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مقدمة
لقد -عا �لسكرتير �لعا� لألمم �ملتحد$ كوفى عنا� فى سنة ٢٠٠٠ �لى تقييم للنظا� �لبيئى لأللفية، � �لك فى تقرير� 

للجمعية �لعامة لألمم �ملتحد$ “ نحن �لشعو>: -�: �ألمم �ملتحد$ فى �لقر� �لو�حد � �لعشرين “. قدمت �حلكوما1 الحقا. �لدعم 
إلجر�L �لتقييم من خالJ قر�:�1 ثالثة مؤمتر�1 -�لية، � متت �ملبا-:$ بتقييم �أللفية فى عا� ٢٠٠١. CجرA تقييم �أللفية حتت :عاية 
�ألمم �ملتحد$، حيث مت تنسيق �لسكرتا:ية بو�سطة برنامج �لبيئة لألمم �ملتحد$، � قد C-ير1 بو�سطة مجلس مكو� من عديد من 

�ملستفدين �ملتضمن ملؤسسا1 -�لية � ممثلي حكوما1، � مشر�عا1، � منظما1 غير حكومية، � جماعا1 من �ألهالى. � كا� 
�لهد[ من تقييم �أللفية هو تقدير نتائج �لتغير فى �لنظا� �لبيئى من Cجل :فاهية �إلنسا� � إلقامة �لقاعد$ �لعلمية 

لإلجر�1�L �لالcمة لزيا-$ �حملافظة على � �ستد�مة �ستخد�� �لنظم �لبيئية � كذلك مساهمتهم  فى :فاهية �إلنسا�.
ميثل هذ� �لتقرير بلو:$ � تكامال للنتائج �لتى توصل �ليها C:بع مجموعا1 عمل لتقييم �أللفية (�حلالة � �الجتاها1، � 

�لسينا:يوها1، � �الستجابا1، � �لتقييما1 حتت �لكوكبية). � مع �لك، ال يقد� ملخصا. شامال. لكل تقا:ير مجموعا1 �لعمل، � 
لذلك فعلى �لقر�L �لرجوn �لى �لنتائج كل على حد$. � مت تنظيم هذ� �لتقرير حوJ �ألسئلة �حملو:ية �لتى طرحت على �لتقييم 

فى با-s �ألمر: كيف تغير1 �لنظم �لبيئية � منافعها؟ ما �لذA تسبب فى حد�q هذ� �لتغير�1؟ كيف Cثر1 هذ� �لتغير�1 على 
:فاهية �إلنسا�؟ كيف ميكن C� تتغير �لنظم �لبيئية فى �ملستقبل � ما تتضمنه لصحة � :فاهية �إلنسا�؟ � ما هى �خليا:�1 

�ملوجو-$ لتعزيز �حملافظة على �لنظم �لبيئية � مساهماتها فى صحة � :فاهية �إلنسا�؟
� لم يكن هذ� �لتقييم ممكنا. بد�� �اللتز�� �خلا:v من حو�لى ٢٠٠٠ خبير�. من كافة بقاn �لعالم، �لذين ساهمو� بعلمهم، � 

 Lساw: فريق تقييم �أللفية، منسقي Lنعبر عن عرفاننا ألعضا �C بد�عهم، � �قتهم، � حتمسهم لهذ� �لعملية. � نحب�
مجموعا1 �ملؤلفني، :wساy� Lموعا1، � �ملؤلفني �ملساهمني، � مجلس �حملر:ين �ملر�جعني، � �خلبر�L �ملر�جعني �لذين ساهمو� فى 

هذ� �لعملية، � نريد C� نzظهر -�: �لدعم �ملناسب �لذC Aبدته مؤسساتهم، � �لذA مكنهم من �ملشا:كة. (قائمة �ملر�جعني 
متاحة فى www.MAweb.org ). � نشكر CعضاL فرv �لتجميع � مساعدw: AساL مجلس �لتجميع: �cفا: |-يل، كا:لو} 

كو:ڤاال�، :يبيكا -A كر�q، نيك -�ڤيدسو�، Cنانثا كوما: -�:�ياپا، سى ماكس فينالسو�، سيمو� هيلز، جاين لوبتشينكو، Cنتونى 
ماكمايكل، شهيد نعيم، -�ڤيد نيميخر، ستيڤ پيرسى، يو:يل سافريل، � :�بني ��يت.

� نريد C� نشكر �ملنظما1 �ملضيفة لوحد�1 �لدعم �لفنى لتقييم �أللفية -   مركز Cسما� �لعالم (ماليزيا)؛ UNEP-  (�ألمم 
�ملتحد$ لبرنامج �لبيئة) مركز مر�قبة �حملافظة �لعاملى (�ململكة �ملتحد$)؛ معهد �لنمو �القتصا-A (�لهند)؛ �ملعهد �لقومى 

للصحة �لعامة � �لبيئة (هولند�)؛ جامعة پريتو:يا (جنو> Cفريقيا)؛ منظمة �ألغذية � �لز:�عة لألمم �ملتحد$؛ معهد �ملو�:- �لعاملى، 
معهد �مليريديا�، مركز �لليمنولوجى(-:�سة �لبحير�1 � �مليا� �لعذبة) بجامعة �يسكونسن (جميعهم بالواليا1 �ملتحد$)؛  

�للجنة �لعلمية ملشكال1 �لبيئة (فرنسا)؛ �ملركز �لد�لى لتحسني �لذ:$ � �لقمح (�ملكسيك) – � �لك من Cجل -عمهم للعملية. 
 � ،SCOPE مشتر� بني تقييم �أللفية � �للجنة �لعلمية للمسائل �لبيئة n�نشئت مجموعة عمل �لسينا:يوها1 كمشرC �

نشكر �للجنة على �إلمد�- �لعلمى � �إلشر�[.
 � نشكر CعضاL مجلس تقييم �أللفية (�ملذكو:ين سابقا.) للتوجيه � �ملر�قبة لهذ� �لعملية. � نضيف � نشكر كل من تنا�> 
من �ألعضاL �حلاليني � �لسابقني للمجلس: �يڤا: باست، جير�ين بو:-يويك، -�ڤيد كوپر، كا:لو} كو:ڤاال�، نيك -�ڤيدسو�، ليلى 

جلوكا، جو :يشنج، يو هوجنبو، يو ين، كاجوماهو (بو>) كاكويو، مليند� كيمبل، كانتا كوما:A، ستيفن لونرجا�، تشا:لز �يا� 
ماكنيل، جوcيف كاملانى مولنجوA، نديجو� ندياجنوA، � محمد ماجد يونس. � مساهما1 �ألعضاL �لسابقني فى مجلس تقييم 
�أللفية �لتى كانت C-�$ فى تشكيل بؤ:$ � عملية تقييم �أللفية، � يضم هؤالL فيليپ بر���، جيسبر1 جليز:، هى تشاجنوتشى، 

:يتشا:- هلمر، يوالند� كاكابا-Ac، يو:يكو كا��جوتشى، |� كير�، :�برتو لنتو�، هيوبر1 ما:كل، C:نولف ميولر-هلبرخت، كو:ين 
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ليپا)، لفريد �تنج-يبو"، سيما پو!، سو��� پينيد� ميركا��، يا� پليسنيك، پيتر ��ڤن، كريستيا� سامپر، �ال سميث، �ينيس 
لڤا�� �مانيا، � ميريل �يليامز. � نرغب � نقد; �لشكر :لى عضا7 جلنة �لقيا�4 �الستكشافية �لتى �ضعت تصميم  ،Cتيرپا
مشر�P تقييم �أللفية فى ١٩٩٩ – ٢٠٠٠.  � ضمت هذ" �Hموعة عد��I من عضاH� 7لس �حلاليني � �لسابقني � كذلك ������ 
��نا جو�يوڤا، كالستوR جوما، �� ،Sند�� �يرجن، لويز فرسكو، ما�هاڤ جا�جيل، حبيبة جيتاينسو،��نييل كالسن، ما�C كولينز، 

جو� كريبس، جني لوبتشنكو، جيفرS ماكنيلى، جنو� ندياجنوS، يانوR پاستو�، پر�بو !. پينجالى، پير پينسترپ-�ند�سن، � خوسيه 
صا��خا�. � يضاI نحب � نبدS عرفاناI للدعم � �لتوجيه من سكرتا�ية �ألقسا; �لعلمية � �لفنية إلتفاقيا[ �لتنوP �لبيولوجى، 

��مسا� لأل��ضى �لرطبة، مجابهة �لتصحر، � �ألنو�P �ملهاجر4، �لذين ساعد�� فى تعريف بؤ�4 تقييم �أللفية � هذ� �لتقرير. � نحن 
نكن �لشكر الثنني من عضا7 مجلس �حملر�ين �ملر�جعني، جو���� ��يانس � �يتشا�� نو�جا��، �لذين لعبو� ����I مهماI على �جه 

�خلصوm فى مر�جعة هذ� �لتقرير �Hمع. � يضاI نريد � نشكر :يا� نوبل � مينجسا�� كا�سآ�� ملساهمتهما كأعضا7 مجلس 
�لتقييم خال! عا; ٢٠٠٢.

� نقد; �لشكر للعاملني حتت �لتد�يب � للمتطوعني �لذين عملو� مع سكرتا�ية تقييم �أللفية، �ألعضا7 غير �ملتفرغني 
�لعاملني بالسكرتا�ية، � طقم عاملى �ملنظما[ �ملضيفة، � �لزمال7 فى �ملنظما[ �ألخرS �لذين كانو� فعالني فى تسهيل 

�الr Sمو� ، هياسينث بيلينجز، سيسيليا بالسكو، �يلما� بالسكو، هربر[ كو�يل، لينا سيما��ستى،  ،Sليجر�لعملية: :يز�بيل 
:مييلى كوپر، ��لني �يو پليسى، كيشا-ما�يا جا�ثيا، حبيبة جيتاS، هيلني جر�S، شيرS هيلما�، نو�بر[ هينجر، تيم هيرu، توشى 

هوند�، فر�نسيسكو �جنوفيل، همفرS كاجوند�، بريجيد� كوبياC، نيكوالR الفا;، ليز ليڤيت، كريستيا� ما�كس،   ستيفانى مو�، 
جو� موكو��، ��يڤو��S نامبى، لو�S نيڤيل، ���ما�S فيليپس، ڤير�نيك پلوC فيشلت، ماجى پا�!، جانت ��جناثا�، ، كا��لينا كاتز �يد، 

ليانا �يلى ، كا��! ����، ما�يانا سانتشيز �بريجو، �r شر�;، جا� سيدجويك، تاننج سياجن نى، ���يل تايلو�، توتى تيشلر، ��نيا! 
�ميسكى. � نوجه شكر خاm :لى ليند� ستا�C �لتى  Cڤالنتني، �ليز ڤاليز �يتد، �ليز�بث �يلسو�، ما� Cتيرنر، ما� S��� ،!تونستا

قامت بتحرير هذ� �لتقرير مبها�4، � :لى فيليپ �يكاسيوكز � :مانويل بو�ناS من UNEP/GRID-Arendal إلعد��هما �ألشكا!.
كما نريد � نذكر �لدعم �ملقد; من �لعد� �لكبير من �ملؤسسا[ �لغير حكومية � �لشبكا[ حو! �لعالم �لتى قد ساعد[ فى 

 Sمتد�� �ألعما!: جامعة �إلسكند�ية، مجلس �ألعما! �أل�جنتينى للتنمية �ملستد�مة، ��بطة �إلكساكاڤا (كوستا�يكا)، �ملنتد�
�لعربى �إلعالمى للبيئة � �لتنمية، مجلس �ألعما! �لبر��يلى للتنمية �ملستد�مة ، جامعة تشا�لز (جمهو�ية �لتشيك)، كا�ميية 

فريقيا (بو�كينافاسو)، معهد �لغابا[ بوالية -EIS ،لعلو; �لصينية، �كالة �لبيئة �أل���بية، �حتا� ���بط صحفيى �لعلو; �أل���بى�
سا� پا�لو، فو�� �يكولوجيكو (بير�)، معهد فريديو� نانسن (�لنر�يج)، فند�ثيو� ناتو�� (:كو����)، شبكة تعليم �لتنمية �لعاملية، 

مؤسسة �لتنوP �لبيئى �إلند�نيسية، معهد �حملافظة على � بحا� �لتنوP �لبيئى-كا�ميية �لعلو; بوليڤيا، �لتحالف �لعاملى 
�بكستا�، IUCN-�ملكاتب �إلقليمية لغر� فريقيا � مريكا �جلنوبية، �للجنة �ألهالى �لغابا[ �الستو�ئية، IUCN-مكتب 

�لد�ئمة �لعابر4 للحد�� للسيطر4 على �جلفا� فى �لساحل، جمعية بير� للقانو� �لبيئى، پر�بيوrند� (بير�)، �Hلس �ملهنى حملللى 
�لبيئة باأل�جنتني، �ملركز �إلقليمى AGRHYMET (�لنيجر)، �ملركز �لبيئى �إلقليمى آلسيا �لوسطى، �ملو��� � �ألبحا� للتنمية 

�الستمر��ية (شيلى)، �جلمعية �مللكية (�ململكة �ملتحد4)، جامعة ستوكهولم، جامعة قنا4 �لسويس، تير� نوڤا (نيكا��جو�)، 
محافظة �لبيئة (�لواليا[ �ملتحد4)، جامعة �ألمم �ملتحد4، جامعة شيلى، جامعة �لفلبني، جتمع �لشبا� �لعاملى، مجلس �ألعما! 

�لعاملى للتنمية �ملستد�مة، WWF-�لبر��يل، WWF-�يطاليا، � WWF-�لواليا[ �ملتحد4.
 Sألكبر لتقييم �أللفية � تقييم �أللفية على �ملستو� Sندين بأقصى ��جة من �لعرفا� :لى �ملتبرعني �لذين �فر�� �لدعم �ملا� �

��� �لكوكبى: منشأ4 �لبيئة �لعاملية، مؤسسة �ألمم �ملتحد4؛ مؤسسة ��ڤيد � لوسيل پاكا��؛ �لبنك �لد�لى؛ �Hموعة 
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	الستشا�ية 	لد�لية للبحو) 	لز�	عية؛ 	لبرنامج 	لبيئى لألمم 	ملتحد�؛ حكومة 	لصني؛ ��	�� 	لشؤ�� 	خلا�جية حكومة 	لنر�يج؛ 
	ململكة 	لسعو/ية؛ برنامج 	لتنو; 	لبيولوجى 	لد�لى 	لسويد.. � نشكر 7يضا5 	ملنظما1 	لتى �فر1 	لدعم 	ملا/.: شبكة ,سيا � 

	حمليط 	لها/G لبحو) 	لتغيير 	لكوكبى؛ �	بطة /�< 	لكا�يبى؛ 	ملفوضية 	لبريطانية 	لعليا، ترينيد	/ � توباجو؛ كاييخا جير	< /. 
/يپوسيتوQ، 	لبرتغا<؛ 	لوكالة 	لكندية للتنمية 	لد�لية؛ صند�O نقد كريستنسن؛ مؤسسة كر�پر، سلطة K/	�� 	لبيئة لترند	/ � 

توباجو؛ مؤسسة فو�/؛ حكومة 	لهند؛ 	Vلس 	لد�لى للعلوT؛ 	ملركز 	لد�لى لبحو) 	لتنمية؛ مؤسسة مو	�/ 	جلز�؛ ��	�� 	لبيئة 
	ليابانية؛ سلطة تنمية بحير	1 الجونا، قسم 	لبيئة � 	ملو	�/ 	لطبيعية 	لفلبينى؛ مؤسسة ��كفيلر؛ 	ملنظمة 	لتعليمية، 

	لعلمية، � 	لثقافية لألمم 	ملتحد�؛ UNEP-قسم 	إلنذ	� 	ملبكر � 	لتقييم؛ قسم 	لبيئة 	ململكة 	ملتحد�، 	لغذ	Y � شؤ�� 	لريف؛ 
	إل/	�� 	لقومية لعلوT 	لطير	� � 	لفضاY 	لواليا1 	ملتحد� (ناسا)؛ جامعة كوميبر	، 	لبرتغا<. � لقد قدT 	لعديد من 	جلها1 	ألخر. 

/عما5 سخيا5 (	لقائمة 	لكاملة متاحة على www.MAweb.org ). � كا� 	لعمل على Kقامة � تصميم تقييم 	أللفية مدعوما5 
باملنح 	ملقدمة من مجموعة 7ڤينا،  مؤسسة /	ڤيد � لوسيل پاكا�/، : منشأ� 	لبيئة 	لعاملية، حكومة 	لنر�يج، 	لسلطة 

	لسويدية للتعا�� 	لد�لى 	لتنمو.، مؤسسة سامت، UNDP، UNEP، مؤسسة 	ألمم 	ملتحد�، �كالة 	لواليا1 	ملتحد� للتنمية 
	لد�لية، صند�O �	الQ 	لكوكبى، � 	لبنك 	لد�لى.

� نوجه شكر خا} Kلى 	ملساهما1 	لفائقة للمنسقني � 	لعاملني بسكرتا�ية تقييم 	أللفية: نيڤيل ,x، 	يلينا بينيت، تشا� 
 ،Qلوكا Qليم، نيكوال 	لى، بيليند Qكوما�، ما�كو Tيرما�، لو�. ها�، كريستني جاليه، نيكو< خى، پوشپاK لنج، جو� .	�

مامپيتى ماتيتى، تاشا ميريكا�، ميناكشى �	ثو�،  ثيا�	 �	�/سپ-هير�، هينك سيمونس، سا�� سيمونس،  چيليا� ثونيل، ڤالير. 
طومسو�، � مونيكا �يو�يك.

� 7خير	5، نحب �7 نوجه 	لشكر خصيصا5 ألجنيال كر�پر � ها��لد مونى، مساعد. �ئيس مجلس تقييم 	أللفية، خوسيه صا��خا� 
� ,� �	يت مساعد. �ئيس مجلس مر	جعة تقييم 	أللفية، لقيا/تهم 	ملاهر� فى 	لتقييم � 	ملر	جعة، � �	لتر �يد، مدير تقييم 

	أللفية، لد��� 	حملو�. فى تأسيس 	لتقييم، � لقيا/ته، � Kسهامه 	ملمتا� فى 	لعملية.

/ / 7. هـ. �	كر. / / ��بر1 1. �	طسن     
مساعد �ئيس مجلس تقييم 	أللفية مساعد �ئيس مجلس تقييم 	أللفية    

مدير معهد 	لد�	سا1 	ملتقدمة       Yلعلما	كبير 
جامعة 	ألمم 	ملتحد� 	لبنك 	لد�لى      
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لقد مت تنفيذ تقييم 	لنظا
 	لبيئى  لأللفية فى 	لفتر� بني عا
 ٢٠٠١ � ٢٠٠٥ لتقييم نتائج 	لتغيير فى 	لنظا
 	لبيئى على 
صحة � 5فاهية 	إلنسا, � لتأسيس 	لقاعد� 	لعلمية لإلجر	8	7 	لضر�45 	تخا3ها لتعزيز 	لصو, � 	الستخد	
 	ملستد	
 للنظم 

	لبيئية � Nسهامهم فى 5فاهية 	لبشر. يستجيب تقييم 	أللفية ملطالب 	حلكوما7 من 	ملعلوما7 من قبالإلتفاقيا7 	لد�لية  
	أل5بعة مؤمتر	N  :7تفاقية 	لتنوP 	ألحيائى، مؤمتر 	ألمم 	ملتحد� Tابهة 	لتصحر، 5	مسا5 لأل5	ضى 	لرطبة، � 	ألنو	P 	ملهاجر�-  � هو 

مصمم لتلبية 	حتياجا7 	ملنتفعني 	آلخرين، � يتضمنهم مجتمع 	ألعما]، � قطاP 	لصحة، � 	ملنظما7 غير 	حلكومية، � 
	ألهالى. � كذلك توجهت عمليا7 	لتقييم حتت 	لكوكبي لتلبية 	حتيا` 	ملستخدمني فى 	ملناطق 	لتى مت Nجر	8 	لتقييم بها.

 
يركز 	لتقييم على 	لر�	بط بني 	لنظم 	لبيئية � صحة � 5فاهية 	إلنسا,، � بخاصة على “خدما7 	لنظا
 	لبيئى”. � 	لنظا
	لبيئى هو تركيب متغير من مجتمعا7 	لنبا7، � 	حليو	,، � 	لكائنا7 	لدقيقة � ما بالبيئة من جماh متفاعلني كوحد� �ظيفية. 

� يتعامل تقييم 	أللفية مع 	ملدn 	لكامل من mنو	P 	لنظم 	لبيئية- من 	لتى لم تlمس نسبياk، مثل 	لغابا7 	لطبيعية، Nلى نسق 
3	m 7مناp مختلطة من 	الستخد	
 	لبشرN ،nلى نظم بيئية مlد	5� � مlعدلة بكثافة باإلنسا,، مثل 	ألo5 	لز5	عية � مناطق 

 h	مدN 7لبيئية. � هى تشمل خدما	لنظم 	إلنسا, من 	لتى يحصل عليها 	لعائد 	لبيئية فى 	لنظم 	حلضر. � تتمثل خدما7 	
� 	ملياt؛ منافع ثقافية hلنفايا7، � جو	 � ،o	ألمر	لفيضانا7، � 	 ،uملنا	لتى تؤثر فى 	؛ منافع � vألليا	 � ،wألخشا	ملا8، 	8، 	لغذ	مثل 
5� 	ملغذيا7. (	نظر 	لشكل �h � ،لضوئى	لبنا8 	لتربة، 	عم مثل تكوين h لر�حية؛ � منافع	جلمالية، � 	لترفيهية، 	ئد 	بالفو hلتى تعو	

m). � فى 	لنهاية يعتمد 	جلنس 	لبشرn كلياk على 	نسياw منافع 	لنظا
 	لبيئى، بالرغم من مقا�مة �قع 	لتغير	7 	لبيئية 
بو	سطة 	حلضا5� � 	لتقنية.

يختبر تقييم 	أللفية كيفية تأثير 	لتغير	7 فى منافع 	لنظم 	لبيئية على 5فاهية 	إلنسا,. � يفترm o, 5فاهية 	إلنسا, لديها 
 ،nأل�قا7، مأ�	8 فى جميع 	لغذ	5 معيشى }من � كافى، كفاية من 	مثل جو ،�� 	ألساسية حليا� جيدhملا	تشمل  � ،�مكونا7 عد

ملبس، � فرصة �صو] Nلى 	خلدما7؛ � 	لصحة، � تشمل 	لشعو5 بتما
 	لصحة � �جوh بيئة صحية، مثل 	لهو	8 	لنظيف � 
فرصة 	حلصو] على مياt نظيفة؛ عالقا7 	جتماعية جيد�، � تشمل 	لتر	بط 	الجتماعى، 	الحتر	
 	ملتباh]، � 	لقد5� على 

مساعد� 	آلخرين � Nعالة 	ألطفا]؛ 	ألمن، � يشمل قد5� 	لوصو] 	آلمن Nلى 	ملو	h5 	لطبيعية � 	ألخرn، 	ألمن 	لشخصى، � 	ألمن 
 tما ينا] من تقدير hلفر	لفرصة لتحقيق 	لعمل، � يشمل 	الختيا5 � 	لبشر؛ � حرية 	فعا] m لناجتة من	لطبيعية � 	�5 	لكو	من 

من فعل � كيا,. � تتأثر حرية 	الختيا5 � 	لعمل باملكونا7 	ألخرn من 	لرفاهية (مثلها مثل 	لعو	مل 	ألخرn، � بشكل ملحو� 
مثل 	لتعليم) � هى mيضاk متهيد لتحقيق مكونا7 	لرفاهية 	ألخرn، خاصة 	ملعنية باملسا�	� � 	لعد].

 ,m � لبيئية	لنظم 	8 متكاملة فى 	جزm من هم mإلنسا, هو جز8 ال يتجز	 ,m أللفية	لتقييم  nلفكر	إلطا5 	 
� يفترo مفهو
 ،�هنا� تفاعالk متغير	k بينهم � بني 	ألجز	8 	ألخرn من 	لنظم 	لبيئية، � تقو
 تغير mحو	] 	ألنسا,، � بطر� مباشر� � غير مباشر
Nلى تغير	7 فى 	لنظم 	لبيئية مما يؤN nhلى تغير	7 فى حالة 5فاهية 	إلنسا,. (	نظر 	لشكل w). � فى نفس 	لوقت تقو
 عو	مل 
	جتماعية � 	قتصاhية � ثقافية بتعديل mحو	] 	إلنسا,، � تؤثر 	لقوn 	لطبيعية على 	لنظم 	لبيئية. � على 	لرغم من m, تقييم 

	أللفية يبر� 	لر�	بط بني 	لنظم 	لبيئية � 5فاهية 	إلنسا,، Nال 	نه يعترm ,m vفعا] 	لبشر 	لتى تؤثر فى 	لنظم 	لبيئية ليست 
ناجتة فقط من 	الهتما
 بالرفاهية 	لعامة � لكنها لد�	�P  	لقيمة 	لد	خلية لألنو	P � 	لنظم 	لبيئية. � 	لقيمة 	لد	خلية هى 

تقدير 	لشئ لذ	ته، � بصرv 	لنظر عن كونه 3	 فائد� لآلخرين.
يقو
 تقييم 	أللفية للنظا
 	لبيئى بتخليق 	ملعلوما7 من 	ألعما] 	لعلمية 	ملنشو5� � من 	لبيانا7 	ملlجمعة � 	لنما3` 3	7 

	لصلة � 	لتى مت مر	جعتها بو	سطة mهل 	خلبر�. � تشتمل على 	ملعرفة 	لتى لدn 	لقطاP 	خلا�، � 	ملما5سني، � 	Tتمعا7 	حمللية، 
� عن طريق hملوجو	لقيمة للمعلوما7 	ضافة N لىN بل سعى ،�� 	ألهالى. � لم يهدv تقييم 	أللفية لوليد معرفة �mلية جديد

 Pلنو	 	لتقييما7 من هذ	 
بلو5� � ترتيب � تقييم � تلخيص ثم تفسير هذt 	ملعلوما7 � توصيلها فى هيئة مفيد�. � تقو

متهيـــــد
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 خدما" مساعد�
�� �لعناصر �% 
 تكوين �لتربة 

�النتا, �الساسى 
 ...

 مكونا" نوعية �حليا� �جليد�

 �حليا� على �ال5 - �لتنو3 �الحيائي

  لو� �لسهم

 خدما" �لنظم �لبيئية
 خدما" �مد�%

 طعا� 
 ما; عذ8 

خشب � �ليا> 
 

 ...
�قو% 

 

 خدما" تنظيمية
 Aتنظيم �ملنا 

 تنظيم �لطعا� 
تنظيم �ملر5 

 
 ...

 Dتنقية �مليا
 

 خدما" ثقافية
 جمالية 
�حانية  
تعليمية 

 
 ...

ترفيهية 
 

 �المن
�لسالمة �لشخصية 

 % تامني �ملو�
 Kحماية من �لكو�

 

 �لعالقا" �الجتماعية �جليد�
�لتر�بط �جلتماعي 
 M%الحتر�� �ملتبا� 

�ملقد� على مساعد� �الخرين 
 

 �لصحة
�لقو� 

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

 

 �ملو�% �الساسية حليا� جيد�
�حليوية �ملناسبة 

 Oطعا� كافي � مغذ 
 Rملا��

توفر �لبضائع    حرية �الختيا � �لتصر>
�لفرصة � �لقد� علي 
 عمل ما يحب �لفر% �� 

 يفعل � يكو� 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية  

 منخفض
 

 متوسط
 

 عالي

 ضعيف
 

 متوسط
 

Oقو 

 عر5 �لسهم
 شد� �لر��بط بني خدما" �لنظا� �لبيئي �لقد� بالعو�مل �القتصا%ية �جلتماعية

 � جو%� حيا� �النسا�
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شكل (�) �لعالقة بني هبا� �لنظم �لبيئية � فاهية �لبشرية
هذ� �لشكل يوضح قو� �لر��بط بني %جا" خدما" نظم �لبيئة � مكونا" نوعية �حليا� �جليد� �لى نالحظها عا%�. هذ� يشمل مؤشر�" للمدR �ملمكن للمؤثر�" �الجتماعية �القتصا%ية للتوسط 

بني هذD �لر��بط. (فمثال �`� كا� من �ملمكن شر�; بديل خلدمة بيئية  `�" _%�; منخفض فهنا^ �حتماM عالي لهذD �لوساطة)

قو� هذD �لر��بط � �حتماال" �لوساطة تتغير بيتغير �لنظم �لبيئية � �القاليم. باالضافة لتاثير حدما" �لنظم �لبيئية على نوعية �حليا� �لبشرية هنا^ عو�مل �خرO مناخية � �قتصا%ية � 
�جتماعية � تكنولوجية � ثقافية تؤثر على جو%� �حليا� �لبشرية � بالتالي تتأثر �لنظم �لبيئية بتغير نوعية �حليا� �لبشرية ( �نظر شكل (8))
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ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

�حليا� على �ال�� - �لتنو� �حليو� 


ستر
تيجيا� � تدخال� 

مسببا� مباشر� للتغيير 
� تغير�( في غطا& � �ستعما# �أل�ضي �حمللي 

� تقدمي �� �-�لة �نو�, 
� تطبيق � �ستخد�� �لتكنولوجيا 

� مدخال( خاجية (مثال �ستخد��  
�السمد�، ، �لتحكم باآلفا( � �لر;) 

 @� �حلصا@ � �ستهالB �ملو�
 Fتغير�( �ملنا �

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

 

مسببا� غير مباشر� للتغيير 
� @ميوغر�فية 

 Oالسو�� ، �� �قتصا@ية (�لعوملة ، �لتجا
   �لسياسا( ) 

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

� �لعلم � �لتكنولوجيا 
 )�� �لثقافة � �لدين (�ملعتقد�( ،�ختيا

 (Bالستهال� 

حتسني �لظر�% �ملعيشية � تقليل �لفقر 
 

� �ملا@� �الساسية حليا� جيد� 
 

� �لصحة 
 

� �لعلقا( �الجتماعية �لقوية 
 

� �ألمن 
 

 Uلتصر� � � حرية �خلتيا
 
 

خدما� �لنظا+ �لبيئي 
� �مد�@ية 

   (طعا�، ما& ، �لياU � �قو@ مثال) 
 

� تنظيمية 
   (تنظيم �ملناF � �ملا& � �ملرY مثال) 

 
� ثقافية 

�حية، جمالية، ترفيهية � تعليم مثال) )   
 

� مساعد� 
   (�نتا] �ساسي � تشكيل تربة مثال) 

عاملي 

محلي 
�قليمي 

�ملد3 �لقصير 
�ملد3 �لطويل 
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نوعية �حليا� �لبشرية � مسببا� �لتغير شكل (A)  �لهيكل �الفتر�ضى لتقييم �لنظا+ �لبيئي لاللفية عن �لتفاعال� بني �لتنو� �حليو� ، خدما� نظا+ �لبيئة ، 
�لتغير في �ملؤثر�( �لتؤثر بشكل غير مباشر في �لتنو, مثل �لسكا� � �لتكنولوجيا � �عية �حليا� (�لربع �لعلى �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� �لبشرية. هذb �لتفاعال( حتدe علي �كثر من مستوd � قد تعبر هذb �ملستويا(. فمثال �لطلب �لعاملي للخشب قد يؤ@; خلسا� �قليمية من غطا& �لغابا( مما يزيد حجم 
�لسيو# � �لفيضلن حو# نهر � مثال �لتفاعال( قد حتدe خال# فتر�( -منية مختلفة. من �ملمكن �سخد�� �ستر�جيا( � تدخالت مختلفة في عد� نقاg من هذ� �لهيكل لتحسني �حليا� �لبشرية 

� �حلفاj عى �لبيئة.
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د�قة علميا� على �ألسئلة ��� �لعالقة بتوجيه �لسياسا�. � ميتا�  �بتطبيق 0حكا, �خلبر�( على �ملعرفة �ملوجو'& لتوفير #جابا� م!ص
هذ� �لنوB من �لتقييم عن �لتنقيح �لعلمي بتركيز; على �ألسئلة �ملوجهة للسياسة � كذلك على �الستخد�, �لصريح ألحكا, 

��D �خلبر&.
� قد قامت خمسة من �ألسئلة �ألعلى بر���� بتوجيه �ملوضوعا� �لتى مت تقييمها، باإلضافة #لى �لقو�ئم �ألكثر تفصيال� 

ملتطلبا� �ملستخدمني �لتى تطو�T من خالQ �ملناقشا� مع 0صحاU �لقر�T �0 �لتى طرحتها �حلكوما� من خالQ �ملؤمتر�� 
�لد�لية، � هى:

ها� �لنظم �لبيئية فى �لوقت �لر�هن � Tفاهية �إلنسا[؟ ما هى حالة � تو�ج!  �
ما هى �لتغير�� �ملستقبلية �ملقبولة فى �لنظم �لبيئية � منافعها � ما �آلثاT �ملترتبة على Tفاهية �إلنسا[؟  �

  Qألفعا� '�'T ��Tلضعف � �لقو& خليا� eعلى �لنظم �لبيئية؟ � ما هى نقا fما�� يكن عمله لزيا'& �لرفاهية مع �حلفا  �
�لتى ميكن �ضعها فى �العتباT لتحقيق �0 جتنب 0نو�B معينة من �ملستقبل؟  

ما هى حاال� �لتر'' �ألكثر 0همية �لتى ميكن 0[ تعيق فعالية �تخا� �لقر�T بخصوj �لنظم �لبيئية؟  �
و�T � �ست!خدمت فى تقييم �أللفية �لتى ميكن 0[ تقوD �لقدT& على تقييم �لنظم  ما هى �أل'��� � �لطرk �لتى ط!  �

�لبيئية، � �خلدما� �لتى توفرها، � تأثيرها على Tفاهية �إلنسا[، � ما هى نقاe �لقو& � �لضعف لدD خياT ��T'�' �ألفعاQ؟

لقد متت #'�T& تقييم �أللفية كتقييم متعد' �ملستويا�، مع �لقيا, بعمل تقييما� متبا'لة �لتر�بط على �ملستويا� �حمللية � 
�حلد�'ية � �لقومية � �إلقليمية � �لكوكبية. � ليس فى �ستطاعة �لتقييم �لكوكبى للنظا, �لبيئى مو�فا& �حتياجا� صانعى 

ل �فقا�  pص ��لقر�T على �ملستوD �لقومى �0 '�[ �لقومى بسهولة � �لك أل[ #'�D0 &T من �لنظم �لبيئية بعينها يجب 0[ ت!ف
خلصائص هذ� �لنظا, �لبيئى بعينه � ما �لطلبا� �ملفر�ضة عليه. � من ناحية 0خرD فإ[ تركيز �لتقييم على نظا, بيئى معني �0 

0مة معينة غير كاu بسبب 0[ بعض �ألنشطة تكو[ على �ملستوDكوكبى � بسبب 0[ �خلير�� �حمللية � �خلدما� � �ملو�' � 
�لطاقة يتم نقلها 0حيانا� بني �ألقاليم. � قد مت توجيه كل من مكونا� عمليا� �لتقييم  بو�سطة �إلطاT �لفكرD لتقييم �أللفية 

مع �الستفا'& من �جو' عمليا� تقييم على نطاk 0كبر � 0صغر.  � لم يكن �لغرx من عمليا� حتت �لد�[ كوكبية 0[ متثل 
عينا� من جميع �لنظم �لبيئية؛ بل على �ألصح فقد كانو� ليلتقو� باحتياجا� صانعى �لقر�T على �ملستويا� �لتى متت فيها.

مت �لعمل على تقييم �أللفية بو�سطة T0بعة مجموعا� عمل كل منها كانت مستعد& لسر' تقرير عن نتائجها. � على 
�ملستوD �لكوكبى، قامت مجموعة عمل “�حلالة ��ملناحى” بتقييم حالة �ملعرفة عن �لنظم �لبيئية � '��فع �لتغيير للنظا, 
�لبيئى � خدما� �لنظا, �لبيئى � Tفاهية �إلنسا[ �ملصاحبة لهم خالQ عا, ٢٠٠٠. � لقد كا[ هدu عملية �لتقييم لتكو[ 

 ��Tيوها� فقد تنا�لت �لتطوTشاملة من ناحية منافع �لنظا, �لبيئى، � لكن لم تغطيها بالكامل. 0ما مجموعة عمل �لسينا
�حملتملة خلدما� �لنظا, �لبيئى خالQ �لقر[ �لو�حد � �لعشرين � �لك بوضع T0بع سيناTيوها� كوكبية الستكشاu �لتغير�� 

�ملستقبلية �ملقبولة فى �لد��فع � �لنظم �لبيئية � منافعها � Tفاهية �إلنسا[. فى حني 0[ مجموعة عمل T'�' �ألفعاT' Qست 
نقاe �لقو& � �لضعف خلياT ��T'�' �ألفعاQ �{تلفة �لتى �ستخدمت إل'�T& خدما� �لنظا, �لبيئى، � 0بر�� �لفرj �لو�عد& 

إلصال� Tفاهية �لبشر مع �حملافظة على �لنظم �لبيئية. � �حتوD تقرير مجموعة �لعمل حتت �لكوكبية على جتميع للنتائج 
�حملوTية لعمليا� �لتقييم حتت �لكوكبية من تقييم �أللفية. � 0ظهر� Q�0 نتيجة لتقييم �أللفية- �لنظم �لبيئية � Tفاهية 
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�إلنسا,: هيكل �لتقييم، مت نشر$ فى ٢٠٠٣ - �ملركز � �لقاعد� �لتصو�ية � �لطر� �ملستخدمة فى تقييم �أللفية.
قد شا�F ١٣٦٠ خبير� (بالتقريب) من ٩٥ �9لة كمؤلفني لتقا�ير �لتقييم، � 7لك كمشا�كني فى عمليا2 �لتقييم حتت 

�لكوكبية، �X كأعضاV مجلس �ملر�جعة ��لتحرير (�نظر �مللحق Q قائمة �ملؤلفني � محر�N �ملر�جعة). � تضمنت �Iموعة �ألخير� 
 ,X بذلك ضمنو� � ،Vشرفو� على �ملر�جعة �لعلمية لتقا�ير تقييم �أللفية �ملقدمة من �حلكوما2 � �خلبر�X على ٨٠ خبير�[ �لذين

جميع �لتعليقا2 على �ملر�جعة تنا�لها �ملؤلفو, بطر� الئقة. � تعرضت جميع نتائج تقييم �أللفية جلولتني من �ملر�جعة 
لeم منهم حو�لى ٢٥٠ من مؤلفى  fحلكوما2. � مت تلقى مالحظا2 �ملر�جعة من ٨٥٠ فر�9[ (بالتقريب) (� س� � Vبو�سطة �خلبر�

�لفصوk �ألخرN من تقييم �أللفية). فى حني سلم بعض �لقا�ئني، فى عد9 من �حلاال2 (خاصة حاال2 �حلكوما2 � �ملنظما2 
�ملرتبطة بتقييم �أللفية)، مالحظا2 مfجمعة �لتى مت nعد�9ها بو�سطة عد9 من مر�جعي �حلكوما2 � �لهيئا2.

� لقد مت توجيه تقييم �أللفية بو�سطة �Iلس �لذN شمل مند�بني من خمسة مؤمتر�2 �9لية، � خمسة �كاال2 لألمم �ملتحد�، 
� منظما2 علمية �9لية، � قا�9 من �لقطاv �خلاu، � �ملنظما2 غير �حلكومية، � �Iموعا2 �حمللية. � ��قب مجلس تقييم من ١٥ 
عضو�[ من ���9 علماV �الجتماv � �لطبيعة على �لعمل من �جلهة �لفنية، � 7لك بدعم من مكاتب سكرتا�ية فى ���Xبا � Xمريكا 

�لشمالية � �جلنوبية � wسيا � Xفريقيا، � �لتى مت �لتنسيق بينها من جانب �لبرنامج �لبيئى لألمم �ملتحد�.

كا, �لغرy من تقييم �أللفية X, يستخدx فى:
لتعريف �Xلويا2 �لعمل  �

كمقيا| لعمليا2 �لتقييم �ملستقبلية  �
كهيكل � مصد� أل2��9 �لتقييم � �لتخطيط � �إل���9  �

الكتسا� �لر�ية �ملستقبلية بخصوu ما يترتب من �لقر���2 �لتى تؤثر على �لنظم �لبيئية  �
لتعريف خيا��2 �9�9 �ألفعاk �لتى توصل �لتنمية �لبشرية � �ستد�متها كهد�  �

لدعم بناV قد�� �ألفر�9 � �ملؤسسا2 للقياx بعمليا2 �لتقييم �ملتكاملة ثم �لعمل بالنتائج  �
لتوجيه �ألبحا� �ملستقبلية  �

 kمجا vلقد تبني �نه من �لصعب تقدمي معلوما2 محد�9 لبعض �ملو�ضيع �لو���9 فى تقييم �أللفية � 7لك بسبب �تسا
تقييم �أللفية � شد� تعقيد �ملعامال2 �ملتبا9لة بني �لنظم �الجتماعية � �لطبيعية. فلقد كا, عد9 قليل نسبيا[ من خدما2 
�لنظم �لبيئية فى بؤ�� �لبحث � �ملر�قبة، � نتيجة لذلك، فإ, نتائج �ألبحا� � �لبيانا2 كانت فى كثير من �ألحيا, غير كافية 

لعمل تقييم كوكبى تفصيلى. � عال�� على 7لك، كانت �لبيانا2 �ملتاحة 2�7 صلة nما بخصائص �لنظاx �لبيئى �X بخصائص 
�لنظاx �الجتماعى، � ليس عن �لتفاعال2 �لتى بينهما في حني Xنها �ألكثر Xهمية. � Xخير�[، n, �أل2��9 � �لنماQ7 �لعلمية � 

يeمة �ملتاحة لعمل تقييم متكامل قاطع للمستويا2 � �لقا�9 على تصو� �لتغير�2 �ملستقبلية فى منافع �لنظاx �لبيئى،  fملق�
ما��لت حتت �لتطوير فى �لوقت �حلالى. � بالرغم من كل هذ$ �لتحديا2،�ستطاv تقييم �أللفية X, يعطى كمية معقولة من 

�ملعلوما2 2�7 �لصلة مبعظم �ألسئلة �لتى فى بؤ� �ملو�ضيع. � ميكن للتقييم X, يرشد �ألبحا� � �ملر�قبة �لتى ميكن X, جتيب عن 
هذ$ �ألسئلة فى عمليا2 �لتقييم �ملستقبلية، � 7لك بالتعر� على �لفجو�2 فى �لبيانا2 � �ملعلوما2 �لتى حتوk �9, �إلجابة 

على �ألسئلة �خلاصة بالسياسا2 � �لتوجها2.
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�لفرعية من �لفصو5 فى �إلصد�� �ألخير & قد يكوj aلك بعد متاK طباعة هذ� �لتقرير لبلو�B �لنتائج. 8ما �ملر�جع �لتى تظهر بني 
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للمؤلفني، & jلك باستخد�K �لدالئل من �ملشاهد�!، & نتائج �لنماZj، & �لنظرية �لتى %�سوها: مؤكد جد�� (�حتما5 ٪ 98 8& 
8كثر)، عالى �لتأكد (�حتما5 ٪ 85-98)، متوسط �لتأكد (�حتما5 ٪ 65-85)، منخفض �لتأكد (�حتما5 ٪ 52-65)، غير مؤكد 

(�حتما5 ٪50-52). & فى 8حو�5 8خرG، مت �ستخد�K مقياv نوعى لوضع معيا� �لفهم �لعلمى: 8سس جيدB�، مؤسس & ليس 
تاما�، يحتاE Zلى Eضافا!:  &كلما مت Eستخد�K هذ� �ملصطلحا! فإنها تكتب باخلط �ملائل.
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توفير �خلدما�) بصو�� غير متناسبة على �لفقر��، � هذ� 
يساهم فى منو �لظلم � �لتباين بني مجموعا� �لبشر � 
9حيانا6 يكو4 �لعامل �لرئيسى �ملسبب للفقر � �لصر�. 

�الجتماعى. � ال نقو? <لك لننفى 49 تغير�� �لنظا; �لبيئى 
 Cلرفع �لعديد من �لنا �مثل IياG �HنتاF �لغذ�� قد ساعد

من �لفقر �9 �جلو.، � لكن لنقو? 49 هذL �لتغير�� قد سببت 
�أل<Q لألفر�T� � Hتمعا� �ألخرQ، � 9نه مت �لتغاضى عن 

��طتهم. � فى جميع �ملناطق، � خاصة صحر�� 9فريقيا، تكو4 
حالة � ���HG خدما� �لنظا; �لبيئى هى �لعامل �ملؤثر �لسائد 

على Gمكانية خفض �لفقر.
متثل حالة �لتدهو� فى خدما� �لنظا; �لبيئى حائال6 كبير�6 

عن �لوصو? Gلى 9هد�a تنمية �أللفية �لتى �تفق عليها 
�Tتمع �لد�لى فى سبتمبر ٢٠٠٠. � من �حملتمل 49 تزH�H بشد� 

�آلثا� �لضا�� من هذ� �لتدهو� فى �خلمسني عاما6 �لقاHمة. � 
سوa يستمر �ستهالh خدما� �لنظا; �لبيئى، �لتى � 

بالفعل فى حالة ال تسمح لها باالستد�مة فى كثير من 
�ألحيا4، فى �لنمو نتيجة �ال�تفا. �حملتمل فى Gجمالى �لناجت 

�حمللى على �ملستوQ �لكوكبى ثالثة Gلى ستة 9ضعاa فى عا; 
 aبأ4 منو �لسكا4 كوكبيا6 سو �٢٠٥٠ بالرغم من �لتوقعا

يبطئ من معدله � يستوQ فى �سط �لقر4. من غير �حملتمل 
49 تنخفض معظم ��Hفع تغير�� �لنظا; �لبيئى �ملباشر� 

�ملهمة، � لكن �ثنا4 منها – تغير �ملناr � �لتحميل �لز�ئد عن 
�حلد فى �ملو�H �ملغذية – سوa يزH�H سو��6 فى �لنصف �أل�? 

من �لقر4.  
� بالفعل، تتطابق �ألقاليم �لتى تو�جه 9كبر �لتحديا� فى 

�لوصو? Gلى 9هد�a تنمية �أللفية مع تلك �لتى تو�جه 
مشاكل جسيمة فى تدهو� �لنظا; �لبيئى. � يعتمد �لفقر�� 

فى �لريف، � هم �لهدa �أل�لى ألهد�a تنمية �أللفية، على 
 �خدما� �لنظا; �لبيئى � كذلك فهم �ألكثر تأثر�6 بالتغير�
�لتى حتدu فى هذL �خلدما�. � عموما6، فأQ تقد; حدu فى 

�لقضا� على �لفقر � �جلو. � حتسني �لصحة � حماية �لبيئة، 
�ملعاجلني من قبل 9هد�a تنمية �أللفية، من غير �حملتمل 49 

يxستد�; G<� �ستمر �ستنـز�a معظم منافع �لنظا; �لبيئى 
 ���Hلتى تعتمد عليها �لبشرية. � إلظها� �لتباين، فإ4 �إل�

�لصحيحة خلدما� �لنظم �لبيئية تتيح �لفر| لتنا�? 
�لعديد من 9هد�a �لتنمية بطريقة تعا�نية � مجدية 

�قتصاHيا6.
  ال يوجد Gصال~ بسيط لهذL �ملشكال�، حيث 9نها تنشأ 

من تفاعال� متباHلة  من حتديا� معر�فة، � تشمل تغير 
�ملناr، فقد �لتنو. �حليوQ، � تدهو� جو�H �لتربة، � تنا�? كل 

منهم مركب بد��L. �لقد جا�� �ألعما? �لسابقة إلبطا� �9 
 � ،Lعن تدهو� �لنظم �لبيئية بفو�ئد ملفتة لالنتبا Hإل�تد��

لكن هذL �لتحسينا� لم ميكنها 49 جتا�Q �لزيا�H فى 
�لضغو� � �الحتياجا�.  � على �لرغم  من <لك يوجد مجا? 

��سع للعمل �لذQ ميكن 49 يقلل من شد� هذL �ملشاكل فى 
 ��لعقوH �لقاHمة. � فعال6، 9ظهر� ثالu من �لسينا�يوها

 �لة �ملد��سة فى تقييم �أللفية 49 حد�u تغير� �أل�بع �ملxفصَّ
جسيمة فى �لسياسا� � �ملؤسسا� � �ملما�سا� ميكن 49 
يخفف من بعض �لنتائج �لسلبية للضغو� �ملتز�يد� على 

�لنظم �لبيئية. � لكن �لتغير�� �ملطلوبة جسيمة � ال يعمل 
بها حاليا6. 

حتتاF مجموعة فعالة من �H�H �ألفعا? لضما���HG 4 �لنظم 
�لبيئية باستد�مة Gلى تغير�� فى �ملؤسسا� � فى �حلوكمة، 

� �لسياسا� �القتصاHية � �حلو�فز، � �لعو�مل �الجتماعية � 

 aمج 9هد�H مثل ��لسلوكية، � �لتقنية، � �ملعرفة. �إلجر���
���HG �لنظا; �لبيئى فى �لقطاعا� �ملتنوعة (مثل �لز��عة � 

�لغابا� � �لتمويل � �لتجا�� � �لصحة)، Iيا�H �لشفافية � 
�ملسؤ�لية فى ��H9 �حلكومة � �لقطا. �خلا| فى ���HG �لنظا; 

 �HياI ،ملالية �لفاسد�� ��لبيئى، �لتخلص من �إلعانا
� �القتصاHية � �لطر� �ملعتمد� على �لسو�، ��Hستخد�; �أل�
تقوية �Tموعا� �ملعتمد� على منافع �لنظا; �لبيئى �9 �لتى 

تتأثر بتدهو�ها، تر�يج �لتقنيا� �لتى تزيد من Gنتاجية 
�حملاصيل G 4�Hحد�u 9ضر�� بالبيئة، Gعا�H بنا� �لنظا; �لبيئى، 
HGماF قيم عن �لنظم �لبيئية غير معتمد� على �لسو� فى 

 Lكل هذ� ميكن 49 يخفض من شد� هذ ،���Hإل� �قر���
�ملشاكل بشكل ملحو� خال? عشر�� �لسنني �لقاHمة.
بقية هذ� �مللخص لصانعى �لقر�� يقد; �لنتائج �أل�بع 

 ��لرئيسية من تقييم �أللفية للنظا; �لبيئى على �ملشكال
ب � �إلجر���� �لالIمة لتعزيز �لصو4 �  �لتى يجب 49 تxخاط�

�الستخد�; �ملستد�; للنظم �لبيئية.

4G �لتكوين � �أل��H �لوظيفى لنظم �لعالم �لبيئية تغير 
 Q9 فى �لنصف �لثانى من �لقر4 �لعشرين بسرعة 9كبر من

�قت فى تا�يخ �لبشرية. [١]
�  فى �لثالثني عاما6 بعد عا;١٩٥٠ مت حتويل �أل�� Gلى ��9 

��Iعة محاصيل 9كثر مما مت حتويله فى �?١٥٠ سنة من ١٧٠٠ 
Gلى ١٨٥٠. تشكل �لنظم �لز��عية (�ملناطق �لتى بها ٪٣٠ 

على �ألقل من نسق �أل��ضى Gما ��9ضى مز��عة محاصيل، 
 Lفى �مليا ���Iعا� متنا�بة، GنتاF حيو�نى محد���I ،Hعا
�لعذبة) ثلث مساحة يابسة كوكب �أل�� �آل4 (�نظر 

�لشكل ١). � يبني �لشكل ٢ مساحا� �لتغير �لسريع فى 
كسا� �لغابا� � كذلك فى تدهو� �أل��ضى.

� لقد فقد ما يقر� من ٪٢٠ �لشعا� �ملرجانية فى 
�لعالم باالضافة Gلى ٪٢ فى عشر�� �لسنني �أل��خر من 

�لقر4 �لعشرين، كما فxقد ما يقر� من ٪ ٣٥ من مساحة 
 ��ملاجنر�ڤ فى <لك �لوقت (� <لك فى �لد�? �لتى بها بيانا

كافية، � هى تشكل حو�لى نصف مساحة �ملاجنر�ڤ).
� لقد تضاعفت كمية �ملياL ��ز�نة خلف �لسد�H �9بعة 

مر�� منذ عا; ١٩٦٠، 9ما كمية �ملياL �حملجو�I فى �خلز�نا� فى 
تتر��~ من ثالG uلى ست 9ضعاa تلك �لتى فى �ألنها� 

�لطبيعية. � تضاعفت كمية سحب �ملياL من �ألنها� � 
 ٧٠٪) Lمنذ عا; ١٩٦٠؛ � 9كبر �ستخد�; للميا ��لبحير�

عامليا6) يتمثل فى �لز��عة.
�  � منذ عا; ١٩٦٠ تضاعفت تدفقا� �لنيتر�جني 

�ملتفاعل (�ملتا~ حيويا6) فى �لنظم �لبيئية �أل�ضية، 9ما 
تدفقا� �لفوسفو� فقد تضاعفت ثالu مر��. � 9كثر من 

نصف كل �لسماH �لنيتر�جينى �ملxخل�ق، �لذQ 9نتج أل�? مر� 

 �نتيجة  #١: على مد, �خلمسني عاما& �ملاضية، غير �لبشر هذ
�لنظم �لبيئية مبعدال8 3سر7 � بتوسع عن 3, فتر� 2منية 
مماثلة فى تايخ �لبشرية، � ?لك لسد �الحتياجا8 سريعة 

 .Eلوقو� � Gألليا� � Iلعذبة � �ألخشا� ��لنمو فى �لغذ�K ��مليا
� نتج من ?لك خسا� جوهرية � Mلى مد, بعيد غير قابلة 

.Oللتغيير � ?لك فى تنو7 �حليا� على كوكب �أل



�١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

ملخص
لصانعى �لقر��

كل فر/ فى �لعالم كلية, على نظم �أل( �لبيئية % �خلدما# �لتى تقدمها، مثل �لغذ��، �ملا�، �لسيطر� على �ألمر�، �لتحكم يعتمد 
فى �ملناC، �إلشبا< �لر%حى، % �الستمتا< باجلما;.  % على مد9 �خلمسني عاما, �ملاضية، غير �لبشر هذ3 �لنظم �لبيئية مبعدال# 

 Dألليا� % Eألخشا�لعذبة % �مليا3 �% ��لغذ�لنمو فى �الحتياجا# سريعة �لك لسد J % ،لبشرية�منية مماثلة فى تا(يخ N 9 فتر�O سر< % بتوسع عنO
% �لوقو/. ساهم هذ� �لتحو; فى �لكوكب فى مكاسب Wجمالية كبير� لرفاهية �إلنساV % �لتنمية �القتصا/ية. % لكن لم تعم �لفائد� على كل 

 Oملكاسب بد�لكامل لهذ3 �لثمن � Vلك، فإJ لكثيرين. % عال%� على�لضر( على �قع، لقد %قع �لو�لعملية، ففى �لبشر من هذ3 �ألقاليم % ال جمو< �
يتضح �آلV فقط.

��بع نتائج �ئيسية
� على مد" �خلمسني عاما� �ملاضية، غير �لبشر هذ� �لنظم �لبيئية مبعدال� 

2سر8 ' بتوسع عن 2" فتر0 /منية مماثلة فى تا*يخ �لبشرية، ' &لك لسد 
�الحتياجا� سريعة �لنمو فى �لغذ�= '�مليا� �لعذبة ' �ألخشا; ' �ألليا9 ' 

�لوقوF. ' نتج من &لك خسا*0 جوهرية ' Bلى مد" بعيد غير قابلة للتغيير ' 
.G*لك فى تنو8 �حليا0 على كوكب �أل&

� NB �لتغير�� �لتى M2حدثت فى �لنظم �لبيئية ساهمت فى مكاسب 
جدير0 بالذكر فى *فاهية �إلنساN ' �لتنمية �القتصاFية، ' لكن هذ� �ملكاسب 

كاN لها ثمن مستمر فى �ال/FياF فى صو*0 تدهو* فى �لعديد من خدما�  
�لنظاW �لبيئى، ' B �F2لى /يا0F مخاطر �لتغير�� غير خطية، ' Bلى تفاقم 

�لفقر فى بعض �Zموعا� �لبشرية. هذ� �ملشاكل سو9 تقلل ' بشد0 من 
�نتفا8 �ألجيا\ �لقاFمة من �لنظم �لبيئية.

� تدهو* خدما� �لنظاW �لبيئى ميكن N2 يترF" بشدB 0لى �ألسو2 فى 
�لنصف �أل'\ من هذ� �لقرN، ' يشكل حاجز�� يحو\ N'F �لوصو\ Bلى 2هد�9 

تنمية �أللفية.

�   ميكن قبو\ �لتحد" ' �إل*تد�F عن عملية تدهو* �لنظم �لبيئية مع 
مر�عا0 �ال/FياF فى �الحتياجا� على خدماتها، ' &لك فى نطاa بعض من 

�لسينا*يوها� �لتى تنا'لها تقييم �أللفية، ' لكنها تتنا'\ تغير�� مهمة فى 
�لسياسا� ' �ملؤسسا� ' �ملما*سا� �لتى ليست فى طريقها Bلى �لتنفيذ 

حاليا�. ' يوجد �لعديد من �خليا*�� للمحافظة على ' تعزيز منافع معينة من 
�لنظاW �لبيئى بطرa تقلل من �ملقايضا� �لسلبية 2' توفر تعا'B Nيجابى مع 

منافع 2خر" من �لنظاW �لبيئى. 

قامت ثالe مشكال� كبر" بإحد�e 2ضر�* ملموسة بالفعل 
على �إلنساN، ' بخاصة �لفقر�=، 'هى مرتبطة بإF�*تنا 

لألنظمة �لبيئية �لعاملية، ' ستقوW مستقبال� بخفض 
�لفو�ئد �لبعيد0 �ملد" �لتى نحصل عليها من �لنظم �لبيئية 

�نخفاضا� جوهريا�:
 W2'ال�، تدهو* حو�لى ٪٦٠ (١٥ من ٢٤) من خدما� �لنظا �

�لبيئى �لتى متت F*�ستها فى تقييم �أللفية للنظاW �لبيئى 
2' يستخدW بطريقة غير مستد�مة، ' يشمل &لك �مليا� 

�لعذبة، مصايد �ألسماu، تنقية �لهو�= ' �مليا�، ' �لتحكم 
�إلقليمى ' �حمللى فى �ملناw، �ألخطا* �لطبيعية، ' �آلفا�. ' 

من �لصعب قياy كامل تكلفة �خلسائر تدهو*خدما� 
�لنظاW �لبيئى، لكن �لدالئل �ملوجو0F تظهر 2نها جوهرية ' 
فى �/FياF. تدهو* �لعديد من خدما� �لنظاW �لبيئى نتيجة 

لألعما\ �لتى قامت لزيا0F �إلمد�F باخلدما� �ألخر"، مثل 
�لغذ�=. NB هذ� �ملقايضا� غالبا� ما حتدB e/�حة لثمن تدهو* 
من مجموعة بشرية Bلى 2خر" 2' تؤجل 'قت Fفع �لتكاليف 

Bلى �ألجيا\ �لقاFمة.
 N2 لة ' لكنه غير مكتملFمن �أل yثانيا�، يوجد 2سا �

�لتغير�� �جلا*ية فى �لنظم �لبيئية تMزيد من �حتمالية تغير�� 
غير-خطية فى �لنظم �لبيئية (' يشمل &لك �لتغير�� 

�ملتسا*عة، ' �ملفاجئة، ' �لتى يحتمل N2 تكوN غير مرتد0)، 
�لتى تؤB "Fلى تبعا� هامة على *فاهية �إلنساN. 'تتضمن 

2مثلة من هذ� �لتغير�� ظهو* �ألمر�G، تغير�� مفاجئة فى 
جو0F �مليا�، تخليق “مناطق ميتة” فى �مليا� �لساحلية، �نهيا* 

مصايد �ألسماu، ' تغير�� فى �ملناw �إلقليمى.
 Wثالثا�، ' يقع عب= �لنتائج �لضا*0 لتدهو* خدما� �لنظا � 

�لبيئى (�النخفاG �ملستمر فى قد*0 �لنظاW �لبيئى على 
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�متد�! �ال��ضي �ملز��عة عا� ٢٠٠٠. تشكل �أل��ضي �ملز��عة حو�لي ٢٤٪ من �لغطا� �أل�ضي شكل  ١. 


ضي  مز��عة �
مناطق فيها 
بنسبة ٣٠٪ على 
القل 


ملصد�: تقييم 
لنظا" 
لبيئي لأللفية 

(نظمة مز��عة 

خط �الستو�� 


ملصد�: تقييم 
لنظا" 
لبيئي لأللفية 

خط �الستو�� 

نقا/ �نحسا� �لغابا*  
خسا�+ تامة للغابة 
غطا/ 
لغابا. 
حلالي 
غابا. مكتسبة 

تدهو� 
ال�
ضي 
في 
ملناطق 
جلافة 

�لقليلة �ملاضية (C.SDM) شكل ٢. �الماكن �ملذكو�8 في �لد��سا* �Aتلفة كمناطق تعيش تغير�* كبير8 في �لغطا� �ال�ضي. �لتغير خال2 �لعقو! 
في حالة تغير غطا* �لغابا& ترجع �لد�سا& للفتر� ١٩٨٠-٢٠٠٠ � هي 2�سا& مبنية على �حصا*�& محلية � �ستشعا عن بعد � �لى حد ما ��* �خلبر�*. في حاال& �لتغير �لناجتة عن ظاهر� �لتصحر 

في �ملناطق �جلافة تكو� هذP �لفتر� غير محد2� � لكن نقوH تقريبا في �لنصف قر� �الخير � �لد�سة �لرئيسية كانت مينية على ��* �خلبر�*  مبعدH تأكيد منخفض. �لتغير في �ملناطق �ملز�عة غير 
مبني. الحظ �� �ملناطق قليلة �لتغير حديثا قد تغير& بشكل كبير تايخيا (الحظ شكل ١).
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 ( S10 � C4 ماخو� عن ) شكل ٣. حتو� �لبيوما� �ال�ضية
من �لغير ممكن تقدير �متد�3 �لبيوما2 �1تلفة بدقة قبل �لتأثير �لبشر* �مللحو) � لكنه من �ملمكن حتديد �حملتملة 

للبيوما2 على �ساB ظر�@ �لتربة � �ملنا?. هذ� �لشكل يوضح كم من هذ8 �ملساحة �حملتملة يقد حتوله قبل 
 Fبنا Gعا� ١٩٥٠ (تأكد متوسط) � كم مت حتوله بني عامي ١٩٥٠ � عا� ١٩٩٠ (تأكد متوسط) � كم سو@ يتحو

على سينايوها2 �اللفية �البعة (تأكد منخفض) بني عامي ١٩٩٠ � ٢٠٥٠. أل� يشمل �لشكل مناطق �ملاجنر�@ ال� 
مساحتها �صغر من \� تقد. معظم �لتحوG للبيوما2 كا� لأل�ضي �ملز�عة.

 غابا�
 شمالية

 غابت صنوبرية معتدلة

 حشائش جبلية � �حر��

 غابا� �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية "طبة
 عريضة �ال�"�%

صحا"( 

غابا� �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية � غايا� 
صنوبرية 

غابا� معتدلة عريضة �أل�"�% 
 

 غابا� بحر متوسط ، �حر�� � �شجا"
 منخفضة

غابا� �ستو�ئية �  جافة 
عريضة �أل�"�% 

 

غابا� �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية � 
حشائش � سافانا 

�"�ضي عشبية مغمو"3 � سافانا 
 

غابا� معتدلة ، �حر�� � خالية 
من �ألشجا" 

١٠ – ١٠ ٠ % ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ 

حتو9 �لبيوما� a �الصلية 
خسائر حتى 

 ١٩٥٠ Aعا
خسائر بني عامي 

 ١٩٥٠ � ١٩٩٠
خسائر متوقعة 

 ٢٠٥٠b Aعا

 E٢٠٥٠ متثل �لتقدير �ملتوسط لال"بعة � يوجد عامو Aتقدير�� عا Mحسب �لسينا"يوها� �أل"بعة لتقييم �أللفية فإ  b
لنسبة �خلطأ (خط �سوE) ميثل مد( �لبيانا� من �لسنا"يوها� �Sتلفة. 

نسبة من �ملساحة �ملتوقع حتويلها 
١٠٠ ٩٠ ٨٠ 

a  �لبيوA هو  �صغر �حد تصنيف ميكن حتديدها بعد �لكوكب باكمله مثل �لغابا� �ملعتدلة عريضة �أل�"�% �� 
�حلشائش �جلبلية . �لبيوA هو تبيويب بيئي شائع �الستخد�A � ألM كمية كبير3 من معلوما� �لبيئة مت تبيوبها عليه � 

عمل مناij مينية عليه . فإM بعض �ملعلوما� في هذ� �لتقرير ال ميكن �لتعبير عنها fال بأستخد�A �لبيوA .  � لكن كلما 
�مكن يستخدA تقرير �أللفية �ملعلوما� مبوبة باستخد�A ١٠ تصنيفا� �جتماعية بيئية مثل مز"�عة، ساحلية ، غابة 

� بحرية  ألM هذ� �لتبويب يو�m( مناطق �ملسئولية للحكزما� � �لوS� ��"�mتلفة � ألM هذ� �لتصنيف يستخدA في 
منظومة �لتنوo �حليو(. 

�ملصد": تقييم �لنظاA �لبيئي لأللفية 

توند"� 

فى عاA ١٩١٣، �لذs مت �ستخد�مه على هذ� 
.١٩٨٥ Aمن عا Aخدvلكوكب قد �ست�

 Aمن عا Mثانى �كسيد �لكربو mتز�يد غا �
١٧٥٠ بحو�لى ٪٣٢ (من حو�لى ٢٨٠ fلى ٣٧٦ 

جز| فى �ملليوM فى عاA ٢٠٠٣)، �ساسا} بسبب 
�حتر�% �لوقوE � تغير�� �ستخد�A �أل"{. � 

 3Eمن هذ~ �لزيا (M٦٠ جز| باملليو) كانت ٪٦٠
. ١٩٥٩ Aمنذ عا

   يvغير �إلنساM تنوo �حليا3 على �أل"{ جوهريا} 
� fلى غير "جعة، � معظم هذ~ �لتغير�� تتمثل 

[١] .sحليو� oفى فقد �لتنو
 Aكثر من ثلثى مساحة �ثنني من �لبيو� �

�أل"ضية �أل"بعة عشر � �كثر من نصف مساحة 
 Aأل"بعة �آلخرين  قد حتولت بحلو9 عا� Aلبيو�

١٩٩٠ fلى �لز"�عة. (�نظر �لشكل ٣).
� فى �لوقت �حلالى � خال9 ��موعا� 

�ملvصنفة تندثر � تقل �غلبية �ألنو�o من ناحية 
�لكثافة �� �ملدs �� �الثنني معا}.

� يتحو9 توmيع �ألنو�o على �أل"{ fلى 
 sf فى  oتشكيل �ألنو� M� لتجانس؛ مبعنى�

fقليم فى �لعالم فى �جتاهه fلى �M يصبح مماثال} 
لألقاليم �ألخرj � ،sلك �ساسا} كنتيجة حلركة 

�ألنو�o �ملصاحبة لزيا3E �لترحا9 � شحن 
�لبضائع على نطا% كبير.

� � يتضا|9 عدE �ألنو�o على هذ� �لكوكب. 
فمنذ بضع قر�M "فع �إلنساM من معدال� 

�نقر�{ �ألنو�f oلى ما يقر� من ١٠٠٠ ضعف 
من �ملعدال� �لطبيعية �لسا"ية على مد�" تا"يخ 

�لكوكب. (�نظر �لشكل ٤) � حاليا}، هنا�   
٪١٠-٣٠ من �نو�o �لثدييا� � �لطيو" � 

�لبرمائيا� مهدE باالنقر�{.
� � تضائل �لتنوo �جلينى كوكبيا} بخاصة فى 

�ألنو�o �لتى �ستخدمها �إلنساM ألغر�ضه.
�غلب �لتغير�� فى �لنظم �لبيئية �vحدثت 

لتجا"s �لنمو �ملذهل الحتياi �لغذ�| � �مليا~ � 
[٢] .Eألخشا� � �ألليا� � �لوقو�

Mf بعض تغير�� �لنظاA �لبيئى كانت نتيجة 
غير مقصو3E لألنشطة �لتى ال عالقة لها 

باستخد�A خدما� �لنظاA �لبيئى، مثل fقامة 
�لطر%، �ملو�نى، � �ملدM � �نبعا� �مللوثا�. � لكن 

�عظم تغير�� �لنظاA �لبيئى كانت نتيجة 
مباشر3 �� غير مباشر3 للتغير�� �لتى �vحدثت 
�ا"�3 منو �الحتياf iلى �لغذ�|، �مليا~، �ألخشا�، 
�ألليا�، � �لوقوE (�قوE �خلشب � طاقة �مليا~). 
فبني عاA ١٩٦٠ � عاA ٢٠٠٠ �E�Em �لطلب على 
خدما� �لنظاA �لبيئى بسبب �لنمو �ملكانى 
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�لذ� تضاعف ليصل �لى ٦ مليا��� من �لنا	 كما تضاعف 
�ا��� هذ�  � .��القتصا+ �لكوكبى �لى ستة "كثر "ضعا

 ��الحتيا8، �9+�+ �نتا8 �لغذ�6 �لى ضعفني � نصف تقريبا0، 
تضاعف �ستهال@ �مليا<، � تضاعف حصا+ �لغابا� للحصو; 
على لب �خلشب � �نتا8 �لو�G ثالE مر��، � تضاعفت �لقد�� 

إلنتا8 �لطاقة �ملائية، � �9+�+ �نتا8 �ألخشاK �لى "كثر من 
�لنصف.

� قد مت سد�+ �لطلب �ملتز�يد على خدما� �لنظاR �لبيئى 
باستهال@ � 9يا+� نسبة �ملتاY من �لز�+ (كمثا; لذلك، حتويل 

�ملزيد من �مليا< للر� "� 9يا+� �لصيد من �لبحا�) � كذلك بزيا+� 
�لنتا8 من بعض �ملنافع مثل �حملاصيل � �لثر�� �حليو�نية. � مت 

تنفيذ �ألخير عن طريق �ستخد�R تقنيا� جديد� (مثل 
تنويعا� �حملاصيل �جلديد�، �لتسميد، �لر�) � كذلك عن طريق 
 �9يا+� �ملساحة �ملgد��� للخدما� كما فى حالة �نتا8 �حملاصيل 

�لنتا8 �حليو�نى � �لز��h �ملائية.

� بشكل �جمالى، � ملعظم �لد�;، "حدثت �لتغير�� فى 
�لنظم �لبيئية �لعاملية فى عشر�� �لسنو�� �لقريبة 

 jكا �� �لتنمية �لقومية. [٣]   jمكاسب لرفاهية �إلنسا
�لعديد من �لتغير�� �ألكثر "همية فى �لنظم �لبيئية ضر��يا0 

لتوفير �الحتيا8 �ملتز�يد فى �لغذ�6 � �مليا<؛ � ساعد� هذ< 

شكل ٤. معدال� �نقر�� �ألنو� (مأخو� عن C4  شكل 4)
““�ملاضي �لسحيق” يشير �لى معدال! �لنقر�� �حملسوبة 

من خال3 �لسجل �الحفو-. “�ملاضي �لقريب”يشير �لى 
معدال! �النقر�� �حملسوبة من �نو�7 معر�فة من �النقر�� 

لالنو�7 (�لتقدير �قل) �� �نقر�� معر�; �9ئد ��نو�7 
محتملة �النقر�� (�حلد �لعلو-). �A �عتبا نو7 محتمل 
�لنقر�� يكو� ��E �عتقد �لعلماD �نه �نقر� بينما لم 
تتم �حصائيا! مكثفة لتأكيد هذ� �ألفتر��. Aلنقر�� 
�ملستقبلي هو منوPE مستمد من توقعا! ياستخد�� 

�سائل مختلفة منها مناPE �النو�7 �حمللية ، معدال! حتو3 
�النو�7 �لى �نو�7 مهدV� � �حتماال! �النقر�� �ملرتبطة 

باIUCN3 � تقسيماته للتهديد، تأثير خسا� �ملوئل علي 
�النو�7 �ملهدV� بقد �ملوئل حاليا � �لرتبا[ بني �النقر�� � 
�ستهال` �لطاقة. �� �جلد�3 �لزمني � مجموعا! �النو�7 

�ملشمولة يختلف بني �لتوقعا! �ملستقبلية � لكنه 
عموما يشير �لى �نقر�� �النو�7 بناD على �لتهديد�! �لتي 

تو�جهها �النو�7 �ليو� �� خسا� �النو�7 كنتيجة لتغير 
�ملوئل في �لفتر� بني ١٩٧٠ � ٢٠٥٠. �لتقدير�! �ملبنية علي 

�لسجل �الحفو- هي مؤكد� متاما. �لتوقعا! علي �حلد 
�الVنى لها مصد�قية عالية. �لتوقعا! على �حلد �لعلو- 

لها مصد�قية متوسطة . توقعا! �حلد �الVنى لالنقر��  
�ملبنية على منوPE تكو� �E! مصد�قية منخفضة � 

معدال! �حلد �ألعلى مفترضة. �� معد3 �النقر�� �ملعلو� 
لكل �النو�7 في �لقر� �ملاضي حو�لي من ٥٠-٥٠٠ مر� 
معد3 �النقر�� �حملسوn من �الحفو�! لكل ١٠٠٠نو7 
كل ١٠٠٠ عا�. هذ� �ملعدV�9 3 �لي ١٠٠٠ مر� �على من 

معدال! �لنقر�� في �خللفية ��E �حتسبنا �النو�7 �ملفتر� 
�نقر�ضها.

 

لكل �لف نوh من 
  oلثدييا�، �نقر�

�قل من ��حد كل �لفية 

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

متوسط معد; 
�لنقر�o طويل �المد 

معد; �النقر�o �حلالي 
يصل �لى �لف مر� �على 

 rمن �لسجل �الحفو�

معد; �النقر�o �ملرتقب 
مستقبال �كثر من عشر�  

مر�� �ملعد; �حلالي. 

�النقر�� لكل �لف نو في كل �لفية 
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�ملصد�: تقييم �لنظاR �لبيئي لأللفية 

�ملستقبل 
 (rتقدير)

�ملاضي �لقريب 
 (Rمعلو o�نقر�)

�ملاضي �لسحيق 
(سجال� �حفو�ية) 

نتيجة  #٢: �� �لتغير�! �لتى qAحدثت فى �لنظم �لبيئية 
ساهمت فى مكاسب جدير� بالذكر فى فاهية �إلنسا� � 

�لتنمية �القتصاVية، � لكن هذs �ملكاسب كا� لها ثمن مستمر 
فى �الV9ياV فى صو� تدهو فى �لعديد من خدما!  �لنظا� 
�لبيئى، � u !VAلى 9ياV� مخاطر �لتغير�! غير خطية، � uلى 

تفاقم �لفقر فى بعض �xموعا! �لبشرية. هذs �ملشاكل سو; 
تقلل � بشد� من �نتفا7 �ألجيا3 �لقاVمة من �لنظم �لبيئية.
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�لتغير�� فى خفض نسبة من يعانى من سو	 �لتغذية 
!حسنت من صحة �إلنسا'. كانت �لز#�عة ! يشمل �لك 
مصايد �ألسما4 ! �ستغال2 �لغابا� هى �إلستر�تيجية 

�لرئيسية لتنمية �لد!2 لقر!' عديد:، فوفر� �لعو�ئد �لتى 
مكنت �الستثما#�� ! ?قامة �لصناعة ! تخفيف �لفقر. ! 
على �لرغم من J' ?نتاI �لغذ�	 فى عاH ٢٠٠٠ شكل  ٪٣ 
 Nلقو� 'J ال? ،Oفقط من �لناجت �إلجمالى �لقومى كوكبيا

�لعاملة �لز#�عية شكلت ٪٢٢ من سكا' �لعالم، NJ نصف 
�لقوN �لعاملة فى �لعالم، ! ٪٢٤ من �لناجت �إلجمالى �لقومى 

فى �لد!2 �لتى بها Tخل �لفرT من ?جمالى �لناجت �لقومى 
�لعاJ Hقل من ٧٦٥$ (�لبالT �لنامية �ملنخفضة �لدخل، كما 

عرفها �لبنك �لد!لى).
! لكن حتققت هذ_ �ملكاسب بتكاليف متز�يد: فى صو#: 

تدهو# خدما� �لنظاH �لبيئى، ! �TbياT فى مخاطر تغير�� غير 
 Nخطية ! كبير: فى �لنظم �لبيئية، ! �ستفحا2 �لفقر لد

بعض �لناf ! مساهمة فى �TbياT �لظلم ! �لتباين عبر 
مجموعا� �لبشر.

�لبيئىتدهو� � �الستخد�� غير �ملستد�� خلدما	 �لنظا� 
جترN �آل' عملية تدهو# ! �ستخد�H غير مستد�H حلو�لى 

٪٦٠ (١٥ من ٢٤) من خدما� �لنظاH �لبيئى �لتى متت 
مناظرتها فى �لتقييم (يشمل ٪٧٠ من �ملنافع �ملنظمة ! 

�لثقافية). [٢] (�نظر جد!2 ١). ! من خدما� �لنظاH �لبيئى 
�لتى تدهو#� فى �خلمسني عاماO �ملاضية؛ مصايد �ألسما4، 
مو�#T �مليا_، معاجلة �لنفايا� ! �لتخلص من �لسموH، تنقية 

 :Tاطر �لطبيعية، �لسيطر: على جوv� مليا_، �حلماية من�
�لهو�	، تنظيم �ملناy �إلقليمى ! �حمللى، تنظيم �لتآكل، 

�إلشبا} �لر!حى، ! �الستمتا} �جلمالى. �ستخد�H �ثنتني من 
خدما� �لنظاH �لبيئى-مصايد �ألسما4 ! �مليا_ �لعذبة- قد 

جتا!b ! بقد# كبير مستويا� �الستد�مة، ! �لك مع 
�الحتياجا� �حلالية ناهيك عن �ملستقبلية. فبأقل �لتقدير��، 
يتجا!b حصاT #بع �vز!' �لتجا#N من �ألسما4 (تأكد مرتفع). 
(�نظر �ألشكا2 ٥،٦،٧). ! يتجا!b �ستهال4 ٥ ٪ ! #مبا ٢٥ ٪ من 

 Nملتا� على مستو� Nمخز!' �مليا_ �لعذبة طويل �ملد
 b!جتا !J _بهندسة �نتقا2 �مليا Iلكوكب، ! تتم تلبية �الحتيا�

�لسحب من مو�#T �مليا_ �أل#ضية (تأكد منخفض ?لى 
متوسط). ! مع تدهو# ١٥ من �خلدما�، مت تعزيز ٤ فقط فى 

�خلمسني سنة �ملاضية، ! منهم ثال� فى ?نتاI �لغذ�	: 
�حملاصيل، �لثر!: �حليو�نية، ! �لثر!: �ملائية. كانت �لنظم �لبيئية 
فى متوسطها تشكل مصد#�O النبعا� ثانى Jكسيد �لكربو' 

فى �لقر' �لتاسع عشر ! J!�ئل �لقر' �لعشرين، ! لكنها 
Jصبحت فى �إلجمالى متلقياO له فى منتصف �لقر' �ملاضى، 

! بهذ� مت تعزيز T!# �لنظم �لبيئية فى ضبط �ملناy �لكوكبى 
من خال2 حتصيص �لكربو' فى �خلمسني عاماO �ملاضية.

�تخا� �إلجر�	�� لزياT: �حدN خدما� �لنظاH �لبيئى عاT: ما 
 'J [٢،٦] فعلى سبيل �ملثا2، مبا .NخرJ تتسبب فى تدهو#منافع

?جر�	�� bياT: ?نتاI �لغذ�	 تتضمن عاT: على bياT: فى 
�ستخد�H �مليا_ ! �ألسمد: J! توسع فى �ملساحة �ملز#!عة، فإ' 

 NخرJ خدما� Oما تؤثر سلبا :Tنفسها عا ��	هذ_ �إلجر�
للنظاH �لبيئى، ! يشمل �لك خفض !فر: �مليا_ 

لالستخد�ما� �ألخرN، ! خفض جلوT: �مليا_، ! خفض �لتنو} 
�حليوN، ! تصغير غطا	 �لغابا� (�لذN بد!#_ قد يؤNT ?لى فقد 

فى منتجا� �لغابا� ! ?طال� �لغا��b �لتى تسبب �#تفا} 
�حلر�#:  بتأثير �لصو� �لزجاجية). ! باملثل، فإ' حتويل �لغابا� 

?لى �لز#�عة ميكن J' يحد� تغير�� جسيمة فى كمية ! 
ضخامة �لفيضانا�، على �لرغم من J' طبيعة هذ� �لوقع 

تعتمد على خصائص �لنظاH �لبيئى �حمللية ! نوعية �لتغير 
فى غطا	 �أل#�ضى.

تدهو# خدما� �لنظاH �لبيئى تتسبب JحياناO فى Jضر�# 
بالغة لرفاهية �إلنسا'. [٣،٦] ?' �ملعلوما� �ملتاحة لتقييم ما 

يترتب من تغير�� فى خدما� �لنظاH �لبيئى على #فاهية 
�إلنسا' محد!T: نسبياO. فالعديد من خدما� �لنظاH �لبيئى 

لم تتم مر�قبته، ! من �لصعب تقدير تأثير �لتغير�� فى 
 Nلبيئى بالنسبة ?لى �لعو�مل �ألخر� Hخدما� �لنظا

�الجتماعية، �لثقافيـة، !�القتصاTية �لتى تؤثر JيضاO فى 
 'J لك، فالدالئل �آلتية توضح�#فاهية �إلنسا'. ! بالرغم من 

�آلثا# �لضا#: من تدهو# خدما� �لنظاH �لبيئى على !سائل 
�إلعانة، �لصحة، �القتصاT �حمللى ! �لقومى جسيمة.

� تتأثر Jغلب قر�#�� ?�T#: �ملو�#T مبنافع �لنظاH �لبيئى �لتى 
تدخل �ألسو��؛ ! كنتيجة لذلك تضيع J!تتدهو# �لفو�ئد �لتى 

ال يتم تسويقها. ! فى كثير من �ألحيا' تكو' هذ_ �لفو�ئد 
غير �ملسوقة عالية �لقيمة ! Jكثر قيمة من �ملسوقة. على 

سبيل �ملثا2، ففى !�حد: من Jشمل �لد#�سا� ?لى �آل' !�لتى 
 2!T 'ست قيمة �لغابا� �ملسوقة ! �لغير مسوقة فى ثما#T
 Tألخشا� ! خشب �لوقو� 'J من حو� �لبحر �ملتوسط، !جد

مثلتا Jقل من ثلث ?جمالى قيمة �لغابا� �القتصاTية فى كل 
بلد. (�نظر �لشكل ٨). فى حني J' �لقيم �ملرتبطة باملنتجا� 

�لغير خشبية من �لغابا�، �لترفيه، �لصيد، حماية �ملناطق 
�حلد!Tية، �ختز�2 �لكربو'، ! �الستخد�H �لسلبى (�لقيم �لتى 

ال تعتمد على �الستخد�H �ملباشر) مثلت فى ما يتر�!� بني 
٢٥٪ ! ٩٦٪ من ?جمالى �لقيمة �القتصاTية للغابا�.

� ! عاT: ما تكو' �لقيمة �إلجمالية �ملرتبطة بإ�T#: �لنظم 
�لبيئية بطريقة Jكثر �ستد�مة Jعلى من �لقيمة �ملرتبطة 

بتحويل �لنظاH �لبيئى من خال2 �لز#�عة، قطع �ألشجا# 
لألخشا�، ! �الستخد�ما� �ملكثفة �ألخرN. قا#نت عدT قليل 
نسبياO من �لد#�سا� �لقيمة �القتصاTية �إلجمالية (شاملة 

 (Oلبيئى �ملسوقة ! غير �ملسوقة معا� Hقيمة منافع �لنظا
للنظم �لبيئية حتت Jنظمة ?�T#: بديلة، ! لكن بعض 

 Hلنظا� :#�T? لعائد من� 'J بالفعل !جد� :Tلد#�سا� �ملوجو�
 Hكبر من عائد حتويل �لنظاJ لبيئى بطريقة�ملستد�مة�

�لبيئى. (�نظر �لشكل ٩).
� مكن J' تكو' قيمة تكلفة �القتصاT ! �لصحة �لعامة 

�ملصاحبة لألضر�# �لالحقة بالنظاH �لبيئى جوهرية.
� فى J!�ئل ١٩٩٠ نتج من �نهيا# مصيد: Jسما4 �لقد 

فى نيوفا!ندالند بسبب �لتماNT فى صيد �لسمك، 
خسا#: لعشر�� �آلال� من �لوظائف ! كانت تكلفة �لك 

ال تقل عن ٢$ مليا#  فى Tعم �لدخل ! ?عاT: �لتد#يب.
� !فى ١٩٩٦، كانت تكاليف �لز#�عة باململكة �ملتحد: 

 ��b(�نبعا� غا 	من �ألضر�# على �مليا_ (تلو�، )، �لهو�
تأثير �لصوبة)، �لتربة (Jضر�# تآكل خا#I �ملوقع، فقد فى 

 ٪ ٩ !J ،#٢٫٦$ مليا Nكسيد �لكربو')، ! �لتنو} �حليوJ ثانى
من �ملتوسط �لسنوN إلجمالى ?نتاجية �ملز�#} فى 

تسعينيا� �لقر' �ملاضى. ! باملثل، فتكاليف �ألضر�# 
للميا_ �لعذبة فى �جنلتر� ! !يلز (يشمل عو�مل �نخفا� 
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 ��” للفئا� �لثالثة لهبا�. �تعريف “حتسنت” �”تدهو�ألسهم �لتي تشير 2لى ,على تعني ,� حالة �لهبة قد حتسنت على مستو8 �لكوكب ��ألسهم �لتي تشير 2لى ,سفل تعني ,نه قد تدهو
�لنظم �لبيئية �ملوضحة باجلد�C مذكو باملالحظة ,سفل �جلد�C. ,ما �لفئة �لر�بعة، هبا� مساعد� مثل تركيب �لتربة �.....، لم تذكر هنا حيث ,� �إلنسا� ال يستخدمها مباشر�.

حالة هبا� �لنظا� �لبيئي �ملقومة في هذ� �لتقييم

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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٢٠٠١ (C18 Fig 18.3) شكل  ٥.  تقدير لناجت لصيد �ألسما� �لبحرية بني ١٩٥٠–
 في هذ8 �لشكل ناجت �لصيد �ملعلن من �حلكوما/ مت تعديله الصال' �& %خطا" محتملة 

في �لبيانا/.

شكل ٧. �لتوجه في متوسط عمق �ملصايد منذ عا� ١٩٥٠. تنبع     
مصايد �السماO من �ملناطق �ألعمق  (بيانا/ من C18 شكل 

(18.5
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�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 
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مصايد �السما� �لبحرية عامليا 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 
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�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  شما6 �حمليط �ألطلنطي 

متوسط مستو; �نتاجية �ملا7 متوسط مستو; �نتاجية �ملا7 متوسط مستو; �نتاجية �ملا7 

 (C18) شكل  ٦.  �النحد�@ في ناجت مصايد �السما� منذ عا= ١٩٥٠
 � (٢ Wمستو) /للعشبيا (١ Wمستو) لتر�في للمخلو] هو موقعه من سلسلة �لطعا�. �ملستويا/ مرقمة حسب مد& �ملسافة بني �\لو] على �لسلسة من �ملنتجني �الساسيني� Wملستو�

�حليو�نا/ �لهجومية (مستوW ٣) حتى �ملفترسة � �ملفترسة جد� (مستويا/ ٤ � ٥) . �السماO في �ملستويا/ �العلى لها قيمة �قتصاbية عالية غالبا. �النحد� في �ملستوW �لتر�في غالبا نتيجة 
سو" �ستغال8 �السماO على �ملستوW �لتر�في �لعالي.
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قيمة �ملساكن �ملطلة على �مليا�، تكاليف معاجلة �مليا�، 
�لقيمة �لترفيهية �ملنخفضة للميا�، خسائر �لسياحة) 

ق6د4& بـ١٠٥$-١٦٠$ مليو* لكل سنة فى �لتسعينيا&، 
@ ?لك مع ٧٧$ مليو* فى �لسنة ملعاجلة هذ� �ألضر�4.

� يتز�يد حد@F Gمر�E �لكائنا& �لبحرية @ يتز�يد 
ظهو4 مسببا& �ألمر�E �جلديدI، @ فى �لبعض منها، 

مثل مرE �ألسماO �الستو�ئية ثيجو�تير�، تضر بصحة 
�إلنسا*. @ تتز�يد كثرI @ شدI حاال& ظهو4 �الQRها4 فى 

�لطحالب �لضاI4 (@ تشمل �لسامة) فى ميا� �لسو�حل، 
 @ Oمثل مصايد �ألسما Yلبحرية �ألخر� Q4مما يضر باملو�

كذلك صحة �إلنسا*. @ فى �النتشا4 �لذY حدG فى 
`يطاليا سنة ١٩٨٩ �لذY �ختص بشدته، كلف �QRها4 

�لطحالب �لضاI4 �لصناعة �لقائمة على �لز�4عا& �ملائية 
�لساحلية ١٠$ مليو* @ صناعة �لسياحة �إليطالية 

١١٫٤$ مليو*.
 IQياR تز�يد تكر�4 @ @قع �لفيضانا& @ �حلر�ئق @ �

جسيمة فى �خلمسني سنة �ملاضية، جزئياe بسبب 
�لتغير�& فى �لنظاk �لبيئى. @ Fمثل لذلك، �QRياQ تأثر 
سكا* �ملناطق �لساحلية لألعاصير �الستو�ئية بعد 

 Yسفل �ألنها4 �لذF pإلغر�� QياQR� @ r@غابا& �ملاجنر Yتعر
تبع تغير�& �ستخد�k �أل�4ضى فى Fعالى نهر �لياجنتسى. 
 IQخلا4قة للعا� Gتضاعفت �خلسائر �لسنوية من �ألحد� @
عشرF Iضعاr من خمسينيا& �لقر* �ملاضى `لى حو�لى 

٧٠$ مليا4 فى ٢٠٠٣، �لتى شكلت �لكو�G4 �لطبيعية 
(فيضانا&، حر�ئق، Fعاصير، جفاR ،rالxR) ٨٤ ٪ من 

�خلسائر �مل6ؤyمyنة.
� من �لصعب قيا} @قع خسائر �ملنافع �لثقافية على @جه 

�خلصو{، فى حني F* ?لك يهم @ بصوI4 خاصة بعض �لنا}.   
لقد تأثر& بشدI �حلضا�4& �إلنسانية @ نظم �ملعرفة @ �ألQيا* 
 Qلة بالنظم �لبيئية. @ بني عدQلتفاعال& �الجتماعية �ملتبا� @

من �لتقييما& حتت �لكوكبية من تقييم �أللفية F* �لقيم 
�لر@حية @ �لثقافية للنظم �لبيئية كانت عل نفس قد4 

Fهمية �ملنافع �ألخرY للعديد من ��تمعا& �حمللية، @ ?لك فى 
�لد@x �لنامية (مثل Fهمية �لبساتني �ملقدسة بغابا& �لهند) 

@ �لد@x �لصناعية (مثل Fهمية �حلد�ئق باملد*).
 [٣] .xملا� {F4 فى I4لبيئى خسا� kميثل تدهو4 خدما& �لنظا

متثل �ملو�Q4 �ملتجدIQ مثل خدما& �لنظاk �لبيئى @ �ملو�Q4 عير 
�لقابلة للتجديد مثل �لر@�سب �ملعدنية @ عناصر غذ�� �لتربة 

@ Fنو�� �لوقوQ �حلفرية F4ساe للماx. @ على �لرغم من ?لك ال 
تشتمل �حلسابا& �لقومية �لتقليدية على `جر���& ملنع 

 *F تدهو4ها. @ كنتيجة لذلك ميكن لد@لة @F Q4ملو�� rستنز��
تقطع غاباتها @ تستهلك مصايد �ألسماO، @ قد يظهر ?لك 

فى صوR I4ياIQ �يجابية فى �لناجت �حمللى �إلجمالى ( @ هو 
مقيا} للرفاهية �ملعاصرI) بد@* F* يسجل �نخفاE ما 

لديها من مو�Q4 (�لثر@I) �لتى متثل �ملقيا} �ألنسب للرفاهية 
فى �ملستقبل. @ عال@I على ?لك ال ينعكس تدهو4 خدما& 
�لنظاk �لبيئى فى �إلجر���& �القتصاQية �لقياسية (مثل 
 rلغال� kعا& �جلوفية @ �ستخد�Qمليا� �لعذبة فى �ملستو�

�جلوY كمكا* تصريف �مللوثا&) فالعديد منها متا� 
لالستغالQ x@* مقابل.

@ عندما يتم `Qخاx تقدير�& �خلساI4 �القتصاQية �ملصاحبة 
الستنز�r �لثر@�& �لطبيعية فى مقاييس ثر�� �ألمم �إلجمالى، 

يتغير ميز�* �ملدفوعا& جوهرياe فى �لد@x �ملعتمدI على 
مو�Q4ها �لطبيعية `لى حد كبير. فعلى سبيل �ملثاx، حققت 

x@Q مثل �إلكو�Q@4 @ `ثيوبيا @ كا�Rخستا* @ جمهو4ية �لكونغو 
 eبكستا* @ فينيز@يال منو�R@F @ توباجو @ Qلدميقر�طية @ ترينيد��
�يجابياe فى صافى �ملدخر�& فى ٢٠٠١، @ يعكس ?لك منو�e فى 

`جمالى ثر@I �لد@لة، �لتى فى �لو�قع تعانى من خساI4 فى 
 Q4ملو�� rعو�مل �ستنـز� xخاQ` صافى �ملدخر�& عندما مت

�لطبيعية (�لطاقة @ �لغابا&) @ �نبعاG �لكربو* (�ملرتبط 
بإسهامه فى تغير �ملنا�).

 شكل ٨. تدفقا �ملكاسب �لسنوية من �لغابا في بعض �لد�� 
�'تا!& (مشتق من C5 �طا! 5.2)

 �غالبا ما تقا9 قيمة �لغابة مبا تنجة 'شجاها من خشب ��قو+ فقط. �على '& �حلاال#، في هذ
 ��لد�B، عا+� ما تكو� هذ� �لقيمة 'قل من ثلث �لقيمة �لكلية �إلقتصا+ية للغابة. �تتضمن هذ

�لقيمة هبا# مثل �لتحكم في �لطقس عن طريق GمتصاI (Gحتبا9) ثاني 'كسيد �لكربو�، حماية 
مصا+ �مليا� �لعذبة (خطوV تقسيم �مليا�)، ��لتر�يح. �أل� معظم هذ� �لهبا# التباQ �ال تشترP في 

�ألسو�Y، فهي عا+� ما تفقد '� تتدهو بالرغم من 'هميتها �لبالغة للمجتمع �لبشر&.
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حد� ملنافع لتحقيق  �� فى حالة لتأشير باستنـز
لبيئى  �مكاسب فى -خر�، يؤ(� )لك لتدهو$ خدما! لنظا
 !لغير صالح 6تمع أل3 لعديد من ملنافع ملستنـزفة “خير

لبيئى مثل  �عامة”. [٣] $غم نتفا= لنا> من خدما! لنظا
ملاI -� �جو( تنسيق يبعث على  � Iلهو K)لتحكم فى جو

ملنافع � ال يوجد (فع  Mلهذ Oال يوجد سو ،Pلسر�$ جماليا
عند -� فر( لدفع ملاS للحفاR على ملنفعة. � كذلك عندما 

ينتج ضر$ لشخص من جرI عمل مؤ(� Tلى تدهو$ منفعة، 

فإنه ال يوجد \لية سوO (� فى حاال! كثيرK ال 
ميكن 3 توجد) تستطيع -3 تؤمن بتعويض 

لشخص لذ� �قع عليه لضر$. Kمعانا
6تمعا! لثرية من لتدهو$ فى  Sال ميكن عز

خلدما! لبيئية. [٣] لقد كونت لز$عة � ملصايد 
 Iجلزلغابا! فى فترK من لزما3  Sستغال �

ألكبر من القتصا( حمللى � تر-> لتحكم فى 
لسياسية. �  Sألعما S�لطبيعية جد )$ملو

 )$لصناعا! لقائمة على ملو Iغم بقا$
ألهمية لنسبية  !))mلطبيعية مهماP، فقد 

لصناعية فى لقر3  Sلد�للصناعا! ألخر� فى 
قتصا(ياP، � )لك كنتيجة  � Pملاضى سياسيا

جلا$� من القتصا( لز$عى Tلى القتصا(  Sللتحو
لصناعى � خلدمى � كذلك بسبب لتحضر � 

تطوير تقنيا! جديدK لزيا(T Kنتاo بعض ملنافع � 
لتوفير لبدئل لألخر�. � على لرغم من )لك، 

لبيئى بطرO متنوعة  �يؤثر تدهو$ خدما! لنظا
على $فاهية إلنسا3 فى ملناطق لصناعية � 

لنامية: Sلد�على 6تمعا! لثرية فى 
لبيئى  �� قد يعبر �قع تدهو$ خدما! لنظا

لطبيعى � القتصا(� � الجتماعى حلد�(. 
نظر لشكل ١٠). فعلى سبيل ملثاS، ميكن )

تدهو$ أل$ضى -� حلرئق فى (�لة -3 يخرx من 
لغبا$ � لدخا3) فى (�لة -خر� ) Iلهو K)جو

.K$مجا�
لبيئى يؤ(� Tلى  ��  � تدهو$ خدما! لنظا
 M$لذ� بد�لنامية،  Sلد�لفقر فى  Sستفحا

 Iبإبطا K$6ا�لصناعية  Sلد�قد يؤثر على 
لنمو القتصا(� إلقليمى � إلسها� فى نتشا$ 

لالجئني. Kعا! -� هجرmملنا
� � تساهم لتغير! فى لنظم لبيئية لتى 
 !الحتبا> حلر$� فى تغير !mغا zنبعا zحتد

.Sلد�كوكبية فى ملنا| لتى تؤثر على جميع 
 Sلد�لعديد من قطاعا!  Sm ما � �

 �لصناعية يعتمد مباشرK على خدما! لنظا
لبيئى. � على سبيل ملثاS، فقد -ضر نهيا$ 

 Sلد�مصايد ألسما{ مجتمعا! كثيرK فى 
لصناعية. � يرتبط مستقبل صناعا! لغابا! � 

لز$عة � صيد ألسما{ � لسياحة لبيئية 
لبيئى فى حني -3  �مباشرK بخدما! لنظا

لقطاعا! ألخر� مثل لتأمني � لبنو{ � 
 .Kلكن بطريقة غير مباشر � Pلصحة تتأثر كثير

6تمعا! لثرية عن آلثا$ لضا$K لبعض -�جه  Sقد تنعز �
لبيئى، �لكن ليس كلها. فمن غير ملألو�  �تدهو$ لنظا

�على سبيل ملثاS -3 توفر لبدئل عندما تفقد ملنافع 
لثقافية. 

� � $غم -3 ألهمية لنسبية للز$عة � صيد ألسما{ � 
 )لصناعية، تز( Sلد�لغابا! فى نخفا� فى  Sستغال

 � Sلتمتع باجلمالبيئى ألخر� مثل  �-همية خدما! لنظا
Tمكانيا! لترفيه.
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�لقيمة �لصافية �حلالية بالد�ال� للفد�� 

-نظمة بيئية محولة 

لبيئي لأللفية  �ملصد$: تقييم لنظا

�لغابا� �ألستو�ئية 
لكامير�3 

-نظمة بيئية مدعمة 

غابا! 
 مدعمة 

ضي $طبة $
 

عة $m
كثيفة  عة $m

 Kصغير

 �ستخد
تقليلد� 
للغابا! 

عة $m
جلمبر�   xخشاقطع 

 �غير مدعو

���ضي �طبة 
 كند

غابا� �ملاجنر�" 
تايالند 

غابا! 
ملاجنر�� 

 (5.2 شكل ٩.  �ملكاسب �إلقتصا(ية حتت مما�سا� �إل(��) �لبديلة (C5 �طا
في كل حالة، كا� صافي �ملكاسب من �لنظا� �لبيئي �ملد� بطريقة مستد�مة %كبر منها في حالة 
�لنظا� �لبيئي �حملو9 حتى لو كانت �ملكاسب �خلاصة (�لسو4) ستكو� %كبر في حالة �لنظا� �لبيئي 

�حملو9.(حيث نطا4 �العد�= معطى في �الصل � �لتقدير�? �ال=نى مبينة �يضا)



�١١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

من �لصعب تقييم ما تتضمنه تغير� �لنظا	 �لبيئى � 
0/�.( �لنظم �لبيئية بكفا*( أل' �لعديد من هذ" �لنتائج بطئ 

فى �لظهو.، � ألنها قد تظهر 5ساسا3 على بعد من مكا' 
0حد�= �لتغيير فى �لنظا	 �لبيئى، � أل' �لتكاليف � �لعو�ئد 

قد ال جتتمع عند نفس �Gموعة من 5صحاD �لشأ'. [٧] هنا? 
قصو. �Sتى (تأخر �ستجابة �لنظا	 لالختالN) فى طبيعة 

�لنظم �لبيئية. � نتيجة لذلك، يحد= تأخير كبير بني حد�= 
تغيير فى �لد�فع � بني ظهو. �لنتائج �لكاملة لهذ� �لتغيير. 

فعلى سبيل �ملثاN، يتجمع �لفوسفو. بكميا كبير( فى 
 � �لعديد من �أل.�ضى �لز.�عية مما يهد/ �ألنها. � �لبحير�

�ملناطق �لساحلية من �حمليطا بزيا/( مغذيا �مليا" (� هو 
عملية �نخفاd �ألكسجني فى �مليا" نتيجة لزيا/( منو 

�لنباتا بها). � لكنه قد يتطلب سنو� �5 عقو/ لظهو. 
 � .f5خر كامل �قع �لفوسفو. متمثال3 فى �لتآكل � عمليا

بطريق ( مماثلة، قد متر قر�' حتى تصل /.جا �حلر�.( 
 تأثير �lغا �لكوكبية 0لى حالة �التز�' بعد تغير تركيز�

�لصوبة فى �لغالp �جلوf � كذلك �ملزيد من �لوقت 
.qملنا� الستجابة �لنظم �حليوية لتغير�

� عال�( على Sلك، ميكن 5' يظهر �قع بعض تغير� �لنظا	 
 Nفقط. � مثا �لبيئى بعيد�3 عن مكا' حد�= هذ" �لتغير�

Sلك، حتد= �لتغير� فى 5ماكن جتمع �مليا" �لو�قعة فى 5عالى 
�لنهر تأثير�3 على �نسياD �مليا" � جو/تها فى �ملناطق �لسفلى 

من �ألنها.؛ � باملثل، يؤ/f فقد 5حد �ملناطق �لر�عية لصغا. 
�لسمك فى �أل.�ضى �لرطبة �لساحلية فى تقليص �لصيد 

فى مكا' yخر بعيد. يؤ/f كل من �لقصو. �لذ�تى فى �لنظم 
�لبيئية � �النفصاN فى �ملوقع بني �لتكاليف � �لعو�ئد من 

تغير� �لنظا	 �لبيئى 0لى مو�قف يعانى فيها 5فر�/ من هذ" 
�لتغير� (�ألجياN �لقا/مة، �5 مالكى �أل.�ضى فى 5سفل 

مجا.f �ألنها.) غير �ألفر�/ �لذين حتصد�' عو�ئدها. � جتعل 
هذ" �لنماzS �لزمنية � �ملكانية تقييم �لتكاليف � �لعو�ئد 

بالكامل 5مر�3 صعبا3 للتغير� فى �لنظا	 �لبيئى، �5 0لى 0.جا} 
�لتكاليف � �لعو�ئد 0لى �آلخرين من 5صحاD �لشأ'. � ناهيك 

عن �لذكر، 5' �تفاقيا �ملؤسسا �لسا.ية إل/�.( �لنظم 
.�لبيئية غير مصممة جيد�3 ملالئمة هذ" �لتحديا
& %�� �لقابلية للتغير �ملفاجئ فى �لنظم �لبيئية���يا� فرصة �لتغير�� غير �خلطية (مد�جة) 

يوجد 5/لة مؤسسة � لكن غير مكتملة 5' �لتغير� �لتى 
حتد= فى �لنظم �لبيئية تزيد من فرصة �لتغير� غير 

�خلطية فى �لنظم �لبيئية (� تتضمن �لتغير� �ملتسا.عة � 
 تو�بع مهمة على �S لفجائية � �لتى ليس لها .جعة)، � هى�
.فاهية �إلنسا'. [٧] تتم تغير� �لنظم �لبيئة بالتد.يج عا/(. 

� بعض هذ" �لتغير� غير خطية، � من ناحية 5خرf: فبعبو. 
حد معني يتغير �لنظا	 0لى حالة مختلفة متاما3. � قد تكو' 

هذ" �لتغير� غير �خلطية فجائية � ميكنها 5' تكو' عظيمة 
�حلجم � صعبة � غالية �5 حتى غير قابلة للرجو} فيها. � 

تتحسن 0مكانيا �لتنبؤ ببعض �لتغير� غير �خلطية، � لكن 
 �لعلم ال يستطيع �لتنبؤ باحلد�/ �لتى حتد= بعدها �لتغير�

� Sلك ملعظم �لنظم �لبيئية � معظم حاال �لقابلية 
للتغير� غير �خلطية. � 5مثلة �لتغير� غير �خلطية عظيمة 

�لشأ' هى:
� ظهو. �ألمر�d. ففى �ملتوسط �S0 ما قا	 فر/ حامل 

للعد�f بنقل �لعد�f 0لى شخص ��حد على �ألقل، S f/5لك 
النتشا. �لوبا*، 5ما �S0 كا' متوسط �نتقاN �لعد�f 5قل من 

شخص ��حد، S f/5لك النتها* �لوبا*. ففى نينيو ١٩٩٧ – ٩٨ 
، 5حد= غمر �أل.d �لز�ئد عن �حلد 0لى �5بئة  �لكولير� فى 
 f/كينيا � تنز�نيا � �ملزمبيق. � قد يؤ � Nجيبوتى � �لصوما

 �l/يا/ حر�.( �لبحير� �لعظمى �إلفريقية �لناجت من تغير�
�ملناq 0لى خلق ظر�p تزيد من �حتماN �نتقاN �لكولير� 0لى 

�لبال/ �حمليطة.
 Nمليا" � نقص �ألكسجني. فبمجر/ �لوصو� � lيا/( مغذيا
0لى حتميل معني من �ملغذيا ميكن 5' حتد= تغير� مفاجئة 
� جسيمة فى �لنظم �لبيئية للميا" �لعذبة � �لساحلية، مما 

يخلق �l/ها.�3 ضا.�3 فى �لطحالب (� يشمل �l/ها. �ألنو�} 
�لسامة) � فى بعض �ألحيا' يؤ/S fلك 0لى تكو' مناطق 

فقير( فى �ألكسجني ثم 0لى قتل كل 5نو�} �حليا( �حليو�نية.
سحابة �لغبا� علي شو�طئ شما* غر'  �فريقيا  يو; ٦ ما�9 ٢٠٠٤شكل ١٠. 

 �Iفي هذ4 �لصو� تغطي �لعاصفة حو�لي خمس قطر �لكوكب. تسافر سحابا" �لغبا �ال
�لكيلومتر�" � تخصب �ملاA علي ساحل فلويد� �لغربي باحلديد. مت بط 9لك با67ها �لطحالب 

�لسامة في �ملنطقة � �المر�J �لصدية في �مريكا �لشمالية �لتي �ثر" في �لشعاF �ملرجانية 
في �لكايبي. �نحد� �ملنطق �جلافة يثير مشاكل مرتبطة بالعو�صف �لرملية.

Source: National Aeronautics and Space Administration, Earth Observatory
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� �نهيا� مصايد �ألسما�. مثا� �لك، �نهيا� مخز�� �لقد 
�ألطلنطى بالقر) من �لساحل �لشرقى لنيوفا�ندالند فى 
١٩٩٢، �لذ9 8�غم على 5غال2 مصيد1 �ألسما� بعد مئا- 

�لسنو�- من �الستغال�. (�نظر �لشكل ١١). � �ألهم من �لك 
هو عدK قد�1 هذ� �Jز�� �8 يIسترجع حتى مع تقليص �لصيد 

.Lمتاما NO�8 حتى 5لغا Lجوهريا
� �ألنو�T5 Uخالها � فقدها. T5 �5خا� بلح بحر �لزيبر� فى 
 Uملنظوما- �ملائية للواليا- �ملتحد1 نتج عنه محو لألنو��

�حمللية من �حملا� فى بحير1 سانت كلير � كذلك تكلفة سنوية 
١٠٠$ مليو� لصناعة �لطاقة � �ملستخدمني �آلخرين.

 d9 5لى �نخفاTلة �لغابا- تؤ�f� �5 .حمللية� gتغير�- �ملنا �
فى �ألمطا� عموماL. � مبا �8 �جوT �لغابا- يعتمد على 

�ألمطا� كضر��1 للبقاj، فإ� �لعالقة بني فقد �لغابا- � 
تقلص سقوm �ألمطا� ميكن �8 تؤ9T 5لى عالقة Tعم 

 jتغير�- غير خطية فى غطا nيجابية، �لتى ميكن �8 حتد�
�لغابا- حتت ظر�q معينة.

تز�يد جتا�1 حلوK �لدغل �لبرية يشكل 
تهديد�- مؤثر1 مرتبطة بتغير�- غير 

خطية، � فى هذN �حلالة معدال- 
تغيير متسا�عة. [٧] �5 تز�يد 

�ستعما� � جتا�1 حلوK �لدغل يشكل 
 � Uعلى كثير من �ألنو� Lمتز�يد� Lضغطا

بخاصة فى 8فريقيا � zسيا. � مع 
�النخفاd �لتد�يجى فى حجم 

مجتمعا- �ألنو�U �لتى يتم حصاTها � 
�لك مع fيا1T فى �حلصاT لفتر1، � مع 
fيا1T �حلصاT عن �ملعدال- �ملستد�مة، 

 Uألنو�� dتتز�يد معدال- �نخفا
�حملصو1T. � يعرضهم �لك خلطر 

�النقر�d � يخفض من غذ�j �لنا{ 
�ملعتمدين على هذN �ملو��T فى �ملد9 
�لطويل. � فى نفس �لوقت، تتضمن 

جتا�1 حلوK �لدغل على معدال- مرتفعة 
من �لتعامل بني �إلنسا� � بعض 

�ألنو�U �لبرية ��- �لقر�بة �لنسبية من 
�حليو�نا- �لتى تؤكل، � �لك يزيد 

�حتما� حد�n تغير�- غير �خلطية من 
جديد،  � فى هذN �حلالة ظهو� �جلديد 
من مسببا- �ألمر�d �خلطير1. � مع 
�ضع �عتبا� لسرعة �كمية �لتنقال- 
 dلد�لية �آل�، ميكن ملسببا- �ألمر��
�جلديد1 �النتشا� بسرعة حو� �لعالم.
 n1 فى فرصة حد�Tيرجع 8صل �لزيا

هذN �لتغير�- غير �خلطية 5لى فقد 
�لتنوU �حليو9 � �لضغوm �ملتز�يد1 من 

عد��T 1فع تغير �لنظاK �لبيئى �ملباشر1. 
[٧] تنخفض مر�نة �لنظم �لبيئية 

بفقد فى �ألنو�U � �لتنوU �جلينى، 
�ملمثلة كقد�تها على �حلفا� على 

منفعة معينة للنظاK �لبيئى ��5 ما 
تغير- �لظر�q. � باإلضافة تدفع 

�لضغوm �ملتز�يد1 �لنظم �لبيئية 5لى �حلد�T �لتى قد ال 
 � gلز�ئد � تغير �ملنا� Tفع  مثل �حلصا��T فها 5ال منTتصا

�ألنو�U �لغاfية � �إلشباU باملغذيا-.
جماعا� �إلنسا(.�إلنسا( � �ملساهمة فى �لظلم � �لتباين �ملتز�يدين بني �ستفحا� �لفقر عند بعض �ألفر� � بعض جماعا�  

على �لرغم من �لوصو� 5لى �لتقدK فى fيا1T �إلنتا� � 
�ستخد�K بعض خدما- �لنظاK �لبيئى، ال تز�� معدال- 
�لفقر عالية، � يزيد �لتباين، � ال يز�� �لعديد من �لنا{ ال 

ميلكو� ما يكفى من T�f �8 فرصة �لوصو� 5لى خدما- 
�لنظاK �لبيئى. [٣]

� فى عاK ٢٠٠١ كا� هنا� ١٫١ مليا� من �لنا{ يعيشو� 
على Tخل 8قل من ١$ فى �ليوK، � منهم ٧٠٪ تقريباL فى 

�ملناطق �لريفية حيث يعتمد�� هنا� على �لز��عة � �لرعى � 
.2fلر� �لصيد كمصد�
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١٩٩٢ 

بالطن �لسمك   مو�قع 

�ملصد�: تقييم �لنظاK �لبيئي لأللفية 

شكل ١١. �نهيا? مخز�( سمك �لبكال; �الطلنطي على ساحل نيوفا�ندالند عا4 ١٩٩٢ 
(CF Box 2.4)  

 �جبر هذ� �النهيا على �غال5 �ملصايد بعد �عو�� من �الستغال2 �لغير مقنن. حتي ���خر �خلمسينا( كا� �ستهال$ �ملصايد علي يد 
�ساطيل مهاجر� � صيد من �لشاطئ. بد�ية بآ��خر �خلمسينا( بد@ نزH �لقاG مبر�كب خاصة من �ملناطق �ألعمق مما @=? لزيا=� حاصل 

�لصيد Wيا=� كبير� مع �نخفاT حا= في �لكتلة �حليوية �لو�قعة في �السفل. مت �التفا5 =�ليا في بد�ية �لسبعينا( علي حتديد حصص 
ثم �عال� كند� عن منطقة صيد محد�=� عا� ١٩٧٧. فشل نظا� �حلصص �لد�لية في �قف �لهبوZ. �نها �Yز�� �لي نسب منخفضة 

جد� في ��خر �لثمانينا( � ���ئل �لتسعينا( � مت حظر �لصيد �لتجاe في يونية ١٩٩٢. مت تقدمي مصايد صغير� على �لشاطئ عا� ١٩٩٨ 
� لكن �ملعد2 كا� منخفضا � مت �غال5 �ملصايد الجل غير مسمى عا� ٢٠٠٣.



�١٣لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

� 	 فى �لعقد �ألخير تز�يد �لتباين فى �لدخل 	 �ملقاييس 
�ألخر' لرفاهية �إلنسا!. فالطفل �ملولو� فى صحر�� �فريقيا 
�حتماال- 	فاته قبل سن ٥ سنو�- تزيد ٢٠ مر( عن �لطفل 

�ملولو� فى �	لة صناعية، 	 هذ� �لتباين �كبر �آل! من مثله 
منذ عقد فقط. 	خال? �لتسعينيا- من �لقر! �ملاضى عانت 

 Bفى ترتيبها فى معامل �لتطو Dلة من �نخفا	� ٢١
مع من �لرفاهية �القتصا�ية 	  IجKم Lهو مقيا	إلنسانى (�

�لصحة 	 �لتعليم)؛ ١٤ منهم كانو� فى صحر�� �فريقيا.
� 	 على �لرغم من �لنمو فى TنتاS �لغذ�� للفر� فى 

�لعقو� �ألBبعة �ألخير(، مت �لتقدير بأ! ٨٥٢ مليو! Tنسا! 
يعانو! من سو� �لتغذية فى ٢٠٠٠-٢٠٠٢ 	�كثر من ٣٧ 
مليونا_ فى �لفتر( ١٩٩٧-١٩٩٩. فجنو[ �سيا 	 صحر�� 

�فريقيا من �ألقاليم �a- �لعد� �ألكبر من �لسكا! �لذين 
يعانو� سو� �لتغذية 	 هى �يضا_ �ألقاليم �a- �بطأ معد? منو 
فى Tنتاجية �لغذ�� للفر�. 	 من �جلدير بالذكر �! TنتاS �لغذ�� 

لكل فر� �نخفض فى صحر�� �فريقيا.
� 	 يفتقر حو�لى ١٫١ ملياT Bنسا! قدB( �حلصو? على 

ن، 	 �كثر من ٢٫٦ ملياB يفتقد	! �لوسائل  Iس Kمح kميا Bمصد
�لصحية. 	 تصيب ندB( �ملياk ما يقر[ من ١-٢ ملياT Bنسا! 

�- نسبة �ستخد�m �ملياT kلى ��n� ١٩٦٠ mمن عا 	عامليا_. 
�ملصا�B �ملتاحة ٢٠٪ لكل عشر( سنو�-.

 Lلبيئى يضر �لعديد من �فقر �لنا� mخدما- �لنظا Bتدهو
فى �لعالم 	 هو �لعامل �ألساسى �ملسبب للفقر فى بعض 

�ألحيا!. [٣،٦] 
� T! نصف سكا! �ملد! فى �فريقيا 	 �سيا 	 �مريكا 

 Dكثر من �ألمر�� 	� Dيبى يعانى من مرBلكا� 	لالتينية �
�ملرتبطة بنقص �ملياk 	 �لصحة. 	 على نطاw �لعالم، ميو- 

 kلكفاية فى �مليا� m١٫٧ مليو! شخص فى �لسنة نتيجة عد
	 �لصرz 	 �لصحة.

� T! تدهوB حالة مصايد �ألسما| يؤ�' Tلى �نخفاD فى 
مصدB �لبر	تني �لرخيص فى �لد	? �لنامية. 	 قد �نخفض 

�ستهال| �لفر� من �ألسما| فى �لد	? �لنامية فى �لفتر( 
بني ١٩٨٥ 	 ١٩٩٧، 	 aلك باستثنا� �لصني.

� يؤثر �لتصحر على �ماكن معيشة ملاليني من �لبشر 	 
يشمل جز� كبير من فقر�� �أل�Bضى �جلافة.

 m“�خلاسرين” �ملرتبط بتغير�- �لنظا 	منط “�لفائزين”  !T
�لبيئى-	 بخاصة 	قع تغير�- �لنظاm �لبيئى على �لفقر�� 	 

 )B���لنسا� 	 �ألهالى-لم يوضع فى حسابا- قر��B- �إل
بشكل كاz. [٣،٦] عا�( تعطى �لتغير�- فى �لنظم �لبيئية 

عو�ئد لبعض �لناL 	 تكاليف محد�( على �آلخرين �لذين 
� 	 �لرwn �	 يتأثر	� Bلوصو? للمو�� )Bقد �	ميكن �! يفقد

بالعو�مل �خلاBجية �ملصاحبة للتغير. 	 لعو�مل متعد�( كا! 
لبعض ��وعا- مثل �لفقر�� 	 �لنسا� 	 مجتمعا- �لسكا! 

�ألصليني قابلية بأ! يضاB	� من هذk �لتغير�-.
��B( �لنظاm �لبيئى عمليا- T -تضمن �لعديد من تغير� �
 )�� �لعامة فى �ملاضى. 	 عاBخصخصة ملا كا! يسمى باملو�
� حقوقهم فيها Bملو�� k! على هذ	لذين يعتمد� �فقد �ألفر�

(مثل �لسكا! �ألصليني 	 ��تمعا- �ملعتمد( على �لغابا- 	 
مجموعا- �خر' من �ملهمشني نسبيا_ عن مصا�B �لقو( 

�لسياسية 	 �القتصا�ية).
� لد' بعض �لناL 	 �ألماكن �لتى تأثر- بالتغير�- فى 

�لنظم �لبيئية 	 منافع �لنظاm �لبيئى حساسية شديد( 	 

جتهيز غير كاz للتأقلم مع كبر' تغير�- �لنظم �لبيئية 
�لتى قد حتد�. 	 من ��موعا- شديد( �حلساسية تلك �لتى 

تزيد �حتياجاتها عن ما هو متوفر، مثل �لسكا! �ملفتقدين 
ملصا�B �ملياk �لنظيفة �لكافية، 	 �لناL �ملقيمني فى مناطق 

.��نخفاD �لنتاS �لز�Bعى للفر
� يؤ�' �الختالz �لشاسع لأل�	�B 	 �حلقوw بني �لرجا? 	 

�لنسا� فى �لد	? �لنامية Tلى nيا�( تأثر �لنسا� بالتغير�- فى 
خدما- �لنظاm �لبيئى.

� 	 نا��B_ ما يقاL �عتما� فقر�� �لريف على خدما- 
�لنظاm �لبيئى 	 بذلك ال ينظر Tليها عا�( فى �إلحصائيا- 

�لقومية 	 عمليا- تقييم �لفقر، مما يتسبب فى 
�ستر�تيجيا- غير مالئمة 	 �لتى ال تقوm بحسا[ �	B �لبيئة 
فى خفض �لفقر. فعلى سبيل �ملثا?، 	جد- ��Bسة حديثة 
�لتى جمعت بيانا- من ١٧ �	لة �! ٢٢٪ من �لدخل �ملنزلى 

فى ��تمعا- �لريفية فى �ملناطق �a- �لغابا- يأتى من 
 �مصا�B ال يتم aكرها فى �إلحصا��- �لقومية، مثل حصا

�لغذ�� من �لبرية 	 �لوقو� �خلشبى 	 �لعلف 	 �لنباتا- 
�لطبية 	 �ألخشا[. 	 قد 	لد- هذk �ألنشطة نسبة �كبر 
من �لدخل �إلجمالى للعائال- �ألفقر، 	 هذ� �لدخل كا! له 
قيمة خاصة فى فتر�- �لنقص �لتى ميكن 	 ال ميكن �لتنبؤ 

بها فى مصا�B �ملعيشة �ألخر'.
تعتمد �ما? �لتنمية فى مناطق �أل�Bضى �جلافة فى �لد	? 
�لنامية على �عما? لتجنب تدهوB �لنظم �لبيئية 	 Tبطا� �	 
�لرجو� فى �لتدهوB فى �ماكن حد	ثه. [٣،٥] تغطى �أل�Bضى 

�جلافة حو�لى ٤١٪ تقريبا_ من مساحة �ألDB 	 يسكنها �كثر 
من ٢ ملياT Bنسا!، 	 ٩٠٪ من هؤال� فى �لد	? �لنامية. 	 

شهد- �لنظم �لبيئية لأل�Bضى �جلافة (	 تشمل مناطق 
�لريف 	 �حلضر معا_ فى �أل�Bضى �جلافة) �على معدال- منو 

 mسكانى فى �لتسعينيا- من �لقر! �ملاضى مقرنة بأ' نظا
بيئى متت ��Bسته فى تقييم �أللفية. (�نظر �لشكل ١٢). 	 

برغم Tيو�� �أل�Bضى �جلافة ملا يقر[ من ثلث سكا! �لعالم Tال 
 	 )Bبسبب ند 	فى �لعالم.  )��! بها ٨٪ فقط من �ملياk �ملتجد

�Bجا- �حلر�B( �لعالية 	  	 Bتغير كميا- سقو� �ألمطا
�نخفاD �ملو�� �لعضوية فى �لتربة 	 �فتقاBها لقابلية Tنشا� 
 Lيو�جه �لنا ،(لكثافة �لسكانية� Dالنخفا) لبنية �لتحتية�

�ملقيمني على �أل�Bضى �جلافة حتديا- عديد(. كما �نه هنا| 
ميل أل! يكو! لديهم �قل مستو' Bفاهية، 	 �قل ناجت محلى 

Tجمالى للفر� 	 �على معدال- 	فيا- عند �ألطفا?.
T! �جتما� �لتنو� �ملرتفع فى �لظر	z �لبيئية 	 �الBتفا� 

�لنسبى للفقر يؤ�' Tلى �ملو�قف �لتى يصبح �إلنسا! �كثر 
حساسية أل! يتأثر بالتغير�- فى �لنظم �لبيئية، على �لرغم 
�' Tلى تطوير �ستر�تيجيا- مرنة � z	لظر� kهذ �من �! 	جو
�- �لضغو� على �لنظم �لبيئية �n قد 	ضى. �Bأل� )B��جد�_ إل

لأل�Bضى �جلافة عن مستويا- �الستد�مة لبعض منافع 
�لنظاm �لبيئى مثل مصا�B �ملياk، كما �! هذk �لضغو� فى 
�يا�. 	 فى �لوقت �حلالى يشكل نصيب �لفر� فى �ملتا� من n�
�ملياk ثلثى �ملستو' �ملطلو[ أل�نى مستو' Bفاهية Tنسانية. 

	 قد تدهوB ما يقر[ من ١٠-٢٠ ٪ من �أل�Bضى �جلافة فى 
 kلعالم (�حتما? متوسط) مما يضر مباشر( بسكا! هذ�

�ملناطق باإلضافة Tلى �لضرB غير �ملباشر على عد� �كبر 	 aلك 
من جر�� �ثاB �لصدما- �لبيوفيزيقية (�لعو�صف �لتر�بية، 

�نبعا� غا�n- �الحتباL �حلر�B'، 	 تغير�- �ملنا� �إلقليمية) 	 



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١٤

�آلثا� �الجتماعية 	 �القتصا�ية (هجر� �إلنسا�، 	 �ستفحا� 
�لفقر �لذ0 يسهم فى �لصر�' 	 عد% �الستقر�� #حيانا!) . 

بالرغم من هذ; �لتحديا: �لهائلة فقد #ثبت �لنا4 �ملقيمو� 
�� �أل��ضى لديهم ��B كذلك #نظمة	ضى �جلافة ��على �أل

�ملر	نة 	 �لقد�� على منع تدهو� �أل��ضى، 	 لكن هذ� ميكن #� 
تOقوPَّ #	 تOعزLM بالسياسا: �لعامة 	 �ستر�تيجيا: �لتنمية.
نتيجة #٣: تدهو� خدما: �لنظا% �لبيئى ميكن #� يتر�0 

بشد� Bلى �ألسو# فى �لنصف �أل	� من هذ� �لقر�، 	 
يشكل حاجز�! يحو� �	� �لوصو� Bلى #هد�Y تنمية 

�أللفية.
 Yيوها: الستكشا�توصل تقييم �أللفية Bلى #�بعة سينا
#نو�' �ملستقبل �ملقبولة للنظم �لبيئية 	 �فاهية �إلنسا�. 

(�نظر Bطا� ١). �ستكشفت �لسينا�يوها: �ثنني من طر\ 
�لتنمية، 	�حد منهم يتم فيه ��Lيا� عوملة �لعالم، #ما �آلخر 

يز��� فيه تقسيم �لعالم Bلى #قاليم، 	كذلك �ثنني من 
�ملد�خل �aتلفة إل���� �لنظا% �لبيئى، 	�حد منهم تعتمد 

Bجر��cته على ��	� �ألفعا� حيث ال يتم معاجلة معظم 
�� �لنظا% ��B فيه �ها #ما �آلخر تكو��ملشكال: Bال بعد ظهو
�لبيئى 	سابقه حيث تقو% �لسياسا: على �حملافظة على 

خدما: �لنظا% �لبيئى للمد0 �لطويل.
B� #غلب �لد	�فع �ملباشر� النهيا� خدما: �لنظا% �لبيئى 

ثابتة حاليا! #	 تزيد فى شدتها فى معظم �لنظم �لبيئية. 
(�نظر �لشكل ١٣). 	فى سينا�يوها: تقييم �أللفية �أل�بعة 

 Yلو�قعة على �لنظم �لبيئية سو� jلضغو� �مت تخيل #
تستمر فى �لزيا�� على طو� مد0 �لنصف �أل	� من هذ� 

�لقر�. [٤،٥] B� من #هم �لد	�فع �ملباشر� لتغير�: خدما: 
�لنظا% �لبيئى هى �لتغير�: �لطا�ئة على �ملوئل (تغير�: 
 	# ��ستخد�ما: �أل��ضى 	 �لتعديال: فى طبيعة �ألنها

سحب �مليا; من �ألنها�)، 	 �الستغال� �لز�ئد عن �حلد 	 �ألنو�' 
�ألجنبية �لغاLية 	 �لتلوv 	 تغير �ملناu. 	 فى كثير من �ألحيا� 

تعمل هذ; �لد	�فع تعا	نيا! مع بعضها. فعلى سبيل �ملثا�، 
فى بعض �ألماكن قد ينتج �ستخد�% �أل��ضى حتميال!  #كبر 

باملغذيا: (�zB مت حتويل �أل�B Pلى �لز��عة �ملكثفة) 	 Lيا�� فى 
�غا% �ملناu (�LBلة �لغابا:) 	 Lيا�� فى #عد�� �ألنو�' �لغاLية B

(بسبب �ضطر�} فى �ملوئل).
� حتويل �ملو�ئل، خاصة من �لتحو� Bلى �لز��عة: فى 

سينا�يوها: تقييم �أللفية يتوقع #� �ملزيد  ١٠-٢٠ ٪ من 
�أل��ضى �لعشبية 	 �لغابا: سيتم حتوليها فى �لفتر� بني 

٢٠٠٠ 	 ٢٠٥٠ (#ساسا Bلى �لز��عة)، كما يوضح �لشكل ٢. 	 
#� حتويل �أل��ضى �ملتوقع سيتركز فى �لد	� �ملنخفضة 

�خولها 	 �ملناطق �جلافة. يتوقع Lيا�� غطاc �لغابا: فى ��خل 
�لد	� �لصناعية.

� �إلفر�j فى �الستغال� ، بصفة خاصة �لصيد �جلائر 

معدال' منو �لسكا# ١٩٩٠-٢٠٠٠ � �لناجت �لقومي بالفر� � �لنتاجية �حليوية في ٢٠٠٠ في �نظمة بيئة تقييم  �اللفية(C.SDM) شكل ١٢. 
�نظمة تقييم �اللفية 6�7 �النتاجية �ال�لية �ال4نى � �لناجت �لقومي �القل عي 6�7 �لزيا4� �النتاجية �العلى بني ١٩٩٠ � ٢٠٠٠ . �ملد� � �مليا( �لد�خلية � �ألنظمة �ملائية غير مضافة نتيجة 

(�لطبيعة �لعشو�ئية لتحديد �لناجت �لقومي لهذ( �ملناطق (�ملد�) � �لزيا4� �لسكانية � �لنتاE �لقومي (�ملاC �لعذA � �لبحا

٠ .٠ 

٠. 2 

٤ .٠ 

٦ .٠ 

٨ .٠ 

٠ .١ 

 �لنسبة �ملئوية
 للزيا4� �لسكانية بني
 عامي ١٩٩٠ � ٢٠٠٠

٠ 

٤ 

٨ 

١٢ 

١٦ 

٢٠ 

٠ 

٤ 

٨ 

١٢ 

١٦ 

٢٠ 

٠ 

٠٠٠ ٤ 

٠٠٠ ٨ 

٠٠٠ ١٢ 

٠٠٠ ١٦ 

٠٠٠ ٢٠ 

 �لزيا4� �لسكانية

�ملصد�: تقييم �لنظا% �لبيئي لأللفية 
 صافي �لناجت �لرئيسي

 غابا6

 مناطق جبلية جز
 مناطق قطبية مناطق ساحلية

 مناطق مز�عة

 مناطق جافة

 صافي �لناجت �ألساسي
 كجم لكل �٢ في �لسنة

 �جمالي �لناجت �لقومي

 �لنسبة �ملئوية
 للزيا4� �لسكانية بني
 عامي ١٩٩٠ � ٢٠٠٠

 غابا6

 مناطق جبلية جز
 مناطق قطبية مناطق ساحلية

 مناطق مز�عة

 مناطق جافة

 �جمالي �لناجت �لقومي
 بالد�ال لكل فر4
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للسمك: فى �جلز� �ألكبر من �لعالم �نخفضت كمية �ملا�� 
�حلية من �ألسما+ �ملستهدفة فى �ملصايد (% يشمل تلك 

�ألنو�> �لتى صيد9 معها عرضا6) بنسبة ٩٠ ٪ مقا.نة 
باملستويا9 �لتى كانت عليها قبل ميكنة عمليا9 �لصيد، % 

تز�يد كمية �لسمك �ملصا�� من �ملستويا9 �لتغذ%ية �ألقل 
قيمة نتيجة الستنز�D عشائر �ألسما+ �ألعلى فى مرتبتها 

 Gلضغو� Hلتغذ%ية كما هو موضح فى شكل (٦ ). % هذ�
. MA تستمر فى �لنمو فى كل سينا.يوها9 تقييم �أللفية
� �ألنو�> �لغاPيــة: �ستمرP 9يا�� �نتشا. �ألنو�> �لغريبة 

�لغاPيـة %�لكائنا9 �ملمرضة بسبب منو �لتجا.� %�لسفر، 
مؤ�ية Wلى عو�قب ضا.� جوهر�6 لألنو�> �حمللية % كذ� عديد من 

خدما9 �لنظاZ �لبيئى. 
� �لتلو^ بصفة خاصة تر�كم �ملغذيا9: ضاعف �لبشر من 

تدفق �لنيتر%جني �ملتفاعل على �ليابسة، % بعض �لتقدير�9 
تقترi jk lلك قد يزيد مبقد�. �لثلثني بحلوe عاZ ٢٠٥٠ (.�جع 

 jk MA لشكل ١٤). % تقد.  سينا.يوها9 تقييم �أللفية�
مجمل تدفق �لنيتر%جني عاملياW 6لى �لنظم �لبيئية �لساحلية 
سيزيد بـ - ١٠-٢٠٪ بحلوe ٢٠٣٠ (�.جة تأكد متوسطة)، % 

فى �لغالب jk كل هذH �لزيا�� ستحد^ فى �لد%e �لنامية. % 
ستؤ�v �لتأثير�9 �إليكولوجية %�لبيئية للتدفق �لز�ئد من 

�لنيتر%جني مبا فى iلك حتسني تغذ%ية �ملا� �لعذw % �لنظم 
�لبيئية لشو�طئ �لبحا.، % �إلسهاZ فى Pيا�� حموضة نظم 

�ملا� �لعذw % نظم �لبيئة �أل.ضية (% تبعاi 9لك على �لتنو> 
 j%P%k لنظم. % يلعب �لنيتر%جني �%.�6 فى خلق� Hفى هذ vحليو�

على �ملستوv  �أل.ضى (%�لذv يؤ�W vلى نقص �إلنتاجية 
�لز.�عية % نقص Wنتاجية �لغابا9)، % تدمير �أل%j%P فى طبقة 
�جلو �لعليا (ستر�توسفير) (% �لتى تؤ�W vلى �ستنز�D طبقة 

�أل%P % j%Pيا�� �إلشعاعا9 فو| �لبنفسجية على سطح 
�أل.{ �لذv يؤ�W vلى سرطاj �جللد)، % �إلسهاZ فى Pيا�� 

�.جة حر�.� �لكوكب.% kيضا6 �لتأثير�9 على �لصحة متضمنة 
عو�قب Pيا�� تلو^ �أل%j%P على مر{ �لربو % %ظيفة �لتنفس، 

 wنتا� حبوW يا��P مر�{ �حلساسية % �لربو بسببk يا��P %
 % jيا�� مخاطر �لسرطاP ،|.Pمخاطر مر{ �لوليد �أل ،lللقا�

�ألمر�{ �ألخرv �ملزمنة �لناجتة عن %جو� �لنيتر�9 فى ما� 
�لشرP % ،wيا�� مخاطر مجموعة متباينة من kمر�{ �لرئة % 

.vجلو� Dنتا� �جلزيئا9 �لدقيقة فى �لغالW لقلب بسبب�
MA أللفية	تقييم  	طا�  ١. سينا�يوها

 �بعة سينايوها! MA  تقييم �أللفية طو%
الستكشا- �ملستقبل +� �ملصد�قية للنظم 

�لبيئية � فاهية �إلنسا� �ستنا3�4 2لى 
�فتر�ضا� مختلفة عن �لقو8 �حملركة للتغير 

� تفاعالتها �حملتملة:
توEيع �أل��4 �لعاملى – يصو هذ� �لسينايو 
 �مجتمعا3 عامليا3 متر�بطا3 يركز على �لتجا

 4�لعاملية � �لتحر �القتصا84 � يأخذ نهج 
�لفعل مع مشاكل �لنظا� �لبيئى � لكن 
مع !خذ خطو�� قوية  لتقليل �لفقر � 

 عد� �ملسا��� )تباين �لدخو(P � �الستثما
فى �ملنفعة �لعامة مثل �لبنية �لتحتية � 
�لتعليم. حيث يكو� �لنمو �القتصا84 فى 

هذ� �لسينايو !كبر من �ألبعة �آلخرين، مع 
�فتر�X �جو4 !قل عد4 من �لسكا� فى عا� 

٢٠٥٠ به.
نظا� من �لقو� - � ميثل هذ� �لسينايو 

عاملا3 غاقا3 فى �إلقليمية � �لتفتت، مهتم 
 a4عمه لألسو� �باألمن � �لدفاc، يوجه !�لويا

�إلقليمية، � يولى !قل �الهتما� للصالح 
�لعا� � يأخذ نهج 4 �لفعل مع مشاكل 
�لنظا� �لبيئى. حيث تكو� معدال� �لنمو 
 Pالقتصا84 !قلها (� تقل خاصة فى �لد��

 Xها فى �النخفا�لنامية) � +لك مع �ستمر�
على مد� �لزمن، مع !على منو للسكا�.
�لفسيفساh �ملتكيفة (�ملتو�فقة) – �  
فى هذ� �لسينايو تكو� �لنظم �لبيئية 
ملقسم �ملياi (مستجمع �ملياi) �إلقليمى 
فى بؤ� �لنشاj �لسياسى � �القتصا84. 
� يتم تقوية �ملؤسسا� �حمللية � تصبح 

�42� �لنظا� �لبيئى مسألة  ��ستر�تيجيا
عامة، � ينمى �lتمع بقو� نهج سابقه 

�لتعامل إل�4� �لنظم �لبيئية. حيث تكو� 
معدال� �لنمو �القتصا84 بطيئة فى �لبد�ية 

� لكنها تزيد مع مر� �لوقت، !ما فى عا� 

٢٠٥٠ يكو� عد4 �لسكا� مرتفعا3 كما فى 
نظا� من �لقو�.

�حلديقة �لتكنولوجية – يصو هذ� �لسينايو 
عاملا3 متر�بطا3 معتمد�3 على تقنيا� nمنة 
(سليمة) بيئيا3، � يستخد� نظم بيئية 

مد�� بحرفية عالية، !حيانا3 مهندسة، � 
+لك لتوصيل خدما� �لنظا� �لبيئى  كما 

 �ينتهج نهجا3 سابقني (�لتعامل)  إل�4
�لنظم �لبيئية بجهد لتجنب �ملشاكل. حيث 
 cيكو� منو �القتصا4 مرتفعا3 نسبيا3 � يتسا
فى �التفاc، مع توسط فى !عد�4 �لسكا� 

بالنسبة للسينايوها� فى عا� ٢٠٥٠. 
� هذi �لسينايوها� ليست تنبؤ��، � 2منا 

� الستكشا- (�ستجالh) ظو�هر �لتغير و sط
غير �ملتوقعة � غير �ملتحكم فيها كذ� عد4 

من �لعو�مل �الجتماعية � �القتصا4ية. � 
 �  cبالرغم من !نها جميعا3 تبد! من �أل�ضا
�لتوجها� �جلاية (�حلالية) 2ال !نه ال يوجد 
بها سينايو �لعمل كاملعتا4 (!� كما كا� 

جايا3).
مت �ستخد�� كل من �لنما+u �لكمية 
 iلوصفية فى تطوير هذ� �� �لتحليال

 ��لسينايوها�. ففى حالة بعض �ملوجها
(�لقو8 �ملوجهة) (مثل �لنمو �القتصا84، 

 �� �لتغير فى �ستخد�� �أل�ضى � �نبعاثا
�لكربو�)، � كذ� بعض خدما� �لنظا� 

�لبيئى (�سترجاعا� �ملياi، �2نتاu �لغذ�h)، مت 
 u+ملستقبل �لكمية بالنما� �حساy تقدير�
�ملستقر� � �zتبر� ��ملقبولة عامليا3. !ما بعض 
�ملوجها� �ألخر8 (مثل �لتغير �لتكنولوجى)، 
خدما� �لنظا� �لبيئى (بصفة خاصة �ملنافع 

�لد�عمة � �لثقافية، � مثل تكوين �لتربة 
� فر| �الستجما�)، � مؤشر�� �لرفاهية 
 ��إلنسانية (مثل صحة �إلنسا� � �لعالقا

�الجتماعية). � �لتى ال يوu لها منا+u عاملية 

مالئمة مت تقديرها �صفيا3. � بصفة عامة 
 iلكمية �ملستخدمة فى هذ� u+فإ� �لنما
�لسينايوها� �جهت للتغير�� �ملضافة،  

لكنها فشلت فى حالة �لبد�يا� � مخاطر 
�ألحد�� �لقصو8، !� �لتأثير�� �لكبير� 

مفرطة �لتكلفة !� �لتغير�� غير �ملرتد�  
فى خدما� �لنظا� �لبيئى. هذi �لظو�هر مت 
�لتعامل معها �صفيا3 باعتبا !� �zاطر � 

�لتأثير�� �لكبير� � لكن تأثير�تها فى �لنظا� 
�لبيئى فى كل سينايو ال ميكن توقعها. 

 ثالثة سينايوها� - توEيع �أل��4 �لعاملى، 
�لفسيفساh �ملتكيفة، �حلديقة �لتكنولوجية 

تتضمن على تغير�� ملموسة فى 
�لسياسا� �ملوجهة zاطبة حتديا� �لتنمية 

�ملستد�مة. ففى توEيع �أل��4 �لعاملى يتم فع 
�حلو�جز �لتجاية، � �E2لة �ملعونا� �ملشوهة، 
� تعظيم �لتركيز على �لقضاh على �لفقر 
� �جلوc. !ما فى  �لفسيفساh �ملتكيفة، � 
فى عا� ٢٠١٠، تقو� معظم �لد�P بصر- 
ما يقرy من ١٣ ٪ من 2جمالى �لناجت �حمللى 

على �لتعليم (مقانة بنسبة ٣٫٥ ٪ فى 
عا� ٢٠٠٠)، � على �لترتيبا� فى �4خل 

�ملؤسسا� لزيا4� �نتقاP �خلبر�� � �ملعرفة 
على �لتجمعا� �لنامية فى �ملنطقة. � فى  
 ��حلديقة �لتكنولوجية يتم �ضع �لسياسا

لتدفع لألفر�4 � للشركا� �لتى تقد� !� 
تقو� باحلفا� على خدما� �لنظم �لبيئية. 
على سبيل �ملثاP، فى عا� ٢٠١٥ من هذ� 
�لسينايو سيتم توجيه ٥٠٪ من �لز�عة 

�عة !مريكا �لشمالية E بية � ١٠٪ من��أل�
ليتو��E 2نتاu �لغذ�h مع 2نتاu خدما� �لنظم 
�لبيئية �ألخر8. � فى هذ� �لسينايو يحد� 

 uلبيئية لزيا4� 2نتا� �تقد� فى تطوير �لتقنيا
 ��خلدما�، � خلق �لبد�ئل، � تقليص �لتعامال

  .��لضا
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P olar 

  منخفض
 متوسط

 عالي

 عالي جد�  

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

 �الجتا% �حلالي

 تأثير متناقص

 تأثير مستمر

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

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

 غابا1

 �;�ضي جافة

 ميا% /�خلية

 سو�حل

 بحا;

 جز;

Nجبا 

Oصحر� 

 حشائش �ستو�ئية
 �سافانا

 بحر متوسط

 حشائش قا;ية

 �ستو�ئية

 حا;.

 با;/.

شكل (١٣) 	ملؤثر	� 	لرئيسية للتغير في 	لتنو� 	حليويي  نظم 	لبيئة
يبني لو� �خلانة مد> تأثير كل مؤثر على �لتنو3 �حليو6 في كل نو3 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 �لتنو3 في هذ? �لبيئة، �لتاثير �ملنخفض يعني �� كا� له تأثير بسيط على �لتنو3 �حليحو6 في �لبيئة. تشير �ألسهم �جتا? تأثير 
�ملؤثر ، �ألفقي ميثل �متد�P ملعد% �لتاثير �حلالي بينما �لسهم �لرOسية � �ملائلة تشير �جتا? متز�يد فمثال في نظا� عانى من تأثير عنيف من مؤثر معني خال% �لقر� �ملاضي 
مثل تاثير �النو�3 �ملقدمة �لدخيلة على بيئة �جلز يبني �لسهم �لفقي �� هذ� �لتاثير سوW يستمر �لشكا ميثل تاثير�U عاملية قد تختلف عما يحدS في منطقة معينة 

.Uخلبر�[ � نتائج تقرير تقييم �اللفية للنظم �لبيئية من مجموعة �الحو�% � �الجتاها� ]�� مبني على �
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� تغيير�� �ملنا� �ألنثر�بوجينية (بفعل �إلنسا�): �� 
� �ملناطق ��لتغير�� �حلالية �ملالحظة فى �ملنا�، خاصة حر�

�ألكثر 9فئا7 6ظهر� بالفعل تأثير�� جوهرية على �لتنو- 
�ألحيائى � �لنظم �لبيئية، متضمنة �لتسبب فى تغير�� فى 

توJيع �ألنو�-، � فى 6حجاG �لعشائر، � مو�قيت �لتكاثر �6 
 .Lآلفا� ��ألمر�� ���6حد�P �لهجر�، � Jيا9� فى معدال� فو
فالعديد من �حلو�جز �ملرجانية تضر�� بشد�، بالرغم من �6 
 Lلها �بيضا Pمنها، حيث حد Uجوعيا7 فى 6جز��Wلك كا� 

� مياY �لبحر �(حاZ لونها) عندما ��تفعت 9�جة حر�
�لسطحية �حمللية بنصف 9�جة �لى 9�جة ��حد� سيلسيو] 

(مئوية) خالZ شهر ��حد عن �ملتوسط فى �ألشهر �ألشد 
 .��حر�

 � بحلوZ نهاية �لقر� قد� يصبح تغير �ملنا� � تأثير�ته �لقو
 Gلد�فعة لفقد �لتنو- �ألحيائى من خدما� �لنظا� ��لسائد
�لبيئى للكوكب. تتوقع �لسينا�يوها� �لتى طو�ها �لطاقم 

�لد�لى لتغير �ملنا� ��تفا- ٢٫٠ �لى ٦٫٤ فى متوسط 9�جة 
� �لسطح فى عاG ٢١٠٠ 6على من معدال� �لفتر� �لتى �حر�

سبقت ظهو� �لصناعة، � Jيا9� فى حد�P �لفيضانا� � 
�تفا- فى مستوm سطح �لبحر بزيا9� ٨ �لى ٨٨ � � nجلفا�

 P9حلا� �سنتيمتر ما بني ١٩٩٠ � ٢١٠٠.  � سوn ينمو �لضر
للتنو- �ألحيائى على نطاr �لعالم مع معدال� تغيير 

متز�يد� فى �ملنا� � Jيا9� �لكميا� �ملطلقة لهذ� �لتغير. � عل 
�لنقيض، فإ� بعض خدما� �لنظاG �لبيئى فى بعض 

� للمنا� (مثل ��ملناطق ستتحسن مبدئيا مع �لتغير�� �ملقد
 Yبالتالى فإ� هذ � ،(�� � Jيا9� معدال� �ألمطا�Jيا9� �حلر�

�ملناطق ستحصل على مكاسب خالصة عند �ملستويا� 
�ملنخفضة من تغير �ملنا�. � عندما يصبح تغير �ملنا� 6كثر 

� على خدما� �لنظاG �لبيئى �حد� فإ� �لتأثير�� �لضا
 �Jملكاسب فى 6غلب مناطق �لعالم. � يشير تو�� rستفو

�لشو�هد �لعلمية �لى 6نه سيكو� هناx ضر��7 خالصا7 � 
جوهريا7 عل منافع �لنظاG �لبيئى ��W ما ��تفع متوسط 9�جة 

� �لكوكب �لسطحية بأكثر من 9�جتني على مقيا] �حر�
سيلسيو] 6على من مستويا� ما قبل �لصناعة �6 مبعدال� 

6على من ٠٫٢° سيلسيو] فى �لعقد �لو�حد (9�جة تأكد 
�تفا- � mسع للشك فى مد�� Zمتوسطة). � يبقى مجا
� �لذm قد ينتج من m6 تركيز ثابت لغا��J �الحتبا] ��حلر�

�حلر��m، � طبقا7 لتوقعا� IPCC فإ� Wلك سوn يستدعى فى 
�لنهاية تثبيت معدال� غاJ ثانى 6كسيد �لكربو� ألقل من 

٤٥٠ جز~ فى �ملليو� (9�جة تأكد متوسطة).
 ��حتت جميع �لسينا�يوها� �أل�بعة ستؤm9 �لتغير�� �ملقد

للموجها� �لى �لنمو فى �ستهالx خدما� �لنظاG �لبيئى، 
�ستمر�� فقد �لتنو- �ألحيائى � �طر�9 تدهو� بعض منافع 

�لنظاG �لبيئى. [٥] 
�  فى خالZ �خلمسني عاما7 �لقا9مة ، من �ملقد� �6 يزيد 
�لطلب على �لغذ�U مقد�� ٧٠-٨٥ ٪  حتت سينا�يوها� 

تقييم �أللفية MA � �لطلب على �ملاU ما بني ٣٠ ٪ � ٨٥ ٪ 
 Zفى �لد� U6يضا7 �6 يز9�9 جوهريا7 �سترجا- �ملا �� من �ملقد

�لنامية، بينما محسو� �6 ينخفض فى �لد�Z �لصناعية 
9�جة تأكد متوسطة).)

�  لن يتحقق �ألمن �لغذ�ئى حتت سينا�يوها� �أللفية 
بحلوZ عاG ٢٠٥٠، � لن يتم �لقضاU على سوU تغذية 

�ألطفاZ (بل من �ملتوقع �6 يزيد فى بعض �ملناطق فى بعض 
سينا�يوها� �أللفية) بالرغم من Jيا9� �إلمد�9 �لغذ�ئى � من 

Jيا9� تنو- �لنظم �لغذ�ئية (9�جة تأكد متوسطة). 
�  فى سينا�يوها� �9 �لفعل على مشاكل �لبيئة �جد 
 U9 �ملا�تدهو� شديد فى �خلدما� �ملقدمة بو�سطة مو�

 Uلعذ� (مثل �ملوئل �لبيئى �ملائى، � �نتا� �لسمك � توفير �ملا�
لالستهالx �ملنزلى � �لصناعة � �لز��عة) � بخاصة تلك �لتى 

تتفاعل مع مشاكل �لبيئة (9�جة تأكد متوسطة).
 mلفقد فى �ملوطن �لبيئى � �لتغير�� �ألخر� m9سيؤ  �
للنظاG �لبيئى �لى �نخفاL فى تنو- �ألنو�- �حمللية فى 

 ٢٠٥٠ Zبحلو MA بعة لتقييم �أللفية��لسينا�يوها� �أل
9�جة تأكد عالية). على مستوm �لكوكب من �ملقد� 6نه )

سيحدP �نخفاL بحو�لى ١٠-١٥ ٪ من 6عد�9 �ألنو�- 
�لنباتية عند �لتو��J كنتيجة لفقد �ملوئل �لبيئى فقط فى 
خالZ �لفتر� ١٩٧٠ – ٢٠٥٠ فى سينا�يوها� تقييم �أللفية 

9�جة تأكد منخفضة)، � ستؤm9 �لعو�مل �ألخرm مثل ) MA
�حلصا9 �جلائر، � �ألنو�- �ملقتحمة � �لتلوP تغير�� �ملنا� �لى 

.Lالنقر�� Zمعد ��طر�J 9يا9

	لبشرية مع توقعا& حتى عا% ٢٠٥٠ (R9 Fig 9.1) شكل (١٢)  	لنيتر�جني 	لتفاعلي على 	أل� حسب 	النشطة 
 

�� معظم �لنيتر�جني �لتفاعلي �لناجت عن �النسا� يأتي من تصنيع �لنيتر�جني 
للسما2 �لصناعي � �الستخد�ما- �لصناعية. �لنيتر�جني �لتفاعلي يظهر 

�يضا كناجت �ضافي من حر@ �لوقو2 �حلفر= � بعض �حملاصيل ��الشجا �ملثبتة 
للنيترجني في بعض �لبيئا- �لز�عية. �� مد= �ملعدG �لطبيعي لتثبيت 

�لنيتر�جني �لبكتير= مني للمقانة. LلنشاK �لبشر= حاليا ينتج نيترجني 
 -�تفاعلي بكمبا- مقابلة ملا تفرN �لعمليا- �لبيئية �لطبيعية علي �لقا
(ملحوظة: تقدير ٢٠٥٠ مشموG في �لد�سة �ألصلية � ليس في تقرير 

�لتقييم �لبيئي لاللفية)
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�ملصد�: تقييم �لنظاG �لبيئي لأللفية 

�لنيتر�جني �ملتفاعل على �ألZ نتيجة �لنشاطا- �لبشرية 

 ����  ���� ����  ���� ��	�  ��
�

تيرجر	% من 	لنيتر�جني في 	لسنة 

سما9 � �ستخد�ما� 
 صناعية 

�9خاZ بشر� 
بالكامل 

 ���قو9 �حفو

نيتر�جني في �نظمة 
��عية J بيئية

مجاZ تثبيت �لنيتر�جني 
�لبكتير� �ال�ضي (عد�  

�النظمة �لز��عية �لبيئية)  

مساهمة بشرية 
متوقعة  



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١٨

سيضع تدهو� خدما� �لنظا� �لبيئى عو�ئق جوهرية عل 
طريق �جنا( مقاصد خطة �أللفية �لتنموية " بالتالى ما 

تهد; :ليه نفس �خلطة للعا� ٢٠١٥. [٣] " �ملقاصد �لثمانية 
خلطة �أللفية �لتنموية " �لتى مت �عتما<ها بو�سطة �ألمم 

�ملتحدG فى عا� ٢٠٠٠ تستهد; حتسني �فاهية �إلنساA عن 
طريق تقليل �لفقر " �جلوJ " نسبة "فيا� �ألطفاI " �لو�لد�� 

 L�ألمر� G��>: " لتعليم للجميع " مكافحة� Aبضما PيضاQ "
" معاجلة �لتفرقة بني �لذكو� " �إلناS " بضماA �الستد�مة 

�لبيئية " �لسعى "��Z �لشر�كة �لكوكبية. حتت كل مقصد 
من هذ^ �ملقاصد �تفقت �لد"I على Qهد�; يجب AQ تكوA قد 
حتققت بحلوI عا� ٢٠١٥. " يتطابق �لعديد من �ألقاليم �لتى 

تو�جه Qكبر �لتحديا� لتحقيق هذ^ �ألهد�; مع �ألقاليم 
�لتى تو�جه كبر` �ملشكال� نتيجة تدهو� �لنظم �لبيئية.
بالرغم من AQ تغير�� �لسياسة �الجتماعية �القتصا<ية  

ستلعب <"��Q P"لياP فى حتقيق Qهد�; خطة �أللفية �لتنموية، 
:ال AQ �لعديد من هذ^ �ألهد�; (" �ملقاصد) من �ملستبعد 
AQ تgنجز بد"A تطوير جوهر` فى :<��G �لنظم �لبيئية. فد"� 

 I"جابهة �لفقر (�ملقصد �ألgلتغير�� �لنظا� �لبيئى فى م�
" �لهد; �أل"I) مت توصيفه فعلياP فى بعض �جلماعا� 

�إلنسانية، " كذ� مقصد �الستد�مة �لبيئية (�ملقصد �لسابع 
" �ألهد�; ٩، ١٠، ١١) ال ميكن حتقيقه طاملا Q AQغلب خدما� 

�لنظا� �لبيئى فى تدهو�. " يعتمد �لتقد� نحو مقصدين 
 G��>خرين من مقاصد خطة �أللفية �لتنموية على �إلk

:mلسليمة للنظا� �لبيئى بشكل خا�
�  �جلوJ (�ملقصد �أل"I �لهد; �لثانى): :A جميع سينا�يوها� 

 Jفى �لتخلص من �جلو Pتقييم �أللفية �أل�بعة تقد� تقدما
 Iليها للوصو: pمن �لتى نحتا Pكثر بطئاQ لكن مبعدال� "
 rمن �لنا Zيقسم هذ� �جلز .Pلى هد; متفق عليه <"ليا:

�لذين يعانوA من �جلوJ بالتسا"` بني عامى ١٩٩٠ " ٢٠١٥. 
عال"G على vلك، فإA �لتحسينا� ستكوQ Aبطأ ما تكوA فى 

�ملناطق �لتى بها �ملشاكل Qكبر: جنوk wسيا " Qفريقيا حتت 
�لصحر�Z. تؤثر حالة �لنظا� �لبيئى - خاصة �لطقس " تدهو� 

�لتربة " تو�فر �مليا^ – على �لتقد� فى هذ� �ملقصد " vلك 
 Gثا� على "فرk ثر^ على ناجت �حملاصيل " ما يحدثه منQ بو�سطة

مصا<� �لغذ�Z �لبرية.
�  "فيا� �ألطفاI (�ملقصد �لر�بع): :A نقص �لتغذية هو 
�لسبب فى نسبة كبيرG من جميع "فيا� �ألطفاI. ثالثة 

من سينا�يوها� تقييم �أللفية تتوقع �نخفاضاP فى نقص 
تغذية �ألطفاI فى عا� ٢٠٥٠ بنسبة من ١٠٪ :لى ٦٠ ٪ " 

لكن فى سينا�يو  نظا� من �لقوG يزيد نقص �لتغذية بنسبة 
١٠ ٪ (<�جة تأكد منخفضة). كما يتأثر بقوG معدI "فيا� 

�ألطفاI باألمر�L �ملرتبطة بجو<G �مليا^. فمرL �إلسهاI هو 
"�حد من �ألسباw �لسائدG عاملياP لوفيا� �ألطفاI فى سن 

�لرضاعة. كما تلعب �ملال�يا <"��P مهماP فى "فيا� �ألطفاI فى 
 .Z�فريقيا حتت �لصحرQ لعديد من بال< :قليم�

�  �ملرL (�ملقصد �لسا<r): فى Qكثر سينا�يوها� تقييم 
 " ،r>يتحقق �لتقد� نحو �ملقصد �لسا Pأللفية طموحا�

 I�ألحو� AQ Pيبد" صحيحا Gلكن حتت سينا�يو نظا� من �لقو
�لصحية " ��تمعية ستتفا�� بني �لشماI " �جلنوw باجتاها� 

كا�ثية بالنسبة لعديد من �ملناطق محد"<G �لدخل. تؤثر 

�لتغير�� فى �لنظم �لبيئية على غز��G �لكائنا� �ملمرضة 
مثل �ملال�يا " �لكولير� باإلضافة :لى مخاطر ظهو� Q"بئة 

جديدG. فاملال�يا فى  Qفريقا تشكل ١١ ٪ من �لعبZ �ملرضى، 
 Aيكو AQ ميكن Aلناجت �حمللى �إلجمالى ألفريقيا كا� AQ يقد� "

 Pمريكى فى سنة ٢٠٠٠ (تقريباQ ال�"> Aكثر بحو�لى ١٠٠ بليوQ
 " .Pعلى بـ٢٥ ٪)، لو كانت �ملال�يا �ستؤصلت منذ ٣٥ عاماQ

لقد مت تصنيف �ألمر�L �لتالية كأ"لويا� Q"لى بسبب عاملية 
عبئهم �ملرضى " كذ� حساسيتهم بالتغير �لبيئى: �ملال�يا، 

�لبلها�سيا، فيال�يا �جلها( �لليمفا"` (<يد�A �جلها( �لليمفا"` 
�خليطية)، �لتهاw �ملخ �ليابانى، حمى <جن (Qبو �لركب)، 

�لليشمانيا، مرL تشاجاr، �اللتهاw �لسحائى، " �لكولير�، " 
فير"r غرw �لنيل، " حمى ليم.

 
نتيجة #٤: فى بعض �لسينا�يوها� تقييم �أللفية �لتى 

تتضمن تغير�� جوهرية فى �لسياسة " QيضاP تغير�� 
مؤسسية " لكنها تغير�� كبيرG " ال جتر` مجر�ها فى 
�لوقت �حلالى، "ميكن AQ نصا<; �لتحد` �خلاm بكيف 
ميكننا AQ نعكس �جتا^ �لتدهو� فى �لنظم �لبيئية فى 

حني Qننا نو�جه طلباP متز�يد�P على منافعها. " توجد بعض 
�خليا��� �لتى تصوQ A" حتى حتسن من خدما� نظا� بيئى 
معني بطر� تؤ<` :لى تقليل �ملقايضا� �لسلبية Q" حتى 

تزيد من �لتحفيز �إليجابى �ملتبا<I مع خدما� �لنظا� 
�لبيئى �ألخر`.

 AQ توضح ثالثة سينا�يوها� من �أل�بعة فى تقييم �أللفية
تغير�� جوهرية فى �لسياسة ميكن AQ تخفف �لكثير من 

�لتو�بع �لسلبية للضغو� �ملتنامية على �لنظم �لبيئية، :ال 
AQ هذ^ �لتغيير�� كبيرG " لم توضع فى مجر�ها فى �لوقت 

�حلالى. [٥] " من �ملقد� AQ جميع خدما� �لنظا� �لبيئى 
�إلمد�<ية " �لتنظيمية " �لثقافية ستكوQ AسوQ حاالP فى عا� 

٢٠٥٠ منها �آلA فى سينا�يو "�حد فقط من سينا�يوها� 
�أللفية �أل�بعة (نظا� من �لقوG) . بينما فى �لسينا�يوها� 
�لثالثة �ألخر` ستكوA حالة مجموعة "�حدG عل �ألقل من 
مجموعا� �خلدما� �لثالQ Sفضل فى عا� ٢٠٥٠ منها فى 
عا� ٢٠٠٠. (��جع �لشكل ١٥) Qما عن حجم �لتدخال� �لتى 
تعطى نتائج :يجابية، فهى Qساسية " تتضمن �ستثما��� 
كبيرG فى تكنولوجيا kمنة بيئياG��>: " ،P نشطة " متكيفة، 
" :جر�Z�� مترقبة " مبا<�G تستهد; �ملشاكل �لبيئية قبل 

AQ تظهر كل عو�قبهـا، " �ستثما��� كبيرG فى �ملصالح 
�لعامة (مثل �لتعليم  �لبنية �لتحتية)، "  �لعمل �لقو` 

 Gلتقليل �لفر"� �القتصا<ية " �لتخلص من �لفقر، " �لقد�
�أل"سع لد` �لبشر على �إل<��G �ملتالئمة للنظم �لبيئية. " 

 "Q فحتى فى �لسينا�يوها� �لتى تتحسن فئة ،Iعلى كل حا
Qكثر من خدما� �لنظا� �لبيئى بها، يستمر �لتنوJ �ألحيائى 
فى �لفقد " بالتالى فإA �ستد�مة �إلجر�Z�� ��ففة لتدهو� 

خدما� �لنظا� �لبيئى ستكوA غير موثو� منها.
:A �إلجر�Z�� �لتي مت �تخاvها للرجوJ  فى عملية تدهو� 

�لنظم �لبيئية Qعطت فو�ئد جوهرية، " لكن هذ^ 
�لتحسينا� بصفة عامة لم تضبط خطو�تها مع تنامى 

�لضغو� " �لطلب. [٨] فبالرغم من Q AQغلب خدما� 
�لنظا� �لبيئى �ملقيمة فى تقييم �أللفية قد تدهو��، :ال 
 A"بد P�عظم كثيرQ Aيكو AQ ميكن Aمد` هذ� �لتدهو� كا AQ
�الستجابا� �لتى طبقت فى �لعقد �ملاضى. فعلى سبيل 

�ملثاI، مت تأسيس Qكثر من ١٠٠٠٠٠ منطقة محمية (منها 



�١٩لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

�ملناطق �حملمية بصر�مة كاملتنزها� �لقومية 
 	يضا� تلك 
�ملناطق �ملد�/. من 	جل �الستخد�% �ملستد�% للنظم �لبيئية 
�لطبيعية مبا فى :لك حصا8 �ألخشا4 
 قنص �حليا. �لبرية) 

 �/

 هى تلعب 8 A/تغطى حو�لى ١١٫٧ ٪ من سطح �أل
هاما� فى  �حلفاL على �لتنوJ �ألحيائـى 
خدما� �لنظم 

�لبيئية (علما� بأنه توجد ثغر�� هامة Q توPيع �ملناطق �حملمية، 
بصفة خاصة فى �لنسق �لبحرية 
 نسق �ملاY �لعذ4). 
 لقد 

ساعد� �لتطو/�� �لتقني فى تقليل �لضغط على �لنظم 
�لبيئية لكل 
حد. Pيا8. فى �لطلب على خدما� �لنظا% 

�لبيئى.
ميكن تنمية بد�ئل لبعض 
 ليس لكل خدما� �لنظا% �لبيئى، 

 لكن تكلفة �لبد�ئل عالية بصفة عامة، 
 قد يكوb للبد�ئل 
عو�قب بيئية  سلبية 	خرj . [٨] فعلى سبيل �ملثاe 	سهمت 

بد�ئل �خلشب من �لڤينيل 
 �لبالستيك 
 �ملعدb فى تقليل 
معدe �ستهالn �خلشب نسبيا� فى �لسنو�� �ألخير.. 
 لكن 

حني تكوb �لبد�ئل متاحة لتقليل �لضغط على خدما� 
نظا% بيئى معني، فإنها ليست �8ئما� :�� فائد. qيجابية 

قو8 �خلشب بالوقو8  eخالصة عل �لبيئة. فمثال� �ستبد�
 Yهو� sيقلل تلو 
�ألحفو/j يقلل �لضغط على �لغابا� 

 ��Pيضا� يزيد من صافى �نبعاثا� غا	لكنه  
�ألماكن �ملغلقة 

�لدفيئة (�لصوبة �لزجاجية). غالبا ما يكوb توفير �لبد�ئل 
	كثر تكلفة من منافع �لنظا% �لبيئى �ألصلى.

 ��Yجر�q b
نا8/�� ما ينعكس �جتاu تدهو/ �لنظا% �لبيئى بد
تستهدQ �لتأثير�� �لسلبية 	
 تزيد �لتأثير�� �إليجابية 

لو�حد 	
 	كثر من موجها� �لتغير �خلمسة غير �ملباشر.: 
�لتغير �لسكانى (متضمنا� �لزيا8. �لسكانية 
�لهجر.)، تغير 


 �لتمايز  ،j8متضمنا� �لنمو �القتصا) j8القتصا� zلنشا�

 	مناz �لتجا/.)، 
 �لعو�مل �الجتماعية �لسياسية  .
فى �لثر

(متضمنة عو�مل تتر�
| ما بني 
جو8 �لصر�عا� qلى مشا/كة 
�جلمهو/ فى �تخا: �لقر�/)، 
 �لعو�مل �لثقافية، 
 �لتغير�� 

 jلعو�مل مجتمعة تؤثر عل مستو� uلتكنولوجية. [٤] هذ�
�إلنتا� 
 �الستهالn خلدما� �لنظا% �لبيئى 
 �ستد�مة 

 j8يؤ j8لنمو �القتصا� 
�إلنتا�. 
 كل من �لزيا8. �لسكانية 
 bمع :لك فإ 
qلى Pيا8. �ستهالn خدما� �لنظا% �لبيئى، 

�لتأثير�� �لضا/. بالبيئة ألj مستوj �ستهالn معني يعتمد 
 
على كفاY. �لتكنولوجيا� �ملستخدمة فى qنتا� �ملنفعة. 

فى �لغالب �ألعم تكوq bجر�q ��YبطاY تدهو/ �لنظا% �لبيئى  
 ./�8q فمثال تتأثر .uملوجها� غير �ملباشر هذ� Qال تستهد

 Jجلا/ية خا/� قطا� eألفعا� 
	 ��Yكثر باإلجر�	لغابا� بشد. �

شكل  ١٥. عد+ خدما نظم 	لبيئة 	لتي سو# تتدهو� 	! تتحسن عا� ٢٠٥٠ في سنا�يوها 	اللفية 	ال�بعة
هذ� �لشكل  يبني �لتغير �لصافي في عد1 �خلدما$ �لبيئية �لتي سستحسن �� تتدهو حسب سينايوها$ �اللفية �البعة  في كل فئة من فئا$ �خلدما$ للد�" �لصناعية � �لنامية مبينة 
كنسبة مئوية من �جمالي عد1 �خلدما$ �ملقيمة في هذB �لفئة. � هكذ� فأ� ١٠٠٪ �نحد� يعني �� كل خدما$ �لفئة ستتدهو بحلو" ٢٠٥٠  مقانة بعا� ٢٠٠٠ بينما ٥٠٪ حتسن تعني �� 
ثالثة من كل ستة خدما$ ستتحسن � �لباقي لن يغير �� �� �بعة من ستة ستتحسن �  ��حد� ستتدهو. �جمالي عد1 �خلدما$ �ملقية لكل فئة كا� ستة لالمد�1 � تسعة للتنظيم � 

خمسة للثقافية .

٤٠ 

٢٠ 

٦٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

– ٢٠ 

– ٤٠ 

– ٦٠ 

– ٨٠ 

– ١٠٠ 

٠ 

 �لنسبة �ملئوية
 لتغير خدما$ �لنظا� �لبيئي

 عد+ 	خلدما
حتسن 

ال تغيير 
 تدهو

�ملصد :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 حتسن

 مو;	ييك 	لتأقلم نظا� مستمد من 	لقو4 تنسيق عاملي

 �1" صناعية
 
 �1" نامية

 ثقافية �مد�1ية تنظيمية

 تنظيمية
 �مد�1ية

 ثقافية

 حديقة 	لتكنولوجيا

 تنظيمية

 �مد�1ية

 ثقافية

 تنظيمية

 ثقافية �مد�1ية
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�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٢٠

�لغابا	 من تلك �لتى جتر� بد�خله، مثل سياسا	 �لتجا�� 
� �ملؤسسا	، � �لسياسا	 �القتصا"ية �لعامة � سياسا	 
 ��لقطاعا	 �ألخر� كالز��عة، � �لبنية �لتحتية، � �لطاقة، 

�لتعدين.
 3�لضما4 �إل"��� �ملستد�مة للنظم �لبيئية يجب 45 تتنا

سلسلة �"�" �ألفعا3 �ملوجها	 غير �ملباشر� �لذكو�� من قبل 
بفعالية � يجب 45 تعبر �حلو�جز �ملرتبطة بها: [٨] 

� ترتيبا	 �لتأسيس � �حلكم غير �ملالئمة � هى تشمل 
�جو" �لفسا" � نظم حتكم � مساPلة ضعيفة.

� عدS مساير� �حلو�فز �القتصا"ية. Tلسو� 	لياU فشل �
� عو�مل �جتماعية � سلوكية � هى تشمل �نعد�S �لقو� 

 ،P(مثل �لفقر� 	القتصا"ية لد� بعض �لتجمعا���لسياسية 
� �ألهالى �حملليني) �لتى خاصة تعتمد على خدما	  ،Pلنسا�

�لنظم �لبيئية 5� يقع عليها ضر� بتدهو�ها.
� عدS �لكفاية فى �الستثما� فى �لتنمية � تبعثر 

�لتقنيا	 �لتى تزيد من فعالية �ستغال3 خدما	 �لنظم 
�لبيئية � �لتى تخفض من �آلثا� �لضا�� �لناجتة من موجها	 

تغير �لنظم �لبيئية �bتلفة.
� عدS كفاية �ملعرفة (� كذلك قلة �ستخد�S �ملعرفة 

 ��ملوجو"�) �bتصة بخدما	 �لنظم �لبيئية � �إل"���، 
�" �ألفعا3 �لتقنية � �لسلوكية � �ملؤسسية "� ��لسياسا	 

�لتى تستطيع eيا"� �لفو�ئد �لعائد� من هذd �خلدما	 مع 
�حملافظة على �ملو��".

� تتفاقم كل هذd �حلو�جز بعجز قد�� �لبشر � �ملؤسسا	 
�ملتعلق بتقييم � f"��� خدما	 �لنظم �لبيئية، عدS كفاية 

 � ،Sلوعى �لعا� hغيا ��الستثما� فى تنظيمها � f"��تها، 
غياh �لوعى لد� صانعى �لقر�� بالتهديد�	 من قبل تدهو� 

خدما	 �لنظم �لبيئية � �لفرi �لتى قد توفرها �إل"��� �ألكثر 
�ستد�مة للنظم �لبيئية.

� قد قاS تقييم �أللفية مبقا�نة ٧٤ بديل لر"�" �ألفعا3 
خلدما	 �لنظم �لبيئية، � �إل"��� �ملتكاملة للنظم �لبيئية، 

 mللتنو Sملستد�� Sالستخد�� �� �حملافظة على �لبيئة 
� يحمل �لعديد من هذd �لبد�ئل  .nلتغير �ملنا� ��ألحيائى، 

�عو"�p ملموسة لتخطى هذd �حلو�جز � �حملافظة عليها � eيا"� 
مصا"� خدما	 �لنظم �لبيئية بطريقة مستد�مة.  � يبني 
�إلطا� ٢ �لبد�ئل �لو�عد� للقطاعا	 �ملتخصصة، فى حني 

يتم شرs قطاعا	 �"�" �ألفعا3 �ملتعلقة باحلو�جز �ألساسية 
فى بقية هذ� �لفصل.

مؤسسا
 	 حوكمه
قد يتطلب fحد�t تغير�	 فى حوكمه �لتحكم فى 

 �Pلتى متكن من �لكفا� v��ملؤسسا	 � �لبيئة خللق �لظر
فى f"��� �لنظم �لبيئية، � فى �ملقابل قد تتمكن �ملؤسسا	 

�ملوجو"� تلبية هذd �الحتياجا	 � لكنها ستو�جه عو�ئق 
ملموسة. [٨] يوجد تفويض لد� �لعديد من �ملؤسسا	 

�لقائمة على �ملستويني �لكوكبى � �لقومى للتعامل مع 
�لتدهو� فى خدما	 �لنظم �لبيئية � لكنها تو�جه حتديا	 

 4�لعمل wلك � هذ� يتعلق جزئياp باحلاجة fلى مزيد من �لتعا
بني �لقطاعا	 � �الحتياf xلى �"�" 5فعا3 منسقة على 

مستويا	 متعد"�. � بسبب حد�ثة بعض �ألمو� �ملعرفة 
فى هذ� �لتقييم باإلضافة fلى عدS 5خذها فى �العتبا� فى 

تصميم �ملؤسسا	 �لقائمة، فقد يلزf Sحد�t تغيير�	 فيها 
� تطوير �جلديد منها � بصفة خاصة على �ملستو� �لقومى.
� بالتحديد، فاملؤسسا	 �لقومية � �لكوكبية �لقائمة غير 

مصممة جيد�p للتعامل مع f"��� �ملو��" مشتركة �ملصد�، 
 �� هى خاصية لد� �لعديد من خدما	 �لنظم �لبيئية. 

 Tحقو �قد تؤثر 5مو� �مللكية � �لقد�� للوصوf 3لى �ملو��"، 
�ملشا�كة فى �تخاw �لقر���	 � تنظيم �ستخد�S 5نو�m معينة 
من �ملو��" � �لتخلص من �لنفايا	 على �ستد�مة f"��� �لنظم 
�لبيئية، � هى متثل �لعو�مل �ألساسية �لتى حتد" من يكسب 

5� يخسر من تغير�	 �لنظم �لبيئية. � �لفسا" هو �لعائق 
�لرئيسى لإل"��� �لفعالة للنظم �لبيئية، � ينبع من نظم 

�لتنظيم � �ملسائلة �لضعيفة.
� من �لتدخال	 �لو�عد�:

� f"ماx 5هد�f v"��� �لنظم �لبيئية فى �لقطاعا	 
�ألخر� � هياكل تخطيط �لتنمية على مستو� ��سع. يتم 
�تخاw قر���	 �لسياسة �لعامة �ألكثر 5همية �لتى تؤثر فى 
�لنظم �لبيئية بو�سطة �لوكاال	 � حلبا	 �لسياسة غير 

�ملكلفة بالدفاm عن �لنظم �لبيئية. فعلى سبيل �ملثا3، 
تقوf Sستر�تيجيا	 خفض �لفقر �ملقدمة من �لد�3 �لنامية 
للبنك �لد�لى � �ملؤسسا	 �ألخر�، بتشكيل 5�ليا	 �لتنمية 
�لقومية، � لكنها عامة لم تأخذ 5همية �لنظم �لبيئية فى 

حتسني �لقد��	 �لبشرية �ألساسية لألفقر بعني �العتبا�.
� eيا"� �لتنسيق بني �التفاقيا	 متعد"� �ألطر�v �خلاصة 

 �بالبيئة � �التفاقيا	 �لبيئية � �ملؤسسا	 �القتصا"ية 
 Pلية �ألخر�. من غير �ملمكن �الستغنا��الجتماعية �لد

عن �التفاقيا	 �لد�لية فى مخاطبة مصا"� �لقلق �خلاصة 
 Sلكن تقو �بالنظم �لبيئية �لتى تشمل �حلد�" �لقومية، 

عو�ئق بإضعاv فعالياتها �لقائمة. � �آل4 يتم �تخاw �خلطى 
لزيا"� �لتنسيق بني هذd �آلليا	، � قد يساعد هذ� فى توسيع 

بؤ� تنظيما	 �آلال	. � باإلضافة هنا� حاجة فى �لتنسيق 
� �ملؤسسا	 �لد�لية  vلبيئية متعد"� �ألطر�� 	بني �التفاقيا

�ألقو� سياسياp مثل �التفاقيا	 �القتصا"ية � �لتجا�ية، 
لضما4 عدS عملها نحو 5هد�v متقاطعة. � يلزS تنسيق 

تطبيق هذd �التفاقيا	 بني �ملؤسسا	 � �لقطاعا	 �ملعنية 
على �ملستو� �لقومى.

 mلقطا� P�"5 �� eيا"� شفافية � مسؤ�لية �أل"�P �حلكومى 
�خلاi فى �لقر���	 �لتى يترتب منها Uثا� فى �لنظم �لبيئية، 
 wلشأ4 �ملعنيني فى �تخا� hلك ��تبا� 5كبر ألصحاw يشمل �

�لقر��.  فالقو�نني � �لسياسا	 � �ملؤسسا	 � �ألسو�T �لتى مت 
تشكيلها من خال3 �ملشا�كة �لعامة فى �تخاw �لقر��، يرجح 

45 تكو4 5كثر فعالية � يتم قبولها 5نها عا"لة. مشا�كة 
5صحاh �لشأ4 تسهم فى عملية �تخاw �لقر�� ألنها تسمح 

 �بفهم 5فضل لآلثا� � نقا� �لضعف، � توeيع �لتكاليف 
�أل�باs �ملرتبطة بهذd �لصفقا	، � كذلك بالتعريف با�ا3 
�أل�سع من خيا��	 �"�" �لفعل �ملتاحة فى �لسياT �ملعني. 

باإلضافة، ميكن �حلد من �لفسا" � eيا"� �ملسؤ�لية مبشا�كة 
5صحاh �لشأ4 � �لشفافية فى �تخاw �لقر��.

�قتصا�يا
 	 حو�فز
توفر �لتدخال	 �القتصا"ية � �لتمويل 5"��	 قوية لتنظيم 



�٢١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

�ستخد�� خدما� � خير�� �لنظا� �لبيئى. [٨] نظر�� �� 
�لعديد من خدما� �لنظم �لبيئية ال يتم %الجتا" بها، تفشل 

�ألسو�3 فى �إلمد�1 بالعالما� �ملناسبة �لتى قد تسهم فى 
كفا>; �لتقسيم � �ستد�مة �ستخد�� �خلدما�. يوجد مجا6 

��سع من �لفرG للتأثير على سلوB �إلنسا� Aاطبة هذ� 
�لتحدN فى صو"; Lال� �قتصا1ية � متويل. � على كل حا6، 
تعمل Lليا� �لسو3 � معظم �آلال� �القتصا1ية بكفا>; 
 Bفقط فى حالة �جو1 �ملؤسسا� �ملساند;، � لذلك هنا

حاجة لبنا> قد"; مؤسسية لتمكني �لتوسع فى �ستخد�� 
هذW �آلليا�. 

 
�لتدخال� �لو�عد;، � تتضمن:

� �لتخلص من �إلعانا� �ملالية �لتى تشجع على 
 Wالستخد�� �لز�ئد خلدما� �لنظم �لبيئية (� حتويل هذ�

�إلعانا� كلما �مكن لدفع نفقا� خدما� �لنظم �لبيئية غير 
�ملسوقة). %� �إلعانا� �ملالية �ملدفوعة للقطاعا� �لز"�عية 

لد�OECD 6 بني عامى ٢٠٠١ � ٢٠٠٣ كا� متوسطها �على 
من ٣٢٤$ مليا" سنويا�، � ثلث قيمة �ملنتجا� �لز"�عية كوكبيا� 

فى عا� ٢٠٠٠. ��1 نسبة ملموسة من مجمل �إلعانا� 
 oصر Nغذ�> �كثر فى �لد�6 �لصناعية من �لذ qملالية إلنتا�

به حالة �لسو3 �لكوكبية، � شجعت على �ستخد�� �rئد 
 vلد�6، � كذلك %لى �نخفا� Wلألسمد; � �ملبيد�� فى هذ

�أل"باo �لز"�عية فى �لد�6 �لنامية. يوجد لدN �لعديد من 6�1 
OECD 1خل غير متناسب � %عانا� مالية، � غير �ملتناسب 

من �إلعانا� شائع فى �لقطاعا� �ألخرN مثل �ملياW � مصايد 
�ألسماB � �لغابا�. � على �لرغم من �� %لغا> �إلعانا� �ملالية 

 zملفسد; سو{ ينتج فو�ئد صافية، %ال �� }لك لن يحد�
بد�� تكاليف. قد يستوجب �جوL 1ليا� تعويضية للفقر�> 
�ملضر�"ين من %لغا> �إلعانا� �ملالية، � %لغا> �إلعانا� �ملالية 

�لز"�عية فى OECD قد يلزمه %جر�>�� مصممة خلفض �آلثا" 
�لضا"; على خدما� �لنظم �لبيئية فى �لد�6 �لنامية.

� rيا1; �ستخد�� �آلال� �القتصا1ية � �لطر3 �ملؤسسة 
على Lليا� �لسو3 فى %�1"; خدما� �لنظم �لبيئية. � تشمل:
� ضر�ئب �� "سو� �ستخد�� لألنشطة }�� �لتكاليف 

"�خلا"جية" (ال حتسب �لتسويا� فى �لسو3). مثل 
�لضر�ئب على �الستخد�� �لز�ئد للمغذيا� �� "سو� 

�لسياحة �لبيئية.
� خلق �ألسو�3 من خال6 �نظمة جتا"; حصص 

�إلنبعاثا�.  ��حد من �سر� �ألسو�3 �لتى لها عالقة 
مبنافع �لنظم �لبيئية فى �لنمو  هو سو3 �لكربو�. لقد 
مت تبا61 ما يقر� من ٦٤ مليو� طن من ما يكافئ  ثانى 

�طا! ٢. �مثلة من �الستجابة �لو�عد� � �لفعالة فى قطاعا	 معينة.

 *مثلة توضيحية من خيا�" �الستجابة 
 �* �خلاصة بقطاعا" معينة من �ملقد

تكو� ��عد� *� فعالة. سر5 *سفل. (�نظر 
ملحق 9). مت �عتبا �الستجابة فعالة 

عندما تقو� بتعزيز خدما" �لنظا� 
�لبيئى �ملستهدفة � عندما تساهم 
فاهية �إلنسا� بد�� *ضر� ملموسة 

على �خلدما" �ألخرA �* Bثا ضا� على 
 مجموعا" بشرية *خرB. � مت �عتبا

�الستجابة ��عد� �FG لم يكن لها سجال" 
ممتد� تسمح بتقييمها بينما يبد� جناحها 
مرجحاO *� هناN طرL معر�فة من تعديل 

�الستجابة جلعلها فعالة.
�لز!�عة

� �TGلة �إلعانا" �ملالية �لتى لها نتائج 
.��قتصا5ية � �جتماعية � بيئية ضا

� �لقيا� باالستثما فى نشر علم 
� تقنية �لز�عة �لتى ميكنها �لدعم 

باستد�مة للزيا5� �لضر�ية فى �إلمد�5 
بالغذ�Y � بد�� مقايضا" ضا� من 

�الستخد�� �لز�ئد للميا\ � �ملغذيا" � 
�ملبيد�".

� �ستخد�� سياسا" �الستجابة 
�لتى تتعر_ على �5 �ملر*� فى �إلنتا^ � 
 Bلتى صممت لتقو� � Yستخد�� �لغذ��
�ملر*� � تضمن �لقد� على �لوصوG aلى 

� �لسيطر� على �ملو�5 �لالTمة لألمن 
�لغذ�ئى.

� تطبيق خليط من �آلليا" 
�لتنظيمية � �لتى تقو� على �حلو�فز � 
Aليا" �لسوF � Lلك خلفض �الستخد�� 

�لز�ئد للمغذيا".
�ملائيةمصايد �ألسما$ � �لز!�عا	 
� خفض قد� �لصيد �لبحرية.

� �حلز� فى تنظيم �ملصايد �لبحرية 
من جهتى Gقامة � تطبيق �حلصص � 

�تخاF �خلطو�" للتعامل مع �لصيد غير 
�ملثبت � غير �خلاضع للتنظيم. � قد 

 aتكو� �حلصص �لفر5ية �لقابلة لالنتقا
مناسبة فى بعض �حلاال" � بخاصة 
.�5ملصايد �لنوk �لو�حد فى �مليا\ �لبا

� Gقامة �ألنظمة �لتنظيمية �ملناسبة 
.Oية بيئياFعا" �ملائية �ملؤ�خلفض Aثا للز

� Gقامة مساحا" بحرية محمية من 
ضمنها مناطق مرنة مينع �ألخذ منها.

�مليا+
� صر_ نقو5 ملنافع �لنظم �لبيئية 

.�ملمنوحة مبستجمعا" �ألمطا
 5� حتسني منح �حلقوL فى مو�

�مليا\ �لعذبة جلعل �حلو�فز تساير �حلاجة 

للمحافظة.
� Tيا5� �لشفافية فى �ملعلوما" 
�ملتعلقة بإ�5� �مليا\ � حتسني متثيل 

*صحا9 �لشأ� �ملهمشني.
� تطوير *سو�L للميا\.

� Tيا5� �لتركيز على �ستخد�� �لبيئة 
�لطبيعية � �لوسائل �ألخرB بد�� �لسد�5 

*� �حلو�جز للسيطر� على �لفيضا�.
� �الستثما فى �لعلم � �لتقنية 

لزيا5� كفاY� �ستخد�� �مليا\.
�لغابا	

�5� �لغابا" �ملتفق علي G ^5ماG �
�ستد�متها فى �ملؤسسا" �القتصا5ية � 

قو�عد �لتجا� � بر�مج �لبيئة �لكوكبية � 
�تخاF �لقر� �ألمنى �لكوكبى.

� تقوية �vتمعا" �حمللية فى 5عم 
�ملبا5�" لالستخد�� �ملستد�� ملنتجا" 

�لغابا": � هذ\ �ملبا5�" *كثر *همية 
فى مجموعها من جهو5 �حلكوما" *� 
�لعمليا" �لد�لية، � لكنها حتتا^ Gلى 

�لدعم منها حتى تنتشر.
� Gعا5� بناY �لتحكم فى �لغابا" � 
تطوير بر�مج �لغابا" �لقومية �ملركز� 
�ستر�تيجياO �لتى تر*سها �لد�a � �لتى 

تفا�x عليها *صحا9 �لشأ�.
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�كسيد �لكربو� من خال� �ملشايع من يناير �لى مايو 
٢٠٠٤ ، �+ ما يقر( من مجمل عا% ٢٠٠٣. كانت قيمة 

جتا8 �لكربو� ٣٠٠$ مليو� 5/ال تقريبا1 فى ٢٠٠٣. / 
�شتر@ ما يقر( من بع هذ= �لتجا8 فى �الستثما فى 

خدماI �لنظم �لبيئية (طاقة �مليا= / �لكتلة �حلية). / 
 / يقد �� هذ� �لسوL سوK يكبر �لى ١٠$ بليو� 5/ال
 / Iللمغذيا L٤٤$ بليو� فى ٢٠١٠. / ميكن خلق سو

Xلك سيكو� من �لطرL �ملنخفضة �لتكاليف خلفض 
�لتحميل �لز�ئد من �ملغذياI فى �لوالياI �ملتحد8.

� �لسد�5 مقبل خدماI �لنظم �لبيئية. على سبيل 
�ملثا� �قامت كوستا يكا فى ١٩٩٦ نظاما1 قوميا1 

للسد�5 مقابل �حملافظة حلث مال@ �أل�ضى على توفير 
خدماI �لنظا% �لبيئى. / فى هذ� �لبرنامج توسطت 

كوستا يكا فى �لتعاقد بني �ملشترين �لد/ليني / �حملليني 
/ �لبائعني �حملليني للكربو� �gتز�، / �لتنوf �ألحيائى، 

خدماI �ملناطق �حلد/5ية / مناطق �ملناظر �جلمالية. / 
 fفى �لتنو �jملبتكر8 لتمويل �حملافظة " �لتو�� Iمن �آلليا

�ألحيائى" �لذ+ يقو% فيه �ملطوين بالسد�5 مقابل 
�نشطة �حملافظة كتعويض لألضر� �لتى ال مفر منها 

�لتى يسببها �ملشر/f للتنوf �ألحيائى.
� pلياI لتمكني �ختيا�I �ملستهلك �� تعبر عن 

نفسها فى �ألسو�L. مثل، خطط �لتصديق �لقائمة 
ملصايد �ألسما@ �ملستد�مة / �نشطة �لغاباI �لتى متنح 

�لفرصة لإلنسا� �� يقو% بها مناu �الستد�مة من خال� 
�خليا�I �الستهالكية.


الستجابة 
الجتماعية � 
لسلوكية 
 ميكن لالستجابة �الجتماعية / �لسلوكية / من ضمنها 

�لسياسة �لسكانية / �لتعليم �لعا% / �فعا� �zتمع 
 I�X لشبا( �� تكو�� / uلنسا� / Iتمعاz� ملدنى / تقوية�

نفع فى �الستجابة ملشكلة تدهو �لنظا% �لبيئى. [٨] / 
عامة هذ= هى �لتدخالI �لتى يبا5 بها �صحا( �لشأ� / 

يقومو� بتنفيذها من خال� مماستهم حلقوقهم �إلجر�ئية 
/ �لدميقر�طية / Xلك كجهو5 فى حتسني �لنظم �لبيئية / 

فاهية �إلنسا�.
/ من �لتدخالI �لو�عد8:

� /سائل خلفض مجموf �الستهال@ غير �ملستد�% 
خلدماI �لنظم �لبيئية. �� �ختيا ما يستهلكه �ألفر�5 / 

كميته تتأثر بوضع �عتبا �لثمن / عو�مل سلوكية �X عالقة 
 Iلقيم. / ميكن �� تخفض �لتغير�� / Iبالثقافة / �ألخالقيا

فى �لسلو@ من �لطلب على خدماI �لنظم �لبيئية 
�ملستهلكة / ميكن للحكوماI �� تشجع Xلك باألفعا� (مثل 

�لتعليم / بر�مج �لوعى �لعا% �/ تر/يج إل�58 جهة �لطلب) 
/ �لصناعة (�اللتز�ماI باستخد�% مو�5 خا% من مصا5 مت 

توثيقها �نها مستد�مة، مثل، حتسني بطاقاI بياناI �ملنتج) 
/ �zتمع �ملدنى (من خال� فع �لوعى �لعا%). / فى بعض 

�ألحيا�، قد تكو� �جلهو5 �ملبذ/لة خلفض مجموf �الستهال@ 
متضمنة �جر�I�u تزيد من �لقد8 على �لوصو� �لى 

 Iمجموعا Kتها من طر�X لنظا% �لبيئى� Iستهال@ خدما�/
.uمعينة مثل �لفقر�

� �التصاالI / �لتعليم. حتسني �التصاالI / �لتعليم 
ضر/+ لتحقيق �هد�K �ملؤمتر�I �لبيئية / خطة جوهانسبر� 

�لتنفيذ+ / كذلك �إل�58 �ملستد�مة للمو�5 �لطبيعية على 
نطاL �عم. / ميكن �� يستفيد كال1 من �جلمهو / صانعى 

�لقر� من �لتعليم �خلا� بالنظم �لبيئية / فاهية �إلنسا�، 
/ عموما1 يقد% �لتعليم فو�ئد �جتماعية هائلة �لتى بد/ها 

ميكنها تقدمي �لعو� فى معاجلة موجهاI تدهو �لنظم 
�لبيئية. / مع �العتر�K بأهمية �التصاالI / �لتعليم يشكل 

توفير �ملو�5 �لبشرية / �ملا5ية للقيا% بعمل فعا� مشكلة 
مستمر8.

� تقوية �zموعاI �ملعتمد8 على خدماI �لنظا% �لبيئى 
�/ �لتى تتأثر بتدهو= / تشمل �لنساu / �ألهالى / �لشبا(. 

على �لرغم من معرفة �لنساu عن �لبيئة / �مكاناتها 
�لكامنة، حتد منظوماI �قتصا5ية / �جتماعية / ثقافية من 

�شتر�كهم فى �تخاX �لقر�. / �لشبا( هم �صحا( �لشأ� 
�لرئيسيني حيث �نهم سوK يتعرضو� لآلثا على �ملد+ 

 Iلتى تتخذ �ليو% �لتى تخص خدما� I��لبعيد من �لقر�
�لنظم �لبيئية. يكو� لسيطر8 �ألهالى على �أل�ضى 

�ملتو�ثة مكاسب بيئية / غم Xلك يعتمد �لتبرير �لرئيسى 
لذلك على حقوL �إلنسا� / �حلقوL �لثقافية.


الستجابة 
لتقنية
مع jيا85 �لطلب على خدماI �لنظا% �لبيئى / jيا85 �لضغو� 

على �لنظم �لبيئية، يبقى من �لضر/+ تطوير / نشر 
�لتقنياI �ملصممة لرفع كفا8u �ستغال� �ملو�5 �� تخفيض 

/قع �ملوجهاI مثل تغير �ملنا� / حتميل �ملغذياI. [٨] كا� 
 I8 �لطلب �ملتز�يد لبعض خدما��لتغير �لتقنى ضر/+ zا

�لنظا% �لبيئى، /حتمل �لتقنية /عو1�5 فى مساعد8 �لنمو 
�ملستقبلى للطلب. / بالفعل هنا@ تقنياI خلفض �لتلو� 

 Iبتكلفة معقولة – / تشمل تقنيا/ Iلناجت عن �ملغذيا�
 8�5� Iفى خطو� Iتغير� / خلفض �إلنبعاثاI من �ملصد
�حملاصيل / طرL �لز�عة �لدقيقة للتحكم فى �ستخد�% 

�ألسمد8 فى �حلقل / Xلك على سبيل �ملثا�، / لكن هنا@ 
 Iجديد8 لكى يتم تطبيق هذ= �آلليا Iحتيا� لسياسا�

على نطاL يكفى إلبطاu ثم �نعكا� �التفاf فى �لتشبع 
غم فع �ستخد�% �ملغذياI فى مناطق مثل ) Iباملغذيا

�فريقيا حتت �لصحر�u حيث �ستخد�% �ألسمد8 �قل مما 
يجب). / على كل حا�، نتجت بالفعل pثا سلبية على �لنظم 

�لبيئية / فاهية �إلنسا� من �لتقنياI �جلديد8، / لذلك يلز% 
�جر�u تقييم 5قيق قبل �5خالها.

�لتدخالI �لو�عد8 تشمل:
� �لترقى بالتقنياI �لتى متكن من jيا85 فى ناجت �حملاصيل 
 I8 متعلقة باستخد�% �مليا= / �ملغذيابد/� �حد�� pثا ضا

 Iعى كو�حد من �ملوجها�/ �ملبيد�I. سيستمر �لتوسع �لز
�لعظمى للفاقد فى �لتنوf �ألحيائى حتى �لقر� �لو�حد / 

�لعشرين. / ستقو% تنمية / تقييم / �نتشا  �لتقنياI �لتى 
ميكنها فع �نتا� �لغذ�u لوحد8 �ملساحة باستد�مة / بد/� 

 I8 �ملتعلقة بزيا85 �ستهال@ �مليا= �/ �ملغذيا�ملقايضاI �لضا
�/ �ملبيد�I بخفض �لضغط من على خدماI �لنظم �لبيئية 

�ألخر+.
 Iلنظم �لبيئية. �صبحت عمليا� Iترميم خدما �

�لترميم خلدماI �لنظم �لبيئية شائعة فى �لعديد من 
�لبال5. فى �حيا� كثير8 ميكن �قامة نظم بيئية I�X خصائص 
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مثل �لتى كانت موجو�� سابقا� قبل �لتحو� � ميكنها �� متد 
ببعض من خدما/ �لنظم �لبيئية �ألصلية. � لكن تكلفة 
�لترميم عا�� ما تكو� عالية للغاية � 5لك مقا3نة بتكلفة 
منع حد�? �لتدهو3 فى �لنظا> �لبيئى. � ال ميكن �سترجا: 

كل �خلدما/، � قد يحتاE ترميم �ملنافع شديد� �لتدهوB 3منا� 
طويال�.

� �لترقى بالتقنيا/ لرفع �لكفا�L فى �ستخد�> �لطاقة 
� خفض Tنبعاثا/ غا�B/ �الحتباQ �حلر�O3.  ميكن حتقيق 

�نخفاضا� ملموسا� فى Tنبعاثا/ غا�B/ �الحتباQ �حلر�O3 نظر�� 
للمجموعة �لو�سعة من تقنيا/ قطاعا/ �إلمد�� بالطاقة 

� �حلاجة للطاقة � �لتصرZ فى �Yلفا/. � لتخفيض 
�إلنبعاثا/ �ملنتظر� سيلز> �جو� حقيبة �عما� حتوO تقنيا/ 

TنتاE �لطاقة يبد� مجالها من تبديل �لوقو� (فحم/Bيت 
Tلى غا (B� Bيا�� كفا�L محطا/ TنتاE �لطاقة Tلى �إلكثا3 
من �ستخد�> تقنيا/ �لطاقة �ملتجد�� مصحو` بزيا�� 

�لكفا�L فى �ستخد�> �لطاقة فى �سائل �النتقا� � �ملبانى 
� قطاعا/ �إلنتاE. � سيشمل تطوير � Tعما� �ملؤسسا/ 

�لد�عمة � �لسياسا/ لتخطى حو�جز �نتشا3 هذe �لتقنيا/ 
Tلى �لسو ،g� Bيا�� متويل �ألبحا? � �لتنمية من �لقطا: 

�لعا> � �خلاh، � نقل �لتقنية بكفائة.
	ستجابة 	ملعرفة

يحد نقص �ملعرفة � �ملعلوما/ فى �لنو�حى �Yتلفة 
للنظم �لبيئية من �إل���3 �لفعالة للنظم �لبيئية، � كذلك 

بالفشل فى �ستخد�> �ملعلوما/ �ملوجو�� بالقد3 �لكافى 
فى قر��3/ �لدعم � �إل���3. [٨،٩]  فعلى سبيل �ملثا�، توجد 

معرفة محد��� فى �غلب �ملناطق عن حالة � قيمة معظم 
خدما/ �لنظم �لبيئية، � نا���3 ما يتم متابعة �نحسا3ها 

فى �حملاسبا/ �القتصا�ية �لقومية. �ما �لبيانا/ �ألساسية 
�لكوكبية عن مدO � �جتاe �ستخد�> �ألنو�: �Yتلفة من 

�لنظم �لبيئية � �أل�3ضى فهى شحيحة لد3جة تثير 
�لدهشة. �ما �لنماE5 �ملستخدمة الستعر�q منظو3 

�لظر�Z �لبيئية � �القتصا�ية �ملستقبلية لها قد�3 محد��� 
فى �TماE "تقا3ير �حلالة" �لبيئية، � 5لك يشمل �لتغير�/ غير 
�خلطية فى �لنظم �لبيئية، � تقا3ير �لسلوكيا/ مثل �لتعلم 

�لذO يحد? من خال� �إل���3 �ملتكيفة للنظم �لبيئية.
� فى نفس �لوقت، ال يستخد> صنا: �لقر�3 كل �ملعلوما/ 

�ملتاحة. � يرجع 5لك للفشل فى �ملؤسسا/ �لذO يحو� ��� 
�صو� �ملعلوما/ �لعلمية �ملوجو�� �5/ �لصلة بالسياسة 
Tلى صانعى �لقر�3 � �يضا� بسبب �لفشل فى �TماE �نو�: 

�ملعرفة �ألخرO � �ملعلوما/ (مثل �ملعرفة �لتقليدية � معرفة 
�ملما3سة) �لتى لها قيمة ملموسة فى �3��T �لنظم �لبيئية.

�لتدخال/ �لو�عد� تشمل:
� Tشر�v �لقيم غير �ملعتمد� على �لسوg للنظم �لبيئية 

 �3��T /�3قر��3/ �الستثما3. تتأثر �غلبية قر� ��3 �ملو��3 ��T فى
 xأل3با� �الستثما3 بإمعا� �لنظر فى �لتكاليف � �ملو��3 �

�لنقدية الختيا�3/ �لسياسة �لبديلة. ميكن حتسني �لقر��3/ 
باإلحاطة �لكاملة بالعلم بخصوh �لقيمة �القتصا�ية 
لبد�ئل خيا�3/ �إل�� �3� �Tخا� �آلليا/ �ملد3�سة �لتى حتمل 

معها �العتبا�3/ غير �القتصا�ية.
� �ستخد�> كل �شكا� �ملعرفة � �ملعلوما/ �5/ �لصلة 
فى �لتقييم � �تخا5 �لقر�3 منت ضمنها �ملعرفة �لتقليدية 
� معرفة �ملما3سني. تستلز> �إل���3 �لفعالة للنظم �لبيئية 
�ملعرفة "�ملعتمد� على �ملكا�" – �O �ملعلوما/ عن �لصفا/ 

�خلاصة عن تا3يخ �لنظا> �لبيئى. � ميكن �� تكو� �ملعرفة 
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�لتقليدية � معرفة �ملما
سني لد مدير �ملو�
	 �حملليني ��� 
قيمة ملموسة فى )	�
' �ملو�
	، � لكنها نا	
�! ما تدخل فى 

عمليا� �تخا� �لقر�
 � فعليا! يتم صر. �لنظر عنها � بطريقة 
غير مناسبة.

� تعزيز � �ستد�مة قد
�� �إلنسا7 � �ملؤسسا� لتقييم 
ما يترتب من تغير فى �لنظم �لبيئية � 
فاهية �إلنسا7 � 

�لعمل بهذ� �لتقييم. حتتا@ )	�
' �لز
�عة � �لغابا� � �ملصايد 
)لى مزيد من �لقد
' �لتقنية. � بحالتها �حملد�	' كما فى 

�لعديد من �لد�H تفوF قد
' هذE �لقطاعا� �لقد
' على 
.�إل	�
' �لفعالة خلدما� �لنظاJ �لبيئى �ألخر

� ميكن �ستخد�J تشكيلة من �لهياكل � �لطرF التخا� 
قر�
�� Rفضل فى مو�جهة �لشكوO فى �لبيانا� � �لتنبؤ � 
�لسياF � �ملقياS. � ميكن 7R تكو7 �إل	�
' �لفاعلة �ملتكيفة 


' �لنظاJ �لبيئى. �	( ��
R	�' قيمة خلفض �لشك فى قر�
 [٨] تتضمن طرF 	عم �تخا� �لقر�
 �لشائعة حتليال! للجد�
(تكلفة-
بح) � تقييما! للمجا^فة، � حتليال\! متعد	 �ملعايير، � 

مبدR �الحتياe، � حتليل نقاe �لضعف. � متنح �لسينا
يوها� 
�لوسيلة للتعامل مع نو�حى �لشك �لعديد'، � لكن فهمنا 

 سينا
يو R للنظم �لبيئية � �ستجابة �إلنسا7 يغطى 	حملد��
فى شكوO خاصة به. �إل	�
' �لفاعلة �ملتكيفة قد تكو7 

R	�' قيمة � خاصة مع مستويا� �لشك �لعالية �لتى حتيط 
بالنظم �الجتماعية �لبيئية. � هذ� يتضمن تصميم �لبر�مج 
�إل	�
ية لتجربة �لفرضيا� عن كيفية عمل � تفاعل مكونا� 
 mسرR Jال� عن �لنظاnلبيئى، � بذلك خفض �لتسا� Jلنظا�

. طريقة RخرR من
تتوفر معلوما� كافية عن موجها� �لتغير فى �لنظم 

�لبيئية � تو�بع �لتغير�� فى �لنظم �لبيئية لرفاهية �إلنسا7، 
� مز�يا بد�ئل �الستجابا� �ملتنوعة لتعزيز �تخا� �لقر�
 فى 

	عم �لتنمية �ملستد�مة على جميع �ملستويا�. 
 � oفى هذ� �لتقييم مت �لتعر. على ما حتتاجه �ألبحا �

�لثغر�� فى �ملعلوما� � �ألفعاH ملعاجلة هذE �الحتياجا� 
 '
ميكنها 7R تنتج فو�ئد ملموسة فى صو
' معلوما� مطو
للسياسة � �لتنفيذ. [٩]  لم يكن باستطاعة هذ� �لتقييم 
باإلجابة �لكاملة على عد	 من �ألسئلة �ملطر�حة بو�سطة 

مستخدميه نظر�! لوجو	 فجو�� فى �لبيانا� � �ملعرفة. 
نتجت بعض هذE �لفجو�� من ضعف Rنظمة �ملر�قبة 

�ملتعلقة بخدما� �لنظم �لبيئية � صالتها برفاهية �إلنسا7. 
� فى حاال� Rخر Rظهر �لتقييم �الحتيا@ �مللح ملزيد من 
�لبحث، مثل �حلاجة لتحسني فهم �لتغير�� غير �خلطية 

 '
فى �لنظم �لبيئية � �لقيمة �القتصا	ية الختيا
�� �إل	�
�لبديلة. )7 �الستثما
 فى �ملر�قبة �حملسنة � �ألبحاo باإلضافة 

 � Hلى تقييما� )ضافية خلدما� �لنظم �لبيئية فى �لد�(
 تقييم مستقبلى عل R تلفة سو. يزيد من نفعx� ملناطق�
�لنطاF �لكوكبى لتبعا� تغير �لنظاJ �لبيئى لصالح 
فاهية 

�إلنسا7.
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	ألسئلة 	ملحو�ية �
تقييم 	لنظا� 	لبيئى لأللفية 

 ٢٦ ١. كيف تغير� 
لنظم 
لبيئية؟ 
٣٩ 
ستخد
ماتها؟  �٢. كيف تغير� خدما� 
لنظم 
لبيئية 

٣. كيف &ثر� 
لتغيير
� فى 
لنظم 
لبيئية على
٤٩ 
لتخفيف من 
لفقر؟  � 1فاهية 
إلنسا+ 

٤. ما هى 
لعو
مل 
ألكثر حسما3 
لتى تسبب 
٦٤ 
لنظم 
لبيئية؟  �
تغير

٥. كيف ميكن للنظم 
لبيئية � خدماتها &+ تتغير
٧١ 
لسينا1يوها� 
@تلفة 
ملقبولة؟  Bملستقبل من خال
 فى 


لبيئى من &جل 1فاهية  Eلنظا
٦. ما ميكن &+ نتعلمه عن نتائج تغيير 
٨٤ 
إلنسا+ على 
ملستويا� حتت 
لكوكبية؟ 

٧. ما هو 
ملعر�R عن مقاييس 
لزمن، 
لقصو1 
لذ
تى، � مخاطر 
٨٨ 
لتغيير
� غير 
خلطية فى 
لنظم 
لبيئية؟ 


لنظم  V1
Wإل VWملوجو
 �
٨. ما هى 
خليا1
٩٢ 
لبيئية بطريقة مYستXد
مة؟ 

ملتعلقة  �
1

لثقة 
لتى تعرقل 
تخا] 
لقر Eمل عد
٩. ما هى &هم عو
١٠١ 
لبيئية؟  بالنظم 
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١. كيف تغير� 
لنظم 
لبيئية؟
بنية 
لنظا� 
لبيئى

لقد تغير� بنية �ألنظمة �لبيئية فى �لعالم فى �لنصف 
�لثانى من �لقر* �لعشرين بسرعة فاقت $# فتر! من تا�يخ 

�لبشرية �ملسجل، 1 بالفعل حتولت كافة �لنظم �لبيئية 
للكر! �أل�ضية حتوال9 ملموسا9 من جر�7 فعل �إلنسا*. 1 

$كبر هذC �لتحوال� فى بنية �لنظم �لبيئية على �إلطال? 
هو حتويل ما يقرP من �بع (٢٤٪) سطح �أل�F Gلى نظم 

مستز�عة (فصل٢٦٫١٫٢). (�نظر �طا� ١٫١) 1 مت حتويل 
��عية فى �لثالثني سنة بعد ١٩٥٠ $كثر [ G���أل��ضى Fلى $

من �ملائة 1 �خلمسني سنة فى �لفتر! بني ١٧٠٠ 1 ١٨٥٠ 
(فصل٢٦).

�بعة $ضعا` $ Cعا� �ملياaلقد تضاعفت سعة مستو
 �بني ١٩٦٠ 1 ٢٠٠٠ (فصل٧٫٢٫٤)؛ 1 نتيجة لذلك تقد

كمية �ملياf� Cزنة خلف �لسدa1 �لكبير! من ثالثة Fلى 

ستة $ضعا` �لكمية فى مجا�# �ألنها� �لطبيعية (1 
iلك باستثنا7 �لبحير�� �لطبيعية) (فصل٧٫٣٫٢). (�نظر 

�لشكل ١٫١) 1 فى �لدj1 �لتى عندها بيانا� كافية 1 
لسنو�� عديد! (�لتى حتو# $كثر من نصف مساحا� 

�ملاجنر1ڤ �لقائمة)، فقد ٣٥٪ من �ملاجنر1ڤ فى �لعقدين 
�آلخرين (فصل١٩٫٢٫١). فقد حو�لى ٢٠٪ من �لشعب 

 aفى بضع عقو ���ملرجانية عامليا9 باإلضافة Fلى ٢٠٪ تدهو
 ١٫١ j1١٫١ 1 جد �$�1خر �لقر* �لعشرين )فصلF .(١٩٫٢٫١طا
يلخصا* �خلصائص �لهامة 1 �جتاهاتها فى �لنظم �لبيئية 

�fتلفة.
على �لرغم من حدs1 �لتغير�� �لسريعة فى �لنظم 

 j1لنامية، فقد عاصر� �لد� j1لبيئية �آل* قائم فى �لد�
�لصناعية معدال� تغير�� مقا�نة. تضخمت مساحا� 

�حملاصيل �ملز�1عة فى 1$�1با بعد عاv ١٧٠٠ 1 فى $مريكا 

(C٧ Fig ٧٫٨) لضخمة ١٩٩٠-٢٠٠٠
مجموعة 
لزمن الستهال, 
لقا*
� ' خز
نا� 
مليه  شكل ١٫١. 
 �D�Tموعة ماخوB� عن مجموعة من �خلز�نا& �لكبير� ( > من ٠٫٥ كيلومتر مكعب تخزين للو�حد) تشكل حو�لي ٦٥٪ من �جمالي مخز�� �ملا, �لذ* توفر& عنه معلوما& عامليا � ميكن �لرجو

�ليه جيوجر�فيا لشبكا& �نها � �لصرa. �لفتر� ١٩٦٠-٢٠٠٠ تظهر حترY سريع نحو ثبا& �لتدفق � �سقر�S �لذF �بطأ مؤخر� في بعض مناطق �لعالم نتيجة منو �لهتما� �القتصاFG � �جلتماعي 
بالبيئة � �ملشايع �ملائية �لكبرb � تأثيرها عليها.

٠٠٠ ١٠ 

٠ ٠٠ ١٦ 

٠ ٠٠ ١٤ 

٠ ٠٠ ١٢ 

٠ ٠٠ ٤ 

٠ ٠٠ ٦ 

٠ ٠٠ ٨ 

٠ 

٠ ٠٠ ٢ 


جمالي 
لسحب 
كيلومتر مكعب في 
لسنة 


لتشغيل 
ملسجل 

٠ ٠٠ ٣ 

٠ ٠٠ ٥ 

٠ ٠٠ ٤ 

٠ ٥٠ ٣ 

٠ ٠٠ ١ 

٠ ٠٠ ٢ 

٠ ٥٠ ٢ 

٠ 

٠ ٥٠ 

٠ ٥٠ ١ 

٠ ٥٠ ٤ 

لاللفية �لبيئي �لتقييم : �ملصد


جمالي 
لسعة 
كيلومتر مكعب في 
لسنة 

 E
سعة 
خلز

(٣٢ صفحة  (يستكمل 
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 �نقد� نتائج تقييما� ١٠ فئا� من �ملسطحا
�ألضية � �لبحرية، �لتى نطلق عليها “�لنظم”: 
غابا�، مستزعة، 6�ضى جافة، ساحلية، بحرية، 
حضرية، قطبية، ميا> محصو�، جز، � جبلية. 
� حتتوB كل فئة على عد? من �لنظم �لبيئية. 

� عل كل حاF تشترD �لنظم �لبيئية فى 
مجموعة من �لعو�مل �ألحيائية � �ملناخية � 

�الجتماعية Mلى متيل �6 تتشابه فى نطاJ �لفئة 
� تختلف بني �لفئة � �ألخرB. � ال تستثنى 

�لفئا� بعضها �لبعض مكانياS فى تقاير تقييم 
�أللفية؛ فنطاقاتها تتد�خل كثير�S. مثاF، �ملناطق 
�النتقالية بني �لغابا� � �أل�ضى �ملز�عة تضم 

لكل من فئا� تقاير �لغابا� � �أل�ضى �ملز�عة. 
� قد �ختيا هذ> �لفئا� للتقاير ألنها متثل 

� �حلكومية �Zتلفة �مناطق �ملسؤ�ليا� للو\�
(مثل �لز�عة، �مليا>، �لغابا�، � هكذ�) � ألنها 

�لفئا� �ملستخدمة فى Mتفاقية �لتنو` �ألحيائى.
�ألنظمة �لبحرية � �لساحلية � 6نظمة �جلز

� �ألنظمة �لبحرية هى محيطا� �لعالم. 
 �� ألغر�e �ضع �خلر�ئط، تبني �خلريطة مساحا

�حمليطا� بدS�h من عمق ٥٠ متر�S. �صل صيد 
�ملصايد عاملياS �لذ�� فى ��6خر ١٩٨٠ � هى 

فى �نخفاe �آل� غم مجهو? �لصيد �ملتز�يد 
(فصل١٨.).

� �ملناطق �لساحلية تعنى منطقة تقابل 
�حمليط باليابسة، � ميتد جهة �لبحر حلو�لى 

منتصف �لرصيف �لقاM � Bلى ?�خل �ليابسة 
 Sليشمل �ملناطق �ملتأثر� بقربها من �حمليط تأثر�

كبير�S. � تظهر �خلريطة �ملساحة �لتى بني ٥٠ 
 Sحتت سطح �لبحر �ملتوسط �  ٥٠ متر� Sمتر�
6على مستوB �ملد �لعالى �6 �لتى متتد لد�خل 
�ليابسة ملسافة ١٠٠ كيلومتر�S من �لشاطئ. 
� تتضمن �ألنظمة �لساحلية على �لشعب 

 ��ملرجانية، �ملناطق �لتى بني مناطق �ملد، مصبا
 ��ألنها، �لز�عا� �ملائية �لساحلية، � مجتمعا

6عشاt �لبحر. يقع ما يقرt من نصف مد� 
�لعالم �لكبرB (�لتى بها �ألكثر من ٥٠٠,٠٠٠ 
نسمة) فى نطاJ ٥٠ كيلومتر�S من �لساحل، 

 Sتبلغ كثافة سكا� �لسو�حل ٢٫٦ ضعفا �
من كثافة �لسكا� ?�خل �ليابسة. � بجميع 

�ملقاييس �ملستخدمة �لشائعة، يبلغ متوسط 
فاهية �إلنسا� لسكا� �لسو�حل 6على 

بقد كبير من �}تمعا� فى عمق �ليابسة 
(فصل١٩٫٣٫١).

� �M �جلز هى �أل�ضى (�لقاية � �حمليطية) 
�ملعز�لة بامليا> �حمليطة � ترتفع نسبة �لسو�حل 

مقانة باأل�ضى �لد�خلية. � ألغر�e �ضع 
�خلر�ئط يستخد� تقييم �أللفية بيانا� حد�? 

�لد�F �لعاملية  ESRI / Arc  �لتى حتتوB على 
ما يقرt من ١٢٠٠٠ جزير�. 6ما �جلز �ألقل من 

١٫٥ هكتا�S فى �ملساحة ال توضع على �خلريطة � 
�. � جرينالند هى 6كبر جزير� �hال تضا� لإلحصا

فى �لد�سة. � تشمل �خلريطة �جلز �لو�قعة 
على بعد ٢ كيلومتر�S من �ليابسة (مثل لوجن 

� �لتى �hملتحد�) لكن �إلحصا� ��يالند فى �لواليا
يوفرها هذ� �لتقرير تستثنى هذ> �جلز. تغطى 

?�F �جلز، مع مناطقها �لتجاية �ملقصو� عليها، 
٤٠٪ من محيطا� �لعالم (فصل٢٣). متتا\ نظم 
 ��جلز بحساسيتها لالضطر�با� فمعظم حاال
�النقر�e �ملسجلة حدثت فى نظم �جلز، � هذ� 
�لنمط يتغير ففى �لعشرين عاماS �ملاضية كانت 

 � مثلها فى �جلز�حاال� �النقر�e فى �لقا
(فصل٤).

نظم �حلضر � �أل�ضى �جلافة � �لقطبية
نظم �حلضر هى بيئا� مبنية ��� كثافة بشرية 

مرتفعة. � لغرe تخطيط �خلر�ئط، يستخد� 
تقييم �أللفية �ملستوطنا� �لبشرية �ملعر�فة 

بتعد�? سكانى ٥٠٠٠ �6 6كثر، ��� حد�? فاصلة 
ميكن صدها باألنو� �لليلية �ملستمر� �6 

باستنتا� مدB مساحتها فى �حلاال� �لتى ال 
يتوفر فيها هذ� �لرصد. � لقد تز�يد عد? سكا� 

�حلضر �لعاملى  من ما يقرt  ٢٠٠ مليو� فى عا� 
١٩٠٠ Mلى ٢٫٩ مليا فى عا� ٢٠٠٠، � \�? عد? 

�ملد� ��� �لتعد�? �لسكانى �ألكبر من ١ مليو� 
نسمة من ١٧ فى عا� ١٩٠٠ Mلى ٣٨٨ فى عا� 

٢٠٠٠ (فصل٢٧).
نظم �أل�ضى �جلافة عبا� عن �أل�ضى �لتى 

يكو� Mنتا� �لنبا� بها محد�?�S بتو�فر �مليا>، � 
�لتى يكو� �الستغالF �لبشرB �لسائد فيها هو 
�لثدييا� �كلة �لعشب �لكبير� � يتضمن �لك 
�لرعى � تهيئة �ألe للز�عة. � تبني �خلريطة 

�أل�ضى �جلافة كما مت تعريفها بو�سطة Mتفاقية 
�ألمم �ملتحد� }ابهه �لتصحر، B6 �أل�ضى �لتى 

 �يقل معدF سقو� �ألمطا فيها عن ثلثى قد
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�لتبخر � �التشا& -  من �ملناطق �جلافة �لد�� 
طبة (تتر��& �لنسبة ٠٫٥٠-٠٫٦٥) مر��. بنصف 

�جلافة، �جلافة، � فائقة �جلفا8 (�لنسبة 7قل 
من ٠٫٠٥)، �لكن باستثنا? �ملناطق �لقطبية. � 
تشمل �أل�ضى �جلافة �أل�ضى �ملهيأ�، �أل�ضى 

�لدغلة، 7�ضي �جلنيباI، �أل�ضى �لعشبية، 
 L�لساڤانا، �أل�ضى نصف �لصحر��ية، � �لصحا

�حلقيقية.  تغطى نظم �أل�ضى �جلافة حو�لى 
٤١٪ من مساحة �ليابسة � يسكنها 7كثر من 
٢ مليا نسمة (حو�لى ثلث Wجمالى �لسكا�) 

(فصل٢٢). تغطى �أل�ضى �ملز�عة ما يقر] من 
٢٥٪ من �أل�ضى �جلافة (فصل٢٢، جد�^ ٢٢٫٢)، 

� تدعم مر�عى �أل�ضى �جلافة ٥٠٪ من ثر�� 
�لعالم �حليو�نية (فصل٢٢). �W �حلالة �الجتماعية 

� �القتصا_ية �لقائمة لسكا� نظم �أل�ضى 
�جلافة �لتى يقع ٩٠٪ منها فى �لد�^ �لنامية 
7سو7 من �ملناطق �ألخرL. � يتوقع �7 يتقلص 
تو�فر �ملياg �لعذبة من �ملتوسط �حلالى ١٣٠٠ 

متر�. مكعبا. للفر_ فى عا� ٢٠٠٠، � هو بالفعل 
 �hميثل �حلد �لال L7قل من ٢٠٠٠ متر�. مكعبا. �لذ
فاهية �إلنسا� � �لتنمية  Lلتحقيق 7قل مستو
�ملستد�مة (فصل٢٢). � يتم تدهوما يقر] من 
١٠-٢٠٪ من �أل�ضى �جلافة عامليا. (_جة تأكد 

متوسطة) (فصل٢٢).
�ملناطق �لقطبية هى �لنظم �لو�قعة عند 

خطوm �لعرl �ملرتفعة � �ملتجمد� معظم 
�قت �لسنة، � تشمل �ألغطية �جلليدية، � 
�ملناطق �ملرتكز� على �ألl _�ئمة �لتجمد، 

�لتند�، �لصحاL �لقطبية، � �ملناطق �لساحلية 
�لقطبية. � �لنظم �لقطبية ال تشمل �لنظم 
 mلتى تقع على خطو� Iعلى �ملرتفعا �_�لبا
 ��لعرl �ملنخفضة. �W متوسط _جاI �حلر�

للنظم �لقطبية 7_فأ �آل� من L7 �قت من 
٤٠٠ سنة مضت، مما يتسبب فى �qبا� �جلليد 
على نطاt ��سع فى �أل�ضى _�ئمة �لتجمد � 

 Iلبحر (فصل٢٥). تقو� تغير�� uنقصا� فى ثلو
�ملعلوماI �لر�جعة من �ملناطق �لقطبية ببيا� 

 ،�تضخم حالة hيا_� �لد8? بسبب �لغاI�h �لنا_
� �نخفاl قد� �ملناطق �لقطبية على �لعمل 

كنظا� �لتبريد للكر� �ألضية (فصل٢٥). � 
متثل �لتند� 7كبر �أل�ضى �لرطبة فى �لعالم 

(فصل٢٥٫١).
Iنظم �لغابا

نظم �لغاباI هى �أل�ضى �لتى تسو_ها 
�ألشجا؛ � هى تستخد� لألخشا] فى كثير 
من �ألحيا�، � �لوقو_، � منتجاI �لغاباI غير 

�خلشبية. � تظهر �خلريطة �ملساحاI �لتى لها 
غطا? ٤٠٪ على �ألقل من �لنباتاI �خلشبية 
�ألطو^ من ٥ 7متا. � تتضمن �لغاباI على 

�لغاباI � �ملز�| �لتى يتم تقطيعها مؤقتا. � 

يستثنى منها �لبساتني � �لغاباI �لز�عية 
�لتى متثل �حملاصيل �لغذ�ئية �جلز? �لرئيسى من 
Wنتاجها.  � على  مدL �لقر�� �لثالثة �ملاضية 
 Lعلى �ملستو Iتقلصت مساحة نظم �لغابا

�لكوكبى Wلى �لنصف. � �ختفت �لغاباI فعليا. 
من ٢٥ _�لة، � فقدI ٢٩ 7خرL 7كثر من ٩٠٪ 

من غطا? �لغاباI �خلا� بها (فصل٢١). � 
ترتبط نظم �لغاباI بتنظيم ٥٧٪ Wجمالى جريا� 
 Iنسا� على نظم �لغاباW �ملياg. يعتمد ٤٫٦ مليا
كمو_ مياg �عتما_� كليا. �7 جزئيا. (فصل٧ جد�^ 
 I_�_h� ،لى عا� ٢٠٠٠W ٧٫٢). بد�ية من عا� ١٩٩٠
مساحة �لغاباI �ملعتدلة على �لنطاt �لكوكبى 

بحو�لى ٣ مليو� هكتا فى �لسنة �لو�حد�، 
حينما h7يلت �لغاباI فى �ملناطق �الستو�ئية 

 .�مبعد^ �h_ متوسطه عن ١٢ مليو� هكتا
فى �لسنة �لو�حد� � qلك على مدL �لعقدين 

�ملاضيني (فصل).
نظم �أل�ضى �لز�عيــة

تتمثل نظم �أل�ضى �لز�عية بسيا_� �ألنو�| 
 uملستأنسة � هى تستخد� � تتغير بإنتا�
�حملاصيل � �لز�عة �حلر�جية � تربية �ألحيا? 

 Iعة �ملائية). تبني �خلريطة �ملساحا��ملائية (�لز
�لتى يز| فيها ما ال يقل عن ٣٠٪ من مساحة 

�ملنظر �لطبيعى فى L7 سنة معينة. تغطى 
�لنظم �ملز�عة ما ٢٤٪ من مساحة �ليابسة 
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ضي �عر� � مرتفعا� �
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جسا� مائية !
خلية !
ئمة  

تقريبا( � )لك يشمل $�ضى �حملاصيل � 
 � �لز�عة �ملتنقلة � �إلنتا- �حليو�نى �حملصو
تربية �ألحيا5 �ملائية فى �مليا3 �لعذبة. � فى 
�لعقدين �آلخرين كانت جنو= شر; 9سيا � 
 Eجز�5 من جنو= 9سيا � منطقة �لبحير�$

 ��Iألما� Jلعظمى فى شر; $فريقيا � حو�
� �لسهوL �لعظمى فى �لوالياE �ملتحد� 
هى مناطق �لتوسع �ألعظم فى �أل�ضى 

�ملز�عة. � حدS �النخفاJ �ألعظم فى $�ضى 
 Eحملاصيل فى �جلنو= �لشرقى من �لواليا�

�ملتحد� � شر; �لصني � $جز�5 من �لبر�Iيل 
� �ألجنتني (فصل٢٦٫١٫١). � مت سد معظم 
�لزياa� فى طلب �لغذ�5 فى �خلمسني عاما( 
�ملاضية بو�سطة تكثيف نظم �حملاصيل � 
�إلنتا- �حليو�نى � تربية �ألحيا5 �ملائية بدال( 

 Lمن �لتوسع فى �ملساحة �ملنتجة. � فى �لد�
�لنامية، ساهم �لتوسع فى �ألJ �ملستزعة 

خالL �لفتر� ١٩٦١ -١٩٩٩ بزياa� ٢٩٪ فقط من 
lنتا- �حملاصيل، فى حني كا� �لتوسع مسئوال( 
عن ثلثى منو �إلنتا- فى $فريقيا حتت �لصحر�5 
(فصل ٢٦٫١٫١). خفض �إلنتا- �لز�ئد ألنظمة 

lنتا- �حملاصيل( �لضغط عن حتويل �لنظم 
�عية، � لكن قا� I J��لبيئية �لطبيعية lلى $

�لتكثيف بزياa� �لضغط على �لنظم �ملائية 
فى �ليابسة، � خفض من �لتنوr �ألحيائى فى 

 Lخاal فى �aياI عية، � �ستلز���ملساحاE �لز
�لطاقة فى صو� �مليكنة � lنتا- �ألسمد� 

�لكيميائية. تقد� �لنظم �ملز�عة ١٦٪ فقط 
من جريا� �ملا5 �لكوكبى، بالرغم من $� قربها 

لإلنسا� تعنى $� ٥ مليا lنسا� يعتمد 
فى كل $� بعض من حصته من �مليا3 على 

�ألنظمة �ملز�عة (فصل٧ جد�L ٧٫٢). � يرتبط 
هذ� �لقر= بتلوS �مليا3 باملغذياE � �لصناعة.
Eفى �ليابسة � �ملرتفعا �نظم �مليا3 �حملصو

�l نظم �مليا3 �حملصو� فى �ليابسة هى �مليا3 
فى �aخل �ليابسة بعيد�( عن نطا; �لساحل � 
�ملناطق )�E خصائص � �ستخد�� يسوaهما 

حد�S غمر �aئم $� موسمى $� متقطع 
 � )�بامليا3. � تشمل ميا�a 3خل �ليابسة $نها
 � Eعاaفيضانية � مستو Lسهو � Eبحير�
طبة � $نظمة ميا3 ماحلة فى �aخل  J�$
�ليابسة. (الحظ $� �لتعريف �ملستخد� فى 
مؤمتر �مسا لأل�ضى �لرطبة يشمل فئتى 

نظامى �مليا3 �حملصو� � �لساحلية فى تقييم 
 ��أللفية). � يبد� �لتنوr �ألحيائى للميا3 �حملصو

فى حالة $سو$ من ${ نظا� 9خر، مدفوعا( 
 �aضى �لرطبة � جو�بانخفاJ فى مساحة �أل

�مليا3 فى �مليا3 �حملصو� (فصل٤ � فصل٢٠). 
� يقد حد�S فقد ٥٠٪ من �مليا3 فى �aخل 

�ليابسة (باستثنا5 �لبحير�E �لكبير�) كوكبيا( 

(فصل٢٠). � تقو� �لسد�a � �لبينة �لتحتية 
بتجزئة ٦٠٪ من $نظمة �ألنها �لكبير� عامليا( 

(فصل ٢٠٫٤٫٢).
 � �نظم �ملرتفعاE هى �أل�ضى �ملنحد

�ملرتفعة. � ترتكز �خلريطة على �التفاr، � على 
 � rتفا�التفاr �ملنخفض على مزيج من �ال
�النحد� � �لطبوغر�فيا �حمللية. � يعيش ٢٠٪ 
 Lمن سكا� �لعالم على �جلبا (($� ١٫٢ مليا
$� بجانب $طر�فها � تعتمد نصف �لبشرية، 
 aبطريقة مباشر� $� غير مباشر�، على مو�

�جلباL (�ملا5 عموما() (فصل٢٤). � تعيش �جلميع 
 Lنسا� فى �جلباl تقريبا( - ٩٠٪ - من ١٫٢ مليا

فى L�a نامية $� �نتقالية �القتصاa. � فى 
 Eجمالى �ملساحاl يصنف ٧٪ من ،Lهذ3 �لد�

�عية، � غالبا( ما يعتمد �لنا� I J�جلبلية كأ
بقد كبير على �لز�عة �حمللية � �إلنتا- �حليو�نى 

�حمللى (فصل٢٤٫٣٫٢). يعتمد ما يقر= من ٤ 
باليني lنسا� فى كل $� بعض مو�a �مليا3 على 
نظم �ملرتفعاE. � يعيش حو�لى ٩٠ مليو� من 

ساكنى �جلباL – تقريبا( جميع من يسكنو� 
على �تفاr ٢٥٠٠ متر�( – فى فقر � يعتبر 

$نهم معرضو� لعد� �ألما� فى �لغذ�5 بصفة 
خاصة (فصل٢٤٫١٫٤).

�طا! ١٫١. خصائص �لنظم �لبيئية �لعاملية (تابع)
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 (C.SDM) اللفية	لنظم كما  يسر�ها تقرير تقييم 	جد�� ١٫١. جد�� مقا�نة 

� مد�    بر

الحظ �نه كالوصف في �طا 1.1 فا� حد�- �لنظم تتشا= فاالحصائا8 ميكن مقانتها � ال ميكن جمعها خال3 �لنظم ال� هذ� �جلمع سيؤ-� �لى �خطا( بسبب تكر� جمع بعض 
�لبيانا8.

�لنظا� � 
�لنظا� �لفرعي

 �aملساحة
 مليو� كم)

(مربع

�لنصيب من
Mسطح �ال
(نسبة مئوية)

�لتعد�- �لناجت
�الجمالي
 للفر-
((-�ال

 نعد3
�فيا8
�bملو�ليد

 �فيا8 لكل)
١٠٠٠ 
(مولو-

متوسط
NPP

 كجم كربو�)
لكل

متر مربع
(في �لسنة

 نصيب �لنظا�
�ملغطي با3
 PAsc

(نسبة مئوية)

�لنصيب من
�ملساحة
�dحملولة

(نسبة مئوية)

معد3 �لنمو
(نسبةمئوية)
 ١٩٩٠ -٢٠٠١

�لكثافة
 نسمة لكل كلم)

(مربع

�– ٠٫٣ ٠٫١٥ – – – – – ٦٨٫٦e ٣٤٩٫٣ بحر
(– ٧ – ٤١٫٥ ٨,٩٦٠ ١٥٫٩ ٧٠ ١,١٠٥ ٤٫١ ١٧٫٢ ساحلي
 �١١ ٤ ٠٫٥٢ ٤١٫٥ ٨,٩٦٠ ١٥٫٩ ٧٠ ١,١٠٥  ٤٫١ ٦٫٠ بر
– ٩ ٠٫١٤ – – – – – ٢٫٢e ١١٫٢ ساحلي 
١١ ١٢ ٠٫٣٦ ٥٧٫٦ ٧,٣٠٠ ١٧٫٠ ٢٦ ٨١٧ ٧٫٠ ١٠٫٣ fما( -�خلي
٤٢ ١٠ ٠٫٦٨ ٥٧٫٧ ٩,٥٨٠ ١٣٫٥ ١٨ ٤٧٢ ٢٨٫٤ ٤١٫٩ غابا8
٣٤ ١١ ٠٫٩٥ ٥٨٫٣ ٦,٨٥٤ ١٧٫٠ ١٤ ٥٦٥ ١٥٫٨ ٢٣٫٣ �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية 
٦٧ ١٦ ٠٫٤٥ ١٢٫٥ ١٧,١٠٩ ٤٫٤ ٧ ٣٢٠ ٤٫٢ ٦٫٢ معتدلة 
 �-٢٥ ٤ ٠٫٢٩ ١٦٫٥ ١٣,١٤٢ ٣٫٧– ٠٫١ ١١٤ ٨٫٤ ١٢٫٤ شمالية با
١٨ ٧ ٠٫٢٦ ٦٦٫٦ ٤,٩٣٠ ١٨٫٥ ٢٠ ٧٥٠ ٤٠٫٦ ٥٩٫٩ ��ضي جافة
 p١ ١١ ٠٫٠١ ٤١٫٣ ٥,٩٣٠ ٢٦٫٢ ١ ١,٠٦١ ٦٫٥ ٩٫٦ شديد� �جلفا
٥ ٦ ٠٫١٢ ٧٤٫٢ ٤,٦٨٠ ٢٨٫١ ٣ ٥٦٨ ١٠٫٤ ١٥٫٣ جافة 
٢٥ ٦ ٠٫٣٤ ٧٢٫٤ ٥,٥٨٠ ٢٠٫٦ ١٠ ٦٤٣ ١٥٫٣ ٢٢٫٣ شبه جافة 
طوبة قليلة  ٣٥ ٧ ٠٫٤٩ ٦٠٫٧ ٤,٢٧٠ ١٣٫٦ ٢٥ ٧١١ ٨٫٦ ١٢٫٧
١٧ ١٧ ٠٫٥٤ ٣٠٫٤ ١١,٥٧٠ ١٢٫٣ ٣٧ ١,٠٢٠ ٤٫٨ ٧٫١  جز
 ٢١ ١٨ ٠٫٤٥ ٣٠٫٦ ١١,١٤٨ ١٢٫٥ ١٤ ٩١٨ ٣٫٢ ٤٫٧ حاال8 جز
١٢ ١٤ ٠٫٤٢ ٥٧٫٩ ٦,٤٧٠ ١٦٫٣ ٣ ٦٣ ٢٤٫٣ ٣٥٫٨ جبا3
 ١٣ ١١ ٠٫٤٧ ٤٨٫٢ ٧,٨١٥ ١٢٫٧ ٣ ٥٨ ٨٫٨ ١٣٫٠ �١,٠٠٠–٣٠٠
 ١٣ ١٤ ٠٫٤٥ ٦٧٫٠ ٥,٠٨٠ ٢٠٫٠ ٣ ٦٩ ٧٫٧ ١١٫٣ �٢,٥٠٠–١,٠٠٠
 ٦ ١٨ ٠٫٢٨ ٦٥٫٠ ٤,١٤٤ ٢٤٫٢ ٢ ٩٠ ٦٫٥ ٩٫٦ �٤,٥٠٠–٢,٥٠٠
 > ٠٫٣ ٢٢ ٠٫٠٦ ٣٩٫٤ ٣,٦٦٣ ٢٥٫٣ ٠ ١٠٤ ١٫٢ ١٫٨ �٤,٥٠٠
٠٫٣g ٤٢g ٠٫٠٦ ١٢٫٨ ١٥,٤٠١ ٦٫٥– ٠٫٠٦g ١٦١g ١٥٫٦ ٢٣٫٠ قطبي

�عا8v ٤٧ ٦ ٠٫٥٢ ٥٤٫٣ ٦,٨١٠ ١٤٫١ ٧٠ ٧٨٦ ٢٣٫٩ ٣٥٫٣
١١ ٤ ٠٫٦٤ ٣٢٫٨ ١٥,٧٩٠ ٢٨٫٨ ١٠ ٤١٩ ٠٫١ ٠٫١ مر�عي 
٦٢ ٤ ٠٫٤٩ ٥٥٫٣ ٤,٤٣٠ ١٥٫٦ ١١٨ ١,٠١٤ ٥٫٧ ٨٫٣ محاصيل 
 مختلط 
 (�٤٣ ٦ ٠٫٦ ٤٦٫٥ ١١,٠٦٠ ١١٫٨ ٢٢ ٥٧٥ ١٨٫٢ ٢٦٫٩ (محاصيل � �خر
١٠٠ ٠ ٠٫٤٧ ٣٦٫٥ ١٢,٠٥٧ ١٢٫٧ – ٦٨١ ٢٫٤ ٣٫٦  مد�
٣٨ ٤ – ٥٧٫٤ ٧,٣٠٩ ١٦٫٧ ١٣ ٦٨١ – ٥١٠ عاملي

.(C٢٦ Box١) لالعو�� ١٩٩٢–١٩٩٣ GLCCD v٢ dataset  8عة فالبيا� بنا( على بيانا�a مساحة مقد� بنا( علي معلوما8 GLC٢٠٠٠ لعا� ٢٠٠٠ عد� لال�ضي �ملز

b �فيا8 �ملوليد �قل من عمر سنة لكل ١٠٠٠ مولو-.

 .VI لى� I قم IUCN 8يشمل فقط �ملناطق �حملمية طبيعيا تبعا لتقسيما c

�عية �� حضرية طبقا لبيانا8 GLC٢٠٠٠ لغطا( سطح �الM. �ملساحة �ملتحولة لنظم غابا8 حتسب كنسبة تغير �ملساحة بني �الخضر �ملتوقع (بيوما8 v ملفترضة� Md  لكل �النظمة عد� �لغابا8 حتسب �ملساحة �ملتحولة من �ال

�لغابا8 لل��WWF) � �لغابا8 �حلالية في GLC٢٠٠٠. الحظ �� ٢٢ :Note في �ملائة من نظم �لغابا8 تقع خا� بيوما8 �لغابا8 � غير مدمجة في هذ� �لتحليل.
.Me نسبة من �جمالي مساحة سطخ �أل

f كثافة �لسكا� � معد3 �لنمو � �لناجت �لقومي للفر- � �لنمو � نظم �ملا( �لد�خلي مت حسابها بعا3v ١٠ كيلومتر�8 

g باستثنا( �لقطب �جلنوبي.
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�لشمالية � �إلحتا �لسوڤييتى �لسابق 
بعد ١٨٥٠ (فصل٢٦٫١٫١). فقد حو�لى 

٧٠٪ من �لغابا' � &%�$ �لعشب 
�ملعتدلة �ألصلية � غابا' �لبحر 

�ملتوسط بحلو; ١٩٥٠ معظمها بسبب 
�لتحو; Bلى �لز%�عة (فصل٤٫٤٫٣). � 

لقد كاJ تدهو% �لغابا' تا%يخياE &كثر 
شدN فى �ملناطق �ملعتدلة عنه فى 

�الستو�ئية، � &�%�با هى �لقا%N �لتى بقى 
فيها &صغر نسبة من �لغابا' �ألصلية 
 J& (فصل٢١٫٤٫٢). � على كل حا; يبد�
تغير�' عصر ما قبل �لصناعة حدثت 

مبعدال' &بطأ كثير�E عن معد; �لتغير�' 
�حلالى.

لقد &جريت تعديال' جسيمة فى 
�لنظم �لبيئية � �ملناطق �ألحيائية 

بفعل �لنشا` �لبشر_ � منها �لنظم 
�لبحرية � نظم �ملياc �لعذبة � غابا' 

�ملعتدلة �g' �أل�%�f �لعريضة � �أل%�ضى 
�لعشبية �ملعتدلة � غابا' �لبحر 

�ملتوسط � �لغابا' �الستو�ئية �جلافة. 
(�نظر شكل ١٫٢ � فصل١٨ � فصل٢٠). 
&ما فى �لنظم �لبحرية فقد قاj �لطلب 

 Jعلف �حليو� � lلعاملى على �لغذ��
خال; ٥٠ عاماE �ملاضية بالتسبب فى 

ضغط شديد لصيد �ألسماn لد%جة 
&نه حدp خفض فى �لكتلة �ألحيائية 

لألنو�r �ملستهدفة � �لتى مت �صطياها 
بطريق �لصدفة (�لصيد �لعرضى) فى 

معظم �لعالم Bلى عشر �ملستو_ ما 
قبل بد�ية �لصيد �لصناعى (فصل١٨). 

� على �ملستو_ �لكوكبى، ينعكس 
 J& من حقيقة nتدهو% مصايد �ألسما
 نسبته �محصو; �ألسماn �حلالى تز

من �ملستويا' �ألنى فى �لطبقة 
 jلغذ�ئية (&_ فى مستويا' �لهر�

�لغذ�ئى) مع �نخفا$ �ألنو�r �ألعلى. 
(�نظر شكل ١٫٣)

مت حتوير نظم �ملياc �لعذبة بإقامة 
 jالستخد� cسحب �مليا � �لسد�
 � �إلنساJ. لقد &ثر Bنشاl �لسد�

 Eملنشئا' �ألخر_ مبجر_ �ألنها% تأثير��
معتدالE &� قوياE على �النسياx فى ٦٠٪ 

 غابا'
 شمالية

 غابت صنوبرية معتدلة

yحشائش جبلية � &حر� 

 غابا' �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية %طبة
f�%عريضة �ال� 

صحا%} 

غابا' �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية � غايا' 
صنوبرية 

 f�%غابا' معتدلة عريضة �أل�
 

 غابا' بحر متوسط ، �حر�y � �شجا%
 منخفضة

غابا' �ستو�ئية �  جافة 
 f�%عريضة �أل�

 

غابا' �ستو�ئية � شبه �ستو�ئية � 
حشائش � سافانا 

&%�ضي عشبية مغمو%N � سافانا 
 

غابا' معتدلة ، �حر�y � خالية 
من �ألشجا% 

١٠ – ١٠ ٠ % ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ 

حتو; �لبيوما' a �الصلية 
خسائر حتى 

 ١٩٥٠ jعا
خسائر بني عامي 

 ١٩٥٠ � ١٩٩٠
خسائر متوقعة 

 ٢٠٥٠b jعا

 b  حسب �لسينا%يوها' �أل%بعة لتقييم �أللفية فإJ تقدير�' عاj ٢٠٥٠ متثل �لتقدير �ملتوسط لال%بعة � يوجد عامو
لنسبة �خلطأ (خط �سو) ميثل مد} �لبيانا' من �لسنا%يوها' ��تلفة. 

نسبة من �ملساحة �ملتوقع حتويلها 
١٠٠ ٩٠ ٨٠ 

 �& f�%هو  �صغر �حد تصنيف ميكن حتديدها بعد �لكوكب باكمله مثل �لغابا' �ملعتدلة عريضة �أل� jلبيو�  a
�حلشائش �جلبلية . &لبيوj هو تبيويب بيئي شائع �الستخد�j � ألJ كمية كبيرN من معلوما' �لبيئة مت تبيوبها عليه � 

عمل منا�g مينية عليه . فإJ بعض �ملعلوما' في هذ� �لتقرير ال ميكن �لتعبير عنها Bال بأستخد�j �لبيوj .  � لكن كلما 
�مكن يستخدj تقرير �أللفية �ملعلوما' مبوبة باستخد�j ١٠ تصنيفا' �جتماعية بيئية مثل مز%�عة، ساحلية ، غابة 

� بحرية  ألJ هذ� �لتبويب يو��} مناطق �ملسئولية للحكزما' � �لو��%�' ��تلفة � ألJ هذ� �لتصنيف يستخدj في 
منظومة �لتنوr �حليو}. 

�ملصد%: تقييم �لنظاj �لبيئي لأللفية 

توند%� 

 ( S10 � C4 ماخو� عن ) ضية�شكل١٫٢ حتو! �لبيوما� �ال
من �لغير ممكن تقدير �متد�3 �لبيوما2 �1تلفة بدقة قبل �لتأثير �لبشر* �مللحو) � لكنه من �ملمكن حتديد �حملتملة 

للبيوما2 على �ساB ظر�@ �لتربة � �ملنا?. هذ� �لشكل يوضح كم من هذ8 �ملساحة �حملتملة يقد حتوله قبل 
 Fبنا Gعا� ١٩٥٠ (تأكد متوسط) � كم مت حتوله بني عامي ١٩٥٠ � عا� ١٩٩٠ (تأكد متوسط) � كم سو@ يتحو

على سينايوها2 �اللفية �البعة (تأكد منخفض) بني عامي ١٩٩٠ � ٢٠٥٠. أل� يشمل �لشكل مناطق �ملاجنر�@ ال� 
مساحتها �صغر من \� تقد. معظم �لتحوG للبيوما2 كا� لأل�ضي �ملز�عة.
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من نظم �ألنها� �لكبير� فى �لعالم (فصل٢٠٫٤٫٢). � 
 �خفض سحب �مليا, لالستخد�$ �لبشر" من جريا� �ملا
فى عد� :نها� كبر" شملت نهر �لنيل � �لنهر �ألصفر � 
نهر كلو��@� لد�جة عد$ @��$ تدفقهم =لى �لبحر. � مع 

�نخفاF تدفق �مليا, �نخفض �نسياC �لر��سب �لتى 
 Gعلى مصبا Hملهمة للحفا� Gللمغذيا Kتشكل مصد��

�ألنها�. :ما عاملياK، على �لرغم من :� �لنشاL �لبشر" 
قد �Q@ من تدفق �لر��سب فى �ألنها� بحو�لى ٢٠٪ تقو$ 

�ملستو@عاG � حتويالG مجر" �مليا, مبنع ٣٠٪ من �لر��سب 
من �لوصو] =لى �حمليطاG محدثة بذلك �نخفاF صافى 

فى �صو] �لر��سب =لى مصباG �ألنها� بحو�لى ١٠٪ 
(فصل١٩).

فى نطاa �ألنظمة �أل�ضية مت حتويل :كثر من ثلثى 
مساحة ٢ من ١٤ �ملناطق �ألحيائية (�أل��ضى �لعشبية 

�ملعتدلة � غاباG �لبحر �ملتوسط) � :كثر من نصف 
مساحة ٤ مناطق :حيائية :خر" ( �لغاباG �الستو�ئية 

�جلافة � �لغاباG عريضة �أل���a �ملعتدلة � �أل��ضى 
�لعشبية �الستو�ئية � �أل��ضى �لعشبية �ملغمو��) 

:ساسياK =لى �لز��عة بحلو] ١٩٩٠ كما �ضح فى شكل 
١٫٣. � من �ملناطق �ألحيائية �ألخر"، :ظهرG �لتند�� � 

�لغاباG �لشمالية فقط مستوياG فقد � تغير غير جدير� 
.mتتأثر بتغير �ملنا G:باالهتما$، على �لرغم من :نها بد

على �لنطاa �لكوكبى، بد: معد] حتو] �لنظم �لبيئية فى 
 Gمعدال Fلك بقد� كبير =لى �نخفاq يرجع � Fالنخفا�
�لتوسع فى �أل��ضى �لز��عية، كما بد:G �لنظم �لبيئية، 
فى بعض �ملناطق (خاصة �ملناطق �ملعتدلة)، �لعو@� =لى 

حالة � تكوين �ألنو�s مشابه ملا كانت عليه قبل �لتحو]. 
فى حني �ستمر�� بقا� :� �Q@يا@ معدالG �لتحو] لبعض 
�لنظم �لبيئية � �ملناطق. :جرv :�] فحص نظامى حتت 
 �حماية � �عاية تقييم �أللفية حلاالG � لتوجهاG غطا

�ليابسة � �لسو�حل باستخد�$ جتميعاG بياناG كوكبية � 
=قليمية. تظهر فى شكل ١٫٤ :مناL تقلص �لغابا�Q= � Gلة 
�لغاباG � تدهو��أل��ضى �جلافة بني ١٩٨٠ � ٢٠٠٠. تنخفض 

�لفر} للمزيد من �لتوسع فى تهيئة �أل�F للز��عة فى 
�لعديد من مناطق �لعالم � qلك أل� معظم �أل��ضى 

�ملناسبة للز��عة �ملكثفة قد مت بالفعل حتويلها (فصل٢٦). 
� تخفض �لزيا@� فى �إلنتاجية من �حلاجة فى �لتوسع 

�لز��عى.
� كنتيجة لهذين �لعاملني يز@�@ �ستز��s نسبة :كبر من 

�أل��ضى �ملستز�عة بالفعل (�ملساحاG �لتى تقو$ �لز��عة 
على ٣٠٪ من مساحتها)، � تز@�@ كثافة �لز��عة كما 

تقل �أل��ضى غير �لعاملة �ملتر�كة للتحسني، � تنتقل 
 sلو�حد =لى تربية �ألنو�� sإل@��ية من تربية �لنو� G���إلجر�
�ملتعد@�. � منذ عا$ ١٩٥٠ ثبتت مساحاG :��ضى �حملاصيل 

٠ 
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٣٫١ 

٣٫٢ 

٣٫٣ 
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٣٫١ 

٣٫٢ 
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٠ 

مائية  ساحلية  شما� �حمليط �ألطلنطي 

متوسط مستو� �نتاجية �ملا� متوسط مستو� �نتاجية �ملا� متوسط مستو� �نتاجية �ملا� 

 (C18) شكل  ٣٫١.  �النحد�/ في ناجت مصايد �السما& منذ عا# ١٩٥٠
�ملستو' �لتر�في للمخلو5 هو موقعه من سلسلة �لطعا�. �ملستويا+ مرقمة حسب مد7 �ملسافة بني �6لو5 على �لسلسة من �ملنتجني �الساسيني (مستو' ١) للعشبيا+ (مستو' ٢) � 

�حليو�نا+ �لهجومية (مستو' ٣) حتى �ملفترسة � �ملفترسة جد� (مستويا+ ٤ � ٥) . �السماH في �ملستويا+ �العلى لها قيمة �قتصاEية عالية غالبا. �النحد� في �ملستو' �لتر�في غالبا نتيجة 
سوO �ستغالL �السماH على �ملستو' �لتر�في �لعالي.
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فى 
مريكا �لشمالية � لكنها �نخفضت فى 
�	�با � �لصني 
(فصل٢٦٫١٫١). � فى �إلحتا" �لسوڤييتى �لسابق �نخفضت 

مساحا, 
	�ضى �حملاصيل من �لستينيا, (فصل٢٦٫١٫١). 
� تز�يد غطا8 �لغابا, فى �ملناطق �ملعتدلة �لشمالية 

بحو�لى ٢٫٩ مليو@ هكتا	�< فى �لسنة فى �لتسعينيا,، � 
كا@ منها ٤٠٪ غابا, مز	�عة (فصل٢١٫٤٫٣). � فى بعض 
�حلاال, � �نخفضت معدال, �لتحويل فى �لنظم �لبيئية 

بسبب حتوQ معظم �لنظم �لبيئية بالفعل، كما فى حالة 
�لغابا, عريضة �أل�	�U �ملعتدلة � غابا, �لبحر �ملتوسط 

(فصل٤٫٤٫٣).
عمليا, �لنظم �لبيئية

تغير, عمليا, �لنظم �لبيئية مثل "�	�, �ملا8 � �لنيتر�جني 
� �لكربو@ � �لفسفو	 بسرعة 
كبر فى �لنصف �لثانى من 

�لقر@ �لعشرين عنها فى 
[ �قت منذ تد�ين �لتا	يخ. لم 
تقم �لتعديال, �لبشرية فى �لنظم �لبيئية بتغيير بنية 

�لنظم فقط (مثل �ملو�ئل 
� �ألنو�b �ملوجو"a فى �ملوقع 
�ملعني) بل غير, �لعمليا, �لتى حتدd فيها � 
"�ئها 
يضا<. 

تستمد �لنظم �لبيئية قد	تها على توفير �ملنافع من عمل 

�لد�	�, �ألحيائية �جليولوجية �لكيميائية �لطبيعية �لتى 
مت حتويرها حتوير�< ملموسا< فى بعض �حلاال,. 

"�	a �ملياg: تضاعف سحب �ملياg من �ألنها	 � �لبحير�, 
للر[ � �الستخد�j �حلضر[ � �لصناعى من ١٩٦٠ iلى 

٢٠٠٠ (فصل٧٫٢٫٤). (يقوj �ستخد�j ٧٠٪ من مياg �لعالم 
فى �لز	�عة (فصل٧٫٢٫٢)). ضاعف iنشا8 �ملستو"عا, 

 lضعا
�لكبيرn aمن بقا8 مياg �ألنها	 ضعفني 
� ثالثة 
�لزمن �ملتوسط، 
[ nمن �صوQ نقطة مياi gلى �لبحر 

(فصل٧٫٣٫٢). � على �لنطاU �لكوكبى يستخدj �إلنسا@ 

كثر من ١٠٪ من �ملياg �لعذبة �ملتجد"a �ملتاحة فى 

�ألنشطة �ملنـزلية � �لز	�عية � �لصناعية (فصل٧٫٢٫٣)، 
على �لرغم من 
@ فى بعض �ملناطق مثل �لشرU �أل�سط 


فريقيا يستخدj �إلنسا@ ١٢٠٪ من �ملو�	"  Qشما �
�ملتجد"a (جتئ �لزيا"a من �ستخد�j �ملياg �جلوفية مبعدال, 


كبر من معدQ �لتجديد) (فصل٧٫٢٫٢).
"�	a �لكربو@: �n"�" تركيز ثانى 
كسيد �لكربو@ بحو�لى 

٣٤٪ منذ عاj ١٧٥٠ (من ٢٨٠ iلى ٣٧٦ جزu باملليو@ فى 
 ٦٠) a"لزيا� g٢٠٠٣) (ملحق٧٫٣٫١). � كانت ٦٠٪ من هذ jعا

	ملناطق 	لتي حدتها 	لد�	سا� 	$تلفة كمناطق تغير	� كبير� في 	لغطا� 	أل�ضي 	لعقو 	لقليلة 	ملاضية  (C.SDM) شكل ١٫٤. 
In في حالة تغير غطا" �لغابا1 تذكر �لد�سا1 �لفتر� ١٩٨٠–٢٠٠٠ � هي مبنية علي �حصا"�1 محلية � �ستشعا عن بعد � �لي حد ما *( �خلبر�". في حالة تغير �لغطا" �لناجم عن عن 

تدهو �ال�ضي �جلافة (�لتصحر) �لفتر� غير محد<� � لكن مفترK �نها خالG �لنصف قر� �ألخير � كانت �لد�سة �الساسية مبنية على ��" �خلبر�" مبا تعني من <جة تاكد منفضة. �لتغير في 
�ملناطق �لز�عية غير مبني.

�ملصد	: تقييم �لنظاj �لبيئي لأللفية 

خط �الستو�� 

نقا5 	نحسا� 	لغابا�  
خسا	a تامة للغابة 
غطا8 �لغابا, �حلالي 
غابا, مكتسبة 

تدهو	 �ال	�ضي 
في �ملناطق �جلافة 
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جز! باملليو�) منذ ١٩٥٩. � لقد �نعكس تأثير �لتغير�� 
فى �لنظم �لبيئية على �0/- �لكربو� فى �خلمسني عاما$ 
�ملاضية. فقد كانت هذ8 �لنظم �لبيئية مصد/�$ خالصا$ 
لثانى �كسيد �لكربو� خالB �لقر� �لتاسع عشر � ���ئل 

�لقر� �لعشرين (�ساسا$ بسبب �FGلة �لغابا� ثم مبشا/كة 
من تدهو/ �أل/�ضى �لز/�عية � �ملر�عى � �لغابا�) ثم 

�صبحت مجمعا$ خالصا$ فى ���سط �لقر� �لسابق (على 
�لرغم من �ستمر�/ معدال�  فقد �لكربو� مرتفعة نتيجة 

�ستغالB �أل/�ضى) (0/جة تأكد عالية). � من �لعو�مل 
�ملشا/كة فى تنامى �0/ �لنظم �لبيئية فى �ختز�B �لكربو� 

هى F/�عة �لغابا� � GعاF -0/�عة �لغابا� � �0G/- �لغابا� 
فى �مريكا �لشمالية � ��/�با � �لصني � مناطق �خرV؛ � 

تغير�� فى �ألنشطة �لز/�عية؛ � تأثير�� ترسب �لنيتر�جني 
 Vجلو� Zيا0- ثانى �كسيد �لكربو� فى �لغالF � صبة[�

(0/جة تأكد عالية) (فصل١٣).
�0/- �لنيتر�جني: �G 0�0Fجمالى كمية �لنيتر�جني �لنشط � 
�ملتاc حيويا$ �لذV خلقته �نشطة �إلنسا� من ١٨٩٠ Gلى 
١٩٩٠ بحو�لى تسعة �ضعاZ، مع حد�d معظم �لزيا0- 

 fفى �لنصف �لثانى من �لقر� مرتبطا$ بزيا0- �ستخد�
�ألسمد- (ملحق٧٫٣٫٢). (�نظر �ألشكاB ١٫٥ � ١٫٦) � تتوقع 

0/�سة حديثة إلسهاما� �إلنسا� فى جريا� �لنيتر�جني 
�ملتفاعل على �لنطاp �لكوكبى �� �جلريا� سوZ يز0�0 

من ١٦٥ تير�جر�f من �لنيتر�جني �ملتفاعل فى ١٩٩٩ Gلى 
٢٧٠ تير�جر�f فى ٢٠٥٠، � هى Fيا0- مبقد�/ ٦٤٪ (/٩ شكل 
٩٫١). � لقد مت �ستخد�f �كثر من نصف كمية �ألسمد- 
 fستخد�� B�� لنيتر�جينية �الصطناعية (�لتى كا� لها�

 � .(٩٫٢/) ١٩٨٥ f١٩١٣) على �لكوكب من عا fفى عا
قد قامت �نشطة �إلنسا� مبضاعفة معدB تخليق 

�لنيتر�جني �ملتفاعل على سطح �/�ضى �لكوكب (/٩٫٢). � 
�/تفع تدفق �لنيتر�جني �ملتفاعل Gلى �حمليطا� بحو�لى ٨٠٪ 

من ١٨٦٠ Gلى ١٩٩٠، �V تقريبا$ من ٢٧ تير�جر�f نيتر�جني 
فى �لسنة Gلى ٤٨ تير�جر�f فى ١٩٩٠ (/٩). (� هذ� �لتغير 
غير متجانس على �أل/x، فبينما شهد� بعض �ملناطق 

تغير�$ طفيفا$ �� حتى منعدما$ مثل �لالبر��0/ � خليج 
هدسو� فى كند�، �صلت �لتدفقا� فى �ملناطق �ألكثر 

 zلواليا� �ملتحد- � مناطق �لتقا� pشر Bتقدما$ مثل شما
بحر �لشماB بأ�/�با � حوx �لنهر �ألصفر فى �لصني Fيا0- 

(.Zلى عشر- �ضعاG من تسعة cتتر��
�0/- �لفسفو/: �/تفع �ستخد�f �ألسمد- �لفسفو/ية 
� جتمع �لفسفو/ فى �لتربة �لز/�عية ثالثة �ضعاZ من 

١٩٦٠ � ١٩٩٠، على /غم �نخفاx �ملعدG Bلى حد ما 
منذ {لك �لوقت (ملحق٧ شكل ٧٫١٨). معدB �لتدفق 

�حلالى للفسفو/ Gلى �حمليطا� هو ثالثة �ضعاZ �ملعدال� 
�لطبيعية (٢٢ تير�جر�f تقريبا$ من �لفسفو/ فى �لسنة 

(٩٫٢/) (fمقابل �لتدفق �لطبيعى ٨ تير�جر�

�ألنو��
يؤثر �V تغيير فى �لنظاf �لبيئى حتميا$ فى �ألنو�� �لتى به، 

كما تؤثر تغير�� �ألنو�� على عمليا� �لنظاf �لبيئى.
يز0�0 توFيع �ألنو�� على كوكب �أل/x جتانسا$. � نعنى 

بالتجانس متوسط �نخفاx �لفر�p بني مجموعة �ألنو�� 
فى مكا� معني على �لكوكب � ��موعة فى موقع �خر. 

��0 عملية �لتطو/ �لطبيعى، � خاصة تركيبة �حلو�جز 
 pلى فر�G ،$لطبيعية للهجر- � تكيف �ألنو�� محليا�

 ����

 ���

 ���

 ���

 ���

 ���

 ���

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

 ����  ���� ����  ���� ��	�  ��
�

تيرجر�� من �لنيترجني في �لسنة 

سما0 � �ستخد�ما� 
 صناعية 

 ��0خاB بشر
بالكامل 

 ��قو0 �حفو/

نيتر�جني في �نظمة 
بيئية F/�عية 

مجاB تثبيت �لنيتر�جني 
�لبكتير� �ال/ضي (عد�  

�النظمة �لز/�عية �لبيئية)  

مساهمة بشرية 
متوقعة  

� حسب �النشطة �لبشرية �شكل  ١٫٥   �لنيترجني �لتفاعلي على �أل
مع توقع عا� ٢٠٥٠ (R9 شكل 9.1)

�� معظم �لنيتر�جني �لتفاعلي �لناجت عن �النسا� يأتي من تصنيع �لنيتر�جني للسما. �لصناعي 
� �الستخد�ما� �لصناعية. �لنيتر�جني �لتفاعلي يظهر �يضا كناجت �ضافي من حر8 �لوقو. 

 Cملعد� Dعية. �� مد��حلفرD � بعض �حملاصيل ��الشجا �ملثبتة للنيترجني في بعض �لبيئا� �لز
�لطبيعي لتثبيت �لنيتر�جني �لبكتيرD مني للمقانة. NلنشاM �لبشرD حاليا ينتج نيترجني 
تفاعلي بكمبا� مقابلة ملا تفرU �لعمليا� �لبيئية �لطبيعية علي �لقا�� (ملحوظة: تقدير 

٢٠٥٠ مشموC في �لد�سة �ألصلية � ليس في تقرير �لتقييم �لبيئي لاللفية)



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٣٦

جسيمة فى �نو�� �ملناطق ��تلفة. � 
لكن هذ� �الختالفا� �إلقليمية فى 

�لكائنا� �حلية فى طريقها للز��%.
� تقع مسئولية هذ� �لتوجه على 

عاتق عاملني. �أل�%، 6نقر�5 � فقد فى 
�عد�5 �لعشائر يتسبب فى عد: تو�جد 
�ألنو�� �ملفرB5 مبنطقة معينة. �لثانى، 
�Dتفا� معدال� �لغز� �� 56خا% �ألنو�� 
 B5ياE فى Dالستمر�� � ،Bجديد G6لى نو�

 B5ية لزياEملعدال� بسرعة مو�� �هذ
�لتجاBD � �سائل �النتقا% �ألسر�. 

(�نظر شكل ١٫٧) فعلى سبيل �ملثا%، 
تتمثل نسبة  كبيرB من حو�لى ١٠٠ 

من �ألنو�� غير �ملتوطنة لبحر �لبلطيق 
هى مستوطنة للبحير�� �لعظمى 

فى �مريكا �لشماليــة، � ٧٥٪ من 
�لنـز�G �حلديث لألنو�� من ١٧٠ 

من �ألنو�� غير �ملتوطنة للبحير�� 
�لعظمى متوطن لبحر �لبلطيق 

(ملحق١٠٫٥). � عندما يقل نو� �� 
ينقر^ من جر�[ �نشطة �إلنسا\، 
يحل محله عد5 �صغر من �ألنو�� 
`�� 6نتشاD �لتى تنمو فى �لبيئا� 

�ملaعدلة بو�سطة �إلنسا\. من �حد من 
�لتأثير�� �\ فى بعض �ملناطق �لتى 

كا\ بها تنو� منخفض قد يرتفع فيها 
تنو� �لكائنا� �حلية فعلياf –  نتيجة 
لغز��� �ألنو�� غير �ملتوطنة. (� هذ� 

��قع فى �ملناطق �لقاDية مثل هولند� � 
كذلك �جلزD فى �حمليط).

ينخفض فى �لوقت �لر�هن عد5 �� 
مجا% �غلبية �ألنو�� �� كليهما على 

مدm� nموعا� �لتصنيفية. تظهر 
�D5سا� �لبرمائيا� علمياf � �لثدييا� 

�إلفريقية � �لطيوD فى �أل�Dضى 
�لز�Dعية � �لفر�q �إلجنليزية � �لشعب 
�ملرجانية فى �لكاDيبى � �نو�� �ملصايد 

�نخفاضاf فى �mا% � �ألعد�5. � تستثنى 
من `لك �ألنو�� �لتى مت حمايتها فى 

�حملميا�، � �لتى �Eيل ما يهد5ها خاصة 
(مثل �الستغال% �لز�ئد عن �حلد)، �� 

�لتى متيل 6لى �لنمو فى �ملو�قع �لتى مت 
تعديلها باإلنسا\ (فصل٤).

بنا[ على معايير IUCN �حتا5 
�لد�لى لصو\ �لطبيعة للتهديد�� 

(بامليليجر�, من �لنيتر�جني لكل كيلومتر مربع في �لسنة (R9 Fig 9.2) � 5طبة) في عا, ١٨٦٠ � بد�ية �لتسعينا. � تخيل للقيمة عا, ٢٠٥٠ شكل  ١٫٦  تقدير �جمالي �لنيتر�جني �لتفاعلي �ملرسب من �جلو (مناطق جافة 
�لترسيب �جلو) حاليا مسئو& عن حو�لي ١٢٪ 

من �لنيتر�جني �لتفاعلي �لد�خل �لي �لنظم 
�لبيئية �لبحرية � �الضية � �لساحلية � لكن 
في بعض �الماكن ترتفع �لنسبة (حو�لي ٣٣ ٪ 

في �لواليا? �ملتحد� )

ملحوظة: �لتوقع كا� مرفقا بالد�سة �الصلية � 
ليس مبنيا علي سينايوها? تقييم �أللفية.

٢ ٤ � ال �مل

 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. 

 ٢٠٥٠
مليجر�: نيتر�جني لكل متر مربع في �لسنة 
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باالنقر��، � كما فى ،٢٠٠٤ لم تكتمل 
�لتقييما$ �لشاملة جلميع �ألنو�� فى 

�.موعا$ �لتصنيفية *ال لثال' مجموعا$ 
فقط من �حليو�نا$ (�لثدييا$ � �لطيو/ 

� �لبرمائيا$) � مجموعتني من �لنباتا$ 
(�<ر�طيا$ � �لسيكاسيا$، مجموعة من 
�لنباتا$ �لشبيهة بالنخيل �Bئمة �خلضا/). 

 Eموعا$ �ألصنا.� Gفى هذ Jصنف �خلبر� �
على Nنها “مهدMB باالنقر��” *�L ما توفر$ 

فيها مجموعة من �ملعايير �لكمية �لتى 
تخص حجم عشائرهم � �ملساحة حيث 

توجد � �لتوجها$ فى �لتعد�B � �ملساحا$. 
(� حتت معايير IUCN لالنقر�� �لشائعة 
�الستخد�[، لد\ Nغلبية �ألنو�� �ملصنفة 

“مهدMB باالنقر��”  �حتماa ١٠ ٪ N^ تنقر� 
فى خالa ١٠٠ عا[، بالرغم من N^ بعض �ألنو�� 

طويلة �لعمر سوE تستمر مدN Mطوa حتى 
مع صغر حجم عشائرها � غياB dعم تكملة 

�لنو� يعنى �حتماال كبير�f فى �النقر��). 
�هناh ١٢ ٪ من �لطيو/ � ٢٣ ٪ من �لثدييا$ � 

٢٥ ٪ من �<ر�طيا$ مهدMB حالياf باالنقر��؛ � 
٣٢ ٪ من �لبرمائيا$ مهدMB باالنقر�� � لكن 
�ملعلوما$ محد�MB � قد يكو^ هذG تقدير Nقل 

من �لو�قع. � جند مستو\ �لتهديد Nعلى مع 
Cمنها ٥٢ ٪ (.٤ Bلسيكاسيا$ حيث مهد�

ES).  � على N\ حاa فتقع معظم �ألنو�� �لتى 
تعيش فى مو�ئل �ملياG �لعذبة حتت �لتهديد 

.(C٤٫٥٫٢) ألكبر�
  على مد�/ بضع مئا$ من �لسنني �ملاضية، 

B�v �إلنسا^ من معدa �نقر�� *لى ١٠٠٠ 
ضعف من �ملعدال$ �لطبيعية لتا/يخ �لكوكب (B/جة 

تأكد متوسطة) (ES, C٤٫٤٫٢.C٤.) . (�نظر شكل ١٫٨) 
*^ �النقر�� هو جزJ طبيعى فى تا/يخ كوكب �أل/�. 

تقع معظم �لتقدير�$ للعد �لكلى لألنو�� �ملوجوMB بني 
٥ مليو^ � ٣٠ مليو^، على �لرغم من �حتماN a^ يكو^ 

�لعدB �لكلى Nكثر من ٣٠ مليو^ *�L ما كا^ عدB �ألنو�� 
Nكثر من �ملقد/ فى �.موعا$ غير �ملعلومة جيد�f مثل 

كائنا$ Nعما� �لبحا/ � �لفطريا$ � �لكائنا$ �لدقيقة 
مثل �لطفيليا$. � متثل �ألنو�� �ملوجوMB �ليو[ ٢ – ٤ ٪ 

فقط من جميع �ألنو�� �لتى كانت موجوMB. � يبد� سجل 
�حلفريا$ N^ به عالما$ خمسة Nحد�' �نقر�� جماعى 

عظمى حيث �قع Nحدثهم من ٦٥ مليو^ سنة.
�جد N^ معدa �النقر�� �ملتوسط حلفريا$ �ألنو�� 
�لبحرية � �لثدييا$ (باستثناJ �النقر�� فى حاال$ 

�النقر�� �جلماعى �لعظمى �خلمسة) ٠٫١ – ١ �نقر�� 

لكل مليو^ نو� فى �لسنة تقريباf. فهناh ١٠٠ حالة 
�نقر�� فى �لطيو/ � �لثدييا$ � �لبرمائيا$ تقريبياf فى 
١٠٠ عاماf �ملاضية، � هو معدN aكبر ٥٠ – ٥٠٠ مرM من 
�ملعدال$ �لطبيعية. � بضم �ألنو�� محتملة �النقر�� 

يصل *لى ١٠٠٠ ضعف من �ملعدال$ �لطبيعية. � بالرغم 
من حتسن بيانا$ � طر� تقدير معدال$ �النقر�� �حلالية 

على مد\ �لعقدين �آلخرين، ال a�v عد[ �لتأكد فى 
قياسا$ �ملعدال$ �حلالية بسبب عد[ معرفة معدال$ 
�نقر�� �لتصنيفا$ غير �ملعر�فة � قلة �ملعرفة بعديد 

 Jمن �ألنو�� �ملوصوفة � بسبب صعوبة تسجيل �الختفا
�لنهائى لألنو�� �لناM/B � كذلك بسبب �جوB فجوM بني 

�قع �لعملية �ملهدMB � �النقر�� �لناجت عنه.
جينا$

�نخفض �لتنو� �جلينى كوكبياf � خصوصاf فى �ألنو�� 
�لز/�عية. �يسبب �نقر�� �ألنو�� � فقد�^ �لعشائر 

(C11) ملقدمة	لبحرية 	 �	النو	لنمو في عد� 	شكل  ١٫٧.  
N �� عد& �لسجال+ �جلديد� للنبتا+ � �حليو�نا+ � �لطحالب �لبحرية �ملرصو&� في ميا$ بحا �مريكا �لشمالية 

مبينة بتايخ �لسجل �ال�8 � عد& سجال+ �لنباتا+ � �لطحالب � �حليو�نا+ �لبحرية �ملرصو&� على شو�طئ ���با 
مبينة بتايخ �لسجل �ال�8.

٠ 

٢٥ 

٥٠ 

٧٥ 

١٠٠ 

١٢٥ 

١٥٠ 

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

Hعد& �النو� 
١٧٥ 

 �نو�H نباتا+ بحرية غريبة
 مت صدها علي سو�حل ���با
 �نو�H الفقايا+ � نباتا+ بحرية غريبة

 �ملصد : تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية

  مت صدها في �مليا$ �لبحرية المريكا
 �لشمالية
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�لفريد� فى فقد �لتنو� �ألحيائى �لفريد �لذ
 حتتويه هذ� 
�ألنو�� ) �لعشائر. توجد معلوما� قليلة عن �لتغير�� 
�لفعلية ) 0/جتها ) عن تو,يع �لتنو� �جلينى فى �ألنو�� 

�لبرية(C٤٫٤)، على �لرغم من تسجيل �ألبحا4 �نخفاضا1 
فى �لتنو� �جلينى فى �ألنو�� �لبرية �لتى مت �ستغاللها 
 F١٩٦٠ كا Lبشد�. ) فى �ألنظمة �ملستز/عة ) منذ عا

هناT U,�حة جوهرية فى منط �لتنو� 0�خل �لنو� فى 
حقوZ �ملز�/عني ) �ألنظمة �لز/�عية حيث حدثت T,�حة فى 
تنويعا� �حملاصيل �ملز/)عة من �لعشائر �ملتكيفة ) �ملطو/� 

محليا1 (bجناa �أل/`) Tلى �ألنو�� �ملتكيفة على نطا_ 
b)سع �لتى cbنتجت من خالZ نظم �لتربية �لرسمية (�ألنو�� 

�حلديثة). ٨٠٪ تقريبا1 من �ملساحة �ملز/)عة قمحا1 فى 
�لد)Z �لنامية ثالثة b/با� �أل/, فى hسيا من �ألنو�� �حلديثة 

(C٢٦٫٢٫١). () بالنسبة للمحاصيل �ألخر
 مثل �لذ/� ) 
�لذ/� �لرفيعة ) �لدخن يكوF تناسب �ملساحة �ملز/)عة 

باألنو�� �حلديثة bقل كثير�1). يتم تعويض �لفاقد فى �لتنو� 
 Uجلينى للمحاصيل ) �ملاشية فى �ملز�/� جزئيا1 مبا حتويه بنو�

�جلينا� من تنو� جينى.

شكل  ١٫٨. معدال� �نقر�� �ألنو�� (مأخو	 عن C4  شكل 4)

 �““�ملاضي �لسحيق” يشير �لى معدال
�لنقر�1 �حملسوبة من خال, �لسجل 
�الحفو4. “�ملاضي �لقريب”يشير �لى 
معدال� �النقر�1 �حملسوبة من �نو�7 

معر�فة من �النقر�1 لالنو�7 (�لتقدير �قل) 
�� �نقر�1 معر�? <�ئد ��نو�7 محتملة 
�النقر�1 (�حلد �لعلو4). �A �عتبا نو7 

 Cعتقد �لعلما� �D� محتمل �لنقر�1 يكو�
�نه �نقر1 بينما لم تتم �حصائيا� مكثفة 
لتأكيد هذ� �ألفتر�A .1لنقر�1 �ملستقبلي 
هو منوPD مستمد من توقعا� ياستخد�� 
�سائل مختلفة منها مناPD �النو�7 �حمللية 
 � �Sحتو, �النو�7 �لى �نو�7 مهد �، معدال
 � IUCN,النقر�1 �ملرتبطة با� ��حتماال

تقسيماته للتهديد، تأثير خسا� �ملوئل علي 
�النو�7 �ملهدS� بقد �ملوئل حاليا � �لرتبا\ 

بني �النقر�1 � �ستهال^ �لطاقة. �� �جلد�, 
�لزمني � مجموعا� �النو�7 �ملشمولة 

يختلف بني �لتوقعا� �ملستقبلية � لكنه 
عموما يشير �لى �نقر�1 �النو�7 بناC على 
�لتهديد�� �لتي تو�جهها �النو�7 �ليو� �� 
خسا� �النو�7 كنتيجة لتغير �ملوئل في 

�لفتر� بني ١٩٧٠ � ٢٠٥٠. �لتقدير�� �ملبنية 
علي �لسجل �الحفو4 هي مؤكد� متاما. 
�لتوقعا� علي �حلد �الSنى لها مصد�قية 

عالية. �لتوقعا� على �حلد �لعلو4 لها 
مصد�قية متوسطة . توقعا� �حلد �الSنى 

 ��D تكو� PDلالنقر�1  �ملبنية على منو
مصد�قية منخفضة � معدال� �حلد �ألعلى 

� لكل ١٠٠٠نو7 كل ١٠٠٠ عا�. هذ� �ملعد, <�S �لي ١٠٠٠ �مفترضة. �� معد, �النقر�1 �ملعلو� لكل �النو�7 في �لقر� �ملاضي حو�لي من ٥٠-٥٠٠ مر� معد, �النقر�1 �حملسوm من �الحفو
مر� �على من معدال� �لنقر�1 في �خللفية ��D �حتسبنا �النو�7 �ملفتر1 �نقر�ضها.

 

لكل �لف نو� من 
�لثدييا�، �نقر`  

�قل من )�حد كل �لفية 

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

 Zمتوسط معد
�لنقر�` طويل �المد 

معدZ �النقر�` �حلالي 
يصل �لى �لف مر� �على 

 s/من �لسجل �الحفو

معدZ �النقر�` �ملرتقب 
مستقبال �كثر من عشر�  

مر�� �ملعدZ �حلالي. 

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

 �����

 ����

 ���

 �

 ��

 �

 ���

�ملصد/: تقييم �لنظاL �لبيئي لأللفية 

�ملستقبل 
 (sتقدير)

�ملاضي �لقريب 
 (Lنقر�` معلو�)

�ملاضي �لسحيق 
(سجال� �حفو/ية) 
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كيف تغير� خدما� 	لنظم 	لبيئية � 	ستخد	ماتها؟  .٢
منافع �لنظم �لبيئية هى ما تقدمه �لنظم �لبيئية من فو�ئد. 
� تشمل خدما) �إلمد�� مثل �لغذ�" � �مليا! � �ألخشا� � �ملو��� 

�جلينية؛ �ملنافع �لتنظيمية مثل تنظيم �ملنا- � �لفيضانا) � 
�ألمر�8 � جو�6 �مليا! � معاجلة �4لفا)؛ � منافع ثقافية مثل 
�لترفيه � �ملتعة �جلمالية � �إلشبا> �لر�حى؛ � �ملنافع �لد�عمة 
مثل تكوين �لتربة � �لتلقيح بحبو� �للقا? � ����) �ملغذيا) 

(�نظر Iطا� ٢٫١).
ينمو �ستخد�O �إلنساM خلدما) �لنظم �لبيئية بإطر��. تتم 

عملية �لتدهو� � �الستخد�O غير �ملستد�O ملا يقر� من ٦٠٪ 
من خدما) �لنظم �لبيئية (١٥ من ٢٤) �لتى مت ���Iجه فى هذ� 

�لتقييم (متضمنة ٧٠٪ من �ملنافع �لتنظيمية � �لثقافية). 
(�نظر جد�] ٢٫١) � تستمر [يا�6 �ستغال] ٢٠ من ٢٤ من خدما) 

�لنظم �لبيئية �إلمد��ية � �لثقافية � �لتنظيمية. ينخفض 
�ستغال] ��حد6 من �ملنافع � هى مصايد �ألسما` نتيجة 

�النخفا8 فى كمية �ألسما` �لذc سببه �لصيد �لز�ئد عن 
�حلد على مدc �لعقو� �لسابقة. � تظهر �ثنتاM من �خلدما) 

 Oمخلطة. يز��� �ستخد� hمناطاj (kخشب �لوقو� � �ألليا) cألخر�
بعض �ألنو�> من �أللياk حينما ينخفض �ستخد�O �ألخرc؛ 

jما فى حالة خشب �لوقو� فهنا` �الئل على حالة قصوc من 
.hحديثا Oالستخد��

لقد قاO �إلنساM بتعزيز Iنتاn ثالثة من خدما) �لنظم 
�لبيئية – �حملاصيل � �لثر�6 �حليو�نية � تربية �ألحيا" �ملائية 

-  � rلك من خال] �لتوسع فى �ملساحا) �ملكرسة إلنتاجهم 
�j من خال] �Iخا] �لتقنيا). متت [يا�6 حتصيص �لكربوM على 

�ملستوc �لكوكبى حديثاr � ،hلك جزئياh بسبب Iعا�6 منو �لغابا) 
 hلة �لغابا) سابقا�]I Mj فى �ملناطق �ملعتدلة، على �لرغم من

شكلت مصد��h النبعاz �لكربوM. � يتم تدهو� � �الستخد�O غير 
�ملستد�O لنصف �ملنافع �لتموينية (٦ من ١١) � ما يقر� من 

مة � �لثقافية.  ٧٠٪ (٩ من ١٣) من �خلدما) �ملنظ|
�خلدما) �إلمد��ية: تز��� كميا) خدما) �لنظم �لبيئية 

�لتموينية مثل �لغذ�" � �مليا! � �ألخشا� �لتى يستخدمها 
�إلنساM بسرعة، � فى كثير من �ألحياM بسرعة jكبر من �لنمو 

�لسكانى � لكن jبطأ من �لنمو �القتصا�c عموماh فى �لنصف 
�لثانى من �لقرM �لعشرين، � تستمر فى �لنمو. � فى عد� من 

�حلاال) يتم �ستخد�O �خلدما) �إلمد��ية مبعدال) ال متكنها 
من �الستد�مة. � ترجع  [يا�6 �ستخد�O �إلنساI Mلى مجمو> 

�ال�تفا> �مللمو� فى �لكم �ملطلق لبعض �خلدما) �ملنتجة 
بالنظم �لبيئية � [يا�6 �جلز" �ملستخدO بو�سطة �إلنساM. لقد 

تضاعف سكاM �لعالم فى �لفتر6 بني ١٩٦٠ � ٢٠٠٠ من ٣ باليني 
 .kضعاj تضاعف �القتصا� �لكوكبى ستة � MنساI لى ٦ بالينيI

 hتقريبا hلى ٢٫٥ ضعفاI لغذ�" ٢� nنتاI فى هذ! �ألثنا" تضاعف �
(١٦٠٪ [يا�6 فى Iنتاn �لغذ�" بني ١٩٦١ � ٢٠٠٣)، � تضاعف 
 zجل �للب � �لو�� ثالj مليا!، � حصا� �خلشب من� Oستخد��

 C٩.ES, Cبحو�لى ٦٠٪ (,٩٫٢٫٢ �jضعاI ��] � ،kنتاn �ألخشا
C٨٫١ ,C٧٫٢٫٣ ,S٧). (� [�� Iنتاn �لغذ�" �jبعة jضعاk فى �لد�] 

�لنامية فى هذ! �لفتر6).
� تختلف Iمكانية �الستد�مة فى �ستخد�O �خلدما) �لتموينية 

فى �ملو�قع �4تلفة. � فى جميع �ألحو�] فإنه من غير �ملمكن 
�ستد�مة �ستخد�O عد6 خدما) متوينية حتى فى �إلجمالى 

�لكوكبى. MI مستوc �الستخد�O �حلالى ملصايد �ألسما` 
(�لبحرية � �لعذبة) غير قابل لالستد�مة، � لقد �نها� �لعديد 

من مصايد �ألسما` بالفعل. (�نظر شكل ٢٫١). � حالياh يزيد 
�ستخد�O �بع مخز�M �ألسما` �ملهمة �قتصا�ياh عن �حلد �j يتم 

 .(C٨٫٢٫٢) (جة تأكد عالية��) hملموسا hستنـز�فها �ستنـز�فا�
� يزيد �الستخد�O �لكوكبى للميا! من ٥٪ Iلى ٢٥٪ عن �ملو��� 

 cلطويل � يتم �حلفا� على هذ� �ملستو� cملتاحة على �ملد�
فقط من خال] هندسة نقل �مليا! �j �لسحب �لز�ئد عن �حلد 

C٧.) (لى متوسطةI جة تأكد منخفضة��) ملو��� �مليا! �جلوفية
ES). � يزيد  ١٥٪ Iلى ٣٥٪ من سحب �لرc على معدال) �إلمد�� 

� لذلك فهو غير قابل لالستد�مة  (��جة تأكد منخفضة Iلى 
متوسطة) (C٧٫٢٫٢). � كذلك ال ميكن �ستد�مة �ألنشطة 

�لز��عية �حلالية فى بعض �ملناطق بسبب �عتما�ها على مصا�� 
 Oمليا! غير �ملستد�مة، � بسبب �قع �آلثا� �لضا�6 لالستخد��
�لز�ئد للمغذيا) � �ملبيد�)، � [يا�6 ملوحة �لتربة � �نخفا8 

�ملغذيا)، � معدال) فقد �لتربة �لتى تفو� معدال) تكوينها.
  �خلدما) �لتنظيمية: لقد �jخل �لبشر تعديال) جسيمة 

فى �خلدما) �لتنظيمية مثل �ألمر�8 � �لتحكم فى �ملنا- 
بو�سطة تعديل �لنظم �لبيئية �لتى تقدO �خلدما)، � فى 

حالة خدما) �لتخلص من �لنفايا)، بتخطى حد�� قد�6 
�لنظم �لبيئية بتوفير �خلدمة. � معظم �لتغير�) فى �خلدما) 

�لتنظيمية هى نتيجة غير مقصو�6 لألنشطة �لساعية لتعزيز 
�إلمد�� باملنافع �لتموينية. � لقد �jخل �لبشر تعديال) جسيمة 

فى خدما) تنظيم �ملنا- للنظم �لبيئية – � كاr Mلك �jالh من 
�لتغير�) فى �ستخد�O �أل��ضى �لذc ساهم فى [يا�6 كمية 
 � Mمثل �مليثا cلغا[�) �لدفيئة �ألخر� � Mكسيد �لكربوj ثانى
 cجلو� kفى �لغال (كسيد ثنائى �لنيتر�جنيj) ]كسيد �لنيتر�j

ثم مؤخر�h بزيا�6 �ختز�] ثانى jكسيد �لكربوM (بالرغم من بقا" 
(٤٦ صفحة  (يستكمل 
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مليو� طن 

مصايد 	السما# 	لبحرية عامليا 

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

٢٠٠١ (C18 Fig 18.3) شكل  ١٫٢.  تقدير لناجت لصيد 	ألسما# 	لبحرية بني ١٩٥٠–
 في هذ< �لشكل ناجت �لصيد �ملعلن من �حلكوما6 مت تعديله الصال/ �. -خطا* محتملة 

في �لبيانا6.



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٤٠

	طا� ٢٫١. منافع 	لنظم 	لبيئية

تتمثل منافع �لنظم �لبيئية فى �لفو�ئد �لتى 
يجنيها �لنا* من �لنظم �لبيئية. � هى 

تتضمن على �خلدما/ �إلمد�-ية � �لتنظيمية 
� �لثقافية �لتى تؤثر فى �إلنسا� � �خلدما/ 
�لد�عمة �لال>مة للحفا9 على �ملنافع �ألخر5 
تأثير�B مباشر�B (CF2). � تتصل �لعديد من 

�ملنافع �ملذكو� �تصاالB شديد�B بعضها ببعض. 
(�إلنتاL �أل�لى � عملية �لبناK �لضوئى � 

 ،Nعلى سبيل �ملثا Pمليا� �� �ملغذيا/ � -��-
جميعها ضالع فى �أل�جه �Rتلفة لذ�/ 

�لعمليا/ �لبيولوجية).
خدما/ �إلمد�-

� هى �ملنتجا/ �لتى تؤخذ من �لنظم �لبيئية، 
� تشمل:

�لغذ�K: � يتضمن على �ملد5 �لو�سع من 
�ملنتجا/ �لغذ�ئية �ملأخوX� من �لنبا/ � �حليو�� 

� �مليكر�با/.
�ألليا]: تتضمن هذP �ملو�- على �خلشب � 
�جلو/ � �لقطن � �لقنب � �حلرير � �لصو].

�لوقو-: �خلشب � �لر�^ � من �ملو�- �لبيولوجية 
�ألخر5  �لتى تخد� كمصا- طاقة.

�ملو�- �جلينية: � تتضمن على �جلينا/ � 
 Lنتاb ثية �لتى تستخد� فى��ملعلوما/ �لو
سالال/ �حليو�� � �لنبا/ � �لتقنية �ألحيائية.

�لكيما�يا/ �حليوية � �أل-�ية �لطبيعية � 
�لصيدالنيا/. يشتق �لعديد من �أل-�ية � 
�ملبيد�/ �ألحيائية � bضافا/ �لغذ�K مثل 

�ألجلينا/ (مو�- جيالتينية من �لطحالب) � 
�ملو�- �حليوية من �لنظم �لبيئية. 

 مو�- جمالية. تستخد� �ملنتجا/ �حليو�نية 
 � �لنباتية مثل �جللو- � �ألصد�] � �لزهو

فى �لزينة، كما تقو� �لنباتا/ �لكاملة فى 
تنسيقا/ �أل�ضى � كأشياK جمالية.

�ملياP �لعذبة. يحصل �لنا* على �ملياP �لعذبة 
من �لنظم �لبيئية � بهذ� تعتبر �ملياP �لعذبة 
من �ملنافع �لتموينية. كما �g مياP �ألنها هى 
مصد طاقة. � أل� �ملياP ضر�ية لبقاK �حليا�، 

ميكن �عتباها من �ملنافع �لد�عمة.
مة iملنافع �ملنظ�

هى �لفو�ئد �لتى تعو- من تنظيم عمليا/ 
�لنظم �لبيئية، � تتضمن:

تنظيم جو-� �لهو�K. تساهم �لنظم �لبيئية 
باملو�- �لكيميائية الستخالj �ملو�- �لكيميائية 
من �لغال] �جلو5، مؤثر� على �لعديد من �gجه 

.Kجو-� �لهو�
 kتؤثر �لنظم �لبيئية على �ملنا .kتنظيم �ملنا
 Bفعلى �ملستو5 �حمللى مثال ،Bكوكبيا � Bمحليا
ميكن �g تؤثر �لتغير�/ فى غطاK �ألm على 

 oعلى �لنطا � .جة �حلر�� � سقوp �ألمطا-
�لكوكبى، تلعب �لنظم �لبيئية -��B هاماB فى 

�ملناk باختز��g N �نبعا^ �لغا>�/ �لدفيئة.
 تنظيم �ملياP. ميكن �g يتأثر بشد� توقيت � 

مد5 جريا� �ملياb � Pعا-� �متالK مستو-عا/ 
�ملياP �جلوفية بتغير�/ غطاK �أل�ضى � خاصة 
 Pلتعديال/ �لتى تغير �لطاقة �لتخزينية للميا�

فى �لنظا�، � مثاX Nلك هو حتويل �أل�ضى 
 �g عية��لرطبة �g تبديل �لغابا/ باأل�ضى �لز

�أل�ضى �لز�عية باحلضر.
 B�تنظيم �لتعرية. يلعب �لغطاK �لنباتى -�

هاماB فى �الحتفا9 بالتربة � منع �النهياال/ 
�ألضية.

تنقية �ملياP � معاجلة �لنفايا/.
 B�ميكن �g تكو� �لنظم �لبيئية مصد

للملوثا/ (كما فى �ملياP �لعذبة) � من 
جهة gخر5 ميكنها �g تساعد فى تصفية 
� حتuلtل �لنفايا/ �لتى tg-خلت bلى �ملياP فى 

-�خل �ليابسة � �لسو�حل � �لنظم �لبيئية 
�لبحرية، � ميكنها متثيل �ملركبا/ � b>�لة 

�لسميا/ خالN عمليا/ فى �لتربة � ما حتت 
�لتربة.

تنظيم �ألمر�m. ميكن للتغير�/ فى �لنظم 
�لبيئية �g تغير مباشر� تو�فر مسببا/ 

�ألمر�m �لبشرية مثل �لكولير� � ميكنها 
gيضا�g B تعدN من تو�فر ناقال/ �ألمر�m  مثل 

�لنامو*.
 تنظيم �آلفا/. ميكن لتغير�/ �لنظم �لبيئية 
�g تؤثر فى شيوx yفا/ � gمر�m �حملاصيل � 

�لثر�� �حليو�نية.
�لتلقيح �لنباتى. تؤثر تغير�/ �لنظم �لبيئية 

على تو>يع � تو�فر � فعالية �مللقحا/.
تنظيم �Rاطر �لطبيعية. ميكن �g يقلل �جو- 

�لنظم �لبيئية �لساحلية مثل �ملاجنر�ڤ � 
صفة �لشعب �ملرجانية من �ألضر� �لتى g

تسببها �ألعاصير � �ألمو�L �لضخمة.
  �خلدما/ �لثقافية

هذP هى �لفو�ئد غير �ملا-ية �لتى تعو- على 
 Kإلثر�� Nإلنسا� من �لنظم �لبيئية من خال�

�لر�حى � �لتطو �لفكر5 � �النعكا* � 
�لترفيه � �لتجا{ �جلمالية، � تتضمن على:
�لتنوy �لثقافى. �b تنوy �لنظم �لبيئية هو 

��حد من �لعو�مل �ملؤثر� على تنوy �لثقافا/.
�لقيم �لر�حية � �لدينية. تلحق �لديانا/ 
�حية � -ينية على �لنظم  Bلعديد� قيما�

�لبيئية �g مكوناتها.

gنظمة �ملعرفة (�لتقليدية � �لرسمية). 
تؤثر �لنظم �لبيئية على gنو�y نظم �ملعرفة 

� بالثقافا/ �Rتلفة.uو uطtمل�
�لقيم �لتعليمية. متد �لنظم �لبيئية � 

مكوناتها �لقاعد� للتعليم �لرسمى � غير 
�لرسمى فى عديد من �~تمعا/.

 Bثريا B��إللها�. متنح �لنظم �لبيئية مصد
لإللها� فى �لفن � �لفولكلو � �لرمو> 

�لقومية � �لعما� � �إلعال�.

 Nلقيم �جلمالية. يجد �لكثير من �لنا* �جلما�
� �لقيم �جلمالية فى �أل�جه �Rتلفة للنظم 
�لبيئية، كما ينعكس Xلك فى تقدمي �لدعم 

 للحد�ئق � منتزها/ �ملنظر �لطبيعى � �ختيا
مو�قع �لسكن.

 �لعالقا/ �الجتماعية. تؤثر �لنظم �لبيئية 
فى gنو�y �لعالقا/ �الجتماعية �لتى تقا� 

فى �لثقافا/ �ملعينة. فمثالB مجتمعا/ صيد 
�ألسما� تختلف فى عديد من �العتبا�/ فى 

عالقاتها �الجتماعية من �~تمعا/ �ملتنقلة 
�لرعوية �g �~تمعا/ �لز�عية.

�إلحسا* باملكا�. يقد �لكثير من �لنا* 
“�إلحسا* باملكا�” �ملرتبط بخصائص بيئتهم 

�ملميز� متضمنة �gجه �لنظا� �لبيئى.
قيم �لتر�^ �لثقافى. تضع �~تمعا/ �ملتعد-� 
�حملافظة على �ملناظر �لطبيعية، �X/ �ألهمية 
 �g (”ملناظر �لطبيعية �لثقافية�“) يخية�لتا

�ألنو�y �ملهمة ثقافياB، كقيمة عالية.
�لترفيه � �لسياحة �لبيئية. يختا �لنا* فى 

كثير من �ألحيا� مكا� قضا�g Kقا/ �لترفيه � 
يعتمد �ختياهم جزئياB على خصائص �ملناظر 
�لطبيعية فى منطقة معينة �لطبيعى منها 

.y� �ملستز
�خلدما/  �لد�عمة

�خلدما/ �لد�عمة ضر�ية إلنتاL جميع خدما/ 
�لنظم �لبيئية �ألخر5. � تختلف عن �خلدما/ 
�لتموينية � �ملنظمة � �لثقافية فى x �gثاها 
على �لبشر غير مباشر� فى كثير من �ألحيا� 
g �gنها حتد^ على مد5 �قت طويل جد�B، فى 
 حني �g �لتغير�/ فى �لفئا/ �ألخر5 لها xثا
قصير� �ملد5 � مباشر� نسبياB على �إلنسا�. 
(� ميكن تصنيف بعض �خلدما/ مثل تنظيم 
�لتعرية من �خلدما/ �لد�عمة � �لتنظيمية 

معاB، �عتما-�B على �ملد� �لزمنية � سرعة 
حد�^ �قعها على �لبشر).

� تتضمن هذP �خلدما/:
 تكوين �لتربة. نظر�B العتما- �خلدما/ 

�لتموينية على خصوبة �لتربة، يقو� تكوين 
�لتر{ مؤثر�B على فاهية �إلنسا� بطرo عد�.
عملية �لبناK �لضوئى. ينتج �لبناK �لضوئى 
�ألكسجني �لضر�5 ملعظم �لكائنا/ �حلية.

�إلنتاL �أل�لى. � هو �ستيعا{ � تر�كم �لطاقة 
� �ملغذيا/ بو�سطة �لكائنا/.

� �ملغذيا/. يوجد تقريباB 20 من �ملغذيا/ �-
�لضر�ية للحيا� � تتضمن �لنيتر�جني � 

�لفسفو، � هى تد� خالN �لنظم �لبيئية 
� يتم حفظها بدجا/ تركيز مختلفة فى 

�ألجز�R� Kتلفة من �لنظم �لبيئية.
� �ملياP. تد� �ملياP خالN �لنظم �لبيئية � �-

هى ضر�ية للكائنا/ �حلية.



�٤١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�
(٤٢ صفحة  (يستكمل 

لصفحة ٣٧ ملفتا0 �لرمو.)جد� ٢٫١  �جتاها% �ستخد�
 خدما% �لنظا
 �اليكولوجي �مد� تنمية (تعزيز) �� تدهو� �خلدمة حو عا
 ٢٠٠٠ ( ��جع 

خدما% �إلمد�7 
��لغذ�

�ألليا"

�ملو�% �لو�ثية 

�5% �إلمد�% �لغذ�ئي 1سر0 من منو �لسكا� �لكلى. ��لسبب �الساسى 
لزيا%� �إلنتا9 كا� 5يا%� ;نتا9 �حد� �ملساحة مع 5يا%� جوهرية ملساحة 

1�ضى �حملاصيل. ال�5لت توجد مساحاB منخفضة �النتاجية �توسع 
سريع في �ملساحة، مثال منطقة حتت �لصحر�� �ألفريقية �1جز�� من 

1مريكا �لالتينية.
5يا%� جوهرية في �ملساحة �Tصصة للماشية في بعض �ملناطق �لكن 

مصد �لزيا%� �الساسى كا� تكثيف ;نتا9 �لد��جن ��خلنا5ير ��ملاشية 

�5% حصا% صيد �لسمك �لبحرX حتى ��1خر �لثمانينياB ثم بد1 في 
�النخفا\ من حينها. حاليا بع �حتياطاB �السماZ �لبحرية تستقل 

 ��ستغال̂ال جائر� �1 مستنزفة بشكل جوهرX. 1ما حصا% سمك �ملا
�لعذ` فهو في �نخفا\. ��نخفض �الستخد�� �النسانى بسبب نقص 

�إلمد�% �ليس بسبب نقص �لطلب 
1صبحت �لز�عة �ملائية مصد� هاما للغذ�� في �لعمق سنة �ألخير�، 
�فى عا� ٢٠٠٠ 1سهمت بـ ٢٧ ٪ من ;نتا9 �لسمك �c%1 �ستخد�� 

�لسمك في تغذية 1نو�0 �لز�عة �ملائية �للو�حم 5يا%� �لعب� على 
 Zمصايد �السما

�نخفض بصفة عامة ;مد�% هذj �ملصا% �لغذ�ئية بسبب 5يا%� �لضغط 
 kلعالم �بسبب �ستغال� lعلى �ملو�طن �لبيئية �لطبيعية على نطا

�لعشائر �لبرية في �لغذ�� �لى مستوياB غير مستد�مة بصفة خاصة 
 �بو�سطة �لفقر�

 Bبعة عقو% �ألخير� ٦٠ ٪ حني �فر�5% ;نتا9 �ألخشا` �لعاملي في �أل
5�عاB �لغاباB 5يا%� في حجم خشب �لكتل تقد بـ ٣٥ ٪ من �حلصا% 

 Bلعاملي في عا� ٢٠٠٠ �لقد مت فقد ٤٠ ٪ تقريبا من مساحة �لغابا�
1ثنا� �حلقبة �لصناعية �ما k�5 �لفقد مستمر�̂ في بعض �ملناطق ( 
�بالتالي تدهوB خلدمة في هذj �ملناطق ) ;ال �نه يتم �سترجاعها 

�آل� في بعض %�k �ملناطق �ملعتدلة �بالتالي مت تنمية هذj �خلدمة(من 
�لنقطة �لدنيا �لتى �صلتها) فى هذj �ملناطق فى �لعقو% �حلديثة 

تضاعف ;نتا9 �لقطن ��حلرير ثالثة 1ضعا" في �ألبعة عقو% �ألخير�. 
 cعية �ألخر��تختص ;نتا9 �ألليا" �لز

 Bخشب �لوقو% �صل �لى قيمة في �لتسعينا Zيبد� �1 �ستهال
�يعتقد �آل� 1نه متجه �لى �النخفا\ �;� ظل �ملصد �لسائد للوقو% 

�ملنزلي في بعض �ملناطق
 �عتمدB تربية �حملاصيل �لتقليدية على تنويعة ضيقة من �لتر�كيب 

�لو�ثية ألنو�0 �حملاصيل �لرئيسية �لقد �فرB �لو�ثة �جلزيئية 
��لتكنولوجيا �حليوية �سائل جديد� لتوسيع كم �لتنو0 �لو�ثى في 

 Bتباطها بصناعاهذj �حملاصيل �يزيد �ستخد�� �ملو�% �لو�ثية با
جديد� مبنية على �لتكنولوجيا �حليوية فمن خالk فقد �ألصنا" 

�ثية (جزئي̂ا بسبب � %�ملنزعة �لتقليدية ألنو�0 �حملاصيل ثم فقد مو�
 Bنقر�ضا� kعية ��ألصنا" �حلديثني ) �من خالتبنى �لعملياB �ملز
�ألنو�0 �عتمدB تربية �حملاصيل �لتقليدية على تنويعة ضيقة من 

�لتر�كيب �لو�ثية ألنو�0 �حملاصيل �لرئيسية �لقد �فرB �لو�ثة �جلزيئية 
��لتكنولوجيا �حليوية �سائل جديد� لتوسيع كم �لتنو0 �لو�ثى في 

هذj �حملاصيل �يزيد �ستخد�� �ملو�% �لو�ثية باتباطها بصناعاB جديد� 
مبنية على �لتكنولوجيا �حليوية فمن خالk فقد �ألصنا" �ملنزعة 
�ثية (جزئي̂ا بسبب تبنى � %�لتقليدية ألنو�0 �حملاصيل ثم فقد مو�
�لعملياB �ملزعية ��ألصنا" �حلديثني ) �من خالk �نقر�ضاB �ألنو�0 

�خلدمة                فئة       �الستخد��   تعزيز                                    مالحظاB                                �ملوقع في
                 (نو0 �خلدمة )    �لبشرX    �1 تدهو                                                                          تقييم �اللفية
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�

�حملاصيل

�ملاشية

Zصيد �السما

�لز�عة �ملائية

�لنباتاB �لبرية 
 Bملنتجا��
�حليو�نية
�خلشب

�لقطن- �لقنب 
�حلرير

خشب �لوقو%
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�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٤٢

�ملو�! �لبيوكميا�ية 
��لعقاقير �لطبيعية 

��لصيدالنية 

�ملو�! �لتنسيقية 

�ملا* �لعذ) 

يز!�! �لطلب على �ملو�! �لبيوكيمائية ��لصيدالنية �لكن �لتقنيا+ 
�لتخليقية تتنافس مع �ملنتجا+ �لطبيعية ملو�جهة �لطلب . �يز!�! 

�لطلب على �ستعماA� C من �ملنتجا+ �الخرA (مستحضر�+ �لتجميل 
، ��لعناية  �لشخصية، ��ملعاجلة �لبيولوجية، ��لرصد �لبيولوجى �Eعا!� 

 Jنو�K Lنقر�� !�إلصالP �إليكولوجى ). �يقلل من Eتاحة هذM �ملو�
�لنباتا+ �لطبيعية ��حلصا! �جلائر لها.

A!K حتوير �إلنسا� للنظم �اليكولوجية (مثل بنا* �خلز�نا+ �ملائية) Eلى 
تثبيت جز* جوهرX من تدفقا+ �ألنها �لقاية مما جعل �ملا* �لعذ) 

متاح̂ا Kكثر، Eال �نه في �ملناطق �جلافة يقلل تدفقا+ �لنهر بزيا!� بخر 
�لسطوP �ملائية �ملفتوحة ��ستخد�� �لرX �لذA يفقد كمية من �ملا*. 

� مستجمعا+ �ألمطا �تغير�+ �لغطا* �لنباتي على �!E ثرتاK لقد�
�لتدفقا+ �ملوسمية للنهر.فسيكو� هناd جتا�b في �الستخد�� �لعاملي 

للما* �لعذ) في �ملدA �لطويل يفوh ما هو متاP بـ ٥٪ �محتمل 
بـ ٢٥ ٪ مما يتطلب Eنشا*�+ هندسية لنقل �ملا* �K سحب Eمد�!�+ 
�ملا* �الضى.يزيد ما* �لرX عن معدال+ �إلمد�! باملا* مبا بني ١٥٪ � ٣٥ 
٪ . يوفرتدفق �ملا* �لعذ) في �ألنها Kيضا خدمة في صو� �لطاقة 

�ملستغلة من محطا+ �لتوليد �ملائية فبنا* �لسد�! لم يغير في 
كمية �لطاقة �Eمنا جعل �لطاقة Kكثر Eتاحة للناo. فلقد تضاعفت 

 qلكهر�مائية فيما بني ١٨٦٠، ٢٠٠٠ �لقد حتد!+ معالم للتلو� ��لقد
�لفقد �لتنوJ �الحيائى في �لنظم �ملائية �لد�خلية في كثير من Kجز�* 

�

NA

�

�لكوكبي 

�القليمى 
��حمللى 

C10

C7

لصفحة ٣٧ ملفتا1 �لرمو/)جد�� ١٫٢.  �جتاها$ �ستخد�	 خدما$ �لنظا	 �اليكولوجي �مد� تنمية (تعزيز) �� تدهو� �خلدمة حو� عا	 ٢٠٠٠ ( ��جع 

�خلدما$ �مل8نظمة
تنظيم جو!� �لهو�* 

تنظيم �ملنا| 

تنظيم �ملا* 

�نخفضت قليال قد� �لغال~ �جلوA على تنظيف نفسه من �مللوثا+ 
منذ bKمنة ما قبل �لصناعة �لكنه يبد� ليس بأكثر من ١٠٪ . 

��إلسها� �حلقيقي للنظم �اليكولوجية في هذM �لتغير�+ غير معر�~ 
فالنظم �اليكولوجية هى مجمعا+ (غو�طس ) ��b�K �لتر�بوسفير، 

��ألمونيا ، �Kكاسيد  �لنتر�b ��لكبريت ��جلزئيا+ ��مليثا� �لكن
هذM ��معا+ لم يتم تقييمها.

لقد كانت �لنظم �اليكولوجية �ألضية Kثنا*  �لقر� �لتاسع عشر 
�بد�يا+  �لقر� �لعشرين في �ملتوسط مصد� خالص̂ا لثاني Kكسيد 
�لكربو� ثم Kصبحت ��مع (�لغاطس) �لصافي في حو�لىمنتصف 

�لقر� �ملاضي. �كا� �لتأثير �لبيوفيزيائى لتغير�+ �لغطا* �لنباتي 
 Aيخية (منذ ١٧٥٠ �حتى �آل� ) تبريد�̂ على مستو�ألضي �لتا

�لكوكب بسبب bيا!� �النعكاسا+ �إلشعاعية للكوكب ��لتي عوضت 
(عا!لت) �لتأثير �ملدفئ �ملصاحب النبعاثا+ �لكربو� من تغير �لغطا* 

�الضى على Kغلب هذM �لفتر�.
Kثر+ تغير�+ �لغطا* �لنباتي �الضى على �ملناخا+ �إلقليمية ��حمللية 
Eيجابي̂ا �سلبي̂ا معا̂، �لكن مع جحا� كفة �لتأثير�+ �لسلبية فمث̂ال 

 �bEلة �لغابا+ �الستو�ئية ��لتصحر K!يا Eلى تقليل تساقط �ألمطا
�حمللى 

يعتمد تأثير تغير �لنظا� �إليكولوجى على توقيت �حجم �جلريا� 
�لسطحي ��لفيضا� �Eعا!� شحن �خلز�نا+ �جلوفية على �لنظا� 

�إليكولوجى �لضالع �على �لتحو�+ �لتي Kجريت عليه 

�

�

�

�

C13.ES

C13.ES

C13.3
C11.3

C7.4.4

�

�

�

+/-

�خلدمة                فئة       �الستخد��   تعزيز                                    مالحظا+                                �ملوقع في
                 (نوJ �خلدمة )    �لبشر�K    X تدهو                                                                          تقييم �اللفية

يعتمد تأثير تغير �لنظا� �إليكولوجى على توقيت �حجم �جلريا� تنظيم �ملا*
�لسطحي ��لفيضا� �Eعا!� شحن �خلز�نا+ �جلوفية على �لنظا� 

�إليكولوجى �لضالع �على �لتحو�+ �لتي Kجريت عليه 
ي �C7.4.4 +/-

�نخفضت قليال قد� �لغال~ �جلوA على تنظيف نفسه من �مللوثا+ تنظيم جو!� �لهو�* 
منذ bKمنة ما قبل �لصناعة �لكنه يبد� ليس بأكثر من ١٠٪ . 

��إلسها� �حلقيقي للنظم �اليكولوجية في هذM �لتغير�+ غير معر�~ 
فالنظم �اليكولوجية هى مجمعا+ (غو�طس ) ��b�K �لتر�بوسفير، 

ي ي ي�
��ألمونيا ، �Kكاسيد  �لنتر�b ��لكبريت ��جلزئيا+ ��مليثا� �لكن

هذM ��معا+ لم يتم تقييمها.

�C13.ES �

�NAملو�! �لتنسيقية 



�٤٣لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

(٤٤ صفحة  (يستكمل 

�خلدمة                فئة       �الستخد��   تعزيز                                    مالحظا#                                �ملوقع في
                 (نو3 �خلدمة )    �لبشر0    /� تدهو                                                                          تقييم �اللفية

تنظيم �لتعرية 

تنقية �مليا6 �معاجلة 
�7لفا# 

تنظيم �أل�بئة 
(�ألمر�9)

تنظيم �آلفا# 

�لتلقيح

تنظيم �7اطر 
�لطبيعية 

�لتنو3 �لثقافي 

 � �حملاصيل /  �لتربة من تدهو�EF� ضى�فاقمت عمليا# �ستغالI �ال
�تعرية �لتربة، لذلك فا� �لعمليا# �لتي تقلل من �لتعرية، مثل خدمة 

�لتربة باحلد �ألEنى، قد مت تبنيها  من قبل مز�عي /مريكا �لشمالية 
��لالتينية.

 Iال �نه في �غلب �لد�F ،مليا6 على مستو] �لكوكب� �Eتنخفض جو
�لصناعية �على مد] �لعشرين عاما �ألخير� �نخفضت �مل_̂مرضا# 

��مللوثا# �لعضوية في �ملاd �لسطحي .�E�b# تركيز�# �لنتير�# بسرعة 
 f�في �لثالثني عاما �ألخير�. �كما مت توثيقه في �لتقاير �ألكثر �نتشا
عن تلوi� jا] �ملائية �لد�خلية فا� قد� �لنظم �اليكولوجية على 

 �Eياb لىF ضي �لرطبة�تنقية هذ6 �7لفا# محد�E�. فلقد /E] فقد �أل
�نخفا9 قد� �لنظم �اليكولوجية على تنقية �حتليل ( Fلى مكوناتها) 

�7لفا#.
/E# حتوير�# �لنظم �اليكولوجية �ملتر�فقة  مع �لتنمية في �لغالب 

Fلى bياE� حد�j �أل�بئة ( �ألمر�9 ��م_̂عدية  ) �حمللية، Fال /� �لتغير�# 
�لرئيسية في �ملو�طن �لبيئية قد تؤF [Eلى كل من bياE� /� خفض 

مخاطر /مر�9 م_̂عدية بعينها.
مت FحالI مكافحة �آلفا# باألعد�d  �لطبيعية محل �ملكافحة باملبيد�# 
في كثير من  �ملناطق �لز�عية. فلقد /E] �ستخد�� �ملبيد�# هذ� بذ�ته 

Fلى تدهو قد� �ألنظمة �اليكولوجية �لز�عية على مقا�مة �آلفا# . 
�في /نظمة /خر] ثم �ستخد�� �ألعد�E �لطبيعية في مكافحة �آلفا# 

� �ملتكاملة لآلفا# (IPM) .فإستخد���Eمت تعزيز6 باإل�
�حملاصيل �s# �جلينا# �ملقا�مة لآلفا# يقلل من �ستخد�� مبيد�# 

�آلفا# �7لقة ��لسامة.
هناt �قائع مستقر� �لكنها غير كاملة على �نخفا9 �فر� �مللقحا# 

 �في منطقة /� �Eلة ��حد� على �ألقل في كل قا� ما عد� �لقا
صد �لفشل �لتا� في  Eلقطبية حيث ال يوجد ملقحا# �من �لنا�

 [Eنتيجة لنقص �مللقحا#، �لكنه في �لغالب يؤ �نتاx �لبذ� ��لثما
Fلى نقص حيوية �لبذ� ��لثما /� كمياتها �لقد �ثر �لفقد في عشائر 
� بشكل Eلتكاثر لبعض �لنباتا# �لنا� ��مللقحا# �ملتخصصة على قد

مباشر 

/E] تز�يد شغل �لناz ملناطق �مو�قع معرضة للظو�هر متطرفة 
�لتغلب على تفاقم قابلية �إلنسا� للضر با7اطر �لطبيعية. �لقد 
/E] هذ� �لتوجه باإلضافة Fلى نقص قد� �لنظم �اليكولوجية على 

 x��مصاEمة (معاEلة ) �لتقلبا# �ملتطرفة Fلى �ستمر� فقد �أل
(�لنفوz) على �ملستو] �لعاملي �bياE� سريعة في �خلسا� �القتصاEية 

من �لكو�j �لطبيعية 

�

�

�

�

�

�

NA

C26

C7.2.5
C19

C14

C11.3

C11
Box11.2

C16
C19

�

�

-/+

�

�

�

NA
�خلدما� �لثقافية

تنقية �مليا6 �معاجلة 
تنخفض جوE� �مليا6 على مستو] �لكوكب، Fال �نه في �غلب �لد�I �7لفا# 

�لصناعية �على مد] �لعشرين عاما �ألخير� �نخفضت �مل̂مرضا# 
I� ب ي F ب و و] ى ي جو بض ي F ب، و

��مللوثا# �لعضوية في �ملاd �لسطحي .�E�b# تركيز�# �لنتير�# بسرعة 
 f�في �لثالثني عاما �ألخير�. �كما مت توثيقه في �لتقاير �ألكثر �نتشا
ر ب ير يز ر b� ي d ي وي و ر� ب ير يز ر b� ي d ي
عن تلوi� jا] �ملائية �لد�خلية فا� قد� �لنظم �اليكولوجية على

ي ي
 �Eياb لىF ضي �لرطبة�تنقية هذ6 �7لفا# محد�E�. فلقد /E] فقد �أل

�نخفا9 قد� �لنظم �اليكولوجية على تنقية �حتليل ( Fلى مكوناتها) 
ي

�7لفا#.

�C7.2.5
C19

�

تنظيم �7اطر 
�لطبيعية 

/E] تز�يد شغل �لناz ملناطق �مو�قع معرضة للظو�هر متطرفة
�لتغلب على تفاقم قابلية �إلنسا� للضر با7اطر �لطبيعية. �لقد 
/E] هذ� �لتوجه باإلضافة Fلى نقص قد� �لنظم �اليكولوجية على

x��مصاEمة (معاEلة ) �لتقلبا# �ملتطرفة Fلى �ستمر� فقد �أل
(�لنفوz) على �ملستو] �لعاملي �bياE� سريعة في �خلسا� �القتصاEية

من �لكو�j �لطبيعية

�C16
C19

�

مت FحالI مكافحة �آلفا# باألعد�d  �لطبيعية محل �ملكافحة باملبيد�# تنظيم �آلفا#
في كثير من  �ملناطق �لز�عية. فلقد /E] �ستخد�� �ملبيد�# هذ� بذ�ته 

مت
Fلى تدهو قد� �ألنظمة �اليكولوجية �لز�عية على مقا�مة �آلفا# . 

ي
�في /نظمة /خر] ثم �ستخد�� �ألعد�E �لطبيعية في مكافحة �آلفا#

� �ملتكاملة لآلفا# (IPM) .فإستخد���Eمت تعزيز6 باإل�
ي � �ي

�حملاصيل �s# �جلينا# �ملقا�مة لآلفا# يقلل من �ستخد�� مبيد�#
�آلفا# �7لقة ��لسامة.

�C11.3 �



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٤٤

لصفحة ٣٧ ملفتا1 �لرمو/)جد�� ١٫٢.  �جتاها$ �ستخد�	 خدما$ �لنظا	 �اليكولوجي �مد� تنمية (تعزيز) �� تدهو� �خلدمة حو� عا	 ٢٠٠٠ ( ��جع 

�لقيم �لر�حية ��لدينية 

نظم �ملعرفة 

�لقيم �لتعليمية 

�إللها�
�لقيم �جلمالية

�لعالقا) �الجتماعية 
حاسة �ملكا� 

قيم �لتر�/ �لثقافي 

�الستجما� ��لسياحة 
�اليكولوجية 

كا� هنا= �نخفا6 في 9عد�8 �لغيا6 ( �ألجما) )  �ملقدسة ��ملناطق 
�حملمية �لشبيهة �الخرA. فلقد A89 9حيانا فقد بعض معالم  نظا� 
�إليكولوجى معني (9نو�I �9 غابا) مقدسة) بالتضافر مع �لتغير�) 

�القتصا8ية Qلى Qمكانية QضعاO �ملنافع �لر�حية �لتي يحصل عليها 
�لناT من �لنظم �اليكولوجية. �من ناحية 9خرA �فى ظل بعض 
 U(مثال حينما تسبب مكونا) �لنظا� �إليكولوجى تهديد� Oلظر��

للناT )، يكو� فقد بعض �ملكونا) �8فعاU لزيا8� �لتقدير �لر�حي ملا 
تبقى منها.

\�8) �حلاجة Qلى مو�قع تنسيقا) طبيعية ممتعة  (مبهجة) جماليا 
بسبب \يا8� �لتحضر (�لتمد�) �كا� هنا= �نخفا6 في كمية �نوعية 

مثل هذ^ �ملو�قع ملقابلة تلك �حلاجة �قد يكو� �إلنخفا6 فى Qتاحة 
�9 يسر �لوصوb للمناطق �لطبيعية بالنسبة للسكا� �حلضريني `� 

تاثير�) خطير� على �لصحة �لعامة �على �إلقتصا�8).

يز8�8 �لطلب على �الستخد�� �الستجمامى للتنسيقا) �ألضية، 
�تز�يد) �ملساحة �ملوجهة ألغر�6 هذ�  �الستخد�� تلك، لتعكس 
�لتغير في �لقيم �لثقافية ��ال8�كية. Qال �9 �لعديد من �لظو�هر 

 8�لطبيعية �حلا8ثة للتنسيق (مثال. �لشعاf �ملرجانية ) تدهو) كمو
�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
                 (نوI �خلدمة )    �لبشرu    �9 تدهو                                                                          تقييم �اللفية

NANAنظم �ملعرفة

�NANAإللها�

�NANAلعالقا) �الجتماعية 

NANAقيم �لتر�/ �لثقافي

تكوين �لتربة 
�لتمثيل �لضوئي 
9ظهر) �لعديد من نظم تقييم �أللفية �لكوكبي، متضمنة �ال�ضى �إلنتاجية �أل�لية 

�جلافة، ��لغابا)، ��لنظم �ملنزعة، QجتاهاU نحو �تفاI (NPP) صافى 
�إلنتاجية �أل�لية في �لفتر� ١٩٨١ – ٢٠٠٠. Qال �9 �لتباينا) �لعالية 

�ملوسمية �بني �لسنوية ( �حلولية ) �ملرتبطة بتباينا) �ملنا� حدثت في 
�8خل هذ� �الجتا^ على مستوA �لكوكب 

�

�

�C22.2.1

�

�

�



�٤٥لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

  

a بالنسبة نسبة خلدما# �إلمد�1، يزيد �الستخد�� �النسانى �67 1�2 �الستهال- �النسانى للخدما# (مثال، 2يا1� �ستهال- �لغذ�* )؛ 'ما بالنسبة للخدما# �ملنظمة ��لثقافية، فا� 

�الستخد�� �النسانى يزيد �67 ما 1�2# 'عد�1 �لناN �ملتأثر� باخلدمة. بصفة عامة فا� �إلطا �لزمني هو �خلمسني عاماF �ملاضية �لكن في حالة تغير �الجتا? في �1خل هذ� �إلطا فا� 
�ملؤشر يوضح 'حدO �الجتاها#.

b بالنسبة خلدما# �إلمد�1، قمنا بتعريف �لتعزيز بزيا1� 7نتاS �خلدمة عن طريق �لتغير�# في �ملنطقة �لتي توفر �خلدمة (مثال، �نتشا �لز�عة ) '� 2يا1� �إلنتاS من �حد� �ملساحة 

�لقد حد1نا تدهو �إلنتاS �67 ما فا[ �الستخد�� �حلالي �ملستويا# �ملستد�مة. 'ما بالنسبة للخدما# �ملنظمة ��لد�عمة فا� تعزيزها يعنى تغير� في �خلدمة يؤ1] 7لى منافع �كبر 
للناN ( مثل خدمة تنظيم مر` قد تتحسن بإبا1� �لعائل �لوسيط �لذc ينتقل �ملر` للناN. 'ما �لتدهو فيعنى نقص �ملنافع �ملتحصل عليها من �خلدمة، 7ما عن طريق تغير 

في �خلدمة ( مثل فقد �ملاجنر�i �ملؤ1] خلفض منافع حماية نظا� بيئي من �لعو�صف )'� عن طريق ضغط �إلنسا� على �خلدمة بشكل �2ئد عن طاقتها ( مثل �لتلوO �لز�ئد 
عن قد� �لنظم �اليكولوجية على �حملافظة على جو1� �ملا* ).'ما �خلدما# �لثقافية فيعتبر تدهوها هو �لتغير في مو�صفا# �لنظا� �إليكولوجى �لتي تقلل �ملنافع �لثقافية ( 

�الستجمامية، �جلمالية ��لر�حية.... �لخ ) �لتي يوفرها �لنظا� �إليكولوجى
c مستو] تأكد منخفض 7لى متوسط. جميع �الجتاها# �الخر] 1جة تأكد متوسطة 7لى عالية. 

مفتا
 	لرمو� 
.( �  = تز�يد   ( في عامو1 �الستخد�� �النسانى)'� تعزيز ( في عامو1 �لتعزيز '� �لتدهو
.( �  = تناقص ( في عامو1 �الستخد�� �النسانى)'� تدهو ( في عامو1 �لتعزيز '� �لتدهو
+ / - = مختلط ( �الجتا? يتز�يد '� يتناقص خالr �خلمسني عاماF �ملاضية '� بعض �ملكونا# 

فى بعض �ملناطق تتز�يد بينما �الخر] تتناقص ).
1�سة �خلدمة في تقييم �أللفية ( مثل �ملو�1 �لتنسقية )، بينما في حاال# 'خر] كانت �خلدمة   ixهدxت yسzففى  بعض �حلاال# لم ت .MA لم يتم تقييمها في تقييم �أللفية = NA

منة  �لكن �ملعلوما# ��لبيانا# �ملتاحة لم تسمح بتقييم منط �الستخد�� �النسانى للخدمة '� حالة �خلدمة. xتضzم
� =  ال ينطبق تصنيف  “ �الستخد�� �النسانى” � “ تعزيز '� تدهو “ على �خلدما# �لد�عمة، حيث 'نها، بتعريفها، ال تستخد�  مباشر� بو�سطة �لناN.( حيث سيتم حسا� 

منافعها منفعتها  '� خساتها مرتني �67 '1خلت �لتأثير�# غير �ملباشر� في �لتقييم ) تؤثر �لتغير�# في �خلدما# �لد�عمة على مد] توفير خدما# �إلمد�1 ��خلدما# �لثقافية ��ملنظمة 
.��لتي ستستخد� بو�سطة �لناN �قد تتعز2 '� تتدهو

�خلدمة                فئة       �الستخد��   تعزيز                                    مالحظا#                                �ملوقع في
                 (نو� �خلدمة )    �لبشرc    '� تدهو                                                                          تقييم �اللفية

تد�ير �ملغذيا# 

تد�ير �مليا? 

لقد حدثت تغير�# ��سعة �ملد] في �1�# �ملغذيا# في �لعقو1 
�حلديثة، بسبب 'ساسي هو 2يا1� مدخال# �ألسمد� �مخلفا# �ملاشية 
�مخلفا# �إلنسا� �حر[ �لكتل (�ملو�1) �لبيولوجية. فلقد تأثر# �مليا? 
�لد�خلية  ��لنظم �لساحلية بشكل متز�يد في تغذ�يتها (تخثثها)  
بسبب �نتقاr �لعناصر �ملغذية من �لنظم �ألضية 7لى �لنظم �ملائية 

حيث '� عو�مل �ملو�2نة �لتي حتد1 هذ� �النتقاr قد 'zتلفت  بشكل 
.cجوهر

  'حدO �إلنسا� تغير�# يئسية في �1�# �ملا* عن طريق �لتغيير�# 
�إلنشائية لألنها، ��ستهال- ما* �ألنها �حديثا تغير �ملنا� 

�

�

C12
S7

C7

�

�

	خلدما� 	لد	عمة (تابع)

  'حدO �إلنسا� تغير�# يئسية في �1�# �ملا* عن طريق �لتغيير�#تد�ير �مليا?
�إلنشائية لألنها، ��ستهال- ما* �ألنها �حديثا تغير �ملنا�

يي �C7 �



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٤٦

	لنظم 	لبيئية 	ملصد� 	لرئيسى لغز 	مليثا� � كسيد 	لنيتر��). � 
 �لقد قامت 	لتعديال% فى 	لنظم 	لبيئية بتغيير منا! 	ألمر	

� :لك بزيا78 � تخفيض مو	ئل 	ألمر	� 	ملعينة � ناقالتها (مثل 
	لسد�8 � قنو	% 	لر< 	لتى توفر 	ملوئل للبلها�سيا) � بتقريب 

 �قر@ مع كائنا% 	ألمر	 Aتصا	لى B لبشرية	لتجمعا% 	
 Fتفا�	لبيئية فى 	لنظم 	% فى 	لتغير	تلفة. � لقد ساهمت H	

ملموM فى عد8 	لفيضانا% � 	حلر	ئق 	لبرية 	لعظمى فى 
جميع 	لقا�	% منذ 	أل�بعينا% من 	لقر�. � تؤ8< 	لنظم 	لبيئية 

��8	T هاماT فى �B	لة 	لسمية من 	Hلفا% 	لتى مت 8Bخالها فى 
	لبيئة، � لكن هناW حد�8	T :	تية للقد�7 على معاجلة 	لنفايا%. 

فعلى سبيل 	ملثاA، تقو[ 	لنظم 	ملائية بغسل ٨٠٪ فى 
	ملتوسط من عبa 	لنيتر�جني 	لكوكبى 	لذ< تقدمه، � تختلف 
هذd 	لقد�7 	لد	خلية للتطهير 	لذ	تى 	ختالفاT �	سعاT كما تقل 

.(C٧٫٢٫٥) لرطبة	ضى 	أل�	 �	بفقد
	خلدما% 	لثقافية: على 	لرغم من 	ستمر	� منو 	ستخد	[ 

	خلدما% 	لثقافية تقلصت قد�7 	لنظم 	لبيئية على توفير 
 .(C١٧) ملاضى	لقر� 	فى  Tملموسا Tلثقافية تقلصا	ئد 	لفو	
تتأثر 	لثقافا% 	لبشرية بشد7 بالنظم 	لبيئية، � لتغير فى 
	لنظم 	لبيئية ثر ملموM على 	لهوية 	لثقافية � 	لثبا% 

	الجتماعى. �B 	لثقافا% 	إلنسانية � نظم 	ملعرفة � 	لديانا% 
� 	لقيم 	ملو��ثة � 	لتفاعال% 	الجتماعية � ما يتصل بهم من 

 Fإلشبا	لترفيه � 	 � Aملتعة باجلما	مثل ) Fالستمتا	خدما% 
	لفنى � 	لر�حى � 	لتطو� 	لفكر<) تأثر% 8	ئماT � تشكلت 
بطبيعة 	لنظا[ 	لبيئى � حاالته. � يتم تدهو� 	لعديد من 

هذd 	خلدما% Bما من خالA 	لتغير	% فى 	لنظم 	لبيئية (مثل، 
	النخفا� 	لسريع حديثاT فى عد	8 	جلنائن 	ملقدسة � 	ملناطق 

	ملماثلة 	حملمية 	ألخر<) � من خالA 	لتغير	% فى 	uتمعا% 
 W	�8B لتى تخفض من	لتقليدية) 	ملعرفة 	للغا% � 	(مثل فقد 

� تقدير 	لناM لهذd 	لفو	ئد 	لثقافية. � ميكن � يساهم 	لفقد 
	لسريع فى 	لنظم 	لبيئية � 	ملشاهد 	لطبيعية :	% 	لقيمة 

	لثقافية فى 	نشقاقا% 	جتماعية � تهميش 	جتماعى. � لقد 
كا� بالفعل تدهو� فى كم � نوF 	ملشاهد 	لطبيعية 	ملمتعة 

.Tجماليا
لقد حتققت مكاسب كوكبية فى 	إلمد	8 بالغذ	a � 	ألخشا@ 

 z	ستنز	ملاضى برغم 	لقر� 	ألخر< فى 	8 	إلمد	خدما%  �
	ملو	�8 	حمللية � Bجر	a	% 	لتحديد 	حمللية على 	ستخد	[ 	ملو	�8 � 

:لك بإ�	حة 	إلنتا| � 	حلصاB 8لى 	ملناطق 	جلديد7 غير 	ملستغلة 
بالكامل، 	لتى قد تكو� بعيد7 	ملسافة فى بعض 	حلاال%. � 

لكن هذd 	خليا�	% فى 	نخفا�. � هذ	 	لتوجه يظهر فى حالة 
مصايد 	ألسماW 	لبحرية. مع 	ستنز	 z	Hز�� 	لفر8< 	نتقل 

ضغط 	لصيد Bلى 	Hز�� 	ألقل 	ستخد	ماT (C١٨٫٢٫١). 	نتقلت 
ساطيل 	لصيد 	لصناعية Bلى 	لصيد بعد من 	ليابسة � 
Cلكوكبى (.١٨	لطلب 	ألعمق لكى تتالقى مع 	 dمليا	فى 

ES). (	نظر شكل ٢٫٢) لقد ثر% موجها% عد7 :	% 	لصلة 
بطلبا% 	لسو� � 	إلمد	8 � 	لسياسا% 	حلكومية على 	لناجت من 
	ألخشا@. فعلى سبيل 	ملثاA، تزيد 	لتجا�7 	لد�لية فى منتجا% 
 �	لغابا% عندما ال تستطيع غابا% �8لة معينة مالقا7 	لطلب 

عندما تقا[ 	لسياسا% 	لتى حتد من � متنع حصا8 	ألخشا@.
  على 	لرغم من � 	إلجمالى 	لكوكبى للطلب على خدما% 

	لنظم 	لبيئية ال يز	A فى منو مستمر، يقل 	لطلب على 
خدما% معينة فى 	ملناطق 	ملعينة مع Bقامة 	لبد	ئل. � على 
سبيل 	ملثاA، 	لكير�سني � 	لكهرباa � مصا�8 	لطاقة 	ألخر< 

يتم Bحاللها كثر � كثر محل 	خلشب (� هو ما �	A 	ملصد� 
	ألساسى للتدفئة � حتضير 	لطعا[ ملا يقر@ من ٢٫٦ بليو� 

Bنسا�) (ES.C٩). � 	ستبد	A 	خلشب بأنو	F 	ملو	8 	ألخر< (مثل 
 Tملعا�8) ساهم فى منو منخفض نسبيا	لبالستك � 	لڤينيل � 	
فى 	الستهالW 	لعاملى لألخشا@ فى 	لسنني 	لقريبة 	ملاضية 

(C٩٫٢٫١).. � فى حني � 	ستخد	[ 	لبد	ئل ميكن � يخفض 
من 	لضغط على 	ملو	�8 	ملعينة، قد ال يحمل :لك فو	ئد بيئية 

	يجابية 8	ئماT. 	ستبد	A 	خلشب بالوقو8 	ألحفو�< كمثاA يقلل 
	لضغط على 	لغابا% � يقلل من 	لتلو� فى 8	خل 	ألماكن 

	ملغلقة � لكنه يزيد من Bجمالى 	نبعا� 	لغا�	% 	لدفيئة. � فى 
كثير من 	ألحيا� تكو� 	لبد	ئل كثر تكلفة من خدما% 	لنظم 

	لبيئية 	ألصلية.
    � يتأثر 	إلمد	8 � مر�نة خدما% 	لنظم 	لبيئية بالتغير	% فى 

 zالختال	لقد�7 على 	ألحيائى هو 	 Fلتنو	ألحيائى. � 	 Fلتنو	
بني 	لكائنا% 	حلية � 	لتركيبا% 	لبيئية 	لتى هى جزa منها. 

فعندما يتم فقد حد 	ألنو	F من مكا� معني (�غم عد[ حد�� 
� 8Bخاله Bلى موقع جديد، تتغير خدما%  (Tكوكبيا �	النقر	

 	:B ،]لعمو	فى � .Fلنو	 	ملرتبطة بهذ	لعديد7 	لبيئية 	لنظم 	
حد� حتويل فى 	ملوئل تغير% معه مجموعة من خدما% 	لنظم 
	لبيئية 	لتى لها 	�تبا! بالنوF، � حتد� �ثا� مباشر7 � فو�ية على 

	إلنسا� (S١٠).. � للتغير	% فى 	لتنوF 	ألحيائى �ثا�	T متعد78 
غير مباشر7 � على مد< فتر	% �منية طوA، � يتضمن :لك 

	لتأثير على قد�7 	لنظم 	لبيئية للتكيف مع 	لبيئا% 	ملتغير7 
(�8جة تأكد متوسطة)، مما يسبب تغير	% كبير7 بد�جة غير 

متناسبة � غير قابلة لإل�تد	B 8لى حالتها 	ألصلية فى عمليا% 
	لنظم 	لبيئية فى بعض 	ألحيا�، 	لتى تؤثر فى 	لقابلية لنقل 

	ألمر	� 	ملعدية � كذلك فى 	لنظم 	لز�	عية حيث تؤثر على 
�8جة 	Hاطر7 فى فشل 	حملاصيل فى 	لبيئة 	ملتنوعة � 	لتى 

تعدA من 	آلثا� 	حملتملة من 	آلفا% � مسببا% 	ألمر	� (�8جة 

٠ 

– ٥٠ 

–١٠٠ 

– ١٥٠ 

– ٢٥٠ 

– ٣٠٠ 

– ٢٠٠ 
متوسط عمق 
مصايد �السما� 

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

�لعمق باملتر 

.١٩٥٠ �شكل ٢٫٢. �لتوجه في متوسط عمق �ملصايد منذ عا
 تنبع مصايد �السما- من �ملناطق �ألعمق  (بيانا$ من C18 شكل 18.5)
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.(C١١.ES, C١٤.ES) (لى عالية
تأكد متوسطة 
  ينتج تعديل �لنظا" �لبيئي لغر� تغيير ��حد� من خدما� 
�لنظم �لبيئية (لزيا�8 
نتا6 �لغذ�4 �3 �ألخشا0 مثال+) تغير�� 

فى �خلدما� �ألخر? للنظا" �لبيئى (CWG, SG٧).. � �ملبا8ال� 
بني خدما� �لنظم �لبيئية 3مر معتا8. (�نظر جد�F ٢٫٢) فعلى 
سبيل �ملثاF، تتضمن �ألعماF لزيا�8 
نتا6 �لغذ�4 ��حد� �3 3كثر 
 �من �آلتى: Qيا�8 �ستخد�" �ملياP، �نخفا� جو�8 �ملياP، �نخفا

�لتنوZ �ألحيائى، �نخفا� غطا4 �لغابا�، فقد فى منتجا� 
 Q[نتا6 �أل
�لغابا�، �3 �نبعا] �لغا��Q �لدفيئة. تكر�[ �لز]�عة � 
�ملر�? � �إلنتا6 �حليو�نى � حر` �ملساحا� �لتى مت 
�Qلة �لغابا� 

منها �3 مخلفا� �حملاصيل يطلق ١٦٠٠ ± ٨٠٠ مليوd طنا+ من 
  ..(C٢٦.ES) dفى �لسنة فى صو]� ثانى 3كسيد �لكربو dلكربو�

� تطلق �لز]�عة � 
نتا6 �أل]Q �ملر�? � �إلنتا6 �حليو�نى ما بني ١٠٦ 
 C١٣)dمليثا� Qفى صو]� غا dطنا+ من �لكربو dلى ٢٠١ مليو


١٣٫١ Table) . � ينسب ٧٠٪ من ثانى 3كسيد �لنيتر�Q �ملنبعث 

لى �لز]�عة � 3كثرP من حتويل �أل]�ضى �  dبو�سطة �إلنسا

�ستخد�" �ألسمد� �لنيتر�جينية . � باملثل، حتيل �لغابا� 
لى 
�لز]�عة ميكن d3 يغير بد]جة ملحوظة كمية تكر] � ضخامة 
�لفيضانا�، على �لرغم من d3 كمية � �جتاP هذ� �ألثر يعتمد 
بد]جة كبير� على خصائص �لنظم �لبيئية �حمللية � طبيعة 

..(C٢١٫٥٫٢) �تغير غطا4 �أل]
� تعبر �ملقايضا� �ملتعلقة خدما� �لنظم �لبيئية عن نفسها 

فى كثير من �ألحياd فى مناطق بعيد� عن مكاd �لتدهو]. 
فعلى سبيل �ملثاF، ميكن d3 يؤثر حتويل �لغابا� 
لى �لز]�عة 

على جو�8 �ملياP � تكر] �لفيضانا� فى مناطق 3سفل �لنهر من 
�ملنطقة �لتى حد[ تغيير �لنظا" �لبيئي فيها. � Qيا�8 �ستخد�" 

�ألسمد� �لنيتر�جينية فى 3]�ضى �حملاصيل له �ثا] سلبية 
على جو�8 �ملياP �لساحلية. � نا8]�+ ما يتم �ضع هذP �ملقايضا� 

فى �العتبا] عند �تخا� �لقر�]، � يرجع �لك جزئيا+ 
لى طبيعة 
�لتخطيط فى قطاعا� � كذلك بسبب d3 �آلثا] لها 
�Qحة 

Qمنية (مثل �آلثا] طويلة �ملد? على �ملنا�).

جمالى �لفو�ئد �لعائد� من �ألفعاF �لتى تهد� 
لى Qيا�8  d


�إلنتا6 �3 �حملصوF من خدما� �لنظم �لبيئية �تضح 3نها 3قل 
من �ملعتقد به � �لك بعد �ألخذ باالعتبا] �ملقايضا� �لسلبية. 
� تقليديا+، كاd تقييم فو�ئد �ألفعاF إل�8]� �ملو�]8 يتم من �جهة 

نظر �ملنافع �ملستهدفة بالتدخل فقط. � �8ئما+، يترتب عن 
�لتدخال� �إل�8]ية لزيا�8 3? منفعة معينة ثمنا+ على �ملنافع 

�ألخر?. � عا�8 جند �ملقايضا� �لسلبية بني منافع �إلمد�8 �ملفر�8 
� بني �ملنافع �لتموينية � تركيبة �ملنافع �ملنظمة � �لثقافية � 
�لد�عمة � �لتنوZ �ألحيائى. � بوضع تكاليف هذP �ملقايضا� 

 �[�8
�لسلبية فى �العتبا] يخفض �لفو�ئد �لظاهر� من 
:Fلتدخال�. فعلى سبيل �ملثا�

� كاd للتوسع فى �ستز]�Z �جلمبر? صناعيا+ �ثا]�+ خطير� 
على �لنظم �لبيئية، � يتضمن �لك فقد فى �لنبا� � سو4 

 Zفى مصايد �ألسما� � فقد فى �لتنو �جو�8 �ملياP � �نخفا
..(R٦, C١٩) ألحيائى�

� 83? �لتوسع فى �إلنتا6 �حليو�نى فى 3حياd كثير� فى 
�لعالم 
لى �لرعى �جلائر � تدهو] �أل]�ضى �جلافة � جتز� �ملر�عى � 

�Qلة �لغابا�  � Fألتربة � غز� �أل8غا� dفقد �ملو�ئل �لبرية � تكو

 ��Qيا�8 �ملغذيا� من �لتخلص من �لسما8 � �نبعا[ �لغاQ �
 .(R٦.ES) لدفيئة�

� �83 �لسياسا� سيئة �لتخطيط � �لتنفيذ 
لى تغير�� 
 F�[فقد بحر �آل .F�[غير قابلة للرجع فى �لنظا" �لبيئي لبحر �آل

ما يقر0 من ٦٠٪ من مساحته فى ١٩٩٨ � ٨٠٪ من حجمه، 

تتضمن �ملشاكل �ملتعلقة بالبيئة فى �ملنطقة ملوحة �Qئد� فى 
��ألنها] �لكبر? � تلو[ �ملنتجا� �لز]�عية بالكيما�يا� �لز]�عية 

� معدال� مرتفعة من �لتعكير فى مصا8] �ملياP �لرئيسية 
 Pمعدال� عالية من مبيد�� �آلفا� � �لفينوال� فى �مليا �

�لسطحية � فقد فى خصوبة �لتربة � �نقر�� �ألنو�Z � تدمير 
..(R٦ Box ٦٫٩) مصايد �ألسما� �لتجا]ية

� كاd للمناطق �لنهرية �لتى بها غابا� � 3]�� ]طبة على 
نهر �ملسيسيبى فى �لواليا� �ملتحد� �لقد]� على تخزين كمية 

�ملياP �لتى تنسا0 فى ٦٠ يوما+. � مع 
�Qلة �أل]�ضى �لرطبة بحفر 
�لقنو�� � 
قامة �حلو�جز � �لصر�، 3صبحت �لقد]� �لتخزينية ملا 
تبقى من �أل]�ضى �لرطبة 3قل من ١٢ يوما+، 3? �نخفاضا+ بنسبة 

..(C١٦٫١٫١) d٨٠٪ فى سعة تخزين �لفيضا
 � على كل حاF، ميكن 3يضا+ �لتوصل 
لى تد�ئب عندما تفيد 

�ألعماF �لها8فة لصوd � تعزيز 3حد مكونا� �لنظا" �لبيئي �3 
خدماته ملنفعه 3خر? �3 للمستفيدين. ميكن d3 تالقى �حلر�جة 

�لز]�عية �الحتيا6 �لبشر? فى �لغذ�4 � �لوقو8، 
عا�8 
صال� 
�أل]�ضى، � تساهم فى صوd �لتنوZ �ألحيائى. ميكن d3 تزيد 

�لز]�عة �لبينية ناجت �حملاصيل � تزيد من �لتحكم �حليو? � تقلل 
 � .Fمن تعرية �لتربة � تخفض من غز� �حلشائش فى �حلقو

توفر حد�ئق �حلضر � �ملساحا� �خلضر�4 فو�ئد ]�حية � جمالية 
� تعليمية � ترفيهية باإلضافة 
لى خدما� 3خر? مثل تنقية 

�ملياP � توفير �ملوئل �لبر? � �لتصر� فى ��لفا� � حتصيص 
�لكربوd. � ميكن تخفيض �نبعا[ �لكربوd � حماية مصا8] 

 Zبحماية �لغابا� �لطبيعية من 3جل �حلفا� على �لتنو Pمليا�
�ألحيائى. � ميكن d3 تساهم حماية �أل]�ضى �لرطبة فى تنظيم 

�لفيضاd � تساعد فى 
�Qلة �مللوثا� مثل �لفسفو] � �لنيتر�جني 
 �من �ملا4. فعلى سبيل �ملثاF، يقد] حمل �لنيتر�جني من حو

نهر �إللينو? 
لى نهر �ملسيسيبى ميكن تخفيضه 
لى �لنصف 
 dلى �أل]�ضى �لرطبة . � يوجد تعا�
 �بتحويل ٧٪ من �حلو


يجابى بني �ملنافع �ملنظمة � �لثقافية � �لد�عمة � �حلفا� على 
�لتنوZ �ألحيائى.
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-    o  o   - / +   -      o       -  �هد .يا,� *نتا( �لغذ�& بتكثيف �لز�عة  
�لتدخل     

-    -  -  - / +   -      -  -   �هد .يا,� *نتا( �لغذ�& بالتوسع في �لز�عة  
�لتدخل     

- / +  - / +  NA  NA   NA    NA    NA   �هد .يا,� صيد �ألسما5 �لبرية   
�لتدخل     

-     - / +   - / +  -   - / +    -   �بنا& �لسد�, لزيا,� �ملا& �ملتا9    +      هد
             �لتدخل

o    -  - / +  - / +    -    �.يا,� حصا, �خلشب       -     + / -    هد
            �لتدخل

 �B جتفيف
-     -  -   �-        o      o   هد ,�  �ال�ضى �لرطبة لتقليل �ملاليا   + 

        �لتدخل

تأسيس منطقة محمية 
�محظو�   على �لتنوR �ألحيائى �

+    + توفير �الستجما�      -  +       -       +   + / -  + 

جد��  ٢٫٢. �اللة مقايضا� خدمة �لنظا� �إليكولوجى 
 Tملقايضا� Tجتاها* Vخلدمة �على �لنظا� �إليكولوجى �ملعنى. �يلخص هذ� �جلد�� �تعتمد طبيعة ��جتا^ �ملقايضاT بني �لنظا� �إليكولوجى على مماساT �إل,�� �خلاصة �ملستخدمة لتغيير هد

�لشائعة عبر خدماT �لنظا� �إليكولوجى، *ال �B حجم �ملقايضة (�حتى �جتاهها ) قد يختلف من حالة *لى حالة.

�ملما"سة ( �ملعاجلة) 
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 fألمر� fعية تقلل �لتعر��لنظم �اليكولوجية �لز
jخرB fمر�B معينة �لكنها تزيد مخاطر

.يا,� صيد �ألسما5 تزيد فرk �لسياحة
ياضاT صيد  kاليكولوجية (مثال .يا,� فر� 

�ألسما�B (5 تخفضها *لى مستوياT غير مستد�مة 
�m* �B .�, �لصيد تقل Bعد�, �ملفترساT �جلاmبة 

 Rسبا ، Tللسيا9 ( مثل �حليتا� �لقاتلة ، �لفقما
�ملا&).

ميكن �B يؤ,j حتوير �ألنها لتقليل معدV �لفيضا� 
�لكنها تزيد مخاطر �حجم �لفيضاناT �لكاثية 
يوفر خز��  �ملا& بعض فرk �الستجما� �لكنها 

متر�فقة مع فقد�� �لنهر �الصلى .

بصفة عامة يؤ,j حصا, �خلشب *لى تقليل *تاحة 
مو� �لغذ�& �لبرية .

�ال�ضى �لرطبة �ملر,�مة تستخد� عا,� في �لز�عة 
 �� ينتج عن فقد �ال�ضى �لرطبة فقد في قد

تنظيف �ملا& ، فقد مصد للتحكم في �لفيضا� 
��إلمكانية �لكامنة للسياحة �اليكولوجية 

 ,تؤ,j �ملناطق �حملظو� �حملمية *لى فقد في �ملو�
�حمللى المد�,�T �لغذ�& �*نتا( �ألليا� ��جو, �ملناطق 
�حملمية يحمى *مد�,�T �ملا& �جو,� �ملا& ، �يقلل من 
�نبعاثاT غا.�T �لصوبة �لتي تنتج عن حتوV �ملوطن 

�لبيئى �.يا,� *مكانية �لسياحة .

مفتا9 �لرمو.   
-     = تغير في �لعامو, �أل��m V تأثير سلبي على �خلدمة .
+     = تغير في �لعامو, �أل��m V تأثير �يجابي على �خلدمة .

O    = تغير في �لعامو, �أل��m V تأثير متعا,�B V ليس له تأثير على �خلدمة 
NA  = غير منطبق على هذ^ �لفئة                                          
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٣. كيف �ثر� 
لتغيير
� فى 
لنظم 
لبيئية على �فاهية 
إلنسا� � 

لتخفيف من 
لفقر؟

�لعالقا� بين خدما� �لنظم �لبيئية  �فاهية �إلنسا�
تؤثر �لتغير�� فى خدما� �لنظم �لبيئية على جميع مكونا� �فاهية 

 �إلنسا�،  يتضمن 6لك �الحتيا2 �ألساسى �لما/. لحيا, جيد, 
�لصحة  �لعالقا� �الجتماعية �لحسنة  �ألما�  حرية �الختيا� 
 �لفعل (CF٣).. (�نظر Cطا� ٣٫١) يعتمد �لبشر كليًا على �لنظم 
 �لخدما� �لتى توفرها مثل �لغذ�ء  �لماء  N�لبيئية لكوكب �أل�

 Pإلشبا�  Rلتحكم فى �لمنا�  Nلسيطر, على �ألمر�� �لنقى 
 يتوسط �لعالقة بين خدما� �لنظم �لبيئية  .Vلتمتع بالجما� �لرحة 

  �فاهية �إلنسا� �لقد�, على �لوصوC Vلى �XY �لماV �لمصنع 
�إلنسانى  �الجتماعى. تعتمد �فاهية �إلنسا� على خدما� �لنظم 

 �لبيئية باإلضافة Cلى مصد�  نوعية �XY �لماV �الجتماعى 
�لتقنية  �لمؤسسا�. تتوسط هذ\ �لعو�مل �لعالقة بين خدما� �لنظم 

�لبيئية  �فاهية �إلنسا� بطر` ما_�لت تحت �لمساءلة  غير مكتمل 
فهمها.  �لعالقة بين �فاهية �إلنسا�  خدما� �لنظم �لبيئية ليست 

خطية. ففى حالة تو�فر Yحد خدما� �لنظاc �لبيئي بالنسبة للطلب 
عليها، تقوc �لزيا/, �لهامشية فى هذ\ �لمنفعة بالمساهمة فى �فاهية 

 قد تقلل منها).  لكن فى حالة شح �لمنفعة، Y) إلنسا� بقد� ضئيل�
 S.SDM,) يقلل من �فاهية �إلنسا� �Y صغير يمكن Nفأ. �نخفا

..(SG٣٫٤
   تساهم خدما� �لنظم �لبيئية مساهمة ملموسة فى �لعمالة �لكوكبية 

�لنشاm �القتصا/..  تساهم خدما� �لنظم �لبيئية إلنتا2 �لغذ�ء فى 
معظم �لنشاm �القتصا/.  �لعمل. فى عاc ٢٠٠٠، كانت قيمة Cنتا2 
�لغذ�ء فى �لسو` ٩٨١$  بليو�، Y. ٣٪ تقريبًا من �لناتج �إلجمالى 

�لعالمى،  لكنها Yكثر من 6لك بكثير فى �لناتج �إلجمالى �لمحلى 
فى �لدV �لنامية (٨٫١ Table C٨). ففى تلك �لسنة، على سبيل 

�لمثاV، مثلت �لز��عة ( تتضمن _��عة �لحر�جة  �لصيد) ٢٤٪ 
من Cجمالى �لناتج �لمحلى فى �لدV ��6 �لدخوV �لسنوية �ألقل من 

٧٦٥$ (�لدV �لنامية منخفضة �لدخل، كما عّرفها �لبنك �لدلى) 
 كانت �لقو. �لعاملة �لز��عية ١٫٣ بليو� Cنسا�  .)C(٢٦٫٥٫١

كوكبيًا – ما يقر� من �بع (٢٢٪) من سكا� �لعالم  نصف (٤٦٪) 
من Yجمالى �لقو. �لعاملة –  حو�لى ٢٫٦ بليو� Y .Yكثر من ٤٠٪ 

 هنا�  .  .)Cمن �لعالم يعيشو� فى بيئا� منزلية _��عية(٢٦٫٥٫١
فر` جوهرية بين �لدV �لصناعية  �لنامية فى هذ\ �ألنماm. فعلى 

سبيل �لمثاV، يعمل فى �لواليا� �لمتحد, ٢٫٤٪ من �لقو. �لعاملة 
فقط فى �لز��عة.

 �لسلع �لمعتمد, على منافع Y) .من خدما� �لنظم �لبيئية �ألخر
�لنظم �لبيئية) �لتى لها مساهما� ملموسة فى �لنشاm �القتصا/. 

�لقومى هى �ألخشا� (ما يقر� من ٤٠٠$ بليو�)، �لمصايد 
�لبحرية (٨٠$ بليو� فى عاc ٢٠٠٠ تقريبًا)، �لز��عا� �لمائية 

�لبحرية (٥٧$ بليو� فى ٢٠٠٠)، �لصيد �لترفيهى  صيد �ألسما� 
(٥٠$ بليو� عالميًا  ٢٤-٣٧$بليو� سنويًا فى �لواليا� �لمتحد, 

 حدها)،  مثلها منتجا� �لغابة من �لمأكوال�  �أل/ية �لنباتية 
 يعتمد �لكثير  ..)C٩.ES, C١٨٫١, C٢٠.ESئية (��لنباتا� �لد
من �لمنتجا� �لصناعية  �لسلع �ألخر. على خدما� �لنظم �لبيئية 

كالميا\.
 . Vلما� XY� VصوY يمثل تدهو� خدما� �لنظم �لبيئية خسا�, فى 
(�نظر شكل ٣٫١) تعتبر �لمو��/ �لمتجد/, مثل خدما� �لنظم �لبيئية 
 �لمو��/ غير �لمتجد/, مثل �الحتياطيا� �لمعدنية، مغذيا� �لتربة 
 لكن �لحسابا� �لقومية  .Vلما� XYصوًال لرY .�لوقو/ �ألحفو� 
 على تدهو� Y /�لتقليدية ال تتضمن على قياسا� �ستنز�� �لمو��

 �لمو��/ �لمتجد/,.  نتيجة لذلك، يمكن لدلة �Y تقطع غاباتها 
تستهلك مصايدها ليظهر 6لك فى صو�, مكاسب �يجابية فى �لناتج 

 عال, على 6لك،  .Vلمحلى �إلجمالى �غم �لفاقد فى �ألصو�
تتا� خدما� �لنظم �لبيئية /� مقابل لمن يستغلها (�لميا\ �لعذبة 

 �ستخد�c �لغال� �لجو. كبالوعة Y ،فى مستو/عا� �لميا\ �لجوفية
للملوثا�)  هكذ�،  لمر, Yخر.، ال ينعكس �ستنز�فها فى �لقياسا� 

�القتصا/ية �لتقليدية.
 Vعندما يتم �بط �لخسائر �القتصا/ية �لمرتبطة باستنز�� �ألصو 

�لطبيعية  C/خالها كعامل فى قياسا� �لثر, �لكلية لألمم، يتغير 
ميز�� �لمدفوعا� تغيرً� جوهريًا للدV �لمعتمد, على �لمو��/ 

  Cثيوبيا  �ًال مثل �إلكو�// ،Vلطبيعية خاصة. فعلى سبيل �لمثا�
_بكستا� Y كا_�خستا�  �لجمهو�ية �لكونغو  ترينيد�/  توباجو 

 ڤينيزيال،  �لتى Yظهر� نموً� Cيجابيًا فى مجموP �ال/خا� (�لذ. 
يعكس نمو �لثر, �لصافى فى �لدلة) فى ٢٠٠١ ،  فعليًا تعانى 

من فاقد فى Cجمالى �ال/خا� عندما يتم C/خاV �ستنز�� �لمو��/ 
�لطبيعية (�لطاقة  �لغابا�)  �لخسائر �لمتوقعة من تحصيص 

�لكربو� (�لمرتبط بإسهامه فى تغير �لمناR) كعامل فى �لحسابا�. 
فى عاc ٢٠٠١ �نخفض Cجمالى �ال/خا� �لقومى بنسبة ٥٪ فى ٣٩ 

لة من ١٢٢ �لتى تو�فر� عنها بيانا� كافية  6لك عند ضم /
لتكاليف �لمرتبطة باستنز�� �لمو��/ �لطبيعية (_��عة �لحر�جة غير 

�لمستد�مة  �ستنز�� �لوقو/ �ألحفو�.).
يسبب تدهو� خدما� �لنظم �لبيئية ضر�ً� جسيمًا على �فاهية 

�إلنسا� فى كثير من �ألحيا� (٥٫٢ Box C٥). �C �لمعلوما� 
�لمتاحة لتقييم عو�قب تغير�� خدما� �لنظم �لبيئية على �فاهية 

(٥٦ صفحة  (يستكمل 



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٥٠

 خدما" مساعد�
�� �لعناصر �% 
 تكوين �لتربة 

�النتا, �الساسى 
 ...

 مكونا" نوعية �حليا� �جليد�

 �حليا� على �ال5 - �لتنو3 �الحيائي

  لو� �لسهم

 خدما" �لنظم �لبيئية
 خدما" �مد�%

 طعا� 
 ما; عذ8 

خشب � �ليا> 
 

 ...
�قو% 

 

 خدما" تنظيمية
 Aتنظيم �ملنا 

 تنظيم �لطعا� 
تنظيم �ملر5 

 
 ...

 Dتنقية �مليا
 

 خدما" ثقافية
 جمالية 
�حانية  
تعليمية 

 
 ...

ترفيهية 
 

 �المن
�لسالمة �لشخصية 

 % تامني �ملو�
 Kحماية من �لكو�

 

 �لعالقا" �الجتماعية �جليد�
�لتر�بط �جلتماعي 
 M%الحتر�� �ملتبا� 

�ملقد� على مساعد� �الخرين 
 

 �لصحة
�لقو� 

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

 

 �ملو�% �الساسية حليا� جيد�
�حليوية �ملناسبة 

 Oطعا� كافي � مغذ 
 Rملا��

توفر �لبضائع    حرية �الختيا � �لتصر>
�لفرصة � �لقد� علي 
 عمل ما يحب �لفر% �� 

 يفعل � يكو� 


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية  

 منخفض
 

 متوسط
 

 عالي

 ضعيف
 

 متوسط
 

Oقو 

 عر5 �لسهم
 شد� �لر��بط بني خدما" �لنظا� �لبيئي �لقد� بالعو�مل �القتصا%ية �جلتماعية

 � جو%� حيا� �النسا�

#طا� ٣٫١ 	لر�	بط بني خدما�  	لنظم 	لبيئية � �فاهية 	إلنسا�

#طا� شكل +. �سم توضيحى للر�	بط بني خدما� 	لنظم 	لبيئية � �فاهية 	إلنسا�
 ،Mميكن _� تتوسط فيه �لعو�مل �القتصا%ية فى �لربط. (مثا Rلذ� Rفاهية �إلنسا� �لشائعة، �يتضمن على مؤشر�" �ملديبني �لشكل قو� �لر��بط بني �لفئا" خدما" �لنظم �لبيئية � مكونا" 

�ic كا� من �ملمكن شر�; بديل خلدمة �لنظا� �لبيئي �ملتدهو�، هناg قابلية عالية للتوسط) تختلف قو� �لر��بط � قابلية �لتوسط فى �لنظم �لبيئية � �ملناطق �dتلفة. باإلضافة cلى تأثير 
خدما" �لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� �ملوضحة هنا، هناg عو�مل _خرR – تشمل �لعو�مل �لبيئية � �القتصا%ية � �الجتماعية � �لتقنية � �لثقافية – تؤثر فى فاهية �إلنسا�، � تأثر �لنظم 

�لبيئية بد�ها بتغير�" فاهية �إلنسا�.

لرفاهية �إلنسا� خمسة مكونا" ئيسية: 
�الحتيا, �ملا%R �ألساسى للحيا� �جليد�، 

�لصحة، �لعالقا" �الجتماعية �حلسنة، �ألما�، 
� حرية �الختيا � �لفعل. (�نظر شكل _ ). � 
يتأثر �ملكو� �ألخير باملكونا" �ألخرR لرفاهية 

�إلنسا� (� عو�مل _خرR كذلك، � للkذكر، 
�لتعليم) � هو _يضاn من �لشر�m للتوصل cلى 

�ملكونا" �ألخرR من �لرفاهية، � خاصة من 
فاهية �إلنسا�  �c .Mجهة �ملسا��� � �لعد�
هى شئ متصل -  من �حلرما� �لفائق _� 

�لفقر cلى �لتحقيق �ملرتفع _� جتربة �لرفاهية. 
 Mفاهية �إلنسا� خالتدعم �لنظم �لبيئية 

خدما" �لدعم � �إلمد�% � �لتنظيم � �لثقافة. 
� تعتمد �لرفاهية على توفر � نوعية �خلدما" 

�لبشرية � �لتقنية � �ملؤسسا".

	ملو	3 	ألساسية للحيا0 	جليد0
يشير iلك cلى �لقد� على �متالg �سيلة 

معيشة qمنة � كافية، � يتضمن iلك �لدخل 
 � Dكفاية %�ئمة من �لغذ�; � �مليا � Mألصو� �

�ملأ�R � �لقد� على �متالg �لطاقة للتدفئة 
��لتبريد � �لقد� على �لوصوM للخير�". 

تعمل �لتغير�" فى �ملنافع �لتموينية مثل 
 nقويا nلوقو% �خلشبى �قعا�� Dلغذ�; � �مليا�

على �الكتفا; �ملا%R من _جل �حليا� �جليد�. 
� تتوسط �لظر�> �القتصا%ية �لقد� على 

�لوصوc Mلى هذD �ملو�%. � بالنسبة لألثريا; قد 
ال حتدK تغير�" ملموسة فى قدتهم على 

 �ic ��لوصوM للخير�" �لتى هى ما%ية بالضر�
ما حدثت تغير�" فى �لنظم �لبيئية، فيمكن 
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شر�ئها من %ماكن %خر# � قد يكو� سعرها 
منخفضا1 �صطناعيا1 0/� قدمت �حلكوما, 

0عانا, ماBية (مثل %نظمة توفير �مليا;). � لد# 
�لتغير�, فى �خلدما, �لتنظيمية �لتى تؤثر 
 � Hلغذ�� Jفى تو�فر �مليا; � �لتلقيح � 0نتا

�ملناM �قع قو# على مكونا, فاهية �إلنسا� 
هذ;. � ميكن لهذ; %يضا1 %� تتوسطها 

�لظر�R �القتصاBية � لكن بدجة %قل. %ما 
تغير�, �ملنافع �لثقافية فلها ��بط ضعيفة 
نسبيا1 باملكونا, �ملاBية للرفاهية. %ما تغير�, 

�خلدما, �لد�عمة فلها تأثير قو# بفضل 
تأثيرها على �ملنافع �لتموينية � �لتنظيمية. � 
�ألمثلة �آلتية للمكونا, �ملاBية للرفاهية �لتى 

تتأثر بتغير�, �لنظم �لبيئية.
� �لدخل � �لتوظيف. �تبط منو 

 �Bيا, �حمللية � �لقومية بشد� بزياBالقتصا�
0نتاJ �حملاصيل � �ملصايد � �لغابا,. � ميكن 
� لهذ; �خلدما, �Bلتغير�, �الستخد�� � �إل
%� تزيد �لعمالة (مثل، �نتشا �لز�عة 0لى 

 �Bمناطق جديد�) %� %� تخفض منها خال` _يا
فى �إلنتاجية. � فى �ملناطق �لتى �نخفض 

�إلنتاJ فيها بسبب تدهو �أل�ضى %� �لصيد 
�جلائر فى مصايد �ألسماf، كانت �آلثا على 

 Hيا, �حمللية � �لعمالة مدمر� للفقر�Bالقتصا�
 %� للذين يعتمد�� على هذ; �لنافع كمصد

للدخل.
� �لغذ�H. منو �إلنتاJ �لغذ�ئى � 0نتاجية 

�ملز�h كا� %سرh من �لنمو �لسكانى 
�لكوكبى، مما %B# 0لى �لضغط 0لى %سفل 

ألسعا �لغذ�H. � بعد �التفاعا, فى 
�لسبعينا, �ملسببة بأ_ما, �لبتر�` كانت 

هناf �نخفاضا, مستمر� � شديد� 
ألسعا �لغذ�H كوكبيا1 (C٨٫١)..  � على 
 مد# ٤٠ سنة �ملاضية �نخفضت %سعا

 �Bألغذية بحو�لى ٤٠٪ حقيقيا1 نظر�1 للزيا�
�إلنتاجية(C٢٦٫٢٫٣).  . � من �ملعر�R جيد� 

 � Hلغذ�� Jتفاعا, �ملاضية فى 0نتا%� �ال
باالنخفاw �ملستمر فى سعر �لوحد�, قد 
نتج عنه حتسن فى �لصحة � فى فاهية 

�لباليني � بخاصة �ألكثر حاجة1، �لذين ينفقو� 
 � .(C٨٫١) Hخلهم فى �لغذ�B ألكبر من� Hجلز�
لكن �لزياB� فى 0نتاJ �لغذ�H � �ألسعا �ألقل 

لم تكن 0يجابية فى كل شئ. ففى �لد�` 
�لصناعية � بزياB� %كبر فى �لد�` �لنامية، 
حتمل �ألخطا �ملتعلقة بالتغذية � خاصة 
بالتغذية �لز�ئد� عن �حلد مع قلة �لنشا~ 

 (R١٦٫١٫٢)wألمر�� Hلبدنى مسئولية ثلث عب�
. � فى �حلاضر، %كثر من ١ بليو� من �لبالغني 

�_نهم _�ئد، � ٣٠٠ مليو� على �ألقل يتم 
�عتباهم من /�# �لسمنة �إلكلينيكية، 
� /لك �تفاعا1 من ٢٠٠ مليو� فى ١٩٩٥ 

 ..(C٨٫٥٫١)
 � تو�فر �مليا;: %B, �لتعديال, فى �ألنها
� �لبحير�, بإقامة �لسد�B � �لتحويال, 0لى 

تفاh تو�فر �مليا; الستخد�� �إلنسا� فى �
�لعديد من بقاh �لعالم. � على كل حا`، 

 فإ� �النخفاw فى تو�فر �مليا; للفرB له �ثا
سلبية على فاهية �إلنسا�. �0 ند� �مليا; 

هى حالة كوكبية � هامة � فى تساh � /لك 
بالنسبة ملا يقر� من ١-٢ بليو� 0نسا� على 

 Hلغذ�� J0لى مشاكل فى 0نتا #Bتؤ � ،w�أل
� صحة �إلنسا� � �لتنمية �القتصاBية. �0 

معدال, �تفاh نقص �مليا; (%# �ستخد�� �مليا; 
بالنسبة 0لى �ملو�B �ملتاحة) قياسا1 من ١٩٦٠ 
0لى �لوقت �حلاضر كا� متوسطها ٢٠٪ فى 

�لعقد �لو�حد كوكبيا1، � كانت �لقيم تتر��� 
 ,�من ١٥٪ 0لى ٣٠٪ فى �لعقد بالنسبة للقا

.(C٧.ES) هاBمبفر

�طا� جد��. �مر�� مختا�� �� عالقة بامليا�
عدB �حلاال, �لتقريبى فى �لسنة، معد` �لوفيا,، %عو�� �حليا� �ملعدلة �فقا1 لإلعاقة. DALY هو موجز قيا� صحة 
�لسكا�، � يحسب على نطا� �لسكا� كمجموh �لسنني �ملفقوB� بسبب �ملو, �ملبكر � عدB �لسنني �ملفقوB� �لتى 

  .(C7 Table 7.10)بصحة جيد�  بسبب �إلعاقة للحاال, �لتى حتد� فيها حالة �ختال` �لصحة Bيكو� فيها �لفر
 .(.

Disease Number  Disability- Estimated Relationship to
  of Cases Adjusted Life Mortality Freshwater 
   Years (thousand) Services
   (thousand DALYs)

Diarrhea 4 billion 62,000 1,800 water
   (54,000)a (1,700)a contaminated
     by human feces

Malaria 300–500 million 46,500 1,300 transmitted by
     Anopheles 
     mosquitoes

Schistosomiasis 200 million 1,700 15 transmitted by
     aquatic mollusks

Dengue and  50–100 million 616 19 transmitted by
dengue dengue;   Aedes
hemorrhagic  500,000 DHF   mosquitoes
fever

Onchocerciasis 18 million 484 0 transmitted
(river blindness)    by black fly

Typhoid and 17 million   contaminated 
paratyphoid     water,
fevers    food, flooding

Trachoma 150 million, with 6 2,300 0 lack of
  million blind   basic hygiene

Cholera 140,000–184,000a  5–28b water and food
     contaminated by
     human feces

Dracunculiasis 96,000   contaminated
(Guinea worm     water
disease)

a Diarrhea is a water-related disease, but not all diarrhea is associated with contaminated water. 
 The number in parentheses refers to the diarrhea specifically associated with contaminated water.
b The upper part of the range refers specifically to 2001.

(٥٢ صفحة  (يستكمل 
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�ملصد�: منظمة �لصحة �لعاملية 

خط �الستو�� 

ميا� �لشر� من مصا�� محسنة من مستخدمي  نسبة �لسكا� 
 �قل من ٥٠٪ 
٥٠  �لى ٧٥٪ 
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٩١ �لى ١٠٠٪ 
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 (C7 Fig 7.13) محسن فى ٢٠٠٢ �. نسبة �لسكا� �لذين لديهم مصد� ميا� شر�طا� شكل "
 �حتسب قد� �حلصو) على ميا� شر2 محسنة بنسبة �لسكا� �ملستخدمني مصا4 ميا� �لشر2 �لتالية: توصيل منزلى، حنفية عامة، حفر�، بئر محفو � محمى، جد�) ميا� محمى، جتميع مليا

.�ألمطا

�لصحة
 نعنى بالصحة قد� �لفر4 على �لشعو

بالعافية � �E يكو� قوياG، بعبا� Eخر�E F يأخذ 
 � ،Hيخلو من �ألمر� �E � Jكفايته من �لغذ�

 Jشر2 كافية � نظيفة � �لهو� ��E تصله ميا
�لنظيف، � �E تتوفر له �لطاقة للتدفئة � 

�لتبريد. �Q صحة �إلنسا� هى �لناجت � �لعامل 
 �Q .حملد4 فى نفس �لوقت لرفاهية �إلنسا��

 Jلتموينية مثل �لغذ�� Vفى �خلدما Vلتغير��
� �مليا� � �لنباتاV �لطبية � �لقد� على 

�حلصو) على �أل�4ية �جلديد� � �لتغير�V فى 
 Jملنظمة �لتى تؤثر فى نوعية �لهو�� Vخلدما�
� �مليا� � �لسيطر� على �ألمر�H � معاجلة 
�لنفاياV كلها لها تأثير قوF على �لصحة. 

 �E لثقافية� Vفى �خلدما Vميكن للتغير� �
يكو� لها Eثير�G قوياG على �لصحة، فهى تؤثر 
فى فر[ �لر�\ � �إللها� � �جلما) � �لترفيه، 

� هى بد�ها تؤثر فى �حلاالV �لبدنية � 
 Gقويا Gلد�عمة تأثير�� Vلعاطفية. � للخدما�
 �على جميع فئاV �خلدماV �ألخرF. � هذ

�لفو�ئد تتوسطها �لعو�مل �القتصا4ية بدجة 
متوسطة. � يستطيع �ألثرياJ شر�J �لبد�ئل 

لبعض من عو�ئد �لصحة من �لنظم �لبيئية 
 � ،(�(مثل �لنباتاV �لطبية �E نوعية �مليا

لكن هم معرضو� Eكثر للتغير�V �ملؤثر� فى 
 Vمثلة من �ملكوناE آلتى هى� � .Jجو4� �لهو�

 Vلصحية لرفاهية �إلنسا�  �لتى تتأثر بتغير��
�لنظم �لبيئية.

� �لتغذية: فى عا� ٢٠٠٠ Eنسب حو�لى 

بع عبJ �ألمر�H فى Eفقر �لد�) Qلى نقص 
�لتغذية لدF �ألطفا) � �ألمهاV. � عاملياG، كا� 
نقص �لتغذية مسئوالG عن ما يقر2 من ١٠٪ 

..(R١٦٫١٫٢) لكوكبى� Hألمر�� Jمن عب
 Jعب �Q :لصحى� oلصر� � �� �مليا
 oلصر� � ��ألمر�H �لناجت من نقص �مليا

�لصحى � �لنظافة يتمثل فى ١٫٧ مليو� 
�فا� � يتسبب فى فقد ٥٤ مليو� سنة 

 oمع �لصر � .Gحيا� صحية على �ألقل سنويا
�لصحى، فتو�فر �مليا� � جو4تها هى من 

 Hألمر�� � Fاطر� لإلسها) �ملعدt� عو�مل
 .(�ملهمة �ألخرF. (�نظر �لشكل فى Qطا

يفتقد ١٫١ بليو� Qنسا� مصد �مليا� �لنظيفة 
�لصاحلة للشرE � ،2كثر من ٢٫٦ بليو� يفتقد 
�لصرo �لصحى (ES.C٧). (�نظر �لشكل فى 

"طا� ٣٫١ �لر*�بط بني خدما/  �لنظم �لبيئية * �فاهية �إلنسا� (تكملة)
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خط �الستو�� 

�لصر� �لصحي �حملسن من مستخدمي  نسبة �لسكا� 
 	قل من ٥٠٪ 
لى ٧٥٪   ٥٠
لى ٩٠٪   ٧٦
لى ١٠٠٪  ٩١
ال توجد بيانا� 

�ملحيط 
 ��ا�

�ملحيط 
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 ��ا�

�ملحيط 
 ��ند

ملصد$: منظمة لصحة لعاملية 

(C7 Fig 7.14)لذين لديهم تغطية صر� صحى محسنة فى ٢٠٠٢� �'طا% شكل ". نسبة �لسكا
 �، مرحا� ينظف بسكب �ملا#، مرحا حتسب قد� �حلصو< على صر> صحى محسن بنسبة �لسكا� �ملستخدمني للمنشآ3 �لصحية �لتالية: توصيل *لى �/ا. �لعامة، توصيل بنظا� *نتاني)

حفر� بسيط(تعتبر نسبة من مر�حيض �حلفر كصر> صحى غير �حملسن)، � �ملرحا� �حلفر� �حملسن �ملهو..

 Lفى �مليا Mتقيم تكاليف �لتلو .(N � O *طا
 Qعلى �لنطا Sلساحلية  ١٦$ مليو� سنويا�
�لكوكبي، بسبب Yثا �إلنسا� على �لصحة 

..(C١٩٫٣٫١) ئيسىكسبب 
� �ألمر�� �حملمولة بناقال3 �ألمر��: قامت 

*جر�#�3 تخفيض �ألمر�� �حملمولة بناقال3 
�ألمر�� بتحقيق مكاسب عظيمة فى 

�لصحة � ساعد3 لتخفيف مو�نع �لتنمية 
 �فى �ملناطق �لفقير�. � تتسبب �ألمر�

�ملنقولة بناقال3 �ألمر�� فى ما يقرO من 
١٫٤ مليو� �فا� سنوياf � ،Sساساe بسبب 

�ملاليا فى fفريقيا. � هذL �لعد�. هى سبب 
� نتيجة �لفقر(ES.R١٢). � يبد� �f توطن 

�ألمر�� �ملعدية فى �opياo، � �لتغير�3 �لبيئية 
مثل *�pلة �لغابا3 � *نشا# �لسد�o � �لبنا# 

�لطرQ � �لتحو< للز�عة � عملية �لتحضر 
هى عو�مل مساهمة فى كثير من �حلاال3 

..(C١٤٫٢)
� �أل�oية: *� �ستخد�� �ملنتجا3 �لطبيعية 

 Oللتذبذ Sفى �لصناعا3 �لد��ئية كا� مائال
�لو�سع، مع �نخفا� عا� فى �لتنقيب �حليو. 

فى شركا3 �أل�oية �لكبر.. � تايخياS كانت 
معظم �أل�oية من �ملنتجا3 �لطبيعية. � 
حتى مع قرO نهاية �لقر� �لعشرين، كا� 
 Sصالf ية �ملنصرفة مكتشفة�o٥٠٪ من �أل
من �لنباتا3(C١٠٫٢).  . �ال تز�< �ملنتجا3 

�لطبيعية تستخد� فى �ستكشا> �أل�oية. 
 �لنباتا3 �لطبية �لها� فى �o يستمر �

نظم �لرعاية �لصحية فى fجز�# كثير� من 
�لعالم. � فى تقييم �أللفية حتت �لكوكبى 

فى �أل�ضى �لرطبة فى �مليكوجن مت �لتعريف 
بأكثر من ٢٨٠ نوعاS من fنو�| �لنباتا3 �ملهمة 
طبياS، � ال يز�< ١٥٠ نوعاS منها منتظم فى 
�الستخد�� (C١٠٫٢٫٢).. � عموماS �نخفض 
تو�فر �لنباتا3 �لطبية بسبب �إلفر�� فى 

..(C١٠٫٥٫٤) عة � فقد �ملو�ئل��لز

�لعالقا2 �الجتماعية �حلسنة
تشير �لعالقا3 �الجتماعية �حلسنة *لى 
 � >oتر�بط �جتماعى � �حتر�� متبا oجو�

�لقد� على عو� �آلخرين � عاية �ألطفا<. 
ميكن �f تؤثر تغير�3 خدما3 �لنظم �لبيئية 

�إلمد�oية � �ملنظمة فى �لعالقا3 �الجتماعية 
fساساS من خال< Yثاها �ألكثر مباشر� على 

�لرفاهية �ملاoية � �لصحة � �ألما�. � تغير�3 

(٥٤ صفحة  (يستكمل 
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'طا� ٣٫١ �لر��بط بني خدما�  �لنظم �لبيئية � �فاهية �إلنسا	 (تكملة)

�خلدما* �لثقافية قد يكو� لها تأثير قو! على 
�لعالقا* �الجتماعية � خاصة فى �لثقافا* 

�لتى �حتفظت بر��بط قوية جتا5 بيئاتها �حمللية. 
� ميكن �A تتوسط �لعو�مل �القتصا=ية بني 

�خلدما* �لتنظيمية � �إلمد�=ية ، فى حني ال 
 Eلك مع �خلدما* �لثقافية. فحتى �لد�I ميكن

�لغنية مثل �لسويد � �ململكة �ملتحد� ال 
ميكنها شر�O بديل ملشهد طبيعى له قيمة 

لد! �لناR فى �Qتمع.
توجهت �لتغير�* فى �لنظم �لبيئية لزيا=� 

قد� �صوE �إلنسا� للنظم �لبيئية للترفيه 
� �لسياحة �لبيئية. � هناA Uمثلة ��ضحة 
من �النخفاV فى خدما* �لنظم �لبيئية 
�لذ! يفكك �لعالقا* �الجتماعية �A تنتج 

عنه �خلالفا*. �تعانى �Qتمعا* �حمللية �لتى 
 �A ترتبط فيها �لهوية �لقومية بشد� باملو�ئل
 �A مر* �ملو�ئل= �I[ حليا� �لبرية �ملعينة، تعانى�
 �نخفضت �حليا� �لبرية. �قد مت صد هذ5 �آلثا
فى مجتمعا* �لصيد �لساحلية � مجتمعا* 

�ملنطقة �لقطبية �لشمالية � مجتمعا* 
�لغابا* �لتقليدية � مجتمعا* �لرعى �ملتنقلة 

.(C٥٫٤٫٤)

�ألمن
 �يشير �ألمن بأما� �لفر= � �ملمتلكا* � �لقد

على �لوصوE بسالمة ]لى �ملو�= �لضر�ية 
� �ألما� من �لكو�i �لطبيعية � �لتى تتم 
بو�سطة �لبشر. ]� �لتغير�* فى �خلدما* 
 � Vملنظمة مثل �لسيطر� على �ألمر��

�لتحكم فى �ملناj � �لسيطر� على �لفيضا� 
لديها تأثير قو! على �ألما�. � تغير�* �خلدما* 

�إلمد�=ية مثل �لغذ�O � �مليا5 لها kثا شديد� 
على �ألما� فتدهو mk منها ميكن A،� يؤ=! ]لى 
فقد �لقد� على �لوصوE ]لى �ملو�= �لضر�ية. 
� ميكن �A تؤثر �لتغير�* فى �خلدما* �لثقافية 
بأما� �لفر= ألنها ميكن �A تساهم فى تكسير 
�A تقوية �لتشابك �إلجتماعى فى �Qتمع. Aما 

تغير�* �خلدما* �لد�عمة فله تأثير قو! بفضل 
سيطرتها على جميع فئا* �خلدما* �ألخر!. 
� هذ5 �لفو�ئد تتوسطها �لظر�n �القتصا=ية 
باعتد�E. ميلك �ألثرياO �لقد� على �لوصوE ]لى 
بعض شبكا* �ألما� �لتى ميكنها �A تخفض 

من بعض kثا تغير�* �لنظم �لبيئية (مثل 
غم Iلك ال  � .(nجلفا� �A لتأمني من �لفيضا��
يقد �ألثرياO على �لتهرr من �لتعرV لبعض 

هذ5 �لتغير�* كلية فى مناطق سكنهم.
�من �ألمثلة �لتى تعبر عن كيفية تأثر Aحد 

�Aجه �ألما� بتغير�* �لنظم �لبيئية، هو قو� � 
شد� �لفيضانا* � �حلر�ئق. حيث يزيد حد�ثها 

xيا=� ملموسة فى ٥٠ عاماv �ملاضية. � Aسهمت 

تغير�* �لنظم �لبيئية فى ]=�� �لنظم �لبيئية 
فى هذ5 �لتوجها*. Aما ]نشاO �لقنو�* من 

�ألنها فيميل ]لى خفض حد�i �لفيضانا* 
 �لصغير� � Aثاها � لكن  يزيد من �قوk  yثا
�لكبير�. يتأثر ١٤٠ مليو� ]نسا� بالفيضانا* 
فى �ملتوسط كل عا� – A mAكثر من جميع 

�لكو�i �لطبيعية � �الصطناعية معاv. � فى 
�لفتر� بني ١٩٩٠ � ١٩٩٩ قتل Aكثر من ١٠٠ 
Aلف ]نسا�، مما A=! ]لى خسائر مجموعها 

.(C٧٫٤٫٤) ٢٤٣$ بليو�

حرية �الختيا� � �لفعل
تشير حرية �ألفر�= فى �الختيا � �لفعل ]لى 
�لقد� على �لسيطر� على ما يحدi لهم � 

�ملقد� على حتقيق ما يعتبر�نه غالياv من فعل 
� كيا�. � ال ميكن للحرية � �الختيا بد�� � 

جو= عناصر �لرفاهية �ألخر!، فهناU تأثير غير 
مباشر لتغير�* جميع فئا* خدما* �لنظم 

�لبيئية على حتقيق هذ� �ملكو� للرفاهية. 
تتوسط �لظر�n �القتصا=ية تأثير�* �لتغير�* 

 .فى �لنظم �لبيئية على حرية �الختيا
 *�I Eملقيمني فى �لد�� Oيستطيع �ألثريا

�حلكوما* �لكفQ� � Oتمعا* �ملدنية �لقوية 
�A يحتفظو� باحلرية � �الختيا حتى فى �جه 
�لتغير�* �لكبير� فى �لنظم �لبيئية، فى حني 

�ستحالة Iلك على �لفقر�O فمثالv ميكن للتغير 

�لبيئى �A ينتج عنه فقد فى �ملقد� على 
�ملعيشة.

� فى �Qمل، ]� حالة معرفتنا بتأثير�* �لتغير 
فى �لنظم �لبيئية على �حلرية � �لقد� على 

�الختيا محد�=� نسبياv. فانخفاV �إلمد�= 
بالوقو= �خلشبى � ميا5 �لشرr �ظهر xيا=� فى 
�لوقت �لال�x للحصوE علي هذ5 �الحتياجا* 

�ألساسية، �لتى بد�ها تقلل من �لوقت 
�ملتا� للتعليم � �لعمل � عاية Aفر�= �ألسر�. 

 Oيعانى �لنسا � يعتقد �A مثل هذ5 �آلثا
منها بطريقة غير متناسبة (على �لرغم من 
�A �ألساR �ملبنى على �ملشاهد� � �لقو�عد 
�لعلمية محد�= نسبياv لوجهة �لنظر هذ5) 

. (C٥٫٤٫٢)
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 Figure 3.1. Net National Savings in 2001 Adjusted for Investments in Human Capital, Natural
 Resource Depletion, and Damage Caused by Pollution Compared with Standard Net  

(National Savings Measurements (C5.2.6  
 Positive values for national savings (expressed as a percent of gross national

 income) reflect a gain in wealth for a nation. Standard measures do not
 incorporate investments in human capital (in standard national accounting,

 these expenditures are treated as consumption), depletion of a variety of
 natural resources, or pollution damages. The World Bank provides estimates

 of adjusted net national savings, taking into account education expenses
 (which are added to standard measures), unsustainable forest harvest,

 depletion of nonrenewable resources (minerals and energy), and damage
 from carbon emissions related to its contribution to climate change (all of

 which are
 subtracted from the standard measure). The adjusted measure still

 overestimates actual net national savings, since it does not include potential
 changes in many ecosystem services including depletion of fisheries,

 atmospheric pollution, degradation of sources of fresh water, and loss of
 noncommercial forests and the ecosystem services they provide. Here we

 show the change in net national savings in 2001 for countries in which there
 was a decline of at least 5% in net national savings due to the incorporation

 of resource depletion or damage
 .from carbon emissions
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�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٥٦

	إلنسا� محد��� نسبيًا. � لم تتم مر	قبة خدما� 	لنظم 	لبيئية 	لمتعد�� 
كما +� هنا( صعوبة لتقدير 	لتأثير 	لنسبى لتغير	� خدما� 	لنظم 

	لبيئية بالنسبة 5لى 	لعو	مل 	الجتماعية �	لثقافية � 	القتصا�ية 
	ألخر= 	لتى تؤثر فى ;فاهية 	إلنسا� كذلك. � بغض 	لنظر، تبين 
	أل�لة 	لتالية +� 	آلثا; 	لضا;� من تدهو; خدما� 	لنظم 	لبيئية فى 

�سائل 	لمعيشة � 	لصحة � 	القتصا�يا� 	لمحلية � 	لقومية جسيمة.
� تتأثر بشد� +غلب قر	;	� �5	;� 	لمو	;� بخدما� 	لنظم 	لبيئية 

	لتى تدخل 	ألسو	J � كنتيجة لذلك تنخفض قيمة 	لعو	ئد غير 
	لمسوقة +� ُتفقد فى كثير من 	ألحيا�. ال يمر 	لعديد من خدما� 	لنظم 
	لبيئية من خالO 	ألسو	J مثل تنقية 	لمياN � 	لسيطر� على 	لفيضانا� 
� 	إلمد	� بالمز	يا 	لجمالية. � بالتالى ال يتم تسجيل 	لفو	ئد 	لتى تعو� 

على 	لمجتمع منها: � من مجموT 	لفو	ئد تصل نسبة منها فقط 5لى 
	إلحصاء	�، � 	لعديد منها ينسب خطأ (تنظيم 	لمياN يفيد 	أل;	ضى 

 Zلرطبة � لكن كأ;با	ضى 	أل;	ئد 	لرطبة، فمثًال، ال تظهر كفو	
+على فى 	لقطاعا� 	لمستخدمة للمياN). � 	ألكثر من [لك، هنا( 

نقص فى 	لحافز لد= 	ألفر	� فى 	الستثما; فى خدما� 	لنظم 	لبيئية 
	لتى ال تمر خالO 	ألسو	J (على 	لرغم من +نه فى بعض 	لحاال� 
تقوa �5	;� نظم 	لملكية 	لعامة بتوفير تلك 	لحو	فز). � 	لنمط 	لسائد 

هو +نه حتى مع علم 	ألفر	� بالخدما� 	لتى يوفرها 	لنظاa 	لبيئي، ال 
يتم تعويضهم على توفير هذN 	لخدما� � ال معاقبتهم على 	ستنز	فها. 

� قد تكو� هذN 	لفو	ئد غير 	لمسوقة [	� قيمة عالية +� حتى +على 
:Oلمثا	لمسوقة. فعلى سبيل 	ئد 	لفو	من 

� 	لقيمة 	القتصا�ية 	إلجمالية للغابا�. � من +شمل 	لد;	سا� 
حتى �قتنا هذ	 هى 	لتى �;ست 	لقيم 	القتصا�ية 	لمسوقة غير 

	لمسوقة 	لمرتبطة بغابا� ثما� ��O على 	لبحر 	لمتوسط، �جد� 
� 	لخشب � خشب 	لوقو� تمثلت فيما يقل عن ثلث 5جمالى 	لقيمة +

	القتصا�ية لكل ��لة (	نظر شكل ٣٫٢) .
� 	لفو	ئد 	لترفيهية من 	لمناطق 	لمحمية. تر	�حت 	لقيمة 	لترفيهية 
	لسنوية أل;صفة 	لشعب 	لمرجانية فى كل من 	لمناطق 	لست لإل�	;� 

	لبحرية فى جز; ها�	= فى عاa ٢٠٠٣ من ٣٠٠ +لف$ 5لى ٣٥$ 
مليو� ��ال;.

� نوعية 	لمياN. بلغت 	لقيمة 	لصافية فى ١٩٩٨ من حماية نوعية 
	لمياN فى ٣٦٠ كيلومترً	 من نهر كاتا�با فى 	لواليا� 	لمتحد� لمد� 

خمسة +عو	a لما يقد; ٣٤٦$ مليو� ��ال;.
� خدمة تنقية 	لمياN فى 	أل;	ضى 	لرطبة. يمكن 	نساt حو	لى 

 N;�� 5لى tنو	لد	= نهر �	القتصا�ية لو	لقيمة 	نصف 5جمالى 
كمصرu للمغذيا�.

� 	لملقحا� 	لمحلية. �جد� �;	سة فى كوستا;يكا +� 	لملقحا� 
	لموجو�� فى 	لغابا� x	�� 	نتاw 	لقهو� ٢٠٪ فى ١ كم من 	لغابة 
(� كذلك x	�� من جو�� 	لقهو�) � فى ٢٠٠٠ 5لى ٢٠٠٣ ;فعت 

منافع 	لتلقيح فى جز+ين من 	لغابة (٤٦ � ١١١ هكتا;ً	) �خل ١١٠٠ 
هكتا; مز	;T ٦٠٠٠٠$ فى 	لسنة، � هى قيمة متناسبة مع 	لدخل 

	لمتوقع من 	ستخد	ما� 	أل;z 	لمنافسة.
� 	لسيطر� على 	لفيضانا�. مستنقع موثر	جا�يال هو ٣١٠٠ 
هكتا; من 	لتربة 	لخثية 	لساحلية فى سريالنكا، توفر ما يقد; ٥$ 
مليو� من 	أل;باZ سنويًا (١٧٥٠$ من 	لهكتا;) خالO ��;ها فى 

	لسيطر� على 	لفيضانا�.

� يزيد 5جمالى 	لقيمة 	القتصا�ية 	لمرتبطة بإ�	;� 	لنظم 	لبيئية 
 Oلبيئية خال	لنظم 	لمرتبطة بتحويل 	لقيمة 	مة عن 	ستد	بطريقة +كثر 

	لمز	;T � قطع 	ألخشاt حتى 	أل;z � 	الستخد	ما� 	لمكثفة 
	ألخر=. عد� قليل من 	لد;	سا� قا;� 	لقيمة 	إلجمالية 	القتصا�ية 

(تشمل قيمة خدما� 	لنظم 	لبيئية 	لمسوقة � غير 	لمسوقة) للنظم 
	لبيئية تحت نظم �5	;� بديلة، � لكن �جد عد� من 	لد;	سا� 	لقائمة 

� فائد� �5	;� 	لنظاa 	لبيئي بطريقة +كثر 	ستد	مة فاقت تلك 	لتى +
تحوO 	لنظاa 	لبيئي (	نظر شكل ٣٫٣)، على 	لرغم من +� 	لفو	ئد 
 Jلسو	خلة 	لد	لخدما� 	لفعلية من 	لنقدية 	ئد 	لفو	لخاصة – += 	

– سوu ترجح 	لتحويل +� 	إل�	;� غير 	لمستد	مة. � هذN 	لد;	سا� 
� 	لفشل فى 	ألسو	J 	لمرتبطة بخدما� 	لنظم + aفقة مع مفهو	متو
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 شكل ٣٫٢. تدفقا	 ملكاسب لسنوية من لغابا	 في بعض 
طا" 5.2) C5 تا"' (مشتق من*لد,+ 

 �غالبا ما تقا9 قيمة �لغابة مبا تنجة 'شجاها من خشب ��قو+ فقط. �على '& �حلاال#، في هذ
 ��لد�B، عا+� ما تكو� هذ� �لقيمة 'قل من ثلث �لقيمة �لكلية �إلقتصا+ية للغابة. �تتضمن هذ

�لقيمة هبا# مثل �لتحكم في �لطقس عن طريق GمتصاI (Gحتبا9) ثاني 'كسيد �لكربو�، حماية 
مصا+ �مليا� �لعذبة (خطوV تقسيم �مليا�)، ��لتر�يح. �أل� معظم هذ� �لهبا# التباQ �ال تشترP في 

�ألسو�Y، فهي عا+� ما تفقد '� تتدهو بالرغم من 'هميتها �لبالغة للمجتمع �لبشر&.



�٥٧لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

	لبيئية يؤ�� �لى مزيد من 	لتحويل فى 	لنظم 	لبيئية عن 
ما يمكن تبرير� 	قتصا�يًا. % على كل حا�، هذ� 
	لنتيجة ال تسر� فى جميع 	لمو	قع. فعلى سبيل 

	لمثا�، تفو9 قيمة تحويل 	لنظا8 	لبيئي فى مناطق 
	أل@A 	لز@	عية فى >%? 	لخصوبة >% فى 	لمناطق 
	لحضرية 	لقيمة 	القتصا�ية 	إلجمالية للنظا8 	لبيئى 
 Fلكثيف سكانيًا، تكو	لحضر 	فى  F< لسليم. (برغم	
قيمة 	لمحافظة على مساحة خضر	ء >كبر من تنمية 

هذ� 	لمو	قع).
� يمكن >F تكوF 	لتكاليف 	القتصا�ية % 

	لخاصة بالصحة 	لعامة 	لمرتبطة باألضر	@ على 
	لنظم 	لبيئية جسيمة.

� فى >%	ئل 	لتسعيناS تسبب 	نهيا@ مصايد 
	لبكال� فى نيوفا%ندالند نتيجة للصيد 	لز	ئد (	نظر 
شكل ٣٫٤) فى فقد عشر	S 	آلالW من 	لوظائف 

% تكلف ما ال يقل عن ٢$ بليوF لدعم 	لدخل % 
	لمعا`.

� %	لتكاليف فى 	لمملكة 	لمتحدF a 	لز@	عة 
فى ١٩٩٦ 	لذ� نتج من 	ألضر	@ من 	ألنشطة 
	لز@	عية للميا� (تلوf، �غناء 	لميا�) % 	لهو	ء 

(	نبعاf 	لغاg	S 	لدفيئة) % 	لتربة (خسائر 	لتعرية 
 Fألحيائى، كا	 iلتنو	 % (Fلكربو	فقد ثانى >كسيد  %

٢٫٦$ بليوF، >% ٩ ٪ من متوسط �جمالى نو	تج 
	لسنة للز@	عة فى 	لتسعيناS. % بالمثل، فتكاليف 

	ألضر	@  من �غناء 	لميا� 	لعذبة فى 	نجلتر	 % %يلز 
%حدهم قد@ o ١٠٥ – ١٦٠$ مليوF فى 	لسنة فى 

	لتسعيناS، باإلضافة �لى ٧٧$ مليونًا فى 	لسنة 
كمصا@يف لمعالجة هذ� 	ألضر	@.

� % فى 	ند%نيسيا قد@ حر9 ١٠ ماليين هكتا@ 
من 	لغاباS فى ١٩٩٧ – ١٩٩٨ ٩٫٣$ بليوF فى 
	لزيا�a فى 	لرعاية 	لصحية % ما فقد من 	إلنتا? % 

	لدخل من 	لسياحة، % >ثر على ٢٠ مليوF �نساF فى 
	لمنطقة.

� 	ألضر	@ 	لكلية فى �قليم 	لمحيط 	لهند� 
على مد� ٢٠ عامًا (مع خصم ١٠ ٪) 	لناتجة من 

	آلثا@ طويلة 	لمد� لنوبة تبييض 	لشعب 	لمرجانية 
 Fبين ٦٠٨$ مليو S@لعظيمة فى ١٩٩٨ قد	

(فى حالة 	نخفاA 	لدخل 	لسياحى % نتائجه على 
	لعمالة) % ٨$ بليوF (فى حالة 	النخفاA 	لجسيم 
 tألسما	لناتج من 	لعمالة % 	لسياحى % 	لدخل 	فى 

% توقف 	لشعب من 	لعمل كحاجز حماية).
 iلمرتبطة بالنو	القتصا�ية 	لصافى للقيمة 	لسنو� 	لفقد 	 �معد �
	لغا�g فى g@	عاS 	لفنبس لمنطقة كاo فلو@	� فى جنوo >فريقيا 

فى ١٩٩٧ تم تقدير� ٩٣٫٥$ مليوF، ما يسا%� النخفاA 	لقيمة 
	القتصا�ية 	لمحتملة بد%F 	لنوi 	لغا�g بأكثر من ٤٠ ٪. فقد تسبب 

	لنوi 	لغا�g فى خسائر فى 	لتنوi 	ألحيائى % 	لميا� % 	لتربة % 

	لجما�، برغم من >نه يوفر بعض 	لفو	ئد مثل 	لخشب للوقو�.
 Sلبحرية % ظهو@ مسببا	 Sلكائنا	فى  A	ألمر	 f%حد F� �

>مر	A جديدa فى تز	يد، % منها، ثيجو	تير	 	لتى تضر بصحة 
	إلنساF(C١٩٫٣٫١).. يتز	يد معد� % كثافة نوباS من 	�gها@ 

	لطحالب 	لضا@a (تتضمن 	لسا8 >يضًا) فى 	لميا� 	لساحلية، مما 
 Fإلنسا	صحة  % tألسما	ألخر� مثل مصايد 	لبحرية 	@� 	لمو	يضر 
(١٦٫٣ Figure R١٦).. % فى 	لتفشى 	لشديد 	لذ� حدf فى �يطاليا 

فى ١٩٨٩ تكلف هذ	 	ال�gها@ فى 	لطحالب 	لسامة ١٠$ ماليين 
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 شكل ٣٫٣. تدفقا� �ملكاسب �لسنوية من �لغابا� في بعض �لد�( �)تا�' 
(مشتق من C5 �طا� 5.2)

غالبا ما تقا> قيمة �لغابة مبا تنجة ,شجاها من خشب ��قو� فقط. �على ,+ �حلاال)، في هذ% �لد�#، عا�� ما 
تكو� هذ% �لقيمة ,قل من ثلث �لقيمة �لكلية �إلقتصا�ية للغابة. �تتضمن هذ% �لقيمة هبا) مثل �لتحكم في 
�لطقس عن طريق MمتصاN (Mحتبا>) ثاني ,كسيد �لكربو�، حماية مصا� �مليا% �لعذبة (خطوH تقسيم �مليا%)، 

��لتر�يح. �أل� معظم هذ% �لهبا) التباX �ال تشترW في �ألسو�T، فهي عا�� ما تفقد ,� تتدهو بالرغم من ,هميتها 
�لبالغة للمجتمع �لبشر+.



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٥٨

على تربية 	لكائنا� 	لبحرية 	لساحلية � على 	لسياحة 	إليطالية 
..(C١٩٫٣٫١) ١١٫٤$ مليونًا

�  لقد -	, عد, 	لفيضانا� � 	لحر	ئق -يا,+ ملموسة، � %لك 
جزئيًا بسبب تغير	� 	لنظم 	لبيئية فى 	لخمسين عامًا 	لماضية. 
من 	ألمثلة على %لك، -يا,+ تعرD سكاB 	لسو	حل لألعاصير 

 H	غرJ عقبها منL لمانجر�ڤ � ما	لة غابا� 	-J ئية عندما تم	الستو	
Lسفل 	لنهر بعد تغير	� 	ستخد	R 	ألQ	ضى فى Lعالى نهر يانجتسى 

 S	ألحد	 Tلسنوية من هذ	القتصا,ية 	لخسائر 	 �,	- � ..(C.SDM)
	لمتطرفة عشر+ Lضعا` عن ١٩٥٠ Jلى ٧٠$ بليوB فى ٢٠٠٣، 

	لتى شكلت 	لكو	SQ 	لطبيعية – 	لفيضانا� � 	لحر	ئق � 	ألعاصير 
� 	لجفا` � 	لزال-h � كانت مسئولة عن ٨٤٪ من 	لخسائر 	لمؤمنة.
� هناj 	حتياi فى 	ستثماQ	� ملموسة لترميم �L 	لمحافظة على 

خدما� 	لنظم 	لبيئية غير 	لمسوقة.
� فى جنوL mفريقيا تهد, 	ألنو	l 	لغا-ية 	ألنو	l 	لمحلية � 

	نسياm 	لمياT � %لك بانتهاكها 	لمو	ئل 	لطبيعية � 	آلثاQ 	لخطير+ 
على 	لنمو 	القتصا,Q � pفاهية 	إلنساB. � كر, على %لك، Lقامت 

حكومة جنوL mفريقيا “برنامج 	لعمل من 	جل 	لمياT”. � بين ١٩٩٥ 
� ٢٠٠١ 	ستثمر 	لبرنامج ١٣١$ مليونًا (LسعاQ صر` ٢٠٠١) فى 

.p-لغا	 lلنو	لتنقية لضبط 	مج 	لبر	
� �ضعت �الية لويزيانا مخططًا  صرفت ١٤$ بليوB لترميم 
١٠٠٠٠ كيلومتر مربع من 	لمستنقعا� � 	لجزQ 	لحاجز+ لتقليل 

	ألمو	i 	لتى تولدها 	ألعاصير.

على 	لرغم من JمكاJ Bبطاء �L عكس Jهد	Q خدما� 	لنظم 	لبيئية 
J%	 تم Lخذ كامل 	لقيمة 	القتصا,ية للخدما� فى 	العتباQ فى عملية 

	تخا% 	لقر	Q، فمن 	ألQجح BL 	العتباQ	� 	القتصا,ية �حدها 
ستؤ,p للخفض من مستوp 	لتنوl 	لحيوp (,Qجة تأكد متوسطة) 

(CWG).. على 	لرغم من BL 	لتنوl 	ألحيائى كله �L بعضه له قيمة 
	قتصا,ية (قيمة 	الختياQ آل| نوl ,	ئمًا Lعلى من 	لصفر)، ال يعنى 

هذ	 BL حماية كل 	لتنوl 	ألحيائى له مبرQ 	قتصا,| ,	ئمًا. فعلى 
سبيل 	لمثاh، لزيا,+ Jنتاi خدما� 	لنظم 	لبيئية تتخذ خطو	� عديد+ 

تتضمن على تبسيط 	ألنظمة 	لطبيعية. (مثًال 	لزQ	عة، عا,+ تتضمن 
 BL كثر تبسيطًا). كماL � منتجة pبأخر lلتنو	 �	ألنظمة %	 h	ستبد	
 lلتنو	لحفا~ على 	قد ال يتطلب  pألخر	لبيئية 	لنظم 	حماية خدما� 
	ألحيائى. (فعلى سبيل 	لمثاh، 	لمنطقة 	لحد�,ية 	لتى بها غابة يمكن 
BL توفر مياT نقية J%	 كانت مغطا+ بغابة Lصلية متنوعة �L مز�Qعة 

بنوl �	حد). � فى 	لنهاية، لن يتم تحديد مستوp 	لتنوl 	ألحيائى 
	لباقى على 	ألDQ باعتباQ	� 	لمنفعة فقط، بل باعتباQ	� 	ألخالقية 

.l	خلية لألنو	لد	لقيم 	 �	Qجة كبير+ � كذلك باعتباQ, لىJ
ال يمكن BL تنعزh حتى 	لمجتمعا� 	لثرية تمامًا عن تدهوQ خدما� 

	لنظم 	لبيئية (CWG). تؤثر عمليا� تدهوQ خدما� 	لنظم 	لبيئية 
على Qفاهية 	إلنساB فى 	لمناطق 	لصناعية كما تؤثر على مجتمعا� 

	لد�h 	لنامية.
� قد تعبر 	آلثاQ 	لما,ية � 	القتصا,ية � 	الجتماعية 	لناتجة من 

 Sنظر شكل ٣٫٥). فعندما يحد	لحد�,. (	لبيئية 	لنظم 	خدما�  Qتدهو

شكل  ٣٫٤. نهيا� مخز�$ سمك �لبكال� �الطلنطي على ساحل نيوفا�ندالند عا� ١٩٩٢  (CF �طا�  2.4) 

 �جبر هذ� �النهيا على �غال" �ملصايد بعد 
�عو�� من �الستغال2 �لغير مقنن. حتي ���خر 
�خلمسينا7 كا� �ستهال5 �ملصايد علي يد 

�ساطيل مهاجر� � صيد من �لشاطئ. بد�ية 
بآ��خر �خلمسينا7 بدE نزC �لقاB مبر�كب 
 �Gلزيا HGE خاصة من �ملناطق �ألعمق مما

 Gحا Lكبير� مع �نخفا �GياP حاصل �لصيد
في �لكتلة �حليوية �لو�قعة في �السفل. مت 

�التفا" �Gليا في بد�ية �لسبعينا7 علي حتديد 
حصص ثم �عال� كند� عن منطقة صيد 
محد�G� عا� ١٩٧٧. فشل نظا� �حلصص 

�لد�لية في �قف �لهبو_. �نها �^ز�� �لي 
نسب منخفضة جد� في ��خر �لثمانينا7 � 
 c���ئل �لتسعينا7 � مت حظر �لصيد �لتجا

في يونية ١٩٩٢. مت تقدمي مصايد صغير� 
على �لشاطئ عا� ١٩٩٨ � لكن �ملعد2 

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

٠٠٠ ٥٠٠ 

٠٠٠ ٩٠٠ 

٠٠٠ ٨٠٠ 

٠٠٠ ٦٠٠ 

٠٠٠ ١٠٠ 

٠٠٠ ٢٠٠ 

٠٠٠ ٣٠٠ 

٠ 

٠٠٠ ٤٠٠ 

٠٠٠ ٧٠٠ 
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�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 



�٥٩لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

تدهو� �أل��ضى � �لحر�ئق فى �لد�� �لفقير�، يساهم �لك فى تدهو� 
.(�حالة �لهو�ء فى �لد�� �لثرية (�لغبا� � �لدخا

� تدهو� خدما5 �لنظم �لبيئية يجعل �لفقر مستفحًال فى �لد�� 
�لنامية، �لذB يمكن ?� يؤثر على �لد�� �لصناعية �لمجا��� بخفض 
�لنمو �القتصاBI �القليمى � يساهم فى �ندالE �لمناDعا5 ?� هجر� 

�لالجئين.
 5�Dلغا� Kنبعا� Kلتغير�5 فى �لنظم �لبيئية �لتى تحد� Lتشا� �

�لدفيئة  فى تغير�5 �لمناQ �لكوكبية �لتى تتأثر بها جميع �لد��.
� ال يز�� �لعديد من �لصناعا5 يعتمد على خدما5 �لنظم �لبيئية 

مباشر�. �نهيا� مصايد �ألسماL ?ضر �لعديد من �لمجتمعا5 فى 
�لد�� �لصناعية. � ترتبط مجاال5 �قتصاI �لغابا5 � �لز��عة � 

 ��لصيد � �لسياحة �لبيئية مباشر� بخدما5 �لنظم �لبيئية، فى حين ?
 �V� ، لصحة تتأثر بقو�� � Lمثل �لتأمين � �لبنو Bلقطاعا5 �ألخر�

كانت ?قل مباشر�، على �لتغير�5 فى خدما5 �لنظم �لبيئية.
� تنعز� �لمجتمعا5 �لثرية عن بعض �آلثا� �لضا�� لتدهو� 

�لنظم �لبيئية � لكن ليس عن جميعها. فعلى سبيل �لمثا�، ال تتوفر 
�لبد�ئل عاV �I�� ضاعت �لخدما5 �لثقافية.

فى حين بقاء قطاعا5 �لمو��I �لبيئية مثل �لز��عة � ��Dعة 
�لحر�جة � �لمصايد جزءً� مهمًا فى �قتصاIيا5 �لبالI �لصناعية، 

نمت �ألهمية �القتصاIية � �لسياسية للقطاعا5 �ألخرB نتيجة 
للتحو� �لمستمر من �قتصاIيا5 �لز��عة Vلى �قتصاIيا5 �لصناعة � 

�لخدما5(S٧).  . � على مدB �لقرنين �لماضيين، تزحزحت �لبنية 
�القتصاIية القتصاIيا5 �لعالم �لعظمى جوهريًا من �إلنتا^ �لز��عى 

Vلى �لصناعة � بخاصة صناعا5 �لخدما5. (�نظر شكل ٣٫٦). � 
�فع هذd �لتحوال5 من �لقيمة �لنسبية لقطاعا5 �لصناعة � �لخدما5 

(مستخدمة �إلجر�ء�5 �القتصاIية �لتقليدية �لتى ال تضع �لتكاليف 
� �لفو�ئد غير �لمسوقة كعو�مل) مقا�نة بالز��عة � �لحر�جة � 

�لمصايد، بالرغم من ?� قطاعا5 �لمو��I �لطبيعية ال تز�� تسوI فى 
�لد�� �لنامية فى كثير من �ألحيا�. فى عاi ٢٠٠٠، مثلت �لز��عة 

٥٪ من Vجمالى �لناتج �لعالمى � �لصناعة ٣١٪ � �لصناعا5 
�لخدمية ٦٤٪. � فى نفس �لوقت نمت �ألهمية لخدما5 �لنظم �لبيئية 

 dلعديد من �لفو�ئد �لتى توفرها هذ� �غير �لمسوقة، بالرغم من ?
�لخدما5 غير مد�نة فى �إلحصاء�5 �القتصاIية �لقومية. فعلى سبيل 

�لمثا�، فى بعض �ألحيا� تزيد �لقيمة �القتصاIية للمياd من �لنظم 
�لبيئية �لتى بها غابا5 بالقرo من �لمجتمعا5 �لحضر عن قيمة 

�ألخشاo من هذd �لنظم �لبيئية. � قد نمت �لمساهما5 �القتصاIية 
.Lللسياحة �لبيئية � �لصيد �لترفيهى � صيد �ألسما

لقد ساعد5 �لتجا�� �لز�ئد� لمالقا� �لطلب �لمتز�يد على خدما5 �لنظم 
 �Iفى �لمناطق �لمحد� oألخشا� � Lألسما� � oلبيئية مثل �لحبو�

�لمو��I منها. ففى حين يخفض هذ� من �لضغوr على خدما5 �لنظم 
 Lلضغط على �لمصد��. هنا� I�Iيز ،�Iلبيئية فى �لمناطق �لمستو��

تجا�� ثقيلة فى منتجا5 �ألسماL، � حو�لى ٥٠٪ من �لصا5��I من 
�لد�� �لنامية. � تقوi صا5��I هذd �لد�� � نصف �لكر� �أل�ضية 

�لجنوبى بتعويض جزء كبير من �لنقص فى ?سو�s ?���با � ?مريكا 
�لشمالية � شرs ?سيا (ES.C١٨). �فعت �لتجا�� من كميا5 

� نوعيا5 �ألسماL �لتى تو�V Iلى �لد�� �لغنية خاصة �لواليا5 

 Bفى صيد �لسمك �لبحر xغم �النخفا� ��لمتحد� � ?���با � �ليابا
 ..(C١٨٫٤٫١)

�5I�ID قيمة �لتجا�� �لد�لية فى منتجا5 �لغابا5 ?سرE بكثير من 
�لزيا�I فى �لمحاصيل. (5I�D محاصيل ?خشاo �لصناعة �لمستدير� 

٦٠٪ بين ١٩٦١ � ٢٠٠٠، فى حين ?� قيمة �لتجا�� �لد�لية 
 �5I�D ٢٥ ضعفًا ES).(C٩). �لواليا5 �لمتحد� � ?لمانيا � �ليابا

� �لمملكة �لمتحد� � Vيطاليا كانت هى �لوجهة ألكثر من نصف 
�لو��5�I فى ٢٠٠٠، فى حين ?� كند� � �لواليا5 �لمتحد� � �لسويد 

.5��Iلها ?كثر من نصف �لصا �� فنلند� � ?لمانيا كا
 oألخشا� � Lألسما�� oلتجا�ية مثل �لحبو� Iتصاَحب �لمو� 

o”�لتجا�� �الفتر�ضية” فى خدما5 �لنظم �لبيئية �ألخرB �لتى 
هى ضر��ية لدعم Vنتا^ هذd �لمو�I. � كوكبيًا، ُتَقّد� �لتجا�� 

�الفتر�ضية فى �لمياd فى �لمحاصيل بين ٥٠٠ Vلى ٩٠٠ كيلومترً� 
مكعبًا فى �لسنة، � ١٣٠١٥٠ كيلومترً� مكعبًا  فى �لسنة تتم �لتجا�� 

بها فى �إلنتا^ �لحيو�نى � منتجاته. �للمقا�نة، �لمعدال5 �لحالية 
الستهالL �لمياd فى �لرB مجملها ١٢٠٠ كيلومترً� مكعبًا  فى �لسنة 

..(C٧٫٣٫٢)
  تؤثر �لتغير�5 فى خدما5 �لنظم �لبيئية فى �إلنسا� �لساكن فى 

نظم �لحضر تأثيرً� مباشرً� � غير �لمباشر. � بالمثل، فلمجتمعا5 
�لحضر تأثير�5 قوية على خدما5 �لنظم �لبيئية فى �لجو�� �لقريب 

Source: National Aeronautics and Space Administration, Earth Observatory

يو( ٦ ما�& ٢٠٠٤شكل ٣٫٥. سحابة 
لغبا� علي شو
طئ شما غر�  
فريقيا 
 �Iفي هذ4 �لصو� تغطي �لعاصفة حو�لي خمس قطر �لكوكب. تسافر سحابا" �لغبا �ال

�لكيلومتر�" � تخصب �ملاA علي ساحل فلويد� �لغربي باحلديد. مت بط 9لك با67ها �لطحالب 
�لسامة في �ملنطقة � �المر�J �لصدية في �مريكا �لشمالية �لتي �ثر" في �لشعاF �ملرجانية 

في �لكايبي. �نحد� �ملنطق �جلافة يثير مشاكل مرتبطة بالعو�صف �لرملية.



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٦٠

� على �لمسافا� �لبعيد� من �لمر�كز �لحضرية (C٢٧).. يكن ما 
يقر/ من نصف سكا* �لعالم فى �لمناطق �لحضرية � هذ� �لتناسب 

فى =خذ فى �ال:9يا9. يقو8 �لتطوير �لحضر6 بتهديد تو�فر �لميا1 
� نوعية �لهو�ء � �لميا1 � معالجة �لنفايا� ��لعديد من خصائص 

�لبيئة �لمحيطة �لتى تساهم فى Dفاهية �إلنسا*، � هذ� �لتدهوD يهد9 
��سع من خدما�  Iمجا Iال يز� ��لجماعا� �لمعرضة مثل �لفقر�ء. 

�لنظم �لبيئية مهمًا إلمكانية �لمعيشة.  فعلى سبيل �لمثاI، تساهم 
�لز�Dعة فى نطاU �لحضر فى �ألمن �لغذ�ئى فى حضر Qفريقيا تحت 
 Iلصحر�ء. تؤثر �لمجتمعا� �لحضرية فى �لنظم �لبيئية �لبعيد� خال�
� هى تتأثر بالنظم �لبيئية �لبعيد� �لتى تؤثر فى  Zالستهال�� �Dلتجا�
�لتو�فر �لمحلى من �لسلع � جو�9 �لهو�ء � �لميا1 � �لمنا] �لكوكبى 

� �لتى تؤثر فى �لظر�^ �القتصا9ية فى هذ1 �لد�I بطرU تؤثر فى Q
�القتصا9 � �لتشكيل �لسكانى � �لوضع �ألمنى فى مناطق �لحضر 

�لبعيد�.
� �لقيم �لر�حية � �لثقافية مهمة مثل �لخدما� �ألخر6 فى �لعديد 
من �لمجتمعا� �لمحلية. تأثر� �تشكلت �لثقافا� �لبشرية � نظم 

�ثة � �لتفاعال� �الجتماعية �9ئمًا Dلقيم �لمو� ��لمعرفة � �لديانا� 
بطبيعة �لنظم �لبيئية � ظر�^ �لنظم �لبيئية �لتى تقع فيها �لثقافة. 

� �ستفا9 �لناa يطرU كثير� من خدما� �لنظم �لبيئية �لثقافية مثل 
� �لترفيه � تحقيق �لذ�� �لر�حى � �لتطوير �لعقلى  Iلتمتع بالجما�
� Qبر: �لعديد من تقييما� �أللفية تحت-�لكوكبية Qهمية هذ1 �لنافع  .
�لثقافية � �لفو�ئد �لر�حية للمجتمعا� �لمحلية (SG.SDM). فعلى 

سبيل �لمثاI، تحتفظ �لقر6 �لمحلية فى �لهند بالبساتين �لمقدسة 
�حية، � تقو8 �لحد�ئق فى �لمد* بتوفير خدما� مهمة D /ألسبا

ثقافية � ترفيهية فى مد* �لعالم.

خدما� �لنظم �لبيئية، Qهد�^ �لتنمية لأللفية، تخفيض �لفقر
 Iلوصو� *�9 Iخدما� �لنظم �لبيئية حاجزً� مهمًا يحو Dيشكل تدهو
oلى Qهد�^ تنمية �أللفية � Qهد�^ تنمية �أللفية لعا8 ٢٠١٥. (�نظر 

� تتد�خل �لمناطق �لتى تو�جه Qكبر �لتحديا� فى  (٣٫٢ Dطاo
�لوصوo Iلى Qهد�^ تنمية �أللفية  مع �لمناطق �لتى تو�جه Qعظم 
Rلمشكال� �لمتعلقة باإلمد�9 �لمستد�8 بخدما� �لنظم �لبيئية (.١٩�
� ضمن �لمناطق �ألخرQ ،6فريقيا تحت �لصحر�ء � =سيا  ..(ES
�لوسطى � Qجز�ء من جنو/ � جنو/ شرU =سيا � كذلك بعض 
مناطق Qمريكا �لالتينية. عانت Qفريقيا تحت �لصحر�ء من :يا�9 
�6 �لدخل �ألقل w فقرً� فى �لدخل (هؤالء �فى �فيا� �ألمها� 

�. هذ� يبني نصيب كل قطا� من �لناجت �لقومي بني ��لتغير�+ في �لهيكل �القتصا&% لد#" مختا 1992 # 1820 (S7 شكل  7.3)شكل  ٣٫٦. 
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 �ملانيا

 �لصني
�سيا 
 �ليابا�

 �ملصد : �للجنة بني �حلكوما. لتغير�. �ملنا3

�لناجت �لقومي (نسبة مئوية)  �لناجت �لقومي (نسبة مئوية)  �لناجت �لقومي (نسبة مئوية) 
�لز��عة ، �لتحطيب �لصناعا+ �خلدمية 

# �لصيد 
 Aلبنا�لصناعة ،�لتعدين ، �
# �ملر�فق 



�٦١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

من ��حد$ ��ال� فى �ليو�)، � عد� �لنا� �لذين يعيشو	 فى �لفقر 
هنا0 يتوقع ,	 يزيد من ٣١٥ مليو	 فى ١٩٩٩ %لى ٤٠٤ مليونًا 

فى ٢٠١٥ (R١٩٫١). � %نتا5 �لغذ�ء للفر� يتناقص فى ,فريقيا 
�لجنوD � يتوقع مكاسب قليلة نسبيًا فى سينا�يوها< تقييم �أللفية. � 
يتضمن �لعديد من تلك �لمناطق مساحا< كبيرG من �أل��ضى �لجافة 

حيث تقو� تركيبة من �لزيا�G �لسكانية � تدهو� �أل��ضى برفع 
تعرS �لنا� للتغير�< �القتصا�ية � �لبيئية. � فى �لعشرين سنة 

�لماضية، عانت نفس �لمناطق من ,على معدال< فى تدهو� �لغابا< 
� �أل��ضى فى �لعالم. 

�بالرغم من �لتقد� �لذ] تحقق فى Yيا�G �إلنتا5 � �ستخد�� خدما< 
�لنظم �لبيئية، ما �Yلت معدال< �لفقر عالية، � يتز�يد �لظلم � �لتباين 
� ال يز�a �لعديد من �لنا� ال يوجد لديهم تو�فر كا^ ,� قد�G على 

 . (C٥)على خدما< �لنظم �لبيئية aلحصو�
� فى عا� ٢٠٠١، عاd ١٫١ بليو	 على �خل ,قل من ١$ 
��ال� فى �ليو�، � ,غلبهم (حو�لى ٧٠٪) فى �لمناطق �لريفية 
حيث يعتمد�	 بشدG على �لز��عة � �لرعى � �لصيد للمعيشة 

..(R١٩٫٢٫١)

��Y< عد� �لمسا��G فى �لدخل � قياسا< �فاهية �إلنسا	   
�ألخر] خالa �لعقد �لماضى (ES.C٥). فالطفل �لمولو� فى ,فريقيا 

تحت �لصحر�ء فرصته ,	 يمو< قبل ,	 يصل سن �لخامسة ,كبر 
٢٠ ضعفًا من �لطفل �لمولو� فى ��لة صناعية، � � هذm �لنسبة 

,على مما كنت علية من عقد مضى. � خالa �لثمانينا<، عانت ,�بع 
��a فقط من �النخفاS فى �لترتيب فى مؤشر �لتنمية �إلنسانية 
(� هو قيا� مجمع لرفاهية �إلنسا	 � �لصحة � �لتعليم)؛ � فى 

�لتسعينا<، ,ظهر< ٢١ ��لة �النخفاS، � كا	 ١٤ منهم فى ,فريقيا 
تحت �لصحر�ء.

� على �لرغم من نمو %نتا5 �لغذ�ء للفر� فى �لعقو� �أل�بعة 
�لماضية، تم تقدير ,	 ٨٥٢ مليو	 %نسا	 عندهم نقص تغذية فى 

٢٠٠٠ – ٢٠٠٢، صعو�ً� من ٣٧ مليو	 فى ١٩٩٧ – ١٩٩٩. � 
من هؤالء ٩٥٪ تقريبًا فى �لد�a �لنامية (ES.C٨).. جنوu Dسيا 

� ,فريقيا تحت �لصحر�ء هى �لمناطق �لتى بها ,كبر عد� من �لنا� 
ناقصى �لتغذية � هى كذلك �لمناطق �لتى �ألكثر تأخر� فى نمو %نتا5 

�لغذ�ء للفر�. � يجب مالحظة ,	 %نتا5 �لغذ�ء للفر� قد �نخفض فى 
.(C٢٨٫٥٫١) فريقيا تحت �لصحر�ء,

	طا� ٣٫٢. 	لنظم 	لبيئية � �هد	 تنمية 	أللفية 
 �.عمت �حلكوما' فى �ألمم �ملتحد� !هد�

تنمية �أللفية  �لثمانية فى سبتمبر ٢٠٠٠. � 
تطمح !هد�� تنمية �أللفية  لتحسني فاهية 
�إلنسا� بخفض �لفقر ��جلو> � �فيا' �ألطفا9 
� �ألمها' � ضما� �لتعليم للجميع؛ �لسيطر� 

على � معاجلة �ألمر�F � معاجلة �لتفرقة 
�جلنسية � تأمني �لتنمية �ملستد�مة � �لسعى 

Lلى �لشر�كة �لعاملية. � بالنسبة لكل من 
!هد�� تنمية �أللفية، �تفقت �حلكوما' على 
 �حتقيق ما بني ١ Lلى ٨ من �ألهد�� (�ألهد�

�لكلية ١٥ هدفاU) بحلو9 عا� ٢٠١٥. �L تخفيض 
سرعة !� LصالW �لتدهو فى خدما' �لنظم 

�لبيئية سو� يساهم كثير�U فى حتقيق �لعديد 
من !هد�� تنمية �أللفية.

� �لقضا] على �لفقر. متثل خدما' 
�لنظم �لبيئية �ملؤثر �لرئيسى على Lمكانية 

�ملعيشة ألغلب �لفقر�]. يسكن معظم �لنا` 
�ألشد فقر�U فى �ملناطق �لريفية � بذلك فهم 
يعتمد�� بقد كبير، مباشر� !� غير مباشر�، 

على خدما' �لنظم �لبيئية إلنتاg �لغذ�] مثل 
�لز�عة � تربة �حليو�� � �لصيد (R١٩٫٢٫١). تهد. 

� �لنظم �لبيئية Lمكانية معيشة �.L [سو
Cتهم على �لبقا] (.٥�لفقر�] � قد تهد. قد

�L .(ES �لفقر�] معرضو� للتغير�' فى 
�خلدما' �حلد�.ية �لتى تؤثر على جو.� � تو�فر 

�ملياr � فقد �لنظم �لبيئية مثل �أل�ضى 
�لرطبة � �ملاجنر�ڤ � �لشعب �ملرجانية �لتى 

تؤثر فى  فرw حد�u !ضر� من �لفيضا� � 
�لعو�صف، !� تغير�' خدما' تنظيم �ملناx �لتى 
تؤثر فى �ملناx �إلقليمى. �L �لتدهو فى �لنظم 
�لبيئية هو ��حد من �لعو�مل �لتى حتبس �لنا` 

فى .��' �لفقر.
� �لقضا] على �جلو> (R١٩٫٢٫٢). على �لرغم 

من !� �لعو�مل �القتصا.ية كثير�U ما تكو� 
�حملد. �لرئيسي للجو>، ال يز�L 9نتاg �لغذ�] 

عامالU مهماU � خاصة عند فقر�] �لريف. � يعتبر 
Lنتاg �لغذ�] من !حد خدما' �لنظم �لبيئية، 
� يعتمد على �خلدما' �حلد�.ية � �لتلقيح � 

 gلسيطر� على �آلفا' � تكوين �لتربة. � يحتا�
Lنتاg �لغذ�] !� يزيد ليحقق �الحتياg لد� عد. 

�لسكا� �لذ� فى ��.يا.، � فى نفس �لوقت، 
يجب !� تزيد كفا]� Lنتاg �لغذ�] (كمية �لغذ�] 

ال'  �ملنتج من كل �حد� !F � مياr � �مل�دخ�
�ألخر�) بغرF خفض �ألضر� من على خدما' 
�لنظم �لبيئية �ألساسية �ألخر�. � تؤثر حالة 
�لنظم �لبيئية � بخاصة �ملناx � تدهو �لتربة 

� تو�فر �ملياr على �ملضي قدماU لتحقيق هذ� 
�لهد� من خال9 �لتأثير على ناجت �حملاصيل � 
كذلك خال9 �آلثا على تو�فر مصا. �لغذ�] 

�لبرية.
� خفض �فيا' �ألطفا9. ميثل نقض �لغذ�] 

�لسبب فى نسبة جوهرية من جميع �فيا' 
 Fألطفا9. � كذلك تتأثر �فيا' �ألطفا9 باألمر��
�ملرتبطة بجو.� �ملياr. ��إلسها9 هو من �ألسبا� 

�لرئيسية فى �فيا' �ألطفا9 فى �لعالم. � فى 
!فريقيا حتت �لصحر�]، � باإلضافة تلعب �ملاليا 
جز]�U مهماU فى �فيا' �ألطفا9 فى �لعديد من 

.�9 �ملنطقة.
� مكافحة �ألمر�F (R١٩٫٢٫٧). تتأثر صحة 

�إلنسا� بشد� بخدما' �لنظم �لبيئية �لتى 
 rكمية �مليا � rلغذ�] � جو.� �مليا� gتتعلق بإنتا

 �� �لسيطر� على �ألخطا �لطبيعية، فإ.�
�لنظم �لبيئية لها .� مركز� فى مو�جهة 

بعض �ألمر�F �مل�ل�حة مثل �ملاليا. تؤثر �لتغير�' 
بخدما' �لنظم �لبيئية على �فر� مسببا' 
�ألمر�F �لبشرية مثل �ملاليا � �لكولير� � 

كذلك ��اطر من ظهو �ألمر�F �جلديد�. � 
�ملاليا مسئولة عن ١١٪ من عب] �ألمر�F فى 
!فريقيا، � يقد !� Lجمالى �لناجت �حمللى ألفريقيا 

كا� من �ملمكن !� يكو� !كبر بحو�لى ١٠٠$ 
 ��L (Uيا.� ٢٥٪ تقريبا� �!) بليو� فى عا� ٢٠٠٠
ما مت �لقضا] على �ملاليا من ٣٥ سنة مضت 

..(R١٦٫١)
 �� �الستد�مة �لبيئية. �L حتقيق هذ� �لهد

سو� يتطلب، على �ألقل، �ضع �حلد لالستخد�� 
غير �ملستد�� �حلالى خلدما' �لنظم �لبيئية 

مثل مصايد �ألسما� � �ملياr �لعذبة � Lنها] 
 � rخلدما' �ألخر� مثل تنقية �مليا� تدهو

�لسيطر� على ��اطر �لطبيعية � �لسيطر� 
على �ألمر�F � �لتحكم فى �ملناx � �ملتع 

�لثقافية.



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٦٢

� ما �
� ١٫١ بليو� �نسا� يعانى من عد� 
لقد�� على  �

لوصو� �لى مو�+ ميا* محسنة � &كثر من ٢٫٦ بليونًا ال يوجد 

عندهم صر3 صحى محسن. � يؤثر 
لنقص فى 
لميا* على ١ – ٢ 

لميا* �لى  �
بليو� �نسا� عالميًا. � منذ ١٩٦٠، �
+: نسبة 
ستخد

..(C٧.ES, C٧٫٢٫٣) لعقد
تو
فرها ٢٠٪ فى 
� فى حاال:  Iلنا
يضر تدهو� خدما: 
لنظم 
لبيئية 
لعديد من &فقر 

 �& 
معينة يكو� هو 
لعامل 
لرئيسى 
لمسبب للفقر. � ال ينفى هذ

لغذ
ء لم تساعد فى �فع  Wلبيئية مثل �يا+� �نتا

لنظم  :
تغير

 �
مئا: 
لماليين من 
لفقر. � لكن &+: هذ* 
لتغير
: �لى 
إلضر
بالمجتمعا: 
ألخر\، � تم 
لتغاضى عن محنتهم �لى حد كبير. من 

&مثلة هذ* 
آلثا�:
� نصف سكا� 
لحضر فى &فريقيا � aسيا � &مريكا 
لالتينية 
 �� &كثر مرتبط بنقص فى 
لميا* & eلكا�يبى يعانى من مر
 �

� حو
لى ١٫٧ مليو� �نسا� يمو:  .)C.SDMلصحى (

لصر3 

لنظافة  �
لصر3 
لصحى  �سنويًا نتيجة عد� 
لكفاية فى 
لميا* 

..(C٧.ES)

لحالة 
لمتدهو�� لمصايد 
ألسماh تقلل من مصد� 
لبر�تين  �� �

 ��
ألسماh فى 
لد hستهال

لنامية. 
نخفض  ��
لرخيص فى 
لد
C١٩٩٧ (.١٨ �
لنامية، باستثناء 
لصين، فى 
لفتر� بين ١٩٨٥ 

..(ES
� يؤثر 
لتصحر فى �مكانا: 
لمعيشة لماليين 
لبشر، � يتضمن 

.(C٢٢) لجافة
nلك نسبة كبير� من 
لفقر
ء فى 
أل�
ضى 

 :

لمرتبطة بالتغير ”��
لخاسر“ � ”���� صياغة قو
لب “
لفائز

لنظم 
لبيئية على 
لفقر
ء  :
بخدما: 
لنظم 
لبيئية � خاصة �قع تغير


ألهالى 
لمحليين لم توضع فى 
لحسبا� بما يكفى فى  �
لنساء  �

إل+
�ية (R١٧). تأتى 
لتغير
: بالنظم 
لبيئية  �

لقر nتخا
عمليا: 
� بتكاليف على 
آلخرين، 
لذين يمكن  Iلنا
بالفو
ئد بطبعها لبعض 

� على �مكانية 
لمعيشة  +�

لقد�� على 
لحصو� على 
لمو 
�&� يفقد
� لعديد  .:

لجانبية 
لمرتبطة بهذ* 
لتغير e

 باألعر�� &� يتأثر&

لمجتمعا:  �
لنساء  �من 
ألسباv، مالت مجموعا: مثل 
لفقر
ء 

.:

لمحلية بأ� يصيبهم 
لضر� من هذ* 
لتغير

�تبط 
لعديد من 
لتغير
: بعمليا: خصخصة ما كا� سابقًا  �


لتى  +�

لمشتركة، � فقد 
ألفر
+ حقوقهم فى 
لمو +�
من 
لمو
 �
 عليها. � كا� هذ
 هو 
لحا� خصوصًا لألهالى 
لمحليين �
عتمد


لمجموعا: 
لتى تم تهميشها من  �
لمجتمعا: 
لمعتمد� على 
لغابة 

القتصا+ية. �مصا+� 
لسلطة 
لسياسية 


ألماكن 
لذين يتأثر�� بالتغير
: فى 
لنظم  � Iلنا
� بعض 

لبيئية � بخدما: 
لنظم 
لبيئية لديهم حساسية شديد� � تنقصهم 
لقد�� 
Cلبيئية (.٦

لكبر\ 
لتى تحدy فى 
لنظم  :
على 
لتالz� مع 
لتغير
� تضم 
لمجموعا: شديد� 
لتأثر تلك 
لتى يزيد 
حتياجهم من  .(ES

خدما: 
لنظم 
لبيئية عن 
لمتوفر، مثل 
لذين تنقصهم 
لميا* 
لنقية 

لز�
عى للفر+.  Wإلنتا

لمقيمين فى 
لمناطق 
لتى ينخفض فيها  �

 y�

�تفع 
لتأثر مع نمو 
لسكا� فى 
لنظم 
لبيئية 
لمعرضة للكو �

لجفا3 � يرجع nلك فى كثير من 
ألحيا�  �مثل 
لفيضانا: 


لنمو. � تنمو  
�لى 
لسياسا: غير 
لمناسبة 
لتى شجعت على هذ

 �
أل�
ضى 
لجافة.  �
لمجتمعا: فى 
لمناطق 
لمنخفضة 
لساحلية 

لطبيعية  y�
نظرً
 لنمو تلك 
لمجتمعا: 
لمتأثر�، تضاعفت 
لكو


لزال�� � خالفه) 
لتى تحتاW �لى 
لمساعد�  �
لجفا3  �
لفيضانا: )
 ،

لد�لية &�بعة &ضعا3 خال� 
لعقو+ 
أل�بع 
لماضية. � &خيرً

 �
+: قابلية 
لتأثر عندما 
نخفضت 
لمر�نة فى 
لنظم 
الجتماعية �

لمحاصيل 
لمقا�مة  ~

لنظم 
لبيئية، � مثا� nلك خال� 
لفقد فى &نو

للجفا3.

لنساء فى  �� حقو� 
لرجا�  �
�� توجد فر�� جوهرية بين &+

 :

لعديد من 
لمجتمعا: 
لتى تؤ+\ �لى �يا+� فى تأثر 
لنساء بالتغير

لنامية هن من 
لمنتجين  ��
لنساء فى 
لد �فى خدما: 
لنظم 
لبيئية. 

 Rلذ�� (٦
 �
لقمح  �
ألساسيين للمحاصيل 
لرئيسية مثل 
أل�� 
� بسبب &� 
لتفريق فى 
لعمل بناء على 
لجنس فى  .(Box ٦٫١
كثير من 
لمجتمعا: يضع مسئولية 
لرعاية 
ليومية بالمنز� على 

لنساء، حتى مع قيا� 
لنساء بد�� ها� فى 
لز�
عة، يضع تدهو� 
خدما: 
لنظم 
لبيئية، مثل نوعية 
لميا* � كميتها � حطب 
لوقو+ 

 �
لرعوية، مزيد من 
ألعباء على 
لنساء.  �
إلنتاجية 
لز�
عية  �
nلك يمكن &� يؤثر على 
لبيئة 
لمنزلية بتحويل 
لوقت عن تحضير 

ألنشطة 
لمفيد� 
ألخر\  �
لطعا� � �عاية 
لطفل � تعليم 
ألطفا� 


لتفريق 
لجنسى مستمرً
 فى 
لسياسا:  �
(C٦٫٣٫٣). ال يز
� تقل 
ستفا+� 
لنساء 
لريفيا: 
لضالعين  ،��
لز�
عية لعديد من 
لد
فى 
لز�
عة منها – � فى بعض 
لحاال: يتأثر� سلبيًا – بسياسا: 


لتقنيا: 
لجديد�. �
لتنمية 
 �
عتما+ فقر
ء 
لريف على خدما: 
لنظم 
لبيئية  Iيند� قيا �
 �
لقومية � تقييما: 
لفقر،  :
لذلك ال يتم مالحظته فى 
إلحصاء


لبيئة  ��تنتج عن nلك 
الستر
تيجيا: غير 
لمناسبة 
لتى ال تحسب +
فى خفض 
لفقر. فعلى سبيل 
لمثا�، �جد: +�
سة حديثة جمعت 
بيانا: من ١٧ +�لة &� ٢٢٪ من 
لدخل 
لمنزلى فى 
لمجتمعا: 


لتى عا+� ال يتم  +�

لغابا: تأتى من 
لمو :
n لمناطق

لريفية فى 

لقومية، مثل جمع 
لغذ
ء 
لبر\ � حطب  :
حسابها فى 
إلحصاء

لخشب. �لَّد: هذ* لألنشطة  �
لنباتا: 
لطبية  �
لعلف  �
لوقو+ 

نسبة &كبر من +خل 
ألسر 
ألفقر من مجمو~ 
لدخل فى 
ألسر 
لثرية 

لنقص 
لمتوقعة غير  :

 &همية خاصة فى فترn لذ\ كا�

لدخل  –

.(R١٧) \ألخر

لمعيشة  +�

لمتوقعة فى مو


لتا�يخ فقد 
لفقر
ء 
لقد�� على 
لوصو� لخدما:  �
� على مد  

لنظم 
لبيئية بما ال يتناسب مع �يا+� 
لطلب على هذ* 
لخدما:. يتم 

تحويل 
لمو
ئل 
لساحلية لالستخد
ما: 
ألخر\، فى كثير من 
لحيا� 

ألقفا� لألصنا3 عالية 
لقيمة  ~�
كبرh للز�
عا: 
لمائية &� مز


لسلمو�. � �غم &� 
لمنطقة ال تز
� تستخد� فى  �مثل 
لجمبر\ 

لغذ
ء يخصص للتصدير  Wنتا� �
لغذ
ء يتم ترحيل 
ألهالى،  Wنتا�


لعديد من مناطق 
لصيد  � .(C١٨٫٤٫١) لمحلى
 �
� ليس لالستخد

لجائر هى نفسها 
لد�� منخفضة 
لدخل � ناقصة 
لغذ
ء. فعلى سبيل 


لمثا�، يتم 
صطيا+ كميا: كبير� من 
ألسماh بو
سطة 
ألساطيل 
بعيد� 
لمد\ 
لكبير� فى 
لمناطق 
القتصا+ية 
الحتكا�ية فى مو�يتانيا 

� سيير
 ليو�. � يتم تصدير  �
لسنغا� � جامبيا � غينيا بيسا �
�با مباشر� فى حين &� تعويضا: 
الستغال� ��معظم 
لصيد �لى &



�٦٣لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

منخفضة جدً� مقا�نة بقيمة �لمنتج �لذ� تم �نز�له عبر �لبحا�. � 
ال تستفيد هذ0 �لد�/ من مو��, �ألسما* (� �لمدفوعا& �ألعلى 

للحكوما& عندما تقو8 �ألساطيل �ألجنبية �لقا,مة من بعيد بعصر 
.(C١٨٫٥٫١) مياهها

يميل �نخفاF �فاهية �إلنساD) D يزيد من �العتما, �لمباشر على 
خدما& �لنظم �لبيئية، � يقو8 �لضغط �لز�ئد �لذ� ينتج من Hلك 

SGهذ0 �لنظم �لبيئية فى تقديم خدماتها(.٣ Rألضر�� بقد�� Uبإلحا
ES) . � بانخفاF �فاهية �إلنساD، تنخفض �الختيا��& �لمتاحة 
للنا\ �لتى تمكنهم من تنظيم �ستغال/ �لمو��, �لطبيعية بمعدال& 

مستد�مة. � يزيد Hلك �لضغط علىخدما& �لنظم �لبيئية � يمكنه خلق  
حلقة مفرغة من �لفقر �لمتز�يد � مزيد من �لتدهو� بخدما& �لنظم 

�لبيئية.
تميل �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لجافة (D يكوD بها (شد �نخفاF فى 

�فاهية �إلنساD (C٥٫٣٫٣). �أل��ضى �لجافة بها (قل �جمالى �لناتج 
�لمحلى للفر, � (على معد/ �فيا& (طفا/ فى (نظمة تقييم �أللفية، 

� ما يقرc من ٥٠٠ مليوD �نساD يقيموD فى �لمناطق �لريفية فى 
�أل��ضى �لجافة (� نصف �لجافة، معظمها فى dسيا � (فريقيا � فى 

(جز�ء من �لمكسيك � شما/ �لبر�iيل (٥٫٢ Box C٥). تحد صغر 
كمية �ألمطا� � تغيرها �لد�ئم من �لقد�R �إلنتاجية لأل��ضى �لجافة 

 R,لمتعد� Uلرعى �لمتنقل، � ينتج عن �لطر� � Rللز��عة �لمستقر
لزيا,R �إلنتاm تدهو�ً� بيئيًا (مثل خفض فتر�& ��حة �لتربة � �لرعى 

�لجائر للمر�عى � قطع �ألشجا� للوقو,). � يؤ,� �جتماn معدال& 
�لتغير �لعالية للظر�r �لبيئية مع �لمعدال& �لعالية نسبيًا من �لفقر 

معًا �لى �لحاال& �لتى تكوD فيها مجتمعا& �إلنساD شديدR �لتأثر 
 �,) rجو, هذ0 �لظر�� D) بالتغير�& فى �لنظم �لبيئية (بالرغم من

�لى تطوير �ستر�تيجيا& مرنة جدً� فى �,��R �أل��ضى). فعندما 
�جع معد/ سقوu �ألمطا� فى “�لساحل” لمعدله �لمنخفض �لطبيعى 

بعد ١٩٧٠، بعد معد/ سقوu �ألمطا� �لمالئم من ١٩٥٠ �لى 
 cلى �لمنطقة، ما& ما يقر� Dلسكا� cمنتصف �لستينا& �لذ� جذ

من ٢٥٠٠٠٠ �نساD � معهم نفقت كل �لماشية � �لخر�r � �لماعز 
تقريبًا

.(C٥ Box ٥٫١) 
على �لرغم من (D معد/ �لنمو �لسكانى تا�يخيًا كاD (على فى 

�لنظم �لبيئية �H& �إلنتاجية �لعالية (� فى مناطق �لحضر، �ال (D فى 
Cلنمو �ألعلى فى �لنظم �لبيئية �ألقل �نتاجية (.٥� Dلتسعينا& كا�

ES, C٥٫٣٫٤). فى Hلك �لعقد شهد& (نظمة �أل��ضى �لجافة 
(شاملة �ألقاليم �لريفية � �لحضر من �أل��ضى �لجافة) �لمعدال& 

�ألعلى للنمو �لسكانى من (� (نظمة (خر� فى تقييم �أللفية، � جاء& 
�لنظم �لجبلية فى �لمرتبة �لثانية. (�نظر ٣٫٧) � من �لعو�مل �لتى 

 Rساعد& فى خفض �لنمو �لنسبى فى �أل��ضى �لحد�,ية هو هجر
بعض �لنا\ لخا�جها �لى �لمدD (� �ألقاليم �لمنتجة ��iعيًا؛ � �ليو8 
فر{ �لهجرR هذ0 محد�,R لعدR عو�مل منها بطء �لنمو �القتصا,� 
فى بعض �لمدD � �إلجر�ء�& �لتى تصعب من �لهجرR للد�/ �لغنية 

� قلة �أل��ضى �لمتاحة فى �ألقاليم �لمنتجة.

شكل ٣٫٧  معد! منو لسكانبني عامي ١٩٩٠ � ٢٠٠٠، لناجت للفر� � لناجت لبيولوجي في ٢٠٠٠
طبقا ألنظمة بيئة تقييم أللفية.

٠ .٠ 

٠. 2 

٤ .٠ 

٦ .٠ 

٨ .٠ 

٠ .١ 

 �لنسبة �ملئوية
 للزيا"� �لسكانية بني
 عامي ١٩٩٠ � ٢٠٠٠

٠ 

٤ 

٨ 

١٢ 

١٦ 

٢٠ 

٠ 

٤ 

٨ 

١٢ 

١٦ 

٢٠ 

٠ 

٠٠٠ ٤ 

٠٠٠ ٨ 

٠٠٠ ١٢ 

٠٠٠ ١٦ 

٠٠٠ ٢٠ 

 �لزيا"� �لسكانية


ملصد�: تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 
 صافي �لناجت �لرئيسي

 غابا.

 مناطق جبلية جز
 مناطق قطبية مناطق ساحلية

 مناطق مز�عة

 مناطق جافة

 صافي �لناجت �ألساسي
 كجم لكل �٢ في �لسنة

 �جمالي �لناجت �لقومي

 �لنسبة �ملئوية
 للزيا"� �لسكانية بني
 عامي ١٩٩٠ � ٢٠٠٠

 غابا.

 مناطق جبلية جز
 مناطق قطبية مناطق ساحلية

 مناطق مز�عة

 مناطق جافة

 �جمالي �لناجت �لقومي
 بالد�ال لكل فر"



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٦٤

ما هى 	لعو	مل 	ألكثر حسما� 	لتى تسبب تغير	 	لنظم 	لبيئية  .٤

يطلق على لعومل لطبيعية � لمفتعلة باإلنسا� لتى تتسبب بطر� 
مباشر. � غير لمباشر. فى -حد* تغير) فى لنظا$ لبيئي “لقو� 

لدفعة”. � لقو. لمباشر تؤثر � بد�� شك فى عمليا) لنظا$ لبيئي. 
5ما لقو. غير لمباشر. فتعمل بطريقة مبهمة 5كثر بتعديل �حد �5 

5كثر من لقو� لدفعة لمباشر..
 تؤثر لقو� لدفعة على خدما) لنظم لبيئية � ;فاهية إلنسا� على 
 (SG٧)تها;A- � لزمنية، مما يعقد من تقييمهالمستويا) لمكانية � 

. فالتغير لمناخى يمكن �5 يعمل على لنطا� لكوكبى �5 على 
لنطا� إلقليمى لوسع؛ � لتغير لسياسى يمكن �5 يعمل فى نطا� 
لد�لة �5 لمقاطعة لمحلية. � لتغير الجتماعى لثقافى يحد* ببطء 

عاA.، على مد� عقوA (على لرغم من حد�* تغير) مفاجئة 
لنظم لسياسية)، فى  (5حيانًا، كما هو لحاQ فى لحر�P �5 تغير

 القتصاAية تحد* بسرعة 5كبر. � نتيجة لهذ (حين �5 لتغير
العتماA على لمكا� � لزما� لقو� لدفعة ، يمكن �5 تكو� لقو� 

لتى تبد� ألكثر 5همية فى مكا� X �5ما� معين قيمة مختلفة على 
لنطا� أل�سع (�5 ألضيق) لمكانى � لزمنى. 

لقو� لدفعة غير لمباشر.
فى إلجمالى � على لنطا� لكوكبى هنا\ خمس من لقو� لدفعة 

لنظم لبيئية � خدماتها: لتغير لسكانى �  (غير لمباشر. لتغير
لعومل الجتماعية لسياسية �  � �Aالقتصالتغير فى لنشا^ 

لعومل لثقافية � لتغير لتقنى. � تؤثر هذ` لعومل فى مجموعها 
الستهال\ لخدما) لنظم لبيئية � ستدمة  � bإلنتاعلى مستو� 

لسكانى ستهال\ خدما)  � �Aالقتصاإلنتاb. يزيد كال من لنمو 
لنظم لبيئية، على لرغم من �5 آلثا; لضا;. أل� مستو� ستهال\ 

يعتمد على لكفاء. � لتقنيا) لمستخدمة فى إلنتاb من لخدما). 
تتفاعل هذ` لعومل بطر� معقد. فى ألماكن لمختلفة لتغيير 

لضغو^ على لنظم لبيئية � ستخدما) خدما) لنظم لبيئية. � 
بطة ; Aمتفاعلة، فيند; �جو � .Aلمحركة متعدئمًا ما تكو� لقو� A

لمعينة فى  (حد` -لى �حد بين لقو� لدفعة لمعينة � لتغير�
لنظم لبيئية. � ;غم fلك، لتغير) فى 5� من هذ` لقو� لدفعة 
غير لمباشر. يحد* تغير) فى لنظم لبيئية. 5ما لربطة لسببية 

لتسبب �5  (ئمًا عومل 5خر� مما يزيد من تعقيد عبا;A يتوسطها
محا�ال) -قامة لتناسب بين لمساهما) لمختلفة فى لتغيير. يوجد 

فعة ;ئيسية عير مباشر.:A �خمس قو
لقو� لدفعة لديموجرفية: تضاعف سكا� لكوكب فى ٤٠  �

لناn ٢ بليو� فى mخر ٢٥ سنة، � �صلو -لى  AX � لماضيةسنة 
لنامية مسئولة  Qلد�٦ بليو� فى عا$ (S٧٫٢٫١)٢٠٠٠. � كانت 

عن mخر نمو للسكا� فى ;بع لقر� لماضى، � لكن هنا\ آل� 

تنوs فى ألنما^ لديموجرفية لتى لم يسبق لها مثيل عبر ألقاليم 
لدخل لمرتفع مثل لواليا) لمتحد. ما  (f Qلد�لد�Q. بعض  �
Q بها نمو سكانى، فى حين �A �5ًال مثل لصين � تايالند �كو;يا X

) معدال) نمو سكانى منخفضة. � فى f لجنوبيةلشمالية � 
لواليا) لمتحد. يرجع لنمو لمرتفع فى لسكا� -لى معدال) لهجر. 
لكبير.. � حولى نصف سكا� لعالم يسكنو� فى لمناطق لحضرية 
 ًAلك صعوf � (ليابسة(فى حين تغطى لمناطق لحضرية ٣٪ من 
من ١٥٪ من بدية لقر� لعشرين(C٢٧٫١). � لد� لد�Q مرتفعة 
 Qلد�لدخل سكا� ٧٠ - ٨٠٪ منهم فى لحضر. � بعض مناطق 

لنامية، كأجزء من mسيا، ال يزQ معظمها ;يفيًا فى حين �5 5مريكا 
 Qلدخو (f Qلد�لالتينية ٧٥٪ حضريًا، 5� ال يمكن تفرقتهم عن 

..(S٧٫٢٫١)لناحيةلمرتفعة من هذ` 
لنشا^ القتصاA� ٧ 5ضعا}  AX :يةAالقتصالقو� لدفعة  �

بين ١٩٥٠ � ٢٠٠٠ (SDM.S٧). يزيد لطلب على خدما) 
;تفاA sخل لفرA. � فى نفس لوقت، يتغير  .AياX لبيئية معلنظم 

لدخل تقل  .AياX مع ،Qء، كمثاتكوين الستهال\. ففى حالة لغذ
حصة لدخل إلضافى لمنصر} على لغذء، � تنخفض 5همية 
لقمح � لبطاطس)،  � X;أللمحاصيل لرئيسية لنشوية (مثل 

� تحو� لنظم لغذئية مزيدً من لدهو� � للحو$ � ألسما\ 
الستهال\ للسلع لصناعية �  AAيز � (لفاكهة � لخضر� �

 .(S٧٫٢٫٢)(لخدما
فى �5خر لقر� لعشرين لم تكن هنا\ مسا�. فى توXيع لدخل � 

ألعلى فى  Aلفرلعالم. كا� مستو� Aخل  � Aلبالfلك فى نطا� 
5مريكا لشمالية � �5;�با لغربية � سترليا mسيا، � شماQ شر� 
mسيا، � كانت معدال) نمو -جمالى لناتج لمحلى � -جمالى لناتج 

ألعلى فى جنوm Pسيا � لصين � 5جزء من 5مريكا  Aلمحلى للفر
A نمو معدال) X � (نظر شكل ٤٫١ � ٤٫٢) .(S٧٫٢٫٢)لجنوبية

لعالمى لسنو) عديد.، � نمو  bإلنتالتجا;. لعالمية عن لنمو فى 
لفا;� قد يكو� مستمرً. فى ٢٠٠١، كانت تجا;. لسلع لد�لية  هذ

.(S٧٫٢٫٢)لعالمىتسا�� ٤٠٪ من -جمالى لناتج 
لضرئب � إلعانا) لمالية هى من لقو� لدفعة غير لمباشر.  �-

لضرئب على ألسمد. �  ،Qلمثالتغير لنظا$ لبيئي. فعلى سبيل 
 $فعًا لزياA. كفاء. ستخدA لمغذيا) توفرلضرئب على فائض 

ألسمد. للمحاصيل � بهذ يقلل من آلثا; لجانبية لضا;.. � حاليًا، 
ترفع إلعانا) لمالية معدال) ستهال\ لمو;A � كذلك آلثا; 

لجانبية لضا;.. � إلعانا) لمالية لسنوية للطاقة لتقليدية، لتى 
 (Xلغاألحفو;� مما يزيد من نبعا*  Aلوقو $تشجع على ستخد

لدفيئة ُتَقّد; بأنها كانت فى �5سط لتسعينا) بين ٢٥٠ – ٣٠٠ 
$ بليونًا(ES.S٧).. � فى ٢٠٠١-٢٠٠٣ كا� متوسط إلعانا) 
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�لمالية للقطاعا� �لز��عية فى ��� OECD �كثر من ٣٢٤$ بليو� 
سنويًا(ES.S٧)، مما شجع على مزيد من -نتا* �لغذ�ء � ما يصاحبه 
من �ستهال@ للميا? � �لمغذيا� � �نبعا= مبيد�� �آلفا�. � فى نفس 

�لوقت، كا� للعديد من �لد�� �لنامية -عانا� مالية كبيرG لإلنتا* 
�لز��عى.

� �لقوJ �لد�فعة �الجتماعية �لسياسية: تحوJ �لقوJ �لد�فعة 
�الجتماعية �لسياسية ما يؤثر فى �تخاU �لقر�� � تتضمن على كم 

�لمشا�كة من �لجمهو� فى عملية �تخاU �لقر��، � �لمجموعا� 
�لتى تشا�@ فى عملية �تخاU �لقر��، � \ليا� فض �لمناZعا�، 
� ��� �لد�لة بالنسبة -لى �لقطا^ �لخا[ � مستويا� �لتعليم � 
�لمعرفة(S٧٫٢٫٣). � هذ? �لعو�مل بد��ها تؤثر على ترتيبا� 

�لمؤسسا� إل���G �لنظم �لبيئية، � كذلك حقوd �لملكية لخدما� �لنظم 

�لبيئية. � على مدJ ٥٠ عامًا �لماضية، كا� هنا@ تغير�� جسيمة 
 kلد�فعة �الجتماعية �لسياسية. � هنا@ توجه فى �نخفا� Jفى �لقو
�لحكوما� �لمركزية �لمحتكرG للسلطة -لى �لصعو� بالديمقر�طيا� 

�لمنتخبة. � ��� �لمر�G فى تغير فى �لعديد من �لد��، � متوسط 
�لتعليم �لرسمى فى ��Zيا� � هنا@ ��تفا^ فى �لمجتمع �لمدنى (مثل 

Zيا�G �شتر�@ �لمنظما� �ألهلية � منظما� جذ�� �لحشائش فى 
عملية �تخاU �لقر��). � �لتوجه -لى �لمؤسسا� �لديمقر�طية �عطى 

 Gللمجتمعا� �لمحلية � خاصة �لنساء � �ماكن �لمعيشة �لفقير Gمساعد
 Gفى �التفاقيا� �لبيئية متعد� Gيا�Z @هنا � .(S٧٫٢٫٣) فى �لمو���
�ألطر�s. تنخفض �همية �لد�لة بالنسبة -لى �لقا^ �لخا[ كمو�� 

�لسلع � �لخدما� � كمستخدt للعمالة � كمصد� للتجديد.
� �لقوJ �لد�فعة �لثقافية � �لدينية: لفهم �لثقافة كقوG ��فعة لتغير�� 

 (7.6b شكل S7) شكل  ٤٫١. متوسط منو �لناجت �لقومي ، ١٩٩٠-٢٠٠٣
متوسط منو �لناجت �لقومي بسعر �لسو3 مبنيا على ثبا* �لعملة �حمللية. �لقيم �لد�الية للناجت محولة من �لعمال* �حمللية باستخد�� �سعا ١٩٩٥ �لرسمية للتحويل. �لناجت 
�لقومي هو مجموN كل �ملنتجني في �القتصاF مضاL �ليه �لضر�ئب � منقوH منه �F Gعم غير مشمو7 في قيمة �ملنتجا*. يتم حسابه بد�� خصوما* لتآكل �ألصو7  � 

الستغال7 �ملو�F �لطبيعية.
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OCEAN 

PACIFIC 

OCEAN 

P ACIFIC 

OCEAN 

�ملصد
: �لبنك �لد�لي 

خط �الستو�� 

متوسط معد�  �لنمو 
�لسنو# للدخل �لقومي  
بالنسبة �ملئوية 
بني عامي ١٩٩٠ /  ٢٠٠٣ 

٦- �لى -١٪ 
٢- �لى ٠٪ 
٠ �لى ١٫٥٪ 
١٫٥ �لى ٣٪ 
٣ �لى ٤٫٨٪ 
٤٫٨ �لى ١٥٪ 
ال توجد بيانا� 

�ملحيط 
 ��ا�

�ملحيط 
�ألطلنطي 

�ملحيط 
 ��ا�

�ملحيط 
 ��ند
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�لنظم �لبيئية فمن �ألفضل �عتبا�ها على �نها �لقيم � �العتقا��� � 
�لطبائع �لتى يتشا�) فيها �لنا'. � فى هذ� �لمضمو% تقو" �لثقافة 

بتهيئة �لفر� الستيعا8 �لعالم، � تؤثر فى تحديد ما هو مهم، � تقتر/ 
 .(S٧٫٢٫٤)جر�ء�� � ما هو الئق �� غير الئقF من GHما يجب �تخا

� لم تثبت �لمقا�نا� �لعمومية بين �لثقافا� ألنها تتغاضى عن 
�لفر�P �لشاسعة فى �لقيم � �العتقا��� � �لطبائع ��خل �لثقافا�. � 

لكن �لفو��P �لثقافية لها Uثا� هامة على �لقوT �لد�فعة �لمباشرQ. فعلى 
سبيل �لمثاZ، يمكن �% تؤثر �لعو�مل �لثقافية فى �لسلو) �الستهالكى 

(ما�H � كم يستهلك �لنا') � �لقيم �لمتعلقة بالتصر] فى �لبيئة، � 
هى يمكن �% تكو% قوT ��فعة ��H �همية خاصة فى �لتغير �لبيئى.

� �لعلو" � �لتقنية: F% لتطوير � نشر �لمعرفة �لعلمية � �لتقنيا� 
�لتى تستغل �% �لمعرفة لها تبعا� عميقة للنظم �لبيئية � �فاهية 

�إلنسا%. شهد �لقر% �لعشر�% تطو��� هائلة فى فهم كيف يعمل 

�لعالم فيزيائيًا � كيميائيًا � حيويًا � �جتماعيًا � كذلك فى تطبيقا� 
هذG �لمعرفة فى �لمجهو��� �لبشرية. تمثلت �لعلو" � �لتقنية فى 
�كثر من ثلث �لنمو فى Fجمالى �لناتج �لمحلى �لكلى فى �لواليا� 

�لمتحدQ من ١٩٢٩ Fلى بد�ية �لثمانينا�، � ١٦-٤٧٪ من �لنمو فى 
Fجمالى �لناتج �لمحلى فى �لمختا� من ��OECD Z فى ١٩٦٠-

١٩٩٥ (S٧٫٢٫٥). � ��ضح �ثر للعلم � �لتقنية على خدما� �لنظم 
�لبيئية يمكن مشاهدته فى حالة Fنتاt �لغذ�ء. معظم �لزيا�Q فى �لناتج 

 Zفى �لمحصو Q٤٠ سنة �لماضية �تى من �لزيا� Zلز��عى خال�
من �لهكتا� � ليس من �لتوسع فى �أل��ضى �لز��عية. فعلى سبيل 

 � ٪١٠٩ wتفعت �لحاصال� من �لقمح ٢٠٨٪ � �أل��� ،Zلمثا�
�لذ�Q ١٥٧٪ فى ٤٠ سنة فى �لد�Z �لنامية (S٧٫٢٫٥). � فى نفس 

�لوقت، يمكن �% يؤ�T �لتقد" �لتقنى Fلى تدهو� خدما� �لنظم �لبيئية. 
فمثًال �لتطو� فى تقنيا� صيد �ألسما) ساهم فى �ستنز�] مخز�نا� 

�ملصد
: �لبنك �لد�لي 

خط �الستو�� 

متوسط معد�  �لنمو 
�لسنو� للدخل �لقومي  
للفر� بالنسبة �ملئوية 
بني عامي ١٩٩٠ $  ٢٠٠٣ 

٧- �لى -١٫٤٪ 
١٫٤- �لى ٠٪ 
٠ �لى ١٪ 
١ �لى ٢٪ 
٢ �لى ٣٪ 
٣ �لى ١٢٪ 
ال توجد بيانا� 

�ملحيط 
 ��ا�

�ملحيط 
�ألطلنطي 

�ملحيط 
 ��ا�

�ملحيط 
 ��ند

خط �الستو�� 

(7.6a شكل S7) ١٩٩٠-٢٠٠٣ �شكل  ٤٫٢. منو �لناجت �لقومي بالفر
متوسط منو �لناجت �لقومي للفر5 بسعر �لسو4 مبنيا على ثبا, �لعملة �حمللية. �لقيم �لد�الية للناجت محولة من �لعمال, �حمللية باستخد�� �سعا ١٩٩٥ �لرسمية للتحويل. �لناجت �لقومي هو 

مجموQ كل �ملنتجني في �القتصا5 مضاO �ليه �لضر�ئب � منقوK منه �J 5عم غير مشمو> في قيمة �ملنتجا,. يتم حسابه بد�� خصوما, لتآكل �ألصو>  � الستغال> �ملو�5 �لطبيعية.
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�ألسما	 �لبحرية.
يتم فك �لر��بط ببطء بين �ستهال	 خدما� �لنظم �لبيئية � �لنمو 
�القتصا(,. على مد, �لعقو( �لخمسة �لماضية كا$ نمو خدما� 
�لنظم �لبيئية <بطأ من �لنمو فى ;جمالى �لناتج �لمحلى. يعكس هذ� 

�لتغير �لتحوال� �لبنيوية لالقتصا(، � لكنه ينتج من �لتقنيا� �لجديد? 
<يضًا � �إلجر�ء�� �إل(�Eية �لجديد? � �لسياسا� �لتى �D(� من 

كفاء? �ستخد�L خدما� �لنظم �لبيئية � قدمت بد�ئل لبعضها. � بهذ� 
�لتقدL ال يز�P مستو, �الستهال	 �لمطلق فى �لنمو � Oلك يتطابق 

مع نمط �ستهال	 �لطاقة � �لمو�( مثل �لمعا($: � فى ٢٠٠ سنة �لتى 
يوجد عنها معلوما� يمكن �العتما( عليها، �D( معدP نمو �ستهال	 

�لطاقة � �لمو�( <كثر من �لكفاء? فى �لمو�( � �لطاقة مما <(, ;لى 
.(S٧.ES) لمو�( ��لطاقة� Lيا(? مطلقة فى �ستخد�D

ُتَضخم �لتجاE? �لكوكبية تأثير �إل(�E? � �للو�ئح � �إلجر�ء�� 
�إل(�Eية على �لنظم �لبيئية � خدماتها، مما يعزD من �لمماEسا� 

 Rسا� �لسيئة (,٨Eلناتجة من �لمما� Eلحسنة � يسئ ;لى �ألضر��
 Eمن عملية تدهو dيمكن <$ تسر ?Eلزيا(? فى �لتجا� $; .(S٧

خدما� �لنظم �لبيئية فى �لد�P �لمصد�O; ?E كانت سياساتها � نظمها 
 ?Eِكن �لتجا �لتنظيمية � �إل(�Eية (�$ �لمستو,. � فى نفس �لوقت، تمَُ

�لد�لية من �ستغالP �لمميز�� �لمقاEنة � تسرd من (خوP �لتقنيا� 
� �لمماEسا� �ألكثر كفاء?. فعلى سبيل �لمثاP، يمكن لزيا(? �لطلب 

 ?Eلمحفز بنمو تجا� Pعلى منتجا� �لغابا� فى �لعديد من �لد�
 ��O Pللغابا� فى �لد� dسر> Eمنتجا� �لغابا� <$ تو(, ;لى تدهو
�ألنظمة �لضعيفة فى �للو�ئح � �إل(�E?، � لكن يمكنها <يضًا تحفيز 

“(�ئر? خير?” ;�O ما كا$ �لهيكل �لتنظيمى سريع بالقدE �لكافى 
ليمنع �لتدهوE فى �لمو�E( مع Dيا(? �لتجاE? � �لمكاسب. � فى حين 

<نه تاEيخيًا كانت �لتجاE? �لمتعلقة بالنظم �لبيئية تتضمن �لخدما� 
�لتموينية مثل �لغذ�ء � �ألخشاi � �أللياh � �لمو�E( �لو�Eثية � 

 -lلكيميائية، <صبح ��حد من �لخدما� �لتنظيمية –�لتحكم فى �لمنا�
بعباE? <خص �ختز�P �لكربو$ يتاجر به (�ليًا.

يزيد نمو �لحضر �لديموجر�فى � �القتصا(, �لضغط على �لنظم 
�لبيئية كوكبيًا � لكن حيا? �لريف � �لضو�حى �لرغد? تضيف 

ضغوطًا <كثر على �لنظم �لبيئية (ES.C٢٧). يعتبر �لحضر �لكثيف 
�لمستوطن <قل عبئًا على �لبيئة من �لزحف من �لحضر � �لضو�حى. 

� �نتقاP �لبشر ;لى �لحضر خفض كثيرً� من �لضغط على بعض 
�لنظم �لبيئية، فعلى سبيل �لمثاP، <(, ;لى ;عا(? dED �لغابا� فى 

بعض �لبال( �لصناعية �لتى <Dيلت غاباتها فى �لقر�$ �لماضية. � فى 
نفس �لوقت، تيسر �لمر�كز �لحضرية قدE? �صوP �إلنسا$ للخدما� 

� ;(�E? خدما� �لنظم �لبيئية خالP �القتصا(يا� �لتى تنشئ نظم 
�لمياt فى �لمو�سير فى �لمناطق ��O �لكثافة �لسكانية �لعالية.

�لقو, �لد�فعة �لمباشر?
 dمعظم �لقو, �لد�فعة �لمباشر? لتغير�� �لنظم �لبيئية � �لتنو

�ألحيائى ال تز�P ثابتة <� تنمو فى شدتها فى معظم �لنظم �لبيئية. 
(�نظر شكل ٤٫٣) ;$ <هم �لقو, �لد�فعة �لمباشر? لتغير�� 

�لنظم �لبيئية هى �لتغير فى �لمو�ئل (�لتغير الستخد�L �أل�Eضى 
 ،(Eمن �ألنها tسحب �لميا �> Eلتعديال� �لفيزيقية فى �ألنها� �

�الستغالP �لز�ئد عن �لحد، �ألنو�d �ألجنبية �لغاDية، �لتلوy، � تغير 
.lلمنا�

بالنسبة للنظم �لبيئية �ألEضية، كا$ غطاء �ألzE هو <هم �لقو, 
�لد�فعة للتغير�� فى خدما� �لنظم �لبيئية خالP �لـ ٥٠ عامًا �لماضية 
(� بخاصة، �لتحوP ;لى �ألzE �لز�Eعية) �كذلك �ستخد�L �لتقنيا� 

 hألليا� � iيا(? �إلمد�( بالغذ�ء � �ألخشاD لجديد? (�لتى ساهمت فى�
بشد?) (ES.SG٨ ,CWG, S٧٫٢٫٥). � فى ٩ من �لـ ١٤ موئًال 
�لمد�Eسة فى تقييم �أللفية، تم تحويل مابين �لنصف � �لخمس من 

 Pلم تحو .(C٤.ES) ضى �لمحاصيل�E> لمساحة، معظمها ;لى�
�ألنشطة �لبشرية فقط �لمو�ئل غير �لمناسبة لز�Eعة �لمحاصيل مثل 

�لصحاE, � �لغابا� �لشمالية � �لتند�E لذ� فهى بقت غير محولة 
;لى حد كبير. تستطيع تغير�� غطاء �ألzE � �لمماEسا� �إل(�Eية 

� �لتقنيا� �لمستخدمة فى �أل�Eضى ;حد�y تغير�� عظمى فى 
خدما� �لنظم �لبيئية. <(� �لتقنيا� �لجديد? فى Dيا(? ملموسة فى 

�لو�E( من بعض خدما� �لنظم �لبيئية، مثًال من خالD Pيا(? �لناتج 
من �لمحاصيل �لز�Eعية. مثًال فى حالة �لغالP من <��سط �لثمانينا� 

 Pلى <��خر �لتسعينا� �نخفضت �لمساحة �لكوكبية تحت �لغال;
بحو�لى ٠٫٣٪ فى �لسنة بينما �D( �لناتج منها بحو�لى ١٫٢٪ فى 

.(C٢٦٫٤٫١)لسنة�
<ما بالنسبة للنظم �لبيئية �لبحرية � خدماتها فقد كانت <هم �لقو, 

�لد�فعة للتغير فى �لـ ٥٠ سنه �لماضية هى �لصيد (C١٨). فى بد�ية 
�لقر$ �لو�حد � �لعشرين كانت �لقدE? �لحيوية لمخز�$ �ألسما	 

 Eيخى. ُتقدEفى <غلب �لظن فى منخفض تا ,Eلتجا� Pلقابلة لالستغال�
منظمة �ألغذية � �لز�Eعة .FAO <$ ما يقرi من نصف �لمخز�$ 

من �ألسما	 �لبرية �لمستغلة تجاEيًا �لتى تتوفر عنها �لمعلوما� 
مستغلة ;لى <قصى �لحد�( � ال يوجد مجاP لزيا(? �لصيد، � �لربع 

�آلخر مستغل <كثر مما يجب (C٨٫٢٫٢). � كما هو ملحو� فى 
�لسؤ�E Pقم ١، ضغط �لصيد قو, فى بعض �لنظم �لبحرية لدEجة <$ 

�لكتلة �ألحيائية لبعض �ألنو�d �لمستهدفة � خاصة �ألسما	 �لكبير? 
� تلك �لتى يتم صيدها بالصدفة قد �نخفض ;لى عشر �لمستويا� 

 �ًEكا$ للصيد �ثا .(C١٨.ES) لتى كانت قبل بد�ية �لصيد �لصناعى�
جسيمة على �لمناطق �لساحلية � لكن �آل$ يؤثر على �لمحيطا� 

�لمفتوحة.
� بالنسبة ألنظمة �لمياt �لعذبة � خدماتها ، � يعتمد هذ� على 

�لمنطقة، <هم �لقو, �لد�فعة �لمباشر? للتغير فى �لـ ٥٠ سنة 
 yية � �لتلوDلغا� dلماضية تتضمن على �ألنظمة �لمائية � �ألنو��

 ٪٥٠ $> Eبخاصة تعبئة �لمغذيا� بمعدال� عالية. من �لمقد �
من �ألنظمة �لبيئية �لمائية فى (�خل �ليابسة (باستثناء �لبحير�� 

Cلقر$ �لعشرين (.٢٠� Pلمغلقة) تم تحويلها خال� Eلكبير? � �لبحا�
ES). � تم عمل تغير�� هائلة فى �ألنظمة �لمائية: فى �سيا ٧٨٪ 

من مجموd حجم �لخز�نا� تم ;نشائها فى �لعقد �لماضى، � فى 
<مريكا �لجنوبية ما يقرi من ٦٠٪ من كل �لخز�نا� تم بنا�ها فى 
�لثمانينا� (C٢٠٫٤٫٢). � ;(خاP �ألنو�d غير �لمتوطنة �لغاDية 

هو من �ألسباi �لرئيسية النقر�z �ألنو�d فى <نظمة �لمياt �لعذبة. 
 ,Eلنيتر�جين ضر�� � Eفى حين <$ �جو( �لمغذيا� مثل �لفسفو
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P olar 

  منخفض
 متوسط

 عالي

 عالي جد�  

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

 �الجتا% �حلالي

 تأثير متناقص

 تأثير مستمر

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

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

 غابا1

 �;�ضي جافة

 ميا% /�خلية

 سو�حل

 بحا;

 جز;

Nجبا 

Oصحر� 

 حشائش �ستو�ئية
 �سافانا

 بحر متوسط

 حشائش قا;ية

 �ستو�ئية

 حا;.

 با;/.

شكل ٤٫٣  	ملؤثر	� 	لرئيسية للتغير في 	لتنو� 	حليويي  نظم 	لبيئة
يبني لو� �خلانة مد< تأثير كل مؤثر على �لتنو6 �حليو9 في كل نو6 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 �لتنو6 في هذ% �لبيئة، �لتاثير �ملنخفض يعني �� كا� له تأثير بسيط على �لتنو6 �حليحو9 في �لبيئة. تشير �ألسهم �جتا% تأثير �ملؤثر ، �ألفقي ميثل �متد�E ملعد" �لتاثير �حلالي بينما �لسهم �لرBسية � 
�ملائلة تشير �جتا% متز�يد فمثال في نظا� عانى من تأثير عنيف من مؤثر معني خال" �لقر� �ملاضي مثل تاثير �النو�6 �ملقدمة �لدخيلة على بيئة �جلز يبني �لسهم �لفقي �� هذ� �لتاثير سوP يستمر �لشكا 

.Vنتائج تقرير تقييم �اللفية للنظم �لبيئية من مجموعة �الحو�" � �الجتاها � Zخلبر�� Z�ميثل تاثير�V عاملية قد تختلف عما يحد\ في منطقة معينة � مبني على �
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للنظم �ألحيائية، تسبب �لمستويا� �لعالية من �لتعبئة بالمغذيا� 
عملية )يا&' �لمو�& �لمغذية فى �لميا% مما يساهم فى مستويا� نتر�� 

عالية فى ميا% �لشر0 فى بعض �ألماكن. (عبء �لمغذيا� يشير 
;لى كمية �لنيتر1جين �1لفسفو8 �لد�خل فى �لميا% فى 1قت معين). 1 
مصا&8 �لتلوE غير �لنقطى مثل جريا@ ميا% �لعو�صف فى �لحضر 

1 نقص 1H غيا0 منشئا� �لصرG �لصحى فى �لريف 1 غسيل 
 Eسبا0 �لتلوH يضًا منH هى L1با@ �لثلوM 1 8لماشية باألمطا� E18

(C٢٠٫٤٫٥). Hما �لتلوE من �لمصا&8 �لنقطية مثل �لتعدين فله 
Wثا8 مدمر' محليًا 1 ;قليميًا على �ألحياء فى �لميا% �لمحصو8' &�خل 

�ليابسة.
تتأثر �لنظم �لبيئية �لساحلية بعديد من �لقوX �لد�فعة �لمباشر'. تتركب 

�لضغو\ من صيد �ألسما] فى �لنظم �لبيئية �لساحلية بتشكيلة 
متنوعة من �لقوX �لد�فعة �ألخرX، مثل تلوE �أل�8ضى 1 �ألنها8 
1 �لمحيطا� 1 فقد �لمو�ئل 1 �ألنو�_ �لغا)ية 1 �لتعبئة بالمغذيا�. 

على �لرغم من H@ �ألنشطة �لبشرية )�&� من جريا@ �لر�1سب فى 
�ألنها8 بحو�لى ٢٠٪ تمنع �لخز�نا� 1 تحويال� �لميا% ما يقر0 

من ٣٠٪ من �لر�1سب من �لوصوf ;لى �لمحيطا� مما ينتج عنه 
صافى �نخفاi ١٠٪ فى 1صوf �لر�سب ;لى فوها� �ألنها8، �لتى 
هى مناطق �لحضانة لألسما] H 1ماكن للصيد (ES.C١٩). يسكن 

حو�لى ١٧٪ من سكا@ �لعالم فى نطاq �لنظاp �لساحلى فى تقييم 
�أللفية (1 حد1&% هى ٥٠ مترً� من سطح �لبحر H 1قل من ١٠٠ 

كيلومترً� من �لساحل) 1 يسكن ما يقر0 من ٤٠٪ فى �لمساحة �لتى 
 fتنحصر &�خل ٥٠ كيلومترً� من �لساحل. 1 يزيد �لعد& �لمطلق خال

 .(C.SDM) لهجر�� �لد�خلية 1 �لمعدال� �لعالية للتكاثر 1 �لسياحة�
يزيد �لطلب على �لمساحة �لساحلية بسبب �لنقل �لبحرX 1 للتخلص 
من �لنفايا� 1 �الستخد�ما� �لعسكرية 1 �ألمنية 1 �لترفيه 1 تربية 

�لكائنا� �لمائية. 
يمثل تحويل �لمو�ئل �لساحلية ألغر�i �لتنمية �لتهديد �ألعظم 

للمناطق �لساحلية مثل �لغابا� 1 �أل�8ضى �لرطبة 1 �لشعب 
�لمرجانية، M 1لك بالزحف �لحضرX 1 تطوير �لمنتجعا� 1 �لمو�نئ 

1 تربية �لكائنا� �لمائية 1 �لتصنيع. 1 كذلك من مسببا� �لدما8 
 1 z1 �الستصال Gهى �الستنز� zلمتوسع 1 غير �لقابل لإلصال�

�لصيد �لمدمر. 1 لمنشئا� حماية �لشو�طئ 1 �ألعماf �لهندسية 
(تحصين �لشو�طئ 1 8صف �لطرq 1 �لكباX8 1 خالفه) بتغيير 
حالة �لسو�حل لها Wثا8 تتعدX ما هو ظاهر. 1 �لتعبئة بالنيتر1جين 

فى �لمنطقة �لساحلية �8تفع عالميًا ٨٠٪ X&H 1 ;لى ;)�حة مجتمعا� 
.(C.SDM) لشعب �لمرجانية�

1 عل مدX �لعقو& �أل8بعة �لسابقة، ظهر� �لتعبئة بالمغذيا� كو�حد' 
من Hهم �لقوX �لد�فعة لتغير�� �لنظم �لبيئية �أل8ضية 1 �لميا% �لعذبة 

1 �لبحرية. (�نظر �لجدf1 ٤٫١). 1 مع H@ ;&خاf �لمغذيا� فى �لنظم 
�لبيئية يمكن H@ يكو@ له فو�ئد ()يا&' فى ;نتاL �لمحاصيل) H 1ضر�8 

(مثل )يا&' �لمو�& �لمغذية فى �لميا% فى �ليابسة 1 �لسو�حل)، 1 
سوG تصل �لفو�ئد فى �لنهاية ;لى حالة �ستقر�XH) 8 ال تحقق ;ضافة 
�لمزيد XH )يا&' فى �لمحصوf) فى حين ستستمر �آلثا8 �لضا8' فى 

�لزيا&'.

;@ ;نتاL �ألسمد' �لنيتر1جينية �لمخلقة هو من �لقوX �لد�فعة 
�لهامة فى )يا&' ;نتاL �لغذ�ء �لتى حدثت فى �لـ ٥٠ سنة �لماضية 

(S٧٫٣٫٢). 1 )�& �ستهال] �لعالم من �ألسمد' �لنيتر1جينية ثمانية 
HضعاG بين ١٩٦٠ 1 ٢٠٠٣، من ١٠٫٨ مليو@ طن ;لى ٨٥٫١ 

مليو@ طن. 1 يضيع فى �لبيئة ما يصل ;لى ٥٠٪ من �لسما& 
 .pلك على حسن ;&�8' �الستخد�M 1 يعتمد ،pلنيتر1جينى �لمستخد�

1 بما H@ �لتحميل �لز�ئد بالنيتر1جين هو نتيجة الستخد�p �لمغذيا� 
Hكثر مما تحتاجه �لمحاصيل، يضر Mلك بدخل �لمز�8_ 1 �لبيئة معًا 

.(S٧٫٣٫٢)
يساهم 1صوf فيض �لنيتر1جين فى عملية تغذية نظم �لميا% �لعذبة 
1 �لساحلية 1 �لبحرية 1 )يا&' نسبة �لحموضة فى �لميا% �لعذبة 1 

�لنظم �لبيئية �أل8ضية (مع تبعا� على �لتنو_ �ألحيائى فى هذ% �لنظم 
�لبيئية). 1 لد8جة معينة يلعب �لنيتر1جين &81ً� فى خلق �أل1)1@ 
على سطح �ألi8 (�لذX يؤ&X ;لى فقد فى �إلنتاجية من �لز�8عة 
1 �لغابا�)، 1 تدمير �أل1)1@ فى �لستر�توسفير (�لذX يؤ&X ;لى 

خفض فى طبقة �أل1)1@ 1 )يا&' فى �ألشعة فوq �لبنفسجية “0” 
على �ألi8، مما يؤ&X ;لى )يا&' فى سرطا@ �لجلد)، 1 تغير 

 Eيضًا هى تبعا� �لتلوH لمنا�. 1 من �لتأثير�� �لناتجة على �لصحة�
باأل1)1@ على �لربو 1 1ظائف �لتنفس 1 )يا&' Hمر�i �لحساسية 
 1 q8(لرضيع-�أل� i1 مخاطر مر zنظرً� لزيا&' فى حبو0 �للقا

)يا&' فى مخاطر �لسركا@ 1 �ألمر�i �لمزمنة �ألخرX من �لنتر�� 
فى ميا% �لشر0 1 )يا&' مخاطر عد' Hمر�i صد8ية 1 قلبية من 

.(R٩.ES) Xلجو� Gلجزيئا� �لدقيقة فى �لغال� Lنتا;
)�& �ستخد�p �لفسفو8 ثالثة HضعاG منذ ١٩٦٠، M 1لك بزيا&' ثابتة 

 pالستخد� X1لمسا� Xحتى ١٩٩٠ تبعتها حالة ثبا� على �لمستو
�لثمانينا�. 1 فى حين H@ �ستخد�p �لفسفو8 يتركز فى �أل�8ضى 

�لتى ينقصها �لفسفو8، ;ال H@ تر�كمه فى �لتربة يسهم فى معدال� 
جريا@ كبير'. كما هو �لحاf مع �لنيتر1جين، فمن �لتبعا� �لمحتملة 

 X&تؤ @H هى تغذية �لميا% �لساحلية 1 �لعذبة للنظم �لبيئية، �لتى يمكن
 pفى جو&' �لميا% الستخد� iلى تدهو8 فى مو�ئل �ألسما] 1 �نخفا;

��يا� �لنيتر�جني �لسا
� من �النها
 لشو�طئ �I �لصناعية � �لز
�عية(R9 Table 9.1) �حمليطا, نتيجة �ألنشطة �لبشرية �لنسبية قبل �لثو
# جد�! ٤٫١. 
التغيير �لالبر�&� � خليج هدسو� 
٣٫٧ مر� جنو, غر, ���با 
٤٫١ مر� �لبحير�7 �لكبر5 � حض سانت لونس 
٥ مر�7 �لبحر �لبلطيكي 
٥٫٧ مر� حو? نهر �ملسييبي 
١٠ مر�7 حو? نهر يلو يفر 
١١ مر� شماD شرB �لواليا7 �ملتحد� 
١٥ مر�  Dبحر �لشما

١٧ مر�  �جلمهوية �لكوية 
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�إلنسا� � �لحيو��.
 تنخفض خدما� �لنظم �لبيئية كثيرً� عندما تزيد �لمغذيا� فى �لميا

+�خل �ليابسة � �لساحلية. فميا �لبحير�� تعانى من �,+ها( فى 
�لطحالب يجعل تنقيتها للشر; :� �الستخد�ما� �ألخر5 مكلفًا. � 
يمكن :� يخفض من :� يقضى على �ألسماD. � (بما من :�ضح 
مظاهر �لخسا(F هو فقد �لعديد من �لخدما� �لثقافية �لتى توفرها 

�لبحير��. � �لر��ئح �لكريهة من �لطحالب �لمتحللة � تغطية 
�لبحير�� بطبقة لزجة � LنتاK بعض �لطحالب �لز(قاء-�لخضر�ء 

لمو�+ كيميائية سامة عند �,+ها(ها يمنع �لناN من �لسباحة � (كو; 
.(S٧٫٣٫٢)بقيمة �لبحير�� �لجمالية Wالستمتا� � X)لز���

:حدثت تغير�� �لمنا] فى �لقر� �لماضى Zثا(ً� يمكن قياسها. فقد 
تغير منا] �أل(_ عما كا� عليه قبل �لعصر �لصناعى � يرجع 
bلك جزئيًا لألنشطة �لبشرية � من �لمتوقع :� يستمر �لتغير فى 
�لقر� �لو�حد ��لعشرين. على مد5 �لـ ١٠٠ سنة �لماضية ,�+ 
 Nبما يقر; من ٠٫٦° +(جة سيلسيو F)متوسط +(جا� �لحر�

(مئوية) � تغير� :نماh سقوh �ألمطا( من ناحية �لمكا� � �لزما� 
 � .(S٧.ES)�ًمتوسط مستو5 سطح �لبحر ٠٫١-٠٫٢ متر +�, �

�لتغير�� �لمرصو+F فى �لمنا] � بخاصة ,يا+F �لدjء �إلقليمى :ثر 
بالفعل على �ألنظمة �ألحيائية فى :ماكن عديدF من �لعالم. فكانت 

هناD تغير�� فى تو,يع �ألنو�W � حجم �لعشائر � توقيت �لتكاثر 
� �لهجر��، � كذلك ,يا+F فى مر�� حد�m �نتشا( �آلفا� � 

�ألمر�_ � بخاصة فى �لنظم ��b �لغابا�. � طاo موسم �لنمو فى 

:�(�با على مد5 �لـ ٣٠ عامًا �ألخيرF(R١٣٫١٫٣). على �لرغم 
من عدs �إلمكا� بتحديد ما �bL كانت +(جا� �لحر�(F �لمتطرفة 
هى نتيجة لتغير �لمنا] بفعل �إلنسا�، فقد مر �لكثير من �لشعب 
�لمرجانية على ظاهرo��, F �للو� �لعظمى، برغم كونها قابلة 

لإلصالv جزئيًا، عندما �(تفعت حر�(F سطح �لبحر فى شهر ��حد 
 � .F)على من �لمعدال� فى :شد �ألشهر حر�: N٠٫٥-١° سيلسيو
حدm مو� �لشعب على نطاX ��سع مع �(تفاW �لحر�(F محليًا ٣° 

.(R١٣٫١٫٣) Nسيلسيو
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كيف ميكن للنظم �لبيئية � خدماتها �� تتغير فى �ملستقبل من   .٥
خال0 �لسينا/يوها+ �*تلفة �ملقبولة؟ 

تقييم �أللفية ��بعة سينا�يوها� الستكشا	 �نو�� طو� 
 .��ملستقبل �ملقبولة للنظم �لبيئية # �فاهية �إلنسا

(�نظر 7طا� ٥٫١) # هذ1 �لسينا�يوها� طو�� بالتركيز على �حلالة 
فى ٢٠٥٠، # على �لرغم من �نها تتضمن على بعض �ملعلوما� 
حتى نهاية �لقر�. قامت هى باستكشا	 طريقني فى �لتنمية 
�لكوكبية، #�حد يصبح فيه �لعالم فى حالة عوملة متز�يدG �ما 

�آلخر يصبح �لعالم فيه مقسماO 7لى مناطق. # كذلك مدخلني 
 Gفيه �ألنشطة عبا� �مختلفني إلG��R �لنظم �لبيئية، #�حد تكو

عن �R#R �فعاV # �غلب �ملشاكل يتم �لتعامل معها فقط بعد 
 # G�Rباملبا Wلنظم �لبيئية فيه تقو� G��R7 ��تضاحها # �آلخر تكو
سياساتها تبحث متعمدG على �� حتافظ على خدما� �لنظم 

�لبيئية ملدG طويلة:
 Oعامليا Oلعاملى – يصو� هذ� �لسينا�يو مجتمعا� ��#Rتو_يع �أل  

متر�بطاO يركز على �لتجا�G �لعاملية # �لتحر� �القتصاaR # يأخذ 
نهج �R �لفعل مع مشاكل �لنظاW �لبيئى # لكن مع �خذ 

خطو�� قوية  لتقليل �لفقر # عدW �ملسا#�G # �الستثما� فى 
 ��ملنفعة �لعامة مثل �لبنية �لتحتية # �لتعليم. حيث يكو

�لنمو �القتصاaR فى هذ� �لسينا�يو �كبر من �أل�بعة �آلخرين، 
مع �فتر�e #جوR �قل عدR من �لسكا� فى عاW ٢٠٥٠ فى هذ� 

�لسينا�يو.
نظاW من �لقوG - # ميثل هذ� �لسينا�يو عاملاO غا�قاO فى �إلقليمية 
 hعمه لألسو�R لتفتت، مهتم باألمن # �لدفا�، يوجه �#لويا�� #
�إلقليمية، # يولى �قل �الهتماW للمنفعة �لعامة # يأخذ نهج 

�R �لفعل مع مشاكل �لنظاW �لبيئى. # فى هذ� �لسينا�يو 
 aقل من �لسينا�يوها� �ألخر� aRمعدال� �لنمو �القتصا �تكو

(# بخاصة تقل فى �لد#V �لنامية) # jلك مع �ستمر��ها فى 
�النخفاe على مد�� �لزمن، # يكو� منو للسكا� �على من 

�آلخرين.
 ��لفسيفساm �ملتكيفة (�ملتو�فقة) – #  فى هذ� �لسينا�يو تكو

�لنظم �لبيئية ملقسم �مليا1 (مستجمع �مليا1) �إلقليمى فى 
بؤ�G �لنشاo �لسياسى # �القتصاaR. # يتم تقوية �ملؤسسا� 

�حمللية # تصبح �ستر�تيجيا� G��R7 �لنظاW �لبيئى مسألة عامة، 
# ينمى �qتمع  منهجية سابقة �لتفاعل إلG��R �لنظم �لبيئية. 

حيث تكو� معدال� �لنمو �القتصاaR بطيئة فى �لبد�ية 
 Rعد �# لكنها تزيد مع مر#� �لوقت، �ما فى عاW ٢٠٥٠ يكو

.Gمن �لقو Wكما فى نظا Oمرتفعا ��لسكا
 Oمتر�بطا Oحلديقة �لتكنولوجية – يصو� هذ� �لسينا�يو عاملا�

معتمد�O على تقنيا� rمنة (سليمة) بيئياO، # يستخدW نظم 
بيئية مد��G بحرفية عالية، �حياناO مهندسة، # jلك لتوصيل 

خدما� �لنظاW �لبيئى  كما ينتهج  منهجية سابقة �لتفاعل 
إلG��R �لنظم �لبيئية بجهد لتجنب �ملشاكل. حيث يكو� منو 

�القتصاR مرتفعاO نسبياO # يتسا�� فى �ال�تفا�، مع توسط فى 
.٢٠٥٠ Wبالنسبة للسينا�يوها� فى عا ��عد�R �لسكا
# هذ1 �لسينا�يوها� ليست تنبؤ��؛ # لكنها �قيمت 

الستكشا	 غير �ملتوقع # غير �خلاضع للسيطرG من مالمح 
�لتغير فى خدما� �لنظم �لبيئية # عدR من �لعو�مل 

�القتصاRية. # ال يوجد سينا�يو منهم يقدW �العتياaR من 
� من �أل#ضا� # �لتوجها� #mبرغم من �نهم يبد mألشيا�

�حلالية. # سو	 يشكل �ملستقبل خليطاO من �ملد�خل # �لتبعا� 
�ملوصوفة فى �لسينا�يوها�، # كذلك �ألحد�y # �البتكا��� 

 a يطابق ��لتى لم يتم تخيلها بعد. # من غير �حملتمل �
سينا�يو �ملستقبل متاماO. # هذ1 �لسينا�يوها� �أل�بعة لم 

م لتستكشف مجاال� �ملستقبل كلها خلدما� �لنظم  م| ت{ص|
�لبيئية-فيمكن 7قامة سينا�يوها� �خر��j a نظرG متفائلة 

�# متشائمة �كثر ملا سيكو� فى �لنظم �لبيئية، # خدماتها، # 
.��فاهية �إلنسا

مت عمل �لسينا�يوها� باستخد�W منا�j كمية # حتليال� كيفية 
 Wلد�فعة (مثل �ستخد�� a(نوعية). بالنسبة لبعض �لقو

�أل��ضى # �نبعاy �لكربو�) # بعض خدما� �لنظم �لبيئية (مثل 
سحب �مليا1 # 7نتا� �لغذ�m)، مت حسا� �إلسقاطا� �لكمية 

باستخد�W منا�j مؤسسة # مر�جعة باملتخصصني �لزمالm. �ما 
�لقوa �لد�فعة �ألخرa (مثل �لنمو �القتصاaR  # معدال� �لتغير 

�لتقنى)، # خدما� �لنظم �لبيئية (خاصة �لد�عمة # �لثقافية 
 �مثل تكوين �لتربة # فر� �لترفيه) # مؤشر�� �فاهية �إلنسا

 .Oنوعيا O(مثل �لصحة # �لعالقا� �الجتماعية) مت تقديرها تقدير�
# على �لعموW، �لنما�j �لكمية فى هذ1 �لسينا�يوها� تنا#لت 

�لتغير�� �ملتز�يدG # لكنها فشلت فى تنا#V �حلد#R # ��اطرG فى 
�ألحد�y �لقصوr # aثا� �لتغير�� �لكبيرG غير �لقبلة لإلصال� 

�لشديدG �لتكاليف فى خدما� �لنظم �لبيئية . هذ1 �لظو�هر 
مت تنا#لها نوعياO مبر�عاG ��اطر # �آلثا� للتغير�� �لكبيرG غير 

�ملتوقعة فى �لنظم �لبيئية فى كل سينا�يو.
(٧٤ صفحة  �ملقا$  (تابع 
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تو�يع 	أل��	
 	لعاملى
يقو� سينا�يو  تو�يع �أل
	�� �لعاملى 

بتصوير مجتمع عاملى متصل حيث 
تصلح �لسياسة 	 تركز على �لتجا�" 
�لكوكبية 	 �لتحر� �القتصا
* لتغيير 

شكل �القتصا
يا3 	 �إل
��" 	 تبر� خلق 
�ألسو�6 �لتى تسمح باملشا�كة �ملتسا	ية 

	 توفر مدخال للسلع 	 �خلدما3. 	 هذ7 
�لسياسا3 مع �جلمع باالستثما��3 

�لكبير" فى �لصحة �لعامة �لكوكبية 
 Aحتسني �لتعليم فى �لعالم، سو 	

تنجح فى 
عم �لتوسع �القتصا
* 	 �فع 
كثير من �لناJ من �لفقر Gلى �لطبقة 

�ملتوسطة �لنامية كوكبياK. 	 فى هذ� 
�لسينا�يو �ملعولم تكوM �ملؤسسا3 

فو6-�لقومية فى 	ضع جيد للتعامل مع 
 Qمشاكل �لكوكب �لبيئية مثل تغير �ملنا
 ،Tعلى كل حا 	 .Uنهيا� مصايد �ألسما� 	

�لنهج �لتفاعلى إل
��" �لنظم �لبيئية 
يجعل �لناJ معرضني للمفاجئا3 

�لتى تنتج من �لتأخر فى �لفعل. 	 فى 
حني �لتركيز يكوM على حتسني �فاهية 
�إلنساM، تستمر �ملشاكل �لبيئية فى 

تهديد �فاهية �إلنساM ألنه يتم 	ضعها 
فى �العتبا� بعد ظهو�ها فقط. 

يؤ
* منو �القتصا
 	 �لتوسع فى �لتعليم 
	 منو �لطبقة �لوسطى Gلى مطالبة 
مبدM _نظف 	 تلو` �قل 	 بيئة _جمل. 

	 تأتى �يا
" �لدخل بتغير�3 فى منط 
�الستهالU �لكوكبى 	 �يا
" فى �لطلب 

على خدما3 �لنظم �لبيئية متضمنة 
 Uألسما� 	ملنتجا3 �لز��عية مثل �للحو� �

 *
	 �خلضر	�3. 	 منو �لطلب هذ� يؤ
Gلى �نخفاd فى �خلدما3 �ألخر* مثل 

�لغابا3 �لتى حتوG Tلى _��d ���عية 	 
مر�عى مما يخفض من �خلدما3 �لتى 

كانت تقدمها سابقاK. 	 ال تظهر �ملشاكل 
�ملتعلقة بإنتاj �لغذ�i مثل فقد �أل��ضى 
�لبرية ألغلب سكاM �ملدM. 	 لهذ� ال يصل 

�الهتما� �لكافى لها.
MG �لتوسع �القتصا
* �لكوكبى يقو� 

بنزm ملكية 	 Gهد�� �لعديد من خدما3 
�لنظم �لبيئية  �لتى �عتمد عليها 
�لفقر�i للبقاi. 	 فى حني _M �لنمو 

�القتصا
* قد يعوd مبا هو _كثر فى 
بعض �ملناطق بزيا
" �لقد�" إليجا
 �لبد�ئل 
خلدما3 �لنظم �لبيئية �ملعينة، 	 لكن فى 
�لعديد من �ألماكن �ألخر* ال يفعل qلك. 
فهناU _عد�
 متز�يد" من �لناJ �ملتأثرين 

بفقد خدما3 �لنظم �لبيئية  �ألساسية 
 M_ فى حني 	 .Mية حليا" �إلنسا�	لضر�

بعض �tاطر تبد	� قابلة للسيطر" عليها 
	 �لتعامل معها فى بعض �ألماكن، 	 فى 
_ماكن _خر* تكوM هناU خسائر مفاجئة 

	 غير متوقعة ألM �لنظم �لبيئية تعبر 
 
�
�حلد	
 �لفاصلة 	 تتدهو� بال �جعة. 	 يز

معدT حد	` فقد مصا
� �مليا7 �لقابلة 
للشرw 	 فسا
 �حملاصيل 	 �لفيضانا3 	 

 dنتشا� مسببا3 �ألمر�� 	لغا�ية � mألنو��
�لبيئية. 	 حتد* �حملو�* �لذ* يو�جه مدير* 

خدما3 �لنظم �لبيئية  هو �لتوسع 
�ملفاجئ 	 �لتغير�3 غير �ملتوقعة فى 

�لنظم �لبيئية �لتى عد
 كبير منها به 
_ضر�� على _عد�
 متز�يد" من �لبشر.

نظا� من 	لقو�
 Kمتجزئا Kميثل سينا�يو نظا� من �لقو" عاملا

	 منحصر�G KقليمياK ينصب �الهتما� 
فيه على �ألمن 	 �حلماية، 	 يبر� �ألسو�6 

�إلقليمية 	 يعير �لقليل من �الهتما� 
 M_ تر* �ألمم فيه 	للمنفعة �لعامة. 

 mفا
�الهتما� مبصاحلها �خلاصة هو خير 
ضد عد� �ألماM �القتصا
* 	 يتم تنظيم 

حتركا3 �لبضائع 	 �لناJ بالشرطة. 	 
يتوسع 
	� �حلكوما3 بتأميم 	 	ضع 

�لرقابة على شركا3 �لبتر	T 	 �مليا7 	 
�ألعماT �إلستر�تيجية �ألخر*.	  توضع 

�حلد	
 عل �لتجا�" 	 يتم صرA �لكثير من 
�ألمو�T على _نظمة �ألماM 	 �لتغير�3 

 
�لتقنية تقل سرعتها بسبب �لقيو
على �نتقاT �لبضائع 	 �ملعلوما3. 	 تزيد 

�إلقليمية من عد� �ملسا	�".
 	 يكوM �لعمل باملعاهد�3 على تغير 

 mألنو�� 	لتجا�" � 	لية 	ملصايد �لد� 	 Qملنا�
�ملهد
"، ضعيفاK 	 عشو�ئياK مما ينتج 

تدهو��K فى �لصالح �لكوكبى. 	 ال يتم حل 
�ملشاكل �حمللية، 	 لكن �ملشاكل �لعظمى 

قد تعالج بتقدمي �لعوM �لسريع للكو��` 
حلل �أل�ما3 �لقائمة 	 لو مؤقتاK. تعالج 

�لد	T �لقوية �ملشاكل �حمللية بإ��حة 
�لعبi لآلخرين �ألضعف، مما يزيد من 

�لفجو" بني �ألثرياi 	 �لفقر�i. 	 يتم نقل 
 
�لصناعا3 �لتى تتطلب �لكثير من �ملو��
�لطبيعية من �لد	T �لغنية Gلى �لفقير" 

 T	خل �لد�
	 �ألقل قو". 	 يزيد �لتباين فى 
كذلك.

	 تصبح خدما3 �لنظم �لبيئية  _كثر 
تعرضاK 	 ضعفاK 	 تنوعاK فى نظا� من 

�لقو". فعلى سبيل �ملثاT، تقو� �حلد�ئق 
	 �حملميا3 فى 
�خل حد	
 ثابتة 	 لكن 

�لتغير�3 حولها فى �ملناQ تؤ
* Gلى 
 .mغير �لعمد على كثير من �ألنو� iلقضا�
_ما �لظر	A للمحاصيل فهى غالباK حتت 

�ملتوسط 	 تقل قد�" �{تمعا3 على 
�ستير�
 �لبد�ئل للغذ�i بسبب �حلو�جز 
�لتجا�ية. 	 نتيجة لذلك فهناU نقص 

متكر� فى �لغذ�i 	�مليا7 فى �ألقاليم 
�لفقير" بصفة خاصة. 	 معدال3 �لتجا�" 

�ملنخفضة حتد من �ألنو�m �لغا�ية �لغريبة، 
	 �لنظم �لبيئية _قل مر	نة، مما يجعل 

�لغز�" _كثر جناحاK فى حالة 	صولهم.
	لفسيفسا� 	ملتكيفة 

 Mملتكيفة تكو� iفى سينا�يو �لفسيفسا
�لنظم �لبيئية ملقسم �مليا7 �إلقليمى 

 .*
فى بؤ�" �لنشا� �لسياسى 	 �القتصا
	ير* هذ� �لسينا�يو صعو
�K فى 

�ستر�تيجيا3 �إل
��" �حمللية للنظم �لبيئية 
	 تقوية للمؤسسا3 �حمللية. 	 تسعى 
�الستثما��3 فى �_J �ملاT �لبشر* 	 

�الجتماعى Gلى حتسني �ملعرفة عن كيفية 

��تها، مما يؤ
* Gلى G 	 عمل �لنظم �لبيئية

+طا
 ٥٫١ سينا
يوها# تقييم 	أللفية
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جد'& ٥٫٣. : م#خرجا�  �لسينا�يوها� ألجل �فاهية �إلنسا� فى ٢٠٥٠ مقا�نة بعا� ٢٠٠٠ 

�حلديقة �لتقنية �لفسيفسا# �لتو�"مية  �لنظا� بفعل �لقو�  �لعز( �لعاملي �ملتناغم   
�لد�+ �لد�+  �لد�+  �لد�+  �لد�+  �لد�+  �لد�+  �لد�+   

aلنامية�  aلصناعية�  aلنامية�  aلصناعية�  aلنامية�  aلصناعية�  aلنامية�  aلصناعية� �خلدما. 

M  M  M  OP  N  M  M  M �لرفاهية �ملا0ية  
M  M  M  M  N  M  M  M �لصحة 
M  M  M  M  N  N  M  M �ألمن 
N  N  M  M  N  N  M  OP �لعالقا. �جلتماعية 
M  M  M  M  N  N  M  OP  �حلرية � �الختيا

مفتاG �لرموF =  M : FياOP  ، �0   = يبقى على حاله كما هو فى عا� N ، 2000  =  =نخفا; 

. Iيو ، �قد تغير بعض �لد�+ فئتها فى خال+ �خلمسني عاماa هذT �لفئا. نسبت �ليها �لد�+ عند بد�ية �لسينا

�تفا� مستو� سطح �لبحر) سيكو� لهم تأثير متز�يد �)
على �لتنو� �ألحيائى * خدما& �لنظم �لبيئية ("�جة تأكد 

متوسطة) (ES.S٩). فى �لسينا�يوها& �أل�بعة فى تقييم 
�أللفية يتوقع �B تزيد بشد@ ١٫٥-٢٫٠°C سيلسيو9 فو8 

�ملستوK ما قبل �لصناعى فى ٢٠٥٠ * ٢٫٠-٣٫٠°C فى ٢١٠٠، 
�عتما"�Q على �لسينا�يو * باستخد�O �لوقع �لوسيط حلساسية 
�ملناW (٢٫٥°C بالنسبة لتضاعف تركيز ثانى Bكسيد �لكربو�) 
 @��جة تأكد متوسطة). * قدمت IPCC مجاالQ من Xيا"@ �حلر�")
فى �لسينا�يوها& �ملستخدمة فى �لتقييم �لثالث ٢٫٠-٦٫٤° 
C مقا�نة باملستويا& ما قبل �لصناعة، * ينسب نصف هذ� 
�ملد� للفر*8 فى �لسينا�يوها& * �لنصف �آلخر للفر*8 فى 
مناhi �ملناB .Wما �gاf �ألقل فى  سينا�يوها& تقييم �أللفية 

بسبب �ستخد�O منوhi *�حد فقط (* تقدير *�حد حلساسية 
�ملناW) * كذلك نتيجة لضم �ستجابة سياسة �ملناW فى بعض 
�لسينا�يوها& * كذلك �لفر*8 فى �فتر�ضا& �لنمو �القتصا"� 
 nيا"@ فى متوسط سقوX &يوها�* �لسكانى. * تتوقع �لسينا
�جة تأكد متوسطة)، * لكن بعض �ملناطق ستز"�" ") ��ألمطا

جفافا * �ألخر� �طوبةQ. سيعدf �لتغير فى �ملناW مباشر@ 
خدما& �لنظم �لبيئية ، فعلى سبيل �ملثاf، بإحد�s تغيير فى 
�إلنتاجية * �ملناطق �ملستز�عة * �لنباتا& غير �ملز�*عة. * يتوقع 
تغير فى عد" �ألحد�s �ملتطرفة، مع ما يرتبط بها من مخاطر 
على خدما& �لنظم �لبيئية. * Bخير�Q، هناx توقعا& �B يؤثر فى 

خدما& �لنظم �لبيئية بطريقة غير مباشر@ بطر8 عديد@، مثل 
�تفا� مستو� سطح �لبحر �لذ� يهد" �ملاجنر*ڤ * �لنباتا& �

�ألخر� �لتى حتمى �لسو�حل.
 OماB &للتحديا �من �ملتوقع �B تغير �ملناW يزيد من �لتأثير �لضا

�لتنمية، مثل �مليا~ �لنقية * خدما& �لطاقة * �لغذ�{ * �حملافظة 
على �لبيئة �لصحية * �حلفا� على �لنظم �لبيئية * �لتنو� 

 .(R١٣٫١٫٣) &ألحيائى * �ملنافع �ملرتبطة بها * �خلدما�
�تفاعاQ فى فقد �لتنو� � sيحد �B Wميكن لتغير �ملنا �
�ألحيائى * Xيا"@ مخاطر �النقر�� لكثير من �ألنو�� * 

بخاصة �لتى حتت �لتهديد من �لعو�مل مثل قلة �لعد" * 
�ملو�ئل �حملد*"@ * �ملتفرقة * مجاال& �ملناW �حملد*"@ ("�جة تأكد 

متوسطة �لى عالية).

٠ 

٥٠ 

٣٠ 

٦٠ 

٤٠ 

١٠ 

٢٠ 

حديقة  
�لتكنولوجيا 

�ملصد: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

مليو� طن نيتر�جني في �لسنة 

�لتناغم 
�لعاملي 

نظا�  
مستمد 
من �لقو� 

مو�Fييك  
�لتاقلم 

 ١٩٩٠ dمستو

 ١٩٧٥ dمستو

مقا�نة �نتقا& �ال2'� للنهر على مستو, �لكوكب  سينا�يوها� تقييم �أللفية فى ٢٠٣٠ (شكل ٩ -٢١ S٩ ) 'تدفقا� �لصرG �لصحي ١٩٧٥ ' ١٩٩٠ ، مع منو<= ناجت عن من �ألنظمة �إليكولوجية �لطبيعية ' �ألنظمة �لز��عية شكل  ٥٫٢. 
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فهم �فضل إلمكانية �لتشكل � ضعف 
� �ملر�نة فى �لنظم �لبيئية. � هنا� تفا�� 

�ننا ميكننا �( نتعلم � لكن هنا� تو�ضع 
فى �الستعد�5 للمفاجآ1 � �لقد-, على 

معرفة 58�-, �لنظم �لبيئية.
� يوجد تنو< كبير بني �لد�� � �ألقاليم 
فى �مناC �حلوكمة � يتضمن Aلك 58�-, 

خدما1 �لنظم �لبيئية. � بعض �ألقاليم 
 G-ملتكيفة، � تد�-, �إل5�قد تستكشف 

كل �لبد�ئل خال� �لتجا-K. ��آلخرين 
يستخدمو( نظم �لبير�قر�طية �لصلبة 

لتحسني �5�T �لنظاS �لبيئي. � يوجد تنو< 
كبير فى �لنتائج من هذW �ملد�خل: فبعض 
�ملناطق يز5هر � �ألخر] يزيد �لتباين فيها � 
�لتدهو- �لبيئى. � فى �لبد�ية تزيد �حلو�جز 
على �لتجا-,، � تقل على �ملعلوما1 (لذ�] 

�حلافز الستخد�مها) نظر�̂ لتحسني 
�التصاال1 � خفض �ألسعا- للحصو� 

على �ملعلوما1.
� فى �لنهاية، يؤ5] �لتركيز على �حلكم 

�حمللى 8لى فشل فى 58�-, �لصالح 
 cملنا�ملشاكل مثل تغير �لكوكبى. � �

� �ملصايد �لبحرية � �لتلوf تزيد، � 
تصبح �ملشاكل �لكوكبية �شد. � 

تد-� �iتمعا1 ببطT �نهم ال يقد-�( 
على معاجلة مشاكلهم أل( �ملشاكل 

�لكوكبية � �إلقليمية تضغط عليهم، 
فيبد�T� فى تكوين شبكا1 بني �iتمعا1 

� �ملناطق � �لد�� إل5�-, صالح �لكوكب 
�فضل. � يتم تبنى �حللو� �لتى جنحت 

محلي̂ا فى �لشبكا1. � تكو( شبكا1 
�لنجاo �إلقليمى منتشر, فى �ملو�قف 

�لتى فيها مصالح مشتركة للتنسيق، 
مثل �5يا( �ألنها-. � �ملشا-كة فى �حللو� 

 pجليد منها سو�جليد, � جتاهل غير �
حتسن مع �لوقت �ملد�خل للمشكال1 

�الجتماعية � �لبيئية، من فقر �حلضر 8لى 

تلوf �ملياW �لز-�عية. � مع حتصيل �ملزيد 
من �ملعرفة من �لنجاo ��لفشل يتحسن 

�حلديقة �لتكنولوجية�إلمد�5 باخلدما1.
يصو- سينا-يو �حلديقة �لتكنولوجية عامل̂ا 

متص̂ال معتمد�̂ على �لتقنية بشد, � 
 Sألحيا(، يقو�̂، � فى كثير من �يدير جيد

بهندسة �لنظم �لبيئية ليجعلها تعطى 
خدماتها. � تتحسن �لكفاT, �لعامة 

لإلمد�5 بخدما1 �لنظم لبيئية، � لكن 
يغطيها ظل �xاطر �لكامن فى �حللو� 

�لبشرية على �لنطاz �لو�سع � �لسيطر, 
�جلامد, على �لنظم �لبيئية. يتم 

�الستعانة باإلصالo �لتقنى � �لتجا-] 
للمؤسسا1 للحصو� على �حللو� 

للمشاكل �لبيئية. � هذW �حللو� يتم 
تصميمها لتفيد �القتصا5 � �لبيئة معا̂. 
� هذW �لتغير�1 تتطو- سوي̂ا مع �لتوسع 

فى حقوz �مللكية خلدما1 �لنظم �لبيئية 
مثل 8لز�S �لسكا( ليدفعو� بسبب 

�لتلوf �لذ] ينتجونه �� صرp مبالغ 
لتوفير خدما1 �لنظم �لبيئية  �لرئيسية 

مثل �حملافظة على �ملناطق �حلد�5ية. 
�جو5 �حلافز على �حملافظة � {يا5, �لقيمة 

�القتصا5ية حلقوz �مللكية مع �حلافز 
على �لتعلم � فى �ملعلوما1 يؤ5] 8لى 

�{5ها- فى مد�خل �لهندسة �لبيئية فى 
58�-, خدما1 �لنظم �لبيئية. � يصاحب 
�الستثما- فى �لتقنية �خلضر�T �لتركيز 

على �لتنمية �القتصا5ية � �لتعليم � 
حتسني حيا, �إلنسا( � مساعد, �ألنسا( 

على فهم كيف جتعل �لنظم �لبيئية 
8مكانية �ملعيشة ممكنة.

يتم معاجلة �لعديد من مشاكل �لز-�عة 

�لكوكبية بالتركيز على ��جه �لز-�عة 
�ملتعد5, �لوظائف � �لتخفيض �لكوكبى 

لإلعانا1 �ملالية � �حلو�جز �لتجا-ية. � 
�لتعرp على �5- �لتنو< �لز-�عى يشجع 
�ملز�-< على 8نتا� تشكيلة من �خلدما1 

 � .T�لغذ�لبيئية عن مجر5 {يا5, 8نتا� �
 z�ألسو�حلركا1 ينشط منو � Wجتميع هذ

�جلديد, خلدما1 �لنظم �لبيئية، مثل 
��Aنا1 �لغذ�T �لقابل للتجا-,، � تطوير 

�لتقنية لإل5�-, �ملتز�يد, �لتطو- للنظم 
�لبيئية. � تد-يجيا̂، تتوسع �لشر�كة 

�لبيئية مع تطو- حقوz �مللكية �جلديد, 
� �لتقنيا1 حلفز �لنمو فى �لشركا1 � 
�لتعا�نيا1 �لتى توفر خدما1 �لنظم 

�لبيئية  �لتى ميكن �العتما5 عليها فى 
�ملد( �لكبير, � �لصغير, ألصاK �مللكية 

من �ألفر�5.
  � تتسع �لقد-, على �البتكا- سريع̂ا 

فى �لد�� �لنامية. فاإلمد�5 �ملوثوz فيه 
بخدما1 �لنظم �لبيئية هو مكو( من 

مكونا1 �لنمو �القتصا5] مع {يا5, 
�لتقنية نظر�̂ لزيا5, �لدخل، سوp يرفع 

فقر�T �لعالم 8لى �لطبقة �ملتوسطة 
�لكوكبية. � عو�مل -فاهية �إلنسا( �لتى 

ترتبط بالعالقا1 �الجتماعية ينخفض 
نظر�̂ لفقد فى �لثقافة �حمللية � �لعا5�1 

� �ملعرفة �لتقليدية � 8ضعاp مؤسسا1 
�iتمع �ملدنى بسبب �( جزT كبير من 

�لتفاعال1 تتم خال� شبكا1 �إلنترنت. 
� فى حني �( �إلمد�5 بخدما1 �لنظم 

�لبيئية �ألساسية يحسن كثير�̂ -فاهية 
�إلنسا( �لفقير فى �لعالم، 8ال �( �لثقة 
فى 8مكانية �العتما5 عليها فى �حلضر 
تتأ{S � يقل ضما( �حلصو� عليها. لم 

ترضخ كل �ملشكال1 لالبتكا-�1 �لتقنية. 
فى بعض �ألحيا( يخلق �العتما5 على 

�لتقنية مشاكل � نقاC ضعف جديد,. 
فى بعض �حلاال1 تبد� �iتمعا1 �كأنها 

تسبق قلي̂ال �لتهديد �جلديد خلدما1 
�لنظم �لبيئية. فى هذW �حلاال1 تظهر 
 � ،Sألقد�حللو� �مشكال1 جديد, من 

بذلك تزيد تكلفة 58�-, �لبيئة باستمر�-. 
� يزيد حد�f �النهيا-�1 �لبيئية �لتى تؤثر 
فى �ألعد�5 �لكبير, من �لناG. � قد يبد�� 

�( ظهو- �ملشاكل �جلديد, يكو( �سر< من 
�حللو�. � من حتديا1 �ملستقبل هو �لتعلم 

بكيفية تنظيم �لنظم �الجتماعية 
�لبيئية حتى ميكن �حلفا� على خدما1 

�لنظم �لبيئية  بد�( 8-غا S�iتمعا1 على 
5فع قد-�تهم لتحقيق حلو� للمشاكل 

�جلديد, �لتى تظهر.
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(٧٨ صفحة  �ملقا$  (تابع 

�ملباشر� فى سينا#يوها� تقييم �أللفية�لتغير�� �ملنتظر� فى �لقو� �لد�فعة غير �ملباشر� � 
فى �لسينا�يوها� �أل�بعة فى تقييم �أللفية، سيستمر فى 

 ��لنصف �أل#' من �لقر& �لو�حد # �لعشرين تشكيل من �لقو
�لد�فعة �ملباشر/ # غير �ملباشر/ �لتى تؤثر فى �لنظم �لبيئية 
# خدماتها كما كا& فى نصف �لقر& �ملاضى، # لكن ستتغير 

�لقيمة �لنسبية للقو� �لد�فعة �<تلفة. بعض �لعو�مل (مثل 
 �منو �لسكا& �لكوكبى) سوC تنخفض ?هميته فى حني ?& ?خر

(توLيع �لناJ # �لتغير فى �ملناH # I#��� �ملغذيا�) سوC تكتسب 
?همية ?كثر . (�نظر جد#' ٥٫١، ٥٫٢ # ٥٫٣).

Z& عبا��� �لتأكد فى تقييم �أللفية �ملرتبطة بالنتائج ��T صلة 
بسينا�يوها� تقييم �أللفية هى عبا��� شرطية؛ فهى تشير 

Zلى �Hجة �لتأكد ?# عد^ �لتأكد فى �ملنظو� �ملعني # فقط عندما 
يتحقق �لسينا�يو بتغير�ته # �لقو� �لد�فعة فيه. # هى ال تد' 

 .bيحد Cسينا�يو بعينه �ملرتبط باملنظو� سو �على �حتما' ?& ?
مع #ضع هذ� �إلنذ�� فى �حلسبا&، تصف �لسينا�يوها� �أل�بعة 

لتقييم �أللفية هذf �لتغير�� بني ٢٠٠٠ # ٢٠٥٠ (# فى بعض 
�حلاال� ٢١٠٠):

� من �ملتوقع ?& يزيد تعد�H �لسكا& Zلى ٨٫١-٩٫٦ بليو& نسمة 
فى ٢٠٥٠ (�Hجة تأكد متوسطة Zلى عالية) # ٦٫٨-١٠٫٥ 

 Sعلى هذ� �لسينا�يو٠()( ٧٫٢٫١ Hبليو& فى ٢١٠٠ باالعتما
٥٫١ SeeFigure.)  # قد بلغ معد' منو �لسكا& �T#ته بالفعل، 

٢٫١٪ فى �لسنة فى ?#�خر ١٩٦٠ # �نخفض Zلى ١٫٣٥٪ فى 

 .(S٧.ES) لسنة فى ٢٠٠٠ عندما بلغ سكا& �لكوكب ٦ باليني�
# منو �لسكا& على مد� �لعقوH �لقاHمة من �ملنتظر ?& يتركز 

فى ��تمعا� �ألفقر # حضر ?فريقيا حتت �لصحر�| # جنو} zسيا 
. (S٧.ES)لشر� �أل#سط� #

� # بتوقع LياH /Hخل �لفر ضعفني Zلى ?�بعة ?ضعاC، # يعتمد 
هذ� على �لسينا�يو (�Hجة تأكد منخفضة Zلى متوسطة) 

(S٧٫٢٫٢). Zجمالى �لناجت �لعاملى يتوقع ?& يزيد Zلى ٣-٦ 
?ضعاC فى �لسينا�يوها� �<تلفة. LياH/ �لدخل تعنى LياH/ فى 

 # Hفى معظم ?جز�| �لعالم # ملعظم �ملو�� Hالستهال� للفر�
Tلك يغير من مكونا� �الستهال�. فعلى سبيل �ملثا'، متيل 

 /HياL ألنظمة �لغذ�ئية ?& يرتفع بها �لبر#تني �حليو�نى مع�
�لدخل.

� من �ملتوقع �ستمر�� تغير �ستخد�^ �أل�� (?ساسا� �لتوسع 
�لز��عى �ملستمر) �لذ� هو من �لقو� �لد�فعة �ملباشر/ للتغير 

فى �لنظم �لبيئية �أل�ضية # نظم �ملياf �لعذبة (�Hجة تأكد 
متوسطة Zلى مرتفعة) (ES.S٩). على �ملستو� �لكوكبى 

# عبر جميع �لسينا�يوها�، يتوقع ?& يستمر تغير �ستخد�^ 
�أل��ضى ?& يكو& �لقو/ �لسائد/ للتغير فى �لتنو� �ألحيائى 
فى �لنظم �أل�ضية # Tلك يتفق مع �لنمط فى �لـ ٥٠ سنة 

 .(S١٠.ES) يع �لنيتر#جنيLتو # Iلسابقة، ثم يتبعه تغير �ملنا�
# على كل حا'، ميكن للقو� �لد�فعة �ملباشر/ �ألخر� ?& تكو& 

?كثر ?همية من تغير �ستخد�^ �أل��ضى فى مو�ئل معينة. ميكن 
 # .�?& يكو& تغير �ملناI هو �لقو/ �لسائد/ فى �لتند�� #�لصحا�
 fفى نظم �مليا fغز# �ألنو�� # سحب �مليا

�لعذبة.
� �لتعبئة باملغذيا� يتوقع ?& تشتد 

فد�حتها كمشكلة، # خاصة فى �لد#' 
�لنامية. Z& تعبئة �لبيئة بالنيتر#جني 

لهل # بالفعل zثا� ضا�/ كبر� على نظم 
�ملياf �لعذبة # �ملناطق �لساحلية فى 

�لد#' �لصناعية # �لنامية. # هذf �آلثا� 
تتضمن على �HLها� للطحالب �لسامة # 
�ملشكال� �لصحية �ألخر� فى �إلنسا&، 

# مو� �ألسما� # تدمير للمو�ئل مثل 
�لشعب �ملرجانية. ثالثة من �لسينا�يوها� 
�أل�بعة فى تقييم �أللفية تتوقع ?& فيض 

�لنيتر#جني �لكوكبى Zلى �لنظم �لبيئية 
�لساحلية سوC يزيد ١٠-٢٠٪ فى ٢٠٣٠ 

(S٩٫٣٫٧٫٢) (�Hجة تأكد متوسطة) . (�نظر 
شكل ٥٫٢) # نيتر#جني �ألنها� لن يتغير 
فى معظم �لد#' �لصناعية، فى حني 

?نه ينتظر حد#b ٢٠-٣٠٪ من �لزياH/ فى 
�لد#' �لنامية، # zسيا بصفة خاصة.

� من �ملنظو� ?& تغير �ملناI # تو�بعه 

شكل ٥٫١ . سينا#يوها� تقييم �أللفية لتعد�* سكا' �لعالم  (S7 شكل7.2) 
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�ملصد�: تقييم �لنظا^ �لبيئي لأللفية 

بليو& نسمة 
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سينا#يوها� �أللفية 
نظا^ من �لقو/ 
مو�Lييك �لتو�فق 
حديقة �لتكنولوجيا 
�لتنسيق �لعاملي 

�لسينا�يو �ألقصى 
لالمم �ملتحد/ 

�لسينا�يو �ألHنى 
لالمم �ملتحد/ 



�٧٥لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�
(٧٦ صفحة  �جلد�$  (تابع 


خلاصة بالقو� ( 
لعو
مل ) 
لد
فعة غير  � MAأللفية

ملباشر/ �
ملباشر/ (S.SDM) جد�, ٥٫١.   
لفر�' 
ألساسية &لى 
ستخدمت فى سينا�يوها� تقييم 

�حلديقة �لتقنية �لعز3 �لعاملي �ملتناغم               �لنظا� بفعل �لقو�                   �لفسيفا. �لتو�-مية      
     

�لعو�مل ( �لقو6 ) �لد�فعة غير �ملباشر� 

�لد�$ �لنامية �لد�$ �لصناعية

مستويا9 خصوبة ��فيا9 
متوسطة ؛ هجر� متوسطة 

:٢٠٥٠ Cتعد�
 ٨٫٨ بليو� 

Hقل من �لعز3 �لعاملي 
�ملتناغم �لكن حتى ٢٠٥٠ 

:١٩٩٥-٢٠٢٠
١٫٩ ٪ فى �لسنة 

: ٢٠٢٠-٢٠٥٠
٪٢٫٥ فى �لسنة
 :-١٩٩٥ ٢٠٢٠

٪٢٫٣ فى �لسنة 
:٢٠٢٠-٢٠٥٠

١٫٩ ٪ فى �لسنة
:١٩٩٥ – ٢٠٢٠

٪٣٫٢ فى �لسنة 
:٢٠٢٠ ٢٠٥٠-

٤٫٣ ٪ فى �لسنة

Rكثر تسا�ياH يصبح

عالية 

متوسطة  

متوسط بصفة عامة عالي 
فى تقنيا9 �لبيئة 

قو6

 (مستبق) Cمبا

هجر� عالية ، مستويا9 
خصوبة ��فيا9 منخفضة 

تعد�C ٢٠٥٠ : ٨٫١ بليو�
عالي 

كوكبي

١٩٩٥-٢٠٢٠: 
 ٪٢٫٤ فى �لسنة 

٢٠٢٠-٢٠٥٠: ٪٣٫٠ فى 
�لسنة 

�C$ صناعية:
 :-١٩٩٥ ٢٠٢٠

٪٢٫٥ فى �لسنة 
:٢٠٢٠-٢٠٥٠

٢٫١ ٪ فى �لسنة 
�C$ نامية:

:١٩٩٥ – ٢٠٢٠
٪٣٫٨ فى �لسنة 

:٢٠٢٠ ٢٠٥٠-
٤٫٨ ٪ فى �لسنة 

يصبح Hكثر تسا�يا 

عالية 

عالية 

عالي 

قو6

H C�Cفعا$

مستويا9 خصوبة ��فيا9 عالية (خاصة فى 
�لد�$ �لنامية ) ؛ هجر� منخفضة 

تعد�C ٢٠٥٠:  ٩٫٦ بليو�

منخفض متوسط    

١٩٩٥-٢٠٢٠: ١٫٤ ٪ فى �لسنة
٢٠٢٠-٢٠٥٠: ٪١٫٠ فى �لسنة 

 :-١٩٩٥ ٢٠٢٠
٪٢٫١ فى �لسنة 

: ٢٠٢٠-٢٠٥٠
١٫٤ ٪ فى �لسنة  

كما هو حاC\ حاليا

منخفضة  متوسطة   

منخفضة  متوسطة   

منخفض

ضعيف – منافسة عاملية

H C�Cفعا$

معد$ خصوبة عالي 
معدال9 �فيا9 عالي حتى 
٢٠١٠ ثم متوسطة بحلو$ 

٢٠٥٠؛ هجر� منخفضة
 تعد�C ٢٠٥٠ : ٩٫٥ بليو�

 
مماثل ملا فى نظا� بفعل 

�لقو� �لكن مبعدال9 
متز�يد� حتى ٢٠٥٠ 

:١٩٩٥-٢٠٢٠
١٫٥ ٪ فى �لسنة 

: ٢٠٢٠-٢٠٥٠
٪١٫٩ فى �لسنة
 :-١٩٩٥ ٢٠٢٠

٪٢٫٠ فى �لسنة 
:٢٠٢٠-٢٠٥٠

١٫٧ ٪ فى �لسنة
:١٩٩٥ – ٢٠٢٠

٪٢٫٨ فى �لسنة 
:٢٠٢٠ ٢٠٥٠-

٣٫٥ ٪ فى �لسنة
كما هو حاC\ حاليا ثم 

Rكثر تسا�ياH يصبح

تبدH كما فى نظا� بفعل 
�لقو� ثم تتز�يد متساعة 

تبدH كما فى نظا� بفعل 
�لقو� ثم تتز�يد متساعة 

متوسط – منخفض

ضعيف – �لتركيز على 
�لبيئة �حمللية 

 (مeستfبق)- تعلeمي Cباeم

�لسكانية ( �لدميوجر�فية )

متوسط منو �لدخل 

معدال9 منو �لناجت �حمللى 
�الجمالى / �لفرC / �لسنة 

حتى ٢٠٥٠ 

توlيع �لدخل 

�الستثما�9 فى Hصو$ 
جديد� 

�الستثما�9 فى �إلنسا� 

 9��جمالى �الجتاm فى تطو
�لتكنولوجيا 

�لتعا�� �لد�لي 

�لسلوp بشا� سياسا9 
�لبيئة 

لمصد� : تقييم لنظا� إليكولوجى لأللفية

 :-١٩٩٥ ٢٠٢٠
٪٢٫٤ فى �لسنة 

:٢٠٢٠-٢٠٥٠
٢٫٣ ٪ فى �لسنة



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ٧٦

�لعو�مل (�لقو") �لد�فعة �ملباشر�

* هذ9 �لفئا7 نسبت �ليها �لد�+ عند بد�ية �لسينايو ، �قد تغير بعض �لد�+ فئتها فى خال+ فتر� �خلمسني عاما .


خلاصة بالقو� ( 
لعو
مل ) 
لد
فعة غير  � MAأللفية

ملباشر3 �
ملباشر3 (S.SDM)  (تكملة)جد�- ٥٫١.   
لفر�' 
ألساسية &لى 
ستخدمت فى سينا�يوها� تقييم 

�حلديقة �لتقنية �لعزA �لعاملي �ملتناغم               �لنظا� بفعل �لقو�                   �لفسيفا< �لتو�=مية      
     

�لعو�مل ( �لقو" ) �لد�فعة غير �ملباشر�  (تكملة)

�لد�+ �لنامية �لد�+ �لصناعية

مستو" عالى �لكفا<� 
للطاقة ؛ �تشبع باستخد�� 

�لطاقة .
تفضيل ملو�K �لطاقة 

�ملتجدK� �تغير تقنى سريع 

توجد �تهدA لتثبيت 
معاK+ ثاني Qكسيد 

�لكربو� عند تركيز ٥٥٠ 
جز< فى �ملليو�

�لتكنولوجيا �خلضر�< ؛ 
�لكفا<� �إليكولوجية 

؛حقوU Vيكولوجية قابلة 
للتد��+ (�لبيع).

YياK� صافية فى غطا< 
�لغابا7 �لكوكب حتى 

٢٠٢٥ ؛ ثم فقد بطئ بعد 
٢٠٢٥ ؛ثم YياK� حو�لي ٩٪ 

في �ال�ضى �ملستزعة

٢  : ٤٫٧ Q d
d يد٤ : ١٫٦ 
 ٢   : ٠٫٦Q �
Qخر" : ٠٫٢ 

Uنخفاg شديد في 
�نبعاثا7

× Q � ،٢Q كب 

١٫٥ ˚� فى ٢٠٥٠ 
١٫٩ ˚� في ٢١٠٠

 Qعلى من ما قبل �لصناعة
 7�Yفي نقل �ال gنخفا�

فى �ألنها

كثيف – �لطاقة

 7�حترير �لسوV ؛ �ختيا
�لتكلفة �ألKنى ، تغير 

تقنى سريع 

ال توجد

 "Kيؤ nKلنمو �القتصا�
�لى �لتنمية �ملستد�مة 

 Kفقد كوكبي محد�
للغاباKQ 7نى من 

معدالته �لتايخية 
حتى ٢٠٢٥، ثم تثبت 
 �KياY بعد ٢٠٢٥ ثم

حو�لي ١٠٪ فى �ال�ضى 
�ملستزعة 

٢   :  ٢٠٫١Q d
d يد ٤:  ٣٫٧ 
 ٢   :  ١٫١Q �

Qخر" : ٠٫٧   7

 ٢ Q ثبت �نبعاثا7 كب
�تزيد �نبعاثاQ 7كاسيد 

�لنيتر�جني 
من ٢٠٠٠ �لى ٢٠٥٠ 

٢٫٠ ˚ � فى ٢٠٥٠ ، ٣٫٥ 
˚ � فى ٢١٠٠ Qعلى من 

ما قبل �لصناعة
 7�Yفى نقل �ال �KياY

فى �ألنها

فر�U gقليمية

�لتركيز على مو�K �لطاقة �حمللية

ال توجد

 sسياسا7 على �ملستو" �لقومي ؛�حلفا
؛�حملميا7،�حلد�ئق

فقد كوكبي للغاباQ 7سرv من معدالته 
�لتايخية حتى ٢٠٢٥ ؛ ثم تقترw من �ملعد+ 
�حلالي بعد ٢٠٢٥ ؛ �تزيد �ال�ضى �ملستزعة 

بحو�لى ٢٠٪ مقانة بسنة ٢٠٠٠.

٢  : ١٥٫٤ Q d
d يد٤ : ٣٫٣ 
 ٢   : ١٫١Q �
Qخر" : ٠٫٥ 

تزيد على مستو" �لكوكب كل من �نبعاثا7 
× Q � ، ٢ Q كب
١٫٧ � فى ٢٠٥٠،
 ٣٫٣˚� فى ٢١٠٠

 Qعلى من عصر ما قبل �لصناعة 

 YياK� فى نقل �ال7�Y فى �ألنها

فر�U gقليمية 

بعض �لتفضيل 
 �لطاقة Kملصا

�لنظيفة 

ال توجد

� محلية Uقليمية �KU
؛مؤسسا7 �مللكية 

�ملشتركة 

 Kفقد كوكبي محد�
للغاباKQ 7نى من 

معدالته �لتايخية 
 �KياY حتى ٢٠٢٥ ثم

حو�لي ١٠٪ في 
�ال�ضى �ملستزعة

٢  : ١٣٫٣ Q d
d يد٤ : ٣٫٢ 
 ٢   : ٠٫٩Q �
Qخر" : ٠٫٦ 

تنخفض �نبعاثا7
 K�K٢ �تز Q كب 

�نبعاثاQ � 7 × ببط<
١٫٩ ˚� فى ٢٠٢٥ ، 
٢٫٨ ˚ � فى ٢١٠٠ 
Qعلى من ما قبل 

�لصناعة
 7�Yفى نقل �ال �KياY

فى �ألنها

�لطلب على �لطاقة 
�Qسلوw �حليا� 

�إلمد�K بالطاقة 

سياسة مناخية 

�ملدخل لتحقيق 
�الستد�مة 

تغير �ستخد�� �ال�ضى 

�نبعاثا7 غا7�Y �لصوبة 
بحلو+ ٢٠٥٠ **

�نبعاثا7 ثلوz �لهو�<

تغير �ملنا} 

�لتحميل باملغذيا7 



�٧٧لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

 (S.SDM) نة بسنة ٢٠٠٠
جد'& ٥٫٢. مخرجا� �لسينا
يوها� ألجل خدما� �لنظا� �لبيئي فى ٢٠٥٠ مقا

 �مفتا/ �لرمو- : � = -يا,� ،  ��   = يبقى على حاله كما هو فى عا� ٢٠٠٠ ، �  =  "نخفا

�لد�0 �لنامية*    �لد�0 �لصناعية*  �لد�0 �لنامية* �لد�0 �لصناعية*  �لد�0 �لنامية*          �لد�0 �لصناعية*      �لد�0 �لنامية*                                                 �لد�0 �لصناعية*  
خدما3 �إلمد�,

�  �   �   ��   �  ��   �  � �لغذ�5     
(للمد< �لذ< يقابل �الحتياجا3)         

�  �   �   �   �  �   �  � �لوقو,    
�  ��   �    �   �  �    ��  �� �ملو�, �لو�ثية   
�  �   ��  ��   �  �    �  � �كتشاC �ملركبا3   

�حليوية/�لصيدالنية 
  ��  ��    �    �   �  ��   ��  �� �ملو�, �لتنسيقية    
��  �   �   �   �  ��   �   �     Gملا5 �لعذ�

مة  �خلدما3 �ملIنظِّ
�  �   ��  ��    �  ��   ��  �� تنظيم جو,� �لهو�5   

 �  �   ��  ��    �  �    ��  ��     Mتنظيم �ملنا
�  ��   �  �   �  �    �  �� تنظيم �ملا5     

 �  ��   �  �   �  �   �  �� مكافحة �لتعرية    
 �  ��   �  �   �  �   �  �� تنقية �ملا5      
 �  �   �  ��   �   ��   �  �� مكافحة �ألمر�� : �إلنسا�   

  ��  ��   �   �   �  �   �  �� مكافحة �ألمر�� : �آلفا3    

  �   �   ��  �� �لتلقيح              �   �    �   �   
�  ��   �   �   �  ��   �  �� �حلماية من �لعو�صف   

�خلدما3 �لثقافية 
 �   �   �   �   �  ��   ��  �� �لقيم �لر�حية / �لدينية   

��  ��    �   �   �  ��   ��  �� �لقيم �جلمالية    
�الستجما� �

�  �   �  �   �  �   �  � �لسياحة �إليكولوجية   
�   �   �   �   �  �   �   � �لتنو] �لثقافي               
��  ��    �   �   �  �   �  �� نظم �ملعرفة (�لتنو] ��لذ�كر�)  

��  �� �  � �  ��  ��  �� �ملو�, �لتنسيقية 

� � �� �� � �� �� �� تنظيم جو,� �لهو�5 

�  ��  � � � � �  �� تنظيم �ملا5
� � �
� �� � � � � � �� تنقية �ملا5 

�� �� � � � � � ��  مكافحة �ألمر�� : �آلفا3 

� �� � � � �� � �� �حلماية من �لعو�صف   

� � � � � �� �� �� �لقيم �لر�حية / �لدينية 

م
�الستجما� �

� � � � � �  � � �لسياحة �إليكولوجية

�� �� � � � � � �� نظم �ملعرفة (�لتنو] ��لذ�كر�)  

سير, تعريف “ �لتقرير “ ��لتدهو” في حاشية \سفل �جلد�0 

حاشية : بالنسبة خلدما3 �إلمد�, نعرC �لتعزيز بأنه -يا,� "نتاa �خلدمة بتغيير�3 �ملساحة �لتي توفر �خلدمة (مثا0 �لتوسع �لز�عي ) \� -يا,� "نتاa �حد� �ملساحة . �نحكم على �إلنتاa بالتدهو "`� ما جتا�- �الستخد�� �جلا^ �ملستويا3 
 �ملستد�مة . \ما �خلدما3 �ملنظمة ، ينسب �لتعزيز �لى �لتغير فى �خلدمة �لذ< يؤ,< �لى �نتفا] �لناf بها بصو� \كبر (مثال قد تتحسن خدمة تنظيم �ألمر�� بإجتثاh �لوسيط �لناقل للمر� "لى �لناf ) . بينما يعنى تدهو

�خلدما3 �ملنظمة "نخفا� �ملنافع �ملتحصل عليها من �خلدمة ، "ما عن طريق تغير فى �خلدمة (مثل فقد �ملاجنر�C �لذ^ يقلل من �ملنافع حماية �لنظا� �إليكولوجى من �لعو�صف ) \� عن طريق ضغوn �إلنسا� على �خلدمة مبا يتجا�- 
حد�,ها (مثال -يا,� �لتلوh مبا يتجا�- قد� �ألنظمة �إليكولوجية على �حملافظة على جو,� �ملياs ) . \ما �خلدما3 �لثقافية فالتدهو يعو, �لى تغير مكونا3 �لنظا� �إليكولوجى �لتى تقلل �ملنفعة �لثقافية ( مثل �لتر�يحية ��جلمالية 

. uيو ، �قد تغير بعض �لد�0 فئتها فى خال0 �خلمسني عاماهذs �لفئا3 نسبت �ليها �لد�0 عند بد�ية �لسينا ��لر�حية ... �لخ ) �لتى يوفرها �لنظا� �إليكولوجى ، بينما �لتعزيز هو -يا,تها.  *  

a هذs �لفئا3 نسبت �ليها �لد�0 عند بد�ية �لسينايو ، �قد تغير بعض �لد�0 فئتها فى خال0 فتر� �خلمسني عاما ..

�حلديقة �لتقنية    �لعزC �لعاملي �ملتناغم           �لنظا� بفعل �لقو�              �لفسيفا5 �لتو�}مية     



�٧٩لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

� يتوقع �� تنخفض ��فر� �مليا� � جو�تها من �ملناطق �جلافة 
� نصف �جلافة (�&جة تأكد عالية).

� يتوقع 0يا�� مخاطر �لفيضانا- � �جلفا, (�&جة تأكد 
عالية)

� يتوقع �&تفا> مستو: سطح �لبحر ٨-٨٨ سنتيمتر�1.
� من �ملتوقع �� ينخفض �العتما� على �لطاقة من �مليا� � 

�لبيوماB فى بعض �ملناطق (�&جة تأكد عالية)
� � فى بعض �ملناطق يتوقع 0يا�� حد�F �ألمر�D �حملمولة 

 Dمثل �ملال&يا � حمى �لدجن � �ألمر� Dبحامال- �ألمر�
�حملمولة باملاN مثل �لكولير� (�&جة تأكد متوسطة Lلى 

 Dعالية)، � كذلك �لوفيا- من �طأ� �حلر�&� � تهديد �النخفا
فى �لغذ�N فى �ملناطق �ألخر: � �إلصابا- �لشديد� �جلسدية 

من �ملناX � �ملو- (�&جة تأكد عالية). 
� � من �ملتوقع �نخفاD فى �إلنتاجية �لز&�عية فى �ملناطق 

 N,0يا�� فى �لد :� Nالستو�ئية � حتت-�الستو�ئية من جر��
(�&جة تأكد منخفضة Lلى متوسطة)، � هنا` _ثا& ضا&� 

متوقعة على مصايد �ألسما`.
� � �لتغير�- �ملتوقعة فى �ملناX خالc �لقر� �لو�حد 

��لعشرين من �ملرجح �� ال يكو� لها سابقة فى �لـ ١٠٠٠٠ 
سنة �ملاضية، مجتمعة مع تغير �ستخد�g �أل&�ضى � �نتشا& 

�ألنو�> �ألجنبية �لغريبة، من �ملرجح �� حتد من قد&� �ألنو�> 
على �لهجر� � على �� تستمر فى �ملو�ئل �iز��.

� قرj نهاية �لقر�، قد يكو� تغير �ملناX � _ثا&� هى �لقو� 
�لد�فعة �لرئيسية فى فقد �لتنو> �ألحيائى � تغير خدما- 

�لنظم �لبيئية كوكبيا1 (R١٣). سو, ينمو �لضر& على �لتنو> 
�ألحيائى بزيا�� معدال- تغير �ملناX � �لكميا- �ملطلقة من 

�لتغير. � بالنسبة خلدما- �لنظم �لبيئية، ميكن �� تستفيد 
بعض �خلدما- فى بعض �ملناطق من �ال&تفا> فى �حلر�&� �� 

�ألمطا& فى سينا&يوها- �ملناX، � لكن ميز�� �أل�لة يوحى �نه 
سيكو� هنا` �ثر ضا& صافى على خدما- �لنظم �لبيئية  

عامليا�vL 1 ��0 متوسط �حلر�&� �لكوكبى �كثر من ٢° C عن ما قبل 
�لصناعة �� كا� �لعدc �كثر من ٠٫٢°C فى �لعقد (�&جة تأكد 

متوسطة). � كا� هنا` عدg تأكد فى كمية �لد,N �لذ: سو, 
ينتج من تركيز ثابت للغا�0- �لدفيئة، � لكن بناN على تكهنا- 

IPCC هذ� سو, يحتاL yلى ثانى �كسيد �لكربو� فى ثبا- عل 
مستو: �قل من ٤٥٠ جز| باملليو� من ثانى �كسيد �لكربو� 

(�&جة تأكد متوسطة).
هذ� �حلكم مبنى على �أل�لة بأ� �لزيا�� مبقد�& ٢°C فو� 
�ملستويا- ما قبل �لصناعية فى متوسط �&جة �حلر�&� 

 Xلكوكبية سو, ميثل �نتقاال1 بني �لتأثير�- �لضا&� لتغير �ملنا�
�حملسوسة فى بعض �ملناطق فقط من �لعالم، Lلى �غلب 
 C°قل من �لزيا�� بـ ٢� ،cمناطق �لعالم. فعلى سبيل �ملثا
، يتوقع �� بتأثر �إلنتاجية �لز&�عية فى �ملناطق �الستو�ئية 
� حتت-�الستو�ئية ، فى حني تتأثر Lيجابيا1 معظم �ملناطق 

�ملعتدلة � �لتى على خطو� عرD مرتفعة، � لكن 0يا�� فى 
�لد,N �كثر من vلك يتوقع �� يكو� لها تأثير�- سلبية على 

�إلنتاجية �لز&�عية فى كثير من �ملناطق �ملعتدلة. � سو, 
يكو� لـ ٢°C من �لزيا�� _ثا& �قتصا�ية Lيجابية � سلبية، � لكن 

معظم �لسكا� سيتأثر�� سلبيا1-�: سيكو� �ساسا1 هنا` 
_ثا& �قتصا�ية سلبية. � سو, يشكل vلك خطر�1 على كثير من 

�لنظم �لبيئية �لفريد� � �ملهد�� � سيؤ�: Lلى �نقر�D �نو�> 

عديد�. � سو, يؤ�: Lلى 0يا�� جسيمة فى �ألحد�F �ملناخية 
�ملتطرفة � يؤثر بسلبية على مو�&� �مليا� فى �لد�c �لتى فعليا1 

تفتقدها  �� متأثر� بند&تها � سو, يؤثر vلك على �لصحة � 
�ملمتلكا-.

تغيير�� في �لنظا� �اليكولوجي 
يتوقع �� يستمر �لتحوc �لسريع في �لنظم �اليكولوجية حتت 
جميع سينا&يوها- تقييم �أللفية في خالc �لنصف �أل�c من 

�لقر� �حلا�� ��لعشرين. فمن �ملقد& �� يتحوc تقريبا ١٠- ٢٠ ٪  
( �&جة تأكد منخفضة Lلي متوسطة) من �أل&�ضي �لعشبية 
��&�ضي �لغابا- �حلالية Lلي Lستخدما- �خر� منذ �آل� �حتى 

٢٠٥٠, �سيكو� vلك �ساسا1 بسبب �لتوسع �لز&�عي �ثانيا 
بسبب �لتوسع في �ملد� ��لبنية �لتحتية ( ES.S٩). ��يتوقع �� 

تفقد �لييوما- �ملو�ئل �لبيئية ��ألنو�> �حمللية بأقصى معدc في 
خالc �خلمسني سنة �لقا�مة �هي �لغابا- �لد�فئة ��تلطة, 

�لسافانا, �لدغال- �لقصير�, �لغابا- �الستو�ئية,�&�ضي 
�ألشجا& �خلشبية �الستو�ئية(ES.S١٠ )�تعتمد معدال- 

حتوc �لنظم �اليكولوجية علي سينا&يوها- مستقبل 
�لتنمية �بصفة خاصة �لتغير�- في �لتعد�� ��لثر�� ��لتجا&� 

��لتكنولوجيا.
من �ملتوقع �� يزيد فقد �ملو�ئل �لبيئية من تسا&> LنخفاD تنو> 

 )٢٠٥٠ cألنو�> �حمللية في جميع �أل&بعة سينا&يوها- بحلو�
�&جة تأكد عالية) (S.SDM). �سيؤ�� فقد �ملو�ئل �لبيئية Lلي 
�القتال> (�حملو) �لفو&� للعشائر �حمللية ��لي فقد �خلدما- �لتي 

كانت توفرها هذ� �لعشائر. 
 كما سيؤ�� فقد �ملو�ئل �لبيئية في سينا&يوها- تقييم 

�أللفية Lلي �نقر�D �عد�� من �ألنو�> علي مستو� �لكوكب 
�قتر�با من �لتو��0 مع �ملو�ئل �لبيئية �ملتبقية (�&جة تأكد عالية) 

(Es.S.SDM,S١٠) �عد� �لتو��0 لألنو�> �لنباتية مقد& �� 
ينخفض بحو�لي تقريبا ١٠- ١٥ ٪ كنتيجة لفقد �ملو�ئل �لبيئية 

     (MA) ما بني �١٩٧٠ ٢٠٥٠ في سينا&يوها- تقييم �أللفية
(�&جة تأكد منخفضة). �iموعا- �لتقسيمة �أل&ضية �الخر� 

 Dعلي �أل&جح ستتأثر ملد� مشابه. �ال ميكن تقدير نسق �النقر�
مع �لزمن بأية �&جة من �لدقة , بسبب �� بعض �ألنو�> ستفقد 

مباشر� مبجر� حتو& موئلها �لبيئي �لكن �نو�> �خر� قد تبقي 
لعقو� �� قر��. ��لفجو� �لزمنية بني نقص �ملو�ئل �لبيئية 
��النقر�D تعطي �ألنسا� �لفرصة لكي يحشد عمليا- 

�لترميم �لتي ميكن �� تنقذ هذ� �ألنو�> � Lال قد تستمر في 
مسا&ها نحو �النقر�D. �من �ملتوقع �يضا �� يحدF �نخفاضا 

جوهريا في تنو> �نو�> سمك �ملاN �لعذj مما يعز� Lلي �لتأثير�- 
�ملشتركة لتغير �ملناX, سحب �مليا�, حتسني �لتغذية, �لتحمض, 
�0يا�� �القتحاما- باألنو�> غير �ملتوطنة (�&جة تأكد منخفضة). 

 cتتركز �ألنها& �لتي يتوقع �� تفقد �نو�> �لسمك في �لد��
�الستو�ئية �حتت �الستو�ئية �لفقير�.

تغير�� في خدما� �لنظا� �اليكولوجي
 ! �فاهية �إلنسا� 

يتضح في ثالثة سينا&يوها- من �أل&بعة سينا&يوها- في 
تقييم �أللفية حتسينا- صافية في علي �ألقل ثالثة مجموعا- 
من �خلدما- �هي �إلعد�� �خدما- �لتنظيم ��خلدما- �لثقافية 

 gهذ� �لثالثة مجموعا- من خدما- �لنظا� .(S.SDM)
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 �لنسبة �ملئوية
 لتغير خدما! �لنظا� �لبيئي
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 	خلدما� 
حتسن 

ال تغيير 
 تدهو

�ملصد :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 حتسن

 مو%	ييك 	لتأقلم نظا� مستمد من 	لقو� تنسيق عاملي
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 تدهو*

�اليكولوجي ستكو� في حالة �سو� في سنة ٢٠٥٠ فما هي 
عليه �ليو$ في سينا*يو )�حد فقط ـ نظا$ من �لقو�. (�نظر 

شكل ٥-٣) 5ال �نه )حتى في �لسينا*يوها3 �لتي حتسن فيها 
مجموعة �) �كثر من خدما3 �لنظا$ �اليكولوجي فا� فقد 

�لتنوC �ألحيائي سيستمر مبعدال3 عالية.
)�لتغير�3 �لتالية في خدما3 �لنظا$ �اليكولوجي )*فاهية 

�إلنسا� كانت مشتركة في �أل*بعة سينا*يوها3 تقييم 
�أللفية (MA) )بالتالي فهو �حملتمل حتت مجاL )�سع من بد�ئل 

 : (S.SDM)ملستقبل �ملعقولة�
يزY�Y جوهريا �الستخد�$ �لبشرW خلدما3 �لنظا$ �اليكولوجي 
حتت كل سينا*يوها3 تقييم �أللفية في خالL �خلمسني سنة 
�لقاYمة )في عديد من �حلاال3 سيكو� `لك مصحوبا بتدهو* 
في جوY� �ملنفعة, )�حيانا في �حلاال3 حيث تستخد$ �ملنفعة 

بشكل غير مستد�$ سيكو� )�*�Y نقص كمية �ملنفعة. (�نظر 
ملحق �) . )تركيبة �لتعد�Y �ملتز�يد )نصيب �لفرY �ملتز�يد من 
�الستهالi ترفع �لطلب علي خدما3 �لنظا$ �اليكولوجي 

متضمنة �ملاk �لغذ�k. فمثال من �ملتنبأ به �� يزY�Y �لطلب 
علي �حملاصيل �لغذ�ئية ( مقاسة بالطن) بحو�لي ٧٠ – ٨٥ ٪ 

 Wعلي مستو kسحب �ملا Y�Yسيز( (S٩٫٤٫١) سنة ٢٠٥٠ Lبحلو
�لكوكب بحو�لي ٢٠ – ٨٥ ٪ عبر سينا*يوها3 تقييم �اللفية 

( M١ ) ( شكل ٩- ٣٥ ,S٩ ) . )سيزY�Y سحب �ملاk جوهريا 
في �لد)L �لنامية بينما سينخفض في L(Y منظمة �لتعا)� 

�القتصاWY )�لتنمية (OECD) ( Y*جة تأكد متوسطة)( 
S.DM) . )في بعض �حلاال3 سيتم مقابلة �لطلب �ملتنامي 

باستخد�ما3 غير مستد�مة للخدما3 , مثل �لنزx �ملستمر 
لألسماi �لبحرية . فيغطي �لطلب بشكل ما بزياY� كفأ� 

�ستخد�$ �ملو�*Y. ستتغير بشكل Y*�مي جوY� )كمية خدما3 
�لنظا$ �اليكولوجي في خالL �خلمسني سنة �لقاYمة حيث 

تز�Y 5نتاجية بعض �خلدما3 ملو�جهة �لطلب, حيث يستخدمو� 
�لبشر جز�k �كبر من بعض �خلدما3 , )بعض �خلدما3 تتقلص �) 
تتدهو*. )بعض خدما3 �لنظا$ �اليكولوجي �لتي من �ملتوقع �� 
 iتتضمن صيد �ألسما( zتتعر| ملزيد من �لتلف مع تغير �ملنا

)5نتا� �لغذ�k في �أل*�ضي �جلافة )جوY� �ملاk �لعذ{ )كذ� 
�خلدما3 �لثقافية .

سيبقي �ألمن �لغذ�ئي بعيد �ملناL للعديد من �لنا�. سيكو� 
 ) ٢٠٥٠ Lحتى بحلو Lتغذية �ألطفا kمن �لصعب 5جتثا3 سو
Y*جة تأكد منخفضة 5لي متوسطة) )من �ملتوقع �� تزيد في 
 , (MA) بعض �ملناطق في بعض سينا*يوها3 تقييم �أللفية

هذ� *غما عن �ياY� متوين �لغذ�k في جميع �أل*بعة سينا*يوها3 
(Y*جة تأكد متوسطة �لي عالية) )تنوC �كثر في �لطعا$ 

شكل  .٥٫٣. عد
 خدما� نظم 	لبيئة 	لتي سو6 تتدهو* 	5 تتحسن عا� ٢٠٥٠ في سنا*يوها� 	اللفية 	ال*بعة
هذ� �لشكل  يبني �لتغير �لصافي في عد0 �خلدما! �لبيئية �لتي سستحسن �� تتدهو حسب سينايوها! �اللفية �البعة  في كل فئة من فئا! �خلدما! للد�/ �لصناعية � �لنامية مبينة 
كنسبة مئوية من �جمالي عد0 �خلدما! �ملقيمة في هذK �لفئة. � هكذ� فأ� ١٠٠٪ �نحد� يعني �� كل خدما! �لفئة ستتدهو بحلو/ ٢٠٥٠  مقانة بعا� ٢٠٠٠ بينما ٥٠٪ حتسن تعني �� 
ثالثة من كل ستة خدما! ستتحسن � �لباقي لن يغير �� �� �بعة من ستة ستتحسن �  ��حد� ستتدهو. �جمالي عد0 �خلدما! �ملقية لكل فئة كا� ستة لالمد�0 � تسعة للتنظيم � 

خمسة للثقافية .
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 �
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3
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ضي 
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ضي 
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لغذ


لي تأثير غير مقصو� بزيا�� مخاطر 
نهيا�
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عد� �الطفا� ناقصي �لتغذية �ملتوقع في ٢٠٥٠  تبعا لسينا*يوها) تقييم �اللفيةشكل ٥٫٤. 
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 نظا� مستمد تنسيق عاملي
 من �لقو� 

 مو�4ييك �لتأقلم

 ?طفا= تعاني سو; �لتغذية (باملليو�)ـ
 

 حديقة �لتكنولوجيا

Cملستو� 
 �حلالي
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تقييم �اللفية �حتت مستقبل معقو ��حد فا� �لصحة 
��لظر�) �الجتماعية في �لشما ��جلنو� ستكو� متفا�تة 
(S١١). فالسينا2يو �لو�عد �كثر من غير, في مسألة �لصحة 

�خفض عد@ �الطفا ناقصي �لتغذية سيخفض عب7 
 (AIDS) نقص �ملناعة �ملكتسبة Fلوبائية كمر� Fالمر��

��ملال2يا ��لسل , �سيتحسن مستوN �لتطعيم �توLيعه مما قد 
يسمح بتدبير نسبي Wفضل لوبا7 �النفلونز� �لقا@R �حتديد تأثير 

�المر�F �الخرN �جلديد\ مثل SARS باجر�Z�7 صحية عامة 
جيد\ �لتنسيق. 

يحد@ سينا2يو نظاR من �لقو\ معقولية �� تكو� �لظر�) 
�لصحية ��الجتماعية للشما ��جلنو� متباينة حيث يز@�@ 

 عدR �النصا) �ينخفض �لتبا@ �لتجاN2 ��لعلمي بني �لد�
�لصناعية ��لنامية. �في هذ, �حلالة , قد تز@�@ �لصحة سو�7 

في �لد� �لنامية مسببة Lيا@\ حا@\ للفقر, �نقص �لصحة , 
�تدهو2 للنظاR �اليكولوجي . فزيا@\ �عد�@ �لسكا� في �جلنو� 
مع ثباZ �� تدهو2 �لتغذية قد تدفع �لي مزيد من �التصا بني 

�النسا� ��لنظم �اليكولوجية غير �لز�2عية, بصفة خاصة 
للحصو علي حلوR �لدغل �بضائع �لغابة �الخرN. �هذ� قد 

يؤ@N �لي �نتشا2 حمي �لنزيف ��المر�F �ملعدية �ملنقولة عن 
�حليو�ناZ. فمن �ملمكن �لكن بد2جة �حتما منخفضة �� 

ينتقل مرF مزمن من نوg حيو�ني غير مستأنس �لي �النسا� 
, في �لبد�ية ببط7 ثم بعد iلك بسرعة Wكبر ليستعمر عشائر 

بني �النسا�.
كل سينا2يو يتيح لنا توليفاZ مختلفة من �ملكاسب ��خلسائر 

��حلساسياZ (�لقابلياZ للضر2) ملكوناZ �لرفاهية �النسانية 
في مناطق �مجتمعاZ مختلفة �l . (S.SDM) �الجر�Z�7 �لتي 

تركز علي حتسني حيا\ �لفقر�7 بتقليل حو�جز تدفق �لبضائع 
��خلدماn�o2� Z �المو� �لد�لية تؤ@N �لي �فضل حتسني في 

�لصحة ��لعالقاZ �الجتماعية الكثر �لناn معانا\ �عدR متيز 
في �لوقت �حلالي. �لكن حساسية �النسا� للمفاجآZ �لبيئية 

عالية. �علي مستوN �لكوكب فا� �ملد�خل �ملتكاملة �لتي تركز 
علي �لتكنولوجي �حقوs �مللكية خدماZ �لنظاR �اليكولوجي 
ن بصفة عامة 2فاهية �النسا� من حيث �لصحة ��ألمن  uحتس

��لعالقاZ �الجتماعية ��الحتياجاZ �ملا@ية. ���i ما �ستخدمت 
 gلعالم فقد يتم ضيا� Nعلي �ملستو Zلتكنولوجيا� Z�i

�لثقافة �حمللية �� تقلل قيمتها . فاملستوياZ �لعالية من �لتجا2\ 
تؤ@N �لي �نتشا2 �سرg لالمر�F �لناشئة , �بشكل ما تخفض 

من �ملكاسب �حملققة في �لصحة في جميع �ملناطق . �� �ملد�خل 
�لتي تركز علي �لو�قع �حمللي ��ملبنية علي �لتعليم تؤ@N �لي �كبر 

�لتحسيناZ في �لعالقاZ �النسانية.
 � سينا2يو “نظاR من �لقو\” �لذN يركز علي سياساZ 2@ �لفعل 
في عالم غاs2 في �القليمية يؤ@N �لي Wقل �zرجاW Zفضلية في 

 Z2فاهية �النسا� �لتى تز@�@ �نحر�فا. (�نظر شكل٥-٥). فا}تمعا
�لغنية عا@\ ما تشبع �غلب �حتياجاتها �ملا@ية �لكنها تعاني 

من عدR �2تيا� نفسي. فالقلق ��الكتئا� ��لبد�نة �ملفرطة 

صافي 
لتغير في مكونا� 
لرفاهية 
لبشرية  بني عامي ٢٠٠٠ - ٢٠٥٠ حتت سينا"يوها� تقييم 
اللفية شكل ٥٫٥.  
(بيانا� من جد0/ ٥٫٣) 

 �يبني �لشكل عد" �ملكونا� للرفاهية �لبشرية�لتي ستتحسن منقوصا من عد" �ملكونا
�ملتدهو� لكل سينايو بني  ٢٠٠٠ �  ٢٠٥٠ للد�3 �لنامية � �لصناعية.  موقف هذ� �لتقييم 

 ��لنوعي شمل خمس مكونا� للرفاهية �لبشرية: �لرفاهية �ملا"ية، �لصحة ، �ملن ، �لعالقا
�الجتماعية ، � حرية �الختيا � �لتصر<.
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�ملصد :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

صافي �لتغير في مكونا� �لرفاهية �لبشرية 

ا" 
�F"ي

ا� 
قص

ن

 تنسيق عاملي

 نظا� مستمد
 من �لقو� 

 مو�Fييك �لتأقلم

 "�3 صناعية
 
 "�3 نامية

 حديقة �لتكنولوجيا
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سينا�يوها� �اللفية. (S.SDM)  جد-� ٥٫٤.  تكلفة - فو�ئد ����� �لنظا' �لبيئي باملبا��� مقا�نة باال���� �ملعتمد� على �� �لفعل  كما ظهر� خال� 
����� معتمد� علي �� �لفعل لنظم �لبيئة ����� مبا��� لنظم �لبيئة   بي  م ل � ي م م � بي م � مب �

جتنب �لدفع خلدما! �لر�قبة � �ملتابعة �النتفا0 من من نسبة �.اطر��القل خلسائر غير متوقعة نتيجة  فو�ئد 
 ecosystem services, achieved through investment in  
 ,more efficient use of resources (water, energy, fertilizer  
 etc.); more innovation of green technology; capacity to  
 ;absorb unexpected fluctuations in ecosystem services  
 adaptable management systems; and ecosystems  
 that are resilient and self-maintaining  
do well under smoothly or incrementally changing conditions  do well under changing or novel conditions  
build manufactured, social, and human capital  build natural, social, and human capital    
expensive unexpected events  technological solutions can create new problems  تكاليف
(persistent ignorance (repeating the same mistakes  costs of unsuccessful experiments  

 lost option values  costs of monitoring  
 inertia of less flexible and adaptable management of  some short-term benefits are traded for long-term benefits  
infrastructure and ecosystems  

�كذ� مر� �لسكر ستكو� ��� �ثر كبير علي هذ	 ��تمعا� 
�ملميز( في هذ� �لسينا'يو بينما �المر�� تخلق عبئا كبير� علي 

��تمعا� غير �ملميز(.
حتظي �ال�6'( سابقة �لتفاعل ��ملتوقعة للنظم �اليكولوجية 

بأفضلية عامة في سينا'يوها� تقييم �اللفية , �لكنها نافعة 
� �لظر�@ �جلديد(.   (�نظر A )ملتغير� @�بصفة خاصة حتت �لظر

��ملفاجآ� �اليكولوجية ال ميكن جتنبها بسبب  (٥-٤ P�جد
 Qبسبب �حملد��6 في �لفهم �حلالي للخو��تعقد �لتد�خال� 

�لديناميكية للنظم �اليكولوجية. من �لظو�هر �ملفهومة جيد� 
�كانت من �ملفاجآ� في �لقر� �ملاضي قد'( �آلفا� علي  W حاليا

� Aحيائي , Aيضا �سها] طرA Y'�ضي A ]مة ملبيد حيو�تطوير مقا
معينة في �لتصحر , �Yيا6( �لسمية بيولوجيا, �Yيا6( حساسية 

�لنظا] �لبيئي للتغذ�ية �لز�ئد( ��النو�a غير �لرغو` فيها 

نتيجة ال�Yلة �ملفترسا� . �في حني Aننا ال نعلم �ية مفاجآ� 
تنتظرنا في �خلمسني سنة �ملقبلة , �ال �ننا علي يقني �� 

بعضها سيأتي. 
�بصفة عامة فا� �إلجر���f �ليقظة إل�6'( �لنظم باستد�مة 
�لبناf مر�نة في �لنظم ستكو� ��� Aفضلية, بصفة خاصة 
� تكو� Aحد�g �ملفاجأ( A متغير( بسرعة @�عندما تكو� �لظر

� حينما يكو� عد] �ليقني عاليا. �هذ� �ملدخل نافع A كثر �حتماالA
جد�W بسبب �� جتديد �لنظم �اليكولوجية �� خدما� �لنظا] 
�اليكولوجي بعد تدهو'ها �� �نهيا'ها �كثر تكلفة �مضيعة 
للوقت من جتنب �لتدهو' , ��m كا� �لك ممكنا . �مع �لك فإ� 

هناn تكلفة �خدما� لكل من �ملدخل سابق �لتفاعل �مدخل 
.٥-٤ P�'6 �لفعل كما يوضح جد
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 ٦. ما!� ميكن �� نتعلمه عن عو�قب تغير �لنظا� �اليكولوجي 
علي -فاهية �النسا� علي �ملستو' �لكوكبي؟

تضمن تقييم �أللفية (MA) مكو� تقييم حتت كوكبي لتقييم 
�لفر*' في &همية خدما# �لنظا� �اليكولوجي في �فاهية 

�النسا� حو2 �لعالم (SE.SDM) . *لقد &*�0# مجموعة �لعمل 
٣٣ تقييما حو2 �لعالم .(�نظر شكل ٦-١) , لقد صممت هذ6 
العتبا� �همية خدما# �لنظا� �اليكولوجي في �فاهية النسا� 

علي �ملستويا# �حمللي *�لقومي *�القليمي. *كانت �ملناطق �لتي 
مت تغطيتها في هذ6 �لتقييما# تتر*�K من قرJ صغيرH في 

�لهند �لي مد� مثل ستوكهولم  *سا*با*لو �لي 0*2 كاملة 
مثل �لبرتغا2 ثم �لي منطقة كبيرH مثل جنوبي �فريقيا 

(�فريقيا �جلنوبية) . في حاال# قليلة صمم �لتقييم حتت كوكبي 
ليغطي مستويا# شبكية . فعلي سبيل �ملثا2 تضمنت 

تقييما# ��0سة �فريقيا �جلنوبية كل منطقة �فريقيا غرW خط 
�الستو�\ من حوضي �نها� جا�يب *�لز�مييزJ في هذ6 �ملنطقة 
*�aتمعا# �حمللية في هذين �حلوضني. هذ� �لتصميم �لشبكي 

*ضع كجز\ من �لتصميم �لشامل لتقييم �اللفية لتحليل 
�همية �ملستوJ علي خدما# �لنظا� �اليكولوجي *�فاهية 
�النسا� *لد��سة تد�خال# �ملستويا#. *لقد �جريت �غلب 

 Jعلي مستو �لتقييما# بتركيز علي �حتياجا# �ملستخد�
(بعد) مكاني *حيد ـ مجتمع معني &* مستجمع ميا6 &* &قليم .

لقد كا� مستوJ �لذJ �جرJ عليه �لتقييم مؤثر� بشكل 
 .(SG.SDM) علي مشكلة �لتعريفا# *نتائج �لتقييم Jجوهر
فلقد �ختلفت نتائج �لتقييم علي مستويا# مختلفة بسبب 

�السئلة �لنوعية �لتي طرحت &* �ملعلوما# �لتي مت حتليلها . 
فلقد تأثر# �aتمعا# �حمللية بالعو�مل �لكوكبية *�القليمية 

*�حمللية . حيث تضمنت �لعو�مل �لكوكبية �سعا� �لسلع ( 
 oالنتا� pيؤثر علي �منا Jلكوكبي �لذ� Jلتماثل �لتجا�� �عد

 Jمستو rلكوكب ( مثل ��تفا� sحمللي , مثال ) *تغير منا�
سطح �لبحر ) . &ما �لعو�مل �إلقليمية تضمنت نظم توفير 
 sملنا� , (من منقو2 باالنابيب في �ملناطق �لريفيةv \ما ) مليا6�

�القليمي (�لتصحر) *�لعمليا# �جليومو�فولوجية (تعرية *تدهو� 
�لتربة) . �ما �لعو�مل �حمللية تتضمن �لوصو2 للسو' (�ملسافة 
للسو') , شيوr �المر�w (�ملال�يا علي سبيل �ملثا2) �* تباينا# 

�ملناs �حمللي (�لعو�صف �لرعدية �ملتناثرH). �جتهت �لتقييما# 
 Jلتي &جريت علي مستويا# مختلفة �لي �لتركيز علي �لقو�

 Hمولد ,Jلصلة �لقريبة عند كل مستو� #�z #لد�فعة *�لتأثير��
نتائج مختلفة *لكنها مكملة . *لقد *فر zلك بعضا من فو�ئد 

�لتقييم متعد�0ملستويا# حيث �� كل مكو� تقييم �عطي 
بعد�| مختلفا للقضية �ملد�*سة.

�ال �� هنا{ تطابقا عاما في �لنتائج �ملتحصل عليها من 
�لتقييما# �لكوكبية *حتت �لكوكبية في حالة خدما# مثل 

�ملا\ *�لتنوr �الحيائي, *هنا{ &مثلة &*ضحت فيها �لتقييما# 
�حمللية �� �حلالة كانت �ما &حسن &* &سو& من �ملتوقع من �لتقييم 

�لكوكبي (SG.SDM) . فمثال حالة �ملو��0 �ملائية كانت &شد 
سو\�| ـ بشكل جوهرJ ـ من �ملتوقع �ماكن مثل سا*پ�*لو *في 
حوw بحيرH الجونا في �لفلبني . كا� هنا{ حاال# عد� تو�فق 

&كثر في �لتنوr �الحيائي منه �المد�0 �ملائي بسبب �لتباين 
�الكبر في مفاهيم *معايير �لتنوr �الحيائي في �لتقييما# حتت 

�لكوكبية. 
تعمل �لقوJ �لد�فعة للتغير بطر' محدH0 جد�| في �القاليم 
��تلفة (ES.SG٧) . لذلك فالقوJ �لد�فعة �ملتشابهة يجب 

�� تظهر في تقييما# متباينة , فتد�خالتهم ـ *بالتالي 
�لعمليا# �لتي تؤJ0 �لي تغير �لنظا� �اليكولوجي ـ تختلف 

جوهريا من تقييم آلخر. فمثال مع �� �الما�*� *�فريقيا �لوسطي 
*جنوW شر' vسيا في تقييم حو�� �لغابا# �الستو�ئية ثم 
تقييم نفس �aموعة من �لقوJ �لد�فعة لتغير �ستخد�� 

�ال��ضي (���لة �لغابا# , بنا\ �لطر' , عمل �ملر�عي ) , فلقد &#0 
تد�خال# هذ6 �لقوJ �لد�فعة �لي تغير مختلف . فإ��لة �لغابا# 
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غابا" �السكا 

سو�حل كولومبيا 
�لبريطانية 

كند� 

�لبحير�" �لشمالية 
�يسكونسني 

بايو شيريبو 
كوستا يكا 

منطقة 1�عة �لنب 
كولومبيا 

�لبحر �لكايبي 

�ملد3 �لشمالي 
ترينيد�5 

منطقة فيالنكوتا 
بير� 

سا� با�لو 
�لبر�1يل 

بامبا8 
�ألجنتني 

سا� بد� �5تاكاما 
شيلي 

�لنر�يج 
ستوكهولم 

� كريستيانستا5 
�لسويد 

�لبرتغا<  جبا< Aسيا �لوسطى 

�لتاB سايا� 
�لبئية 

�لصني �لغربية 

�لهيمااليا �لشرقية 
حوE بحير� الجونا 

�لفلبني 

بابو� 
غينيا �جلديد� 

فيجي 
�ستر�ليا �لغربية 
سهو< �لفيضا� 

 �فو� � بحر تيمو�

تقييما" معتمد� 

�ند�نيسيا 

ميكوجن 
فيتنا� 

�لهند 
حضر 

�لهند محلي 

محمية Aسير 
�ململكة �لسعو5ية 

��حة تافياللت 
 Lملغر�

 Mشبه جزير� سينا
مصر 

تقييما" مشتركة 

جنوL �فريقيا 

�لتجا� ، �لفقر � �لبيئة: مو�قع في شيلي �لصني � �لهند � مدغشقر � �ملكسيكو جنوL �فريقيا � فيتنا� 

شكل ١٫٦. 	لتقييما� 	لعاملية 	لفرعية لتقييم 	اللفية 

 �R لتقييما" لم يتم تطويرها لتعطي عينا" علمية عن خصائص �لنظم �لبيئية� Wقا� تقييم �أللفية باعتما5 ثمانية عشر تقييم فرعي كمكونا" لتقييم �اللفية. هذ
 Wلتنفيذ هذ فاهية �السا�. عوضا عن ^لك كا� �ختيا مو�قع هذW �لتقييما" محد�5 بخليط من �الهتما� في تنفيذ �لتقييم � �الهتما� باستخد�� �لنتائج � تو�فر مصا5

�لتقييما". هذW �لتقييما" �^� كا� �لهدd �الساسي منها مساعد� صانعي �لقر� �حملليني لألماكن �لتي نفذ" فيها � لكنها كانت �يضا مفيد� لتبليغ �لقييم �لعاملي 
لأللفية مبعلوما" � مناظير من �جهة �لنظر �حمللية � �لعكس بالعكس. قا� تقييم �اللفية �يضا باستخد�� معلوما" من 15 تقييم محلي مرتبطة بالتقييم � كانت 

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

�لناجتة عن �	�عة �لقطع ��حلر� ��سع �النتشا	 بصو	� �كبر في 
�ملناطق �ملرتفعة �تال* �جلبا* في جنو) شر� &سيا �كثر من �" 

منطقة �خر". �كا9 بنا8 �لطر� بو�سطة �حلكومة يتبعه 4قامة  
ملستوطنني �� مهاجرين جدC, ��لذين بد�	هم يقومو9 بالز	> 

��لقطع ��حلر� فى �لغاباI, �كاH 9لك �كثر �نتشا	� في مناطق 
 Lضي �ملنخفضة في �مريكا �التينية , �بخاصة في حو�	ال�
�الما��9 . بينما 4قامة �ملر�عي �مز�	> للماشية كسبب ال��لة 
�لغاباI كا9 غالبا مقصو	� علي مناطق �ال	�ضي �ملنخفضة 

�لرطبة في �مريكا �جلنوبية. �يعد �لتوسع �لتلقائي لصغا	 
�ملالW في �لز	�عة �جمع حطب �لوقوC لالستخد�ماI �ملنزلية 

من �السبا) �ملهمة ال��لة �لغاباI في �فريقيا.
 Iخلدما�� Iيع �لنفقا�حدIC �لتقييماI عدY عد�لة في تو
�لناجمة عن تغير �ملنا` , ��لذ" غالبا ما ي_̂	حل (ينقل) �لي 

 *�C لتحضر فى� �Cيا��ماكن �خر" �� �لي �جيا* �ملستقبل. فمثال 
كالبرتغا* تولد ضغطا علي �لنظم �اليكولوجية �خدماتها في 
�ملناطق �لريفية . كما يولد �يضا تز�يد �لتجا	� �لد�لية ضغوطا 

حو* �لعالم, يتوضح بحاالI صناعاI �لتعدين في شيلي �في 
پ�پ�� غينيا �جلديد�. ففي بعض �ال�ضا> تأجلت تكاليف حتويل 

�لنظاY �اليكولوجي ببساطة �لي �جيا* �ملستقبل. ��ملثا* �لذ" 
شا> تقريرj في �جز�8 كثير� من �لعالم عبر �لتقييماI حتت 

 Iالستو�ئية , ��لذ" ميد باالحتياجا� Iلة �لغابا���لكوكبية هو 4
�حلالية �لكنه �C" �لي تخفيض �لقد	� علي توفير �خلدماI في 

�ملستقبل.
 Iاليكولوجي باستجابا� Yلنظا� 	لنحد� Iلقد مت تخفيف �جتاها

محلية مبتكر� . فالـ “ تهديد�I” �لتي لوحظت علي مستو" 
كوكبي متجمع قد تكو9 �" من �حلالني �ما مبالغ في تقديد	ها 

 .(SG.SDM)حتت كوكبي 	مقلل من شأنها من منظو ��
فالتقييماI علي �ملستو" �لكوكبي �لتجميعي غالبا ما 

يفشل في �الخذ في �العتبا	 �لقد	� �لتكيفية للممثلني حتت 
 Iلكوكبيني. حيث ميكن لهؤال8 �ملمثلني �9 ينشئو� مؤسسا�

جديد� للتعرv علي �لتخفيف �ال�ضا> �ملنحد	� من خال* 
�لتعا�9 عبر شبكاI مجتمعة. من ناحية �خر" مييل �ملمثلو9 
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حتت �لكوكبيني �لي �هما� �لقو� �لد�فعة �لتي خا�� نطا� 
تاثيرهم �لفو�� عندما يبتكر)' �ستجابة لها. لذلك من 

�ملهم جد� لصنا9 �لقر�� �' ينشئو� مؤسسا2 علي �ملستويا2 
�لكوكبية )�القليمية )�لقومية �لتي تقو� �لقد�> �لتكيفية 

للمثلني علي �ملستويا2 حتت �لقومي )�لقومي لتنمية 
�ستجابا2 سيا� نوعية ميكن توجهها �لي مجا� كامل من 
�لقو� �لد�فعة F�2 �لصلة. )تعد جلا' �D��> �لتنو9 �الحيائي 

فى �لهند مثال جيد� للمؤسسا2 �لقومية �لتي تعني �ملمثلني 
�حملليني علي �الستجابة لفقد �لتنو9 �الحيائي. )هذ� يعني 

 <Jلقد�> �لتكيفية )كفا� Kنه ال �ملركزية )ال غير �ملركزية تعز�
�الستجابا2 حتت �لقومية )�حمللية )�منا مؤسسا2 علي 

 .<Dمستويا2 متعد
�لتقييما2 متعدD> �ملستو� تقدQ تبصر�2 )نتائج بد)نها قد 
تضيع (SG.SDM) . �الختالفا2 �ملوجوD> بني �لتقييما2 حتت 

�لكوكبية في حتديد �ملشكلة , )�الهد�] , )مد� Dقة �ملعايير, 
فنظم �لتوضيح تزD�D علي مقاييس �لتقييم �ال�D( فمثال 
, تصبح قضية �النصا] (�لعد�) �الجتماعي �كثر )ضوحا 

(مرئية �كثر) بتحويل �لتقييم من معيا� )�سع �لي معيا� Dقيق). 
D)� �لتنو9 �الحيائي كآلية مجنبة للمخاطر في �bتمعا2 
�حمللية غالبا غير )�ضح حتي جتر� �لتقييما2 �حمللية ( كما 

Dلت �لد��سا2 �حمللية للمعيشة في �لهند )سيناJ )�فريقيا 
�جلنوبية).

�' �لفشل في �العتر�] با' �صحاg  �ملصلحة علي مستويا2 
مختلفة يد�كو' قيما مختلفة في خدما2 �لنظاQ �لبيئي 

�iتلفة قد يؤ�D �لي سياسا2 �) بر�مج 
غير قابلة ال' تعمل )غير منصفة علي 
جميع �ملستويا2(SGWG) . فخدما2 
�لنظاQ �لبيئي �لتي تعتبر F�2 �همية 

خاصة علي مستو� �لكوكب, مثل 
فصل �لكربو' �) تنظيم �لفاقد ليستا 

بالضر)�> مرئية حتي تقيم محليا. 
)باملثل �خلدماF 2�2 �الهمية �حمللية, مثل 

�خلدما2 �لثقافية للنظم �اليكولوجية 
 (mلسبا�) لعضو�� Dمد� تو�فر �لسما ,

للوقوD )�لتسميد , �) )جوD �ملنتجا2 غير 
�خلشبية للغابة كلها غالبا ال تر� هامة 

علي مستو� �لكوكب. فاالستجابا2 
�ملصممة لتحقيق oهد�] F�2 عالقة 

باهتماما2 كوكبية o) �قليمية ستكو' 
�قرg للفشل حتي تأخذ في حساباتها 
�لقيم �iتلفة )�الهتماما2 �لتي حتفز 

)حتث �bتمعا2 �حمللية.
هناr مايد� علي تضمني نظم 

�ملعرفة �ملتعدD> �فع صلة )مصد�قية 
)مشر)عية نتائج �لتقييما2 عند بعض 

�ملستخدمني(SG.SDM). فمثال في باچ) 
 r�شتر� �Do تشيريبي في كوستا �يكا

غير �لعلماJ �لي �ضافة مشر)عية 
 Dصلة باملوضو9 لنتائج �لتقييم لعد(

من �ملستخدمني �حملتملني علي �ملستو� 
�حمللي. )في �لعديد من �لتقييما2 حتت �لكوكبية مع Fلك كا' 

مستخدمو� �ملو�D �حملليني )�حد� من مجموعا2 عديد> من 
متخذ� �لقر��, لذ� حتتا� قضية �ملشر)عية �' تؤخذ بالتضافر 

مع �لسلطة. 
حتتا� �لتقييما2 �ملتكاملة للنظم �لبيئية )لرفاهية �النسا' �' 
تتأقلم لالحتياجا2 �خلاصة لصفاb� 2موعا2 �ملنفذ> للتقييم 

(ES,SG.SDM,SG١١) . فستكو' �لتقييما2 �الكثر نفعا 
ملتخذ� �لقر�� �F� �ستجابت حلاجا2 هؤالJ �الفر�D. كنتيجة 

فا' �لتقييا2 حتت �لكوكبية لتقييم �اللفية �ختلفت جوهريا 
في �لقضايا �لتي �ستهدفتها , )في نفس �لوقت )بتنو9 

�لتقييما2 �لد�خلة في تقييم �اللفية فا' �ملدخل �الساسي 
يجب �' يتكيف مع �لتقييماi� 2تلفة لضما' صلته 

مبجموعا2 �ملستخدمني �iتلفة. (�نظر �طا� ٦-١) . )لقد كيفت 
�لعديد من �لتقييما2 �ملقيمة في �bتمع �طا� تقييم �اللفية 
(MA) لكي تسمح بتفاعل مشترD( rيناميكي بني �ملتغير�2 

, )لكي تستحوF علي �منا~ مدققة )عمليا2 في نظاQ معقد 
)لكي تترr فرصة ��ية عاملية �)حانية �كثر . فعلي سبيل 

�ملثا� في بير) )كوستا�يكا كانت �طا��2 �لعمل �ملفاهيمية 
 ( MA) تقييم �اللفية J�Dمجت كل من مباD� ملستخدمة قد�
)�يضا �ملعتقد�2 �حمللية. )في �فريقيا �جلنوبية �ستخدمت oطر 

متباينة بالتو��K مع تعويض جو�نب �لنقص في �طا� تقييم 
�اللفية لتقييماb� 2تمع. )هذ� �لتحوير�2 )�لتكييفا2 الطا� 

.(MA)هم منجز�2 تقييم �اللفيةo حدo لعمل�
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(MA) (SG.SDM) أللفية	ملفاهيمي لتقييم 	حمللية لإلطا� 	لتكييفا� 	طا� ٦-١ 	

Source: Millennium Ecosystem Assessment, Vilcanota Sub-global Assessment

لقد مت تطبيق �طا عمل تقييم �اللفية 
(MA) في مجا/ ��سع من �لتقييما* 

علي مستويا* متعد8� . �بصفة خاصة 
من �جل �لتقييما* �حمللية. �كانت �حلاجة 

لتكييف Dطا �لعمل لتعكس بشكل �فضل 
�حتياجا* �Dهتماما* �Fتمعا* �حمللية . 

ففي حالة تقييم سيجرH بو�سطة �الجل 
�Fتمعا* �ملتوطنة في منطقة فلكانوتا 
ببير� . فيجب �� يعا8 خلق �طا �لعمل 

 Quechua من قاعد� بفهم �لكويتشو�
للعالقا* �اليكولوجية ��الجتماعية ( �نظر 

�لشكل). ففي �8خل Oية �لكويتشو� للكو� 
مفهو� مثل �لتبا8/ (Ayni), �عد� �لفصل 

بني �ملكا� ��لزما� , ��لطبيعة �لد�ية 
لكل �لعمليا*(Pachakuti) �هذU كلها 

 (Inca)مكونا* هامة في تعريف قبائل �إلنكا
 (Munay)للنظم �اليكولوجية. فاحلب

��لعمل(Llankay) ترفع �لبشر �لي 8جة 
�علي من �ملعرفة(Yachay) مبا يحيط بهم 
�هي لذلك مفاهيم ئيسية لربط مجتمعا* 

 Ayllu لكويتشو� بالعالم �لكبيعي. �ميثل�

�ملؤسسا* �ملسيطر� ��لتي تنظم �لتفاعال* 
(�لتدخال* ) بني �لكائنا* �حلية.

 �ال� �طا �لعمل �لناجت يتشابه مع �طا
�لعمل �ملفاهيمي لتقييم �اللفية(MA) �لكن 

�لصفا* �لتي �ختلفت فيها تعتبر هامة 
لشعب �لكويتشو� �لذH يجرH �لتقييم . 

�ينظم �طا عمل �لڤيلكانوتا �يضا مستويا* 
 Kaypacha Hananpacha,) �8متعد

Ukupacha,) .�ال �� هذU متثل كال من 
�ملستويا* �لفر�غية (�ملكانية) ��لعالقة 
�لد�ية بني �ملاضي ��حلاضر ��ملستقبل. 

��8خل في هذ� �ملفهو� عن �لفضاv ��لزمن 
 Hلتكيفية لشعب �لكويتشو�, �لذ� ��لقد

حبو� بالتغير ��صبحو� مرنني معه من خال/ 
عملية تعليمية تكيفية. (من �ملعترx به 
 *��� �ملعدال* �حلالية للتغير قد تثبت قد

�لتحدH ��لتكيف لهذF� Uتمعا*). ��لشكل 
�ملتقاطع الطا عمل ڤيلكانوتا 
ميثل “Chakana” �لشكل 

�الكثر �عتر�فا �تقديسا لشعب 
�لكويتشو�, �يرتب �لعالم من 

خال/ عملية �تخا} قر� جماعي 
� متعمد ��لذH يوضح �لتبا8/ 

 Pachamâmâ لـ�� .(Ayni)
تشبه تركيبة من   “بضائع 

�خدما* نظا� �يكولوجي”  �” 
فاهية �النسا�” �هي مكونا* 
�طا عمل تقييم �اللفية. �ما 
Pachakuti فهي تشبه “ 

�لقو� �لد�فعة” �ملباشر� �غير 
�ملباشر� في تقييم �اللفية. 

 Ayllu ( Llankay, Yachay,
Munay) فيمكن �� نر�ها 
كاستجابا* �هي في �الصل 

متكاملة �كثر مع �لعملية �لد�ية 
للتغير ��لتأقلم. 

في تقييم ڤيلكانوتا قا� شعب 
�لكويتشو� بتوجيه �لعملية 

لتقييم �لظر�x ��الجتاها* جلو�نب 
 Pachamama معينة من �لـ

 �( مركزين علي �ملاv ��لتربة ��لتنو
�الحيائي �لز�عي), �كيف تتغير 

هذU �لسلع ��خلدما* , ��السبا� 
�v �لتغير�*. ��الثا علي مكونا* �

 Hالخر� Pachamama  لـ�
�كيف �� �Fتمعا* تكيفت �� تتكيف 

للتغيير , �حالة �ملر�نة في مباvH8 �مؤسسا* 
�لكويتشو� في �لتعامل مع هذU �لتغير�* في 

�ملستقبل. 
�� تطوير �طا �لعمل �ملفاهيمي من قاعد� 

مفاهيم �مباv�8 محلية , كما عرx ماهو �ال 
ترجمة الطا عمل �اللفية �لي مصطلحا* 

كلية., �لقد سمح للمجتمعا* �حمللية 
�� متتلك عملية تقييمها ��عطاهم �لقو� 

لتقييم كل من �لبيئة �حمللية ��لعشائر 
�النسانية مستهدفني �ستجابا* للمشاكل 

في حد�8 مؤسساتهم �لثقافية ��لر�حية.

Pa chamama 

  

 مؤشر�* للمعرفة
 �حمللية

�لتأقلم 
�لتطو �ملشتر� 
�نظمة �لتعلم 

�ملعلوما* � �نظمة  
نقل �ملعرفة 

 ، Hياتشا ، Hمونا
 Hلنكا

�ظائف بيئية 
 

 �تغذية �لتنو
 

حتقيق �لر�حانية 

�لتغير�* 
بحد�8 

 
�سبا� تغير 

معقد� 

باشاكوتي 

مؤسسا* تقليدية 
�نظمة حكم 

قو�نني تقليدية 
صر�عا* �جتماعية 

�يولو 

�يني 

باشاماما 
كايباشا 

هانانباشا 

يوكوباشا 
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لذ
تي، �خطر  ما هو 
ملعر�� عن مقاييس 
لزمن، 
لقصو  .٧

لالخطية في 
لنظم 
لبيئية؟ (

لتغيير

. ما هو 	ملعر�� عن مقاييس 	لزمن، 	لقصو� 	لذ	تي، �خطر 
	لتغيير	& 	لالخطية في 	لنظم 	لبيئية؟

ت5شير 	لفتر2 	لزمنية للتغيير, 1لى 	لوقت, 	ملطلو* لظهو� 
	لتأثير	&, 	ملقلقة للعملية. 	لعالقة بني 	لفتر2 	لزمنية � 

	لنظم 	لبيئية �خدمات,ها موضحة في 	لصو�2 �قم, ٧٫١.يرجع 
 Cلنظا	ستجابة 	في  Fلب5ط	 �HI ,لتأخير	تي  1لى 	لذ	لقصو� 	

للعو	مل, 	لتي تؤثر فى معدN تغييرM،� يشمل  Kلك 1ستمر	�, 
	لتغيير في 	لنظاC, بعد �R	N سبب, Kلك 	لتغيير,. ت5عبر 	ملر�نة5 

عن كمية, 	إلضطر	*, �HI 	إلجهاW, 	لتى ميكن TI يستوعبها 
. H*	إلضطر	 HبلH2 1لى حالت,ه قWو Hلع	على  \	�Wقا MFمع بقا Cلنظا	

مقاييس 	لزمن �	لقصو� 	لذ	تي
 T1 	لعديد م,ن تأثير	&, 	لبشر على 	لنظم 	لبيئية (ضا�2 

ن THI يؤW^ 1لي  كانت �I نافعة) تعتبر بطيئة 	لظهو�؛ هذ	 ي5مك,
TI 	لتكاليف 	ملرتبطة بتغيير	&, 	لنظم 	لبيئيه تؤجل 1لى 
 C	ستخد	فى  c	إلفر	 ،Nملثا	على سبيل  . 	ألجياN 	لقاWمة,

 ، 	لفسفو� يؤfW 1لى تر	كمه في 	لعديد م,ن 	أل�	ضى 	لز�	عية,
مما يهدW 	ألنها�، 	لبحير	&، �	حمليطا& 	لساحلية بزيا2W ظر�� 

	لغدk (	لظر�� 	لالهو	ئية fI 1نعد	C 	ألكسجني).�لكن 
نHو	&�HI H عقوHW ليصبح  Hس kستغرHد يHلكامل, للفسفو�, ق	لتأثير, 	

 fألخر	لعمليا&, 	لتآكل �	 �I لتعرية	عملية  N\ من خال	ظاهر
ن  (S٧٫٣٫٢). �بنفس 	لطريقة، 1ستعماN 	ملياM 	جلوفيnة, ي5مك,
 Iتبد TI لوقت, قبل	عض Hلشحن لب	2 W1عا Nمعد HRتجا�Hي THI

و بشكل ملحوt. ع5موما\، ي5دير  تكاليف 1ستخر	u 	ملياM بالنHم5
	لناHv 	ألنظمة 	لبيئية باإلسلو* 	لذf يعوW عليهم بالنفع 
 ، HTد ي5هملوHق �HI ، مد�كني 	ونو قصير 	ملد^ ؛ مع Iنهم �مبا ال يHك5

	لتكاليف 	لتي ال تظهر بسرعه �I مباشرM. مما يؤfW 1لى نتيجة 
 M�لفاتو	 Nمعد W	Wمة حيث يزWلقا	 Nله لألجياWظاملة �غير عا

	حلاليه علي حسا* تكاليف 	خلدما& في 	ملستقبل.
يل5 	ألصنا� 	�تلفة خلدما&, 	لنظم 	لبيئيه 1لى 	لتغيير  تHم,

، مما يجعل 	ألمر صعبا\ على  على فتر	& Rمنية, مختلفة,
	إلW	�M لتHقييم 	ملباWال&, بالكامل. على سبيل 	ملثاN، خدما& 

 Fملا	مثل  H&أل�لي � خدما	 uإلنتا	لتربة, �	عمه مثل تشكيل, 	W
�حتكميه 	لتحكم في 	ألمر	� متيل 1لى 	لتغييرعلى فتر	& 

 Tيه. نتيجة لذلك، فإW	إلمد	خلدما& 	بكثير م,ن  ,NطوI ,منيةR
	لتأثير	& على 	خلدما& 	لد	عمه �	لتحكميه بطيئة 	لتغيير 
 FثناIF	�Wأل	م,ن ق,بل  Tألحيا	غلب I يتم 1همالها �1غفالها فى

.(S١٢.ES) يهW	إلمد	خلدما&, 	يد, م,ن 	ملتز	 ,Nلسعي لإلستعما	
 F	تلفة سو�	تي 1لي حدٍّ كبير للمحركا& 	لذ	لقصو� 	ختلف5 Hي

كانت مباشرI 2 �غير مباشر2 ، �هذ	 ي5ؤثر بقو2 على 	إلطا� 
	لزمني حلHلn 	ملشاكل, 	ملتعلقة ب,النظم 	لبيئيه مبجرW معرفتها 

 ، (RWG, S٧). بHعض 	حملركا&، مثل 	حلصاW 	جلائر لنو�, معيnن,
 THI ن � فتر	& 	لر	حه تكوT قصيرM 1لي حد ما، �تأثير	حملر� ي5مك,
 ،fخرI Fمن قصير. بالنسبه ألشياR �ضمن 1طا HفHي5وق �HI Hي5قلل

، جند فتر	&  مثل 	لتحميل 	لغذ	ئى، �خصوصا\، تغيير منا�,
 �HI ,&	وHن Hلس Hي5قلل �TI حملر� ال ي5مكن	بكثير، �تأثير NطوI حه	لر	

.,Wعقو
يظهر تأثير 	لقصو� 	لذ	تي بشكل �	ضح في عملية 1نقر	� 
	ألنو	� 	لتى تنتج منفقد 	ملو	ئل؛ � حتى K1	 كانت فقد 	ملو	ئل 
نHو	&,  Hلس	 H&مئا kستغرHسي 	فهذ ،Cليو	لطبيعية سينتهي 	

لكى تصل Iعد	W, 	ألنو	� 1لى 1تز	T جديد �Iقل بسبب 	لتغير	& 
دثت في 	لقر�T 	ألخير2  Hلتي ح	لطبيعية � 	ئل 	ملو	ثة فى Wحلا	

(S١٠). Iكثر 	ألنو	� 	لتى ستنقر� في 	لقر�T 	لعديد2 
	لقاWمة سيكوT 1نقر	ضها كنتيجة خلسا��HI H2 لتدهو� مو	ئلها 

	لطبيعية (1ما من خالN تغيير	&, غطاF, 	أل��, �HI على نحو 
). خسا�2 	ملو	ئل 	لطبيعية  متز	يد من خالN تغيير	&, 	ملنا�,

ن �THI ت5ؤW^ 1لى 1نقر	�, سريع, لبHعض 	ألنو	� (مثل 	ألنو	�  ي5مك,
K	& 	�اميع, �I 	لتشكيال& 	حملد�2W, جد	\)؛ لكن سيحد� 

، �	ألنو	�  ,NجياI 2فقط بعد عد �	ألنو	للعديد م,ن  �	إلنقر	
ن THI تHستمر  طويله 	ألمد �I 	لعمر مثل بHعض 	ألشجا�, ي5مك,

” هذ	 لديه تد	عيا&  لقر�T, قبل TI تنقر�. W “ T1ين, 	إلنقر	�,
مهمة. �Iال\، بينما 	النخفاضا& في نسبة, خسا�2, 	ملو	ئل 

 fملد	لها منافع طويلة  Tما سيكو H�	نوI حميHت Hلطبيعية س	
ب, 	إلنقر	�  H& على ن,س	لتأثير	 Tلنو�, 1جماال\، فإ	 ,Fهامة لبقا

خالN 	لـ١٠ -٥٠ سنة 	لتالية يحتمل THI تHكوT صغير2 (حقيقة 
د 	لفر�  طة). ثانيا\، حتى K1	 	جته نو� نحو 	النقر	�، تHج, nمتوس

متاحة له لكى يستعيد حجم عشيرته.
	لتغيير	& 	لالخطية فى 	لنظم 	لبيئية

تتضمن 	لتغيير	& 	لالخطية، 	لتHعجيل، 	ملفاجأ2 غير 	ملتوقعة، 
�	لتغيير	& 	لتي ال �جعه فيها،	لتي تو	جهها في 	لنظم 

، يكوT 	لتغير في 	لنظم  	لبيئية �خدمات,ها. فى معظم 	لوقت,
	لبيئية �خدمات,ها تد�يجيا\ �تز	يديا\. معظم هذM 	لتغيير	&, 

	لتد�يجية, قابلة للكشف �متوقnعة، على 	ألقل من حيث 
	ملبدI (حقيقة مؤكدM) (S.SDM). على Iية حاN، هنا� 	لعديد 

ية, غير 	ملتوقعة, Iحيانا\ في  nلالخط	&, 	ألمثلة, للتغيير	م,ن� 
، جند TI 	لنظاC 	لبيئي قHد  	ألنظمة 	لبيئية. في هذM 	حلاال&,
يHتغير بشكل تد�يجي حتى يصل 	لضغط 	لو	قع عليه 1لي 
حدM 	لعتبى، � هو 	حلد 	لذf حتد� عندM 	لتغيير	& بسرعة 

 Mلبعض م,ن هذ	1لى حالة جديد2.  HCلنظا	نتقل Hنسبيا\ بينما ي
	لتغيير	&, 	لالخطية, ميكن THI تHكوHT كبيرH2 جد	\ في 	ملقد	�, �لHها 
ن 	لقابليا& �I 	ملقد�2  nتحسHت . ,Tإلنسا	& كبير2 على حالة 	تأثير

ية, ، لكن بالنسبه ملعظم  nلالخط	&, 	لتغيير	عض Hقع بHوHلت
، بالرغم  	لنظم 	لبيئية �ملعظم 	لتغيير	&, 	لالخطية, 	حملتملة,
لم ميكن TI يحذ� من 	ألخطا�, 	ملتز	يد2, للتغيير في  من TI 	لع,

Iغلب 	ألحياT، لكنه ال يHستطيع تHوHقع 	حلد�W 	لعتبية حيث 
سيوجد 	لتغيير (S١٣٫٤ ,C٦٫٢). هنا� 	لعديد من 	ألمثلة 
ية, �	لغير متوقعة, نسبيا\ في 	ألنظمة  nلالخط	&, 	للتغيير

	لبيئية:
 Cملعدية بإنتظا	 �	ألمر	ت5ظهر  :(S١٣٫٤) ,ظهو� مر� �

 ،Nملعد	في  Tكا 	K1 & �بائية	سلوكا\ الخطيا\. � حتد� 1نتشا�
ا* ي5صيب5 شخص ¤خر على 	ألقل، ، بينما  Hكل شخص م5ص

K1	 كانت 	لعد�f تنقل في 	ملعدN 1لى Iقل م,ن شخص, 
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هيئا� �
تمع �ملدني 
�ألخر� مثل منظما� 

قائمه علي �سا� عرقي 
�& منظما� �لسكا" 

�ألصليني.
�ملؤسسا� &�حلكم

ي4طلب �حيانا0 عمل بعض 
�لتغيير�� في هياكل6 

�حلكم6 �ملؤسسية6 &�لبيئية6 
لكي تخلق &تتهيأ 

�جو�A �لتمكني  & D&ظر
لإلGH�I �لفعالة للنظم 

�لبيئية، بينما في حاال� 
�خر� جند �ملؤسسا� 

�ملوجوOI قاGHI على 
تلبية هذO �الحتياجا� 

& لكنها تو�جه مو�نع 
كبيرR .G" �لعديد من 

 Aحلالية سو�� �ملؤسسا�
 GHلوطني لها مقد� &�على �ملستو� �لعاملي 

على �لتعامل مع �لتدهوH �حلاUI في خدما� 
�لنظم �لبيئيه لكنها تو�جه حتديا� شتى 

متعلقه باحلاجه Rلي �لتعا&" �لفعاX بني 
�لقطاعا� �Zتلفه &�لعامه Rلي �ستجابا� 

م4نسقة علي مقاييس متعدOI. &لكن، هنا] 
عدI م6ن �لقضايا &جد� في هذ� �لتقييم6  

`�� �هتماما� حديثه &ل_̂م تؤخذ في �حلسبا" 
 ،6a6 �ليو�في تصميم6 مؤسسا Iبشكل محد

فتغيير �ملؤسسا� �حلالية &تطوير مؤسسا� 
جديدG، خصوصا0 على �ملقيا� �لوطني.

بشكل خاe، جند �" �ملؤسسا� �لوطنية 
&�لعاملية �حلالية لم ت4صمم جيد�0 للتعامل مع 

GH�IR �ملو�IH �النفتاحية &هذO خاصية فى �لعديد 
من خدما�6 �لنظم �لبيئيه. حيث �" قضايا 

�مللكية6 &�لوصوR Xلى �ملو�6IH، حقوh �إلشتر�]6 
 aستخد�R لتحكم فى�& ،��Hخا` �لقر�iتR في

�_& صرD �لنفايا�6  IHنة6 من �ملو�i6 معيjنو��
ي4مكن �_̂" ي4ؤثiر� بقوG على Rستد�مه GH�IR �لنظم 
�لبيئيه & محدH Iئيسي ملن هو �لر�بح & م6ن هو 
�خلاسر من جر�A �لتغيير��6 في �لنظم �لبيئية. 
�ما �لفساI فهو �لعقبة �لرئيسية �لتى تو�جه 

�إلGH�I �لفعالة للنظم  �لبيئية & هى تنجم عن 

ضعف �ألنظمة �ملتحكمه &�ملسئوله.
:Gلو�عد� �تتضمن �لتدخال

� تكامل �هد�GH�IR D �6لنظم �لبيئيه مع 
�لقطاعا�6 �ألخر� &مع هياكل �لتخطيط 

�هم �لقر��H� �لسياسة6  "R.(G) لتنمويه�
 Hلعامة6 �لتى ت4ؤثر على �لنظم �لبيئية تصد�

في �غلب �ألحيا" عن هيئا� �& صاال�6 
�لسياسة غير �ملهتمة بصو" �لنظم �لبيئية. 

فلكي تتحقق �هد�GH�IR D �لنظم �لبيئيه 
فالبد �" تكو" منعكسة في قر��H� �لقطاعا�6 

�ألخر� & فى خطط & Rستر�تيجيا�6 �لتنميه6 
. على سبيل �ملثاR ،Xستر�تيجيا�  �لوطنية6

تخفيض6 �لفقر �لتى �عدتها حكوما�6 �لد&لة 
�لنامية6 للبنك �لد&لي &�ملؤسسا�6 �ألخر� 

 ، �&لويا�_ �لتنميه �لوطنية6 Gشكلت بقو
&لكنها ع4موما0 لم تأخذ في �حلسبا" �همية_ 

�لنظم �لبيئية فى ت_حسني �لقد�H� �إلنسانية6 
.(R١٧.ES) 0كثر فقر���ألساسية6 ملن هم 

�  �لتنسيق �ملتز�يد بني �إلتفاقيا�6 �لبيئية6 
�ملتعدGI �ألطر�6D &بني �إلتفاقيا�6 �لبيئية6 

&�ملؤسسا�6 �لد&ليه �إلقتصاIية6 &�إلجتماعية66 
�ألخر� (G). فاإلتفاقيا� �لد&لية ال غنى 
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٠٫١ ١ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠ 

٠٫١ ١ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠ 

١ .٠ ١ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠ 

١٠٠ �لى ١٠٠٠٠ 

١ �لى١٠ 

١٠ �لى ١٠٠٠٠  

- 

١ �لى١٠ 

a   
�ملصد� :IPCC  , تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

عد) �لسنو�' مبقيا% لوغايتمي 

تشغيل  
نظا� �لبيئة 

� تغير 
�خلدما� 

�جلو 

هيكل 
�لنظا� 

 a لبيئي�

�لعملية: 
(�ملد/ بالسنة) 

�ملقيا2 �لفر�غي 
كلم مربع 

عاملي 

محلي 

عاملي 

عاملي 

عاملي 

محلي 

�ختال- غا,�' �لصوبة 
باجلو ( ٢ �لى ٤) 

مد= عمر �النو�; طبقا للحفريا' 
�لبحرية ( ١ �لى ١٠مليو�) 

�ختفاE ٥٠٪ من نبض ثاني �كسيد 
�لكربو� ( ٥٠ �لى ٢٠٠) 

�ستجابة )جة �حلر�� �جلوية لزيا)� 
 (١٥٠ L� من ١٢٠ ) ثاني �كسيد �لكربو�

�ستجابة منسوP سطح �لبحر التفا; 
جة �حلر�� (حتي ١٠٠٠٠) (

 Rستجابة � تو�فق �لنباتا' لزيا)� مستو�
ثاني �كسيد �لكربو� ( من ١ �لى ١٠٠) 

مدR طوL عمر �Vلوقا' �لعضوية 
(حتى ١٠٠٠) 

 �لزمن �لال,� لعو)� مستويا' �لفسفو
لطبيعتها بعد �قف �الستعماL (١٠ �لى ٣٠٠) 

تو�,� تركيب �ألنو�; في منطقة بعد تغير قو= 
في �ملنا[ ( من ١٠٠٠٠ �لى مليو�) 

�عا)� تكوين مجتمع من �النو�; بعد 
�ضطر�P ( من ١٠٠ �لى ١٠٠٠) 

�صوL تعد�) نو; �لى �لتو�,� خالL �النقر�a بعد 
خسا� بيئتها ( من ١٠٠ �لى ١٠٠٠) 

يشمل نو; هيكل �لنظا� �لبيئي نطاc �حجا� �النو�; �لفقرية �لتي ال يوجد لها مد� ,منية 
�ملقيا% �لفر�غي ميتد من ٠٫١ �لى ١٠٠ مليو� كلم مربع 

شكل ٧٫١. خصائص قسيايا� �لزما� 
 �ملكا� �ملرتبطة بنظم �لبيئية 
 خدماتها
 (IPCC TAR, C4 Fig 4.15, C4.4.2, CF7, S7) .لثالث للتحليل� IPCC في تقرير �ملحوظة : للمقانة: هذ� �لشكل يشمل مر�جع لقياسا' للزما� � �ملكا� �ملذكو

��حد فإ7 �لوبا@? يفنى � ينتهى. �لكثافا� �لعالية للسكا7 
�ملوجوNK بالقرM من مستوKعا� �حليو�نا� مبا حتمله � تخزنه 

 ،Rملر� �لسريع ملسببا� SKتسهل من �لتبا ?Tملعد� ?Rم?ن �ملر
�\]� مت �لوصوS للحد�K �لعتبية للعد�X مبعني 7W كل شخص 
مصاM في �ملعدS ينقل �لعد�X \لى لشخص? ��حد ^خر على 
 S7 تنتشر بسرعة حو_W ن �ألقل. فإ7  �ملو�K �ملعدية �لناجت?ة ميك?

�لعالم. \7 �لتفشي �للحظى لوبا@ سا�2 في �ألجز�@? �eتلفة? 
، بالرغم من 7W �لعمل?  م?ن �لعالم? يعد مثاالi لهذN �إلمكانية?

�لسريع? ��لفعاS? \حتوX \نتشا�_W .Nثنا@ ١٩٩٨/١٩٩٧ ،نتيجه 
للفياضانا� �لكبيرN �ملصاحبه لظاهرN �لنينو �نتشر �با@ 

�لكولير� في جيبوتي، �لصوماS، كينيا، تانز�نيا، �موsمبيق. 
تدفئة �لبحير�� �لكبرX �ألفريقية? بسبب تغيير? �ملناt? ق_د 

يخلق �لظر�w �لتي ت_ز?يد من خطرنقل �لكولير� \لى �لبلد�7? 
�حمليطة (C١٤٫٢٫١). حدx مشابه لوبا@?  �إلنفلونز��إلسباني 

١٩١٨ ، �لذT ي~عت_قد بأنه قتل حو�لي من ٢٠-٤٠ مليو7 
ن W_7 ي~ؤTK �آل7 \لى Wكثر من ١٠٠  شخص حوS �لعالم، ي~مك?
 ، مليو7 حالة �فا/? فى �لعا� �لو�حد. مثل هذ� �حلدx? �لهائل?

بإعتبا�N كا�ثة �بائية،من �حملتمل 7W تيؤTK \لى قلقله \قتصاKية? 
 SKلعاملي �ملعتمد على �لتبا� Kنهيا�_ سريع_ فى �إلقتصا\ � NKحا

�لسريع للسلع ��خلدما�.
ب~  �  \Ksها��لطحالب �مو� �ألسما� (S١٣٫٤): ي~خص�

 Mلتحميل �ملفر� من �لعناصر �لغذ�ئيه نظم �ملا@ �لعذ�
. بينما �لزيا�K� �لصغير/ في  ��لنظم �لبيئية �لساحلية~

�لتحميل من �لعناصر �لغذ�ئيه تسبب تغير ضئيل في �لعديد 
م?ن �لنظم �لبيئية، عند �لوصوS للحد�K �لعتبية للتحميل 

من �لعناصر �لغذ�ئيه، فإ7 �لتغير�� ميكن W_7 ت_كو7_ غير 
�تؤTK \لي \Ksها� �لطحالب �لضا�/ (يشمل  ، متوقعة_ �شاملة_

 /Kغلب �ألحيا7 \لى سياW في TKيؤ�]لك \Ksها� �ألنو�� �لسامه) 
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� بضعة 
نو�� فى �لنظا� �لبيئي. كما 
	 �لزيا�� 
نو� ��حد 
�حلا�� فى حتميل �لعناصر �لغذ�ئيه ميكن 
&	 تؤ�$ #لىتكو	 
مناطق> معد�مه �ألكسجني، مما يقتل كل �حليا� �حليو�نية.

�  #نهيا�Aملصايد �لسمكية (C١٨): ظهر? #نهيا�A? جتمعا? 
��ملاM �ملالح  Nلعذ� Mمن مصايد �ملا Oفي كال Oعموما Rألسما�

� بشكل عا� جند 
	 �ألسماR قا��A على  Oلبحرية. طبيعيا�
 Oم&ة ب&عض مستويا? �لصيد> �لتى لها تأثير صغير نسبيا&�ا م\ق&

على �حلجم> �لعا� `اميع �ألسماR. كلما ^�� معد[ �لصيد 
حتى �لوصو[ #لى �حلد�� �لعتبية �لتي بعدها تتر�جع 
عد�� 

قليله من �ألفر�� �لبالغة �لقا�eA علي #نتاd نسل كافي& لد&عم 
 fلصيد، مما قد يؤ�$ #لي #نكما� �
iلك �ملستوg م>ن �حلصا�> 

مفاجيM في حجم �لتجمع �لسمكي. على سبيل �ملثا[، 
مخز�نا? �ألسماR �ألطلسية> �لضخمة للساحل �لشرقي 
 mفي عا� ١٩٩٢، مما #�$ #لي #غال ?Aلنيوفوندالند �لتى #نها

، كما  �لعديد من �ملصايد بعد م>ئا? �لسنو�? من �إلستغال[>
هو موضح فى �لصو�A ٣٫٤ (٢٫٤ Box CF٢). هناR نقطة 

ن&و�?&  
ال � هى 
	 مخز�	 �ألسماR ق&د| يستغرm س& ،Oهامة جد�
ض �حلصا�  � ال يعو~ مطلقاO، حتى #�i �نخف{&
لكى يعو~ 

.Oكليا &]�^
 �&
بشكل ملحو� 
ن  � #^�لة) نو�> ي\مك>&
�  #�خا[ 
نو�� غريبه �فقد �ألنو��: #�خا[ (


&	 تسبب& تغيير�? الخطية& في �لنظم �لبيئية �خدمات>ها. 
على سبيل �ملثا[، #�خا[ بلح> �لبحر(من نو� �حلماA �لوحشي) 


نظر �لصو�A) #لى �ألنظمة> �ملائية> �ألمريكية> 
�g #لى )
#ستئصا[> �ألنو�� �ألصلية من �حملاA في بحير�> سانت كلير مما 

�ظائف �لنظا� �
�g #لى تغيير�? كبير� في تدفق> �لطاقة 
�لبيئي، �تكاليف سنوية مبقد�A ١٠٠ مليو	 $ لصناعة> ��لقو$ 

��ملستعملني �آلخرين> (S١٢٫٤٫٨). كذلك #�خا[ قنديل �لبحر 
�ملشطى (Mnemiopsis leidyi) في �لبحر �ألسو� سبب 

فقد ٢٦ نو�> Aئيسي> من �لثر�� �لسمكية> �كما 
�? بالتبعيه 
 .(C٢٨٫٥) ( مناطق ميته )مناطق عدميه �ألكسجني 	لي تكو#


يضاO فقد كالN �لبحر من �لعديد من �لنظم �لبيئية 
�لساحلية> على شاطئ �حمليط �لها�$ ألمريكا �لشمالية 

� ^يا�� 
عد�� � مجاميع قنافذ>  Aلى #^�ها# g�
بسبب �لصيد 
 <�Aلى خسا# Oتباعا g�
�لبحر> )يعتبر فريسة> لكالN �لبحر( �لذ$ 

غابا?> عشب> �لبحر (�لذ$ تتغذ$ عليه قنافذ �لبحر).
�  �لتغير�? في �ألنو��> �لسائدe في �لنظم �لبيئية �ملرجانية: 
مر? بعض �لنظم �لبيئيه للشق �ملرجاني بنوبا? مفاجئة> م>ن 

سيا�� �لشعاN �ملرجانية #لى سيا�� �لطحالب فيها. تبعا? 
 eلوجو� �� هذe �حلاله من �لتغير ��لتي الAجعه فيها، متعد{

عا�� �تتضمن #^�يا� في �ملدخال? من �لعناصر �لغذ�ئيه ��لتي 
تؤ�$ #لي #^�هاA �لطحالب �من ثم #لي ظر�� ال هو�ئية، �#^�لة 
�ألسماR> �كلة �ألعشاN> �لتي حتافظ على �لتو�^	 بني �ملرجا	> 
. عند �لوصو[ #لى �حلد �لعتبى، يحد� �لتغيير في  ��لطحالب>
��لنظا� �لبيئي �لناجت، بالرغم من  Aلنظا� �لبيئي خال[ شهو�
 ��Aمثا[ مد Rهنا .Oقل تنوعا
� Oقل #نتاجا

نه مستقر، #ال #نه 

�هو �لتحو[ �ملفاجئ في عا� ١٩٨٣ م>ن سيا�� �ملرجا	>  Oجيد�
 . #لى سيا�� �لطحالب ألنظمة> �لشعاN �ملرجانية �جلامايكية>
� قر�	 من �لصيد �جلائر لألنو�� �لسمكيه �كله  هذ� ت&لى ع>د{

  Oلطحالب كليَّا� <Mلسيطر�& علي غطا� Rلي تر# $�
�لعشب ، مما 
� مجاميعه  eعشائر ?Aحيد م>ن قنفذ �لبحر>، �لذ$ #نها�لنو� 
عندما تعرضت لنو� معني من �ملمرضا?. نتيجة لذلك،حتولت 
�لشعاN �ملرجانية فى جامايكا #لي �لتنو� �ملنخفض ، سا�? 
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حاله تسو� فيها �لطحالب بقد��� محد���� جد�� لد
عم �لثر��� 
.(C٤٫٦) لسمكية�

�  تغير �ملنا�9 �إلقليمي (C١٣٫٣): يؤثر �لغطا0 �لنباتي على 
منا�9 منطقة ما من خالB ما يسمى Aلبيد�(� هو ?نعكا> 
 �Gلنتح (صعو� �ملا�0 م�ن �أل�� ،(Gم�ن سطح� �أل� �Nلإلشعا

)، � �خلو�R �لديناميكية �لهو�ئية  ?لى �جلو من خالB �لنباتا��
 UA فريقيا، جندA Bفي منطقة� �لساحل بشما . للسطح�

ر� �ملطر. فعندما  
يط 
�لغطا0 �لنباتى يقع  بالكامل ت
حت
 س
يتو�جد �لغطا0 �لنباتي، حتد\ ���� Aمطا� سريعة، � يز��� �ملطر 

. ت
قتر^  �لذe يؤ�d بد��c ستا�� منو غابا� من نباتا�� كثيفة�
نتائج �لنماUA jk تدهو� �أل��ضى يؤ�e ?لى تخفيض هائل في 

 Gمن �إلنخفا mمللحو� cرمبا ساهم في �إلجتا
���� �ملياc �ل
في �ملطر في �ملنطقة خالB �لـ٣٠ سنة �ملاضية. يؤ��p? dلة 

�لغابا� في �ملناطق� �إلستو�ئية ?لى تناقص �ملطرعموما�. 
يعتمد �جو� �لغابة بشكل حاسم على �ملطر، فالعالقة بني 

�لغابا� �إلستو�ئية ��ملطرتشكل نقا�A y مالحظا� ?يجابية، 
فتحت ظر�z معينه ، نظريا� تؤ�d ?لى �جو�� حالتني ثابتتني� 

� مستقرتني � هما: �لغابة �ملطير� �إلستو�ئية ��لسهل 
�لعشبي (�لسافانا) (بالرغم من UA بعض �لنما�jk تقتر^ حالة 

- نبا� في �ألماU�p حاله مستقر� ��حد� فقط ). منا�9
هنا� �ليل ��سخ � لكنه غير كامل يفيد بأU �لتغيير�� �حلا�ثة 

في �لنظم �لبيئية تزيد من ?حتماليه �لتأثير�� �لالخطيه، 
� �لتغيير�� �ملفاجئه عاليه �ألثر في �ألنظمة �لطبيعية 
 C٦, S٣,) Uلتبعا� �لهامه لرفاهيه �إلنسا� ��k حليوية��

S.SDM ,S١٣٫٤). �إلحتماليه �ملتز�يد� لهذc �ألحد�\ تنجم 
عن �لعو�مل �لتالية:

 eلتغير�� �لتي يحدثها �لبشر  فى �لنظم �لبيئية يؤ��  �

سست A)مر�نة �ملكونا� �لبيئيه للنظم Gلى �نخفا?

لكنهاغير كامله)  (S١٢ ,S٣ ,C٦). �لتنوN �لو��ثي � �لنوعى، 
باإلضافة ?لى �ألمناy �ملكانية للنسق �أل�ضيه، �لتقلبا� 

 ،Nيتطو� في محيطها �لنو dلبيئية، � �لد���� �لزمنيه �لذ�
�هي �لتي تولد مر�نة �لنظم �لبيئية. ��موعا� �لوظيفية 
لألنو�N تساهم في عمليا� �خدما� �لنظا� �لبيئي بطر� 

 Uبني ��موعا� �لوظيفية يزيد من جريا Nلتنو� UA مماثلة. كما

سست لكنها ناقصة). A) عمليا� � خدما� �لنظا� �لبيئي

تستجيب �ألنو�N �ملتضمنة فى ��موعا� �لوظيفية بشكل 
مختلف ?لى �لتقلبا� �لبيئية. هذ� �لتنوN فى �إلستجابة يأتى 

من �إلختالz في ?ستجابة �ألنو�N ?لى �لقوe �لبيئية، عد� 
�لتجانس في توpيعا�� �ألنو�N، ?ختالفا� في طر� ?ستخد�� 

 .eخرA ليا�� �
A ، 
� Aمنا�y �إلضطر���A للد���� �ملوسمية Nألنو��
تنوN �ستجابة �لنظم �لبيئية ميكنها من �لتعديل � �لضبط 
في ظل �لبيئا� �ملتغيرc، حيث تعدB من تركيبها �حليوd  في 

 .(S.SDM) (cحقيقةمؤكد) بقا0 �لعمليا� ��خلدما� cجتا�
فقد �لتنوN �حليو�eحلا�\ �آلU مييل ?لى تخفيض مر�نة �لنظم 

�لبيئية.
 Sفعة مختلفة (,٧�� eمتز�يد� من قو yهنا� ضغو  �

SG٧٫٥). �لت
تغير�� �لعتبية في �لنظم �لبيئية ل
يست نا���، 
 yكن ميكن مصا�فتها بشكل غير متكر� في غيا� �لضغو
ل

�لتى يسببها �إلنساU على �لنظم �لبيئية. �لعديد من 

هذc �لضغوy �لتى يسببها �لبشرفي تنامي �آلU. فزيا�� 
�حلصا� �لسمكى يسبب ?�تفاعا� فى ?حتماليه ?نهيا� �ملصايد 

�لسمكية؛ كما UA �ملعدال� �لعاليه لتغير �ملنا�9 تعد ��فعا� 
إلحتماليه حد�\ ?نقر��G �ألنو�N؛ كذلك �ملدخال� �ملتز�يد� 

، تؤ�d ?لي pيا�c �حتماليه  
للنتر�جني� ��لفسفو�� ?لى �لبيئة
?�pها� �لطحالب ��جو� ظر�z ال هو�ئية للنظم �لبيئية �ملائية؛ 

� كلما Aصبح  �لسكاA Uكثر تنقال�، كلما مت ?�خاA Bنو�عا� Aكثر 
فأكثر ?لى �ملو�ئل �لطبيعية �جلديد�، مما يزيد من فرصة ظهو� 

. �آلفا� �لضا�c في تلك �ملناطق�
تشكل �لتجا�� �ملتز�يد� للحو� �ملاشية من �ألغنا� � �ألبقا� 
 cتهديد��  هاما� جد�� مرتبطا� بالتغير�� �لالخطية، � في هذ

�حلالة ت�عجل من نسب �لتغير (S.SDM, C١٤ ,C٨٫٣). فنجد 
UA �لنمو في ?ستعما�B �جتا�� حلو� �ملاشية ميثالU ضغط 

متز�يد على �لعديد من �ألنو�N، خصوصا� في Aفريقيا ��سيا.
حيث جند UA حجم عشائر �لنوN �حملصو� ق
د يهبط بشكل 

تد�يجي بزيا�� �حلصا� لبعض �لوقت، � عندما يتجا�p �حلصا� 
�ملستويا� �ملستد�مه، جند UA نسبة �لهبوy في حجم عشائر 


U يضعهم A هذ� ميكن .Nحملصو� ستميل ?لى �إلسر�� Nلنو�
في موضع خطربالنسبة إلحتماB �إلنقر��G � يخفض Aيضا� 
�إلمد�� �لغذ�ئى للسكاU �ملعتمد�U على هذc �ملصا��. Aخير��، 

تتضمن جتا��
 حلو� �ملاشية مستويا� مرتفعة نسبيا� من 
�لتفاعل� بني �لبشر �بعض �حليو�نا� �لفطريه �لتى تؤكل. هذ� 

Aيضا، ي
ز�يد� من خطر
 �لتغيير �لالخطي، في هذc �حلالة تظهر 
مسببا� مرضية جديد� � حقيقية. مع �ألخذ في �إلعتبا� 

 U
A ميكن Gمسببا� �ألمر� Uسرعة �حجم �لسفر �لد�لي� ، فإ
تنتشر بسرعة حوB �لعالم.

يتركز جهد �لبحث �لعلمى �آلU فى �صد �إلستجابة 
�لالخطية �ملتمثلة فى قد�� �لغالz �جلوe على ت
طهير 

 Uتيا� م�ن ملوثا� �لهو�0 (� خاصة من، �لهيد��كربو�k نفسه
 cتعتمد هذ .(C.SDM) (مركبا� �لنيتر�جني� �لتفاعلية�

�لقد�� على �لتفاعال� �لكيميا�ية �ملتضمنة شق مجموعة 
�لهيد��كسيل (OH- radicals) �لذd ?نخفض تركيزc فى 

�لهو�0 �جلوe حو�لى ١٠ ٪ (حقيقة متوسطة) عما كاU عليه 
قبل فترc �لنهضه �لصناعيه.

مبجر� UA مير �لنظا� �لبيئي بتغيير الخطي، فإU حتسنه � 

� قر�نا� �ق
د A �د يستغر� عقو��
�جوعه ?لى �حلالة �ألصلية ق

يكوk Uلك مستحيال� Aحيانا�. على سبيل �ملثاB، �جوN �ملصايد 
�لسمكية �ملستغلة بشكل جائر ?لي �ضعها �ألصلي  � 
 UA متغير�� جد��. بالرغم من Uلتى مت منع �لصيد بها يكو�

مصايد �ألسما� �لضخمة في نيوفوندالند قد غلقت ملد� 
١٣عا� (ماعد� مصيد Aسما� ساحلي صغير بني ١٩٩٨ 

�٢٠٠٣)، � كانت هنا� ب�ضعة ?شا��� للتحسن، ��لعديد 
من �لعلما�0 ل
يسو� متفائلوU بشأU عو�ته في �ملستقبل� 
�لقريب (C١٨٫٢٫٦). من �لناحية �ألخرe، مصايد Aسما� 

�جنة بحر �لشماB �لذd ?نها� بسبب �حلصا� �جلائر في ��Aخر 
�لسبعينيا�، ?ال Aنه ت
عافى �عا� ?لي �ضعه بعد A UAغ�لق ملد� 

.(C١٨) و��
ن 
�Aبع س
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٨. ما هى �خليا��� �ملوجو�� إل���� �لنظم �لبيئية بشكل ؟
�� �لرجو� فى تدهو� �لنظم �لبيئية يعتبر 

حتد' �ئيسي  فى ظل �لطلبا� �ملتز�يد� 
خلدما� �لنظا. �لبيئى، لكن هذ� �لتحد' 
 �ي8مكن :�9 ي8قابل. هنا4 ثالثة سينا�يوها

من �أل�بعة �خلاصة بتقييم �أللفية توضح 
 ،�:� �لتغيير�� في �لسياسا�، �ملؤسسا
 Cلنتائج�ميكن :�9 تلطف بعض  �H�ملما�سا

�لسلبية للنمو �ملتز�يد للضغوJ على �لنظم 
�لبيئية، بالرغم من كبر �لتغيير�� �ملطلوبة 

 H .(S.SDM) آل��خلطة �ها فى TجوH .عدH
كما هو مذكو� في �لسؤ�W �لرئيسي �قم ٥، 
ففي ثالثة من �أل�بعة سينا�يوها� لتقييم 

�أللفية على �ألقل H�حد من �ألصناY �لثالثة 
من �خلدما� �إلT��يه �لتنظيميه H�لثقافية 

هى في حالة :فضلC في عا. ٢٠٥٠ عن ٢٠٠٠، 
بالرغم من :� �لفقد في �لتنو� �حليو_ يستمر 
 �� .�في معدال� ملرتفعة في كل �لسينا�يوها
 Cلنتائج� bلى هذ� 'Tلذ' ي8ؤ� �مقياd �لتدخال

، على :ية حاW، ها. جد�g. حيث تشمل  Cإليجابية�
هذb �لتدخال� �ستثما��� �ئيسية في �لتقنية 
� �إلهتماما� �لبيئية، �T��� تكيفية نشطه �j

Hنشاطا� Hقائية مل8عال9جة �ملشاكلC �لبيئية 
 �قبل ظهو�عو�قبها �لكاملة، �ستثما��

�ئيسية في �لسلع �لعامة (مثل �لتعليم 
 n��لفو�لعمل بقو� لت9خفيض �لصحة)، �H

�إلجتماعية �إلقتصاTية q�H�لة �لفقر، Hتوسيع 
قد�b �لسكا� إلT��� تكيفيه للنظم �لبيئية.

بشكل :كثر حتديد�g، في �لسيمفونيه �لعامليه 
ز�لة للتجا�� �لعامليةH ، C �لتشويه  فإ� �حلو�جز م8

ز9�H ،Wهنا4 تأكيد  فى  �إلعانا� �ملاليةC :يضاg م8
. في  Cجلو��H لفقر�محو  H لة�q� ئيسي على�

ت9كيwف �لفسيفساCv، فبحلوW عا. ٢٠١٠ فإ� 
:كثر �لبلد��C سوY تنفق ما يقرx من حو�لي 

 Cلتعليم�حمللي على �لناجت �١٣ ٪ من �جمالي 
 YسوH ،(٣٫٥ ٪ في عا. ٢٠٠٠ CWمقا�نة مبعد)

تتسا�� H تزTهر �لترتيبا� �ملؤسسية لتشجيع 
 . Cإلقليمية� C�نقلC �ملها���H C�ملعرفةC بني ��موعا

في �حلديقة �لتكنولوجية، فقد Hضعت 
 CT�ألفر�لى � �سياسا� لت9زيد من �ملدفوعا

H�لشركا�C �لذين بد�Hهما ي8زيدH9: C�Hيحافظو� 

علي �إلمد�T من خدما�C �لنظا. �لبيئي. على 
سبيل �ملثاW، في هذ� �لسينا�يو، بحلوW عا. 
 CبيةH�Hأل� Cعة�لز��ن� Cم g٢٠١٥ فإ� ٥٠ ٪ تقريبا

 Cلشمالية�في :مريكا  Cعة�لز��ن� C١٠ ٪ مH
 H Cv�لغذ� Cبني �نتا� �q�لتو�لى حتقيق � Cيهدفا�
�نتا�C خدما�C �لنظا. �لبيئي �ألخر_. فتحت 

 Cفي تطوير gا اg هامَّ م9 wد� تقد هذ� �لسينا�يو، ي8ح�
 Cنتا�� bTياq لتي تعمل علي� Cلبيئية� C��لتقنيا

، Hتقلل من  �خلدما�، تخلق H تبتكر �لبد�ئل9
�ملباTال�9 �لضا��9.

 Wعما: H: �هنا4 فو�ئد هامة نتجت من فاعليا
 �Tحلا�لتدهو� �عكس  H: سابقة للحد من
 C�فى �لنظم �لبيئية، لكن هذb �لتحسينا

:H �لفاعليا� عموماg لم تت9ماشي مع �لنمو 
. بالرغم من  C��ملتز�يد من  �لضغوH CJ�لطلبا
:� :كثر خدما�C �لنظم �لبيئيه �لتى ق8يwمت 

في تقييم �أللفية تتدهو�، فإ� مد_ هذ� 
 ��لتدهو� كا� سيصبح :كبر بد�H �الستجابا
بwقت في �لعقوT �ملاضية. على سبيل  �لتى ط8

�ملثاW، :كثر مCن ١٠٠,٠٠٠ منطقة محمية 
(مبا فى jلك �ملناطقC �حملميةC متاماg مثل 

 Cملناطق�لوطنيه باإلضافة �لى � ��ملنتزها
�ملد��� لإلستعماCW �ملستد�. للنظم �لبيئية 

، مثل حصاCT �خلشبH9: C حصاCT �حليا�  Cلطبيعية�
�لفطريه) H �لتى تغطى حو�لى ١١٫٧ ٪  من 

 .(R٥٫٢٫١) آل��أل�� مت تأسيسها � Cسطح
كل هذ� له �HT�g هاماg في صو� �لتنو� �حليو_ 

Hخدما� �لنظا. �لبيئي، بالرغم من :� 
 Cحملمية� Cملناطق� Cيعqفي تو Cملهمة� C��لفجو�

 H 9xلعذ� vملا�في نظم  gلت باقية، خصوصا�ما�
�لنظم �لبحرية.

ساعد �لتقد. �لتكنولوجي :يضاg لتقليل 
نسبة �لنمو في �لضغط على �لنظم �لبيئية 

�ملسبب لكل Hحدq bيا�T علي �لطلب من 
خدما�C �لنظا. �لبيئي. فعلى سبيل �ملثاW، جند 

في كل �لدWH �لنامية،��تفع �نتا� محاصيل 
 H  ٪ بني ١٠٩ v�لصفر�لذ�� �H ،qأل�� H ،لقمح�
 bهذ �Hملاضية. فبد�لـ٤٠ سنة �٢٠٨ ٪  في 

�لزياC�T، كا� من �ملمكن :� تتحوW مساحه :كبر 
 vعية :ثنا��q ضي�لطبيعية �لى :��ئل  �ملو�من 
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هذ� �لوقت.
البد من  مجموعة فعالة من �الستجابا	 

ب  لضما+ �إل(�)' �ملستد�مه للنظم �لبيئية ي�ج�
�6+ تعالج �لقو2 �لد�فعة �ملشا) 0ليها  في 

�لسؤ�?� �لرئيسي� )قم ٤ ;تتغلب على �ملو�نع� 
:(RWG) D ملتعلقة�

� ترتيبا	 حكومية ;مؤسسية غير مالئمة ، 
; يشمل Pلك ;جو( �لفسا( ;�ألنظمة ضعيفة 

�لتحكم  
� حاال	 فشل �لسوT ;فقد �لتوجها	 

�لصحيحة للحو�فز �القتصا(ية؛
� عو�مل �جتماعية ;سلوكية، مثل ضعف 

�لقو' �لسياسية� ;�القتصا(ية لب�عض 
�^موعا	� (مثل �لسكا+ �لفقر�[�، �لن�سا[، 

;مجموعا	 �لسكا+ �ألصليني) �لتي تكو+ 
معتمد' 6ساساc على خدما	� �لنظاa �لبيئي �6; 

تضر)	 بتدهو)ها؛
� �الستثما)�	 �لصغر2 في تطوير� ;0نتشا)� 

نe+�6 f تزيد من كفا['�  ك� eمf; �لتى ي �	لتقنيا�
0ستعما?� خدما	 �لنظاa �لبيئي ;تfقلgلf من 

�لتأثير�	� �لضا)h �'gتلف �لقو2 �لتى تغير� 
�لنظاa �لبيئي؛ ;

� �ملعرفة غير �لكافية (باإلضافة 0لى 
�الستعما? �لسيئ للمعرفة �ملتاحة) �ملتعلقة 

باخلدما	 ;0(�)' �لنظاa �لبيئي، �إلستجابا	 
�لسياسية، �لتكنولوجيه، ;�لسلوكية 

;�ملؤسسية �لتي ميكن �6+ حتسن �لفائد' من 
هذo �خلدما	 مع صونها للمو�)(.

كل هذo �ملو�نع مركبة م�ن ضعف �لقد)' 
�لبشرية ; �ملؤسسية �ملتعلقا+ بتقييم� ;0(�)' 

خدما	 �لنظاa �لبيئي, �الستثما)�	 �لصغر2 
في �لتحكم ;0(�)'� 0ستعما?� تلك �خلدما	، قلة 

�لوعي �لعاa، ;قلة �لوعي بني متخذq �لقر�) 
جتاo �لتهديد�	 �لناجمة عن تدهو) خدما	� 

�لنظاa �لبيئي ;�لفر�t �لتي ميكن 6+ تقدمها 
�إل(�)' �ملستد�مه للنظم �لبيئية.

قدa تقييم �أللفية تقييماc ?٧٤ �ستجابة 
 o(�)لبيئي، �إل� aلنظا� �	خدما 	خليا)�

�ملتكامله للنظاa �لبيئي، صو+ ;�ستعما? 
مستد�a للتنوx �حليو2، ;تغير مناv. (6نظر 

ملحق B). حتمل �لعديد من هذo �خليا)�	 
 aلصو+ �6; للتحسني �ملستد� cمعنويا cعد�;
لإلمد�( من خدما	� �لنظاa �لبيئي. 6مثلة 

من �الستجابا	 �لو��ع�د'� �لتي تعالج �ملو�نع 
�ملوصوفة فقط معر;ضة في بقية هذ� 

�لقسم (RWG, R٢). �^موعا	 �لتي حتتا{ 
التخاP �لقر�)�	 لتطبيق كل �ستجابة ميكن 

، B لألعما?  توضيحها كالتالي: G للحكومة�
، ;N للمنظما	 غير �حلكومية ;  ;�لصناعة�
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عنها لتعريف �إلهتماما� �ملتعلقة بالنظم 
، لكن  ��لبيئيه �لتي متتد عبر �حلد"!� �لوطنية
هنا0 عقبا�� عديد/� ت.ضعف من تأثير�هم 

�حلالي(R١٧٫٢)  . كما 67 �ألهد�24 "�آلليا�2 ��1 
�لطبيعه �ملركزC "�حملد"!/، �ملتضمنة في 7كثر 
�ملعاهد��2 �لبيئية2 �ملتعد!/ �ألطر�4 "�لثنائية2 

ال ت.عالج �لقضية �أل"سع خلدما� �لنظم 
. لذلك فهنا0  �لبيئيه "Pفاهيه �إلنسانية2

 Cخطو�� ت.ؤخذ �آل6 لزيا!/ �لتنسيق بني هذ
، "�لتي ي.مكن 7�6 ت.ساعد� على توسيع  �ملعاهد��2
بؤP/2 " مدZ �لتعا"6 بني �ألجهز/ �Xتلفة. "لكن، 

البد من �لتنسيق بني �إلتفاقيا�2 �لبيئية2 
�ملتعد!/ �ألطر�24 "�ملؤسسا�2 �لقانونية2 
�لد"لية2 �ملؤثرC سياسيا[، مثل �إلتفاقيا�2 

، " 1لك لضما6 عد^  �إلقتصا!ية2 "�لتجاPية2
�لتصر4 فى �ملو�قف باجتاها� مختلفة 

(R.SDM). "لتطبيق هذC �إلتفاقيا� فمن 
�لضر"fP �لتنسيق بني �ملؤسسا�2 "�لقطاعا� 

��1 �لصله علي �ملستوf �لوطني.
 2g�!7 لشفافية "�ملسئوليه  �ملتز�يد/ في�  �

�لقطاعني �حلكومي "�خلاi فيما يتعلق  
بالقر���P �لتي ت.ؤثر على �لنظم �لبيئية، مبا 

فى 1لك �لتدخل �لكبير من 7صحا2l �حلصص 

 G, B, N))  2��Pتخا1 �لقر�s ملعنيني في�
RWG, SG٩)). كذلك �لقو�نني، �لسياسا�، 
 vكلت من خال �ملؤسسا�، "�ألسو�z �لتي ش.
�ملشاPكة �لشعبية في sتخا1 �لقر�2��P على 

�ألPجح يجب 67 تكو6 فعالة "ملحوظه. 
فمثال[، تدهوP �ملاg �لعذl "خدما�2 �لنظا^ 

 gها تأثير غير متكافي��لبيئي �ألخرZ عموما[ ل
على 7"لئك �ملستثنو6 بطرz مختلفة  من 

 .(R٧٫٢٫٣) ��Pتخا1 �لقر�s إلشتر�0 في عملية�
ي.ساهم sشتر�0 صاحب �ألسهم في عملية 

sتخا1 �لقر�2��P بأ6 ي.تيح له فرصة 7فضل 
، تو�يع �لتكاليف  هم �لتأثير��2 "�لضعف2 �لف

، "كذلك تعريفه  "�لفو�ئد �ملرتبطة باملبا!ال�2
مبدZ 7"سع من خيا��P �الستجابة �ملتوفر/ في 

سياz معني. كماs 67 6شتر�0 صاحب �ألسهم 
"شفافية sت�خا1 �لقر�2��P ي.مكن 7�6 يزيد� من 

�ملسئولية� "ي.خفضا6 �لفسا!.
� تطوير �ملؤسسا� �لذf ينقل (7�" ي.مركز) 
sتخا1 �لقر���P لتلبية �حلاجا� �إل!�Pية كما 

يضمن �لتنسيق �لفعاv على كل �ملقاييس 
 /P�!s 7.ثير� مشكال� .(G, B, N) (RWG)

�لنظم �لبيئيه بكال من �ملركزية " �لالمركزية 
فى sتخا1 �لقر���P. على سبيل �ملثاv، 7ثبتت 

� �ملركزية2 للغابة عد^ فاعليتها في /P�!إل�
�لعديد م2ن �لبلد�6، " تبذv �جل.هو! �آل6 إلسنا! 

�ملسئولية� sلى مستويا� 7!نى فى sت�خا1 
 "��لقر�s 2��Pما !�خل قطا� �ملو�P! �لطبيعية 7

كجزg من �لالمركزية �أل"سع من �ملسئوليا� 
. في نفس �لوقت، 7حد 7كثر  �حلكومية2

 �انت� قلة ��ملشكال� إل!�P/2 �لنظم �لبيئيه ك
�إلصطفا4 �ملالئم بني �حلد"! "�لوحد�� 

�لسياسية �Xصصا6 إل!�P/2 سلع "خدما�2 
�لنظم �لبيئيه. فاجلاليا� 7" ��تمعا� عند 

مصبا� �ألنهاP  ال ي.حتمل 7�6 تصل sلى 
�ملؤسسا� �لتي  من خاللها  ي.مكن �لتأثير 

 v!؛ "بالتباPعلي ما يحد� عند مصبا� �ألنها
فإ6 جاليا� 7�" بلد�6 مصبا� �ألنهاP ق�د� تكو6 

7قوZ سياسيا[ م2ن مناطق2 منابع �ألنهاP "ق�د� 
تسيطر علي مناطق منابع �ألنهاP  !"6 تلبيه 

�حتياجاتها. على 7ية حاv، هنا0 عد! م2ن� 
 2/P�!إل ��لبلد�26 �آل6، تقوZ مؤسساتها �إلقليمية

 ،lلنظم �لبيئية عبر �حلد"! (مثل نهر �لد�نو�
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جلنة نهر ميكوجن ، �لتعا� �ألفريقي �لشرقي 
 ��� تعا�� فيكتو$يا، منظمة معاهد�على بحير

.(+��ألما,
�  تطوير �ملؤسسا/� لت+نظيم �لتفاعال/� بني 

 �8 .(G) (RWG) لنظم �لبيئية� ��ألسو�>
 �8حتماليه 8صال@ 8عا?< تشكيل �لسياسة

� �لنظم �لبيئيه مDعاقا� ��لسو>� لت+حسني 8?�$
 +E �في Eغلب �ألحيا� باملؤسسا/� �لضعيفة
. على سبيل �ملثاJ، 8حتماليه تطوير  ��لغائبة
 �Nملنا� �Sلية� نظيفة� حتت 8طا$+ 8تفاقية تغيير

لتقدمي �لدعم �ملالي 8لى �لدJ �لنامية� مDقابل 
تخفيض غا,�/  �لصوبا/ �لزجاجيه (هذ� 
 +Nيعو? بالنفع على �ملنا >$�لتخفيض بد
�لتنوc �حليوa خالJ ?فع ثمن تخصيص 

اقةD بحقو>� ملكية  ) مDع+ ��لكربو�� في �لغابا/
غير �ضحة، �إلحتماال/ مبا ي+تعلق ?ميومة 

 . ��أل?�k  �لتخفيضي، قلة �آلليا/ حل+ل �لنز�عا/
� على mلك، �ملؤسسا/+ �لتنظيمية+ في عال

Eغلب �ألحيا� المنتلك نظاn حماية بيئي. على 
 �سبيل �ملثاJ، �ملنظما/ �ملستقلة ألنظمة

� ال  �صة صخ+ �ألنظمة� �لكهربائية �ملDخ+ �kملا�
� في 8ستعماJ �ملصد$  �المد�? �kجا� للكفايDر

�ملتجد?. هناE pهمية مستمر� لد$ �لدله 
لوضع فرr �لقو�عد �لتى تضمن سيا> 

. ��خلصخصة �لنمو �ملتأثر بالسو>
�  تطوير �لهياكل� �ملؤسسية� �لذu يرتقى 

 ي+نتقلD من مناحي قطاعيه إل?�$< �ملو�$? 
 G, B) (R١٥.ES,) }تكامال �8لي مناحي  Eكثر

 ، �ES.ES, R١١.R١٢). في معظم �لبلد��
تكو� ,�$�/+ منفصله مسئوله عن مظاهر 

 ، �� �لبيئة/�$�,مختلفه للنظم �لبيئيه (مثل 
 aقو�لغابا/)  ،aلر� �لز$�عة، �ملو�$? �ملائية 

، �لنقل،  �� �لطاقة/�$�,�لتغيير ��تلفة (مثل 
ل� هذ< �لو,�$�/� ل+ها  Dك .(��لتخطيط، �لتجا$

 ��سيطر�D على 8جتاها/ مختلفة� فى 8?�$
��لنظم �لبيئيه. نتيجة لذلك، نا?$� ما يكو� 

 �� سياسية لت+طوير 8ستر�تيجيا/?�$8 pهنا
، كما E� �ملنافسة  �� �لنظم �لبيئيه �لفعالة�$�?8

 �بني �لو,�$�/� يDمكن E� تؤ?u 8لى �إلختيا$�/
 pلتي تضر �لنظم �لبيئية. هنا� ��لسياسية
بعض �إلستجابا/ �ملتكاملة �لتى تDخاطب 

عن قصد خدما/+ �لنظم �لبيئيه $فاهيه 
�إلنسا� بشكل نشيط  حلظى، مثل �إل?�$< 

� �لنهر، rحلو ، ��ملتكاملة� للمنطقة� �لساحلية
8ستر�تيجيا/ طنيه للتنميه �ملستد�مه. 

بالرغم من E� 8حتماليه �الستجابا/ �ملتكاملة 
عاليه 8ال E� لها مو�نع عديد� محد?� حتد? من 

 تأثيرها:  حتتا� ملو�$? مكثفه، لكن �ملنافع+ 
ن E+�� ت+تجا,+ �لتكاليف؛  ��لفو�ئد �حملتملة+ يDمك

 حيث E� تطبيقها يحتا� Sليا/ متعد?�؛ 
هياكل   +�تتطلب نظم مؤسسية+ جديد

 �E لهذ� جند .�للحكم، مها$�/، معرفة، قد$
ن+تائ�ج تطبيق �الستجابا/ �ملتكاملة� 8ختلطت 

  ، � �لبيئي�ة �مع تأثير�/ �لظر� �إلجتماعية
�إلقتصا?ية.

�إلقتصا? �حلو�فز
تDقدn �لتدخال/ �إلقتصا?ية �ملالية Sليا/ 

� سلع خدما/ Jقوية لتنظيم 8ستعما
�لنظم �لبيئيه (٥٫٢ Box C٥). أل� �لعديد 

م�ن خدما/� �لنظاn �لبيئي ل+م يDتاجر بها في 
 kفي 8عطا D<حيث تفشل �ألسو� ، ��ألسو�>
 �8شا$�/� مالئمة� لتDساهم في �لتخصيص

٠ 

٢٥٠ 

٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٣٠٠ 

٣٥٠ 

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

 مليو� )�ال

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

 تقدير3

 معر�5
قا� ٢٠٠٤� 
 تبني ��7

 خمسة شهو
 فقط

�جمالي �لقيمة �لسوقية للكربو	 سنويا  (باملليو	 !�ال�) (C5 Box 5.1) شكل ٨٫١.   
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. حتى  �لكفو�� ��إلستعما�� �ملستد� للخدما��
$#� كا� �لنا!� مد�كو� للخدما�� �ملقدمة 

 �من  �لنظا �لبيئي، فهم غير م&عوضو
لت5ز�يد هذ9 �خلدما�� �ال معاقبو� لت5خفيضها. 

باإلضافة $لى #لك، �لنا! �ملضر���� بسبب 
تدهو� خدما�� �لنظم �لبيئيه في Aغلب 

�ألحيا� ل5يسو� هم �حدهم �مل5ستفيد�� من 
 ��ألعما� �لتى �GA لهذ� �لتدهو�، �لذ� فإ

 .�I��Gإل� ����لى قر�$ Jتلك �لتكاليف ل5م ت&عذ
 �Lتشكيلة ��سعة من �لفر NA بالقطع �

 Nلبشر� Qللت5أثير على �لسلو IGفهى موجو
ملو�جهة هذ� �لتحدN فى شكل Vال�� $قتصاGية� 

؛  . فالبعض م�نهم ي&ؤسسو� �ألسو�]5 �مالية�
� �آلخر�� يعملو� خال� �ملصالح� �لنقدية� 

دفني�؛  bت5ه bملالية� للممثلني �إلجتماعيني� �مل&س��
Aما �لبعض �آلخر فما5��e ي&ؤثdر على �ألسعا� 

�لنسبية.
5� تعمل $#� مت تطبيق A ليا� �لسو] ي&مكنV �$

 Qللمؤسسا�، �هكذ� هنا Iعم � م&ساندG
حاجة لب�نا� �لقد��I �ملؤسسية� لت5مكني 

�الستعما� ��سع �النتشا� لهذ9 �آلليا�� 
(R١٧). عاIG يتطلب تبني �آلال� �القتصاGية 

 Gيحد �$طا� قانوني، �في �لكثير من �ألحيا
�ختيا� Vلية �لتدخل �القتصاGية �لفعالة� 

بالسيا] �الجتماعي �القتصاNG. فعلى سبيل 
و�5 لها Vلة  5�b ت5ك&A ي&مكن ��ملثا�، ضر�ئب �ملصد�

قوية للتحذير من �الستهالQ �جلائر خلدمة� 
�لنظم �لبيئيه، لكن عمل مخطط5 ضريبة� 

فعا�� ي5تطلب مر�قبة ��سخة �موثوقة �Aنظمة 
جتميع ضريبية. بنفس �لطريقة، �إلعانا� 

الة5 لت5قدمي �ت5طبيق  d5 فع�و 5� ت5ك&A ملالية ي&مكن�
، ل5كنها غير  ب5عض $جر����� �إل�G��5A 5I �لتقنيا�5

مالئمة في �ألماكن� �لتي ت5فتقر $لى �لشفافية� 
��ملسئولية� �حتياجا مل5نع �لفسا�G. �ت5تضمن 

 uيضاA 55 ��ضحة���ليا�� �لسو] قر�V مؤسسة
في Aغلب �ألحيا� حو� توeيع� �لثر��I �تخصيص� 
�ملصد��، فمثالu، هناQ قر���� �&ضعت لت5أسيس 

حقو] �مللكية للمصاG� �خلاصة �لتي كانت 
 ، تعتبر مصاG�5 مشتركة� سابقاu. لهذ� �لسبب�

فإ� �إلستعما� غير �ملالئم آلليا�� �لسو] 
5� يضخم من مشكال� �لفقر.A ي&مكن

:Iتتضمن �لتدخال� �لو�عد

� $�eلة �إلعانا� �ملالية� �لتي ت&ر�z لالستعما� 
�ملفر}� خلدما�� �لنظا �لبيئي ( �حيثما Aمكن 

يتم نقل هذ9 �إلعانا� �ملالية لدفع ثمن 
 G)) (لبيئي غير� �مل&سوقة� خدما�� �لنظا
� �إلعانا� �ملالية �ملدفوعة $لى $ .((S٧.ES

 ��لقطاعا�� �لز��عية� لبلد��� منظمة �لتعا�
��لتنمية �إلقتصاGية� بني عامي ٢٠٠١ � ٢٠٠٣ 

تر��حت ألكثر من ٣٢٤ بليو�$ سنوياu، � هو 
يعا�G ث&لث �لقيمة� �لعاملية� للمنتج �لز��عي 

 �� �لعديد من �لبلد�A ٢٠٠٠. كما في عا
خا�z منظمة �لتعا�� ��لتنمية �إلقتصاGية� 
 Qهنا� .uيضاA &ل5ها $عانا� مالية غير مالئمة

نسبة معنوية من هذ� ��مو� تشمل $عانا� 
�إلنتا5z �لتي تؤNG $لى تعظيم $نتا�z �ألغذية 

في �لبلد�� � #لك باإلعانا� �ملالية� �لتي 
تفرضها Aحو�� �لسو]� �لعاملي، مما ينجم عنه 

$فر�} في �ستعما�� �ملا��، � �ألسمدI، ��ملبيد��، 
��لذN يؤJG بد��I $لى خفض �بحية �لز��عة 

في �لد�� �لنامية. كما تزA G�Gيضاu قيمة 
�أل��، باإلضافة $لى مقا�مة مالQ �أل��ضي 

. � من �لناحية  لتخفيضا�� �إلعانة �ملالية�
� �إلعانا� �ملالية� �لز��عية A الجتماعية جند�
جتعل �ملز��عني يعتمد�� كثير�u على �Gفعي 

� توeيع �لثر�I � تغيير A لضر�ئب إلعالتهم، كما�
�لتركيب �الجتماعي ��لذN يعوG بالنفع على 

�ملز��� �لكبيرI �ملرتبطة بالشركا� JGA $لى 
ضر� �ملز��� �لعائلية �ألصغر، � هذ�  يرجع $لي 

�عتماG نسبة كبيرI من ��G �لعالم� �لنامي 
5� هذ9 A uفإنه ل5يس5 ��ضحا ،uخير�A .�Iعلى �ملساعد

�لسياسا� قد Aجنز� Aحد Aهم Aهد�فها �هو 
� حو�لي �&بع A عني. حيث�خو� �ملز�G Iمساند
�ملصا�يف �إلجمالية فقط �ملستخدمة في 

Gعم� �ألسعا� ت&ترجم $لى Gخل $ضافي لعو�ئل 
�ملز�عة�.

هناQ مشكال� مماثلة خلقتها �إلعانا� 
 ���ملالية للثر��� �لسمكية، � �لتي ق&د�� لبلد�
منظمة �لتعا�� ��لتنمية �القتصاGية بحو�لى 

٦٫٢ بليو� $ في عا ٢٠٠٢، �5A حو�لي ٢٠ ٪ 
ن5ة�  من $جمالي قيمة �إلنتا�z فى تلك �لس5

� تأثير�� �لتوeيع كجز� A ). �قد �جدC(٨٫٤٫١
من تأثير�� �إلعانا� �ملالية للثر��� �لسمكية� ، 
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ملصا��� � 
ستد
مة 
ستعمالها �  ��
ت�ؤثر على ��
+لك بتشجيع 
الستهال" 
جلائر للمصد��، �علي 

+لك فإ1 مشكلة/ 
مللكية 
لعامة/ 
ملوجو�� في 

لسمكية تز�
� سو9
8 . بالرغم من 13  <

لثر�
ض 
إلعانا> 
ملالية� غير 
ملباشر��، مثل �فع  Dب/ع

ص� 
حلصا� 
لفر�ية 
لقابلة  ص/ ثمن �نسحا�K ح�
، ي�مكن 1/3 يكو1 له تأثير
8 �يجابيا8 على  للتحويل�
، حيث 13 3غلبية 
إلعانا>  
لثر�� 
لسمكية� ��
��

ملالية� ل/ها تأثير
8 سلبيا8. �تعتبر 
إلعانا> 
ملالية 

غير 
ملالئمة مشتركة 3يضا8 في قطاعا>� 

لة� �عانا> T� 13 لغابا> بالرغم من
مثل 
ملا�9 � 
، فهذ
 ال  
إلنتا]� ت�نتج خدما> �3 فو
ئد صافية/

يحد[ بد�1 تكاليف. فاملز
�عو1 � 
لصيا��1 

لذين ي/ستفيد�1/ مباشر� م�ن 
إلعانا> 
ملالية� 

يعانو1 من 
خلسائر� 
لفو�ية8 3كثر، لكن هنا" 
3يضا8 تأثير
>/ غير مباشر�/ على 
لنظم 
لبيئية 

ستكو1 موجو�� فى كال 
ملستويني محليا8 
�عامليا8. �في ب/عض 
حلاال>� من 
ملمكن ت/حويل 

 cإلنتا]� لتنحسر فى نشاطا>� 3خر
�عانا> 

لنظم 
لبيئيه، مثل  ���

لتي حتسن من ���


لدفع لبند حتسني� خدما> 
لتنظيم � 
لتحكم 

ملساند�. فاآلليا> 
لتعويضية ق/د يحت/اجها  �/3


لة� 
لفو�ية� Tملتأثرين عكسيا8 باإل
 9

لفقر
لإلعانا> 
ملالية�  (R١٧٫٥). كما 13 
إلعانا> 


ملالية 
oفضة من ق�بل منظمة 
لتعا�1 

لتنمية 
إلقتصا�ية� ق/دD ت�قلل 
لضغوp/ على �

 qن 1/3 تؤ� ب/عض 
لنظم 
لبيئية، ل/كنها ميك�
�لى حتويل� 3كثر� سرعة8 �تركيز� 
أل��s للز�
عة� 


لنامية� �هذ
 من 
لضر��c 1/3 ي/كو1  uلد�
في 

ملضا���  �<
مصحوبا8 بسياسا>� لت/قليل 
لتأثير

على 
لنظم 
لبيئية هنا".

ألعظم لآلال> 
القتصا�ية  uالستعما
 �
�مناهج 3ساسها� 
لسوw/ في ��
��� خدما>� 


آلال>  .)G, B, N) (RWGلبيئيه  (

لنظم 

إلقتصا�ية بإمكانياتها  wلسو
�{ليا> 
لت/حسني ��
��� خدما>� 
لنظم 
لبيئيه 

يشتمال1 على:
� ضر
ئب/ �3 3جو� مستعمل/ 
لنشاطا>� 

بالتكاليف “
خلا�جية�” (مبا�ال> ال يتم حسابها 
 cلذ
). ت/خلق هذ� 
آلال> 
حلافز  �wلسو
فى 

 cلذ
ي�قلل 
لتكاليف 
خلا�جية/ �ي�زيد 
لعائد 
ي�مكن 1/3 يساعد على حماية خدما> 
لنظم 


لبيئيه 
ملتضر��. يشمل +لك 3مثلة 
لضر
ئب/ 
على 
لتطبيق� 
ملفر�p للسلع 
لغذ
ئية 3/� 3جو�� 

مستعمل� 
لسياحة 
لبيئية�.

ملشتملة على 3نظمة  ، �w
لق 
ألسو �  خ/


حلد-�-
لتجا��. �خدما> 
لنظم 
لبيئيه 
لتي 
عوملت كمصا��/ “مجانية/”، كما هو 
حلاu عا��8 

للما�9، مي�يل �لى 13 يكو1 مستعمال8 بتبذير. 

خلدما>� ي�مكن  �w
فإنشا9 � تأسيس 3سو

1/3 ت/ز�يد/ كل من 
حلو
فز/ للحماية �
لفاعلية 

القتصا�ية للتخصيص � +لك �+
 مت 
لتطبيق 

إلسنا� ملؤسسا>� قانونية� �
قتصا�ية. على �

 w
3ية حاu، كما قيل سابقا8، بينما 
ألسو

ملصد��، فهي  uستعما
ستزيد من كفا�9/ 
ي�مكن 1/3 يكو1 لها تأثير
>/ ضا��/ على نو� 
معني من 
ملستعملني 
لذc ق/د ي�ؤثر عليه 

 1� .(R١٧) إلنصا�

لتغيير بالظلم � عد� 
 Tملتجا�
تركيب �3 جتميع 
النبعا[ 
ملنظم � 

 �wلتجا�� حقو wلسو
للحد��، مقترنا8 بآليا>/ 
، في 3غلب 
ألحيا1 يعطى �سائل/ فعالة  
لتلو[�
لتقليل 
النبعاثا> 
لضا�� �لى 
لنظم 
لبيئية. 

ملغذية ق/د  �
على سبيل 
ملثاu، نظم جتا�� 
ملو
تكو1 طريق �خيص لتخفيض تلو[� 
ملا�9 في 

.(R٧ Box ٧٫٣) ملتحد�

لواليا> 

مل�تز
يد��  �w

لفحم هو 3حد 3كثر 
ألسو w1 سو�

بسرعة � 
ملتعلقة بخدما>� 
لنظم 
لبيئيه 
 Kما يقر uلصو�� �قم ٨٫١) �قد مت تبا�
(3نظر 
من ٦٤ مليو1 طن من مكافئ� ثاني 3كسيد 


ملشا�يع من يناير �لى مايو�  uلكا�بو�1 خال

٢٠٠٤، تقريبا8 بقد� ما مت تبا�له خالu عا� 

 . (C٥ Box ٥٫٢) (٧٨ مليو1 طن) ٢٠٠٣ كله
�في عا� ٢٠٠٣ كانت قيمة جتا��� ثاني 3كسيد 

لكا�بو�1 ٣٠٠ مليو1$ تقريبا8. حو
لي ��بع �
حد 

من 
لتجا�� (بحجم� مكافئا> ثاني 3كسيد 

لكربو1) ي/تضمن 
ستثما�
 في خدما>� 
لنظم 


لبيئيه (قو� مائية 3/� كتلة عضوية). �قد 
 ٣٣٫٣ uلد�لي صند�قا8 بر3سما
3/سس 
لبنك 

مليو$1 (
بتد
9 م�نD يناير ٢٠٠٥) لالستثما� في 
مشا�يع� �عا�� 
لعمل في 
لغابا>� �
لتشجير� 


لذc ي/عزu 3/� ي/حفظ 
لكربو1/ في 
لغابة� � فى 
 cحليو

لنظم 
لز�
عية كما يرتقى بالتنو� 
� يصونه � يقلل من 
لفقر. �هنا" تخمني 
بأ1 
لقيمة 
لعاملية النبعاثا> 
لكربو1 فى 
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ل من ١٠ بليو�$ �لى  �ألسو��� �لتجا�ية ق�د ت�ص�
٤٤ بليو�$ في ٢٠١٠ (&تشمل �لتجا�" ككل 

٤٫٥ بليو� طن من ثاني ,كسيد �لكربو� ,�& ما 
يكافئه).

� �لدفع خلدما8 �لنظم �لبيئيه. �آلليا8 
يEمكن ,�� تEؤسس� لتمكني �ألفر��A، & �لشركا8، 
,�& �لقطاK �لعاI لدفع مالكي �ملصد�� لتقدمي 

. على سبيل �ملثاM، في  خدما8 معينة�
نيو سا&S &يلز، ,ستر�ليا، تEصد� جمعيا�8 

�ملز��عني على شر�U �عتما8�A ,& ,�صد" 
�مللوحة  م�ن &كالة �لغابا8 ,& �لتشجير 

بالوالية، �لتي ت�تعاقدE تباعا\ مع مالZ �أل��ضي 
 Uلز���ع�ة �ألشجا��، �لتي تخفض مستو^ �ملا

�أل�ضى &تEخز� �لكربو�. بنفس �لطريقة، في 
 Aلبال� Iسس في عموE�, ١٩٩٦ Iكوستا�يكا عا

نظاEA Iفعا8 �حلماية إلقناK مالZ �أل��ضي 
بتمويل & جتهيز 
خدما�8 �لنظم 

�لبيئيه. حتت هذ� 
، مت عمل  �لبرنامج�
عقوA �لسماسر" 

�حلكومية بني 
“�ملشترين” �لد&ليني� 

&�حملليني� &”�لباعة” 
�حملليني� للفحم 

 Kللتنو & , M&ملعز�
 qحليو^، & خلطو�

توrيع خدما8 
 Mمليا"، & للجما�

 Mلطبيعي. فبحلو�
عاI ٢٠٠١، كا� 

,كثر م�ن ٢٨٠,٠٠٠ 
هكتا� من �لغابا8 

قد ,AEمج فى 
�لبرنامج� بتكلفة 
حو�لي ٣٠ مليو� 

$، & بالطلبا8 
�ملعلقة كا� يEغطي 

٨٠٠,٠٠٠ هكتا��\ 
 C٥ Box) \ضافيا�

.(٥٫٢
� هناZ ,&جه 

 MموEصو� ,& حماية ,خر^ مبتكر" & �لتي ت
�آلليا�8 �ملتضمنة “ تعديال8 �لتنوK �حليو^ 

“(حيث يدفع �ملطو�&� ثمن نشاطا�8 �لصو� 
كتعويض للضر مستحيل �لتجنب �لذ} 

يEسببه �ملشر&K للتنوK �حليو^). هناZ موقع 
، & سو� �لنظم �لبيئيه، مت  ,خبا�� على �إلنترنت�

تأسيسهما �آل� م�ن ق�بل �ئتال{ �ملؤسسا�8 
للت�ز&يد باملعلوما�8 عن تطوير� �ألسو��� خلدما�8 

�لنظم �لبيئيه & مدفوعاتها.
 Uليا8 لت�مكني �ملستهلكني من �بد�� �

. فضغط �ملستهلك�  ��تفضيالتهم فى �ألسو�
ق�د� يعطى طريق� بديل� للت�أثير على �ملنتجني 
لت�بني مما�سا�8 �إلنتا�� �ألكثر� �ستد�مة في 
غيا�� �لتنظيما8 & �لتوجيها8 �حلكومية� 

. على سبيل �ملثاM، شهاA"� ��ططا8  �لفعالة�
,& �ملشا�يع �ملوضوعة الستمر��ية �لثر&�8 

 Applicability of Decision Support Methods and Frameworks  .Table 8.1
Scale of 

Application

Method Optimization Equity Thresholds Uncertainty

Cost-benefit + + – +
analysis

Risk  + + ++ ++
assessment

Multi-criteria ++ + + +
analysis

Precautionary + + ++ ++
principlea

Vulnerability + + ++ +
analysis

a  The precautionary principle is not strictly analogous to the other analytical and assessment methods but still can be 
considered a method for decision support. The precautionary principle prescribes how to bring scientific uncertainty into the 
decision-making process by explicitly formalizing precaution and bringing it to the forefront of the deliberations. It posits that 
significant actions (ranging from doing nothing to banning a potentially harmful substance or activity, for instance) may be 
justified when the degree of possible harm is large and irreversible.

Legend:  

++ = direct application of the method by design 

+ =  possible application with modification or (in the case of 
uncertainty) the method has already 
been modified to handle uncertainty 

–  = weak but not impossible applicability with significant effort
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�لسمكية � مما�سا� �لتشجير تز�� �لنا� 
بالفرصة# للتر�يج لإلستمر��ية من خال� �ختيا� 

سلعتهم �ملستهلكة. � فى قطا)# �لتشجير، 
فشها�9 �لتشجير 28صبحت ��سعة �إلنتشا�2 
في �لعديد م#ن �لبلد�=2. على 8ية حا� معظم 

 ، �لغابا� �ملعتمد9 تقع في �ملناطق# �ملعتدلة#
� تد�� بشركا� كبير9 �لتي تFصد� �لى �لباعة 

.(R٨) لشماليني�
�الستجابا� �إلجتماعية ��لسلوكية

�= �الستجابا� �إلجتماعية ��لسلوكية مبا فى 
، �لتعليم �لعاP، � تدعيم  Sلك سياسة# �لسكا=#
قد�X� 9تمعا�، ن#ساW، �شباU؛ �8عما� مجتمع 

مدني يFمكن 28= يكو= لها ����Y فعاالY في 
 Yعموما Zمو�جهة تدهو� �لنظم �لبيئيه. هذ

تعبر عن تدخال� 8صحاU �حلصص � �لتى 
يبد�8نها � يFنفذ�نها خال� مFما�سة حقوقهم 

�إلجر�ئية �28 �لدميقر�طية في جهو� حتسني 
�لنظم �لبيئية ��فاهيه �إلنسا=#.

تتضمن �لتدخال� �لو�عد9:
� �جر���W لت2خفيض �إلستهالf �لكلي 
 G, B, N)) 9�� خلدما� �لنظم �لبيئيه �ملFد2
RWG)). �= �إلختيا��� �ملنصبة على ما 
يستهلكه �ألفر�� � كميته ال تتأثر فقط 

بإعتبا��� �لسعر لكن تتأثر 8يضاY بالعو�مل# 
 ،uألخال� � ، �لسلوكية# �ملتعلقة بالثقافة#

 w=28 مكنFي2م. فالتغيير�� �لسلوكية �لتي ي ��لق#
تخفض2 �لطلب على خدما�2 �لنظم �لبيئيه 

�ملتدهو�9 ميكن 28= تشجع خال� �ألعما� 
�حلكومية (مثل �لتعليم# �بر�مج# �لوعي 

�لعامة)، �لصناعة (مثل حتسني �لتعريف 
باملFنت2ج# � �لتز�ما� �ست#عما� �ملو�� �أل�لية# م#ن 

�ملصا�� �ملعتمد9 � �ملستد�مة)، �مجتمع مدني 
). كما 8= �جلهو�  ة# (مثل حمال�# �لوعي �لعام}

�ملبذ�لة لت2خفيض �إلستهالf �لكلي ، يجب 28= 
 fلزيا�9 �لوصو�# �لى ��ستهال ��Wتدمج2 �إلجر�

نفس خدما� �لنظم �لبيئيه مبجموعا�# 
.#Wمعينة# مثل �لنا�# �لفقر�

 G, B, N) (RWG,)  إلتصا� ��لتعليم� �
نا= ضر��يا=  R٥). �= �إلتصا� ��لتعليم �ملFحسَّ

إلجنا� 8هد��# �إلتفاقيا�# �لبيئية# (خطة 
جوهانسبير� للتطبيق) ��إل���9 �ملستمر9 

للمصا��# �لطبيعية# بشكل عاP. �= كال من 
�جلمهو� �صانعي �لقر�� يFمكن 28= ي2ستفيد�� 

من �لتعليم# �هتماماY بالنظم �لبيئية ��فاهيه 
�إلنسا=، لكن �لتعليم2 عموماY يقدP �عانا� 

�جتماعية2 كبير29 �لتي يFمكن w=28 تFساعد 
على مFخاطبة �لعديد م#ن �لقو� �ملؤ�ية �لى 

تدهو� �لنظم �لبيئيه. �ملو�نع �لتى تعتر� 
�إلستعما�# �لفعا� لإلتصا� ��لتعليم تتضمن 

�لفشل فى �ستعما� �لبحو� �ت2طبيق 
�لنظريا�# �حلديثة للتعلم ��لتغيير#. بينما 

8همية �إلتصا�# ��لتعليم# معر�فة بشكل جيد 
جد�Y، حيث 8نها متنح �ملصا��2 �إلنسانية2 ��ملالية2 
ملباشر9 �لعمل# �لفعا� فى ظل �جو� مانعاY ما.

� تدعيم �لقد�X� 9تمعية للمجموعا� 
خصوصاY �ملعتمد9 على خدما� �لنظم �لبيئيه 
�28 �ملتأث}ر9 بتدهو�ها، � يضم Sلك �لن#ساW#، �لنا� 

 .(G, B, N) (RWG) Uألصليني، ��لشبا�
على �لرغم م#نw معرفة# �لن#ساW# بالبيئة# 

��إلمكانا� �لتى ميتلكنها، �ال 8= �شتر�كهن 
في �تخاS �لقر����# في 8غلب �ألحيا= مFقيد 

بالتر�كيب �إلجتماعية ��لثقافية. 8ما 
�لشباU فهم 8صحا2U حصص �ئيسيني2 حيث 

8نهم سيو�جهو= �لنتائج2 �ألطو� 8جالY من 
�لقر���� �لصا��9 حالياY � �لتى تتعلق بخدما�# 

�لنظم �لبيئيه. كما 8= �لتحكم فى �أل�طا=# 
�لتقليدية �ألصلية يFمكن 28= يكو= لها خدما� 

بيئيةF 8حياناY، بالرغم من 8= �لتبرير# �ألساسي 
 #uعلى �حلقو Yو=2 مستند� Fي2ستمر بحيث ي2ك

�إلنسانية ��لثقافية.
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٩. ما هى �لشكو� �لهامه �لتي ت�عيق �تخا
 �لقر���� 
�ملتعلقة بالنظم �لبيئية؟

KE
IT

H
 W

EI
LE

R/
US

D
A

�لتقييم �لبيئى لأللفية غير قا��� على �عطا� كا� 
�ملعلوما) �لعلمية �لكافية لإلجابة علي عد� من 

�ألسئلة �لسياسة �لهامة / �ملتعلقة بخدما) �لنظا+ �لبيئي 
، تكو� �ملعلوما) �لعلمية  فاهيه �إلنسا�. في بعض �حلاال)6/
موجو�D بالفعل لكن �آللية �ملستعملة / �إلطا �لزمني �ملتا? 

مينعا� �ما �لوصوF �لى �ملعلوما)6 �ملطلوبةE 6/ تقييمها. لكن في 
 �E لعديد م6ن �حلاال)6 فإ� �لبيانا) �ملطلوبة إلجابة �ألسئلة �ما�
تكو� غير متوفرKE D/ تكو� �ملعرفة بالنظا+ �لبيئي KE/ �إلجتماعي 

، /�لتي �N متت  غيركافيه. �ننا نحد� �لفجو�) في �ملعلوما)6
ن �E حتسن  بشكل ملحوR قدD عملية مثل  معاجلتها ، فيUمك6

تقييم �أللفية  لإلجابة على �ألسئلة6 �ملتعلقة بالسياسة6 
 CWG, SWG, RWG,/ �لتى  يو�جهها صانعو� �لقر�

.((SGWG

حاال� + �جتاها�
� هنا_ فجو�) ئيسية في Eنظمة6  �لرصد  �لعاملية /�لوطنية 

�لتي تUؤ�b �لى غياa �ملعلوما) �لتي ميكن  مقانتها  /�ملوثقه 
بشكل جيد،  /�ملتوفرe علي متو�لية dمنية6 للعديد م6ن سما) 

 eقييم حالة / �جتاKفي ت �لنظا+ �لبيئي / �لتى تعتبر عائقا�
 ، خدما)6 �لنظا+ �لبيئي. عال/D على Nلك، في عد� م6ن �حلاال)6

 Dنظمة6 �لرصد  �ملوجو�E �E لك  �ألنظمة �ملائية، جندN يتشمل/
.lتكو� فى حالة هبو

� بالرغم من �ستخد�+ تكنولوجيا �الستشعا عن بعد 
 +نK من صد صا mمكUلتى ت� DملدD 30 سنة / �لتى توفر �لقد
للتغير فى شكل غطا�6 �أل6q �لعاملي، �ال �E �ملصا� �ملالية 

ة هذe �ملعلوما)6 كانت غير متاحة، /هكذ�  KجKال KعUمة ملdلال�
فإ� �ملقاييس �لدقيقة  لتقدير تغير�) غطا� �أل6q تكو� 

�سة �حلالة فقط .� bعلي مستو eمتوفر
 D6 في �ملناطق �جلافة فقيرq� �ملعلوما) عن تدهو �أل

جد��. فالعيوa �لرئيسية في �لتقدير�)6 �ملتوفر6D حاليا� تشير 
�لى �حلاجة6 لبرنامج صد عاملي6 منظم، يUؤ�b �لى تطوير 
قاعدe ثابته موثقه علميا� حلالة تدهو �ألq /�لتصحر.

� هنا_ �لقليل من �لبيانا) �ملتكرe على �إلمتد�� �لعاملي 
من �لغابا) �لذb ميكن تعقبه مبر/ �لوقت.

.� ال توجد خريطة عاملية �قيقة لأل�ضى �لرطبه E/ �ألهو�

� هنا_ فجو�) ئيسية في �ملعلوما)6 عن خدما)6 �لنظا+ 
�لبيئي غير6 �ملسوقة خصوصا� �لتنظيميه، �لثقافية، / �خلدما) 

�لد�عمة.
� ليس هنا_ مسح كامل لألنو�| / �ملعلوما)6 محد/�e عن 

�لتوdيعا) �لفعلية للعديد من Eنو�| �لنباتا) /�حليو�نا) �لهامه.
:a مزيد من �ملعلوما) �ملتعلقه aمطلو �

� طبيعة �لتفاعال)6 بني �لقو� فى مناطق محد�D / عبر 
�ملقاييس؛

� �ستجابا) �ألنظمة �لبيئية للتغيير في ظل توفر 

�لعناصر �لغذ�ئيه �لهامة /ثاني Eكسيد �لكربو�؛
ية في �ألنظمة �لبيئية، توقعية �حلد/�  mتغيير�) الخط �
�لعتبية، /�خلصائص �لتركيبيه /�لدينامية �لتي تؤ�b �لى 

�حلد/� �لعتبية /�لتغيير�) �لد�ئمة�لتي ال جعه فيها ، /
القا)6 بني تغيير�)6 �لتنو|  � �لقيا� �لكمي /تنبؤ �لع6

�حليو� /�لتغير�) في خدما) �لنظا+ �لبيئي ألماكن /E/قا) 
معينة.
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�  هنا� معلوما� محد�� عن �لعو�قب �إلقتصاية� للتغيير��� 
في خدما� �لنظا+ �لبيئي عند '& م�قيا$، �عموما! �ملعلوما� 

 محد�� عن تفاصيل� �لتر�بط� بني 3فاهيه �إلنسا/� ��إلمد�
بخدما� �لنظا+ �لبيئي، ?ال في حالة �لغذ�; ��ملا;

�  هنا� منا�BC قليله نسبيا للعالقة� بني خدما�� �لنظا+ �لبيئي 
. � 3فاهيه �إلنسا/�

�لسينا
يوها�
�  هنا� نقص فى �ملناحي �لتحليلية ��لطرF �ملستخدمة 

لربط �لسينا3يوها� �ملطو�3  طبقا ملقاييس '� �جتاها� جغر�فية 
مختلفة. هذ� �إلبتكا3 ميكن '/ يز� صانعي �لقر�3 باملعلوما� 

�لتي تRربط مباشر� �ملستقبل �لعاملي ��إلقليمي ��لوطني 
��حمللي بخدما� �لنظا+ �لبيئي بتفصيل كبير.

�  هنا� قدW3 منذجة محد�� ترتبطا بتأثير�� �لتغيير�� في 
�لنظم �لبيئية على تدفق خدما� �لنظا+ �لبيئي �تأثير�� 

�لتغيير�� في خدما�� �لنظا+ �لبيئي على �لتغيير��� في 3فاهيه 
. �لنماBC �لكمية �لتي تربط تغييرR �لنظا+ �لبيئي  �إلنسا/�

بالعديد من خدما� �لنظا+ �لبيئي مطلوبة 'يضا!.
�  مطلو] �جو تقد+ في �لنماBC �لتي تRربط �لعمليا� 
، كما ال توجد لآل/ مناBC للعديد من  Rلبيئية ��إلجتماعية�

خدما�� �لنظا+ �لبيئي �لثقافية ��لد�عمه.
�  هنا� مقدW3 محد�� لدمج �الستجابا� �لتكيفية مع 
�لتغير في �ملو�قف ��لسلو� �إلنساني� في �لنما�BC � لدمج 

�الستجابا� �لنقدية في �لنماBC �لكمية. فمثال! عندما يتغير 
�إلمد� �لغذ�ئى، ستتغير 'مناg ?ستعماf �ألd3، �لتي بعد Cلك 

  على خدما�� �لنظا+ �لبيئي، ��ملناi، � �إلمد��سيكو/ لها مر

�لغذ�ئى.
�  هنا� قلة فى �لنظريا�� ��لنما�BC �لتي تتوقع �حلد� �لعتبية، 

�لتى ينتج عن تخطيها تغيير��R 'ساسية� فى �لنظا+� '�R حتى 
?نهيا�3 �لنظا+�.

�  هنا� قدW3 محد�� لإلتصاf بغير �ملتخصصني، '/ �لتعقيد 
�ملرتبط بالنما�BC ��لسينا3يوها� �لشمولية� �لتى تشمل 

خدما� �لنظا+ �لبيئي، يتعلق بشكل خاn بوفر�� �لالخطيا�، 
، � �لفو�صل �لزمنية في 'كثر �لنظم �لبيئية.��لر

خيا
�� �الستجابة
�  هنا� معلوما� محد�� عن �لتكاليف �حلدية� � فو�ئد 
�خليا��3 �لبديلة للسياسه من ناحية �لقيمة �إلقتصاية 
�لكلية (يضم Cلك خدما� �لنظا+ �لبيئي غير �ملسوقة).

�  توجد حير� '� شكو� كبير� حوf ما يتعلق باملستفيد من 
خدما�� 'ماكن جتمع  �ملياW � كيف ستؤثر �لتغير�� في 'ماكن 
توuيع �ملياW بشكل معني على تلك �خلدما�؛ �ملعلوما� في كال 

 Wماكن جتمع �مليا' Fما كانت 'سو� �C? 3حملو3ين مطلوبة لكي يتقر�
ميكن 'R/ تكو/R خيا�3! مثمر�!.

ا/R هنا� قليال! من حتاليل ع�لم� �إلجتماw لوصف  Rلقد ك  �
.yحليو� wفعالية �الستجابا� لصو/ �لتنو

�  هنا� حير� كبير� فيما يتعلق باألهميه �لتي يعوf عليها 
�لسكا/ في  مختلف� �لثقافا�� على �خلدما� �لثقافية، �كيف 

 Wلك على صافي �لتكلفة ��لفائدC ؤثرzستتغير مع �لوقت، �كم ي
. من �ملباال� ��لقر����3
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 �يقد� هذ� �مللحق بعض �لنتائج �لرئيسية عن �ألحو�* (� �لظر�) � �إلجتاها# "موعة �لعمل �مجموعة عمل �لسينايوها# "موعة
مختا� من خدما# �لنظم �لبيئيه � �ملدجة في تقييم  �لنظا� �لبيئي لأللفيه.. 

�لغذ��
خدمة �لتموين

�لنا� على �لغذ�� من �لنظم �مل�د��� بكفا�� عالية يحصل 
مثل �حملاصيل، �ملاشية، # �لز��عا% �ملائية #"يضا� من 

�ملصا�7 �لبرية، مبا فى 4لك �ملا� �لعذ1 # �ملز��0 �لسمكية �لبحرية 
# حصا7 �لنباتا% #�حليو�نا% �لبرية (�ملاشية # �ألغنا9، على سبيل 

.(Dملثا�

�حو�� ��جتاها�
�  تضاعف NنتاL �لغذ�� ألكثر من ضعفني (Iيا7� "كثر من ١٦٠ 

٪) من ١٩٦١ Nلى ٢٠٠٣  (C٨٫١). ("نظر بامللحق (") صو�� (١) ) ففى 
هذ_ �لفتر̂�، N 7�IنتاL �حلبو1̂ �لذ[ يعتبر مكو\] �لطاقة �لرئيسي 

لإلنسا] مبقد�� مرتني # نصف تقريبا�، "ما NنتاL �خلر�b #حلو9 �ألبقا� 
فز�7 حو�لى ٤٠ ٪، # NنتاL حلم �خلنزير 7�I تقريبا� بنسبة ٦٠ ٪، كما 

(C٨.ES) لد#�جن� LنتاN تضاعف
�  على �ملستو[ �لعاملى خالD �لـ٤٠ سنة �ملاضية، كا] �لتركيز 

 .Lإلنتا� �) لزيا7�على �ملز�#عا% هو  �ملصد� �ألساسي (٨٠ ٪ تقريبا
لكن بعض �لبلد�]، �ملوجو7� بالد�جة �أل#لى  بأفريقيا في جنو1 

بر[، كا] لديها مستويا% منخفضة من �إلنتاجية  �لصحر�� �لك�
ل  باستمر��، # هى تو�صل �إلعتما7 على �لتوسع �لز��عى. ففى ك�

�لد#D �لنامية خالD �لفتر� من ١٩٦١-١٩٩٩، ساهم �لتوسع 
�لز��عى بحو�لى ٢٩ ٪ فقط فى منو �إلنتاL̂ �حملصولى مقابل 

�ملساهمة فى Iيا�7% �لعو�ئد �لذx بلغ ٧١ ٪؛ في "فريقيا جنو1 
�لصحر�� �لكبر[. على "ية حاD، فإ] Iيا�7% �لعو�ئد قد�% بحو�لى 

.(C٢٦.ES, C٢٦٫١٫١)  L٣٤ ٪ فقط من �لنمو في �إلنتا
�  7�7IN # منا كل من معدD �إلستهال} �لكلى # معدN Dستهال} 

كل فر7 من �لسمك خالD �لعقو7 �أل�بعة �ملاضية. بينما هبط 
�إلستهال} �لكلي للسمك بعض �لشي� في �لبلد�̂] �لصناعية، # 

(C٨.ES)١٩٧٣ 9في �لعال̂م �لنامي منذ عا �تضاعف تقريبا
�  �Nتفع �لطلب للسمك بسرعة "كثر من �إلنتاL̂، مما "N ]7لى 

�إل�تفا0 في �ألسعا� �حلقيقية ملعظم م�نتجا% �ألسما} �لطاIجة 
.(C٨.ES)  �د # ��م\

�  تعتبر �لز��عا% �ملائية �ملعتمد� على �ملا� �لعذ1 هى "سر0 
#سيلة للزيا7� # �لنمو فى قطاN 0نتاL �ألغذية. فحوD �لعالم، 

هنا} Iيا7� مبتوسط 4# معدD متر�كب بنسبة ٩٫٢ ٪ فى �لسنة 
منذ عا9 ١٩٧٠، مقا�نة بنسبة ١٫٤ ٪ فقط Iيا7� فى �لثر#�% 

�لسمكية من �ملز��0 # ٢٫٨ ٪ ألنظمة NنتاL �للحو9 (C٢٦٫٣٫١). متثل 
"نظمة� �لز��عا% �ملائية �آل] ٢٧ ٪ تقريبا� من �إلنتاL �لكلي للسمك  

.(C٨ Table ٨٫٤)
�  هنا} �كو7 فى مستو[ �إلنتاL �لعاملي للحبو1 منذ ١٩٩٦، 
لذلك كا] �لهبو� �حلا�7 فى "سهم �حلبو1. بالرغم من "] هنا} 

�هتما9 حوD هذ_ �إلجتاها%، Nال "نها قد تعكس فقط 7#�� عا7ية من 
.(C٨٫٢٫٢) 7#��% ضبط # تعديل �لسو�

�  بالرغم من "نه كانت هنا} بعض �لزيا7� فى سعر �حلبو1 منذ 
عا9 ٢٠٠١، Nال "] �ألسعا� ما �Iلت "قل بنسبة ٣٠-٤٠ ٪ عن "على 

.(C٨٫٢٫٢) %قيمة #صلت لها في منتصف �لتسعينيا
�  N] �ألمنا� �حلالية إلستعماD ثر#�% �ملز��0 "# �ملصائد 

�لسمكية الميكن 7عمها. حيث 7�7IN معدD صيد �ألسما} �لبحرية 
حتى �لثمانينيا% # 4لك باحلصا7 �لد�ئم� # �ملتز�يد من �ملو�7 �ملتا̂�. 

�ملالحــق 

ملحق (�)
تقا�ير خدما� �لنظم �لبيئية
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لغذ�: ١٩٦٠-٢٠٠٣ (C8 شكل 8.1)  �شكل ملحق #.١. جتاها� ملفاتيح لرئيسية المد
��النتا' �لعاملي � �السعا � قلة �لغذ�

يوجد حو�لي ٨٥٢ مليو� فر7 عامليا بد�� تغذية كافية بني ٢٠٠٠ � ٢٠٠٢ � حو�لي ٣٧ مليو� بني ١٩٩٧ � ٩٩ فقط قلة �لتذية في �لد�( �لنامية 
مبينة في هذ� �لشكل.

٣٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

١٠٠ 

٥٠ 

٠ 

٦٠٠ 

٨٠٠ 

٤٠٠ 

٢٠٠ 

٠ 

٠٠٠ ١ 

٢٠٠ ١ 

٩٢٠ ٩١٨ 
٧٨٠ ٨٢٦ ٨٧٣ ٨١٥ 

٧٩٨ 


ملصد�: FAO - SOFI - تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

قليلي لتغذية 
باملليو4 فر� 

 �سعر �لغذ�

٢٠٠٣ ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠   ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥   ١٩٧٠  ١٩٦٥ ١٩٦١ 

ABمة �لبتر�( 

قليلي �لتغذية في 
�لد�( �لنامية  �جمالي �نتا' 

 ��لغذ�

 ��نتا' �لغذ�
لكل فر7 

مؤشر ١٠٠ عا7 ١٩٦١

٣٠٠ 

٤٠٠ 

٣٥٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

١٠٠ 

٣٠٠ 

٤٠٠ 

٣٥٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

١٠٠ 

٥٠ 

٠ 

٥٠ 

٠ 


ملصد�: FAO - SOFI - تقييم 
لنظا� 
لبيئي لأللفية 

 �سعر �لغذ�

٢٠٠٣ ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠   ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥   ١٩٧٠  ١٩٦٥ ١٩٦١ 

مؤشر ١٠٠ عا7 ١٩٦١ 

٢٠٠٣ ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠   ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥   ١٩٧٠  ١٩٦٥ ١٩٦١

مؤشر ١٠٠ عا7 ١٩٦١ 

 �لغذ �جمالي مد
(محاصيل @ حيونا�) 

لغذ� بالفر�  �مد
(محاصيل @ حيونا�) 

��� نامية 
��� صناعية 

لعالم 

��� نامية 
��� صناعية 

لعالم 

�لتغير�J �لنسبية في �مد�7 �لغذ�� (محاصيل � ثر�� حيو�نية): �لد�( صناعية � �لد�( �لنامية.



�١٠٥لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

فيز��� �لهبو� فى كمية �ألسما� �لبحرية نتيجة لإلستهال� 
 ��جلائر للمصد* ES).(C١٨. كما %$ �لثر"�! �لسمكية للميا

�لد�خلية، �لتي تعتبر مهمة جد�0 للنا:9 �لفقر�6، هبطت %يضا0 
بسبب تعديل �لبيئة �لطبيعية, �لصيد �جلائر، "Fنسحابا! �ملا6 

.(C٨.ES)
�  بينما �ملز�*O �ملائية �لتقليدية مستمرN بشكل عاK، هنا� 

�شتر�� متز�يد  للمز�*O �ملائية فى �ستخد�R Kكال! �للحم، مما 
يشكل ضغطا0 متز�يد�0 على �لثر"�! �لسمكية �ألخرW لتقدمي 

"جبا! �لسمك كغذ�6 كما ̂يثير [لك �ملشاكال! �خلاصة بالنفايا! 
%يضا0. "تؤ�b c*�عة �جلمبرW (�لر"بيا$) Fلى ضر* حا� في %غلب �ألحيا$ 

ألنظمة �ملاجنر"h �لبيئية، بالرغم من %$ بعض �لبلد�$ %eخذ! 
.N*لتأثير�! �لضا� �خطو�! لتقليل هذ

�لسينا
يوها� 
 !�"b "% كل �لسينا*يوها! �أل*بعة لتقييم �أللفية *فعت $F  �
 mلغذ�6 بحلو� nلكلى " �لنصيب �لعاملى للفر� من �نتا� nإلنتا�
 nإلنتا� ،mبالنسبة لنصيب �لفر�، على %ية حا .(S٩) ٢٠٥٠ Kعا

�ألساسي يركد %e" يهبط في �لشرu �أل"سط "شماm %فريقيا "يزيد 
قليال0 جد�0 في %فريقيا جنوv �لصحر�6 �ل̂كبرW لكل �لسينا*يوها! 

� عن طريق b"9 يتوقع %$ يكو$ قد مت  جتاnأل*بعة. " �لنقص فى �إلنتا�
�إلستير�� �ملتز�يد للغذ�6 في هذ� �ملناطق. كما %$ مساحة �أل*�ضى 
�لز*�عية ̂تو�صل bيeا�تها في �لد"m �لنامية تبعا0 لسينا*يوها! تقييم 

 N*أللفية، لكنها تهبط في �لبلد�$ �لصناعية (%نظر ملحق % صو�
.(٢

�  F$ �لطلب �لعاملي حملاصيل �لغذ�6 (�ملقاسة باألطنا$9) عرضه 
.(S٩٫٤٫١)  للنمو بحو�لى ٧٠ -٨٥٪ بني عامى ٢٠٠٠ "٢٠٥٠

�  سيز��� �لطلب لكل من �ملا6 �لعذv " �ألسما� �لبحرية بسبب 
�لزيا�N �لسكانية " تفضيال!9 �لغذ�96 �ملتغير9N، "�لنتيجة ستكو$ 

خطر متز�يد يظهر فى صو*N هبو� كبير "بعيد �ملدW فى �لثر"�! 
�لسمكية �لبحرية �إلقليمية (نسبة تأكد متوسطة Fلى عالية) 

.(S٩.ES)

عبا*N عن خدمة متوينية، حيث %$ مصد* �ملا6 من �لنظم �ملا6  
 Nكما %نه خدمة مساند ، �لبيئية �لتى يستعملها �لنا:9

%" �عم، حيث %$ �ملا6 من متطلبا! �حلياN على �أل*� "هكذ� يدعم 
كل عمليا! �لنظم �لبيئيه �ألخرF .W$ �لنظم �لبيئية �جلبلية " 

�لغابا! يرتبطا$ بالكميا! �ألكبر من �ملا6 �لعذv حو�لى ٥٧٪ "٢٨ 
٪ من نسبة �جلريا$ �لسطحى �لكلية، على �لتو�لي. تقدK كل 

من هذ� �لنظم (�جلبلية " �لغابا!) Fمد���! ميا� قابلة للتجديد 
Fلى ٤ بليو$ شخص على �ألقل، %e" ثلثي سكا$ �لعالم. %ما �لنظم 
�لز*�عية " �حلضرية فهى ̂تعطى فقط ١٦ ٪ "٠٫٢ ٪، على �لتو�لي، 

من نسبة �جلريا$ �لسطحى �لعاملية، " لكن بسبب قربهم من 
 9vلبشر فهم يخدمو$ من ٤٫٥-٥ بليو$ شخص. مثل هذ� �لقر�

�ملر�عي) حتت سنا
يوها� �اللفية (S9 شكل 9.15)شكل ملحق ٢٫١. �لتغير�� في �ال
�ضي �لز
�عية (�حملاصيل � 
الحظ �� �جمالي �ملر�عي � �حملاصيل عا� ٢٠٠٠ مرسو� هنا �كبر من جد�" ١٫١ نتيجة �� 
�سغال" �ملر�عي مشمو" �حصائيا6 �ملر�عي � �حملاصيل هنا � ليس في �حصا6�7 �ال�ضي 

�ملستصلحة في جد�" ١٫١.

٢٥ 

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

٠ 

٤٥ 

١٠ 

١٥ 

٥ 

٣٥ 

�ملصد*: تقييم �لنظاK �لبيئي لأللفية 

مساحة �ملر�عي � �ال
�ضي �ملز
�عة باملليو4 كم مربع 

٢٠٥٠   ٢٠٤٠   ٢٠٣٠   ٢٠٢٠  ٢٠١٠   ٢٠٠٠   ١٩٩٠  ١٩٨٠   ١٩٧٠ 

�ملناطق 
�لصناعية 

�ملناطق 
�لنامية 

سينا
يوها� �اللفية 
نظا� مستمد من �لقو� 
مو�Lييك �لتأقلم 
حديقة �لتكنولوجيا 
�لتنسيق �لعاملي 
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 (C7 Fig 7.3) في �لر� �شكل ملحق �.٥ �الستخد�� غير �ملقنن للميا
 �يعد من ١٥-٣٥٪ من �ستهالH مياG �لر* عامليا غير مقنن (تأكيد قليل �لى متوسط)   (C٧٫٢٫٢).  توضح �خلريطة �ين ال يوجد ما� عذ/ لغذية طلبا! �لر* بالكامل. عد� �لتو�%� في ميز�نيا! �ملا
على �ملدQ �لطويل يجعل حتويل �ملياW �لسطحية � �ستغالU �ملياG �جلوفية �ساسيا. �ملساحا! �ملبينة مبستوQ متوسط �لى عالي من �الستهالH غير �ملقنن على كل قا� � هي معر�فة بنها مناطق 

تعدين �ملياd�� G �نظمة نقل �ملياG �لرئيسية. �ملفتاa: �ستهالH عالي جد� > كيلومتر مكعب في �لسنة ؛ متوسط ٠٫١ - ١ كيلومتر مكعب في �لسنة ؛  منخفض من ٠٫١ - ٠ كيلومتر مكعب في 
غم كزنه من �لصعب �لتعميم فا� �لالتو�%نا! تترجم جلد��U سحب �ملا� > ١٫٦ متر في �لسنة �� �كثر للسحب �لعالي  � >٠٫١  � .aلسنة. كل �لتقدير�! مبنية مساحة ٥٠ كبلومتر مسطح �ضو�

(٠٫٢ iناجت محد) dجوفية مع �حتماال! جفا Gيقابله ضخ ميا �متر في �لسنة للسحب �ملنخفض مع فرn �� نقص �ملا

فائض كبير 
فائض متوسط 
فائض بسيط 
�لعر� يسا�� �لطلب 
�لطلب يفو� �ملعر�� 

�ملصد(: تقييم �لنظا# �لبيئي لأللفية 

�لر� �لز%�عي �لغير مدعم 

خط �الستو��  خط �الستو�� 

�ملا'
خدما/ �لدعم - �لتموين

.(C٧.ES) يرتبط بتلو4 �لغذ�3 � تلو4 �ملا3 من �ملصا1( �لصناعية

7حو�5 -4جتاها/
�  لم تBحد4 �لتغير�@ �حلالية فى �لنظم �لبيئية =نخفاضا8 معنويا8 

فى �لكمية �لصافية من �ملا3 �لعذH �لناجت من �جلرياD �لسطحى 
على �أل(� � �لقابل للتجديد، لكن �لنسبة �ملستعملة من قبل 

 Pلسطحى منت بشكل مثير. على �ملستو� Dمن هذ� �جلريا Dإلنسا�
�لعاملى فإD =ستعماZ �ملا3 �لعذ1�1X� YH بنسبة متوسطة تصل =لى 

.(C٧.ES) قد، بني ١٩٦٠ �٢٠٠٠Y٢٠ ٪ لكل ع

 Dعاصر للما3 ١٠ ٪ تقريبا8 من نسبة �جلرياBمل� Hإلنسحا� Dكا  �
�لسطحى �لقا(ية �لعاملية، بالرغم من D7 نسبة ما بني ٤٠ ٪ �٥٠ 
٪ من �جلرياD �لسطحى �لقا(P �لعاملى هى ما يصل =لى  7غلبية 

.(C٧.ES, C٧٫٢٫٣) 7ثنا3 �لسنة Dلسكا�
�  تلو4 �ملمر�@ �ملائية �لد�خلية بالنتر�جنيY �لالعضو� 1�X عامليا8 

 o7ضعا pلى 7كثر من ضعفني منذ عا# ١٩٦٠ �7كثر من عشر=
.(C٧.ES) للعديد من �ألجز�3 �لصناعية فى �لعالم

�  =D �ألمناr �حلالية إلستعماZ �إلنساD للما3 هى 7مناr غير 
 Zإلستعما� Xيتجا� D7 ن �ملتوقعYمستد�مة � ال ميكن 1عمها. �م
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�لعاملى للما� �لعذ� �لنسبة من ٥ ٪ �لى ٢٥ ٪ � 
لك لإلمد���� 
ند�سة للما�  طويلة �ملد/ �يعو- 
لك عن طريق �إلنتقاال� �مل"ه�

;�� �لسحب على �ملكشو6 من 5صيد �مد���� �مليا3 �جلوفية 
(نسبة تأكد منخفضة �لى متوسطة). حيث يعيش ;كثر م>ن 

بليوN شخص في مناطق بد�N جتهيز�� ;� �مد���� معتبرK من 
�ملا� �لعذ� �لقابل للتجديد � ي"لبوN �حتياجاتهم من �ملا� بهذ3 

، ي"مثل  �لطريقة (ES.C٧). �في شما] ;فريقيا ��لشرZ �أل�سط>
�إلستعما] غير �ملستد�a حو�لى ث"لث كل �ملا� �ملستعمل (نسبة 

.(C٧.ES) (تأكد منخفضة
 c�5م"قد d١٥-٣٥ ٪ من �نسحابا� �ملا� فى�لر N; cجد عامليا�  �
ليكوN غير مستد�a (نسبة تأكد منخفضة �لى متوسطة) 

.(٣ K5نظر ملحق ; صو;) (C٧٫٢٫٢)

�لسينا
يوها�
�  يتوقع ;N ينمو �ستعما] �ملا� بنسبة تقر� من ١٠ ٪ بني عامى 


لك مقا5نة مبعدال� �صلت �لى ٢٠ ٪ لكل عقد  � ،٢٠١٠�٢٠٠٠ 
.(C٧.ES)  خال] �لـ٤٠ سنة �ملاضية

�  بد;� �نسحابا� �ملا� فى �لهبوu في �لعديد من ;جز��> منظمة 
�لتعا�N ��لتنمية �إلقتصا�ية في نهاية �لقرN �لعشرين، � بنسبة 

 N�في كافة ;نحا� منظمة �لتعا uتأكد متوسطة ستو�صل �لهبو
��لتنمية �إلقتصا�ية ;ثنا� �لقرN �حلا�d ��لعشرين بسبب سد 

Sالستقر�5 �لسكانى (.٩� �لتحسينا� ، � Kحتياجا� كل فر�، كفا��
.(ES

 N�منظمة �لتعا y5خا cتز��� �نسحابا� �ملا� كثير� N; من �ملتوقع  �
��لتنمية �إلقتصا�ية كنتيجة لنمو �لسكاN ��لتنمية �إلقتصا�ية. 

� يعتمد مد/ هذ3 �لزيا��� �عتما��c كبير]c على �لسينا5يو. ففي 
;فريقيا جنو� �لصحر�� �لكبر/، يزيد �ستعما] �ملا� كثير�c على 
�ملستو/ �حمللى (نسبة تأكد منخفضة �لى متوسطة) مما يؤ�/ 

. على ;ية حا]، فإN �لتقنية  �لى �إلستعما] �ملتز�يد للما� �لعذ�>
� �جلد�/ �إلقتصا�ية من �يا�K �نسحابا� �ملياK �حمللية ;� �ملنزلية 

.(S٩.ES) Kغير مؤكد � cمجهولة جد�
�  تبعاc لكل سينا5يوها� تقييم �أللفية، فإN نسب سحب �ملا� 

 S٩ Fig) ٢٠٥٠�٨٥ ٪ بني عامى ٢٠٠٠ �لعاملية تز��� بني ٢٠ ٪ �
( .٤ K5نظر ملحق ; صو;) (٩٫٣٥

�  تز��� �تاحة ;� توفر �ملا� �لعاملي تبعاc لكل سينا5يوها� تقييم 
�أللفية. فبحلو] عاa ٢٠٥٠، سو6 يز��� توفر �ملا�> �لعاملي بحو�لى ٥ 
 Kلزيا�� Nفى ;مريكا �لالتينية ستكو ،(على �لسينا5يو cعتما���) ٪٧-

�ألصغر (حو�لى ٢ ٪، �عتما��c على �لسينا5يو)، ��إلحتا� �لسوفيتي 
 Kمت>يل �يا�� .(S٩٫٤٫٥) (٪ ١٦-٢٢) ألكبر� Kله �لزيا� Nلسابق ستكو�

�ملطر �لى �يا�K �جلرياN �لسطحى، بينما �5جا� �حلر�K5 �أل�فأ� تزيد من 
�لتبخير � �لنتح (معد] �لبخر نتح)، مما يقلل من �جلرياN �لسطحى.

(S9 شكل 9.35) شكل ملحق �.٤  سحب �ملا� عا� ٢٠٥٠ حتت سينا
يوها� �اللفية 

٠ 

٠٠٠ ١ 

٠٠٠ ٣ 

٠٠٠ ٤ 

٠٠٠ ٥ 

٠٠٠ ٦ 

٠٠٠ ٧ 

٠٠٠ ٢ 

٦٠٠ ٦ 

٥٠٠ ٥ 
١٠٠ ٥ 

٤٠٠ ٤ 

٠٠٠ ٨ 

�ملصد :  �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 تنسيق عاملي

 نظا� مستمد
 من �لقو� 

 مو�7ييك �لتأقلم

 حديقة �لتكنولوجيا

 �ملستو> �لعاملي
  �حلالي النسحا=
٣٦٠٠ Aمليا� 

 كيلومتر مكعب في �لسنة



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١٠٨

�خلشب من �لغابا� ��ملز��� � يستعمل فى: �غر�� ي�حصد 
�لبنا4 �3تلفة، �لتصنيع، �لوقو*، � )حتياجا� �خر#. �ما 

�لغابا� (مصد� �خشا> �لوقو* � �لفحم)، �حملاصيل �لز��عية، � �لسما* 
�لعضو# كلها تعمل كمصا*� طاقة من �لكتلة �لعضوية. �تستعمل 
�ألنو�� �3تلفة من �حملاصيل � �ملاشية إلنتاJK �أللياH. فنجد �F �لقطن، 

�لكتاF، �لقنب، �نبا� �جلو� كلها تنتج عموماP من �لنظم �لز��عية، 
 S*�* ما �حلرير فتنتجه�ا�. Vلصب� W���� ينتج من Xبينما نبا� �لسيز�

�لقز �لتى تتغذ# على ����W شجرS �لتو�، ��لتى تنمو فى مز��� شبه 
�حو�� 
	جتاها�بستانية، � �لصوH ينتج من �خلر�H، � �ملاعز، �حيو�نا� �خر#.

�  )b*�* معدX �حلصا* �لعاملي للخشب بحو�لى٦٠ ٪ منذ عا^ ١٩٦٠، 

�ما )نتاK عجينة �لو�W من �خلشب فقد d*�b بعض �لشي4 �قل من 
ثالثة �ضعاH خالX �لوقت نفسه (٩٫٥ Table ES, C٩.C٩). � تباطأ� 

.Sنسب منو �حلصا* في �لسنو�� �ألخير
�  F �قو* �خلشب هو �ملصد� �ألساسي لطاقة �لتدفئة ��لطبخ 

حلو�لي ٢٫٦ بليوF شخص، � نسبة ٥٥ ٪ من )ستهالz �خلشب �لعاملي 
تدخل كوقو*  (ES.C٩). �بالرغم من �F �خشا> �لوقو* � �لفحم 

 Fنهم ميثلو�لطاقة �لعاملي, )ال � Xقل من ٧ ٪ من )ستعما� Fيشكلو
٤٠ ٪ من )ستعماX �لطاقة في �فريقيا �١٠ ٪ في �مريكا �لالتينية 

.(C٩٫٤)
�  بلغ �إلستهالz �لعاملي للخشب كوقو* ���S �إلستعماX في 

�لتسعينيا� � ي�عتقد �آلF بأنه يهبط ببط4 نتيجة للتحوX )لى مصا*� 
�قو* بديلة ��� *�جة �قل، � تقنيا� طاقة �كثر كفاS4. على �لنقيض 

من �لك، تضاعف �إلستهالz �لعاملي من �لفحم بني عامى ١٩٧٥ 
�٢٠٠٠، � �لك نتيجة إلنتقاX �لسكاF �ملستمر � بكثرS نحو �ملناطق 

.(C٩٫٤٫١) حلضرية�
�  �جو* نقص في �قو* �خلشب في �فريقيا يفر� �ألعبا4 على �لنا� 

 .(SG٣٫٤) على �خلشب للتدفئه ��ألغر�� �ملنزليه Fلذين يعتمد��
��لتأثير على �لنا� قد يكوF فى صو�S �سعا� مرتفعة في �ملناطق 

�حلضرية ��d �لسفر �لطويل ��لصعب جلمع �خلشب في �ملناطق �لريفية 
.Sلبعيد�

�  من بني كل �أللياH �لز��عية، تضاعف )نتاK �لقطن �لعاملي مرتني 
�ما )نتاK �حلرير فتضاعف ثال� مر�� منذ ١٩٦١ (ES.C٩). على �لرغم 
من هذ� �لتضاعف فى �إلنتاK، )ال �F مساحة �أل�� �لتى يز�� عليها 

�لقطن ظلت كما هى. �ما بالنسبة إلنتاK �لكتاF، �لصوH، �لقنب، 
 ،Xعلى سبيل �ملثا .Pفقد هبط فيها جميعا Xنبا� �جلو�، �نبا� �لسيز�

منافسة �ألنسجة �لصناعية ساهمت في تخفيض �لطلب على 
�لصوH في �لعقو* �ألخيرS؛ حيث هبط )نتاK �لصوH مبقد�� ١٦ ٪ بني 

.(C٩٫٥٫٣) عامى ١٩٨٠ �٢٠٠٠
�لسينا�يوها�

�  من �ملتوقع �F تعطى �ملز��� نسبة متز�يدS من منتجا� �خلشب 
انت متثل �ملز��� ٥ ٪ من  dففي عا^ ٢٠٠٠، ك .(C٩.ES) في �ملستقبل

�لغطاJ4 �لشجر# �لعاملي، لكنها �b*� �خلشب بنسبة ٣٥ ٪ � من 
�ملتوقع �F تصل كمية �لزيا*S )لى ٤٤ ٪ بحلوX عا^ ٢٠٢٠. ��لتوسع 
�ألكثر سرعة سيحد� في مناطق منتصف خطو� �لعر�، حيث 

�لعائد �على �تكلفة �إلنتاK �قل.
�  تبعاP لسينا�يوها� تقييم �أللفية، تز*�* مساحة �لغابا� في 
�ملناطق �لصناعية � تقل في �ملناطق �لنامية بني عامى ١٩٧٠ -

٢٠٥٠. ففي سينا�يو (�لطلب من �لقوS)، يز*�* معدX خسا�S �لغابا� 
عن �لنسبة �لتأ�يخية (حو�لى ٠٫٤ ٪ سنوياP بني ١٩٧٠ �١٩٩٥) )لى 

٠٫٦ ٪. تبعاP للتوbيع �ملوسيقي �لعاملي � تكيف �لفسيفسا4، تستمر 
نسبة �خلسا�S في �لنسبة �لتأ�يخية. �ما خسا�S �لغابة في �حلديقة 

�لتكنولوجية تتناقص في �لعقو* �أل�لى من فترS �لسينا�يو، لكن 
فى �لفترS �لكاملة فهى ق�ر> �لنسبة �لتأ�يخية ألF )ستعماX �لوقو* 

�حليو# يزيد كجز4 من سياسا� تغيير �ملنا�، مما ي�ؤ*� )لى �لضغط 
على مساحة �لغابة. (�نظر ملحق � صو�S ٥) (فى نظم بيئية معينة، 
مثل �لغابا� �إلستو�ئية، فإF نسب )�bلة �ألشجا� قد تكوF �على من 

 (Xملعد�

سينا�يوها� �اللفية (S9 شكل 9.15)شكل ملحق �.٥  �لتغير في مساحة �لغابا� حتت 

٢٠ 

٣٠ 

٢٥ 

١٠ 

١٥ 

٥ 

٠ 

٣٥ 

�ملصد�: تقييم �لنظا^ �لبيئي لأللفية 

مساحة �لغابا� باملليو2 كم مربع 

٢٠٥٠   ٢٠٤٠   ٢٠٣٠   ٢٠٢٠  ٢٠١٠   ٢٠٠٠   ١٩٩٠  ١٩٨٠   ١٩٧٠

�ملناطق 
�لصناعية 

�ملناطق 
�لنامية 

سينا�يوها� �اللفية 
نظا� مستمد من �لقو� 
مو�4ييك �لتأقلم 
حديقة �لتكنولوجيا 
�لتنسيق �لعاملي 

�خلشب، �ألليا8، 
 �لوقو4
خدما� �لتموين   



�١٠٩لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

�نو�� مختلفة مكر
بية، نباتية، 
حيو�نية هى 
 جيناتها هنا� 
 �ت+ساهم في �مل+نتجا� �لتجا(ية في مثل هذ" �لصناعا

 �3
ية نباتية، حماية للمحاصيل، مستحضر��كمو�3 صيدالنية، 
جتميل، بستنة، بذ
( ;(�عية، (صد 
 مر�قبة بيئية 
 تشكيلة من 

�لتصنيع 
قطاعا� �لبنا<.

�حو	� 
 	جتاها�
 Aبنظر
هنا� طلب متز�يد للتنو� �حليوC كمصد( للماA3 �لتجا(ية. 

شاملة جند �N �لصناعا�M تضمنت، Kجتاها� في KستعماH �لتنو� 
�نو�� �لفو�ئد �إلجتماعية 
�لتجا(ية كما هو موضح فى 
 ،Cحليو�
 �
 هو يوضح قائمة جزئية من �ملركبا � M٢) بامللحق 
�جلد
لني (١ 

�ملشتقة من �ملصا3( �لطبيعية 
 �ملصد\ عليها للتسويق ضمن 

.��لصناعة �لد
�ئية في �لتسعينيا

	لسينا�يوها�
� Kجتاها� �لسو\ على نحو 
�سع طبقا_ للصناعة 
�لبال3 
�  تتفا
� �لصله، لكن �لكثير من �نشطه 
عائد �لتنقيب �حليوC يتوقع �a

 Aجديد �لها �N تزيد خالH �لعقو3 �لقا3مة. هنا� عدA صناعا
(ئيسية، مثل �ملعاجلة �حليوية 
 �لقياسا� �حليوية، مت تأسيسهم 

 Cألخر� �د �N تز3�3، بينما �لصناعا fمن �ملؤك 
بشكل جيد 
يبد
 N�فمستقبلها �قل تأكيد. 
يشير�ملناj �إلقتصاhi3 �حلاليK hلي 


�لتي  Aلصيدلي سيزيد، خصوصا_ كطر\ جديد� Cلتنقيب �حليو�
  kإلنتا� Hلتحسني معد hلبيئية� 
تستعمل �ملعرفة �لتطو(ية 

.(C١٠.ES)

	لكيما
يا� 	حليوية 
 	ملصا�� 	لو�	ثية
خدما� 	لتموين 

(10.8 �
جد
� ملحق �.١   تلخيص للموقف 	حلالي 
 	الجتا2 	ملستقبلي لصناعا� 	لتنقيب 	حليو' (مأخو% عن C10 جد
مصا3( فو�ئد  فو�ئد  �الجتا" �ملتوقع  �النغماp �حلالي  �لصناعة 

iلتنو� �حليو� جتا(ية  �جتماعية  في   Hفي �عما  
iلتنقيب �حليو�  iلتنقيب �حليو�  

P,A,M  +++ صحة بشرية,   A3يا; ,)
يد  N�)
مييل للد  >�
�لصيدلة 
 �لد
عمالة متوقعة    

P,A,M غالبا  +++ صحة بشرية,   A3يا; عالي   ��لنباتا
عمالة    

P,A,M  +++ صحة بشرية   A3يا; عالي  �لتجميل 
  �لعناية  

 (خا< �نساني  �لشخصية �لطبيعية     

M غالبا  ++ صحة بيئية   A3يا; متغير   iلتنظيف �حليو�
   

P,A,M  +++  ,zطعا  A3يا; عالي  حماية �حملاصيل 
صحة بيئية    iلتحكم �حليو� 


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

متز�يد ؟   
P,A,M  + صحة بيئية   A3يا; متغير  �لر�قبة �حليوية 

   
P  +++ (خا< �نساني  ثابت  منخفض  صناعة �حلبو� 

zطعا    Aلز(�عة �لصغير�
   

P,A,M  ++ صحة بيئية   A3يا; متوسط   iلترميم �حليو�
   

3
ال( ، + = مربح 
لكن بكميا� متنوعة  Nال(، ++ = مليو
3 Nملفتا�:  +++ =بليو�
P= نباتا�, A = حيو�نا�, M= مخلوقا� مجهرية

مصا3( فو�ئد  فو�ئد  �الجتا" �ملتوقع  فو�ئد �النغماp �حلالي  �الجتا" �ملتوقع  �لصناعة
iلتنو� �حليو� جتا(ية  �جتماعية  في   Hفي �عما جتا(ية   في 

iلتنقيب �حليو�  iلتنقيب �حليو�  

P,A,M غالبا  +++  , +++ صحة بشرية A3يا; عالي  ��لنباتا
عمالة   



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١١٠

 Some Compounds from Natural Sources (Pure Natural Products, Semi-synthetic  .Appendix Table A.2
 Modifications, or the Pharmacophore is from a Natural Product) Approved for  

 (Marketing in the 1990s, in the United States and Elsewhere (C10 Table 10.2  

 Developer  Brand Name  Generic

In the United States and elsewhere
(Johnson & Johnson (Ortho Biotech  Leustatin  Cladribine

Rhône-Poulenc Rorer  Taxotere  Docetaxel
Berlex  Fludara  Fludarabine

Pharmacia & Upjohn  Idamycin  Idarubicin
Yakult Haisha  Camptosar  Irinotecan

Bristol-Myers Squibb  Taxol  Paclitaxel
Rhône-Poulenc  Oncospar  Pegaspargase

Parke-Davis  Nipent  Pentostatin
SmithKline Beecham  Hycamtin  Topotecan

Lilly  Navelbine  Vinorelbine
Only outside the United States

 Wyeth Ayerst   Bisantrene
Yamasa   Cytarabine ocfosfate

Ciba-Geigy   Formestane
Siu Valy   Interferon, gamma-la

Acta Medica   Miltefosine
Quadra Logic   Porfimer sodium

Zeuyaku Kogyo   Sorbuzoxane
 Yamamouchi   Zinostatin

Yamasa   Cytarabine ocfosfate 

Siu Valy   Interferon, gamma-la 

Quadra Logic   Porfimer sodium 

 Yamamouchi   Zinostatin 



�١١١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

كال� من 	لنظم 	لبيئية 	لطبيعية � 	مل�د	��، لهما تأثير	� قويا� �� 
على 	ملنا1 �نوعية 	لهو	. كمصا,� +� مستقبال& للملوثا& 

من غا9	& تفاعلية، غا9	& 	لصوبة 	لزجاجية، � 	إلير�سوال&، 
�بسبب 	خلو	@ 	لطبيعية? 	لتي ت�ؤثر على جريا� 	حلر	�� � جريا� 	ملا. 

 : (	ملطر). �� 	لنظم 	لبيئية ميكنها +E�F ت�ؤثر على 	ملنا1 بالطرD? 	لتالية?
 �F+ ،Lملثا	لزجاجية، على سبيل 	لصوبة 	لتدفئة (كمصا,� لغا9 	

غابا& � +شجا� لها معامل �نعكاT +قل من 	لثلج 	لعا�R)؛ 	لتبريد 
(كمستقبال& لغا9 	لصوبة 	لزجاجية، مصا,� بعض 	إلير�سوال& 

	لتي تعكس �شعاعا� شمسيا�، � 	لبخر نتح، على سبيل 	ملثاL)؛ 
 Lإلقليمية? (من خال	ألمطا� 	ملا. / ,��� �+منا[ 	بتعديل �عا,� تو9يع �

.(aلسحا	تكثيف  �F+ ،Lملثا	لبخر نتح، على سبيل 	

حو
	 ��جتاها�
�  �� 	لتغير	& في 	لنظم 	لبيئية لها مساهمة كبير� فى 
	لتغير	& 	لتأ�يخية للدفع 	إلشعاعى من عاj ١٧٥٠ �لى 	آل� 

بشكل �ئيسي بسبب �9	لة 	ألشجا�، �ستعماL 	ألسمد�، 
�	ملما�سا& 	لز�	عية (ES.C١٣) (+نظر ملحق + صو�� ٦). �ت�قد� 

تغير	& 	لنظم 	لبيئيه بأ� حو	لى ١٠-٣٠ ٪ من 	لدفع 	إلشعاعى 
يأتى من ثانى +كسيد 	لكربو� منذ عاj ١٧٥٠ نسبة كبير� منه 

بسبب غا9 	مليثا�((CH٤ � +كسيد 	لنيتر�9(N٢O). 	لنظم 	لبيئية 
حاليا� عبا�� عن مستقبال& صافية لثانى +كسيد 	لكربو� � 	أل���9، 
بينما تظل مصد�	� صافيا� لغا9~ 	مليثا� � +كسيد 	لنيتر�9. �� 	إل,	�� 

	ملستقبلية للنظم 	لبيئية لها 	إلمكانية لتعديل تركيز	& عد, 
من غا9	& 	لصوبة 	لزجاجية، بالرغم من +� هذ� 	إلمكانية ي�حتمل 

+�F تكو� صغير� باملقا�نة مع سينا�يوها& جلنة ما بني 	حلكوما& 
لتغير 	ملنا1 لإلنبعاثا& على 	لقر� 	لتالي (نسبة تأكد مرتفعة). 

ت�ؤثر 	لنظم 	لبيئية على �نبعاثا& غا9	& 	لصوa 	لزجاجية كالتالي:
�  ثاني +كسيد 	لكربو�: حو	لى ٤٠ ٪  من 	إلنبعاثا& 	لتأ�يخية 
(خالL 	لقرنا� 	ملاضيا�)، �حو	لى ٢٠ ٪ من 	إلنبعا� 	حلالى لثانى 

)، نشأF& من 	لتغير	& في  +كسيد 	لكربو� (في 	لتسعينيا&?
�ستعماL ��,	�� 	أل��، +ساسا� بسبب �9	لة 	ألشجا�. 	لنظم 

	لبيئية 	أل�ضية كانت مستقبلة حلو	لى ثلث 	إلنبعاثا& 	لتأ�يخية 
	ملتر	كمة �ث�لث 	إلنبعاثا& 	لكلية في 	لتسعينيا& (طاقة 9	ئد� � 
�). قد ت�فسر +� توضح 	ملستقبال& جزئيا� بالتشجير?، �+ Lستعما�

�عا,� 	لتشجير، ��,	�� 	لغابا& في +مريكا 	لشمالية، +���با، 
	لصني، �مناطق +خر~ �جزئيا� بتأثير	& 	لتسميد ترسيب �تثبيت 

	لنيتر�جني � 9يا,� ثانى +كسيد 	لكربو� فى 	لغال� 	جلو~. كما +� 
	لنظم 	لبيئية 	أل�ضية كانت في 	ملعدL مصد�	� صافيا� من ثانى 

+كسيد 	لكربو� +ثنا. 	لقر� 	لتاسع عشر � مطلع 	لقر� 	لعشرين 
�+صبحت مستقبل �ئيسى لبعض 	لوقت فى منتصف 	لقر� 
	ألخير (نسبة تأكد مرتفعة). �� 	لتأثير 	لصافي لتغير	& +حيا. 

 L	9لكربو� ما	لعاملى لثانى +كسيد 	إلنبعا� 	جلريا� +� 	حمليط على 	
مجهوال�.

� غا9 	مليثا�: 	لعمليا& 	لطبيعية في 	لنظم 	لبيئية لأل�	ضى 
	لرطبه متثل حو	لى ٢٥-٣٠ ٪ من �نبعاثا& 	مليثا� 	حلالية، �حو	لى 

 Lعا& حقو	نا& مجتر� � �9	عة (حيو	لز�	إلنبعاثا& بسبب 	٣٠ ٪ من 
	أل�9).

� +كسيد 	لنيتر�9 (غا9 	لضحك): متثل مصا,� 	لنظم 	لبيئيه 
حو	لى ٩٠ ٪ من 	إلنبعا� 	حلالى لغا9 +كسيد 	لنيتر�9، مع �جو, 

٣٥ ٪ من 	إلنبعاثا& تأتى من 	لنظم 	لز�	عية � هذ	 يرجع +ساسا� 
إلستعماL 	ألسمد�.

� 	أل���9 	لتر�بوسفير~: ميثل 	لترسيب 	جلا� في 	لنظم 
	لبيئية حو	لى 	لنصف كمستقبل لأل���9 من طبقة 	لغال� 	جلو~ 

	لتر�بوسفير. �هنا� عد� غا9	& �نبعثت بالنظم 	لبيئية، +ساسا� 
بسبب �حتر	D 	لكتل 	لعضوية، 	لتى تعمل كبو	,� لتشكيل 	أل���9 
(+كاسيد 	لنيتر�جنيNOx ، مركبا& عضوية متطاير�، +�L +كسيد 

	لكربو�، � 	مليثا�). �� 	لتأثيرF 	لعامليF 	لصافيF للنظم 	لبيئية هو 
+نها تعمل كمستقبال& لأل���9.

خدما� 
لتنظيم
لتحكم فى � تنظيم 
ملنا�
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مساهمة 	لنظم 	لبيئية في 	لقيم 	لتا�يخية لالجبا� 	الشعاعي 	خر	جا� غا 	لصوبة 	حلالية    (C13 Fig 13.3) شكل ملحق *.٦. 
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�	 E. مساهمة نظم 	لبيئة لظاهر> غا
 	لصوبة 	حلالية

ملحوظة:  �تفا7 كل عاموD يبني �فضل تقدير للقو� ، � يبني �لعاموD �السوD �ملصاحب 
مد, مقتر\ من �لقيم . حيث ال يوجد عاموD ينب �لعاموD �السوD مدE �فضل �لتقدير�@  

بد�� �مكانية حد�[. 

�ملصد : IPCC ، �لتقييم �لبيئي لاللفية 

 مقابل

N 2 O 

CO 2 

CH 4 

  Fشكل N هو �الجبا �الشعاعي �لذ, تسببه تغير�@ �لتكوين �جلو,، حتوال@ �نعكاc سطح �ال
(�لبيد�) � �لتفا�@ في �خلاo �لشمسي عا� 2000بالنسبة للماثل عا� 1750. عاموD �التفا7 

 @�t سي �ملصاحب هو مجموعة مرجحة من �لقيم. �لعو�ملNميثل �فضل تقدير � �خلط �لر
 @�t�tلتاثير �لغالب علي نظم �لبيئة مفصولة عن �لعو�مل بد�� تاثير. �لتاثير غير �ملباشر للر�

�ملبني هو حجم قطر� �لسحابة� عدD �لقطر�@ � ليس عمر �لسحابة.

 � �لتغير�@ �لصافية في �لثالثة Dهو �ملساهمة �لنسبية لنظم �لبيئة في �ملصا z شكل
غا�M@ �لرئيسية للصوبة. هذ{ �الخير� ميكن مقانتها مع بعضها بتحويلها �لي ثاني �كسيد 

�لكربو� �ملقبل في �لقيمة بنا� �حتماال@ �لتسخني �لعاملي (�ثر �شعاعي مضر�z في عمر 
 cجني � ثاني �كسيد �لنيتر�جني �ستعمل مقيا��لظاهر�) للغا�M@ ��تلفة. لر�بع كلويد �لهيد

مائة عا�، �, مقياc �قل كا� سيزيد �لقيمة �لنسبية مقانة بثاني �كسيد �لكربو� � �, 
 � ,مقياc �طو� كا� سينقصها. �لنظم �لبيئية هي �يضا مهبط صافي لال��M �لتر�فوسفو

لكن من �لصعب حساz قيمته بثاني �كسيد �لكربو� �ملقابل في �لقيمة.
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� �ثنا� م�عظم �لقر� �ملاضي، مر معظم نظم �حلصا� � 
�لز(�عة بخسا(% صافية ثابتة فى �ملا�% �لعضوية للتربة. على �ية 

، �لذ3 يزيد من كتلة �حملصو-  حا-، بالزيا�% �لثابتة في ناجت �حملصو-5
، يتوقع �� تكو� �لكمية  �لعضوية �كميتة �ملتبقية فى �لتربة5
�لصافية من �لكربو� متو�جد% في نظم فو- �لصويا � �لذ(% 

�لصفر�� فى �مريكا �لشمالية �في بعض نظم �أل(@ �ملر�ية فى 
�ملناطق �لسهلية �ملنخفضة.  متثل �لز(�عة ٤٤ ٪ من Fنبعاثا غا@ 
�مليثا� �حو�لى ٧٠ ٪ من غا@ �كسيد �لنيتر�@، � بشكل (ئيسي من 
حتويل �أل(T �جلديد% Fلى �لز(�عة �Fستعما- �ألسمدQ �لنتر�جينية 

.(C٢٦٫٢٫٦)

� ت�ثبت �لنباتا �أل(ضية ��لبحرية ثانى �كسيد �لكربو� ثم 
ترجعه Fلى �جلو عن طريق �لتنفس. في �حمليط، يهبط �لبعض من 

 � ،�لكربو� على شكل كائنا حية ميتة، � جزيئا �� جسيما
كربو� عضو�g 3ئب, � تبقى كمية صغير% منها في �لر��سب؛ 

�لبقية يتم �لتنفس بها في �لعمق � ت�عا� في �لنهاية Fلى �لسطح5 
(“�ملضخة �حليوية”). تعمل �ملضخة �حليوية كمستقبل صافى 

لثانى �كسيد �لكربو� � gلك بزيا�% تركيزQ في �لعمق، حيث �نه 
ع�ز- من �جلو على مد�( عقو� Fلى قر�� من �لزمن، مما سبب تركيز 

لثانى �كسيد �لكربو� في �جلو ليكو� حو�لي ٢٠٠ جز�m فى �ملليو� � 
 هو �قل مما سيكو� عليه في غياr �حليا% (C١٣٫٢٫١). �هناn كميا
كبير% من �لكربو� �لتى تثبتها �لنباتا مخز�نة في �ملا�% �لعضوية 

للتربة.

١٧٥٠ @�� من نسبة  tلغطا� �أل(ضى منذ عا� � �F تغير�
Fنعكاw �إلشعاu �لشمسي (�لبيد�) من سطح �أل(T (نسبة 

 تأكد متوسطة)، مما ��@� تأثير �لتدفئة جزئياx من �إلنبعاثا
�ملرتبطة بثانى �كسيد �لكربو� (ES.C١٣). كما �� F@�لة �ألشجا( 

 TنخفاF لىF 3�� لتصحر في �ملنطقة �ملد�(ية � حتت �ملد�(ية� �
�ملطر �إلقليمي (نسبة تأكد مرتفعة). �F �لتأثير� �لبيوفيزيقية 

البد من تفسيرها في تقييم خيا(� �ملنا{. على سبيل �ملثا-، تأثير 
�لتدفئة إلعا�% �لعمل في �لغابا في �ملناطق �ملغطا% بالثلو� 

موسمياx بسبب FنخفاT �أللبيد� �من �ملتوقع ��m يتجا�@ تأثير تبريد 

 مخز� �لكربو� �إلضافي في �لكتلة �لعضوية. كما �� �لتأثير�
�لبيوفيزيقية لتغير� �لنظم �لبيئيه على �ألمنا� �إلقليمية 

للمنا{ تعتمد على �لفصل � �ملوقع � �جلغر�في. باحلقيقة �لعالية 
�� بنسبة تأكد مرتفعة فإ�:

 xلة �ألشجا( في �ملناطق �ملغطا% بالثلو� موسميا�@F �
ت�ؤ��� Fلى �لتmبريد �إلقليمي5 م5ن سطح5 �أل(mT �ثنا� فصل �لثلج 

� gلك بسسب @يا�% �أللبيد�، �هو ي�ؤ�� Fلى �لتدفئة �ثنا� 
�لصيف بسبب FنخفاT معد- �لبخر نتح.

 � F@�لة �ألشجا( �إلستو�ئية على نطا� ��سع (مئا
 xملربعة) ت�خفض �ألمطا( �إلقليمية، �ساسا� �لكيلومتر�

بسبب FنخفاT معد- �لبخر نتح.
� �لتصحر في �ملناطق �ملد�(ية � حتت �ملد�(ية ي�ؤ�� Fلى 

FنخفاT �ألمطا( �إلقليمية بسبب FنخفاT معد- �لبخر 
نتح � F(تفاu �أللبيد�.

�لسينا	يوها�
� � �ملساهمة �ملستقبلية للنظم �لبيئية �أل(ضية فى تنظيم 

� �لتحكم فى �ملنا{ مجهولة. يعتبر �حمليط �حليو3 حالياx، مبثابة 
�ملستقبل �لصافى للكربو�، حيث ميتص حو�لى ١-٢ جيجا طن 

من �لكربو� سنويا�m� ،x ٢٠ ٪ تقريباx م5ن Fنبعاثا �لوقو� �ألحفو(3. � 
 xخلدمة ستتأثر بشكل كبير مستقبال� Qحتما- كبير �� هذF nهنا

بتغير Fستعما- �أل(T �ملتوقع. باإلضافة Fلي �نه من �ملتوقع �� 
يحسن �إل(تفاu فى تركيز ثانى �كسيد �لكربو� معد- �إلنتا� 
�لصافي، � لكن هذ� ال ي�ؤ��� بالضر�(% Fلى �لزيا�% في Fستقبا- 

�لكربو�. �F �لفهم �حملد�� لعمليا تنفس �لتربة يولد حير% حو- 
مستقبل �لكربو�. �هناn نسبة تأكد متوسطة تشير Fلي �� 

تغير �ملنا{ سيزيد �جلريا� �أل(ضي من ناحية ثانى �كسيد �لكربو� � 
.(S٩.ES) (لقطبية� �)مليثا� في بعض �ملناطق (مثل في �لتند�
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�لتحكم فى �ملر�
خدما� �لتنظيم

�لعديد من خدما� �لنظم �لبيئيه، مثل �لغذ��، �ملا�، تو�فر 
�5لوقو3، ي.مكن 01/ ي.ؤثر على �لصحة �إلنسانية" بشكل 
كبير (R١٦). هنا، نعتبر 1/ 1ضيق خدمة تقدمها �لنظم �لبيئية 

تتعلق بالصحة" �إلنسانية: C53 �لنظم �لبيئية في �لتحكم فى 
�ملرH �ملعدG. 5قد لعبت تغير�� �لنظم �لبيئيه E�C53 مهماE في 
. (1نظر ملحق 1 جدL5 ٣). كما CJتبطت  ظهوC �ألمر�H" �ملعدية"

تعديال� �لنظم �لبيئيه بتطو��C مثل بناية �لسد 5 �لتوسع فى 
 Tملعدية على �ملستو� H�3 �ألمر��U ،Lعي، على سبيل �ملثا�Cلز� Gلر�
�حمللى مثل �ملالCيا, �لبلهاCسيا، �5إلصابا� �لفير5سية، خصوصاE في 
�ملنطقة �ملد�Cية. �لتعديال� �ألخرT فى �لنظم �لبيئية عملت على 

تخفيض حد5] �ألمر�H �ملعدية.

حاال� � �جتاها�
� J/ �ألمر�H �ملعدية ما �Uلت متثل نسبة قريبة من Cبع �لعب� 

�لعاملي للمرH. �ألمر�H �إلستو�ئية �لرئيسية، خصوصاE �ملالCيا، 
 bلدما� cلتهاJ ،لسحائى, ��3 �للشمانيا، حمى �لضنك� cإللتها�

 Hلياباني، ��3 طفيليا� �لتر�بوسوما �ألفريق 5 �لتى تسبب مر�
شاجا، �لبلهاCسيا، ��3 �لفيل، 15مر�H �إلسهاL ما �Uلت تصيب 

C١٤.) (Eجد� jتأ0كد ماليني �لناl في كافة 1نحا� �لعالم (نسبة م.
.(ES

 jملعدية �لتالية يتأثر بالتغيير �لبيئي بقو� Hألمر�� CنتشاJ /J �
خصوصاE: �ملالCيا عبر 1كثر �لنظم �لبيئية؛ �لبلهاCسيا، ��3 �لفيل 

 q5عة 5 مياCلياباني في 1نظمة مز� bلدما� cلتهاJ5 ،G5للمفا�
ى �لضنك في �ملر�كز �حلضرية  sية؛ حمC�3خلية في منطقة مد�

؛ �للشمانيا 5 مرH شاجا في �لغابا� 5نظم �ملناطق  �إلستو�ئية"
 tلسحائى في �لساحل؛ �لكولير� في �لنظا� cجلافة؛ �إللتها�

�لساحلي، �ملا� �لعذc، 5 �لنظم �حلضرية؛ 5فيرl5 �لنيل �لغربي 
5مرH المي في �لنظم �حلضرية �5ملدنية أل5C5با 15مريكا �لشمالية 

.(C١٤.ES) (نسبة تأكد مرتفعة)

� �لتغير�� �مل.ختلفة �حلا3ثة للنظم �لبيئية ي.مكن 01/ ت.ؤثر0 على 
حد5] �ملرH من خالx Lليا� مختلفة. عالقا� �ملرH بالنظم 

�لبيئيه هى 1فضل ما يعبر عن هذq �آلليا� �حليوية 5 �لتى تتضمن 
:(C١٤.ES) ألمثلة �لتالية�

� تعطى قنو�� �لرG �5لسد35 بيئة مثالية للحلز5نا�" �لتي 
تعمل كعائل 5سيط للبلهاCسيا؛ تزيد حقوL �ألUC �ملر5ية من 

مدT سطح تربية �لبعوضة، مما يزيد من فرصةJ 0نتقاL كل من 
 bلدما� cلتهاJ ،G5��3 �لفيل �للمفا ، �ملالCيا �حملمولة بالبعوضة0

ى Cفت فالى. مَّ �لياباني، 5 ح.
� �UJ �3�Uلة �ألشجاC من خطر �ملالCيا في 1فريقيا 15مريكا 

�جلنوبية بزياj03 �لبيئة �ملناسبة للبعوH �لناقل �ملالCيا.
� ت.قاt5 �لنظم �لطبيعية0 ��� �لتركيب" �5خلصائص" 

�حملفوظة بد�ية JنتشاC �ألسباc �ملرضية لإلنسا/ 5 �حليو�/ 5 �تى 
لبت بالهجرj 5 �إلستيطا/. هذ� يبد5 كما فى حالة0 �لكولير�,  ج.
��3 �حلمى �لسو��3 ، �5لبلهاCسيا، �لذG ما 01صبح غير موجو3 في 

طة). s5/ (نسبة تأكد متوسUلبيئي لغابة �ألما� tلنظا�
� �لتعمير غير �ملتحكم فيه في �لنظاt �لبيئي للغابة 

CJتبط بالفير5سا�" �حملمولة بالبعوH في �ألما5U/" 5 بالفالCيا 
�للمفاG5 في 1فريقيا. 5 فى �ملناطق �حلضرية �إلستو�ئية ��� 
نظم Jمد�3 �ملياq �لسيئة 5قلة �مللجأ يؤT3 �لك إلنتقاL حمى 

�لضنك.
 jC3ليل على 1/ جتزئة �لبيئة �لطبيعية، يسبب خسا �� هنا
فى �لتنو� �حليوT، 5 ي.زيد من JنتشاC �لبكتيريا �ملسببة ملرH المي 

طة). sفي 1مريكا �لشمالية في حلظا� (نسبة تأكد متوس

� �ملسببا� �ملرضية Zoonotic (عرفت بدjC5 حياتها 
 Hلكل من �ألمر� Tلطبيعية في �حليو�نا�) 5 هى سبب جوهر�

 Hيخية (مثل �لفير5سا� �لكبدية 5 �لسل) 5 �ألمر�Cلتا�
 ،lC5 �لتى ت.ؤثر على �لبشر (مثل سا Eملعدية �ملعر5فة حديثا�

فيرl5 �لنيل �لغربي، 5فيرl5 هند�C). باإلضافة Jلى �لك, فإ/ 
zoonotic ميكن 01/ ت.سبب معدال� 5فيا� عالية 5هى صعبة 
للتلقيح ضدها، حيث 1/ �لعو�ئل �ألساسيني لها ليسو� من 

�لبشر.
� �لز�Cعة 51 �لتربية �ملركزj للماشية 5 �لتي تستعمل 

 Cلى ظهوJ �31 جل.ر0�0 �لعالجية �لفرعية من �ملضا��3 �حليوية�
Jجها3 �ملضا3 �حليوG �ملقاt5 للساملونيال، كامبيلوبكتر، 5بكتيريا 

 jسا� تربية �ملاشية شديدCمز�5لة مما /J .Gيشيريشيا كوالJ
�إل3Uحاt �5مل.ختلطة، باإلضافة Jلى �لتجاjC في حلوt �ملاشية، 
ي.مكن 01/ ي.سهل نقل �ألمر�H �لد�خلية ألT نو� Jلى عو�ئل 

 lCمثل سا j5 خطر jمرضية جديد cلى 1سباJ G3مما ي.ؤ ،Hملر�
5 1نو�� جديدj من �إلنفلونز�. 

�لسينا�يوها�
 Eجح سو� تتأثر كثير�Cإلستو�ئية �لنامية على �أل� L5لد� /J �

فى �ملستقبل" بسبب تعرH �لناl في هذq �لبلد�/ كثير�J Eلى 
 jCمثل هؤال� �لسكا/ لديهم ند .Gملعد� "Hملر� "LساCJ "موجها�

فى �ملو�3C ملو�جهة �ملرH 5 لتخطيط �لتعديال� �لبيئية �ملرتبطة 
 ،Lبالنشاطا� �إلقتصا3ية (نسبة تأكد مرتفعة). على 1ية حا

 E5 �3خليا Eبلد 53/ 1/ تتأثر كليا G1 لد5لية �5لنقل لن يتركا� jCلتجا�
.(S١١)

� تعلقت �ملر��353 �لصحية0 تبعاE لسيناCيوها� تقييم �أللفية 
بالتغيير�� في خدمة �لتحكم فى �ملرH للنظم �لبيئية حيث 
كانت متفا5تة على نطا� �5سع، 51ضحت بعض �لسيناCيوها� 

.(S١١) �5لظر�5 �حملسنة 5 جتنب �لبعض �آلخر تلك �لظر�



�١١٥لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

 (C14 4-14 جد��) همية �ألمر�% �ملعدية من حيث عالقتها بتغيير�� �لنظا� �إليكولوجى+ جد�� ملحق +.٣.  

(١١٦ صفحة  (يستكمل 

�عد$ �حلاال! �ملر
فى �لسنة *

سنو�! �حليا� 
باإلعاقة �ملعدلة 

(باأللف)**

�لعو�مل ( �لقو0) /ليا! �لظهو
�لد�فعة للظهو

�الختالفا! �ملتوقعة �لتو7يع �جلغر�في
من �لتغير 
�إليكولوجى

مستو0 �لثقة

غز� �لنيش(موئل ٣٥٠٤٦٤٨٦ ��ملاليا
�لنوK �لو�حد) �توسع 

�لناقل �لوسيط

�7Nلة �لغابا! ، 
Oمشر�عا! �مليا

Qمريكا ��سيا 
�Qفريقيا �الستو�ئية

+ + + ++ + +

توسع �لناقل ٨٠٦١٦ �حمى �لدجن
�لوسيط

�لتحضر ، 
�لظر�X �ملنزلية 

�لسيئة

+ ++ + +�ستو�ئي

�لزحف على �نتقاZ �لعائل٤٢٨٤٤٥٨ ��إليد7
�لغابا! ،صيد 
حلو� �لدغل ، 
سلو\ �إلنسا�

+ ++كوكبي

�نتقاZ �لعائل ، ٢٠٩٠ ١٢ ��لليشمانيا
تعديل �ملوطن �لبيئي 

�7Nلة �لغابا! ، 
�لتنمية �لز�عية 

Qمريكا �الستو�ئية 
با ��لشر` �Q ،

�أل�سط

+ + + ++ + +

٢٣٧٦٣ مر� �لالميى 
(�لواليا! 

�ملتحد� ٢٠٠٢)

Nستنز�X �ملفترسا! 
،فق �لتنوK �ألحيائى ، 
�لتوسع فى �خلز�نا! 

�ملائية

تشر�f �ملوطن 
�لبيئي 

Qمريكا �لشمالية 
�با �Q�

+ ++ +

gتشاجا ��7Nلة �لغابا! ، تعديل �ملوطن �لبيئي ٦٦٧ ١٦ ١٨- �مر
Nنتشا �7حف 

�ملد� 

+ + ++ +�ألمريكتا�

توسع �لناقل ٧٠٩-٣٠ ٥٠ Qلف�لتهاj �ملخ �ليابانى
�لوسيط

+ + ++ + +جنوj شر` /سيا حقوZ �أل7 �ملر�ية

فير�g غرj �لنيل 
�Nلتهابا! �ملخ �ألخر0 

�سياــــــــــ�Q� ألمريكتا��+ ++

�جلو�نايتو
�� جلونني ��ملاتشوبو

فقد �لتنوK �ألحيائى ، ــــــــــ
توسع �خلز�نا! �ملائية

منط �لز�عة 
 Zحيد� �حملصو�

بعد �7Nلة �لغابا! 

+ + ++ + +Qمريكا �جلنوبية 

 gبوتشى/ فير���أل�
مايو� فى �لبر�7يل

توسع �لناقل ــــــــــ
�لوسيط 

�لزحف على 
�لغابا! ؛ �لتحضر

+ + ++ + +Qمريكا �جلنوبية 

ــــــــــفير�g هانتا 
تباينا! فى كثافة 
 sلغذ�� $عشائر مو�

�لطبيعية 

 vتباينا! �ملنا+ ++ +

(فقد �لتنوK �ألحيائى ــــــــــمر� �لكلب (�لسعا
،تبا$Z �ختيا �لعائل 

�7Nلة �لغابا! � 
�لتعدين

+ ++ + �الستو�ئية 

توسع �لعائل ١٢٠١٧٠٢ ��لبلهاسيا
�لوسطي 

 xلسد�$ ��لر� sفريقيا بناQ� مريكاQ
��سيا 

+ + + ++ + + +

+ + ++ +كوكبي (�ستو�ئي)    ـــــ   ـــــ مر� �للبتو

جة حر�� ¥#�لكولير�$ Kتفا�
سطح �لبحر

vكوكبي (�ستو�ئي)تباين �تغير �ملنا+ + +   + +

�إل$�� �لسيئة �لتلو} باحلويصال! ¥#�لكريبتوسبو
 Oملستجمعا! �مليا
فى �جو$ �ملاشية

+ + +كوكبي   + + + +



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١١٦

.همية �ألمر�* �ملعدية من حيث عالقتها بتغيير�� �لنظا� �إليكولوجى (جد
	 C14 4-14) (تكملة) جد
	 ملحق ..٣.  

�مفتا- �لرمو, : + = منخفض ؛  + + = متوسط ؛  + + + = عالي ؛  + + + + = عالي جد�

عد4 �حلاال1 فى �ملر.
�لسنة *

سنو�1 �حليا� 
باإلعاقة �ملعدلة 

(باأللف)**

�لعو�مل ( �لقو<) >ليا1 �لظهو
�لد�فعة للظهو

�الختالفا1 �ملتوقعة �لتو,يع �جلغر�في
من �لتغير 
�إليكولوجى

مستو< �لثقة

+ ++ +�لصحر�Q �ألفريقية �لتصحر�لعو�صف �لتر�بية �٦١٩٢إللتهاJ �لسحائى

مر. فطر 
�لكوكسيديو

+ + ++ + كوكبي تباين �ملنا�Uلتربة غير �لثابتة 

]مريكا �الستو�ئية ١٢٠٥٧٧٧ ��لفياليا �للمفا�ية 
�]فريقيا 

++ + +

]فريقيا٣٠١٥٢٥-٥٠٠ ]لفمر. �لنو� 

]فريقيا �]مريكا ١٨٤٨٤ � �أل�نكوسيركا
�الستو�ئية 

+ ++ + +

]فريقيا تباين �ملناU �تغير�cألمطا �لغزيز�حمى �لو�4< �ملتصد`

 cفير�سا1 نيبا
��هيند

غز� �لنيش (موئل 
�لنو` �لو�حد)

gنتاf �لغذ�Q �لصناعي 
�g,�لة �لغابا1 �تقلبا1 
�ملناU غير �لطبيعية 

+ + ++

�ملقا�مة للمضا1�4 غز� �لنيشمر. �لساملونيللال
�حليوية بسبب 

�ستخد�مها فى علف 
�حليو��

�لزحف على �لغابا1 �إليبوال
�صيد حلم �لدغل 

�إلنتاf �ملكثف gنتقاj �لعائل جنو� �لبقر
للماشية

,�لتد��j �ملكثف gنتقاj �لعائل�لسا
 lختالg� للماشية
�حليو�نا1 �لبرية 

باملستأنسة (�لز�عية) 
*   � = مليو� 

**  سنو�1 �حليا� باإلعاقة �ملعدj : سنو�1 �حليا� بد�� مر. �لضائعة – �هى مقياs للعبQ �ملرضى �لفجو� بني �لصحة �لفعلية لعشير� ما باملقانة بوضع مثالي حيث يحيا (يعيش ) كل فر4 
فى صحة كاملة حتى يطعن فى �لسن .

# ، ¥  ]مر�. �إلسهاj ( مجمعة ) �لوفيا1 ٨٩٧١ ]لف حالة �كـذ� عد4 �لسنني �ملفقو4� بد�� صحة سليمة YLAD ٦٦٩١٦ ]لف .



�١١٧لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

معاجلة 
لنفايا�
خدما� 
لتنظيم

للتفا�� فى خصائص كال من �لنفايا� � �لنظم �لبيئية نظر�� 
�ملستلمة، تتفا�� �لبيئا� في قد%تها على !متصا� 

�لنفايا� � !�8لة �لسم، من حيث �ملعاجلة � �لعز3. �بعض �مللوثا� 
(مثل �ملعا>< ��ألمالD) ال يAمكن ?< تتحو3 !لى �ملو�> غير �لضا9%، 
 Iمثل (�ملو�> �لكيميا�ية �لعضوية �?سبا Kلكن �مللوثا� �ألخر

مرضية) يAمكن ?N< تتحلل � تتكسر !لى مكونا�M غير ضا%9. على 
�لرغم من هذ�، فهذO �ملو�> قد تصد% !لى �لبيئة بالسرعة �لكفاية 
لتعديل �ظائف �لنظاT �لبيئي بشكل ملحوR. بعض �ملو�> (مثل 
�ألسمد9 � �ملا>9 �لعضوية) هى عبا%9 عن مكونا� طبيعية تنتج 
من ?يض �لكائنا� �حلية �عمليا� �لنظاT �لبيئي. على �لرغم من 
هذ�، فإ< مستويا� حتميل هذO �ملو�> قد حتدZ بالسرعة �لكفاية 

.Rلبيئي بشكل ملحو� Tلتعديل �!ضعا[ �ظيفة �لنظا

�حو
� � �جتاها�
� !< �ملشكال� �ملرتبطة بالنفايا� ��مللوثا� لها منو�� مضطر>��. 

بعض �لنفايا� مثل مياb� Oا%a، تنتج في نسبة مباشر9 !لى 
حجم �لسكا< تقريبا�. تعكس �ألنو�c �ألخرK للنفايا� ��مللوثا� 

�لتأثير على �bتمع. فاbتمع �ملAرفه يستعمل �يAولد حجم ?كبر من 
�ملو�> �ملنتجة للنفايا� مثل �لنفايا� �ملزلية ��ملو�> �لكيميا�ية 

.(C١٥.ES) ملستعملة منزليا��
� حيث ?< هناo تنمية !قتصا>ية هامة، فتحميل بعض 

�لنفايا� يتوقع ?N< يزيد من منو �لسكا< بشكل ?سرc. كما ?< توليد 
بعض �لنفايا� مثل (�لنفايا� �لصناعية) ال يزيد بالضر�%9 بزيا>9 
�لسكا< ?� �لتنمية. هذO �لنفايا� قد يتم تخفيضها عن طريق 
�لتنظيم � �لتحكم �لذK يهد[ !لى تشجيع �ملنتجني لتنظيف 
.(C١٥.ES) للبحث عن عمليا� تصنيع بديلة �N? ]ماكن �لصر?
 ٧٠� a%اb� Oفي �لد�3 �لنامية، فإ< ٩٠-٩٥ ٪ من كل ميا �
٪ من �لنفايا� �لصناعية يتم صرفها بد�< مAعاجلة !لى �مليا9 

�لسطحية (C٧٫٤٫٥). كما ?< �ألمناz �إلقليمية ملعاجلة ?حما3 
�لنتر�جنيM في �لنظم �لبيئية للما{ �لعذI تعطى مثاال� ��ضحا� 

للتحميل �لز�ئد خلدمة معاجلة �لنفايا� فى �لنظم �لبيئية.
ر” في �ملعد3 ٨٠ ٪ من حمل  � �لنظم �لبيئية �ملائية “تAطه�

�لنيتر�جني �لعاملي �لذK تستقبله لكن هذO �لقد%9 �لذ�تية على 
�لتطهير � �لتنقية تNتفا�� على نحو ��سع فى هذO �لنظم �لبيئية 

.(C٧٫٢٫٥) N9<كما ?نها غير محد�
� �لتدهو% �حلا> في نوعية �ملا{ �لعذI تعاظم � تضخم في 

�لنظم �لز%�عية ��حلضرية (!ستعما3 عالي، مصا>% تلوZ عالية) 
 Iفي نظم �ملناطق �جلافة (مطلب عالي لتنظيم �لتدفق، غيا�

.(C٧.ES) (مكانية �لتخفيف!


لسينا�يوها�
� !نه ليس من �حملتمل �ال �ملالئم مAحا�لة �لتقرير �� �لتحديد بأ< 

قابليا� منع �لتسمم للكوكب ككل ستزيد ?�N تنقص مع تغير 
�لبيئة. !< قابليا� منع تسمم �ملو�قع �لفر>ية قد تتغير تبعا� لتغير 

�لظر�[ (مثل �لتغير�� في مستويا� %طوبة �لتربة). في �جو> 
نسب عالية من �لنفايا�، على ?ية حا3، تكو< �لقابلية �جلوهرية 
للبيئا� �ملغمو%9، مثل هذO �لنفايا� ستعز8 في �لبيئة � تسبب 

.(C١٥.ES)  Kحليو� cضر%�� حلالة �إلنسا< � خسا%9 فى �لتنو
� !< خدمة تنقية �ملا{ يAمكن !ما ?< تAحسن ?� تتدهو% في كال 

�لبلد�< �لنامية ��لصناعية تبعا� لسينا%يوها� تقييم �أللفية 
(S٩٫٥٫٤). ففى �لبلد�< �لصناعية، جند ?< قد%9 �لتخفيف ملعظم 

�ألنها% تز>�> � �لك أل< معدال� �ملطر �ألعلى تAؤ>a !لى 8يا>9 �جلريا< 
�لسطحى في معظم حو�M �لنهر. �تنخفض مناطق �أل%�ضى 

 Oلرطبه بسبب توسع �لسكا< ��أل%� �لز%�عية. يز>�> �لغمر بامليا�
ض �لسينا%يوها�، ثر�9 �لشما3 تAمكنAها من  �لقذ%9، لكن في بNع�

تNصليح �ألعطا3 في تنقية �مليا9. � فى �لد�3 نامية، جند سرعة فى 
تدهو% �لنظاT �لبيئي، !%ها� �لنظم �لبيئية بالضر�ئب � بأحما3 

�لنفايا� �لعالية، � هبوz منطقة �أل%�ضى �لرطبه بسبب توسع 
�لسكا< ��أل%� �لز%�عية مما يؤ>K !لى تدهو% خدمة تنقية �مليا9 في 
سينا%يوهني. تكيف �لسينا%يو �لفسيفسائي، على ?ية حا3، يAمكن 
?N< يAؤ>a !لى بعض �ملكاسب في تنقية �ملا{ حتى في �لد�3 �لنامية، 

�سينا%يو �حلديقة �لتكنولوجية يAؤ>a !لى �ملكاسب ?يضا�.
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لتحكم فى 
ألخطا� 
لطبيعية
خدما� 
لتنظيم

�لنظم �لبيئية ������ مهما� في تنظيم تأثير�� �ألحد�� تلعب 
�ملفرطة على�لنظم �إلنسانية. �ت#ؤثر �لنظم �لبيئية 

على كال من �إلحتما2 �شد0 �ألحد��، �هى تنظم تأثير��, �ألحد�� 
�ملفرطة. �ت#خز= �أل��ضى كميا� كبير0 من �ملا7، مما ي#سهل نقل �ملا7 

�لسطحي Hلى �ملياG �جلوفية، �مينع B,� يقلل �لفيضانا�. تسحب 
�ملو�نع �لشاطئيه، � �أل��ضى �لرطبه، ��لبحير��, �لفيضانا� عن 

طريق �متصاM شد0 �جلريا= �لسطحى � �لسيو2.

�جتاها� � �
Bحو
 Pيحتل �لبشر �ملناطق على نحو متز�يد � �ألماكن �لتي تتعر �

 �,B �لفيضانا� �لى �ألحد�� �ملفرطة (مثل �لسو�حل � مسطحاH
قريبة من مز��X �ألخشاV). هذG �ألعما2 ت#ثير �لضعف �إلنساني 

نتيجة �ألحد�� �ملفرطة، مثل ظاهر0 تسونامى فى �يسمبر ٢٠٠٤ 
في �حمليط �لهندa. �لعديد من �لقياسا� �ملهتمة بتعرP �إلنسا= 
� � gلك نتيجة لزيا�0 �لفقر، بشكل �ئيسي في �لد�2 ��للتهديد تز

.(C١٦.ES) mلنامية�
� حو�لى ١٧ ٪  من كل �أل��ضى �حلضرية في �لواليا� �ملتحد0 

��قعة في منطقة �لفيضا= منذ ١٠٠ عاs. على نفس �لنمط، في 
�ليابا= حو�لى ٥٠ ٪ من �لسكا= تعيش على مسطحا� �لفيضا=، 

 ،v��لتي تغطي ١٠ ٪ فقط من مساحة �أل�P. � في بنجال
�لنسبة �ملئوية من مناطق �لفيضا= Bعلى بكثير � تغمر Bكثر من 

نصف �لبال�. على سبيل �ملثا2، حو�لى ثلثي �لبال� غ#مر في فيضا= 
.(C١٦٫٢٫٢) ١٩٩٨

 =B ملتوفر عن �ألحد�� �ملفرطة تبني� �لعديد من �لبيانا� �
�لتأثير�� تزيد في �لعديد من �ملناطق حو2 �لعالم. من ١٩٩٢ Hلى 

٢٠٠١، كانت �لفيضانا� هى �لكا�ثة �لطبيعية, �ألكثر تكر���� (٤٣ ٪ 
من ٢٢٥٧ كا�ثة) � �لتى قتلت ٩٦٥٠٧ شخصا� �B,ثر� على Bكثر من 

١٫٢ بليو= شخص خال2 �لعقد. Bما �خلسائر �إلقتصا�ية �لسنوية 
�� عشرB 0ضعا� من �خلمسينيا� Hلى ���H من تلك �ألحد��

.(C١٦.ES) �لتسعينيا�
� H= خسا�0 �لنظم �لبيئية مثل �أل��ضى �لرطبه ��ملاجنر�� 

خفضت �آلليا� �لطبيعية, بشكل ملحو� من �حلماية من 
�ألخطا� �لطبيعية. على سبيل �ملثا2، �لشجر فى �أل�P �لرطبه 

على ضفا� نهر, مجا�� لنهرm ميسيسيبي في �لواليا� �ملتحد0 
ا= لديها �لقد�0 لتخزين حو�لي ٦٠  Bثنا�B 7قا�m قبل �إلستيطا= ك,
 mلرطبه خال2 شبكة� Pبإ��لة تلك �أل� � .aمن �لتصر� �لنهر sيو
�لقنو��، � بنا7 سد، �تصريف، �جد B= ما تبقى من �أل�P �لرطبه 

 PنخفاH حد� �B من �لتصريف sقل من ١٢ يوB له قد�0 تخزين
(C١٦٫١٫١)  =مبقد�� ٨٠ ٪ من قد�0 تخزين �لفيضا

� عد� �لفيضانا� � �حلر�ئق بشكل ملحو� فى كل ���H �
�لقا��� خال2 �لسنو�� �لـ٦٠ �ملاضية. (Bنظر ملحق B صو� ٧ � ٨).

� فى �لبلد�= �لصناعية، تنمخفض �ملساحة �حملترقة بالنير�= 
�. في �لواليا� �ملتحد0، على ��لكن �لعد� �لرئيسى للحر�ئق يز

 sسبيل �ملثا2، �نخفضت �ملساحة �حملترقة بأكثر من ٩٠ ٪ منذ عا
١٩٣٠، بينما في �لسويد، نزلت �ملساحة �حلترقة سنويا� من حو�لي 

١٢٠٠٠ هكتا� في ١٨٧٦ Hلى حو�لي ٤٠٠ هكتا� في ١٩٨٩. � في 
” �لنا� من حو�لى  mكو���“ �Bمريكا �لشمالية، على Bية حا�H ،2تفع عد

١٠ في �لثمانينا�H mلى حو�لي ٤٥ Bثنا7 �لتسعينيا� � كانت تسب 
.(C١٦٫٢٫٢) ثر ١٠٠ شخصB شخاصوB قتل ١٠
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(C16 Fig 16.6) 7. �حصا� للفيضانا� بالقا�� � �لعقد منذ عا� ١٩٥٠.�شكل محق 

(C16 Fig 16.9) ٨. �حصا� للحر�ئق �لبرية �لكبير� بالقر� � �لعقد منذ عا� ١٩٥٠.�شكل محق 
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�لثقافا� �إلنسانية، �نظمة �ملعرفة، �أل�يا�، �لتفاعال� �� 
 ��إلجتماعية، &خدما� &سائل �لر�حة تأثر� & تشكلت تبعا

لطبيعة �لنظم �لبيئية. في نفس �لوقت، �3ثر �إلنسا� على تلك 
ض �خلدما� عالية  �لنظم &شكل بيئتها لتحسني & توفير ب3ع?

�لقيمة. �� ��J�I & معرفة �نه ليس من �حملتمل �لفصل �لر&حى 
�& �لثقافى بني �لثقافا� �إلنسانية &�لنظم �لبيئية، & قد قيم 
�لتقييم �لبيئى لأللفية ستة �نو�J Kئيسية ثقافية &خدما� 

&سائل J�حة قPدمت بالنظم �لبيئية: �لتنويع &�لهوية �لثقافية؛ 
 Qإللها�لر&حية؛ �خلدما� �؛ R�لتر�لثقافية &قيم �لطبيعية �ملناظر �

(مثل �لفنو�X &�لفولكلوXJ)؛ علم �جلماU؛ &�ستجماQ &سياحة. & 
أل� �ملعلوما� �لعاملية �]موعة عن حالة �خلدما� �لثقافية كانت 
محد&�a (باإلستثنا` �جلزئي للخدما� �لترفيهية &�لسياحة)، هذ� 

�لقسم �قل من �لتعا�U بشكل ملحوb تبها� ملعلوما� تقييم 
�أللفية فى �لتقدير�� �لعاملية �لفرعية.

�حو�� 
 	جتاها�
� �� حتويل �لنظم �لبيئية �ملتنوعة �لى مناظر طبيعية Jc�عية 
مماثلة، مندمجا� مع �لتغير�� �إلجتماعية &�إلقتصا�ية مبا فى fلك 
 ،aلكبير�ألسر �ئل �& �لعو�حلضرية، توقف � aلسريع للحيا�لتوسع �

خساaJ �ملؤسسا� �لتقليدية، & سائل �لنقل �لسهلة & �لرخيصة، 
& �لنمو �إلقتصا�p & �إلجتماعى “�لعوملة” �ضعف �لتر�بط بشكل 

ملحوb بني �لنظم �لبيئية &�لتنويع �لثقافي &�لهوية �لثقافية 
 �Jإلنسا�، تطو� Jفي كافة �نحا` نشو` & تطو .(C١٧٫٢٫١)

�]تمعا� �إلنسانية في تفاعل قريب مع �لبيئة �لطبيعية، �لتى 
لت هويتهم �لثقافية، �لنظم �لقيمة، &�للغة. wشك

 Kلبيئي (نو� Qلنظا�صفا� معينة من  &� y�خو aJخسا �
سة)، مندمجا� مع �لتغير�� �إلجتماعية  wمقد J3& �شجا� z wمقد

&�إلقتصا�ية، يPمكن ��3? يPضعف �لفائد} �لر&حية �لتى يحصل 
عليها �لناz �حيانا� من �لنظم �لبيئية في �لعديد من �جز�` �لعالم 
(C١٧٫٢٫٣). من �لناحية �ألخر{، حتت بعض �لظر&| (مثل �� صفا� 

�لنظاQ �لبيئي تPسبب تهديد�� معنوية للناz) خساaJ بعض 
�خلو�y �& �لصفا� قد تPحسن �لتقدير �لر&حي �لذp يبقى.

� �� �لناz عبر �ملناطق &�لثقافا�، عPموما�، تPفضل �حمليط 
�لطبيعي & �لبيئة �لطبيعية عن �حلضرية �3& �ملبنية؛ مما قلwل 

حتويل & تدهوJ �حمليط �لطبيعي نسبيا� �لذ{ كا� سو| يؤ�{ �لى 
 Qصل �لها�وPلبيئية ت�لنظم �حليو{. كما �� �حمليط �صفا�  Q�نعد�
�لفنو�، �ألغاني، �ملسر�، �لرقص، �لتصميم، &�ألcيا`، بالرغم من �� 

�لقصص �لتى تر&يها مثل هذ} �ألجهزa �إلعالمية مختلفة عن 
.(C١٧٫٢٫٥) يخيةJلتا�لناحية �ملر&ية من �تلك 

� هناI منو فى �ستعماال� �لسياحة & �إلستجماQ للنظم 
�لبيئية، & fلك يرجع �لى, منو �لسكا�، &قت �لفر�� �لكبير �ملتا� 
بني �لسكا� �ألغنيا`، & �لتطوير �لعظيم للبنية �لتحتية لدعم 

�لنشاطا� &�لسياحة �لترفيهية. c��� �لسفريا� �لطبيعة بنسبة 
قد�J بحو�لى ١٠-٣٠ ٪ سنويا� في �&�ئل �لتسعينيا�، &في ١٩٩٧ 

كانت �لسياحة �لطبيعة متثل ٢٠ ٪ تقريبا� من �لسفر �لد&لي 

�لكلي (C١٧٫٢٫٦). �� �لسياحة �آل� متثل �ستر�تيجية �لتنمية 
�إلقتصا�ية �ألساسية لعد� من �لد&U �لنامية.

� �� �لسياحة مكو�w مهم من �قتصا�يا� �لعديد من مناطق 
تقييم �أللفية & مناطق �لتقييم �لعاملية �لفرعية، & على كل 
�ملقاييس طالب معظم �صحا� �حلصص بإ�J�� �لسياحة فى 

�لتقييم. على �لنقيض من fلك، �خلدما� �لترفيهية �لدينية 
& �لر&حية، &�خلدما� �لتعليمية مالت �لى �� تPقيم فقط على 

مXقياz �قيق في �لدJX�سا�X �حملليwةX �لصغيرf & ،Xaلك أل� �لبيانا�3 
�ملطلوبة لهذ} �لتقدير�� ليست متوفرa على مقياz كبير بسبب 
ثقافة معيwنة، & حاجة معنوية، & �حيانا� بسبب �لطبيعة �حلساسة 

.(SG٨٫٣) خلدما��لهذ} 
� �� �لتقدير�� �لعاملية �لفرعية �لتى شملها تقييم �أللفية، & 
�خلدما� �لثقافية من �لسياحة &�إلستجماQ كانت عموما� بحالة 
 Uا&| حو��بد� � ��لتقدير�بالرغم من �� بعض  ،aيد�تز Pم& aجيد

�لنشاطا� �لسياحية �لتى تقلل من قدaJ �لنظم �لبيئية على 
.(SG٨٫٣) لثقافية�خلدمة �تقدمي هذ} 

� على �لنقيض من fلك، فى �لتقدير�� �لعاملية �لفرعية 
لتقييم �أللفية فاخلدما� f�� �لطبيعة �لر&حية على �ملستو{ 

�حمللى لها حاU متغير، منوfجيا� �ما �نهياJ �3& �نتعا�، �عتما��� على 
، & �لتدخال�، &عو�مل معينة مثل �لتغير�� في  Xلسياسا��

 Xفز قوية�لر&حية فهى تعمل كحو�ي3م  Xلق�ما � .(SG٨٫٣)  aلقيا��
حلمايةX �لنظاQ �لبيئي في �لتقدير��X �لعامليةX �لفرعيةX في بير&، 

كوستاJيكا، �لهند، &ب3عض �جز�X̀ جنو� �فريقيا. كما �� �خلدما� 
�لتعليمية من �لنظم �لبيئية �لتى قPيwمت في �لسويد، سا&با&لو، 

&�لبرتغاU جميعا� فى تز�يد بسبب �ملستويا� �ملPتز�يدa من &عي 
�لقيمة &�لفو�ئد، &هكذ� �ملطلب للتعليم �لبيئي.

� �� متوين خدما�X مثل �ملا`، �لنباتا� طبية , �خشا� �لوقو�، 
 & �& �لغذ�` تعتبر عناصر f�� صفا� قدسية &J&حية3 مهمة3 جد�

على �ملستو{ �حمللي �يضا� لها قيمة مهمة جد�� �لى �لناXz �حملليwني 
a حاال�، ت3ز�منت �لقيم �لر&حية بالقيم  wدX. في ع��لتقدير�عبر كل 

�ألخر{، مثل �لتنوK �حليو{، �مد�� �مليا}, �لطب �حليو{، &�لوقو� 
.(SG١١٫٣)

�لسينا�يوها�
� يPغير مشر&K سيناJيوها� تقييم �أللفية في �خلدما� 

 Xلنوعية فقط بسبب غيا��لتحليال� �على  ��لثقافية �ستنا��
يةX �ملناسبة. فتزيد �خلدما� �لثقافية في بعض  wلكم� X�fلنما�

�لسيناJيوها� &تهبط في �ألخر{. عموما�، ت3هبط �خلدما� �لثقافية3 
 ،aلقو�ن Xلطلب م�فى  aلعاملي &بقو�ملوسيقي �يع cلتو�في  U�باعتد

& �لسبب فى �حلالتني يعز{ �لى قلة �خلبرa �لشخصية بالطبيعة 
 �& �لتنويع3 ثقافي �ملنخفض. يقو� �لتنويع �لثقافي �ملنخفض �يضا
�لى قلة �خلدما� �لثقافيةX في سيناJيو �حلديقة �لتكنولوجية. من 

 ،X̀لفسيفسا�لثقافية3 في تكيف �خلدما�3 �يد Xألخر{، ت3ز�لناحية �
.(S٩٫٧) لثقافي� Xلتنويع�& Xملعرفة� Xفي �نظمة Xaلزيا��بسبب  �جزئيا

�خلدما� �لثقافية
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شكل ملحق (.٩  �لتباين بني �نتقا� �لنيتر�جني بالطر! �لعا�ية � قبل �الضطر�� خال� �لقنو�� �ملائية �لد�خلية 
 (C7 Fig 7.5)  (46 �لتغذية�( �نظمة ناجتة عن �لتسريع �النثر�بوجيني لد

 .�بينما باختالA خصائص �مللوثا$ � �لنها � �حلكوما$ تتحد; خصائص تلو4 �مليا3 فا� �المنا1 �لعامة �ملالحظة للنيتر�جني متثل �لتغير�$ �النثر�بوجية لنقل �ملكونا$ �حملمولة في �ملا
�لتحميل �ملرتفع �لتقليدO جلز� من �لنظا� (مثل �حملاصيل) غالبا ما يسمع صد�3 في �جز�� �خرI من �لنظا� (�لسو�حل مثال) متخطيا قد� �لنظم �لطبيعية علي تكوين مكونا$ 

�ضافية.

�قل من ١٪ 
١ �لى ٥٠٪ 
٥٠ �لى ١٠٠٪ 
١٠٠ �لى ٢٠٠٪ 
٣٠٠ �لى ٤٠٠٪ 
٤٠٠ �لى ٥٠٠٪ 
�كثر من ٥٠٠٪ 

�ملصد": تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

�لزيا�4 في �نتقا� �لنيتر�جني 
لنهاية �النها6 بالنسبة �ملئوية 

خط �الستو��  خط �الستو�� 

E46 �لغذ���
�خلدما� �ملساند4

�لتجهيز �لكافي �0ملتو�4& من �لعناصر ضر0"/ الستمر�" �حليا(، '& 
0 هو يIقد�H خالE �لعملياCD �لبيئية لد0"( �لغذ�@، مستند�< على 

 D0"( �لعديد من �ملغذياL &' .Nلنظم �لبيئيه �ألخر� Dكل خدما
لت جوهريا< بالنشاطاD �لبشرية خالE �لقرنني  XدIلرئيسية �لتى ع�

�ملاضيني، 0 بالنتائجC �إليجابيةC �0لسلبية مهمة خلدماD �لنظم 
 Hملغذية عبا"( عن عناصر� Lملو�� . C&0لرفاهيه �إلنسا Nلبيئيه �ألخر�

معدنيةH مثل �لنتر0جنيC، �لفسفو"، 0 �لبوتاسيو� �لتى تعتبر 
ضر0"ية كمو�L ^0لية لنمو 0تطويرC �لكائن �حلي. تIنظم �لنظم 

 CDن �لعملياCم Lعد Eخال Cية Xملغذ� Lملو�� D0جتمعا Dلبيئية تدفقا�
�ملركبة �لتي تسمح لهذc �لعناصر بأ& تستخلص من مصاL"ها 

 D0 �آلتية من �لكائناĤ (0 �حمليط �أل"ضىĤ ،جلو, �حمليط �ملائى�) Cملعدنية�
 lمدعومة من قبل �لتنويع من �ألنو� Cخلدمة� cحلية �مليتة. هذ�

�nتلفة.

(حو�� � Iجتاها�
 oفاC0 �إلحت qصاCمتCإل Cقوضت قد"( �لنظم �لبيئية �أل"ضية �

باملو�L �ملغذيةC 'ما كأسمد( 0Ĥ من ترسب �لنيتر0جني �0لكبريت 
�حملموE جو�< t 0لك بتبسيط �لنظم �لبيئية على مستوN �0سع 

 uتسر vلز"�عى. كما ^نه يحد� N0 قلة �لتنويع على �ملستو xلنطا�
، �ألنها"، 0 �لبحير�D 0تنقل  CةXجلوفي� cملغذية �ملتبقية 'لى �مليا� Lملو��

 )"Lعاجلة �لصاIا"/ �ملعاجلة 0 غير �ملz� cكذلك فإ& ميا . Cلى �لساحل'
.(C.SDM) ضا� 'لى �حلملIن �ملناطق �حلضرية تCم

، كا& �جلريا& �لسنو/  Cما قبل ظهو" �لصناعة Dفي �أل0قا �
للنيتر0جنيC من �جلو 'لى �أل"� �0لنظم �لبيئية �ملائية ميثل ١١٠-

٢١٠ تير�جر�� تقريبا< في �لسنة. يIساهم �لنشا� �لبشر/ فى tلك 
بحو�لى ١٦٥ تير�جر�� 'ضافي من �لنتر0جني سنويا<، مما يIضاعف 

من نسبةH تخليق �لنيتر0جني �لتفاعلى على سطو� ^"�ضى �لكر( 
�أل"ضية (R٩٫٢) (^نظر ملحق ^ صو"( ٩)



�١٢٥لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

GI  E  
GN   
B   

GN  S  
GL  K  

NGO   
C   

GN  T  
B   
R   

GN  E  
GL   
B   

NGO   

GN  I  
GL  E  
B   

NGO   

 

GN  T  
B   

 

GN  S  
NGO   

C   

GN  I T  
GL   

NGO   
R   

GN  I  
B   
C   

�لغذ��

(١٢٦ صفحة  (يستكمل 

ابة
تج

الس
� "

نو

وبة
طل

 �مل
ر�%

ملؤث
�


�ملا� �لعذ

مالحظا� �الستجابة 

�لفعالية

الة
فع

عد�
��

كل
شا

ا م
به

�ملالعوملة � �لتجا� � �لسياسا% �حمللية 
� �لد�لية للغذ�1

�ملعرفة � �لتعليم

�الستجابة �لتقنية � تشمل �لتقنية 
�حليوية � �لز�عة �لدقيقة � �لز�عة 

�لعضوية

� �مليا;�<=

� مصايد �ألسما<�<=
� �لثر�� �حليو�نية�<=

�الهتما� مبسائل �جلنس

حتديد متطلبا% �لنظم �لبيئية من �مليا;

�حلقوJ فى منافع �مليا; �لعذبة � 
مسؤ�ليا% توفيرها 

ميكن للسياسا% �حلكومية �O% �لصلة بإنتاM �لغذ�1 (>عم �ألسعا � �ألنو�" �Kتلفة من 
(R6) .�>فع �لنفقا% �Y �لضر�ئب) �Y يكو� لها Xثا �قتصا>ية � �جتماعية � بيئية ضا

 
ميكن مبزيد من �ألبحا\ جعل =نتاM �لغذ�1 مستد�� �جتماعيا] � �قتصا>يا] � بيئيا]. � 

�لتعليم �لعا� يجب �Y ميكن �ملستهلكني من �ختيا �لغذ�1 �لقيم غذ�ئيا] � �آلمن � �ملتا^ 
 (R6) .من حيث �لسعر بنا�1] على �ملعرفة

 �ميكن �Y تقو� �لعلو� �لز�عية �جلديد� � �إل>�� �لفعالة للمو�> �لطبيعية بدعم ثو
�عية جديد� ملالقا� �الحتياM �لعاملى فى �لغذ�1. � قد يساعد هذ� فى �الستد�مة �لبيئية f

(R6) .القتصا>ية � �الجتماعية� �

 �Y تسعير �مليا; ميكن �Y تشير مخططا% تسعير �مليا; � Yسو�J �مليا; �لبا>ئة فى �لظهو
(R6) .يع �لكف1 � �الستخد�� مبسؤ�ليةfتكو� �لوسيلة للتو

�لتنظيم �حلا�f للمصايد �لبحرية بخصوl =قامة � تطبيق �حلصص � �خلطو�% للتعامل 
مع �لصيد غير �ملصر^ به  � غير �ملنظم. � تظهر �حلصص �لفر>ية �لقابلة للتحويل Yمال] 
ملصايد �مليا; �لبا>� � �ملصايد �حيد� �لنو"، � لكنها ال تبد�� �O% فائد� فى حالة �ملصايد 
متعد>� �ألنو�" � �ملصايد �الستو�ئية. مع �ألخذ فى �العتبا باآلثا �لبيئية �لضا� �حملتملة 
من �لتربية �ملائية، هنا< حاجة إلضافة �آلليا% �لتنظيمية �ملناسبة للسياسا% �لقائمة. 

    (R6)
يجب =عا>� توجيه سياسا% تربية �حليو�� بوضع �العتبا للمشاكل �ملتعلقة بالرعى �جلائر 

� �ضمحالr �أل�ضى �جلافة � جتزp �ملر�عى � فقد �ملو�ئل �لبرية، � كذلك تكو� �ألتربة 
� غز� �أل>غا�f= � rلة �لغابا% � fيا>� عب1 �ملو�> �ملغذية بو�سطة �لتخلص من �لر�\ � 

كذلك �نبعا\ �لغا�f% �لدفيئة. � حتتاM �لسياسا% �لتركيز على �ألمو �ملتعلقة بصحة 
(R6) .جنو� �لبقر sمر � �إلنسا� مثل �ألمر�s � منها �نفلونز� �لطيو

هنا< حاجة فى �Y تكو� سياسا% > �لفعل �O% حساسية جتا; �جلنس � �Y تصمم ملنح 
�لقوv للنسا1 � تتضمن منفذ للحصوr على � �لسيطر� على �ملو�> �لضر�ية لألمن 

 �لغذ�ئى. � يحتاO Mلك =لى �Y يؤسس على �لتحليل �ملنظم لقوv �جلنس � �ضع �العتبا
(R6) .بصر�حة للعالقا% بني �جلنس � �ألمن �لغذ�ئى � �ملائى

� من �ألمو �O% �حلساسية، �تفاx� Jتمع على �حتياجا% �لنظا� �لبيئي من �مليا; 
(R7) .نة �ملطالب �ملتنافسةfمو� sلك بغرO � ،(لتدفقا% �لبيئية�)

 <لقد فشلت Yنظمة �مللكية �لعامة � �مللكية �خلاصة ملنظوما% �مليا; �لعذبة � مو�
�أل�ضى �ملتعلقة بتوفيرها فى خلق �حلو�فز �لالfمة لتقدمي هذ; �خلدما%. � نتيجة لذلك، 

مت عزx� rتمعا% �جلبلية عموما] عن �حلصوr على �ملنافع � خاصة عندما تفتقد Yما� 
�مللكية � تقا�� �لقو�عد �لتى تعتبرها غير منصفة لها. لذلك ميكن �Y تزيد Yنظمة 

حقوJ �مللكية �لفعالة �O% �لقو�عد �لو�ضحة � �O% �لشفافية من ثقة Yصحا� �لشأ� 
Yنهم سيكو� لهم منفذ للحصوr على �ملنافع من خدما% �مليا; �لعذبة، � بذلك تزيد 

(R7) .%غبتهم فى �لدفع مقابل هذ; �خلدما
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� سمح تر�كم �لنيتر�جني على �أل�� �في �مليا� بزيا�� 
كبير� في 5نتا3 �ألغذية في بعض �لبلد�,+، لكن مبا يو�&% تكلفة 

�إلنبعاثا; �ملتز�يد� لغا& �لصو8 �لزجاجية ��لتدهو� �ملتكر� في �ملا6 
، مثل نوعية+ �ملا6+، �لثر��;  �لعذ8+ �خدما;+ �لنظاD �لبيئي �لساحلية+

.(C١٢.ES) حة�لر�م �سائل Oلسمكية، �ق+ي�
� يتر�كم �لفسفو� XيضاV في �لنظم �لبيئية بنسبة ١٠٫٥-١٥٫٥ 

نة، مقا�نة بنسبة ١-٦ تير�جر�D فى �لسنة فى  تير�جر�D فى �لس]
عصر ما قبل �لصناعة، نتيجة إلستعما[+ �لفسفو�+ (�ملستخر3 من 
�لتعدين) في �لز��عة بشكل كبير كا, Xغلب هذ� �لتر�كم+ في حا�_ 
فى �لتربة. e5� حد_ تآكل لهذ� �لتbر8 فى نظم �ملا6 �لعذ8، فتدهو� 

خدما;+ �لنظاD �لبيئي يbمكن OX, يحد_. �هذ� �مليل+ من �حملتمل 
OX, ينشر �يسو6 مع �لعقو� �لتالية، حيث تتر�كم كميا; كبير� 

من �لفسفو� فى �أل�� � ينتقل 5لى �لنظم �ملائية ببط6 � يكو, 
.(C١٢.ES) مننعه ,X صعب

� 5نخفضت 5نبعاثا; �لكبريت تد�يجياV في ���Xبا �Xمريكا 
 : �لشمالية لكن ليس بعد في �ملناطق �لصناعية+ �لصاعد�+ للعالم+

�لصني، �لهند، جنوX 8فريقيا، ��ألجز�6 �جلنوبية ألمريكا �جلنوبية. 
�لتقييم �لعاملي لتهديد�; �لترسبا; �حلامضية يفيد بأ, �لنظم 

.(C١٢.ES) ئية في خطر عالي�إلستو�لبيئية �
� �فعت �ألعما[ �إلنسانية في كل �ملقاييس �ملطلوبة لتغذية 

سكا, �لعالم �حلالي من “�لتسر8” فى �لنظم �لبيئية فيما يتعلق 
باملو�� �لغذ�ئية. يbتلف Tillage تركيب �لتربةO في Xغلب �ألحيا,، 
�خسا�� فى �لتنو� �حليو% مما قد يزيد ترشيح � غسيل �لعنصر 

�ملغذ%. 5, تدمير �ألشجا� � �لغابا;+ على ضفا� �ألنها�، � �أل��ضى 
�لرطبه، � �ملصب]ا; يسمح بالتدفق غير �ملنظم للمو�� �ملغذية بني 

�لنظم �لبيئية �أل�ضية � �ملائية. �ألشكا[ �خلاصة للتنو� �حليو% 
تعتبر حرجة لتعطى �ليا; تنظيمية لتOضمن �إلستعما[O �لكفو6 

.(C١٢.ES)  لبيئية�لنظم �ية+ في  لد��� �ملو�� �ملغذ]
� باملقا�نة � بالتضا� مع هذ� �لقضايا �ملرتبطة باإلمد�� �لز�ئد 

من �ملغذيا;، هنا� Xجز�O6 كبير�O من �أل�� تبقى، بشكل خا� في 
Xفريقيا �Xمريكا �لالتينية، حيث يتم �حلصا� بد�, بديل مغذ� مما 

�X% 5لى نضو8 خصوبة+ �أل��، � 5نعكس eلك بالعو�قب �خلطير�+ 
.(C١٢.ES) +لبيئة�إلنسانية+ ��للتغذية+ 

�لسينا	يوها�
� 5, ���سا; �لسينا�يو �ألخير �لذ� يشتمل على تقدير�; 

 �OX) ٪ شير 5لى &يا�� بني ١٠ ٪ �٨٠bلنيتر�جينية ت�ألسمد� �5ستعما[ 
.(S٩٫٣٫٧) لـ٢٠٢٠�كثر) بحلو[ X

� هنا� ثالثة سينا�يوها; خا�جة من �Xبعة سينا�يوها; 
لتقييم �أللفية تbشير بأ, �جلريا, �لعاملي للنيتر�جني+ 5لى �لنظم 
�لبيئية �لساحلية سيزيد من ١٠-٢٠ ٪ بحلو[ �لـ٢٠٣٠ (نسبة 

طة). Xما �لنيتر�جني �لنهر� لن يتغير في Xكثر �لبلد�,  تأكد متوس]
 . ، بينما هنا� &يا�� متوقعة من ٢٠-٣٠٪ للد�[ �لنامية+ �لصناعية+

 Vلسطحى �5تباطا�لنيتر�جني للما6 �نتيجة لزيا�� مدخال;  �هذ
بالتعمير، تصريف ��ا��، تطوير نظم+ تصريف ميا� ��ا��، �معاجلة 

ميا� �لفضال;، باإلضافة 5لى &يا�� 5نتا3+ �ألغذية ��ملساهما; 
�ملرتبطة من Xسمد� نيتر�جينية، سما� حيو�ني، ترسيب نيتر�جني+ 

. Xحما[  جو�، ��لتثبيت �حليو� للنيتر�جني في �لنظم �لز��عية+
�لنيتر�جني �لنهرية �ملتز�يد� ستؤ�]� 5لى تز�يد �ملشاكل+ �ملرتبطة 

بدخو[ �ملغذيا; �لنباتية للما6 في �لبحا� �لساحلية مما يستهلك 
.(S٩٫٣٫٧)  ألكسجني�
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ملحق (�)
تأث� �إلستجابا� �ُملَقيَّمِة

من �ملمكن �عتبا� �إلستجابة فعالة عندما ي
شير تقييمها 
ن#ت من خدمة# معينة بالنظا' �لبيئي (، $#" في  س, بأنها ح#
حالة �لتنو7 �حليو4، حمايته " �ستد�مته) "ساهمت في 
�فاهيه �إلنسا? بد"? $4 ضر� يذكر على خدما9 �لنظم 

�لبيئيه $#" $4 تأثير�9 ضا�@ على مجموعا9 $خر4 من 
�ستجابة ت
عتبر مبثابة �لوعد �ما ��B لم  "$ E#� F$" . HIلنا�

يكن لديها سجل طويل من �لنجاحا9 للت#قييم " لكنها 
تبد" محتملة �لنجاN $#" $? هناM "سائل معر"فة من 

 .Pصبح نافذ �ملفعو
تعديل �إلستجابا9 لكي ي
مكن $#? ي
$E#� F, ي
عت#بر
 صعب ��B كا? �ستعمال#ه �لتأ�يخي ي
شير �ما 

بأن,ه ما قابل# �ألهد�Y# �ملتعلقة بتحسني �خلدمة ($#" حماية 
 H9ستد�مة للتنو7 �حليو4) $#" بأنه سبب ضر��\ خلدما� "

�لنظا' �لبيئي �ألخر4. �? تعريف �إلستجابة بأنها فعالة 
ال يعني بأ?, �لتقييم# �لتأ�يخي# لم مييز �ملشاكل# $#" �ملباEال#9 

�لضا�,@#. توجد مثل هذa �ملباEالH9 بشكل �Eئم تقريبا\، 
ل#كنها ال تعتبر كافية لكى تنفي فعالية �إلستجابة. 

بنفس �لطريقة، تعريف �إلستجابة بأنها صعبة ال ت#عني 
بأنه ليس هناM فرf "�عد@ $#? ت
صلح �إلستجابة بطريقة 

ما " �لتى ي
مكن $#? تقابل $هد�فها �لسياسية بد"? ضر� 
على خدماH9 �لنظا' �لبيئي.

 Hفي هذ� �مللحق P"تنويع �إلستجابا9 �ملوضح في جد ?�
، " مت تقسيمه كالت,الي: �ملؤسسي  Hلتدخل� Hبطبيعة Yر م
ع#

�جتماعي "سلوكي  ،)Eية "حو�فز (Eقتصا� ،(I) لقانوني�"
(S)، تقني (T)، "معرفة "���Eكية (K). الحظ $? �لصنف 

�ملهيمن $" �لسائد موضح باجلد"P. �ملمثلو? �لذين ي#ت,خذ"?# 
�لقر���9# لت#طبيق �ستجابة �حلكوما9# في �ملستويا9 

، مثل E"ليH (GI) (بشكل �ئيسي خالP �إلتفاقا9  Hتلفةu�
)، "طنى $" �قليمى  Hلد"لية� H9إلتفاقيا� "#$ Hجلو�نب� @E �ملتعد,

(GN)، "محلي, (GL)؛ قطا7 �لعمل / �لصناعةH (B)؛ 
ن
 منظما9 غير حكومية#  "�|تمع مدني، �لذF ي#تضم,

(NGO)، منظما9 $ساI " جاليا9 $صلية# (C)، "معاهد 
بحو� (R). �ملمثلو? ل#يسو� مهمني على حد سو��.

يشتمل �جلد"P على �إلستجابا9 �لتى قي,مت مجموعة 
من خدما9 �لنظا' �لبيئي من, غذ��، ما� عذ�، خشب، 

���E@ غذ�ئية " �لتحكم " �لسيطر@ على �لعو�صف " 
، "خدما9 ثقافية. هذ�  Hلفيضانا9 ، �لتحكم فى  �ملر��

�جلد"P ي
قيم �إلستجابا9 $يضا\ حلماية �لتنو7 �حليو4، 
�ستجابا9  متكاملة، " �ستجابا9 تتعامل مع قو4 معينة 

.�"�حد@ مثل: تغير �ملنا
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فعالية �جر���� �الستجابة �لتى مت تقييمها
�ملناطق �حملمية

تقدمي �لعو� لألهالى حلصا4 

فو�ئد �لتنو" �ألحيائى

�4� @فضل لألنو�" �لبرية A تشجيع على
كأ�4� للمحافظة � تشمل �حملافظة 

باإلمكانيا% �خلاجية

تكامل �لتنو" �ألحيائى فى �لتخطيط 
�إلقليمى

تشجيع �لقطا" �خلاK على �ملشاكة 
فى �حملافظة على �لتنو" �ألحيائى

4AخاM @مو �لتنو" �ألحيائى فى �لز�عة � 
Oحلر�جة � مصايد �ألسما�

تصميم طرP �إل�4� لتدعم �لتنو" 
�ألحيائى

 Mتشجيع �لتعا�� �لد�لى من خال
Sالتفاقيا% �لبيئية �ملتعد4� �ألطر��

�لتعليم � �التصاM �لبيئى

متثل �ملناطق �حملمية @همية شديد� فى بر�مج �حملافظة على �لتنو" �ألحيائى � �لنظم �لبيئية، � 
خاصة فى �لبيئا% \�% �حلساسية �لتى حتتوZ على مكونا% قيمة للتنو" �ألحيائى. � ال تكفى 
�ملناطق �حملمية للحفا_ على �^اM �لكامل للتنو" �ألحيائى على �لنطاP �لكوكبى � �إلقليمى. 

 �4� @فضل لضما� قدتها على �لتمثيل � ملعاجلة `ثاA � لى مو�قع  �  تصميمA bفهى حتتا
�ستيطا� �إلنسا� فيها، � �حلصا4 غير �لقانونى، � �لسياحة غير �ملستد�مة، � �ألنو�" �لغاcية، � 

   (R5) .ملناطق �حملمية� bتغير �ملناl. كما حتتاA bلى تنسيق �أل�ضى �لذZ يشملها باحلماية خا

� �تضحت صعوبة تقدمي �حلو�فز للمحافظة على �لتنو" �ألحيائى فى صو� �لفو�ئد على �لسكا� 
�حملليني (مثل: �ملنتجا% �لتى تأتى من �لنو" �لو�حد من �لكائنا% @� من �لسياحة �لبيئية). � 

 oية متطابقاكانت �لبر�مج @كثر جناحاo حينما كانت �^تمعا% �حمللية فى �ضع Aصد� �لقر��% �إل�4
مع �حملافظة على �لتنو" �ألحيائى فى مجمله. � هناO فعالo فرK “�ملكسب للجميع” � فو�ئد 
للمجتمعا% �حمللية فى عملية �حملافظة على �لتنو" �ألحيائى، � لكن، � فى كثير من �ألحيا�، 

ميكن للمجتمعا% �حمللية حتقيق مكاسب @كبر من �ألفعاM �لتى تؤA Z4لى فقد فى �لتنو" 
 (R5) .ألحيائى�

من �ملفترt @� �إل�4� �ألكثر فعالية لكل نو" من �لكائنا% على حد� يجب @� يعزc �حملافظة 
على �لتنو" �ألحيائى � �الستخد�� �ملستد��. مع @� طرP �ملعاجلة �لقائمة على �ملو�ئل هى 
طرP حرجة من حيث �ألهمية Aال @نها ال ميكنها @� حتل محل طرP �ملعاجلة �لقائمة على 

@نو�" �لكائنا%. فحد�ئق �حليو�� � حد�ئق �لنبا% � �لبر�مج �خلاجية �ألخرZ، تقو� ببناv �لدعم 
(R5) .لقيمة � تقد� فو�ئد ثقافية للتنو" �ألحيائى� wللمحافظة � تقو� بدعم �ألبحا

ميكن للتخطيط �إلقليمى �ملتكامل @� يقد� تو�cناo فى �ستخد�ما% �أل�ضى �لذZ يقو� بتنمية 
�لتعامال% �لفعالة بني �لتنو" �ألحيائى � خدما% �لنظم �لبيئية  � �الحتياجا% �ألخرZ للمجتمع. 

� تبقى حالة عد� تأكد عظيمة فى حتديد مكونا% �لتنو" �ألحيائى �لتى تستمر حتت نظم 
 (R5) .oلطريقة حاليا� xتلفة، مما يحد من فعالية هذz� ��إل�4

تقو� شركا% متعد4� بتحضير مخططا% خاصة ألعماM �لتنو" �ألحيائى، بإ�4� @مالكها من 
�أل�ضى بطرP @كثر تو�فقاo مع �حملافظة على �لتنو" �ألحيائى، � تساند Aجر��v% �العتما4 �لتى 
تنمى �الستخد�� �ألكثر �ستد�مة، � تتقبل مسئولياتها للتعامل مع @مو �لتنو" �ألحيائى. � 
هناO حاجة ملد حالة �ألعماM �لتى مت جتهيزها للشركا% �ألكبر Aلى �لشركا% �ألخرZ كذلك. 

(R5)
ميكن للنظم �ألكثر تنوعاo @� تكو� \�% فعالية مثل �لنظم \�% �لتنو" �ألقل، @� حتى @كثر 

فعالية منها. كما تسمح �الستر�تيجيا% �لقائمة على �إلنتاb �ألكثر كثافة باحملافظة @فضل من 
(R5) .لتى تقو� على توسيع �ملساحة�

�4� �لتنو" �ألحيائى Aلى نتائج متنوعة فى عديد من �ألماكن A ملركزية فى� vلغاA 4% عملية@
فى �لعالم. فمفتا� �لنجا� هو �ملؤسسا% �لقوية على جميع �ملستويا%، مع ملكية مأمونة � 
(R5) .مستد�مة Pبطر �سلطة قوية على �ملستويا% �حمللية مما هو ضر�Z لتقدمي �حلو�فز لإل�4

ميكن @� تخد� تقييما% �أللفية للنظا� �لبيئى كأ��4% فعالة للتعا�� �لد�لى فى مجاال% 
 �حلفا_ على �لتنو" �ألحيائى � �الستخد�� �ملستد��. فهى تقو� بتغطية �لقوZ �ملوجهة � �ألمو

�ألكثر ضغطاo �لتى \�% عالقة بفقد �لتنو" �ألحيائى. � سيؤZ4 حتسن �لتنسيق بني �التفاقيا% 
(R5) .يا4� فو�ئدهاc لىA

لقد قامت بر�مج �لتعليم � �التصاM �لبيئى بإعال� � تغيير �أل�لويا% جتاx �حملافظة على �لتنو" 
 4�ألحيائى � كذلك حسنت من تطبيقا% �الستجابة جتاx �لتنو" �ألحيائى. �ال يز�M توفير �ملو�

(R5) .oمستمر� oيشكل حاجز� Mلفعالة فى هذ� �^ا� Mلبشرية � �ملالية للقيا� باألعما�
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�ملـيا% �لعـذبة      (تكملة)
2يا1� كفا0� �ملشاكة 

�جلماهيرية فى �تخا3 �لقر�
منظما% =حو�; �ألنها
1�1 �ألفعا< �لتنظيمية

=سو�@ �مليا?
�إلنفا@ على �خلدما% �حلد�1ية

�لشر�كا% � �لتمويل
�لسد�1 �لكبير�

ترميم �أل�ضى �لرطبة

�M لتدهو �مليا? �لعذبة � خدما% �لنظم �لبيئية �ألخرJ Kثا غير متناسبة على �لذين مت 
�ستثنا0هم من �ملشاكة فى �تخا3 �لقر�. � من �خلطو�% �جلوهرية لتحسني عمليا% �ملشاكة 

هى 2يا1� �لشفافية فى �ملعلوما% � فع متثيل =صحاW �لشأ� �ملUهمTشني � Mشر�كهم فى Mقامة 
�ألهد�\ � �أل�لويا% �لسياسية لتو2يع خدما% �مليا? �لعذبة � خلق مكا� للمناقشة � للد�سة 

  (R7)  .�1لتى تتسع لوجها% �لنظر �ملتعد�
ميكن ملنظما% =حو�; �ألنها =� تلعب �1�d مهماd فى تسهيل �لتعا�� � خفض نفقا% تعامال% 

 dساسا= Mجر��0% �الستجابة على �لنطا@ �لكبير. يتم تقييد =� متكني منظما% =حو�; �ألنها
بدجة مشاكة =صحاW �لشأ� � �تفاقهم على =هد�\ � مخططا% �إل�1� � كذلك على 

  (R7)  .تعا�نهم فى تطبيقها
 (hمثل �لغر�ما% على تخطى مقاييس �لتلو) @طر@ �لتنظيم �لتى تتأسس على حو�فز �لسو �M
تال�0 �مللوثا% �حيد� �ملصد. =ما طر@ �لتنظيم �لتى مجر1 جتر� =نو�" معينة من �لسلوl ميكن 
=� تكو� صعبة �الستخد�� � كثير� �ألعبا0 � ميكن =� تفشل فى توفير �حلو�فز حلماية خدما% 

(R7)  .مليا? �لعذبة�
ميكن للحو�فز �القتصا1ية =� تفتح كفا�0% جها% �لعر; � جها% �لطلب � 3لك مع توفير 

Mعا1� تو2يع �3% �لعو�ئد �ألكثر من �لتكاليف بني �الستخد�ما% �لقدمية (�لرK بصفة عامة) � بني 
(R7) .(�الستخد�ما% �جلديد� (�ملر�فق �لبلدية � �1خل مجرK �لتيا

لقد تركز �إلنفا@ على خدما% �لنظم �لبيئية �لتى توفرها �ملناطق �حلد�1ية فى حد�1 ضيقة 
 dلغابا% فى �لنظا� �ملائى. � يجب =� تؤسس على �لنظا� �لكلى جلريا� �مليا? متضمنا� على �1

�عتبا �لقيم �لنسبية لغطا0 �أل�ضى �آلخر � �الستخد�ما% �ألخرK مثل �أل�ضى �لرطبة 
� �ملناطق �لنهرية � �ملنحد�% �حلا1� � �لطر@ � �ملماسا% �إل�1ية. � من �لتحديا% �حملوية 

ملنظوما% �لدفع هى مقد� �لبنا0 من =جل �ملر�قبة � �لتقييم �لقائمة على �ملوقع � �لتعر\ 
على �خلدما% �لتى فى سيا@ منظومة �جلريا� بالكامل � �ضع عو�ئد �ملبا1ال% � �لصر�عا% بني 

  (R7)  .lلشكو� �الستخد�ما% �vتلفة فى �العتبا � كذلك Mظها
 1هناl حالة عد� تطابق ��ضحة بني �لقيمة �الجتماعية �ملرتفعة خلدما% �مليا? �لعذبة � �ملو�
�ملتوفر� إل�1� �مليا?. � من مظاهر 3لك عد� كفاية متويل �لبنية �لتحتية للميا?. � لقد ثبت =� 

�لتركيز فقط على �خلصخصة على نطا@ ��سع بغر; حتسني �لكفا0� � �تعويض �لتكاليف هى 
Mستر�تيجية �3% حدين – قفز�% �ألسعا =� �لسيطر� على �ملو�1 قد خلقت حالة خال\ متضا1، 

� فى بعض �حلاال% خلقت �لفشل � �النسحا�M .W تطوير �لبنية �لتحتية للميا? � �لتقنيا% 
يجب =� تر�عى =فضل �ملماسا% � 3لك لتجنب �ملشاكل � �لظلم. � بالنسبة للمدK �لقصير � 
 �ملتوسط فإ� Mعا1� 1�سة � 1Mخا< �لتعديال% =� Mعا1� جتديد �لبنية �لتحتية �لقائمة هى �الختيا

(R7) .ألفضل�
على �لنطا@ �لو�سع تعتبر Jثا �لسد�1 �لكبير� على �لنظم �لبيئية للميا? �لعذبة سلبية 

بدجة =شد من كونها Mيجابية. � باإلضافة لذلك فإ� �لفو�ئد من Mنشا0ها نا1�d ما مت مقاسمتها 
بالتسا�K – فالفقر�K�3 � 0 �حلساسية � �ألجيا< �ملستقبلية غالباd يفشلو� فى �حلصو< على 

رطة  �لفو�ئد �الجتماعية � �القتصا1ية من �لسد�1. =ما 1�سا% ما قبل �إلنشا0 عا1� ما تكو� مUف|
  (R7)  .لتكاليف بأقل مما تكو� فى �لو�قع� فى �لتفا~< فى فو�ئد �ملشايع � تقد

على �لرغم من =� ترميم �أل�ضى �لرطبة من �لطر@ �لو�عد� فى �إل�1�، هناl حتديا% جسيمة 
فى حتديد ما هى تشكيال% �لتدخال% �إل�1ية �لتى تنتج �لنسبة �ملرغوبة من شكل � =0�1 
�أل�ضى �لرطبة. � من غير �حملتمل =� �أل�ضى �لرطبة �vلقة ميكنها =� حتل محل �أل�ضى 

 (R7) .0�1لرطبة �لطبيعية من حيث �لتكوين � �أل�
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�لعمليا% �لسياسة �لد�لية 
للغابا% � تطوير �لعو�

�حترير �لتجا
�45� �لغابا% �لقومية �  %�مبا4

�لبر�مج �لقومية للغابا%
�45� �ألهالى �ملباشر� للغابا%

�إل�4� �ملتعا�نة للغابا% � 
�حلركا% �حمللية للنفا; 5لى � 

�ستغال< منتجا% �لغابا%
�لتملك �خلا@ � �لعا�-خا@ 
 Eلغابا% على �لنطا� ��45 �

�لضيق
شر�كة �لشركة-�Iتمع �حمللى 

للغابا%
حركة �جلمهو � �ملستهلك
شها4� تصديق للغابا% من 

�ألطر�O �لثالثة
تقنية �خلشب � �لتقنية 

�حليوية

لقد حققت 5جر��V% �لسياسا% �لد�لية للغابا% بعض �ملكاسب فى قطا" �لغابا%. يجب 
�الهتما� بإ4ماY �ملماسا% �إل�4ية للغابا% �ملتفق عليها فى �ملؤسسا% �ملالية � �لقو�عد 

 (R8) .لألمن �لكوكبى �لتجاية � �لبر�مج �لبيئية �لكوكبية � عمليا% �تخا; �لقر�
 �متيل جتا� منتجا% �لغابا% لتركيز قو� �تخا; �لقر� (� كذلك �ألباa منها) فى �45

�لغابا% بدالj من نشرها لتشمل �لالعبني �ألفقر ��ألضعف. فهى تقو� بتضخيم تأثير 
 ��لسلطة، فتجعل �لسلطة �جليد� kحسن � �لسيئة kسوk. � ميكن �k يقو� حترير �لتجا

 nلبنيا� � مت مخاطبة �ألعر�� p5;� كا� �لهيكل �لتنظيمى قو ”�Vبتحفيز “حلقة بنَّا
(R8) .جلانبية �ملؤثر� على �آلخرين�

تظهر مبا4�% �لتحكم فى �لغابا% � بر�مج �لغابا% �لتى تقو4ها �لد�< kمالj فى تكامل 
صحة �لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� حيثما يتم �لتفا�n عليهم بأصحاt �لشأ� � 

(R8)  .jيتم �لتركيز عليهم �ستر�تيجيا
فى كثير من �ألحيا� يتم 5ظها �k �لتحكم �حمللى فى �أل�طا� �لتقليدية له فو�ئد بيئية، 
� ;لك برغم �ستمر� كو� �ملبر �ألساسى لذلك قائماj على �حلقوE �إلنسانية � �لثقافية. 

هناz قليل من �لبيانا% �ملنظمة، � لكن �لنتائج �أل�لية عن غطاV �أل�ضى � جتزئة 
 �k ملساحة �لتى حتت �لسيطر� �حمللية ميكنها� �k لغابا% فى �ألما}�� �لبر�}يلى توحى�

(R8) .تكو� ;�% فعالية ال تقل عن مناطق �الستخد�� �حلا}� �حملمية
 %4k كة للغابا% عالية �لفو�ئد � لكنهاميكن �k تكو� �إل�4� �حلكومية-�حمللية �ملتشا

5لى نتائج مختلطة. قامت �لبر�مج بتخليق �تصا< �45� �ملو�4 محسن لفقر�V �لريف 5لى 
مو�4 �لغابا%، � لكنها لم تكمل حتى حد قدتها على نفع �لفقر�V. فى �لعو�� �ألخير� 

منت �الستجابا% �حمللية ملشكال% �حلصو< على � �ستخد�� منتجا% �لغابا%. � فى 
 Yلعمليا% �لد�لية، � لكنها حتتا� �k كثر جسامة من �جلهو4 �حلكوميةk مجموعها هى

(R8) .5لى �لدعم منها لتنتشر
حيثما كانت �ملعلوما% � kما� �لتملك � �لقد� قوية، ميكن �k تقو� �مللكيا% �لصغير� 
�خلاصة للغابا% بتقدمي فو�ئد محلية �قتصا4ية kكثر � �45� kفضل للغابا% من ملكية 

(R8) .�ملؤسسا% �لكبير�
ميكن لشر�كة �لشركة-�Iتمع �حمللى �k تكو� kفضل من تفر4 �لشركة باحلر�جة، �k من 

 � Vلك فى تقدمي �لفو�ئد للشركا; � Eحلر�جية صغير� �لنطا� "تفرI� 4تمع �حمللى �k �ملز�
(R8) .على �لعمو� �جلمهو

 � �4k% حركا% �جلمهو � �ملستهلكني 5لى مبا4�% هامة فى �حلر�جة � سياسا% �لتجا
حتسن فى مماسا% مؤسسا% �حلر�جة �لكبير�. � كا� لذلك �قعاj على “�لد�< �ملستهلكة 
لألخشاt” � على �ملؤسسا% �لد�لية. � مت حتسني معايير عمل بعض �ملؤسسا% �لكبير� 
� �لهيئا% � كذلك على تلك �لتى تؤثر نشاطاتها �ألخرp (فى مجاال% غير �لغابا%) على 

(R8) .%لغابا�
غم ;لك فإ� معظم �لغابا% �ملصدE عليها  � ،jصبح �لتصديق على �لغابا% منتشر�k

تقع فى �لشما< � تد� بالشركا% �لكبير� � تقو� بالتصدير 5لى �لتجا �لشماليني. لقد 
كا� kمل هؤالV �لذين قدمو� �القتر�a بالتصديق مبكر�k jنه سيكو� �الستجابة �لفعالة 

(R8) .إل}�لة �لغابا% �الستو�ئية
تركز% �ستجابا% تقنية �خلشب على �ألنو�" �لصناعية باملز�" ;�% �خلصائص �ملناسبة 

(R8) .للمنتجا% �لصناعية


�ألخشـا"، خشـب �لوقـو�، �ملنتـجا
 غير �خلشـبية من �لغابـا
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�ألخشـا�، خشـب �لوقـو0، �ملنتـجا� غير �خلشـبية من �لغابـا� (تكمـلة)
�الستغال2 �لتجا1 للمنتجا% 

غير �خلشبية من �لغابا% 
�9� �لغابا% �لطبيعية فى ;

�ملناطق �الستو�ئية
�9� �ملز�" �حلر�جية;
�9� خشب �لوقو9;

�عة E �9عة �لغابا% � ;عا�E
�لغابا% إل�9� �لكربو�
�9� �ملـو�9 �ملغـذية

�لتنظيما%
Iآلال% �لقائمة على �لسو�

�لطرK� Iتلطة
تنـظـيم �لفيضـانا% � 

�لعو�صـف
�لتكوينا% �ملا9ية

لقد كا� لالستغال2 �لتجا1 للمنتجا% غير �خلشبية من �لغابا% Rثا�Q متو�ضعة على 
;مكانيا% �حليا� �حمللية، كما Wنها لم تخلق �9ئماQ حو�فز للمحافظة. � �تفا" قيمة 
�ملنتجا% غير �خلشبية من �لغابا% ليس حافز�Q للمحافظة �9ئماQ بل ميكن �W يكو� 

لذلك نتيجة عكسية. � يجب �ضع �حلو�فز لإل�9� �ملستد�مة للمنتجا% غير �خلشبية 
من �لغابا% فى �العتبا �9ئماQ، � يتضمن bلك �ستكشاa �إلنتا` �ملشتر_ للخشب � 

(R8) .%للمنتجا% غير �خلشبية من �لغابا
من ��9عى �القتصا9، يجب �W تركز �إل�9� بالطريقة �ملستد�مة للغابا% �لطبيعية فى 

�ملناطق �الستو�ئية على مجا2 من �ملنافع � �خلدما% من �لغابا%، بخالa �خلشب. � 
يجب تقييم “Wفضل �ملماسا%” �لتى تقو� بها �ملؤسسا% �لكوكبية، فى نفس �حلني  

�ستكشاa “ما �لذ1 ينفع” من �إل�9� �لتقليدية للغابا% � كذلك عمل �ملشايع 
 (�لصغير�) �حمللية. لقد منا بدجة ملحوظة �الهتما� بتطبيق قطع �ألخشاi قليل �آلثا

� bلك فى �لغابا% �الستو�ئية بصفة خاصة، �لذ1 يخفض من �آلثا �لبيئية مع Eيا9� فى 
 (R8) .كبر من �لتكاليفW عو�ئد � �nلكفا�

هنا_ Eيا9� فى ;قامة �ملناطق �لشجرية � �ملز�" �حلرجية ��سعة �لنطاI كر9 فعل التفا" 
�لطلب على �خلشب مع �النخفاo فى مساحا% �لغابا% �لطبيعية. � فى حالة عد� 

كفاية �لتخطيط � �إل�9� ميكن �W تقا� �ملز�" �حلرجية فى �ألماكن �خلطأ، مع �ألنو�" � 
 �W %عة �لغابا�مصا9 �لبذ� �خلطأ. Wما فى �أل�ضى �لتى مت تدهوها بالفعل ميكن لز

تقد� فو�ئد �قتصا9ية � بيئية � �جتماعية للمجتمعا% � �W تساعد فى تخفيض �لفقر 
 (R8) .يا9� �ألمن �لغذ�ئىE �

 �b; � .iمن �ملنتجا% �لرئيسية لقطا" �لغابا% فى �جلنو Qال يز�2 خشب �لوقو9 ��حد�
�ستمر تطو �لتقنية سوa تصبح منتجا% �لغابا% من �لوقو9 على �لنطاI �لصناعى 

(R8) .لطاقة �ملستد�مة �لرئيسية� �لو�سع من مصا9
�9تها، ; �W %على �لغابا uملبكر� قد قامت على �حلفا� %�على �لرغم من �لكثير من �ملبا9
 xلد�لى عا� 2001 بالسما� �عة �لغابا% � مبا يعكس bلك �لقر�E نشطةW تسو9 �آل�
�عة �لغابا% فقط فى Rلية �لتنمية �لنظيفة ملرحلة E �9عا; �W %عة �لغابا�E بأنشطة

(R8) .اللتز�� �أل�لى�
�9� �ملـو�9 �ملغـذية

;� �لسياسا% �إللز�مية � هى تتضمن على �ملر�قبة �لتنظيمية � Wنظمة �لضر�ئب � 
�لرسو� تضع تكاليف � Wعباn �لسيطر� على �لتلو{ على محدثى �لتلو{ نفسهم. � 
�ملعايير �لقائمة على �لتقنية من �لسهل تطبيقها � لكنها قد تثنى عن �البتكا � ال 

 (R9) .كبر من تكاليفها على �جه �لعمو�W عو�ئدها �W ينظر
;� �آلال% �لتى تقو� على �لسوI مثل �حلو�فز �ملالية � إلعانا% �ملالية � �لضر�ئب حتو1 

�حتما2 بإ�9� Wفضل للمغذيا% � لكن bلك قد ال ينطبق على جميع �لبال9 � �ملالبسا%. 
يعرa �لقليل نسبياQ من خال2 �ملشاهد� � �لتجربة عن �آلثا �لناجتة من هذ� �آلال% على 

(R9) .لتغير �لتقنى�
من �ملمكن �تبا" تشكيال% متنوعة من �آلليا% �لتنظيمية � �حلو�فز � �لقائمة على 

�لسوI للتطبيقا% �لقومية � �حلد�9ية � قد تكو� هذ� هى �لطريقة �b% �لعو�ئد �ألكثر 
(R9)  .Qسياسيا Qمن �لتكاليف � �ألكثر قبوال

تنـظـيم �لفيضـانا% � �لعو�صـف
�9 �لتكوينا% � �إلجر��n% �ملا9ية على �لبيئة �لطبيعية �  Eبإبر� Qيخياجر1 �لعهد تا

�ملؤسسا% �الجتماعية. � يخلق هذ� �الختيا غالباQ شعو��E QئفاQ باألما� مما يحث �لنا� 
على Wخذ باKاطر� �لكبير�. � تشير �لدالئل ;لى Wنه يجب Eيا9� �لتركيز على �لبيئة 

(R11) .غير �ملا9ية %�nلطبيعية � �إلجر��

مالحظا� �الستجابة 

�لفعالية
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�ستغال0 �لبيئة �لطبيعية
�ملعلوما% � �ملؤسسا% � 

�لتعليم
خدما% �لتمويل

تخطيط �ستخد�� �أل�ضى
�لتحـكم فى �ألمـر�>

�لتعامل �ملتكامل مع ناقال% 
�ألمر�>

� �لبيئة BC �Dخا0 �لتعديال% �BC
عليها خلفض تو�جد ناقال% 
�ألمر�> � �لعائل �لوسيط 

("Bملستو�)
 K�لتحكم �حليو�D K �لضو�

�لطبيعية
�لتحكم �لكيميائى

DمناN مستعمر�% �إلنسا�
Pلوعى �لصحى � �لسلو�

�لتعديل �لو�ثى لألنو�" �لناقلة 
لألمر�> بغر> خفض �نتقا0 

�ملر>

 ��BC � لناجتة من �قع �لفيضانا% � �لعو�صف من خال0 صيانة� ميكن تقليل �آلثا
�لغطاZ �خلضرK من �لنباتا% � من خال0 �لتكوينا% �جليوموفولوجية �لطبيعية � 
�لتى من صنع �إلنسا� (قنو�% �ألنها �لطبيعية � منظوما% �لكثبا� �لرملية � 

(R11) .(ملصاطب�) %جا�لز�عة على �ملد
هذd �ملد�خل تبر�D c �لتجهيز للكو�b � �لتعامل مع �لكو�b � �لتنبؤ 

بالفيضانا% � �لعو�صف � �إلنذ� �ملبكر � عمليا% �إلجالZ هى كلها حيوية 
(R11) .خلفض �خلسائر

تبرc هذd �ملد�خل �لتأمني � Cعانا% �لكو�b � �ملساعد�%. تعتبر �لبر�مج 
�الجتماعية � �لتأمني �خلاj من �آلليا% �لهامة للتعامل مع �ستعاB� �أل�ضا" 
بعد كو�b �لفيضا�. � لكنها غم mلك ميكنها �D تساهم فى تعر> �kتمع 
 o0 نظر�mبخلق ثقافا% �لتخا �D بو�سطة تشجيع �لتنمية فى سهو0 �لفيضا�

(R11) .qلالستحقا
 <�C تخطيط �ستخد�� �أل�ضى هى عملية حتديد �لنو" �ألكثر تفضيالo من �أل

لالستخد��. � ميكنها �D تساعد فى تخفيف �لكو�b � تخفيض �sاطر� بتجنب 
 (R11) .b�لتنمية فى �ملناطق �ملعرضة للكو�

�لتحـكم فى �ألمـر�>
 Kعلى خدما% �لنظم �لبيئية  �ألخر �C خفض �نتقا0 �ألمر�> �ملعدية له tثا

فى كثير من �ألحيا�. �لتعامل �ملتكامل مع ناقال% �ألمر�> يعطى �لقد� على 
�الستجابة �ملنسقة للصحة � �لبيئة. يستخد� �لتعامل �ملتكامل مع ناقال% 

�ألمر�> �لتدخال% �لهاBفة إل�cلة � �لسيطر� على Dماكن تو�لد �لناقال% � يقطع 
�% حيا� ناقال% �ألمر�> � يقلل من �التصا0 بني �إلنسا� � ناقال% �ألمر�> �B
مع تخفيض كم �آلثا على خدما% �لنظم �لبيئية  �ألخرK. � يكو� �لتعامل 

�ملتكامل مع ناقال% �ألمر�> فى Dقصى فعالية عندما يتم تكامله مع �لتنمية 
(R12) .يةBالجتماعية �القتصا�

� �لبيئة �D تكو� عالية �ملكاسب مقانة بالتكاليف كما Dنها �Bميكن إل
(R12) .منخفضة �ألثر على �لبيئة

ميكن �D تكو� �لتدخال% �حليوية (�لبيولوجية) عالية �لكفاZ� من حيث �ملكاسب 
� �لتكاليف، كما Dنها تؤC KBلى tثا قليلة على �لبيئة. � �لتحكم �حليوK ميكن 
�D يكو� فعا�mC 0 كانت Dماكن �لتو�لد معر�فة جيد�o � محد�B� �لعدB، � لكن 

(R12) .هاBعلى حتقيقه فى حالة تعد �تقل �لقد
ال تز�0 �ملبيد�% �BD� هامة � من �حملتمل �D يستمر �ستخد�مها �نتقائياo فى 

�لتعامل �ملتكامل مع ناقال% �ألمر�>. � لكن هناP قلق بخصوt jثا �ملبيد�% 
� بخاصة �لعضوية � طويلة �لبقاZ � �مللوثة، � mلك على �لبيئة � مجتمعا% 

 (R12) .%ملبيد�� {�إلنسا� بخاصة عما0 
D � 0�D �Cهم طرq �لتحكم فى �التصا0 بني �إلنسا� � ناقال% �ألمر�> هو 

(R12) .لسكن� %�ZنشاC � بو�سطة �لتحسينا% فى مو�قع
قد تساعد B�B �ألفعا0 �الجتماعية � �لسلوكية فى �لسيطر� على �ألمر�> 

 .Kلتى تنتقل خال0 ناقال% �ألمر�> مع حتسني فى خدما% �لنظم �لبيئية  �ألخر�
 (R12)

ميكن �D تتوفر خال0 �ألعو�� 5 – 10 �لقاBمة طرq تدخال% جديد� “tخر �حلد�ثة” 
مثل تقنيا% نقل �جلينا% من � Cلى �لكر�موسوما%. � لكن هناP حالة عد� 
�تفاq فى مجتمع �لعلماZ على �المكانية �لتقنية � على تقبل �جلمهو لهذ� 

(R12) .تدخل
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ملحق (�) .فعالية �جر���� �الستجابة �لتى مت تقييمها (تكملة)
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�خلـدما� �لثـقـافية
�لوعى بالبيئة �لكوكبية � بط 

�ملؤسسا% �حمللية � �لكوكبية

من ترميم �ملناظر �لطبيعية 4لى 
تقييم �ملشاهد �لطبيعية �لثقافية

�لتعر> على �ملناطق �ملقدسة

�التفاقيا% �لد�لية � �حملافظة على 
�لتنو" �ألحيائى � �لز�عى - �لرعو<

H4ماF �ملعرفة �حمللية � �ألهلية

تعويض �ملعرفة

تغير�% حقوK �مللكية

Hالعتما� � �Hبر�مج منح �لشها

�لتجا� �لعاHلة

�لسياحة �لبيئية � �لسياحة 
�لثقافية

HX< �لوعى بأ� �لكوكب يعمل كمنظومة 4لى مدخل تكاملى فى �لتعامل مع �لنظم �لبيئية. 
 Kلعملية “�لبيئة �إلنسانية” كمفهو� � مناقشة �ملشاكل �لبيئية على �لنطا� Yبر]% هذX �
�لكوكبى. � تستغل �ملنظما% �حمللية فرصة ظهو �ملؤسسا% �لكوكبية � �ملؤمتر�% لتعر\ 

(R14) .قضيتها فى حلبا% �لسياسة �أل�سع
�h �لثقافى � �لسياسى � �ملصالح �القتصاHية. � يؤثر fلك على Hتتأثر �ملشاهد �لطبيعية باإل

(R14) .ملتعلقة باحملافظة على �ملشاهد �لطبيعية� %��لقر�

  مع �X �لربط بني �ملناطق �ملقدسة � �حملافظة ليس باجلديد، هناh ]ياH� فى ترجمة “�ملقدسة” 
4لى قو�نني �X منح �ملؤسسا% �لقانونية للحقوK فى �أل�ضى. � يتطلب fلك 4لى معرفة 
(R14) .تمع فى �ملنطقة �ملعينةp� � مستفيضة عن �لر�بطة بني �ملقدسا% � �لطبيعة

�4 ]ياH� �الستغالu � �لوعى بخصوs �ختفاr �ملو�H � �ملعرفة �حمللية كز% �النتباY 4لى �حلاجة 
حلماية �ملعرفة �حمللية � �ألهلية. � تبنت بعض �لد�u �لقو�نني �خلاصة � �لسياسا% � �لترتيبا% 

(R14) .على �لعلم حلاملى �ملعرفة rية �لتى تؤكد مفهو� �ملو�فقة �ملسبقة بنا�Hإل�
تتطو �ملعرفة �حمللية � �ألهلية حتت ظر�> سياK معني، � يجب �العتناr جيد�z بحيث �X ال يتم 

فصل هذY �ملعرفة عن �لسياK �لذ< �H% فيه. � قد ال تناسب �لطرK �لتقليدية “�ملماسا% 
 (R14) .ملثلى” �لتى تركز على �حملتو< فى �لتعامل مع �ملعرفة �حمللية � �ألهلية�

�4 �لتعويضا% مقابل �ستخد�� �ملعرفة �حمللية � �ألهلية باألطر�> �لثالثة هى �ستجابة مهمة � 
معقد� معاz. � قد ال يكو� �ملفهو� �لشائع بأ� �ملعرفة �حمللية � �ألهلية ميكن �X ترتقى بو�سطة 

 (R14) .%فى �لعديد من �حلاال zتعزيز �ملرجعيا% “�لتقليدية” صاحلا
تستفيد �pتمعا% من �لسيطر� على �ملو�H �لطبيعية � لكن قد ال تكو� �لقياH� �لتقليدية 
هى �حلل فى جميع �ألحو�u. �4 مؤسسا% �حلكومة �حمللية �لتى مت �نتخابها Hميقر�طياz � �لتى 

لها سلطة حقيقية على �ملو�H قد تكو� هى �خليا �ألفضل فى بعض �حلاال%. � هناh ميل 4لى 
 rبني �لسلطا% “�لتقليدية” � �لهيئا% �حلكومية �حمللية بد�� 4عطا z4يابا � zهاباf %4]�حة �ملسؤ�ليا

(R14) .حلقيقية� X< منها قو< �تخاf �لقر�
بر�مج منح �لشهاH� � �العتماH من �الستجابا% �لو�عد�، � لكن مجتمعا% عديد� ليس لديها 

منفذ 4لى هذY �لبر�مج � ال يوجد عندها �لوعى بوجوHها. � باإلضافة، فإ� �لتكاليف �ملالية 
  (R14) .كة �ملستقلة�ملرتبطة تقلل من فرp� sتمعا% �حمللية فى �ملشا

�4 �لتجا� �لعاHلة هى حركة بدX% ملساعد� �pتمعا% �حملر�مة � �ملهمشة سياسياf � zلك بدفع 
Xسعا Xفضل � توفير ظر�> جتا� Xفضل مع فع �عى �ملستهلكني بد�هم �حملتمل كمشترين. 
 .��% �لتى تركز على �ألr�H �لبيئى للتجاHلة مع �ملباHلعا� �� فى بعض �حلاال% تتد�خل �لتجا

 (R14)
ميكن للسياحة �لبيئية �X توفر بد�ئل �قتصاHية للنظم �لبيئية �ملتحولة، � مع fلك ميكنها 
�X تولد صر�عا% فى �ستخد�� �ملو�H � �لقيم �جلمالية فى بعض �لنظم �لبيئية. � تتعر\ 

جا% مختلفة من �آلثا �لناجتة من �لبنية �لتحتية للسياحة. H � "لنظم �لبيئية ��تلفة ألنو��
� باإلضافة، فإ� بعض �لنظم �لبيئية Xسهل فى �لتسويق من �ألخر<. � قد تتغير قيمة �لنظم 
�لبيئية فى �ألسو�K تبعاz ملنظو �جلمهو للطبيعة. � قد يترتب تبعاz ملفاهيم ما يجب �X تكو� 

عليه �لسياحة �لبيئية جتميد �ملناظر �لطبيعية على حالتها � حتويل �ملناظر �لطبيعية � نز" 
�مللكية � 4]�لة تأثير �إلنسا�. � لكن عندما ال حتصل �حملافظة على 4عانا% مالية، ميكن للسياحة 

(R14) .للمحافظة zخالH توفر �X

S
I

S
K

S

I

K
I

E
K

I

I
S

E
S

E

مالحظا� �الستجابة 

�لفعالية



�١٣١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

GI
GN

GN
GL
B

NGO
C

GN
GL

NGO
C

GI
GN

GN
B
C

GN
GL
B

NGO
C
GI
GN
B

GN
GL

NGO
C
R

ابة
تج

الس
� "

نو

وبة
طل

 �مل
ر�%

ملؤث
�

مالحظا� �الستجابة 

�لفعالية

الة
فع

عد�
��

كل
شا

ا م
به

�لتحكم �لبيئى �لد�لى

مخططا% �لعمل �لقومية � 
�الستر�تيجيا% �لها6فة لدمج �لشؤ�� 

�لبيئية فى �لسياسا% �لقومية

�ملد�خل حتت-�لقومية � �حمللية

�ملؤمتر �لهيكلى لألمم �ملتحد� على 
تغير�% �ملناD � بر�توكوA كيوتو

 %�Fلغا� Hجمالى �نبعاK تخفيضا% فى
�لدفيئة 

 Pضى � تغير �لغطا��ستخد�� �أل
T�خلضرU لأل

Wليا% � حو�فز �لسوZ

�لتأقلم

يعتمد تكامل �لسياسا% �لبيئية على �ملستوU �لد�لى �عتما�6[ �ستثنائيا[ على تعهد 
�حلكوما% بإلز�� �لتناFال% فى شؤ�� معينة. � من �لتحديا% �لعظمى؛ Kصال` هيئة 

(R15) .لد�لية � �لبيئة� ��إل�6� �لبيئية �لد�لية � �التباn بني Zليا% �لتجا

من rمثلة qلك، �الستر�تيجيا% �لقومية للمحافظة � مخططا% �لعمل �لبيئى 
 sلقومية � �الستر�تيجيا% �لقومية للتنمية �ملستد�مة. � يعتمد �لنجا` على �لظر��

نة مثل ملكية �حلكوما% � �uتمع �ملدنى � �ملشاكة ��سعة �لنطاq � ،Wلك  vكwمxمل�
عبر �لقطاعا% �حلكومية � مع �لقطا" �خلاz � كذلك على �ملستويا% حتت-�لقومية 
� �حمللية. � ميكن لالستجابا% �ملتكاملة �لقومية �r تكو� نقطة بد�ية جيد� للر��بط 

(R15) .%لعابر� لألقسا� فى �حلكوما�
يتم تطبيق �لعديد من �الستجابا% �ملتكاملة على �ملستوU حتت-�لقومى � من rمثلة 
qلك، �إل�6� �لغابا% باستد�مة � �إل�6� �ملتكاملة للمناطق �لساحلية � بر�مج �حملافظة 

�6� rحو�T �ألنها �ملتكاملة. � حتى �آل� �ختلفت �لنتائج، � K � لتنمية �ملتكاملة� �
من �لعو�مل �ملقيد� �لرئيسية �لتى تعانى منها rعماA �الستجابة على �ملستوU حتت-

(R15) .على �لتنفيذ ��لقومى � على �ملستويا% �ملتعد6�، هى نقص �لقد

�K �لهدs �لنهائى للمؤمتر �لهيكلى لألمم �ملتحد� على تغير�% �ملناD هو تثبيت نسب 
�لغا�F% �لدفيئة فى �لغالs �جلوU على �ملستوU �لذU سوs مينع Ur تدخل Kنسانى فى 
�لنظا� �ملناخى. � يحتوU بر�توكوA كيوتو على حد�K 6لز�مية النبعاH �لغا�F% �لدفيئة 
من �لد�A �لصناعية �لتى �تفقت على تخفيض �نبعاثاتها مبتوسط ما يقر� من ٪5 
فى �لفتر� بني عا� q � 2012 � 2008لك بالنسبة للمعدال% �لتى �نبعثت فى عا� 

 (R13) .1990
من �ملمكن تقنيا[ Kجر�P تخفيضا% ملموسة فى Kجمالى �نبعاH �لغا�F% �لدفيئة  � 

(R13) .%تمع فى عديد من �حلاالu� هيد� علىF بتكاليف �r لك بد�� تكاليفq

�عة �لغابا% � �إل�6� �حملسنة للغابا% � �أل�ضى F �6عاK � %عة �لغابا�F %تقد� عمليا
 PبطاK عملية �r لكربو�، كما� Aلرفع �ختز� zعة �حلر�جية �لفر��لز�عية � �ملر�عى � �لز

(R13) .%لة �لغابا% حتد من �إلنبعاثا�FK

 �r ما �جتمعت مع �آلليا% �لقومية � �إلقليمية �qK كيوتو Aميكن آلليا% بر�توكو
تقو� بتخفيض تكاليف �لتخفيف فى �لد�A �لصناعية. � باإلضافة Kلى qلك، ميكن 
�r تخفض �لد�K Aجمالى تكاليف �قتطا" �إلنبعاثا% بو�سطة فرT �لضر�ئب على 
�إلنبعاثا% (�r بيع �لتصايح باملز�6) � �ستخد�� �لدخل منها فى تخفيض �لضر�ئب 
على �لعمل � �r �ملاA. � فى �ملدU �لقريب، ميكن �r تسهل �لتجا� �لقائمة على 

 (R13) .لنامية� Aلى �لد�K ملشر�عا% فى نقل �لتقنيا% �لصديقة للبيئة�
�K بعض �لتغير�% فى �ملناD ال ميكن جتنبها، � سوs حتتا� �uتمعا% �إلنسانية Kلى 

�لتأقلم على �لظر�s �جلديد�. � سوs تو�جه مجتمعا% �إلنسا� مخاطر� �ألضر� من 
�لتغير �ملناخى، � قد يكو� من �ملمكن مو�جهة بعضها بآليا% �لتعامل �ملعاصر�؛ � قد 

حتتا� �ألخرK Uلى سلو� جديد جذيا[. يجب �r يوضع تغير �ملناD كعامل فى خطط 
(R13) .لتنمية �حلالية�
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ملحق (�)

ملر
جعة 
ُملؤلفو�، 
ملنّسقو�، �ّر�

فريق �لكتابة �لرئيسي
��لتر �يد ، تقييم �لنظا� �لبيئى لأللفية، 

ماليزيا � �لواليا� �ملتحد�
ها��لد مونى ، جامعة ستانفو!�، �لواليا� 

�ملتحد�
�جنيال كر�بر، !ئيس مؤسسة كر�بر، 

ترينيد�� � توباجو
"��يس كابيستر�نو، مركز �لبحو- 

�لد�لية للغابا�، .ند�نيسيا
ستيفني كا�بينتر، جامعة 

�يسكينسو1-ما�يسو1، �لواليا� �ملتحد� 
�ألمريكية

كانشا) شوبر�، معهد �لنمو �إلقتصا�5، 
�لهند

با�ثا "�سجوبتا، جامعة كامبريد>، .جنلتر�
توما- "يتز، جامعة �الية ميتشيجا1، 

�لواليا� �ملتحد� �ألمريكية
�نانثا كومر "��يابا، �ملعهد �لد�لى 

للتنمية �ملستد�مة، كند�
�شيد حسن، جامعة بريتو!يا، جنو? 

Aفريقيا
 ،B!جر كاسبرسو)، جامعة كال��

�لواليا� �ملتحد� �ألمريكية
�يك ليمانز، جامعة ��جنينجن، هولند�
�كسفو!�، .جنلتر�A بير7 ما6، جامعة��

تونى (�.:) مكمايكل، �جلامعة �ألهلية 
�ألستر�لية، Aستر�ليا

 �بر�بهو بينجالى، منظمة �ألغذية 
�لز!�عة (فا�OAF ) �ألمم �ملتحد�، .يطاليا

كريستيا) سامبر، متحف سميثونيا1 
�لقومى للتا!يخ �لطبيعى، �لواليا� �ملتحد� 

�ألمريكية
��بير7 سكولس، مركز �ألبحا- �لعلمية 

� �لصناعية، جنو? Aفريقيا
��بير7 ��تسو)، �لبنك �لد�لى، �لواليا� 

�ملتحد� �ألمريكية (�لرئيس �لسابق)
?�كر6 �.هـ ، جامعة �ألمم �ملتحد�، �ليابا1 

(�لرئيس �لسابق)
?ها� شيد�جن ، �ألكا�ميية �لصينية 

للعلو�، �لصني
نيفيلى AB ، برنامج �ألمم �ملتحد� للبيئة، 

مركز �حلماية � �ملر�قبة �لعاملى، �ململكة 
�ملتحد�

Eيلينا بينيت ، جامعة �يسكينسو1-
ما�يسو1، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

بوشباF كمر، معهد �لنمو �إلقتصا�5، 
�لهند

ما�كو- لى ، مركز �لسمك �لعاملى، 
ماليزيا

سيا�� ��"سيب-هيرين، تقييم �لنظا� 
�لبيئى لأللفية، ماليزيا

هينك سيمسو)، �ملعهد �لوطنى 
للصحة �لعامة � �لبيئة، هولند�

جوليا) ثونيل، برنامج �ألمم �ملتحد� 
للبيئة، مركز �حلماية � �ملر�قبة �لعاملى، 

�ململكة �ملتحد�
مونيكا I. ?يو�يك، منظمة �ألمم �ملتحد� 

لألغذية � �لز!�عة، .يطاليا
منسقو �لتقييمX �ملWؤلفو)، ��لعالم �لفرعيتقدمي �لهيكل �لتصو�Q�لنظاF �لبيئي لأللفية �ملؤلفو) �لرئيسيو) � تنسيق تقييم 

عا"Y فريد عبد �لقا"�، برنامج �ألمم 
�ملتحد� للبيئة، �لبحرين

نيمبى �"يبى، جلنة �جلامعا� �لوطنية، 
نيجيريا

ظافا� �"يل، جامعة �ألمم �ملتحد�-�لشبكة 
�لد�لية للميا�، � �لبيئة � �لصحة، كند� 

جو) I.�.�جا�"، جامعة غر? �إلنديز، 
ترينيد�� � توباجو

توند6 �جا�"6، �لبحا! �لصحيحة، �لواليا� 
�ملتحد� �ألمريكية

�!يجو1، A الية�هيد6 �لبر-، جامعة 
�لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

جو?يف �لكامو، جامعة كاسيل، Aملانيا
جاكلني �لد�، جامعة كولومبيا 

�لبريطانية، كند� 
 �مر�" �ميل، �\�!� .��!� �إلقليم، للبحر 

�لبيئة، �ملغر?
"�لو�- ��منتير-، معهد Aلكسند! فو1 

هامبولت لبحو- �ملو�!� �حليوية، كولومبيا
نيفيلى AB، برنامج �ألمم �ملتحد� للبيئة، 

مركز �حلماية � �ملر�قبة �لعاملى، �ململكة 
�ملتحد�

بر�- �يلو��"، معهد صيانة �ملو�!�، 
�لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

سو�يش شاند�� بابو، �ملعهد �لد�لى 
لبحو- سياسة �لغذ�_ 

جاينتا بانديوبا"هيا6، �ملعهد �لهند5 
لإل��!� ، �لهند 

تشا�لز فيكتو� با�بر ، .حتا� �حلماية 
�لعاملى، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

ستيفني با- ، قسم �لتنمية �لد�لية، 
�ململكة �ملتحد�

�ال) باتشيلو�، ? & � خدما� بيئية 
محد���، جنو? Aفريقيا

"�جال- بير"، �ملسح �جليولوجى 
�ألمريكى، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية
�ند�� بيتى، جامعة ماكو!A ،5ستر�ليا

جو�) كا�لو-، �لتقييم �لد�لى �لعاملى 
للميا�، �لسويد

Eيلينا بينيت، جامعة �يسكينسو1-
ما�يسو1، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

".^.بهاتاشا�يا، جامعة �يلهى، �لهند
هيرنا) بالنكو، معهد بحو- �ملو�!� 

�ملستد�مة، شيلى
جو�: بوتير�، �ملركز �لقومى لبحو- �لنب، 

كولومبيا
ليليز بر�فو، جامعة سيمو1 بوليفا!، 

فينز�يال
E"���"� بر�نديزيو، جامعة .نديانا، �لواليا� 

�ملتحد� �ألمريكية
فيكتو� بر�فكني، معهد بوتسد�� 

لبحو- تأثير �ملناA ،gملانيا
كاترينا بر��)، جامعة شر� Aجنيال، �ململكة 

�ملتحد�
كولني باتلر، �جلامعة �ألهلية �ألستر�لية، 

Aستر�ليا
 ،jتكسا kبير" كاليكو7، جامعة شما

�لواليا� �ملتحد� �ألمريكية
Eيستر كاما^ ��ميريز، جمعية .كسا 

كافا لإلعال� � �لتنمية، كوستا!يكا
"يا�ميد ليند�F، منظمة �لصحة �لعاملية، 

سويسر�
"��يس كابستر�نو، �ملركز �لد�لى لبحو- 

�لتشجير � �لغابا�، .ند�نيسيا
فابريشيو �يلياF كا�بونيل تو�يس، 
جمعية .كسا كافا لإلعال� � �لتنمية، 

كوستا!يكا
ستيفني كا�بينتر، جامعة 

�يسكينسو1-ما�يسو1، �لواليا� �ملتحد� 
�ألمريكية

كينيث :.كاسما)، جامعة نبر�سكا-
لينكولن، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

جو�) كا�لو- كاستيال، مركز �لد!�سا� 
�ملتقدمة فى �لبيئة � �لتنوl �حليو5، شيلى

��بر7 تشامبر-، معهد �لد!�سا� 
�لتنموية-سوسكس، �ململكة �ملتحد�

بر�"نى تشامبر-، جامعة �ألمم �ملتحد�، 
�ليابا1

ستيو��7 تشابن، III، جامعة Aالسكا-
فيربانكس، �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية

كانشا) تشوبر�، معهد �لنمو 
�إلقتصا�5، �لهند
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فالفيو كوميم، جامعة كامبريد�، 
�ململكة �ملتحد� � جامعة �يو جر�ند 

�إلحتا�ية، �لبر��يل
يولسيس كونفالونير�، �ملد�سة 

�لقومية للصحة �لعامة، �لبر��يل
ستيف كو��، �أل�( � �ملا) فى %ستر�ليا، 

%ستر�ليا
كا�لو� كو�فاال�، منظمة �لصحة 

�لعاملية، سويسر�
��لفجاجن كر�مر، معهد بوتسد�/ لبحو. 

تأثير �ملنا3، %ملانيا
#جنيال كر�بر، �ئيس مؤسسة كر�بر، 

ترينيد�� � توباجو
جرمي كومينج، جامعة فلو�يد�، �لواليا9 

�ملتحد� �ألمريكية
#�ين سيلك، �لصند�; �لعاملى للحيا� 

�لبرية، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
�يبيكا -يكر�+، %�نكس �لبيئى، ماليزيا 

 ،�جريتشن -يلى، جامعة ستانفو�
�لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية

 ،��با�ثا -�سجوبتا، جامعة كامبر
�ململكة �ملتحد�

��-�لف جر�2، جامعة ��جنينجني، 
هولند�

��3 -يفريس، جامعة مريالند، �لواليا9 
�ملتحد� �ألمريكية

ساند�� -يا+، جامعة قرطبة، �أل�جنتني
 ،Eتوما� -يتز، جامعة �الية ميتشيجا

�لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
 E7، جامعة سا��يتشا�- -�جد

فر�نسيسكو، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
#نانثا كومر -��يابا، �ملعهد �لد�لى 

للتنمية �ملستد�مة، كند�
سيميو� ;هو�، �لبنك �لد�لى، �لواليا9 

�ملتحد� �ألمريكية
بولى ;�يكسن، معهد �أل�( جامعة 

كولومبيا، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
 ،H�كريستو فابريسيس، جامعة ��

جنوI %فريقيا
�� فيث، �ملتحف �ألستر�لى، %ستر�ليا-

جو+يف فا�يجيو�، جامعة 
نيوميكسيكو، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
كولني فيلر، �جلامعة �لهلية �ألستر�لية، 

%ستر�ليا
ماكس فيناليسو�، معهد بحو. �لبيئة 

إلشر�M �لعالم، %ستر�ليا
-نا فيشير، جامعة كولومبيا، �لواليا9 

�ملتحد� �ألمريكية
كا�7 فولك، جامعة ستوكهولم، �لسويد

ميجويل فو�تيس، سكرتير �للجنة 
�إلقليمية لعلو/ �لبحا� فيما بني �حلكوما9 

لغرI �حمليط �لها�P، تيالند
 Pما-ها@ جا-جيل، �ملعهد �لهند

للعلو/، �لهند
حبيبة جيتا�، �جلامعة �لهلية 

�ألستر�لية، %ستر�ليا
يوجش جوخا7، �ملعهد �لهندP للعلو/، 

�لهند
توما� ها�، جامعة ستوكهولم، �لسويد

سيمو� هالس، مد�سة �لينجتوE للطب 
� علو/ �لصحة، نيو�يالند�

كير� هاملتو�، �لبنك �لد�لى، �لواليا9 
�ملتحد� �ألمريكية

 Iشيد حسن، جامعة بريتو�يا، جنو�
%فريقيا

هى -�منج، جامعة يوناE، �لصني
كينيث هينجا، قسم �لز��عة بالواليا9 

�ملتحد�، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
#نكيال هايرما3، %شوكا ترست لبحو. 

�لبيئة، �لهند
جو�نا ها��، معهد ماكس بالنك 

للكيميا) �حليوية، %ملانيا
طا�G ;سماعيل، �ململكة �لعربية 

�لسعو�ية
 Pهنر Eنتونى جانيتو�، معهد جو#

�لثالث للعلو/ � �إلقتصا� � �لبيئة، 
�لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية

بيتر كا�يفا، صيانة �لطبيعة، �لواليا9 
�ملتحد� �ألمريكية

��جر كاسبيرسو�، جامعة كال�]، 
�لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية

كيشا� خو-��، برنامج �ألمم �ملتحد� 
للتنمية، ^ند�نيسيا

كريستيا� كو�نر، جامعة با�_، سويسر�
كاسبر كو�، جامعة ��جينينجن، هولند�
 ،P�بوشما� كمر، معهد �لنمو �إلقتصا

�لهند
;�يك المنب، جامعة لوفياE �لكاثوليكية، 

بيلجيكا
با�لو النا، جامعة بنما �ألهلية، �لبر��يل

��-يل السكو، مركز �لهندسة �لز��عية � 
�لغابا9، �لفلبني

باتريك الفيلى، جامعة با�يس، فرنسا
لويس ليبيل، جامعة تشياجن ماP، تيالند

ما�كو� لى، �ملركز �لعاملى للسمك، 
ماليزيا

�يك ليمانز، جامعة ��جينينجن، هولند�
كريستيا� ليفيكو، معهد �لبحو. 

�لتنموية، فرنسا

ما�� ليفى، جامعة كولومبيا، �لواليا9 
�ملتحد� �ألمريكية

ليو جيا�، �ألكا�ميية �لصينية للعلو/، 
�لصني

ليو جيو��، �ألكا�ميية �لصينية للعلو/، 
�لصني

ما شيمينج، �ألكا�ميية �لصينية للعلو/ 
�لز��عية، �لصني

جو�جينا ما�، جمعية لندE لعلم 
�حليو�E، �ململكة �ملتحد�

جينس ماكينسني، برنامج �ألمم �ملتحد� 
للبيئة، كينيا

ميا تر�جن ثوجن، �ألكا�ميية �لفيتنامية 
للعلو/ � �لتكنولوجيا، فيتنا/

بن ماالياجن �لثالث، �لشبكة �لفليبينية 
 Hبانو Hللتنمية �ملستد�مة � جامعة لو

�لفليبينية، �لفليبني
جني با�7 مالينجريو، مركز بحو. 

�ملفوضية �أل���بية، بيلجيكا
#ناتولى مانديتش، �ألكا�ميية �لر�سية 

للعلو/، �إلحتا� �لر�سى
بيتر جو� ما�كوتيوليو، جامعة �ألمم 

Eملتحد�، �ليابا�
��-� ما���، مركز �لد��سا9، �لبر��يل�-;
هيال�� ماسوندير، جامعة بوتسو�نا، 

بوتسو�نا
��بر2 ما�، جامعة %�كسفو��، �ململكة 

�ملتحد�
جيمس ماير�، �ملعهد �لد�لى للتنمية � 

�لبيئة، �ململكة �ملتحد�
#ليكس مكاال، جامعة كاليفو�نيا-

�يفيس، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية
جاكلني مكجال-، هيئة �لبيئة �أل���بية، 

�لدمنا�]
جو�-�� مكجر�ند�ها�، �ملعهد �لد�لى 

للتنمية � �لبيئة، �ململكة �ملتحد�
تونى (#.K) مكمايكل، �جلامعة �ألهلية 

�ألستر�لية، %ستر�ليا
جيفير� #. مكنيلي، ^حتا� �حلماية �لعاملى، 

سويسر�
مونير7 مير+�، جامعة تو��نتو، كند�
بيد�يتش مولد��، جامعة تشا�لز، 

جمهو�ية �لتشيك
-يفيد مولينوكس، مد�سة ليفربو_ 

للطب �إلستو�ئى، �ململكة �ملتحد�
ها��لد مونى، جامعة ستانفو��، �لواليا9 

�ملتحد� �ألمريكية
سانزها� موستافني، �ملركز �لبيئي 

Eإلقليمي آلسيا �لوسطى، كا��خستا�
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كونستانشيا موسفوتو، جامعة 
�	
ميبا ،�	
ميبا

شاهد نعيم، جامعة كولومبيا، 	لواليا� 
	ملتحد� 	ألمريكية

نيبوجيسا سينوفيتش، 	ملعهد 	لد
لى 
لتحليل 	لنظم 	لتطبيقية، 	لنمسا
جير�لد نيلسو�، جامعة *يلينويز، 

	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
نيو #ين يو��، 	ألكا-ميية 	لصينية للعلو+، 

	لصني
&يا� نوبل، 	لبنك 	لد
لى، 	لواليا� 	ملتحد� 

	ألمريكية
سيجن نيبفى، 	ملعهد 	لنر
يجى لبحو0 

	لطبيعة، 	لنر
يج
منساهيكو *#هسا#�، جامعة طوكيو، 

	ليابا4
#يليس *#ليتش-كوسو,�، جامعة 

نير
بى، كينيا
*#ياجن /هيو�، 	ألكا-ميية 	لصينية للعلو+، 

	لصني
ستيفانو باجيوال، 	لبنك 	لد
لى، 	لواليا� 

	ملتحد� 	ألمريكية
تشيرلى *. بالم، جامعة كولومبيا، 

	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
جيوتى با,يخ، 	لبحث 
 	لعمل 	ملتكامل 

للتطوير، 	لهند
 *ناند باتو�,4ها�، 	ملعهد 	لهند� 

للتكنولوجيا-بومبا�، 	لهند
*نكو, باتو�,4ها�، 	لبحث 
 	لتنفيذ فى 

*-	=� 	لثر
	� 	لطبيعية، 	لهند
جوناثا� باتز، جامعة 
يسكينسو4-
ما-يسو4، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية

4�نيل با#لى، جامعة كولومبيا 	لبريطانية، 
كند	

ستيف بيرسى، 	لواليا� 	ملتحد� 
	ألمريكية

هنيريك ميجو�8 بيرير	، جامعة ليسبو4، 
	لبرتغا<

,يد�, بيرسو�، 	جلامعة 	لسويدية للعلو+ 
	لز=	عية، 	لسويد

جا,: بيترسو�، جامعة مكجيل، كند	
جيرها,4 بيتستشل-هلد، معهد 

بوتسد	+ لبحو0 تأثير 	ملناC ،Dملانيا
*نا بينا,: بر�نوتو، 
	=� 	لبيئة، *ند
نيسيا
,#بر> بريسكو>-�لني، فريق معلوما� 

	لساحل، كند	
�بينج، جامعة 
ينينجينت، هولند	, :4#,
كيالبا,يتى ,�ماكريشنا، مركز بحو0 
ثغر� 	لغابة، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية

�ماكريشنا� بـ سـ، جامعة جا
هر	< ,
نيهو=�، 	لهند

با8# ,�سكني، معهد تيالL، 	لواليا� 
	ملتحد� 	ألمريكية

سيا,� ,#4سيب-هيرين، تقييم 	لنظا+ 

	لبيئى لأللفية، ماليزيا
�لتر ,يد، تقييم 	لنظا+ 	لبيئى لأللفية، #

ماليزيا 
 	لواليا� 	ملتحد�
كا,من ,يفنجا، صيانة 	لطبيعة، 	لواليا� 

	ملتحد� 	ألمريكية
بليند� ,يريس، مركز علو+ 
 بحو0 

	لصناعة
تيلو, ,يكتيس، 	لصند
P 	لعاملى للحيا� 

	لبرية، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
جينيت ,يلى، بحو0 =
ثاميستد، 	ململكة 

	ملتحد�
كال#4يا ,ينجلر، 	ملعهد 	لد
لى لبحو0 

سياسة 	لغذ	Q، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
جو� با#8 ,#4,يجز، معهد Cبحا0 

فينز
النو، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
جيفر: ,#B، جامعة كاليفو=نيا، بيركلى، 

	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
سيرجيو ,#سيند#، جامعة شرC Pجنليا، 

	ململكة 	ملتحد�
 ،Lلعبرية بالقد	جلامعة 	يو,يل سافريل، 

*سر	ئيل
*#سولد# ساال، جامعة بر	
4، 	لواليا� 

	ملتحد� 	ألمريكية
كريستيا� سامبر، 	ملتحف 	لقومى 

للتا=يخ 	لطبيعى، 	لواليا� 	ملتحد� 
	ألمريكية

نيل سامبسو�، مجموعة سامبسو4، 
	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية

 
,#بر> سكولس، مركز 	ألبحا0 	لعلمية 
	لصناعية، جنوC Xفريقيا

ماهند,� شاC، 	ملعهد 	لد
لى لتحليل 
	لنظم 	لتطبيقية، 	لنمسا

*لكسند, شيستاكوD، 	لبرنامج 
	لر
سى للصند
P 	لعاملى للحيا� 	لبرية، 

	إلحتا- 	لر
سى
*ناتولى شيفدينكو، 	ملعهد 	لد
لى 

لتحليل 	لنظم 	لتطبيقية، 	لنمسا
هينك سيمو�، 	لوكالة 	ألمريكية حلماية 

	لبيئة، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
4يفيد سيمو�، 	لوكالة 	ألمريكية حلماية 

	لبيئة، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
نيجل سيز,، صيانة 	لطبيعة، *ند
نيسيا،

ما,جا سبيرينبيرF، جامعة فيرجى 
Cمستر-	+، هولند	

بيبهاG تالوكد�,، Cشوكا ترست لبحو0 
	لبيئة، 	لهند

محمد توفيق *حمد، جامعة قنا� 
	لسويس، مصر

بوجنمانى ثوجنبا:، 	ملعهد 	لتيالند� 
لألبحا0 	لعلمية 
 	لتكنولوجية، تايالند

4يفيد تيلما�، جامعة مينيسوتا، 
	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية

توماM توميتشى، 	ملركز 	لد
لى 
للهندسة 	لز=	عية، كينيا

فرينك توN، 	لوكالة 	لد
لية للطاقة 
	لذ=ية، 	لنمسا

 X4، جنو
جني O. تو,بى، جامعة كيب تا
Cفريقيا

*لبير> فا� جا,سفيلد، جامعة 
ستيلينبو`، جنوC Xفريقيا

4يتليف فا� فو,ين، 	ملعهد 	لقومى 
للصحة 	لعامة 
 	لبيئة، هولند	

جولى فيتاياكى، جامعة جنوX 	حمليط 
	لها-�، فيجى

ساند,� فيال,4، 	ملركز 	لد
لى للهندسة 
	لز=	عية، كينيا

,#4,يجو بر�جا مو,يس فيكتو,، 
*حتياطي محيط 	حلز	+ 	حليوe 	ألخضر 

ملدينة سا
 با
لو، 	لبر	يل
&يرنيستو فيجليز#، 	ملعهد 	لقومى 

للتكنولوجيا 	لز=	عية، 	أل=جنتني
 ،gجامعة كامبريد ،�بهاسكا, فير

	ململكة 	ملتحد�
تشا,لز فو,#سما,تى، جامعة نيو 

هامبشير، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
 ،
4يانا ها,يسو� #8، جامعة 
الية كولو=	-

	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
ميرلني #�سو�، 	جلامعة 	ألهلية 

	ألستر	لية، Cستر	ليا
ماساتاكا #�تانابى، 	ملعهد 	لقومى 

للد=	سا� 	لبيئية، 	ليابا4
,#بير> #�تسو�، 	لبنك 	لد
لى، 	لواليا� 

	ملتحد� 	ألمريكية 
 gيد= i
C يلبانكس، معمل# Mتوما

	لقومى، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية
ميريل #يليامز، 	jموعة 	إلستشا=ية 

لألبحا0 	لد
لية 	لز=	عية، 	لواليا� 	ملتحد� 
	ألمريكية

بوC بوC #جن، جامعة سينغافو=� 	ألهلية، 
سينغافو=�

ستانلى ##4، 	ملعهد 	لد
لى لبحو0 
سياسة 	لغذ	Q، 	لواليا� 	ملتحد� 	ألمريكية

&يلني ##4لى، تير	لينجو	، كند	

كالند، نيويالند	C 4، جامعة,�*ليستر #4##

�كسيبابا4يس، جامعة  Mنستاسيو*
كريت، 	ليونا4

جا,: يوهى، جامعة 
يسليا4، 	لواليا� 
	ملتحد� 	ألمريكية

يو: تيانكسياجن، 	ألكا-ميية 	لصينية 
للعلو+، 	لصني

ما,يا فيرناند� /يرموجليو، جامعة 
كاليفو=نيا--يفيس، 	لواليا� 	ملتحد� 

	ألمريكية
/ها# شيد#جن، 	ألكا-ميية 	لصينية للعلو+، 

	لصني
مونيكا G. /يو,يك، منظمة 	ألمم 	ملتحد� 

لألغذية 
 	لز=	عة، *يطاليا
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لبيئي لأللفية جلنة محر�� � مر
جعو تقييم 
لنظا� 
�
لر&سا$ 
ملساعد�

جوسى سا��خا�، جامعة �تونوما 
�ألهلية باملكسيك، �ملكسيك

&% هو�يت، شركا� ميستو� �حملد���، كند�
-عضا$ 
للجنة

-نتونيو -لونوسو كونشيريو، جمعية 
�ناالتيكا لإلستشا�يني، �ملكسيك

جو5يف باكر، قسم كوينزالند للصناعا. 
�أل�لية ��لثر��. �لسمكية، �ستر�ليا

-�سينيو باليساكا�، �ملركز �إلقليمي 
�آلسيو8 �جلنوبي �لشرقي للد��سة 

��لبحث في �لز��عة، �لفلبني
فيكريت بيركس، جامعة مانيتوبا، كند�

جوليا كا�
بيا:، جامعة �تونوما �ألهلية 
باملكسيك، �ملكسيك

جير
�;� سيبالو:، جامعة �تونوما 
�ألهلية باملكسيك، �ملكسيك

��بر= كوستانز
، جامعة فيرمونت، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

ما�يا� ;يلو: -جنلس، �لبنك �لد�لى، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

 ��نافر�5 ;�با?، �ملعهد �لقومى للتجا
�لعامة � �لسياسة، �لهند

فاA ;�تشني، معهد �ينسيال� للتقنيا. 
�ملتعد��، �لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

جيرمى -. Bيا;:، جامعة �يتسوميكا% 
آلسيا ��حمليط �لها�8

محمد -. 
لقصاD، جامعة �لقاهر�، 
مصر

با�B Gبيستني، مد�سة ها�فا�� للطب، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

جو�B Hتشفير:، معهد كوليجيو 
للد��سا. �لعليا، �ملكسيك

Bكسكويل Bيزكو�
، �ملعهد �لقومى 
للبيئة، �ملكسيك

ناصر فا��J، بيئة كند�، كند�
كريستوفر فيلد، معهد كا�نيجى 

بو�شنطن،  �لواليا. �ملتحد� �ألمريكية
بلير فيتزها�يس، جامعة ��تاجو، 

نيوIيالند�
جلبيرتو كالوبني، �للجنة �إلقتصا�ية 

ألمريكا �لالتينية ��لكا�يبي، تشيلي
بيتر جا�;نر، مستشا� مستقل، ماليزيا

ما�يو جيامبيتر�، Kيطاليا
 Lند�� جيثيكو، معهد كينيا للبحو-

�لطبية، كينيا
-لني هاموند، معهد مو��� �لعالم، �لواليا. 

�ملتحد� �ألمريكية
ما�O هيرشما�، جامعة ��شنطن، 

�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

 Mهنتلى، �ملعهد �لقومى لعلو �بريا� جو
�لنبا.، جنوN �فريقيا

بيد�� جاكوP، جامعة سا�با�لو، �لبر�Iيل
بافيل كابا=، جامعة ��جنينجني، هولند�

 ،O���جر كاسبيرسو�، جامعة كال
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

��بر= كاتس، طالب منحة مستقل، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

تونى الفينا، معهد مو��� �لعالم، �لفلبني
سا�R لير;، طالب منحة مستقل، 

�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية
ساند�
 الفو�يل، جامعة جو�يف فو�ير، 

فرنسا
نيل ليرA، نظاM �لتغيير �لعاملي �لد�لي 

لبحوL �لتحليل �تد�يب �لسكرتا�ية، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

كيا لى، كلية �يليامز، �لواليا. �ملتحد� 
�ألمريكية

-�يل لوجو، قسم �لز��عة بالواليا. 
�ملتحد�-خدمة �لغابا.، بو�تو�يكو

يو���5 ماتسوكا، جامعة كيوتو، �ليابا%
�يتشا�; مولس، جامعة ليميريك، �يرالند�
� مونكس، �لواليا. �ملتحد� �ألمريكية
فر

باتريشيا مو�ينو كاساسوال، معهد 
علوM �لبيئة، �ملكسيك

موها� موناسينج، معهد موناسينج 
للتنمية، سيريالنكا

جير
لد نيلسو�، جامعة Kيلينويز، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

فاليرA نير�نوT، �للجنة �لر�سية 
لليونسكو �برنامج �إلنسا% � �حمليط �حليو8

شو�5 نيشيوكا، �ملعهد �لقومى 
للد��سا. �لبيئية، �ليابا%

�يتشا�; نو�جا�;، جامعة كولومبيا-
بيركلى، �لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

بيرنا;يتى �يجا�، جامعة ليميريك، 
�يرالند�

ليو� -�ليف، جامعة �تونوما �ألهلية 
باملكسيك، �ملكسيك

جو�;�� -��يانس، جامعة ��شنطن، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

ستيفني باكاال، جامعة برينستو%، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

 O�كريستني با;�تش، حديقة نيويو
�لنباتية، �لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

جا� بليسنيك، �كالة صو% �لطبيعة 
� حماية �ملناظر �لطبيعية، جمهو�ية 

�لتشيك

فى بر
بهو، مركز �ألبحاL �لد�لية �

للغابا.، Iميبا�]


بينوفيتش، جامعة الباتا � Hجو�
�ألهلية، �أل�جنتني

��مو[، �لفلبني �فيكتو
;يفيد �
بو�=، جامعة ��نتا�يو �لغربية، 

كند�
��بن �يد، �ملعهد �لد�لى لبحوL �ملاشية، 

كينيا
-��توين �ين، جامعة شتوجتا�.، �ملانيا

فر
نك �يجيسبيرما�، �ملعهد �لد�لى 
إل���� �مليا�، سيريالنكا

-جنيس ��ال، �جلامعة �لفلبينية-لو[ 
بانو[، �لفلبني

جيفرA ���، جامعة كاليفو�نيا بيركلى، 
�لواليا. �ملتحد� �ألمريكية

تشيرال ساسترA، جامعة تر�نتو، كند�
ما�تن شيفر، جامعة ��جنينجني، هولند�

كيد
� الG، معهد �لتنمية � �إلبتكا�، نيبا_
 Mملعهد �لقومى للعلو� ،�باتش تا
� تكنولوجيا �لسياسة � �لد��سا. 

Mإلستر�تيجية، فيتنا�
-�تو� سوليس، كوستا�يكا

-فيلينو سو
�يز ��;�يجز، �ألكا�ميية 
�لكوبية للبيئة، كوبا

جاتنا سوبرياتنا، جامعة Kند�نيسيا، 
Kند�نيسيا


نلنج تاجن، جامعة فو��%، �لصني;
هولم تيسني، جامعة جيوتينجن، �ملانيا

هيب فيسو�A، �ملعهد �لفينز�يلى 
للبحث �لعلمى، فينزيويال

-جنيال �يبيلو �
جنر، �جلامعة �لكاثوليكية 
بريو �يجينير�، �لبر�Iيل

 ،Mجن ��سوجن، �ألكا�ميية �لصينية للعلو
�
�لصني

��لفجاجن �ميير-جيهيل، جامعة 
شتوجتا�.، �ملانيا

فيليب �ينيستني، جامعة �ستر�ليا 
�لغربية، �ستر�ليا

 aيد� O�� ما: �يلبانكس، معمل�.
�لقومى، �لواليا. �ملتحد� �ألمريكية


كسو جيانشو، �ملركز �لد�لى للتنمية 
�ملتكاملة للجبا_، نيبا_

 Lمايكل يوجن، هيئه �لكومنولث للبحو
�لعلمية � �لصناعية، �ستر�ليا

لينيكسيو 5هاجن، �ألكا�ميية �لصينية 
للعلوM، �لصني
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ملحق (�)
لرمو� � مصا�� لصو� لتوضيحية � �إلختصا�


لرمو� � �

إلختصا
BSE مر� جنو� �ألبقا�

CBD �تفاقية �لتنو� �حليو�
حيا! سنوية معدلة �لعجز   DALY

FAO فا& - منظمة �ألغذية &�لز��عة (�أل$مم 
�ملت0حد!)

GDP �لناجت �حمللي �إلجمالي - �لناجت �حمللي 
�إلجمالي 

GHS غا8�9 �لصوبة �لزجاجية
GNI �لدخل �لقومي �إلجمالي

GNP �إلنتا> �لقومي �إلجمالي
IPCC جلنة ما بني �حلكوما8 على تغيير< 

>Qملنا�
IUCN �حتاR �حلماية �لعاملي<
��R� IVM! موجه بالكامل

MA تقييم �لنظا[ �لبيئي لأللفية 
MEA �إلتفاقية �لبيئية متعدR! �ألطر�_

c MDGهد�_ تطوير �أللفية
NGO منظمة غير حكومية

NPP معدe �نتا> cساسي صافي
NWFP  منتج غابة غير خشبى

OECD  منظمة �لتعا&� &�لتنمية 
�إلقتصاRية

PA منطقة محمية
RBO منظمة حو� �لنهر

cنفلونز� �لطيو�   SARS
SCOPE �للجنة �لعلمية ملشاكل �لبيئة
UNCCD �تفاقية �أل$مم �ملت0حد!< ملكافحة 

�لتصحر
UNEP  برنامج �أل$مم �ملتحد! للبيئة

UNFCCC �تفاقية �أل$مم �ملتحد! لتغيير 
Qملنا�

صند&l �لعاملي للطبيعة   WWF
 

 �

لرمو� 
لكيميائية, 
ملركبا�, � �حد
�
لقيا

ميثا�   CH4
c e&cكسيد �لكربو�   CO

ثانى cكسيد �لكربو�  CO2
جيجاطن من �لكربو�   GTC

نيتر&جني   N
cكسيد �لنيتر&9  N2O

cكاسيد �لنيتر&جني  NOx
جزt فى �ملليو� باحلجم  ppmv

ير�جر�[ = 1012 جر�[


لصو مصا�
معظم �لصو� �ملستعملة في هذ� �لتقرير 

c$عيد �سمها من �لصو� �|وR! في تقا�ير 
تقييم �لتقنية في �لفصوe �ملذكو�! 

كمر�جع على �cقا[ �لصو�. تضمن حتضير 
عد! صو� معلوما8 �ضافية كالتالي:

�لصو�! ١١ (& �لصو�! ٣٫٤)
 ٢٫٤ l&مصد� �لصو�! من “� _” صند

& مت حتديثه �لى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ببيانا8 من 
من �لكوR �لشمالى(٣KL+٢J)  جتديد 

حالة �ألسهم &�لثر&�8 �لسمكية 
&محيطا8 كند�، ما�� ٢٠٠٤.

�لصو�! ١٤ & ١٥ 
�ملصد� (R٩ صو�! ٩٫١) مت تعديله ليشتمل 

على �ضافة< �ملساهما8< �إلنسانية 
�ملتوقعة في ٢٠٥٠ مستند! على 

�لبيانا8 �لتى يتضمنها �ملصد� �ألصلي 
(R٩ صو�! ٩٫١): جاال&�، &�خر&� ٢٠٠٤, 

.٢٢٦-Biogeochemistry ١٥٣ :٧٠

�لصو�!١٫٦ 
�ملصد� (R٩ صو�! ٩٫٢) مت تعديله ليشتمل 
على خريطتى ترسيب �ضافيتني لـ ١٨٦٠ 

& ٢٠٥٠ & �لتى كا� يتضمنها �ملصد� 
�ألصلي (R٩ صو�! ٩٫١): جاال&�، &�خر&� 

.٢٢٦-Biogeochemistry ٢٠٠٤, ١٥٣ :٧٠

�لصو�! ١٫٧ 
مت عمل هذ§ �لصو�! من صو�تني موجوRتني 

 9&� Cفى مقاال8 منشو�! فى  ١١٫٣٫١
 Annual Review of خر&� ٢٠٠٠� &

-Ecology and Systematics ٤٨١ :٣١
٥٣١ �لصو�! ١C , �يبير� سيجو�� ٢٠٠٣ 
فى كتا¯ �&9 & كا�لتو�, �لنو� �ملنتشر: 

�ستر�تيجيا8 �إل��R! &�ملوجها8, مطابع 
�يسالند�, &�شنطن (صو�! ٨٫٥)

 ٣٫١ l&فى �لصند C & B !لصو��
�ملصد� هو �لصو� (C٧ صو�! ٧٫١٣ & ٧٫١٤) 

مرتكز! على منظمة �لصحة �لعاملية & 
صند&c lطفاe �ألمم �ملتحد!, ٢٠٠٠ : تقرير 

�إلمد�R �لعاملي للميا§ &تقييم تصريف 
�|ا��, منظمة �لصحة �لعاملية, جينيفا, 

ع$دe لـ ٢٠٠٢ بإستخد�[ قاعد! بيانا8 
منظمة �لصحة �لعاملية من �إلنترنت.

�لصو�! ٣٫١ 
مت عمل هذ§ �لصو�! من من قاعد! 

�لبيانا8 �ملنشو�! فى  C٥٫٢٫٦ بإستخد�[ 
صو� �لبنك �لد&لى “ صافى �إلRخا��8 

�ملعدe” لعا[ ٢٠٠١ , مت تنزيلها من موقع 
�لبنك �لد&لى على �إلنترنت فى يناير ٢٠٠٥

lnweb١٨.worldbank.org/ESSD/
envext.nsf/٤٤ByDocName/Green

 AccountingAdjustedNetSavings

�لصو�! ٣٫٦ 
�ملصد� هو �لصو�! (S٧ صو�! ٣٫٧) 

معتمد! على �لصو�! ٣-٩ في �للجنة ما 
بني �حلكوما8 لتغيير �ملناQ, ٢٠٠٠: �لتقرير 

�خلاº لسينا�يوها8 �إلنبعاثا8, مطابع 
جامعة كامبرR>, �ململكة �ملتحد!

�لصو�! ٤٫١ & ٤٫٢ 
 (¯٧٫٦ & cصو�! ٧٫٦ S٧) ملصد� هو �لصو��
مرتكزين على قاعد! بيانا8 �لبنك �لد&لى 

من على �إلنترنت & �ملقر�! فى ٢٠٠٤: تقرير 
�لتطوير �لعاملي ٢٠٠٤:  عمل خدما8 
لصالح �لنا� �لفقر�t، �لبنك �لد&لي، 

&�شنطن �R. سي.

�لصو�! ٨٫١ 
�ملصد� صو�! (C٥ صند&l ٥٫٢) c$عيد 

�سمه من �لصو�! ٧ فى �لبنك �لد&لى, 
٢٠٠٤: حالة & �جتاها8 سوl �لكربو�, 

�لبنك �لد&لى, &�شنطن �R. سي.



�١٣٧لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�

الحظ �6 مر�جع �لنص &لى CF, CWG, SWG, RWG, or SGWG، ي)شير &لى تقرير مجموعة �لعمل �لد�خلية. ي)شير ES &لى �لرسائل �لرئيسية في �لفصل.

ملحق (�)
جد��� �تويا� تقريِر تقييِم 

ألنظمة لبيئية � �فاهية إلنسا	: �طا� 
لتقييم

CF.1 مقدمة 
تصو��إلطا�
CF.2 �ألنظمة �لبيئية 
خدماتها

CF.3 �ألنظمة �لبيئية 
 �فاهية �إلنسا�
CF.4 قو" �لتغيير في �ألنظمة �لبيئية 


خدمات$ها
CF.5 �لتعامل مع �ملقاييس$


جه -
CF.6 مفاهيم قيمة �لنظا/ �لبيئي 
�لتثمني$

CF.7 �ملناهج �لتحليلية
CF.8 �لتدخال? �إلستر�تيجية، خيا��? 

�إلستجابة، 
IتخاG �لقر���?

:��لوضع حلالي �إلجتاها

 Iجتاها? مجموعة �لعمل M
نتائج ظر

SDM �مللخص
C.01 �إلطا� �لفكرV للتقييم �لبيئى لأللفية

 M
C.02 مناهج �لتحليال? لتقييم ظر
�لنظا/ �لبيئى 
 �فاهية �إلنسا�


�فع �لتغيير (ملحوظة: هذZ خالصة ^ C.03
من سينا�يوها? �لفصل �لسابع)

C.04 �لتنوb �حليو"
 

 ظر
M �لنظا/ �لبيئى - c
C.05 شر

�فاهية �إلنسا�

 �ألماكن �لضعيفة  gلنا� C.06

hلعذ� iملا� C.07
iلغذ�� C.08

Mألليا� 
C.09 �خلشب، �لوقو^ 
C.10 �ملنتجا? 
 �لصناعا? �جلديدn من 

�لتنوb �حليو"
C.11 �لتحكم �لبيولوجى (�حليو") خلدما? 

�لنظا/ �لبيئى 
C.12 �لد
�n �لغذ�ئية

iلهو�� n^جو 
 pملنا� C.13
C.14 صحة �إلنسا�: حتكم �لنظا/ �لبيئى 

فى �ألمر�r �ملعدية
مية sلس� bنز 
C.15 معاجلة �لنفايا? 
C.16 �لتحكم فى �vاطر �لطبيعية: 

�لفيضانا? 
 �حلر�ئق
C.17 �خلدما? �لثقافية 
 �لترفيهية

 C.18 -نظمة �لثر
�? �لسمكية �لبحرية
C.19 �ألنظمة �لساحلية

C.20 -نظمة �ملياn �لد�خلية
C.21 -نظمة �لغابا?

C.22 -نظمة �أل��ضى 
 �ملناطق �جلافة
C.23 -نظمة �جلز�

zنظمة �جلبا- C.24
C.25 �ألنظمة �لقطبية
C.26 �ألنظمة �لز��عية
C.27 �ألنظمة �حلضرية
 nلبلو�� 
C.28 �لتأليف -

 �لسينا�يوها�: نتائج سينا�يوها
مجموعة لعمل

SDM �مللخص
S.01 �إلطا� �لفكرV للتقييم �لبيئى لأللفية

S.02 �لسينا�يوها? �لعاملية من منظو� 
تا�يخي

S.03 علم �لبيئة فى �لسينا�يوها? �لعاملية
S.04 �حلالة �لفنية حملاكاn �لتغير�? 

�ملستقبلية في خدما? �لنظا/ �لبيئي
S.05 سينا�يوها? خلدما? �لنظا/ �لبيئي: 

�لسبب �جلوهر" 
 �لنظرn �لعامة
S.06 طريقة منهجية تطوير �لسينا�يوها? 

فى �لتقييم �لبيئى لأللفية 

�فع �لتغيير فى ظر
M �لنظا/ �لبيئي ^ S.07


 خدماته
S.08 �لسينا�يوها? �أل�بعة

 
S.09 �لتغير�? في خدما? �لنظا/ �لبيئي 

�فعها عبر �لسينا�يوها?^

S.10 �لتنوb �حليو" عبر �لسينا�يوها?
S.11 �فاهية �إلنسا� عبر �لسينا�يوها?

S.12 �لتفاعال? بني خدما? �لنظا/ �لبيئى
S.13 �لد�
g �ملستفا^ من حتليل 

�لسينا�يوها?
 hصحا- 
ال~ - sتأليف سياسة للم S.14

�حلصص �ألساسيني

لسياسية: نتائج  �لر1�1 �0 الستجابا
لر1�1 3موعة لعمل

SDM �مللخص
R.01 �لهيكل �لتصو�" للتقييم �لبيئى 

لأللفية
R.02 تصنيف �الستجابا?

R.03 تقييم �الستجابا?
R.04 �^��~ �لشك فى تقييم �الستجابا?

R.05 �لتنوb �حليو"

 �ألنظمة �لبيئية iلغذ�� R.06


 خدما? �لنظا/ �لبيئى hلعذ� iملا� R.07
R.08 �خلشب، خشب �لوقو^، 
 �ملنتجا? غير 

�خلشبية للغابا?
R.09 �إل^��n �ملغذية

مية sلس� bنز 
R.10 معاجلة �لنفايا? 

 
R.11 �لتحكم -
 �لسيطرn في �لفيضانا? 
�لعو�صف

R.12 �ألنظمة �لبيئية 
�لسيطرn على 
مرr$ �ملوجه� �حملمولة

pتغير �ملنا  R.13
R.14 �خلدما? �لثقافية

R.15 �الستجابا? �ملتكاملة
R.16 �لنتائج -
 �لتو�بع 
�خليا��? للصحة$ 

�إلنسانية$
 
R.17 نتائج �الستجابا? خلفض �لفقر 

�فاهية �إلنسا�

 �الستجابا? - ^
R.18 �ختيا� �لر^

R.19 نتائج Iجنا� -هد�M تنمية 
 تطوير 
�أللفية

تقييم متعد1 ملقاييس: نتائج 
لعاملية لفرعية 3موعة  �لتقدير

لعمل
SDM �مللخص

SG.01 �إلطا� �لفكرV للتقييم �لبيئى 
لأللفية

SG.02 نظرn عامة لتقييم �أللفية من 
�لتقدير�? �لعاملية �لفرعية

SG.03 ��تباc �خلدما? �لبيئية 
 �فاهية 
�إلنسا�

SG.04 منهج �ملقياg �ملتعد^
 :n^نظمة �ملعرفة �ملتعد- zستعما�SG.05 

�ملنافع 
�لتحديا? 
SG.06 عملية �لتقييم


�فع تغيير �لنظا/ �لبيئى^ SG.07
 

 �جتاها? �خلدما? �لبيئية  M
SG.08 ظر

�لتنوb �حليو"
 
SG.09 �الستجابا? لتغيير �لنظا/ �لبيئى 

تأثير�تها على �فاهية �إلنسا�
SG.10 �لسينا�يوها? �لعاملية �لفرعية 

SG.11 ��تمعا? -
 �جلاليا?، �لنظم �لبيئية 

 �إلعاال?

 n^ملستفا� g
SG.12 �النعكاسا? 
 �لد�



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١٣٨



�١٣٩لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١٤٠



�١٤١لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا�



�لنظم �لبيئية � فاهية �إلنسا� : بلو� للتقرير �لعا� ١٤٢



�مانة منظما� �لدعم� 
� (UNEP) برنامج تقييم� �لنظا� �لبيئي لأللفية، �ملستند �ينسق برنامج بيئة� �أل#مم �ملت!حد

على �ملؤسسا�9 �لتالية� كشريك: منظمة �ألغذية �3لز�1عة �أل#مم �ملت!حد��، معهد -يطاليا للنمو 
،�ملركز �لهندD �لد3لي لتحسني �لذ1�  (CIMMYT)، �ملكسيك (حتى ٢٠٠٢) معهد  �DFإلقتصا�

مريدياQ، �ملعهد �لوطني �ألمريكي للصحة �لعامة �3لبيئة (RIVM)، هولند� (حتى 3سط� 
-٢٠٠٤) �للجنة �لعلمية ملسائل� �لبيئة� (SCOPE)، برنامج بيئة� �أل#مم �ملت!حد�� فرنسا �ملركز 
�لعاملي للمر�قبة 3 �حلماية� ، �جلامعة �لبريطانية بريتو1يا، جامعة جنوa `فريقيا لويسكونسن 

ماFيسن، �ملعهد �ألمريكى للمو�F1 �لعاملية (WRI)، مركز 13لدفيش �ألمريكي، ماليزيا

�لصو1 
�لغالh �المامي:

UNEP/ Still Pictures ■

 
�لغالh �خللفي:

  UNEP / Still Pictures ■

��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-1 �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�
8يريكا ها�مس، 	ملدير 	ملساعد 
لبرنامج 	لتنوM 	حليوN، منظمة 

	ألمم 	ملتحد�
�بر� هيبو�9، 	لسكرتير �
 M	ألنو	تفاقية 	 ،Nلتنفيذ	

	ملهاجر�
�ال; كجيرفني، مدير �

مجموعة 	لطاقة � 	لبيئة، 
برنامج 	ألمم 	ملتحد� للتنمية

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

	لصحة 	لعاملية
�لفريد ��تينج يبو=، �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�1، 	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 	توبفير،  @�كال

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  Gفو
	ملنتشر 	لعاملي، جنو` Rفريقيا

 ،��	Q� كيل� ،Hجو�-�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	
8يستر كاماJ ��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� الM، �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

J.H.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
8سماعيل سر�R �لدين، �ئيس 

مكتبة 	إلسكند�ية
-يفيد سو!�كى، مؤسسة 

Cيفيد سو�Qكى، كند	
H.@.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 
ستانفوF1، �لواليا9 �ملتحد� �ألمريكية

�جنيال كر�بر (مساعد �لرئيس) مؤسسة 
كر3بر، ترينيد�F 3 توباجو

 vيس كابيستر�نو، مركز �لبحو��-
�لد3لية للغابا9، -ند3نيسيا

ستيفني كا�بينتر، جامعة 
 �3يسكينسوQ-ماFيسوQ، �لواليا9 �ملتحد

�ألمريكية
 ،wFكانشا� شوبر�، معهد �لنمو �إلقتصا

�لهند
با�ثا -�سجوبتا، جامعة كامبريدy، -جنلتر�

 aشيد حسن، جامعة بريتو1يا، جنو�
`فريقيا

�يك ليمانز، جامعة �3جنينجن، هولند�
�بير� ما�، جامعة `3كسفوF1، -جنلتر��
بر�بهو بينجالى، منظمة �ألغذية 3 
�لز�1عة (فاFAO3 ) �ألمم �ملتحد�، -يطاليا

 Qكريستيا� سامبر، متحف سميثونيا
 ��لقومى للتا1يخ �لطبيعى، �لواليا9 �ملتحد

�ألمريكية
�بير� شولز، مركز �ألبحاv �لعلمية 3 �

�لصناعية، جنوa `فريقيا
�بير� ��تسو�، �لبنك �لد3لى، �لواليا9 �

�ملتحد� �ملريكية (�لرئيس �لسابق)
!�كر�، جامعة �ألمم �ملتحد�، �لياباQ (�لرئيس 

�لسابق)
!ها� شيد�جن، �ألكاFميية �لصينية للعلو�، 

�لصني

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

]� هو�يت، ميستو� 	حملد��C، كند	

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

��سا� �للجنة

مدير �لتقييم �لبيئي لأللفية
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