
عكس منحنى فقدان التنوع البيولوجي

الملخص

تقرير الكوكب 
الحي 2020

صدر 
التقرير 

بالتعاون 
بين:



ال�صندوق العاملي للطبيعة
هو و�حد من �أكرب �ملنظمات �مل�ستقلة و�أكرثها خربة يف جمال �حلفاظ على �لطبيعة، لها �أكرث من 

5 ماليني د�عم و�سبكة عاملية ن�سطة يف �أكرث من 100 دولة. مهمة �ل�سندوق هي وقف �نهيار �لبيئة 
�لطبيعية للكوكب وبناء م�ستقبل يعي�ش فيه �لإن�سان يف تناغم مع �لطبيعة، من خالل حماية �لتنوع 

�لبيولوجي �لعاملي، �سمان �ل�ستهالك �مل�ستد�م ملو�ردنا �ملتجددة، وتعزيز تقليل �لتلوث و�لنفايات. 

معهد علم احليوان )جمعية علم احليوان يف لندن(
تاأ�س�ست جمعية علم �حليو�ن يف لندن عام 1826، وهي جمعية دولية، ومنظمة علمية تعليمية تعمل 

يف جمال �حلفاظ على �لطبيعة. مهمتها هي حتقيق وتعزيز حماية �حليو�نات ومو�ئلها يف جميع 
�أنحاء �لعامل.  تدير �جلمعية كالً من: حديقة حيو�نات لندن، وحديقة حيو�نات ويب�سناد؛ تقوم 

باأبحاث علمية يف معهد علم �حليو�ن. وت�سارك بن�ساط يف جمال �حلفاظ على �لطبيعة يف جميع 
�أنحاء �لعامل. تدير�جلمعية موؤ�سر �لتقرير �حلي بالتعاون مع �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة. 
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بينما يو�جه �لعامل �أعمق �إ�سطر�ب عاملي يف حياته، يقدم تقرير �لكوكب �حلي لهذ� �لعام 
�لدليل �لذي ل لب�ش فيه على �أن �لطبيعة تتفكك و�أن �سحة كوكبنا توم�ش بعالمات حتذير 

حمر�ء. �إن تدمري �لب�سرية للطبيعة له �آثار كارثية لي�ش فقط على جمموعات �حلياة �لربية 
ولكن �أي�سًا على �سحة �لإن�سان وجميع جو�نب حياتنا.

 هناك حاجة ما�سة �إىل حتول ثقايف ونظامي عميق، وهو �لتحول �لتي ف�سلت ح�سارتنا 
حتى �لآن يف تبنيه: وهو �لإنتقال �إىل جمتمع ونظام �قت�سادي يقدر قيمة �لطبيعة. ينبغي 

 علينا �إعادة �لتو�زن �إىل عالقتنا مع �لكوكب للحفاظ على �لتنوع �ملذهل للحياة على 
�لأر�ش ومتكني جمتمع عادل و�سحي ومزدهر - ويف �لنهاية �أي�سًا هو ل�سمان بقائنا على 

هذ� �لكوكب.

تتدهور �لطبيعة على �مل�ستوى �لعاملي مبعدلت غري م�سبوقة منذ ماليني �ل�سنني. �إن 
�لطريقة �لتي ننتج ون�ستهلك بها �لغذ�ء و�لطاقة، و�لتجاهل �ل�سارخ للبيئة �ملتجذر يف 
منوذجنا �لقت�سادي �حلايل، دفع �لعامل �لطبيعي �إىل نهاية حدوده. كما ُيعد فريو�ش 

كورونا �مل�ستجد دلياًل و��سحًا على عالقتنا �ملقطوعة بالطبيعة، وهو كذلك ي�سلط �ل�سوء 
على �لرت�بط �لعميق بني �سحة �لنا�ش وكوكب �لأر�ش.

لقد حان �لوقت للرد على ند�ء�ت ��ستغاثة �لطبيعة. هذ� لي�ش فقط لتاأمني �لتنوع �ملذهل 
للحياة �لذي نحبه ويلزمنا �لو�جب �لأخالقي للتعاي�ش معها، ولكن لأن جتاهلها ي�سع 

م�ستقبل ما يقارب من 8 مليار�ت �سخ�ش على �ملحك.

يبد�أ �مل�ستقبل �لأف�سل بالقر�ر�ت �لتي تتخذها �حلكومات، �ل�سركات و�لأفر�د حول �لعامل 
�ليوم. يتعني على قادة �لعامل �تخاذ �إجر�ء�ت عاجلة حلماية و�إ�ستعادة �لطبيعة كاأ�سا�ش 

ملجتمع �سحي و�قت�ساد مزدهر.

حان �لوقت للعامل لالإتفاق على �سفقة جديدة للطبيعة و�لنا�ش، تلتزم بوقف وعك�ش فقد�ن 
�لطبيعة بحلول عام 2030 وتعمل على بناء جمتمع حمايد للكربون و�إيجابي للطبيعة. 

�إن هذ� هو �أف�سل �سمان ل�سالمة �سحة �لإن�سان وتاأمني �سبل حياته على �ملدى �لطويل، 
ول�سمان م�ستقبل �آمن لأطفالنا.

8 مليارات سبب للحفاظ 
على الطبيعة

ماركو لمربتيني،
مدير عام

�ل�سندوق �لعاملي للطبيعة

© �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة
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لقد �ختلف عاملنا كليًا يف �خلم�سني عاًما �ملا�سية نتيجة �لت�سخم �ملهول يف حجم �لتجارة 
�لعاملية، �لإ�ستهالك و�لنمو �ل�سكاين �لب�سري، ف�ساًل عن �لتحول �لهائل نحو �لتح�سر. 

حيث توؤدي هذه �لجتاهات �لأ�سا�سية �إىل تدمري �لطبيعة وتدهورها، �إذ يفرط �لعامل يف 
��ستخد�م �ملو�رد �لطبيعية مبعدل غري م�سبوق. يف حني يوجد عدد قليل من �لبلد�ن �لتي 

لز�لت حتتفظ مبعظم �ملناطق �لفطرية �ملتبقية و�لتي تعرب عن هويتها. نتيجة لذلك، جند 
�أن عاملنا �لطبيعي يتغري ب�سرعة �أكرب من �أي وقت م�سى.

ُيظهر موؤ�سر �لكوكب �حلي �لعاملي لعام 2020 حدوث �نخفا�ش متو�سط بن�سبة %68 
يف جمموعات �لثدييات، �لطيور، �لربمائيات،�لزو�حف و�لأ�سماك �لتي مت ر�سدها يف 

�لفرتة بني عامي 1970 و 2016. حيث ُتعد �لجتاهات �ل�سكانية لالأنو�ع مهمة لأنها موؤ�سر 
�ل�سحة �لعامة للنظام �لبيئي. �إذ يعد قيا�ش �لتنوع �لبيولوجي، وتنوع جميع �لكائنات 

�حلية، �أمًر� معقًد�، ول يوجد موؤ�سر و�حد ميكنه �إظهار جميع �لتغيري�ت يف �سبكة �حلياة 
هذه. ومع ذلك، فاإن �لغالبية �لعظمى من �ملوؤ�سر�ت تظهرحدوث �نخفا�سات �سافية على 

مدى �لعقود �لأخرية.

هل ميكننا عك�ش �جتاهات �لرت�جع هذه؟ كان هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي طرحته مبادرة عك�ش 
�ملنحنى يف عام 2017 بو��سطة �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة مت�سامنًا مع �أكرث من 40 جامعة 

ومنظمة من منظمات �حلفاظ على �لبيئة و�ملنظمات �حلكومية �لدولية - من �أجل �لبحث 
ومنذجة �مل�سار�ت لثني منحنى فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي. 

�لآن، وقد قدمت هذه �لنمذجة �لر�ئدة "دلياًل على �ملفهوم" �أ�سبح باإمكاننا �لعمل على 
وقف وعك�ش فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي يف �حلياة �لربية �لناجم عن تغيري ��ستخد�م 

�لأر��سي. مع �لرتكيز غري �مل�سبوق و�لفوري على كل من �ملحافظة على �لطبيعة و�لتحول 
يف نظامنا �لغذ�ئي �حلديث، حيث مينحنا هذ� خارطة طريق من �أجل ��ستعادة �لتنوع 

�لبيولوجي و�لعمل على توفري �لغذ�ء لعدد متز�يد من �ل�سكان.

للقيام بذلك، يجب تو�فر قيادة قوية وعمل دوؤوب من قبلنا جميًعا. ومن �أجل ��ستكمال 
ا من �ملفكرين و�ملخت�سني، من �ل�سباب  �أ�سو�ت مبادرة عك�ش �ملنحنى، فقد طلبنا �أي�سً

و�ملتمر�سني على حد �سو�ء، من خمتلف �لبلد�ن و�لثقافات حول �لعامل �أن ي�ساركونا 
بت�سو�رتهم �ملختلفة حول كوكب �سحي للنا�ش و�لطبيعة. وقد مت جتميع �أفكارهم مًعا يف 
ملحق خا�ش لأول مرة لتقرير �لكوكب �حلي لعام 2020، وهو ما عرف بـ " �أ�سو�ت من 

�أجل كوكب حي ".

يف �لآونة �لأخرية، �أيقظت �سل�سلة من �لأحد�ث �لكارثية - مثل حر�ئق �لغابات و�أوبئة 
�جلر�د ووباء كورونا �مل�ستجد- �ل�سمري �لبيئي للعامل، مما يدل على �أن �حلفاظ على �لتنوع 

�لبيولوجي يجب �أن يكون ��ستثماًر� ��سرت�تيجًيا غري قابل للتفاو�ش للحفاظ على �سحتنا 
وثروتنا و�أمننا. حيث مت و�سف عام 2020 باأنه "�لعام �ل�سوبر" �لذي كان �أعد له �ملجتمع 

�لدويل خططًا كبرية، من خالل �سل�سلة تاريخية من �جتماعات تخ�ش �ملناخ و�لتنوع 
�لبيولوجي و�لتنمية �مل�ستد�مة، لتويل زمام ع�سر �لأنرثوبو�سني - ولكن نظًر� لإنت�سار 

فريو�ش كورونا �مل�ستجد، فقد مت تاأجيل معظم هذه �لإجتماعات �إىل عام 2021.

�أثبتت �حلالة �حلالية لكوكبنا �أن �لعامل وقادته يجب �أن يتبنو� �سفقة عاملية جديدة من �أجل 
�لنا�ش و�لطبيعة ت�سعنا على طريق ميكن لكليهما �لإزدهارمن خالله.

نعلم �أننا نن�سر تقرير �لكوكب �حلي لعام 2020 يف وقت �سعب. بينما يدخل �لعامل حتمًا 
فرتة حرجة من �ل�سطر�بات و�لتقلبات و�لتغيري�ت �ملتز�يدة، جمعنا �ملعلومات و�ملعرفة 

�لتي ناأمل �أن تلهم �لعمل ملو�جهة �لتحديات �لبيئية و�لجتماعية و�لقت�سادية �لعاملية 
�حلرجة يف ع�سرنا.

المقدمة
�إن �لطبيعة عامٌل �سرورٌي لبقاء �لإن�سان ونوعية �حلياة �جليدة، حيث �أنها تقوم بتوفري 

�لهو�ء، �ملياه �لعذبة و�لرتبة �لتي نعتمد عليها جميعًا. كما �أنها تنظم �ملناخ وتوفر 
�لتلقيح وتعمل على مكافحة �حل�سر�ت و�أي�سًا تقلل من تاأثري �ملخاطر �لطبيعية. بينما 

�زد�دت معدلت توفري �لغذ�ء و�لطاقة و�ملو�د للنا�ش يف معظم �أنحاء �لعامل �أكرث من �أي 
وقت م�سى، �أدى �لإفر�ط يف ��ستغالل �لنباتات و�حليو�نات ب�سكل متز�يد �إىل �إ�سعاف 

قدرة �لطبيعة على تقدمي كل ذلك يف �مل�ستقبل.
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منذ �لثورة �ل�سناعية، ت�سببت �لأن�سطة �لب�سرية يف تدمري وتدهور �لغابات و�لأر��سي 
�لع�سبية و�لأر��سي �لرطبة وغريها من �لنظم �لبيئية �لهامة ب�سكل متز�يد، مما �ساهم يف 

تهديد رفاهية �لإن�سان. حيث مت بالفعل تغيري 75 يف �ملائة من �سطح �لأر�ش �خلالية من 
 �جلليد ب�سكل كبري، كما تلوثت معظم �ملحيطات، وُفِقد �أكرث من 85% من م�ساحة 

�لأر��سي �لرطبة.

�أهم �سبب مبا�سر لفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي يف �لنظم �لأر�سية يف �لعقود �لعديدة �ملا�سية 
هو تغيري ��ستخد�م �لأر��سي، وب�سكل �أ�سا�سي حتويل �ملو�ئل �لأ�سلية �إىل �أنظمة زر�عية؛ 

يف حني عانت �لكثري من �ملحيطات من �ل�سيد �جلائر. على �ل�سعيد �لعاملي، مل يكن تغري 
�ملناخ هو �ل�سبب �لأكرث�أهمية لفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي حتى �لآن، ولكن من �ملتوقع �أن يكون 

كذلك خالل �لعقود �لقادمة.

�إن فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي لي�ش فقط ق�سية بيئية بل هو ق�سية تنموية، �قت�سادية، 
�أخالقية ومعنوية وتتعلق بالأمن �لعاملي. �إنها �أي�سًا ق�سية �حلفاظ على �لذ�ت. حيث يلعب 

�لتنوع �لبيولوجي دورً� حا�سمًا يف توفري �لغذ�ء، �لألياف، �ملياه و�لطاقة، �لأدوية و�ملو�د 
�جلينية �لأخرى؛ وهو ما يعد �لأ�سا�ش لتنظيم مناخنا، جودة �ملياه، �لتلوث، خدمات 

�لتلقيح، �لتحكم يف �لفي�سانات و�لعو��سف. بالإ�سافة �إىل ذلك، تدعم �لطبيعة جميع �أبعاد 
�سحة �لإن�سان وتوؤثر على �مل�ستويات غري �ملادية - مثل �لإلهام و�لتعلم، و�خلرب�ت �جل�سدية 

و�لنف�سية وت�سكيل هوياتنا - �لتي تعترب �أ�سا�سية يف جودة �حلياة و�لتكامل �لثقايف.

استغاثة من أجل الطبيعة

يتتبع موؤ�سر �لكوكب �حلي �لآن وفرة ما يقرب من 21000 جمموعة من �لثدييات، �لطيور، 
�لأ�سماك، �لزو�حف و�لربمائيات حول �لعامل. حيث تعد �للبنات �لأ�سا�سية لهذ� �ملوؤ�سر 

هي قاعدة بيانات �أعد�د �حلياة �لربية. �إذ يتم جمع �جتاهات �لأعد�د هذه معًا يف �لكوكب 
�حلي حل�ساب متو�سط �لن�سبة �ملئوية للتغري يف �لأعد�د منذ عام 1970 با�ستخد�م موؤ�سر 

 )�ل�سكل 1(. حيث يت�سمن موؤ�سر هذ� �لعام ما يقرب من 400 نوع جديد و4870 
جمموعة جديدة.

منذ �سدور �آخر موؤ�سر للكوكب �حلي يف عام 2018، حدث حت�سن يف عدد �لأنو�ع �ملمثلة 
يف �ملوؤ�سر يف �أغلبية �ملناطق و�ملجموعات �لت�سنيفية، وكان �أو�سح مثال لذلك �لتح�سن يف 

�لأنو�ع �لربمائية. بينما يف �لوقت �حلا�سر، يحتوي موؤ�سر �لكوكب �حلي على بيانات لأنو�ع 
�لفقاريات فقط، حيث مت ر�سدها ب�سكل �أف�سل يف �ملا�سي؛ لكن �جلهود لدمج �لبيانات عن 

�لالفقاريات جارية حاليًا بينما نحاول تو�سيع فهمنا للتغري�ت يف �أعد�د �حلياة �لربية.

ُيظهر موؤ�سر �لكوكب �حلي �لعاملي 2020 �إنخفا�ش متو�سط بن�سبة 68% )�لنطاق : 
-73% �إىل -62%( يف �ملجموعات �ملر�قبة من �لثدييات و�لطيور و�لربمائيات و�لزو�حف 

و�لأ�سماك بني عامي 1970 و 2016 1.

على مستوى األعداد: ماذا يوضح مؤشر 
الكوكب الحي 2020؟

ال�صكل 1: موؤ�صر الكوكب احلي العاملي: 
من 1970 اإىل 2016. يو�سح �نخفا�ش 

متو�سط �لوفرة �لبالغ 20,811 متثل 4,392 
نوًعا مت ر�سدها يف جميع �أنحاء �لعامل بن�سبة 

68%. يظهر �خلط �لأبي�ش قيم �ملوؤ�سر ومتثل 
�ملناطق �ملظللة �ليقني �لإح�سائي �ملحيط 

بالجتاه )�لنطاق: -73% �إىل -%62(. 
�مل�سدر: �ل�سندوق �لعاملي حلفظ �لطبيعة / زد 

�إ�ش �إل )2020(1.

�ملوؤ�سر �لعاملي للكوكب �حلي

حدود �لثقة

�ملفتاح

يعد �لتنوع �لبيولوجي كما نعرفه �ليوم �أمرً� �أ�سا�سيًا حلياة �لإن�سان على �لأر�ش �إل �أننا 
وبالدليل �لقاطع - نقوم بتدمريه مبعدل غري م�سبوق يف �لتاريخ12. 

يعد �جتاه �لأعد�د لأنو�ع �لكائنات �حلية مهمًا لأنه موؤ�سر �ل�سحة �لعامة للنظام �لبيئي. 
حيث �أن �لنخفا�ش �خلطري هو دليل على �نهيار �لطبيعة.
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يتراجع التنوع البيولوجي بمعدالت مختلفة في أماكن مختلفة 
ل يعطينا �ملوؤ�سر �لعاملي للكوكب �حلي �ل�سورة �لكاملة - حيث توجد �ختالفات يف �جتاهات �لوفرة بني 

�ملناطق، ويوجد �أكرب �إنخفا�ش يف �ملناطق �ل�ستو�ئية.

يعترب �لنخفا�ش بن�سبة 94% يف موؤ�سر �لكوكب �حلي للمناطق 
�ملد�رية �لفرعية لالأمريكتني �لنتيجة �لأكرث لفًتًا لالنتباه من 

�أي منطقة �أخرى. حيث يعد حتويل �لأر��سي �لع�سبية و�ل�سافانا 

و�لغابات و�لأر��سي �لرطبة، و�ل�ستغالل �ملفرط لالأنو�ع، وتغري 
�ملناخ، و�إدخال �لأنو�ع �لغريبة من �لأ�سباب �لرئي�سية.
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- IPBES ال�صكل 2. موؤ�صر الكوكب احلي لكل منطقة من مناطق 
يو�سح �خلط �لأبي�ش قيم �ملوؤ�سر ومتثل �ملناطق �ملظللة عدم �ليقني �لإح�سائي �ملحيط بالجتاه )95%(. �إذ يتم ترجيح جميع �ملوؤ�سر�ت ح�سب 

ثر�ء �لأنو�ع، مما مينح �ملجموعات �لت�سنيفية �لغنية بالأنو�ع يف �أنظمة �ملياه �لعذبة �لأر�سية وزًنا �أكرب من �ملجموعات ذ�ت �لأنو�ع �لأقل. كما 
هو مو�سح يف خريطة �ملناطق: IPBES )2015(2. بيانات �لكوكب �حلي: �ل�سندوق �لعاملي حلفظ �لطبيعة / زد �إ�ش �إل )2021(1.
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مؤشر الكوكب الحي للمياه العذبة 

يرت�جع �لتنوع �لبيولوجي للمياه �لعذبة بوترية �أ�سرع بكثري من معدلت �لرت�جع يف 
حميطاتنا �أو غاباتنا. و��ستنادً� �إىل �لبيانات �ملتاحة، نعلم �أن ما يقرب من 90% من 

�لأر��سي �لرطبة �لعاملية قد فقدت منذ عام 831700، وقد ك�سفت �خلر�ئط �لعاملية موؤخرً� 
مدى قيام �لب�سر بتغيري ماليني �لكيلومرت�ت من �لأنهار84. وقد كان لهذه �لتغيري�ت تاأثري 

عميق على �لتنوع �لبيولوجي للمياه �لعذبة مع �نخفا�ش �جتاهات �لأعد�د لأنو�ع �ملياه 
�لعذبة �ملر�قبة.

لقد �نخف�ست �لأعد�د �ملر�قبة �لبالغ عددهم 3,741 - و�لذين ميثلون نحو 944 نوعًا 
من �لثدييات، �لطيور، �لربمائيات، �لزو�حف و�لأ�سماك - يف موؤ�سر �لكوكب �حلي للمياه 

�لعذبة مبعدل 84% )�لنطاق: -89% �إىل -77%(، �أي ما يعادل 4% �سنويًا منذ عام 
1970 )�سكل 3(. �سجلت معظم �لنخفا�سات يف برمائيات �ملياه �لعذبة، �لزو�حف 

 و�لأ�سماك. ومت ت�سجيلها يف جميع �ملناطق، ول �سيما �أمريكا �لالتينية ومنطقة 
�لبحر �لكاريبي.

كلما زاد الحجم، زادت التهديدات 

ي�سار �أحياًنا �إىل �لأنو�ع ذ�ت حجم �جل�سم �لأكرب مقارنة بالأنو�ع �لأخرى يف نف�ش �ملجموعة 
�لت�سنيفية باإ�سم "�حليو�نات �ل�سخمة". يف نظام �ملياه �لعذبة، تعترب �حليو�نات �ل�سخمة 

من �لأنو�ع �لتي تنمو حتى �أكرث من 30 كجم مثل �سمك �حلف�سية، �سمك �ل�سلور �لعمالق 
يف ميكونغ، دلفني �لنهر، ثعالب �ملاء، �لقناد�ش و�أفر��ش �لنهر. وهي عر�سة للتهديد�ت 

�لب�سرية �ل�سديدة3، مبا يف ذلك �لإ�ستغالل �ملفرط4، وقد لوحظ �نخفا�سًا �سديدً� يف 
�أعد�دها نتيجة لذلك. وتتعر�ش �لأ�سماك �ل�سخمة لالإنخفا�ش ب�سكل خا�ش. فعلى �سبيل 

�ملثال، �نخف�ش �مل�سيد يف حو�ش نهر �مليكونغ بني عامي 2000 و 2015 بن�سبة %78 
من �لأنو�ع، وكان �لنخفا�ش �أقوى بني �لأنو�ع �ملتو�سطة �إىل كبرية �حلجم 6. كما تتاأثر 

�لأ�سماك �لكبرية �أي�سًا ب�سكل كبري ببناء �ل�سدود، �لتي ت�سد طريق هجرتها �إىل مناطق 
�لتكاثر و�لتغذية 7،3.

ال�صكل3. موؤ�صر الكوكب احلي للمياه 
العذبة: من 1970 اإىل 2016 

�نخف�ش متو�سط �لوفرة لـ 3741 من �أعد�د 
كائنات �ملياه �لعذبة، و�لتي متثل 944 نوًعا مت 

ر�سدها يف جميع �أنحاء �لعامل، بن�سبة %84 
يف �ملتو�سط. ُيظهر �خلط �لأبي�ش قيم �ملوؤ�سر 

ومتثل �ملناطق �ملظللة �ليقني �لإح�سائي �ملحيط 
بالجتاه )�لنطاق -89% �إىل -77%(. �مل�سدر 

�ل�سندوق �لعاملي حلفظ �لطبيعة / زد �إ�ش �إل 
.1)2021(
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  �مل�سور: �أليك�ش م�سرتد/ naturepl.com / �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة

�ملياه �لعذبة للكوكب �حلي

حدود �لثقة

�ملفتاح

�ل�سورة يف �ل�سفحة �ملقابلة:
خروف �لبحر �ل�سغري يف فلوريد� يظل د�فًئا يف 

نبع �ملياه �لعذبة يف �ل�ستا، ثري �سي�سرتز �سربينج، 
فلوريد�، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
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مؤشر الكوكب الحي هو أحد المؤشرات العديدة التي أظهرت 
االنخفاض الحاد في العقود األخيرة

الوفرة

التكوينالتوزيع

خطر االنقراض

�إن تاأثري �لب�سرية على تدهور �لطبيعة عظيم لدرجة �أن �لعلماء 
يعتقدون �أننا ندخل حقبة جيولوجية جديدة، تعرف بالأنرثوبو�سني. 

ومع ذلك، فاإن قيا�ش �لتنوع �لبيولوجي، وتنوع جميع �لكائنات 

�حلية �أمر معقد، ول يوجد مقيا�ش و�حد ميكنه عر�ش جميع 
�لتغري�ت يف �سبكة �حلياة هذه. تظهر �لغالبية �لعظمى من 

�ملوؤ�سر�ت وجود �نخفا�سات �سافية على مدى �لعقود �لأخرية.

مؤشر الكوكب الحي
يتتبع موؤ�سر �لكوكب �حلي �لآن وفرة ما يقرب من 21,000 جمموعة من �لثدييات، 

�لطيور، �لأ�سماك، �لزو�حف و�لربمائيات حول �لعامل1. با�ستخد�م �لبيانات 
�ملاأخوذة من 20,811 جمموعة من 4,392 ف�سيلة، حيث يظهر موؤ�سر �لكوكب 

�حلي لعام 2020 �نخفا�سًا متو�سطًا بن�سبة 68% يف �ملجموعات �ملر�قبة بني 
عامي 1970 و 2016 )�لنطاق -73% �إىل -62%(. ل متثل �لن�سبة �ملئوية للتغري 

يف �ملوؤ�سر عدد �حليو�نات �لفردية �ملفقودة ولكنها تعك�ش متو�سط �لتغري �لن�سبي يف 
�أعد�د �حليو�نات �لتي مت تتبعها على مد�ر 46 عامًا.

مؤشر موطن األنواع
يوؤدي تغري �إ�ستخد�م �لإن�سان لالأر��سي، و�لتغري �ملناخي �ملتز�يد، �إىل تغيري 

�لأر��سي �لطبيعية يف جميع �أنحاء �لعامل. ت�سجل نظم �ملر�قبة �لعاملية و�لإ�ست�سعار 
عن بعد و�لتوقعات �مل�ستندة �إىل �لنماذج لهذه �لتغيري�ت يف �لغطاء �لأر�سي. يحدد 

موؤ�سر مو�ئل �لأنو�ع �لآثار �لناجتة على �أعد�د �لأنو�ع9،8. بالن�سبة لآلف �لأنو�ع 
�لتي ترتبط مبوطن مثبت يف جميع �أنحاء �لعامل، يقي�ش �ملوؤ�سر �خل�سائر يف �لنطاق 

�ملنا�سب للمو�ئل من تغري �ملو�ئل �مللحوظ �أو �لنموذجي 10، بني عامي 2000 و 
2018 �نخف�ش �ملوؤ�سر بن�سبة 2%، مما ي�سري �إىل �جتاه تنازيل قوي وعام يف �ملو�ئل 
�ملتاحة لالأنو�ع. بالن�سبة للمناطق و�لأنو�ع �ملختارة؛ كان �نخفا�ش �ملوؤ�سر �أكرث حدة، 

�أ�سارت �خل�سائر �ملئوية �ملكونة من رقمني �إىل تقل�سات و��سعة يف �إجمايل �لأعد�د 
وبالتايل يف �لأدو�ر �لبيئية �لتي توفرها تلك �لأنو�ع.

فهرس القائمة الحمراء
ُيظهر موؤ�سر �لقائمة �حلمر�ء، ��ستنادً� �إىل بيانات من قائمة �آي يو �سي �إن �حلمر�ء 

لالأنو�ع �ملهددة بالإنقر��ش85، �جتاهات �إحتمالية �لبقاء على قيد �حلياة )عك�ش 
خطر �لإنقر��ش مبرور �لوقت(86. يعطي موؤ�سر �لقائمة �حلمر�ء قيمة 1.0 جلميع 

�لأنو�ع �سمن �ملجموعة �ملوؤهلة لأن تكون �لأقل خطرً� )�أي ل يتوقع �أن تنقر�ش يف 

�مل�ستقبل �لقريب(. يف حني �أن قيمة �ملوؤ�سر 0 تعني �نقر��ش جميع �لأنو�ع. بينما 
ت�سري �لقيمة �لثابتة مبرور �لوقت �إىل �أن خطر �لنقر��ش �لإجمايل للمجموعة مل 

يتغري. مبعنى �أنه �إذ� �نخف�ش معدل فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي، فاإن �ملوؤ�سر �سيظهر 
�جتاهًا ت�ساعديًا. ويعني �لنخفا�ش يف �ملوؤ�سر �أن �لأنو�ع يتم دفعها نحو �لنقر��ش 

مبعدل مت�سارع.

مؤشر سالمة التنوع البيولوجي
�إن موؤ�سر �سالمة �لتنوع �لبيولوجي يقدر متو�سط حجم �لتنوع �لبيولوجي �لأ�سلي 

�لذي يبقي يف �ملجتمعات �لبيئية �لربية د�خل �ملنطقة. ويركز على تاأثري�ت 
��ستخد�م �لأر��سي و�ل�سغوط ذ�ت �ل�سلة، و�لتي كانت حتى �لآن هي �لدو�فع 

�لرئي�سية لفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي12،11. لأنه قد مت تقديره على نطاق و��سع من 
�لتنوع �لبيولوجي �لذي ي�سمل �أنو�ع من �حليو�نات و�لنباتات، �إن موؤ�سر �سالمة 

�لتنوع �لبيولوجي هو موؤ�سر مفيد يف قيا�ش قدرة �لنظم �لبيئية على توفري منافع 

للنا�ش )خدمات �لنظام �لبيئي(. لهذ� �ل�سبب، ي�ستخدم يف �إطار حدود �لكوكب 
كموؤ�سر على �سالمة �ملحيط �حليوي13. متو�سط �ملوؤ�سر �لعاملي )79%( يعد �أقل 

بكثري من �حلد �لأدنى �ملقرتح لالأمان )90%( وهو م�ستمر يف �لنخفا�ش، خا�سة 
يف �إفريقيا14، مما ي�سري �إىل �أن �لتنوع �لبيولوجي �لربي يف �لعامل معر�ش بالفعل 
للخطر ب�سكل كبري. كما يعترب موؤ�سر �سالمة �لتنوع �لبيولوجي منخف�ش للغاية يف 

 بع�ش �ملناطق، مثل �أوروبا �لغربية، �لتي لها تاريخ طويل من �ل�ستخد�م 
�ملكثف للطبيعة.
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��ستهرت بو�سف �إي. �إو ويل�سون باأنها "�لأ�سياء �ل�سغرية �لتي ت�سّغل �لعامل"18 ويف �أوروبا 
�لغربية و�أمريكا �ل�سمالية، ُتظهر خمططات مر�قبة �حل�سر�ت و�لدر��سات طويلة �ملدى 

�نخفا�سًا �سريعًا، حديًثا وم�ستمرً� يف �أعد�د �حل�سر�ت �أو توزيعها �أو وزنها �جلماعي 
)�لكتلة �حليوية(. وبالنظر �إىل �أن �نت�سار �لزر�عة �ملكثفة حدث يف وقت مبكر يف �أوروبا 
�لغربية و�أمريكا �ل�سمالية مقارنة باملناطق �لأخرى19، يظهر لنا �حتمالية �أن �خل�سائر يف 
�حل�سر�ت �لتي لوحظت هناك تنبئ بخ�سائر �حل�سر�ت على �مل�ستوى �لعاملي �إذ� �إ�ستمرت 

�لإ�سطر�بات �لب�سرية وتغري ��ستخد�م �لأر��سي يف جميع �أنحاء �لعامل. �إن بدء نظام 
�ملر�قبة طويلة �لأجل وو��سعة �لنطاق �أمرً� �أ�سا�سيًا لفهم �مل�ستويات �حلالية و�مل�ستقبلية 

لتغري �أعد�د �حل�سر�ت.

التنوع البيولوجي للتربة: إنقاذ العالم يبدأ من موقع أقدامنا 

تعد �لرتبة و�حدة من �أكرب م�ستودعات �لتنوع �لبيولوجي على �لأر�ش: يق�سى حو�يل %90 
من �لكائنات �حلية يف �لنظم �لبيئية �لربية، مبا يف ذلك بع�ش �مللّقحات، جزًء� من دورة 

حياتها يف مو�ئل �لرتبة75. تنوع مكونات �لرتبة مع �ملاء و�لهو�ء يخلق تنوعًا مميزً� من 
�ملو�ئل لعدد ل يح�سى من كائنات �لرتبة �ملختلفة �لتي تدعم حياتنا على هذ� �لكوكب. 

بدون �لتنوع �لبيولوجي للرتبة، قد تنهار �لنظم �لبيئية �لربية. نعلم �لآن �أن �لتنوع 
�لبيولوجي فوق وحتت �لأر�ش يف تعاون م�ستمر15-17، و�سي�ساعد �ملزيد من �لفهم �ملتعمق 

لهذه �لعالقة على �لتنبوؤ ب�سكل �أف�سل بعو�قب تغري وفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي.

املخطط البياين: ال�صكل 4: جمتمعات �لرتبة.
يدعم �لتنوع �لبيولوجي للرتبة �لنظم �لإيكولوجية 

�لربية )�لزر�عية، �حل�سرية، �لطبيعة وجميع �ملناطق 
�لأحيائية، مبا يف ذلك �لغابات، �لأر��سي �لع�سبية، 

�لتندر� و�ل�سحاري(

الحيوانات الضخمة

الكائنات الدقيقة

الكائنات المتوسطة

الميكروبات والكائنات المجهرية

هل تختفي “األشياء الصغيرة التي تشّغل العالم”؟

ال�صكل 5: تقديرات التغيري طويل الأجل يف اأعداد احل�صرات الربية )الوفرة اأو الكتلة 
احليوية(، من 103 در��سة قام مبر�جعتها فان كلينك و�آخرون )2020(77. كان ثالثة �أرباع هذه 

�لدر��سات )103/77( من �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية، مع عدد قليل جًد� من �إفريقيا )1(، �آ�سيا )5 ماعد� 
رو�سيا و�ل�سرق �لأو�سط( �أو �أمريكا �جلنوبية )3(. يعر�ش �ل�سكل مدرجًا تكر�ريًا لعدد جمموعات �لبيانات 

بنقطة بيانات و�حدة على �لأقل لكل �سنة.
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�ملفتاح

�زدياد�نخفا�ش
اجتاه املنحدر

�لرتبة عن�سر �أ�سا�سي من عنا�سر �لبيئة �لطبيعية - ومع ذلك، ل يدرك معظم �لنا�ش 
�لدور �حليوي �لذي يلعبه �لتنوع �لبيولوجي للرتبة يف خدمات �لنظام �لبيئي �لتي نعتمد 

عليها، �أو يقللون منه.

هناك �أدلة متنوعة على حدوث �نخفا�سات �سريعة يف �لآونة �لأخرية يف وفرة �حل�سر�ت 
وتنوعها وكتلتها �حليوية، لكن �ل�سورة معقدة حيث تاأتي معظم �لأدلة من عدد قليل من 

�لأ�سناف وعدد قليل من �لبلد�ن يف �ل�سمال يف ن�سف �لكرة �لأر�سية.
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ميكن مقارنة خطر �نقر��ش �لنبات مبخاطر �نقر��ش �لثدييات و�أعلى مما هو عليه التنوع النباتي في تدهور خطير
بالن�سبة للطيور. بلغ عدد حالت �نقر��ش �لنباتات �ملوثقة �سعف ما هو عليه بالن�سبة 

للثدييات و�لطيور و�لربمائيات جمتمعة 21. بالإ�سافة �إىل ذلك، �أظهر تقييم لعينة من �آلف 
�لأنو�ع متثل �لت�سنيف و�لت�ساع �جلغر�يف للتنوع �لنباتي �لعاملي �أن و�حدً� من كل خم�سة 

)22%( مهدد بالنقر��ش، ومعظمهم يف �ملناطق �ل�ستو�ئية 22.

 نيمفيو ثريماروم �أو �لزنبقة �ملائية �حلر�رية، 
هي �أ�سغر زنبقة مائية يف �لعامل، توجد فقط 
يف �لطني �لرطب �لناجت عن �لفي�سان من 
�أحد �لينابيع �ل�ساخنة يف رو�ند�. وقد جفت 
�آخر نبتة وماتت عندما مت حتويل �لتيار �لذي 
يغذي �لينابيع �ل�ساخنة نحو �لزر�عة �ملحلية 
يف عام 2008. مت �لحتفاظ مبجموعة منها 
يف �حلد�ئق �لنباتية �مللكية كيو: على �أمل 
��ستعادتها �إذ� �أمكن ��ستعادة هذ� �ملوطن 
�له�ش.

 ل يهدد فقد�ن �لتنوع �لنباتي �لنباتات 
و�أنظمتها �لبيئية فح�سب، بل يهدد �أي�سًا 
جمموعة �خلدمات �لتي ل تقدر بثمن �لتي 
توفرها �لنباتات للنا�ش و�لكوكب.
�أر�بيكا )كوفيا �أر�بيكا( وهي حبوب �لنب 
�لأكرث �سهرة يف �لعامل. �سنف تقييم خماطر 
�لإنقر��ش �لذي يو�سح �لآثار �ملحتملة لتغري 
�ملناخ �سمن �لفئة ج. هذه �حلبوب على �أنها 
مهددة بالإنقر��ش، مع �إحتمالية حدوث خ�سارة 
لن�سف كميتها �لطبيعية بحلول عام 232088.

�سي�سمل �لتقييم �لعاملي �لأول لالأ�سجار جميع 
�أنو�ع �لأ�سجار �ملعروفة �لبالغ عددها 60،000 

يف جميع �أنحاء �لكوكب ليعطينا �سورة كاملة 
عن حالة جهود �حلفاظ على �لأ�سجار يف 

�لعامل24. �ستكون �لنتائج عن ما هو �أكرث من 
�لأ�سجار �سرورية لأنظمة �لتنوع �لبيولوجي 

و�لنظم �لبيئية �لأخرى �لتي تعتمد على 
�لأ�سجار من �أجل �لبقاء على قيد �حلياة، وذلك 

لتوجيه جهود �حلفاظ على �لطبيعة و�سمان 
�إد�رة �لتنوع �لبيولوجي و�إ�ستعادته وحفظه من 

�لنقر��ش.
 ،Guarajuba هليلج م�ستدق، �ملعروف باإ�سم
وهي �سجرة مهددة بالإنقر��ش يف �لرب�زيل. 

كان ُيعتقد �سابًقا �أنها منقر�سة يف �لربية، وقد 
�أعيد �كت�سافها عند �إعادة تقييمها من �أجل 

�لتقييم �لعاملي لالأ�سجار.

متتلك بنوك �لبذور يف جميع �أنحاء �لعامل 
حو�يل 7 ماليني عينة من �ملحا�سيل، مما 

ي�ساعد على حماية �لتنوع �لبيولوجي و�لأمن 
�لغذ�ئي �لعاملي. يف �لعقود �لقليلة �ملا�سية، مت 

�إن�ساء �ملئات من بنوك �لبذور �ملحلية، �لوطنية، 
�لإقليمية و�لدولية. رمبا يكون خمزن �لبذور 

�لعاملي �سفالبارد �لأكرث �سهرة يف �لرنويج، حيث 
�أنه يوفر خدمة �إحتياطية عندما ت�سوء �لأمور 
يف بنوك �لبذور �لأخرى. ي�ستخدم �لباحثون 

ومربون �لنباتات بنوك �لبذور لتطوير �أ�سناف 
حما�سيل جديدة وحم�سنة.

منظر للجزء �لأمامي من قبو �سفالبارد �لعاملي 
للبذور، �أرخبيل �سفالبارد، �لرنويج.

�مل�سور: ميالن ريفريز �مل�سور: �آندرو ماكروب، حقوق �لن�سر مملوكة للجنة �إد�رة �حلد�ئق �لنباتية �مللكية كيو.

�مل�سور: قبو �سفالبارد �لعاملي للبذور/ ريكاردو جاجنيل �مل�سور: جيني ويليامز، �حلد�ئق �لنباتية �مللكية كيو

�لنباتات هي �لأ�سا�ش �لهيكلي و�لبيئي جلميع �لنظم �لبيئية �لربية تقريبًا. فهي 
توفر �لدعم �لأ�سا�سي للحياة على �لأر�ش. كما �إنها �سرورية ل�سحة �لإن�سان، �لغذ�ء 

و�لرفاهية 20.
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عالمنا في 2020

ال�صكل 6: لقد متيزت م�صارات التنمية منذ عام 1970 مبزايا واأعباء غري متكافئة تختلف 
باختالف البلدان. حدثت �أقل �لزياد�ت يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �أقل �لبلد�ن منوً� حالًيا )�أ(، بينما �أدت 
زيادة �ل�ستهالك يف �ملزيد من �لبلد�ن �ملتقدمة �إىل زيادة ��ستخر�ج �ملو�د �حلية من �لطبيعة �لتي تاأتي �إىل حد 
كبري من �لبلد�ن �لنامية )ب( وكانت حماية مناطق �لتنوع �لبيولوجي �لرئي�سية هي �لأعلى يف �لبلد�ن �ملتقدمة 

)ج(. ز�د �إجمايل عدد �ل�سكان ب�سرعة �أكرب يف �لبلد�ن �لنامية )د( يف حني �أن عدد �سكان �حل�سر �أكرب يف 
�لبلد�ن �ملتقدمة و�أ�سرع زيادة يف �أقل �لبلد�ن منوً� )هـ(. �نخف�ش معدل وفيات �لأطفال ب�سكل حاد على �ل�سعيد 

�لعاملي، على �لرغم من ��ستمر�ر �لتحديات بالن�سبة لأقل �لبلد�ن منوً� )و(. 
�مل�سادر: معدلة من �لبنك �لدويل )2018(27، �آي بي بي �إي �إ�ش )2019(26.

�مل�سدر: �سام هوب�سون / �ل�سندوق �لعاملي حلفظ �لطبيعة - �ململكة �ملتحدة 

يف �خلم�سني عامًا �ملا�سية، تغري عاملنا ب�سبب �لتو�سع �لكبري يف �لتجارة �لعاملية 
و�لإ�ستهالك و�لنمو �ل�سكاين �لب�سري ف�ساًل عن �لإنتقال �ل�سريع نحو �لتح�سر، 

مما �أدى �إىل تغيري �لطريقة �لتي نعي�ش بها ب�سكل غري معروف. ومع ذلك، فقد كان 
لهذ� كله �سريبة باهظة حتملتها �لطبيعة و�إ�ستقر�ر �أنظمة ت�سغيل �لأر�ش �لتي تدعم 

��ستمر�ريتنا.

هذه �ملجموعة من �لبال�ستيك �لأحمر لي�ست �سوى جمموعة �سغرية من �مللوثات �لبال�ستيكية 
�لتي جمعتها جمموعة رعاية �ل�ساطئ يف �سبه جزيرة ر�م يف خليج ويت�ساند، كورنو�ل. 
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�لقت�ساد�ت �لنا�سئة
�لقت�ساد�ت �لأقل تقدمًا

�لعامل

�لقت�ساد�ت �ملتقدمة

�ملفتاح
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تنفق البشرية اآلن أكثر من ميزانيتها البيولوجية كل عام

ال�صكل 7: اخلريطة العاملية للب�صمة البيئية 
لال�صتهالك للفرد يف عام 2016 �لب�سمة �لبيئية 

للفرد هي دليل لكل من جمموع �ل�سكان ومعدلت 
�ل�ستهالك د�خل �لبلد. ي�سمل ��ستهالك �لبلد 

�لب�سمة �لبيئية �لتي ينتجها، بالإ�سافة �إىل �لو�رد�ت 
من �لبلد�ن �لأخرى، مطروحًا منه �ل�سادر�ت. 

�مل�سدر: �سبكة �لب�سمة �لعاملية )2020(31.

3.5 - 5 هكتار/ �سخ�ش 

2 - 3.5 هكتار/ �سخ�ش 

1.6 - 2 هكتار/ �سخ�ش 

> 1.6 هكتار/ �سخ�ش 

بيانات غري كافية

< 5 هكتار/ �سخ�ش 

�ملفتاح

منذ عام 1970، جتاوزت �آثار ب�سمتنا �لبيئية معدل جتدد 
�لأر�ش، وهذ� �لتجاوز �خلطري�ساهم يف تاآكل �سحة �لكوكب، ومعه 

�آمال �لب�سرية. يتوزع �لطلب و�ملو�رد �لطبيعية ب�سكل غري مت�ساٍو 
عرب �لأر�ش. ويختلف منط �لإ�ستهالك �لب�سري لهذه �ملو�رد عن 

تو�فرها، حيث ل يتم �إ�ستهالك تلك �ملو�رد عند نقطة ��ستخر�جها. 
توفر �لب�سمة �لبيئية لكل �سخ�ش، عرب �لبلد�ن، روؤى �ساملة حول 

�أد�ء مو�رد �لبلد�ن و�ملخاطر و�لفر�ش30-28. 

تعود �مل�ستويات �ملتغرية للب�سمة �لبيئية �إىل �أمناط �حلياة و�أمناط 
�ل�ستهالك �ملختلفة مبا يف ذلك كمية �ملو�د �لغذ�ئية، �ل�سلع 

و�خلدمات �لتي ي�ستهلكها �ل�سكان و�ملو�رد �لطبيعية �لتي 
ي�ستخدمونها وثاين �أك�سيد �لكربون �ملنبعث لتوفري هذه 

�ل�سلع و�خلدمات.
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ال�صكل 8: 
يو�سح �لإطار �ملنهجي �لو��سع �مل�ستخدم لإن�ساء 

خريطة �ل�سغط �لب�سري �لرت�كمي - مقتب�ش 
من و�ط�سون، جيه. �إي. �إم. و فينتري، �أو. 

.33)2019(

أرض محاصيل

طرق وسكك حديدية

الممرات المائية
للمالحة   الصالحة 

المباني

 1. Identyfie core human
 pressures

 2. Acquire or develop data on 
individual human pressures

 3. Assign relative pressure 
scores to individual pressures

 4. Overlay individual pressures to 
create Human Footprint maps

كثافة السكان

أرض المراعي

إضاءة ليلية

مرتفع

منخفض

1. حتديد �ل�سغوطات 
�لب�سرية �لرئي�سية

4. تو�سيل �ل�سغوطات 
�لفردية لر�سم خر�ئط 

للب�سمة �لب�سرية

3. حتديد قيمة ن�سبية لكل 
من �ل�سغوط �لب�سرية

2. تطوير بيانات عن 
�ل�سغوط �لب�سرية 

على حدة

رسم خرائط المناطق البرية األخيرة على األرض
تتيح لنا �لتطور�ت يف تكنولوجيا �لأقمار �ل�سناعية ت�سور كيف تتغري �لأر�ش يف �لوقت 
�لفعلي. ُيظهر ر�سم خر�ئط �لب�سمة �لب�سرية �أين نحن وما نخلفه من تاأثري رهيب على 

�لأر�ش. حيث تك�سف �أحدث خريطة �أن عددً� قلياًل فقط من �لبلد�ن - رو�سيا، كند�، 
�لرب�زيل و�أ�سرت�ليا - حتتوي على معظم �لأماكن �لتي لي�ش لها ب�سمة ب�سرية، وهي �لتي 

تعد �آخر مناطق برية متبقية على كوكبنا32.

ال�صكل 9:
يتعترب جزء من كل منطقة حيوية �أر�سية )باإ�ستثناء �لقارة �لقطبية �جلنوبية( 
برية )عندما تكون خ�سر�ء د�كنة، ت�سبح قيمة �لب�سمة �لب�سرية >1(، �سليمة 

)عندما تكون خ�سر�ء فاحتة، ت�سبح قيمة �لب�سمة �لب�سرية >4(، �أو معدلة بن�سبة 
عالية من قبل �لب�سر )حمر�ء، قيمة �لب�سمة �لب�سرية < �أو ي�ساوي 4(. مقتب�ش من 

ويليامز و�آخرون. )2020(32.

مرتفع: 0مرتفع: 1مرتفع: 50

منخف�ش: 1منخف�ش: 4منخف�ش: 4

�لربية�سليمتالف

�ملفتاح
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أمثلة على العواقب البيئيةالتأثيرات السلبية المحتملةسبب التغيير

�لإ�ستغالل �ملفرط، �ل�سيد �لعر�سي لالأنو�ع غري �مل�ستهدفة، تدمري صيد السمك
مو�ئل قاع �لبحر من �ل�سيد ب�سباك �جلر يف قاع �لبحر، �ل�سيد غري 

�لقانوين وغري �ملنظم وغري �ملبلغ عنه، جمع �لكائنات �حلية لتجارة 
�لأحو��ش �ملائية

�إنخفا�ش عدد �لكائنات �حلية، و�إعادة هيكلة �لنظام �لإيكولوجي، و�لتعاقب �لغذ�ئي، 
و�نخفا�ش حجم �جل�سم، و�لنقر��ش �ملحلي و�لتجاري لالأنو�ع، و "�ل�سيد بال�سباك �ملهملة" 

ب�سبب فقد�ن معد�ت �ل�سيد �أو �إغر�قها

�إرتفاع درجة حر�رة �ملياه، و�رتفاع حمو�سة �ملحيطات، وزيادة مناطق تغير المناخ
�حلد �لأدنى من �لأك�سجني، وزيادة تو�تر �لأحد�ث �ملتطرفة، وتغري 

تيار�ت �ملحيطات

متوت �ل�سعاب �ملرجانية ب�سبب حتولها للون �لأبي�ش، و�بتعاد �لأنو�ع عن �ملياه �لد�فئة، 
و�لتغري�ت يف �لتفاعالت �لبيئية و�لتمثيل �لغذ�ئي، و�لتغري�ت يف �لتفاعالت مع �لأن�سطة 

�لب�سرية )مثل �سيد �لأ�سماك، و�سربات �ل�سفن( حيث تغري �لكائنات �حلية موقعها 
و�إ�ستخد�م �أماكن �سا�سعة، و�لتغري�ت يف �أمناط دور�ن �ملحيطات و�لإنتاجية و�لتغري�ت يف 

�لأمر��ش وتوقيت �لعمليات �لبيولوجية
 �ختفاء �ملغذيات، �مللوثات مثل �ملعادن �لثقيلة و�للد�ئن التلوث على اليابسة

�ل�سغرية و�لكبرية
تكاثر �لطحالب وقتل �لأ�سماك، وترت�كم �ل�سموم على �سبكة �لغذ�ء، و�نت�سار �لبال�ستيك 

و�حلطام �لآخر

�لتخل�ش من �لنفايات، ت�سرب �لوقود و�إلقائه من �ل�سفن، ت�سرب �لنفط التلوث في المحيطات
من �ملن�سات �لبحرية، �لتلوث �ل�سو�سائي

�لتاأثري�ت �ل�سامة على ف�سيولوجية �لكائنات �لبحرية، تاأثري�ت �لتلوث �ل�سو�سائي على �سلوك 
�حليو�نات �لبحرية 

 تدمري �ملو�ئل وزيادة �ل�سغط على �ل�سو�طئ �ملحلية وزيادة التنمية الساحلية
�لتلوث و�لنفايات

 تقلي�ش م�ساحة �ملو�ئل مثل �ملانغروف و�لأع�ساب �لبحرية، يحد من قدرة �ملو�ئل و�لكائنات 
�ل�ساحلية على �لتحول و�لهجرة و�لتكيف مع تغري �ملناخ

�لأنو�ع �لغازية عن طريق �خلطاأ �أو �إدخالها عمدً�؛ �ملزيد من تدخل األنواع الغريبة الغازية
�لأنو�ع �لغازية هو ب�سبب �ملناخ

ميكن لالأنو�ع �لغازية �أن تتفوق على �لأنو�ع �ملحلية، وتعطل �لنظم �لبيئية وت�سبب �نقر��سات 
حملية �أو عاملية

البنية التحتية الشاطئية
 تدمري مو�ئل قاع �لبحر �ملحلية، وتوفري هياكل للكائنات �حلية ل�ستعمارها و�لتجمع حولها��سطر�ب ملمو�ش يف قاع �لبحر، خلق �لبنية ملوطن ما

الشحن
�لتاأثري�ت على حجم �أعد�د �لثدييات �لبحرية �ملهددة بالنقر��ش �لتي ت�سطدم بها �ل�سفن، �سربات �ل�سفن، �لتلوث �لناجم عن رمي �ملخلفات

و�لآثار �لفيزيولوجية و�ملادية للتلوث 

االستزراع البحري 
�لوجود �لفعلي ملر�فق �لإ�ستزر�ع �ملائي، �لتلوث)تربية األحياء المائية(

�إحتمالية تر�كم �ملغذيات وتكاثر �لطحالب، و�لأمر��ش، و�إ�ستخد�م �مل�ساد�ت �حليوية، وهروب 
�لكائنات �حلية �لأ�سرية، و�لتاأثري�ت على �لنظام �لبيئي �ملحلي، و�لتاأثري غري �ملبا�سر مل�سايد 

�لأ�سماك �لطبيعية كم�سدر لالأ�سماك �لتي نتغذى عليها

التعدين في أعماق البحار
تدمري قاع �لبحر، تثبيت �لأعمدة يف قاع �لبحر، �إحتمال حدوث ت�سربات 

و�إن�سكابات كيميائية، تلوث �سو�سائي
تدمري �ملو�ئل �ملادية )مثل مرجان �ملياه �لباردة( و�لطبقة �لقاعية، و�لإختناق �ملحتمل 

للكائنات �حلية ب�سبب تثبيت �لأعمدة 

ال�صكل 10: 
�لدو�فع �لب�سرية للتغيري يف �لنظم �لإيكولوجية 
�لبحرية، و�أنو�ع �لتاأثري�ت �ل�سلبية �لتي ميكن 
�أن ترتتب عليها، و�أمثلة على �لعو�قب �لبيئية 

�ملحتملة. من �ملهم �إدر�ك �أنه ميكن �لتخفيف 
من �لآثار �ل�سلبية و�لعمل على مو�زنتها مقابل 

�لفو�ئد �ملجتمعية يف بع�ش �حلالت.�لآثار 
�لناجمة عن �لتعدين يف �أعماق �لبحارمتوقعة 

حدوث �لآثار لأن ذلك مل يحدث فعليًا بعد على 
نطاق و��سع. لحظ �أن �لتاأثري�ت لالأ�سباب 

�لفردية ميكن �أن تختلف من نطاقات حملية �إىل 
عاملية. �مل�سدر �آي بي بي �إي �إ�ش )2019(26 

و�ملر�جع �لو�ردة فيه.

�أثر �ل�سيد �جلائر، �لتلوث و�لتنمية �ل�ساحلية، 
بجانب �سغوط �أخرى، على �ملحيط باأكمله، بد�يًة 

من �ملياه �ل�سحلة �إىل �أعماق �لبحار، و�سي�ستمر تغري �ملناخ يف �لت�سبب محيطنا في “ماء ساخن”
يف جمموعة متز�يدة من �لآثار على �لنظم �لإيكولوجية �لبحرية.
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قبل 30 عامًا فقط، كانت تاأثري�ت تغري �ملناخ على �لأنو�ع نادرة للغاية، لكنها �ليوم 
�أ�سبحت �سائعة. بع�ش �لأنو�ع حممية ن�سبيًا من �لتغري�ت )مثل �أ�سماك �أعماق �لبحار(، 

بينما هناك �أنو�ع �أخرى )مثل �أنو�ع �لقطب �ل�سمايل و�لتندر�( تو�جه بالفعل �سغوًطا هائلة 
من تغري �ملناخ. حيث توؤثر هذه �ل�سغوط على �لأنو�ع من خالل �آليات خمتلفة مبا يف ذلك 
�لإجهاد �لف�سيولوجي �ملبا�سر، وفقد�ن �ملو�ئل �ملنا�سبة، و��سطر�ب �لتفاعالت بني �لأنو�ع 

)مثل �لتلقيح �أو �لتفاعالت بني �حليو�نات �ملفرت�سة و�لفري�سة(، وتوقيت �أحد�ث �حلياة 
�لرئي�سية )مثل �لهجرة �أو �لتكاثر �أو ظهور �لأور�ق( )�ل�سكل 11(34. 

تظهر تاأثري�ت تغري �ملناخ �لأخرية على �لثعالب �لطائرة وفاأر ميلومي بر�مبل كاي مدى 
�ل�سرعة �لتي ميكن �أن يوؤدي بها تغري �ملناخ �إىل حدوث �نخفا�ش حاد يف عدد �لكائنات 

�حلية، ويحذر من �ل�سرر غري �ملرئي لالأنو�ع �لأقل و�سوحًا )�نظر �ملربعات(.

مخاطر تغير المناخ على 
التنوع البيولوجي

1. تتدهور الظروف غير الحيوية 
وتتماشى مع التفضيالت الفسيولوجية

2. تراجع عدد وجودة الموائل 
والموائل الصغيرة 

3. تغير التفاعالت بين األنواع
     ضار     نافع

4. تعطيل علم الظواهر

5.القضاء على التهديدات غير 
المتعلقة بالتغير المناخي 

1. تزداد الظروف غير الحيوية وتتماشى
 مع التفضيالت الفسيولوجية

2. تزايد عدد وجودة الموائل
 والموائل الصغيرة

3. تغير التفاعالت بين األنواع
ضار     نافع

4. التغير المفيد في علم الظواهر

5. التخفيف من التغيرات غير المناخية

مقدمة لضغوطات
التغير المناخي 

آلية التأثير اإليجابيآلية التأثير السلبي

ف
كي

الت
القدرة على  الحساسية

ى التكيف

قدرة عل
ال

سية

الحسا

التأثير على األنواع
التغير في توزيع

األعداد والجينات 
أدى إلى تغير 
ضعيف في 

معدالت االنقراض 

ال�صكل 11: قد تتاأثر الأنواع املعر�صة 
ل�صغوط تغري املناخ من خالل خم�س 

اآليات، بطرق اإيجابية، �صلبية اأو كالهما، 
وتتاأثر ح�صا�صية كل نوع وقدرته على �لتكيف 

مع هذه �لآثار ب�سماته �لبيولوجية �لفريدة 
وتاريخ حياته. توؤثر هذه �ل�سغوط، �لآليات، 

�حل�سا�سيات و�لقدرة على �لتكيف على قابلية 
تعر�ش كل نوع لالإنقر��ش )�ل�سكل مقتب�ش من 

فودين و �آخرون )2018(34(.

  

أول إنقراض للثدييات من جراء تغير المناخ 

ترتفع درجات الحرارة وتنخفض أعداد الخفافيش 

بر�مبل كاي ميلومي�ش، 
)ميلومي�سروبيكول(، �أول حيو�ن ثديي 
�نقر�ش كنتيجة مبا�سرة لتغري �ملناخ، 

بر�مبل كاي، جزر م�سيق توري�ش، 
�أ�سرت�ليا

م�ستعمرة �لثعلب �لطائر )بيرتوبا�ش 
كون�سيب�سيالتو�ش( �لتي تغادر مكانها عند 

غروب �ل�سم�ش، �أ�سرت�ليا. تهبط �لثعالب 
�لطائرة ب�سكل جماعي، مما يجعل 

�كت�ساف تاأثري�ت �لأحد�ث �ملتطرفة على 
عددها �أ�سهل منه على �لأنو�ع �ملنفردة 

يتعر�ش ما ي�سل �إىل ُخم�ش �لأنو�ع �لربية خلطر �لنقر��ش يف هذ� �لقرن ب�سبب تغري 
�ملناخ وحده، حتى مع جهود �لتخفيف �لكبرية �حلالية، وذلك مع توقع حدوث بع�ش 

�أعلى معدلت �خل�سارة يف "�لنقاط �ل�ساخنة" للتنوع �لبيولوجي.

 �مل�سور: برو�ش طوم�سون / �أو�سويلدليف

�مل�سدر: �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة / مارتني هاريف 

ت�سدرت بر�مبل كاي ميلومي�ش، ميلومي�سروبيكول، عناوين 
�ل�سحف يف عام 2016 عندما مت �لإعالن عن �نقر��سها 

بعد عمليات م�سح مكثفة خلليج �ملرجان �لذي تبلغ م�ساحته 5 
هكتار�ت يف م�سيق توري�ش �لأ�سرت�يل حيث تعي�ش تلك �لأنو�ع. 

�إذ يعد �أول �نقر��ش معروف للثدييات يرتبط �إرتباطًا مبا�سرً� 
بتغري �ملناخ. لقد �ختفى هذ� �لقار�ش. ومع ذلك، �سيبقى خالدً� 
كتذكري �سارخ باأن وقت �لعمل ب�ساأن تغري �ملناخ قد حان �لآن36.

�لثعالب �لطائرة )جينو�ش بيرتوبا�ش( لي�ست قادرة من �لناحية 
�لف�سيولوجية على حتمل درجات حر�رة �أعلى من 42 درجة 

مئوية. يف درجات �حلر�رة هذه، ت�سبح �سلوكياتهم �ملعتادة يف 
�لتكيف - مثل �لبحث عن �لظل وفرط �لتهوية ون�سر �للعاب على 

�أج�سادهم )ل ي�ستطيعون �لتعرق( - تكون غري كافية لإبقائهم 
باردين، ومن ثم يبد�أون يف �لتكتل معًا يف حالة جنون للهروب من 

 �حلر�رة. عندما ي�سقطون من �لأ�سجار، ي�ساب �لكثريون 
�أو ُيحا�سرون وميوتون. بني عامي 1994 و 2007، ُيعتقد �أن 

�أكرث من 30000 من �لثعالب �لطائرة من نوعني على �لأقل، 
من �جمايل عدد �أقل من 100000، قد ماتو� خالل موجات 

�حلر38،37.
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تمدد شبكة األمان 
الخاصة بنا حتى وصلت 

نقطة اإلنهيار تقريبًا 

م�ساهمات �لطبيعة للب�سر، تعني جميع �مل�ساهمات �لإيجابية منها 
و�ل�سلبية، جلودة حياة �لنا�ش. بناًء على مفهوم خدمة �لنظام 

�لإيكولوجي �لذي مت تعميمه بو��سطة تقييم �لألفية للنظام �لإيكولوجي، 
يت�سمن مفهوم م�ساهمات �لطبيعة للب�سر جمموعة و��سعة من �لأو�ساف 

لإعتماد �لإن�سان على �لطبيعة، مثل �سلع وخدمات �لنظام �لإيكولوجي 
وهبات �لطبيعة. �إذ يعرتف بالدور �ملركزي �لذي تلعبه �لثقافة يف 

حتديد جميع �لرو�بط بني �لنا�ش و�لطبيعة. كما �أنه يرفع دور �ل�سكان 
�لأ�سليني و�ملحليني ويوؤكد عليه ويفعله26،40. يعر�ش هذ� �جلدول 

�لإجتاهات �لعاملية لبع�ش هذه �مل�ساهمات من عام 1970 حتى يومنا 
 هذ� وقد مت ت�سمينه يف ملخ�ش �آي بي بي �إي ��ش لو��سعي 

�ل�سيا�سات 26.

تكوين الموئل واإلبقاء عليه

التلقيح ونثر الحبوب

تنظيم جودة الهواء

تنظيم المناخ

تنظيم حمضية المحيط

تنظيم كمية المياه العذبة، موقعها 
وتوقيتها

تنظيم المياه العذبة وجودة المياه 
الساحلية

تشكيل وحماية وتطهير التربة 
والرواسب

تنظيم المخاطر والحوادث المتطرفة

تنظيم الكائنات الحية وطاقة العمليات 
البيولوجية

الطاقة

الغذاء والتغذية

مواد أولية ومساعدة

الموارد الطبية والبيوكيميائية والوراثية

التعلم واإللهام

الخبرات العملية والنفسية

كيانات مساندة

صيانة الخيارات

• �متد�د �ملوئل �ملنا�سب
• �سالمة �لتنوع �لبيولوجي

• �متد�د �ملوئل �لطبيعي يف �ملناطق �لزر�عية
• تنوع �لأنو�ع �مل�ست�سيفة لالأمر��ش �ملنقولة

• تنوع �مللقحات
• �متد�د �ملو�ئل �لطبيعية يف �ملناطق �لزر�عية

• �متد�د �لأر�ش �لزر�عية - �أر�ش حمتملة لنتاج �لطاقة �حليوية
• �متد�د �أر�ش �لغابات

• �نبعاثات ملوثات �لهو�ء �لتي مت منعها بو��سطة �لأنظمة �لبيئية

• �متد�د �لأر�ش �لزر�عية - �أر�ش حمتملة لنتاج �لغذ�ء و�لتغذية
• وفرة خمزون �ل�سمكي �لبحري

• �لنبعاثات وغاز�ت �لحتبا�ش �حلر�ري �لتي مت منعها بو��سطة 
�لأنظمة �لبيئية

• �متد�د �لأر�ش �لزر�عية - �أر�ش حمتملة لنتاج �ملو�د
• �متد�د �أر�ش �لغابات

• �لقدرة على عزل �لكربون بو��سطة �لبيئات �لربية و�لبحرية

• جزء من �لأنو�ع �ملعروفة حمليًا و�مل�ستخدمة طبيًا

• �لتنوع �لور�ثي

• تاأثري �لنظام �لبيئي على ن�سب �ملياه �ل�سطحية و�جلوفية

• عدد �لنا�ش �ملتعاملني ب�سورة وثيقة مع �لطبيعة

• تنوع �حلياة �لذي نتعلم منه

• �متد�د �لأنظمة �لبيئية �لتي تنقي �ملاء

• منطقة �لطبيعة و�لأر��سي �لتقليدية وم�ساحات �لبحار

• كربون �لرتبة �لطبيعي

• ��ستقر�ر ��ستخد�م �لأر�ش و�لغطاء �لأر�سي

• قدرة �لأنظمة �لبيئية على �مت�سا�ش �ملو�د �خلطرة

• فر�سة بقاء �لأنو�ع

• �لتنوع �لور�ثي
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المؤشر المحدد 50 عامًا المؤشر العالمي للمساهمة المقدمة من الطبيعة لإلنسان

ال�صكل 12: �لجتاهات �لعاملية 
من عام 1970 �إىل �لوقت �حلا�سر 

للفئات �لـ 18 من م�ساهمات 
�لطبيعة للب�سر: حيث �نخف�ست 

14 فئة من �لفئات �لـ 18 �لتي 
مت حتليلها منذ عام 1970 

)�ل�سكل مقتب�ش من دياز و�آخرون 
)2019(11، �آي بي بي �إي �إ�ش 

 .)26)2019(
م�صتويات التاأكيد

مت تاأ�سي�سها جيدً�

مت تاأ�سي�سها ولكنها ناق�سة

مل تكتمل بعد

زيادة�نخفا�ش

املوؤ�صرات العاملية

�ملفتاح

يقّيم �لنا�ش �لطبيعة بعدة طرق خمتلفة، وميكن �جلمع بينها لت�سكيل 
�ل�سيا�سات �لتي �ستخلق كوكبًا �سحيًا ومرنًا للنا�ش و�لطبيعة.
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 الترابط الجوهري: 
كوكب صحي، ناس أصحاء

ال�صكل 13: �أعيد طبعه من "ربط 
�لأولويات �لعاملية: �لتنوع �لبيولوجي 

و�سحة �لإن�سان"، منظمة �ل�سحة 
�لعاملية )منظمة �ل�سحة �لعاملية( و 

�تفاقية �لتنوع �لبيولوجي )�تفاقية 
�لتنوع �لبيولوجي(، حقوق �لطبع و�لن�سر 

.49)2015( )2015(

نتائج
الصحة

التطور
المستدام

األنظمة
البيئية

التغير
المناخي

األمن الغذائي
والمائي

 التنوع
البيولوجي

الزراعي

التغذية

خطر الكوارث

جودة الهواء

جودة الماء

التنوع البيولوجي
الميكروبي

األمراض المعدية

الطب
الشعبي

 اكتشاف الطب
الحيوي/ الصيدالني

الصحة العقلية

�سهد �لقرن �ملا�سي مكا�سب غري عادية بالن�سبة ل�سحة �لإن�سان ورفاهيته. حيث �نخف�ش 
معدل وفيات �لأطفال بني �لأطفال دون �سن �خلام�سة �إىل �لن�سف منذ عام 421990، كما 

�نخف�ست ن�سبة �سكان �لعامل �لذين يعي�سون على �أقل من 1.90 دولرً� يف �ليوم مبقد�ر 
�لثلثني خالل نف�ش �لفرتة43، وقد كان متو�سط �لعمر �ملتوقع عند �لولدة �أعلى بحو�يل 15 

عاما مما كان عليه �ليوم قبل 50 عاًما44، مما ��ستحق �لحتفال، ولكن مت حتقيق ذلك يف 
 نف�ش �لوقت �لذي مت فيه ��ستغالل وتغيري �لنظم �لطبيعية يف �لعامل، مما يهدد باإندثار 

هذه �لنجاحات.

تتنوع �لرو�بط بني التنوع البيولوجي والصحة، بدءً� من �لأدوية �لتقليدية 
و�مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية �مل�ستقة من �لنباتات �إىل تنقية �ملياه عن طريق �لأر��سي 

�لرطبة 48،47،26.

الصحة هي "حالة من �لرفاهية �جل�سدية، �لعقلية و�لجتماعية �لكاملة ولي�ش جمرد 
غياب �ملر�ش �أو �لعجز. �لتمتع باأعلى م�ستوى من �ل�سحة �لذي ميكن بلوغه هو �أحد 

�حلقوق �لأ�سا�سية لكل �إن�سان دون متييز ب�سبب �لعرق، �لدين، �ملعتقد �ل�سيا�سي، �حلالة 
�لقت�سادية �أو �لجتماعية. "منظمة �ل�سحة �لعاملية، منظمة �ل�سحة �لعاملية )1948(45.

التنوع البيولوجي هو "ثمرة مليار�ت �ل�سنني من �لتطور، �سكلتها عمليات طبيعية، 
وبتاأثري �لب�سر �ملتز�يد عليها. �إنه ي�سكل �سبكة �حلياة �لتي نحن جزء ل يتجز�أ منها و�لتي 
نعتمد عليها بالكامل. كما ي�سمل جمموعة متنوعة من �لنظم �لبيئية مثل تلك �لتي حتدث 
يف �ل�سحاري، �لغابات، �لأر��سي �لرطبة، �جلبال، �لبحري�ت، �لأنهار و�ملناظر �لطبيعية 

�لزر�عية. يف كل نظام بيئي، حيث ت�سكل �لكائنات �حلية، مبا يف ذلك �لب�سر، جمتمعًا، 
وتتفاعل مع بع�سها �لبع�ش ومع �لهو�ء، �ملاء و�لرتبة من حولها ". �تفاقية �لتنوع �لبيولوجي، 

�تفاقية �لتنوع �لبيولوجي )2020(46.
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ثروة البشر تعتمد على صحة الطبيعة

�إن فريو�ش كورونا �مل�ستجد ما هو �إل ر�سالة من �لطبيعة لنا. هو يف �لو�قع، ُيقر�أ مثل �إ�سارة 
موجهة للب�سرية، مما ي�سلط �ل�سوء على حتمية �لعي�ش د�خل "م�ساحة �لت�سغيل �لآمنة" على 
�لكوكب. �إن �لعو�قب �لبيئية و�ل�سحية و�لإقت�سادية �ملرتتبة على عدم �لقيام بذلك كارثية.

�لآن �أكرث من �أي وقت م�سى، تتيح لنا �لتطور�ت �لتكنولوجية �لإ�ستماع �إىل مثل هذه 
�لر�سائل وفهم �لطبيعة ب�سكل �أف�سل. حيث ميكننا تقدير قيمة "ر�أ�ش �ملال �لطبيعي" - 

وهو خمزون �لكوكب من �ملو�رد �لطبيعية �ملتجددة وغري �ملتجددة، مثل �لنباتات، �لرتبة 
و�ملعادن - ب�سكل مت�سق مع قيم �لإنتاج ور�أ�ش �ملال �لب�سري - على �سبيل �ملثال، �لطرق 

و�ملهار�ت - �لتي ت�سكل معًا مقيا�سًا من �لرثوة �حلقيقية للبلد.

ُتظهر �لبيانات من برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة �أنه قد �نخف�ش خمزوننا �لعاملي من ر�أ�ش 
�ملال �لطبيعي بن�سبة 40% تقريًبا لكل �سخ�ش، منذ �أو�ئل �لت�سعينيات، بينما ت�ساعف 

ر�أ�ش �ملال �ملنتج وز�د ر�أ�ش �ملال �لب�سري بن�سبة 82%13.

لكن قلة قليلة من �سناع �لقر�ر �لإقت�سادي و�ملايل لدينا هم من يعرفون كيفية تف�سري 
ما ن�سمعه، �أو �لأ�سو�أ من ذلك، �أنهم يختارون عدم ت�سحيحه على �لإطالق. حيث تتمثل 

�مل�سكلة �لرئي�سية يف عدم �لتطابق بني "�لقو�عد �لإقت�سادية" �مل�سطنعة �لتي حترك 
�ل�سيا�سة �لعامة و�خلا�سة و "تركيب �لطبيعة" �لذي يحدد كيفية عمل �لعامل �حلقيقي.

ونتيجة لذلك فاإننا فقدنا ر�سالة �لطبيعة لنا.

لذ�، �إذ� كانت لغة �لإقت�ساد تخذلنا، فكيف و�أين نبد�أ يف �لعثور على بد�ئل �أف�سل؟ على 
عك�ش �لنماذج �لقيا�سية للنمو �لإقت�سادي و�لتنمية، فاإن و�سع �أنف�سنا و�إقت�ساد�تنا 

د�خل �لطبيعة ي�ساعدنا على قبول �أن �إزدهارنا مرتبط يف �لنهاية باإزدهار كوكبنا. هناك 
حاجة �إىل هذه �لقو�عد �جلديدة يف كل مكان، بد�ية من �لف�سول �لدر��سية �إىل غرف 
�لإجتماعات، ومن �ملجال�ش �ملحلية �إىل �لإد�ر�ت �حلكومية �لوطنية. حيث �أن له �آثارً� 

عميقة على ما نعنيه بالنمو �لإقت�سادي �مل�ستد�م، مما ي�ساعد على توجيه قادتنا نحو �إتخاذ 
قر�ر�ت �أف�سل توفر لنا، ولالأجيال �لقادمة �أي�سًا، حياة �أكرث �سحة و��ستد�مة و�سعادة و�لتي 

يوؤكد �ملزيد منا �أننا نريدها.

من �لآن ف�ساعًد�، يجب �أن تكون عملية حماية بيئتنا وحت�سينها يف �سميم خططنا لتحقيق 
�لرخاء �لإقت�سادي.

�قت�ساد�تنا جزء ل يتجز�أ من �لطبيعة، ول ميكننا حماية وتعزيز �لتنوع �لبيولوجي 
وحت�سني �زدهارنا �لإقت�سادي �إل من خالل �لإعرت�ف بهذه �حلقيقة و�لعمل على �أ�سا�سها.

�سورة 3 : �ساليما جارو تقطف �خل�سرو�ت من حد�ئق �ملنزل �لذي تديره �أ�سرتها يف نيبال 

© كارين �آيجرن \ �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
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ال�صكل 14 :يو�صح امل�صاهمات الرئي�صية 
املبا�صرة وغري املبا�صرة للتنوع 
البيولوجي يف الأمن الغذائي.

مت �حل�سول على �ملعلومات �خلا�سة بهذ� �لرقم 
من عدد من �مل�سادر: 68-55

التنوع البيولوجي أساسي لألمن الغذائي 
�لتحرك �لفوري �أمر �سروري حلل م�سكلة فقد �لتنوع �لبيولوجي �لذي يغذي �لعامل.

برييتم تربيته

النباتات البرية
حو�يل 6000 نوع61 منها 9 متثل ثلثي �إنتاج �ملحا�سيل67

 �لآلف من �لأ�سناف و�ل�ساللت و�لأ�سناف )�لأرقام �لدقيقة غري معروفة(57 -
يتم تخزين حو�يل 5.3 مليون عينة يف بنوك �جلينات66

�أكرث من 1160 نوع من �لنباتات �لربية ت�ستخدم كغذ�ء بو��سطة �لإن�سان68

الحيوانات البرية

حو�يل 40 نوعًا من �لطيور و�لثدييات، 8 منها توفر �أكرث من 95% من �لغذ�ء �لب�سري م�سدره �ملا�سية59
حو�يل 8800 �ساللة )جمموعات متميزة د�خل �لأنو�ع(65

582111 ح�سرة على �لأقل، 1600 طائر، 1110 حيو�ن ثدي، 140 حيو�ن ز�حف و230 
من �لربمائيات68 ياأكلها �لإن�سان

 النباتات والحيوانات
البحرية

ي�ستخدم ما يقرب من 700 نوع يف �ل�ستزر�ع �ملائي، منها 10 �أنو�ع متثل 50% من �لإنتاج64
�ساللت قليلة معرتف بها )جمموعات متميزة د�خل �لأنو�ع(64

�أكرث من 1800 نوع من �لأ�سماك، �لق�سريات، �لرخويات، �سوكيات �جللد، جتاويف 
�لأمعاء و�لنباتات �ملائية �لتي حت�سدها �مل�سايد �لطبيعية �لعاملية63

10 �أنو�ع / جمموعات �لأنو�ع متثل 28 % من �لإنتاج 62

 الكائنات الدقيقة
والفطريات

�آلف �لأنو�ع من �لفطريات و�لكائنات �لدقيقة �لأ�سا�سية لعمليات معاجلة �لطعام مثل �لتخمري55
حو�يل 60 نوعًا من �لفطريات �ل�ساحلة لالأكل �ملزروعة جتاريًا60

1154 نوعا وف�سيلة من �لفطر �لربي �ل�سالح لالأكل56

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

والنظم البيئية
�آلف �لأنو�ع من �مللقحات ومهند�سي �لرتبة و�لأعد�ء �لطبيعيني لالآفات و�لبكترييا �ملثبتة للنيرتوجني 

و�لأقارب �لربية لالأنو�ع �لتي يتم تربيتها.
�لأنظمة �لبيئية مثل �لع�سب �لبحري، �ل�سعاب �ملرجانية، �ملاجنروف و�ملناطق �لرطبة 

�لأخرى، �لغابات �لتي توفر �ملو�ئل وخدمات �لأنظمة �لبيئية لعدد ل ح�سر له من 
�لكائنات �لهامة لالأمن �لغذ�ئي

ذاء
كغ

دم 
تخ

س
لم

ي ا
وج

ول
لبي

ع ا
تنو

 ال
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مبا

هناك حاجة لإتخاذ �إجر�ء�ت عاجلة ملعاجلة فقد�ن �لتنوع 
�لبيولوجي �لذي يغذي �لعامل. يف عام 2019، �أطلقت �لفاو �لتقرير 

�لأول عن حالة �لتنوع �لبيولوجي لالأغذية و�لزر�عة يف �لعامل55. 
وبعد خم�ش �سنو�ت من �إطالق �لتقرير، مت �إعد�د �لتقرير بتوجيه 

من هيئة �ملو�رد �لور�ثية لالأغذية و�لزر�عة �لتابعة ملنظمة �لأغذية 
و�لزر�عة. و�لذي ي�سرح بالتف�سيل �لفو�ئد �لعديدة �لتي يجلبها 

�لتنوع �لبيولوجي لالأغذية و�لزر�عة، وكذلك يفح�ش كيف قام 
�ملز�رعون، �لرعاة، �سكان �لغابات، �ل�سيادون ومز�رعي �لأ�سماك 
بت�سكيل و�إد�رة �لتنوع �لبيولوجي، كما �أنه يحدد �لدو�فع �لرئي�سية 

لالإجتاهات يف حالة �لتنوع �لبيولوجي، ويناق�ش �لإجتاهات يف 
�إ�ستخد�م ممار�سات �لإنتاج �ل�سديقة للتنوع �لبيولوجي.

المرونة األمن الغذائي أسباب العيش
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�لنمذجة لي�ست ع�ساة �سحرية. يتم ��ستخد�مها يف جميع �أنحاء �لعامل كل يوم، للتخطيط 
حلركة �ملرور، و�لتنبوؤ مبناطق �لنمو �ل�سكاين ملعرفة مكان بناء �ملد�ر�ش - ويف جمال 

�حلافظ على �لطبيعة، لفهم، على �سبيل �ملثال، كيف �سي�ستمر مناخنا يف �لتغري يف 
�مل�ستقبل. �لآن، �أ�سبح �لإرتفاع �مللحوظ يف قوة �حلو�سبة و�لذكاء �لإ�سطناعي ي�سمح لنا، 
مع �لتطور �ملتز�يد باإ�ستمر�ر، باإمكانية �لنظر يف جمموعة من �لعقود �مل�ستقبلية �ملعقدة 

�ملمكنة �لتي ل ت�ساأل "ماذ�؟"، ولكن "ماذ� لو؟"

لقد �إ�ستخدمت مبادرة ثنى �ملنحنى69 �لعديد من �لنماذج و�ل�سيناريوهات �حلديثة لتق�سي 
ما �إذ� كان باإمكاننا �حلد من تدهور �لتنوع �لبيولوجي �لأر�سي - و�إذ� كان �لأمر كذلك، 
فكيف ميكننا ذلك. بناًء على �لعمل �لر�ئد �لذي و�سع مناذج للم�سار�ت لتحقيق �أهد�ف 

 �لإ�ستد�مة70 و�جلهود �لأخرية �لتي بذلها �ملجتمع �لعلمي للهيئة �حلكومية �لدولية 
 �ملعنية بتغري �ملناخ )IPCC( و�ملنرب �حلكومي �لدويل للعلوم و�ل�سيا�سات يف جمال 

 �لتنوع �لبيولوجي وخدمات �لنظم �لإيكولوجية71-73، ميكننا ر�سم �سبعة �سيناريوهات 
خمتلفة للم�ستقبل.

ي�ستند �ل�سيناريو �ملرجعي ماذ� لو على �سيناريو "منت�سف �لطريق" للهيئة �حلكومية 
�لدولية �ملعنية بتغري �ملناخ ) �إ�ش �إ�ش بي 2 يف فريكو. )2017(74(، و�لذي يفرت�ش 

م�ستقبل �لعمل كاملعتاد، بجهود حمدودة نحو �حلفاظ على �لطبيعة و�لإنتاج و�لإ�ستهالك 
�مل�ستد�مني. يف هذ� �لنموذج، ي�سل عدد �ل�سكان �إىل 9.4 مليار ن�سمة بحلول عام 2070، 

ويكون �لنمو �لإقت�سادي معتدل وغري مت�ساو، و�لعوملة �أي�سًا م�ستمرة. بالإ�سافة �إىل 
�ل�سيناريو �ملرجعي، فقد مت تطوير �ستة �سيناريوهات �إ�سافية "ماذ� لو" لإ�ستك�ساف �لآثار 

�ملحتملة لالإجر�ء�ت �ملختلفة.

تخيل خارطة طريق من أجل الناس 
والطبيعة

لقد قدمت �لنمذجة �لر�ئدة "دليل �ملفهوم" باأنه ميكننا �حلد من فقد�ن �لتنوع 
�لبيولوجي �لأر�سي �لناجم عن تغيري �إ�ستخد�م �لأر��سي. مع �لرتكيز �لفوري وغري 

�مل�سبوق على كل من كيفية  �حلفظ و�لتحول يف نظامنا �لغذ�ئي �حلديث، حيث متنحنا 
مبادرة عك�ش �ملنحنى خريطة طريق تهدف لإ�ستعادة �لتنوع �لبيولوجي و�إطعام �لأعد�د 

�ملتز�يدة من �لب�سر.

متاًما كما هو �حلال مع منذجة تغري �ملناخ، �أو يف �لو�قع مع وجود فريو�ش كورونا �مل�ستجد، 
مت تق�سيم �لتدخالت لتحديد �مل�سار�ت �مل�ستقبلية �ملحتملة �إىل "�أجنحة". ت�سمل تد�بري 
زيادة جهود �حلفاظ على �لطبيعة وكذلك �حلد من تاأثري نظامنا �لغذ�ئي �لعاملي على 

�لتنوع �لبيولوجي �لأر�سي، من حيث �لإنتاج و�لإ�ستهالك.

السيناريو الذي يهدف إلى عكس المنحنى

ت�سور ثالثة من �ل�سيناريوهات �لفردية من �لتدخالت �لتي تهدف �إىل عك�ش �ملنحنى:

1. �صيناريو زيادة جهود احلفاظ على الطبيعة )C( يت�سمن زيادة يف م�ساحة 
و�إد�رة �ملناطق �ملحمية، وزيادة �لإ�ستعادة و�لتخطيط للحفاظ على �لطبيعة على م�ستوى 

�لأر��سي �لطبيعية.

2. ت�صمن �صيناريو الإنتاج الأكرث اإ�صتدامة )جهود جانب العر�س( زياد�ت �أعلى 
و�أكرث �إ�ستد�مة يف كل من �لإنتاجية �لزر�عية وجتارة �ل�سلع �لزر�عية.

3. اأدى �صيناريو الإ�صتهالك الأكرث اإ�صتدامة )جهود جانب الطلب( �إىل تقليل 
�إهد�ر �ل�سلع �لزر�عية �أثناء رحلتها من �حلقل �إىل �ل�ستهالك و�سمل حتوًل يف �لنظام 

�لغذ�ئي �إىل ح�سة �أقل من �ل�سعر�ت �حلر�رية �حليو�نية يف �لبلد�ن �لتي ت�ستهلك 
كميات كبرية من �للحوم.

لقد �سنعت �ل�سيناريوهات �لثالثة �لأخرى جمموعات خمتلفة من هذه �جلهود �ملتز�يدة:

)C+SS 4. نظر �لر�بع يف احلفاظ والإنتاج امل�صتدام )�صيناريو

)C+DS( 5. جمع �خلام�ش بني احلفاظ والإ�صتهالك امل�صتدام

6. حقق �ل�سيناريو �ل�ساد�ش يف �لتد�خالت بني جميع �لقطاعات �لثالثة دفعة و�حدة. عرف 
 .IAP با�سم "جمموعة الإجراءات املتكاملة" للتداخالت، اأو �صيناريو
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تو�سح �خلطوط �مللونة �ل�سميكة على �لر�سم �لبياين كيف ميكن �ستكون �إ�ستجابة �لتنوع عكس المنحنى
�لبيولوجي يف ظل كل �سيناريو. نظرً� لإ�ستخد�م �أربعة مناذج لإ�ستخد�م �لأر��سي، فاإن هذ� 

يو�سح متو�سط �لقيمة يف كل منها.

ُيظهر �خلط �لرمادي �أنه يف �سيناريو خط �لأ�سا�ش �ملرجعي "�لعمل كاملعتاد"، ت�ستمر 
�جتاهات �لتنوع �لبيولوجي �لعاملي يف �لإنخفا�ش طو�ل �لقرن �حلادي و�لع�سرين، ب�سرعة 

مماثلة للعقود �لأخرية حتى عام 2050.

التداخالت الفردية : 
• يظهر �خلط �لأحمر تاأثري و�سع تد�بري �لإنتاج �مل�ستد�م وحدها. 

• يظهر �خلط �لأزرق تاأثري و�سع تد�خالت �لإ�ستهالك �مل�ستد�م وحده. 
 • يظهر �خلط �لأخ�سر تاأثري و�سع �ملزيد من �لإجر�ء�ت �لطموحة للحفاظ على 

�لطبيعة وحدها.

التداخالت املتكاملة ت�صكل جتمع هذه الثالثة بطرق خمتلفة : 
• يو�سح �خلط �لبنف�سجي كيف يتوقع �أن ي�ستجيب �لتنوع �لبيولوجي �إذ� ما مت دمج تد�بري 

�حلفاظ على �لطبيعة �ملتز�يدة مع جهود �لإنتاج �لأكرث ��ستد�مة. 
• يو�سح �خلط �لأزرق �لفاحت كيف يتوقع �أن ي�ستجيب �لتنوع �لبيولوجي �إذ� ما مت �جلمع بني 

تد�بري �حلفاظ على �لطبيعة �ملتز�يدة وجهود �لإ�ستهالك �لأكرث �إ�ستد�مة. 
• يو�سح �خلط �لأ�سفر كيف ي�ستجيب �لتنوع �لبيولوجي يف �إطار "حمفظة �لإجر�ء�ت 

�ملتكاملة" �لتي جتمع بني جميع �لتد�خالت �لثالثة �لفردية: �لتد�بري �ملتز�يدة حلفاظ 
على �لطبيعة وجهود �لإنتاج و�ل�ستهالك �لأكرث �إ�ستد�مة.

الحفاظ على الطبيعة أمر بالغ األهمية ولكنه غير كاف - 
يجب علينا أيضًا تغيير أنماط إنتاج واستهالك الغذاء

ُيظهر هذ� �لبحث �أن جهود �حلفاظ على �لطبيعة �لأكرث جر�أة هي �ملفتاح لثني �ملنحنى: 
�أكرث من �أي نوع �آخر من �لإجر�ء�ت، حيث �ت�سح �أن �جلهود �ملتز�يدة للحفاظ على 

�لطبيعة تنجح يف �حلد من �ملزيد من خ�سائر �لتنوع �لبيولوجي يف �مل�ستقبل وو�سع �إجتاهات 
�لتنوع �لبيولوجي �لعاملية على م�سار �لتعايف. فقط �لنهج �ملتكامل، �لذي يجمع بني �جلهود 

�لطموحة للحفاظ على �لطبيعة و�لتد�بري �لتي ت�ستهدف �أ�سباب حتول �ملو�ئل - مثل �لإنتاج 
 �مل�ستد�م �أو تدخالت �لإ�ستهالك، �أو يف�سل كالهما - �سينجح يف عك�ش منحنى فقد�ن 

�لتنوع �لبيولوجي.
ال�صكل 15: امل�صاهمات املتوقعة للجهود املختلفة لعك�س اجتاهات التنوع البيولوجي من تغري 

اإ�صتخدام الأرا�صي. حيث ي�ستخدم هذ� �لر�سم �لتو�سيحي موؤ�سرً� و�حًد� للتنوع �لبيولوجي لإظهار كيف �أن 
�لإجر�ء�ت �مل�ستقبلية لعك�ش �جتاهات �لتنوع �لبيولوجي لها نتائج متباينة عرب �ل�سيناريوهات �ل�سبعة �مل�سار 

�إليها باألو�ن خمتلفة. حيث ميثل �خلط و�ملنطقة �ملظللة لكل �سيناريو متو�سط ونطاق �لتغري�ت �لن�سبية �ملتوقعة 
عرب �أربعة مناذج لإ�ستخد�م �لأر��سي )مقارنة بعام 2010(. كما يو�سح هذ� �لر�سم �لبياين �لإ�ستجابة �ملتوقعة 
لأحد موؤ�سر�ت �لتنوع �لبيولوجي - متو�سط وفرة �لأنو�ع، �أو �إم �إ�ش �أيه- باإ�ستخد�م �أحد مناذج �لتنوع �لبيولوجي 

)جلوبيو - ميكن �لعثور على مزيد من �لتفا�سيل حول جميع موؤ�سر�ت ومناذج �لتنوع �لبيولوجي يف �مللحق �لفني(. 
69)2020( .Leclère مل�سدر�
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ين�سر تقرير �لكوكب �حلي لعام 2020 يف وقت �لإ�سطر�بات �لعاملية، ومع ذلك فاإن 
ر�سالته �لرئي�سية تتحدث عن �سيء مل يتغري منذ عقود: وهو �أن �لطبيعة - نظام دعم 

�حلياة لدينا - �آخذ يف �لإنخفا�ش مبعدل مذهل. نحن نعلم �أن �سحة �لنا�ش و�سحة 
كوكبنا مت�سابكة ب�سكل متز�يد؛ حيث �أكدت حر�ئق �لغابات �ملدمرة يف �لعام �ملا�سي 

ووباء كورونا �مل�ستمر �أن هذ� �لأمر ل ميكن �إنكاره.  

تخربنا منذجة �لنحناء �أنه، مع �لتغيري �لتحويل، ميكننا قلب موجة فقد�ن �لتنوع 
�لبيولوجي. من �ل�سهل �لتحدث عن �لتغيري �لتحويل، ولكن كيف لنا �أن جنعله حقيقة 
و�قعة، ونحن نعي�ش يف جمتمعنا �ملعقد و�ملت�سل للغاية �حلديث؟ نحن نعلم �أن �لأمر 

�سيتطلب جهًد� جماعًيا عاملًيا؛ حيث �أن جهود �حلفظ �ملتز�يدة هي �ملفتاح، �إىل جانب 
�لتغيري�ت يف كيفية �إنتاج و�إ�ستهالك طعامنا وطاقتنا. كما �أنه يجب على �ملو�طنني، 

�حلكومات وقادة �لأعمال يف جميع �أنحاء �لعامل �أن يكونو� جزًء� من حركة �لتغيري على 
نطاق، �إحلاح وطموح مل ي�سبق له مثيل من قبل.

نحن نريدك �أن تكون جزًء� من هذه �حلركة. لالأفكار و�لإلهام، ندعوك للتعبري عن 
�أ�سو�تنا من �أجل كوكب حي. لقد قمنا بدعوة �ملفكرين و�ملمار�سني من جمموعة من 

�ملجالت يف �لعديد من �لبلد�ن لتبادل وجهات نظرهم حول كيفية حتقيق كوكب �سحي 
للنا�ش و�لطبيعة.

ُتكمل مبادرة �أ�سو�ت من �أجل كوكب حي مو�سوعات تقرير �لكوكب �حلي 2020 �لذي 
يعك�ش جمموعة متنوعة من �لأ�سو�ت و�لآر�ء من جميع �أنحاء �لعامل، وي�سمل �أي�سًا 
�أفكاًر� متنوعة بد�ية من حقوق �لإن�سان و�لفل�سفة �لأخالقية �إىل �لتمويل �مل�ستد�م 

و�لإبتكار �لتجاري، كما �أنه يوفر نقطة �إنطالق لالأمل. �ملحادثات و�لغذ�ء للفكر 
و�لأفكار مل�ستقبل ميكن للنا�ش و�لطبيعة �أن يزدهرو� فيه �سويًا.

نحن ناأمل �أن تلهمك هذه �ملبادرة لت�سبح جزًء� من �لتغيري.

�مل�سور: © �سيمون ر�وليز/ �ل�سندوق �لعاملي للطبيعةالطريق أمامنا

�أطفال مي�سون يف غابة ركوكي، �لتابعة ملقاطعة كا�سي�ش، جبال وينزوري، �أوغند�. 
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