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الملخص

ال�صندوق العاملي للطبيعة
هو واحد من �أكرب املنظمات امل�ستقلة و�أكرثها خربة يف جمال احلفاظ على الطبيعة ،لها �أكرث من
 5ماليني داعم و�شبكة عاملية ن�شطة يف �أكرث من  100دولة .مهمة ال�صندوق هي وقف انهيار البيئة
الطبيعية للكوكب وبناء م�ستقبل يعي�ش فيه الإن�سان يف تناغم مع الطبيعة ،من خالل حماية التنوع
البيولوجي العاملي� ،ضمان اال�ستهالك امل�ستدام ملواردنا املتجددة ،وتعزيز تقليل التلوث والنفايات.
معهد علم احليوان (جمعية علم احليوان يف لندن)
ت�أ�س�ست جمعية علم احليوان يف لندن عام  ،1826وهي جمعية دولية ،ومنظمة علمية تعليمية تعمل
يف جمال احلفاظ على الطبيعة .مهمتها هي حتقيق وتعزيز حماية احليوانات وموائلها يف جميع
�أنحاء العامل .تدير اجلمعية كال ًمن :حديقة حيوانات لندن ،وحديقة حيوانات ويب�سناد؛ تقوم
ب�أبحاث علمية يف معهد علم احليوان .وت�شارك بن�شاط يف جمال احلفاظ على الطبيعة يف جميع
�أنحاء العامل .تديراجلمعية م�ؤ�شر التقرير احلي بالتعاون مع ال�صندوق العاملي للطبيعة.

 8مليارات سبب للحفاظ
على الطبيعة
بينما يواجه العامل �أعمق �إ�ضطراب عاملي يف حياته ،يقدم تقرير الكوكب احلي لهذا العام
الدليل الذي ال لب�س فيه على �أن الطبيعة تتفكك و�أن �صحة كوكبنا توم�ض بعالمات حتذير
حمراء� .إن تدمري الب�شرية للطبيعة له �آثار كارثية لي�س فقط على جمموعات احلياة الربية
ولكن �أي�ض ًا على �صحة الإن�سان وجميع جوانب حياتنا.
هناك حاجة ما�سة �إىل حتول ثقايف ونظامي عميق ،وهو التحول التي ف�شلت ح�ضارتنا
حتى الآن يف تبنيه :وهو الإنتقال �إىل جمتمع ونظام اقت�صادي يقدر قيمة الطبيعة .ينبغي
علينا �إعادة التوازن �إىل عالقتنا مع الكوكب للحفاظ على التنوع املذهل للحياة على
الأر�ض ومتكني جمتمع عادل و�صحي ومزدهر  -ويف النهاية �أي�ض ًا هو ل�ضمان بقائنا على
هذا الكوكب.
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تتدهور الطبيعة على امل�ستوى العاملي مبعدالت غري م�سبوقة منذ ماليني ال�سنني� .إن
الطريقة التي ننتج ون�ستهلك بها الغذاء والطاقة ،والتجاهل ال�صارخ للبيئة املتجذر يف
منوذجنا االقت�صادي احلايل ،دفع العامل الطبيعي �إىل نهاية حدوده .كما ُيعد فريو�س
كورونا امل�ستجد دلي ًال وا�ضح ًا على عالقتنا املقطوعة بالطبيعة ،وهو كذلك ي�سلط ال�ضوء
على الرتابط العميق بني �صحة النا�س وكوكب الأر�ض.
لقد حان الوقت للرد على نداءات ا�ستغاثة الطبيعة .هذا لي�س فقط لت�أمني التنوع املذهل
للحياة الذي نحبه ويلزمنا الواجب الأخالقي للتعاي�ش معها ،ولكن لأن جتاهلها ي�ضع
م�ستقبل ما يقارب من  8مليارات �شخ�ص على املحك.
يبد�أ امل�ستقبل الأف�ضل بالقرارات التي تتخذها احلكومات ،ال�شركات والأفراد حول العامل
اليوم .يتعني على قادة العامل اتخاذ �إجراءات عاجلة حلماية و�إ�ستعادة الطبيعة ك�أ�سا�س
ملجتمع �صحي واقت�صاد مزدهر.
حان الوقت للعامل للإتفاق على �صفقة جديدة للطبيعة والنا�س ،تلتزم بوقف وعك�س فقدان
الطبيعة بحلول عام  2030وتعمل على بناء جمتمع حمايد للكربون و�إيجابي للطبيعة.
�إن هذا هو �أف�ضل �ضمان ل�سالمة �صحة الإن�سان وت�أمني �سبل حياته على املدى الطويل،
ول�ضمان م�ستقبل �آمن لأطفالنا.
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المقدمة

�ضروري لبقاء الإن�سان ونوعية احلياة اجليدة ،حيث �أنها تقوم بتوفري
�إن الطبيعة عام ٌل
ٌ
الهواء ،املياه العذبة والرتبة التي نعتمد عليها جميع ًا .كما �أنها تنظم املناخ وتوفر
التلقيح وتعمل على مكافحة احل�شرات و�أي�ض ًا تقلل من ت�أثري املخاطر الطبيعية .بينما
ازدادت معدالت توفري الغذاء والطاقة واملواد للنا�س يف معظم �أنحاء العامل �أكرث من �أي
وقت م�ضى� ،أدى الإفراط يف ا�ستغالل النباتات واحليوانات ب�شكل متزايد �إىل �إ�ضعاف
قدرة الطبيعة على تقدمي كل ذلك يف امل�ستقبل.
عاما املا�ضية نتيجة الت�ضخم املهول يف حجم التجارة
لقد اختلف عاملنا كلي ًا يف اخلم�سني ً
العاملية ،الإ�ستهالك والنمو ال�سكاين الب�شري ،ف�ض ًال عن التحول الهائل نحو التح�ضر.
حيث ت�ؤدي هذه االجتاهات الأ�سا�سية �إىل تدمري الطبيعة وتدهورها� ،إذ يفرط العامل يف
ا�ستخدام املوارد الطبيعية مبعدل غري م�سبوق .يف حني يوجد عدد قليل من البلدان التي
الزالت حتتفظ مبعظم املناطق الفطرية املتبقية والتي تعرب عن هويتها .نتيجة لذلك ،جند
�أن عاملنا الطبيعي يتغري ب�سرعة �أكرب من �أي وقت م�ضى.
ُيظهر م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي لعام  2020حدوث انخفا�ض متو�سط بن�سبة %68

يف جمموعات الثدييات ،الطيور ،الربمائيات،الزواحف والأ�سماك التي مت ر�صدها يف
الفرتة بني عامي  1970و  .2016حيث تُعد االجتاهات ال�سكانية للأنواع مهمة لأنها م�ؤ�شر
ال�صحة العامة للنظام البيئي� .إذ يعد قيا�س التنوع البيولوجي ،وتنوع جميع الكائنات
احلية� ،أم ًرا معقدً ا ،وال يوجد م�ؤ�شر واحد ميكنه �إظهار جميع التغيريات يف �شبكة احلياة
هذه .ومع ذلك ،ف�إن الغالبية العظمى من امل�ؤ�شرات تظهرحدوث انخفا�ضات �صافية على
مدى العقود الأخرية.

الآن ،وقد قدمت هذه النمذجة الرائدة " ً
دليل على املفهوم" �أ�صبح ب�إمكاننا العمل على
وقف وعك�س فقدان التنوع البيولوجي يف احلياة الربية الناجم عن تغيري ا�ستخدام
الأرا�ضي .مع الرتكيز غري امل�سبوق والفوري على كل من املحافظة على الطبيعة والتحول
يف نظامنا الغذائي احلديث ،حيث مينحنا هذا خارطة طريق من �أجل ا�ستعادة التنوع
البيولوجي والعمل على توفري الغذاء لعدد متزايد من ال�سكان.
للقيام بذلك ،يجب توافر قيادة قوية وعمل د�ؤوب من قبلنا جمي ًعا .ومن �أجل ا�ستكمال
�أ�صوات مبادرة عك�س املنحنى ،فقد طلبنا � ً
أي�ضا من املفكرين واملخت�صني ،من ال�شباب
واملتمر�سني على حد �سواء ،من خمتلف البلدان والثقافات حول العامل �أن ي�شاركونا
بت�صوارتهم املختلفة حول كوكب �صحي للنا�س والطبيعة .وقد مت جتميع �أفكارهم م ًعا يف
ملحق خا�ص لأول مرة لتقرير الكوكب احلي لعام  ،2020وهو ما عرف بـ " �أ�صوات من
�أجل كوكب حي ".
يف الآونة الأخرية� ،أيقظت �سل�سلة من الأحداث الكارثية  -مثل حرائق الغابات و�أوبئة
اجلراد ووباء كورونا امل�ستجد -ال�ضمري البيئي للعامل ،مما يدل على �أن احلفاظ على التنوع
البيولوجي يجب �أن يكون ا�ستثما ًرا ا�سرتاتيج ًيا غري قابل للتفاو�ض للحفاظ على �صحتنا
وثروتنا و�أمننا .حيث مت و�صف عام  2020ب�أنه "العام ال�سوبر" الذي كان �أعد له املجتمع
الدويل خطط ًا كبرية ،من خالل �سل�سلة تاريخية من اجتماعات تخ�ص املناخ والتنوع
البيولوجي والتنمية امل�ستدامة ،لتويل زمام ع�صر الأنرثوبو�سني  -ولكن نظ ًرا لإنت�شار
فريو�س كورونا امل�ستجد ،فقد مت ت�أجيل معظم هذه الإجتماعات �إىل عام .2021
�أثبتت احلالة احلالية لكوكبنا �أن العامل وقادته يجب �أن يتبنوا �صفقة عاملية جديدة من �أجل
النا�س والطبيعة ت�ضعنا على طريق ميكن لكليهما الإزدهارمن خالله.
نعلم �أننا نن�شر تقرير الكوكب احلي لعام  2020يف وقت �صعب .بينما يدخل العامل حتم ًا
فرتة حرجة من اال�ضطرابات والتقلبات والتغيريات املتزايدة ،جمعنا املعلومات واملعرفة
التي ن�أمل �أن تلهم العمل ملواجهة التحديات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية العاملية
احلرجة يف ع�صرنا.

هل ميكننا عك�س اجتاهات الرتاجع هذه؟ كان هذا هو ال�س�ؤال الذي طرحته مبادرة عك�س
املنحنى يف عام  2017بوا�سطة ال�صندوق العاملي للطبيعة مت�ضامن ًا مع �أكرث من  40جامعة
ومنظمة من منظمات احلفاظ على البيئة واملنظمات احلكومية الدولية  -من �أجل البحث
ومنذجة امل�سارات لثني منحنى فقدان التنوع البيولوجي.
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استغاثة من أجل الطبيعة

يعد التنوع البيولوجي كما نعرفه اليوم �أمر ًا �أ�سا�سي ًا حلياة الإن�سان على الأر�ض �إال �أننا
وبالدليل القاطع  -نقوم بتدمريه مبعدل غري م�سبوق يف التاريخ.12
منذ الثورة ال�صناعية ،ت�سببت الأن�شطة الب�شرية يف تدمري وتدهور الغابات والأرا�ضي
الع�شبية والأرا�ضي الرطبة وغريها من النظم البيئية الهامة ب�شكل متزايد ،مما �ساهم يف
تهديد رفاهية الإن�سان .حيث مت بالفعل تغيري  75يف املائة من �سطح الأر�ض اخلالية من
اجلليد ب�شكل كبري ،كما تلوثت معظم املحيطات ،و ُف ِقد �أكرث من  %85من م�ساحة
الأرا�ضي الرطبة.
�أهم �سبب مبا�شر لفقدان التنوع البيولوجي يف النظم الأر�ضية يف العقود العديدة املا�ضية
هو تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي ،وب�شكل �أ�سا�سي حتويل املوائل الأ�صلية �إىل �أنظمة زراعية؛
يف حني عانت الكثري من املحيطات من ال�صيد اجلائر .على ال�صعيد العاملي ،مل يكن تغري
املناخ هو ال�سبب الأكرث�أهمية لفقدان التنوع البيولوجي حتى الآن ،ولكن من املتوقع �أن يكون
كذلك خالل العقود القادمة.
�إن فقدان التنوع البيولوجي لي�س فقط ق�ضية بيئية بل هو ق�ضية تنموية ،اقت�صادية،
�أخالقية ومعنوية وتتعلق بالأمن العاملي� .إنها �أي�ض ًا ق�ضية احلفاظ على الذات .حيث يلعب
التنوع البيولوجي دور ًا حا�سم ًا يف توفري الغذاء ،الألياف ،املياه والطاقة ،الأدوية واملواد
اجلينية الأخرى؛ وهو ما يعد الأ�سا�س لتنظيم مناخنا ،جودة املياه ،التلوث ،خدمات
التلقيح ،التحكم يف الفي�ضانات والعوا�صف .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تدعم الطبيعة جميع �أبعاد
�صحة الإن�سان وت�ؤثر على امل�ستويات غري املادية  -مثل الإلهام والتعلم ،واخلربات اجل�سدية
والنف�سية وت�شكيل هوياتنا  -التي تعترب �أ�سا�سية يف جودة احلياة والتكامل الثقايف.

على مستوى األعداد :ماذا يوضح مؤشر
الكوكب الحي 2020؟

يعد اجتاه الأعداد لأنواع الكائنات احلية مهم ًا لأنه م�ؤ�شر ال�صحة العامة للنظام البيئي.
حيث �أن االنخفا�ض اخلطري هو دليل على انهيار الطبيعة.
يتتبع م�ؤ�شر الكوكب احلي الآن وفرة ما يقرب من  21000جمموعة من الثدييات ،الطيور،
الأ�سماك ،الزواحف والربمائيات حول العامل .حيث تعد اللبنات الأ�سا�سية لهذا امل�ؤ�شر
هي قاعدة بيانات �أعداد احلياة الربية� .إذ يتم جمع اجتاهات الأعداد هذه مع ًا يف الكوكب
احلي حل�ساب متو�سط الن�سبة املئوية للتغري يف الأعداد منذ عام  1970با�ستخدام م�ؤ�شر
(ال�شكل  .)1حيث يت�ضمن م�ؤ�شر هذا العام ما يقرب من  400نوع جديد و4870
جمموعة جديدة.
منذ �صدور �آخر م�ؤ�شر للكوكب احلي يف عام  ،2018حدث حت�سن يف عدد الأنواع املمثلة
يف امل�ؤ�شر يف �أغلبية املناطق واملجموعات الت�صنيفية ،وكان �أو�ضح مثال لذلك التح�سن يف
الأنواع الربمائية .بينما يف الوقت احلا�ضر ،يحتوي م�ؤ�شر الكوكب احلي على بيانات لأنواع
الفقاريات فقط ،حيث مت ر�صدها ب�شكل �أف�ضل يف املا�ضي؛ لكن اجلهود لدمج البيانات عن
الالفقاريات جارية حالي ًا بينما نحاول تو�سيع فهمنا للتغريات يف �أعداد احلياة الربية.
ُيظهر م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي � 2020إنخفا�ض متو�سط بن�سبة ( %68النطاق :
� %73إىل  )%62-يف املجموعات املراقبة من الثدييات والطيور والربمائيات والزواحفوالأ�سماك بني عامي  1970و .1 2016
ال�شكل  :1م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي:
من � 1970إىل  .2016يو�ضح انخفا�ض
متو�سط الوفرة البالغ  20,811متثل 4,392
نوعا مت ر�صدها يف جميع �أنحاء العامل بن�سبة
ً
 .%68يظهر اخلط الأبي�ض قيم امل�ؤ�شر ومتثل
املناطق املظللة اليقني الإح�صائي املحيط
باالجتاه (النطاق� %73- :إىل .)%62-
امل�صدر :ال�صندوق العاملي حلفظ الطبيعة  /زد
�إ�س �إل (.1)2020
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الملخص 7

يتراجع التنوع البيولوجي بمعدالت مختلفة في أماكن مختلفة
ال يعطينا امل�ؤ�شر العاملي للكوكب احلي ال�صورة الكاملة  -حيث توجد اختالفات يف اجتاهات الوفرة بني
املناطق ،ويوجد �أكرب �إنخفا�ض يف املناطق اال�ستوائية.

ال�شكل  .2م�ؤ�شر الكوكب احلي لكل منطقة من مناطق - IPBES
يو�ضح اخلط الأبي�ض قيم امل�ؤ�شر ومتثل املناطق املظللة عدم اليقني الإح�صائي املحيط باالجتاه (� .)%95إذ يتم ترجيح جميع امل�ؤ�شرات ح�سب
ثراء الأنواع ،مما مينح املجموعات الت�صنيفية الغنية بالأنواع يف �أنظمة املياه العذبة الأر�ضية وز ًنا �أكرب من املجموعات ذات الأنواع الأقل .كما
هو مو�ضح يف خريطة املناطق .2)2015( IPBES :بيانات الكوكب احلي :ال�صندوق العاملي حلفظ الطبيعة  /زد �إ�س �إل (.1)2021

والغابات والأرا�ضي الرطبة ،واال�ستغالل املفرط للأنواع ،وتغري
املناخ ،و�إدخال الأنواع الغريبة من الأ�سباب الرئي�سية.

يعترب االنخفا�ض بن�سبة  %94يف م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق
املدارية الفرعية للأمريكتني النتيجة الأكرث لف ًت ًا لالنتباه من
�أي منطقة �أخرى .حيث يعد حتويل الأرا�ضي الع�شبية وال�سافانا
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الملخص 9

مؤشر الكوكب الحي للمياه العذبة
يرتاجع التنوع البيولوجي للمياه العذبة بوترية �أ�سرع بكثري من معدالت الرتاجع يف
حميطاتنا �أو غاباتنا .وا�ستناد ًا �إىل البيانات املتاحة ،نعلم �أن ما يقرب من  %90من
الأرا�ضي الرطبة العاملية قد فقدت منذ عام  ،831700وقد ك�شفت اخلرائط العاملية م�ؤخر ًا
مدى قيام الب�شر بتغيري ماليني الكيلومرتات من الأنهار .84وقد كان لهذه التغيريات ت�أثري
عميق على التنوع البيولوجي للمياه العذبة مع انخفا�ض اجتاهات الأعداد لأنواع املياه
العذبة املراقبة.

املفتاح

2

(1970 = 1) 

ال�شكل .3م�ؤ�شر الكوكب احلي للمياه
العذبة :من � 1970إىل 2016
انخف�ض متو�سط الوفرة لـ  3741من �أعداد
نوعا مت
كائنات املياه العذبة ،والتي متثل ً 944
ر�صدها يف جميع �أنحاء العامل ،بن�سبة %84
يف املتو�سطُ .يظهر اخلط الأبي�ض قيم امل�ؤ�شر
ومتثل املناطق املظللة اليقني الإح�صائي املحيط
باالجتاه (النطاق � %89-إىل  .)%77-امل�صدر
ال�صندوق العاملي حلفظ الطبيعة  /زد �إ�س �إل
(.1)2021

لقد انخف�ضت الأعداد املراقبة البالغ عددهم  - 3,741والذين ميثلون نحو  944نوع ًا
من الثدييات ،الطيور ،الربمائيات ،الزواحف والأ�سماك  -يف م�ؤ�شر الكوكب احلي للمياه
العذبة مبعدل ( %84النطاق� %89- :إىل � ،)%77-أي ما يعادل � %4سنوي ًا منذ عام
�( 1970شكل � .)3سجلت معظم االنخفا�ضات يف برمائيات املياه العذبة ،الزواحف
والأ�سماك .ومت ت�سجيلها يف جميع املناطق ،وال �سيما �أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي.

1

املياه العذبة للكوكب احلي
حدود الثقة

%840
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كلما زاد الحجم ،زادت التهديدات

ال�صورة يف ال�صفحة املقابلة:
خروف البحر ال�صغري يف فلوريدا يظل داف ًئا يف
نبع املياه العذبة يف ال�شتا ،ثري �سي�سرتز �سربينج،
فلوريدا ،الواليات املتحدة الأمريكية.
تقرير الكوكب الحي 10 2020

ي�شار �أحيا ًنا �إىل الأنواع ذات حجم اجل�سم الأكرب مقارنة بالأنواع الأخرى يف نف�س املجموعة
الت�صنيفية ب�إ�سم "احليوانات ال�ضخمة" .يف نظام املياه العذبة ،تعترب احليوانات ال�ضخمة
من الأنواع التي تنمو حتى �أكرث من  30كجم مثل �سمك احلف�شية� ،سمك ال�سلور العمالق
يف ميكونغ ،دالفني النهر ،ثعالب املاء ،القناد�س و�أفرا�س النهر .وهي عر�ضة للتهديدات
الب�شرية ال�شديدة ،3مبا يف ذلك الإ�ستغالل املفرط ،4وقد لوحظ انخفا�ض ًا �شديد ًا يف
�أعدادها نتيجة لذلك .وتتعر�ض الأ�سماك ال�ضخمة للإنخفا�ض ب�شكل خا�ص .فعلى �سبيل
املثال ،انخف�ض امل�صيد يف حو�ض نهر امليكونغ بني عامي  2000و  2015بن�سبة %78
من الأنواع ،وكان االنخفا�ض �أقوى بني الأنواع املتو�سطة �إىل كبرية احلجم  .6كما تت�أثر
الأ�سماك الكبرية �أي�ض ًا ب�شكل كبري ببناء ال�سدود ،التي ت�سد طريق هجرتها �إىل مناطق
التكاثر والتغذية .7،3

امل�صور� :أليك�س م�سرتد / naturepl.com /ال�صندوق العاملي للطبيعة

الملخص 11

مؤشر الكوكب الحي هو أحد المؤشرات العديدة التي أظهرت
االنخفاض الحاد في العقود األخيرة

�إن ت�أثري الب�شرية على تدهور الطبيعة عظيم لدرجة �أن العلماء
يعتقدون �أننا ندخل حقبة جيولوجية جديدة ،تعرف بالأنرثوبو�سني.
ومع ذلك ،ف�إن قيا�س التنوع البيولوجي ،وتنوع جميع الكائنات
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مؤشر الكوكب الحي

يتتبع م�ؤ�شر الكوكب احلي الآن وفرة ما يقرب من  21,000جمموعة من الثدييات،
الطيور ،الأ�سماك ،الزواحف والربمائيات حول العامل .1با�ستخدام البيانات
امل�أخوذة من  20,811جمموعة من  4,392ف�صيلة ،حيث يظهر م�ؤ�شر الكوكب
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احلي لعام  2020انخفا�ض ًا متو�سط ًا بن�سبة  %68يف املجموعات املراقبة بني
عامي  1970و ( 2016النطاق � %73-إىل  .)%62-ال متثل الن�سبة املئوية للتغري
يف امل�ؤ�شر عدد احليوانات الفردية املفقودة ولكنها تعك�س متو�سط التغري الن�سبي يف
�أعداد احليوانات التي مت تتبعها على مدار  46عام ًا.
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فهرس القائمة الحمراء

ُيظهر م�ؤ�شر القائمة احلمراء ،ا�ستناد ًا �إىل بيانات من قائمة �آي يو �سي �إن احلمراء
للأنواع املهددة بالإنقرا�ض ،85اجتاهات �إحتمالية البقاء على قيد احلياة (عك�س
خطر الإنقرا�ض مبرور الوقت) .86يعطي م�ؤ�شر القائمة احلمراء قيمة  1.0جلميع
الأنواع �ضمن املجموعة امل�ؤهلة لأن تكون الأقل خطر ًا (�أي ال يتوقع �أن تنقر�ض يف

2010

2020

امل�ستقبل القريب) .يف حني �أن قيمة امل�ؤ�شر  0تعني انقرا�ض جميع الأنواع .بينما
ت�شري القيمة الثابتة مبرور الوقت �إىل �أن خطر االنقرا�ض الإجمايل للمجموعة مل
يتغري .مبعنى �أنه �إذا انخف�ض معدل فقدان التنوع البيولوجي ،ف�إن امل�ؤ�شر �سيظهر
اجتاه ًا ت�صاعدي ًا .ويعني االنخفا�ض يف امل�ؤ�شر �أن الأنواع يتم دفعها نحو االنقرا�ض
مبعدل مت�سارع.
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مؤشر موطن األنواع
ي�ؤدي تغري �إ�ستخدام الإن�سان للأرا�ضي ،والتغري املناخي املتزايد� ،إىل تغيري
الأرا�ضي الطبيعية يف جميع �أنحاء العامل .ت�سجل نظم املراقبة العاملية والإ�ست�شعار
عن بعد والتوقعات امل�ستندة �إىل النماذج لهذه التغيريات يف الغطاء الأر�ضي .يحدد
م�ؤ�شر موائل الأنواع الآثار الناجتة على �أعداد الأنواع .9,8بالن�سبة لآالف الأنواع
التي ترتبط مبوطن مثبت يف جميع �أنحاء العامل ،يقي�س امل�ؤ�شر اخل�سائر يف النطاق
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احلية �أمر معقد ،وال يوجد مقيا�س واحد ميكنه عر�ض جميع
التغريات يف �شبكة احلياة هذه .تظهر الغالبية العظمى من
امل�ؤ�شرات وجود انخفا�ضات �صافية على مدى العقود الأخرية.

2005

2010

2015

2018

املنا�سب للموائل من تغري املوائل امللحوظ �أو النموذجي  ،10بني عامي  2000و
 2018انخف�ض امل�ؤ�شر بن�سبة  ،%2مما ي�شري �إىل اجتاه تنازيل قوي وعام يف املوائل
املتاحة للأنواع .بالن�سبة للمناطق والأنواع املختارة؛ كان انخفا�ض امل�ؤ�شر �أكرث حدة،
�أ�شارت اخل�سائر املئوية املكونة من رقمني �إىل تقل�صات وا�سعة يف �إجمايل الأعداد
وبالتايل يف الأدوار البيئية التي توفرها تلك الأنواع.
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مؤشر سالمة التنوع البيولوجي
�إن م�ؤ�شر �سالمة التنوع البيولوجي يقدر متو�سط حجم التنوع البيولوجي الأ�صلي
الذي يبقي يف املجتمعات البيئية الربية داخل املنطقة .ويركز على ت�أثريات
ا�ستخدام الأرا�ضي وال�ضغوط ذات ال�صلة ،والتي كانت حتى الآن هي الدوافع
الرئي�سية لفقدان التنوع البيولوجي .12,11لأنه قد مت تقديره على نطاق وا�سع من
التنوع البيولوجي الذي ي�شمل �أنواع من احليوانات والنباتات� ،إن م�ؤ�شر �سالمة
التنوع البيولوجي هو م�ؤ�شر مفيد يف قيا�س قدرة النظم البيئية على توفري منافع

1950

2000

للنا�س (خدمات النظام البيئي) .لهذا ال�سبب ،ي�ستخدم يف �إطار حدود الكوكب
كم�ؤ�شر على �سالمة املحيط احليوي .13متو�سط امل�ؤ�شر العاملي ( )%79يعد �أقل
بكثري من احلد الأدنى املقرتح للأمان ( )%90وهو م�ستمر يف االنخفا�ض ،خا�صة
يف �إفريقيا ،14مما ي�شري �إىل �أن التنوع البيولوجي الربي يف العامل معر�ض بالفعل
للخطر ب�شكل كبري .كما يعترب م�ؤ�شر �سالمة التنوع البيولوجي منخف�ض للغاية يف
بع�ض املناطق ،مثل �أوروبا الغربية ،التي لها تاريخ طويل من اال�ستخدام
املكثف للطبيعة.
الملخص 13

التنوع البيولوجي للتربة :إنقاذ العالم يبدأ من موقع أقدامنا

تشغل العالم”؟
هل تختفي “األشياء الصغيرة التي
ّ

الرتبة عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر البيئة الطبيعية  -ومع ذلك ،ال يدرك معظم النا�س
الدور احليوي الذي يلعبه التنوع البيولوجي للرتبة يف خدمات النظام البيئي التي نعتمد
عليها� ،أو يقللون منه.

هناك �أدلة متنوعة على حدوث انخفا�ضات �سريعة يف الآونة الأخرية يف وفرة احل�شرات
وتنوعها وكتلتها احليوية ،لكن ال�صورة معقدة حيث ت�أتي معظم الأدلة من عدد قليل من
الأ�صناف وعدد قليل من البلدان يف ال�شمال يف ن�صف الكرة الأر�ضية.

تعد الرتبة واحدة من �أكرب م�ستودعات التنوع البيولوجي على الأر�ض :يق�ضى حوايل %90

من الكائنات احلية يف النظم البيئية الربية ،مبا يف ذلك بع�ض امللقّحات ،جز ًءا من دورة
حياتها يف موائل الرتبة .75تنوع مكونات الرتبة مع املاء والهواء يخلق تنوع ًا مميز ًا من
املوائل لعدد ال يح�صى من كائنات الرتبة املختلفة التي تدعم حياتنا على هذا الكوكب.
بدون التنوع البيولوجي للرتبة ،قد تنهار النظم البيئية الربية .نعلم الآن �أن التنوع
البيولوجي فوق وحتت الأر�ض يف تعاون م�ستمر ،17-15و�سي�ساعد املزيد من الفهم املتعمق
لهذه العالقة على التنب�ؤ ب�شكل �أف�ضل بعواقب تغري وفقدان التنوع البيولوجي.

ا�شتهرت بو�صف �إي� .إو ويل�سون ب�أنها "الأ�شياء ال�صغرية التي ت�شغّل العامل" 18ويف �أوروبا
الغربية و�أمريكا ال�شمالية ،تُظهر خمططات مراقبة احل�شرات والدرا�سات طويلة املدى
انخفا�ض ًا �سريع ًا ،حدي ًثا وم�ستمر ًا يف �أعداد احل�شرات �أو توزيعها �أو وزنها اجلماعي
(الكتلة احليوية) .وبالنظر �إىل �أن انت�شار الزراعة املكثفة حدث يف وقت مبكر يف �أوروبا
الغربية و�أمريكا ال�شمالية مقارنة باملناطق الأخرى ،19يظهر لنا احتمالية �أن اخل�سائر يف
احل�شرات التي لوحظت هناك تنبئ بخ�سائر احل�شرات على امل�ستوى العاملي �إذا �إ�ستمرت
الإ�ضطرابات الب�شرية وتغري ا�ستخدام الأرا�ضي يف جميع �أنحاء العامل� .إن بدء نظام
املراقبة طويلة الأجل ووا�سعة النطاق �أمر ًا �أ�سا�سي ًا لفهم امل�ستويات احلالية وامل�ستقبلية
لتغري �أعداد احل�شرات.

املخطط البياين :ال�شكل  :4جمتمعات الرتبة.
يدعم التنوع البيولوجي للرتبة النظم الإيكولوجية
الربية (الزراعية ،احل�ضرية ،الطبيعة وجميع املناطق
الأحيائية ،مبا يف ذلك الغابات ،الأرا�ضي الع�شبية،
التندرا وال�صحاري)

الحيوانات الضخمة
الكائنات الدقيقة
الكائنات المتوسطة

50



الميكروبات والكائنات المجهرية

40
20
0

ال�شكل  :5تقديرات التغيري طويل الأجل يف �أعداد احل�شرات الربية (الوفرة �أو الكتلة
احليوية) ،من  103درا�سة قام مبراجعتها فان كلينك و�آخرون ( .77)2020كان ثالثة �أرباع هذه
الدرا�سات ( )103/77من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ،مع عدد قليل جدً ا من �إفريقيا (� ،)1آ�سيا ( 5ماعدا
رو�سيا وال�شرق الأو�سط) �أو �أمريكا اجلنوبية ( .)3يعر�ض ال�شكل مدرج ًا تكراري ًا لعدد جمموعات البيانات
بنقطة بيانات واحدة على الأقل لكل �سنة.
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املفتاح
اجتاه املنحدر
انخفا�ض

ازدياد
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التنوع النباتي في تدهور خطير
النباتات هي الأ�سا�س الهيكلي والبيئي جلميع النظم البيئية الربية تقريب ًا .فهي
توفر الدعم الأ�سا�سي للحياة على الأر�ض .كما �إنها �ضرورية ل�صحة الإن�سان ،الغذاء
والرفاهية .20

ميكن مقارنة خطر انقرا�ض النبات مبخاطر انقرا�ض الثدييات و�أعلى مما هو عليه
بالن�سبة للطيور .بلغ عدد حاالت انقرا�ض النباتات املوثقة �ضعف ما هو عليه بالن�سبة
للثدييات والطيور والربمائيات جمتمعة  .21بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أظهر تقييم لعينة من �آالف
الأنواع متثل الت�صنيف واالت�ساع اجلغرايف للتنوع النباتي العاملي �أن واحد ًا من كل خم�سة
( )%22مهدد باالنقرا�ض ،ومعظمهم يف املناطق اال�ستوائية .22

�سي�شمل التقييم العاملي الأول للأ�شجار جميع

�أنواع الأ�شجار املعروفة البالغ عددها 60,000

نيمفيو ثريماروم �أو الزنبقة املائية احلرارية،
هي �أ�صغر زنبقة مائية يف العامل ،توجد فقط
يف الطني الرطب الناجت عن الفي�ضان من
�أحد الينابيع ال�ساخنة يف رواندا .وقد جفت
�آخر نبتة وماتت عندما مت حتويل التيار الذي
يغذي الينابيع ال�ساخنة نحو الزراعة املحلية
يف عام  .2008مت االحتفاظ مبجموعة منها
يف احلدائق النباتية امللكية كيو :على �أمل
ا�ستعادتها �إذا �أمكن ا�ستعادة هذا املوطن
اله�ش.

يف جميع �أنحاء الكوكب ليعطينا �صورة كاملة
عن حالة جهود احلفاظ على الأ�شجار يف
العامل� .24ستكون النتائج عن ما هو �أكرث من
الأ�شجار �ضرورية لأنظمة التنوع البيولوجي
والنظم البيئية الأخرى التي تعتمد على
الأ�شجار من �أجل البقاء على قيد احلياة ،وذلك
لتوجيه جهود احلفاظ على الطبيعة و�ضمان
�إدارة التنوع البيولوجي و�إ�ستعادته وحفظه من
االنقرا�ض.

امل�صور� :آندرو ماكروب ،حقوق الن�شر مملوكة للجنة �إدارة احلدائق النباتية امللكية كيو.

امل�صور :ميالن ريفريز

متتلك بنوك البذور يف جميع �أنحاء العامل
حوايل  7ماليني عينة من املحا�صيل ،مما
ي�ساعد على حماية التنوع البيولوجي والأمن
الغذائي العاملي .يف العقود القليلة املا�ضية ،مت
�إن�شاء املئات من بنوك البذور املحلية ،الوطنية،
الإقليمية والدولية .رمبا يكون خمزن البذور
العاملي �سفالبارد الأكرث �شهرة يف الرنويج ،حيث
�أنه يوفر خدمة �إحتياطية عندما ت�سوء الأمور
يف بنوك البذور الأخرى .ي�ستخدم الباحثون
ومربون النباتات بنوك البذور لتطوير �أ�صناف
حما�صيل جديدة وحم�سنة.

ال يهدد فقدان التنوع النباتي النباتات
و�أنظمتها البيئية فح�سب ،بل يهدد �أي�ض ًا
جمموعة اخلدمات التي ال تقدر بثمن التي
توفرها النباتات للنا�س والكوكب.
�أرابيكا (كوفيا �أرابيكا) وهي حبوب النب
الأكرث �شهرة يف العامل� .صنف تقييم خماطر
الإنقرا�ض الذي يو�ضح الآثار املحتملة لتغري
املناخ �ضمن الفئة ج .هذه احلبوب على �أنها
مهددة بالإنقرا�ض ،مع �إحتمالية حدوث خ�سارة
لن�صف كميتها الطبيعية بحلول عام .232088
تقرير الكوكب الحي 16 2020

هليلج م�ستدق ،املعروف ب�إ�سم ،Guarajuba
وهي �شجرة مهددة بالإنقرا�ض يف الربازيل.
كان ُيعتقد �سابقًا �أنها منقر�ضة يف الربية ،وقد
�أعيد اكت�شافها عند �إعادة تقييمها من �أجل
التقييم العاملي للأ�شجار.

امل�صور :جيني ويليامز ،احلدائق النباتية امللكية كيو

امل�صور :قبو �سفالبارد العاملي للبذور /ريكاردو جاجنيل

منظر للجزء الأمامي من قبو �سفالبارد العاملي
للبذور� ،أرخبيل �سفالبارد ،الرنويج.
الملخص 17

عالمنا في 2020

امل�صدر� :سام هوب�سون  /ال�صندوق العاملي حلفظ الطبيعة  -اململكة املتحدة

يف اخلم�سني عام ًا املا�ضية ،تغري عاملنا ب�سبب التو�سع الكبري يف التجارة العاملية
والإ�ستهالك والنمو ال�سكاين الب�شري ف�ض ًال عن الإنتقال ال�سريع نحو التح�ضر،
مما �أدى �إىل تغيري الطريقة التي نعي�ش بها ب�شكل غري معروف .ومع ذلك ،فقد كان
لهذا كله �ضريبة باهظة حتملتها الطبيعة و�إ�ستقرار �أنظمة ت�شغيل الأر�ض التي تدعم
ا�ستمراريتنا.
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ال�شكل  :6لقد متيزت م�سارات التنمية منذ عام  1970مبزايا و�أعباء غري متكافئة تختلف
باختالف البلدان .حدثت �أقل الزيادات يف الناجت املحلي الإجمايل يف �أقل البلدان منو ًا حال ًيا (�أ) ،بينما �أدت
زيادة اال�ستهالك يف املزيد من البلدان املتقدمة �إىل زيادة ا�ستخراج املواد احلية من الطبيعة التي ت�أتي �إىل حد
كبري من البلدان النامية (ب) وكانت حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئي�سية هي الأعلى يف البلدان املتقدمة
(ج) .زاد �إجمايل عدد ال�سكان ب�سرعة �أكرب يف البلدان النامية (د) يف حني �أن عدد �سكان احل�ضر �أكرب يف
البلدان املتقدمة و�أ�سرع زيادة يف �أقل البلدان منو ًا (هـ) .انخف�ض معدل وفيات الأطفال ب�شكل حاد على ال�صعيد
العاملي ،على الرغم من ا�ستمرار التحديات بالن�سبة لأقل البلدان منو ًا (و).
امل�صادر :معدلة من البنك الدويل (� ،27)2018آي بي بي �إي �إ�س (.26)2019

هذه املجموعة من البال�ستيك الأحمر لي�ست �سوى جمموعة �صغرية من امللوثات البال�ستيكية
التي جمعتها جمموعة رعاية ال�شاطئ يف �شبه جزيرة رام يف خليج ويت�ساند ،كورنوال.
تقرير الكوكب الحي 18 2020

الملخص 19

تنفق البشرية اآلن أكثر من ميزانيتها البيولوجية كل عام
منذ عام  ،1970جتاوزت �آثار ب�صمتنا البيئية معدل جتدد
الأر�ض ،وهذا التجاوز اخلطري�ساهم يف ت�آكل �صحة الكوكب ،ومعه
�آمال الب�شرية .يتوزع الطلب واملوارد الطبيعية ب�شكل غري مت�سا ٍو
عرب الأر�ض .ويختلف منط الإ�ستهالك الب�شري لهذه املوارد عن

توافرها ،حيث ال يتم �إ�ستهالك تلك املوارد عند نقطة ا�ستخراجها.
توفر الب�صمة البيئية لكل �شخ�ص ،عرب البلدان ،ر�ؤى �شاملة حول
�أداء موارد البلدان واملخاطر والفر�ص.30-28

تعود امل�ستويات املتغرية للب�صمة البيئية �إىل �أمناط احلياة و�أمناط
اال�ستهالك املختلفة مبا يف ذلك كمية املواد الغذائية ،ال�سلع

واخلدمات التي ي�ستهلكها ال�سكان واملوارد الطبيعية التي
ي�ستخدمونها وثاين �أك�سيد الكربون املنبعث لتوفري هذه
ال�سلع واخلدمات.

ال�شكل  :7اخلريطة العاملية للب�صمة البيئية
لال�ستهالك للفرد يف عام  2016الب�صمة البيئية
للفرد هي دليل لكل من جمموع ال�سكان ومعدالت
اال�ستهالك داخل البلد .ي�شمل ا�ستهالك البلد
الب�صمة البيئية التي ينتجها ،بالإ�ضافة �إىل الواردات
من البلدان الأخرى ،مطروح ًا منه ال�صادرات.
امل�صدر� :شبكة الب�صمة العاملية (.31)2020
املفتاح
>  5هكتار� /شخ�ص
 5 - 3.5هكتار� /شخ�ص
 3.5 - 2هكتار� /شخ�ص
 2 - 1.6هكتار� /شخ�ص
<  1.6هكتار� /شخ�ص
بيانات غري كافية
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الملخص 21

رسم خرائط المناطق البرية األخيرة على األرض
الأر�ض .حيث تك�شف �أحدث خريطة �أن عدد ًا قلي ًال فقط من البلدان  -رو�سيا ،كندا،
الربازيل و�أ�سرتاليا  -حتتوي على معظم الأماكن التي لي�س لها ب�صمة ب�شرية ،وهي التي
تعد �آخر مناطق برية متبقية على كوكبنا.32

تتيح لنا التطورات يف تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية ت�صور كيف تتغري الأر�ض يف الوقت
الفعليُ .يظهر ر�سم خرائط الب�صمة الب�شرية �أين نحن وما نخلفه من ت�أثري رهيب على

ال�شكل :8
يو�ضح الإطار املنهجي الوا�سع امل�ستخدم لإن�شاء
خريطة ال�ضغط الب�شري الرتاكمي  -مقتب�س
من واط�سون ،جيه� .إي� .إم .و فينتري� ،أو.
(.33)2019

املفتاح
تالف

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن

الربية

�سليم
مرتفع50 :

مرتفع1 :

مرتفع0 :

منخف�ض4 :

منخف�ض4 :

منخف�ض1 :

ال�شكل :9
يتعترب جزء من كل منطقة حيوية �أر�ضية (ب�إ�ستثناء القارة القطبية اجلنوبية)
برية (عندما تكون خ�ضراء داكنة ،ت�صبح قيمة الب�صمة الب�شرية <� ،)1سليمة
(عندما تكون خ�ضراء فاحتة ،ت�صبح قيمة الب�صمة الب�شرية <� ،)4أو معدلة بن�سبة
عالية من قبل الب�شر (حمراء ،قيمة الب�صمة الب�شرية > �أو ي�ساوي  .)4مقتب�س من
ويليامز و�آخرون.32)2020( .

أرض ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ

ﻃﺮق وﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ

إﺿﺎءة ﻟﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

أرض اﻟﻤﺮاﻋﻲ

namuh eroc eifytnedI .1
ال�ضغوطات
حتديد
.1
serusserp
الب�شرية الرئي�سية

no atad poleved ro eriuqcA .2
.2
serusserp namuh laudividni
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تطوير بيانات عن
ال�ضغوط الب�شرية
على حدة

erusserp evitaler ngissA .3
لكل
 .3حتديد قيمة ن�سبية
serusserp laudividni ot serocs
من ال�ضغوط الب�شرية

ot serusserp laudividni yalrevO .4
.4
spam tnirptooF namuH etaerc

تو�صيل ال�ضغوطات
الفردية لر�سم خرائط
للب�صمة الب�شرية

الملخص 23

محيطنا في “ماء ساخن”
سبب التغيير
صيد السمك
تغير المناخ

التلوث على اليابسة
التلوث في المحيطات
التنمية الساحلية
األنواع الغريبة الغازية

�أثر ال�صيد اجلائر ،التلوث والتنمية ال�ساحلية،
بجانب �ضغوط �أخرى ،على املحيط ب�أكمله ،بداي ًة

من املياه ال�ضحلة �إىل �أعماق البحار ،و�سي�ستمر تغري املناخ يف الت�سبب
يف جمموعة متزايدة من الآثار على النظم الإيكولوجية البحرية.

التأثيرات السلبية المحتملة

أمثلة على العواقب البيئية

الإ�ستغالل املفرط ،ال�صيد العر�ضي للأنواع غري امل�ستهدفة ،تدمري
موائل قاع البحر من ال�صيد ب�شباك اجلر يف قاع البحر ،ال�صيد غري
القانوين وغري املنظم وغري املبلغ عنه ،جمع الكائنات احلية لتجارة
الأحوا�ض املائية

�إنخفا�ض عدد الكائنات احلية ،و�إعادة هيكلة النظام الإيكولوجي ،والتعاقب الغذائي،
وانخفا�ض حجم اجل�سم ،واالنقرا�ض املحلي والتجاري للأنواع ،و "ال�صيد بال�شباك املهملة"
ب�سبب فقدان معدات ال�صيد �أو �إغراقها

�إرتفاع درجة حرارة املياه ،وارتفاع حمو�ضة املحيطات ،وزيادة مناطق
احلد الأدنى من الأك�سجني ،وزيادة تواتر الأحداث املتطرفة ،وتغري
تيارات املحيطات

متوت ال�شعاب املرجانية ب�سبب حتولها للون الأبي�ض ،وابتعاد الأنواع عن املياه الدافئة،
والتغريات يف التفاعالت البيئية والتمثيل الغذائي ،والتغريات يف التفاعالت مع الأن�شطة
الب�شرية (مثل �صيد الأ�سماك ،و�ضربات ال�سفن) حيث تغري الكائنات احلية موقعها
و�إ�ستخدام �أماكن �شا�سعة ،والتغريات يف �أمناط دوران املحيطات والإنتاجية والتغريات يف
الأمرا�ض وتوقيت العمليات البيولوجية

اختفاء املغذيات ،امللوثات مثل املعادن الثقيلة واللدائن
ال�صغرية والكبرية

تكاثر الطحالب وقتل الأ�سماك ،وترتاكم ال�سموم على �شبكة الغذاء ،وانت�شار البال�ستيك
واحلطام الآخر

التخل�ص من النفايات ،ت�سرب الوقود و�إلقائه من ال�سفن ،ت�سرب النفط
من املن�صات البحرية ،التلوث ال�ضو�ضائي

الت�أثريات ال�سامة على ف�سيولوجية الكائنات البحرية ،ت�أثريات التلوث ال�ضو�ضائي على �سلوك
احليوانات البحرية

تدمري املوائل وزيادة ال�ضغط على ال�شواطئ املحلية وزيادة
التلوث والنفايات

تقلي�ص م�ساحة املوائل مثل املانغروف والأع�شاب البحرية ،يحد من قدرة املوائل والكائنات
ال�ساحلية على التحول والهجرة والتكيف مع تغري املناخ

الأنواع الغازية عن طريق اخلط�أ �أو �إدخالها عمد ًا؛ املزيد من تدخل
الأنواع الغازية هو ب�سبب املناخ

ميكن للأنواع الغازية �أن تتفوق على الأنواع املحلية ،وتعطل النظم البيئية وت�سبب انقرا�ضات
حملية �أو عاملية

ال�شكل :10
الدوافع الب�شرية للتغيري يف النظم الإيكولوجية
البحرية ،و�أنواع الت�أثريات ال�سلبية التي ميكن
�أن ترتتب عليها ،و�أمثلة على العواقب البيئية
املحتملة .من املهم �إدراك �أنه ميكن التخفيف
من الآثار ال�سلبية والعمل على موازنتها مقابل
الفوائد املجتمعية يف بع�ض احلاالت.الآثار
الناجمة عن التعدين يف �أعماق البحارمتوقعة
حدوث الآثار لأن ذلك مل يحدث فعلي ًا بعد على
نطاق وا�سع .الحظ �أن الت�أثريات للأ�سباب
الفردية ميكن �أن تختلف من نطاقات حملية �إىل
26
عاملية .امل�صدر �آي بي بي �إي �إ�س ()2019
واملراجع الواردة فيه.

البنية التحتية الشاطئية
الشحن
االستزراع البحري

(تربية األحياء المائية)

التعدين في أعماق البحار
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ا�ضطراب ملمو�س يف قاع البحر ،خلق البنية ملوطن ما

تدمري موائل قاع البحر املحلية ،وتوفري هياكل للكائنات احلية ال�ستعمارها والتجمع حولها

�ضربات ال�سفن ،التلوث الناجم عن رمي املخلفات

الت�أثريات على حجم �أعداد الثدييات البحرية املهددة باالنقرا�ض التي ت�صطدم بها ال�سفن،
والآثار الفيزيولوجية واملادية للتلوث

الوجود الفعلي ملرافق الإ�ستزراع املائي ،التلوث

�إحتمالية تراكم املغذيات وتكاثر الطحالب ،والأمرا�ض ،و�إ�ستخدام امل�ضادات احليوية ،وهروب
الكائنات احلية الأ�سرية ،والت�أثريات على النظام البيئي املحلي ،والت�أثري غري املبا�شر مل�صايد
الأ�سماك الطبيعية كم�صدر للأ�سماك التي نتغذى عليها

تدمري قاع البحر ،تثبيت الأعمدة يف قاع البحر� ،إحتمال حدوث ت�سربات
و�إن�سكابات كيميائية ،تلوث �ضو�ضائي

تدمري املوائل املادية (مثل مرجان املياه الباردة) والطبقة القاعية ،والإختناق املحتمل
للكائنات احلية ب�سبب تثبيت الأعمدة
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مخاطر تغير المناخ على
التنوع البيولوجي

أول إنقراض للثدييات من جراء تغير المناخ
برامبل كاي ميلومي�س،
(ميلومي�سروبيكوال)� ،أول حيوان ثديي
انقر�ض كنتيجة مبا�شرة لتغري املناخ،
برامبل كاي ،جزر م�ضيق توري�س،
�أ�سرتاليا

يتعر�ض ما ي�صل �إىل ُخم�س الأنواع الربية خلطر االنقرا�ض يف هذا القرن ب�سبب تغري
املناخ وحده ،حتى مع جهود التخفيف الكبرية احلالية ،وذلك مع توقع حدوث بع�ض
�أعلى معدالت اخل�سارة يف "النقاط ال�ساخنة" للتنوع البيولوجي.

ال�شكل  :11قد تت�أثر الأنواع املعر�ضة
ل�ضغوط تغري املناخ من خالل خم�س
�آليات ،بطرق �إيجابية� ،سلبية �أو كالهما،
وتت�أثر ح�سا�سية كل نوع وقدرته على التكيف
مع هذه الآثار ب�سماته البيولوجية الفريدة
وتاريخ حياته .ت�ؤثر هذه ال�ضغوط ،الآليات،
احل�سا�سيات والقدرة على التكيف على قابلية
تعر�ض كل نوع للإنقرا�ض (ال�شكل مقتب�س من
فودين و �آخرون (.)34)2018

قبل  30عام ًا فقط ،كانت ت�أثريات تغري املناخ على الأنواع نادرة للغاية ،لكنها اليوم
�أ�صبحت �شائعة .بع�ض الأنواع حممية ن�سبي ًا من التغريات (مثل �أ�سماك �أعماق البحار)،
ً
�ضغوطا هائلة
بينما هناك �أنواع �أخرى (مثل �أنواع القطب ال�شمايل والتندرا) تواجه بالفعل
من تغري املناخ .حيث ت�ؤثر هذه ال�ضغوط على الأنواع من خالل �آليات خمتلفة مبا يف ذلك
الإجهاد الف�سيولوجي املبا�شر ،وفقدان املوائل املنا�سبة ،وا�ضطراب التفاعالت بني الأنواع
(مثل التلقيح �أو التفاعالت بني احليوانات املفرت�سة والفري�سة) ،وتوقيت �أحداث احلياة
الرئي�سية (مثل الهجرة �أو التكاثر �أو ظهور الأوراق) (ال�شكل .34)11
تظهر ت�أثريات تغري املناخ الأخرية على الثعالب الطائرة وف�أر ميلومي برامبل كاي مدى
ال�سرعة التي ميكن �أن ي�ؤدي بها تغري املناخ �إىل حدوث انخفا�ض حاد يف عدد الكائنات
احلية ،ويحذر من ال�ضرر غري املرئي للأنواع الأقل و�ضوح ًا (انظر املربعات).

امل�صور :برو�س طوم�سون � /أو�سويلداليف

ت�صدرت برامبل كاي ميلومي�س ،ميلومي�سروبيكوال ،عناوين
ال�صحف يف عام  2016عندما مت الإعالن عن انقرا�ضها
بعد عمليات م�سح مكثفة خلليج املرجان الذي تبلغ م�ساحته 5
هكتارات يف م�ضيق توري�س الأ�سرتايل حيث تعي�ش تلك الأنواع.

ترتفع درجات الحرارة وتنخفض أعداد الخفافيش
امل�صدر :ال�صندوق العاملي للطبيعة  /مارتني هاريف

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻷﻋﺪاد واﻟﺠﻴﻨﺎت
أدى إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ
ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﻘﺮاض

 .3ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻮاع
ﺿﺎر ﻧﺎﻓﻊ
اﻟ ﻘ
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ﻰ اﻟ

ﻋﻠ

.5اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

ﺪرة

 .4ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع

ﺘﻜ

ﻴﻒ

اﻟ ﺤ

ﻴﻒ
ﺘﻜ
ﻰ اﻟ

اﻟﺤ
ﺴ

ﺳﻴﺔ
ﺎ

اﻟﻘ
ﺪرة
ﻋﻠ

 .1ﺗﺰداد اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 .2ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد وﺟﻮدة اﻟﻤﻮاﺋﻞ
واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة
 .3ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻮاع
ﺿﺎر ﻧﺎﻓﻊ
 .4اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ

ﺴﺎ

ﺳ

 .2ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد وﺟﻮدة اﻟﻤﻮاﺋﻞ
واﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة

م�ستعمرة الثعلب الطائر (بيرتوبا�س
كون�سيب�سيالتو�س) التي تغادر مكانها عند
غروب ال�شم�س� ،أ�سرتاليا .تهبط الثعالب
الطائرة ب�شكل جماعي ،مما يجعل
اكت�شاف ت�أثريات الأحداث املتطرفة على
عددها �أ�سهل منه على الأنواع املنفردة

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻴﺔ

 .1ﺗﺘﺪﻫﻮر اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

�إذ يعد �أول انقرا�ض معروف للثدييات يرتبط �إرتباط ًا مبا�شر ًا
بتغري املناخ .لقد اختفى هذا القار�ض .ومع ذلك� ،سيبقى خالد ًا
كتذكري �صارخ ب�أن وقت العمل ب�ش�أن تغري املناخ قد حان الآن.36

 .5اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

الثعالب الطائرة (جينو�س بيرتوبا�س) لي�ست قادرة من الناحية
الف�سيولوجية على حتمل درجات حرارة �أعلى من  42درجة
مئوية .يف درجات احلرارة هذه ،ت�صبح �سلوكياتهم املعتادة يف
التكيف  -مثل البحث عن الظل وفرط التهوية ون�شر اللعاب على
�أج�سادهم (ال ي�ستطيعون التعرق)  -تكون غري كافية لإبقائهم
باردين ،ومن ثم يبد�أون يف التكتل مع ًا يف حالة جنون للهروب من

احلرارة .عندما ي�سقطون من الأ�شجار ،ي�صاب الكثريون
�أو ُيحا�صرون وميوتون .بني عامي  1994و ُ ،2007يعتقد �أن
�أكرث من  30000من الثعالب الطائرة من نوعني على الأقل،
من اجمايل عدد �أقل من  ،100000قد ماتوا خالل موجات
احلر.38,37
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يق ّيم النا�س الطبيعة بعدة طرق خمتلفة ،وميكن اجلمع بينها لت�شكيل
ال�سيا�سات التي �ستخلق كوكب ًا �صحي ًا ومرن ًا للنا�س والطبيعة.
م�ساهمات الطبيعة للب�شر ،تعني جميع امل�ساهمات الإيجابية منها
وال�سلبية ،جلودة حياة النا�س .بنا ًء على مفهوم خدمة النظام
الإيكولوجي الذي مت تعميمه بوا�سطة تقييم الألفية للنظام الإيكولوجي،
يت�ضمن مفهوم م�ساهمات الطبيعة للب�شر جمموعة وا�سعة من الأو�صاف
لإعتماد الإن�سان على الطبيعة ،مثل �سلع وخدمات النظام الإيكولوجي
وهبات الطبيعة� .إذ يعرتف بالدور املركزي الذي تلعبه الثقافة يف
حتديد جميع الروابط بني النا�س والطبيعة .كما �أنه يرفع دور ال�سكان
الأ�صليني واملحليني وي�ؤكد عليه ويفعله .26,40يعر�ض هذا اجلدول
الإجتاهات العاملية لبع�ض هذه امل�ساهمات من عام  1970حتى يومنا
هذا وقد مت ت�ضمينه يف ملخ�ص �آي بي بي �إي ا�س لوا�ضعي
ال�سيا�سات .26

مواد ومساندات

املفتاح
امل�ؤ�شرات العاملية
زيادة

انخفا�ض
م�ستويات الت�أكيد
مت ت�أ�سي�سها جيد ًا

مت ت�أ�سي�سها ولكنها ناق�صة
مل تكتمل بعد
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ليست مواد

ال�شكل  :12االجتاهات العاملية
من عام � 1970إىل الوقت احلا�ضر
للفئات الـ  18من م�ساهمات
الطبيعة للب�شر :حيث انخف�ضت
 14فئة من الفئات الـ  18التي
مت حتليلها منذ عام 1970
(ال�شكل مقتب�س من دياز و�آخرون
(� ،11)2019آي بي بي �إي �إ�س
(.)26)2019

قواعد العمليات البيئية

تمدد شبكة األمان
الخاصة بنا حتى وصلت
نقطة اإلنهيار تقريبًا

للمساهمة المقدمة من الطبيعة لإلنسان

 50عامًا المؤشر العالمي المؤشر المحدد

تكوين الموئل واإلبقاء عليه

• امتداد املوئل املنا�سب
• �سالمة التنوع البيولوجي

التلقيح ونثر الحبوب

• تنوع امللقحات
• امتداد املوائل الطبيعية يف املناطق الزراعية

تنظيم جودة الهواء

• انبعاثات ملوثات الهواء التي مت منعها بوا�سطة الأنظمة البيئية

تنظيم المناخ

• االنبعاثات وغازات االحتبا�س احلراري التي مت منعها بوا�سطة
الأنظمة البيئية

تنظيم حمضية المحيط

• القدرة على عزل الكربون بوا�سطة البيئات الربية والبحرية

تنظيم كمية المياه العذبة ،موقعها
وتوقيتها

• ت�أثري النظام البيئي على ن�سب املياه ال�سطحية واجلوفية

تنظيم المياه العذبة وجودة المياه
الساحلية

• امتداد الأنظمة البيئية التي تنقي املاء

تشكيل وحماية وتطهير التربة
والرواسب

• كربون الرتبة الطبيعي

تنظيم المخاطر والحوادث المتطرفة

• قدرة الأنظمة البيئية على امت�صا�ص املواد اخلطرة

تنظيم الكائنات الحية وطاقة العمليات
البيولوجية

• امتداد املوئل الطبيعي يف املناطق الزراعية
• تنوع الأنواع امل�ست�ضيفة للأمرا�ض املنقولة

الطاقة

• امتداد الأر�ض الزراعية � -أر�ض حمتملة النتاج الطاقة احليوية
• امتداد �أر�ض الغابات

الغذاء والتغذية

• امتداد الأر�ض الزراعية � -أر�ض حمتملة النتاج الغذاء والتغذية
• وفرة خمزون ال�سمكي البحري

مواد أولية ومساعدة

• امتداد الأر�ض الزراعية � -أر�ض حمتملة النتاج املواد
• امتداد �أر�ض الغابات
• جزء من الأنواع املعروفة حملي ًا وامل�ستخدمة طبي ًا
• التنوع الوراثي

الموارد الطبية والبيوكيميائية والوراثية
التعلم واإللهام

• عدد النا�س املتعاملني ب�صورة وثيقة مع الطبيعة
• تنوع احلياة الذي نتعلم منه

الخبرات العملية والنفسية

• منطقة الطبيعة والأرا�ضي التقليدية وم�ساحات البحار

كيانات مساندة

• ا�ستقرار ا�ستخدام الأر�ض والغطاء الأر�ضي

صيانة الخيارات

• فر�صة بقاء الأنواع
• التنوع الوراثي
الملخص 29

الترابط الجوهري:
كوكب صحي ،ناس أصحاء
�شهد القرن املا�ضي مكا�سب غري عادية بالن�سبة ل�صحة الإن�سان ورفاهيته .حيث انخف�ض
معدل وفيات الأطفال بني الأطفال دون �سن اخلام�سة �إىل الن�صف منذ عام  ،421990كما
انخف�ضت ن�سبة �سكان العامل الذين يعي�شون على �أقل من  1.90دوالر ًا يف اليوم مبقدار
الثلثني خالل نف�س الفرتة ،43وقد كان متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة �أعلى بحوايل 15
عاما ،44مما ا�ستحق االحتفال ،ولكن مت حتقيق ذلك يف
عاما مما كان عليه اليوم قبل ً 50
نف�س الوقت الذي مت فيه ا�ستغالل وتغيري النظم الطبيعية يف العامل ،مما يهدد ب�إندثار
هذه النجاحات.
تتنوع الروابط بني التنوع البيولوجي والصحة ،بدء ًا من الأدوية التقليدية
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�شتقة من النباتات �إىل تنقية املياه عن طريق الأرا�ضي
الرطبة .48,47,26

اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﺰراﻋﻲ
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ﺟﻮدة اﻟﻤﺎء

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
واﻟﻤﺎﺋﻲ

اﻟﻄﺐ
اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻤﺴﺘﺪام
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﺐ
اﻟﺤﻴﻮي /اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ

الصحة هي "حالة من الرفاهية اجل�سدية ،العقلية واالجتماعية الكاملة ولي�س جمرد
غياب املر�ض �أو العجز .التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة الذي ميكن بلوغه هو �أحد
احلقوق الأ�سا�سية لكل �إن�سان دون متييز ب�سبب العرق ،الدين ،املعتقد ال�سيا�سي ،احلالة
45
االقت�صادية �أو االجتماعية" .منظمة ال�صحة العاملية ،منظمة ال�صحة العاملية (. )1948
التنوع البيولوجي هو "ثمرة مليارات ال�سنني من التطور� ،شكلتها عمليات طبيعية،
وبت�أثري الب�شر املتزايد عليها� .إنه ي�شكل �شبكة احلياة التي نحن جزء ال يتجز�أ منها والتي
نعتمد عليها بالكامل .كما ي�شمل جمموعة متنوعة من النظم البيئية مثل تلك التي حتدث
يف ال�صحاري ،الغابات ،الأرا�ضي الرطبة ،اجلبال ،البحريات ،الأنهار واملناظر الطبيعية
الزراعية .يف كل نظام بيئي ،حيث ت�شكل الكائنات احلية ،مبا يف ذلك الب�شر ،جمتمع ًا،
وتتفاعل مع بع�ضها البع�ض ومع الهواء ،املاء والرتبة من حولها " .اتفاقية التنوع البيولوجي،
اتفاقية التنوع البيولوجي (.46)2020

ﺧﻄﺮ اﻟﻜﻮارث

ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺼﺤﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﻲ

اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

ال�شكل � :13أعيد طبعه من "ربط
الأولويات العاملية :التنوع البيولوجي
و�صحة الإن�سان" ،منظمة ال�صحة
العاملية (منظمة ال�صحة العاملية) و
اتفاقية التنوع البيولوجي (اتفاقية
التنوع البيولوجي) ،حقوق الطبع والن�شر
(.49)2015( )2015

الملخص 31

ثروة البشر تعتمد على صحة الطبيعة

© كارين �آيجرن \ ال�صندوق العاملي للطبيعة  -الواليات املتحدة الأمريكية

اقت�صاداتنا جزء ال يتجز�أ من الطبيعة ،وال ميكننا حماية وتعزيز التنوع البيولوجي
وحت�سني ازدهارنا الإقت�صادي �إال من خالل الإعرتاف بهذه احلقيقة والعمل على �أ�سا�سها.
�إن فريو�س كورونا امل�ستجد ما هو �إال ر�سالة من الطبيعة لنا .هو يف الواقعُ ،يقر�أ مثل �إ�شارة
موجهة للب�شرية ،مما ي�سلط ال�ضوء على حتمية العي�ش داخل "م�ساحة الت�شغيل الآمنة" على
الكوكب� .إن العواقب البيئية وال�صحية والإقت�صادية املرتتبة على عدم القيام بذلك كارثية.
الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى ،تتيح لنا التطورات التكنولوجية الإ�ستماع �إىل مثل هذه
الر�سائل وفهم الطبيعة ب�شكل �أف�ضل .حيث ميكننا تقدير قيمة "ر�أ�س املال الطبيعي" -
وهو خمزون الكوكب من املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة ،مثل النباتات ،الرتبة
واملعادن  -ب�شكل مت�سق مع قيم الإنتاج ور�أ�س املال الب�شري  -على �سبيل املثال ،الطرق
واملهارات  -التي ت�شكل مع ًا مقيا�س ًا من الرثوة احلقيقية للبلد.
تُظهر البيانات من برنامج الأمم املتحدة للبيئة �أنه قد انخف�ض خمزوننا العاملي من ر�أ�س
املال الطبيعي بن�سبة  %40تقري ًبا لكل �شخ�ص ،منذ �أوائل الت�سعينيات ،بينما ت�ضاعف
ر�أ�س املال املنتج وزاد ر�أ�س املال الب�شري بن�سبة .82%13
لكن قلة قليلة من �صناع القرار الإقت�صادي واملايل لدينا هم من يعرفون كيفية تف�سري
ما ن�سمعه� ،أو الأ�سو�أ من ذلك� ،أنهم يختارون عدم ت�صحيحه على الإطالق .حيث تتمثل
امل�شكلة الرئي�سية يف عدم التطابق بني "القواعد الإقت�صادية" امل�صطنعة التي حترك
ال�سيا�سة العامة واخلا�صة و "تركيب الطبيعة" الذي يحدد كيفية عمل العامل احلقيقي.
ونتيجة لذلك ف�إننا فقدنا ر�سالة الطبيعة لنا.
لذا� ،إذا كانت لغة الإقت�صاد تخذلنا ،فكيف و�أين نبد�أ يف العثور على بدائل �أف�ضل؟ على
عك�س النماذج القيا�سية للنمو الإقت�صادي والتنمية ،ف�إن و�ضع �أنف�سنا و�إقت�صاداتنا
داخل الطبيعة ي�ساعدنا على قبول �أن �إزدهارنا مرتبط يف النهاية ب�إزدهار كوكبنا .هناك
حاجة �إىل هذه القواعد اجلديدة يف كل مكان ،بداية من الف�صول الدرا�سية �إىل غرف
الإجتماعات ،ومن املجال�س املحلية �إىل الإدارات احلكومية الوطنية .حيث �أن له �آثار ًا
عميقة على ما نعنيه بالنمو الإقت�صادي امل�ستدام ،مما ي�ساعد على توجيه قادتنا نحو �إتخاذ
قرارات �أف�ضل توفر لنا ،وللأجيال القادمة �أي�ض ًا ،حياة �أكرث �صحة وا�ستدامة و�سعادة والتي
ي�ؤكد املزيد منا �أننا نريدها.
من الآن ف�صاعدً ا ،يجب �أن تكون عملية حماية بيئتنا وحت�سينها يف �صميم خططنا لتحقيق
الرخاء الإقت�صادي.
�صورة � : 3ساليما جارو تقطف اخل�ضروات من حدائق املنزل الذي تديره �أ�سرتها يف نيبال
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الملخص 33

التنوع البيولوجي أساسي لألمن الغذائي
التحرك الفوري �أمر �ضروري حلل م�شكلة فقد التنوع البيولوجي الذي يغذي العامل.

أسباب العيش

هناك حاجة لإتخاذ �إجراءات عاجلة ملعاجلة فقدان التنوع
البيولوجي الذي يغذي العامل .يف عام � ،2019أطلقت الفاو التقرير
الأول عن حالة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة يف العامل.55
وبعد خم�س �سنوات من �إطالق التقرير ،مت �إعداد التقرير بتوجيه
من هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة ملنظمة الأغذية
والزراعة .والذي ي�شرح بالتف�صيل الفوائد العديدة التي يجلبها

األمن الغذائي

التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة ،وكذلك يفح�ص كيف قام
املزارعون ،الرعاة� ،سكان الغابات ،ال�صيادون ومزارعي الأ�سماك
بت�شكيل و�إدارة التنوع البيولوجي ،كما �أنه يحدد الدوافع الرئي�سية
للإجتاهات يف حالة التنوع البيولوجي ،ويناق�ش الإجتاهات يف
�إ�ستخدام ممار�سات الإنتاج ال�صديقة للتنوع البيولوجي.

المرونة
بري

يتم تربيته

مباشر :التنوع البيولوجي المستخدم كغذاء

النباتات البرية
حوايل  6000نوع 61منها  9متثل ثلثي �إنتاج املحا�صيل
الآالف من الأ�صناف وال�سالالت والأ�صناف (الأرقام الدقيقة غري معروفة)- 57
66
يتم تخزين حوايل  5.3مليون عينة يف بنوك اجلينات

ال�شكل : 14يو�ضح امل�ساهمات الرئي�سية
املبا�شرة وغري املبا�شرة للتنوع
البيولوجي يف الأمن الغذائي.
مت احل�صول على املعلومات اخلا�صة بهذا الرقم
68-55
من عدد من امل�صادر:

67

�أكرث من  1160نوع من النباتات الربية ت�ستخدم كغذاء بوا�سطة الإن�سان

68

الحيوانات البرية
حوايل  40نوع ًا من الطيور والثدييات 8 ،منها توفر �أكرث من  %95من الغذاء الب�شري م�صدره املا�شية
65
حوايل � 8800ساللة (جمموعات متميزة داخل الأنواع)

 582111ح�شرة على الأقل 1600 ،طائر 1110 ،حيوان ثدي 140 ،حيوان زاحف و230

59

من الربمائيات 68ي�أكلها الإن�سان

النباتات والحيوانات
البحرية
ي�ستخدم ما يقرب من  700نوع يف اال�ستزراع املائي ،منها � 10أنواع متثل  %50من الإنتاج
64
�سالالت قليلة معرتف بها (جمموعات متميزة داخل الأنواع)

64

الكائنات الدقيقة
والفطريات
�آالف الأنواع من الفطريات والكائنات الدقيقة الأ�سا�سية لعمليات معاجلة الطعام مثل التخمري
ً 60
حوايل  60نوع ًا من الفطريات ال�صاحلة للأكل املزروعة جتاريا

55

�أكرث من  1800نوع من الأ�سماك ،الق�شريات ،الرخويات� ،شوكيات اجللد ،جتاويف
63
الأمعاء والنباتات املائية التي حت�صدها امل�صايد الطبيعية العاملية
62
� 10أنواع  /جمموعات الأنواع متثل  % 28من الإنتاج

 1154نوعا وف�صيلة من الفطر الربي ال�صالح للأكل

56

غير مباشر :التنوع البيولوجي الذي يساعد على انتاج الغذاء
الجينات واألنواع
والنظم البيئية

�آالف الأنواع من امللقحات ومهند�سي الرتبة والأعداء الطبيعيني للآفات والبكترييا املثبتة للنيرتوجني
والأقارب الربية للأنواع التي يتم تربيتها.
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الأنظمة البيئية مثل الع�شب البحري ،ال�شعاب املرجانية ،املاجنروف واملناطق الرطبة
الأخرى ،الغابات التي توفر املوائل وخدمات الأنظمة البيئية لعدد ال ح�صر له من
الكائنات الهامة للأمن الغذائي

الملخص 35

تخيل خارطة طريق من أجل الناس
والطبيعة
لقد قدمت النمذجة الرائدة "دليل املفهوم" ب�أنه ميكننا احلد من فقدان التنوع
البيولوجي الأر�ضي الناجم عن تغيري �إ�ستخدام الأرا�ضي .مع الرتكيز الفوري وغري
امل�سبوق على كل من كيفية احلفظ والتحول يف نظامنا الغذائي احلديث ،حيث متنحنا
مبادرة عك�س املنحنى خريطة طريق تهدف لإ�ستعادة التنوع البيولوجي و�إطعام الأعداد
املتزايدة من الب�شر.
النمذجة لي�ست ع�صاة �سحرية .يتم ا�ستخدامها يف جميع �أنحاء العامل كل يوم ،للتخطيط
حلركة املرور ،والتنب�ؤ مبناطق النمو ال�سكاين ملعرفة مكان بناء املدار�س  -ويف جمال
احلافظ على الطبيعة ،لفهم ،على �سبيل املثال ،كيف �سي�ستمر مناخنا يف التغري يف
امل�ستقبل .الآن� ،أ�صبح الإرتفاع امللحوظ يف قوة احلو�سبة والذكاء الإ�صطناعي ي�سمح لنا،
مع التطور املتزايد ب�إ�ستمرار ،ب�إمكانية النظر يف جمموعة من العقود امل�ستقبلية املعقدة
املمكنة التي ال ت�س�أل "ماذا؟" ،ولكن "ماذا لو؟"
لقد �إ�ستخدمت مبادرة ثنى املنحنى 69العديد من النماذج وال�سيناريوهات احلديثة لتق�صي
ما �إذا كان ب�إمكاننا احلد من تدهور التنوع البيولوجي الأر�ضي  -و�إذا كان الأمر كذلك،
فكيف ميكننا ذلك .بنا ًء على العمل الرائد الذي و�ضع مناذج للم�سارات لتحقيق �أهداف
الإ�ستدامة 70واجلهود الأخرية التي بذلها املجتمع العلمي للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ( )IPCCواملنرب احلكومي الدويل للعلوم وال�سيا�سات يف جمال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ،73-71ميكننا ر�سم �سبعة �سيناريوهات
خمتلفة للم�ستقبل.

متاما كما هو احلال مع منذجة تغري املناخ� ،أو يف الواقع مع وجود فريو�س كورونا امل�ستجد،
ً
مت تق�سيم التدخالت لتحديد امل�سارات امل�ستقبلية املحتملة �إىل "�أجنحة" .ت�شمل تدابري
زيادة جهود احلفاظ على الطبيعة وكذلك احلد من ت�أثري نظامنا الغذائي العاملي على
التنوع البيولوجي الأر�ضي ،من حيث الإنتاج والإ�ستهالك.

السيناريو الذي يهدف إلى عكس المنحنى
ت�صور ثالثة من ال�سيناريوهات الفردية من التدخالت التي تهدف �إىل عك�س املنحنى:
� .1سيناريو زيادة جهود احلفاظ على الطبيعة ( )Cيت�ضمن زيادة يف م�ساحة
و�إدارة املناطق املحمية ،وزيادة الإ�ستعادة والتخطيط للحفاظ على الطبيعة على م�ستوى
الأرا�ضي الطبيعية.
 .2ت�ضمن �سيناريو الإنتاج الأكرث �إ�ستدامة (جهود جانب العر�ض) زيادات �أعلى
و�أكرث �إ�ستدامة يف كل من الإنتاجية الزراعية وجتارة ال�سلع الزراعية.
� .3أدى �سيناريو الإ�ستهالك الأكرث �إ�ستدامة (جهود جانب الطلب) �إىل تقليل
�إهدار ال�سلع الزراعية �أثناء رحلتها من احلقل �إىل اال�ستهالك و�شمل ً
حتول يف النظام
الغذائي �إىل ح�صة �أقل من ال�سعرات احلرارية احليوانية يف البلدان التي ت�ستهلك
كميات كبرية من اللحوم.
لقد �صنعت ال�سيناريوهات الثالثة الأخرى جمموعات خمتلفة من هذه اجلهود املتزايدة:
 .4نظر الرابع يف احلفاظ والإنتاج امل�ستدام (�سيناريو )C+SS
 .5جمع اخلام�س بني احلفاظ والإ�ستهالك امل�ستدام ()C+DS
 .6حقق ال�سيناريو ال�ساد�س يف التداخالت بني جميع القطاعات الثالثة دفعة واحدة .عرف
با�سم "جمموعة الإجراءات املتكاملة" للتداخالت� ،أو �سيناريو .IAP

ي�ستند ال�سيناريو املرجعي ماذا لو على �سيناريو "منت�صف الطريق" للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ( �إ�س �إ�س بي  2يف فريكو ،)74)2017( .والذي يفرت�ض
م�ستقبل العمل كاملعتاد ،بجهود حمدودة نحو احلفاظ على الطبيعة والإنتاج والإ�ستهالك
امل�ستدامني .يف هذا النموذج ،ي�صل عدد ال�سكان �إىل  9.4مليار ن�سمة بحلول عام ،2070
ويكون النمو الإقت�صادي معتدل وغري مت�ساو ،والعوملة �أي�ض ًا م�ستمرة .بالإ�ضافة �إىل
ال�سيناريو املرجعي ،فقد مت تطوير �ستة �سيناريوهات �إ�ضافية "ماذا لو" لإ�ستك�شاف الآثار
املحتملة للإجراءات املختلفة.
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الملخص 37

عكس المنحنى

تو�ضح اخلطوط امللونة ال�سميكة على الر�سم البياين كيف ميكن �ستكون �إ�ستجابة التنوع
البيولوجي يف ظل كل �سيناريو .نظر ًا لإ�ستخدام �أربعة مناذج لإ�ستخدام الأرا�ضي ،ف�إن هذا
يو�ضح متو�سط القيمة يف كل منها.
ُيظهر اخلط الرمادي �أنه يف �سيناريو خط الأ�سا�س املرجعي "العمل كاملعتاد" ،ت�ستمر
اجتاهات التنوع البيولوجي العاملي يف الإنخفا�ض طوال القرن احلادي والع�شرين ،ب�سرعة
مماثلة للعقود الأخرية حتى عام .2050

0.05

2010

التداخالت الفردية :
• يظهر اخلط الأحمر ت�أثري و�ضع تدابري الإنتاج امل�ستدام وحدها.
• يظهر اخلط الأزرق ت�أثري و�ضع تداخالت الإ�ستهالك امل�ستدام وحده.
• يظهر اخلط الأخ�ضر ت�أثري و�ضع املزيد من الإجراءات الطموحة للحفاظ على
الطبيعة وحدها.
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ال�شكل  :15امل�ساهمات املتوقعة للجهود املختلفة لعك�س اجتاهات التنوع البيولوجي من تغري
�إ�ستخدام الأرا�ضي .حيث ي�ستخدم هذا الر�سم التو�ضيحي م�ؤ�شر ًا واحدً ا للتنوع البيولوجي لإظهار كيف �أن
الإجراءات امل�ستقبلية لعك�س اجتاهات التنوع البيولوجي لها نتائج متباينة عرب ال�سيناريوهات ال�سبعة امل�شار
�إليها ب�ألوان خمتلفة .حيث ميثل اخلط واملنطقة املظللة لكل �سيناريو متو�سط ونطاق التغريات الن�سبية املتوقعة
عرب �أربعة مناذج لإ�ستخدام الأرا�ضي (مقارنة بعام  .)2010كما يو�ضح هذا الر�سم البياين الإ�ستجابة املتوقعة
لأحد م�ؤ�شرات التنوع البيولوجي  -متو�سط وفرة الأنواع� ،أو �إم �إ�س �أيه -ب�إ�ستخدام �أحد مناذج التنوع البيولوجي
(جلوبيو  -ميكن العثور على مزيد من التفا�صيل حول جميع م�ؤ�شرات ومناذج التنوع البيولوجي يف امللحق الفني).
69
امل�صدر )2020( .Leclère
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التداخالت املتكاملة ت�شكل جتمع هذه الثالثة بطرق خمتلفة :
• يو�ضح اخلط البنف�سجي كيف يتوقع �أن ي�ستجيب التنوع البيولوجي �إذا ما مت دمج تدابري
احلفاظ على الطبيعة املتزايدة مع جهود الإنتاج الأكرث ا�ستدامة.
• يو�ضح اخلط الأزرق الفاحت كيف يتوقع �أن ي�ستجيب التنوع البيولوجي �إذا ما مت اجلمع بني
تدابري احلفاظ على الطبيعة املتزايدة وجهود الإ�ستهالك الأكرث �إ�ستدامة.
• يو�ضح اخلط الأ�صفر كيف ي�ستجيب التنوع البيولوجي يف �إطار "حمفظة الإجراءات
املتكاملة" التي جتمع بني جميع التداخالت الثالثة الفردية :التدابري املتزايدة حلفاظ
على الطبيعة وجهود الإنتاج واال�ستهالك الأكرث �إ�ستدامة.

الحفاظ على الطبيعة أمر بالغ األهمية ولكنه غير كاف -
يجب علينا أيضًا تغيير أنماط إنتاج واستهالك الغذاء
ُيظهر هذا البحث �أن جهود احلفاظ على الطبيعة الأكرث جر�أة هي املفتاح لثني املنحنى:
�أكرث من �أي نوع �آخر من الإجراءات ،حيث ات�ضح �أن اجلهود املتزايدة للحفاظ على
الطبيعة تنجح يف احلد من املزيد من خ�سائر التنوع البيولوجي يف امل�ستقبل وو�ضع �إجتاهات
التنوع البيولوجي العاملية على م�سار التعايف .فقط النهج املتكامل ،الذي يجمع بني اجلهود
الطموحة للحفاظ على الطبيعة والتدابري التي ت�ستهدف �أ�سباب حتول املوائل  -مثل الإنتاج
امل�ستدام �أو تدخالت الإ�ستهالك� ،أو يف�ضل كالهما � -سينجح يف عك�س منحنى فقدان
التنوع البيولوجي.
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الطريق أمامنا

امل�صور� © :سيمون راوليز /ال�صندوق العاملي للطبيعة

ين�شر تقرير الكوكب احلي لعام  2020يف وقت الإ�ضطرابات العاملية ،ومع ذلك ف�إن
ر�سالته الرئي�سية تتحدث عن �شيء مل يتغري منذ عقود :وهو �أن الطبيعة  -نظام دعم
احلياة لدينا � -آخذ يف الإنخفا�ض مبعدل مذهل .نحن نعلم �أن �صحة النا�س و�صحة
كوكبنا مت�شابكة ب�شكل متزايد؛ حيث �أكدت حرائق الغابات املدمرة يف العام املا�ضي
ووباء كورونا امل�ستمر �أن هذا الأمر ال ميكن �إنكاره.
تخربنا منذجة االنحناء �أنه ،مع التغيري التحويل ،ميكننا قلب موجة فقدان التنوع
البيولوجي .من ال�سهل التحدث عن التغيري التحويل ،ولكن كيف لنا �أن جنعله حقيقة
واقعة ،ونحن نعي�ش يف جمتمعنا املعقد واملت�صل للغاية احلديث؟ نحن نعلم �أن الأمر
�سيتطلب جهدً ا جماع ًيا عامل ًيا؛ حيث �أن جهود احلفظ املتزايدة هي املفتاح� ،إىل جانب
التغيريات يف كيفية �إنتاج و�إ�ستهالك طعامنا وطاقتنا .كما �أنه يجب على املواطنني،
احلكومات وقادة الأعمال يف جميع �أنحاء العامل �أن يكونوا جز ًءا من حركة التغيري على
نطاق� ،إحلاح وطموح مل ي�سبق له مثيل من قبل.
نحن نريدك �أن تكون جز ًءا من هذه احلركة .للأفكار والإلهام ،ندعوك للتعبري عن
�أ�صواتنا من �أجل كوكب حي .لقد قمنا بدعوة املفكرين واملمار�سني من جمموعة من
املجاالت يف العديد من البلدان لتبادل وجهات نظرهم حول كيفية حتقيق كوكب �صحي
للنا�س والطبيعة.
تُكمل مبادرة �أ�صوات من �أجل كوكب حي مو�ضوعات تقرير الكوكب احلي  2020الذي
يعك�س جمموعة متنوعة من الأ�صوات والآراء من جميع �أنحاء العامل ،وي�شمل �أي�ض ًا
�أفكا ًرا متنوعة بداية من حقوق الإن�سان والفل�سفة الأخالقية �إىل التمويل امل�ستدام
والإبتكار التجاري ،كما �أنه يوفر نقطة �إنطالق للأمل .املحادثات والغذاء للفكر
والأفكار مل�ستقبل ميكن للنا�س والطبيعة �أن يزدهروا فيه �سوي ًا.
نحن ن�أمل �أن تلهمك هذه املبادرة لت�صبح جز ًءا من التغيري.

�أطفال مي�شون يف غابة ركوكي ،التابعة ملقاطعة كا�سي�س ،جبال وينزوري� ،أوغندا.
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