابيا] �سلبيا] معا]، �لكن مع �جحاQ كفة �لتأثير�� �لسلبية فمثال] 

يا >لى تقليل تساقط �ألمطا� B الستو�ئية ��لتصحر� �لة �لغابا�`<
�حمللى 

 Qيعتمد تأثير تغير �لنظا[ �إليكولوجى على توقيت �حجم �جلريا
�لسطحي ��لفيضاQ �>عا; شحن �خلز�نا� �جلوفية على �لنظا[ 

�إليكولوجى �لضالع �على �لتحو��� �لتي Bجريت عليه 

�

�

�

�

C13.ES

C13.ES

C13.3
C11.3

C7.4.4

�

�

�

+/-

�خلدمة                فئة       �الستخد�[   تعزيز                                    مالحظا�                                �ملوقع في
                 (نوA �خلدمة )    �لبشر�B    U تدهو�                                                                          تقييم �اللفية

 �يعتمد تأثير تغير �لنظا[ �إليكولوجى على توقيت �حجم �جلرياQ تنظيم �ملا
�لسطحي ��لفيضاQ �>عا; شحن �خلز�نا� �جلوفية على �لنظا[ 

�إليكولوجى �لضالع �على �لتحو��� �لتي Bجريت عليه 
ي �C7.4.4 +/-

��نخفضت قليال قد�; �لغال| �جلو7 على تنظيف نفسه من �مللوثا� تنظيم جو; �لهو�
منذ B`منة ما قبل �لصناعة �لكنه يبد� ليس بأكثر من ١٠٪ . 

��إلسها[ �حلقيقي للنظم �اليكولوجية في هذD �لتغير�� غير معر�| 
فالنظم �اليكولوجية هى مجمعا� (غو�طس ) Q�`�B �لتر�بوسفير،

ي ي ي[
��ألمونيا ، �Bكاسيد  �لنتر�` ��لكبريت ��جلزئيا� ��مليثاQ �لكن

هذD ��معا� لم يتم تقييمها.

�C13.ES �

NA�ملو�� �لتنسيقية NA



٣٥ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

(٣٦ صفحة  (يستكمل 

�خلدمة                فئة       �الستخد��   تعزيز                                    مالحظا	                                �ملوقع في
                 (نو+ �خلدمة )    �لبشر&    %$ تدهو"                                                                          تقييم �اللفية

تنظيم �لتعرية 

تنقية �مليا0 $معاجلة 
�2لفا	 

تنظيم �أل$بئة 
(�ألمر�5)

تنظيم �آلفا	 

�لتلقيح

تنظيم �2اطر 
�لطبيعية 

�لتنو+ �لثقافي 

 فاقمت عمليا	 �ستغالE �ال"�ضى $�AB"@ �حملاصيل /  �لتربة من تدهو"
 $تعرية �لتربة، لذلك فاL �لعمليا	 �لتي تقلل من �لتعرية، مثل خدمة

 �لتربة باحلد �ألAنى، قد مت تبنيها  من قبل مز�"عي %مريكا �لشمالية
.$�لالتينية

E$ال �نه في �غلب �لدB ،لكوكب� Xمليا0 على مستو� @Aتنخفض جو 
رضا	  �لصناعية $على مدX �لعشرين عاما �ألخير@ �نخفضت �مل[م\

 $�مللوثا	 �لعضوية في �ملاb �لسطحي .$`�A	 تركيز�	 �لنتير�	 بسرعة
d�"في �لثالثني عاما �ألخير@. $كما مت توثيقه في �لتقا"ير �ألكثر �نتشا 
 عن تلوg� hا"X �ملائية �لد�خلية فاL قد"@ �لنظم �اليكولوجية على

@Aلى `ياB فقد �أل"�ضي �لرطبة XA% فلقد .@A$محد 	تنقية هذ0 �2لفا 
 �نخفا5 قد"@ �لنظم �اليكولوجية على تنقية $حتليل ( Bلى مكوناتها)

.�2لفا	
 %A	 حتوير�	 �لنظم �اليكولوجية �ملتر�فقة  مع �لتنمية في �لغالب

دية  ) �حمللية، Bال %L �لتغير�	  Bلى `ياA@ حد$h �أل$بئة ( �ألمر�5 ��م[ع\
 �لرئيسية في �ملو�طن �لبيئية قد تؤB XAلى كل من `ياA@ %$ خفض

دية بعينها .مخاطر %مر�5 م[ع\
 مت BحالE مكافحة �آلفا	 باألعد�b  �لطبيعية محل �ملكافحة باملبيد�	
 في كثير من  �ملناطق �لز"�عية. فلقد %XA �ستخد�� �ملبيد�	 هذ� بذ�ته

 Bلى تدهو" قد"@ �ألنظمة �اليكولوجية �لز"�عية على مقا$مة �آلفا	 .
 $في %نظمة %خرX ثم �ستخد�� �ألعد�A �لطبيعية في مكافحة �آلفا	

فإستخد��. (IPM) $مت تعزيز0 باإل�A"@ �ملتكاملة لآلفا	
 �حملاصيل �r	 �جلينا	 �ملقا$مة لآلفا	 يقلل من �ستخد�� مبيد�	

.�آلفا	 �2لقة $�لسامة
 هناs $قائع مستقر@ $لكنها غير كاملة على �نخفا5 $فر@ �مللقحا	

 في منطقة %$ A$لة $�حد@ على �ألقل في كل قا"@ ما عد� �لقا"@
 �لقطبية حيث ال يوجد ملقحا	 $من �لناA" "صد �لفشل �لتا� في

XA، $لكنه في �لغالب يؤ	لبذ$" $�لثما" نتيجة لنقص �مللقحا� wنتا� 
 Bلى نقص حيوية �لبذ$" $�لثما" %$ كمياتها $لقد �ثر �لفقد في عشائر
 �مللقحا	 �ملتخصصة على قد"@ �لتكاثر لبعض �لنباتا	 �لناA"@ بشكل

 مباشر

 %XA تز�يد شغل �لناy ملناطق $مو�قع معرضة للظو�هر متطرفة
 �لتغلب على تفاقم قابلية �إلنساL للضر" با2اطر �لطبيعية. $لقد
 %XA هذ� �لتوجه باإلضافة Bلى نقص قد"@ �لنظم �اليكولوجية على

w�$"لى �ستمر�" فقد �ألB ملتطرفة� 	لتقلبا� ( لةAمعا) مةAمصا 
 (�لنفوy) على �ملستوX �لعاملي $`ياA@ سريعة في �خلسا"@ �القتصاAية

 من �لكو�"h �لطبيعية

�

�

�

�

�

�

NA

C26

C7.2.5
C19

C14

C11.3

C11
Box11.2

C16
C19

�

�

+/-

�

�

�

NA
	خلدما� 	لثقافية

تنقية �مليا0 $معاجلة 
 تنخفض جوA@ �مليا0 على مستوX �لكوكب، Bال �نه في �غلب �لد$2�Eلفا	 

رضا	  �لصناعية $على مدX �لعشرين عاما �ألخير@ �نخفضت �مل[م\
$ ب ي B ب و Xو ى ي جو بض ي B ب

 $�مللوثا	 �لعضوية في �ملاb �لسطحي .$`�A	 تركيز�	 �لنتير�	 بسرعة
d�"في �لثالثني عاما �ألخير@. $كما مت توثيقه في �لتقا"ير �ألكثر �نتشا 
ر ب ير يز ر `$ ي b ي وي و ر$ ب ير يز ر `$ ي b ي
 عن تلوg� hا"X �ملائية �لد�خلية فاL قد"@ �لنظم �اليكولوجية على

ي ي
@Aلى `ياB فقد �أل"�ضي �لرطبة XA% فلقد .@A$محد 	تنقية هذ0 �2لفا 

 �نخفا5 قد"@ �لنظم �اليكولوجية على تنقية $حتليل ( Bلى مكوناتها)
ي

.�2لفا	

�C7.2.5
C19

�

تنظيم �2اطر
�لطبيعية

 %XA تز�يد شغل �لناy ملناطق $مو�قع معرضة للظو�هر متطرفة
 �لتغلب على تفاقم قابلية �إلنساL للضر" با2اطر �لطبيعية. $لقد
 %XA هذ� �لتوجه باإلضافة Bلى نقص قد"@ �لنظم �اليكولوجية على

w�$"لى �ستمر�" فقد �ألB ملتطرفة� 	لتقلبا� ( لةAمعا) مةAمصا 
 (�لنفوy) على �ملستوX �لعاملي $`ياA@ سريعة في �خلسا"@ �القتصاAية

 من �لكو�"h �لطبيعية

�C16
C19

�

 مت BحالE مكافحة �آلفا	 باألعد�b  �لطبيعية محل �ملكافحة باملبيد�	تنظيم �آلفا	 
 في كثير من  �ملناطق �لز"�عية. فلقد %XA �ستخد�� �ملبيد�	 هذ� بذ�ته

مت
 Bلى تدهو" قد"@ �ألنظمة �اليكولوجية �لز"�عية على مقا$مة �آلفا	 .

ي
 $في %نظمة %خرX ثم �ستخد�� �ألعد�A �لطبيعية في مكافحة �آلفا	

فإستخد��. (IPM) $مت تعزيز0 باإل�A"@ �ملتكاملة لآلفا	
ي � �ي

 �حملاصيل �r	 �جلينا	 �ملقا$مة لآلفا	 يقلل من �ستخد�� مبيد�	
.�آلفا	 �2لقة $�لسامة

�C11.3 �



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٣٦

� ٢٫٢.  �جتاها/ �ستخد�� خدما/ �لنظا� �اليكولوجي مد+ تنمية (تعزيز) $ تدهو� �خلدمة حو� عا� ٢٠٠٠ ( ��جع لصفحة ٣٧ ملفتا9 �لرمو7)جد

�لقيم �لر	حية 	�لدينية 

نظم �ملعرفة 

�لقيم �لتعليمية 

�إللها�
�لقيم �جلمالية

�لعالقا� �الجتماعية 
حاسة �ملكا" 

قيم �لتر�' �لثقافي 

�الستجما� 	�لسياحة 
�اليكولوجية 

كا" هنا6 �نخفا0 في 3عد�2 �لغيا0 ( �ألجما� )  �ملقدسة 	�ملناطق 
�حملمية �لشبيهة �الخر>. فلقد 23> 3حيانا فقد بعض معالم  نظا� 
 ��إليكولوجى معني (3نو�E 3	 غابا� مقدسة) بالتضافر مع �لتغير�

�القتصا2ية Mلى Mمكانية MضعاK �ملنافع �لر	حية �لتي يحصل عليها 
�لناP من �لنظم �اليكولوجية. 	من ناحية 3خر> 	فى ظل بعض 
 Qلنظا� �إليكولوجى تهديد�� ��لظر	K (مثال حينما تسبب مكونا

للناP )، يكو" فقد بعض �ملكونا� �2فعاQ لزياT2 �لتقدير �لر	حي ملا 
تبقى منها.

2� �حلاجة Mلى مو�قع تنسيقا� طبيعية ممتعة  (مبهجة) جماليا �Y
بسبب YياT2 �لتحضر (�لتمد") 	كا" هنا6 �نخفا0 في كمية 	نوعية 

مثل هذ] �ملو�قع ملقابلة تلك �حلاجة 	قد يكو" �إلنخفا0 فى Mتاحة 
3	 يسر �لوصو_ للمناطق �لطبيعية بالنسبة للسكا" �حلضريني [	 

.�تاثير�� خطيرT على �لصحة �لعامة 	على �إلقتصا�2

يز2�2 �لطلب على �الستخد�� �الستجمامى للتنسيقا� �ألbضية، 
	تز�يد� �ملساحة �ملوجهة ألغر�0 هذ�  �الستخد�� تلك، لتعكس 
�لتغير في �لقيم �لثقافية 	�ال�b2كية. Mال 3" �لعديد من �لظو�هر 

 2bكمو �bتدهو ( ملرجانية� dمثال. �لشعا) لطبيعية �حلا2ثة للتنسيق�
�ستجمامي 

�

NA

NA

NA
�

NA
NA
NA

�

C17.2.3

C17.2.5

C17.2.6
C19

�

NA

NA

NA
�

NA
NA
NA

+/-

�خلدما/ �لثقافية (تابع)

�خلدما/ �لد�عمة

�خلدمة                فئة       �الستخد��   تعزيز                                    مالحظا�                                �ملوقع في
                 (نوE �خلدمة )    �لبشرt    3	 تدهوb                                                                          تقييم �اللفية

NANAنظم �ملعرفة

�NANAإللها�

�NANAلعالقا� �الجتماعية 

NANAقيم �لتر�' �لثقافي

تكوين �لتربة 
�لتمثيل �لضوئي 
3ظهر� �لعديد من نظم تقييم �أللفية �لكوكبي، متضمنة �ال�bضى �إلنتاجية �أل	لية 

�جلافة، 	�لغابا�، 	�لنظم �ملنزbعة، MجتاهاQ نحو �bتفاE (NPP) صافى 
�إلنتاجية �أل	لية في �لفترT ١٩٨١ – ٢٠٠٠. Mال 3" �لتباينا� �لعالية 

�ملوسمية 	بني �لسنوية ( �حلولية ) �ملرتبطة بتباينا� �ملنا~ حدثت في 
�2خل هذ� �الجتا] على مستو> �لكوكب 

�

�

�C22.2.1

�

�

�



٣٧ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

  

a بالنسبة نسبة خلدما� �إلمد�%، يزيد �الستخد�/ �النسانى .-� '�% �الستهال� �النسانى للخدما� (مثال، 'يا%$ �ستهال� �لغذ�� )؛ �ما بالنسبة للخدما� �ملنظمة ��لثقافية، فا� 

�الستخد�/ �النسانى يزيد .-� ما '�%� �عد�% �لناJ �ملتأثر$ باخلدمة. بصفة عامة فا� �إلطا3 �لزمني هو �خلمسني عاماA �ملاضية �لكن في حالة تغير �الجتا9 في %�خل هذ� �إلطا3 فا� 
�ملؤشر يوضح �حدK �الجتاها�.

b بالنسبة خلدما� �إلمد�%، قمنا بتعريف �لتعزيز بزيا%$ .نتاO �خلدمة عن طريق �لتغير�� في �ملنطقة �لتي توفر �خلدمة (مثال، �نتشا3 �لز3�عة ) �� 'يا%$ �إلنتاO من �حد$ �ملساحة 

�لقد حد%نا تدهو3 �إلنتاO .-� ما فاZ �الستخد�/ �حلالي �ملستويا� �ملستد�مة. �ما بالنسبة للخدما� �ملنظمة ��لد�عمة فا� تعزيزها يعنى تغير� في �خلدمة يؤ%X .لى منافع �كبر 
للناJ ( مثل خدمة تنظيم مر[ قد تتحسن بإبا%$ �لعائل �لوسيط �لذ^ ينتقل �ملر[ للناJ. �ما �لتدهو3 فيعنى نقص �ملنافع �ملتحصل عليها من �خلدمة، .ما عن طريق تغير 

في �خلدمة ( مثل فقد �ملاجنر�h �ملؤ%X خلفض منافع حماية نظا/ بيئي من �لعو�صف )�� عن طريق ضغط �إلنسا� على �خلدمة بشكل '�ئد عن طاقتها ( مثل �لتلوK �لز�ئد 
عن قد3$ �لنظم �اليكولوجية على �حملافظة على جو%$ �ملا� ).�ما �خلدما� �لثقافية فيعتبر تدهو3ها هو �لتغير في مو�صفا� �لنظا/ �إليكولوجى �لتي تقلل �ملنافع �لثقافية ( 

�الستجمامية، �جلمالية ��لر�حية.... �لخ ) �لتي يوفرها �لنظا/ �إليكولوجى
c مستوX تأكد منخفض .لى متوسط. جميع �الجتاها� �الخرX %3جة تأكد متوسطة .لى عالية. 

مفتا� 	لرمو� 
�  = تز�يد   ( في عامو% �الستخد�/ �النسانى)�� تعزيز ( في عامو% �لتعزيز �� �لتدهو3 ).
�  = تناقص ( في عامو% �الستخد�/ �النسانى)�� تدهو3 ( في عامو% �لتعزيز �� �لتدهو3 ).
+ / - = مختلط ( �الجتا9 يتز�يد �� يتناقص خالq �خلمسني عاماA �ملاضية �� بعض �ملكونا� 

فى بعض �ملناطق تتز�يد بينما �الخرX تتناقص ).
تwهدhw  %3�سة �خلدمة في تقييم �أللفية ( مثل �ملو�3% �لتنسقية )، بينما في حاال� �خرX كانت �خلدمة  xسyحلاال� لم ت�ففى  بعض  .MA أللفية�لم يتم تقييمها في تقييم  = NA

منة  �لكن �ملعلوما� ��لبيانا� �ملتاحة لم تسمح بتقييم منط �الستخد�/ �النسانى للخدمة �� حالة �خلدمة. wتضyم
� =  ال ينطبق تصنيف  “ �الستخد�/ �النسانى” � “ تعزيز �� تدهو3 “ على �خلدما� �لد�عمة، حيث �نها، بتعريفها، ال تستخد/  مباشر$ بو�سطة �لناJ.( حيث سيتم حسا� 

منافعها منفعتها  �� خسا3تها مرتني .-� �%خلت �لتأثير�� غير �ملباشر$ في �لتقييم ) تؤثر �لتغير�� في �خلدما� �لد�عمة على مدX توفير خدما� �إلمد�% ��خلدما� �لثقافية ��ملنظمة 
��لتي ستستخد/ بو�سطة �لناJ �قد تتعز' �� تتدهو3.

�نشطة حتويلية – ففي سريالنكا ، على سبيل �ملثا� ، خفضت 
/.�لة �لغابا+ �الستو�ئية من �جل �لز$�عة خفضت مبد�يا �ملوئل 
�لبيئي للغابة �ملتأقلم بها بعرضة �النوفيلو3 �لناقلة للمال$يا 

. ?في <�+ �ملسا$ �حتل �نو�; ناقلة �خر: �ملوئل �لبيئي �ملتغير ، 
 . (SG ٣) . ملال$يا من جديد� Dنبعا�سهاما في /

لقد مت /حد�D �لعديد من �لتغير�+ في �لتنو; �ألحيائي ?�لنظم 
 Jبيئي معينة مثل /نتا Kخدما+ نظا Jنتا/ LMاليكولوجية لزيا�
�لغذ�Q ?لكن .يد+ فقط ٤ خدما+ من �$بع ?عشرين خدمة مت 
�ختبا$ها في هذ� �لتقييم ?هي : �حملاصيل ، ?�ملاشية ، ?�لز$�عة 

�ملائية ، ? (في �لعقوM �حلديثة) حتصيص �لكربو] ، بينما ١٥ 
 L$ملتدهو�خلدما+ �نظر جد?� ٢-٢) ?شملت �خدمة تدهو$+ (

�ألسماf �ملصاLM ، ? /نتاJ �خلشب ، ?�إلمد�M �ملائي ، ?معاجلة 

�hلفا+ ، ?/.�لة �لسمية ، ?تنقية �ملياi ، �حلامية من �hاطر 
�لطبيعية ، تنظيم جوLM �لهو�Q ، تنظيم �ملناj �إلقليمي 
?�حمللي ، تنظيم �لتحا+ (�لتعرية) ، ?�لعديد من �خلدما+ 

 Kخر: للنظا�لتر?يجية ?خدما+ �جلمالية ، �لر?حية ، ?�لثقافية (�
 LMيكولوجية لزيا�اليكولوجي . بصفة عامة عندما حتو$ نظم �

خدمة ?�حدL فا] <لك يأتي على حساm خدما+ �خر: من �لتي 
يوفرها �لنظاK �اليكولوجي فمثال ، في حني �] �لتوسع �لز$�عي 
 Kخدمة $ئيسية للنظا Jنتا/ LMلزيا pته لإلنتاجية قصة جناMيا.?

 Lيد�بتكلفة غالية ?متز :M� pلنجا� �اليكولوجي ، ?لكن هذ�
في صو$L مقايضا+ مع �خلدما+ �ألخر: للنظاK �اليكولوجي 
، من خال� كل من �لتأثير �ملباشر لتغير �لغطاQ �لنباتي ?كذ� 

?سحب �ملاQ للرx ? /طالw �لعناصر �لغذ�ئية في �ألنها$ . ?لقد 
مت تقدير ١٥-٣٥٪ تقريبا من سحب �لرx – على مستو: �لعالم 

�خلدمة                فئة       �الستخد�/   تعزيز                                    مالحظا�                                �ملوقع في
                 (نو� �خلدمة )    �لبشر^    �� تدهو3                                                                          تقييم �اللفية

تد�ير �ملغذيا� 

تد�ير �مليا9 

لقد حدثت تغير�� ��سعة �ملدX في %�3�� �ملغذيا� في �لعقو% 
�حلديثة، بسبب �ساسي هو 'يا%$ مدخال� �ألسمد$ �مخلفا� �ملاشية 
�مخلفا� �إلنسا� �حرZ �لكتل (�ملو�%) �لبيولوجية. فلقد تأثر� �مليا9 
�لد�خلية  ��لنظم �لساحلية بشكل متز�يد في تغذ�يتها (تخثثها)  
بسبب �نتقاq �لعناصر �ملغذية من �لنظم �أل3ضية .لى �لنظم �ملائية 

حيث �� عو�مل �ملو�'نة �لتي حتد% هذ� �النتقاq قد �yتلفت  بشكل 
جوهر^.

  �حدK �إلنسا� تغير�� 3يئسية في %�3�� �ملا� عن طريق �لتغيير�� 
 ��إلنشائية لألنها3، ��ستهال� ما� �ألنها3 �حديثا تغير �ملنا

�

�

C12
S7

C7

�

�

	خلدما$ 	لد	عمة (تابع)

  �حدK �إلنسا� تغير�� 3يئسية في %�3�� �ملا� عن طريق �لتغيير��تد�ير �مليا9
��إلنشائية لألنها3، ��ستهال� ما� �ألنها3 �حديثا تغير �ملنا

يي �C7 �



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٣٨

– سيكو� غير مستد�� (��جة تأكد منخفضة 
لى متوسطة) 
 �5هذ2 �ملقايضا+ بني خدما+ �لنظا� �لبيئي تؤثر على �لنا

بطر@ مختلفة – فمثال ، قد يربح مز��9 �لز��عا+ �ملائية �فاهية 
ما�ية من عمليا+ 
���F ترفع من ملوحة �لتربة مما يخفض غال+ 

�أل�K 5يهد� �ألمن �لغذ�ئي للمز��عني �ملوجو�ين في جو��2. 
يساعد حتليل تلك �ملقايضا+ �ملدعو� بقيم 5ضفية 5كمية 

 Qللتنو9 �ألحيائي 5خدما+ �لنظا� �اليكولوجي ، يساعد متخذ
 . (R١٧) كية بني غايا+ متنافسةV +قر��� Vلقر�� على �تخا�

� مييز �ستر�تيجيا+ Y (�نظر شكل ٢-١) 5مثل هذ� �لتحليل ميكن
�إل���F �لتي تولد حصيلة �V+ كفا`F �5لتي فيها ليس من 

 �Y خر. فهي ثانيا ، ميكنc خفض ��ملستحيل �فع هدd ما بد5
 F`ليه �لقر���+ �حلالية من عد� �لكفا
تظهر �ملدi �لذQ 5صلت 

5تساعد على حتديد فرj حتسني �لوضع �لر�هن . 5ثالثا ، فهي 
توضح طبيعة �ملقايضا+ بني �ألهد�d طاملا �نه مت �لوصوk حلد�5 

 . F`لكفا�
�جل �فاهية �النسا� :قيمة �لتنو& �ألحيائي خدما� �لنظا� �اليكولوجي من 

لم يتم في Yسو�@ �ملاk تقومي Yهمية �لتنو9 �ألحيائي �5لعمليا+ 
�لطبيعية في 
نتاp خدما+ �لنظا� �لبيئي �لتي يعتمد عليها 

�لنا� ، فعلى عكس �لسلع �لتي تبا9 5تشترi في �ألسو�@ ، 
فا� �لعديد من خدما+ �لنظا� �اليكولوجي ليس لها Yسو�@ 

5Y حتى لها Yسعا� مالحظة مقبولة . 5مع Vلك ، فا� عد� 
5جو� سعر ال يعني عد� 5جو� قيمة . متاs �آل� حجم كبير 

من �لبحوt عن �لتقييم غير �لسوقي لبعض خدما+ �لنظا� 
 5Y ، لنظيف ، �الستحما�� vاليكولوجي ، متضمنا ما` �لشر�

�ألنو�9 �حملصو�F جتا�يا . فقيمة 5جو� �ألنو�9 �5لقيم �ألخرi “ غير 
�الستخد�� “ تفرضا حتديا �كبر لهؤال` سيحا5لو� قيا� �لقيمة 

�لكاملة للحفاy على �لتنو9 �ألحيائي �5لعمليا+ �لطبيعية . 
 Q5لنظا� �اليكولوجي �يناميكي 5معقد بالتسا� �Y حقيقة �Y
� 5Yلويا+ �إلنسا� تتغير مع �لزمن تخلقا صعوبا+ Y مع حقيقة

 kفي محا5لة تقييم �لنظا� �لطبيعي . مزيج من �ألفعا

لى  i�Y غير �لعكسية مثل �نقر�} �ألنو�9 5عد� �لتأكد

خيا� �لقيمة (مثل قيمة �حملافظة على �ملر5نة ، 5تر{ �خليا��+ 
مفتوحة حتى حتل مسالة عد� �لتأكد ) . 5مع Vلك فمن 

�لصعب تطبيق نظرية �5ضحة �5حلصوk على تقدير�+ معقولة 
خليا� �لقيمة (C٢٫٣) قد يوفر تقدير كمي �فضل للفو�ئد 

�ملشتقة من �لنظم �اليكولوجية فترF ��فعة حلماية �لتنو9 
 (kلعا��) يع �ملنصفKكثر شفافية للتو� Fألحيائي 5يخلق صو��

للفو�ئد . 
Yحيانا تختلف بشدF قيم �حلفاy على �لتنو9 �ألحيائي �5لنظم 
�لطبيعية فيما بني �خلاj ��5تمع (�لعا�) . فقيمة �الستخد�� 
�خلاj للتنو9 �ألحيائي 5خلدما+ للنظا� �اليكولوجي بو�سطة 

 yألفر�� ستتكامل بشكل منطي �لفو�ئد “ �خلا�جية “ للحفا�
�5لتي هي حق ��تمع بصفة عامة . فمثال ، ينتفع �ملز��9 من 

�الستخد�� �ملكثف لأل��ضي 5لكنه ال يتحمل بصفة عامة Yية 
عو�قب تتسبب عن �شح �لعناصر �لغذ�ئية 5مبيد�+ �آلفا+ في 

�ملا` �أل�ضي 5Y �لسطحي ، 5Y عو�قب فقد �ملوئل �لبيئي لألنو�9 
�حمللية ، فإ�V ما كا� متخذ�5 �لقر�� �خلاj لم مينحو� حو�فز 

لتقييم فو�ئد ��تمع �ألكبر في �حلفاy ، فا� نتيجة قر���تهم 
 . (C٥٫٤) غير مناسب yغالبا في حفا �ستكو

� تكو� �لقيم غير �ملباشرF للحفاy على �لتنو9 �ألحيائي Y ميكن
جوهرية جد� مبقا�نتها بالقيم �ملباشرF �حملسوبة من منطقة 

بعينها . (�نظر 
طا� ٢-٢) ففي ���سا+ �قتصا�ية موجو�F عن 
تغير�+ �لتنو9 �ألحيائي في مو�قع بعينها (مثل حتوk غابا+ 
�ملاجنرd5 ، 5تدهو� �لشعاv �ملرجانية ، 5 
خال` �لغابا+ ) ، 5جد 

�نه غالبا ما تكو� تكاليف حتويل �لنظا� �اليكولوجي جوهرية 5 
Yحيانا تتجاK5 �لفو�ئد �لناجمة عن حتويل �ملوئل �لبيئي . 5بالرغم 

من Vلك ، في عد� من هذ2 �حلاال+ مت تنمية �لتحوk ال� قيمة 
 Fخدما+ �لنظا� �اليكولوجي �ملفقو� – �لقيمة غير �ملباشر

لتحويل �لتنو9 �ألحيائي – لم تكن محسوبة على تكلفة 
�لد�خل  – 5في مستويا+ Yخرi شو2 �لدعم �لتكاليف �5لفو�ئد 

 . (C٥)              لنسبية 55فر حو�فز لتدمير �لتنو9 �ألحيائي�
ميثل �ستنفاV 5تدهو� �لعديد من خدما+ �لنظا� �اليكولوجي 

فقد� في �ألصوk �لرYسمالية ضعيفة �النعكا� في �ملؤشر�+ 
 . (C٢٫٣٫٥) ��لتقليدية للنمو �القتصا�5Y Q منو �فاهية �إلنسا

فقد تقطع �5لة ما غاباتها 5تستنفذ ثر5تها �لسمكية 5لكن 

٢٠٠ ١    ٠٠٠ ١     ٨٠٠      ٦٠٠      ٤٠٠     ٢٠٠ 

عد- �النو�& �ملتبقية 
من ٩٧ من لفقا�يا� ال�ضية

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 
�لعائد �ألقتصا-2 (مليو� -ال�) 

القتصا��  �حد النتا
 "لذ� يز�� عند$ نقر

النو/ بشكل كبير 

٩٠ 
٨٥ 
٨٠ 
٧٥ 
٧٠ 

�القتصا-2 شكل ٢٫١.  حتليل جبهة �لفعالية لثبا� �النو�&  �لعائد 
لعائد ألقتصا��  5 /حتماال� النتاجية تبني لتركيبا� القتصا�ية ملقبولة لثبا� النو
لعينة من ال�" على ضفاG نهلر لويالمت في 5�يجو? لواليا� ملتحد=. لشكل يبني 
لنتيجة 97K من لفقا�يا� ال�ضية ملوجو�= في حو" لنهر 5 لعائد القتصا�� من 
ال�ضي يحد� لقيمة للعائد القتصا�� من لز�عة  Lلز�عة 5 لغابا�. شكل ستخد
5 ناجت لغابا� 5 شكل ملوئل. لثبا� لكل نو/ يعتمد على مد� 5 شكل ملوئل ملناسب 

.(R17)



٣٩ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

(C5 Box 5.2)  اليكولوجي	 �	طا�  ٢٫٢.  	لتكاليف 	القتصا"ية �فو	ئد حتويل 	لنظا

 ����

 ����

 ����

 ����

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"= 

قليلة نسبيا تلك �لد
�سا� �لتي قا
نت �لقيمة 
�إلجمالية �القتصا!ية للنظم �اليكولوجية حتت 
نظم +!�
* متبا!لة . (نتائج �لعديد منها �لتي 

حا(لت 4لك معر(2 في �لشكل . (في كل حالة 
مت مقا
نة �لقيمة �القتصا!ية �إلجمالية لعمليا� 
�إل!�
* �ملستد�مة مع نظم تتضمن حتويال للنظا6 
�اليكولوجي @( عمليا� غير مستد�مة ، تطوقت 
فو�ئد +!�
* �لنظا6 �اليكولوجي باستد�مة �كثر 
من تلك �لتي حا(لت �لنظا6 �اليكولوجي حتى 

(لو كانت �لفو�ئد �خلاصة ، @E – �لفو�ئد �لنقدية 
�لفعلية �ملتحصل عليها من !خوH �خلدما� 

 *
للسوM – ستكوL متحيز* للتحويل @( �إل!�
غير �ملستد�مة . (هذN �لد
�سا� متو�فقة مع 

�لفهم �لذE مؤ!�L@ N فشل �لسوM مع خدما� 
�لنظا6 �اليكولوجي يؤ!E +لى Rيا!* حتويل �لنظم 

�اليكولوجية �كثر من كونه مبر
� �قتصا!يا . 
(مع 4لك فاL هذN �لنتائج ال تنطبق على جميع 
�ملو�قع . فمثال غالبا ما تزيد قيمة حتويل �لنظا6 

�عية بالد
جة R ضى�
�يكولوجي ما في مناطق @
�أل(لى (في �ملناطق �لريفية عن +جمالي �لقيمة 

�القتصا!ية لكل �لنظا6 �اليكولوجي ((4لك 
حتى في �ملناطق �حلضرية �لكثيفة ، فالتكلفة 

�القتصا!ية �إلجمالية للمحافظة على بعض 
من “ مساحة خضر�\ “ ميكن @L تكوL @على من 

 .(C٥) ملو�قع� Nتنمية هذ


�عا� R حتويل �لغابة �الستو�ئية +لى �
 ، L)حد�ئق صغير* �حلجم(جبل �لكامير )@

: (L)لكامير�)
توفر صيانة �لغابة ��4 �لناجت �خلشبي �حملد(! 

فو�ئد �جتماعية (منتجا� �لغابة غير �خلشبية 
 ( Lلوقاية من �لفيضا�) لتحكم في �لترسيب� ،
 Lلكوكب (حتصيص �لكربو� gفو�ئد على مستو)

باإلضافة +لي قيم �خليا
 (�إل
h (�لوجو! ) عبر 
مو�قع �لد
�سة �خلمسة (صلت قيمتها +لى ٣٤٠٠ 

!(ال
 @مريكي للهكتا
 . فلقد @عطى �لتحويل 
+لى �لز
�عة صغير* �حلجم �عظم خدما� خاصة 

 
)+نتاn �لغذ�\( ، مبا قيمته حو�لي ٢٠٠٠ !(ال
 g!@ بعة من �ملو�قع
@مريكي للهكتا
 . (عبر @

�لتحويل +لى نخيل �لزيت @( شجر �ملطاo +لى 
صافي متوسط نفقا� (فو�ئد سلبية ) ١٠٠٠ 

!(ال
 @مريكي للهكتا
 . (لم تظهر �لفائد* �خلاصة 
من �حملاصيل �لنقدية في هذN �حلالة +ال بسبب 

 . Mتشوها� �لسو


�عة مائية R لى+ t)حتويل نظا6 �ملاجنر �
(تايالند) :

بالرغم من @L �لتحوH +لى �لز
�عة �ملائية له 
معنى (جهة نظر �لفو�ئد �خلاصة قصير* ، +ال �نه 
لم يأخذ في �حلسباL (ال مر* �لتكاليف �خلا
جية 

فلقد �عتبر� �لفو�ئد على مستوg �لكوكب 
�لناجمة عن حتصيص �لكربوL شبيهة بالنظم 

�لكلية (�ملتدهو
* +ال @L �لفو�ئد �الجتماعية 
�لكبير* �ملرتبطة بغابا� �ملاجنر(t �ألصلية – من 

�خلشب (�لفحم �لنباتي ، منتجا� �لغابة غير 
�خلشبية ، صيد �ألسماx �لساحلي ، (�حلماية 

من �لعو�صف – �نخفضت جميعها للصفر بعد 
�لتحويل . (عند جتميع كل �لسلع (�خلدما� �لتي 

مت قياسها كانت �لقيمة �القتصا!ية �إلجمالية 
 
لكامل �ملاجنر(t في حدها �أل!نى ١٠٠٠ !(ال

@مريكي (ميكن @L تصل +لى ٣٦٠٠٠ !(ال
 @مريكي 
للهكتا
 ، مقا
نة بالقيمة �القتصا!E �إلجمالية 

 
لز
�عة �جلمبرE �لتي كانت حو�لي ٢٠٠ !(ال
 .
للهكتا

� تصفية مستنقعا� �ملا\ �لعذ| من �جل 
�لز
�عة (كند�) :

@عطى جتفيف مستنقعا� �ملا\ �لعذ| في (�حد* 
من @على �ملناطق +نتاجية في كند� خدما� 

خاصة صافية في جز\ كبير منها بسبب !عم 
عملية �لتصفية (�لتجفيف) . +ال @L �لفو�ئد 
�الجتماعية للمحافظة على �أل
�ضي �لرطبة 

(�لناجمة عن �لقنص (�لصيد) �ملستد�6 ، (كذ� 
 (*
صيد سمك �لهو�* (�لصيد بالشبك - �لسنا
، (�لصيد بنصب �لفخا~ فاقت قيمتها بكثير 

جد� مكاسب �لز
�عة (ترتب على 4لك في جميع 
 L@ 
طرR �ملستنقعا� �لثالثة �ملوضوعة في �العتبا
كانت �لقيمة �القتصا!ية �إلجمالية في �ملتوسط 
 
٥٨٠٠ !(ال
 @مريكي للهكتا
 مقا
نة بـ ٢٤٠٠ !(ال

@مريكيا للهكتا
 لأل
�ضي �لرطبة �حملولة . 

� �ستخد�6 �لغابا� لقطع �خلشب جتا
يا 
(كمبو!يا) :

كاL �ستخد�6 �لغابا� في �لز
�عة (�ستخال� 
منتجا� �لغابا� غير �خلشبية (متضمنة حطب 
 Mلبامبو ، (�حليا* �لبرية ، (بند�) L�
�لوقو! ، (�خليز

�خلبيز* ، (�أل!(ية ) (بنفس �لقد
 في �لوظائف 
�اليكولوجية (�لبيئية مثل مقاسم �ملياN ، (�لتنو� 

�ألحيائي (حتصيص �لكربوL كل هذ� (فر قيمة 
�قتصا!ية +جمالية تتر�(� ما بني ١٣٠٠-٤٥٠٠ 

!(ال
� @مريكيا للهكتا
 (فقد
 للخدما� �لبيئية 
٥٩٠ !(ال
� بينما منتجا� �لغابا� غير �خلشبية 

٧٠٠ – ٣٩٠٠ !(ال
� للهكتا
) +ال @L �لفو�ئد �خلاصة 
�ملرتبطة بعمليا� حصا! �خلشب غير �ملستد�مة 

فاقت �لفو�ئد �خلاصة مبجموعة �ملنتجا� غير 
�خلشبية للغابا� . تر�(حت �لفائد* �خلاصة من 

 �
قطع �ألخشا| ما بني ٤٠٠ +لى ١٧٠٠ !(ال
@مريكيا للهكتا
 ، (لكن بعد حسا| �خلدما� 
�لضائعة كانت +جمالي �لفو�ئد من ١٥٠ +لى 

١١٠٠ !(ال
� للهكتا
 (هو �قل جوهريا من �لقيمة 
�القتصا!ية �إلجمالية لالستخد�ما� �ملستد�مة .

	لفو	ئد 	لقتصا"ية حتت مما�سا/ 	"	�ية متبا"لة



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٤٠

�لك سيظهر كمكسب �يجابي في �لناجت �حمللي �إلجمالي 
�لك بالرغم من فقد �ألصو" �لر!سمالية .(يقيس , ، )GDP(

�لناجت �حمللي �إلجمالي تدفق �لفو�ئد �القتصا3ية من �ستخد�0 
هذ? �ملو�=3 ,لكنه ال يعكس �ستنفا� �ألصو" �لر!سمالية) 

باإلضافة �لى �لك فاE �لعديد من خدماB �لنظا0 �اليكولوجي 
 Iلعذ� Jلذين يستخدمونها (مثال �ملا� Jقيد لهؤال E,3 متاحة

في �لطبقاB �لصخرية ,�ستخد�0 �لغالT �جلوR كمجمع في 
�لتخلص من �مللوثاB ) ,!يضا ال يظهر تدهو=هما في �ملعايير 

�القتصا3ية �لقياسية . ,حينما ميكن �3خا" �لتغير�B في هذ? 
�ألصو" �لر!سمالية في معايير �حلساI �لشامل لثر,[ �ألمم ، 

فإنها ستغير بشد[ في �مليز�نية �لعمومية للد," �لتي تعتمد 
بد=جة كبير[ على �ملو�=3 �لطبيعية ، فمثال بعض �لد," �لتي 
!ظهرB منو� �قتصا3يا موجبا في �لسبعيناB ,�لثمانيناB قد 

 gفي �لو�قع فقد� صافيا في �ألصو" �لر!سمالية مما يقو Bخبر
�ستد�مة !R مكاسب كانت قد حتققت . 

�

�لتأثير�) �لتو'يعية لفقد �لتنو� �ألحيائي تغير �لنظا� 

�اليكولوجي :
 lألحيائي ,تغير? ,فقد? من مستو� mفع �ستخد�0 �لتنو=

=فاهية �لعديد من �oموعاB �الجتماعية ,�ألفر�3 . ,�صبح 
�كبر �خلاسرين !ساسا غير �ملميزين من �لناq , !صحاI �ملر,نة 
 mلك !على �=تفا��حملد,3[ لتغير�B �لنظا0 �اليكولوجي ، ,شهد 

ليس في �لفقر �لنقدR فقط , �منا !يضا في �لفقر �لنسبي 
,�ملؤقت ,!يضا في شد[ �لفقر (R١٧ , C٦ , C٥) �نظر �طا= ٢-٣ 

لوصف !نو�m �لفقر ��تلفة . 
تعتمد �لكثير من �oتمعاB على مدl من �ملنتجاB �ألحيائية 

ملا3ياB =فاهيتهم . باإلضافة !لي !E نقل �مللكية !, حقو� 
�ستخد�0 خدماB �لنظا0 �اليكولوجي مثل �خلشب �لصيد 

 R3يؤ Bمتيا��� B�� Bلى مجموعا� Bلتعدين بو�سطة �حلكوما�,
�ستبعاo� 3تمعاB �حمللية من �ستخد�0 خدماB هذ? �لنظم 
�اليكولوجية (R٨) . تعتبر �إلمد�B�3 �خلاصة بتامني بالتو�يع 

�ملنصف �لفو�ئد �oنية من �ستخد�0 �ملنتجاB �ألحيائية قضية 
 ، Tلتي مت �إلمد�3 فيها بإنصا� Bئيسية ,هامة . حتى في �حلاال=

 . (C١٠) ضعيفة ,مييز كفأ Bفلقد �لتبس �لتطبيق مبؤسسا
تا=يخيا ، بنمو �لطلب على خدماB �لنظا0 �اليكولوجي ، يفقد 

�لناq �لفقر�J �لسبيل �لى هذ? �ملنتجاB �ألحيائية بشكل 
غير متناسب . غالبا ما يتم حتويل �ملوئل �لبيئي �لساحلي �لى 
�ستخد�ماB !خرl ، ,�ألكثر تو��نا حتويلها �لى بر� �=�عة مائية 

 Eلسلمو�, Rعالية �لقيمة مثل �جلمبر mعة !قفا� لألنو��=� ,!
، ,بالرغم من حقيقة !E �ملنطقة ال��لت تستخد0 في �نتا� 

لوE من �ما0  �لغذ�J ، �ال !E �لسكاE �حملليني غالبا ما ي�نق�
صيدهم ، ,يكوE �لسمك �ملنتج عا3[ ليس لالستهال� �حمللى 

,لكنه للتصدير .. ,يصبح سكاE �لسو�حل غالبا ال طريق لهم 
. (C١٨) للحصو" على بر,تني =خيص !, مو�3 للدخل

لقد نفى �لتطو= �حلا�3 في �=�عة �جلمبرR �لصيا3ين �حملليني 
غير �لقا3=ين على �لدخو" في صناعة �نتا� �جلمبرR �لكثيفة 

=�q �ملا" ,�لتكنولوجيا (٣ SG) . فاألمن �لغذ�ئي ,�لرفاهية 
�لعامة �حسن كثير� من �أل,ضاm �لتي بها �oتمعاB �حمللية 

 Eغير �ملميزين – تكو, Jتركز بشكل خا� على �لفقر� –
 mفي �لوصو" �لى ,�ستخد�0 ,��3=[ �لتنو Jمهمته ,تصنع شركا

�ألحيائي.
 Bعلى خدما Bفي تركيب �لعد�لة �لى تأثير� Bلتغير�� R3قد تؤ
�لنظا0 �اليكولوجي . فالتفرقة في �لوصو" للمو�=3 قد يساعد 

على توضيح ملا�� يعيش بعض �لناq في مناطق بيئية غنية 
�ملو�=3 ,لكنها تصنف على مرتبة متدينة من حيث �لرفاهية 
�إلنسانية . فمثال �لتحرير �القتصاR3 في فييتنا0 !سفر عن 

منو طبقة من =جا" �ألعما" �, مقد=[ ملحوظة على �لوصو" 
للعاصمة . ,كاE �لصياE,3 �ألفقر غير قا3=ين على 3خو" 
�لعاصمة ,ال على 3خو" صناعة �جلمبرR �لنامية كثيفة 

�لتكنولوجيا . باإلضافة �لى �لك !B3 �لتغير�B �اليكولوجية 
�ملترسبة بالتوسع في �=�عة �جلمبرR �لى تقليل قد=[ �لنظا0 
�اليكولوجي على 3عم ��ز,E �لسمكي �لتقليدR ، مما يفاقم 

. (SG ٣٫٧) لعد�لة� mضا,!
!B3 �يا3[ �لتجا=[ �لعاملية للمنتجاB �ألحيائية �لى حتسني 
=فاهية �لعديد من �oموعاB �الجتماعية ,�ألفر�3 ، خاصة 

 qفي �لد," �لتي بها !سو�� ,قو�عد جتا=[ متطو=[ ، ,بني �لنا
�,R �مكانية �لوصو" للمنتج �ألحيائي في �لد," �لنامية . 

�طا�  ٣٫٢.  مفاهيم مقاييس �لفقر
�لفقر �لنسبى هو حالة �حلرما� �حملد�� طبقا ملعايير ��تمع. فهى حالة تثبت باملقابلة 

(باملقا4نة) مع 1خريني فى ��تمع من �لذين ال يعتبر(� فقر�*. ( يبد( �لفقر هنا كما لو 
كا� نقص فى تكافؤ �لفر;. ( هو مؤسس على معايير �6تية  للفقر.

عمق �لفقر هو مقياB ملتوسط �لفجو� فى �لدخل للفقير منسوبا <لى حد معني. 
فهو يحد� مدE فقر �لفقير. فهى تعطى كمية من �ملو�4� �ملطلوبة لرفع �لناB �لفقر�* 

<لى مستوE خط �لفقر.
 )G *موسميا، من �ملا �ما يكو ���لفقر �ملؤقت  يتميز بحرما� لفتر� قصير� ، عا

.Lلطعا�
�لفقر �لنقدE: هو عدL كفاية �لدخل G( �ملو�4� �لنقدية. فأغلب �ملؤشر�N مثل مؤشر 
�(الG 4مريكى فى �ليوG L( خطوT �لفقر �لقومية �حملد��  هى �ملصطلحاN �ملستخدمة 

للتعريف.
�لفقر متعد� �ألبعا� : يتصوG 4نه مجموعة من �حلرماناN غير �لقابلة للتخفيض ( 

�لتى ال ميكن �لتعبير عنها كعدL كفاية �لدخل. فهى توحد (جتمع) بني مكوناG Nساسية 
للرفاهية فى معيا4 مركب ، 

مثل �ليل �لفقر �النسانى (Human Poverty Index). ( بعض صفاN �لفقر 
�ألخرE �لتى تستخدL عا�� فى �لكتابة تتضمن �لفقر �لريفى ، ( �لفقر �ملدنى، ( �لفقر 

�لشديد (�ملدقع)، فقر �إلناf (لتوضيح �لتفرقة على GساB �جلنس)، ( خطوT فقر نسبة 
 EGT (Foster, Greer, مثل EخرG الئل� wهنا .(E4نة �لدخل- �لكالو)لغذ�* (مبر�

�ليل Sen ، �لذE يجمع بني  كل من Gبعا� �حلد(f ( عمق �لفقر  )G (and thorbecke
( هى مستخدمة على نطا� (�سع. ( سيظل طر�� �لفقر �لذE يعانيه �ألفر�� مختلفا 

الختال� معدالN ( مستوياN �لفقر فى �لتنو� �ألحيائى ( خدماN �لنظاL �لبيئى ( <�6 ما 
كا� هذ� �لفقر <نتقاليا (مرحليا) G( مستدميا.
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فى شيلى	طا� ٤٫٢.  	لصر	عا� بني قطا! 	لتعدين � 	�تمعا� 	حمللية 
تعد منطقة Salar de Atacama منطقة ��� �طبة عالية 	مللوحة فى 
� 	ملشكلة 	لهامة  ���	خل �كثر صحا�' 	لعالم جفافا. سطح مائها محد

	لرئيسية هى حو= 	ستخد	 قصير9 	ملا8 	أل�ضى � أل' مد' يكو4 3ستغالله 
مستد	ما. � تتضمن 	ألنشطة 	ألقتصا�ية فى هذD 	ملنطقة 	لتعدين، 	لز�	عة، 
 Salar ففى منطقة .Iملتا	ملا8 	9 �� 	لسياحة � كلها تعتمد على كمية � جو

de Atacama يوجد �كثر من ٤٠٪ من 	حتياطى ليثيوK 	لعالم؛ � يوفر 	لتعدين 
١٢٪ من 	لتوظيف (	لتشغيل) 	حمللى ، ثلثى 	لدخل 	حمللى 	إلجمالى. � هو �يضا 

يستهلك ٦٥٪ من 	ملا8 	ملستخدK فى 	ملنطقة. تأتى 	لسياحة ثانى �كبر مصد� 
للتوظيف � 	لدخل �حتتا_ 	ملر	فق 	لسياحية للما8 	لعذ[. � يعتمد 	لسكا4 

	حملليو4 على 	ملا8 فى 	حملافظة على بقا8 	لز�	عة � 	ملاشية. معظم 	ملز	�عني 
 i4 على شركا�ليس لديهم مو	�� كافية لشر	8 حقوj 	ملا8 حينما يز	يد

	لتعدين. من ثم فإ4 نقص 	ملا8 يخلق (صر	عا) �ئيسيا على 	لوصو= 3لى ملكية 
.(SG. SDM)ملتنافسني	ملستخدمني 	ملا8 بني 	 jحقو

3ال �4 	لعديد من 	wموعاi لم تنتفع من هذD 	لتجا�9 . فلقد 
تعر� بعض 	لناz 	لذين يعيشو4 في �� بالقر[ من مناطق 

غنية بالتنو| 	ألحيائي �يعتمد�4 عليها – تعرضو	 3لى 	نحد	� 
مستو' �فاهيتهم بدال من 	�تفاعها . �	ألمثلة تشمل 	لعديد 

من مجموعاi 	لسكا4 	ألصليني �� 	wتمعاi 	حمللية 	لتي 
�خدماi 	لنظاK 	اليكولوجي 	لذ~  iملنتجا	 Dعلى هذ iعتمد	

يدعمو4 للعديد من مكوناi 	لرفاهية . لقد كانت 	لتر	كيب 
	ملؤسسية 	لضعيفة �غير 	لكف8 	لتي يجب �4 تتابع 	لتو�يع 

 Kلرئيسي في عد	لسبب 	ئد كانت 	ملنصف) للفو	( =�	لعا
عد	لة تو�يع 	لفو	ئد على 	ملستوياi 	لقومية �	حمللية . باإلضافة 
��	 في �فع 	لفقر	8 قدما �3لى �4 بر	مج 	إلصالI 	لهيكلي لعبت 
ال4 يكونو	 معدمني � �جبرi 	لعديد من لتقليص خيا�	تهم في 

. (R١٧) اليكولوجي	 Kلنظا	 iلضغط على خدما	ملزيد من 	
�~ 	لصد	K بني 	wموعاi 	الجتماعية 	ملتنافسة على 	لوصو= �

3لي �	ستخد	K 	ملنتجاi 	ألحيائية �خدماi 	لنظاK 	اليكولوجي 
 iموعاw	 لرفاهية في بعض	في مستو'  i	3لى تدهو�

 iألحيا4 تتصا�| مجموعا	خر' . في بعض � iموعاw حتسنها�
 iجتماعية مختلفة على كيف متتلك حزمة معينة من خدما	
	لنظاK 	اليكولوجي �� 	ملنتجاi 	ألحيائية �� كيف تد	� �� كيف 

�يرi تعا�نيا ، �من � iعا	لصر	 Dتقتسم 3ال �4 كثير من هذ
	لشائع �يضا �4 تفر� مجموعة معينة مخرجها 	ملفضل 

على 	آلخرين  ، مؤ�ية 3لى حتسني �فاهية مجموعة �	حد9 على 
 iلغابا	جلبلية 	 iتمعاw	 ما حولت 	آلخرين . فمثال ، �3	حسا[ 

 Dجتا	ملا8 في 	9 �3لى ��	ضى ��	عية ، فأنهم قد يخفضو4 جو
مجر' 	لنهر . حينما يكو4 تغير 	لنظاK 	اليكولوجي مرتبطا 
بتغير 	لرفاهية من خال= هذ	 	لتركيب 	ملعقد 	ملتبا�= 	لتأثير 

 iلتي ظهر	 iما	لصد	3طا� ٢-٤ يصف بعض  (C٦) ، ��	العتما
في شيلي على صناعة 	لتعدين �	wتمعاi 	حمللية . 

�حد 	ألسبا[ 	لرئيسية في 	لتضر� 	حلا� بآثا� تغير	i 	لتنو| 
 iموعاw	� =�	ألحيائي �	لنظاK 	اليكولوجي هو �4 بعض 	لد
	الجتماعية �� حتى 	ألفر	� – خاصة غير 	ملميزين �هم 	ألكثر 

 9��تأثر	 بالتغير في 	لنظم 	إليكولوجي - لها 3مكانية 	حملد
إليجا� بد	ئل �� خيا�	i . فعندما تتدهو� جو�9 	ملا8 فلد' 	ألغنيا8 

�هذ	 ال يقد� عليه  9�� مياD  مستو�� i8 مرشحا	3مكانية شر
	لفقر	8 . بالتماثل في 	لد�= 	لنامية تكو 4	wتمعاi 	حلضرية 

	قد� في 	حلصو= على مصا�� طاقة نظيفة بسبب سهولة 
	لوصو= للشبكة 	لكهربائية ، في حني � 4	wتمعاi 	لريفية 

 i	لفقير غالبا ليست لديه خيا�	 Iقل . فالفال	 i	لديها خيا�
3حال= طرj حديثة للخدماi 	ملقدمة بالتنو| 	ألحيائي بسبب 

عدK قد�تهم على تكلفة 	لبديل . كما �4 	ستبد	= بعض 
. K	قد يكو4 غير مستد iخلدما	

� قد يكو4 �� تأثير	i سلبية على 	لبيئة � صحة 	النسا4. 
فمثال فى 	العتما� على مبيد	i �فاi سامة � صعوبة 	لتخلص 

منها فى مقا�مة �فاi معينة ميكن �4 يحد� �ثا� سلبية على 
خدماi 3مد	� 	لنظاK 	لز�	عى � 	لنظم 	أليكولوجية 	ألخر' 

.(C.٢٦٫٦) عى	لز�	 Kملرتبطة بالنظا	
 �حتافظ 	لعديد من 	لد�= 	لصناعية على بنو� للجيناi كر

فعل ملعد= 	لفقد 	لسريع 	حلا�� فى 	لتنو| 	لو�	ثى للمحاصيل 
 .iلنباتا	كثر 3تاحة ملربى � �� جلعل 	لتنو| 	لو�	ثى 	ملوجو ،

 =�بعيد	 عن شبكة بنو� 	لبذ�� 	ملنشأ9 فى عديد من 	لد
	لنامية بو	سطة 	wموعة 	إلستشا�ية فى بحو� 	لز�	عة 
 =�� 	لتى سببت للعديد من هذD 	لد ،)CG١ARلية (�	لد
(	لنامية)مشكلة حينما يكو4 تيا� 	لكهربا8 غير منتظم، 
� 	لوقو� عالى 	لتكلفة ، كما �نه يوجد نقص فى 	لعنصر 

.(R١٧)النسانى	
 micro level لدقيق	ملستو' 	 iبيانا �تعطى بياناi 	ملوقع �

معلوماi نافعة �كثر فى متييز كيف تتأثر 	wتمعاi غير 	ملميز9 
 �(	ملهمشة ) بتغير	i 	لتنو| 	ألحيائى �� 	لنظاK 	أليكولوجى 

� 	لبيانا i	wمعة �  macro level لكبير	ملستو' 	 iليست بيانا
 �. فهذD تخفى جيو[ 	لفقر 	ملوجو�9 �حيانا فى 	ملناطق �

 K	ستخد	لتى تعر� تقليديا بأنها “غنية”. لذلك فا4 	ألقاليم 	
	لبيانا i	wمعة لفهم � تأسيس عالقاi بني فقد 	لتنو| 

	ألحيائى ، � تغير	i 	لنظاK 	أليكولوجى، � 	لرفاهية ميكن �4 
.(C٥)يكو4 مضلال متاما



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٤٢

�  عبر �إلستخد�ما� �لكثير� ملقاييس �لتنو �ألحيائى، فاقت 
معدال� �لفقد �حلالية تلك �لتى حدثت طو�& �لتا%يخ �ملاضى 

بعد� مر�تب من حيث �حلجم 9ال يوجد مؤشر على 5بطائها.
�  يتناقص �لتنو �ألحيائى بسرعة بسبب تغير �ستخد�? 

�أل%H، 9 تغير �ملناG، 9 �ألنو� �لغاEية، 9 �الستغال& �جلائر، 9 
Iلتلو�

 �  9 هذ� نتج عن �لقوM �لد�فعة �لسكانية (�لدميوجر�فية)، 
�القتصاRية ، 9 �الجتماعية �لسياسية، �لثقافية، �لتكنولوجية 

 Mلقو� Tهذ UV غير �ملباشر�. فى حني Mلد�فعة �ألخر� M9 �لقو
�لد�فعة تختلف فى Vهميتها بني �لنظم �إليكولوجية 9 �ملناطق 

فإU �الجتاها� �حلالية تشير 5لى �ستمر�% فقد �لتنو �ألحيائى.
�الجتاها# �حلديثة  �جلا�ية فى �لتنو� �ألحيائى:

عبر�إلستخد�ما� �لكثير� ملعايير قيا` �لتنو �ألحيائى، 
فاقت معدال� �لفقد �حلالية تلك �لتى حدثت طو�& �لتا%يخ 

بعد� مر�تب من حيث �حلجم 9 ال يوجد ما يد& على Vنها 
ستبطىc. فعلى �لنطاقا� �لضخمة 9 عبر ممالك بيوجغر�فية 
 c�جزV ألحيائى فى كل� (بيوما�)، سجلت 5نحد�%�� فى �لتنو

�لعالم �ملعمو%. 9 فى R�خل مجموعا� من �ألنو� �ملد%9سة 
جيد�  معدال� �نقر�H �لكائنا� عالى 9 يتز�يد ( R%جة تأكد 

متوسطة)، 9 على �ملستويا� �حمللية كانت �لنتيجة �ألكثر 
.(C٤).Uكل من �لعشائر 9 �ملو�ئل �لبيئية 5لى نقصا UV شيوعا
 mبشكل ملحو H%فى �لو�قع حتولت �لنظم �إليكولوجية لأل
(R%�ماتيكى) بسبب Vفعا& �النساU . فلقد مت فى �لثالثني سنة 

�لتالية لسنة ١٩٥٠ حتويل كم من �أل%H 5لى V%�ضى محاصيل 
Vكبر من تلك �لتى حتولت فى �ملائة 9 خمسني سنة ما بني ١٧٠٠ 

9 ١٨٥٠ (C٢٦) تضاعفت قد%� تخزين �ملاc فى �لفتر� ما بني 
١٩٦٠ 9 ٢٠٠٠ V%بعة Vضعا| (C٧٫٢٫٤) 9 نتيجة لذلك فإU كمية 

�ملاc �{زU9  خلف �لسدR9 �لكبير� يقد% بحو�لى ثالثة 5لى ستة 
.(C٧٫٣٫٢)%باألنها �Rضعا| �لكمية �ملوجوV

مت فقد حو�لى ٣٥ ٪ من  �ملاجنر9| فى �لعقدين �ألخيرين فى 
�لد9& �لتى لديها بيانا� متاحة (تشمل Vكثر من نصف 5جمالى 

مساحة �ملاجنر9| (C١٩٫٢٫١) 9تدمير ٢٠٪ تقريبا من شعا� 
 �لعالم �ملرجانية 9 تدهو% ٢٠٪ Vخر(C١٩٫٢٫١) M. 9مع V UVسر
تغير�� فى �لنظم �أليكولوجية 5طالقا حتدI �آلU فى �لد9& 

�لنامية، فإU �لد9& �لصناعية تا%يخيا خبر� تغير�� مماثلة (قابلة 
للمقا%نة). كانت �لبيوما� (biomes) �لتى تعرضت ألعلى 

معدال� �لتحويل فى �لنصف �لثانى للقرU �لعشرين معتدلة 
9 5ستو�ئية، سهو& عشبية فيضانية، غابا� 5ستو�ئية جافة 

(Vكثر من ١٤ ٪ فقد فيما بني 9١٩٥٠ 
١٩٩٠) (C٤٫٤٫٣). 9 لقد تضمنت �ملناطق 

�لتى متيز� بالتغير �لسريع �لنظم 
�أليكولوجية �أل%ضية فى �لعقدين 

:(C٢٨٫٢) ملاضيني�
�  حوH نهر �ألماU9E 9 جنو� شر� �سيا 

(بإE�لة �لغابا� 9 توسع V%�ضى �حملاصيل).
�  �سيا (تدهو% �أل%�ضى فى �أل%�ضى 

�جلافة)؛ 
�  9 بنجالMR�9 ، �R نهر �الند9`، 

Vجز�c من �لشر� �أل9سط 9 شر� �سيا 
9 منطقة �لبحير�� �لعظمى بشرقى 

Vفريقيا.
Vثر حتو& �ملوئل �لبيئ 5لى �إلستخد�? 

�لز%�عى على كل �ملمالك �لبيوجغر�فية. 
فلقد حتولت %بع (٤/١) مساحة جميع 

�ملمالك ( ما عد� �أل9قيانوسية (�حمليطها 
9 به) 9 �لقطجنوبية) �لى �ستخد�ما� 

 ،(C٤٫٤٫٤)بحلو& عا? ١٩٥٠ MخرV ضى�%V
بينما فى �ململكة �لبيوجغر�فية �لهندية 

�ملاليزية حتو& تقريبا نصف غطاc �ملوئل 
�لبيئى �لطبيعى . 9 لقد �ستمر حتو& 

�ملوئل �لبيئى تقريبا فى جميع �ملمالك  
�لبيوجغر�فية فى فتر� �أل%بعني سنة من 

١٩٥٠ �لى ١٩٩٠ . (�نظر شكل ٣-١)  9 
لقد مت حديثا بشكل شامل E%�عة 9 متدين 

�ملمالك �لبيوجغر�فية �لشمالية �لى 
Palearctic &� 9 Nearctic ؛ 5ال UV كمية 

�أل%�ضى حتت �لز%�عة 9 �لرعى يبدV 9نها 
5ستقر� فى �أل%بعني سنة �ملاضية فى 

٣. ما هى �إلجتاها# �حلالية  �لقو* �لد�فعة لفقد �لتنو� �ألحيائى؟

-٨+             ٦+            ٤+              ٢+             ٠               ٢-             ٤-             ٦-          ٪٨٪  

 �ستر�ليز-

 نقصا�

  �فر �ستو�ئي

  نيو �ستو�ئي

  با6 ��كتيكي

 �ندماال-

 ;يا89

 نسبة من مساحة ١٩٥٠

مز%9عة 
مر�عي 

طبيعي 

 ال تغير

ملحوظة: �حمليطي 
9 �لقطبي محذ9فني 

لعد? تو�فر بيانا� 

Cلنطا� 
 �لبيوجغر�في

�ملصد%: تقييم �لنظا? �لبيئي لأللفية 

 مستخدمة للرعيشكل  ٣٫١.  نسبة �لتغير بني ١٩٥٠-٩٠ في مساحة �لنطاقا# �لبيوجغر�فية O عة مز�O ملتبقية على حالتها �لطبيعية�
مت حذ' نطاقني لعد' تو�فر �لبيانا$: �حمليطي  �لقطبي. �لنيا�كتيكي تكو� كمية �ال�� �ملستصلحة � للرعي قد ثبتت 

بد� تغيير ملحو3 منذ ١٩٥٠.
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شكل  ٣٫٢.  	لعالقة بني فقد 	ملوئل 	الصلي ١٩٥٠ � 	خلسائر 	الضافية بني ١٩٥٠ � ١٩٩٠ (C4 شكل 4.26)

  غابا> 	لبحر 	ملتوسط
 � 	لغابا> 	ملنخفضة

Bملغمو�	ملستنقعا> 	لسافانا � 	 

Eماجنر� 
E> متأقلمة للجفا	شجير � Jصحا� 

 حشائش �شجير	> جبلية

 	لغابا> 	لصنوبرية 	ملعتدلة
 تند�	

 	لغابا>
 	لشمالية

  	لغابا> 	الستو	ئية � شبه 	الستو	ئية 	لصنوبرية

 سافانا / حشائش � شجير	>
 	ستو	ئية � شبه 	ستو	ئية 

 	لغابا> 	الستو	ئية � شبه
T	أل��	جلافة عريضة 	ئية 	الستو	  

 غابا> متنوعة � معتدلة
 T	أل��	عريضة  

  حشائش �شجير	> جبلية
 � سافانا معتدلة

غابا> 	ستو	ئية � شبه  
 T	أل��	ئية�طبة عريضة 	ستو	


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 
غطا\ 	ال�] 	لطبيعي عاY ١٩٥٠ (نسبة مئوية) 

٢٠                           ٣٠                            ٤٠                         ٥٠                            ٦٠                             ٧٠                           ٨٠                            ٩٠                          ١٠٠ ٪ 

١٨ 
 
١٦ 
 
١٤ 
 
١٢ 
 
١٠ 
 
٨ 
 
٦ 
 
٤ 
 
٢ 
 
٠ 
 
 
 
 

 خسائر بني ١٩٥٠ � ١٩٠٠ بالنسبة 	ملئوية

.Palearctic "
Nearctic ؛ مع ,يا*
( صغير% فى  
لقد متت معا*لة تأثير 
نخفا8 
لتوسع فى 
أل�
ضى 
لز�
عية 
 �

ستمر Bعى لضما

ملناطق بعمليا( 
لتكثيف 
لز� Kفى هذ

.(C٨, C٢٦) لبشر

ملتز
يد% من  *

لغذ
V لألعد Wنتا


لز�
عى فى *
خل  �
تر
[حت معدال( حتو" 
أل�
ضى لألستخد


ملناطق  
الستو
ئية ما بني عالى جد
 فى 
ملنطقة 
لبيوجغر
فية 

الند[ماليزية 
لى متوسط فى 
" d ] ** Neotropicsفريقيا 


الستو
ئية Afrotropics حيثما حدثت ,يا*
( كبير% فى 

خلمسينا( كانت  )

ضى 
حملاصيل منذ سنو�d مساحة

معدال( 
لتوسع 
لز�
عى [ 
لتحضر فى 
ستر
ليا على مستويا( 
منخفضة نسبيا، [ لكنها ,
*( فى 
أل�بعني سنة 
ألخير% 
لى 

 .Neotropics "
معدال( مشابهة لتلك فى 
لقد مت حتو� عظيم ألغلب 
لبيوما( – مت حتو" من ٢٠ ٪ 
لى 

٥٠٪ فى ٩ من 
" ١٤ بيوما( 
لكوكبية 
لى محاصيل . [ كانت 

لغابا( 
الستو
ئية 
جلافة هى 
ألكثر تأثر
 بالز�
عة فيما بني 

لسهو" 
لعشبية 
ملعتدلة ، [ 
لغابا(  Bd ١٩٥٠ [ ١٩٩٠ |ال


لغابا( 
لبحرd[سطية كلها عانت  ] ،}

ملعتدلة عريضة 
أل[�
من حتو" ٥٥ ٪ d ]dكثر قبل عا� ١٩٥٠. [ كانت 
لبيوما( 
ألقل 
تأثر
 بالز�
عة تتضمن 
لغابا( 
لقطبية [ 
لتند�
 .(dنظر شكل 

 *

أل�8 
ملز�[عة توفر 
لعديد من منافع 
المد Bd ٣-٢) ففى حني
(مثل 
حلبو� [ 
لفاكهة [ 
للحو�)، |ال Bd حتو" 
ملوئل 
لبيئ 

للز�
عة يؤ*� – منطيا- 
لى |نخفا8 فى 
لتنو� 
ألحيائى 
حمللى 
.(C٤٫٤٫٣)ألصلى



الستو
ئى من 
ملكسيك،   Vجلز
 
*Nearctic شما" d[�با ما عد


سيا شما" 
ملنطقة 
الستو
ئية [ شما" �]d تشمل Palearctic

ملترجم).) Megagea ألكبر
dفريقيا [ كلتاهما تتبعا 
ململكة 


ملنطقة 
لبيوجغر
فية 
لشاملة أل[*ية 
جلنوبية  Neotropics**

الستو
ئى من 
ملكسيك (
ملترجم). Vجلز

لوسطى [  ]

بقيت معدال( 
لتحويل بو
سطة 
النساB بني 
لبيوما( كما 

ملاضى – فمثال فقد( 
لغابا(  Bلقر
 "
هى على 
ألقل طو

لقطبية غطاV موئل بيئى  dحبلى محد[* جد
 حتى سنة 

١٩٥٠، [ فقد( dيضا نسبة مئوية صغير% |ضافية منذ �لك 

حلني. [ على 
لنقيض فقد بيو� 
ملر
عى 
لعشبية 
ملعتدلة 

تقريبا ٧٠٪  من غطائه 
ألصلى بحلو" عا� ١٩٥٠ [ فقد ١٥٫٤٪ 
|ضافيني منذ �لك 
حلني . [ بد
 Bd هنا� بيوماB مستثنياB من 


لنسق: 
لغابا( 
لبحرd[سطية [ 
لغابا( 
ملعتدلة عريضة  
هذ

أل[�
{. [ كلتاهما فقدتا dغلب مو
ئلها 
لبيئية 
ألصلية بحلو" 

عا� ١٩٥٠، [ لكن  منذ �لك 
حلني  فقدتا dقل من ٢٫٥ ٪ dخر�. 

لعالم تأسسا [ dكثر  Bكثر مدd لبيومني  توجد
ففى هذين 

توسع ال[ تنمية ,�
عية محيط(d[�با، 
لواليا( 
ملتحد% ، حو8 

لبيوما( هى  Kهذ Bd ملمكن

لبحر 
ألبيض ، [ 
لصني). [ من 

dكثر 
أل�
ضى مناسبة للز�
عة [ قد حتولت بالفعل بحلو" عا� 
.(C٤٫٤٫٣)١٩٥٠


لقليلة 
ملاضية قا� 
النساB برفع معد"  )
عبر مئا( 
لسنو

ألنو
� مبا مياثل ثال� �تب dعلى من حيث 
لكمية (*�جة  8

نقر


لتقدير بد�جة تأكد متوسطة فقط  
تأكد متوسطة). [ هذ
بسبب Bd مد� 
النقر
8 للمر
تب 
لتصنيفية غير 
ملوصوفة 


ملوصوفة  �
غير معلو�، [ 
ملعلو� عن حالة 
لعديد من 
ألنو
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ضعيف، فمن �لصعب توثيق �إلختفا� �لنهائى ألنو�� نا��� 
جد� ، كما 12 هنا/ فجو� �نقر�, بني تأثير �لعملية �ملهد�� # 

�النقر�, �لناجم عنها . >ال 12 �ملعلوما9 �ألكثر حتديد� # �ملبنية 
على �نقر�ضا9 مسجلة ألنو�� معر#فة فى خالA �ملائة عا@ 

�لسابقة ، تشير >لى 12 معدال9 �النقر�, حوA مائة ضعف 
 .(C٤٫٤٫٢)92كثر من صفا9 معدال9 �ألنو�� فى سجل �حلفريا
# هنا/ تقدير�9 2خرU 2قل مباشر� بعضها منمذP >نقر�ضا9 

مئا9 من �لسنني >لى �ملستقبل، يقد� معدال9 �النقر�, ١٠٠٠ 
>لى ١٠٠٠٠ ضعف معدال9 �ملسجلة فى حفائر �لنسب(�نظر 

شكل ٣-٣).
طبقا للقائمة �حلمر�� �لصا��� عن �الحتا� �لد#لى للحفظ 

(IUCN) فانه ما بني ١٢٪ # ٥٢٪ من �ألنو�� ��خل �ملر�تب 
�لتصنيفية �ملد�#سة جيد� مهد�� باالنقر�, . # لقد مت تقييم 
2قل من ١٠٪ من �ألنو�� �ملسما� بسبب حالة حفظهم. منها 
�لطيو� �لتى متيز9 [�قل نسبة 2نو�� مهد�� # هى ١٢٪ . # لقد 
تشابهت بشكل عا@ �نساl تهديد �لثديا9 مع �لصنوبريا9 ، 
# �لتى بلغت ٢٣٪ ، ٢٥٪ لألنو�� �ملهد�� ، على �لتو�لى . # يبد# 

�لوضع مشابها مع �لبرمائيا9 بحو�لى ٣٢٪ مهد�� # لكن 
�ملعلومة 2كثر محد#�ية، لذ� فقد تكو1 هذp �لتقدير�9 2قل 

شكل (٣٫٣) معدال� �نقر�� �ألنو�� (مشتق من  C4 شكل 4.22)
“�ملاضي �لسحيق” يشير �لى معدال� �لنقر�� �حملسوبة 
من خال* �لسجل �الحفو$#. “�ملاضي �لقريب”يشير �لى 

معدال� �النقر�� �حملسوبة من �نو�1 معر0فة من �النقر�� 
لالنو�1 (�لتقدير �قل) �0 �نقر�� معر60 �5ئد �0نو�1 

محتملة �النقر�� (�حلد �لعلو#). >; �عتبا$ نو1 محتمل 
�لنقر�� يكو; ��B �عتقد �لعلماA �نه �نقر� بينما لم 
تتم �حصائيا� مكثفة لتأكيد هذ� �ألفتر��. >لنقر�� 
 Lمستمد من توقعا� ياستخد� OBملستقبلي هو منو�

0سائل مختلفة منها مناOB �النو�1 �حمللية ، معدال� حتو* 
�النو�1 �لى �نو�1 مهدUV 0 �حتماال� �النقر�� �ملرتبطة 

با*IUCN 0 تقسيماته للتهديد، تأثير خسا$U �ملوئل علي 
�النو�1 �ملهدUV بقد �ملوئل حاليا 0 �لرتبا\ بني �النقر�� 0 
�ستهال_ �لطاقة. �; �جلد0* �لزمني 0 مجموعا� �النو�1 

�ملشمولة يختلف بني �لتوقاعا� �ملستقبلية 0 لكنه 
عموما يشير �لى �نقر�� �النو�1 بناA على �لتهديد�� �لتي 

تو�جهها �النو�1 �ليوL �0 خسا$U �النو�1 كنتيجة لتغير 
�ملوئل في �لفترU بني ١٩٧٠ 0 ٢٠٥٠. �لتقدير�� �ملبنية علي 

�لسجل �الحفو$# هي مؤكدU متاما. �لتوقعا� علي �حلد 
�الVنى لها مصد�قية عالية. �لتوقعا� على �حلد �لعلو# لها 
مصد�قبة متوسطة . توقعا� �حلد �الVنى لالنقر��  �ملبنية 
على منوOB تكو; ��B مصد�قية منخفضة 0 معدال� �حلد 

�ألعلى مفترضة.

 معيا��لالئحة �حلمر�. = ١٠٠ في ١٩٨٨

 �ملصد$: بوتشا$� ٢٠٠٥

 �ستر�ليز#
  �فر0 �ستو�ئي
  نيو �ستو�ئي

  با* �$كتيكي
 محيطي

 �ند0ماال#
  نيا$كيتكي

ميثل معيا$ �لالئحة �حلمر�A �ملعد* �لنسبي �لذ# تتغير عندm مجموعا� من فصائل 
 Vمبنيا على عد (ملتوقعة �لنسبية� Uاطرp� مبعني) Lلطيو$ بالنسبة للتهديد �لعا�

 .Aحلمر��  ICUN بتقسيما� قائمة UV0 �الجتاها� �حملد sلسكا; 0 حجم �لنطا�
 

 �سو4

 �فضل

٢٠٠٤    ٢٠٠٢    ٢٠٠٠   ١٩٩٨    ١٩٩٦    ١٩٩٤    ١٩٩٢     ١٩٩٠    ١٩٨٨ 

١٠٠ 
 
٩٨ 
 
٩٦ 
 
٩٤ 
 
٩٢ 
 
٩٠ 
 
٨٨ 
 
٨٦ 

في �لنطاقا� �لبيوجغر�فية.شكل  ٣٫٤.  مؤشر�� �لقائمة �حلمر�. للطيو� ١٩٨٨-٢٠٠٤ 

لكل �لف نو� من 
�لثدييا9، �نقر,  

�قل من #�حد كل �لفية 

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

 Aمتوسط معد
�لنقر�, طويل �المد 

معدA �النقر�, �حلالي 
يصل �لى �لف مر� �على 

 sمن �لسجل �الحفو�

معدA �النقر�, �ملرتقب 
مستقبال �كثر من عشر�  

مر�9 �ملعدA �حلالي. 

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

 �����

 ����

 ���

 �

 ��

 �

 ���

�ملصد�: تقييم �لنظا@ �لبيئي لأللفية 

�ملستقبل 
 (sتقدير)

�ملاضي �لقريب 
(�نقر�, معلو@) 

�ملاضي �لسحيق 
(سجال9 �حفو�ية) 
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شكل  ٣٫٥.  Dخريطة تو/يع 	لكثافة لنو	* 	لطيو� 	ملهد�" مبنية علي شبكة �بع-��جة(C4 شكل 4.25)
(n=1,213)  كن ألقل قيم	لد	 A�/أل	كثر � 	 Bكن يرمز لغنا	لد	لبرتقالي 	للو� 	

 حد�� 	لبيئاH 	لبيوجيوجر	فية

 	ملصد�: مجلة بيراليف 	نترناشونا�

Jليز	ستر	 
  	نتا�كيتكي

  نيو 	ستو	ئي  	فر� 	ستو	ئي

  باN 	�كتيكي

 محيطي

Jند�ماال	 

 محيطي

  نيا�كيتكي

 عالية               كثافة فصيلة 	لطائر                منخفض

 عد فصائل 	لطيو� 	ملهد� عامليا خال� شبكة �بع �جة
٢٥     ٢٠                 ١٠                   ٥                  ٠ 

من قيمتها �حلقيقية. فتخيل �لسيكاسى Cycandsيحتو� 
على جز/ -كبر من �ألنو�) �ملهد%$ بحو�لى ٥٢٪ على نطا� 

�لعالم. 7 فى �لتقييم على مستو� �ملنطقة كانت �3موعا2 
�لتقسيمية :�2 �لنسبة �ألعلى من �ألنو�) �ملهد%$ متيل 

لألعتما% على �ملوئل �لبيئية عذبة �مليا@(C٤٫٤). 7-ظهر2 �ألنو�) 
�ملهد%$ Hستمر�N �نخفاM حالة حفظها، H 7جتهت معدال2 

تهديد �ألنو�) Hلى �إلNتفا) فى �ملمالك �لبيوجغر�فية �ألعلى فى 
ثر�/ (كثر$)  �ألنو�)(C٤٫٤). (-نظر شكل ٣-٤ ، ٣-٥).

�لفقاNيا2 �ملهد%$ هى �ألكثر عد%� فى �لبيوما2 متوسطة 
مستويا2 حتوY. �لبيوما2 قليلة �لتنو) (مثل �لغابا2 �لقطبية 

7 �لتند�N) تتميز بثر�/ -نو�) منخفض 7 معدال2 تهديد 
منخفضة 7 لم تعانى Hال من حتويل قليل .-ما �ملو�ئل �لبيئية 

�ملتحولة بشكل كبير فى �ملنطقة �ملعتدلة فتتميز بثر�/ 
-قل من �لبيوما2 �الستو�ئية، 7 �لعديد من �ألنو�) �حلساسة 

للتحوY قد تكوb �نقرضت فعال. ففى �لتنـو) �لعالى ، 7 
�لبيوما2 �الستو�ئية متوسطة �لتحوY 7جد -كبر عد% من 

�لفقاNيا2 �ملهد%$ (C٤٫٤٫٣) (�نظر شكل ٣-٦).
 Nخل �ملر�تب �لتصنيفية �ألعلى -غلب �ألنو�) تتجه لألنحد��%

حاليا. توضح %�Nسا2 �لبرمائيا2 على مستو� �لكوكب، 7 
�لثدييا2 �الفريقية، 7 �لطيوN فى �أل�Nضى �لز�Nعية، 7 �لفر�شا2 

�لبريطانية، 7 �ملرجاb �لكاNيبى، 7 -نو�) �لطيوN �ملائية 7 -نو�) 
�ألسماb- m غالبية �ألنو�) تنحدN فى �ملد� -7 فى �لعد%. تعز� 
�جتاهت �لزيا%$ فى �ألنو�) %�ئما Hلى تدخالN�%� 2$ ، مثل �حلماية 

 Yلتهديد�2 مثل �إلستغال� oلة -سبا�pH 7- ،فى مناطق �حلفظ
�جلائر ، -7 -نها من �ألنو�) �لتى تنمو لإلp%هاN فى نسق بيئى 

يسيطر عليه �النساb (C٤٫٤٫١). يستخدz �ملؤشر �3مع 
 Living Planet) إلجتاها2 تعد�%�2 �ألنو�) %ليل حيا$ �لكوكب

Index). �لبيانا2 �ملنشوN$ عن �جتاها2 �لعشائر �لطبيعية 
�لتصنيفية من �ألنو�). 7 :لك لتحديد �الجتاها2 �لشاملة 

(�لعامة) فى 7فر$ �ألنو�). Hال -b -خذ عينا2 -خر� بتو�bp قد يرفع 
 7 ، $Nفاالجتاهت كلها منحد ، reliability جة �لثقة بهاN% من

-على معدالته فى �ملو�ئل �لبيئية عذبة �مليا@. (�نظر شكل ٣-٧).
�نخفض �لتنو) �لو�Nثى على مستو� �لكوكب ، 7 بصفة 

خاصة فيما بني �ألنو�) �ملستأنسة (C٢٦٫٢٫١) منذ سنة ١٩٦٠ 
7 كنتيجة للثوN$ �خلضر�/ حد� فى �لنظم �لز�Nعية نقلة 

-ساسية فى تركيب �لتنو) %�خل �لنو) فى حقوY �ملز�Nعني 7 فى 
�لنظاz �لز�Nعى . فلقد تز��7 تكثيف �لنظم �لز�Nعية بتخصص 

مربو �لنباتا2 7 تأثير�2 �لتناغم �ملفرM7 بالعوملة7 �لذ� -%� 
�لى خفض جوهر� فى �لتنو) �لو�Nثى للنباتا2 7 �حليو�نا2 

�ملستأنسة فى �لنظم �لز�Nعية. 7 لقد مت تقويض فقد �لتنو) 
�لو�Nثى فى �حملاصيل �حلا%� فى �حلقل جزئيا بو�سطة �حلفا� 

على �لتنو) �لو�Nثى فى بنوm �جلينا2. فحو�لى ثلث ٦٥٠٠ ساللة 
7 فصيلة حيو�نا2 مستأنسة مهد%$ باألنقر�M بسبب صغر 
حجم عشائرها جد� (C٢٦٫٢) . باالضافة �لى �لنظم �لز�Nعية ، 

فاb �نقر�M �ألنو�) 7 فقد عشائر متفر%$ ينجم عنه فقد تنو) 
�N7ثى متفر% موجو% فى تلك �ألنو�) 7 �لعشائر . 7 هذ� �لفقد 
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 غابا� �لبحر �ملتوسط  �لغابا� �ملنخفضة

 �لسافانا  �ملستنقعا� �ملغمو�%

) ماجنر
 صحا�1  شجير�� متأقلمة للجفا(

 حشائش شجير�� جبلية

 �لغابا� �لصنوبرية �ملعتدلة

 تند��
 �لغابا� �لشمالية / �لتايجا

  �لغابا� �الستو�ئية  شبه �الستو�ئية �لصنوبرية
 سافانا / حشائش  شجير�� �ستو�ئية  شبه �ستو�ئية

@��  �لغابا� �الستو�ئية  شبه �الستو�ئية �جلافة عريضة �أل
@�� غابا� متنوعة  معتدلة عريضة �أل

 حشائش شجير�� جبلية  سافانا معتدلة

٧٠                           ٦٠             ٥٠                 ٤٠                     ٣٠                 ٢٠                            ١٠               ٠ 

 @��غابا� �ستو�ئية  شبه �ستو�ئية�طبة عريضة �أل

 ١٩٥٠ Lنسبة من كل موئل مت حتويرها منذ عا

ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

 %Sلفقا�ية �ملهد� Uألنو�� Sعد
٠٠٠ ٣                          ٥٠٠ ٢                        ٠٠٠ ٢                      ٥٠٠ ١              ٠٠٠ ١                    ٥٠٠                    ٠    

شكل  ٣٫٦.  �Tلفقا�يا� �ملهدS% في �أل�بعة عشر بيوما مرتبة حسب كمية �ملوئل �لذ1 تقطنه

يقلل من (
لتأهيل) 
لعا� � 
المكانية 
لتأقليمية ، � هى بذلك 

لتى 
ختزلت (نقصت) 0عد
.ها -لى  4
حتد. >فا9 -ستفا.7 
ألنو

.(C٤٫٤)منخفضة Dمستويا

لكوكب بد0 صافى معدI تغيير بعض 
لنظم  Mعلى مستو

لنظم  D0ملناطق بد

إليكولوجية فى 
إلبطاP ، � فى بعض 


إليكولوجية 
لعو.7 -لى حاالD طبيعية بشكل كبير بسبب 
خفض معدI توسع 
أل�
ضى 
ملز��عة ، لذ
 � فى بعض 

 Xهنا I
Yما Z0 تعكس حقيقة Dالجتاها

ملستوياD فاZ هذ[ 
 Zبصفة عامة فإ � . Iلتحو
قليل من 
ملوئل 
لبيئى ملزيد من 


لتوسع 
لز�
عى فى -نحسا� فى كثير من مناطق 
لعالم  bغر

ملتنا[ من 
أل�
ضى 
لصاحلة  Pجلز
 bنخفا- �
� fلك إلستمر

للز�
عة 
ملكثفـة (ES.C٢٦). كما Y Z0يا.7 
إلنتاجية 
لز�
عية 
تقلل 0يضا من 
لضغوl من 0جل 
لتوسع 
لز�
عى. فمنذ 

�0
ضى 
حملاصيل فى 0مريكا  Dملساحا Dثبا oسنة ١٩٥٠ حد

لشمالية � ���0با � 
لصني، � حتى 0نها 
نخفضت فى ���0با � 

لصني (C٢٦٫١.). � لقد نقصت مساحة �0
ضى 
حملاصيل فى 

.D مساحة Y .).Cلسابق منذ ١٩٦٠(٢٦٫١

الحتا.  
لسوفيتى 


لغاباD فى .
خل 
ملنطقتني 
ملعتدلة � 
لقطبية بحو
لى  Pغطا
٣ مليوZ هكتا� فى 
لسنة فى 
لتسعيناD، مع Z0 حو
لى نصف 

.(C٢١٫٤٫٢)Dغابا Dعا
�Y من Zلزيا.7  يتكو
هذ[ 
تعد ترجمة فقد 
لتنو4 
الحيائى فيما بني 
ملعايير (
ملقاييس) 

لتغير فى 
لتنو4  Dتلفة عملية ليست بسيطة : فمعدالx



لتغير مبعيا�  Dملعايير قد تقل �0 تزيد عن معدال

الحيائى بأحد 

لتنو4 
الحيائى بني 
ملعايير 
xتلفة ليست  zخر فعملية تد�<

0يضا بسيطة، � هذ[ بالذ
D جوهرية جد
 فى 
لعالقة بني 

منطقة 
ملوئل 
لبيئى � بني كثر7 
ألنو
4. فمبدئيا يؤ.M فقد 
 

ملوئل 
لبيئى -لى فقد فى 
ألنو
4 0قل من 
ملتوقع ،� لكن هذ

لفقد فى  Dلبيئى ، فمعدال

ملوئل  Pيعتمد على كيفية بقا
 Dتقيم بالنقص عن حقيقتها معدال Z0 لبيئى ميكن

ملوئل 

.(C٢٫٢٫٤, C٤٫٥٫١) 4
فقد 
ألنو
تعر� عملية 
لتجانس 
الحيائى بأنها 
لعملية 
لتى بو
سطتها 
 4

ألنو
4 متسيد7 بو
سطة عد. قليل من 
ألنو Dتصبح جتمعا


سعة 
النتشا�، مما ميثل فقد
 جديد
 فى  
لتنو4 
الحيائى �
 4

ملطلقة ألنو .

ملفتقد غالبا مبجر. 
عتبا� 
لتغير
D فى 
العد

فقط. تؤثر 
النشطة 
النسانية على 
ألنو
4 سلبا � 
يجابا. 

النسانى تتجه  lلتى تنحد� نتيجة للنشا

لعديد7  4
فاألنو


لتوسعية 
لتى  4

 0صغر بكثير من 
ألنو.
ألZ يحل محلها 0عد

لتى بدلها 
النساZ. � يصبح 
لناجت 
لنهائى  Dلبيئا
تز.هر فى 


لكوكب  M4 0قل على مستو
غال� حيوM 0كثر جتانسا بتنو4 0نو
فى بعض 
ملناطق  
لتى بها 
لتنو4 يكوZ منخفضا نتيجة 
النعز
لها، يحدo تأثير �
حد >خر هو Z0 تنو4 
ألنو
4 قد يزيد 

فعليا- كنتيجة لغز� صو� غير محلية (هذ
 صحيح فى 
ملناطق 

لقا�ية مثل هولند
 � جز� 
أل�قيانو�). � تشير بياناD حديثة 


خلاسرين 
لكثر � 
لر
بحني 
لقلة يتجهوZ للتو4Y بشكل  Z0 0يضا
 Dموعا�
غير عشو
ئى فيما بني 
ملر
تب 
لتصنيفية 
لعليا � 

 .(C٤٫٤)ين للتجانسYإليكولوجية معز


 طبيعيا من تا�يخ Pالحيائى يعد جز
فى حني Z0 فقد 
لتنو4 

 Pباستثنا ،Pنه متت مجابهته بالنشو

أل�ضية، -ال  )biotaلبيوتا (

0حد
o نا.�7 ، � كاZ يحدo مبعدالD فائقة 
لبطP. � لقد فا9 
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�لفقد �لنشو� كثير� � صا� حجم هذ� �ملعدال
 عد� مر�تب 
%على مما كانت عليه فى �ملاضى. فإ(� ما �سترجعنا %$ فقد 

�لتنو; �الحيائى ليس فقط �نقر�7 %على مستو5 �لكوكب، 
مثل تلك �لتى ��جهت بعديد من �ألنو�; �ملهد=� � �ملعرضة 

 Eكل من �لتنو; �لو��ثى � تنو; �لنظا 
للخطر ، بل %يضا �نحد���
�إليكولوجى � تنو; نسق �أل��ضى تعتبر جميعها فقد� فى 
�لتنو; �الحيائى. � حتى R(� مت �الحتفاP بكل نو; من �ألنو�; 

�حمللية فى مصانة Rيكولوجية، � R(� كانت %غلبية نسق �أل��ضى 
قد حتولت Rلى نظم ��Wعة �حملصوV �لو�حد، فإ$ �لتنو; �الحيائى 

ينخفض جوهريا. فتجنيس نسق �أل��ضى مرتبط بالتجنيس 
.(C٤) ألحيائى�

لم تتوW; منا(_ �لتهديد � �النقر�7 توWيعا متسا�يا على �ألنو�; 
 
بل متيل %$ تتركز فى مجموعا
 Rيكولوجية %� مجموعا

تقسيمية بعينها. فالصفا
 �إليكولوجية �ملشتركة بني %نو�; 
تو�جه مخاطر� �نقر�7 عالية تتضمن مستو5 تغذ�5 عالى 

� كثافة عد=ية منخفضة � =��� حيا� طويلة � معدV تكاثر 
منخفض � حجم مجاV جغر�فى صغير (C٤٫٤٫٢). متيل =�جة 

مخاطر� �النقر�7 %$ تكو$ متشابهة فيما بني �ألنو�; �لقريبة 
. مؤ=ية �لى %نه يبد� �ألمر على �أل�جح %نه فقد لتفريعة تطو�ية 

كاملة. � لقد حدj معظم فقد �ألنو�; �ملسجل منذ سنة 
١٥٠٠ على �جلز� . Rال %$ �لتنبؤ�
 بزيا=� �ألعد�= �لتى ستنقر7 

مستقبال تشير �لى نقلة جوهرية من مناطق �جلز� Rلى �ملناطق 
.(C٤٫٤٫٢)لقا�ية�

	جتاهاتها:	لقو" 	لد	فعة لتغير 	لتنو� 	الحيائى � 
يسبب �لتغير فى �لتنو; �الحيائى مجاV من 

�لقو5 �لد�فعة. � �لقو5 �لد�فعة هى %5 عامل 
 Eطبيعى %� �نسانى يسبب تغيير فى نظا

Rيكولوجى ما بشكل مباشر %� غير مباشر .
 Eلقو5 �لد�فعة �ملباشر� تؤثر على �لنظا� � 

�إليكولوجى بشكل غير صريح. بينما �لقو5 
�لد�فعة غير �ملباشر� تعمل بشكل متشعب عن 

طريق �لتغيير فى قو� =�فعة مباشر� %� %كثر. � 
�لقو5 �لد�فعة �ملباشر� �لهامة �ملؤثر� على �لتنو; 

 � ،qالحيائى هى تغير  �ملوئل �لبيئى � تغير �ملنا�
 jجلائر � �لتلو� Vألنو�; �ملقتحمة ، � �الستغال�

.(CF٤,C٣,C٤٫٣,S٧)
ال يوجد مقياy %� مؤشر ��حد ميثل شمولية 
�لقو5 �لد�فعة �zتلفة . يوجد لبعض �لقو5 

�لد�فعة للتغيير مقاييس ��ضحة نسبيا مثل 
�ستخد�E �ألسمد� ، � �ستهال} �ملا� ، � �لر5 ، � 

�حلصا=. بينما مؤشر�
 �لقو5 �لد�فعة �ألخر5 
متضمنة فى (لك �لغز� بنو; غير محلى ، � تغير 
�ملناq ، � حتويل �لغطا� �أل�ضى ، � تفتت �لن~سق 

�أل��ضية كلها مؤشر�
 غير متطو�� جيد� �كما 
.(S٧) قياسها ليست متاحة بيسر 
%$ بيانا

غالبا ما تكو$ �لتغير�
 فى �لتنو; �الحيائى ناجتة 
 
عن قو5 =�فعة متعد=� � متد�خلة.  فالتغير�
مدفوعة بتركيبة من �لقو5 �لعاملة مع �لزمن 

 
(مثل منو �لتعد�= � �لدخل متفاعلني مع �لتطو��

�لتقنية �لتى %=
 �لى تغير �ملناq) �� مستو5 �لتنظيم (مثل 
�لقو�نني �حمللية لتحديد �ملناطق فى مقابل معاهد�
 �لبيئة 

�لد�لية) � ما يحدj بشكل متقطع مثل �لقحط ، � �حلر�� ، 
� �ألWما
 �القتصا=ية). %�ضحت مر�جعا
 =��سا
 �حلالة عن 

�WRلة �لغابا
 � �لتصحر %$ %كثر طرW �لتد�خل شيوعا هو جمع 
�لعو�مل �حملفز� بعضها �لبعض: حيث تتضخم تأثير�
 �لعو�مل 

�تمعة للقو5 �لد�فعة �ملتعد=� بالفعل �لتبا=لى � �لتغذية �
.(S٧٫٤)لر�جعة�

تتد�خل �لقو5 �لد�فعة عبر مقاييس �ملسافة � �لزمن � 
�لتنظيم � %5 تغير  خا� فى �لنظاE �إليكولوجى مدفو; 

بشبكة من �لتد�خال
 بني �لقو5 �لد�فعة �zتلفة. Rال %$ 
بعض عناصر هذ� �لشبكة على مستو5 �لكوكب ، فا�موعة 

�لفعلية للتد�خال
 �لتى حتدj تغير �لنظاE �إليكولوجى هى 
فى �لنهاية نوعية ملكا$ محد�=.

فمثال ميكن �يجا= �لعالقة بني %سعا� �ملنتج �ملتز�يد� � �لتوسع 
فى �النتا_ فى كثير من �ألماكن عبر �لعالم، � مع (لك فإ$ 

قو� هذ� �لتأثير تتحد= مبجاV من عو�مل خصوصيا
 �ملوقع مبا 
فيها ظر�� �النتا_ ، � مد5 �تاحة �ملو��= � �ملعرفة ، � �لوضع 

.(S٧٫٤) ;القتصا=5 للمز���
� ال يوجد �طا� مفاهيمى ��حد يستطيع %$ ميسك باملد5 

�لو�سع لوقائع =��سة �حلالة عن �لتد�خال
 بني �لقو5 �لد�فعة. 
بنا� على نتائج تقييما
 �أللفية حتت �لكوكبية � على 

 
�ملو�= �ملطبوعة �حلديثة ميكن %$ نو�= بعض %مثلة لعالقا

شكل  ٣٫٧.  مؤشر 	لكوكب 	حلي ، ١٩٧٠–٢٠٠٠ 
�ملؤشر حاليا يشمل بيانا$ على �نتشا� ٥٥٥ نو	 �حيائي ��ضي، ٣٣٢ منها ميا� عذبة ، ٢٦٧ نو	 بحر� حو�  �هذ

�ملؤشر ٤٠٪ بني ١٩٧٠ - ٢٠٠٠ فا4 �ملؤشر �أل�ضي �نخفض حو�لي ٣٠٪ - مؤشر  ��لعالم . - بينما �نخفض هذ
�مليا� �لعذبة بحو�لي ٥٠٪ - مؤشر �حليا= �لبحرية بحو�لي ٣٠٪ في نفس �لفتر=.

 معيا� 	لسكا�  = ١٠٠ في ١٩٧٠

�ملصد� 

 9نو	� �9ضية

ميثل معيا� �لكوكب �حلي مؤشر� حلالة 
�لعالم من �لتنو	 �لنوعي: فيقيس 
�لفقا�يا$ �لتي  K��الجتاها$ في تعد
 - Oلعذ� Pملا�تعيش علي �ليابس - 

�لنظم �لبيئية �لبحرية. 
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٦٠ 
 
 
٤٠ 

 9نو	� ميا? عذبة

 9نو	� ميا? عذبة

كل 	ألنو	� 	لفقا�ية 
(معيا� 	لكوكب 	حلي) 
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ملصد� :  
لتقييم 
لبيئي لاللفية 

 �سا�� �ستغال�
 مصايد �سما� مصا�� 
لثر�� 
لطبيعية

 
  مصايد �سما�

 جتا�ية

 �لتحطيب �لتجا�%

 �لتحو�

لى مناطق جديد� 

 'يا��
 �ألسو�+ �لدلية


لطبيعية (
 للثر�

 'يا�� 
لطلب على
 �ماكن  ثر�. جديد�


لد��� 
لعاملية 

شكل  ٣٫٩.  ملخص �لتفاعال. بني �ملؤثر�. �ملرتبطة بإسائة �ستغال� �ملصا@� �لطبيعية (مأخو; عن  SG7 شكل 7.7)

شكل  ٣٫٨.    بيا� �لتفعل  �@ �لفعل للمؤثر�. في تقييم �لبيئة للبرتغا� 


ملصد� :  
لتقييم 
لبيئي لاللفية 

 مز�عة
 صغير� 
حلجم

 �جتاها. �قتصا@ية تغير �ستخد�U �ال��ضي

  عائد �'
عي
 قليل

 هجر� �
خلية
 للعاملني

 سياحة
 متناثر�


�تفا9 سعر 
لعمالة 

 'يا�� 
لقد�� 
لشر
ئية

 �لنمو �القتصا@%

 �ملفهوU �لسياسي

 تكامل 
الحتا� 
ال���بي


لسياسة 
لز�
عية 

ال���بية 
ملشتركة 


تفاقيا) منظمة 

لتجا�� 
لد�لية 


حلريق 


لتآكل 

 'يا��  
ستهال�
Fملا
 Gتلو� 


نهيا� 

لبيئة 


لساحلية 

 تلف �لغابا.

 �لهجر

 �لتكثبف

 �لنمو �لعمر�ني
 هيكل �خلدما. 
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SG-Portugal, SG-) إليكولوجى	 
سببية فى تغير 	لنظا
SAfMA).(	نظر !شكا� ٣-٨ ، ٣-٩ � 	طا� ٣-١).

	لقو* 	لد	فعة  غير 	ملباشر#:
من 	لو	ضح غالبا !9 تغير 	لتنو7 	الحيائى من عو	قب 	لقو* 

	لد	فعة 	ملباشر# ، � هذ	 يعكس تغير	= فى 	لقو* 	لد	فعة غير 
	ملباشر#- 	ملسببا= 	جلذ�ية للتغير	= فى 	لنظم 	اليكولوجية. 

� ميكن تصنيف Lلك فى 	Jموعا= 	لعريضة 	آلتية: تغير فى 
	لنشاU 	القتصاT* ، � تغير سكانى (Tميوجر	فى) ، � عو	مل 

	جتماعية – سياسية، � عو	مل ثقافية � Tينية ، � تغير علمى  
�تقنى.

تضاعف 	لنشاU 	القتصاT* 	لكوكبى تقريبا بحو	لى سبعة 
!ضعاc ما بني ١٩٥٠ � ٢٠٠٠    (SDM ,S٧)، � من 	ملتوقع فى 

سينا�يوها= تقييم 	أللفية !9 تنمو مبقد	� ثالثة 	لى ستة 
!ضعاc !خر* بحلو� ٢٠٥٠ . قامت 	لعديد من عمليا= 	لعوملة 

 
بتضخيم بعض 	لقو* 	لد	فعة لتغير	= خدما= 	لنظا
	اليكولوجى � !ضعفت 	لقو* 	ألخر* باs	لة 	حلو	جز بني 	ألقاليم 

� بني Tملتبا	 Tالعتما	من  =T	s � ،لقومية	لصال= 	 cضعا	 � ،
.(.S٧٫٢)ألمم	بني  � xلنا	

تضاعف عدT سكا9 	لكوكب فى 	أل�بعني سنة 	ملاضية 
ليصل 	لى ٦ باليني نسمة فى ٢٠٠٠ (S٧٫٢٫١). � من 	ملتوقع !9 
ينمو 	لى ٨٫١ – ٩٫٦ بليو9 نسمة فى ٢٠٥٠ � طبقا للسينا�يو 

. بصفة عامة يؤثر 	لتمد9 على 	الستهال} بزياT# 	لطلب 
على 	لغذ	~ � 	لطاقة � بذلك تزيد 	لضغوU على 	لنظم 

	اليكولوجية على مستو* 	لكوكب.
كانت هنا} تغير	= جوهرية فى 	لقو* 	لد	فعة 	الجتماعية 

�	لسياسية – عبر 	خلمسني سنة 	ملاضية – متضمنة 	نحسا� 
توجها= 	حلكوما= 	ملركزية مطلقة 	لسلطا= � 	�تفا7 

 ، #�	Tلذ* يسمح بصو� جديد# لإل	ملنتخبة ، 	طيا= 	لدميوقر	
.(S٧٫٢٫٣)لبيئيــة	 T�	لتأقلمية للمو	 #�	Tإل	بصفة خاصة 

	لظر�c 	لثقافية � 	�T	كا= 	لفرT للعالم ، � 	لتأثير فيما يعتبر�� 
هاما، ستكو9 متضمنة فى 	حلفا� � فى !فضليا= 	ملستهلك 

� ستقتر� 	جتاها= 	لفعل 	ملناسبة � غير 	ملناسبة ستسمح 
 #Tلتكنولوجيا= بزيا	لعلمية � نشر 	ملعرفة 	لنشر  	لتنمية �	

 #Tلزيا	من ناحية ، � ميكن !9 توفر �سائل  Tملو�	 
كفا~# 	ستخد	
.(S٧٫٢٫٤, S٧٫٢٫٥) *من ناحية !خر T�	ملو	هذ�  �	ستقال

	لقو* 	لد	فعة 	ملباشر#:
تختلف 	لقو* 	لد	فعة 	ملباشر# فى !هميتها فى T	خل � ما 

بني 	لنظم � فى 	حلد 	لذ* يرتفع 	ليه تأثيرها . يعد تغير 	ملوئل 
	لبيئى � تغير 	ستخد	
 	أل�	ضى – تا�يخيا- !صحا� !كبر 

تأثير على 	لتنو7 	الحيائى عبر 	لبيوما=. من 	ملتوقع sياT# تأثير 
تغير 	ملنا� على كل جو	نب 	لتنو7 	الحيائى، بد~	 من 	لكائنا= 

	لفرTية مر��	 بالعشائر � 	ألنو	7 �صوال 	لى تركيب �ظيفة 
	لنظا
 	إليكولوجى يتوقع !يضا !9 يكو9 للتلو� تأثير	 متز	يد	 
خاصة ترسيب 	لنيتر�جني � 	لفوسفو� متضمنا !يضا 	مللوثا= 

	ألخر*، مؤTيا 	لى 	نحد	� 	لتنو7 	الحيائى عبر 	لبيوما= . لقد 
كا9 � سيظل 	الستغال� 	جلائر � 	ألنو	7 	ملقتحمة يستمر	9 

 (C٤٫٣) الحيائى	لتنو7 	فعة �ئيسية هامة فى تغيير 	T *كقو
.(!نظر شكل ٣-١٠).

كانت !هم 	لقو* 	لد	فعة 	ملباشر# لتغير 	لنظم 	إليكولوجية 
	أل�ضية فى 	خلمسني سنة 	ملاضية هى تغيير غطا~ 	أل�	ضى 

(SG٧ ,C٤٫٣). بقيت على حالتها فقط 	لبيوما= غير 	ملناسبة 
نسبيا لنباتا= 	حملاصيل مثل 	لصحا�* ، � 	لغابا= 	لقطبية 
، � 	لتند�	 (C٤). فحاليا يجر* توسع !كثر فى 	s	لة 	لغابا= � 

Tهو�تها فى 	ملناطق 	الستو	ئية 9�T بقية 	لعالم ، 	ال 	9 بيانا= 
	لغابا= 	لقطبية محد�T# بصفة خاصة (C٢١). ميكن 	عتبا� 

!9 ١٠-٢٠٪ تقريبا من 	أل�	ضى 	جلافة متدهو�#، (�Tجة تأكد 
متوسطة)،  � !غلب هذ� 	ملناطق فى �سيا (C٢٢). !�ضحت 
�T	سة ليبوتا (مجمل 	ألنو	7 	حلية) جنوبى !فريقيا !9 تدهو� 

	ملو	ئل 	لبيئية !T* 	لى فقد فى 	لتنو7 	الحيائى عبر كل 	ملر	تب 

	طا� ١٫٣.  مثا& من 	لتقييم حتت 	لكوكبى 	جلنو� �فريقى  
(SG-SAfMA) أللفية	تقييم 

تتضمن �لقو� �لد�فعة لفقد �لتنو� �الحيائى فى جنو� فريقيا تأثير�� 
�لتغير فى �ستخد�ما� �أل+�ضى ، " �ملقتحما� �لغريبة ، " �لرعى �جلائر ، " 
�حلصا4 �جلائر – " جميعها ثر تأثير كبير� على �لتنو� �الحيائى للمنطقة ، 
" خدما� �لنظا= �اليكولوجى ، " +فاهية �النسا8، " جميعها يضا مرجح 

�نتشا+B فى حالة عد= �لتدخل.
تعتبر �لقو� �لد�فعة �لسائدE فى تغير �لنظا=  �اليكولوجى فى جنوبى 
4� فى  �فريقيا هى �لتغير "�سع �النتشا+ فى �ستخد�ما� �أل+�ضى �لذ
بعض �حلاال� �لى �لتدهو+. فلما مت حتويل �لغابا� " J+�عا� �الشجا+ �لى 

قل قليال مما كا8 فى جنو� شرN Oسيا  Sضى للمحاصيل " �لرعى مبعد�+
" �ألماJ"8 خالS �لتسعينا� ، " مع Xلك كاX 8لك سريع مبا فيه �لكفاية 

ليعر\ للخطر خدما� �لنظا= �اليك0"لوجى على �ملستو� �حمللى. فنصف 
�ملنطقة يتكو8 من +�ضى جافةحيث �لرعى �جلائر هم سبب للتصحر.

 �سيكو8 تغير �ملناa تهديد حقيقى- فى �لنصف �أل"S من �لقر8 �حلا4
" �لعشرين – على �مد��4 �ملياB، " صحة �النسا8 ، " �لتنو� �الحيائى 

بجنوبى فريقيا. " لقد 4�J �لتهديد جزئيا بسبب �لتدفئة �ملتوقعة على 
مناطق كبيرE " �ملصحوبة باجتاها� جفاd، " جزئيا بسبب �نخفا\ حالة 

+فاهية �النسا8  "ضعف �لسيطرE ، �ألمر �لذ� يرفع قابلية �النسا8 للضر+ 
بو�سطة تغير �ملناa. " بالرغم من 8 هذB �لتهديد�� قد بطأ� فى بعض 

�ملناطق (�نخفض �لتشجير "حيد �حملصوS �لغريب �لنو� �لنباتى- على 
 4�J) خرN 8فريقيا)، " بعضها تسا+� فى مكاسبيل �ملثاS- فى جنو� 

�لتشجير بأنو�� غريبة فى موJمبيق، " يعوX 4لك �لى ظر"d �لنمو �ملالئمة 
" ضعف �لقو�نني). " بالتالى يبقى �لتنو� �الحيائى للمنطقة قابل للتضر+ 

بتغير �ستخد�ما� �أل+�ضى . هذ� باالضافة �لى �ملشكلة �خلا4عة لتدهو+ 
�أل+�ضى �لتى تعتبر كبر تهديد فى �ملنطقة.

تشير �لعديد من �لد+�سا� 8 �لتنو� �الحيائى فى جنوبى فريقيا على 
حد �خلطر. فعلى سبيل �ملثاS توجد �آل8 شو�هد تفيد بأ8 �النحد�+ فى 
�جلزp �لشمالى فى حد"B4 �ملقد+E ، بينما حدq ثبا� فى �جلزp �جلنوبى ، 

كما تنبأ� مناsX �لتغير �لكوكبى . باألضافة �لى Xلك هناr شو�هد جتريبية 
تفيد 8 �لتوسع �ملرصو4 للخر�s (�حلشبية) �ملقتحمة لأل+�ضى �لعشبية 
" �لسافانا قد تكو8 مدفوعة باأل+تفا� �لكوكبى فى تركيز�� ثانىكسيد 
�لكربو8. فقد+E �ألنو�� على �النتشا+ " �لبقاp حتت هذB �لضغوv سيتم 

 dصبح غير مشجع (غير مضيا �كبحها " �عاقتها بالنسق �ملتشظى�لذ
لألنو��) بسبب نشطة �النسا8. " يقو= مشر"� حتليال� �لتأثير�� " 

 AIACCMRSP E4فى مناطق " قطاعا� متعد aلتأقلما� لتغير �ملنا�
حاليا بتحليل بد�ئل �الستجابا� �لتى ميكن 8 حتافظ على �لتنو� �الحيائى 

حتت مناa �ملستقبل " سينا+يوها� غطاp �أل+�ضى فى جنوبى فريقيا.
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شكل (.١٠٫٣)  �ملؤثر�! �لرئيسية للتغير في �لتنو� �حليويي  نظم �لبيئة
يبني لو� �خلانة مد9 تأثير كل مؤثر على �لتنو0 �حليو5 في كل نو0 من �لنظم �لبيئية خال� �لفتر� من ٥٠-٧٠ عا%. �لتأثير �لعالي يعني �نه خال� �لقر� �ملاضي �ثر بشد� على هذ� �لبيئة 
خال� �لقر� �ملاضي على �لتنو0 في هذ� �لبيئة، �لتاثير �ملنخفض يعني �� كا� له تأثير بسيط على �لتنو0 �حليحو5 في �لبيئة. تشير �ألسهم �جتا� تأثير �ملؤثر ، �ألفقي ميثل �متد�> ملعد� 

�لتاثير �حلالي بينما �لسهم �لرOسية N �ملائلة تشير �جتا� متز�يد فمثال في نظا% عانى من تأثير عنيف من مؤثر معني خال� �لقر� �ملاضي مثل تاثير �النو�0 �ملقدمة �لدخيلة على بيئة 
�جلزR يبني �لسهم �لفقي �� هذ� �لتاثير سوX يستمر �لشكا ميثل تاثير�V عاملية قد تختلف عما يحدT في منطقة معينة N مبني على �Q�R �خلبر�N Q نتائج تقرير تقييم �اللفية للنظم 

.Vالجتاها� N لبيئية من مجموعة �الحو���

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;/.
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�لتقسيمية. (
نظر شكل ٣-١١).
�لنظم �لز��عية (مت تعريفها فى تقييم �أللفية 

’2 بأنها �ملناطق �لتى بها على �ألقل ٣٠ ٪ من 
�لنسق �لطبيعى فى 
��ضى محاصيل ، 4 3��عة 
متنقلة ، 4 يحو= �نتا> ماشية ، 
4 3��عة مائية 

عذبة �ملياC فى 
ية سنة معينة) تغطى ٢٤ 

نظر شكل ٣-١٢). فى ).E�من سطح �أل ٪
سنة ١٩٩٠ حو�لى ٤٠ ٪ من 
��ضى �حملاصيل 

كانت فى Nسيا ، 4 قد�L لأل4�4با بحو�لى ١٦ ٪ 4 
ألفريقيا 4 
مريكا �لشمالية 4 
مريكا �جلنوبية 

.(S٧).٪ حو�لى ١٣
كانت 
هم �لقو= �لد�فعة �ملباشرU لتغير 

�لنظم �إليكولوجية �لبحرية فى �خلمسني سنة 
�ملاضية بشكل جتميعى ، هى صيد �ألسما]. 

  Uلرئيسية �ملباشر� Uصيد �ألسما] هو �لقو
�لتى يصد�ها �النساa 4 تؤثر على بنا^ 44ظيفة 

 d4 ضغو .(C١٨) Lألحيا^ فى �حمليطا� g4 تنو
صيد �ألسما] من �لقوU مبكاa فى �لنظم 

�لبحرية لد�جة 
نها فى 
غلب �لعالم بالكتلة 
�لبيولوجية �ملستهدk صيدها ( مبا فيها من 

 Ulملصا� gصيدها 4 �ألنو� kملستهد� gكل �ألنو�
عرضا) قد �نخفضت بحو�لى ٩٠ ٪ نسبة �لى 
�ملستوياL �لتى بد
 بها عصر �لصيد �ملميكن. 

 gمن �ألنو� lعد a4نها^ مخزo ملناطق� Cففى هذ
�ملستهدفة فى جميع �حمليطاL- بسبب �لصيد 

 q4 بسبب صيد �ألسما] فو
�جلائر للسمك 
مستوياL طاقتها �لقصو= �ملستد�مة. 4 لقد 

قصى ما صيد  a

4ضحت �لد��ساL �حلديثة 
 L�4خر �لثمانينا
من 
سما] 4صل لقمته فى 
 4 lجلهو� Ulبالرغم من 3يا �فى �نحد� aنه �آل
 4

 Ulمحد Lعالما l4�4 لصيد ، هذ� مع� Uقو Ul3يا
  Lفى ظل  �لتطبيقا Cهذ� �الجتا yتفيد �نعكا

�جلا�ية (C١٨٫٣). 4 باإلضافة oلى محصو} �لصيد ، فاa متوسط 
�ملستو= �لتغذ4= للصيد على مستو= �لعالم فى �نحد�� ، ما 
 C�مصد lننا نعتمد بشكل متز�يد على سمك يعو
يد} على 


نظر ) .)Cلغذ�ئية �لبحرية (١٨٫٣� Lنى فى �لشبكاlلى �جلز^ �ألo

شكا} ٣-١٣، ٣-١٤).4 صيد �ألسما] �ملدمر فى �ملياC �لضحلة 
يعد 
يضا من �لعو�مل �لتجنيس ثالثى �ألبعاl للمو�ئل �لبيئية 

�لقاعية 4 ��فضة للتنوg �الحيائى بشكل l��مى مثل حالة 
�ستخد�� شبا] �جلر �لقاعية . 

كانت 
هم �لقو= �لد�فعة �ملباشرU لتغير نظا� �ملا^ �لعذ� 
�إليكولوجية- �عتما�l على �ملنطقة-فى �خلمسني سنة 

 ،Cألنظمة ميا Lفيزيقية، 4 حتوير� Lملاضية تتضمن تغير��

a فقد �أل��ضى  Eملقتحمة ، 4 �لتلو�. لقد �فتر� g4 �ألنو�

�لرطبة على مستو= �لعالم سيكوa ٥٠ ٪ من تلك �لتى كانت 
موجوUl سنة ١٩٠٠. oال 
l aقة هذ� �لرقم لم تتحقق بعد 

بسبب عد� 4جوl بياناL يعتمد عليها (C٢٠٫٣٫١). فلقد حدثت 
تغيير�L ضخمة فى 
نظمة �ملياC. ففى Nسيا مت بنا^ ٧٨ ٪ من 

حجم ��زa4 �لكلى فى �لعقد �ألخير، 4 فى 
مريكا �جلنوبية بنى 
٦٠ ٪ من ��زa4 منذ �لثمانيناL(C٢٠٫٤٫٢). 4 لقد l�3 سحب 

مياC �ألنها� 4 �لبحير�L للر= 
4 �الستخد�� �حلضر= 
4 �لصناعى 
عن ستة 
ضعاk منذ ١٩٠٠(C٧٫٢٫٢).، 4 على نطاq �لكوكب 

يستخد� �النساa ١٠٪ من �ملا^ �ملتا� 4 �ملتجدo ،lال �نه فى 

بعض �ملناطق مثل منطقة �لشرq �أل4سط 4 شما} 
فريقيا 
يستخد� �النساa ١٢٠ ٪ من �ملا^ �ملتجدl 4 �لفرq يتحصل عليه 

من Nبا� �ملا^ �أل�ضى (C٧٫٢٫٣). يعد �ستجال� �ألنو�g �ملقتحمة 
غير �حمللية �آلa سببا �ئيسيا فى �نقر�E �ألنو�g فى نظم �ملا^ 

�لعذ�. 4 من �لثايت 
a 3ياUl صرk �لعناصر �لغذ�ئية يسبب 
تكثيفا تغذ4يا 4 �مكانية مستوياL عالية من �لنيتر�L فى ما^ 

�لشر� 4 كذ� �لتلو� من مصاl� معينة كاملناجم تسبب Nثا�� 
.(C٢٠٫٤)لد�خلية� Cعلى �لبيوتا فى �ألمو� Uمدمر

يبد4 
a �ملناطق �ملستقرU من �ملوئل �لبيئى قد تعانى من 
�لتفتت �لذ= له تأثير�L جوهرية على تنوعها �ألحيائى. قد ينتج 
هذ� �لتفتت عن �خالالL طبيعية ( مثل �حلر�ئق 
4 �لريا�) 
4 عن 

تغير �ستخد�� �أل��ضى 
4 عن فقد �ملوئل �لبيئى ، مثل �خال^ 
 4 ،q4 متهيد �لطر
�لغطا^ �لنباتى �لطبيعى من 
جل �لز��عة 

هى عملياL جتز� 4 تقسم مو�ئل بيئية كانت متصلة فاالجز�^ 

قل  aخر= ستكو
�لكبيرU �ملتبقية ، 4 �ألجز�^ �لقريبة من 
جز�^ 

تأثير� بالتفتت. �ألجز�^ �لصغيرU من �ملوئل �لبيئى ميكن فقط 

١٢٠ 
 
١٠٠ 
 
٨٠ 
 
٦٠ 
 
٤٠ 
 
٢٠ 
 
٠ 

محميا( : مناطق مفتر$ فيها متاسك �لتنو� �الحيائي � بالتالي تؤخذ كمؤشر 
�ستعما; خفيف : نبا( طبيعي لالستخد�3 (مثل �لرعي) في حد�. �لتماسك � �لدعم 

متدهوK : نبا( طبيعي � لكن �لستهالG يفوE �ملوجو. � قرA �لطبيعة على �النتا> 
مستصلح: �KOعا( � مر�عي مز�Kعة بشريا 

 Rلعرقسو� �S مثل �لصنوبر مثال Kمن �الشجا Aنوعية متميز : Aمشجر
حضرX : حد�ئق مبنية � ��Kضي �V( تاثير مبهر � عالي 

محميا�  	ستعما� 
خفيف 

متدهو�  مستصلح  مشجر'  حضر+   $Kنوعية �ستخد�3 �ال

طيو� 
برمائيا� 
�1	حف 
ثدييا� 
نباتا� 

7كثر 
طبيعية 

7كثر 
كثافة 	سنخد	< 	ال�	ضي صناعية 

 

�ملصدK : شولز � بريجز ٢٠٠٤ 

في �ملناطق 
نصف �جلافة 
بشكل كبير 
من جنو] 
�فريقيا، �ملناطق 
�حلضرية توفر 
نقا` ما_ 
للبرمائيا(  صناعية 

متوسط 	لنسبة 	ملتبقية من 	لكثافة 	لسكانية لكل 	ستخد	< لال�	ضي 
مقاKنة بفترA ما قبل �الستيطاe (مؤشر = ١٠٠) ، منذ ٣٠٠ عا3. 

حسب 	ملعلوما� 	ملتبقية	شغا� 	لسكا� 	ملستنتجةمقا�نة مبا كا� منذ 300 عا< شكل ١١٫٣.  تاثير 1ياI' كثافة 	ستعما� 	أل�	ضي 	ملستمر على نسبة 
ميثل �حملوK �لرSسي نسب مئوية لنصيب جنو] �فريقيا حتت �نو�� �الستخد�f� 3تلفة. Sلتعديال( �لبشرية لشكل 

�اللر$ قد تؤ.X �يضا لزيا.A �لسكاe حتت ظر�o �الستعما; �خلفيف (�نظر للبرمائيا().
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 (C18) منذ عا� ١٩٥٠ �شكل  ١٣٫٣.  �النحد�� في ناجت مصايد �السما
�ملستو� �لتر�في للمخلو� هو موقعه من سلسلة �لطعا*. �ملستويا� مرقمة حسب مد� �ملسافة بني ��لو� على �لسلسة من �ملنتجني �الساسيني (مستو� 1) للعشبيا� (مستو� 2) � 

�حليو�نا� �لهجومية (مستو� 3) حتى �ملفترسة � �ملفترسة جد� (مستويا� 4 � 5) . �السما: في �ملستويا� �العلى لها قيمة �قتصا7ية عالية غالبا. �النحد�5 في �ملستو� �لتر�في غالبا نتيجة 
سوD �ستغالA �السما: على �ملستو� �لتر�في �لعالي.

٠ 

٣٫٠ 

٣٫١ 

٣٫٢ 

٣٫٣ 

٣٫٤ 

٣٫٥ 

٣٫٦ 

٠ 

٣٫٠ 

٣٫١ 

٣٫٢ 

٣٫٣ 

٣٫٤ 

٣٫٥ 

٣٫٦ 

٣٫٠ 

٣٫١ 

٣٫٢ 

٣٫٣ 

٣٫٤ 

٣٫٥ 

٣٫٦ 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

 ٢٠٠٠    ١٩٩٠   ١٩٨٠    ١٩٧٠    ١٩٦٠     ١٩٥٠  ٢٠٠٠    ١٩٩٠   ١٩٨٠    ١٩٧٠    ١٩٦٠     ١٩٥٠  ٢٠٠٠    ١٩٩٠   ١٩٨٠    ١٩٧٠    ١٩٦٠     ١٩٥٠
٠ 

مائية  ساحلية  شما; �حمليط �ألطلنطي 

متوسط مستو@ �نتاجية �ملا> متوسط مستو@ �نتاجية �ملا> متوسط مستو@ �نتاجية �ملا> 

(C26)  لنظم �ملستصلحة� Eشكل  ١٢٫٣.  �متد�


ضي  مز��عة �
مناطق فيها 
بنسبة ٣٠٪ على 
القل 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

Gنظمة مز�عة 

خط �الستو�� 
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�! تدعم عشائر صغير�، � �لتى تصبح �كثر تعرضا لألنقر��. 
عال�� على 3لك فإ! �ملوئل �لبيئى على طو( حو�& �ألجز�" 

يتميز مبناB مختلف يحابى �نو�عا مختلفة عن �نو�8 �لدخل(�5 
فى عمق �ملوئل �لبيئى). لذلك فاألجز�" �لصغير� هذF فى 

غير صالح هذF �ألنو�8 �لتى حتتاK �لى �ملوئل �لبيئى �لد�خلى، 
� قد تؤ5P �لى �ندثاN هذF �ألنو�8. فاألنو�8 �ملتخصصة ملو�ئل 
بيئية معينة � تلك ضعيفة �لقد�N على �النتشاN تعانى من 

�لتفتت �كثر من �ألنو�8 غير �ملتخصصة U�3 �لقد�N �جليد� 
على �النتشاN(C٤٫٣١). يؤثر �لتفتت على كل �لبيوماU ، � لكن 
بصفة خاصة على �لغاباU (�نظر شكل ٣-١٥) � على �لنظم 

�لرئيسية للما" �لعذb (�نظر شكل ٣-١٦).
تعد �ألنو�8 �لغاeية �لغريبة سببا Nئيسيا فى �النقر�� ، خاصة 

على �جلزN فى مو�ئل �ملا" �لعذb �لبيئية، � ما�eلت هذF �ألنو�8 
تشكل مشكلة فى مناطق عديد�. يعد �ستجالb نو8 غريب 

�لى موئل �ملا" �لعذb �لبيئية �لسبب �لثانى فى �نقر�� �ألنو�8، 
� على �جلزN كا! �لسبب �لرئيسى لألنقر�� خال( �لعشرين 

سنة �ملاضية، بالتو5e مع تدمير �ملوئل �لبيئى. يزP�P �لوعى 
بأهمية �قف مد �ألنو�8 �لغريبة �ملقتحمة ، � لكن ينقص 

 Uلوقائية �لفعالة . فمعد(  �الستجالبا� U�"تطبيق �الجر�
مستمر فى �! يكو! مرتفعا جد� ، فمثال فى نيوeالند� 

�حدها بلغ ١١ نوعا فى �لسنة منذ �ستيطا! �أل�Nبيو! فى 
.(C٤٫٣٫٢)١٨٤٠

يبقى �الستغال( �جلائر تهديد� خطير� للعديد من �ألنو�8 � 
�لعشائر . من �ألنو�8 �� مجموعاU �ألنو�8 �ألكثر شيوعا فى 

 ،Nألشجا� ،UياNلبحرية � �لالفقا� qستغاللها �جلائر �ألسما�
 qلصيد من �جل �للحم. فأغلب مصايد �ألسما� Uحيو�نا �
tما ممتلئة �� مستغلة �ستغالال جائر� � تأثير�U �حلصاP �جلائر 

مرتبطة بتقنياU صيد مدمر�  للموئل �لبيئى ، كما �نها 

 Nألنها� Uيكولوجية مثل مصباt مرتبطة بنظم Nلقد� Uبذ�
� �أل�Nضى �لرطبة . � حتى �الستجماu �� �لصيد من �جل 

 vألسا� wلعيش فقط �سهما فيما يعر& بظاهر� “ خطو�
�ملتغير�”(Shifting base lines)، � �لتى فيها نحن نعتبر 

�! �ملعيا5N �ليوu مختلف بشكل �NPمى عن ظر�& ما قبل 
�الستغال(.

تتشابه �لعديد من �هتماماU �الستغال( �جلائر للحوu �لدغل 
(حلوu برية تؤخذ من �لغاباU بو�سطة �لسكا! �حملليني من 

�جل �لدخل �� �ملعيشة) بتلك �خلاصة باألسماq، حيث تظل 
مستوياU �الستغال( �ملستد�مة غير مفهومة � حيث يصعب 

تنظيم �ألخذ بكفا"�. � حيث �! �ملد5 �حلقيقى لألستغال( 
غير معر�& ، فمن �لو�ضح �! معدالU �ألخذ هذF عالية جد� 

فى �لغاباU �الستو�ئية. تعتبر جتا�N �لنباتاU � �حليو�ناU �لبرية � 
مشتقاتهما غير موثقة جيد� � لكنها تقدN مبا يقرb من ١٦٠ 

بليو! �PالN �مريكيا فى �لسنة.
 Uحليو�نا� . �Nحلية للغذ�" �� �لتجا� Uتتر��� ما بني �حليو�نا �
 � Uحليو�نا� �Nلزينة � �خلشب . �أل! جتا� Uملتآلفة �لى نباتا�
�لنباتاU �لبرية تعبر �حلد�P �لوطنية ، فا! جهوP تنظيمها 

تتطلب تعا�نا �Pليا حلماية �نو�8 بعينها عن �الستغال( �جلائر 
.(C٤٫٣٫٤)

بز� حتميل �لعناصر �لغذ�ئية – خال( �ألNبعة عقوP �ألخير� 
– كو�حد من �هم �لقو5 �ملو�جهة لتغير �لنظاu �اليكولوجى 

 Fضية ، �لنظم �اليكولوجية للمياNفى �لنظم �اليكولوجية �أل
�لعذبة  � �لنظم �اليكولوجية �لساحلية . حينما يكو! Pخو( 

�لعناصر �لغذ�ئية فى نظم �يكولوجية ميكن �! يكو! �3 
تأثير�U نافعة �� ضا�N ، فا! �لتأثير�U �لنافعة ستظل ��قعيا 

�لى نقطة �لثباU (�لهضبة ) باضافة �لعناصر (فمثال ألضافة 
�5 مدخالU لن تؤ5P �لى eياU�P �خر5 فى غلة �حملصو( ) ، فى 

 Kفلقد كا! �نتا .�Pستستمر فى �لزيا �Nلضا� Uحني �! �لتأثير�
�لسماP �أل�eتى �لتركيبى موجها Nئيسيا فى �لزيا�P �لر�ئعة فى 
�نتاK �لغذ�" خال( �خلمسني سنة �ملاضية(S٧٫٣). ( �نظر شكل 

 U٣-١٧). فيما بني عامى ١٩٨٠ � ١٩٩٠ تضاعفت تسع مر�
�لكمية �الجمالية من �ألU�e �ملتفاعل �� �لنشط بيولوجيا 

� �ملصنو8  بو�سطة �النسا!، � �غلب هذF �لزيا�P تركزU فى 
 uستخد�� �Pياe لنصف �لثانى من �لقر! �لعشرين  متر�فقة مع�

.(C٧٫٣٫٢) ألسمد��
منذ عاu ١٩٨٥ � حتى �آل! مت �ستخد�u �كثر من نصف جميع 

�لسماP �أل�eتى �ملصنع على �أل�N على �ألطال� (R٩٫٢). � ينتج 
�النسا! �آل! من �ألU�e �ملنشط �كثر من كل ما تنتجه �لوسائل 

�لطبيعية مجتمعة (ES.R٩). لقد P�e �ستعما( �لنيتر�جني 
خمسة �ضعا& منذ عاu ١٩٦٠ ، � لكن ما يربو على �( ٥٠ ٪ 

من �لنيتر�جني �ملستخدu قد يفقد فى �لبيئة . � P�e �ستعما( 
�لفسفوN ثالثة �ضعا& منذ عاu ١٩٦٠ مبعد( eيا�P منتظم 

 .١٩٨٠ uفى عا uحتى ١٩٩٠. ثم �ستقر على مستو5 �الستخد�
( �نظر شكل ٣-١٨). �نعكست هذF �لتغير�U على تر�كم 

�لفسفوN فى �لتربة �لذ5 ميكن �! يخدu كمؤشر على �مكانية 
�الثر�" �لتغذ�ية ملا" �لبحير�U �لعذبة � �ملصباU �حلساسة 

للفسفوN. � �لعو�قب �ملمكنة تتضمن �لوفر� �لتغذ�ية لنظم 

٩٠ 
٨٠ 
٧٠ 
٦٠ 
٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 

٠ 

مليو� طن 

مصايد 	السما� 	لبحرية عامليا 

�ملصدN: تقييم �لنظاu �لبيئي لأللفية 
 ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠

١٩٥٠–٢٠٠١ (C18 Fig 18.3) شكل  ١٤٫٣.  تقدير لناجت لصيد 	ألسما� 	لبحرية بني 
 في هذ# �لشكل ناجت �لصيد �ملعلن من �حلكوما� مت تعديله الصال	 �� �خطا� 

محتملة في �لبيانا�.

(continued on page 56)



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٥٤

با�� 

 �مريكا �جلنوبية

 �مريكا �لشمالية

 غابا� غير متفتتة

 غابا� متفتتة
  بشد, نتيجة

 �الستخد�� �لبشر3

 غابا� متفتتة
  بشد, نتيجة

 �سبا9 طبيعية

(C4) بوجينيةشكل  ٣٫١٥.  تقدير�6 تفتت �لغابا6 نتيجة لألسبا� �ألنثر



٥٥ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  فاهية   � �لبيئية  �لنظم 
�ملصد	 :  ��يد ٢٠٠٣ 

 هذ� �لتحليل مت فقط على بيو� �لغابا�
 �ملناطق �لسو(�) مناطق خالية من �لغابا�

 مجا�	, ملنطقة �لتحليل

 �فريقيا

 جنو� شر� �سيا
 �ستر�ليا

 � �حمليط �لها"!

� �سيا شما- غر
 �حمليط �لها"!



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٥٦

�ملا� �لعذ� �اليكولوجية ،  نقص �الكسجني فى �لنظم 
 ��اليكولوجية �لبحرية �لساحلية ،  �نبعاثا% $كسيد �لنيتر

$سهما فى تغيير �ملنا0 �لكوكبى،  تلو. �لهو�� بأكسيد 
�لنيترجني فى �ملناطق �حلضرية.  حد. مثل هذ6 �ملشاكل 

يختلف بشدJ فى �ملناطق �Iتلفة (S٧٫٣). ( �نظر شكل ٣-١٩).
$ثر تغير �ملنا0 فى �لقرT �ملاضى على �لتنوP �الحيائى تأثير�N قابل 

للقياX.$ثر% تغير�% �ملنا0 �ملرصوJW حديثا بخاصة �Uتفاعا% 
�حلر�J �القليمية تأثير�% جوهرية على �لتنوP �الحيائى  �لنظم 

 ، Pيعا% ألنو��اليكولوجية متضمنة �حد�. �لتغيير�% فى تو�
 �ياJW فى  ،Jلهجر�  $حجا] �لعشائر ، توقيت $حد�. �لتكاثر $

معدال% تفجر �آلفة  �ملر\.
لقد عانت �لكثير من �لشعا� �ملرجانية حدثا Uئيسيا  هو 

 �لذa كاT غالبا غير Uجوعى جزئيا حينما �Uتفعت  Tللو� b��
UWجة حر�JU سطح �لبحر �حمللى فى خالb شهر � ٠٫٥ -١٫٠˚ ] 
 kلقد تغير $منا .(R١٣٫١٫٣) JUحر� Uمتوسط $كثر �لشهو oفو

لقد $Uتفع متوسط    ,Tلزما� Tفي �ملكا Uتساقط �ألمطا
 S)لكوكب بـ ٠٫١-٠٫٢ متر� aسطح �لبحر على مستو aمستو
 J6 �لقوUثا$بحلوb نهاية �لقرT قد يصبح تغير �ملنا0  .(٧ – ES
�لد�فعة �ملتسببة لفقد �لتنوP �ألحيائي للتغير�% في خدما% 

�لنظا] �أليكولوجي على مستوa �لكوكب.
     تقد�UW Uسا% حديثة, $ستخد] فيها طريقة غالy �ملنا0/ 
 ٢٠٥٠ bلتغير�% �ملتوقعة في �ملنا0 بحلو� T$ ,ملنطقة� Pلنو�

قد تؤaW |لى |نقر�\ نهائى لـ ١٥-٥٢٪ من �zموعة �لفرعية 
 ,PWضفا ,Uسة ( ثديا%, طيوUملستوطنة �ملد� Pللـ ١١٠٣ نو

�حف, فر�شا%, نباتا% ) (١٫٣. RB). في حني $T موسم �

با قد $�W�W خالb �لثالثني عاما �ألخيرJ, ففي U�لنمو في $
بعض مناطق $فريقيا $aW �جلمع بني تغير�% �ملنا0 �إلقليمية 
�لضغوk �لتى سببها �إلنساT |لى خفض |نتا� محاصيل 

�حلبو� منذ ١٩٧٠, لقد $Uتبطت �لتغير�% في عشائر �ألسما� 
بتذبذبا% �ملنا0 كبيرJ �ملدa, فعلى سبيل �ملثاb, $حد�. �لنينيو 

( El Nino). $ثر% على صيد �ألسما� على طوb سو�حل $مريكا 
 aWلقد $ثر% تذبذبا% �لعقد في �حمليط �لها�جلنوبية, $فريقيا, 

على صيد �ألسما� $ما] �لساحل �لغربي ألمريكا �لشمالية 
 .(RB.١٫٣)

توضح �لسيناUيوها% �ملعدJ بو�سطة مشرP جلنة        
مندبي �حلكوما% �خلاصة بتغير �ملناU� 0تفاعا في متوسط 

UWجة �حلر�JU �لسطحية للكوكب بـ ٢٫٠-٦٫٤ ˚] $على من 
مستويا% ما قبل �لصناعة بحلوb عا] ٢١٠٠, �ياJW في 

معدال% حد. �لفيضانا% �لقحط, �Uتفاعا |ضافيا في 
مستوa �لبحر ٨-٨٨ سنتيمتر ما بني ١٩٩٠  ٢١٠٠. ( $نظر 

شكل ٣-٢٠ ).
 JWلعالم بزيا� oألحيائى على نطا� Pلتنو� Uسيتفاقم ضر     
معدال% تغير �ملنا0 �ياJW �لكميا% �ملطلقة للتغير, على 

(C20) لتدفق لألنها� �لرئيسية� شكل  ٣٫١٦.  �لتفتت 

�ملصدU: تقييم �لنظا] �لبيئي لأللفية 

خط �الستو�� 

تفتت  مجر' �ألنها� 
 تنظيم �لتدفق  

غير مفتتة 
تفتت بسيط 
تفتت كبير 
ال توجد بيانا% 

خط �الستو�� 



٥٧ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

�لنقيض بعض خدما� �لنظا� �أليكولوجى في بعض �ملناطق 
 ��ستتعز" بد�ية بالتغيير�� �ملتوقعة في �ملنا% ( مثل "يا!� �حلر�

�5ألمطا� ), 5بالتالي ستحصل هذ1 �ملناطق على فو�ئد خالصة 
عند �ملستويا� �ملنخفضة من تغير �ملنا%. 5بتغير �ملنا% ليصبح 

Cكثر قسو� ( تطرفا ).
� على خدما� �لنظا� �أليكولوجي �     ستكوF �لتأثير�� �لضا

 Fميز� Gغلب مناطق �لعالم. 5يقترC كثر من �لفو�ئد فيC
�لشو�هد �لعلمية Cنه سيكوF هناN تأثير ضا� جوهرL صافي 

على خدما� �لنظا� �أليكولوجى على �تساU �لعالم �ST ما 
� سطح �لكوكب بأكثر من !�جتني ��تفع متوسط !�جة حر�C

على مقياZ سلسيوC Zعلى من مستويا� ما قبل �لتصنيع 
5C مبعدال� Cكبر من ٠٫٢ ˚� كل عقد (!�جة تأكد متوسطة).من 

�ملتوقع FC يؤثر تغير �ملنا% تأثير� معاكسا �ضافيا على حتديا� 
�لتنمية، متضمنة توفير �ملاe �لنظيف، 5خدما� 
�لطاقة، �5حملافظة على بيئة سليمة، �5حملافظة 

على �لنظم �اليكولوجية 5تنوعها �الحيائى 
5كذ� �لبضائع �5خلدما� �اليكولوجية �ملرتبطة 

 .(R١٣٫١٫٣) به
     من �ملتوقع FC يفاقم تغير �ملنا% �لفقد فى 

�لتنوU �الحيائى F�5 يرفع مخاطر �ندثا� �لعديد 
من �النو�U، خاصة تلك �لتى حتت �خلطر بسبب 

عو�مل مثل �نخفاC oعد�! �لعشائر، �ملو�ئل 
� 5C �ملتشظية، 5مجاال� �ملنا% ��لبيئية �حملصو

�جة تأكيد متوسطة �لى عالية).!) ��حملد5!
 �  من �ملقد� FC تقل �تاحة 5جو!� �ملاe فى كثير 

من �ملناطق �جلافة 5شبة �جلافة ( !�جة تأكيد 
عالية).

�  من �ملقد� FC تزيد مخاطر �لفيضانا� 
�5لقحط (!�جة تأكد عالية ).

�  من �ملقد� FC تقل !�جة �العتما! على 
�لطاقة �ملائية FC5 يقل �نتاs �لكتلة 

�لبيولوجيةفى بعض             �ملناطق (!�جة 
تأكد عالية).

 oالمر�� t5تزيد معدال� حد FC ��  من �ملقد
�ملنقولة بالناقال� مثل �ملاال�يا 5حمى �لدجن 

�5المر�o �ملنقولة باملاe مثل �لكولير� فى 
�لعديد من �ملناطق (!�جة تأكد متوسطة �لى 

�، تهديد�� �عالية)، C5يضا 5فيا� ��تفاU �حلر�
 �نقص �لتغذية فى مناطق CخرL، مع ضر

�جة تأكد عالية).!) x55فيا� �لطقس �ملتطر
�  من �ملقد� FC تقل �النتاجية �لز��عية فى 

 Lملنطقة �الستو�ئية 5حتت �الستو�ئية ال�
�جة تأكد منخفضة !) ���تفاU فى كمية �حلر��
�لى متوسطة) 5مقد� �يضا تأثير�� معاكسة 

.Nعلى صيد �السما
 z(�ملتوقعة) فى �ملنا% خال ���  �لتغير�� �ملقد

�لقرF �حلا!L �5لعشرF5 يبدC 5نها غير مسبوقة 
Cطالقا خالz على �القل �اللف سنة �ملاضية 

 �،5بتضافرها مع تغير �ستخد�� �ال��ضى �5نتشا
�النو�U �لغريبة ، فيبدC 5نها ستحجم (ستحد5) 

 ��� �النو�U على �لهجر� 5كذ� قد�كل من قد
 �Cفى مو�ئل بيئية مجز eعلى �لبقا Uالنو��

.(�(مشظا
     تعد تهديد�� �لوقت �حلالى غالبا متعد!� 5بكثافة Cعظم 

 �من �لتهديد�� �لتا�يخية. فقابلية عشير� �يكولوجية ما للضر

بخطر معني سوx تعتمد على Cحد�t �ملاضى �لتى صاغت 
�لبيوتا �حلالية. فا�S ما كانت �لتهديد�� �حلالية جديد� فانها 

 Uماتيكية على �لعشائر حيث تفقد �النو���سوx تؤثر تأثير�� !
 Lلد�فعة مطابقة للقو� Lلتأقلم . 5حتى لو كانت �لقو� ��قد

zلد�فعة �لسابقة (�ملنا% على سبيل �ملثا�
     كاF !�ئما متغير لد�جة ما) ، فكثافة بعض �لقوL �لد�فعة 

حاليا غير مسبوقة ( مثل معدال� 5حد5! تغير �ملوئل �لبيئ 
). عال5� على Sلك فاF قوL �ليو� �لد�فعة لالندثا� (�النقر�{) 

 oضى، �5المر���غالبا ما تكوF متعد!�- تغير �ستخد�� �ال
 oلتعر� FC جميعها معا. كما tملقتحمة حتد� Uلبا"غة ، �5النو��

لطر�" تهديد �5حد يجعل �لنوC Uكثر قابلية لالصابة بثانى ، 
�5لتعرo لثانى يجعل �لنوC Uكثر قابلية لالصابة بثالث ، 5هكذ� 

��ماتيكية ! �!�5ليك ، فتكوF �لتهديد�� �ملتعد!� للنو��S U �ثا

غير متوقعة على �لتنوU �الحيائى (٤٫٣) (٥٧٫٤).
     لكل قو� !�فعة خصائص على مقاييس �ملكاF �5لزماF �5لتى 

 .Fفاهية�النسا�عندها تؤثر على خدما� �لنظا� �اليكولوجى 5

٢٠٠١ (باملليو� طن) (S7 Fig 7.16)شكل ٣٫١٧.  	جتاها) 	الستخد	# 	لعاملي للسما� 	لنيتر�جيني ١٩٦١-

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

	لعالم 

٢٠٠٢  ٢٠٠٠    ١٩٩٥      ١٩٩٠      ١٩٨٥      ١٩٨٠      ١٩٧٥     ١٩٧٠      ١٩٦٥    ١٩٦١
��با �لشرقية � �الحتا� �لسوفييتي �لسابق ��باستثنا� 

	لد�< 	لنامية 
	لد�< 	لصناعية 

 ����Dبا 	لشرقية � 	الحتا
 	لسوفييتي 	لسابق 

�النخفاo عند نهاية �لثمانينا�  
ناجت عن �الضطر�با� �القتصا!ية  

�ملصاحبة لتفكك �الحتا! �لسوفيتي 

مليو� طن 
٩٠ 
٨٠ 
٧٠ 
٦٠ 
٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 
٠ 

��با �لشرقية � �الحتا� �لسوفييتي �لسابق �ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية ��باستثنا� 

مليو� طن 

	لعالم 

٢٠٠٢  ٢٠٠٠    ١٩٩٥      ١٩٩٠      ١٩٨٥      ١٩٨٠      ١٩٧٥     ١٩٧٠      ١٩٦٥    ١٩٦١ 

	لد�< 	لصناعية 	لد�< 	لنامية 

���Dبا 	لشرقية � 	الحتا� 	لسوفييتي 	لسابق 
٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 
٠ 

(باملليو� طن) (S7 Fig 7.18)شكل ٣٫١٨.   	الستخد	# 	لعاملي للسما� 	لفوسفاتي ١٩٦١-٢٠٠٠ 



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٥٨

فتغير �ملنا� قد يعمل على مقيا� 
�ملكا� ملنطقة ضخمة،��لتغير 

�لسياسى قد يعمل على مقيا� 
�المة &� مقاطعة محلية ��لتغير 

�الجتماعى-�لثقافى يحد( منطيا 
ببط2 على مقيا� 1من بالعقو,، 

بينما �لقو7 �القتصا,ية متيل للحد�( 
بسرعة &كثر. �بسبب �لتباين فى 

�لنظم �اليكولوجية، �فى خدماتها، 
�فى Dفاهية �النسا� فى �لفر�@ 

��لزمن، فقد يكو� هناF عدE تقابل 
&� فجو�J بني مقيا� �لقوH �لد�فعة 
 Jمقيا� تأثير�تها علـــى خدمـــا�
.(SG٧،S٧،٣٫٥) اليكولوجى� Eلنظــا�

     سوY يعتمد مصير �النو�X ��ملو�ئل 
 Eعز D,على مصا HDلبيئية �ملنحد�

�لدفع �لذ�تى �سرعة �ستجاباتهم 
للتدخالJ باال,�HD. فمصا,D �لدفع 

�لذ�تى �لطبيعية تتطابق مع مقاييس 
�لزمن �ملتأصلة فى �لنظم �لطبيعية، 

فمثال �سترجاX عشيرH ما الميكن &� 
 HD�, قت� �& dيسبق متوسط �لتحو

 Xالسترجا� eجليل، �غالبا ما سيجتا�
�لر�سخ hلى عدH &جياd. �على قمة 

 HDهذ� يأتى �لدفع �لذ�تى �لذ7 مصد
�النسا� �لناجت عن مقاييس �لوقت 

�ملتأصلة فى �ملؤسساJ �لبشرية من 
&جل �تخاl �لقر�D ��لتنفيذ. 

فى &غلب �لنظم يؤ,7 (هذ�� 
�ملصد�D�) لدفع �لقصوD �لذ�تى hلى 
�لتأخير لسنو�J، �غالبا لعقو, ، فى 

 Xلتنو� Dنحد�� mبطا2 �عكس �جتاh
�الحيائى �يفترo هذ� �لتحليل &� 
�لقو7 �لد�فعة للتغير ميكن فعال 

�يقافها &� عكس حركتها فى �ملد7 
�لقريب. �حتى �ال� توجد شو�هد 

قليلة على &� &7 من �لقو7 �لد�فعة 
�ملباشرH &� غير مباشرH تتجة �لى 

�البطا2 &� &� &يها متحكم فيها 
جيد� على �ملستو7 �لكبير &� مستو7 

�لعالم. ��الكثر &همية، &ننا لم حتى 
�ال� كل عو�قب �لتغيير�J �لتى حدثت 

.(S١٠،s  ٧،R٥ ،C٤ ) فى �ملاضى
     �� �لفجوH �لزمنية (�لتأخير) بني 

قوH ,�فعة تؤثر على نظاE ما �بني 
عو�قبها على تغير �لتنوX �الحيائى 
ميكن &� تختلف بدDجة كبيرH. ففى 

 oالنقر� yسة جيد� نسبيا�Dحلالة �ملد�
�النو�X، من �ملعر�Y &� فقد �ملوئل 

�لبيئى هو �لقوH �لد�فعة �لتى حتتا} 
لفجوH 1منية طويلة بصفة خاصة 
 Jلغابا� Dطيو Xنو�& Jسا�D, ففى .

�الستو�ئية قدD �لوقت ما بني تشظى 
 Xلنو� oملوئل �لبيئى �حتى �نقر��

ينصف حياH لعقو, �لى مئاJ �لسنني. 

 �طبة) في عا8 ١٨٦٠  بد�ية �لتسعينا;  تخيل للقيمة عا8 ٢٠٥٠ شكل  ٣٫١٩.  تقدير �جمالي �لنيترجني �لتفاعلي �ملرسب من �جلو (مناطق جافة  )R9 Fig 9.2جني لكل كيلومتر مربع في �لسنة ((بامليليجر�8 من �لنيتر
لترسيب جلو� حاليا مسئو� 

عن حولي 12% من لنيتر�جني 
لتفاعلي لدخل لي لنظم لبيئية 

لبحرية � ال$ضية � لساحلية  �
لكن في بعض الماكن ترتفع لنسبة 
(حولي 33 % في لواليا6 ملتحد4 )

ملحوظة: لتوقع كا: مرفقا بالد$سة 
الصلية � ليس مبنيا علي سينا$يوها6 

تقييم أللفية.

�ملصدD: جالو�~ ٢٠٠٤ 

 ١٨٦٠

  ٥      ٢ ٥     ٥ ٠    ١ ٠ ٠    ٢ ٥ ٠   ٥ ٠ ٠   ٧ ٥ ٠  ١ ٠ ٠ ٠   ٢ ٠ ٠ ٠  ٥ ٠ ٠ ٠

�ئل �لتسعينا; G

 ٢٠٥٠
مليجر�E نيتر�جني لكل متر مربع في �لسنة 



٥٩ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

بصفة عامة تقتر� هذ� �لنتائج �� فقد حو�لى نصف �ألنو�� 
قد يحد* خال' فتر& من ١٠٠ �لى ١٠٠٠ سنة.

     لذلك فا� لد: �النسا� �لفرصة ليطبق بشكل فعا' 
عملياA نشطة لتجديد �ملوئل �لبيئى �لشئ �لذ: ميكن �� 
ينفذ بعض �النو�� �لتى بخالF Gلك سيتحدE مساDها فى 

�جتا� �النقر�O .Pعلى �لرغم من Fلك فا� �جر�A�K جتديد �ملوئل 
�لبيئى على �الDجح لن تكو� قاDE& على �نقاF �غلب �النو�� 

�حلساسة،�Oلتى ستصبح مندثر& حا' فقد �ملوئل �لبيئى 
  .(C٤.٥٫٢)

     

شكل  ٠٢٫٣. 	لتغير	( 	لسابقة� 	ملتوقعة في ��جة حر	�� سطح 	أل�� 
�لتغير�� �ملتوقعة في متوسطا� ��جا� �حلر��� �لعاملية خال* �اللف عا� �ملاضية مع توقعا� حتى عا� ٢١٠٠ �عتما�� على عد� سينا�يوها� متفائلة من جهة 

�لسلو7 �لبشر4.
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تقدير DEجاA �حلر�D& مبني على قياساA غير مباشر&   Aقياسا
مباشر&  قيم 

تقديرية 

مد6 تقدير  
 IPCC )سينا�يوها



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٦٠

٤.  مستقبل �لتنو$ �ألحيائي منافع �لنظا� �أليكولوجي حتت 
سينا�يوها+ معقولة؟

صند5  ٤٫١. �طا� لسينا�يوها+ تقييم �أللفية �ال�بعة

 يجب علينا �! تتذكر �نه ال يوجد سينا�يو يتطابق مع �ملستقبل كما 
�سو� سبيل.  &�سيحد0. ال ميثل �, من �لسينا�يوها( �حسن سبيل 
أل! هنا: تو�فيق ( جتميعا( ) من �لسياسا( &�إلجر�3�( �لتطبيقية 

�سو� من �, هذ> �لسينا�يوها( سيمثل  &��لتي تعطى نتائج �حسن 
�ملستقبل خليطا من �ملد�خل &�لعو�قب �ملوصوفة في �لسينا�يوها( 
بنفس �لقد� �ألحد�0 &�ألبتكا��(  �لتي لم يصل Fليها خيالنا &قت 

. (٥S) <كتابتنا هذ

F! ما مييز سينا�يوها( تقييم �أللفية (AM) عن متا�ين �لسينا�يوها( 
�لكوكبية �لسابقة �نها تركز على �ملد�خل �لبديلة إلستد�مة خدما( 

�لنظاT �لبيئي فلقد مت تطوير هذ> �ملد�خل �أل�بعة بنا3 على لقا3�( مع 
قياZ�( �ملنظما( غير �حلكومية, �حلكوما( , &�ألعماW في خمس قا��(, 

&بنا3 على �Z�سا( �لسينا�يو �لسابقة, &كذ� على &ثائق �لسياسا( 
�خلاصة بالر&�بط بني تغير �لنظاT �أليكولوجي &�فاهية �إلنسا!, &كا! 
�ملدخل �ملستخدT في تطوير �لسينا�يو في تقييم �أللفية مزيج من 

خط �ئيسي تنمو, &صفي &متذجة كمية مبنية على فر&a عن تطو� 
. (٦S) !لسكا�منو & ,Zألقتصا�لنمو �مثل  dملباشر�فعة غير �لد�لقو, �

سينا�يو توgيع �ألZ&�� �لعاملى: �ستطلع Fمكانيا( عالم فيه �لسياسا( 

�لكوكبية �ألقتصاZية & �ألجتماعية هي �ملدخل �أل&W لألستد�مة. 
 !��ستدعى علمنا با! �كثر مشاكل �لكوكب ( ضغطا ) يبد& &

لها جذ&� في �لفقر &عدT �لعد�لة, �ستدعى lلك &ضع سياسا( 
منصفة لتحسني �فاهية هؤال3 �لذين في �لد&W �ألفقر بإg�لة حو�جز 
�لتجا�d &�لدعم. عوملت �ملشاكل �لبيئية بطريقة �Z فعل مصممة 

�! حتسني �لرفاهية سيخلق &�قعيا طلبا على  a�بإفتر ,aلغر� �لهذ
 Wيضا تقدما في مجا�حماية �لبيئة &&سائل حتقيقها. &حتقق �ألمم 

�ستنفاl مصايد & sلصو� gنبعاثا( غا��ملشاكل �لبيئية �لكوكبية, مثل 
�ألسما: �لبحرية في �مليا> �لعميقة. Fال �! بعض �ملشاكل �لبيئية 
 Tلنظا�لنتائج بشأ! خدما( �إلقليمية قد تفاقمت. &كانت �حمللية &�

 dلفقير� W&لد�إلنسا! في كثير �أليكولوجي مختلطة &حتسنت �فاهية �
 Tلنظا�من خدما(  Zلكن تدهو� عد& ,( لغنية� W&لد�في بعض & )

�أليكولوجي بحلوW ٠٥٠٢, مما يضع في خط �ألستد�مة طويلة �ملد, 
�خلاصة بتحسني �لرفاهية. 

يختبر سينا�يو نظاT من �لقوd مخرجا( عالم تسيطر فيه نظم 
�حلماية &�حلو�جز &�لسياسا( �ملفعلة في هذ� �لسينا�يو تؤF ,Zلى 

 ,T�لصد�لفقر, &� gحتجا�عالم يحمي فيه �ألغنيا3 حد&Zهم محا&لني 
 zأليكولوجي في مناطق خا�� Tلنظا�لبيئي, &تدهو� خدما( �لتدهو� �&

� في مد� �لسينا�يوها� �ملعقولة �لتى ستطلعتها تقييم 
�أللفية (MA) سيستمر فقد �لتنو% �ألحيائي مبعدال� فائقة 
�أل�تفا% خال4 �خلمسني سنة �لقا1مة. /بقو- �لدفع �لذ�تي في 
�لقو� �لد�فعة غير �ملباشر- /في �لنظم �أليكولوجية لن ميكن 
/قف هذ� �لفقد عن هذE �لفتر- /مع Dلك تؤخذ فر@ لتقليل 

معد4 �لفقد في �لتنو% �ألحيائي /خدما� �لنظاI �أليكولوجي 
 -��1�ملرتبطة به �D /ضع �Kتمع جهو�1 في حماية /جتديد /

�لنظاI �أليكولوجي.
     بيانا� �1جة �لتأكد في �خلالصا� �لتالية فا��1 مشر/طة 

بنسبتها لى مستو� �لثقة V/ عدI �لثقة في توقع معني 
كشفها هذ� �لسينا�يو /�لتغير�� /�لقو� �لد�فعة �ملرتبطة به.

�لسينا�يوها+ �لكوكبية تغير �لنظا� �أليكولوجي
     V/ضحت كل �لسينا�يوها�  �ملوضوعة في مشر/% تقييم 

ستمر�� فقد �لتنو% �ألحيائي مصحوبا بتغير��  )MAأللفية (�
في خدما� �لنظم �أليكولوجية /�نخفاضا في �فاهية نسا] 

في بعض �ملناطق /�Kتمعا�. تتوجه سينا�يوها� �أللفية 
 Iلى عو�قب بد�ئل مستقبل معقولة على خدما� �لنظا

�أليكولوجي /�فاهية �إلنسا] (S٥) ( Vنظر طا� ٤-١ ). /لقد مت 
�ختيا� بد�ئل �ملستقبل هذE الستجالg مد� /�سع من �لسياقا� 

�لتي حتتها �لسعي لتحقيق �لتنمية, /بنفس �لقد� ستطال% 
مد� /�سع من مد�خل �لتنمية. ثم Vستطال% متناقضني 

Vساسني �أل/4 في عالم متز�يد �لعوملة /�لثاني في عالم متز�يد 

�إلقليمية. ففي �أل/4 نحن نركز على �ألسو�o �لكوكبية 
/�لسياسا� /على �ملؤسسا� فوo �لقومية ( متعد1ية �لقومية 

) �لر�عية للتعا/] �لد/لى, بينما في عالم �إلقليمية كانت 
�جلهو1 على �ملؤسسا� �حمللية /�لقومية /�ألسو�o �إلقليمية 

//جه VهتماI محد/1 للمسائل �ملشتركة عامليا.
     Vما ما تعلق باملد�خل, فلقد �كز� �لسينا�يوها� على 

موقف �1 �لفعل ( �لتفاعل ) حيا4 �ملشاكل �لبيئية V/ على 
بد�ئل �ملستقبل �لتي جتتهد في Vتبا% موقف ��1- �ملترقبة 

سابقة �لتفاعل للنظم �أليكولوجية /خدماتها. في مدخل �1 
�لفعل ال يتم �لتعامل مع �ملشاكل �لبيئية �لتي تهد1 �لرفاهية 

�إلنسانية ال بعد ظهو�ها, /بصفة عامة  يعتقد V] �ملعرفة 
 /V لتكنولوجية �ملطلوبة ملو�جهة �لتحديا� �لبيئية ستظهر�/

ميكن يجا1ها طبقا للحاجة.
 I��1- �لنظا     Vما في �ملدخل �ملترقب ( �ملتحفذ ) في 

�أليكولوجي يتركز على هندسة �لنظاI �أليكولوجي V/ �إل��1- 
 ��D أليكولوجي في� Iملتأقلمة لتعظيم حاصل خدما� �لنظا�
 Iثر �ألنشطة �ألنسانية /تعزيز مر/نة �لنظاV لوقت مع تقليل�

�أليكولوجي.
 سيؤ�1 فقد �ملوئل �لبيئي �لناجت عن تغير Vستخد�I �أل��ضى 

– بد�جة تأكد عاليه – لى Vستمر�� Vنخفاu �لتنو% �حمللى 
/�لكوكبي في بعض �ملر�تب �لتصنيفية, بصفة خاصة �لنباتا� 

�لوعائية, /Dلك في جميع �لسينا�يوها�. (١٠٫٢ S) . تر/�v حتو4 
�حملطة �لبيئي فيما بني ١٩٧٠,٢٠٥٠ ما بني ١٣٪ لى ٢٠٪ ( Vنظر 

شكل ٤-١ ) كما قد�E منوIMAGE �D, مؤ1يا لى نقر�ضا� 
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عامي ١٩٧٠ � ٢٠٥٠ � 	نخفا5 تو	�4 	عد	2 	نو	1 	لنباتا/ شكل ٤٫١.  فقد	� 	ملوئل 	لبيئي منتيجة لتغبر 	ستخد	� 	أل�	ضي بني 
  (S10.2 أللفية	طبقا لسينا�يوها/ تقييم ) لو�يدية	

�نقر�, �لنباتا( �لو)يدية سو% يتحقق في �من ما بني �ليو� � عا� ٢٠٥٠ عندما يصل �لتعد�� �لسكاني �لى �لتو��� 
مع �ملوئل �ملنبقي.
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١٥ 
 
 
١٠ 
 
 
٥ 
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�ملصد) :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 تنسيق
 عاملي

 نظا� مستمد
 Fلقو	من  

 مو4	ييك
 	لتأقلم

 حديقة
 	لتكنولوجيا

 خسائر نسبية
 نسبة مئوية من ;)قا� ١٩٧٠

١: خسائر 	ملوئل 	لبيئي ( نسبة مئوية من ;)قا� ١٩٧٠)  
 ٢: خسائر تنو1 حيوO (نسبة مئوية من �جمالي ;)قا� �نو�< �لنباتا( �لو)يدية عا�١٩٧٠) 

 

حد��هم. �هذK �ملشاكل غالبا ما تعبر �حلد�� �متس من هم بد�خلها.

 يستطلع سينا)يو �لفسيفساP �ملتكيفة ( �ملتو�فقة ) �لفو�ئد ��Oاطر 
إل��)V بيئة محلية �Uقليمية مترقبة ( يقظة ) كمدخل ;�S لألستد�مة 

في هذ� �لسينا)يو يؤ�] نقص �لثقة في �ملؤسسا( �لكوكبية مع 
�يا�V فهم ;همية �لرجوعية ��ملر�نة �حمللية Uلى مد�خل تفضل �لتجريب 
��لتحكم �حمللى في V(��U �لنظا� �أليكولوجي. كانت �لنتائج مختلطة 

فبعض �ملناطق ;��)( نظمها �أليكولوجية شكل جيد �لكن dخرين لم 
يفعلو�. ;�( �ملستويا( �لعالية من �ألتصاال( ��ألهتما� Uلى ;� تقا)� 

�ملناطق خبر�تها �;� تتعلم من بعضها �لبعض. �تبد; �لتجا)h �لناجحة 
في �لنمو تد)يجيا بينما مت UهماS �ملشاكل �لكوكبية في �لبد�ية �في 
�لنهاية سيتم �لتعامل معها بإستر�تيجية مرنة مبنية على خبر�( 

ناجحة إل��)V محليه متكيفة. Uال ;� بعض �لنظم ستعاني من تدهو) 
.Pطويل �لبقا

يستطلع سينا)يو �حلديقة �لتكنولوجية �لقد)V �لكاملة لد�) 
للتكنولوجي في توفير ;� حتسني Uمد�� خدما( �لنظا� �أليكولوجي. 

في ;ستخد�� �لتكنولوجيا ��لتركيز على خدما( �لنظا� �أليكولوجي 
ستكو� مدفوعة بنظا� حقوo �مللكية �تقييم خلدما( �لنظا� 

�أليكولوجي �سيدفع �لناp فى هذ� �لسينا)يو�لنظم �أليكولوجية Uلى 
;خر مد�ها ألنتاs ;مثل كمية من خدما( �لنظا� �أليكولوجي، لإلنسا� 

بأستخد�� �لتكنولوجيا. غالبا ستكو� �لتكنولوجيا( �ملستخدمة 
;كثر مر�نة من �لهندسة �لبيئية �حلالية, �ستسمح مبقابلة Uحتياجا( 

متعد�V من نفس �لنظا� �أليكولوجي سيكو� Uمد�� خدما( �لنظا� 
�أليكولوجي في هذ� �لسينا)يو عالى على نطاo �لعالم, �لكن �ملر�نة 

منخفضة بسبب �ألعتما� �لشديد على طاقم ضيق من �ملد�خل �ملثلى. 
في بعض �حلاال(, تؤ�] �ملشاكل غير �ملتوقعة �لناجتة عن �لتكنولوجي 

;� تآكل �ملر�نة �أليكولوجية Uلى خدما( نظا� بيئي سهلة �لضر), 
��لتى قد تنها).

هذ� باإلضافة Uلى ;� �لنجا} في �يا�U Vنتاs خدما( �لنظا� �أليكولوجي 
غالبا ما يقلل قد)V �لنظم �أليكولوجية على �عم نفسها مؤ�يا 
 Kلى ;نقطا< مفاجئ في بعض خدما( �لنظا� �أليكولوجي. �هذU

�ألنقطاعا( ��ألنهيا)�( ;حيانا يكو� لها عو�قب خطيرV على )فاهية 
�إلنسا�.

على مستو� �لكوكب حتى تصل �عد�� 
�لعشائر !لى �لتو��� مع �ملوئل �لبيئي �ملتبقى, 
يوضح �لتحليل �لذ0 �ستخد- عالقا( منطق 

�ألنو�= جيد; �ألستقر�9 ( �ملترسخة ) �� عد� 
�ألنو�= �ملفقو�; عند �لتو��� ( �� عد� �ألنو�= 
�لتى ميكن �� يدعمها �ملوئل �لبيئي �ملتبقى 

بحلوK ٢٠٥٠ ) يبدI تقريبا ١٠-١٥٪ من �لعد� 
�ملوجو� في ١٩٧٠ ( �9جة تأكد منخفضة ), 

IسوV حتدT �يا�; !ضافيــــة في معدK �ألندثا9 
( �ألنقر�] ) بعو�مل �خر� مثل �حلصا� �جلائر, 

�Iألنو�= �ملقتحمة, �IلتلوI ,Tتغير �ملنا[.
     فلقد جنح �لسينا9يوها( �لذ�� يتخذ� 

مد�خل ترقيبية ( يقظة ) للبيئة ( �حلديثة 
�Iلتكنولوجية �Iلفسيفساb �ملتكيفة ) في 

خفص �كثر للفقد في �لتنو= �ألحيائي �أل9ضى 
eIلك في �ملستقبل �لقريب بشكل �فضل من 

�لسينا9يوهني �آلخرين �لتى تتخذ مدخل �9 
 ��لفعل بالنسبة للقضايا �لبيئية ١٠٫٢) I (Sكا

�على فقد في �لتنو= �ألحيائي في �لسينا9يو 
�لذ0 يركز على �ألمن من خالK �حلد�I ( نظا- من 

�لقو; ). Iمن �ملهم �� نالحظ �� كل �ألندثا�9( 
.٢٠٥٠ Kبحلو Tملتوقعة لن حتد�

 (MA) تتوقع سينا9يوها( تقييم �أللفية     
ضيا= �ملوئل �لبيئي Iعشائر �لنباتا( �لوعائية 

بأعلى معدK في �لغابا( �لد�فئة �oتلطة, 
�لسفانا, �لدغال� �ملنخفضة, �لغابا( 

�ألستو�ئية �Iلز�9عا( �خلبية �ألستو�ئية ( 
�9جة تأكد  عاليه ) (١٠٫٢ S) . في عد� قليل 

من �لبيوما( ستفوs �لتغير�( �ملتوقعة بعد 
١٩٩٠ كل ما �9يناu من تغير�( في �لنصف 
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قر� �ملاضى في �ملناطق �لتى ستفقد �ألنو�
 بأقل معد� 
متضمنة تلك �لتى بها )قل تأثير لإلنسا� "كذ� �ملناطق �لتى 

حد6 بها فعال تغير )ستخد�2 �أل1�ضي في �ألساسى "متت 
تدخالD �إلنسا� مثل منطقة ١٠٫٢ Paleactic (s) . ( )نظــر 

)شـــكا� ٤-٢, ٤-٣ ). ستفقد منطقة )فريقيا �ألستو�ئية 
)غلب )نو�
 �لنباتاD �لوعائية )ساسا بسبب �لزياOQ �لسريعه 

 W�لغذ� XنتاY من Qلفر�لقوية في نصيب � OQلزيا�" �في �لسكا
في �ملنطقة "�لذ[ )غلبه يعتمد على �لتوسع في �ملساحة 

 
�ملز1"عة "ستكو� �ملنطقة �ألند"ماليزية �لتالية في فقد �لتنو
�ألحيائي. تشير �ألجتاهاD �لقدمية "�ملتوقعة لتغير�D �ملوئل 
�لبيئي Yلى )� �لبيوماD �لتى كانت من قبل �لتغير �ألكبر ( 

غاباD �لبحر �ملتوسط في �ألf1 �لعشبية �ملعتدلة ستظهر 
)على )سترجاعاD ( )سترQ�Q ) خال� �خلمسني سنة �لقاQمة, في 

 D�لتى كانت تغير� Dلبيوما� �حني )
متوسطة في �ملاضى سوn تعانى 
)على معدالD تغير في �ملستقبل 
�لقريب ( )نظر شكل ٤-٤ ) ")خير� 
فإ� بيوماD خطوp �لغرf �لعليا 

"�لتى لم تتحو� للز1�عة في �ملاضى 
ستستمر بد"� تغير نسبيا.

     )1تبط تغير�D )ستخد�2 �أل1�ضى 
�ملسببة لفقد �ملوئل �لبيئي )ساسا 
بالتوسع في �لز1�عة "ثانيا بالتوسع 
 . (S ٩٫٨) لتحتية�لبنية �" �في �ملد

"هذ� �لتوسع ناجت عن �لنمو �لسكانى 
 .yألستهال� pتغير )منا" ]Qألقتصا�"

 �فبحلو� ٢٠٥٠ سيصل عدQ سكا
�لكوكب ( 1Qجة تأكد متوسطة Yلى 

عالية ) Yلى ٨١-٩٫٦ بليو� نسمة, تبعا 
للسينا1يو "في نفس �لوقت تضاعف 

 (GDP) إلجمالى�حمللى �لناجت �من  Qلفر�
بـ ١٫٩-٤٫٤      , تبعا للسينا1يو ( 

1Qجة تأكد منخفضة Yلى متوسطة 
 OWكفا OQلطلب بزيا�سيغطى  (

Yستخد�2 �ملو�Q1. سيحد6 �لتوسع 
في �ألf1 �لز1�عية )ساسا في �لد"� 

�لنامية "�ملناطق �جلافة, في حني �لد"� 
�لصناعية ستقل �ملساحة �لز1�عية ( 
)نظر شكل ٤-٥ ) "�لنمط �ملعاكس 

سيحد6 في شكل غطاW غاباتي, 
مع YعاOQ  كسب بعض �لغاباD في 

�لــد"� �لصناعية "لكن بفقد ٪٣٠  
من �لغاباD في �لعالم �لنامي في 

 ]Qلى ٢٠٥٠, مما يؤY من ١٩٧٠ Oلفتر�
Yلى فقد صافي في �لغاباD على نطا� 

 Dلسينا1يوها� ��لكوكب "ستكو
�ملترقبة �ملدخل للبيئة ( �حلديقة 

�لتكنولوجية "�لفسيفساW �ملتأقلمة 
) )كثر �لسينا1يوهاD محافظة على 

�أل1�ضى بسبب �ألنتاX �لز1�عى متز�يد 
�لكفاOW, "�ألستهالy �ألقل للحو2, "معدالD �ياOQ سكا� )قل. 

ستكو� �أل1�ضى �لرطبة �ملوجوOQ, "�ملنافع �لتي توفرها ( مثل 
تنقية �مليا� ) حتت خطر متز�يد في بعض �ملناطق بسبب نقص 

ماW �جلريا� �لسطحى )" تكثيف )ستغال� �أل1�ضى.
 Dلسينا1يوها�ستها عن �1Q فعة مت�Q ]بالنسبة لثال6 قو     

في �لنظم �أل1ضية من �ملتوقع )� يكو� تغير )ستخد�2 
�أل1�ضى )كثر �لقو[ �لد�فعة تسيد� في فقد �لتنو
 �ألحيائي, 

يتكو� تغير�D �ملنا� "ترسيب �لنيتر"جني. "لكن هناy فر"� 
فى �لبيوماD ( 1Qجة تأكد متوسطة ) (١٠٫٢ S). فمثال 

 
سيكو� تغير �ملنا� �لقوO �لد�فعة �ملستبدO في فقد �لتنو
�ألحيائي في �لتند1�, "�لغاباD �لقطبية, "�لغاباD �لصنبو1ية 
 Oلنيتر"جني قو�سبب  ��لباOQ1, "�لسفانا, "�لصحا1[. "سيكو
Q�فعة هامة في �لغاباD �لد�فئة ��تلطة "�لغاباD �ملعتدلة 
 �متساقطة �أل"1��. فهذ� �لنظاما� �أليكولوجيا� حساسا

لترسيب �لنيتر"جني "تشمل مناطق كثيفة �لسكا�, بإعتبا1 
هذ� �لثال6 قو[ �لد�فعة مجتمعة, فإ� �لفقد �إلجمالى في 

تنو
 �لنباتاD �لوعائية من ١٩٧٠ Yلى ٢٠٥٠ سيتر�"� ما بني ١٣٪ 
Yلى ١٩٪, تبعا للسينا1يو ( 1Qجة تأكد منخفضة ). "لن ميكن 

لتغير �ستعما; �ال��ضي للبيوما" �8تلفة في سينا�يو �لنظا2 من شكل  ٢٫٤.  �خلسائر �لنسبية النو�$ �لنباتا" �لساقية بني ١٩٧٠  ٢٠٥٠ كنتيجة 
 (S10.2) Dلقو�

سو3 تنقر1 �نو�/ بني �آل� * عا( ٢٠٥٠ عندما يصل تعد���لسكا� �لى تو��� مع �ملوئل �ملتبقي. الحظ �يضا �� �لبيوما� في هذ� 
�لشكل  ماخو9I عن مو�يل �مياG (�نظر شكل ٤٫٣) * تختلف قليال عن  �لبيوما� �ملذكو:9 في �ماكن �خر6 من هذ� �لتقرير.

�ملصد1: تقييم �لنظا2 �لبيئي لأللفية 

 

  �فر �ستو�ئي

  نيو �ستو�ئي

  با; ��كتيكي

Fماال �ند

 �ستر�ليزF / محيطي

  نيا�كيتكي

 نسبة من �جمالي عدM �النو�$ عا2 ١٩٧٠
٣٥-           ٣٠-              ٢٥-             ٢٠-            ١٥-              ١٠-              ٥-                 ٠ ٪ 

٣٥-           ٣٠-              ٢٥-             ٢٠-            ١٥-              ١٠-              ٥-                 ٠ ٪ 
 غابا" �Mفئة مختلطة
 غابا" معتدلة كثيفة

 سافانا
 شجير�"

 مشجر�" �ستو�ئية
 غابا" معتدلة مختلطة

 غابا" �ستو�ئية
Dتوند�� مشجر 

 حشائش مد�جة
DM�غابا" صنوبرية با 

Zصحر� 
 توند��

 غابا" شمالية

٢٠٥٠   ٢٠٢٠ 

بالبيو� �أل:ضي 

بالنطا	 

 f1ال� Wغطا Dلبيوما Xميا�2 تعريف �باستخد
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ملصد�: �ميا� تغطية ال�
 خريطة ٢٠٠٤ 

خط �الستو�� 

حشائش / مرعي 
 �شجير
سافانا 
صحر' ساخنة 

خط �الستو�� 

حشائش كثيفة + *�عا� 
ثلج 

غابا� صنوبريةبا�34 
غابا� شمالية 
توند� مشجر3 
 توند�

غابا� ستوئية 
ستوئية  �تشجير
غابا� معتدلة مختلطة 
غابا� كثيفة معتدلة 
غابا� مختلطة 4فئة 

(S٦) ال�ضي لعا� ٢٠٠٠	 �شكل  ٤٫٣.   	ميا$ خريطة 	لغطا

لدفعة لهامة آلخرD مثل ألستغال@ جلائر  Dلقوتقييم تأثير 
ألحيائي  Jلتنوملقتحمة تقييما كامال, يتصو� �K فقد  Jألنو+

.Nلتقدير �عالأل�ضى قد يكوK �كبر من 
لعالم من  4�     من ملتوقع �K حتدU تغيير� شائعة في مو

أليكولوجي  Yلنظاملا' لعذ^ +بالتالى في [عد4ها خلدما� 
(٩٫٤٫٥ S). ( �نظر شكل ٤-٦ ) ففي سينا�يوها� مدخل �4 

لعاملى ),  �لفعل للبيئـــة ( عالم من لقو3 +تو*يع أل4+
ستحدU *يا34 هائلة في سحب ملا' في لد+@ لنامية +لتي 

يتنبأ بأنها ستؤD4 [لى *يا34 في تصرفا� ما' لصرj غير 
ملعامل, مسببا �نخفاضا في جو34 ملا' لعذ^. سيؤD4 تغير 

لنهر تبعا للمنطقة.  Kفع +خفض جريا�لى كل من ] nملنا
لضخمة لسحب ملا' +�نخفا
 جو34  �فاجلمع بني لزيا4

 D4ملناطق سيؤلسطحى في بعض  KجلرياملياN +نقص ما' 
[لى تكثيف ضغط ملا' على مساحا� كبير3 في إلجمالى 

ملا'  4�من ملتوقع حد+U تدهو� في خلدما� ملقدمة من مو
لعذ^ ( مثل ملوئل لبيئي ملائي, +[نتا� ألسماx, +توفير ما' 

ملنزلى +لصناعة +لز�عة ) حتت سينا�يوهى مدخل  Yألستخد
لفعل للبيئة, هذ مع تدهو� �قل بكثير حتت لسينا�يوهني  4�

آلخرين ( 4�جة تأكد متوسطة ).
     بسبب لتأثير ملشترx لتغير ملناn +سحب ملا' يتوقع حتت 
 
ألسماx من بعض �حو 4كل لسينا�يوها� فقد في �عد

ألنها�, +لنفس لسبب في جميع لسينا�يوها� ستقل [تاحة 
ألنها� ملتمذجة, +|لك كما توقعها  
ملا' مبقد� ٣٠٪ في �حو

منو|� لـ (Water GAP (١٠٫٣ S. بنا' على لفهم لعلمى – 
ألسماx – تصرفا� ملا',  Jملستقر +غير لكامل للعالقا� �نو
فإK نقص تصرفا� ملياN ستؤD4 [لى فقد نهائي يصل [لى ٦٥٪ 
ألنها� (  Nهذ 
ألسماx من �حو J( بحلو@ سنة ٢١٠٠ ) ألنو

4�جة تأكد منخفضة ).
     يعتبر تغيير ملناn بدال من سحب ملا' لقو3 لدفعة 

ألنها� +يصل لفقد  
لرئيسية لفقد ألنوJ من �غلب �حو
بسبب تغيير ملناn فقط [لى ٦٥٪ بحلو@ عاY ٢١٠٠. +تتركز 

لسمك بها في لد+@  Jألنها� لتى ستفقد �غلب �نو
حلاجا� ألقلمة  K� لفقير3, حيثألستوئية +حتت ألستوئية 

 (S ١٠٫٣ ) تمع�إلنساK تبد+ غالبا فو� طاقا� حلكومة +
حلر�3, +*يا34  Jتفا��+ �فسيوجه لعديد من ألنها� +لبحير

لتغذية, +*يا34 لتحميض, +*يا34 ألقتحاما� باألنوJ غير حمللية 
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مما يؤ�� �لى فقد �لتنو� �ألحيائي �ملستوطن.
 �     ال توجد طر* حلسا) 'عد�� �ألنو�� �ملفقو�# بسبب هذ

�لقو�, 9لكن �خلبر# �حلديثة توضح 'نها تسبب فقد� 'كبر من 
تلك �لناجتة عن تغير �ملنا< 9'نسحا> �ملا;.

 ,CيوهاDكغذ�; في جميع �لسينا Gيز��� �لطلب على �ألسما     
9ستكوO �لنتيجة Mيا�# مخاطر �نهياD Dئيسي طويل �لبقا; 

ملصايد �ألسماG �لبحرية ( �Dجة تأكد منخفضة �لى متوسطة 

 Dمن مصد Gيا�# �لطلب على �ألسماM9 (
مهما �ملا; �لعذ) �9لبحر, 9'يضا �لز�Dعة �ملائية 
بسبب Mيا�# �ألعد�� �لبشرية, 9منو �لدخل, M9يا�# 

.(S ٩٫٤٫٢) Gفضلية �ألسما'
     Mيا�# �لطلب تزيد �لضغط على �ملصايد 

�لبحرية �9لتي معظمها جتاCM9 �حملصو> 
 Dتؤ�� �لى 'نهيا O' 9متكن bألقصى �ملستد��

 dفع �نتاD طويل �ملد� في حياتهم, 9لقد
�ألسماG باملز��D �ملائية من خطر 'نهياD �ملصايد 

 Gلك بسبب 'عتما�ها على �ألسماf9 لبحرية�
�لبحرية كعلف.

     9مع fلك فإO تنو� �لكتلة �لبحرية �حلية 
حساi للتغير في سياسة �ملنطقة, 9تؤ�� 

سيناDيوهاC �لسياساC �لتى تركز على 
�حملافظة على 'M 9يا�# قيمة �ملصايد �لسمكية 

�لى خفض تنو� �لكتلة �حليــة ( '� تصبح 
مجموعاC 9ظيفية 'كثر 9فر# من �ألخر� ), في 

حني 'O �لسيناDيوهاC �لسياسية �لتى على 
�حملافظة على �لنظاb �أليكولوجي مستجيبا 

مع Mيا�# تنو� �لكتلة �حلية ( تصبح �لكتلة �حلية 
موMعة بالتسا�9 'كثر بني �nموعاC �لوظيفية 
�pتلفة ). فإعا�# بنا; سالالC بعينها  ال يعنى 
Mيا�# تنو� �لكتلة �حلية مثلما يحدq في حالى 
�لسياسة �لتى تركز على �لنظاb �أليكولوجي.

:Oفاهية �إلنساD9 أليكولوجي� Dلتدهو�
 Dسيؤ�� فقد �لتنو� �ألحيائي �لى تدهو     

خدماC �لنظاb �أليكولوجي, �Dفعا على 
 Cلتأثير�� C�f – أليكولوجية� Cجح �ملفاجآDأل�

�لسلبية على Dفاهية �إلنساO. �ألمثلة على 
 dDأليكولوجية تتضمن تغيير �ملنا< خا� Cملفاجآ�

 ,Gمصايد �ألسما Dلسيطر#, �9لتصحر, �نهيا�
�9لفيضاناC, �9ألنهياD �ألDضى, 9حر�ئق �لبرية, 
 .(S ١١٫١٫٢, S ١١٫٧) yيا�# �لتغذية, �9ألمر�M9
 Oالجتماعية حساسا� Cيعتبر �ألمن �9لعالقا
لإلنخفاy من خدماC �لنظاb �أليكولوجي. 

فالنقص في منافع �إلعد�� مثل �لغذ�; �9ملا; 
 Cبالعالقا Dلضا� b�9ضح كسبب مقنع للصد�

�الجتماعية. 
 Cلعالقا� Dتضا O' 9لكن ميكن 'يضا    

 bلنظا� Cالجتماعية بتخفيض خدما�
�أليكولوجي �لثقافية, مثل فقد نو� 'يقوني 
'9 تغيير تنسيق طبيعى مقيم تقيما عاليا. 

�O �حتماالC �ملفاجآC, 9 �ستعد��  �nتمع, 
9مر9نة �لنظاb �أليكولوجي تتفاعل جميعها 
 Oفاهية �إلنساD ( حساسية ) لتحديد قابلية
لضرD باملفاجآC �ألخر� في '� سيناDيو. فحساسية �لرفاهية 
�إلنسانية للمفاجآC �أليكولوجية �9الجتماعية �ملعاكسة ( 

 CيوهاDتختلف فيما بني �لسينا Cللمفاجآ Dلسيئة ) 9'� صو�
(S١١٫٧), 9لكنها �ألعلى في نظاb من �لقو# مع �لتذكير على 

�ألمن من خال> �حلد�9 حيث �nتمع غير مترقب للبيئة.
     تظهر �لسيناDيوهاC �لتى حتجم �لتصحر حفا� 'على 

 Cلة �لغابا�M� ملنظمة. فيمكن تخفيض� Cنسبيا على �خلدما
�الستو�ئية مبزيج من خفض �ستهالG �ألخشا) �الستو�ئية 

في �لشما> بتنمياC تكنولوجية تعطى بد�ئل, 9تقليل معد> 

 (C4, S10 مشتق من) أل�ضية� �شكل ٤٫٤.  �لتحو! في �لبيوما
�تلفة قبل 	لثر 	لقو� للتدخل 	لبشر�، � لكن من 	ملمكن حتديد 	 �من 	لصعب 	لتحديد بدقة 	متد	! 	لبيوما

	ملساحة 	ملمكنة 	لوجو! لببيوما� بنا5 على حالة 	لتربة � 	ملنا0. هذ	 	لشكل يبني كم من هذ	 	لوجو! 	لفتر	ضي 
مقدD حتوله بني عاB 1950 (!قة متوسطة) � كم بني 1950 � 1990 (!قة متوسطة) � كم سو9 يتحو8 حتت 

سيناDيوها� 	أللفية 	الDبعة (!قة بسيطة) بني 1990 � 2050. 	ملنجر�9 غير مشمو8 هنا الF 	ملساحة كانت 	قل 
من 	F حتسب بدقة معظم 	لتحو8 هنا هو للنظم � 	لبيوما� 	ملزD�عة.

�لغابا� �الستو�ئية  شبه 
  3���الستو�ئية �جلافة عريضة �أل
�لسافانا  �ملستنقعا� �ملغمو�; 

 �سافانا / حشائش  شجير�
 �ستو�ئية  شبه �ستو�ئية 
�لغابا� �الستو�ئية  شبه 

 �الستو�ئية �لصنوبرية 

 غابا� �لبحر �ملتوسط  �لغابا� �ملنخفضة
 حشائش شجير�� جبلية  سافانا معتدلة

 تند��
 �لغابا� �لشمالية

N�صحا 
 حشائش شجير�� جبلية

غابا� �ستو�ئية  شبه  
 3���ستو�ئية �طبة عريضة �أل

 �لغابا� �لصنوبرية �ملعتدلة

�ملصدD: تقييم �لنظاb �لبيئي لأللفية 

 حتو! �لبيوما� �الصلية

غابا� متنوعة  معتدلة 
 3�� عريضة �أل

 نسبة من �ملساحة �ملتحولة

 خساND متوقعة
٢٠٥٠ Bعا 

NDخسا 
١٩٥٠ Bعا 

خساND بني 
 ١٩٥٠ � ١٩٩٠

-١٠٠   ٩٠   ٨٠    ٧٠    ٦٠    ٥٠   ٤٠    ٣٠    ٢٠    ١٠     ٠      ١٠ ٪     

 �طبقا لألDبعة سيناDيوها� لاللفية. تقدير	� عاB ٢٠٥٠، متوسط قيمة 	لتقدير حتت 	لسناDيوها
	الDبعة مبني � معه بياF للخطأ (	خلط 	ألسو!) ميثل نطاY 	لقيم من 	لسناDيوها� 	الDبعة. 
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(S9 Fig 9.15) أللفية	لصناعية حتت سنا�يوها� 	لنامية � 	ملناطق 	عي في 	ملر	' � �	ملز	لغابا� � 	شكل ٤٫٥.  


ملصد� :  
لتقييم 
لبيئي لاللفية 

 تنسيق عاملي

 نظا� مستمد من 
لقو�
 مو&
ييك 
لتأقلم
 حديقة 
لتكنولوجيا

 سينا�يوها� 	أللفية

٢٠٥٠   ٢٠٤٠    ٢٠٣٠   ٢٠٢٠    ٢٠١٠   ٢٠٠٠   ١٩٩٠    ١٩٨٠   ١٩٧٠ ٢٠٥٠   ٢٠٤٠    ٢٠٣٠   ٢٠٢٠    ٢٠١٠   ٢٠٠٠   ١٩٩٠    ١٩٨٠   ١٩٧٠
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 مناطق
 صناعية

 مناطق
 نامية

 مناطق
 صناعية

 مناطق
 نامية

 مليو� كيلومتر مربع غابا� مليو� كيلومتر مربع مر	عي � 	�	ضي مز��عة

�لنمو �لسكاني في �جلنو� ( �حلديقة �لتكنولوجية ) �� من 
خال' حماية �كبر للنظم �أليكولوجية �حمللية ( �لفسيفسا� 

�ملتكيفة ). �على �لنقيض في �لسينا1يوها/ غير �ملترقبة 
للبيئة, فإ? تركيبا من قو= �لسو>, بحس �لتقييم, ��لتغذيا/ 
�لر�جعة تؤF =Gلى �EFلة �لغابا/ بشكل جوهر= ليس فقط في 

�ملناطق �الستو�ئية �لكن �يضا �ملساحا/ �لكبيرK �ملتطوعة في 
سيبيريا ( نظاS من �لقوK �توEيع �أل1��G �لعاملى ). �تتد�خل �EFلة 

�لغابا/ مع �ملناT في جميع �لسينا1يوها/, مسببة ليس فقط 
فيضانا/ �كثر �ثنا� �لعو�صف �Fمنا تسبب �يضا مزيد من �حلر�ئق 

 Kخا1\ �لسيطر Tمخاطر تغيير �ملنا Kثنا� �لقحط, �1فعة بشد�
.(S١١)

متتص �لنظم �اليكولوجية �أل1ضية حاليا ثاني �كسيد �لكربو? 
مبعد' حو�لي ١-٢ جيجاتو? من �لكربو? سنويا ( 1Gجة تأكد 
متوسطة) �بذلك تسهم في تنظيم �ملناT �لكن مستقبل 

هذo �خلدمة غير موثو> منه (S٩٫٥) . �يتوقع �? تقلل ��Eلة 
�لغابا/  �rز�? �لكربو? �قو= ما ميكن في عالم �لعوملة حيث 
�لتركيز على �ألمن من خال' �حلد�G ( نظاS من �لقوK) (1Gجة 

تأكد متوسطة).فإطال> �لكربو? �� �متصاصه بالنظم 
�اليكولوجية يؤثر على محتو=  v �٢ ، v ?٤ في �لغالt �جلو= 

على مستو= �لكوكب �بالتالي �ملناT �لكوكبي . �يعتبر حاليا 
�لغالt �جلو= مخزنا للكربو? حيث ميتص حو�لي ٢٠ ٪ من 

Fنبعاثا/ �لوقوG �ألحفو1= . �يبد� �? مستقبل هذo �خلدمة  
سيتأثر بشدK بالتغير في �ستخد�S �ال�1ضى. باإلضافة �لى 
توقع �? �لتركيز�/ �ألعلى من v �٢ سترفع صافى �النتاجية 

�لكن هذ� لن يؤG= بالضر�K1 �لى EياKG مخز�? �لكربو? فالفهم 
�حملد�G لعمليا/ تنفس �لتربة ��ستجاباتهم للعمليا/ �لز�1عية 

�ملتغيرK، يخلق حالة عدS يقني بالنسبة ملستقبل هذ� �rز�?. 
 K11جة �حلر�G فى KGياE (MA) تتوقع سينا1يوها/ تقييم �أللفية

 ، S°لكوكبية ما بني سنة ٢٠٠٠ �سنة ٢٠٥٠ بحو�لى ١٫٠ - ١٫٥�
�بني سنتي ٢٠٠٠ � ٢١٠٠ بحو�لى ٢٫٠ - ٣٫٥ °S تبعا للسينا1يو 

( 1Gجة تأكد منخفضة �لى متوسطة ). عال�K على �لك �طبقا 
لسينا1يوها/ �ملناT فى تقييم �أللفية سيكو? هناE vياKG فى 

تساقط �ألمطا1 على �غلب مساحة �ال�1 على �لكوكب ( 
1Gجة تأكد منخفضة �لى متوسطة ). Fال �? بعض �ملناطق 

�جلافة ( مثل شما' �فريقيا ��لشر> �أل�سط ) قد تصبح �كثر 
 Tتبد' تغير�/ �ملنا tسو� .( 1جة تأكد منخفضةG ) جفافا�

خدما/ �لنظاS �اليكولوجي مباشرK، مثا' �لك Fحد�� تغيير 
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(S9) شكل  ٦٫٤. �لتغير�* تو�فر �ملا% سنويا حتت سينا�يو �لتنسيق �لعاملي عا� ٢١٠٠
�لتد�يج من �ما�� �لى �حمر يبني �ملناطق �ملتجهة للجفا�.

خط �الستو�� 

�لتغير في تو�فر �ملا� 
نسبة مئوية 

 ٪٥٠- فأقل  
٢٥-  �لى -٥٠٪ 
٢٥-  �لى -٥٪ 
٥- �لى +٥٪ 
+٥ �لى +٢٥٪ 
+٢٥ �لى +٥٠٪ 
  ٪٥٠ فأعلى  

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

خط �الستو�� 

فى �النتاجية %فى مناطق )��عة �لنباتا' �ملنز�عة %�لغطا" 
�لنباتي غير �ملنز�A. %هى <يضا ستؤثر بشكل غير مباشر على 

خدما' �لنظا� �اليكولوجي بعديد من �لطرE، مثل �فع 
مستوR سطح �لبحر، �لذN سيهدL �ملاجنر%J %�لغطا" �لنباتي 

�لذN يحمى خطوU �لساحل.
مد�كني لعد� �لتأكد فى حساسية �ملناW %بالتناغم   

مع �`لس �لد%لىللحكوما' لتغير �ملناW (IPCC) ستؤRL �لى 
مجاe <%سع من )ياcL �حلر��c <كثر من ٢٫٠ - ٣٫٥ °� %بالرغم من 

kلك فاi �حلدين �ألLنى %�ألعلى لهذ� �`اe �أل%سع سوJ ينتقال 
ألسفل مقا�نة با`اe فى سينا�يوها' IPCC تقرير خاl عن 

سينا�يوها' �النبعاn ( ١٫٥ - ٥٫٥ °�) %سيكوi هذ� نتيجة 
حلقيقة �i سينا�يو �حلديقة �لتكنولوجية يتضمن سياسا' 

مناW (في حني <i سينا�يوها' �لـ IPCC لم تغطى سياسا' 
� �لعاملي % نظا� �%Lأل�يوها'    ( تو)يع ��ملناW ) ففى <على �لسينا

 IPCC يو للـ�من �لقوc ) تقد� �إلنبعاثا' باقل من <على سينا
.((S٩٫٣٫٤

�جة تأكد متوسطة ) tلى “ L ) 'يوها�تشير�لسينا  
مناطق بقعة ساخنة “ معينة k�' تغير�' خاصة سريعة في 

خدما' �لنظا� �اليكولوجى %تتضمن <فريقيا حتت �لصحر%�ية % 
%�لشرE �أل%سط %شماe <فريقيا %جنوy zسيا (S٩٫٨). ملو�جهة 
�حتياجا' �لتنمية في <فريقيا حتت �لصحر�%ية يتعني �لتوسع 
في سحب �ملا"، %يتطلب هذ� �ستثما��| غير مسبوE في بنية 

�جة تأكد L ) 'يوها�حتتية مائية جديدc. في بعض �لسينا
متوسطة ) هذ� �لزياcL �لسريعة في سحب �ملا" ستسبب 
باملثل )ياcL سريعة في تدفقا' �ملا" غير �ملعامل �لر�جع tلى 
نظم tستعماe �ملا" �لعذz، %�لذN قد يهدL باخلطر �لصحة 
�لعامة %�لنظم �اليكولوجية �ملائية. %هذ� �ملنطقة قد تخبر 
 ���تكثيفا متسا�عا للز��عة مع <يضا توسعا' tضافية لال

�لز��عية على �ال��ضى �لطبيعية %قد يؤRL �لتكثيف �الضافى 
tلى مستويا' <على من �لتلوn للما" �لسطحي %�ال�ضى

%سيكوi �لتوسع �لز��عى على حساz �ختفا" جز"   
كبير من �لغابا' %<��ضي  �ألعشاz �لطبيعية ألفريقيا 

�جة تاكد متوسطة) %باملثل خدما' �لنظا� L ) %ية�لصحر�
 e%L في eلدخو� cLيا( RLلغابا' ستؤ�لتي توفرها هذ� �لبيئي �

�لشرE �أل%سط %شماe <فريقيا tلى طلب �كبر على �للحو�، مما 
 L�ستير�ية على Lالعتما�لت <على من �جة ما )�L لىt RLقد يؤ

�جة تاكد منخفضة tلى متوسطة ). %ستستمر t)�لة L ) "�لغذ�
�لغابا' في جنوy zسيا �غما عن �لزياcL �ملتسا�عة في تكثيف 

�جة تاكد منخفضة tلى L ) لصناعى�) �لطر� '�L عة���لز
متوسطة ). %هنا ستكوi )ياcL سحب �ملا" بسرعة % �لتدفقا' 

�لر�جعة ما هي �ال تكثيف �ضافى لضغط ( �جهاL ) �ملا".
في حني <i متوسط نصيب �لفرL من �لناجت �لقومي   
 i> ال <نه ميكنt 'يوها��الجمالى GDP سيزيد في كل �لسينا
يخفى �لزياcL فىعد� �إلنصاJ %�نحد�� خدما' بعض �لنظم 
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حتت سينا�يوها� 	لتقييم (S11) شكل ٧٫٤.  	لتغير	� في �فاهية 	لبشر � 	ملؤشر	� 	الجتماعية عا� ٢٠٥٠ 
كل في +سم �لنجمة ميثل مكو% من �لرفاهية �لبشرية. �ملساحة �حملد�� باخلطو� بني �السهم تبني �لرفاهية ككل.  

خط �لصفر يبني حالة كل مكو% �ليو7. �6� كانت �خطو� �لسميكة �لى قر1 �ملركز فا% �ملكو% يتدهو+ نسبيا بني �ال% 
F ٢٠٥٠ �ما �% �جته للخا+< فمعنا> حتسن �ملكو%.

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

	لد�8 	لفقير6 

	لد�8 	لغنية 

	نحد	�  حتسن 
�ملوقف 
�حلالي 

عا7 
 ٢٠٥٠

عا7 
 ٢٠٥٠

�ملصد+ :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 حديقة 	لتكنولوجيا موA	ييك 	لتأقلم

	لد�8 	لفقير6 

	لد�8 	لغنية 

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

�لصحة 

حرية 
�ألختيا+ 

 Iلعالقا�
�ألجتماعية 

�ألمن 

�لرفاهية 
�ملا�ية 

 نظا� مستمد من 	لقو6 تنسيق عاملي

�اليكولوجية (S٩٫٢.) سيتحسن �ألمن �لغذ�ئي 
في �جلنو% في جميع �لسينا!يوها� ما عـد� في ( 
نظا5 من �لقو3) 2هو �لعالم �لذ/ يركز على �ألمن 

من خال? �حلد2: 2يتعامل مع �لبيئة بر: �لفعل. ( 
�نظر شكل ٤-٧ ) 2يبقى �ألمن �لغذ�ئي بعيد�BB عن 

منا? عديد من �لناJ 2من ناحية ثانية لن ميكن 
�ستئصا? سوM تغذية �ألطفا? حتى بحلو? سنة 

 ?�O عد: �ألطفا? سيئى �لتغذية ما P٢٠٥٠، سيكو
عند ١٥١ مليوP في( نظا5 من �لقو3).

في عالم �قليمى �لنزعة مترقب للبيئة   
يقظ، سيكوP هنا] حتسني في خدما� �إلمد�: في 
�جلنو% من خال? �الستثما! في �ألصو? �الجتماعية 

�2لطبيعية 2بد!جة �قل �إلنسانية على �ملستويني 
�حمللى �2القليمى (�لفسيفساM �ملتكيفة). 

ستتحسن �لصحة على مستوb �لكوكب في :نيا 
متعوملة ببذ? �جلهد في �لتنمية �القتصا:ية (توOيع 
�أل:�2! �لعاملي) 2لكنها ستسوM في عالم �إلقليمية 
حيث �لتركيز على �ألفق 2مع eمر�d جديد3 تصيب 

�hتمعا� �لفقير3 2مع �لقلق �2الكتئا%، �2لبد�نة 
2مرd  �لسكر �لتي تصيب �hتمعا� �لغنية 

(نظا5 من �لقو3).
ميكن Pe تساعد تكنولوجيا� صحية   

 �جديد3 2تغذية eفضل في jطالi حتسينا
�جتماعية �2قتصا:ية كبرb، 2بخاصة بني شعو% 
�ملنطقة �الستو�ئية �لفقر�M، حيث يتز�يد j:!�كنا 

 dبالعديد من �ألمر� dتتقو Pe لتنمية ميكن� Pe
�ملعدية، �2نتشا! نقص �لتغذية، 2معدال� �ملو�ليد 

�لعالية. تعتمد �لصحة �جليد3 بشكل حاسم على 
 ��ملؤسسا�.2سيحدe oعظم حتسني في �لعالقا

�الجتماعية في عالم �إلقليمية �لذb يركز على 
 Mتمع �ملدني (�لفسيفساh� 3لبيئة 2بزيا:3 قو�

 Pألمن سيكو� Pe 5ملتأقلمة) 2من �ملثير لالهتما�
eضعف ما يكوP في عالم يركز على �ألمن من 

 bخال? �حلد2: (عالم من �لقو3). 2هذ� �لسينا!يو ير
eيضا Pe حرية �الختيا! 2حرية �لفعل ستتقلص في 
 bألخر� ��لشما? �2جلنو%، بينما ترb �لسينا!يوها

.(S١١) %حتسنا فيها خاصة في �جلنو
توضح سينا!يوها� تقييم �أللفية �العتما: �ملتبا:? 

�لبنيوb بني �لطاقة 2تغير �ملناv �2لتنوu �ألحيائى، 
�2ال!�ضى �لرطبة، �2لتصحر، �2لغذ�M، �2لصحة، 

�2لتجا!3، �2القتصا:، حيث Pe �لتغير �اليكولوجى 
يؤثر على مخرجا� �لسينا!يو 2هذ� �العتما: 

�ملتبا:? بني �ألهد�x �لبيئية �2لتنمية يؤكد eهمية 
�ملشا!كة �2إلمكانية �لكافية للتعزيز �ملتبا:? 

(�لتحفيز �ملتبا:?) بني �التفاقيا� �لبيئية متعد:3 
 Pلد2لي فإ� P2طبقا لقو�عد �لتعا .(S١٤) جلو�نب�

 x2لبيئية �لكوكبية تعمل حتت ظر� �كل �التفاقيا
 ،�مختلفة بشكل عميق في �أل!بعة سينا!يوها

e2:�2تهم �حلالية – قد حتتا| jلى مر�جعة 
 uالجتما� x2جد: طبقا للظر Jستكما? بأناj2

– سياسية �ملتغير3 :2ماB 2تبا:? �العتما:ية 
بني �لتنمية �الجتماu – سياسية �2لنظم 

�اليكولويجية تتطلب eيضا حكوما� 2طنية 
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�منظما
 بني حكومية 
تؤثر �تدير �فعا� �لقطا� 

 
�خلا$، �#تمعا
، �ملنظما
غير �حلكومية.تستكمل 
( مستوفى ) مسئولية 

�حلكوما
 �لوطنية في ترسيخ 
سيطر5 جديد5 على �ملستويني 

�لقومي � ما 7�8 �لقومي، 
بالتز�مهم بتشكيل سيا9 
�8لي بالتفا�@ ��لتصديق 
�تنفيذ �التفاقيا
 �لبيئية 

�لد�لية.
 
ستستمر عمليا  

 Fلنظا� 
�ملقايضة بني خدما
�اليكولوجى �قد تز8�8 كثافة 

فاملكاسب في خدما
 �إلمد�8 
 Mيو�تى جزئيا على حسا Oملا� Fستخد�� Oمثل �لتز�يد بالغذ�
خدما
 �لنظم �اليكولويجية �ألخرV (S١٢). يجب �7 تتخذ 


 Xئيسية في �خلمسني – مائة عاF �لقا8مة مستهدفة �Xقر�
�ملقايضا
 بني �إلنتا] �لز�Xعي �جو58 �ملياZ، ��ستخد�F ��ال�Xضى 

��لتنو� �ألحيائى، �ستخد�F �ملياZ ��لتنو� �ألحيائى �ملائي، 
�الستخد�F �حلالي للمياZ في �لر[ �مستقبل �إلنتا] �لز�Xعي، 
�فى �حلقيقة يجب �7 تستهد_ جميع �الستخد�ما
 �حلالية 

��ملستقبلية للمو�8X غير �ملتجد58 (S١٢) �ستقو8 عملية توفير 
�لغذ�O لإلعد�8 �ملتز�يد5 ( X8جة تأكد منخفضة `لى متوسطة) 
`لى �لتوسع في ��ال�Xضى �لز�Xعية، �سيؤV8 هذ� بد�ZX `لى فقد 
في �لغابا
 ��ال�Xضى �لعشبية �لطبيعية (S٩٫٣) �باملثل بقية 

�خلدما
 ( مثل �ملو�8X �لو�Xثية، �تنظيم �ملناg، �تنظيم جريا7 
�ملاO �لسطحي ) ففي حني �7 �ستخد�F �ملاO سيزيد في �لد�� 

 Xلك مصحوبا بتدهوj 7فسيكو (جة تأكد عاليةX8) لنامية�
سريع �7 لم يكن حاk�8 في جو58 �ملياZ، مع فقد للخدما
 �لتي 

 ،Fثية، ��الستجما�X8 �لوXلنظيف ( �ملو�� Mلعذ� Oيوفرها �ملا
�`نتا] �لسمك).

ملستوV معني من �لتنمية �الجتماعية – �القتصا8ية   
سيكو7 من شأ7 سياسا
 �كثر حفظا على �لتنو� �ألحيائى 
�7 تطوX جتمعا
 �على Xفاهية `نسانية من خال� �حلفاo على 

�خلدما
 �ملنظمة، ��لثقافية، ��لد�عمة. فاخلدما
 �ملنظمة 
 
��لد�عمة جوهرية من �جل �لتوفير �لثابت (�ملنتظم) خلدما

 
�إلمد�8 لإلنسا7 �لدعم �حليا5 على �ألX@، في حني �7 �خلدما
 ،
�لثقافية مهمة لكثير من �لناs. بالرغم من شيو� �ملقايضا

`ال `7 تد�خال
 مختلفة متبا8لة �لتحفيز ميكن �7 تعزt في 
نفس �لوقت ��حد5 �� �كثر من خدما
 �لنظاF �اليكولوجى  
(S١٢٫٤٫٤). فزيا58 عر@ بعض خدما
 �لنظاF �اليكولوجى 

ميكن �7 يزيد عر@ خدما
 �خرV ( فتجديد �لغابة، على سبيل 
�ملثا�، قد يؤV8 `لى حتسينا
 في فصل �لكربو7، �تنظيم سريا7 

�ملاO �لسطحي، ��لتلقيح، ��حليا5 �لبرية )، �مع jلك توجد �يضا 
مقايضا
 (في هذZ �حلالة بقد5X �قل على `نتا] �لغذ�O، على 
سبيل �ملثا� ). تعتبر �إل5X�8 �لناجحة للتحفيز �ملتبا�8 مكونا 

 
Xئيسيا في �ية �ستر�تيجية تهد_ `لى tيا58 توفير خدما
�لنظاF �اليكولوجى من �جل Xفاهية �إلنسا7 .

`7 `حتما� حد�} تبدال
 كبير5 غير متوقعة في   
 
خدما
 �لنظاF �اليكولوجى ميكن �7 تستهد_ بتبني سياسا

تطويق قابلة لالنعكاs، كاملر�قبة لتحرV �لتغيير�
 �شيكة 
�حلد�} في �لنظم �اليكولويجية، ��لتعديل مبر�نة مبجر8 �7 

 (S.SDM, S٥, S١٤)          جلديد5 متاحة� 
تصبح �ملعلوما
 
سيزيد من مقد5X �#تمع على جتنب �لعو�X@ �لكبير5 خلدما
�لنظاF �اليكولوجى �� �لتكيف لها بسرعة في حالة حد�ثها 
، �7 يكو7 هنا� `هتماF �كثر باملؤشر�
 �مر�قبة �لتغير�
 في 
خدما
 �لنظاF �اليكولوجى فبد�7 �لرصد  ��لسياسا
 �لتي 

تتوقع `مكانية تغير�
 كبير5 في �لنظاF �اليكولوجى ، سيو�جه 

 تأثير�
 كبير5 من �لتقطعا
 غير �j 5تمع مخاطر متز�يد#�
 
�ملتوقعة خلدما
 �لنظاF �اليكولوجى. في هذZ �لسيناXيوها

 �لتغيير�
 �اليكولوجية �لضخمة �j ستظهر �عظم ��اطر

غير �ملرغوبة في �Xtعة �ال�Xضى �جلافة، �مصايد �ألسما� 
�لبحرية، �تدهوX جو58 �ملاO �لعذM �ماO �لسو�حل �لبحرية، 

�ظهوX �ألمر�@ �تغير �ملناg ��القليمى. �كانت هذZ �يضا بعض 
صفا
 �لنظاF �اليكولوجى ��ألكثر نقصا في �لرصد في �لوقت 

�حلالى.
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٥.  ما هي خيا�	" 	الستجابا" 	لتي حتفظ 	لتنو� 	ألحيائى
 �تنمى �فاهية 	إلنسا� ؟

�  يتم فقد �لتنو� �ألحيائى مدفوعا بالعو�مل �حمللية 
+�إلقليمية +�لكوكبية، لهذ� يجب #يضا #� تكو� �الستجابا� 

على كل �ملستويا�.
�  يجب #� تد89 في �الستجابا� تعد6 #صحا4 �ملصلحة +#� 

لهم =حتياجا� مختلفة.
�  حتت ظر+A محد6@ متا? عديد من �الستجابا� �لفعالة 

Gابهة �لقضية �ملطر+حة.
�  �الستجابا� �ملصممة ملو�جهة فقد �لتنو� �ألحيائى لن 

تكو� مستد�مة #+ كافية حتى تتم مو�جهة �لقوH �لد�فعة 
للتغيير �ملباشر@ +غير �ملباشر@ ��I �لصلة.

�  سيكو� �لتقدM ملدH �بعد في تقليل �لفقد في 
�لتنو� �ألحيائى من خالN تر�بط �كبر +حتفيز متباN6 �كبر 
بني �الستجابا� �لقطاعي +من خالN �العتبا9 �ملنظومى 

للمقايضا� بني خدما� �لنظاM �اليكولوجى #+ بني �حلفاU على 
�لتنو� �ألحيائى +�حتياجا� �Gتمع �ألخر.

بعض �لقوH �لد�فعة لفقد �لتنو� �ألحيائى محلية ،مثل 
 ،Zجلائر. +بعضها �ألخر كوكبي مثل تغير �ملنا� Nالستغال�

في حني =� �لكثير منها يعمل على تنويعة من �ملعايير, مثل 
�لتأثير�� �حمللية لألنو�� �لغا^يه من خالN �لتجا9@ �لكوكبية.

 Aكانت �غلب �الستجابا� �لتي قيمت هنا مصممة لتستهد+
�لقوH �لد�فعة �ملباشر@ لفقد �لتنو� �ألحيائى. =ال #� هذd �لقو@ 

 eلد�فعة غير �ملباشر@ مثل #منا� Hللقو gمرئية #فضل كأعر�
�الستهال8 غير �ملستد�مة, +�لتغير �لسكاني ، +�لعوملة.

قد تؤH6 �ستجابا� �لقوH �لد�فعة على �ملستويني �حمللى 
+�القليمى =لى تعزيز كل من �لتنو� �ألحيائى �حمللى +9فاهية 

�إلنسا� بالعمل على �لتنشيط �ملتباN6 بني �حملافظة على 
�لتنو� �ألحيائى �حمللى + خدما� �لنظاM �اليكولوجى �لرئيسية. 

تعتمد �الستجابا� �ملعز^@ لإل9�6@ �حمللية من #جل قيم �لتنو� 
�ألحيائى �لكوكبي على “�الستيعا4”  �حمللى للقيم �لكوكبية 
.(R٥)بطريقة توفر حو�فز مستمر@ إل9�6@ +6عم �لرفاهية �حمللية

على �ملستوH �لكوكبي تضع �+لويا� �الستجابا� �لفعالة 
 +# Aللحفظ +�لتنمية جهو�6 في مناطق مختلفة خللق #هد�

بر�مج مشتركة, مثل �التفاقيا� ��I �لعالقة بالتنو� �ألحيائى 
 N6تتعز^ �ملقايضا� +�حلفز �ملتبا Aلتنمية لأللفية. +سو� Aهد�#+

عندما تستخدM �الستر�تيجيا� +�أل6+�� بشكل متكامل 
.(R٥)متناسق+

تضع �ستجابا� �لتنو� �ألحيائى في تقييم 
�أللفية(MA)�لرفاهية �إلنسانية في بؤ9@ مركزية �لتقييم, 
+مد9كني #� �لناv تأخذ قر��9تها بشا� �لنظاM �اليكولوجى 

على #ساv مجاN من �لقيم ��I �لعالقة بالرفاهية, متضمنة 
قيم �ستخد�M #+ عدM �ستخد�M �لتنو� �ألحيائى + �لنظم 

�اليكولوجية. لذلك �ستعر�g تقييم �أللفية �ستجابا� �لتنو� 
�ألحيائى مستهدفا �لقيم على مقاييس مختلفة با9تباطا� 
قوية لقيم خدمة �لنظاM �اليكولوجى +�لرفاهية �لتي تظهر 

عند كل من هذd �ملقاييس. +ستسيطر على تقييم �الستجابا� 

�لعديد@ 9فاهية �لسكا� �حملليني، مبا فيها تلك �لتي لها عالقة 
 Hباملناطق �ملصانة +�حملكومة +=9�6@ �ألنو�� �لبرية +�ستجابا� #خر

��I عالقة باالستحو�I �حمللى على �لفو�ئد.
يؤH6 غالبا �لتركيز �حلصرH على قيم مستوH +�حد فقط 

=لى =عاقة �ستجابا� ميكن تعز^ قيما على كل �ملستويا� #+ 
 H6توفق تعا9ضا�  بني �ملستويا�.فاالستجابا� �لفعالة تؤ
+ظائفها من خالN �ملقاييس، مستهدفة �لقيم �لكوكبية 

للتنو� �ألحيائى مع حتديد تكاليف �لفر| #+ �حلفز �ملتباN6 مع 
�لقيم �حمللية. تد89 �العتبا��9 �حمللية للتنو� �ألحيائى �لكوكبي 
قيمة ما هو متفر6 في مكانه (#+ ما لم تتم حمايته حتى �آل� 

 Mقيم خدما� �لنظا �#خر). +على �جلانب �ألخر فإ �في مكا
�اليكولوجى ال تعتمد على هذd �لعناصر �ملتفر6@ ( �لفريد@) 
حيث تعتمد �الستجابا� �لفعالة للتنو� �ألحيائى على كال 

�لنوعني من �لقيم.
هذd �العتبا��9 �ملرشد@ للتقييم ملخصة في هذ�   

�جلز� مبدH من =ستر�تيجيا� �الستجابة +�لتي بد9جا� متفا+تة 
ت�كامل �لقيم �لكوكبية +�حمللية +تلك �لتي تنشد مقايضا� 
فعالة +حفز متباN6 فعاN من �جل �لتنو� �ألحيائى + خدما� 

 v#�6 صعوبا� قيا �اليكولوجى +9فاهية �إلنسا� Mلنظا�
�لتنو� �ألحيائى =لى تعقيد�� في تقييما� #ثر �ستر�تيجيا� 

�الستجابة سيؤH6 تطوير مؤشر�� #فضل للتنو� �ألحيائى 
=لى تعزيز �لتكامل بني �إلستر�تيجيا� +#6+�تها. فعلى سبيل 

�ملثاN، تركز �6ئما �ملعايير “�ملوجو6@ على �لتنو� �ألحيائى �حمللى +ال 
تقد9 �ملكاسب �لهامشية في قيم �لتنو� �ألحيائى �إلقليمي 

+�لكوكبي، فباملثل يعبر عن =ستفا��6 �لتنو� �ألحيائى من 
�لز�9عة �لعضوية كوفر@ #نو�� محلية فقط بد+� �H =عتبا9 

لد9جة =سهامها في �لتنو� �ألحيائى �إلقليمي +�لكوكبي #+ 
مقايضاتها مع صناعة �لز�9عة عالية �إلنتاجية.

	ألحيائى �حتسن �فاهية 	إلنسا� ؟   ما مد5 كفا23 	ملناطق 	حملمية في حفظ 	لتنو�      
 Uتعتبر �ملناطق �حملمية جز� فائق �ألهمية من برنامج �حلفا

على �لتنو� �ألحيائى +�لنظم �اليكولوجية خاصة في �ملو�ئل 
�لبيئية �حلساسة (R٥). #+ضحت �لتقييما� �حلديثة #� +جو6 

�ملناطق �حملمية على �ملستوH �لعاملي +�إلقليمي، بالرغم 
من #هميته +لكنه غير كاA للحفاU على كل مدH �لتنو� 

�ألحيائى. حتتا� �ملناطق �حملمية حتديد مو�قعها بشكل #فضل، 
+تصمم +تد�9 بشكل #فضل لكي تتعامل مع مشاكل مثل 

نقص متثيل �ألنو�� ، تأثير�� +جو6 �آلهله بالسكا� على �ملناطق 
�حملمية، �حلصا6 غير �لقانوني للنباتا� +�حليو�نا�، �لسياحة 

غير �ملستد�مة، تأثير�� �ألنو�� �ملقتحمة �لغريبة، �حلساسية 
للتغير �لكوكبي. +�لنظم �اليكولوجية �لبحرية +عذبة �ملياd #قل 
حماية من �لنظم �أل9ضية مما يدفع =لى ^يا6@ �جلهو6 للتوسع في 

�ملناطق �حملمية في تلك �لبيوما�. +لقد مت حث جهو6 �لتوسع 
في �ملناطق �حملمية �لبحرية بو�سطة �حلد� �لقوH =يجابي 

 M�6خل �ملناطق �حملمية +�إلستخد� Uحلفز �ملشتر8 ما بني �حلفا�
�لفو�9 �ملستد�M خا�9 حد+6ها (C١٨).�إل #� =9�6@ �ملناطق �حملمية 
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لبحرية يفر� حتديا� خاصة مثل صعوبة لتنفيذ(صعوبة 
 ��فرضها بالقو,) حيث &' &غلب محيطا� لعالم تقع خا

لسلطة لقضائية لقومية.
على &سا: عينة من حولي ٢٠٠ منطقة محمية   
�ية Bجد &' ١٢٪ فقط تطبق Cإل ,Eلكفافي ٣٤ BCلة حلصر 
خططاM معتمد,. B&Bضح لتقييم &يضا &' تصميم ملنطقة 

لتأسيس لقانوني، Bترسيم حلدCB، بيا' تسجيل B ،حملمية
خللفية ملوضوعية كانت جميعا مستهدفة بشكل B ،C�ملو

لتقييم، Bميزنيا� B قبةملرB ،,�Cإلجيد نسبيا. Bلكن تخطيط 
ألمن Bفر� لقانو' كلها كانت ضعيفة في ملناطق ملد�Bسة. 

هذ باإلضافة ^لى بقاE مشكلة “ حديقة لو�[ “ حيث توضع 
الفتا� على مناطق جغرفية تصنفها كنو` من ملناطق 

�d موعوC به.C^ شكل d& لكن لم ينجزB حملمية
قد تسهم ملناطق حملمية في لفـقر حيث يfبعد   

لتي كانت تقليديا تدعم �فاهيتهم.  C�لنا: لريفيني عن ملو
إل &' ملناطق حملمية ميكن &' تسهم في حتسني ملعيشة 

� من جل فائد, لسكا' حملليني (R٥). يجب لتعامل عندما تد
 l�لتشا mمن خال ,Eحملليني بكفامع لعالقا� مع لسكا' 

حد, B تيجية محتملةلتخطيط. Bهناl ^سترB �Bلتشافي 
ملناطق حملمية خلاصة  ,�C^ سع لفئا�Bأل pلتعزيز الستخد
 qلنجالدBلي لصو' لطبيعه (IUCN) حيث يعتمد  Cباالحتا

ملصلحة،  vصحا&B حلكومةملشتركة بني  ,�Cإلعن مدخل 
ملتابعة B ،'� في مليد�ملدخل لتكيفى لذd يختبر خليا Bكذ

لرصد) لشامل لذd يوفر ملعلوما� عن مدx جناB& q فشل )
�, ، Bتقوية zتمعا� حمللية من خالm نظاp مفتوq يوضح Cإل

.C�لوصوm ^لى &B ملكية ملو
ملناطق حملمية كاستجابة للفقد ألحيائى  qيحتا� جنا  

^لى ^ختيا� &فضل للموقع CBمج ملقايضا� إلقليمية لتجنب 
سوE متثيل بعض لنظم اليكولوجية بينما ألخرx مبالغ 

 ,�CإلB لتشريعملناطق حملمية على  qيعتمد جناB في متثيلها
�C كافية، Bتكامل &حسن مع ملنطقة ألBسع ملناسبني، Bمو

 vتبا� بأصحا�لتوسع في الB .حملميةحمليطة باملناطق 
 ,�CإلB لتمثيل �ملصلحة     (R٥). عالB, على �لك فإ' &هد

 Cمجر xتعمل &فضل ما ميكن عندما تتعد ECأل �Bمؤشر
 ،mملثاقيا: ملساحة لكلية حملمية ظاهريا.فعلى سبيل 

ملرتبطة B ،حملميةمؤشر� نسبة تغطية ملساحة في ملناطق 
 Mألخرx، تو�C فقط مؤشر �ألهدB لتنمية لأللفيةبغايا� 

لفعلي للحماية لذB dفرته نظم ملنطقة  xملدعريضا عن 
القليمى B xملستوحملمية Bلكن يحتا� لتخطيط على 

 mCملتباحلفز B ملقايضا�لقومي &هدفاM تأخذ في حسبانها B
.xألخراليكولوجى  pلنظامع خدما� 

ملنطقة حملمية &' يأخذ  ,�C^B يحتا� تصميم  
في حلسبا' �ثا� تغير ملنا� حيث &' �ثا� تغير ملنا� ستزيد 

من مخاطر نقر� &نو` معينة Bتغير طبيعة لنظم 
اليكولوجية. Bقد مت توثيق جيد لتبدال� تو�يع ألنو` كنتيجة 

. (C٤,C١٩,C٢٥) ملنا�لتغير 
 `يجب &' تدمج في خلطط حلالية للمحافظة على ألنو

لتخفيف لتهديد� تغير ملنا� ،معتمدين B ألقلمةجونب 
على لوسائل ملوجوC, في ملساعد, على تقييم حساسية 

 �لنو` للضر� بتغير ملنا�. تعتبر جونب تصميم ملمر
ملناطق حملمية مرBنة ^سترتيجيا�  vلبيئي إلكساملوئل B

ملوطن لبيئي Bنظم إلنتا�  ��, ممرC^ تطويرB .حتياطيه فعالة
اليكولوجية بني ملناطق حملمية سيساعد لتنو` ألحيائى على 

.(R٥) ,ملتغير �Bلتأقلم للظر
�ألحيائى ؟ما مد) كفا%$ �الستحو�� �حمللى على فو�ئد �لتنو� 

لسو[ في تشجيع Bحتقيق حفظ لتنو`  �BC& تأثير mال�
ضح (R٥). بالرغم من �لك فإ' حقو[ لتنمية B ألحيائى غير

حلفا� بتكلفة  �لقابلة للبيع تقترq ^مكانية حتقيق &هد
منخفضة Bتقدميها ملرBنة في حتقيق هذ� ألهد�، حيث كانت 
موضوعا لبعض لنقد – &ساساM لتعقيدها Bتضمنها تكاليف 
عمة جديد, فمثال قد C تأسيس مؤسسا�B عالية للتعامال�
ضى حساسية يكولوجيا Bهى �يظهر Bضع تكو' فيه &كثر ال

&يضا ألقل تكلفة في لتنمية Bلكنها ال توضع حتت حلماية.
Bحتى آل' فإ' حقو[ لتنمية لقابلة للبيع (TDR) لم تصمم 

مستهدفة طر� Bخو� موئل بيئي خا�.
يكولوجى  pخدما� نظا ,�C^B نقل حقو[ متلك '^  

^لى &فرC قطا` خا� يعطيهم مصلحة في حلفا� على هذ� 
خلدما� ، Bلكن هذ� ملقايسس ميكن &' تغطى عكس لنتيجة 

ملطلوبة بدB' مستويا� مناسبة من لدعم ملؤسس . فعلى 
سبيل ملثاm لقد غير� جنوv &فريقيا تشريعا� حماية حليا, 

لتحويل من تربية ملاشية B ��لبرية مبا يسمح بنقل ملكية أل
 (game farming) ملفتوحهألغناp ^لى نشا� ملنتزها� B

للمساعد, على حلفا� على حليا, لبرية حمللية. على جلانب 
 ,�C^ ملبنى على dفي �ميبابو CAMPFIRE آلخر فا' برنامج

ملستدp للحيا, لبرية، قد &صبح آل'  pzتمع لالستخد
 �لنجاq ^لى فشل، حيث مت ^عاC, ^ستحو mلكيف يتحو Mمثاال

لشفافية B لثقةملناطق ألفرC معينني مع حتطيم مستويا� 
لذd نحتا� ^ليه بصرمة في مثل هذ� B – حلرية �BC& شكل –

.(R١٧) نصا�^B ,Eية لكي تعمل بكفاCالقتصاالستجابا� 
ضى ملبالغ مقابل خدما� �ال lظهر تلقى مال&  

 pلنظاعدM في تو�يع خدما� B Mاليكولوجى حتسنا pلنظا
اليكولوجى B&نه قابل للتطبيق في حلفا� على لتنو` 
ألحيائى. ^ال &نه هناl حاجة لتصميم �ليا� تعويضية 

 �BCألتستهد� جلونب لتو�يعية Bجونب إلنصا� لهذ� 
 ٢٠٠١ pعا mبحلو .CجلهوالقتصاCية، �Bلك CعماM ملثل هذ� 

مت ^Cخاm &كثر من ٢٨٠٠٠٠ هكتا� غابا� في كوستا�يكا حتت 
M &مريكيا كل سنة �حلفا�، بتكلفة حولي ٣٠ مليو' BCال

M للهكتا� من �مبعدm منطي للدفع يترqB ما بني ٣٥ ^لى ٤٥ BCال
لدفع ملباشر،  CجوB '& ٥-٣). ^ال �&جل حفظ لغابة (R٥) (^طا

 B& لتنميةB حلفظ �� ال تضمن لنجاq في حتقيق &هد�Cمبا
فوئد من &جل �فاهية إلنسا'. لتحليال� لعلمية (لوقعية) 

.M�, جدCتلفة نا¬لتو�يع عبر zموعا� الجتماعية  �لتأثير
Bغالبا ما يكو'  لدفع ملباشر &كثر فعالية من حلوفز   

لتنمية ملتكاملة B حلفا�غير ملباشر, فمثال، مشرBعا� 
– حافز غير مباشر – صمم ليسمح للسكا' حملليني بتحسني 

لدBلي للدفع مقابل  C�فاهيتهم باالستحو� على الستعد
حلفا� على لتنو` ألحيائى Bلكنه في لتطبيق لم يتكامل 

B .Mعموما يعتمد لنجاq طويل �Cية ^ال نا�مع حوفز حلفا� جلا
ملدx السترتيجيا� الستجابة هذ� على مدx حتقيقها 

الجتماعية للمجتمع لذd تعتمد B يةCالقتصالالحتياجا� 
 B ألحيائى�فاهيته بد�جا� مختلفة على منتجا� لتنو` 



٧١ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

خدما� �لنظا� �اليكولوجى �ملدعو� بالتنو	 �ألحيائى.
مع *لك )نتقد �لدفع �ملباشر لتطلبه �لتز�ما� مالية   

سا3ية لإلبقا9 على �لصلة بني �الستثما3 12هد�/ �حلفا+. 
باإلضافة )لى *لك 1نها 1?� في بعض �حلاال� )لى صد�ما� بني 
 C9كفا Cعديد E21ضحت قصص جنا Kتمعا�. حتى �آلM� 2?�خل

�لدفع �ملباشر 2نقل حقوQ �مللكية في توفير �حلو�فز للمجتمعا� 
 C9ألحيائى 2قد ميكن تعزيز كفا� 	حمللية لتحافظ على �لتنو�

�لدفع �ملباشر في �حلفا+ على �لتنو	 �ألحيائى �إلقليمي 
بو�سطة مد�خل جديدK1 .C �ملدفوعا� �ملستهدفة تؤسس على 

تقدير مكاسب حدية ( �لقيم “ �الستكمالية “)( )طا3 ٥-٣ 
.(R٥

ميكن حتقيق حتسينا� جوهرية لتخفيف فقد �لتنو	   
�ألحيائى 2تغير�� �ملناf 2*لك عن طريق )ستبعا? 21 )عا?C توجيه 

�لدعم �ألقتصا?k �لذi يسبب ضرh�3 1كثر من �لنفع. فالدعم 
�لز�3عي فى �لدl2 �لصناعية يقلل �ألسعا3 �لعاملية للعديد 

من �لسلع �لتي تنتجها �لدl2 �لنامية فاألسعا3 �أل3خص توفر 
�حلو�فز �خلطأ 2تشجع هذp �لدl2 على تبنى 1نشطة �3nعية غير 
مستد�مة تدمر �لنظم �لبيئية 2بنفس �لقد3 تدفع �لعديد من 
�ملز�3عني �لفقر�9 �لى �لفقر . لذلك فإK )لقا9 �لدعم �لز�3عي 21 
)عا?C توجيهه تبد2 بنفسها 2بقوC مولدC لتحسينا� 3ئيسية 

فى خدما� �لنظا� �اليكولوجي 2فى ضبط معدl فقد �لتنو	 
.( R٥) ألحيائى�

لقد كاK �لتر2يج ملقولة “ �لكل �3بح “ من �لناحية   
�لسياسية صو�y فى 1حسن �حلاال� 2سا*x فى 1سو1ها. 2لقد 

بد� �2عدC جد� تلك �حلو�فز �القتصا?ية �لتي تشجع على 
�حلفا+ �2الستخد�� �ملستد�� للتنو	. �إل K1 �ملقايضا� بني 

�لتنو	 �ألحيائى �2ملكاسب �القتصا?ية، �2حلاجا� �الجتماعية 
يجب K1 تقد3 بشكل 1كثر �2قعية ففو�ئد حفظ �لتنو	 

�ألحيائى غالبا �2سعة �النتشا3، حتى على مستوk �لكوكب 
كما فى حالة قيمة �لوجو? 21 فصل �لكربوK، بينما تكاليف 

حظر �لوصوl للتنو	 �ألحيائى غالبا ما تكوK قاصرC على 
.(R٥) ألحيائى� 	مجموعا� تعيش قريبا من مناطق غنية �لتنو

ملا*� تعد �ستر�تيجية )?�C3 نو	 معني �2حد �ستجابة عامة 
لألنو�	 �لقابلة للحصا? �2ألنو�	 �لغاnيه ؟

ستصبح �إل?�C3 �ملباشرC لألنو�	 �لغاnيه �ألكثر 1همية فى 
)ستجابة �حلفا+ على �لتنو	 �ألحيائى، مما يدعو منطيا �لى 

�إلستجابة عند مستوk معني فى �لنظا� �اليكولوجي )*� ما 
 hياnغا hنوعا lفمقا2مة 21 �ستئصا .hمستقر� inلغا� 	1صبح �لنو

?فعة �2حدC غالباh ما يكوK صعباh 21 مكلفاh للغاية فى حني 
K1 �ملنع 21 �لتدخل �ملبكر 1عطيا 1مثلة ناجحة كفؤC �لتكلفة. 
�لعو�مل �ملشتركة فى حاال� �إلستئصاl �لناجحة تتضمن 
 C3ملستهد/ ( مثال �لقد� 	لسما� �لبيولوجية �خلاصة للنو�

�ملنخفضة على �النتشا3 ) �لرصد / �الستجابة �ملبكرين ، مو�3? 
�قتصا?ية كافية مخصصة لفترC كافية، �2لدعم �لكامل من 
 h�?لوكاال� *�� �لصلة 2من �جلمهو3. يتطلب �ملنع �لناجح جهو�

متز�يدC فى مقا2مة 2تنظيم نقل �ألنو�	 �ملقتحمة بسبب 
.(R٥) لد2لية� C3لتجا�

1سفر� �ملقا2مة �لكيما2ية ضد �ألنو�	 �لنباتية   
�لغاnيه 12حيانا مع �إل�nلة �مليكانيكية مثل �لقطع 21 �لتقليم 

مقا2مة نافعة على �ألقل لبعض هذp �ألنو�	، 2لكن لم 
يثبت بصفة خاصة 1نها ناجحة فى �إلستئصاl. باإلضافة 

�لى �نخفا� كفا9تها فيمكن K1 تكوK �ملقا2مة �لكيما2ية 
مكلفة. متت جتربة �ملكافحة �الحيائية 1يضا، 2لكن �لنتائج كانت 

.( R٥) مختلطة
 i�2قوقع مفتر� غير محلى �لى ها yستجال� k?1 فمثال

ملكافحة �لقوقع �ألفريقي �لعمالQ �لى �نقر�� �لعديد من 
1نو�	 �لقوقع �حمللية �ألخرk. لقد مت تسجيل حو�لي مائة 

2ستوK نوعا من �لعو�مل �لبيولوجية، حشر�� بشكل �ساسى 
2فطريا� مسجلة ملقا2مة �ألنو�	 �لغاnية فى 1مريكا �لشمالية، 
2لقد بدk �لعديد منها عالي �لكفاC9. )ال K1 بعضها على �ألقل 
لديه )مكانية K1 يصبح غاnياh هو نفسه. 2ميكن للفحص �لبيئي 

2حتليل تقييم ��اطر K1 يقلل من )حتماl �آلثا3 �لسلبية على 
�ألنو�	 �حمللية غير �ملستهدفة.

	ألنو	1 	لغا/يه -هتماما+ كافيا، لم تلق 	جلو	نب 	الجتماعية �	القتصا�ية ملكافحة 
3مبا *لك بسبب صعوبة حساy تلك �ملقايضا�. �2لبرنامج 

�لكوكبي لألنو�	 �لغاnية  يعد )جابة ?2لية تستهد/ �ملشكلة. 
2لقد تبنت )تفاقية �لتنو	 �ألحيائى مبا?� )3شا?ية عن �ألنو�	 

�لغريبة �لغاnية (�لقر�3 �(٢٣/VIكسياسة )ستجابة 1ساسية، 
.(R٥) لتنفيذ� C9نقيم كفا K1 h2لكنه من �ملبكر جد�

 h�9يعتبر �الستخد�� �ملستد�� للمو�3? �لطبيعية جز  
 l�n ما Kبرنامج تنمية مستد�مة، فحتى �آل k� فى hمتكامال

?C32 فى �حلفا+ محل جد�l كبير فى 21سا� مجتمعا� 
�حلفا+.عملية �حلفا+ على �لنو	 غالبا ما تكوK غير ناجحة 
)*� ما كاK هد/ �إل?�C3 هو ضماK �نتاجية )تاحة �ملو�3? لدعم 
معيشة �إلنساK. 2هذ� بسبب K1 �إل?�C3 �ملثلي الستخال� 

�ملو3? �لطبيعي لها �ثا3 سلبية عن �ألنو�	 �ملستهد/ حفظها 
فى 1غلب �ألحياK. لذلك فإK �لعناية بتأسيس حو�فز )يجابية 

للصوK �2الستخد�� �ملستد�� حاسم فى جناE �حلفا+ على 
.(R٥) ألحيائى� 	لتنو�

 K، 2عندما تكو	ألنو�� Kلهد/ صو� Kعندما يكو  
عشائر معينة لها هوية محد?C، 2ميكن )?�3تها بشكل مباشر، 
فستكوK طرC3�?( Q �لنو	 *�� كفاC9. )ال K1 �إل?�C3 لنو	 �2حد 

فقط نا?h�3 ما تكوK *�� كفاC9 عندما يكوK �لهد/ نظا� 
�يكولوجيا نشطا (يؤ?k 2ظائفه) 2مربوطا �لى مجموعة كاملة 

من �ألنو�	 �ملوجو?C فى �ملنطقة. 2حينما تعتمد معيشة 
 Kتكو K1 ميكن 	ألنو�� C3�?( K�2حد، فإ 	على مو�3? نو Kإلنسا�

كفؤC (مثال صيد �لسمك 2صيد �لتسلية)، 2لكن حينما يعتمد 
�لنا� على مجاl من �ملو�3? �لبرية ��تلفة، كما هي �حلالة غالبا، 

.(R٥) هي �ملدخل �ملناسب Kتكو 	متعد? �ألنو� C3�?( Kفإ
ما مدk فعالية �ستر�تيجيا� تكامل قضايا �لتنو	 �ألحيائى فى 

قطاعا� �إلنتاx ؟
على �ملستوk �لقومي يشجع تكامل قضايا �لتنو	 �ألحيائى فى 

)?�C3 �لز�3عة، �2ألسما�، �2لغابا� على �حلصا? �ملستد�� 2يقلل 
للحد2? �لدنيا من �آلثا3 �لسلبية على �لتنو	 �ألحيائى. فسيتم 

صوK �لتنو	 �ألحيائى 2سيستخد� بإستد�مة عندما يصبح 
�لتيا3 �لرئيسي لقطاعا� �إلنتاx. فالز�3عة تعتمد مباشرC على 

�لتنو	 �ألحيائى، 2لكن �لعمليا� �لز�3عية تركز� فى �لعقو? 
مة �حملصوl. 32كز� �لبحو� �2لتنمية على  ظ� �ألخيرC على م�ع�
عد? قليل نسبياh من �ألنو�	، مهملني بذلك �ألهمية �لكامنة 

 Cألحيائى. 2تتضمن )ستر�تيجيا� �الستجابة �لكفؤ� 	للتنو
�لتكثيف �ملستد�� �لذi يقلل للحد �أل?نى، �الحتياx للتوسع 
فى �ملساحة �لكلية �لالnمة لإلنتاx، 2كذ� يوفر مساحة �كبر 

حلفظ �لتنو	 �ألحيائى. �2ملعامال� مثل �إل?�C3 �ملتكاملة لآلفا�، 
2بعض صو3 �لز�3عة �لعضوية، حماية حد2? �حلقوl، �2ملناطق 

�لشطية 2كذلك �ملو�ئل �لبيئية غير �ملز23عة ?�خل �ملز�3	 ميكن 
K1 تنمى عالقا� متبا?لة �حلفز بني �لز�3عة �2لتنو	 �ألحيائى 



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٧٢

�ملنزلي (�ملستأنس)، ��لتنو� �ألحيائى �لبر�. �إل 	� تقييما� 
0سهاما� �لتنو� �ألحيائى من 0/�-, مماثلة 	ظهر� ضآلة �لبيا� 

 Cإلقليمي ,٢٦�ألحيائى �لتنو� �إلسهاما� فى حفظ �عن هذ; 
.((R٥

	�ضح 0ستعر�B ٣٦ مبا/-, صو� �لتنو� �ألحيائى   
�لبر� مع تعزيز �إلنتاJ �لز-�عي �جو/ فو�ئد للنسق �ال-ضى 

�لطبيعي �لتنو� �لنظاQ �اليكولوجي، فى حني كانت �لتأثير�� 
على تنو� �ألنو�� حالة خاصة جد�W بكل موقع. �لقد عانى 

تقييم [ثا- هذ; �ملد�خل (�لطر\)من نقص �لبحوY �ملنتظمة 
��لشاملة �ملوثقة عن �لنظم، �بصفة خاصة بشأ� �لتد�خال� 

.(R٥) اليكولوجي� Qلنظا�عي �صحة �لز-� Jإلنتا�بني 
ميكن �لتحكم بكفاd, فى c0�لة �لغابا� �الستو�ئية   

على �ملستو� �حمللى f0� ما كانت حاجا� �ملعيشة للسكا� 
�حملليني قد �ضعت فى �العتبا- فى /�خل سيا\ �لغابا� 

�ملستد�مة. فلقد 	مل 	��ئل مؤيدi تسجيل �لغابا� 	� يكو� 
fلك 0ستجابة فعالة إلc�لة �لغابا� �الستو�ئية �لكن 	غلب 

�لغابا� �ملسجلة توجد فى �لشماn، هي مد�-, بشركا� كبير, 
�تصد-ها �لى �لتجا- �لشماليني (C٢١,C٩). �0 تكاثر بر�مج 

�لتسجيل ملقابلة 0حتياحا� 	صحاs مصلحة مختلفني تعنى 
	نه ال يوجد برنامج ��حد ظهر كبرنامج /�لي �حيد موثو\ 	� 

�f طريقة متسيد, (R٨٫٣٫٩). يجب 	� تركز سياسا� 0/�-, 
�لغابا� على �ال-B �ملوجو/, �ملكية �مليا; على مستو� �xتمع. 
��أل/��� �لتشريعية f�� �لصلة متضمنة 0عا/, تصميم �مللكية 

�لى �لسيطر, صغير, �حلجم على �لغابا�، ��لشر�كة �لعامة 
- �خلاصة، ��إل/�-, �ملباشر, للغابا� بو�سطة �لسكا� �حملليني، 
�شر�كة �لشركة - �xتمع يجب 	� تكو� هنا~ نظم جديد, 

 Bصلة بالسيا\ �مصحوبة بالفر ��f B-ال�للوالية على 
بالقو, لتكو� فعالة فيجب 	� تتضمن عناصر كالتعليم 

 ,dألما� لكي تؤ/� �ظائفها بكفا�لصحة، ��لتد-يب، ���
.(R٥,R٨)

�ألحيائى ؟ما'� ميكن #� يقد! �لقطا� �خلا� ألهد�� �لتنو� 
ميكن 	� يسهم �لقطا� �خلا� بشكل جوهرi فى صو� 

�لتنو� �ألحيائى. فبعض 	جز�d �لقطا� �خلا� تظهر �لرغبة 
 Q�ملستد� Q�ألحيائى �إلستخد�لتنو� �ملساهمة فى صو� �فى 

بسبب تأثير حملة �ألسهم، �لزبائن ��للو�ئح �حلكومية. تعد �آل� 
بعض �لشركا� برنامج عملها �خلا� بشا� �لتنو� �ألحيائى، 

مظهر, تضامنا 	كثر للمسئولية �الجتماعية، بحيث تدير 
�ال-�ضى �لتي فى حوcتهم بطريقة متو�ئمة مع حفظ �لتنو� 

 Wما�0ستخد cيعز iلذ�لتسجيل �عمني برنامج �ألحيائى، /�
مستد�ماW 	كثر، عاملني مع 	صحاs �ملصلحة �ملتعد/ين، قابلني 

مبسئوليتهم فى �ستهد�� قضايا �لتنو� �ألحيائى فى كافة 
عملياتهم.سيكو� تأثير حملة �ألسهم 	� �لزبائن محد�/� فى 

�حلاال� �لتي ال تكو� فيها �لشركة معلنة 	� مملوكة للحكومة.
�لتطو-�� �إلضافية على �أل-جح على مجالني  ستركز 

-ئيسيني.�أل�n، باإلضافة �لى تقييم 	ثر �لشركا� على �لتنو� 
 Qلنظا�ملوجهة خلدما� �جلهو/ �يا/, c ملهم�ألحيائى، فمن �

�اليكولوجي �كيف تعتمد عليها �لشركا� �سيتطلب fلك 
تطوير [ليا� لهذ; �لشركا� لتستوعب تعرضها للمخاطر, �	� 

تتعامل مع هذ; ��اطر �لثانى على �أل-جح سيأخذ تعا�� 	كبر 
مكانه بني �ملنظما� غير �حلكومية �قطاعا� �ألعماn لعمل 

�ستطال� 	كمل لطر\ تخفيض 	ضر�- �ملقايضا� �لتحديد 
�حلفز �ملتبا/n �اليجابي �لذi ميكن 	� يؤ/� �لى عمليا� 0/�-, 	كثر 

.(R٥) مة�الستد�فى  ,dكفا
�ألحيائى ؟�جلو�نب �لتي تستطيع تعزيز حفظ كف9 للتنو� ما هي �ملؤسسا0 صو� �لسيطر- �لعمليا0 متعد.- 

 Q�الستخد�ألحيائى ��لتنو� �لسيطر, لدعم صو� �خل �مد
�ملستد�Q مطلوبة على جميع �ملستويا�، مع �لقو�نني 

��لسياسا� �لد�عمة بو�سطة �حلكوما� �ملركزية لتوفير �ألمن 
الصحاs �لوالية (�ملستأجرين) �ضر�-, سلطة لإل/�-, �ملستد�مة 

على �ملستويا� �أل/نى �مبد	 	� يد�- �لتنو� �ألحيائى على 	/نى 
مستو� مناسب 	/� �لى �لالمركزية فى كثير من 	جز�d �لعالم 

�لكن نتائجه مختلفة. فمنا� �لنجا� هو مؤسسا� قوية 
على كافة �ملستويا�، مع 	ما� �ملستأجر �سلطة عند �ملستو� 

.(R٥) مة�ملستد�-, �فز لإل/�حلو�أل/نى مهمة فى توفير �
 Qلنظا�-, فى بعض خدما� �إل/�لوقت فا� � ��f فى  

�اليكولوجي تنتقل �لى مستويا� �أل/نى �	يضا تطو- طر\ 
�إل/�-, لكي تتعامل مع �لعمليا� كبير, - �حلجم مع �لعديد 

من 	صحاs �ملصلحة ��ملشاكل من نوعية ند-, �ملاd �إلقليمية 
��حلفا� على نظم 0يكولوجية كبير, يحتاJ �لى بنية 0/�-ية 

كبير, �حلجم. فمثال 	غلب �ألنها- �لرئيسية فى جنوبي 	فريقيا 
تنساs عبر حد�/ /�لية لذ� يجب تصميم مؤسسا� 0/�-, 

مشتركة /�لية للماd للمشا-كة فى 0/�-, �ملو�-/ �لضفافيه 
�لتضمن �ألمن �ملائي لكل �ألعضاd. 0ال 	� عدQ �الستقر�- 
�لسياسي فى ��حد, من تلك �لبلد�� سيؤثر سلبيا على 

�آلخرين ، �ستكو� �لقو� بني 	صحاs �ملصلحة غير متكافئة .
ال مركزية �ال غير مركزية �لسلطة 	نتجتا /�ئما 0/�-, 	حسن 
. فعلى سبيل �ملثاn �نحصر� قو, �كاال� 0/�-, مستجمعا� 

�ألمطا- فى جنوs 	فريقيا فقط فى مستجمعها ، �لكن 
قد تشعر بتأثير�� من �خلا-J 	� من �عالى �لنهر . فأفضل 

�ستر�تيجيةيجب 	� تكو� ��حد, متعد/, �لفر�� �ملساعد, 
�� 	� �لوظائف �لتي تقوQ بأ/�ئها بكفاd, منظما� مر��سة 

تتر~ لهم (بسبب �جو/ 	فضل �ملعلوما� لديهم ) من 	� تتر~ 
ملؤسسة مركزية -ئيسية ، �تقوQ �ملنظما� �ملركزية بوظيفتها 

.(R٥) كمركز /عم ، �تنسيق ، �0تصاال�
�لنظاQ �لقضائي فى عديد من �لد�n متعد/ �ملر�حل، �قد 

تكو� �لتطبيقا� �حمللية 	� �ملؤسسا� غير �لرسمية 	قو� من 
�لقانو� �ملكتوs . �حيث 	� �لعا/�� �لهامة f�� �لصلة باملعايير 
	� تقاليد 0/�-, حقو\ �مللكية ��لنظم �اليكولوجية �حمليطة بهم 

موجو/, فى عمق �xتمعا� �حمللية، فا� تغيير هذ; �لعا/�� 	� 
�حلقو\ �ملتعا-� عليها من خالn حو�فز خا-جية 	� مخططا� 

0عاقة يكو� صعباW جد�W ما لم تكو� هذ; �حلو�فز مصممة 
بعناية فائقة. فاملعرفة �حمللية متكاملة مع �ملعرفة �لعلمية 

�ألخر� تصبحا حاسمة من �جل �ستهد�� طر\ 0/�-, �لنظم 
�اليكولوجية �حمللية.

هنا~ حاجة لبذn جهو/ �كبر فى م�كاملة 	نشطة حفظ 
�لتنو� �ألحيائى ��ستخد�مه �ملستد�Q فى حد�/ 0طا- 	كبر 

من �تخاf �لقر�- على مستو� �القتصا/ �لكلى. فلقد مت تطوير 
�ستر�تيجيا� جديد, لتخفيض �لفقر فى �لسنو�� �ألخير, 

مغطية مد� ��سع من �لسياسا� ��ملعايير ��ملمثلني ��تلفني 
0ال �� �لتكامل 	� توحيد مجر� �لنظم �اليكولوجية مع خدما� 

�لنظم �اليكولوجية ثم جتاهله بشد,. �عامة ما يكو� تركيز 
 i/القتصا�ملؤسسي ��لثبا� �تيجيا� على �الستر�مثل هذ; 
�لكلى، �تكبير �لنمو �لقطاعي �تخفيض عد/ �لنا� �لذين 

يعيشو� على 	قبل من /�ال- ��حد فى �ليوQ فى �لبال/ �لفقير, 
، �0نه ملوثق جيد�W 	� �لعديد من بر�مج �لتكيف �لهيكلي من 
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منتصف �لى ���خر �لثمانينيا� سبب تدهو��� 
فى خدما� �لنظا& �اليكولوجي �عمقت 

.(R١٧) لفقر فى �لعديد من �لد�/ �لنامية�
يتطلب �لتعا�5 �لد�لي من خال/ �تفاقيا� 

بيئية متعد;: �جلو�نب �لتز�ما� متز�يد�� 
بتنفيذ �ألنشطة �لفعالة فى حفظ �لتنو< 

�ألحيائى �تعزيز �الستخد�& �ملستد�& للمو��; 
�لبيولوجية. �لقد �سخت �آل5 �لعديد من 
�تفاقيا� �لبيئة متعد;: �جلو�نب �إلسها& 

فى �حلفاL على �لتنو< �ألحيائى �كانت 
�تفاقية �لتنو< �ألحيائى (CBD) هي �ألكثر 
 Qشموال� �لكن �لعديد من �التفاقيا� �ألخر

تعد �يضا فى �ملوضو< مبا فيها �تفاقية 
�لتر�X �لعاملي ��تفاقية �لتجا�: �لد�لية فى 
�ألنو�< �ملهد;: من مملكتي �حليو�5 ��لنبا�، 

��تفاقية ��مسا� عن �ال��ضى �لرطبة، 
��تفاقية �ألنو�< �ملهاجر:، ��تفاقية �ألمم 
�ملتحد: _ابهة �لتصحر، �[طا� �تفاقية 

�ألمم �ملتحد: عن تغير �ملنا`، ��لعديد من 
�التفاقيا� �إلقليمية. �تعتمد تأثير�تها عند 

مستويا� �لسياسا� ��لتطبيقا� على [��;: 
.( R٥) :ملتعاقد� eألطر��

قد تبنى �الستجابا� �لفعالة على محا�ال� حديثة ( مثل 
خطط عمل مشترl) خللق حتفيز متبا;/ بني هذg �ملعاهد�� 
�غياn [لز�& قضائي للحلو/ محل �جلد/ يعتبر نقطة ضعف 

كبير: فى قانو5 �لبيئة �لد�لي. [ال �5 ضر��: �ستيفاp تقا�ير 
للمعاهد: يضع على �لد�/ ضغوطا� لتتخذ [جر��p� فعالة حتت 

[طا� هذg �ملعاهد��. �تضمن �حلو�فز قد يكو5 �;�: فعالة ما 
باإلضافة �لى �لعقوبا� فى حالة �النتهاكا� �� [جر��p� عد& 
�المتثا/ ملساعد: �لد�/ على �المتثا/ ( �الستجابة ). �تبقى 
�لر��بط بني �تفاقيا� �لتنو< �ألحيائى ��ملؤسسا� �لقانونية 

�لد�لية �لتي لها تأثير�� جوهرية على �لتنو< �ألحيائى ( مثل 
.(R٥) منظمة �لتجا�: �لعاملية ) ���بط ضعيفة

�5 �التفاقيا� �لد�لية عظيمة �ألثر على �لتنو< �ألحيائى 
ليست فى مجا/ �لبيئة بل هي ترتبط بالقضايا �القتصا;ية 

��لسياسية �هذg منطيا ال تأخذ فى �حلساn تأثير�تها على 
 gلتنو< �ألحيائى ��الستجابا� �لناجحة تقتضى �5 هذ�

�التفاقيا� تربط عن كثب باالتفاقيا� �ألخرQ ��5 �حللو/ 
 Qملصممة لنظا& ما ال يجب �5 تسبب مشاكل فى نظم �خر�
فمثال يجب �5 تهدe �جلهو; �ملبذ�لة فى فصل �لكربو5 طبقا 

لبر�توكو/ كيوتو �لى تعزيز �لتنو< �ألحيائى، ��5 ال تضرg ( مثال 
بز��عة �نو�< عديد: من �ألشجا� �حمللية بدال من ��uعا� �ألشجا� 

.(R٥)( حيد: �لنو< �ملستو�; �لغريب�
بالرغم من �5 فقد �لتنو< �ألحيائى معترe به كمشكلة 

 (��pإلجر�� ) /حاجة ال5 تتخذ �غلب �ألفعا lكوكبية، [ال �5 هنا
�ملباشر: لوقفه �� لتقيل �لفقد على �ملستوQ �حمللى �� �لقومي. 

غالبا ما يكو5 هناl تأثير سلبي للقوQ �لد�فعة غير �ملباشر: 
مثل �لعوملة �قر���� �لتجا�: ��القتصا; �لد�لية على �لتنو< 
�ألحيائى ��لتي يجب توجيهها على �ملستوQ �لد�لي �لكن 

�ملسئولية �ملباشر: فى �لرصد ��لفعل مباشر: عن فقد �لتنو< 
�ألحيائى تظل مسئولية على �ملستوQ �حمللى ��لقومي.ففي 

حالة �ألنو�< �ملتوطنة �� �لنظم �اليكولوجية �ملهد;: فى 
منطقة محد;: ;�خل قطر ��حد �� �حد: [;��ية محلية، فا5 

�لوكاال� �y� �لصلة يجب �5 تعطيها هذg �ألنو�< �� �لنظم 
�اليكولوجية ��لوية عليا، مع �لدعم �ملناسب من نظم �لدعم 

.(R٥) لكوكبية ��إلقليمية ��لقومية�
كيف ميكن حتسني حتديد �تصميم �تنفيذ 	الستجابا� ؟

يوجد �لعديد من خيا��� �الستجابة لتحسني فو�ئد   
خدما� �لنظا& �اليكولوجي للمجتمعا� �إلنسانية بد�5 �5 
نقوz �لتنو< �ألحيائى. ��لتغير�� �لسياسية ��الجتماعية 

�لتي حتدX �آل5 فى �جز�p عديد: من �لعالم ستكو5 لها عو�قب 
بعيد: �ملدQ على طريقة [;��: خدما� �لنظا& �اليكولوجي 

 (zملفر��) {فاهية �إلنسا5 فى �ملستقبل؛ لذ� فأنه من �لضر����
تنمية uيا;: فى فهم �لظر�e �ملعا�نة �لضر��ية الختيا� �تنفيذ 

�الستجابا� (�نظر [طا� �قم ٥-١ ).
فاالستجابا� ال تعمل فى فر�� حيث تلعب مجموعة   

من �لظر�e �ملعا�نة - تركيبية من �حلريا� �ملساعد: ��ألطر 
�ملؤسسية - �;����� حاسمة فى حتديد جنا� �� فشل �ستر�تيجية 

�الستجابة - فنجا� �� فشل �لعديد من �الستجابا� يتأثر 
  CF٣,Rلشد: باألطر �ملؤسسية فى مكا5 مـا فى ;�لة مـا (١٧

.(
لقد غير� كل من بر�مج �لتعليم ��التصاال� من �فضليا� 
صو5 �لتنو< �ألحيائى �حسنت من تنفيذ [ستجابا� �لتنو< 

�ألحيائى (R٥). يجب �5 تكو5 �لنتائج ��لبيانا� �لعليمة متاحة 
لكل �_تمع . فالعقبة �لرئيسية فى سبيل �ملعرفة (�بالتالي 

�لتقييم)، ��حلفظ ، ��الستعما/ �ملستد�& ، �[قتسا& فو�ئد 
�لتنو< �ألحيائى ملنطقة بإنصاe هي �لقد�: على �إلنسانية 

��ملؤسسية على ;��سة بيوتا �لقطر . فمبا;�: �للجنة �لقومية 
للمعرفة ��ستخد�& �لتنو< �ألحيائى  (CONABIO) فى 
�ملكسيك ��ملعهد �لقومى للتنو< �ألحيائى (INBio) فى 
كوستا�يكا تعطى �مثلة ناجحة لنما�y قومية لتحويل 
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�لتنو0 �ألحيائى �طا� ٥٫١.  �لعو�مل �لرئيسية لالستجابا� �لناجحة لفقد 
� �حشد �ملعرفة: تأكد �� �ملعرفة �ملتاحة قدمت بطر� 

ميكن �ستخد�مها بو�سطة متخذ� �لقر��.
� 0�12 تعقيدها:يجب �� تخد* �الستجابا' �غر�% 

7قطاعا' متعد51 كما يجب �� تكو� متكاملة.
� �عتر< بعد* �لتأكد:فى �ختيا� �الستجابا'، تفهم 

حد17 �ملعرفة �حلالية، 7توقع ما ال يتوقع.
� نشط �لتغذية �لرجوعية �لطبيعة:جتنب تلفيق بيانا' 

�جوعية �صطناعية، فهي ضا�5 بالنسبة ملر7نة �لنظا*.
� �ستخد* عملية شاملة: �جعل �ملعلوما' متاحة 

مفهومة لقطاU عريض من �صحاS �ملصلحة �ملتأثرين 
بها.

� عزY �لقد�5 �لتكيفية: ستز1�1 �ملر7نة لو 7ضعت �ألطر 
�ملؤسسية فى مكا� يسمح 7يعزY قد�5 �لتعلم من 

�ستجابا' �ملاضي �7لتكيف تبعا لذلك.
� �سس �حلريا' �ملساعد5 �لد�عمة: �الستجابا' ال 

تعمل فى فر�a 7هى حاسمة فى بنا` �حلريا' �لضر�7ية 
�ملساعد5 �لد�عمة - لتمكني �لظر7< مثل �لشفافية، 

�7ألسو��، �7لتعليم - �لتي حتتاجها من �جل �الستجابا' 
للعمل بكفا`5 �7نصا<.

 fسس �ألطر �لقانونية: �التفا� �لقانونى �مللز* �قو� �
كثير� بصفة عامة فى تأثيرi من قانو� ضعيف(�خو).
� حد1 �لتعريفا' بوضوj: �التفاقا' محد51 �7ضحة 

�لتعريفا' بد�7 غمو% لغوf �سهل فى تنفيذها.
� ضع مباk1: �ملباk1 �لو�ضحة ميكن �� تساعد 7ترشد 

�ألطر�< فى �لوصوl التفا� فى �ملستقبل 7ترشد تنفيذ 
�التفا�.

� �nكر تفصيال �اللتز�ما' مع حقو� مناسبة: �التفا� 
7n �اللتز�ما' �7حلقو� �ملفصلة �لو�ضحة �كثر �حتماال �� 

.iيتم تنفيذ
� 7فر مصا��1 �لتمويل: 2تاحة مصا�1 �لتمويل ترفع من 

فرo �لتنفيذ.
� 7فر pليا' للتنفيذ: حينما تكو� �ملو��1 �ملالية غير 

كافية فآليا' �لسو� تزيد إلمكانية للتنفيذ.
� �سس 7كاال' للتنفيذ �7ملتابعة: تأسيس هياكل 
معا7نة �n' سلطة 7مو��1 لتقو* بأنشطة محد51 

لتعزيز تنفيذ �التفاقيا' فهي حيوية لضما� �الستمر��، 
�7لتحضير، 7متابعة �لقضايا �ملعقد5 

� �سس صال' جيد5 بالهياكل �لعلمية: بتعقد �لقضايا 
�لبيئية، تز1�1 �همية تأسيس عالقا' مؤسسية جيد5 بني 

�لعملية �لقانونية t�7تمع �لعلمي.
 oكامل ما بني �ملعرفة �لتقليدية �7لعلمية: حد1 فر �
.l1مج �ملعرفة �لتقليدية �7حمللية فى تصميم �171 �ألفعا

�ملعلوما' �لتصنيفية (�لتقسيمية ) �لى معرفة عن سياسا' 
حفظ �لتنوU �ألحيائى 7بنفس �لقد� عن �لسياسا' �n' �لصلة 

بالنظم �اليكولوجية �7لتنوU �ألحيائى .
 jعديد5 �نشطة 2عا51 2صال l71 شاعت �آل� فى  

�لنظا* �اليكولوجي 7تتضمن �فعاالz إلصالj كافة طرY �لنظم 
�اليكولوجية مبا فيها �ال��ضى �لرطبة �7لغابا' �7ال��ضى 

�لعشبية ،7مصبا' �ألنها� ، 7شعاS �ملرجا� ، �7ملاجنر7< يصبح 
�إلصالj 2ستجابة متز�يد5 �ألهمية طاملا �� �لنظم �اليكولوجية 

تتدهو� �كثر 7طاملا �� �حلاجة �لى خدما' �إلصالj مستمر5 
فى �لتنامي 7حتديد �لنظا* �اليكولوجي - بصفة عامة - خيا� 

مكلف �لى حد بعيد �7كثر من تكلفة من حماية �لنظا* 
�ألصلى ، 7ناz��1 ما ميكن 2عا51 جتديد كل �لتنوU �ألحيائى 7 

.(R٥) خدما' نظا* ما بالكامل
بدال من تر7يج مقولة “�لكل ��بح” (�7 �ملقترضة)   

بو�سطة كثير من �ملما�سني للحفظ �ملتكامل 7ملشر7عا' 
�لتنمية ، فا� �لصد�* هو �لنمو�n �ألكثر ، ��7 هنا0 حاجة 
لالعتر�< باملقايضا' بني �لصو� 7 �لتنمية . فالتحديد ثم 

�لتفا7% فى �ملقايضا' عملية مركبة ، تتضمن خيا��' 
sياسية مختلفة ، �7لويا' مختلفة للصو� �7لتنمية 7كذ� 

�صحاS مصلحة مختلفو� . ففى حالة صو� �لتنوU �ألحيائى 
يكمن �لتحد� فى مفا7ضا' �ملقايضا' ، حتديد مستويا' 
 Sألحيائى �ملقبولة ، 7تشجيع مشا�كة �صحا� Uفقد �لتنو
�ملصلحة . 7حينما يجب �� تتم مقايضا' ، فعلى صانعي 

�لقر�� �� يضعوها فى �العتبا� ��7 توضع بوضوj عو�قب كل 
�خليا��'. فاملقايضا' �ألفضل �لناجتة عن سياسا' تلغى �حلو�فز 

�ملعاكسة �7 تخلق �سو�قا حلماية �لتنوU �ألحيائى ميكن �� 
 fألحيائى  ( على مستو� Uمعني من حماية �لتنو fحتقق مستو

.(R٥) إلقليم ) بتكلفة �قل�
�2 مد�خل �لنظا* �اليكولوجي �حملد51 باتفاقية �لتنوU �ألحيائى 

�7تفاقيا' �خرf تو�1 مباk1 �لتكامل عبر �ملستويا' 7عبر 
�الستجابا' ��تلفة . 7فى �ملركز من �حليثيا' �� �tاl �لكامل 

من �ملقاييس يطبق فى متصل يبد� من �حلماية �لتامة �لى 
نظم 2يكولوجية مصنوعة بو�سطة �إلنسا� ��7 �لتكامل 

قابل للتحقيق من خالl كل من �لفصل بني �ملكا� �7ألما� عبر 
�لنسق �ال�ضى �لطبيعي ، �7يضا عبر �لتكامل فى �1خل موقع . 

تركز �لتقييما' حتت �لكوكبية فى تقييم �أللفية على �لتحفيز 
�ملتباl1 �لنافع �7ملقايضا' حيثما تتكامل �الستجابا' فى 2طا� 

�قليمى متماسك (SG٩) . فى حني �� بعض �ملد�خل �لفعالة 
لن حتتا� �لى تقدير�' كمية ملكاسب �لتنوU �ألحيائى، فإ� 

عملية �لتقدير �لكمي للمكاسب �7خلسائر �حلدية من مصا�1 
مختلفة ميكن �� تقوf هذ� �لتكامل 7تساعد �ستر�تيجية 

.(R١٧) بطريقة مستهدفة 2ستر�تيجية f�7حد5 �� تتمم �خر
قد يجنى �tتمع خدما' خالصة �كثر ما تكو�   

تكاليف فرصة �لصو� فى موقع معني قد ضبطت لتعكس 
�بحا �يجابيا من خدما' �لنظا* �اليكولوجي �ملتوفر5 7حينما 

تأخذ خطط �هد�< �لتنوU �ألحيائى فى �حلساS كل 2سهاما' 
�ستخد�* �ال�% �7ملا` ( R١٧,R٥ 2طا�٥-٢C٥ ). �7جلدl �لد�ئر 

حوl �لقيمة �لنسبية للمناطق �حملمية �سميا فى مقابل 
�ال��ضى �ملستغلة بتكثيف �على بو�سطة �لنا� 7لكنها حتفظ 

على �ألقل بعض مكونا' �لتنوU �ألحيائى فهي بنا`5 �كثر 
 (continuum) حينما ينظر للحفظ على �نه مساحه متصله

من �الحتماال' . 7نقا� �لضعف �ملوجو51 عند �لطرفني 
�ملتناقضني ميكن جتاY7ها بربطهما فى �ستر�تيجيا' 2قليمية 
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.(R٥)   متكاملة
�� حتويل منطقة �لى �لز��عة قد يؤ� �لى  ،�فعلى سبيل �ملثا

نقص فى �لتنو' �ألحيائى 0لكنه ما -�� يسهم فى �لتنو' 
�ألحيائى �القليمى فإ>� ما ;سهم بعناصر معينة تكميلية 

للتنو' �ألحيائى 0بالتالي �لى �لتنو' �ألحيائى �لعا? �القليمى. 
لقد �نتقدF �ملساحاF �حملمية �سميا ملنحها �لفرB �ألخر� 

عن �Jتمع، 0لكن �ملدخل �القليمى �ملتكامل ميكن ;� يبنى على 
مكاسب حماية �لتنو' �ألحيائى من �أل��ضي �حمليطة، بذلك 

يتم تخفيض بعض �لضغط من �جل حماية �لتنو' �ألحيائى 
فى مو�جهة �الستخد�ماF �ملتوقعة عبر �إلقليم 0�لعديد من 
�إلسهاماF فى حماية �لتنو' �ألحيائى بشكل عا? مصنوعة 

من �ألنسا] �النتاجية ;0 من �ال��ضى �ألخر� خا�\ نطا] �ملناطق 
�حملمية، 0�لتكامل يجعل هذ` �إلسهاماF مقيد_ حلسا[ 

مستو� �لتخطيط �القليمى لرفع صافى �لفو�ئد �إلقليمية 
�ال �� �ملكاسب �ملثالية �لقابلة للقياc من ;��ضى �إلنتا\ لن 

تخفض �جلهو �ألكثر عمومية �ملضافة للتيا� �لرئيسي للتنو' 
�ألحيائى فى �لقطاعاF �ألخر� 0حتى بد�0 تقدير�F �سمية 

للقيم �الستكمالية، فا� سياسا F�Jر� �لرئيسي ميكن ;� نر� 
.( R٥) لتكامل�نها جانب ها? من ;

مع) 	لقو2 	لد	فعة 	ألخر2 لفقد 	لتنو/ 	ألحيائى ؟ما هي بد	ئل 	الستجابة 	ملوجو�� لتستهد� (للتعامل 
لن تكو� �يه من �الستجاباF �لعديد_ �ملصممة لصو� �لتنو' 

 f0 كافيا; fما�مستد fئيسيا� fإليكولوجى هدفا�لنظا? �ألحيائى ;0 �
حتى تستهدj �لقو� �لد�فعة للتغير غير �ملباشر_ 0�ملباشر_.

�لعديد من �الستجاباF �لتي تستهدj �لقو� �لد�فعة �ملباشر_ 
0غير �ملباشر_ ستكو� هامة بصفة خاصة من �جل �لتنو' 

�ألحيائى 0 خدماF �لنظا? �اليكولوجي:
�لغاn �لدعم �لذm يعز- �الستخد�? �لز�ئد خلدماF نظا?  �

�يكولوجى معني .بلغ متوسط �لدعم �لذm مت فعه لقطا' 
 (OECD) لتنمية�0 �0� منظمة �لتعا�0 �ألقتصا�لز��عة فى 

بني ٢٠٠١، ٢٠٠٣ ;كثر من ٣٢٤ بليو� 0ال�� ;مريكيا سنويا، ;0 
 (S٧) لعاملي فى سنة ٢٠٠٠�عي �لز��لناجت �لي ثلث قيمة �حو

0لقد ;� هذ� �لدعم �لى -يا_ �إلنتا\ 0تقليل �بحية �لز��عة فى 
 F�ئد لألسمد_ 0مبيد�لز�? �الستخد�لنامية كما عز- � ��لد0

�آلفاF 0;0جد �لدعم مشاكل شبيهة فى صيد �السما� 
0� منظمة �لتعا�0 0�لذm يقد� بحو�لى ٦٫٢ بليو� 0ال�� فى 

�ألقتصا� 0�لتنمية فى سنة ٢٠٠٢، ;0 حو�لي ٢٠٪ من �جمالي 
 ��إلنتا\ �لكلى (S٧). 0بالرغم من ;� �-�لة �لدعم �لضا� ستؤ
 cلنا�نها لن تكو� بال تكلفة فبعض ��لى فو�ئد خالصة، �ال 

�لذين �نتفعو� من �لدعم �النتاجى ( من خال� �ألسعا� �لرخيصة 
للمنتجاF �لناجتة عن �لدعم ;0 لتلقيهم ( عما مباشر�f) من 
�لفقر�n 0سيضا��0 بإلغاn �لدعم فقد يكو� هنا� حاجة �لى 
 �0�لياF تعويضية لتلك �JموعاF. ;كثر من >لك ففي �خل 

�لتعا�0 �ألقتصا� 0�لتنمية يجب ;� يصحب �لغاn �لدعم 
�لز��عي �جر�n�F مصممة لتقليل �لتأثير�F �لسيئة على 

خدماF �لنظا? �اليكولوجي �لى �حلد �ألنى فى �لد0� �لنامية 
 �0لكن سيبقى �لتحدm �لرئيسي هو ;� �لنظا? �ألقتصا

�حلالي يعتمد ;ساسا على �لنمو �ألقتصا� �لذm ال يعتد بآثا�` 
على �ملو�� �لطبيعية .

� تعزيز تكثيف �لز��عة �ملستد�? (C٢٦ ,C٤ ) سيستمر 
�لتوسع �لز��عي فى كونه 0�حد� من �لقو� �لد�فعة �لرئيسية 

فى فقد �لتنو' �ألحيائى خال� �لقر� �حلاm 0�لعشرين. ففي 
�ملناطق �لتي سيكو� بها �لتوسع �لز��عي مستمر�f فى كونه 

تهديد كبير للتنو' �ألحيائى ، ستقو? �لتنمية ، 0�لتقييم ، 

0نشر �لتكنولوجياF �لتي ميكن ;� ترفع �نتا\ �لغذ�n من 0حد_ 
 F�< _ضا� F? ، 0بد�0 مقايضا�ال�� بشكل مستد�مساحة 

�ستخد�? �لعناصر �لغذ�ئية  0; nئد للما�لز�عالقة باالستهال� 
;0 مبيد�F �آلفاF ، بتقليل �لضغط على �لتنو' �ألحيائى . 

ففى كثير من �حلاالF توجد تكنولوجياF مناسبة 0�لتي ميكن 
تطبيقها على نطا] ;0سع ، 0لكن نقص �ملو�� �لتمويلية فى 

�لد0� 0كذ� نقص �لقد��F �حلدسية على كسب 0�ستخد�? 
هذ` �لتكنولوجياF . حيثما ساF �لز��عة نسق �ال��ضى 

سيكو� صو� �لتنو' �ألحيائى فى �خل هذ� �لتنسيق مكو� 
ها? فى جهو �حملافظة على �لتنو' �ألحيائى �لكلية ، 0�>� 

ما ;يرF بشكل مناسب ميكن ;يضا ;� تسهم فى �النتاجية 
�لز��عية 0�الستد�مة من خال� خدماF �لنظا? �اليكولوجي 

 Fآلفا�مقا0مة  ��لتي يوفرها �لتنو' �ألحيائى ( مثال من خال
0�لتقليح 0خصوبة �ال��ضى 0حماية �Jا�� �ملائية ضد �لتعرية 

0�-�لة �لعناصر �لغذ�ئية �لز�ئد_ ).
�بطاn تغير �ملنا� 0�لتأقلم للتغير (R١٣) بحلو� نهاية �لقر�  �

قد يصبح تغير �ملنا� �0ثا�` �لقو� �لد�فعة �لرئيسية �لسائد_ 
فى فقد �لتنو' �ألحيائى 0تغير خدماF �لنظا? �اليكولوجي 
 _ ضر� �لتنو' �ألحيائى بزيا�على مستو� �لكوكب . سيز

 Fملطلقة فى كميا� _كل من معدالF �لتغير فى �ملنا� 0�لزيا
�لتغير. ففى حالة خدماF �لنظا? �اليكولوجي قد تستفيد 
بعض �خلدماF فى بعض �ملناطق - فى �لبد�ية - من ��تفا' 

�جة �حلر��_ ;0 من -يا_ �ألمطا� �ملتوقعة حتت سينا�يوهاF �ملنا� 
 f�ضا� f�نه سيكو� هنا� تأثير�لى �يشير  ��ألحد�-� �0لكن تو ،
خالصاf على خدماF �لنظا? �لبيئي على نطا] �لعالم �>� ما 
��تفع متوسط �جة حر��_ سطح �لكوكب بأكثر من �جتني 

مئويتني فو] مستو�ها فيما قبل �لتصنيع ;0 مبعد� ;سر' 
من ٠٫٢°? كل عقد (�جة تأكد متوسطة) مع �لدفع �لذ�تى 

لنظا? �ملنا� سيكو� من �لضرm�0 عمل �جر�n�F تسهل تأقلم 
�لتنو' �ألحيائى 0�لنظا? �اليكولوجي لتغير �ملنا� 0لتخفيف 

�آلثا� �لسلبية 0هذ` قد تتضمن تنمية �ملمر�F �اليكولوجية ;0 
�لشبكاF �اليكولوجية .

�بطاn �لنمو فى حتميل �لعناصر �لغذ�ئية على نطا]  �
�لكوكب ( حتى مع -يا_ معامالF �لتسميد فى �ملناطق �لتي 

محصوليتها محد_ بنقص �ألسمد_ ، مثل ;جز�n من حتت 
�لصحر�n �ألفريقية توجد �آل� تكنولوجياF الستخد�مها فى 

تخفيض تلو� �لعناصر �لغذ�ئية معقولة ، 0لكن يحتا\ �ألمر 
لسياساF جديد_ لتطبيق هذ` �لوسائل على مستو� كافي 
0>لك لتخفيض سرعة - 0فى �ألخير لعكس �جتا` �لزيا_ فى 

. (R٩) ئية�لغذ�لعناصر �حتميل 
� تصحيح فشل �لسو] 00ضع �ملؤثر�F �لبيئية �خلا�جية فى 

حسبة �لعو�مل �لد�خلية �لتي تؤ� �لى تدهو� خدماF �لنظا? 
 Fلعديد من خدما�بسبب ;�  (R١٧ ,R١٠,R١٣) اليكولوجي�
�لنظا? �اليكولوجي لم يتاجر بها فى �ألسو�] ، فلقد فشلت 

�شا��F تسهم فى تو-يع 0�ستخد�?  n] فى ;عطا�ألسو�
مستد�? كفn لهذ` �خلدماF . باإلضافة �لى ;� �لكثير من 

�ملقايضاF �لضا�_ 0�لتكلفة �ملرتبطة بإ��_ منفعة نظا? 
�يكولوجى 0�حد_ قد خلقت بو�سطة �خرين 0بالتالي لم تقيم 

 �(تدخل) فى �لقر���F �خلاصة با��_ هذ` �ملنفعة ففى �لد0
 F�0�عمة فى �ملوقع ميكن �ستخد�? ; Fلتي بها مؤسسا�

مؤسسة على قو�عد �لسو] لتصحيح بعضاf من فشل �لسو] 
فى مدخلة �لعو�مل �خلا�جية (;� 0ضعها فى �حلسبة �لد�خلية 

)،بصفة خاصة باعتبا� خدماF �إلمد� للنظا? �لبيئي .
� -يا_ �لشفافية 0-يا_ مسؤ0لية �حلكومة 0;�n �لقطا' 

�خلاB فى �لقر���F �لتي تؤثر على �لنظا? �اليكولوجى 
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متضمنة �شتر�� �كبر الصحا� �ملصلحة �ملهتمني فى �تخا� 
 ��لقر�0   (RWG , SG٩).*( �لقو�نني #�لسياسا� #�ملؤسسا

#�ألسو�; �لتي شكلت من خال4 �ملشا0كة �لعامة فى صنع 
�لقر�0 ستكو( متقبلة بذ�تها #ستسهم مشا0كة �صحا� 
�ملصلحة فى عملية �تخا� �لقر�0 بسبب �نها تؤA@ �لى فهم 

�فضل لآلثا0 �لناجمة #كذ� للقابلية للضر0 ، #توFيع �لتكاليف 
 �#�خلدما� �ملرتبطة باملقايضا� . #حتديد مد@ �#سع خليا�0

�الستجابة �ملتاحة فى سيا; معني .#سيرفع من �ملسؤ#لية 
مشا0كة �صحا� �ملصلحة #�لشفافية فى �تخا� �لقر�0 #سيقل 

.Aلفسا�
� *يجاA تكامل بني �ستر�تيجيا� ضغط �لتنوX �ألحيائى 

#�الستجابا� �Aخل *طا�0� تخطيط �لتنمية �أل#سع . 
فمثال �ملناطق �حملمية #جتديد �لبيئة #�سو�; خدما� �لنظا[ 

�اليكولوجي ستكو( فرصتها فى �لنجاd �على لو كا( 
 eلصو( هذ� ��الستجابا� قد �نعكست فى �ستر�تيجيا
#*سهاماتها فى �لتنمية �لبشرية ستكو( بشكل #�ضح 

محدjA فى مر�جعا� �إلنفا; �لعا[ #�( �ملو�A0 �لالFمة لتطبيق 
 ��الستجابا� ميكن �( جتنب فى *طا�0� تقدير�� *عد�A �مليز�نيا

. (R١٧) @متوسطة �ملد
 oألطر�� jAلبيئية متعد� �� FياjA �لتنسيق بني �التفاقيا

#�التفاقيا� �لبيئة #�ملؤسسا� �لد#لية �القتصاAية 
#�الجتماعية �ألخر@ (R١٧). تعد �التفاقيا� �لد#لية �مر� ال بديل 

� �لعالقة بالنظا[ �اليكولوجي �� �له الستهد�o �الهتماما
�لتي تتجوF �حلد#A �لقومية ، #لكن �لعيد من �ملعوقا� تضعف 
 �فعاليتها حاليا. تؤA@ �لطبيعة �حملد#jA #�ملركزj ألهد�o #�ليا
�غلب �التفاقيا� �لبيئية �لثنائية #�ملتعدjA �ألطر�o �لى عد[ 

توجهها للقضية �أل#سع �خلاصة بخدما� �لنظا[ �اليكولوجي 
 eللتنسيق بني هذ �#0فاهية �إلنسا( #لقد �تخذ� خطو�

�ملعاهد�� #قد يساعد هذ� فى توسيع �لتركيز على مجموعة 
 �� . *ال �( �لتنسيق مطلو� �يضا بني �التفاقيا�#Aمن �أل

�لبيئية متعدjA �جلو�نب #بني �ملؤسسا� �لد#لية �لقانونية 
#�ألكثر قوj سياسيا .

� تعزيز �لقدj0 �لبشرية #�ملؤسسية لتقييم تو�بع تغير �لنظا[ 
 eاليكولوجي من �جل 0فاهية �النسا( #�لعمل على مثل هذ�

�لتقييما� (RWG). ال �Fلت �لقد�0� �لتكنولوجية فى �لز�0عة 
 ، Aفى كثير من �لبال jA#صيد �السما� محد j0�A*# �#�لغابا

#لكنها بكثير جد� من �لقدj0 �لالFمة إلj0�A خدما� نظا[ بيئي 
. �غير مشتقة من هذe �لقطاعا

� �ستهد�o �مناt �الستهال� غير �ملستد�مة (RWG) يؤثر 
�ستهال� خدما� �لنظا[ �اليكولوجي #�ملو�A0 غير �ملتجدjA على 

�لتنوX �لبيولوجى #�لنظم �اليكولوجية بشكل مباشر #غير 
 Aلتعد��# Aلة الستهال� �لفر�A مباشر . فاالستهال� �الجمالى
#كذ� كفاjv �ستخد�[ �ملوA0 #تقليل �لتنوX �ألحيائى يتطلب �( 

يتم تخفيض �لتأثير �ملركب لهذe �لعو�مل .



٧٧ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  فاهية   � �لبيئية  �لنظم 

٦.  ماهى /فا. خفض معد� فقد �لتنو% �ألحيائى بحلو� عا� ٢٠١٠ �� 
ما بعدها �ما هي متضماته فى �تفاقية �لتنو% �ألحيائى ( CBD) ؟

(continued on page 80)

�  سيستمر 	نخفا� 	لتنو� 	ألحيائى خال� هذ	 	لقر� ففى 
حني $� 	لتنو� 	ألحيائى يسهم $سهاما هاما! فى �فاهية 

	إلنسا� ، فا� 	لعديد من 	إلجر	0	/ .	ألفعا� 	ملطلوبة لتعزيز 
	لتنمية .تقليل 	جلو� .	لفقر تقلل (على 	أل�جح) 	لتنو� 

	ألحيائى . .هذ	 يجعل $� تغيير 	لسياسا/ ضر.�@ لكي تعكس 
 Eملد	فى  Fعليه .تنفيذ Hالتفا	لصعوبة 	الجتاها/ .من 	 Fهذ

	لقصير .
�  حيث $� 	لتنو� 	ألحيائى هاL من 	جل �فاهية 	إلنسا� .بقائه 

فمهما يكن يجب 	لسيطر@ على فقد 	لتنو� 	ألحيائى فى 
	ملدE 	لطويل . .خفض معد� 	لفقد فى 	لتنو� 	ألحيائى هو 
	خلطو@ 	لضر.�ية 	أل.لى . .	لتقدL فى هذ	 	Rا� ميكن حتقيقه 

بحلو� عا٢٠١٠L لبعض 	ملكونا/ ، .لكن Yلك يبد. غير محتمل 
حتقيقه للتنو� 	ألحيائى 	لشامل على 	ملستوE 	لكوكبي 

بحلو� ٢٠١٠.
�  لقد مت a`ما_ 	لعديد من 	إلجر	0	/ 	لضر.�ية لتقليل معد� 

	لفقد فى 	لتنو� 	ألحيائى فى بر	مج عمل 	تفاقية 	لتنو� 
 e	حدa لى	 E`ما طبقت فستؤ 	Ya نها$. .(CBD) ألحيائى	

فرH جوهرية .حتى Ya	 ما طبقت 	إلجر	0	/ 	ملوجو`@ ، فا� Yلك 
لن يكو� كافيا للتأثير فى كل 	لقوE 	لد	فعة لفقد 	لتنو� 

	ألحيائى .
فى 	بريل ٢٠٠٢ تبنى مؤمتر $طر	n 	تفاقية 	لتنو�   

	ألحيائى (CBD). 	لهدn ، 	لذp مت 	عتما`F .توقيعه فى خطة 
جوهانسبر_ 	لتنفيذية فى قمة 	لعالم عن 	لتنمية 	ملستد	مة 

، .	لذp ينص على حتقيق خفض جوهرp ملعد� فقد 	لتنو� 
	ألحيائى 	حلالي على 	ملستوE 	لكوكبي 	القليمى .	لقومي 

بحلو� عاL ٢٠١٠، كمساهمة فى تخفيف 	لفقر .لفائد@ 
 ٢٠٠٤ Lفى عا..(II / ٢٦ ,  CBD �	لقر	) ��ال	حليا@ على 	كل 

 n	ألهد	! من 	! للتقييم متضمنا عد`	�طاa n	ألطر	تبنى مؤمتر 
	لفرعية لعاL ٢٠١٠ على نطاH 	لعالم ، .كذ	 مجموعة من 

. ( C٤٫٥٫٢) Lلتقد	 Eفى تقييم مد Lلتي ستستخد	/ 	ملؤشر	
 n	ألطر	مؤمتر  nعر nلهد	 Fجتا Lلتقد	 Eلتقييم مد  

فقد 	لتنو� 	ألحيائى بأنه “ 	لنقص 	لنوعى $. 	لكمي طويل 
	ملدE $. 	ملستدمي فى مكونا/ 	لتنو� 	ألحيائى .قد�ته 	لكامنة 

 Eملستو	على توفير سلع . خدما/ قابلة للقيا~ على 
	لكوكبي 	القليمى .	لقومي “ ( 	لقر	� CBD , ٣٠ /II) . .لقد 
مت ترجمة $هد	n 	ملعاهد@ .هدn ٢٠١٠ 	لى سياسا/ .$فعا� 

.	قعية من خال� 	تفاH 	ملوجها/ 	لد.لية .تنفيذ بر	مج 
	لعمل 	خلاصة باملعاهد@ .من خال� 	خلطط 	لقومية لتنفيذ 

	ستر	تيجيا/ 	لتنو� 	ألحيائى 	لقومية .
من 	لضر.�p بذ� جهو` غير مسبوقة لتحقيق خفض   

 Eملستو	حلالي على 	ألحيائى 	لتنو� 	فى معد� فقد  pجوهر

 ٢٠١٠ n٢٠١٠ . .هد Lلقومي بحلو� عا	القليمى .	لكوكبي 	
هذ	 يضمر $� معد� فقد 	لتنو� 	ألحيائى - كما تشير 	ملقايس 

ملدE من 	ملكونا/ .	لصفا/ - يجب $� تصبح $قل بشكل 
جوهرp فى ٢٠١٠ من 	الجتاها/ 	حلالية .	ملوصوفة فى 	لسؤ	� 

	حملو�p �قم ٣ من هذ	 	لتقرير . .هذ	 يبد. غير قابل للتحقيق 
على مستوE 	لكوكب ألسبا� متباينة: توضح 	الجتاها/ 	حلالية 
مؤشر	/ قليلة تفيد aبطا0 معد� 	لفقد؛ $غلب 	لقوE 	لد	فعة 

لفقد 	لتنو� 	ألحيائى متوقع �يا`تها؛ .قو@ 	لدفع 	لذ	تى فى 
	لنظم 	ملؤسسية 	لطبيعية .	إلنسانية تتضمن فجو	/ سنني 

.عقو` .حتى فر.H بني 	ألفعا� 	ملتخذ@ .ظهو� تأثيرها على 
.(C٤, S٧, S١٠, R٥ ) اليكولوجية	لنظم 	ألحيائى .	لتنو� 	

من 	ملمكن حتقيق تخفيض في معد� فقد 	لتنو� 	الحيائي 
سو	0 في بعض مكوناته 	. في بعض مؤشر	ته .Yلك بحلو� 

 pملستو	ملناسبة علي 	الستجابا/ 	٢٠١٠ في حالة Lعا
	لكوكبي .	إلقليمي .بصفة خاصة علي 	ملستوp 	لقومي , 

.سيكو� Yلك في مناطق بعينها , .قد يتحقق 	يضا عديد من 
	الهد	n 	لفرعية لـ ٢٠١٠ 	ملتبناF بو	سطة CBD . 	ما ما يخص 

معد� فقد 	ملوئل 	لبيئي بصفة عامة ـ .هو 	لقو@ 	لد	فعة 
	لرئيسة في فقد 	لتنو� 	الحيائي في 	لنظم 	اليكولوجية 

	ال�ضية ـ فهو يتباطأ في مناطق معينة .ميكن 	� يتباطأ علي 
مستوp 	لكوكب من ناحية 	خرp بسبب طبيعة 	لعالقة بني 

	عد	` 	النو	� .مساحة 	ملوئل 	لبيئي, .بسبب 	نقضا0 عقو` $. 
قر.� قبل 	� يصل 	نقر	� 	لنو� للتو	�� مع فقد 	ملوئل 	لبيئي 
, .	يضا بسبب 	لقوp 	لد	فعة للفقد 	الخرE , مثل تغير 	ملنا� 

.حتميل 	لعناصر 	لغذ	ئية , .	النو	� 	لغا�يه .	ملقد� لها 	� 
تزيد جميعا. .في حني 	� معدال/ فقد 	ملوئل 	لبيئي تنخفض 

في 	ملناطق 	ملعتدلة , فانه من 	ملتوقع 	� تزيد في 	ملناطق 
 .(C٤, S١٠) ئية	الستو	

.في نفس 	لوقت , لو متت 	حملافظة في `	خل مناطق محمية 
	. بأية �لية حفا� 	خرp علي مناطق Y	/ 	همية خاصة للتنو� 

	الحيائي .شبكا/ 	يكولوجية نشطة .ظيفيا, .	Y	 	تخذ/ 
	جر	0	/ مبا`�@ (ترقبية) حلماية 	النو	� 	ملهد`@ باخلطر فا� معد� 
فقد 	لتنو� 	الحيائي للمو	ئل 	لبيئية .	ألنو	� 	ملستهدفة ميكن 
 n	الهد	لعديد من 	لك ، ميكن حتقيق Y ليa ضافهa .ينخفض �	

	لفرعية 	ملبتغا@ بحماية مكونا/ 	لتنو� 	حليائي 	Y	 ما كا� 
	الستجابا/ من تلك 	لتي 	`مجت في بر	مج CBD للعمل 

 n	الهد	تتحقق  �	حملتمل 	نه من غير 	نه , يبد. 	ال 	لتنفيذ. 	.
	لفرعية 	ملستهدفة . 	Rابهة لتهديد	/ 	لتنو� 	الحيائي ـ تغير 

	ستخد	L 	ال�	ضي , .تغير 	ملنا� , .	لتلوe , .	النو	� 	لغا�يه 
	لغريبة ـ بحلو� عاL ٢٠١٠. .سيكو� Yلك 	يضا حتديا كبير	 

للمحافظة علي 	لبضائع .	ملنافع 	ملأخوY@ من 	لتنو� 	الحيائي 
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�هد��  غايا� 
حماية مكونا� �لتنو� �الحيائي

هد! ١. تشجيع �حلفا� علي �لتنو� �حليائي للمو�ئل �لبيوما� � �لنظم �لبيئية.

هد! ١٫١: علي �القل ١٠٪ من كل من مناطق �لعالم �لبيئية حتفظ بفعالية.

هد! ١٫٢: حماية �ملناطق �6� �ألهمية �خلاصة للتنو� �الحيائي.

هد! ٢. تشجيع �حلفا� على تنو� �لفصائل.

هد! ٢٫١: �ستعا<C � صيانة � تقليل �لهبو? في تعد�< فصائل من مجموعا� معينة.

.C>هد! ٢٫٢: حتسن موقف �لفصائل �ملهد

هد! ٣. تشجيع �حلفا� علي تنو� �الصوI �لو�Hثية

 Cحليا� � Hالشجا� �حملاصيل � �حليو�نية � C�لثر� �هد! ٣٫١: �لتنو� �لطبيعي للمحاصيل 
 !Hكل ما له قيمة من �النو�� محافظا عليه مع �حلفا� على �ملعا � Rالسما� �لبرية �

�حمللية.

�الستخد�& عن �لبعد �ملدعو&

.S>ملدعم �القتصا� Rالستهال� � Uهد! ٤. تشجيع �الستخد�

 Xنتا� �بعقالنية  Hتد� H>هد! ٤٫١: �ملنتجا� �ملبنية على �لتنو� �الحيائي مشتقة من مصا
متو�فق مع �حلفا� على �لتنو� �الحيائي.

هد! ٤٫٢: تقليل �الستخد�U �لغير عقالني � �ملؤثر على �لتنو� �الحيائي.

هد! ٤٫٣: �نها[ �S تهديد من �لتجاCH �لد�لية الS فصيلة مهد<C من �لزهوH �� �لطحالب.

مو�جهة �لتهديد�� للتنو� �الحيائي

 � Hلتدهو� �ضي �Hأل� Iتغيير �ستغال �ملوئل � CHهد! ٥. تقليل �لضغو? من خسا
�لستخد�U غير �لعقالني للما[.

هد! ٥٫١: تقليل معدI معدI خساCH � تدهوH �ملو�ئل �لطبيعية.

هد! ٦. �لتحكم في �لتهديد�� من �ألنو�� �لغاcية.

هد! ٦٫١: �لتحكم في �ملسا�H� �حملتملة لالنو�� �لغاcية.

هد! ٦٫٢: �ضع خطط جاهزC لعالX �لنو�� �لغاcية �لرئيسية �لتي تهد< �ملو��ئل � �لنظم 
.Sالنو�� �الخر� �لبيئية �

توقعا� �لتقد& عا& ٢٠١٠

�لتوقعا� طيبة ملعظم �ملناطق �لد�خلية. �لتحدS �لرئيسي هو للمناطق �لبحرية � 
.hHخل �ال�> iصعوبة توفير حماية كافية النظمة �مليا

سيستمر هبو? �نو�� كثيرC في �لعد< � �لتوcيع � لكن �حلفا� � صيانة �لفصائل ممكن.

فصائل �كثر تتعرh للتهديد � لكن �ال<�[ �lصص لكل فصيلة سيساهم في �حلفا� 
على بعضها.

توقعا� طيبة في  �حلفا� �الكس سيتو . عموما �لنظم �لز�Hعية سو! تستمر في 
�لتبسيط. سو! يحدn هبو? كبير في �نو�� �السماR. �لعناصر �لو�Hثية �حمللية � �ملعرفة 

Hلنها عموما ستتدهو �عا� �بعض �ملشر Iحمللية سيتم �حلفا� عليها خال�

متوقع تقدU بعض مكونا� �لتنو� �الحيائي. �الستخد�U �لعقالني لن يكوp له نصيب 
.Xمناطق �النتا �كبير من �النتج �الجمالي 

من �ملتوقع cيا<C �الستخد�U �لالعقالني.

من �ملتوقع �لتقدU مثال من خالI تنفيذ �التفاقيا� �خلاصة بالتجاCH �لد�لية لالنو�� 
�ملهد<C من �لزهوH � �لفطر � �لطحالب �لبرية.

من �لغير متوقع تقليل �لضغط �لعاU في معظم �ملناطق �حلساسة من حيث �لتنو� 
�الحيائي. � لكن على �S حاI �حلفا� علي معظم �ملو�قع �ملهمة ممكن.

غالبا سو! تتز�يد �لضغو? (من cيا<C �لسفر ، �لتجاCH � �لسياحة خصوصا في سيناHيو 
�لتنسيق �لعاملي). من �ملمكن �ضع �جر�[�� ملعاجلة �ملمر�� �لرئيسية (خصوصا في 

سيناHيوها� �لتنسيق �لعاملي � حديقة �لتكنولوجيا).

من �ملمكن عمل خطط للتعامل.

جدB ٦٫١.  <فا= حتقيق �هد�� ٢٠١٠ التفاقية مؤمتر �لتنو� �الحيائي
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توقعا� 	لتقد� عا� ٢٠١٠	هد	� � غايا�

	حلفا5 علي 	ملنتجا� � 	خلدما� من 	لتنو/ 	الحيائي 	ملساهمة في 	لرفاهية 	لبشرية

�لضغو! من �لتغير�� �ملناخية � �لتلو� سو� تز��� � خصوصا ترسب �لنيتر�جني �لذ� 
سو� يرتفع. هذ. �لزيا�, ميكن تخفيفها حتت UNFCC للتغير�� �ملناخية � خال# 

ساسا� جتا9ية � :�9عية � �يضا سيايسة �لطاقة للتلو� �لنيتر�جيني. �جر��3� �لتخفيض 
تشمل �حلتفاG بالكربوD خال# LULUCF � �ستخد�A �ال�9ضي �لرطبة الستبقا3 

�لكربوD � معا�لة �لنيتر�جني �لتفاعلي.

�جر��3� فعالة لتقليل �لتاثير على �لتنوR �الحيائي ممكن � لكن يوجد حتد� من �لضغو! 
 ..Wألخر�

 Aنتقا3 عا� Zمن �ملمكن حتقيق \لك عل �سا � مع تخيل �لزيا�, �ملتوقعة في �ملؤثر�
2010 . حتقيق �لهد� 8.2 يساهم في حتقيق �هد�� �MDG 2010# خصوصا _هد�� 

.9 � 2 � 1

 من �ملمكن �تخا\ �جر��3� حلماية �ملعرفة � �البتكا�9� � �لعا��� �حمللية � لكن من �ملرجح 
تدهو9 �ملعرفة �حمللية على �ملدW �لطويل.

 ��لتقدA ممكن. حتت سينا9يوها� �اللفية مت �ستخر�l فو�ئد � مشا9كة حتت سينا9يوها
�لتنسيق �لعاملي � حديقة �لتكنولوجيا � لكن ليس حتت لو�3 سينا9يو �لنظاA �ملستمد 

من �لقو,.

مو	جهة 	لتهديد	� للتنو/ 	الحيائي  (تكملة)
هد� ٧. مو�جهة �لتحديا� للتنوR �الحيائي من تغير�� �ملناp � �لتلو�.

هد� ٧٫١: �حلفاG علي � حتسني عناصر �لتنوR �الحيائي  للتأقلم مع �لتغير�� �ملناخية.

هد� ٧٫٢: تقليل �لتلو� � بالتالي تاثير. على �لتنوR �ألحيائي.

 

هد� ٨. �حلفاG علي قد9, �لنظم �لبيئية علي �النتاl � تقدمي �خلدما� � �عم �حليا, .

.�هد� ٨٫١: �حلفاG على قد9, �لنظم �لبيئية على تقدمي �خلدما� � �ملنتجا

هد� ٨٫٢: �حلفاG علي �ملصا�9 �لطبيعية �لال:مة لتوفير نسبة عقالنية من �المن �لغذ�ئي 
�حمللي � �لرعاية �لصحية خاصة للفقر�3.

حماية 	ملعرفة � 	البتكا�	� � 	لعا?	� 	حمللية
هد� ٩. �حلفاG علي �لتنوR �لثقافي � �الجتماعي للمجتمعا� �حمللية

هد� ٩٫١:  حماية �ملعرفة � �البتكا�9� � �لعا��� �حمللية.

هد� ٩٫٢: حماية حقو� ��تمعا� �حمللية علي معرفتهم �بتكا�9تهم � عا��نهم مبا فيها 
�حلق في �النتفاR من �ملشا9كة.

هد� ١٠. �لتأكد من �ملشا9كة �لعا�لة للفو�ئد �لناجتة عن �ستغال# �ملصا�9 �ملو�9ثة

هد� ١٠٫١: كل عملية تبا�# للمصا�9 �ملو9ثة تكوD طبقل التفاقية �#CBD، �التفاقية 
�لد�لية للمصا�9 �ملو9ثة للنبا� � �لز�9عة � كل �التفاقيا� �الخرW �ملوجو�,.

�خر لهذ. �ملصا�9  Aهد� ١٠٫٢: �لفو�ئد �لناجمة عن �الستغال# �لتجا�9 � �� �ستخد�
�ملو9ثة نشا�9 فيه �لد�# �ملقدمة لهذ. �ملصا�9.

��لتقدA ممكن. حتت سينا9يوها� �اللفية مت �ستخر�l فو�ئد � مشا9كة حتت سينا9يوها
�لتنسيق �لعاملي � حديقة �لتكنولوجيا � لكن ليس حتت لو�3 سينا9يو �لنظاA �ملستمد 

من �لقو,.

�ملصا�9 �ملو�9ثة نن�لتأكد من �ملشا9كة �لعا�لة للفو�ئد �لناجتة عن �ستغال# .١٠ هد�

هد� ١٠٫١: كل عملية تبا�# للمصا�9 �ملو9ثة تكوD طبقل التفاقية �#CBD، �التفاقية 
�لد�لية للمصا�9 �ملو9ثة للنبا� � �لز�9عة � كل �التفاقيا� �الخرW �ملوجو�,.

�خر لهذ. �ملصا�9 Aهد� ١٠٫٢: �لفو�ئد �لناجمة عن �الستغال# �لتجا�9 � �� �ستخد�
�ملو9ثة نشا�9 فيه �لد�# �ملقدمة لهذ. �ملصا�9.

	لتأكد من 	ملشا�كة 	لعا?لة للفو	ئد 	ملستقاC من 	ملصا?� 	ملو��ثة

(٨٠ صفحة  (�لتكملة 



�ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : �إلنسا�  �فاهية    �لبيئية  �لنظم  ٨٠

�لتقد% ممكن : في سينا�يوها� �اللفية كا� هذ� �ألمر فعاال �كثر حتت �لتنسيق �لعاملي 
( حديقة �لتكنولوجيا ( لكن �قل �حتماال خال0 سينا�يوها� مو/�ييك �لتأقلم ( �لنظا% 

�ملستمد من �لقو8.

�لتأكد من توفير �ملصا�� �لكافية
هد? ١١. �ألطر�? حتصل قد��� �قتصا=ية ( تكنولوجية ( �نسانية ( علمية ( تقنية 

محسنة لتطبيق �التفاقية.

هد? ١١٫١: يتم توفير مصا=� مالية جديد8 ( نقل مصا=� قائمة للد(0 �لنامية لتحقيق 
�لتنفيذ �لفعا0 اللتز�ماتها حتت �التفاقية حسب ما=8 ٢٠.

هد? ١١٫٢: نقل �لتكنولوجيا للد(0 �لنامية لتحقيق �لتنفيذ �لفعا0 اللتز�ماتها حتت 
�التفاقية حسب ما=8 ٢٠.

لدعم �فاهية �النسا� (R٥,S١٠,C٤). ( �نظر جد�� ٦-١). 
هنا3 مجا� كبير حلماية �عظم للتنو# �الحيائي عن طريق 

�فعا� مبر�> بجد���تها �القتصا6ية للخاما4 �� فو�ئد �فاهية 
�النسا� �الخرB. فحفظ �لتنو# �الحيائي مهم كمصد� ملو��6 

�حيائية خاصة, �للحفاG علي منافع نظم �يكولوجية مختلفة 
, �للخفاG علي مر�نة (�جوعية) �لنظم �اليكولوجية, �توفير 

خيا��4 من �جل �ملستقبل. �كل هذI �لفو�ئد �لتي يوفرها �لتنو# 
�ألحيائي لإلنسا� لم تنعكس بشكل جيد في �تخاM �لقر�� 
��6��> �ملو�6, �بالتالي فا� معد� فقد �لتنو# �الحيائي �علي 
من Mلك �لذB يجب �� يكو� في حالة �خذ هذI �لفو�ئد في 

�حلسبا�(R٥). ( �نظر شكل ٦-١).
�ال �� �جمالي كم �لتنو# �الحيائي �لو�جب �حلفاG عليه علي 

�ساY �عتبا��4 منفعية يبد� �قل من �لكم �ملوجو6 في �لوقت 
�حلالي( �6جة تأكد متوسطة). �حتي لو مت �خذ �لفو�ئد �ملنعية 

كاملة في �حلسبا� , فسيظل كوكب �ال�^ يفقد تنوعا 
�حيائيا, حيث �� فائد> منفعية �خرB.”ستناقش” غالبا مع فو�ئد 

�حلفاG علي تنو# cكبر. يتطلب �لعديد من �خلطو�4 �ملتحد> 
لزيا6> �نتاg خدما4 نظاf �يكولوجي معني تبسيط �لنظم 

�لطبيعية (في �لز��عة علي سبيل �ملثا�). �iيا6> علي Mلك , قد 
ال يتطلب �حلفاG علي �لتنو# �الحيائي بالضر��> �6��> �لنظم 

�اليكولوجية بد�� �ألخذ في �حلساl �ملدB �لكامل خلدما4 
 Iملثا� قد يوفر مقسم ميا�اليكولوجي. ( علي سبيل � fلنظا�

مز��# بالغابا4 ماm�n نظيفا�n�خشاl سو�m كانت مكسو> 
بغابة محلية متنوعة �� كانت مشجر> بنو# ��حد , �لكن 

�i�عا4 �لنو# �لو�حد قد ال توفر مستويا4 جوهرية من �لعديد 
من �خلدما4 �الخرB, مثل خدما4 �لتلقيح ��لغذ�m ��خلدما4 

 Bلذ�الحيائي �لتنو# � Bلثقافية). �نهاية سيتحد6 مستو�
سيبقي حيا علي �ال�^ �لي مدB بعيد باالهتماما4 �الخالقية 

.(C٤,C١١,S١٠,R٥) مية�إلستخد�لي �باالضافة 
 fلعا MDG اللفية�ملقايضا4 بني حتقيق غايا4 تنمية �ستكو� 

٢٠١٥ �تخفيض معد� �لفقد في �لتنو# �الحيائي محتملة . 

فمثال , حتني شبكة �لطر} �لريفية ـ ��لذB هو سمة غالبة في 
كل �ستر�تيجيا4 تخفيض �جلو# ـ يحتمل �� يسا�# معدال4 
فقد �لتنو# �الحيائي (مباشر> عن طريق تفتت �ملوئل �لبيئي 

�غير مباشر بو�سطة تسهيل �حلصا6�4 غير �ملستد�مة 
مثل حلوf �لدغل �خالفه .....) باالضافة �لي Mلك يقتر~ �حد 
سينا�يوها4 �اللفية ( توiيع �ال�6�� �لعاملي) �� طر} �لتنمية 

 MDG اللفية�غايا4 تنمية  Iلتي تظهر تقدما جتا�ملستقبلية �
في �ستئصا� �لفقر �ملدقع �حتسني �لصحة ستظهر �يضا 

فقد� عالي �ملعدال4 نسبيا للموئل �لبيئي �فقد �النو�# �ملرتبط 
به عبر خمسني عاما. ( �نظر شكل ٦-٢) �هذ� ال يعني �� فقد 

�لتنو# �الحيائي في حد M�ته جيد في تخفيض �لفقر ��جلو# . 
�بدال من Mلك فانه يشير �لي �� �لعديد من �نشطة �لتنمية 

�القتصا6ية �لها6فة نحو تقليل �لفقر سيكو� من �ال�جح لها 
تاثير�4 سلبية علي �لتنو# �الحيائي ما لم تدخل قيم �لتنو# 

�الحيائي �خدما4 �لنظاf �اليكولوجي M�4 �لصلة في �حلسبا� 
 .(S١٠,R١٩)

في �حلقيقة �� بعض �لتحسينا4 قصير> �ملدB في �لرفاهة 
�ملا6ية ��ملعيشة تعزB �لي �جر�m�46c 4 �لي فقد فى �لتنو# 

�الحيائي, �لذB هو هاf بصفة خاصة للفقر�m ��لناY �لقابلني 
للضر� , ��لذين حصلو� علي هذI �ملكاسب بشكل مؤقت ـ 

�ميكن في �لو�قع �� تفاقم كل مكونا4 �لفقر في �ملدB �لطويل. 
 f�الستخد�� Gحلفا�تتكامل جهو6  ��لك يجب M لتجنب�

�ملستد�f للتنو# �الحيائئي مع �ستر�تيجيا4 �لبال6 خلفض �لفقر 
 . (S١٠,R٥)

 ��لكن توجد �مكانية خطر متبا�6 �كذ� مقايضا4 بني �هد�
�لتنميه لأللفيه قصير> �ملدB لسنة ٢٠١٥ �تقليل معد� 

فقد �لتنو# �الحيائي بحلو� ٢٠١٠ . فلخفض معد� �لفقد 
 gلفقر, قد حتتا�الحيائي للمساهمة في تخفيف �لتنو# �في 

�ال�لويا4 �� تعطي حلماية �لتنو# �الحيائي �M �الهمية �خلاصة 
لرفاهة �لفقر�m ��الكثر تعرضا للضر�. علما با� �لتنو# �الحيائي 

يدعم خدما4 �مد�6 �لنظاf �اليكولوجي ��لتي هي هامة 
لرفاهية �النسا�, فا� �الجناi�4 طويلة �ملدB ألهد�� �لتنمية 

لاللفية تتطلب خفض فقد �لتنو# �حليائي ��حملكوf كجزm من 
MDG٧ (ضما� �الستقر�� �لبيئي). 

مد�كني خلاصية فتر�4  �الستجابة للنظم �لبشرية (سياسية 
��جتماعية ��قتصا6ية) ��لنظم �اليكولوجية , �لغايا4 طويلة 
�ملدB ��ألهد�� ـ فلنقل لعاf ٢٠٥٠ ـ مطلوبة, باالضافة �لي 

توقعا$ �لتقد* عا* �٢٠١٠هد�'  غايا$
جدC ٦٫١.  ?فا< حتقيق �هد�' ٢٠١٠ التفاقية مؤمتر �لتنو7 �الحيائي (تكملة)



٨١ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

شكل ١٫٦. كم سيبقي 	لتنو- 	الحيائي بعد قر� من 	آل� حتت هياكل قيمة مختلفة ؟
�لد�ئر, �خلا7جية في �لشكل متثل �ملستو) �حلالي للتتونع �حليو! عامليا. كل +�ئر, +�خلية متثل مستو) معني من �لتنو$ �حليو! حتت هيكل قيمة مختلف. متثل عالما� �الستفها �لتكهنا� �لغير 

مؤكد, حوB مكا: تو�جد �حلد@+ @ بالتالي �حلجم �ملناسب لكل +�ئر, يكو: حتت هياكل قيمة مختلفة.


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

الي 
ي �حل

الحيائ
نو$ �

�لت

�جا� مالحظة 
� حجم 
لد�
ئر للبيا� 
 فقط � ال عالقة له بأ% حسابا"  

 

 

 ٢١٠
ي ٠

ئي ف
الحيا

و$ �
�لتن

�جا� مالحظة 
� حجم 
لد�
ئر للبيا� 
 فقط � ال عالقة له بأ% حسابا"  

 

	لعمل 	ليومي 
ما سيتبقى حتت 
الجتاها" � 
لسياسا" 3خذين 
لتنا-ال" 
مقابل 
لنمو 
القتصا<% � 
لز�
عة 
لخ..في 
العتبا�  

مع 	عتبا� ��7 	لتنو- 	لنوعي 
في خدما; 	لنظا9 	لبيئي : 


حليو% كا� يجب حفظها من 
جل   Fلتنو
كمية 
ضافية من 

سبا H عملية لد��ها في توفير � <عم خدما" 
لنظم 
لبيئية. 

مع 	عتبا� 	ملر�نة ، 	لبد	يا; � قيم 	الختيا�	;  : 

حليو% كا� يجب حفظها من 
جل   Fلتنو
كمية 
ضافية من 

سبا H عملية لد��ها في 
لقد�J على 
لتأقلم � 
لتغير �  
 .Jحليا
مو
جهة 
لتهديد
"  كاحتياL ضد 
لبد
يا" � كخيا� لقيم 

مع 	عتبا� 	السباA 	لغير عملية: 

حليو% كا� يجب حفظها من 
جل   Fلتنو
كمية 
ضافية من 
قيم غير عملية كقيمتها 
جلوهرية � معا<لة تو
-� تو-يع  

حليو%.  Fلتنو


 �

ملد% لتوجيه 
لسياسة �
الفعاQ. من 
ملتوقع  Jقصير R

الهد

الحيائي في 
ملستقبل �
الفعاQ. من 
ملتوقع  Fلتنو
يستمر فقد 

 .(S١٠)ملتطو�

الحيائي في 
ملستقبل  Fلتنو

� يستمر فقد 
 Jملباشر

الحيائي غير  Fلتنو

لقو% 
لد
فعة لفقد 

مرتبطة بالعو
مل 
القتصا<ية, �
لسكانية (
لدميوجر
فية), 

الجتماعية- 
لسياسية\� �
لثقافية, �
لتكنولوجية. �


ستهالa خدما" 
لنظا� 
اليكولوجي �
لطاقة �
ملو
�< غير 

الحيائي  Fلتنو

ملتجد<J له 3ثر مباشر �غير مباشر علي 

 aلة الستهال
> aالستهال

لنظم 
اليكولوجية. cجمالي �

لطبيعية. �قف  >�

ملو �

ستخد J�لسكا� , �كفا

لفر<, �عد< 

الحيائي ( �3 خفضها 
لي 
ملستو% 
ال<ني) يتطلب  Fلتنو
فقد 

 Fلتنو

لعو
مل 
لد
فعة لفقد  fمع لهذg
تخفيض 
لتأثير 
.(C٤,S٧)الحيائي



لقصو� 
لذ
تي للقو% 
lتلفة 
لد
فعة  Jقو mنتيجة لفر�


ألحيائى  Fتلفة للتنوl

الحيائي �للصفا"  Fلتنو
لتغير 
نفسه يكو� من 
لصعب حتديد 3هد
R عبر 
طا� -مني �
حد. 
فلبعض 
لقو% 
لد
فعة, مثل 
حلصا< 
جلائر لنوF معني, فا� 

لوقت تكو� قصيرJ بينما لقو% 
خر% مثل 
لتحميل  mفر�
 mتكو� فر� rملنا
بالعناصر 
لغذ
ئية, �بصفة خاصة تغير 


لقو% 
لد
فعة غير  R

لوقت 3طوQ كثير
t . �في حالة 
ستهد

يضا بشكل ما uفاm -من 
طوQ من 
لقصو�  wفقد حتتا Jملباشر



لذ
تي 
لسياسي, �
الجتماعي – 
القتصا<%, �
لسكاني. من 

ملتوقع 
� يصل 
لتعد
< للثبا" حو
لي منتصف 
لقر� ثم يبد3 
 Lمنا

لي  fالنتبا
في 
النخفاy. كما 
� هناa حاجة لتوجيه 


الستهالa غير 
ملستد
مة. في نفس 
لوقت 
لذ% ميكن 
� تتخذ 

" تقليل 
لقو% 
لد
فعة �uثا�ها علي 
لتنوF , فا� �
فيه 
جر

بعض 
لتغيير
" ال ميكن جتنبها , �سيصبح 
لتأقلم لها مكو� 
 .(C٤٫٥٫٢,S٧,R٥)    الستجابة
متز
يد 
الهمية في معايير 



٨٢

شكل ٢٫٦ 	لتنا$ال بني 	لتنو� 	حليو� � �فاهية 	لبشر حتت سينا�يوها تقييم 	أللفية 
 (S.SDM, S10) ال�بعة	


لبيئة (حديقة 
لتكنولوجيا  ��
�

جتا� 
يجابي نحو  �
� خسا�� 
لتنو/ 
حليو+ في علي 
ألقل سينا�يوهني يتخذ

 4 5

لتوقع 
ألسو> للتنو/ 
حليو+ (معدال8 عالية لالنقر 

ييك 
لتأقلم). >� سينا�يو تقييم 
أللفية <E4 مو

 8

لنظاK من 
لقو�) سيتا�يو Iخر له مؤشر ) �خسا�� 
ملوئل  ) هو 
يضا 
لذ+ له 
سو> 
لثر على �فاهية 
النسا

لسيئة على 
لتنو/ 
حليو+. 8

يجابية لرفاهية 
لبشر (
لتنسيق 
لعاملي) له ثاني ترتيب في 
لتأثير


ملصد� :  
لتقييم 
لبيئي لاللفية 

 تنسيق عاملي

 حديقة 	لتكنولوجيا مو$	ييك 	لتأقلم


لصحة 

حرية 

ألختيا� 


لعالقا8 

ألجتماعية 


ألمن 


لرفاهية 

ملا�ية 

خسائر 
لتغير 
لنوعي 

 نظا; مستمد من 	لقو8


لصحة 

حرية 

ألختيا� 


لعالقا8 

ألجتماعية 


ألمن 


لرفاهية 

ملا�ية 

خسائر 
لتغير 
لنوعي 


لصحة 

حرية 

ألختيا� 


لعالقا8 

ألجتماعية 


ألمن 


لرفاهية 

ملا�ية 

خسائر 
لتغير 
لنوعي 


لصحة 

حرية 

ألختيا� 


لعالقا8 

ألجتماعية 


ألمن 


لرفاهية 

ملا�ية 

خسائر 
لتغير 
لنوعي 

 �

نحد حتسن 


ملوقف 

حلالي 

 Kعا
 ٢٠٥٠

 Kعا
 ٢٠٥٠


لنباتا8 
لساقية على 
ال�5  /
خسائر >نو
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ميكن �! ميتلك �لعالم تنو� �حيائي جوهر( متبقي في ٢١٠٠ �� 
ميكن �! يكو! (متجنسا.) نسبيا. �به مستويا) منخفضة من 

�لتنو�. فمو�قع �لتنو� �الحيائي �لهامة كوكبيا ميكن حمايتها 
بينما علي �ملستو �حمللي �� �لقومي يتم ضيا� �لتنو� �ألحيائى 

�لبهاC. ميكن للعلم �! يساعد في �الفاA@ عن �لتكاليف 
��لفو�ئد في بد�ئل �ملستقبل �Jتلفة �يحدA طرG حتقيق كل 

منها, مع حتديد �Jاطر ��لبد�يا). حينما تكو! �ملعلوما) غير 

كافية للتكهن بعو�قب �الجر��N) �بد�ئلها فا! �لعلم يستطيع 
�! يحدA مد �لعائد �ملمكن . 

ميكن للعلم �! يساعد في ضما! �! �لقر��P) �الجتماعية 
 PختياR !تخذ) بأفضل �ملعلوما) �ملتاحة. �في �لنهاية فا�
مستقبل �لتنو� �الحيائي يجب �! يتقرP بو�سطة �Uتمع. 



٨٣

�ملـالحــق

ملحق (�)
�الختصا��� ��لكلما� �ملركبة �مصا�� �الشكا	 

�الختصا���   ��لكلما� �ملركبة  
سينا�يو 	لفسيفسا
 	لتأقلمة  AM

	تفاقية 	لتنو� 	الحيائي  CBO
ثاني 	كسيد 	لكربو�  CO٢

	جلنة 	لقومية ملعرفة &	ستخد	$   CONABio
	لتنو� 	الحيائي(	ملكسيك)

	لناجت 	حمللي 	إلجمالي  GDP
سينا�يو تو7يع 	أل4&	� 	لعاملي  GO

	ملعهد 	لقومي للتنو�   INBio
	الحيائي(كوستا�يكا)

مجلس 	حلكوما; لتغير 	ملنا9  IPCC
	إلحتا4 	لد&لي لصو� 	لطبيعه  IUCN

	ستخد	$ 	ال�	ضي &تغير 	ستخد	$   LULUCF
	ال�	ضي &	لغابا;

تقييم 	اللفية للنظا$ 	اليكولوجي  MA
غابا; 	لتنمية لاللفي  MDG
منظمة غير حكومية  NGO

Wكاسيد 	لنتر&جني  NOX
	ملنتجا; غير 	خلشبية للغابة  NWFP
منظمة 	لتعا&� 	القتصا4\   OECD

&	لتنمية
سينا�يو نظا$ من 	لقو^  OS

منطقه محمية  PA
حقوc 	لتنمية 	لقابلة لالجتا�  TDR

	لقيمة 	القتصا4ية 	الجمالية  TEV
سينا�يو 	حلديقة 	لتكنولوجية  TG

hجمالي ثر	
 (كثر^) 	النو	�  TSR
hطا� 	تفاقية 	المم 	ملتحد^ عن تغير   UNFCCC

ملنا9

مصا�� �الشكا	
معظم 	الشكاp 	ملستخدمة في هذ	 	لتقرير 

Wعيد �سمها من Wشكاp تضمنتها تقا�ير 
	لتقييما; 	لفنية في فصوp متت 	الحالة 	ليها 

في بيا� 	لشكل. &تضمن 	عد	4 	لعديد من 
	الشكاp معلوما; 	ضافية كما يلي: 

١-٢, ١-٣ pشكاW
 متثل ١٤ بيوما| كما &�4; في تقسيم 	لبيوما; 

	ال�ضية WWF &مبنية علي WWF 	ملناطق 
	اليكولوجية 	ال�ضية

Olson, D.M. et al 2001: Terrestrial 
ecoregions of the world: a new map of life 
on earth. Bioscience, 51, 933-938.

شكل ٢-١
:R4 &�4; في ١٧	لشكل من مو	 	كو� هذ

 Polasky, S. et al (in press): Conserving
 species in a working landscape: Land

 Use with Biological and Economic
.Objectives

شكل ٣-٤ , ٣-٥
  ;4�&  .Birdlife Intnl 4	لشكل � مو	 	تكو� هذ

C٢٠,Cفي٤
Butchart, S.H.M. et al. 2004. Measuring 
global trends in the status of biodiversity: 
Red list indices for birds. Philosophical 
transactions. LoS Biology.

شكل ٣-٧
	لشكل 	ملصد� CO٢ شكل ٢٠-١٢ مشتق من 

Living planet Index في 
Loh,J. and Wackernagel , eds., 2004: 
The living planet Repoort 2004. Gland, 
Switzerland: World wide fund for Nature 
and Cambridge, UK: UNEP-WCMC.

شكل ٣-١١ 
مشتق من شكل ٤-٣ في : 

Scholes,R.J., and Biggs, R.(eds) 2004: 
Ecosystem services in Southern 
Africa: A regional Assessment. The 
Regional- Scale Component of the 
Southern African Millennium Ecosystem 
Assessment. CSIR, Pretoria, South 
Africa.

شكل ٣-١٥
:C4 حصل عليه في ٤	مشتق من مو

Wade, T.G., K.H.Ritters, J.D. Wickham, 
and K.B.Jones2003.Distribution and 
causes of global forest fragmentation. 
Conservation Ecology7(2):7.Online at: 
www.consecol.org/vol7/iss2/art7.
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مصا�� �الشكا� (تابع)
 شكل ٣-١٦

�لشكل �لصد� CO٢ شكل ٢٠-١٢ �موضو� علي 
بيانا� �خر�ئط: 

Revenga, C., J. Brunner, N.Henninger, K. 
Kassem, and R. Payne,2000:Pilot 
Analysis of Global Ecosystems: 
Freshwater systems, World Resources 
Institute, Washington D.C.,83pp.

�شكا$ ٣-١٧, ٣-١٨
 ��الشكا$ �ملصد� S٧ �شكا$ ٧-١٦, ٧-١٨ بيانا

معاجلة من IFADATA LK UGD من علي �ملوقع: 
 www.fertilizer.org/ifa/statiistiics.asp

شكل ٣-١٩
�لشكل �ملصد� R٩ شكل ٩-٢ ثم حتوير ليشمل 

خريطتي ترسيب --- لسنة ١٨٩٠, ٢٠٥٠ 
��ملتضمنة في �ملصد�:

 Galloway, J.P., et al.,  ٢٠٠٤,

.٢٢٦-Biogeochemistry ١٥٣ :٧٠

شكل ٣-٢٠
�لشكل �ملصد� S٧  شكل ٧-١٣ مبني علي : 

 IPCC ٢٠٠٢: Climate Change ٢٠٠١:
 Synthesis Report. Cambridge University

.press, Cambridge

\شكا$ ٤-٢, ٤-٣
 ��ستخدمت هذ^ �الشكا$ تقسيم بيوما
�لغطا| �ال�ضي ��IMAGEلذx يختلف عن 

بيوما� WWF �ملستخدمة في شكلي ١-٢, ١-٣ 
:BioME هي حتوير ملو~يل�

Prentice, I.C., W. Cramer, S.P.Harrison, 
R. Leemans, R.A.Monserud and A.M. 
Solomon, 1992. A Global Biome model 
Based on plant physiology dominance, 
soil properties and climate. Journal of 
Biogeograohy, 19, 117-134. Further 

information on the IMAGE

شكل ٤-٤ 
 �شكل مجمع للتغير�� �لتا�يخية في بيوما

 �WWF كما هي في \شكا$ ١-٢, ١-٣ بتغير�
حتت سينا�يوها� تقييم �اللفية MA مع 

�ستخد�� تقسيم �لبيوما� IMAGE �ملستخد� 
في �شكا$ ٤-٢, ٤-٣.

شكل ٤-٦
� في S٩ �\عد في ~�� �تكو� �لشكل من بيانا

مركز بحو� �لنظم �لبيئية بجامعة كاسل 
.Kassel



٨٥ �ألحيائي �لتنو	  لنتائج  بلو��   : 	إلنسا�  �فاهية   � 	لبيئية  	لنظم 

� SGWG تعو� �لي تقرير مجموعة بالكامل. ES ترجع �لى �سالة �ساسية في با� من �بو�� تقرير.� ,CF, CWG, SWG, RWG :الحظ �# �ملرجعيا! �لى

ملحق (�)
محتويا! تقرير 	لتقييم 

+طا� عمل 	لتقييم	لنظم 	إليكولوجية ��فاهية 	إلنسا� : 
CF.1   	ملقدمة ��طا 	لعمل 	ملفاهيمى

CF.2   	لنظم 	إليكولوجية �خدماتها
CF.3   	لنظم 	إليكولوجية �فاهية 	إلنسا! 

CF.4   	لقو' 	لد	فعة فى 	لنظم 	لبيئية 
�خدماتها

CF.5   	لتعامل مع 	ملستو'
CF.6   مفاهيم قيمة 	لنظا* 	إليكولوجى 

�مد	خل 	لتقييم
CF.7   	ملد	خل 	لتحليلية

 /	CF.8   	لتدخال/ 	إلستر	تيجية �خيا
	إلستجابة ��تخا> 	لقر	

مجموعة 	لظر�1 �	إلجتاها!	حلالة 	جلا�ية �	إلجتاها! : نتائج عمل 
SDM   ملخص  

C.01    �طا 	لعمل 	ملفاهيمى لتقييم 
(  MA ) أللفية	

 Hلتحليلية لتقييم ظر�	خل 	ملد	    C.02
	لنظا* 	إليكولوجى �	لرفاهية 	إلنسانية

C.03    	لقو' 	لد	فعة للتغير (مالحظة: 
هد	ملخص لسينايوها/ 	لفصل 	لسابع )

C.04    	لتنوP 	ألحيائى
C.05    ظر�H 	لنظا* 	إليكولوجى �	لرفاهية 

	إلنسانية 
 C.06    	لناV �	ألماكن 	لقبلني للضر

(	حلساسني)
Xلعد	 Yملا	    C.07

Y	لغد	    C.08
Hألليا	� Zلوقو	خلشب �	    C.09

 Pلتنو	منتجا/ �صناعا/ جديد_ من     C.10
	ألحيائى

C.11    	لتنظيم 	لبيولوجى خلدما/ 	لنظا* 
	إليكولوجى

C.12    تد�ير 	لعناصر 	لغد	ئية
Y	لهو	 _Zجو� bملنا	    C.13

C.14    صحة 	إلنسا!: تنظيم 	لنظا* 
	إليكولوجى لألمر	c 	ملعدية

C.15    معاجلة 	fلفا/ ��e	لة 	لسمية
C.16    تنظيم 	لكو	i 	لطبيعية: 

	لفياضانا/ �	حلر	ئق
C.17    	خلدما/ 	لثقافية �خدما/ 

Pإلستمتا	
C.18    نظم مصايد 	ألسماm 	لبحرية

C.19    	لنظم 	لساحلية
C.20    نظم 	ملياn 	لد	خلية

 	ضى 	ألشجاp� /لغابا	نظم     C.21

	خلشبية
C.22    نظم 	أل	ضى 	جلـافة

rــزrجل	نظم     C.23
C.24    	لنظم 	جلبلية

C.25    	لنظم 	لقطبية
C.26    	لنظم 	ملز�عـة

C.27    	لنظم 	حلضــرية
C.28    	لدمج (	لتركيب)

مجموعة 	لسينــا�يوها!	لسينــا�يوها!: نتائج عمل 
SDM   ملخص

S.01    �طا 	لعمل 	ملفاهيمى لتقييم 
(MA) أللفية	

S.02    	لسينــايوها/ 	لكوكبية فى 
	ملنظو 	لتايخى   

S.03    	إليكولوجيا � 	لسينــايوها/ 
	لكوكبية

p    S.04قصى �بتكا فى محاكا_ تغير	/ 
	ملستقبل فى خدما/ 	لنظا* 	إليكولوجى

S.05    سينــايوها/ خدما/ 	لنظم 
	إليكولوجية: 	حليثيا/ �	لنظر_ 	لعامة 

رvr) حتضير  rلوجى (ط�Zميثو    S.06
(MA) أللفية	يوها/ تقييم سينـا

 Hفعة فى ظر�	لد	لقو' 	تغير     S.07          
�خدما/ 	لنظا* 	إليكولوجى
بعـة سينــايوها/p    S.08

S.09    	لتغير	/ فى خدما/ 	لنظا* 
	إليكولوجى �قو	ها 	لد	فعة عبر 

	لسينــايوها/
S.10    	لتنوP 	ألحيائى عبر 	لسينــايوها/
فاهية 	إلنسا! عبر 	لسينــايوها/    S.11

S.12    	لتد	خال	/ بني خدما/ 	لنظا* 
	إليكولوجى

�V مستفاZ_ من pجل حتليل Z    S.13
	لسينــايو

 Xصحاp جلp تخليق سياسة من    S.14
	ملصلحة

مجموعة  سـياسـة 	إلستجابا!سـياسـة 	إلستجابا! : نتائج عمل 
SDM   ملخص

R.01    �طا 	لعمل 	ملفاهيمى لتقييم 
(MA) أللفية	

R.02    تصنيف طرe 	إلستجابا/
R.03    تقييم 	إلستجابا/

	m عد* 	ليقني فى تقييم Z�    R.04
	إلستجابا/

R.05    	لتنوP 	ألحيائى
R.06    	لغد	Y �	لنظم 	إليكولوجية

R.07    خدما/ 	لنظا* 	إليكولوجى للميه 

	لعدبة
R.08    	خلشب �خشب 	لوقوZ �	ملنتجا/ غير 

	خلشبية للغابة
_ 	لعناصر 	لغد	ئية     	Z�    R.09

_ 	fلفا/	Z�    R.10
R.11    	لتحكم فى 	لفيضا! �	لعاصفة

 c	ألمر	لبيئية �مقا�مة 	لنظم 	    R.12
	ملنقولة بوسيط

bملنا	تغير     R.13
R.14    	حلدما/ 	لثقافية

R.15    	إلستجابا/ 	ملتكاملة
R.16    	لتبعا/ �	خليا	/ من pجل صحة 

	إلنسا!
R.17    تو	بع 	إلستجابا/ على فاهية 

	إلنسا! �تخفيض 	لفقر
R.18    �ختيا 	إلستجابا/ 

R.19    متضمنا/ من pجل حتقيق غايا/ 
	لتنمية لأللفية

	لكوكبيةنتائج عمل مجموعة 	لتقييما! حتت 	لتقييما! متعد78 	ملستويا! : 
SDM     ملخص

SG.01    �طا 	لعمل 	ملفاهيمى لتقييم 
(MA) أللفية	

SG.02    نظر_ عامة على 	لتقييما/ حتت 
(MA) أللفية	لكوكبية لتقييم 	

بط خدما/ 	لنظا* 	إليكولوجى �     SG.03
فاهية 	إلنسا! 

SG.04    	ملدخل متعدZ 	ملستويا/
SG.05    �ستخد	* نظم متعدZ_ 	ملعرفة : 

	لفو	ئد �	لتحديا/
SG.06    عملية 	لتقييم

SG.07    	لقو' 	لد	فعة لتغير 	لنظا* 
	إليكولوجى

SG.08    حالة ��جتاها/ خدما/ 	لنظا* 
	إليكولوجى � 	لتنوP 	ألحيائى 

SG.09    	إلستجابا/ لتغير 	لنظا* 
	إليكولوجى ��ثاها على فاهية 	إلنسا!

SG.10    	لسينــايوها/ حتت 	لكوكبية
SG.11    	�تمعا/ �	لنظم 	إليكولوجية 

�	ملعيشة
_Zملستفا	 V�SG.12    	إلنعكاسا/ �	لد

	لتقييما! حتت 	لكوكبية
SG-SafMA       تقييم pفريفيا 	جلنوبية

SG-Portugal     تقييم 	لبرتغا�
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Technical Volumes (available from Island Press)

Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment

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 Assessments 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 Challenges 
   for Business and Industry

Millennium Ecosystem Assessment Publications



��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�
3يريكا ها�مس، 	ملدير 	ملساعد 
لبرنامج 	لتنوM 	حليوN، منظمة 

	ألمم 	ملتحد�
��بر� هيبو�4، 	لسكرتير 
 M	ألنو	تفاقية 	 ،Nلتنفيذ	

	ملهاجر�
��ال6 كجيرفني، مدير 

مجموعة 	لطاقة � 	لبيئة، 
برنامج 	ألمم 	ملتحد� للتنمية

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

	لصحة 	لعاملية
�لفريد ��تينج يبو8، �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  Dفو
	ملنتشر 	لعاملي، جنو` Rفريقيا

 ،��	Q� كيل� ،Eجو�%�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	
3يستر كاماG ��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� الJ، �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

G.E.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
3سماعيل سر�O �لدين، �ئيس 

مكتبة 	إلسكند�ية
%يفيد سو��كى، مؤسسة 

Cيفيد سو�Qكى، كند	
E.;.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��، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

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

%��يس كابيستر�نو، مركز �لبحو' 
�لد$لية للغابا�، ,ند$نيسيا

ستيفني كا�بينتر، جامعة 
$يسكينسو/-ما�يسو/، �لواليا� �ملتحد� 

�ألمريكية
كانشا� شوبر�، معهد �لنمو �إلقتصا�1، 

�لهند
با�ثا %�سجوبتا، جامعة كامبريد8، ,جنلتر�

�شيد حسن، جامعة بريتو�يا، جنو9 
>فريقيا

�يك ليمانز، جامعة $�جنينجن، هولند�
��بير� ما�، جامعة >$كسفو��، ,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 �ألبحا' �لعلمية $ 

�لصناعية، جنو9 >فريقيا
��بير� ��تسو�، �لبنك �لد$لى، �لواليا� 

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

�لسابق)
 ،Mها� شيد�جن، �ألكا�ميية �لصينية للعلو�

�لصني

جوسى سا�خا�، جامعة �Rتونوما 
	ملكسيكية، 	ملكسيك

Y� هو�يت، ميستو� 	حملد��C، كند	

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

��سا	 �للجنة

مدير �لتقييم �لبيئي لأللفية

�مانة منظما� �لدعم] 
ينسق برنامج بيئةT �أل[مم �ملت\حد�] (UNEP) برنامج تقييمT �لنظاM �لبيئي لأللفية، �ملستند 

على �ملؤسسا�T �لتاليةT كشريك: منظمة �ألغذية $�لز��عة �أل[مم �ملت\حد�T، معهد ,يطاليا للنمو 
،�ملركز �لهندh �لد$لي لتحسني �لذ��  (CIMMYT)، �ملكسيك (حتى ٢٠٠٢) معهد  Thإلقتصا��

 Tهولند� (حتى $سط ،(RIVM) مريديا/، �ملعهد �لوطني �ألمريكي للصحة �لعامة $�لبيئة
-٢٠٠٤) �للجنة �لعلمية ملسائلT �لبيئةT (SCOPE)، برنامج بيئةT �أل[مم �ملت\حد�T فرنسا �ملركز 
�لعاملي للمر�قبة $ �حلمايةT ، �جلامعة �لبريطانية بريتو�يا، جامعة جنو9 >فريقيا لويسكونسن 

ما�يسن، �ملعهد �ألمريكى للمو��� �لعاملية (WRI)، مركز $�لدفيش �ألمريكي، ماليزيا

 ��لصو
�لغالt �المامي:

UNEP/ Still Pictures ■

 
�لغالt �خللفي:

  UNEP / Still Pictures ■
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