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�لى تقييم 	لنظا� 	لبيئي لأللفية (MA) في تقرير� للجمعية 	لعامة عا�  �.عى 	لسكرتير 	لعا� لألمم 	ملتحد$ كوفي !نا
٢٠٠٠، 2	ملعنو�: نحن 	لشعو6: .52 	ألمم 	ملتحد$ في 	لقر� 	لو	حد 2	لعشرين.

 �كا� هدE تقييم 	أللفية (MA)، مستهال في عا� ٢٠٠٢، هو قيا@ تو	بع تغير 	لنظا� 	لبيئي على 5فاهية 	إلنسا
 .�2	ألسا@ 	لعلمي لإلجر	N	L 	ملطلوبة لتعزيز 	لصو� 2	إلستخد	� 	ملستد	� لتلك 	لنظم 2�سهاماتها في 5فاهية 	إلنسا
2تضمن _لك عمل !كثر من ١٣٦٠ خبير	 على نطاX 	لعالم. 22ضعت نتائج هذ� 	ألعماR عن حالة 2�جتاهاL 	لنظم 	لبيئية، 

 Rفنية جمعت حو Rلتحت كوكبي في فصو	 aملستو	على  Lلتقييما	حملتملة، 2	 Lإلستجابا	ملستقبل، 	 Lسينا5يوها
هذ� 	أل5بعة مو	ضيع 	لرئيسية. باإلضافة �لى _لك، !عد تقرير عا� مدمج مبني على تفاصيل تلك 	لد5	ساL ليجيب على 

�ستخرجت !يضا تقا5ير مدمجة مستقلة  .)MAأللفية (	ية تقييم 	لتي طرحت عند بد	جلوهرية 	ألسئلة 	سلسلة من 
.Rألعما	 Lملستخدمني، متضمنة مجتمعا	خاصة من  Lموعاh لتطبيقية	 Lإلحتياجا	ستهدفت �

2لقد قا� بفحص كل جزN من 	لتقييم حكوماL، علماN مستقلو�، 2خبر	i Nخر2� لضما� قو$ سالمة 	لنتائج.
2هذ	 	لبيا� صا.5 عن 	hلس 	ملوجه لعملية تقييم 	أللفية، 2	لذm تتضمن عضويته ممثلني ملنظماL 	ألمم 	ملتحد$، 

2	حلكوماL من خالR عد. من 	إلتفاقياL 	لد2لية، 	ملنظماL غير 	حلكومية، 2	ألكا.ميياL، 2قطاo 	ألعماR، 2	ملو	طنني 
.(Eلغال	لس، !نظر h	 Nلكاملة بأعضا	لقائمة 	) .حملليني	

2لم نستهدE طرt ملخص شامل لنتائج تقييم 	أللفية، 2�منا طرt تفسير عا� للرسائل 	ألساسية 	ملستخرجة منها. 
2بالرغم من !� 	لبيا� مكتو6 للقر	N غير 	ملتخصصني، �ال !نه متفق مع !كثر 	لوثائق تفصيال في 	لتقييم 2ميكن !� يقر! 

بالتناغم معها.
نحن نعتقد !� تو	فق 	ملدa 	لو	سع من 	الهتماماL 	لكوكبية على �صد	5 هذ	 	لبيا�، باإلضافة �لى 	لد5	سة 	لصا5مة 

.�	لتي تأسس عليها، سوE تضيف قو$ 2�ستعجاال على 	لنتائج 	لتى �ستخلصها 	لبيا

— مجلس تقييم 	لنظا� 	لبيئي لأللفية         
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�  يعتمد كل .نسا� على هذ� �لكوكب فى توفير ظر* حيا� كرمية صحية $منة على   

منافع (هبا7) �لطبيعة �لنظا4 �لبيئى.
� ملو�جهة �لطلب �ملتنامى على �لغذ�@ �ملا@ �لعذ? �ألليا* �لطاقة >حد; �إلنسا� فى 

�لعقوH �حلديثة تغيير�7 غير مسبوقة فى �لنظم �لبيئية.
� ساعد7 هذR �لتغيير�7 فى حتسني حيا� باليني �لبشر لكنها فى نفس �لوقت >ضعفت 

قد�� �لطبيعة على >�H@ منافعها �ألصلية مثل تنقية �لهو�@ �ملا@ ، �حلماية من �لكو��; 
ية.Hتوفير �أل

 Hية لعدHصها هذ� �لتقييم : �حلالة �لرهيبة �ملتر � من ضمن �ملشاكل �ملذهلة �لتى شخَّ

من عشائر �لسمك فى �لعالم، كذ� قابلية بليونى .نسا� لضر� �لفقد �لشديد ملنافع 
�لنظم �لبيئية فى �ملناطق حيث يعيشو�، متضمنة .مد�7�H �ملا@ تنامى �لتهديد �ملوجه 

�لتلو; باملغذيا7. aللنظم �لبيئية نتيجة تغير �ملنا
� Hفعت �ألنشطة �إلنسانية �لكوكب .لى حافة موجة طاغية من �نقر�d �ألنو�c فضال 

عن تهديدها لرفاهيتنا.
� من �لنظم �لبيئية عقبة كئوH فى سبيل حتقيق eيقف �لفقد فى �ملنافع �ملأخو �

.dملر� cجلو�مقاصد �أللفية �لتنموية نحو تقليل �لفقر 
� ما لم تتغير �ملو�قف �ألفعاl �لبشرية ، ستظل �لضغوk على �لنظم �لبيئية  تتز�يد 

كوكبيا فى �لعقوH �ملقبلة.
� سيكو� جناo .جر�@�7 �حلفاn على �ملو��H �لطبيعية >كثر ترجيحا�e. mm ما �نتقلت ملكيتها 

للمجتمعا7 �حمللية شا�كت فى فو�ئدها ساهمت فى �تخاe �لقر���7 بشأنها.
 للمعرفة >� تخفضا بشكل جوهرr تأثير �إلنسا� على  �� ميكن للتكنولوجيا �ملعاصر

�لنظم �لبيئية، لكن من غير �ملرجح >� يتم حشدهما بالكامل ، حتى يتم �لتوقف، 
�، بل يتم Hبأية طريقة، �لنظر .لى منافع �لنظا4 �لبيئى على >نها مجانية غير محد

ضع قيمتها كاملة فى �حلسبا�.
� تتطلب حماية �ألصوl �لطبيعية بشكل >فضل تضافر �جلهوH عبر كل قطاعا7 

�حلكوما7 �ألعماl (�ملشرعا7)، �ملؤسسا7 �لدلية. فإنتاجية �لنظا4 �لبيئى تعتمد 
�لدعم، �لضر�ئب، �لنظا4. ،�على خيا��7 �لسياسة متضمنة �الستثما�، �لتجا�
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نفا
 	�� �ملا�
2نخفضت بحو�لي �لثلثني على نطا� �لعالم �خلدما% �لتي تقدمها �لطبيعة 
2لى �إلنسا�، لكن في �لو�قع فإ� �ملنافع �لتي جنيناها من هندسة �لكوكب 

حتققت بإستنز�B �لرصيد من �ألصو? �لطبيعية.
في �لعديد من �حلاال% يعتبر �لوضع حرفيا مسألة حيا� على قت مستعا�، 
2مكانية جتدIها  LسرK من  �جلوفية مبعدال%  �لعذبة   Oمليا�  %�I2مد�  Pفإستخد�

تعني Lننا ننضب ثر�تنا على حساL Rبنائنا.
قد مت بالفعل 2ستشعا� فد�حة �لتكلفة لكن بو�سطة LناS بعيدين جد� عن 
بيني قد �هوالW �لذين ينتفعو� بعطايا �لطبيعة. فأطبا� �جلمبرX في عشاW �أل
تكو� بدL% حياتها في حو_ مبني في مستنقعا% �ملاجنرB بجنوR \سيا مما 

يضعف حو�جز �لبحر �لطبيعية يجعل �لعشائر �لشطية Lكثر تعرضا.
�b2 لم نشعر باإلثم لم نسعى لوقفه فإننا نعر_ للمخاطر� \ما? �ملو�طنني 
�ملمكن  �ألمر�_  �ملدقع  �لفقر   Kجلو� �لتخلص من  �لعالم في   Kبقا في كل 
�لد�عمة  �لنظم  على  �لفجائية  �لتغير�%  مخاطر   �Iياf 2لى  باإلضافة  جتنبها. 

حليا� �لكوكب �لتي قد ال ميلك Lغنى �ألغنياW لها Iفعا.
 ��حليا  Kنو�L تتقلص فيه بشكل غير مسبو�  2لى عالم  Lيضا متجهو�  نحن 
�ملصنوعة  جتانسا  �ألكثر  �لبيئية  �لتنسيقا%  حتى  صو�ها،  Lبسط  �mتلفة 
بو�سطة �لنشاo �إلنساني فإنها تضع \الفا من �ألنو�K حتت خطر �إلنقر�_، 
�لتعويض)  على  (قد�تها  بذ�تها  �لطبيعية   I�ملو�� مرنة  من  كل  على   �مؤثر

 �لثقافية بصو�� Lقل ضوحا.L حيةكذلك �لقيم �لر
به  �ملوصى  �لطبيعي   �fلتو�� فبيا�   ،Sلليأ التدفعنا   ���لضر  Oفهذ bلك  مع 
�كن  في كل   tتتخذ على كل مستو يعتمد على خيا��%  �لقاIمة  لألجيا? 
� شركة ��I2 بش 2لى مجلسIعيم قرية في بنجالf من �Wكا� �لكوكب بد�L من
2لى  �ملالية   W��fلو لي I جتمع  من   ،z�بنيويو  Rلسحا� ناطحا%   t2حد في 

�ملستهكلني في متجر Lثا} بر�fيلي.
 

يضر من �حلد �أل�نى �إلنسانى   oلنشا�  �L صا�|.  حتذير  يخر{  �لتقييم  هذ�  قلب 
نأخذها قضية   �L لأل�_ بحيث يجعلنا ال ميكن  �لطبيعية  بالوظائف 

� على 2عاشة Lجيا? �ملستقبل.�Iلنظم �لبيئية للكوكب قا� �L مسلم بها
تكو� خصما  �ملتنامية   Iلألعد�  Iملو�� �لطاقة،   ،Rلعذ�  Wملا�  ،Wلغذ��  %�Iفإمد�
�لبيولوجية  �لعمليا%  �حليو�نا%  للنباتا%  �ملركبة  �لنظم   Rحسا على   �Iحا

.��لتي جتعل �لكوكب مكانا مناسبا للحيا
�لنظم ستو�جه   Oهذ فإ�  �لقاIمة،   Iلعقو� في  �إلنسانية  �إلحتياجا%   �Iبزيا
تعتمد  �لتي  �لطبيعية  �لتحتحية  �لبنية   B2ضعا تزيد مخاطر  Lشد  ضغطا 

عليها كل ��تمعا%.
Lقل  Lكثر حكمة   P2لى 2ستخد� �ملستقبلية  �فاهيتنا  حتتا{ حماية حتسني 
تدمير� لثر�تنا �لطبيعية. هذ� يقتضى تغيير�% Lساسية في �لطريقة �لتي 

نتخذ بها قر���تنا ننفذها.
 tمد XIلقيمة �حلقيقية للطبيعة – من حيث مغز�ها �إلقتصا� z�ند �L يجب

2ثر�ئها حلياتنا بطر� جو�نب تفو� �حلصر.
فو� كل هذ�، فحماية هذO �ملو��I ال يجب �لنظر 2ليها على Lنها خيا�� �fئد� 
 ��لثر تكوين  مع  كتعاملنا  معها  �لتعامل  ملحة  2عتبا�ها شئونا  يجب  بل 

�ألمن �لقومي.
يضع هذ� �لتقييم هذ� �ألمر في بؤ�� �لطموحا% �لبشرية.

�إلمد���� �لطبيعية
�أل�ضية   على L في شو��K مدينة مكتظة، في ضجة سوبر ما�كت عمال�، 
غاباتها  �أل�_  ألنها�  �لبيولوجية  �حلالة   تبد �لكترنيا%  ملصنع  �ملصقولة 

جبالها 2هتماما بعيد�.
 �حاليا بالرغم من �لسرعة �لشديد� للتغير �لتكنولوجي �لذX عاينها �لكثير
منا LثناW حياتهم، فإ� كل منا يعتمد بأكثر مما يستطيع �L يد�z على شبكة 

�حليا� �لتي نحن جز�W منها.
حتى  �ألثا}،   t�ملأ لنا  يوفر  �خلشب   WحياL يبقيانا   Rلعذ�  Wملا�  Wفالغذ�

�لطقس �لهو�W �لذX نتنفسه: كلها منتجا% نظم �لكوكب �حلية.
كما مت حتويل �ألنها� لرX �حلقو?  K�ملز�� PماL ?لسهو�كما تر�جعت �لغابا% 
كما Lعانت �لتكنولوجيا �جلديد� سفن �لصيد على جمع Lكبر محصو? غير 
تساعد  لم  �لطبيعية  �لنظم  في   ��ألخير �لتغيير�%  �حمليطا%،  من  مسبو� 
Lيضا في حتسني  �لبشر لكن ساعد%  �ملتز�يد� من   Iألعد�� تغذية  فقط في 

حيا� �لباليني.
�لطبيعية،  �أل�_  هبا%  في   Bإلسر�� في  �ملسبو�  غير   Kإلندفا�  �غمر في 
تقييم  فعله  ما  bلك   .I�ملو�� من  L�صدتنا  ملر�جعة  حا�  قد  �لوقت   �L 2ال 
�ألحمر  من  �لكثير  ميز�نيته  على  يظهر   Xلذ� �لو�عي  �لرصني  بالبيا�  �أللفية 

.I(�لتحذير�%) مقا�نة باألسو
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 ميثل هذ� �لشكل تر�كيب مختلفة من �لهبا) �لتي متنحها �لنظم �لبيئية للبشرية. تعتمد قد�� هذ1 �لنظم على منح �لهبا) على تفاعال) بيولوجية، كيميائية، طبيعية 

مركبة �لتي بالتبعية تتأثر بأنشطة �إلنسا�.

مناطق جبلية � قطبية 
طعا� 
	ليا� 

 
ما عذ
	لتحكم في 	لتعرية 

تنظيم 	ملنا� 
	لسياحة 	لبيئية � 	لترفيهية 

	لقيم 	جلمالية 
	لقيم 	لر�حانية 

�لغابا� � �حلر�� 
طعا� 

 
	خشا
 
ما عذ

	خشا
 	لوقو* 
	لتحكم في 	لفيضا- 
	لتحكم في 	المر	0 
حبس 	لكربو- عن 	جلو 

تنظيم 	ملنا� 	حمللي 
	ال*�ية 

	لسياحة 	لترفيهية 
	لقيم 	جلمالية 
	لقيم 	لر�حانية 

�ال��ضي �جلافة 
طعا� 
	ليا� 

	خشا
 	لوقو* 
تنظيم 	ملنا� 	حمللي 

	ملير	8 	لثقافي 
	لسياحة 	لبيئبة � 	لترفيهية 

	لقيم 	لر�حانية 

�مليا� �لد�خلية 
�نها� � ���ضي �طبة �خر" 

 
ما عذ
طعا� 

	لتحكم في 	لتلو8 
	لتحكم في 	لفيضا- 

� نقل  	ستبقا
 	لر�	سب 

تنظيم 	المر	0 
�=	- 	لعناصر *

	لسياحة 	لترفيهية 
� 	لبيئية 

	لقيم 	جلمالية 
 

�جلز� 
طعا� 

 
ما عذ
	لسياحة 	لبيئية 

� 	لترفيهية  
 

مناطق بحرية 
طعا� 

تنظيم 	ملنا� 
�=	- 	لعناصر *

	لسياحة 	لترفيهية 
 

مناطق حضرية 
منتزها� � حد�ئق 
 تنظيم نوعية 	لهو	

تنظيم 	مليا< 
تنظيم 	ملنا� 	حمللي 

	ملير	8 	لثقافي 
	لترفيه 
	لتعليم 

مناطق ساحلية 
طعا� 
	ليا� 

 
	خشا
	لوقو* 

تنظيم 	ملنا� 
	لتعامل مع 	Aلفا@ 

�=	- 	لعناصر *
 C	المو	 �	حلماية من 	لعو	صف 
	لسياحة 	لبيئية � 	لترفيهية 

	لقيم 	جلمالية 
 

مناطق /��عية 
طعا� 
	ليا� 

 
ما عذ
صبغا@ 
 
	خشا

تنظيم 	الفا@ 
 Gحليو	لوقو* 	

	ال*�ية 
�=	- 	لعناصر *
	لقيم 	جلمالية 
	ملير	8 	لثقافي 

 �ملصد�: تقييم �لنظاD �لبيئي لأللفية 
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ضر
	� حلياتنا
من  �لتكنولوجي،  �تطو�ها  �إلنسانية  ��تمعا�  تعقد   �"يا� %طر��  مع 
�لنظم  على  نعتمد  نعد  لم  بأننا  %نطبا.  لدينا  يتكو0   01 �لسهل 

�لطبيعية.
بنيت  �7ال�  �لتى تسو�ها منشآ�  �ملد0  1عد�� سكا0  �ملطر�� في   ���لزيا�
 �>% �ألسبو.  نهاية  في  للمتعة  شيئا  �لطبيعة  �تبد�  �إلنسا0.  بو�سطة 
��تتنا �لفرصة، حيث من �جلميل 01 نحظى بها �لكنها بالكا� ليست في 

مقدمة %هتماماتنا �ليومية.
�حتى في �ملناطق �لريفية، فصو0 �لطبيعة �لفسيحة غالبا ما ينظر %ليه 
ينظر  قد  فمثال  �حملليني  �لسكا0  برفاهية  لها  عالقة  ال  �فاهية  1نه  على 
للمستنقعا� كأ�T ضائعة ��لتي تنحصر قيمتها في �حملاصيل �لتي ميكن 

01 تنتجها %<� ما جففت.
 �حليا �لضخمة  �لطبيعة  منافع  تتجاهل  �لتي   ��خلطر �أل�ها]  هي  �هذ\ 
�لطبيعة،  عن  1نفسنا  1بعدنا  فلقد  �لكوكب.  على  نسمة  باليني  ستة 

�لكننا نعتمد متاما على هباتها �لتي متنحها لنا.
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� خدما# مساعد
��� �لعناصر & 
 تكوين �لتربة 

�النتا, �الساسى 
 ...

� مكونا# نوعية �حليا� �جليد

 �حليا� على �ال�4 - �لتنو2 �الحيائي

  لو� �لسهم

 خدما# �لنظم �لبيئية
 خدما# �مد�&

 طعا; 
 ما? عذ= 

خشب  �ليا@ 
 

 ...
قو& 

 

 خدما# تنظيمية
 Eتنظيم �ملنا 

 تنظيم �لطعا; 
تنظيم �ملر4 

 
 ...

 Gتنقية �مليا
 

 خدما# ثقافية
 جمالية 
حانية � 
تعليمية 

 
 ...

ترفيهية 
 

 �المن
�لسالمة �لشخصية 

 تامني �ملو��& 
 N�حماية من �لكو�

 

� �لعالقا# �الجتماعية �جليد
�لتر�بط �جلتماعي 
 P&الحتر�; �ملتبا� 

�ملقد�� على مساعد� �الخرين 
 

 �لصحة
 ��لقو

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

 

� �ملو�& �الساسية حليا� جيد
�حليوية �ملناسبة 

 Rمغذ  طعا; كافي 
 U�ملا

توفر �لبضائع    حرية �الختيا�  �لتصر@
�لفرصة  �لقد�� علي 
 عمل ما يحب �لفر& �� 

 يفعل  يكو� 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية  

 منخفض
 

 متوسط
 

 عالي

 ضعيف
 

 متوسط
 

Rقو 

 عر4 �لسهم
 شد� �لر�بط بني خدما# �لنظا; �لبيئي �لقد�� بالعو�مل �القتصا&ية �جلتماعية

 جو&� حيا� �النسا� 

������� ��	
��� ������ ����� �
�	 ��� ������

توفير �ألساسيا�
 

لذ� نتنا�له هبة 
لطبيعة. �هذ �
على 
ملستو& 
ألساسي يعتبر 
لغذ


لبرية  ,
7كثر حقيقة �ضوحا حينما نحصل على 
لغذ
� بحصا- 
ألنو

لبحرية تعتبر  �
كأسما? 
حمليط مثال: فالوظيفة 
لصحية لسلسلة 
لغذ

7صال �D قيمة Cقتصا-ية ضخمة.
�حتى 
لطعا� 
ملنمى في ظر�K تبد� 7بعد ما تكوI عن 
لطبيعة، �بالرغم 


لطبيعة.  Lقع نتيجة لعملية بيولوجية من عمليا
من Dلك هو في 
لو

لو�
ثية 
لتي Cنتخبت منها 
لبذ�� �7 
ملاشية (�7  V-ملا
سو
� كاD Iلك في 

حملو�V منها بالبيوتكنولوجي)، 
لتربة 
لتي تنمى عليها 
حملاصيل، �7 
ملا� 

إلنساI يعتمد على 
لبنية 
لتحتية  �

لذ� يجعل 
أل�Y منتجة: فغذ


لعالم. Zعني حو�

ملز Lتقنيا� L
للطبيعة مع 
لتأكيد على مها�

لطبيعة ال[
لت  Lمنتجا Iلقة، فإ`
 -
�حتى مع Cختر
, عديد من 
ملو

تستخد� بكمياL ضخمة في كل 
cتمعاL – فاألشجا� تعطينا خشبا 
لصناعة 
لو�g، �صناعة 
أل[يا� �
ملالبس حتتاC dلى 7لياK نباتية �حيو
نية 


لطلب غير 
ملسبوg على 
أل-�ية 
ملستخلصة من 
لطبيعة. 
�كذ

تنظيم �أل�� – �لطبيعة �عامة �حليا
 iقيمة 7غلب هذ jفي حني 7نه ميكن بسهولة �بشكل منصف حسا
 Iتظهر على بيا I7 لطبيعة ال ميكن
 Lلعديد من هبا
 Iفإ ،Lملنتجا



مليز
نية 
لتقليد�، �لكنها على قد� 
ملسا�
V من حيث ضر��تها لبقا� 

حلديثة. �غالبا تقد� قيمتها 
حلقيقية عندما نفتقدها. L

إلقتصا-


أل�
ضي 
لرطبة  Iلقيمة، فإ

لتي تبد� عدمية  Lملستنقعا
 Zلى مثاC V-عو
تؤ-� للناq كما كبير
 من 
لوظائف عظيمة 
لقيمة – بد�
 من 
لعمل 
مرشح طبيعي للملوثاL �مانعة للفيضاناL بتخزين 
ملياi حني 
ألمطا� 


إلستجما�. 

لبرية �كذ Vحليا

لغزيرC Vلى -عم 
 Iلك فإD نفسه. �مع uملنا

ملا� � Iسريا� ،�

لهو V-فتنظم جو Lلغابا
7ما 


جلو� 7كثر تعقيد
 من 
لوصف 
لد
�d لها "�ئتي  Kبالغال Lلغابا
عالقة 

 ما 7طلق في DC �
لذ Iلكربو

لعالم"، فالغاباL تخزI كمياL كبيرV من 

� (ظاهرV تأثير 
لصوبة). �توفر �

حلر qإلحتبا

لهو
� قد يزيد من مشكلة 
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قو$ فقط. على ,7 �حلاال5، في هذ- �لد2، عا$� ما تكو� هذ- �لقيمة ,قل من ثلث �لقيمة �لكلية �إلقتصا$ية للغابة. غالبا ما تقا@ قيمة �لغابة مبا تنجة ,شجا�ها من خشب 

تتضمن هذ- �لقيمة هبا5 مثل �لتحكم في �لطقس عن طريق LمتصاM (Lحتبا@) ثاني ,كسيد �لكربو�، حماية مصا$� �مليا- �لعذبة (خطوH تقسيم �مليا-)، �لتريح. أل� معظم 
ال تشترW في �ألسو��، فهي عا$� ما تفقد , تتدهو� بالرغم من ,هميتها �لبالغة للمجتمع �لبشر7. Xهذ- �لهبا5 التبا
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في جميع �حلاال0، كانت صافي �ملكاسب من �لنظا' �لبيئي �ملد�� بطريقة مستد�مة 
<كبر منها في حالة �لنظا' �لبيئي �حملو; حتى لو كانت �ملكاسب �خلاصة (�لسو�) 

ستكو� <كبر في حالة �لنظا' �لبيئي �حملو;.

 �����

 ����
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 ����

 ����

 ����

 ����

�لغابا� �ألستو�ئية 
كامبو�يا 

 �

 ����

 ����

 ����

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

�نظمة بيئية محولة 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

�لغابا� �ألستو�ئية 
�لكامير"! 

�نظمة بيئية مدعمة 

غابا& 
 مدعمة 

��ضي �طبة �
 

��عة *
كثيفة  ��عة *

صغير, 

�ستخد�� 
تقليلد2 
للغابا& 

��عة *
�جلمبر2  قطع �خشا5 

غير مدعو� 

���ضي �طبة 
كند� 

غابا� �ملاجنر�! 
تايالند 

غابا& 
�ملاجنر"= 

�لنظم �لطبيعية حماية من مدD "�سع من �ألحد�@ �ملأسا"ية �لتي 
ميكن �! تدمر �Mتمعا& �إلنسانية، حيث يعني �لغطاG �لنباتي على منع 

تآكل �لتربة "كذ� يقلل Qحتماال& Qجنر�= �أل��ضي، في حني �! سالسل 
�ملرجا! "�غال& �ملنجر"= تعمل كحو�جز ضد �لعو�صف �لساحلية 

"حتى ضد �ملوجا& �ملدية.
فالتدخل في �لنظم �حلية ميكن �! يؤ�Q 2لى �لتعجيل بالظهو� �ملفاجئ 
لأل"بئة �إلنسانية `فا& �حملاصيل مسببا معانا, شديد, "ضر�� Qقتصا�يا.
"في محا"لة تقييم �همية �لطبيعة في حياتنا، يجب �! ال نفقد �aية 

�لقيمة �لتي "ضعت في تنوf �حليا, على كوكب �أل�e "من �جلها: "Qنه 
ملن �لصعب �! نحد� لها ثمنا علما بأنها �عمق ما يهم شعو5 كل 

�لثقافا&.
"�جلزG �لها� �لذ2 يجعلنا بشر� هو تقدير عاملنا �لطبيعي سو�G كا! kلك 

 fحتر�� �ألنو�Q ،عا� في مدينة lنشر�حا لصو& �غنية طائر في متنزQ
 nندهاQ لكk !حمللية في �لعديد من نظم �ملعتقد�& �لنظرية، �" كا�
طفل ير�قب �حليا, �لبرية في حديقة حيو�! �" حتى على �لتليفزيو!.

"حتى �kQ كا! من �ملمكن تلبية Qحتياجاتنا �ملا�ية في مدD �ضيق من 
 lلى هذQ !"قد ينظر oال �! بعض �لناQ ،ألحيائية "�لنسق �لبرية� fألنو��

�خلسا�, على �نها تهديد "�ضح لرفاهيتهم.
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�نحصا� �مليا#  تر�جعه
� تضاعف حجم �نحصا� �مليا� 

باالنها� ��لبحير��  ��الستخد�� 
�ملنزلى ��لصناعى فى �ال�بعني 

عاما)) �ملاضية.
� �يستخد� �النسا+ �ال+ حو�لى 

٤٠-٥٠٪ من �مليا� �ملتاحة 
لالنسا+ ��لتى تسر6 باال�5.

� �يستخد� �النسا+ فى بعض 
�ملناطق بالشر= �ال�سط �شما9 

�فريقيا حو�لى ١٢٠٪ من 
�إلمد���G �ملتجدE�) Gلك نتيجة 
�العتماG على �مليا� �جلوفية غير 

.(MGمتجد
� تضاعفت �باعيا كفاMO خز�نا� 

�مليا� بني عا� ١٩٦٠ � عا�٢٠٠٠ 
نتيجة لكم �مليا� �Uز�+ خلف 

�لسد�G ��لذ6 يقد� بحو�لى 
ثالثة �لى ستة �ضعاY �ملتو�جد 

منها باالنها� �لطبيعية �فر�عها 
(مع �ستثناO �لبحير��).

� مت حتويل �ستخد�� �ال��ضى �لى 
�الغر�5 �لز��عية منذ عا�  

١٩٤٥ �حتى �أل+ bكثر مما مت فى 
�لقرنني �لثامن ��لتاسع عشر 

مجتمعني.  �قد �صل تقد�� 
�لتحو9 باال��ضى �ال+ �لى  ٢٤٪ 

 Mتقريبا من �ال��ضى بسطح �لكر
�ال�ضية مت حتو9 �ستخد�مها �لى 

�لنظم �لز��عية.
� �فقد� منذ عا� 
١٩٨٠ حو�لى ٣٥٪ 

 ،Yمن �شجا� �ملاجنر�
٢٠٪ من �لشعب 

�ملرجانية كما 
يتعر5 ٢٠٪ �خريني 

�لى �لتدهو� 

حتو. غر, �الستخد�) �لتدهو�

�ستخد�) �لعناصر مستوياتها
� تصد� �النشطة �لبشرية �ال� 

�لنيترجني �لبيولوجى قابل 
لالستخد�) >كثر مما تصد�# كل 

�لعمليا@ �لطبيعية مجتمعه  كما 
 Bمت �ستخد�) >كثر من نصف �نتا

�السمد� �لنيترجينية �ملصنعة 
(�لذO �نتجت منذ عا) ١٩١٣) Gلك 
فى �لفتر� من عا) ١٩٨٥ حتى �ال�.

� تضاعف سريا+ �لنيتر�جني �لى 
�حمليطا� منذ عا� ١٨٦٠.

� تضاعف ثالثة مر�� منذ عا� 
١٩٦٠ �حتى عا� ١٩٩٠ �ستخد�� 

�لسماG �لفوسفاتى ، �تر�كم 
�لفوسفا� باال��ضى �لز��عية. 

�بالرغم من تناقص هذ� 
�ملعدال� منذ Eلك �حلني �ال �+ 

 Oلفوسفا� يستطيع �لبقا�
بالتربة �لى عقوG حتى ينتقل 

�لى �حمليط �خلا�جى �ال�سع.

� �لسمكية�لثر
 �� حصد جائر�W �بع مخز� �لثر
�لسمكية �لبحرية على �القل.

� ^�[ حجم صيد �السما] عن طريق 
�النسا� حتى عا) ١٩٨٠ ثم تناقص 
هذ� �حلجم لنفاa� Gز� �لسمكى.

� يقد� �r+ �لسمك �لذ6 مت 
�صطيا�G �نقله �لى �ال�5 فى 
بعض �ملناطق �لبحرية بحو�لى 

 �Gعشر مثيله ��لذ6 مت �صطيا
  Gفي �الصطيا Oقبل �لبد

لألغر�5 �لتجا�ية.
� تناقصت �لثر�M �لسمكية 
بامليا� �لد�خلية ��لتى تعتبر 

 Oالساسى للفقر�� Oمبثابة �لغذ�
�Eلك نتيجة �لصيد �جلائر، تغير 

�ملو�ئل، تناقص �مليا� �لعذبة.
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غا&�% �لنيترجني في �جلو 

غابا� 
ما
 عذ� 

بحير�%  �نها� 

�لتربة 

�مطا� 
(�مطا� حمضية) 

� مو�صال� صناعة  �ملد� 

�لتربة 

�مليا� �جلوفية 

�حملاصيل 

�لصر% �لصحي 

غا&�% �لنيترجني في �جلو 

�مطا� 
(�مطا� حمضية) 

�حمليط   
ما

ترسيبا� 

�لهائما� 
� �السما- 

����1 �لنيتر�جني 
طبيعية 
من صنع 
لبشر 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 
ملحوظة: يتناسب عر# 
لسهم مع  
همية 
ملسا� 

��������	 
	����

2��1 �لنيتر�جني 

لز�
عة 5
لصناعة Cلى Aيا@1 كبير1 في @1�5 
لنيتر5جني في 
لتربة، 
<ا�= 
ملائيه، 5
جلو. 5تر
كم 
لنيتر5جني في صو�1 ميكن /. ميتصها  Eلبشرية في مجا

ألنشطة  J@/


لنظم 
لبيئة بصو�1 خطير1. .

لنباJ، قد يفسد ميز

�لسيا5 �لتا�يخي
�9 تطو� �;تمعا% �إلنسانية ما هو 9ال قصة تغيير �لنظم �لطبيعية للكوكب 

لإلبقاH على FمناD حيا� �ألكثر تكلفا �ألكثر ��حة – �ألكثر عد?� من �لنا=.
فتحوM �حلضا��% �ملبكر� 9لى بنيا% 9جتماعية – سياسية مركبة كا� غالبا 

مرتبط بشد� مبشرعا% هندسة �لنظم �لطبيعية لصالح �إلنسا�، مثل 9&�لة 
�لغابا% إلفساX �لطر� للز��عة حتويل �ألنها� لرU �حملاصيل.

خالM �أللفية مت تطويع مساحا% من �لبرية عبر �لكوكب لتعني �;تمعا% 
�لطاقة �ملو�?. فالطلب  Hملا��ملستقر� على �لتنعم بإمد�? ^من من �لطعا[ 
�لرفاهي في جزH من �لعالم ميكن �F يؤثر على نظم طبيعية على بعد ^ال` 
 Hقهم لصبغة �لنسيج �حلمر�eبيني للسكر ��ألمياM، فمثال �ستساغة �أل
�لتي تنتج من خشب �لبر�&يل غير 9لى �ألبد غابا% �ألطلسي ألمريكا �جلنوبية.

لقد تسا�عت معدال% هذh �لتغير�% مع بد�يا% �لتصنيع حيث جعلت 
�لتقد[ �لطبي في 9عاشة ?عم بقاH �ألعد�? �ملتنامية  ��لتقنيا% �جلديد

بسرعة من �لسكا�.
حتى �آل� عبر تا�يخ �إلنسانية لم تعاني ^لية �لكوكب �لبيولوجية eلك �لقد� 

من �لتد�خل �لذU شهدناh في �لنصف �لثاني من �لقر� �لعشرين.
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ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

�لنيترجني �ملتفاعل على �أل�% نتيجة �لنشاطا" �لبشرية 

 ����  ���� ����  ���� ��	�  ��
�

تيرجر�� من �لنيترجني في �لسنة


ستخد
ما�  � �سما
 صناعية 

�خا% بشر! 

بالكامل 


حفو�!  ��قو

نيتر�جني في 
نظمة 
بيئية �0
عية 

مجا% تثبيت 
لنيتر�جني 
  

لبكتير! 
ال�ضي (عد


النظمة 
لز�
عية 
لبيئية)  

مساهمة بشرية 
متوقعة  

 Global Trends in the Creation of Reactive
 (Nitrogen (That Available to Living Organisms
by Human Activities, with a Projection to 2050

� هندسة �لكوكب�!عا

ضي 
لغابا�، �
لسهو%، �
ملر
عي �A كم منA ١٩٤٥ مت حتويل �منذ عا


حملاصيل بشكل يفوL كثير
 ما حدK في  Nضي إلنتا
�A لىQ لطبيعية


لقرنني 
لثامن �
لتاسع عشر مجتمعني فاآلV يز�U ما يقرT من �بع 

مساحة 
ليابسة.

آل�0تية  Yألسمد
 �

لتغير 0يا�Y هائلة في Qستخد 
�صاحب هذ


لفوسفاتية 
لصناعية. �
ستهدفت هذ^ 
ملغذيا� 
حملاصيل �لكن من �
حيث 
لتأثير فإنها سمد� 
لطبيعة بسرياV هذ^ 
ألسمدQ Yلى 
_ا�! 
 
�d هذA ألماكن

ملائية �
ألنها� �في 
لنهاية 
حمليطا�. ففي كثير من 

Qلى 0يا�Y منو 
لنباتا� كالطحالب �
لتي في 
ملقابل Qستهلكت 

ملائية. Yللحيا dألخر

ألكسيجني من 
ملاg �قتلت 
لصو� 


ملأخوYh من 
ألنها� �
لبحير
� لر!  gملا
منذ عا� ١٩٦٠ تضاعفت كمية 
 Yلفتر

حلقو% �ملو
جهة Qحتياجا� 
لصناعة �مد 
ملنا0%، �في نفس 


حملجوY0 خلف 
لسد�� بينما حتتفظ  gملا
تضاعفت �Aبعة مر
� كمية 

 Yألنها� حر

خلز
نا� 
لصناعية بكمية Aكبر بكثير مما حتتفظ بها 
.Vلسريا


�كنتيجة لذلك Qنخفض سرياV بعض 
ألنها� Aنخفاضا جوهريا. 
فأحيانا ال يصل Qلى 
حمليط كل من 
لنهر 
ألصغر في 
لصني �
لنيل في 
�� في Aمريكا 
لشمالية. �
ألنها� حاليا تنقل كميا� 
Aفريقيا �
لكولو�

Aقل كثير
 من 
لرسوبيا� 
لتى جتلب 
لغذ
Q gلى مصبا� 
ألنها� 

لطيو�. �على � vألسما
�تساعد على �عم 
لنمو 
لغزير للصدفيا� �


حلال�، ففي بعض 
ألماكن يحدQ Kجنر
w للتربة مكونا �سوبيا�  !A

 بالغة للبيئة 
حمللية.�
0
ئدY قد تسبب Aضر

VQ تنمية 
ألنشطة 
لساحلية للسياحية �
ألنشطة 
ألخرd مثل �0
عة 

ليابسة باحمليطا� �يقد� Aنه  gلتقاQ {مي نقا
��
جلمبر! غير� بشكل 

في عقدين فقط قا� 
لنا~ بإ0
لة Aكثر من ثلث 
ملنجر�w بالعالم – 

لغابا� 
لكثيفة 
لنامية في غرين 
ملد باملناطق 
إلستو
ئية.


حليو
نا� 
لتي فقد� في تسونامي  ��مبا لن نستطيع Aبد
 VA نقد� عد

ملرجانية،  Tلشعا

ملنجر�w �حتطم  Uلهند! نتيجة لضيا

حمليط 


ملساحا� 
ملالصقة للسو
حل 
لطبيعية  VA ملتفق عليه
�لكن من 

ملوجة 
ملدية. Yفضل حماية من قوA� 
كانت Aقل تضر�


لتي  Yلكبير

ته 
لذd لم يتغير يتناقض مع 
لنقلة h حمليط
فمظهر 

لتي تعو� Qلى 
لنهم � ،N
حدثت في 
لنظم 
خلبيئة حتت 
ألمو


لتكنولوجية في صناعة  Ygلكفا
 Uتفا�Q� vألسما

إلنساني نحو 

لصيد.


لضغط غير مفهومة متاما،  بل قد��  
�ال0
لت جميع عو
قب هذ

حمليط 
ملفترسة 
لكبيرY كالتونة  vسماA V0� ٩٠٪ من VA سة حديثة
��

�سمك 
لسيف �
لقر�� قد Qختفت في 
أل0منة 
حلالية.

�ألنو�% �ملنتقلة
�هناv تغير �ئيسي �خر ميكن VA يوصف بأنه �h طبيعة كوكبية. 

كنتيجة لزيا�Q Yنتقا% 
لنا~، مت نقل نباتا� �حيو
نا� Qلى Aجز
g من 

حمللية  Yحليا
�خلت في شبكة � ،

لعالم لم تكن موجو�Y بها قبال Aبد

�Aحيانا غير� من Aساسها.
غالبا ما مت hلك عن قصد كإ�خا% سالسلة ماشية �A نوU محصولي، 

 Yعلى جز� جاالباجو~ قد تأثر� بشد Y�
لبرية 
ملتفر Yحليا
فمثال 
بوصو% 
ملاعز Qليها.


لر�
بط  Uلتأثير عرضيا مع تسا�
 Vحلاال� كا
�في 
لعديد من 
 Yكبير �

إلنسانية عبر 
لكوكب. فسفن 
لشحن عبر 
حمليط حتمل Aعد

من 
لكائنا� 
لبحرية في خز
نا� تو
0نها، �
لتي يتم تفريغها حا% 
�صولها لهدفها �لتحميلها.

�h dلك Qلى تبا�% لألنو
U جدير
 باملالحظة. فبحر 
لبلطيق على A لقد�

ملنطقة ثلثها موطنه  Nملثا% يحتو! على ١٠٠ كائن من خا�
سبيل 


لعظمى بأمريكا 
لشمالية. Aيضا �ثلث 
ملائة �سبعني نوعا  �

لبحير
غريبا في هذ^ 
لبحير
� موطنها بحر 
لبلطيق.


لطبيعة.  Yنقا� Uموضو �مثل هذ^ 
لتغير
� تعد Aكثر من مجر

مية 
لنظا� 
حمللي ��
ملستو�� من 
خلا�N ميكن VA يغير بطريقة  Uفالنو
�خو% قنديل 
لبحر 
ملشط 
ألمريكي  d�A لتي يقدمها، فمثال
�هباته 

Qلى 
لبحر 
ألسو� Qلى تدمير ٢٦ ساللة Aسماv عالية 
لقيمة 

لتجا�ية.
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�لبحر  �صله   (
بوليمو� (��يسينا  ��طط  �حملا� 
ما�  خز��  في  كلير  بحير% سانت  'صل  �السو� 
علي باخر% عبر �الطلنطي عا0 ١٩٨٨ ' في خال+ 
مجا'�%.  بحير�5  خمسة  �لى  �متد  �عو�0   ١٠
مخا�;  تسد  كثيفة  مستوطنا5  �حملا�  يكو� 
�ملا� حملطا5 توليد �لكهربا� ' قلل من عد� �حملا� 
�'ال�  بليو�   ٥ حو�لي  �لتقدمي  Jلك  كلف  �حمللي. 
�مريكي حسب 'كالة �السماM ' �حليا% �لبرية 

) 
لشمالية  
مريكا  بحر  قنديل 
�لى  ما"  خز��  في  نقله  مت  ليد,)  منمبيوبسيس 
�لبحر �السو8 �ئل �لثمانينا1.  كا� ياكل �لهائما1 
�ملائية بشر�هة حتى غير �لنظا? �لبيئي  ساهم 
�لقنديل قا?  �نهيا� عد� مصايد �سماG. هذ�  في 
 �لبحر �اليجي  Kلك  � بحر مرمر MN� بحر بغز

  Pعن طريق ناقال1 �لبتر

88ند�� بونتيكم) مت تقدميها للملكة نبتة 
لر����ند��� (�
�ملتحد� من �سيا كشجر� Nينة في �حلد�ئق في �لقر� �لتاسع 
بسبب  �الشجا�  منو  تعرقل  حيث  �لغابا1  �لى  �متد1  عشر. 
�لظاال �لتي تلقيها بكثافة  بسبب �لنمو �سفل هذ] �الشجا� 

في طبقة سميكة . 
) 
لبني  
لشجر  ثعبا� 

نقله  مت  ��يجيال�يس)  بو�يجا 
�جلديدية  غينيا  في  بابو�  من 
�لى جو�? على مخا�N عجال1 
فقد��  �لى   _8� مما  �لطائر�1 
من ١٠ �لى ١٣ نوa من طيو� 
من   aنو��  �عد   �لغابة 
�لكهربا"  يقطع  �لسحالي. 
مبالمسة  يقو?  عندما  �يضا 
 �ملولد�1. كلف هذ�  Gالسال�
حو�لي  �حد   aنو من   �لغز
�قتصا8 جزير� جو�? ٥ مليو� 

8ال� سنويا 

بوسم #يل 
لفرشة (تر�يكوسرh فولبيكوال
 ��) مت تقدميه من �ستر�ليا لنيوNيلند�  �جلز� �iا
 ما� له �ثا� مدمر� على �لغابا1 �حمللية بتغذيته 
على نباتا1  فو�كه معينة  ما� �يضا يهاجم 

�عشاl �لطيو�  يحمل عد, �مر�k �لصد�. 

مت  كانليكوالتا)  (بوماسيا  
لذهبي  
لتفا(  قوقع 
تقدميه كطعا? في جنوo شر� �سيا  �صيح �ال� �فة 
خطير� تهاجم �ال�N في �ندنيسيا  تايالند  كامبو8يا 
 هوجن كوجن  جنوo �لصني  �ليابا�  ��يو��  �لفلبني  

 �لبحير تقدميه  مت  نيلوتيكس)  (التيس  
لنيل   ���
 صيدها  قد  Gفيكتو�يا عا? 1954 حلسني �السما
كا�  محلي   aنو  200 حو�لي   kنقر�� في  ساهم 

�لصيا8ين يعتمد� عليها. 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

في  كا�   كولير�,)  (فيبريو   

لكولير من  نو, 
بنجال8يش فقط ثم مت نقله في خز�نا1 ما" �لى بير عا? 
 z١٩٩١ قاتال �كثر من ١٠٠٠٠ شخص في �العو�? �لثال

�لتي تلت. 

(سيشال  
لبا-  سمك  تقدمي  مت 
في  جاتو�   �لبحير سيال�يس) �
�الخر_   Gالسما� عد8  قلل  باناما 
قاضيا   hلنامو� يرقا1  تاكل  �لتي 

على جهو8 منع �ملال�يا 

كرسيبس)  (�يكو�نيا  
ملا.  هياسينث 
كا�    �لعلو,   �Nالما�  kحو من  �صال 
�لقر�  Nينة من منتصف  ستخد? كنبا1 
�نتشلر   ١٩٠٠ عا?  عشر.  �لتاسع 
  �ملائية  �ملمر�1  سد  حتى  باالستوئيا1 
قلل �لضو"  �الكسجني  سبب خسائر 

للمصايد  �ملالحة. 

 بير

 �Nالما�

�لكولير� 

 hلبا�

هاياسينث �ملا" 

 ��ململكة �ملتحد

�حملا� ��طط 

�لبحير�1 �لكبر_ 
قنديل �ملشط 

قوقعة �لتفاحة �لذهبية 

�ستر�ليا 

�بحير� فيكتو�يا 

�8 �لنيل 

�8, �لنيل  �لهيماليا 

بنجال8يش  جو�? 

نيوNيلند� 

بابو�  
 �غينيا �جلديد

بوسم Kيل �لفرشة 

جنوo شر� 
�سيا  ثعبا� �لشجر �لبني 

 �نبا1 �لرنديد�

Invasive Species around the World

تغير 
لطقس
0كانت 
لتجربة 
لكيمائية 
لتى &جرتها 
لبشرية على 
لغال� 
جلو� في 


لقر9 0نصف 
ملنصرمني هي &عظم 5مكانية لتغير 0قلب 
لبيئة 
لتحتية 

لطبيعية لكوكب 
أل�>.


لطبيعي كمصا�C للطاقة &طلق كميا@  Dلغا

لفحم 0
لنفط 0 FCفسيا
ضخمة من 
لكربو9 
لذ� كا9 محبوسا في طبقا@ 
لصخو� حتت 
أل�> 


C@ كمية غاD ثاني &كسيد 
لكربو9 في 
لهو
P بحو
لي 
لثلث.D 
0لذ
0لقد ترسخ 
آلU 9& 9لك قد غير نظم طقس 
لعالم بحبس كمية &كبر 

 Xستتسا� @

خل 
لغال� 
جلو�، 0&9 تلك 
لتغييرC لشمس
 F�
من حر

بإستمر
� DياFC تركيز ثاني &كسيد 
لكربو9.
 9& 
0لقد قامت 
لطبيعة 0Cما بالتكيف للتغير
@ في 
ملنا_، 0لكن يبد0


لنقلة تفر> 0صفا يشكل حتديا غير مسبو` ملر0نة 
لطبيعة U0لك  bهذ
لسببني.

 bلكوكبي يفو` &� شئ علمنا
 ��
&0ال: &9 
لسرعة 
ملتوقعة للتصعيد 
حلر
منذ على 
ألقل ٠٠٠ ١٠ عا�، مما يجعل 
ألمر بالنسبة لألنو
X &شد صعوبة 

سو
P في 
إلنتقاk 5لى مناطق &كثر مناسبة &0 في 
لتأقلم للظر�0 
 kملثا

جلديدF بتطوير mليا@ بقاP جديدF. فاجلو
جز 
ملرجانية على سبيل 


لبحر  F�
&صبحت قاحلة في بعض 
ملناطق بسبب تغير بسيط بزياFC حر
0
لصيد 
جلائر. P

لغذ oمثل تلو pخر& qمضافا 5ليه ضغو
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تقدير ��جا
 �حلر��� مبني على قياسا
 غير مباشر�   
قياسا
مباشر�  قيم 

تقديرية 

مد	 تقدير  
 IPCC �سينا�يوها

تا��يخ  توقعا& �الختالفا& في )�جا& حر��� سطح �ال�!
متوسط )�جة �حلر��� �لكونية �لتقديرية لأللف عا> �لسابقة، مع <سقا= حتى عا> ٢١٠٠ معتمد� على �لسينا�يوها& �ملتعد)� �ملقبولة لسلو2 �إلنسا� في �ملستقبل.
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�على !�� �لقد� من �ألهمية �� �لبد�ئل �ملتاحة للنباتا� ��حليو�نا� قد 
تقلصت بالتغيير�� �لضخمة �لتي صنعها �إلنسا� في تنسيق �لطبيعة. 

فكثير من �ألنو�; حصر� في جز� طبيعية محاطة باحلضر 7� مبناطق 
��عة كثيفة، بحيث سد� على �ألنو�; "منافذ �لهر�A" مما جعلهم H

.Iلقابلية للتأثر بتغير �ملنا� ��شديد
نقص 	لتنو� 

�لناجت لكل تلك �لتغير�� هو �خلفض �جلوهرN لتصنيفا� �ألنو�; �لتي كا� 
من �ملمكن �7 تتو�جد في مناطق عديدU بعينها، بالتالي على �لكوكب 

ككل.
فتحويل �لغابا� �ملطرية �لى 7��ضي محاصيل، �شو�طئ �ألنها� �لى 

خز�نا� 7� �ملناطق �لغدقة �لى ساحا� إلنتظا� �لسيا��� لن تضع نهاية 
للعمليا� �لطبيعية، �لكنها سو[ تتجه �لى تكو� تنسيق طبيعي 7قل 

تنوعا مستبعد� �لعديد من �ألنو�; �لتي كانت تشغل قبال !لك �ملكا�.
�ال ميكننا تقدير مقيا` �لتغير�� �لكلية بدقة، حيث 7نه يقد� �7 �لعلم 

.c�لم يصنف �ال حو�لي ١٠٪ من �ألنو�; �ملوجوUd على كوكب �أل
�ال 7ننا نستطيع �7 نقوl �7 غالبية �ألنو�; عبر مدj من �لفصائل �iتلفة 

مثل �لبرمائيا�، طيو� �ملز��; �شعاA �ملرجا� بالكا�يبي قد نقصت في 
�لوفرU 7� �ملساحة �لتي تشغلها بعشائرها.

حو�لي ١٢٪ من �لطيو�، ٢٥٪ من �لثدييا�، �على �ألقل ٣٢٪ من �لبرمائيا� 
.pdعبر �لقر� �لقا cتقع حتت تهديد خطر �إلنقر�

�U متاما مبعايير �لوقت dفة حالة نا�7نو�; معر sعلى �لرغم من �ختفا�
�إلنساني، �ال �7 �لتقدير�� تشير �لى 7نه من �حملتمل �7 يكو� �إلنسا� قد 

�فع معدl �نقر�c �ألنو�; على مستوj �لعالم حو�لى ١٠٠٠ ضعف 
�ملعدl "�لطبيعي" �لنمو!جي عبر تا�يخ �أل�c �لطويل.

لكل �لف نو; من 
  cلثدييا�، �نقر�

�قل من ��حد كل �لفية 

 	نو	�  ثدييا
بحرية   ثدييا  طيو� برمائيا جميع 	النو	� 

 lمتوسط معد
�لنقر�c طويل �المد 

معدl �النقر�c �حلالي 
يصل �لى �لف مرU �على 

 N�من �لسجل �الحفو

معدl �النقر�c �ملرتقب 
  Uمستقبال �كثر من عشر

مر�� �ملعدl �حلالي. 

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

 �����

 ����

 ���

 �

 ��

 �

 ���

	ملستقبل 
 (Nتقدير)

	ملاضي 	لقريب 
 (pمعلو cنقر��)

	ملاضي 	لسحيق 
(سجال� �حفو�ية) 

معدال /نقر	' 	ألنو	�
�إلسقاطا& توحي بأ� هذ�  .�مبقا�نة معدال& Aنقر�, 3نو�@ من على سطح �لكوكب على مد8 طويل من �لزمن يبني �3 �ألنسا� قد �فع معد- �إلنقر�, بصو�� مثير

�ملعد- سيثب ثبة كبير� نتيجة للتغير�& �ملتوقعة خال- �خلمسني سنة �لقاFمة. �ألعمد� بالشكل متثل نطا� �لتوقعا& في كل حالة.
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لطبيعة 
مليز
نية – حالة هبا�  بيا� 
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لتقييم 
أللفي للنظا� 
لبيئي ��� محا�لة جتريها 
أل�سا� يعد في 
جلانب 
لد
ئن – �نتا� 
لغذ

لعلمية لوصف �تقييم 
(ا� 
لكامل على نطا" 
لعالم لهبا! 


لطبيعية 
لتي يحصل عليها 
لنا1 من 
لطبيعة.
�با(مل �مكن توفير فحصا صحيا أل:بعة �عشرين هبة، �مت حتديد 
لبعض 


آلخر، �لكن 
ملعلوما! لم تكن متاحة إلستصد
: حكم معقو� عن 
حالتهم.


C قد:
تهم على نفع 
(تمعا! Cلهبا! تز
��جد �F �:بعة فقط من 

إلنسانية، بينما خمسة عشر هبة كانو
 في Jنحد
:. �خمسة كانو
 في 

حالة Jستقر
: �جماال، �لكنهم في حالة Jضطر
M في بعض مناطق 

لعالم.


لد�لية  Cجلهو
�على 
جلانب 
لد
ئن، فإF ثالثة من 
لهبا! 
حملسنة تعكس 

لنا1 ففي  C

لغذ
Y �على من 
لزياXC في �عد !
C
للمحافظة على Jمد


لكلي مرتاF �نصف بينما  Y

لفترX ١٩٦٠ Jلى ٢٠٠٠ تضاعف Jنتا\ 
لغذ

لنا1 من ٣ Jلى ٦ بليوF نسمة. Cتضاعف عد


 على Jنتا\ :Cقا Xألخير
 Cلعقو

ملنظر 
لعا� على 
لكوكب في  Fكا 
لذ
محاصيل �حلم �كثر من خال� حتويل �:e �كثر للز:
عة �حصاC حبوM �كثر 

��تسمني حيو
نا! �كثر على كل هكتا:.


لذi توفر عن طريق hخر في 
لسنني  Y

مية للغذ:C XCياj يضا� kهنا Fكا�

 من �قفاm سمك 
لسلموF في Yحملا: بد

عة 
لسمك �:j هو� Xألخير



جلمبرi في تايالند �� سمك (
لكا:M) في  p:
بحير
! سكوتالند منتهيا مبز

آلF بحو
لي ثلث Jنتا\ 
لسمك �
حملا: على  

لصني. �يقد: هذ kبر


لكوكب.

في 
جلانب 
ملدين – تناقص 
لرصيد
�من ��ضح 
ألCلة على 
لضغط 
لذi نضعة على 
لطبيعة تأتي على 

 F� ما على�C 1لنا

لعذM. حيث Jعتمد  Yملا
� iلبر
هبا! مثل 
لسمك 

ملنافع. �في 
حلقيقة فلقد  uمن هذ uما نأخذ eتعو vلكوكب سو
نظم 


حلصو� عليها 
لتقنية �
جلهد  Cعوملت على �نها منحة مجانية يحد

ملطلوباF لنصيد منها �كثر ألجل Jستخد
منا.


خلطر 
حلمر
Y، حيث تشير بقوX على �ننا في  !
�في 
حلالتني، تومض Jشا:
كثير من 
(اال! جتا�jنا 
لنقطة 
لتي ميكن للطبيعة �F تز�Cنا برصيد بديل.

بالنسبة لسمك 
حمليطا! يأتي 
لدليل ببساطة من حقيقة �F �ساطيل 
صيد 
ألسماk �صبحت تصيد في شباكها كميا! �قل، :غما عن، �من 

�جهة نظر �خر~ �بسبب، 
لتقد� في تقنيا! 
لصيد. فعلى نطا" 
لعالم 
 Xمستمر Fآل
جمعت شبكا! 
لصيد �على كمياتها في 
لثمانينا! �هى 

في 
إلنخفاe، حتى في ظل 
لزياXC غير 
ملسبوقة في 
لطلب عليها 
 Yست �ثنا:C لتي

لتي سوv تستمر طبقا لكل "
الحتياجا! 
ملعقولة" �


لتقييم. 
هذ

�لقد مت حساJ Mجماليا! 
لصيد في عديد من 
ملناطق 
لبحرية بحيث 

تكوF عشر ما كانت عليه قبل Jستحد
� طر" 
لصيد 
لصناعية. 

لعديد من 
(تمعا!  Fلى حرماJ لسمكية
 Xأل:صد
 eنخفاJ iCسيؤ�


لفقيرX من مصاC: هامة للبر�تينا!.


أل�:�بي بدفع مبالغ  Cإلحتا
�لك �i ترتيبا! مثل 
لتي طبقها  eلن يعو�
لد�� غرM �فريقيا مقابل 
لسما� لهم بدخو� مياههم 
إلقليمية، تا:كني 


ملتضائلة مع  kألسما

لصيد 
لتقليدية تتنافس على عشائر  M:
قو
سفن 
لصيد فائقة 
لضخامة �
لتي صنعت غالبا بإستخد
� Cعم من 


فع 
لضر
ئب 
أل�:�بي.C


لعذM ال توجد مشكلة نقص على نطا" 
لعالم حتى لو  Yبالنسبة للما

لسا:i من  Yملا
ضاعفنا 
ستهالكنا منه فنحن نستخد� ١٠٪ تقريبا من 


تنا من 
ملاY شديد عد� 
لتو
Fj عبر C

ملنابع Jلى 
لبحر. �لكن توjيع Jمد

لعالم �عدمي 
ألنتظا� عبر 
لزمن. فنمط 
إلستخد
� في بعض 
ملناطق ال 

ميكن ببساطة �F يستمر على 
ملد~ 
لطويل.


ملاY للمجتمعا! 
إلنسانية يستخد� بكميا! �كبر  !
C
حو
لي :بع Jمد

لنقص ينقل 
ملاY من  

ألنها: 
حمللية على توفيرها. �لتغطية هذ X:من قد

 Yملا
 :Cمناطق �خر~ عبر مشر�عا! �شغا� هندسة �� "تضخ" من مصا
.(XCملتجد

أل:ضي 
لنضوبية (غير 


 فقط على :Cقا Fسيكو Yحلالي للما
 kإلستهال
 Fحلاال! فإ
في جميع 

إلستمر
: بترحيل 
ملشكلة Jلى مجتمعا! �نظم طبيعية بعيدJ �� Xلى 


ألجيا� 
لقاCمة.
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حالة هبا� 	لنظا� 	لبيئي 	ملقومة في هذ	 	لتقييم
�ألسهم �لتي تشير 3لى -على تعني -� حالة �لهبة قد حتسنت على مستو9 �لكوكب �ألسهم �لتي تشير 3لى -سفل تعني -نه قد تدهو�!. تعريف “حتسنت” ”تدهو�!” للفئا! �لثالثة لهبا! 

.��لنظم �لبيئية �ملوضحة باجلدD مذكو� باملالحظة -سفل �جلدD. -ما �لفئة �لر�بعة، هبا! مساعد� مثل تركيب �لتربة .....، لم تذكر هنا حيث -� �إلنسا� ال يستخدمها مباشر

مالحظا�	حلالةحتت-فئة	لهبة
هبا� 	إلمد	�	� 

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

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

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

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

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

فقد باإلنقر�* <�حلصا� �جلائر�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* تعني �Iجة �Iجة تأكد منخفضة -لى متوسطة. <كل �ملناحي �ألخر6 تعني �Iجة تأكد متوسطة -لى عالية.
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ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

صيد السما	 بالطن 
نهيا� �صد� سمك لقد 

الطلنطي بقر� ساحل 
 نيوفا"ندالند لشرقي 

لصيد لبحر%
تقدير كميا, صيد 
ألسما' 
لبحرية في 
لعالم ١٩٥٠ – ٢٠٠١. توضح 
خلر
ئط 

كيف 
نتشر 
لصيد في 8ماكن جديد6 من 
حمليط في 
لنصف 
لثاني من 
لقر/ 

لعشرين. ?مأساD 6نهيا� مخز?/ سمك 
لقد من نيوفا?ندالند يوضح مد= سرعة 


لهبا, عندما تكو/ 
ملصا�G مستنزفة. IختفاD

في جلانب ملدين – نسيج حليا�
8ثبت 
لتقييم 8يضا تدهو� مد= ?
سع من 
لهبا, 
لطبيعية 
لضر?�ية 


أل�
ضي 
لرطبة باإلضافة Dلى  IختفاD .النسانية

I ?ظائف 
Uتمعا, Gأل
 �Gملصا

لتلوG8 Zيا Dلى خفض قد�6 
لنظم 
لطبيعية على تنقية  6Gيا[


ملائية ?
لذ\ يتضمن تأثير
, جوهرية على صحة 
إلنسا/ ?
لثر?6 

لسمكية.


لنظم 
لطبيعة تفقد قد�تها على 8/ حتافظ على منا^ محلي ثابت –  /D

لة 
لغابا, ممكن 8/ يؤD \Gلى [D? لنباتي
 Iلغطا
فعلى سبيل 
ملثاd فقد 

خفض معدال, تساقط  
ألمطا� فى 
ملنطقة.
 G
?هنا' عالما, تدd على 8/ 
لضر� 
حلاZG للنظم 
لطبيعية قد قلل 8عد


لال]مة لتكاثر  hللقا
 iلتي تتوفر على حمل حبو

لطيو� ? ,

حلشر


لنباتا, ?ما يتبع من نتائج خطير6 على عديد من 
حملاصيل.

حلماية 
لتي تكفلها 
لنظم 
لطبيعية لإلنسا/ ضد  G
تنخفض بإطر

 ,

لفيضانا, جوهريا في 
لسنو ,
G[ dملثا

لشديد6 على سبيل  Z

ألحد
 ,

ألخير6، ليس فقط بسبب 
ألمطا� 
لغزير6 ?لكن 8يضا بسبب تغيير

لطبيعي  qلصر

لة 
لغابا, ?مستنقعا, [D لطبيعي مثل

لتنسيق 

بإ]
لة مناطق 
لتخزين 
لطبيعية ?Gفع ماI 8كثر خالd قنو
, ضيقة ?
لتي 
غالبا حصر, فيها 
ألنها� في 
لوقت 
حلالي.

صدما, ?مفاجآ,


 ما كانت 
لنظم 
لطبيعية تتبع مسلكا قابال للتوقع، فإنه من 
ملمكن vD
 wليها بد?/ 8/ تعرD لذ\ نوجهه
8/ نحسب كمية 
لضغط "
آلمن" 


إلنساني. zلتي حتققها للنو
للخطر 
لهبا, 
ألساسية 


 قصير
 قبل �

حلظ فإ/ }لية 
حليا6 على 
أل�w تعطي Dنذ Iلك ?لسوv مع?

إلنتقاd من 
لتغير 
لتد�يجي Dلى 
لتغير 
لكا�ثي. ?هذ| هى 
لتعقيد6 في 


لعالقة بني 
لنباتا, ?
حليو
نا, ?
لكائنا, 
لدقيقة ?
لتي "مفاتيح 
8حجيتها" ال ميكن 8/ نتنبأ بها بو
سطة 
لعلو� 
ملتاحة.


لوقف 
ملفاجئ للتغير
, Dلى عو
قب مدمر6 على 
Uتمعا,  \Gيكن 8/ يؤ

لبحا� ? ,

إلنسانية. فعملية تز
يد 
لنتر?جني ?
لفوسفو� في 
لبحير


ملغلقة، على سبيل 
ملثاd، ميكن 8/ تستمر لسنو
, قبل 8/ تشعل بغتة 
فتيل 
لنمو 
إلنفجا�\ للطحالب.

يعطي تغير 
ملنا^ 8يضا Dمكانية Dنذ
� سريع للنظم 
لطبيعية مباشر6 
 qلكوكبية سو
?على 
حلافة. فبعض 
لنما�v توضح 8/ ظاهر6 
لدفيئة 
حتوd غابا, 
ألما]?/ 
لكثيفة في خالd عقوG قليلة Dلى سهوd جافة، مبا 

له من }ثا� مدمر6 متضمنة تقلبا, 
ملنا^ 
إلقليمي ?
لكوكبي.


لفتيل هذ|، سيكو/ من 
لصعب 8?  dشتعاD 8لى نقط بدD 8/ نصل Gمبجر?
حتى 
ملستحيل على 
لنظم 
لطبيعية 8/ تعوD Gلى حالتها 
لسابقة: 

فمثال بعد 8كثر من عقد من 
لتدهو� 
ملفاجئ لسالال, سمك 
لكوG من 

لسمك  6G6 على عوG?لكبير، توجد عالما, محد
على 
لساحل 
لكند\ 

حتى بعد ?قف عمليا, 
لصيد 
لرئيسية ملد6 ١٣ عاما.


ملشتركو/ في  Iلعلما

 لم نستطع 
لتنبؤ بهذ| 
لتغير
,، فإ/ vD حتى?

لتقييم يؤكد?/ 8/ سلوكنا 
حلالي يرجح حد?Z 8كثر منها في  
هذ

 z

ملستقبل. فنحن نضعف مر?نة 
لنظم 
لطبيعية بخفض تباين 
ألنو
?vلك متز
منا مع تعريضها لضغو� غير مسبوقة.


لطبيعية على  dلصحية لألصو
فيجب 8/ ننظر Dلى 
إلستثما� في 
حلالة 

لفجائية ?
لتى تعرw �فاهة  ,
8نه تدبير لتأمني �شيد ضد 
لتغير


إلنسا/ للمخاطر6.
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�صو� 	لطبيعية �تنمية 	إلنسا�

	أل%قا# �	حلقائق حو� هبا� 	لنظم 	لبيئية 

ما*	لت مستويا� 	لفقر عالية، �عد# 	ملسا�	2 في /*-يا-، �ما*	� 	لكثير 
من 	لنا> ليس لديهم 	لدعم 	لكافي �� 	إلتاحة من هبا� 	لنظم 	لبيئية 

بالرغم من كل 	لتقد# 	لذE مت حتقيقه في *يا-2 /نتاA �/ستخد	# بعض 
هبا� 	لنظم 	لبيئية

� 7ستطا5 +كثر من بليو� نسمة �لبقا. في مستو- 'خل +قل من 'ال� �حد في �ليو"، 
حيث يوجد ٧٠٪ من هؤال. �لنا@ في �ملناطق �لريفية معتمدين على �لز��عة ، �لرعي �لصيد 

7عتما'� كبير� كأنظمة فرعية.

� في �لدخل مقاييس �فاهية �إلنسا� �ألخر- في Lيا'� مستمر� خالJ �لعقد �� �7 عد" �ملسا
 ��ملاضي. فيولد �لطفل مبناطق �لصحر�. �ألفريقية هو معرQ للوفا� قبل سن �خلامسة ٢٠ مر
+كثر من �لطفل �لعا'V باملناطق �لصناعية. L7'�' هذ� �لتصاعد في �لعقد �ملاضي: قد تعرضت 

+كثر من ٢١ 'لة خالJ �لتسعينا[ لهبو] في مؤشر �لتنمية �لبشرية، �لقيا@ �Xمع للرفاهية 
�إلقتصا'ية، �لصحة، �لتعليم. تقع ١٤ 'لة من هذ` �لدJ حتت �لصحر�. �إلفريقية.

� بالرغم من Lيا'� �إلنتاe �لغذ�ئي للفر' من خالJ �لعقو' �أل�بعة �لسابقة، 7ال +� عد' �ألفر�' 
�لذين يعيشو� حتت مستو- �لغذ�. في خالJ عا" ٢٠٠٠ – ٢٠٠٢ يقد� بحو�لي ٨٥٦، كانو� 

مقد�ين خالJ ١٩٩٥ – ١٩٩٧ بـ ٣٢ مليو�. تعتبر مناطق حتت �لصحر�. �ألفريقية جنوj kسيا 
هي �ملناطق �لتي يقطنها +كبر عد' من �ألفر�' �لذين يعيشو� حتت مستو- �لغذ�. هي نفس 

�ملناطق �لتي بها +قل مستو- 7نتاe غذ�ئي للفر'. لوحظ هذ� �لتناقص في مناطق حتت �لصحر�. 
�إلفريقية.

� يفتقد حو�لي ١٠١ بليو� فر' 7تاحة �مليا` �حملسنة، كما يفتقد +كثر من ٢٫٦ مليو� فر' 7تاحة 
صرu صحي محسن. تؤثر ند�� �مليا` على حو�لي ١-٢ مليو� فر' حوJ �لعالم. قد �L' منذ عا" 

١٠٦٠ نسبة 7ستخد" �مليا` 7لى �ملد �ملتاv منها بحو�لي ٢٠٪ لكل عقد.
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لنا حلو� أللفية جلديد� ���كا جديد ملد� حلاجة جلهو� حمل 	لطبيعة �	لفقر
�,لية لتحسني حيا� جز) من لبشرية كانت مستبعد� من 

لرخا) لعوملي في لعقو� ألخير�.
 ،3,لقد 6لزمت حلكوما: على مستو� لعالم 6نفسها بعد� من ألهد

أللفية للتنمية تسعى �لى تقليل عد� لنا= حملر,مني من  3,6هد
ملناسب، ما) نظيف، ,خللو  (ملكونا: ألساسية حليا� الئقة، مثل لغذ

لقابلة للتجنب. Jمن ألمر
لتقييم مكر= لهوال) لنا= لذين تنقصهم حلد,�  جز) كبير من هذ
لدنيا لقياسية لرفاهة إلنساN ,هم بصفة عامة ألكثر تعرضا لضر� 

تدهو� لنظم لطبيعية.
يجب N6 ينظر �لى عملية مجابهة لتهديد لذS توجهه ألصو� 

لطبيعية للكوكب على 6نها جز) من لكفاT ضد لفقر.
 Sلذ,بصو�� 6خر�، فإN سياسا: لتنمية لتي تهد3 �لى تقليل لفقر 

يتجاهل 6ثر سلوكياتنا حلالية على لبيئة لطبيعية سيكوN مقد,� 
عليها لفشل.

 
	جلوK �	لعطش

 Nلعالم، ,يعانو6كثر من ٢ بليوN نسمة يعيشوN في مناطق جافة من 
6كثر من S6 منطقة 6خر� من مشاكل مثل سؤ لتغذية، ,فيا: ألطفا�، 

,6مرJ مرتبطة بتلو^ ,نقص مليا\.
ألفريقية تعتبر من ملناطق لتي تتعرJ فيها  (فمناطق حتت لصحر

لهبا: لطبيعية خلطر شديد نتيجة لتأثير إلنساN. قفز على إلجتا\ في 
ملنتجة لكل فر� يعيش في هذ\  (لعالم، فإN كمية لغذ (بقية 6جز

ملنطقة في تناقص مطر�.
 N6 حيث fألكثر جفافا �هتماما على ,جه خايلقى مستقبل ملناطق 

ملا) غالبا ما تكوN من مصا�� "تنقيب" ملا) أل�ضي، لذS ال  :��مد
يتجد� بكميا: كافية من 6نها� 6, 6مطا�، ,لهذ فهي ليست مستدمة 

لسكاN في هذ\ ملناطق  �على ملد� لطويل. ,في نفس لوقت فإN 6عد
في jيا�� سريعة.

ميكن للفقر ,تدهو� لطبيعة N6 يشكال �ئر� مفرغة، فاkتمعا: لفقير� 
 ��غالبا ما تكوN متر,كة 6ماn خيا�: قليلة للمحافظة على ملو

لطبيعية، تدفع لزيا�� تدهو� أل�ضي ,حتى �لى فقر 6شد. فمشكلة 
تدهو� أل�ضي جلافة ملعر,فة بإسم "لتصحر" تعتبر سبب ,في نفس 

 3لوقت نتيجة للفقر. ملما�سا: لز�عية لهزيلة قد تؤ�S �لى �جنر
للتربة ,نقص في لرطوبة، مما يزيد من صعوبة لنجا� على هذ\ أل�ضي.

	لبعض يكسب، �	لبعض 	ألخر يخسر
في عديد من حلاال: ,غالبا في 6جز) مختلفة من لعالم، تكوN معانا� 

لفقير من �فتقا� ملنافع ناجتة عن لضغط ملوضوs على لنظم لبيئية 
لتوفير منافع kتمعا: 6خر�.

 Nملدفمنافع لسد,� على سبيل ملثا�، لكهربا)، ,ملا) تستمتع بها 
 ,6 Jلوصو� لأل�لريفيوN فرصة  (6ساسا، بينما ميكن N6 يفقد لفقر
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صو�� بالقمر لصناعي تبني 
نحصا� لغابا� بني هايتي � 

�جمهو�ية لد�مينيكا
�نحسا� �لغابا في هايتي (�ليسا�) 

يبد� متناقض مع �لغابا �لكثيفة في 
جمهو�ية �لد�مينيكا! (�ليمني) في 

هذ/ �لصو�- �مللتقطة بو�سطة �لقمر 
 �لصناعي . �! �نحسسا� �لغابا

مرتبط بالفقر فيضطر �لبشر لقع 
�الشجا� من �جل خشب �لوقو7 �� 

لتوسيع �لرقعة �لز��عية فتظر ���ضي 
 � Cلزاللز� � جرD�7 معرضة للفيضانا

قد تترF مجتمعا باكملها بد�! 
حفاH على �لثر�- �لطبيعية. 

�! �الختالJ في �ستعماC �ال��ضي 
�لذL نر�/ هنايرتبط بسياسة للد�لة � 

�لظر�J �لتي تؤثر على قر�� صاحب 
.Pال��

صيد �لسمك، بل �قد يعاني من Sيا7- �ألمر�P �لتي حتملها �لقو�قع (مثل 
�لبلها�سيا �حمى �لقو�قع) ��لتي تز7هر في ميا/ �خلز�نا �لصناعية.

 !�Sند�نيسيا ��ألماW كما في �كانت عمليا �إل�Sلة ��سعة �ملدX للغابا
مدفوعة جزئيا بالطلب في مناطق بعيد- عن �لغابا على �خلشب ��لو�] 

��ملنتجا �لز��عية، لذ� فإ! �لسكا! �حملليني فقط هم �لذين يشعر�! 
بإهتماb بإختفاD �ملدX �لو�سع من �ملنافع �لطبيعية �لتي كانت توفرها 

.لهم تلك �لغابا
�سيقع �لتأثير �لسلبي لتغير� �ملناc على �ألجز�D �ألفقر من �لعالم 

 eنتاW يقل� Jسيتفاقم �جلفا Cبشكل غير متناسب، فعلى سبيل �ملثا
 �لدفيئة �Sيا7- كمية غاS في �ملناطق �ألكثر جفافا، �لكن Dلغذ��

(�لصوبة) تأتي jساسا بشكل ساحق من �iتمعا �ألغنى بسبب 
Wستهالكهم كميا jكثر من �لطاقة لتسيير مستوX حياتهم �لعالي.

تدهو� لطبيعة يصبنا جميعا
�مع mلك ال ميكن للمناطق �لغنية من �لعالم j! حتصن نفسها متاما من 

هذ/ �آلثا�، حتى �W! كانو� عاj -7كثر قد�- على Wيجا7 بد�ئل للمنافع 
�لطبيعية �j على ترحيل �لضر� Wلى مناطق jخرX �ألجياC �ملستقبل.

 فتو�بع �إلفر�o في �لصيد، على سبيل �ملثاC تضر Wقتصا�7 �iتمعا
�لساحلية فتخفيض jساطيل �لصيد ميكن j! يستهلك مبالغ ضخمة 

من �ألمو�C �لعامة في خلق �تنمية فرs عمل بديلة، كما حدr في 
مقاطعة نيوفا�ندالند �لكندية �j في شماC شر] سكوتالند�.

�حتى لو Wستطاعت �لد�C �لغنية j! تخفض بصفة عامة �لتلوr �حمللي 
للهو�D ��ملاD بإستخد�ما تقنيا jكثر نظافة، فإ! تو�بع تر�كم �لعناصر 

�لغذ�ئية البد سيطالهم لسنو� قا7مة، فمثال �لفوسفو� ميكن j! يبقى 
في �لتربة لعقو7 قبل j! يرتشح في �ملاD �يحدr ضر�� للحيا- �لبرية.

في حني j! �إلقتصا7يا �ألغنى تستطيع بسهولة j! تنفق على بد�ئل 
مهندسة للمنافع �لطبيعية، كمو�نع �لفيضا! �لصناعية لتعويض 

�لتغير� �حلا7ثة لشطآ! �ألنها� ��أل��ضي �لرطبة، �مثل هذ� �إلنفا] على 
 !W بصفة عامة .bيضع عبئا ثقيال على �إلنفا] �لعا �Dمثل هذ/ �إلجر�
  �حملافظة على �لوظيفة �ألصلية لهذ/ �ملساحا�Dجر�W إلستثما� في�

.-Dعلى كفاj� خص كثير��j لطبيعية سيكو! خيا���
�فقد�! �ملنافع �لطبيعية في �ملناطق �لفقير- يؤثر على jناy بد�ئلهم 

للحفاH على حيلتهم محد�7- جد�. �ميكن jيضا j! يحمل ضغوطا عالية 
 rغاثة �لكو��W -7ياS ما عن طريقW ،تمع �لد�ليi� ماليا �سياسيا على

��حلاجة Wلى �لتدخل في �لصدما �حمللية �j تهجير �لالجئني.
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�������	 �
� �� 	����

�لبيئىبعض �خلطو�� �ملتاحة للحد من تدهو� هبا� �لنظا� ما�� ميكن �� نفعل نحو حيا� �لك؟

�تغير �خللفية �القتصا5ية في عملية التخا� �لقر�
� �لتأكيد على ضع كل قيم هبا* �لنظا) �لبيئى فى �العتبا� ليست فقط  

تلك �لهبا* �لتى تبا8 7 تشتر5 فى �لسو�.

� CيقاA Bعم �ألنشطة للز��عية  �لسمكية �لطاقة �لتى تسبب ضر� لالنسا� 
�لبيئة.

� Aفع مبالغ نقدية كحو�فز ملالكى �ال��ضى �لذين يتبعو� �لطر� �لتى حتمى 
 �Aعلى جو Kتمع مثل �حلفاM� (لتى لها قيم تخد�� ���ضيهم ��A� لنظم �لبيئية فى�

تخزين �لكربو�. Pمليا�

� �نشاU Vليا* تسويقية للحد من تصرS �لعناصر �النبعاثا* �لكربونية Qلك 
�لتكاليف. �Vبالطر� �الكثر مو�ئمة من حيث �لكفا

9�حتسني �لسياسة :�لتخطيط :�ال�5
�لقطاعا* �]تلفة كذلك �ملنظما*  *���Aلقر�� ما بني �ال� Qتكامل عملية �تخا �

�لدلية للتأكد من �� سياساتها تهتم بحماية �لنظم �لبيئية.

� �لسليمة لهبا* �لنظم �لبيئية فى قر���* �لتخطيط �إلقليمى ��Aحتقيق �ال �
كذلك فى �ستر�جتيا* �حلد من �لفقر �لتى مت Cعد�Aها فى كثير من �لد_ �لنامية.

� تعزيز �Mموعا* �ملهمشة �لتى تؤثر فى �لقر���* �لتى متس هبا* �لنظم �لبيئية 
�لتعرB على �لقو�نني �لتى حتكم �مللكية فى �Mتمعا* �حمللية حو_ �ملو��A �لطبيعية.

باالخص فى �لنظم �لبحرية مع �مد�A �حملميا* �حلالية  �� �نشاV محميا* جديد
.S5 �ملطلو��Aال� 5Aبالدعم �القتصا

� �ستخد�)  كل �ملعرفة �ملعلوما* �ملتاحة عن �لنظم �لبيئية فى �تخاQ �لقر���* 
متضمنها Qلك �ملعرفة �خلبر� �لتقليد5� لدM� 5تمع �حمللى.

�لتأثير على سلوA �ألفر�5
كيف يتم Cستهالj هبا* �لنظم  �Qيوضح ملا lتاحة �لتعليم �لعا) �لذC �

.�Aلبيئية �ملهد�
 Aمنتجا* �حلصا Vفرصة شر� oلنا� Vإلعطا lقو AعتماC (قامة نظاC �

�ملستد�مة.
 Pلقر���* �لتي ثؤثر على هبا* هذ�� Cتاحة �ملعلوما* عن �لنظم �لبيئية 

�لنظم.

تنمية �ستخد�� �لتقنيا �لصديقة للبيئة

� �إلستثما� في �لعلو� �لز��عية ��لتقنيا� �لتي تهد �لى 
يا�� �نتا� 
�لغذ�1 مع -قل �ألضر�� �ملمكنة.

� �عا�� بنا1 �لنظم �لبيئية �ملتدهو��.
 ��
� تعزيز �لتقنيا� �لتي تزيد من كفا�1 �لطاقة مع خفض �نبعاثا� غا

�لصوبة �لزجاجية.
 

�لسينا�يوها� �ملمكنة
تقييم 
لنظا" 
لبيئي لأللفية ��بعة سينا�يوها� لد�
سة 
إلجتا� 
حملتمل �بتكر 

لتغير 
لنظم 
لطبيعية �0فاهية 
لبشرية عبر 
خلمسني عاما 
لقا)مة. 
0;لك �عتما)
 على 
أل0لويا� 
ملعتمد5 بو
سطة 
4تمعا� 
إلنسانية.

0لم يكن مزمعا �F تكوF تنبؤ
�، بل باألحرAB�" A مستقبل جدير5 باحلد0<" تعكس 

لد0لي 0
إلهتما" بالنظم 
لطبيعية. F0خل مختلفة للتعا
تد


لو
قعة على  Lصلة بالضغو �
لقد ظهر� �جتاها� معينة من جميع 
لسينا�يوها� ;

لعالم �لى ٨ – ١٠  (

لنظم 
لطبيعية. فعلى سبيل 
ملثاU، من 
ملتوقع �F يز)
) تعد

باليني بحلوU منتصف 
لقرF، 0سيكوF �كبر تركيز للنمو في 
4تمعا� 
لريفية 
لفقير5 

ألفريقية 0جنو[ \سيا. ^

أل0سط، 0حتت 
لصحر bلشر
في 


عية هو 
لعامل 
ألساسي 
ملؤثر �d ما�

لتحويل 
ملستمر لأل�
ضي �لى �ستخد F0سيكو

ألحيائي (
لبيولوجي)، 0لكن في بعض 
ملناطق 
ألخرA عو
مل  lلتنو
على 
لتغير في 

ستتز
يد �هميتها في 
لعقو) 
لقا)مة، فعلى سبيل 
ملثاU تر
كم 
لنيتر0جني في 
ألنها� 

لنامية، 0بخاصة في \سيا، 0;لك بكل عو
قبه  U0لد

لساحلية، يز)
) بحد5 في  �
0
ألمو

.Fملرجا
0
لثر50 
لسمكية، 0
ملو
طن 
لبيئية مثل حو
جز  Fإلنسا

خلطير5 على صحة 
في 
لسينا�يوها� 
أل�بعة سيكوF لتغير 
ملناo �يضا تأثير �كبر على 
ملنافع 
لتى توفرها 
 pجلفا

ألنو
l، على سبيل 
ملثاd Uيا)5 حد0<  r

لنظم 
لطبيعية معظمة خطر �نقر

0
لفيضانا� 0تقليل 
إلعتما) على 
لطاقة 
لكهربية 
ملولد5 باملا^.
 Fلطبيعية، فسيكو
تختلف 
لسينا�يوها� عندما تأتي �لى 
حلالة 
لعامة للمنافع 

لتدهو� 
ألكثر خطو�5 في "
ملستقبل"، حيث يحظى 
لصوF بأ0لوية متدنية 0حيث 


لكوكبي. F0لتعا
 bإلقليمي 00ضعهما فو

حلكوما� تفضل 
لتوجه ألمنها 
لقومي �0 

لطبيعية بتنمية عبر كل تصنيفاتها،  Uألصو
في 
لسينا�يوها� 
ألخرA حيث حتظى 

 �v شيئ، فمثال d0متجا �

� على مستوA يجرv مجر^

لعالم �تخذ �جر F0مع ;لك، فإ


إلستثما�
� في 
لتقنيا� 
لنظيفة، سياسا� 
حلفاz على 
لبيئة 
ملترقبة 0
لتعليم 
.^

ملتحد5 لتقليل 
لفجو5 بني 
ألغنيا^ 0
لفقر �
^
0
إلجر

تلمس طريق Eفضل

ملتصاعد5 على  Lملمكنة للضغو
 Uحللو
 rيعر F� لتقييم
 
يعد جز^
 هاما من هذ

 v4دية إليجا) بلسم سحر

لبنية 
لتحتية 
لطبيعية للكوكب. عوضا عن 
حملا0لة غير 
 �
^
0
حد لعال{ كل 
ملشاكل، 0;لك كاF من 0جهة نظر منهجية تعي طبيعة 
إلجر


لتها قبل �F يتم تخفيض تلك d� جب

لعقبا� 
لو dتتفعل 0تعي �بر F� لتى ميكن

.Lلضغو



الستكشاp ثالثة �سائل هامة. 
أل0لى: من 
ملستبعد �F يتم �عتبا�  
0لقد من هذ

ملنافع-  v� – لطبيعة �0لوية �0لى طاملا �عتقد مستخدميها �نها
حماية منافع 

 Fحلسبا

لسياسا� 
لفعالة هي تلك 
لتي تأخذ في  Fمجانية 0ال تنتهي، 0بذلك ستكو
.v(قتصا� �
تكاليف 
لطبيعة في كل قر
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#�لثانية: تبد# �"تمعا� �حمللية بعيد� متاما عن �ألخذ بأسبا� �حلفا
 على �ملو��� 
�لطبيعية (*� ما كا3 لها تأثير حقيقي على قر�� كيفية (ستخد�مها #(*� ما (نتهى بها 

�ملطا< (لى حصة =كثر (نصافا من هذ9 �ملنافع.
#�ألخيرF: =3 �ألصوD �لطبيعية سو< تلقى حماية =فضل (*� ما =تضحت =هميتها في 

مر�كز (تخا* �لقر�� في �حلكوما� �# مجاD �ألعماD، بد� من ترH �لسياسا� �ملتعلقة 
بالنظم �لبيئية في يد (����� �لبيئة �لضعيفة نسبيا.

�خذ �لكثير من �ألقل
(*� كا3 (ستهالR=� H ماD �لطبيعة تز�يد بنفس سرعة منو (قتصا� �لعالم، ألصبحت 

نظم كوكب �أل�W في حالة =سو= كثير� مما هي عليه �آل3. ففي �حلقيقة لقد 
(ستخدمت تطوير�� هامة في �لكفاFY، مثل منتجا� #عمليا� �لطاقة �ملكثفة 

#تقنيا� �لز��عة �لتي تستخدZ ما�Y =قل #تسبب تلوثا =قل.
#لسوY �حلظ، =3 �لناR في �حلقيقة يستهلكو3 �لسلع #�ملنافع بكميا� غير مسبوقة 

�لضخامة قد فاقت حتسينا� تلك �لكفاFY، لذ� فإ3 �لضريبة �إلجمالية على �لنظم 
 ��لطبيعية مستمرF في �لنمو، #هذ9 ليست مسألة منو سكاني فقط بل =يضا تغير�

في منط حياF هؤالY �لذين يتنعمو3 برخاY =كثر.
#هذ9 �لتغير�� تعد� بسرعة حد#� �لعالم �ملتقدZ صناعيا. ففي �لد#D سريعة 

 �معدال� �لنمو كالصني #�لهند #�لبر�iيل يوجد لدh عد� متنامي من �ملو�طنني طموحا
.Fحليا� �إلمتالH ما هو =كثر من مجر� =ساسيا

#سيكو3 لهذ� تد�خل جوهرj في مستقبل (ستغالD �لنظم �لطبيعية متمثال في 
�لطلب �لز�ئد على منافع �لنظم �لبيئية #�لذj سيؤ�j (لى مزيد من (ضعافها. فعلى 

سبيل �ملثاD ستخلق iيا�F (ستهالH �للحم ضغطا =على نحو (�iلة �لغابا� من =جل 
�ملر�عي =# ��iعة �حملاصيل كفوD �لصويا لعلف �ملاشية.

لذ� يجب =3 تهد< سياسا� �ملستقبل (لى (شباp �حلاجا� �إلنسانية مع �لعناية 
�لفائقة بتخفيض تكلفتها على �لنظم �لطبيعية �لتي متدنا بهذ9 �حلاجا�. #بد#3 هذ� 

�لتحوD �جلذ�j فإ3 تلك �لنظم لن تكو3 قا��F على مقابلة (حتياجاتنا.

�عتبا� قيمة �لطبيعة في �حلسا�
�جلزY �لهاZ هنا هو =نه يجب تصحيح �لتحيز �لتا�يخي �ملوجو� ضد منافع �لطبيعة 

 Yقتصا�ية معينة سو�) �عندما يكو3 �ألمر متعلقا بحسا� �لتكاليف #�ملكاسب خليا��
.�كا3 *لك من =جل =فر�� =# =عماD =# حكوما

ففي غالبية �"تمعا� تعامل =عد�� كبيرF من �ملنافع �لطبيعية على =نها مجانية =# 
=نها ال تأثير لتكلفة (ستخد�مها على سعرها �حلقيقي. فمثال عد� قليل نسبيا من 

مستهلكي �مليا9 يحاسبو3 طبقا لكمية ما (ستهلكو9.
غالبا ما تتسا#h "�لقيمة �لسوقية" للغابة مع �لسعر �ملمكن �حلصوD عليه مقابل 

خشبها فقط، بالرغم من =3 �لغابة قائمة قد تسا#j =كثر بكثير بسبب مساهمتها 
في �لتحكم في �ملاY، #تنظيم �ملناw #�لسياحة. ففي ���سة �ئيسية في هذ� �لتقييم 

#جد =3 �خلشب #�لوقو� من غابا� �لبحر �ملتوسط قد�� بأقل من ثلث �لقيمة 
�إلقتصا�ية لكل �لنظاZ �لطبيعي.

 Dما R=� "لتي فشلت في "تقدير� F#هذ� �لتشو9 باملعايير �إلقتصا�ية للثر yلقد (متز#
 F#لتقليدية بأنها متنامية �لثر� ��لطبيعة، فعد� كبير من �لد#D قومت طبقا للمؤشر�

#لكنها =صبحت =فقر في ٢٠٠١ حينما =�خل عامل فقد �ملو��� �لطبيعية في هذ9 
.��ملؤشر�

فالسياسا� �لتي تقد� �لتكلفة �حلقيقية للحصوD على منافع �لطبيعة ميكن =3 تدفع 
�ملستهلكني =# �ألعماD (لى سلوH =كثر كفاFY. فمثال �حملاسبة على �ملاY ستعكس =ثر� 

بيئيا #�قعيا على �ملستخدZ �لفر� #جتعل �لناR تفكر بحر~ =كثر قبل فتح �لصنبو�. 
#فرW ضر�ئب على مبيد�� �آلفا� قد يشجع �ملز��عني على #ضع عناصر غذ�ئية 

#كيما#يا� =قل (لى �لتربة.
�لدعم �حلكومي غالبا ما يشجع على تدهو� �لنظم �لطبيعية، #بخاصة في �لز��عة، 

حينما ينتفع �ملز��عو3 ماليا من iيا�F ضغطهم غير �لضر#�j على �أل�W منتزعني 
معلما قيما مثل �أل��ضي �لرطبة =# حد#� مضما� هاZ بالنسبة للحياF �لبرية. ففي 

=#�#با مت �لبدY في تغيير هذ9 �حلو�فز بعيد� عن �إلنتاy �لكمي �لكبير للغذ�Y بطريقة غير 
مسبوقة (لى طر� جتلب منافع =�حب للمجتمع مثل بيئة �يفية =كثر حيوية #تنوعا.

بالرغم من =3 هذ9 �لتقنية ما�iلت نا��F، (ال =3 هناH محا#ال� متز�يدF تبذD في �لتعر< 
على منافع محد#�F توفرها �لطبيعة #=3 تعيد قيمة حلسابها مقابل (ستخد�مها. ففي 

كوستا�يكا على سبيل �ملثاD يتم متويل صيانة #حفظ �لغابا� جزئيا مببالغ تعكس 
 jلبرية �لذ� Fحليا� pيو�ئها تنو)# wستقر�� �ملنا) Fيا�i# Yملا� �=هميتها في تنظيم (مد���

يجلب �لسياحة �لبيئية #يوفر فر~ #(مكانية �لد��سا� �لو��ثية.
في حني =3 بعض #ظائف �لطبيعة ستظل تنافح لتعكس لها قيمة في �ألسو��، (ال =3 

هناH فر~ جديدF سنحت لوضع سعر منافع كا3 يفترW قبال =نها مجانية، فعلى 
 Fسوقا ��ئنا متعد� – Dصبح �آل3 نافذ �ملفعو= jكيوتو – �لذ Dخلق بر#توكو Dسبيل �ملثا

ببالين �لد#ال��� إلنبعا� غاi �لدفيئة (�لصوبة)، مخصصا حصصا في حق �لتلويث 
 ،�#خالقا حلو�فز تدفع إلستخد�Z تقنيا� =كثر نظافة #(مكانية للحفا
 على �لغابا
 Zمشابه ألنصبة جتا�ية من =جل (ستخد� D#آل3 محل نظر جد� Fملتحد� �#في �لواليا

�لعناصر �لغذ�ئية في �لز��عة.

قيا#" �ألعما!
(3 (يجا� طر� لتقليل =ثر =نشطة �ألعماD على �لطبيعة ميكن =3 تؤتي منافع هامة في 
�ملدh �لطويل مثل تخفيض (ستخد�Z �ملو�� =# �ملنافع �لتي ميكن =3 تصبح =كثر تكلفة 

بحكم iيا�F ند�تهم =# بتشريعا� حكومية.
توجد فر~ عظيمة جديدF للشركا� �ملستعدF لزيا�F تقنيا� =قل من �لفو�قد =# 

عمليا� (ستباقية لتوجها� �لسياسة �لعامة، فمثال تقليل (ستخد�Z �ملاY #�لطاقة =# 
 �(عا�F تد#ير مو�� �لنفايا� ميكن =3 يضع �ملنشأF في موقع حسن بالنسبة إلحتياجا

�"تمع �ملستقبلية.
(3 تفضيل �ملستهلك للمنتجا� �لتي =نتجت مبسؤ#لية من نظم �لطبيعة ميكن =يضا 
=3 يكافئ �لشركا� �ملدققة في تو�يد بضائعها، جزئيا سيقلل هذ� من مخاطر �ألضر�� 
� مصد�قية بشأ3 �لتأثير �* h#حولها �عا ��لتي قد تلحق بسمعة �لشركة (*� ما =ثير
�لسلبي ألنشطتها من خالD حلقة �لتو�يد. #لكنها =يضا ميكن =3 توفر ميزF تنافسية 
(يجابية من خالD بطاقة �ملستهلك مثل �لتي توضع على �لطعاZ �ملنتج عضويا #مثل 
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ما يقو& مجلس #صاية �لغابا� به بوضع عالما� متيز �ألخشا� �ملنتجة من غابا� تد�� 
بطريقة مستد�مة.

#مع Aلك فإ< قطا> �ألعما+ ككل له مصلحة -يضا في 2عا1/ بنا0 -�صد/ �-, �ملا+ 
�لطبيعية، حيث -< 2ستمر�� تدهو�ها سيؤثر على �لنشاG �لتجا�F بطرD تفوD �حلصر، 
فصناعة �لتأمني ��A �لصلة، #كل Aلك مرتبط بتد�خل �إلنسا< مع �لنظم �لطبيعية.

	ملشاكة 	حمللية 
	مللكية
لقد حد\ تقد& كبير في حتديد #��12/ مناطق بعينها في �لعالم كمناطق ��A -#لوية 

-#لى من -جل �حلفاa على �لطبيعة #لكن هذ� ميكن -< ينتهي 2لى "حد�ئق من #�D" بد#< 
-1#�� كافية، متويل كاd، -# 1��2/ سياسية لغرc حماية -صيلة للحيا/ �لبرية #�ملنافع 

.eألخر�
#لقد 1لت �خلبر/ على -< هذj �جلهو1 تصبح -كثر فاعلية عندما يعطي �لسكا< �حملليني 

 mما قسمت -�با �Aعلى �لطبيعة. فإ aسهما -صيال في �ملنافع �لناجتة عن �حلفا
�لسياحة �لبيئية -# نو�جت حصا1 �لغابا� بشكل منصف مع �oتمعا� �حمللية، فمثال لن 

يتجه �لنا, 2لى �لصيد �حملظو� للحيا/ �لبرية -# لطرD �لز��عة �لتي تدمر نسيج 
�لطبيعة في �ملنطقة.

تنتشر تقنيا� مختلفة في بعض �ألجز�0 من �لعالم مما يتيح لألنا, �حملليني �ألنتاt من 
�أل�c مع �إلبقا0 على �لظر#d �ملفضلة للطبيعة. مثال �لز��عة حتت �ألشجا� 

Agroforestry ، حيث تز�> �ألشجا� #�حملاصيل معا، مما يوفر "مناطق عاzلة"  بني مناطق 
#�جبة �حلماية #�لصو< بصر�مة #بني �أل��ضي �لز��عية �ملفتوحة.

2< مشا�كة -كثر للمجتمعا� �ألصلية في 2تخاA �لقر�� ميكن -يضا -< متنحنا �ملعرفة 
�لتقليدية عن �لنظم �لطبيعية �لعاملة #Aلك للمساعد/ على تخطيط طرD -كثر 

فاعلية في حمايتها.

�	لطبيعة في 	لبؤ
ما لم تأخذ �حلكوما� #مشر#عا� �ألعما+ #�oتمعا� نظم �لطبيعة في 
�حلسبا< قد تكو< سياسا� �حلفاa على �لطبيعة ��A قيمة محد#1/ في 

.eقطا> عريض من �لقر���� �ألخر
#يتطلب Aلك تغير�� كبير/ في طريقة عمل كثير من �ملؤسسا�، فعلى 

سبيل �ملثا+ ��12� تأثير �لضر�ئب #�إلستثما� 2ما على حماية -# تدمير �لنظم 
�لبيئية من خال+ حو�فز مختلفة.

نا��1 ما تعطي بر�مج �لعو< للد#+ �لنامية -#لوية حلماية -# 2عا1/ 2صالm منافع 
�لطبيعة. #قد تفعل �حلكوما� �ملتلقية #�لشعو� �ملانحة #مؤسسا� 

�إلقر�c هذ� بشكل -فضل كثير� �A2 ما #جهت لدعم هذj �ملنافع بطريقة 
تعو1 بالفائد/ على �ملدe �لطويل.

ميكن للمفا#ضا� �لد#لية على قضايا مثل قو�عد �لتجا�/ -< تكو< بعيد/ �ألثر 
على �لضغوG �لتي تتعرc لها نظم �لطبيعة. فإ�A كانت طموحاتها تنشد 

حتقيق �فع مستوe �لرفاهية �لعا&، فإنهم يحتاجو< 2لى �لتنسيق عن قر� 
-كثر مع �إلتفاقيا� #�ملعاهد�� �ألخرe �لتي تهدd 2لى حماية �لبيئة 

�لطبيعية.
ال معنى للخطو�� �لتي تستهدd تغير �ملنا� ما لم يتم 1عم �إلجر���0 

�ألخرe. فاإل�تفا> �حلر��F للغالd �جلوF غير �ملتحكم فيه سيهد1 �لعديد من 
�لفو�ئد �لتي تقدمها �لطبيعة للنا,. باملثل، فإ< 2ستمر�� 2هما+ نظم 

�لطبيعة سيؤF1 2لى zيا1/ �إلحتبا, �حلر��F هذ�.
يعتبر �جلهل مبا تقدمه لنا -صو+ �لطبيعة من منافع -حد �لعو�ئق �لرئيسية 

-ما& سلو� -كثر كفا0/ من حماية هذj �ألصو+.
#�ملدخل �لذF تبناj �لتقييم �أللفي للنظم �لبيئية، 2ستخد& فعال في عد1 

من �لد��سا� على �لنطاD �حمللي #�إلقليمي #قد يوفر -�1/ مفيد/ في مساعد/ 
صانعي �لقر�� على فهم -فضل كثير� لعو�قب -فعالهم.

#�خلالصة �ملهيمنة لهذ� �لتقييم تكمن في �1خل قو/ �oتمعا� �إلنسانية 
لتخفيف �إلجها1 �لذF نضعه على منافع �لطبيعة في هذ� �لكوكب، بينما 

�إلستمر�� في 2ستخد�مهم سيجلب مستويا� معيشة -فضل للجميع.
#لتحقيق هذ�، #بأية #سيلة، سيتطلب تغيير�� جذ�ية في طريقة �لتعامل 

مع �لطبيعة على كل مستويا� صناعة �لقر��. لم يعد �آل< ممكنا -< نخلط -# 
تلتبس علينا �ملر#نة #�لوفر/ من جهة مع عد& �لقابلية للفنا0 #�إلمد�1 

.eلالنهائي من جهة -خر�
#عالما� �لتحذير هنا� لذ� هى جميعا. �ملستقبل بني -يدينا.

� �لقا1مة. #Aلك 2عتما�1 على �أل#لويا� �ملعتمد/ بو�سطة �oتمعا� 
�إلنسانية.
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تقييم 
لنظا� 
لبيئي لاللفية

	ملطبوعا� 	لفنية(توفرها 	يالند بر�)
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

(MAweb.org � متفو��) لتحليل	تقا�ير 
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   
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تقييم 
لنظا� 
لبيئي لاللفية

�ملنظما	 �ملساعد�
يقو� برنامج 	لبيئة لالمم 	ملتحد� UNEP بتنظيم سكرتا�ية جلنة تقييم 	لنظا� 	لبيئي لاللفية 	ل� تتخذ� 

قاعد� ,ا + 	ملنظما( 	لشريكة 	آلتية:
منظمة 	لغذ	3 2 	لز�	عة لالمم 	ملتحد� ، 	يطاليا

معهد 	لتنمية 	القتصا5ية ، 	,ند
	ملركز 	لدF2 لتحسني 	لقمح 2 	لشعCIMMYT C ، 	ملكسيك (ح< عا� ٢٠٠٢)

�مؤسسة مريدياH ، 	لواليا( 	ملتحد
	ملعهد 	لقومي للصحة 	لعامة 2 	لبيئة RIVM، هولند	 (ح< منتصف ٢٠٠٢)

	للجنة 	لعلمية ملشكال( 	لبيئة ، فرنسا
�مركز مر	قبة صوH 	لعاO ، 	ململكة 	ملتحد

جامعة بريتو�يا ، جنوQ 	فريقيا
�جامعة 2يسكونسني - ما5يسوH ، 	لواليا( 	ملتحد

�معهد 	ملصا�5 	لد2لية ، 	لواليا( 	ملتحد
مركز 	الUاT 	لدF2 (ماليزيا)

مينت ^لس تقييم 	لنظا� 	لبيئي لأللفية 	شد 	المتناH لتو� هZC 	لذY قا� بوصف 2 تلخيص 	لنتائق 
	لرئيسية للتقييم نيابة عن 	ملجلس:

	خلر	ئط 2 	الشكاe: 	ميانويل بو�ناY 2 فيليب �يكاسويز، UNEP/GRID  ، 	لنر2يج
.UNEP/GRID 2 لنر2يج	خا�جية  ��	j2 لكرمية من	 �مت تنفيذ 	خلر	ئط 2 	لشكاe باملساعد

	لصو�: 	لغالl 	المامي من 	ليمني لليسا�:
UNEP / Still Pictures ، Q5. يونتا2نسو  �

UNEP / Still Pictures ، Y22. سز  �
UNEP / Still Pictures ، eمرجريت شو  �

UNEP / Still Pictures ، H	jنا .n  �
	لغالl 	خللفي من 	ليمني لليسا�:

 UNEP / Still Pictures  �
UNEP / Still Pictures ، 2C2 ياشjكو�يكا �

UNEP / Still Pictures  �
UNEP / Still Pictures ، 2جوميز شابو� oجو�  �
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