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معهد علم احليوان (جمعية علم احليوان يف لندن)
ت�أ�س�ست جمعية علم احليوان يف لندن يف عام  ،1826وهي منظمة علمية تعليمية دولية.
تتمثل مهمتها يف حتقيق ودعم احلفاظ على احليوانات وموائلها يف جميع �أنحاء العامل.
وت�شمل جمعية علم احليوان يف لندن ك ًال من حديقة حيوان لندن وكذلك حديقة حيوان
هويب �سناد� .إذ �أنها تقوم بعمل بحوث علمية يف معهد علم احليوان .كما ت�شارك �أي�ض ًا
ب�صورة ن�شطة يف عملية احلفظ امليداين يف جميع �أنحاء العامل .تدير جمعية علم احليوان
م�ؤ�شر الكوكب احلي من خالل �شراكة تعاونية مع ال�صندوق العاملي للطبيعة.

عدد قليل من النا�س هم من لديهم فر�صة �سانحة لي�صبحوا على �أعتاب حتول تاريخي
حقيقي� .أنا على يقني �أن هذا هو الو�ضع الذي نعي�ش فيه الآن.

ال�صندوق العاملي للطبيعة
يعترب ال�صندوق العاملي للطبيعة من �أكرب املنظمات امل�ستقلة للمحافظة على احلياة الطبيعية
يف العامل و�أكرثها خربة ،يدعمها �أكرث من  5ماليني من امل�ؤيدين ولها �شبكة مكاتب عاملية
ن�شطة يف �أكرث من  100دولة .تتمثل مهمة ال�صندوق العاملي للطبيعة يف وقف تدهور البيئة
الطبيعية لكوكب الأر�ض وبناء م�ستقبل يعي�ش فيه الإن�سان يف تناغم مع الطبيعة ،وذلك عن
طريق احلفاظ على التنوع البيولوجي يف العامل ،و�ضمان �إ�ستدامة �إ�ستخدام املوارد الطبيعية
املتجددة ،والعمل على احلد من التلوث والإ�سراف يف الإ�ستهالك.

فمن ناحية ،عرفنا �أننا كنا نقود كوكبنا �إىل حافة الهاوية .حيث �أن الرتاجع الكبري يف
�أعداد احليوانات الربية التي يظهرها �أحدث تقرير عن الكائنات احلية واملقدر بن�سبة
 %60خالل �أكرث من  40عام ًا هو مبثابة نذير �ش�ؤم بل من املمكن �أن يكون هو النتيجة
احلتمية لل�ضغط الذي منار�سه على كوكب الأر�ض.
© WWF

ومن ناحية �أخرى ،جند �أن العلم ما كان ليتمكن من حتديد عواقب �أفعالنا حيال الكوكب
ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا.
ماركو ملبريتني
مدير عام
ال�صندوق العاملي للطبيعة

الإقتبا�س
تقرير الكوكب احلي ل�سنة  2018ال�صادر عن ال�صندوق العاملي للطبيعة :التطلع للمزيد.
جروتني� ،إم .و �أملوند� ،أر �إي �أيه ( �إي دي �إ�س) .غالند ،و�أي�ض ًا ال�صندوق العاملي للطبيعة يف
�سوي�سرا.
الت�صميم والر�سوم البيانية بوا�سطة  :بيري وديجيتال �سوبر ماركت.
�صورة الغالف� – © Global Warming Images / WWF :أطفال يغو�صون يف البحر
عند غروب ال�شم�س ،فونافوتي ،توفالو

�إن تقرير الكوكب احلي وم�ؤ�شر الكوكب
احلي هي عالمات جتارية م�سجلة
ب�إ�سم ال�صندوق العاملي للطبيعة.
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�إن برنامج احلفاظ على الطبيعة ال يقت�صر فقط على ت�أمني م�ستقبل النمور والباندا
واحليتان وكل مظاهر التنوع املده�ش يف احلياة التي نحب ونعتز بها على الأر�ض .بل �إنها
�أعمق من ذلك .حيث �إنه ال ميكن �أن يكون هناك م�ستقبل �صحي و�سعيد ومزدهر للب�شر
أرا�ض متدهورة
على كوكب غري م�ستقر ،حيث يوجد حميطات و�أنهار ا�ستهلكت بالكاملٍ � ،
وكذلك غابات خاوية ،وقد جردت جميعها من التنوع البيولوجي ،و�أي�ض ًا من طبيعة احلياة
التي ت�ساعدنا على الإ�ستمرارية.
يجب علينا يف ال�سنوات القادمة �أن ننتقل ب�شكل عاجل �إىل جمتمع خال من الكربون،
وغري معر�ض لفقدان طبيعته ،وذلك من خالل التمويل الأخ�ضر ،الطاقة النظيفة ،و�إنتاج
الغذاء ال�صديق للبيئة .وكذلك يجب علينا �أي�ض ًا ا�ستعادة واحلفاظ على ما يكفي من
الأرا�ضي واملحيطات يف حالة طبيعية.
القليل من النا�س لديهم الفر�صة لي�صبحوا جزء ًا من حتوالت تاريخية حقيقية .هذه
فر�صتنا نحن.
�إن �أمامنا فر�صة رائعة ولكنها �سريع ًا ما �ستختفي ونحن نخطو نحو عام  ،2020وذلك
عندما ي�ستعر�ض العامل �إجنازاته يف التنمية امل�ستدامة من خالل ما مت حتقيقه من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،و �إتفاق باري�س وكذلك �إتفاقية التنوع البيولوجي .يف الواقع
يعد هذا هو الوقت املثايل الذي يجب فيه على العامل �أن يتبنى �إتفاق ًا عاملي ًا جديد ًا يهدف
مل�صلحة الطبيعة والإن�سان و�أن ير�سم الطريق الذي نختاره للإن�سان وللكوكب.
الإختيار لنا.
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صياغة المشهد

الطبيعة :ليست مجرد كماليات

نحن نعي�ش يف ع�صر من الإختالل الكوكبي ال�سريع وغري امل�سبوق .حيث يعتقد العديد
من العلماء �أن �إ�ستهالكنا املتزايد ب�شكل م�ستمر ،وما ي�سببه يف زيادة الطلب على الطاقة،
جيولوجي جديد يعرف ب�إ�سم الأنرثوبو�سني .هذه هي
ع�صر
والرتبة واملياه ،ي�ؤدي لبداية ٍ
ٍ
املرة الأوىل يف تاريخ الأر�ض التي يتواجد فيها ف�صيل واحد  -وهو هومو�سابين�س -والذي
له ت�أثري كبري على الكوكب.

�إن كل �شىء �ساهم يف بناء جمتمع ب�شري حديث مبزاياه ورفاهيته ،هو منحة من الطبيعة
و�سنظل بحاجة لتوافر هذه املوارد الطبيعية من �أجل البقاء والإزدهار .ت�شري الأبحاث
بقوة �إىل مدى �أهمية وقيمة الطبيعة التي الميكن �أن تقدر بثمن يف احلفاظ على �صحتنا
وثروتنا وغذائنا و�أي�ض ًا �أمننا .3-1ما هي الفوائد امل�ستقبلية التي قد نكت�شفها يف ماليني
الأنواع التي مل يتم ذكرها وو�صفها بعد ،ناهيك عن ما مت درا�سته؟ وبينما يزيد فهمنا
ملدى �إعتمادنا على النظم الطبيعية ف�إننا نت�أكد ب�أن الطبيعة لي�ست جمرد كماليات.

هذا الإختالل الكوكبي ال�سريع واملعروف ب�إ�سم “الت�سارع الكبري” جلب العديد من الفوائد

للمجتمع الب�شري ومع ذلك جند �أننا نتفهم الآن وجود روابط متعددة ومتكاملة بني حت�سن إن الطبيعة التي
ترتكز على التنوع
�صحتنا وثرواتنا وغذائنا و�أمننا والتوزيع غري املتكافىء لهذه الفوائد وحالة الرتاجع
البيولوجي ،قادرة على
للأنظمة الطبيعية للأر�ض .حيث توفر الطبيعة املدعومة من التنوع البيولوجي ثروة
توفير ثروة ضخمة
ً
ال
ك
من اخلدمات التي متثل اللبنات الأ�سا�سية للمجتمع احلديث ولكن للأ�سف جند �أن
من الخدمات ،والتي
من الطبيعة والتنوع البيولوجي يختفيان مبعدل خطريعلى الرغم من اجلهود احلقيقية
تسهم في بناء
البيولوجي
املبذولة لوقف هذه اخل�سائر من خالل الإتفاقيات العاملية مثل �إتفاقية التنوع
تكتالت المجتمع
�إال �أننا نف�شل؛ برغم الأهداف املو�ضوعة والإجراءات املتخذة لوقف الرتاجع� .إن عك�س
الحديث؛ لكن
اجتاه فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي �أمر �أ�سا�سي لتحقيق التزامات املناخ واال�ستدامة .لألسف نجد أن كال
من الطبيعة والتنوع
البيولوجي يتراجعان
منذ عام  1998كان تقرير الكوكب احلي هو التقييم الرائد على م�ستوى العامل ل�صحة
بمعدالت تنذر بالخطر.
كوكبنا حيث ي�ستند على تقييم وتتبع علمي ل�صحة التنوع البيولوجي العاملي لكوكبنا.

يف هذه الطبعة ال�سنوية البارزة ،حيث مر  20عام ًا منذ الن�سخة الأوىل ،جند �أن تقرير
الكوكب احلي لعام  2018يعد مرجع ًا لأف�ضل الأبحاث العلمية املتطورة والآراء املتنوعة
حول ت�أثري الب�شر على �صحة كوكبنا وقد �ساهم يف هذه الطبعة �أكرث من  50خبري ًا من
الأو�ساط الأكادميية وال�سيا�سية ومنظمات احلفظ والتنمية الدولية.

�إن هذا النداء اجلماعي املتزايد �أمر هام يف حالة ما �إذا �أردنا عك�س �إجتاه فقدان التنوع
البيولوجي حيث يبدو �أن �إنقرا�ض املاليني من الأنواع على كوكب الأر�ض مل يجذب �إهتمام
قادة العامل ب�شكل كايف للعمل على التغيري ال�ضرورى ،لذا يجب �أن ندعو مع ًا �إىل �ضرورة
الإتفاق على �صفقة عاملية جديدة من �أجل الطبيعة والب�شر .اتفاقية تقدم �إجابات لأ�سئلة
حا�سمة عن كيفية �إطعام العدد املتنامي ل�سكان العامل ،و�إبقاء ن�سبة �إرتفاع درجات
احلرارة �إىل  1.5مئوية والعمل �أي�ضا على �إ�ستعادة الطبيعة.
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ال�شكل � :1أهمية
الطبيعة للإن�سان
توفر لنا الطبيعة ال�سلع
واخلدمات احليوية .مقتب�س
من فان �أوور �سكوت و�آخرون،

تقوم كل الأن�شطة االقت�صادية على اخلدمات التي تقدمها الطبيعة ،مما يجعلها عن�صر ًا
قيم ًا من عنا�صر ثروة الأمة .وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن الطبيعة توفر خدمات على
م�ستوى العامل تقدر قيمتها بنحو  125تريليون دوالر �أمريكى يف ال�سنة .4وقد بد�أت
احلكومات وقطاع الأعمال والقطاع املايل يف الت�سا�ؤل عن ت�أثري املخاطر البيئية العاملية-
مثل زيادة ال�ضغط على الأرا�ضي الزراعية وتدهور الرتبة والإجهاد املائي والظروف
اجلوية القا�سية على الأداء االقت�صادي املجمل للبلدان وكذلك القطاعات
والأ�سواق املالية.
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اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺼﺪر
إﻟﻬﺎم ﻟﻨﺎ

ﺗﺰودﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء
اﻟﻨﻈﻴﻒ واﻟﻬﻮاء
واﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺼﺪر
ﻟﻠﻄﻌﺎم واﻟﻤﺄوى
واﻟﺪواء

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
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التسارع العظيم
نحن نعي�ش يف �إطار من الت�سارع العظيم  -وهو حدث فريد من نوعه يف تاريخ كوكبنا الذي ميتد �إىل  4.5مليار عام  -حيث
�إن ت�ضخم عدد ال�سكان ومنو الإقت�صاد ي�ؤدي �إىل تغري غري م�سبوق يف طبيعة كوكبنا متمث ًال يف زيادة الطلب على الطاقة
والرتبة واملياه (ال�شكل � .6,7)2إنه لأمر عظيم �أن ي�ؤمن العديد من العلماء ب�أننا على م�شارف حقبة جيولوجية جديدة،
تعرف بالأنرثوبو�سني .8,9بع�ض هذه التغيريات كانت �إيجابية والبع�ض الأخر �سلبية ،ولكن جميع هذه التغيريات مرتابطة
مع بع�ضها البع�ض� .إن الأمر الذي يت�ضح ب�شكل كبريهو �أن التنمية الب�شرية والرفاهية يتحققان من خالل �أنظمة
طبيعية �سليمة.

ال�شكل  :2الن�سبة املتزايدة يف تغري �أن�شطة الإن�سان منذ بداية الثورة ال�صناعية.
ميثل عام  1950انفجار ًا يف النمو .بعد هذا الوقت  ،تبد�أ الأن�شطة الب�شرية (الألواح الي�سرى) بالتعار�ض ب�شكل كبري مع نظام دعم
احلياة على الأر�ض (اللوحات اليمنى) (هذه الر�سوم البيانية من �ستيفن و�آخرون 2015 ،وجميع الإ�شارات �إىل جمموعات البيانات
التي تدعمها موجودة يف البحث الأ�صلي) .

االتجاهات اإلقتصادية -اإلجتماعية

إتجاهات أنظمة األرض
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يف بحث جديد ،حلل باحثون يكتبون يف جريدة الطبيعة التهديدات الأكرث �إنت�شار ًا
والتي تواجه �أكرث من  8500نوع مهدد �أو �شبه مهدد �ضمن القائمة احلمراء للأنواع
املهددة بالإنقرا�ض .10وقد تو�صلوا �إىل �أن العوامل الرئي�سة لرتاجع التنوع البيولوجي هي
الإ�ستغالل املفرط والزراعة .يف احلقيقة� ،أن ال�سبب وراء ت�ضرر  %75من جميع �أنواع
النباتات والربمائيات والزواحف والطيور والثدييات التي �إنقر�ضت قبل  1500عام ،هو
الإ�ستغالل املفرط �أو الن�شاط الزراعي �أو كالهما.
بجانب الإ�ستغالل املفرط والزراعة جند �أن الأنواع الغازية ت�شكل تهديد ًا متكرر ًا �آخر ًا،
حيث يعتمد �إنت�شارها ب�صورة كبرية على الأن�شطة املتعلقة بالتجارة مثل ال�شحن فعلى
�سبيل املثال يعترب التلوث والإ�ضطراب الناجمني عن التلوث الزراعي وال�سدود واحلرائق
وا�ستخراج املعادن م�صادر �إ�ضافية للتهديد .كما يلعب تغري املناخ دور ًا متنامي ًا يف الت�أثري
على النظام البيئي والأنواع وحتى على م�ستوى اجلينات.11

“البنادق ِ
والشباك
والجرافات :الزالت
التهديدات القديمة
هي األسباب
المهيمنة لفقدان
األنواع الحالية”
ماكسويل وأخرون 2016

10

ال�شكل  :3الأخطار التي
تهدد الطبيعة و�أ�سبابها.
تبقى الزراعة واال�ستغالل
املفرط من �أكرب الأخطار للتنوع
البيولوجي والأنظمة البيئية

اﻷﺳﺒﺎب

اﻟﻀﻐﻮط

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻹﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺰراﻋﺔ

ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻮاﺋﻞ
واﻟﺘﺮاﺟﻊ

اﻷﻧﻮاع

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻐﺎﺑﺎت

زﻳﺎدة اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺴﻮق

ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺘﻠﻮث

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
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التهديدات القديمة والحديثة

اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﻳﺔ

ذوبان جبل جليدي يف البحر على �ساحل قاناك بجرين الند ،يف القطب ال�شمايل ،القط
ملخ�ص | �صفحة 9

لمحة عن اإلستهالك في العالم
�إن الدافع الرئي�س للإ�ستغالل املفرط وات�ساع رقعة الزراعة با�ستمرارهو الإ�ستهالك الب�شري غري املحدود .نالحظ ارتفاع
الب�صمة البيئية خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية  -حيث �أنها �أحد املقايي�س لإ�ستهالكنا للموارد الطبيعية  -بنحو 190
يف املائة� .12إن �إن�شاء نظام �أكرث �إ�ستدامة يحتاج �إىل �إجراء تغيريات جذرية يف �أن�شطة الإنتاج والعر�ض والإ�ستهالك .وهذا
يتطلب منا �أن ندرك ب�شكل تف�صيلي كيفية �إرتباط هذه املكونات املعقدة مع ًا ،وجميع العوامل امل�شاركة ،بدء ًا من امل�صدر
وحتى العر�ض� ،أينما تواجدوا على كوكب الأر�ض .15-13

�إن النظر �إىل الب�صمة البيئية لكل �شخ�ص على امل�ستوى الوطني يوفر ت�صور �إ�ضايف عن كيفية �إ�ستهالك موارد العامل
(ال�شكل .16)4ترجع امل�ستويات املختلفة للب�صمة البيئية �إىل اختالف �أمناط احلياة و�أمناط الإ�ستهالك ،مبا يف ذلك كمية
الطعام وال�سلع واخلدمات التي ي�ستهلكها املقيمون ،واملوارد الطبيعية التي ي�ستخدمونها و�أي�ض ًا ثاين �أك�سيد الكربون املنبعث
لتوفري هذه ال�سلع واخلدمات.17

ال�شكل  :4خريطة
العامل تو�ضح الب�صمة
البيئية الناجمة عن
اال�ستهالك2014 ،
�إجمايل الب�صمة البيئية هي
ب�سبب جمموع ال�سكان ومعدالت
اال�ستهالك .وت�شمل الب�صمة
البيئية لبلد ا�ستهالكها ملا
تنتجه ،بالإ�ضافة �إىل واردتها
من بلدان �أخرى ،مطروح ًا
منها �صادراتها .
12

املفتاح
 > 1.75هكتار عاملي
 1.75 - 3.5هكتار عاملي
 3.5 - 5.25هكتار عاملي
 5.25 - 7هكتار عاملي
 < 7هكتار عاملي
بيانات غري كافية
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التهديدات والضغوطات
على األراضي

اﺿﻄﺮاب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

�إن �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املت�ضررة �أمر هام وم�ؤثر بالرغم من التكلفة الأولية املرتفعة،

�إذا ما متت املقارنة بني التكاليف واملزايا الكاملة الناجتة من �إعادة الت�أهيل وت�أثريها على األراضي الرطبة
هي الفئة األكثر
املجتمع على املدى الطويل .هناك �ضرورة �إىل اتخاذ اجراءات من�سقة وعاجلة من �أجل
تضررًا ،حيث فقدت
�إبطاء وتغيري اجتاه ال�ضغط على �أ�سا�سيات احلياة على الأر�ض .روبرت �سكولز ،جامعة
ويت واتر�سراند والرئي�س التنفيذي امل�شارك يف تقييم �آي بي بي �إي �إ�س لتدهور الأرا�ضي  %87من مساحتها
خالل العصر الحديث
و�إ�ستعادتها.

يف مار�س � 2018أ�صدر املجل�س احلكومي الدويل املعني بالتنوع البيولوجي وخدمات
النظام البيئي ( �آي بي بي �إ�س) �أحدث تقييم لتدهور الأرا�ضي و�إ�ستعادتها (�إل دي �آر
خال متام ًا
�إيه) .حيث �أظهر التقييم �أن الربع فقط من �إجمايل م�ساحة الكرة الأر�ضية ٍ
من �أي ت�أثريات للأن�شطة الب�شرية .18ومن املتوقع انخفا�ض هذا اجلزء �إىل ن�سبة الع�شرة
باملائة بحلول عام  .2050وقد �أ�شار التقييم �أي�ض ًا� ،إىل �أن الأرا�ضي الرطبة هي الفئة
الأكرث ت�ضرر ًا� ،إذ �أنها فقدت  87يف املائة من م�ساحتها يف الع�صر احلديث .من املتعارف
عليه �أن تكون الأ�سباب املبا�شرة لتدهور الأرا�ضي حملية � -سوء الإدارة ملوارد الأر�ض-
ولكن الأ�سباب الرئي�سة غالب ًا ما تكون �إقليمية �أو عاملية ،مبا يف ذلك الطلب املتزايد
على منتجات النظم البيئية ،وهو ما يفوق قدرة النظم البيئية الهزيلة على توفري هذه
املنتجات.
ي�شمل �أي�ض ًا تدهور الأرا�ضي �أزمة فقد الغابات ،بينما �إنخف�ض هذا الأمر على امل�ستوى
العاملي نتيجة �إعادة الت�شجري واملزارع ،حيث �إنت�شرت هذه اخلطوة يف الغابات الإ�ستوائية
التي ت�ضم بع�ض ًا من �أعلى م�ستويات التنوع البيولوجي على الأر�ض .19وقد �أو�ضحت �إحدى
الدرا�سات التي �أجريت يف  46بلد ًا يف املناطق املدارية و�شبه الإ�ستوائية� ،أن الزراعة
التجارية وا�سعة املجال و �أن زراعة الكفاف املحلية م�س�ؤولة عن ما يقارب ن�سبة  40يف
املائة و 33يف املائة من حتويل الغابات ،فيما بني عامي  2000و � .202010أما الن�سبة
الباقية وهي  27يف املائة من �إزالة الغابات ترجع �إىل النمو احل�ضاري وتقوية البنية
التحتية وزيادة �أن�شطة ا�ستخراج املعادن.
21
( هذا ما مت بحثه تف�صي ًال يف منظمة الأغذية والزراعة .) 2016
�إن هذا التدهور امل�ستمر ي�صاحبه العديد من الت�أثريات على الأنواع ونوعية املوائل
وكذلك عمل النظم البيئية .من املمكن �أن تكون الت�أثريات ال�سلبية مبا�شرة ،مثل �ضياع
التنوع البيولوجي املبا�شر(مث ًال من خالل �إزالة الغابات) وتعطل املوائل ووظائف التنوع
البيولوجي ( مثل تكوين الرتبة) ،كما ميكن �أن تكون الت�أثريات غري مبا�شرة ،وذلك من
خالل ت�أثريها على البيئة الأو�سع .يف النهاية ي�ؤثرعلى املوائل والوظائف وعلى وفرة الأنواع
(ال�شكل .)5
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اﺿﻄﺮاب اﻷﻧﻮاع

ﺧﻴﺎرات اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ

ال�شكل  :5الآثار ال�سلبية
املبا�شرة وغري املبا�شرة
خليارات �إ�ستخدام الأرا�ضي
على التنوع البيولوجي

اﻟﺒﻴﺌﺔ




اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

“إن إعادة تأهيل األراضي المتضررة أمر هام
ومؤثر بالرغم من التكلفة األولية المرتفعة،
إذا ماتم األخذ في اإلعتبارالتكاليف والمزايا
للمجتمع على المدى الطويل .هناك ضرورة
إلى اتخاذ اجراءات منسقة وعاجلة من أجل
إبطاء وتغيير اتجاه الضغط على أساسيات
الحياة على األرض”.
روبرت سكولز ،الرئيس التنفيذي المشارك في تقييم آي بي بي إي
إس لتدهور األراضي وإستعادتها.
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الخصائص المميزة للتربة
توجد ربع احلياة على الأر�ض حتت �أقدامنا .22ي�شمل التنوع البيولوجي للرتبة الكائنات
احلية الدقيقة (تلك الظاهرة فقط حتت املجاهر ،مثل الفطريات والبكترييا)،
وامليكروفونا (التي يكون حجم ج�سمها �أقل من  0.1ملم ،مثل الديدان اخليطية
والتهيجية) ،وامليزافونا (الالفقاريات يرتاوح من � 0.1إىل  2مم يف العر�ض .مبا يف ذلك
العث و �سربينج تيلز) ،املاكروفونا (مع حجم اجل�سم من � 2إىل  20مم يف العر�ض مبا
يف ذلك النمل والنمل الأبي�ض وديدان الأر�ض) واحليوانات ال�ضخمة (الذين هم �أكرث من
 20مم ،مبا يف ذلك الثدييات احلية التي تعي�ش يف الرتبة مثل حيوان اخللد).
�إن هذه الكائنات احلية التي تعي�ش حتت الأر�ض ت�ؤثر على البنية الفيزيائية والرتكيبة
الكيمائية للرتبة .وهى �ضرورية يف تنظيم العمليات احليوية للنظام البيئي مثل عزل
الكربون ،وكذلك �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري ،و عملية �إنتاج العنا�صر الغذائية
بوا�سطة النباتات .حيث �أنها تعترب م�ستودع ًا للم�ستخرجات الطبية املحتملة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ضوابط البيئية اجلديدة على م�سببات الأمرا�ض و الآفات.

لقد ن�شر الأطل�س العاملي للتنوع البيولوجي للرتبة م�ؤخر ًا ولأول مرة التهديدات املحتملة
للتنوع البيولوجي للرتبة يف جميع �أنحاء العامل .22حيث مت تطوير م�ؤ�شر للمخاطر املحتملة
من خالل اجلمع بني ثمانية عوامل �إجهاد حمتملة للكائنات احلية يف الرتبة :وهي فقد
التنوع فوق الأر�ض ،والتلوث واملغذيات الزائدة ،والإفراط يف الرعي ،و الزراعة املكثفة،
واحلرائق ،وت�آكل الرتبة ،والت�صحر وتغري املناخ .وقد مت �إختيار وكالء لتمثيل التوزيع
املكاين لكل تهديد .حيث يبني ال�شكل  6توزيع درجات امل�ؤ�شر والذي ميثل املحاولة الأوىل
يف تقييم توزيع التهديدات على الكائنات احلية للرتبة على امل�ستوى العاملي.
ترتكز املناطق التي يوجد فيها �أقل درجات اخلطورة ب�شكل رئي�س يف اجلزء ال�شمايل من
ن�صف الكرة ال�شمايل .عادة ما تكون هذه املناطق �أقل عر�ضة للت�أثريات الب�شرية املبا�شرة
(مثل الزراعة) على الرغم من �أن الت�أثريات غري املبا�شرة (مثل تغري املناخ) قد ت�صبح
�أكرث ت�أثري ًا م�ستقب ًال .لي�س من املثري للده�شة �أن تكون املناطق الأكرث عر�ضة للمخاطر هي
تلك التي تتعر�ض لأكرب قدر من الأن�شطة الب�شرية مثل الزراعة املكثفة وزيادة التح�ضر
والتلوث.

ال�شكل  :6خريطة عاملية
تبني توزيع التهديدات
املحتملة للتنوع البيولوجي
للرتبة
لقد مت تن�سيق جميع قواعد
البيانات على مقيا�س  1-0ومت
جمعها ،مع ت�صنيف الدرجات
الإجمالية �إىل خم�سة فئات من
املخاطر (من منخف�ض جد ًا
�إىل مرتفع جد ًا) .
22

املفتاح
منخف�ض جد ًا
منخف�ض
معتدل
مرتفع
مرتفع جد ًا
غري متوفر
املاء
اجلليد
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الملقحات ،ماذا عنها؟
مايكل جارات ،توم برييز ،ودييبا �سيناباثي .جامعة القراءة
يتم تلقيح معظم النباتات املثمرة بوا�سطة احل�شرات واحليوانات الأخرى .ت�شري
التقديرات �إىل �أن ن�سبة �أنواع النباتات الربية التي يتم تلقيحها بوا�سطة احليوانات
ترتفع من متو�سط  78يف املائة يف جمتمعات املناطق املعتدلة �إيل  94يف املائة يف
املجتمعات املدارية .23من الناحية النظرية ،تعترب امللقحات جمموعة متنوعة ،ت�ضم
�أكرث من  20,000نوع من النحل ،وكذلك �أنواع �أخرى من احل�شرات (مثل الذباب،
والفرا�شات ،والعث ،والدبابري ،واخلناف�س وحتى الفقاريات مثل بع�ض الطيور
واخلفافي�ش .جند �أن معظم امللقحات هي من الأنواع الربية .ولكن ميكن �إدارة عدد
قليل من �أنواع النحل ،مثل نحل الع�سل (�أبي�س ميللي فريا� ،أبي�س �سريانا .بع�ض النحل
الطنان وعدد قليل من نحل العزلة).24
يعتمد �إنتاجنا الغذائي ب�شكل كبري على هذه امللقحات -حيث �أن �أكرث من  75يف
املائة من املحا�صيل الزراعية العاملية الرائدة ت�ستفيد من التلقيح .25بع�ض هذه
املحا�صيل -وخا�صة الفواكه واخل�ضروات -والتي هي امل�صادر الرئي�سة لتغذية
الإن�سان .وتعتمد الغالت ذات الإنتاج الكبري على نطاق وا�سع للمحا�صيل مثل التفاح
واللوز والبذور الزيتية على تلقيح احل�شرات ، 28-26وكذلك احلال بالن�سبة ملحا�صيل
�أ�صحاب الأرا�ضي ال�صغرية يف العامل النامي ،حيث تزيد �أعداد ال�سالالت ال�سليمة
من امللقحات الربية من العوائد بدرجة كبرية .29ومن الناحية الإقت�صادية ،يزيد
التلقيح من القيمة العاملية لإنتاج املحا�صيل مبقدار  577-235مليار دوالر �أمريكي
�سنوي ًا للمزارعني وحدهم ،كما ي�ساهم يف خف�ض الأ�سعار للم�ستهلكني من خالل
�ضمان الإمددات امل�ستقرة .30
يعترب تغيري �إ�ستخدام الأرا�ضي ب�سبب الزراعة املكثفة والتو�سع احل�ضاري �أحد
العوامل الرئي�سة امل�سببة لفقد امللقحات ،خا�صة عندما تكون املناطق الطبيعية
التي توفر الغذاء وم�صادر التع�شي�ش متدهورة �أو تتال�شى .وقد تبني �أن حت�سني تنوع
املوائل يف املناطق الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل دمج املوائل غري الزراعية يف خطط �إدارة
الأرا�ضي ،ي�ؤدي �إىل قلة فقد امللقحات ،بل ي�ساهم يف زيادة �أعداد امللقحات وكذلك
حت�سني خدمات النظم البيئية .31لذلك مت دمج املبادرات اخلا�صة بتح�سني تغري
املوائل يف املناطق الطبيعية مع العديد من املبادرات الوطنية والدولية التي تركز
على حماية امللقحات .32كما تواجه وفرة امللقحات وتنوعها و�صحتها تهديدات من
العوامل الرئي�سة الأخرى مبا يف ذلك تغري املناخ والأنواع الغازية والأمرا�ض النا�شئة
وم�سببات الأمرا�ض لذلك يجب �إتخاذ �إجراءات حملية ووطنية وعاملية منا�سبة
للتقليل من هذه التهديدات.24
�إن النحلة ذات الذيل الأحمر (بومبو�س البيداريو�س) هي �أنواع منت�شرة من النحلة الطينية
لذا فهي ملقحة هامة جد ًا للعديد من املحا�صيل املختلفة يف جميع �أنحاء �أوروبا.
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مؤشر األعداد :دليل
الكوكب الحي

كيفية تفسير مؤشر الكوكب الحي
ي�شري الكوكب احلي � -سواء امل�ؤ�شر العاملي �أو امل�ؤ�شرات اخلا�صة مبملكات حمددة �أو جمموعات من الأ�صناف � -إىل
متو�سط ن�سبة التغري خالل الزمن لتعداد جمموعة من الأ�صناف .يكون م�صدر هذا التعداد هو قاعدة بيانات الكوكب
احلي ،والذي حتوي الآن معلومات عن �أكرث من  22000من الثدييات والطيور والأ�سماك والزواحف والربمائيات .م�ؤ�شر
الكوكب احلي العاملي يعتمد على  16700فقط من هذه الأعداد .وهذا ب�سبب تداخل بع�ض التعدادات يف الزمان واملكان،
ولهذا ولتجنب التعداد املزدوج ،يتم ا�ستبعاد تعدادات حمددة عند احت�ساب الإجتاه العاملي.

يعد دليل الكوكب احلي م�ؤ�شر ًا حلالة التنوع البيولوجي العاملي وكذلك ل�صحة كوكبنا.
ولقد مت ن�شر هذا الديل الول مرة يف عام  ،1998وقد تتبع على مدارعقدين من الزمان
�أعداد الآالف من الثدييات والطيوروالأ�سماك والزواحف والربمائيات يف جميع �أنحاء
العامل .حيث ت�ستخدم الإجتاهات التي تعد مقيا�س ًا للتغريات يف التنوع البيولوجي .33ومن
ثم يتم �إن�شاء فهر�س عاملي من البيانات التي يتم جمعها عن الأنواع ،كما تعترب م�ؤ�شرات
ملناطق جغرافية بيولوجية �أكرث حتديد ًا ،تعرف ب�إ�سم اململكة ،بنا ًء على جتمعات خمتلفة
من الأنواع.
GLOBAL

ال�شكل  .8تف�سري م�ؤ�شر
الكوكب احلي 34
�شرح لأهم امل�صطلحات الالزمة
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2

(1=1970)

1

0
2010

2000

1990

1980

1970

يتم احت�ساب الدليل العاملي ،با�ستخدام البيانات املتاحة عن جميع الأنواع واملناطق،والتي
تظهر �إنخفا�ض ًا عام ًا ي�صل �إىل ن�سبة  60يف املائة يف �أعداد الفقاريات بني عامي  1970و
 ( 2014ال�شكل  - ) 7وبعبارة �أخرى ،جند �أن معدل الإنخفا�ض و�صل لأكرث من الن�صف
يف �أقل من � 50سنة.
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انخف�ض معدل وفرة 16,704
من الأعداد ميثلون  4005نوع ًا
ممن مت ر�صدهم يف جميع
�أنحاء العامل بن�سبة .%60
يظهر اخلط الأبي�ض قيم
الفهر�س ومتثل املناطق املظللة
لإح�صائيات امل�ؤكدة عن التوجه
(النطاق� 50- :إىل . )%67-

خط الأ�سا�س
يبد�أ امل�ؤ�شر بقيمة  :1حيث جند �أنه �إذا
�إبتعدت حدود الثقة والأبعاد عن خط
الأ�سا�س هذا ،يعني هذا �أن هناك زيادة
(�أعلى من )� 1أو �إنخفا�ض ( �أقل من ) 1
مقارنة بعام .1970
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املفتاح
امل�ؤ�شر العاملي للكوكب
احلي
حدود الثقة
1

(1=1970)

تت�ضمن م�ؤ�شرات العام احلايل بيانات من عام  -1970مت اعتبارها بداية معروفة للعديد
من امل�ؤ�شرات  -حتى عام  ، 2014حيث �أنه ال تتوافر معلومات كافية قبل عام � 1970أو
بعد عام  2014لتكوين م�ؤ�شر قوي وذي معنى .وذلك يرجع لأن الأمر ي�ستغرق وقت ًا جلمع
ومعاجلة ون�شر بيانات املراقبة ،لذا قد يكون هناك ت�أخر زمني قبل �إ�ضافة هذه امل�ؤ�شرات
دليل الكوكب احلي.

ال�شكل  :7الفهر�س العاملي
للكوكب احلي� 1970 ،إىل

قيم امل�ؤ�شر
متثل هذه القيم معدل التغري يف الأعداد � -إ�ستناد ًا على التغيري الن�سبي
ولي�س التغيري املطلق  -يف االعداد .حيث تبني املناطق املظللة  %95من
حدود الثقة .كما تو�ضح هذه الأمثلة مدى ت�أكدنا من الإجتاه ال�سائد يف كل
عام مقارنة بعام  .1970تزيد حدود الثقة دائما طوال ال�سل�سلة الزمنية
حيث يتم �إ�ضافة ن�سبة عدم الت�أكد مع كل من ال�سنوات ال�سابقة �إىل ال�سنة
احلالية.
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ال�سنة النهائية
بخ�صو�ص ال�سنة النهائية ،جند �أن الأمر ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال جلمع بيانات املراقبة ومعاجلتها ون�شرها ،لذلك قد يكون
هناك ت�أخر زمني قبل �إ�ضافة هذه البيانات �إىل م�ؤ�شر الكوكب احلي.
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التهديدات التي تواجه
األعداد المبينة في مؤشر
الكوكب الحي حول العالم
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اﻷﺳﻤﺎك

مملكة المنطقة
القطبية الشمالية
القديمة

الأعداد تتناق�ص يف جميع اململكات ،ولكن الإنخفا�ض يظهر
ب�شكل خا�ص يف اململكات الإ�ستوائية الثالثة .هنا ،كان
متو�سط �أعداد الفقاريات يف عام � 2014أقل من ن�صف ما
كان عليه يف عام  1970وي�شري م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي
�إىل �أن املجال نيوتروبيكال الذي يغطي �أمريكا اجلنوبية
والو�سطى ،ومنطقة البحر الكاريبي ،عانى من الإنخفا�ض
الأكرب بن�سبة  %89مقارنة بعام  .1970كما تتزايد
الأعداد يف القطب ال�شمايل ب�شكل طفيف مع �إنخفا�ض
قدره  23و 31يف املائة .يعد تراجع وخ�سارة املوائل هو
�أكرث التهديدات التي يتم الإبالغ عنها ب�إ�ستمرار يف جميع
املجاالت .ولكن هناك بع�ض الإختالف بني اململكات
واملجموعات الت�صنيفية.

تراجع املوائل /اخل�سارة
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(1=1970)

يتم حتديد جميع جمموعات املياه العذبة والربية يف م�ؤ�شر
الكوكب احلي العاملي �إىل واحد من خم�سة عوامل بيوجرافية
رئي�سة ،وهي مناطق تت�سم بتجمعات متميزة من الأنواع
(املحددة يف �أول�سن و�آخرون  )352001ثم يتم �إعادة
ح�ساب امل�ؤ�شر فقط بالن�سبة ملجموعات الأنواع يف تلك
املنطقة .كذلك يتم قدر امل�ستطاع ،ت�صنيف التهديدات لكل
جمال .وهذا ميدنا مبفهوم �أف�ضل عن كيفية تغري التنوع
البيولوجي يف �أجزاء خمتلفة من العامل وي�ساعدنا على
حتديد ما �إذا كانت عمليات التهديد املحلية املختلفة هي
التي تقود هذه التغيريات.

ال�شكل  :9م�ؤ�شرات الكوكب احلي وتوزيع التهديدات لكل جمموعة ت�صنيفية يف كل مملكة
يظهر اخلط الأبي�ض يف كل مملكة يف الر�سوم البيانية مل�ؤ�شر الكوكب احلي على الي�سار قيم الفهر�س واملناطق املظللة متثل اليقني
الإح�صائي املحيط بالإجتاه ( . )%95كما يو�ضح املخطط ال�شريطي املوجود على الي�سار توزيع التهديدات لكل جمموعة ت�صنيفية
لكل نطاق .ت�سجل قاعدة بيانات م�ؤ�شر الكوكب احلي �أي�ضا معلومات عن التهديدات التي تواجه �أقل بقليل من الربع  -3,789 -من
الأعداد يف م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي .قد يواجه ال�سكان �أكرث من تهديد واحد .
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مؤشرات مختلفة ،وقصة
واحدة للتنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي :مفهوم متعدد األوجه
يتطلب مؤشرات متعددة
غالبا ما ي�شار �إىل التنوع البيولوجي ب�إ�سم “�شبكة احلياة” حيث �أنه ي�شمل تنوع كل
الكائنات احلية  -النباتات واحليوانات والكائنات احلية الدقيقة -والنظم البيئية التي
هي جزء منها .ميكن �أن ي�شري التنوع �إىل �أى مقيا�س جغرايف  -من منطقة درا�سة �صغرية
�إىل كوكب ب�أكمله.46

الوفرة

ت�ستجيب الأنواع والأنظمة الطبيعية املحيطة بنا ،لل�ضغوط الب�شرية وتدخالت جهود
كاف لت�سجيل جميع هذه التغيريات.
املحافظة بطرق متنوعة ،وال يوجد مقيا�س واحد ٍ
لذلك كان هناك حاجة �إىل وجود مقايي�س وم�ؤ�شرات خمتلفة لفهم تغري التنوع البيولوجي
وكذلك لتتبع التقدم نحو �أهداف التنوع البيولوجي وو�ضع برامج حفظ فعالة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتوفر اجتاهات وفرة الأعداد لأقلية من الأنواع فقط .على �سبيل
املثال ،ت�ستخدم القائمة احلمراء للأمم املتحدة معلومات حول الزيادات والإنخفا�ضات
يف م�ستوى الأنواع ك�أحد معايري تقييم خطر الإنقرا�ض .حيث حتتوى قاعدة البيانات
حالي ًا على هذه املعلومات عن  % 60من الثدييات و %64من الربمائيات و  %92من
الطيور و  %52من زواحف العامل .47ويعرف مقدار هذه الإجتاهات لأنواع �أقل بكثري.
كما �أن املجموعات الت�صنيفية الأخرى مراقبة ب�صورة �أقل .47ميكن الإ�ستعا�ضة عن ندرة
بيانات الر�صد من خالل �إ�ستخدام تدابري التنوع البيولوجي والنماذج البيئية الأخرى
لتتبع تغري التنوع البيولوجي و وتزويد �إ�سرتتيجيات املحافظة باملعلومات الالزمة.
تعد بيانات �إجتاهات الأعداد جمرد طريقة لتتبع التغريات يف التنوع البيولوجي .حيث �أن
هناك ثالث م�ؤ�شرات �أخرى للتنوع البيولوجي ميكن �أن تكمل م�ؤ�شر الكوكب احلي وت�ضع
�إجتاهاتها يف �سياق �أو�سع :وهي م�ؤ�شر موائل الأنواع ،وقيا�س التغريات يف توزيع الأنواع،
وم�ؤ�شر القائمة احلمراء الدويل حلفظ الطبيعة ،والذي يتتبع خماطر الإنقرا�ض ،وم�ؤ�شر
�سالمة التنوع البيولوجي ،الذي يراقب التغيريات يف تكوين املجتمعات( ال�شكل  .)11كل
هذه العوامل تر�سم ال�صورة نف�سها  -وهى �صورة فقد التنوع البيولوجي.

التوزيع

التركيب

خطر اإلنقراض
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ر�صدت م�صيدة الكامريا منر ًا ثلجي ًا مهدد ًا بالإنقرا�ض (بانثريا يونيكا) يف حديقة هيمي�س الوطنية ،وهي حديقة
�شاهقة الإرتفاع تقع يف منطقة الدخ ال�شرقية يف والية جامو وك�شمري يف الهند.
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التطلع إلى المزيد  -ثني منحنى
فقد التنوع البيولوجي

تت�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية مل�ؤمتر التنوع البيولوجي ( 20 )2020-2010هدف ًا
لتحقيقهم بحلول  .2020ت�شري التوقعات الأخرية ب�أنه لن يكون ممكن ًا حتقيق معظم
هذه الأهداف .49تتطلب ر�ؤية � 2050أهداف ًا �أكرث طموح ًا ،تتطلب ا�ستعادة التنوع
البيولوجي و ثني املنحنى بحلول  .2030ميثل اخلط الأ�سود الإجتاهات التي تتم
مالحظتها حالي ًا (حتى  ،)2015ي�شري اخلط املتقطع �إىل اال�ستقراء من الإجتاه احلايل
(الأ�سود) و املتوقع للتنوع البيولوجي بعد  2030املنخف�ض (الأحمر) ،امل�ستقر (الربتقايل)
�أو املتعايف (الأخ�ضر).

مت و�صف التنوع البيولوجي ب�أنه “البنية الأ�سا�سية” التي تدعم جميع �أ�شكال احلياة على
الأر�ض .حيث �أن النظم الطبيعية والدورات البيو كيميائية الناجتة عن التنوع البيولوجي
متنح الإ�ستقرار جلونا وحميطاتنا وغابتنا ومناظرنا الطبيعية وممرات املياه .ب�إخت�صار
هي �شرط �أ�سا�سي لتمتع جمتمعنا الب�شري احلديث بالإزدهار و�إ�ستمراره يف الإزدهار .1,48

”




“

وبدون حترك �سريع يختلف عن “العمل املعتاد”� ،سي�ستمر الرتاجع احلاد احلايل يف
النظم الطبيعية التي تدعم املجتمعات احلديثة  -م�صحوب ًا بعواقب وخيمة على الطبيعة
والإن�سان .من الآن وحتى نهاية عام  ،2020هناك فر�صة فريدة لت�شكيل ر�ؤية �إيجابية
للطبيعة والإن�سان� .إن �إتفاقية التنوع البيولوجي تعمل على و�ضع �أهداف و�آمال جديدة
للم�ستقبل .و�ست�شكل هذه الأهداف بالإ�ضافة �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة النظم الدولية
الرئي�سة حلماية الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
 2010


بالرغم من العديد من الدرا�سات العلمية الدولية والإتفاقات ال�سيا�سية التي ت�ؤكد �أن
احلفظ والإ�ستخدام امل�ستدام للتنوع البيولوجي هو �أولوية عاملية� ،إال �أن الإجتاهات العاملية
يف التنوع البيولوجي ت�ستمر يف الإنخفا�ض .يبني ال�شكل  12ب�صورة وا�ضحة النجاح
الطفيف للنظم الطبيعية منذ دخول الإلتزامات ال�سيا�سية املتفق عليها دولي ًا مثل �أهداف
�إتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ .ومع ذلك فهو يقدم �أي�ض ًا ر�ؤية م�ستقبلية� :إذا
تطلعنا �إىل املزيد ،وتوقفنا عن العمل بالأ�ساليب املعتادة ،مع تطبيق �أ�ساليب مبتكرة
لإ�ستعادة الطبيعة ،بد ًال من جمرد تتبع تراجعها احلايل ،حينها فقط ن�ستطيع حتقيق
عامل �أكرث �صحة و�إ�ستدامة بحيث ي�صبح مكان ًا �أف�ضل للإن�سان وكذلك
لأنظمتنا الطبيعية.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة 6

أﻫﺪاف آﻳﺸﻲ







 5
 5






2050

2030

2010

1990

1970

ال�شكل  :10ا�ستمرت خ�سارة
التنوع البيولوجي برغم
االلتزامات ال�سيا�سية
املتكررة والتي تهدف
لتقليل معدالت اخل�سارة.
(�إعادة ر�سم من ماك و�آخرون
) 2018
50
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مخطط مقترح للتنوع البيولوجي :من عام
 2020إلى عام 2050

اإلطار  :1إلتزامات التنوع البيولوجي العالمية حتى عام ،2020
 2050، 2030المنصوص عليها في أطر عمل إتفاقية التنوع
البيولوجي و أهداف التنمية المستدامة

يعد ما ن�شهده من تدهور للطبيعة من �أخطر الق�ضايا التي يواجهها العامل ،ومع ذلك
ف�إن الأهداف احلالية والإجراءات الالزمة لتحقيق هذه الأهداف ال ترقى يف �أف�ضل
الأحوال �إال للفقد املنظم .هذا اجلزء من التقرير م�ستوحى من مقال كان قد مت ت�صوره
خالل الع�صف الذهني لهذه الطبعة ال�سنوية لتقرير الكوكب احلي والتي ن�شرت يف 14
�سبتمرب 2018يف ا�ستدامة الطبيعة� .إن التطلع �إىل املزيد  -يثني منحنى فقد التنوع
البيولوجي 50لأن ما يتطلبه العامل هو �أهداف جريئة وحمددة بدقة ومدعومة مبجموعة
من الإجراءات الفعالة بغر�ض �إ�ستعادة وفرة الطبيعة �إىل م�ستويات تتيح للإن�سان
والطبيعة �أي�ضا العي�ش يف �إزدهار.

ر�ؤية م�ؤمترالتنوع البيولوجي :بحلول عام  ،2050يتم �إعالء قيمة التنوع البيولوجي ويتم احلفاظ عليه والعمل على
ترميمه وكذلك �إ�ستخدامه بحكمة ،و�أي�ض ًا احلفاظ على خدمات النظام البيئي ،واحلفاظ على كوكب �صحي ،مع تقدمي
الفوائد ال�ضرورية جلميع النا�س.
الهدف  5من �إتفاقية التنوع البيولوجي �آي �شي :بحلول عام  ،2020يقل معدل فقد جميع املوائل
الطبيعية ،مبا يف ذلك الغابات �إىل الن�صف على الأقل ،و�إىل ال�صفر �أينما �أمكن ،وينخف�ض التدهور وال�ضرر
بدرجة كبرية.

يف هذا املقال ،جند �أن امل�ؤلفني قد اقرتحوا ثالثة خطوات �ضرورية يف خارطة الطريق
اخلا�صة بجدول �أعمال ما بعد عام  )1( :2020حتديد الهدف بو�ضوح وهو �إ�ستعادة
التنوع البيولوجي )2( ،و�ضع جمموعة من م�ؤ�شرات التقدم القابلة للقيا�س وذات ال�صلة
بالهدف املحدد� )3( ،إتخاذ جمموعة من الإجراءات املالئمة لتحقيق الهدف اجلماعي
يف الإطار الزمني املحدد .و�سن�صف فيما يلي كل خطوة من هذه اخلطوات.

الهدف  12من �إتفاقية التنوع البيولوجي �آي �شي :بحلول عام  ،2020يتوقف �إنقرا�ض الأنواع
املهددة املعروفة ويتم حت�سني حالتها واملحافظة على �إ�ستدامتها ،ال�سيما تلك الأنواع الأكرث انخفا�ض ًا.
�أهداف التنمية امل�ستدامة  14و  :15بحلول عام “ 2030يتم احلفاظ على املحيطات والبحارواملوارد
البحرية و�أن يتم �إ�ستخدامها على نحو م�ستدام” (هدف التنمية امل�ستدامة  )14و”�أن تتم �إدارة الغابات
ب�شكل م�ستدام وكذلك تتم مكافحة الت�صحرووقف فقد التنوع البيولوجي” (هدف التنمية امل�ستدامة .)15
الهدف � “ :15.5إتخاذ �إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهوراملوائل الطبيعية ،ووقف فقد التنوع البيولوجي
وحماية ومنع �إنقرا�ض الأنواع املهددة”.

الخطوة  :1ترجمة الرؤية الطموحة
إلى هدف طموح

اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻷﻫﺪاف

اﻹﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺆول

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪم
اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ

اﺧﺘﻔﺎء
اﻟﺠﻮع

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

ﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﺧﺘﻔﺎء
اﻟﺠﻮع

إﺟﺮاءات
ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ

ﻣﻴﺎه ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﺻﺮف ﺻﺤﻲ

اﻹﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﺤﻴﻮي
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻹﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ وﻧﻤﻮ
إﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻘﺮ

ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

اﻟﺴﻼم ،اﻟﻌﺪل
و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻗﻮﻳﺔ

اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ

ال�شكل  :11تك ّون الروابط
جوهان روك�ستورم و بافان
�سوكديف قاموا بتعديل خمطط
�صممه مدير العلوم يف معهد
�ستوكهومل للبيئة ،كارل فولك،
و�آخرون حتى يتمكنوا من عر�ض
طريقة جديدة لر�ؤية �أهداف
التطوير امل�ستدام وتو�ضيح
ترابطها جميع ًا بالغذاء (حقوق
الن�شر� :صور �آزوت ملركز املرونة
با�ستوكهومل).

�إن اخلطوة الأوىل يف تطوير خارطة طريق التنوع البيولوجي هي حتديد الهدف .حيث
تتمثل الر�ؤية احلالية لإتفاقية التنوع البيولوجي يف �أنه “بحلول عام  ،2050يتم معرفة
القيمة احلقيقية للتنوع البيولوجي واحلفاظ عليه و�إ�ستعادته وكذلك �إ�ستخدامه بحكمة،
بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على خدمات النظام البيئي ،واحلفاظ �أي�ض ًا على كوكب �صحي مع
تقدمي منافع �ضرورية للنا�س” .عندما كتب هذه الهدف ،كانت الر�ؤية طموحة بخ�صو�ص
امل�ستقبل .كما يرى بحث التطلع للمزيد �أن هذه الر�ؤية ملمو�سة وقابلة للتحقيق مبا يكفي
لت�صبح بب�ساطة هدف ًا لإتفاقية ما بعد عام  2020ب�ش�أن التنوع البيولوجي� .سيتطلب
حتقيق هذا الهدف الطموح جمموعة جديدة من الإجراءات التي تهدف لتحقيق �أهداف
�أعلى و�أكرث فاعلية بعد عام .2020
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الخطوة  :2تحديد طرق لقياس التقدم نحو
تحقيق الهدف

 .1معدل الإنقرا�ض على نطاق عاملي  :يقدر مدى تعر�ض الأنواع خلطر الإنقرا�ض بوا�سطة
م�ؤ�شر القائمة احلمراء ( �أر �إل �آي ).52,53
 .2التغيريات يف وفرة الأنواع  :الإجتاهات يف وفرة الأنواع الربية يتم تدوينها ب�شكل جيد
من قبل م�ؤ�شرات الأعداد مثل م�ؤ�شر الكوكب احلي.54
 .3التغيريات يف التنوع البيولوجي املحلي  :ميكن تقدير التغريات يف “�صحة” النظم
البيئية عن طريق املقارنة بني ما يوجد حالي ًا وما كان موجود ًا يف مكان ما ب�إ�ستخدام
م�ؤ�شرات مثل م�ؤ�شر �سالمة التنوع البيولوجي.55,56

ميثل ال�شكالن يف الأعلى خطوط ًا
لكل من الأنواع املهددة وجميع
الأنواع لأن منع الإنقرا�ض هو
هدف �آي�شي  12و هو مقيا�س
لنجاح �أو ف�شل جهود احلفظ.
املفتاح
اجلميع
مهدد
ت�ضمن ال�شكل يف الأ�سفل الكتلة
احليوية لأن ر�صد التغري فيها
يعترب عام ًال هام ًا لهدف �آي�شي .5
وهناك خط للمناطق البيئية ،حيث
يتم ا�ستخدامهم �ضمن الهدف 11
كجزء من عامل املناطق املحمية
و �ضمان م�ساواة متثيل التنوع
البيولوجي يف املناطق املختلفة
للعامل (ملزيد من املعلومات عن
الأهداف يرجى الإطالع على
الإطار .)1
املفتاح
الكتلة احليوية
املناطق الإيكولوجية
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2050

2040

2030

2020

2010

ال�سالمة احليوية

ميكن لل�سيناريوهات والنماذج �أن ت�ساعد العلماء يف ت�صور و �أ�ستك�شاف كيف ميكن �أن
ت�ؤثر الإجراءات البديلة على الإعتمادية املتداخلة الديناميكية بني الطبيعة ومنافعها
للإن�سان ونوعية احلياة .ومع ذلك ف�إن التحدي الذي نواجهه هو �أننا ل�سنا بحاجة فقط
�إىل حتديد امل�سارات املحتملة التي متكننا من �إ�ستعادة التنوع البيولوجي ،بل �إننا يف حاجة
�أي�ض ًا �إىل حتقيق التحول ال�ضروري يف الوقت الذي نوفر فيه الغذاء لعدد متزايد من
ال�سكان يف ظل الآثار املت�سارعة لتغري املناخ يف عامل �سريع التغري .ولذلك وعلى الرغم
من �أن جهود املحافظة على التنوع البيئي التقليدية مثل املناطق املحمية وخطط املحافظة
على الأنواع التزال هامة وحا�سمة� ،إال �أنه يجب الت�أكيد على �أن العمل والإجراءات
احلقيقية هي �أي�ض ًا هامة للت�صدي مل�سببات فقد التنوع البيولوجي وتغري النظام البيئي،
مثل الزراعة والإ�ستخدام املفرط.

2030

2020

2010

حالة جهود احلفظ

الخطوة  : 3تحديد اإلجراءات الالزمة
لتحقيق التحول المطلوب في التنوع
البيولوجي العالمي

2050

2040

اجتاه الأعداد

يتطلب تتبع حالة التنوع البيولوجي ،والتقدم نحو حتقيق الأهداف ،م�ؤ�شرات منا�سبة.
حيث يتطلب تقييم التنوع البيولوجي �إجراءات متنوعة على م�ستويات مكانية خمتلفة وعرب
�أبعاد بيئية خمتلفة �أي�ض ًا .كما جتمع املقايي�س املختلفة �شائعة الإ�ستخدام اخل�صائ�ص
املختلفة للتنوع البيولوجي ،و�إختالف �إ�ستجابتها لل�ضغوط .51ماي�س و �آخرون .وقد دلت
على امل�ؤ�شرات التي ت�ستطيع تتبع ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية للتنوع البيولوجي الالزمة للر�ؤية و
الأهداف املحددة هنا ،ويف �أهداف �إتفاقية التنوع البيولوجي و �أهداف التنمية امل�ستدامة:

ال�شكل  :12امل�سارات املطلوبة مل�ؤ�شرات التنوع البيولوجي
الثالثة املقرتحة .وتعك�س هذه الأو�ضاع حالة جهود احلفظ (وهي
خطر الإنقرا�ض العاملي) ،و�إجتاه الأعداد (التغريات يف معدل وفرة
الأعداد) ،وال�سالمة احليوية (التغريات يف التنوع املحلي والوظيفي)
من وقتنا وحتى عام ،2050
بناء ًا على الإلتزامات الواردة يف
الإطار رقم  .1هذه املنحنيات
�ستمثل �إ�ستعادة ناجحة للطبيعة.
يجب �أن نالحظ �أنه يف الوقت
الذي ت�ستند فيه املنحنيات �إىل
البيانات والتحليالت احلديثة،
فهي من امل�ؤكد تقريبية وبالتايل
ف�إن حماور امل�ؤ�شر ال حتتوي على
�أرقام مرفقة بها ( مت �إعادة
ر�سمها من  .)2018ماي�س و
�آخرون.
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طريق المستقبل
مع مرور الأيام ت�صبح الأدلة �أقوى على �أن بقاء الب�شرية يعتمد على �أنظمتنا الطبيعية،
وبالرغم من ذلك �إال �أننا من�ضي قدم ًا يف م�سار تدمري �صحة الطبيعة ب�صورة تنبىء
بعواقب وخيمة .من الوا�ضح �أن اجلهود املبذولة لوقف فقد التنوع البيولوجي مل تنجح
بعد و �أن العمل ب�شكل روتيني �سيكون يف �أف�ضل الأحوال ما هو �إال تراجع م�ستمر .لذلك
نحن ندعو ،مع زمالء العلوم و�أن�شطة احلفظ يف جميع �أنحاء العامل� ،إىل التو�صل لأكرث
الإتفاقيات الدولية الطموحة حتى الآن  -وهي �صفقة عاملية جديدة للطبيعة والإن�سان -
تهدف لثني منحنى فقد التنوع البيولوجي .حيث يتطلب الأمر �أن يبد�أ �صانعو القرارات
على كافة امل�ستويات بدء ًا من الأفراد �إىل الدول واملجتمعات وال�شركات يف �إتخاذ
اخليارات ال�سيا�سية واملالية والإ�ستهالكية ال�صحيحة لتحقيق الر�ؤية التي ميكن للطبيعة
والإن�سانية �أن تزدهر من خاللها� .إن حتقيق هذه الر�ؤية �أمر ًا ممكن ًا �إذا كان هناك قيادة
قوية منا جميع ًا.

إعادة صياغة النقاش :الطبيعة هي
وطننا الوحيد
ين�ضم تقرير الكوكب احلي هذا �إىل عدد متزايد من الأبحاث وورقات ال�سيا�سات التي
ت�ؤكد �أن النظم الطبيعية لكوكبنا �أ�سا�سية ملجتمعنا .كما يو�ضح اخل�سارة التي تتعر�ض
لها الطبيعة .ويظهر انخفا�ض ًا عام ًا بن�سبة  60يف املائة يف �أحجام �أعداد الأنواع بني
عامي  1970و  2014يف حني �أن املعدالت احلالية لإنقرا�ض الأنواع �أعلى مبقدار 100
�إىل  1000مرة من املعدل الأ�سا�سي (الإنقرا�ض قبل �أن ي�صبح ال�ضغط الب�شري عامالً
بارز ًا) .كما تر�سم امل�ؤ�شرات الأخرى التي تقي�س التغريات املختلفة يف التنوع البيولوجي
نف�س ال�صورة  -تلك اخل�سارة الدرامية وامل�ستمرة.
ومع ذلك ،يبدو �أن م�ستقبل ماليني الأنواع على كوكب الأر�ض مل ي�سرت ِع اهتمام قادة
العامل مبا يكفي لتحفيز التغيري ال�ضروري .نحن بحاجة �إىل ت�صعيد جذري لبيان الطبيعة
ال�سيا�سية للطبيعة ،وحتفيز حركة متما�سكة بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية لدفع
التغيري  ،ل�ضمان اقتناع �صناع القرار العام واخلا�ص ب�أن العمل بطبيعته املعتادة
لي�س خيار ًا.

البيولوجي ميكن �أن يبد�أ يف عك�س فقدان الطبيعة بحلول عام  - 2030يجب �أن يكون
يف جوهره� .إن مثل هذه ال�صفقة �ضرورية لي�س فقط للطبيعة ولكن للإن�سان �أي�ض ًا  ،لأن
معاجلة الرتاجع يف النظم الطبيعية �أمر �أ�سا�سي لتحقيق جدول �أعمال التنمية امل�ستدامة
لعام  2030واتفاق باري�س ب�ش�أن تغري املناخ.

صفقة عالمية جديدة للطبيعة واإلنسان
يف الواقع ،يف عام  ،2017هاجم �أكرث من  50عامل ًا نهج العمل املعتاد ،داعني �إىل �إ�ستجابة
�أكرث طموح ًا لأزمة الإنقرا�ض ،ويف �إطار م�ساهمتنا يف هذا املجال ،يتعاون ال�صندوق
العاملي للطبيعة مع �إحتاد ي�ضم ما يقارب من  40جامعة ومنظمة حلفظ الطبيعة.
وكذلك املنظمات احلكومية الدولية لإطالق املبادرة البحثية ثني منحنى فقد
التنوع البيولوجي.
ميكن �أن ت�ساعد النماذج وال�سيناريوهات يف تخطيط �أف�ضل م�سار للم�ستقبل .حيث
�سي�شمل هذا العمل الهام ب�شكل �صريح التنوع البيولوجي يف مناذج النظم امل�ستقبلية ،مما
يتيح لنا حتديد �أف�ضل احللول املتكاملة وكذلك لتفهم املعوقات التي قد نحتاج �إىل تقبلها.
حيث �ست�شكل هذه النماذج والأنظمة التحليلية حجر الأ�سا�س يف الطبعة امل�ستقبلية من
تقرير الكوكب احلي.
يف احلقيقة نحن ن�شعر بالفخر ال�شديد كوننا جز ٌء من هذه املبادرة اجلماعية .نحن
جميع ًا بحاجة �إىل تبني هذا الطموح� .إن تعرفنا �إىل �أكرب التهديدات للطبيعة ي�ساعدنا
على حمايتها ب�شكل �أف�ضل� .إذ مل يعد لدينا مت�سع من الوقت.

نحن أول جيل لديه صورة واضحة عن
قيمة الطبيعة ومدى تأثيرنا الهائل عليها.
ولألسف قد نكون آخر من يمكنه العمل
على مقاومة هذا اإلتجاه .من اآلن وحتى
عام  2020قد تكون فترة حاسمة في
تاريخ البشرية.

من الآن وحتى عام  ،2020وهو العام الذي �سي�صدر فيه قادة العامل قرارات رئي�سة ب�ش�أن
التنوع البيولوجي واملناخ والتنمية امل�ستدامة ،لدينا فر�صة فريدة لبناء الزخم نحو �أكرث
ال�صفقات طموح ًا حتى الآن  -وهي خطة توفر خمطط ًا للتنوع البيولوجي والإن�سان حتى
عام  2050و ما بعده� .إن ثني منحنى خ�سارة التنوع البيولوجي  -مع �إطار جديد للتنوع
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مكاتب ال�صندوق العاملي للطبيعة
�أرمينيا
ا�سرتاليا
النم�سا
�أذربيجان
بلجيكيا
بيليز
بوتان
بوليفيا
الربازيل
بلغاريا
كامبوديا
الكامرييون
كندا
جمهورية �أفريقيا الو�سطى
الت�شيلي
ال�صني
كولومبيا
كرواتيا
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
الدمنارك
االكوادور
فيجي
فنلندا
فرن�سا
غينا الفرن�سية
اجلابون
جورجيا
�أملانيا
اليونان
غواتيماال
غينيا
هندورا�س
هوجن كوجن
هنغاريا
الهند
اندوني�سيا
�إيطاليا
اليابان
كينيا
كوريا

الو�س
مدغ�شقر
ماليزيا
املك�سيك
منغوليا
موزنبيق
ميامنار
ناميبيا
نيبال
هولندا
نيوزيلندا
الرنويج
باك�ستان
باناما
غينيا اجلديدة
البارغواي
البريو
الفلبني
بولندا
رومانيا
رو�سيا
�سنغافورة
جزر �سولومون
جنوب �أفريقيا
ا�سبانيا
�سورينام
ال�سويد
�سوي�سرا
تانزانيا
تايلندا
تون�س
تركيا
�أوغندة
دولة الإمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية
فيتنام
زامبيا
زمبابوي

املنظمات املرتبطة مع ال�صندوق العاملي للطبيعة
�صندوق فيدا �سيلفي�سرتي (الأرجنتني)
با�سولي�س دابا�س فوند�س (التفيا)
امل�ؤ�س�سة النيجريية للحفاظ على الطبيعة (نيجرييا)

تفا�صيل الن�شر
�صدر يف اكتوبر عام  2018عن ال�صندوق العاملي
للطبيعة (�سابق ًا با�سم ال�صندوق العاملي للحياة
الربية) ،جالند� ،سوي�سرا .يف حالة �إعادة انتاج
كامل �أو جزئي لهذا املن�شور ينبغي �أن يتم ذلك
ح�سب القواعد �أدناه ،ويجب ذكر العنوان والإ�شارة
�إىل النا�شر �أعاله على �أنه �صاحب حقوق الن�سخ.
الإقتبا�س املقرتح

WWF. 2018. Living Planet Report 2018.
Aiming Higher. Grooten, M. and Almond,
R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Switzerland.

كافة احلقوق حمفوظة © ال�صندوق العاملي
للطبيعة 2018
ي�سمح ب�إعادة انتاج هذا الإ�صدار (با�ستثناء
ال�صور) للأغرا�ض التعليمية وغري التجارية ،بعد
تقدمي �إ�شعار خطي م�سبق �إىل ال�صندوق العاملي
للطبيعة والإقرار املالئم بذلك كما ورد �أعاله .مينع
�إعادة �إ�صدار هذه املادة لغر�ض �إعادة بيعها �أو
لأي غر�ض جتاري �آخر دون موافقة خطية م�سبقة
من ال�صندوق العاملي للطبيعة .يخ�ضع �إعادة انتاج
ال�صور لأي غر�ض �إىل موافقة خطية م�سبقة من
ال�صندوق.
�إن ت�صنيف الهيئات اجلغرافية يف هذا التقرير
وعر�ض املادة ال ينطوي على تعبري عن �أي ر�أي من
جهة ال�صندوق العاملي للبيئة حول الو�ضع القانوين
لأي بلد �أو �إقليم �أو منطقة �أو �سلطاته� ،أو يتعلق ب�أي
بر�سم حدود لأماكنه �أو حدوده.
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التنوع البيولوجي
م�ؤ�شر الكوكب احلي الذي يقي�س
م�ستويات وفرة التنوع البيولوجي
م�ستند ًا �إىل  16704تعداد ًا من
�أ�صل  4005من الأنواع حول
العامل ،ي�شري �إىل انخفا�ض بقيمة
 %60منذ .1970

تقرير الكوكب الحي  2018التطلع للمزيد  -ملخص

تقرير الكوكب الحي 2018
100%
ﻣﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮه
الطبيعة تهم
التنوع البيولوجي �أ�سا�سي
من �أجل �صحتنا ورفاهيتنا
وطعامنا و�أمننا وكذلك
ا�ستقرار الأنظمة الإقت�صادية
وال�سيا�سية حول ا لعامل.

التطلع للمزيد
�إن ال�سبب الرئي�س يف خ�سارة
التنوع البيولوجي احلايل هو فرط
الإ�ستغالل والزراعة ،وكالهما نتجا
عن الإزدياد امل�ستمر يف ا�ستهالك
الإن�سان.

INT

نحتاج �إىل �صفقة عاملية جديدة
من �أجل الطبيعة والإن�سان،
ب�أهداف طموحة وا�ضحة حتى
ن�ستطيع ثني منحنى خ�سارة
التنوع البيولوجي.

التهديدات

© NASA

©  1986رمز الباندا لدى ال�صندوق العاملي للطبيعة( -املعروف �سابق ًا با�سم ال�صندوق العاملي للحياة الربية)
® ال�صندوق العاملي للطبيعة -هو عالمة جتارية م�سجلة ،افنيو دو مونت بالنك 1196 ،جالند،
�سوي�سرا -هاتف +41 22 364 9111؛ فاك�س +41 22 364 0332
للتوا�صل وملزيد من املعلومات برجاء زيارة موقعنا الدويل www.panda.org

WWF.ORG

ملاذا نحن هنا
لإيقاف تدهور البيئة الطبيعية على كوكبنا ،وبناء م�ستقبل يعي�ش فيه
االن�سان بتناغم مع الطبيعة.

