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 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 

للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل  تقرير
 عن أعمال دورته السادسة وخدمات النظم اإليكولوجية

 إضافة
وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

موجز التقييم  ى، عل6/1-مقرره م ح دمن  رابعا  من اجلزء  7يف الفقرة يف دورته السادسة، النظم اإليكولوجية، 
 اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أورواب وآسيا الوسطى اخلاص مبقرري السياسات

 بصيغته الواردة يف مرفق هذه اإلضافة.
  

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 املرفق
آسيا الوسطى موجز تقرير التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أورواب و 

اخلاص مبقرري السياسات الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 
 البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية

 (1)ُمعّدو املوجز

اململكة املتحدة لربيطانيا  رئيس مشارك،سويسرا، أملانيا(، مارك راونسيفيل )رئيس مشارك، ماركوس فيشر )
 .العظمى وأيرلندا الشمالية/أملانيا(

مارين راندو )املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  - أمور توري
وخدمات النظم اإليكولوجية(، أندريه مادير )املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

اإليكولوجية(، أندرو تشريش )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(، مارين إلباكيدزه )أوكرانيا، 
السويد(، فيكتوراي إلياس )االحتاد الروسي(، توماس هاهن )السويد(، بوال أ. هاريسون )اململكة املتحدة لربيطانيا 

لوبيس )إسبانيا/أملانيا(، إيربن رينغ )أملانيا(  -فر هوك )أملانيا(، بريات مارتن العظمى وأيرلندا الشمالية(، جين
وكاميال ساندسرتوم )السويد( وإيزابيل سوسا بينتو )الربتغال(، بيريو فيسكونيت )إيطاليا/اململكة املتحدة لربيطانيا 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى مايك كريسيت )، العظمى وأيرلندا الشمالية(، نيكالوس إ. زميرمان )سويسرا(
 .وأيرلندا الشمالية(

 اخلرباء الذين قدموا الدعم ملـُعدي املوجز اخلاص مبقرري السياسات:
ساندرا بروسيت )إسبانيا(، رودولف غوزالن )فرنسا(، أفيلينا هيلم )استونيا(، ساندرا الفوريل )فرنسا(، أوكساان 

شروتري )أملانيا(، مارك سنيثالغ )هولندا/سويسرا(، فيغديس فاندفيك ليبكا )االحتاد الروسي(، ماثياس 
 )النرويج(، ألكسندر ب. إ. فان أودهنوفن )هولندا(.

 االقتباس املقرتح:
(: 2018املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية )

لذي أعده املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي موجز تقرير التقييم اإلقليمي ا
وخدمات النظم اإليكولوجية عن منطقة أورواب وآسيا الوسطى اخلاص مبقرري السياسات. م. فيشر، م. 

مارين راندو، أ. مادير، أ. تشريش، م. إلباكيدزه وف. إلياس، ت. هان، ب. أ.  - راونسيفيل، أ. توري
لوبيس، إ. رينغ وس. ساندسرتوم، إ. سوسا بينتو، ب. فيسكونيت، ن.إ.  - ريسون، ج. هوك، ب. مارتنها

. أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات (.eds) وم. كريسيت زميرمان
 النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا. ]  [ صفحة.

 الذين قدموا توجيهات إلعداد هذا التقييم:أعضاء جلنة اإلدارة 
راسالن نوفيتسيكي، ماري ستينسيكي )فريق اخلرباء املتعدد التخصصات(؛ وسينكا ابرودانوفيتش، روبرت ت. 

 واتسون )املكتب(.
ضمنا  التعبري عن أي رأي  يف اخلرائط املستخدمة يف هذا التقرير ال تعين التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة

فيما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا، أو فيما يتعلق  للمنربمهما كان 
هذه اخلرائط أعدت فقط بغرض تيسري تقييم املناطق اجلغرافية البيولوجية الشاسعة  بتحديد ختومها أو حدودها.

 املمثلة فيها.
                                                      

ترد أمساء ُمعّدي املوجز مع تبيان البلدان اليت حيملون جنسيتها بني قوسني، أو البلدان اليت حيملون جنسيتها وبينها فاصلة (  1)
عندما حيملون عدة جنسيات؛ والبلدان اليت ينتمون إليها بعد شرطة مائلة إذا كانت خمتلفة عن البلدان اليت حيملون جنسيتها، أو 

االنتماء(. وترد يف املوقع الشبكي للمنرب قائمة /2، اجلنسية 1ون إىل منظمة دولية: اسم اخلبري )اجلنسية منظمتهم إذا كانوا ينتم
 البلدان أو املنظمات اليت رشحت هؤالء اخلرباء.



IPBES/6/15/Add.4 

3 

 الرسائل الرئيسية - أوالا 
 م: الطبيعة ومسامهاهتا يف نوعية حياة السكان يف أورواب وآسيا الوسطىرصيد قيّ   - ألف

تكتسب مسامهات الطبيعة للناس، اليت جتسد خدمات النظام اإليكولوجي، أمهية حامسة من أجل سبل العيش 
 احلياة البشرية على كوكب األرض واالقتصادات والنوعية اجليدة للحياة، وابلتايل فهي حيوية للحفاظ على

وللطبيعة قيم اقتصادية وثقافية كبرية للمجتمعات. وتفيد الطبيعة أيضا ، على سبيل املثال، الصحة البشرية من  -
خالل دورها يف األدوية، وتوفري الغذاء يف أمناط غذائية متنوعة والدعم للصحة العقلية والبدنية عن طريق املساحات 

نوعية حياة السكان من ا  املعارف واملمارسات التقليدية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أيض اخلضراء. وتعزز
مليون  ٣١خالل تعزيز الرتاث الثقايف واهلوية الثقافية. ويف أورواب وآسيا الوسطى، وهي منطقة تبلغ مساحتها 

للهكتار يف السنة. وتشمل ا  دوالر  ١ ٩٦٥كيلومرت مربع، يكتسب تنظيم نوعية املياه العذبة قيمة وسيطة قدرها 
 464للهكتار الواحد يف السنة(؛ وتنظيم املناخ )ا  دوالر  ٧٦٥اخلدمات التنظيمية األخرى اهلامة حفظ املوئل )

 للهكتار يف السنة(.ا  دوالر  ٢٨٩دوالرا  للهكتار يف السنة(؛ وتنظيم نوعية اهلواء )

ويستلزم احلفاظ على  - استمرار فقدان التنوع البيولوجي وتتعرض مسامهات الطبيعة للناس للخطر بسبب
مسامهات الطبيعة للناس احلفاظ على مستوايت عالية من التنوع البيولوجي. لقد انطوى االخنفاض املستمر يف 
التنوع البيولوجي على نتائج سلبية على توفر الكثري من خدمات النظام اإليكولوجي على مدى العقود املاضية. 

تشمل احلفاظ على املوئل والتلقيح، وتنظيم نوعية املياه العذبة وكميتها، وتكوين الرتبة وتنظيم الفيضاانت. وهذه 
بسبب املمارسات احلرجية والزراعية املكثفة املستخدمة لزايدة توفري الغذاء ا  وقد حدثت هذه االخنفاضات جزئي

 والوقود القائم على الكتلة األحيائية. 

 - على الواردات الصافية من املوارد املتجددة من خارج املنطقةاا رواب وآسيا الوسطى جزئيوتعتمد منطقة أو 
ويستهلك السكان يف أورواب وآسيا الوسطى موارد طبيعية متجددة أكرب من املوارد املنتجة يف املنطقة على الرغم 
من الزايدة يف إنتاج األغذية والوقود القائم على الكتلة األحيائية منذ ستينات القرن املاضي. وتعتمد أورواب الوسطى 

مليون هكتار من األراضي الزراعية  ٣٥ة حصاد سنوي قدره والغربية على واردات أغذية وأعالف تعادل كمي
 (، وهي مساحة أراضي تعادل مساحة أملانيا.2008)بياانت عام 

ففي  - ويف أورواب وآسيا الوسطى، ال تتوزع مسامهات الطبيعة بصورة متساوية على الناس واجملتمعات احمللية
 الغذاء والواردات أن املنطقة تتمتع أبمن غذائي حاليا، ولكن أورواب وآسيا الوسطى، تدل التوليفة املكونة من توفري

يف بعض املناطق يف وسط آسيا وأورواب الوسطى والشرقية يتعرض األمن الغذائي للتهديد من الصادرات النامجة 
عن حيازات األراضي على نطاق واسع وبصورة رئيسية من جانب كياانت من أورواب الغربية ومن خارج املنطقة. 

يف أحناء املنطقة، حيث ا  على تنظيم الطبيعة لنوعية املياه وكميتها، أيضا  يتفاوت األمن املائي، الذي يعتمد جزئيو 
يف املائة من السكان يف آسيا الوسطى من احلصول على مياه الشرب املأمونة. وأثر تدهور  ١٥ال يتمكن ما نسبته 

 على هوية وتراث الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.ا  سلبيا  معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية أتثري 
 التنوع البيولوجي يف أورواب وآسيا الوسطى فريد من نوعه، لكنه يف خطر - ابء

وقد تقلص نطاق النظم  - يف أورواب وآسيا الوسطى هو يف حالة اخنفاض شديد مستمرإن التنوع البيولوجي 
كما   ١٩٧٠يف املائة منذ عام  ٥٠اإليكولوجية الطبيعية، على سبيل املثال، اخنفض حجم األراضي الرطبة بنسبة 

تدهورت املروج الطبيعية وشبه الطبيعية واألراضي اخلثية واملوائل البحرية الساحلية. وحدث تقلص كبري يف النظم 
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ا  يف املائة من األنواع اليت خضعت للتقييم واليت تعيش حصر  28نواع. إن ما نسبته اإليكولوجية فيما يتعلق بتنوع األ
يف أورواب وآسيا الوسطى مهدد ابالنقراض. ومن بني مجيع جمموعات األنواع اليت خضعت للتقييم واليت تعيش يف 

وأمساك املياه العذبة  يف املائة(، 50املنطقة، هناك خطر على وجه اخلصوص تتعرض له األشنات وحشيشة الكبد )
يف املائة(.  23يف املائة( والربمائيات ) 33يف املائة(، والنبااتت الوعائية ) 45يف املائة(، وقواقع املياه العذبة ) 37)

 من حيث تركيبة األنواع فيها ومن مث اخنفضت درجة تنوعها.ا  وقد أصبحت املناظر الطبيعية والبحرية أكثر اتساق

رية، أسهمت سياسات وإجراءات االستدامة واحلفظ على الصعيدين الوطين والدويل يف ويف السنوات األخ
وقد أدى تعزيز اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك واحلد من  - عكس بعض االجتاهات السلبية للتنوع البيولوجي

وقد انتعشت بشكل  فرط املغذايت يف املياه إىل زايدة يف بعض األرصدة السمكية يف مناطق مثل حبر الشمال.
كبري املوائل املعرضة للخطر، مثل املشجرات املاكرونيزية واألنواع مثل الوشق األيبريي والثور األورويب، بسبب جهود 

 احملافظة اهلادفة.

ورغم أنه حتقق  - وبشكل عام فإن التقدم احملرز حنو الوصول إىل نظم إيكولوجية صحية ال يزال غري كاف
سني وضع التنوع البيولوجي بصون النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع اجليين إال أن األوضاع قدر من التقدم يف حت

واالجتاهات فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي سلبية بوجه عام. ومن شأن زايدة اجلهود الرامية إىل احلفظ مع االستخدام 
 يولوجي على الصعيدين الوطين والدويل. املستدام للتنوع البيولوجي أن يعزز فرص حتقيق أهداف التنوع الب

 لبشر يف أورواب وآسيا الوسطىصاحل االطبيعة ل ومسامهاتالعوامل احملركة للتغري يف التنوع البيولوجي  - جيم
إن تغري منط استغالل األراضي هو احملرك املباشر الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

وقد أدت إعاانت اإلنتاج إىل تكثيف الزراعة واحلراجة، وأدى ذلك  - الوسطى اإليكولوجية يف أورواب وآسيا
ما تؤثر الكثافة على استخدام األراضي ا  إىل جنب مع التنمية احلضرية، إىل اخنفاض التنوع البيولوجي. وكثري ا  جنب

ذات القيمة العالية من التقليدي. بيد أن وقف االستخدام التقليدي لألراضي قد حّد من املوائل شبه الطبيعية 
حيث احلفظ وما يرتبط بذلك من معارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وممارساهتا وثقافاهتا يف كل املنطقة. 
وعلى الرغم من توسع املناطق احملمية يف املنطقة إال أن املناطق احملمية ال ميكنها أن حتول وحدها دون فقدان التنوع 

 ع املناطق احملمية أن تسهم يف منع فقدان التنوع البيولوجي إال إذا أديرت بطريقة فعالة.البيولوجي. وال تستطي

إن أتثري تغري املناخ على التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس آخذ يف التزايد بسرعة، ومن املرجح أن 
املوارد الطبيعية، والتلوث، يكون أحد أهم العوامل احملركة يف املستقبل. وقد أدت االجتاهات يف استخراج 

واألنواع الدخيلة املغرية، إىل اخنفاض كبري يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ومن احملتمل أن 
وال يزال استخراج املوارد الطبيعية يشكل ضغطا   - تظل تشكل خماطر كبرية، وال سيما ابالقرتان مع تغري املناخ

على ا  لوجي. عالوة على ذلك، فعلى الرغم من التنظيم الفعال يظل التلوث يشكل خطرا  كبري على التنوع البيو ا  كبري 
جلميع الفئات التصنيفية عرب مجيع  –التنوع البيولوجي والصحة البشرية. وقد تزايدت أعداد األنواع الدخيلة املغرية 

لوطأة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم وهلذا آاثر شديدة ا -املناطق دون اإلقليمية يف أورواب وآسيا الوسطى 
اإليكولوجية. ولآلاثر الفردية واملشرتكة النامجة عن مجيع العوامل احملركة املباشرة تبعات مزمنة وطويلة املدة ومتأخرة 
على التنوع البيولوجي وعلى تقدمي مسامهات الطبيعة للناس بسبب التأخر الزمين الشديد الستجابة النظم 

 جية.اإليكولو 
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يف السياسات  وال ميكن بشكل عام فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي. فهذا الفصل يتطلب حتوالا 
وقد عزز النمو االقتصادي، املقيس من خالل الناتج احمللي  - واإلصالحات الضريبية يف مجيع أحناء املنطقة

غري مباشرة العوامل احملركة لفقدان التنوع البيولوجي،  اإلمجايل التقليدي، يف مجيع أحناء أورواب وآسيا الوسطى بصورة
وهو ما أدى بدوره إىل اخنفاض مسامهات الطبيعة للناس. ونفذت يف مجيع أحناء املنطقة، جمموعة من السياسات، 
مبا يف ذلك الضرائب البيئية، هبدف فصل النمو االقتصادي عن العوامل احملركة الضارة. عالوة على ذلك، ال تزال 
هناك أدوات سياساتية، مثل اإلعاانت الزراعية وإعاانت الصيد الضارة، اليت ال تزال تعرقل عمليات االنتقال صوب 
مستقبل مستدام. وستساعد يف عملية الفصل مؤشرات جديدة تدمج الرفاه، ونوعية البيئة، والعمالة، واإلنصاف، 

 سهام يف حياة الناس. واحملافظة على التنوع البيولوجي، وقدرة الطبيعة على اإل
 املستقبل يف أورواب وآسيا الوسطى - دال

يف  وما بعده )ممثالا  2030إن استمرار االجتاهات السابقة واحلالية على صعيد العوامل احملركة حىت عام 
سيناريوهات العمل كاملعتاد( سوف يعوق التحقيق الواسع النطاق ألهداف من بينها أهداف التنمية املستدامة 
وأهداف مماثلة هلا. ومن شأن السيناريوهات املستقبلية اليت تركز على حتقيق توازن يف توفري مسامهات الطبيعة 

وُحددت  - للناس وتشتمل على قيم متنوعة، أن حتقق على األرجح الغالبية العظمى من هذه األهداف
ات املستقبلية ألورواب وآسيا الوسطى. مفاضالت بني خمتلف خدمات النظم اإليكولوجية يف إطار خمتلف السيناريوه

وترهتن ُسبل حسم هذه املفاضالت ابألحكام القيمية السياسية واجملتمعية. فالسيناريوهات اليت تشتمل على عمليات 
صنع القرارات االستباقية بشأن القضااي البيئية، وهُنُج اإلدارة البيئية اليت تدعم تعددية الوظائف، وتعميم القضااي 

ة عرب القطاعات، هي عادة  أكثر جناحا  يف التخفيف من املفاضالت مقارنة ابلسياسات البيئية املعزولة. ومن البيئي
املتوقع أن تكون السيناريوهات اليت تتضمن التعاون بني البلدان أو املناطق فعالة أكثر يف التخفيف من اآلاثر غري 

 خدمات النظم اإليكولوجية.املستحسنة العابرة للنطاقات على التنوع البيولوجي و 

وتتسم أكثر املسارات فعاليةا للمضي صوب مستقبل مستدام بتحّول جمتمعي طويل األجل حيدث من خالل 
وتعزز هذه املسارات أمناط حياة موفِّّرة  - التثقيف املستمر، وتقاسم املعرفة، وُصنع القرارات بطريقة تشاركية

عن أدوات قائمة  قات طوعية تدعمها أدوات اجتماعية وإعالمية فضال  للموارد وهي تؤكد إجراءات جمتمعية واتفا
على احلقوق. زهي كذلك تدعم تنظيم خدمات النظام اإليكولوجي، وتسلط الضوء على جمموعة متنوعة من القيم 

املكانية والزمنية. لبشر عرب القطاعات وعرب النطاقات صاحل االطبيعة ل ومسامهاتيف املراعاة الشاملة للتنوع البيولوجي 
ومثة إجراءات أخرى، مثل االبتكار التكنولوجي، والنهج القائمة على النظم اإليكولوجية، وجتنيب األراضي أو 

 تقاسم األراضي، ميكنها أن تدعم ومتهيد السبيل أمام املزيد هذه احللول التحويلية.
 خيارات احلوكمة الواعدة ألورواب وآسيا الوسطى - هاء

ج من خيارات احلوكمة والسياسات واملمارسات اإلدارية املتاحة للجهات الفاعلة العامة واخلاصة يتوفر مزي
يف أورواب وآسيا الوسطى، ولكن هناك حاجة إىل املزيد من االلتزام العتمادها وتنفيذها بشكل فعال هبدف 

مهات الطبيعة للناس من أجل معاجلة العوامل احملركة للتغيري، واحلفاظ على التنوع البيولوجي، وكفالة مسا
وظلت هناك مزائج من األدوات السياساتية املصممة جيدا  واحملددة السياقات، املستندة،  - نوعية حياة جيدة

. لبشرصاحل االطبيعة ل ومسامهاتمثال ، إىل هُنُج قائمة على النظام اإليكولوجي، فعالة  يف حوكمة التنوع البيولوجي 
القانونية والتنظيمية متثل العمود الفقري ملزائج السياسات، توفر األدوات االقتصادية واملالية ومع أن األدوات 

واالجتماعية والقائمة على املعلومات حوافز إضافية إلحداث تغيري يف السلوكيات. ومن شأن استحداث أدوات 
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حيقق املساواة يف عالقات القوى وييسر  قائمة على احلقوق أن يُدمج متاما  املبادئ األساسية للحوكمة اجليدة، مبا
بناء قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. ومن شأن حشد موارد مالية كافية أن يعزز قدرات املؤسسات 
على دعم األنشطة يف جماالت البحوث، والتدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والرصد. ويؤدي وقف اإلعاانت 

القطاعية، مثل الزراعة ومصائد األمساك والطاقة يف أورواب وآسيا الوسطى، إىل التقليل  الضارة يف خمتلف السياسات
 من اآلاثر السلبية على التنوع البيولوجي، ويسمح ابستخدام أكثر فعالية من حيث الكلفة لألموال العامة.

سامهات الطبيعة للناس وميكن إجناز تعميم احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي واستدامة توفري م
يف مجيع السياسات القطاعية واخلطط والربامج واالسرتاتيجيات واملمارسات من خالل ُُنُج يف جمال العمل 

وقد أحرز تقدم جزئي يف معاجلة العوامل احملركة الكامنة وراء  - البيئي أكثر استباقيةا وتركيزاا وتوجهاا حنو النتائج
ريق اإلدماج يف مجيع قطاعات احلكومة واجملتمع. وميكن التحكم يف التعميم من فقدان التنوع البيولوجي، عن ط

خالل عملية من ثالث خطوات: أوال، زايدة الوعي ابعتماد نوعية احلياة اجليدة على جمال التنوع البيولوجي، 
والثقافية من أجل حتقيق  واثنيا، حتديد األهداف السياساتية املتعلقة ابالحتياجات البيئية واالقتصادية واالجتماعية

التنمية املستدامة؛ واثلثا ، تصميم أدوات ومزيج من السياسات لدعم تنفيذ سياسات وعملية صنع قرارات بشأن 
 الطبيعة ونوعية احلياة اجليدة بطريقة تتسم ابلفعالية والكفاءة واإلنصاف.

واستدامة توفري مسامهات الطبيعة  وسيؤدي حتسني التكامل عرب القطاعات لتنسيق إدارة التنوع البيولوجي
ومن شأن التنسيق املعزز أن حيسن مراعاة التنوع  - للناس إىل تفادي حدوث نتائج سلبية للطبيعة والبشر

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مع أخذ املفاضلة بني السياسات املختلفة والقطاعات االقتصادية يف 
للمزيد من االستغالل هلذه اإلمكاانت يف قطاعات الزراعة واحلراجة ا  واسع ل، جماال  االعتبار. وهناك، على سبيل املثا

ومصائد األمساك ويف التخطيط احلضري. وفيما يتعلق مبنظور شامل لالقتصاد فإن ذلك يتضمن قياس الرفاه الوطين 
اإلصالحات الضريبية البيئية حوافز  مبا يتجاوز املؤشرات االقتصادية احلالية، ويراعي القيم املتنوعة للطبيعة. وتوفر

 متكاملة وتوفري القدرة من أجل إعادة توجيه األنشطة اليت تدعم التنمية املستدامة.

وستساعد زايدة املشاركة وإشراك أصحاب املصلحة على دمج خمتلف أشكال املعارف يف عمليات وضع 
اك إقرار يف أورواب الغربية والوسطى أبمهية املشاركة . وهنالسياسات واختاذ القرارات، مع تعزيز املسؤولية املشرتكة

يف أورواب الشرقية وآسيا الوسطى. وميكن تعزيز  الفعالة ملختلف اجلهات الفاعلة، كما أن هناك إقرار متزايد هبا أيضا  
لشعوب هذه املشاركة من خالل الرصد الدقيق والتقييم، مع أخذ القيم املختلفة يف االعتبار، مبا يف ذلك قيم ا

 األصلية واجملتمعات احمللية.

 1-اإلطار م ق س
 منطقة أورواب وآسيا الوسطى

-( يف أربع مناطق دون إقليمية )الشكل م ق س1-بلدا  )اجلدول م ق س 54تضم أورواب وآسيا الوسطى 
وأصغرها، (. ويتباين حجم هذه البلدان تباينا  كبريا ، حبيث تضم أكرب البلدان املوجودة على سطح األرض 1

وتتنوع فيها هياكل احلكم، والثقافات، واالقتصادات، واملناطق اإليكولوجية، والقطاعات. كما أن حبار املنطقة 
متغايرة اخلواص من حيث درجات احلرارة، والتيارات، وتوافر املغذايت، واألعماق، وأمناط املزج. وتوجد 

  املنطقة.اختالفات كبرية فيما يتعلق برصد البياانت وتوافرها يف
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 1-الشكل م ق س
 وحميطاهتا وحبارها اإلقليمية وفقاا للمنربمنطقة أورواب وآسيا الوسطى مع مناطقها دون اإلقليمية األربع 

 

 
 1-م ق ساجلدول 

 3/1 - د ح املناطق دون اإلقليمية والبلدان يف أورواب وآسيا الوسطى وفقاا للمرفق السابع للمقرر م
 البلدان اإلقليميةاملنطقة دون 
إسبانيا، إسرائيل، أملانيا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، الدامنرك، سان  أورواب الغربية

مارينو، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، لكسمربغ، خلتنشتاين، مالطة، اململكة املتحدة 
 النرويج، النمسا، هولندا، اليواننلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موانكو، 

استونيا، ألبانيا، بلغاراي، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية  أورواب الوسطى
التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، 

 قربص، كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، هنغاراي
 االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، بيالروس، مجهورية مولدوفا، جورجيا أورواب الشرقية
 أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان آسيا الوسطى
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 2-اإلطار م ق س
 لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهات

لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتينظر التقييم اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى يف خدمات النظم اإليكولوجية من خالل عدسة 
من املفهوم العلمي لسلع وخدمات النظم اإليكولوجية ومفهوم هبات الطبيعة من نظم معرفة  (، اليت جتسد كال  الثاين)انظر التذييل 

الطبيعة مفيدة أو ضارة للبشر، تبعا  للسياق الثقايف، وهي تقيَّم من  مسامهاتالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. وقد تكون 
فئة مصّنفة  18ابلسياق احملدد. ويتضمن املنظور التعميمي منظورين يكّمل كل منهما اآلخر مها: منظور تعميمي ومنظور خاص 

غري املادية )الشكل م ق  واملسامهاتاملادية،  واملسامهاتالتنظيمية،  املسامهاتيف ثالث جمموعات متداخلة تداخال  جزئيا  هي: 
لنظم معرفة الشعوب األصلية  {. أما املنظور اخلاص ابلسياق احملدد فهو يتضمن اجلوانب اجلغرافية والثقافية1-1-2( }2-س

 لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتإىل ما إذا كانت  2-واجملتمعات احمللية. ويشري تدرُّج اللونني األخضر والبين يف الشكل م ق س
حقيق هدف مرتبطة ابلنظم الطبيعية أكثر من ارتباطها ابلنظم الثقافية. وتشري القَيم الذرائعية إىل القَيم املعطاة لشيء كوسيلة لت

، من قبيل العالقات فيما بني البشر والعالقات بني ‘العالقات املستحسنة’ بعينه. أما القَيم العالئقية فهي قَيم إجيابية معطاة لـ
 البشر والطبيعة.

 

 معلومات أساسية -اثنياا 
 الطبيعة ومسامهاهتا يف نوعية حياة البشر يف أورواب وآسيا الوسطى -ألف 

مة مادية )مثل الغذاء(، وتنظيمية )مثالا، تنظيم املناخ والتلقيح( تقدم الطبيعة للبشر مسامهات قيّ   - 1ألف 
لبشر ا لنوعية حياة ضروريةمهات اس(. هذه امل2 - وغري مادية )مثل التعلم واإلهلام( )الشكل م ق س

 .{5-3-2} ((2)عليه خالف القَيم اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرية )لكوُنا تنطوي على 
                                                      

 .األول(  لالطالع على تفسري ملصطلحات التعبري عن الثقة، انظر التذييل 2)

 2-الشكل م ق س
 وعالقتها بنوعية احلياة من حيث القيم الذرائعية والقيم العالئقيةلبشر صاحل االطبيعة ل مسامهات
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تشمل املسامهات التنظيمية األعلى قيمة ما يلي: تنظيم نوعية املياه العذبة واملياه الساحلية )تقدر بقيمة وسيطة 
دوالرا  لكل  765واحلفاظ على املوائل )؛ (مسلم به ولكن انقص) (3)لكل هكتار سنواي (دوالرا   1 965قدرها 

دوالرا   289دوالرا  لكل هكتار سنواي (؛ وتنظيم نوعية اهلواء ) 464؛ وتنظيم املناخ )(غري قطعي) هكتار سنواي (
التنظيمية اليت  للمسامهات{. ولكن القيم النقدية 2-5-3-2( }مسلم به ولكن انقصلكل هكتار سنواي ( )

يستفيد منها البشر ترتبط ابملكان وتتباين بشكل كبري بني نواحي منطقة أورواب وآسيا الوسطى وذلك اعتمادا  على 
 وأسلوب التقييم املستخدم. املسامهاتاملوقع، ونوع املوئل ومدى 

يف أسعار األسواق التقليدية. ويولد اإلنتاج  فللمسامهات املادية اليت تقدمها الطبيعة للبشر قَيم هامة تنعكس جزئيا  
دوالرا  لكل هكتار )احلبوب(  233األعضاء يف االحتاد األورويب عائدات ترتاوح بني  28 ــالزراعي يف الدول الـ

دوالرا  لكل هكتار )احملاصيل املختلطة(، يف حني تولد إمدادات األخشاب من الغاابت عائدات تبلغ  916و
 {.2-3-5-1هكتار سنواي  } دوالرا  لكل 255

غري املادية اليت تقدمها الطبيعة للبشر، واليت تشمل اخلربات البدنية والنفسية  للمسامهاتويقّدر أن القيمة الوسيطة 
{. وميكن أن تقّدر 2-3-5-2( }غري قطعيدوالرا  للهكتار سنواي  ) 1 117املرتبطة ابلسياحة والرتويح تبلغ 

األخرى غري املادية اليت تقدمها الطبيعة للبشر مثل الرتاث الثقايف واهلوية ابستخدام أساليب غري نقدية  املسامهات
{. وتتضح هذه القيم من خالل تعامل البشر مع الطبيعة 2-3-5-3، 2-3-5-2( }مسلم به ولكن انقص)

ة معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات لقضاء وقت الفراغ وللسياحة، واخلربات الروحية واجلمالية، والتعّلم، وتنمي
 {.2-2-3( }ال خالف عليهاحمللية، والرغبة يف حفظ مناطق وأنواع رمزية )

{، مبا يف ذلك دورها 2-3-2( }ال خالف عليهاليت تقدمها للبشر قيمة للصحة البشرية ) ومسامهاهتاوللطبيعة 
{ واألماكن احلضرية 2-3-2-، 2-2-2-4( }هال خالف علييف الدواء املعاصر والتقليدي، والتنوع الغذائي )

{. ويهدد االستغالل غري املستدام البقاء لبعض النبااتت الدوائية 2-3-2( }مسلم به ولكن انقصاخلضراء )
 {.2-2-2-4( }مسلم به ولكن انقصعلى سبيل املثال )

اليت تقدمها للبشر ذات  اتواملسامهوتوجد لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية معرفة متميزة عن الطبيعة 
{. ولكن حدث فقدان ملعرفة 2-3-3( }مسلم به ولكن انقصالقيمة الكبرية لكثري من اجملتمعات احمللية )

-2، 2-1-3-2-2( }ال خالف عليهالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية بشأن النظم اإليكولوجية واألنواع )
وي )وهو مؤشر بديل ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية {، وظهرت كذلك اجتاهات لتدين التنوع اللغ3-3
 {.2-3-3، 2-2-3-1-2( }ال خالف عليه)

وهناك طائفة من النُـُهج النقدية وغري النقدية للحصول على القيم املتعددة ملسامهات الطبيعة للبشر. وتتيح النُـُهج 
ى قدر ممكن من املنافع االقتصادية واالجتماعية اجلديدة إدماج هذه القيم يف عملية صنع القرارات لتحقيق أقص

 واملنافع املتعلقة بنوعية احلياة.
غري املادية اليت  املسامهاتالتنظيمية وبعض  املسامهاتتوجد اجتاهات سلبية فيما يتعلق بغالبية  -2ألف 

ال ) 2016و 1960تقدمها الطبيعة للبشر يف منطقة أورواب وآسيا الوسطى خالل فرتة ما بني عامي 
من املمارسات الزراعية واحلرجية اا {. وقد نتج ذلك جزئي2-2-5، 2-2-3، 2-2-1( }خالف عليه

حيائية، وكان لذلك أثر سليب على املكثفة املستخدمة لزايدة إنتاج األغذية والوقود القائم على الكتلة األ

                                                      
(. ويعّدل إجراء التوحيد القَيم 2017مشرتكة )الدوالر الدويل( وسنة أساس مشرتكة ) (  لقد وّحدان هذه القَيم النقدية يف عملة3)

املستمدة بعملة معينة وسنة معينة لتصبح قيما  بعملة موحدة وسنة موحدة ابستخدام معامالت انكماش الناتج احمللي اإلمجايل 
 وأسعار الصرف حسب تعادل القوة الشرائية.
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( ال خالف عليهالعديد من اخلدمات التنظيمية، مثل تكوين الرتبة والتلقيح وتنظيم نوعية املياه العذبة )
{. وهذا االخنفاض املستمر يف املسامهات التنظيمية ميكن أن يؤدي 2-2-5، 2-2-2، 2-2-1}

-2-2، 2-1-2-2، 1-1-3-2} لكنه انقص(مسلم به أن ينطوي على آاثر ضارة بنوعية احلياة )
1-5 ،2-2-1-6 ،2-2-1-7 ،2-2-1-8 ،2-2-2-1 ،2-2-3-1.} 

إسهاما  آخذة يف التدين يف أورواب  16اليت يبلغ عددها لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتمن املعروف أن سبعة من 
ال التنظيمية والتعّلم املستمد من معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ) املسامهاتوآسيا الوسطى، ال سيما 

{. وهذه االجتاهات متسقة يف مجيع أحناء املنطقة الفرعية ألورواب 5-2-2، 3-2-2، 1-2-2( }خالف عليه
الف ال خ) {. فاحلفاظ على املوائل، والتلقيح2-2-5} (ال خالف عليه)( 3-وآسيا الوسطى )الشكل م ق س

(، وتنظيم كمية املياه العذبة ونوعيتها، وتكوين الرتبة ومحايتها، وتنظيم الفيضاانت هي عمليات لكنه انقص عليه
آخذة يف التدين بسبب تكثيف استخدام األراضي هبدف زايدة إنتاج احملاصيل، والثروة احليوانية، وتربية األحياء 

-2، 1-2-2( }ال خالف عليهكذلك من أجل التنمية احلضرية )املائية، والكتلة األحيائية احلرجية، والقطن، و 
التنظيمية ابألمن الغذائي واملائي  واملسامهاتاملادية  املسامهات{. وقد أضرت املفاضالت بني 2-2-5، 2-2

 {.2-2-5، 2-2-2، 2-2-1يف بعض املناطق }

وجتارته يف املنطقة، على الرغم من تدهور وتتمتع أورواب وآسيا الوسطى حاليا  ابألمن الغذائي بسبب إنتاج الغذاء 
الغذاء  التنظيمية اليت تقدمها الطبيعة وفقدان معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية بشأن املسامهاتعدد من 

-2-2، 8-1-2-2، 7-1-2-2، 5-1-2-2، 2-1-2-2، 1-1-3-2( }ال خالف عليهفيها )
يف  23املائة من األراضي الزراعية يف االحتاد األورويب و يف 25{. فقد أصابت تعرية الرتبة 2-2-3-1، 2-1

املائة من األراضي الزراعية يف آسيا الوسطى. وإذا اقرتن هذا مع اخنفاض املادة العضوية للرتبة، فقد يضر إبنتاج 
يف املائة  20{. ويف الوقت ذاته، زادت مكافحة التعرية بنسبة قدرها 2-2-1-8( }ال خالف عليهاألغذية )

-1-8} 2010و 2000يف األراضي الصاحلة للزراعة يف أورواب الغربية والوسطى خالل الفرتة ما بني عامي 
زادت بلدان البحر األبيض املتوسط وآسيا الوسطى من اعتمادها على التلقيح إبنتاج  1961{. ومنذ عام 2-2

{. بيد أن تنوع ووفرة امللقحات 2-2-1-2( }مسلم به ولكن انقصاملزيد من الثمار املعتمدة على املّلقحات )
من احلشرات الربية قد اخنفضا منذ مخسينيات القرن املاضي وحدثت فواقد كبرية يف حنل العسل الغريب يف أورواب 

{. ويؤثر تناقص سكان الريف يف مجيع أحناء املنطقة 2-2-1-2( }مسلم به ولكن انقص) 1961منذ عام 
رف احمللية بشأن االستخدام التقليدي لألراضي على توافر الغذاء وخباصة وفقدان معارف الشعوب األصلية واملعا

{. 4-5-5، 2-3-1-1، 2-2-3-2-1، 2-2-3-1-2( }مسلم به ولكن انقصيف املناطق النائية )
واخنفض املصيد من األمساك الربية منذ تسعينيات القرن املاضي، ومل تـُّتبع ممارسات أكثر استدامة يف جمال اإلدارة 

مسلم ) 2000يف املائة منذ عام  2.7مؤخرا  فقط. وزاد إنتاج األمساك من تربية األحياء املائية بنسبة قدرها  إال
 ( به ولكن انقص

{2-2-2-1-2.} 

ويعتمد األمن املائي جزئيا  على تنظيم النظم اإليكولوجية لنوعية املياه وكميتها، وهو أمر يعيقه التلوث، وتناقص 
( مسلم به ولكن انقصية واألراضي الرطبة، وفرط استغالل األجسام املائية، وتغريُّ املناخ )رقعة السهول الفيضان

يف املائة من البشر يف أورواب وآسيا الوسطى على مياه  95{. ومع ذلك، حيصل 2-2-1-7، 2-2-1-6}
 1990منذ عام يف املائة يف نصيب الفرد من توافر املياه  15شرب مأمونة، رغم حدوث اخنفاض بنسبة قدرها 

 {.2-3-1-3( }ال خالف عليه)
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 3-الشكل م ق س
 ( يف أورواب وآسيا الوسطى واملناطق دون اإلقليمية1960-2016)مسامهات الطبيعة لصاحل البشر االجتاهات على صعيد 

تناقصية أو اثبتة أو متغرية فيما تستند االجتاهات إىل األدلة املستقاة من املنشورات واملؤشرات اليت تبلغ عن اجتاهات تزايدية أو 
{. ويعزى مستوى الثقة األعلى اخلاص مبنطقة أورواب وآسيا الوسطى 2-2-5خيص كل خدمة من خدمات النظام اإليكولوجي }

 .مقارنة  مع املناطق دون اإلقليمية إىل وجود منشورات إضافية تناولت املنطقة ككل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأتثريها على نوعية احلياة، على نطاق لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهات تتوزع دائماا ابلتساويال  -3ألف 
 ( مسلم به ولكن انقصاملواقع والفئات االجتماعية املختلفة يف أورواب وآسيا الوسطى )

{2-3-4}. 
ال ل املنطقة )حتقق بوجه عام اإلنصاف يف احلصول على الغذاء والتمتع بنظام غذائي متوازن العناصر داخ

 137{، ويشري إىل هذا مثال  متوسط اإلمداد ابلطاقة التغذوية الذي يرتاوح من 1-1-3-2( }خالف عليه
يف املائة يف آسيا الوسطى من متوسط احتياجات الطاقة الغذائية لسكان  121يف املائة يف أورواب الغربية إىل 

نطاق واسع يف أورواب الوسطى والشرقية وآسيا {. ولكن عمليات حيازة األراضي على 2-3-1-1املنطقة }
هتدد فرص  قد الوسطى، اليت تقوم هبا كياانت من خارج املطقة وداخلها وتنتمي أساسا  إىل أورواب الغربية،

{. 2-3-1-1( }مسلم به ولكن انقصمجاعات معينة من السكان يف التأثري على نظم إنتاج أغذيتها )
يف املائة من سكان  15عوامل مؤثرة على هذا الوضع إذ أن نسبة تقارب لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتومتثل 

( ال خالف عليهيف املائة فقط يف أورواب الغربية، ال حتصل على مياه شرب مأمونة ) 1آسيا الوسطى، ونسبة 
املساحات اخلضراء  {. وداخل املدن، ال يتمتع السكان ابلوصول املتكافئ إىل2-3-4-2، 2-3-1-3}

 



IPBES/6/15/Add.4 

13 

-4-2، 2-2-3-2ما يرتتب على ذلك من آاثر على الصحة العامة والرفاه )مسلم به لكنه انقص( }مع 
{. وعلى سبيل املثال فإن سكان املدن يف جنوب االحتاد األورويب أقل قدرة على الوصول إىل املساحات 3-2

عامة الناس ابلغاابت اخلضراء مقارنة  بسكان املدن يف مشال وغرب ووسط أورواب. كذلك تتفاوت نسبة متتع 
يف املائة( يف بلدان الشمال األورويب  ١٠٠ - 98لالستجمام بني البلدان، حيث تكون هذه النسبة عالية )

ال خالف يف املائة( يف بعض بلدان أورواب الغربية ) 50وبعض بلدان حبر البلطيق، وتكون منخفضة )أقل من 
 ( عليه

اليت تقدمها  املسامهاتألن األجيال احلالية تستفيد من  {. ويظهر أيضا  عدم إنصاف زمين،2-3-4-2}
 {.2-2-3-4( }مسلم به ولكن انقصيف املستقبل ) املسامهاتتوفري تلك لبشر على حساب صاحل االطبيعة ل

يستخدم سكان منطقة أورواب وآسيا الوسطى من املوارد الطبيعية املتجددة أكثر مما يُنتج  - 4ألف 
{. فاملنطقة تعتمد على واردات صافية 2-2-4( }ال خالف عليه( )4-ق س داخل املنطقة )الشكل م

( ال خالف عليهاملادية اليت تقدمها الطبيعة للبشر ) املسامهاتمن املوارد الطبيعية املتجددة وكذلك على 
{. وبعض هذه الواردات إىل أورواب وآسيا الوسطى يرتك أثراا سلبياا على التنوع البيولوجي، 2-2-4}

( مسلم به ولكن انقص، واألمن الغذائي يف مناطق أخرى من العامل )لبشرصاحل االطبيعة ل امهاتومس
{2-2-4 ،2-3-4.} 

أن أورواب الوسطى والغربية تستورد قدرا  أكرب من  ( 5)‘‘القدرة البيولوجية’’و ( 4)وتظهر قياسات البصمة البيئية
-{ )الشكل م ق س2-2-4( }ال خالف عليهللبشر مما تستورده أورواب الشرقية وآسيا الوسطى ) املسامهات

يف معظم أحناء أورواب الغربية والوسطى وآسيا الوسطى، يعوض ‘‘ القدرة البيولوجية’’(. وبينما يوجد عجز يف 4
والوسطى وجود قدرات بيولوجية أكرب عن اآلاثر الشديدة يف أورواب الشرقية واألجزاء الشمالية من أورواب الغربية 

 ومسامهات{. وهذا يؤثر أتثريا  سلبيا  على التنوع البيولوجي، 2-2-4( }ال خالف عليهحىت من ذلك العجز )
( مسلم به ولكن انقص، واألمن الغذائي يف أورواب وآسيا الوسطى ويف مناطق أخرى من العامل )لبشرصاحل االطبيعة ل

الذي متوله املفوضية األوروبية  63-2013للتقرير التقين ا  بيل املثال، ووفق{. وعلى س2-3-4، 2-2-4}
يف املائة عمليات إزالة الغاابت السنوية يف العامل انجتة عن استهالك الدول األعضاء يف االحتاد األورويب  ١٠فإن 

 {.2-2-4-1دولة يف ذلك الوقت )مسلم به لكنه انقص( } 27اليت كان يبلغ عددها 
 2.2‘‘ القدرة البيولوجية’’للشخص بينما تبلغ  (6)هكتارات عاملية 5.1البصمة اإليكولوجية يف أورواب الغربية  وتبلغ

القدرة ’’هكتار للشخص بينما تبلغ  3.6هكتار للشخص؛ وتبلغ البصمة اإليكولوجية يف أورواب الوسطى 
هكتار للشخص بينما  4.8اب الشرقية هكتار للشخص؛ وتبلغ البصمة اإليكولوجية يف أورو  2.1‘‘ البيولوجية

هكتار  3.4هكتار للشخص. وتبلغ البصمة اإليكولوجية يف آسيا الوسطى  5.3‘‘ القدرة البيولوجية’’تبلغ 

                                                      
تدبري يتعلق بكمية األراضي واملياه ’’دة تعاريف، لكن تعرفها الشبكة العاملية للبصمة البيئية على أهنا للبصمة اإليكولوجية ع(  4)

 املنتِّجة بيولوجيا  اليت حيتاج إليها فرد أو جمموعة سكانية أو نشاط معني إلنتاج مجيع املوارد اليت يستهلكها واستيعاب النفاايت اليت
ويستند مؤشر البصمة اإليكولوجية املستخدم يف هذا التقرير  إىل ‘‘ سائدة وممارسات إدارة املوارد.يولدها، ابستخدام التكنولوجيا ال

 تعريف الشبكة العاملية للبصمة البيئية، ما مل يذكر خالف ذلك.
ملية للبصمة البيئية هلا عدة تعاريف، لكن تعرفها الشبكة العا‘‘ القدرة البيولوجية’’التعريف التايل هو لغرض هذا التقييم فقط: (  5)

قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج مواد بيولوجية يستخدمها الناس وقدرهتا على استيعاب النفاايت اليت يولدها البشر، ’’على أهنا 
إىل املستخدم يف هذا التقرير  ‘‘ القدرة البيولوجية’’ويستند مؤشر ‘‘ يف إطار خمططات اإلدارة احلالية وتكنولوجيات االستخراج.

 تعريف الشبكة العاملية للبصمة البيئية، ما مل يذكر خالف ذلك.
 اهلكتار العاملي هو اهلكتار املنتج بيولوجيا مع متوسط اإلنتاجية البيولوجية العاملية لسنة معينة ويتوقف ذلك على نوع األراضي.(  6)
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{ )الشكل م ق 4-2-2( }ال خالف عليههكتار للشخص ) 1.7‘‘ القدرة البيولوجية’’للشخص بينما تبلغ 
 (.4-س

الوسطى والغربية اعتمادا  كبريا  على الواردات من البلدان خارج املنطقة وداخلها، ويعتمد توافر األغذية يف أورواب 
( وال سيما من 2008مليون هكتار من أراضي احملاصيل اليت يتم حصادها سنواي  )بياانت عام  35من منتجات 

اء الذايت لدى {. واخنفض االكتف2-2-4( }ال خالف عليهاألرجنتني والربازيل والصني والوالايت املتحدة )
، بينما زاد االكتفاء الذايت 2008و 1987أورواب الغربية من حيث إنتاج احملاصيل خالل الفرتة ما بني عامي 

{. وازدادت صادرات األغذية البحرية من 2-2-4( }ال خالف عليهلدى بقية منطقة أورواب وآسيا الوسطى )
لبلدان املصدِّرة الرئيسية هي االحتاد الروسي والنرويج ، وكانت ا2012-1976أورواب وآسيا الوسطى خالل الفرتة 

ظهر منط مستقر من توجه  2012-1997{. وخالل فرتة األعوام 2-2-4( }ال خالف عليهوإسبانيا )
 ( ال خالف عليهواردات األخشاب املستديرة ومنتجات اخلشب إىل أورواب الغربية، من أورواب الوسطى والشرقية )

{2-2-4.} 

 4-س م ق الشكل

هكتار عاملي للشخص يف املتوسط يف املنطقة( واألثر اإليكولوجي لالستهالك  2.9الفرق بني القدرة البيولوجية )
 هكتار عاملي للشخص( 1.7هكتارات عاملية للشخص؛ ويبلغ متوسط العجز  4.6)

وابلتايل تستهلكها بشكل مستدام إلنتاج املوارد املتجددة اليت حيدد األثر اإليكولوجي حتديدا  كميا  املساحة الالزمة 
واملساحة الالزمة  الناساستخدام بعض مواد الطبيعة أو تنظيم املسامهات املقدمة إىل  كدليل علىستخدم  يميكن أن 
إىل قدرة منطقة ‘‘ القدرة البيولوجية’’ وتشري .وغريه من النفاايت على حنو مستداماثين أكسيد الكربون  المتصاص

وتشري  .على إنتاجية النظم اإليكولوجية لتايل فهي دليلوابدادات مستمرة من املوارد املتجددة، توليد إمعلى معينة 
أما القيمة السلبية )احلمراء( فهي تشري إىل وجود  القيمة اإلجيابية )اخلضراء( إىل وجود احتياطي من القدرة البيولوجية؛

 .احمللية أو االسترياد الصايف للموارد املتجددة ألغراض االستهالكوينتج العجز عن فرط استخدام املوارد املتجددة  .عجز
مرتفعة، ومن مث يوجد لديها احتياطي رغم أن أثرها  ‘‘قدرة بيولوجية’’ـــ ـوتتمتع البلدان املظللة ابللون األخضر ب

 .اإليكولوجي أكرب من األثر اإليكولوجي لبلدان أخرى كثرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017استنادا  إىل شبكة األثر العاملي، : املصدر
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الطبيعة  مسامهاتيعيق فقدان التنوع البيولوجي أداء النظم اإليكولوجية لوظائفها، ويعيق ابلتايل  -5ألف 
املستدام  املسامهات{. فتقدمي هذه 3-2-3، 3-2-2، 3-2-1( }ال خالف عليه)لبشر صاحل ال

يقتضي احلفاظ على مستوايت خمتلفة من التنوع البيئي، أي التنوع اجليين، وتنوع األنواع، وتنوع النظم 
{. ويف كل من هذه املستوايت، 3-2-4( }ال خالف عليهواملناظر الطبيعية والبحرية ) اإليكولوجية

ال خالف ةا بتوفري مسامهات فردية )تنوعاا أكرب مقارناا يتطلب التوفري املستدام ملسامهات متعددة عموم
 {.3-2-5( }عليه

وتتباين مسامهات خمتلف الكائنات احلية واألنواع واجملتمعات احمللية يف عمليات النظم اإليكولوجية يف أورواب وآسيا 
ه العذبة الوسطى. ولذلك فإن التنوع البيولوجي العايل يزيد من قدرة النظم اإليكولوجية الربية والبحرية ونظم امليا

على توفري مسامهات الطبيعة للناس، مثل تكوين الرتبة، أو التلقيح، أو تنظيم املخاطر، أو تنظيم نوعية اهلواء 
أيضا  إىل استقرار  {. ويؤدي التنوع البيولوجي العايل3-2-2، 3-2-1واملاء، أو توفري املواد، والتعلم، واإلهلام }

-2-3، 3-2-3( }ال خالف عليهوحيّسن القدرة على التكيف التطوري )أداء النظم اإليكولوجية لوظائفها 
وطالت الفرتة الزمنية املطلوبة وزاد حجم الرقعة املطلوبة لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهات{. وكلما زاد عدد 4

 {. 3-2-5( }ال خالف عليهلتوفريها زاد التنوع البيولوجي املطلوب )
ظائفها ابلتنوع البيولوجي اجليين واخلاص ابلنمط الظاهري يف إطار األنواع وابلتنوع ويتأثر أداء النظم اإليكولوجية لو 

{. وعلى نطاق املناظر 3-2-4( }ال خالف عليهالوظيفي والتصنيفي واخلاص ابلنشوء والتطور بني األنواع )
حلية املوجودة يف أماكن تؤدي زايدة التماثل بني جمموعات الكائنات اا  الطبيعية والنطاقات املكانية األكرب حجم

خمتلفة، مثال  نتيجة  لتطبيق أمناط متماثلة ومكثفة من أمناط استخدام األراضي على نطاقات مكانية كبرية، إىل 
التقليل من جممل مسامهات الطبيعة للناس )مسلم به لكنه انقص( ألن جمموعات خمتلفة من الكائنات احلية 

 ابملسامهات{. ومن مث، يتطلب اإلمداد 3-2-5( }ال خالف عليهس )تساهم يف خمتلف مسامهات الطبيعة للنا
مسلم املتعددة اليت تقدمها الطبيعة للبشر احلفاظ على تنوع بيولوجي كبري على مستوى املناظر الطبيعية وتعزيزه )

 {.5-2-3( }به ولكن انقص

  



IPBES/6/15/Add.4 

16 

 اجتاهات التنوع البيولوجي والعزو إىل احملركات املباشرة -ابء 
 5-ق س  الشكل م

الشكل البياين العلوي: خطر انقراض األنواع يف أورواب وآسيا الوسطى وفقاا للقائمة احلمراء لألنواع املهددة ابالنقراض 
 .2015اليت وضعها االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة يف عام 

منق: املنقرضة، مهق: املهددة ابالنقراض بشدة، مهد: املهددة ابالنقراض، معق: املعّرضة لالنقراض، شهق: شبه املهددة 
ابالنقراض، قاب: قاصرة البياانت، قلق: األقل مدعاة للقلق. وتُعترب األنواع املندرجة يف الفئات مهق ومهد ومعق مهددة 

مماثلة نسبة هناك تقدير لنسبة األنواع املهددة ابالنقراض واملنقرضة، ابفرتاض أن أفضل األزرق العمود وميثل ابالنقراض. 
بياانت كافية عنها  كما هو احلال فيما خيص األنواع اليت تتوفرمهددة ابالنقراض أو منقرضة   من األنواع القاصرة البياانت

األنواع املنتمية للمجموعات التصنيفية اليت خضعت ومل تؤخذ يف االعتبار إال مهق، مهد، معق، شهق، قلق(.  )أي منق،
  .(7)2017االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة،  املصدر: لتقييم شامل.

السفلي: اجتاهات مؤشرات القائمة احلمراء لبقاء األنواع على قيد احلياة مرجحة بكسر توزيع كل نوع البياين الشكل 
 من األنواع داخل املنطقة

. ، وكلما اقرتب املوضع من الرقم واحد قل خطر االنقراض اإلمجايلإىل خطر االنقراض اإلمجايل الرأسيوضع على احملور يشري امل
ويشري املنحدر إىل مدى سرعة تغرّي خطر االنقراض هذا. وفيما يتعلق ابملنطقة، زاد خطر انقراض أنواع خالل السنوات 

ر احتماال  ملؤشر القائمة احلمراء مع مراعاة عدم اليقني فيما يتعلق بعدد األنواع العشرين املاضية. وميثل كل خط القيمة األكث
املهددة ابالنقراض. وميثل التظليل املوجود حول كل خط القيم املتطرفة، إذا أصبحت مجيع األنواع القاصرة البياانت مهددة 

ومل تؤخذ يف االعتبار هنا إال الطيور والثدييات  .اخلط( ابالنقراض )حتتا  ابالنقراض )فوق اخلط(، أو إذا مل يكن أي منها مهدد
املصدر: االحتاد الدويل حلفظ  والربمائيات نظرا  ألهنا هي اجملموعات الوحيدة اليت خضعت لتقييم شامل مرتني على األقل.

 (7)3-2017 القائمة احلمراء لألنواع املهددة ابالنقراض، النسخة الطبيعية،
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 6-م ق سالشكل 
( 2017إىل عام  2001( واحلالية )حوايل الفرتة من عام 2000إىل عام  1950تقييم لالجتاهات السابقة )حوايل الفرتة من عام 

فيما يتعلق  اإليكولوجية الربيةوالنظم  السطحية الداخليةاملياه ونظم  يةلنظم اإليكولوجية البحر يف الوضع التنوع البيولوجي 
 ابملناطق دون اإلقليمية األربع ومنطقة أورواب وآسيا الوسطى أبكملها

حالة التنوع البيولوجي تقييم ومتثل التنوع البيولوجي لوحدات التحليل اليت جرى تقييمها )أنواع املوائل(.  حالةاجتاهات الشكل لخص ي
وحدة التحليل وهذه االجتاهات معروضة حبسب . املتاحة ،األنواع وحالة األنواع املهددة ابالنقراضثراء و وئل سالمة املاخلرباء ملؤشرات 

واخلاصة ابملياه السطحية الداخلية، وحبسب رقعة البحار أو احمليطات فيما يتعلق ابلنظم الربية املنطقة دون اإلقليمية للنظم اإليكولوجية و 
 {.3-3، اإلطار 3-3اإليكولوجية البحرية }
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مسلم به نسبة مئوية مرتفعة من املوائل واألنواع البحرية اليت جرى تقييمها مهددة ابالنقراض ) -1ابء 
-{ )الشكل م ق س7إىل  1–4–3–3( }ال خالف عليه( مع تفاوهتا بني املناطق البحرية )ولكن انقص

(. فأعداد أنواع حبرية كثرية آخذة يف التناقص ويتقلص نطاقها وموئلها حتت الضغط البشري، مبا يف 6
( ال خالف عليهإلفراط يف صيد األمساك، وتغري املناخ، والتلوث، واألنواع الدخيلة املغرية )اذلك بسبب 

لية، النامجة أساساا عن حتّسن ممارسات {. أما االجتاهات اإلجيابية احلا1-6-4-3، 7إىل 3-3-4-1}
صيد األمساك، وإنشاء مناطق حممية حبرية، واخنفاض التلوث ابملغذايت، فهي تشمل الزايدات يف بعض 

، 1-4-3-3( }ال خالف عليهاألرصدة السمكية يف حبر الشمال ويف تنوع العوالق يف البحر األسود )
ال عموما فيما خيص معظم األنواع واملوائل البحرية. ){. غري أن بياانت الرصد غري متوفرة 3-3-4-4

 {.3-3-4( }خالف عليه
 87يف املائة من املوائل الضحلة القاعية يف أورواب الغربية والوسطى. وتبلغ هذه النسبة  53هناك قصور يف بياانت 

 املائة يف البحر األبيض يف 59يف املائة يف منطقة مشال شرق احمليط األطلسي، و 60يف املائة يف البحر األسود، و
يف  38. وتصّنف نسبة قدرها {7إىل  1–4–3–3}( ال خالف عليهيف املائة يف حبر البلطيق ) 5املتوسط، و

املائة من املوائل القاعية اليت جرى تقييمها يف فئة املوائل املهددة ابالنقراض )املهددة ابالنقراض بشدة، أو املهددة 
يف  74يف املائة( والبحر األبيض املتوسط ) 67لالنقراض(، ومعظمها يف البحر األسود )ابالنقراض، أو املعرضة 

( مسلم به ولكن انقصيف املائة( ) 8يف املائة( وحبر البلطيق  59املائة(، تليها منطقة مشال شرق احمليط األطلسي )
حلالة حفظ األنواع واملوائل . ويف االحتاد األورويب وجد، من بني التقييمات اليت أجريت {7إىل  1–4–3–3}

يف املائة من  7أن نسبة ال تتجاوز  املشمولة أبمر االحتاد األورويب التوجيهي املتعلق ابملوائل، اليت هي حمل اهتمام،
يف املائة  27عالوة  على ذلك فإن ‘‘. حالة حفظ مواتية’’يف املائة من املوائل البحرية تظهر  9األنواع البحرية و

يف حني صنفت ابقي األنواع ‘‘ حالة حفظ غري مواتية’’يف املائة من تقييمات املوائل تظهِّر  66من األنواع و
 {.3-3-4لكنه انقص( } ال خالف عليه)‘‘ غري معروفة’’واملوائل على أهنا 

 يف املائة من أنواع األمساك البحرية اجتاهات بياانت معروفة. ومن ٢٦ويف أورواب وآسيا الوسطى توجد فيما خيص 
يف املائة تتزايد  ٢يف املائة تتناقص أعدادها، و ٢٦يف املائة يف حالة استقرار و ٧٢هذه األنواع هناك ما نسبته 

{. واخنفضت أيضا  وفرة الطيور البحرية، 3-4-6-1( }ال خالف عليهابطراد على مدى العقد املاضي. )
ال قبيل األعشاب البحرية وطحالب الكيلب، )والثدييات البحرية، والسالحف، واألحياء اليت تكّون موائل، من 

{. وحدث حتّول يف توزيع العوالق النباتية البحرية، والعوالق احليوانية البحرية، 4إىل  2-4-3( }خالف عليه
ال والطحالب، والالفقارايت القاعية، واألمساك، والطيور البحرية، والثدييات، أو يف ظواهرها األحيائية املومسية )

{. واخنفضت يف العقد املنصرم أعداد نسبة قدرها مثانية وأربعون يف املائة من أنواع 1-4-3-3( }خالف عليه
نوعا  يتزايد،  59نوعا  يتناقص، و 436احليواانت والنبااتت البحرية اليت تُعرف االجتاهات املتعلقة أبعدادها )

مسلم (، )5-ضعة للرصد )الشكل م ق سأنواع مستقرة(، األمر الذي يُزيد من خطر انقراض األنواع اخلا 410و
{. ويتسق معظم هذه االجتاهات احلالية مع أتثريات الفردية واجلماعية لإلفراط يف 1-4-3( }به ولكن انقص

{. إن آاثر 7إىل  3-3-4-1( }مسلم به ولكن انقصالصيد، وتغري املناخ، والتلوث، واألنواع الدخيلة املغرية، )
ية الدقيقة على النظم اإليكولوجية غري معروفة حىت وقت قريب، وجيري يف الوقت التلوث ابجلسيمات البالستيك

 {.3-3-4احلايل فقط تقييم األدلة على تلك اآلاثر }
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تتعرض موائل األنواع املوجودة يف املياه العذبة واملياه السطحية الداخلية على وجه اخلصوص  -2ابء 
يف املائة من أُنار وحبريات  53(. إن نسبة ال خالف عليهلالنقراض يف منطقة أورواب وآسيا الوسطى )

على النحو الذي حيدده التوجيه  2015االحتاد األورويب هي اليت بلغت وضعاا إيكولوجياا جيداا يف عام 
يف املائة من عينات املياه يف االحتاد  ٣٠اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه. وابملثل فإن معايري ما نسبته 

يف املائة من التقييمات يف  ٧٣(. وتظهر نسبة ال خالف عليهوسي هي أعلى من معايري جودة املياه )الر 
{. 1-3-3-3( }ال خالف عليهاالحتاد األورويب ألنواع موائل املياه العذبة أن حالة احلفظ غري مواتية )

َك واجملاري املائية آخذة يف االختفاء أو تتغري على نطاق  منطقة أورواب وآسيا الوسطى فالبحريات والرب 
{. 1-3-3-3( }ال خالف عليهنتيجة لتكثيف الزراعة والري والتنمية احلضرية اقرتاانا مع تغري املناخ )

اا رال، الذي كان يعد رابع أكرب حبرية يف العامل، والذي اختفى اآلن تقريبو وجتدر اإلشارة إىل حالة حبر اآل
يل. واخنفض حجم األراضي الرطبة يف أورواب الغربية والوسطى بسبب سحب املياه من أجل زراعة احملاص

، بينما ظلت تتدىن خالل العقد املنصرم نسبة قدرها 1970يف املائة من عام  05بنسبة قدرها  الشرقيةو 
يف املائة من الربمائيات اليت ُتعرف االجتاهات املتعلقة أبعدادها  60يف املائة من األمساك ونسبة قدرها  71

{1-3-3-3 ،5-4-3 ،2-6-4-3.} 
يف املائة من مناطق مستجمعات املياه يف أورواب وآسيا الوسطى حتوير شديد هلا وتتعرض  75ما يتجاوز فيحيدث 

دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وضعا  كيميائيا   22، مل حتقق 2015لضغوط متعددة. ويف عام 
اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه، فيما خيص أجسام املياه السطحية، جيدا ، على النحو الذي حيدده التوجيه 

يف املائة من األهنار والبحريات وفق تعريف التوجيه اإلطاري  53وكان الوضع اإليكولوجي جيدا  لنسبة ال تتجاوز 
طى واألجزاء الغربية {. ويف أورواب الغربية والوس3-3-3-1لالحتاد األورويب بشأن املياه، رغم بعض التحسينات }

يف املائة من  23يف املائة على األقل من أمساك املياه العذبة وحوايل  37جند أن نسبة قدرها  (8)ةمن أورواب الشرقي
 ةاجملموعو لخطر، ل معرضة أيضا  الربمائيات مهدداتن ابالنقراض. كما أن الفقارايت املياه العذبة يف املنطقة نفسها 

 45بطنيات األقدام )ترتاوح نسبتها من هي ، من بني األنواع اليت خضعت للرصد اجليد، املعرضة للمخاطر األكرب
يف املائة من األنواع املهددة ابالنقراض سواء اعتربت األنواع الناقصة البياانت مهددة ابالنقراض  70يف املائة إىل 

يف املائة  15يعسوب )وترتاوح نسبته من وال (،يف املائة 26-20 ذوات الصدفتني )ترتاوح نسبتها منتليها أم ال(، 
 {.8-4-3، 2-6-4-3، 5-4-3( }مسلم به ولكن انقصيف املائة( ) 19إىل 

وترتتب اجتاهات التنوع البيولوجي يف املياه العذبة يف املقام األول على تدمري املوائل وحتويرها النامجان عن إقامة 
البحرية، واحلماية من الفيضاانت، والزراعة، والتنمية احلضرية، واستخراج البىن التحتية للطاقة الكهرمائية، واملالحة 

مسلم به ولكن املياه؛ والتلوث الناجم عن الزراعة والصناعة؛ وإدخال أنواع دخيلة مغرية ومُمرضاهتا؛ وتغري املناخ )
لغربية {. وقد ُأحرز تقدم يف محاية املياه يف أورواب ا2-5-3-3-3، 4-3-3-3، 2-2-3-3( }انقص

والوسطى من االحتاد األورويب، ال سيما نتيجة للتوجيه اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه. وقد تباطأ معدل 
الشرقية نتيجة لتنفيذ سياسات ملزمة و الوسطى و الغربية فقدان املوائل الطبيعية )مثال  األراضي الرطبة( يف أورواب 

 {.3-3-3-1( }مسلم به ولكن انقصمواقع رامسار( ) ثال  بشأن حفظ الطبيعة أو حتديد مناطق حفظ )م

                                                      
على نطاق القارة، من آيسلندا يف الغرب إىل جبال األورال يف الشرق، ومن أراضي فرانز جوزيف النطاق اجلغرايف هنا ميتد (  8)

 يف الشمال إىل جزر الكناري يف اجلنوب، مع استثناء منطقة القوقاز.
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تتسم األنواع واملوائل الربية ابجتاهات اخنفاض طويلة األجل يف أعدادها، ونطاقها، وسالمة موائلها  -3ابء 
إىل تغري استخدام األراضي، مثل اإلدارة غري املستدامة اا وأدائها لوظائفها. ويعزى هذا االخنفاض أساس

والغاابت، واهلياكل األساسية، والتنمية احلضرية أو التعدين، مما يتسبب يف فقدان املوائل، والتحوير للزراعة 
{. وقد حتسَّن يف السنوات 3-4، 3-3-2( }ال خالف عليهوالتجزؤ، وكذلك يعزى لتغري املناخ )

مثالا السّنور أو األخرية حفظ بعض املوائل واألنواع اليت تستفيد من إجراءات احلفظ احملددة اهلدف )
 {.13-4-3( }مسلم به ولكن انقصبعض األنواع املذكورة يف توجيه االحتاد األورويب بشأن الطيور( )

نوعا  يف حالة تراجع من حيث احلجم  15نوعا  من أنواع املوائل من أصل  ١٤يف أورواب وآسيا الوسطى، ظل 
{. وهذه االخنفاضات 3-3-2-5( }6-ل م ق سوحالة التنوع البيولوجي منذ مخسينات القرن املاضي )الشك

مستمرة، وإن يكن مبعدل أبطأ، مع وجود بعض االستثناءات يف املناطق املاكرونيزية واألطلسية والشمالية من أورواب 
الغربية والوسطى، حيث أبلغ عن حاالت انتعاش يف وضع حفظ املوئل. وكانت األراضي العشبية والتندرة واألطيان 

 ( مسلم به ولكن انقصهي املوائل اليت أتثرت أكثر من غريها منذ مخسينات القرن العشرين ) واملستنقعات
{3-3-2.} 

وال جتري تقييمات منتظمة لوضع املوائل من حيث احلفظ إال فيما يتعلق ابالحتاد األورويب. وهناك، اتضح من 
يف املائة من املوائل  16أن نسبة قدرها  2012إىل عام  2007التقييمات اليت أجريت يف الفرتة املمتدة من عام 

يف املائة غري مواتية ولكنها  3األرضية كان وضعها مواتيا  من حيث احلفظ؛ وكانت االجتاهات املتعلقة بنسبة قدرها 
يف املائة غري مواتية ولكنها مستقرة؛ وكانت االجتاهات  37تتحسن؛ وكانت االجتاهات املتعلقة بنسبة قدرها 

 15يف املائة غري مواتية وآخذة يف االخنفاض؛ وكانت االجتاهات املتعلقة بنسبة قدرها  29بة قدرها املتعلقة بنس
 {.3-3-2( }ال خالف عليه) 2006-2001يف املائة غري معروفة أو غري ُمبلغ عنها فيما يتعلق ابلفرتة 

استجابة هلجر األرض الزراعية  وقد أظهرت شىت مؤشرات التنوع البيولوجي اخنفاضا  منذ مخسينيات القرن املاضي
مسلم به ولكن فيما يتعلق أبورواب الغربية وأورواب الوسطى؛ و ال خالف عليهوالستخدامها املكثف على حد سواء )

إىل عام  1980{. ففي خالل الفرتة من عام 9-2-3-3فيما يتعلق أبورواب الشرقية وآسيا الوسطى( } انقص
يف املائة يف أورواب الغربية والوسطى  57ألوفة يف األراضي الزراعية بنسبة قدرها اخنفضت وفرة أنواع الطيور امل 2013

يف املائة منذ عام  20{. واخنفض تنوع أنواع احملاصيل الصاحلة للزراعة بنسبة قدرها 3-4-3( }ال خالف عليه)
خالف عليه لكنه  الللزراعة )وفرة النبااتت النادرة الصاحلة ا  يف أورواب الغربية والوسطى، واخنفضت أيض 1950

(. كما اخنفض التنوع اجليين للنبااتت اليت تُزرع يف املوقع حىت ستينيات القرن املاضي، وذلك نتيجة انقص
لالستعاضة عن األنواع الربية مبستنبتات حديثة، ومل ُيالحظ مزيد من االخنفاض أو الزايدة يف التنوع بعد مثانينيات 

(. ويوجد يف أورواب وآسيا الوسطى أكثر من نصف مجيع السالالت املعروفة من ليهال خالف عالقرن املاضي )
يف املائة  58يف املائة من سالالت الطيور احمللية ونسبة قدرها  75الثدييات والطيور الداجنة، ولكن نسبة قدرها 

لخطر اخنفاضا  طفيفا  من سالالت الثدييات احمللية مهدداتن ابالنقراض. واخنفضت أعداد السالالت املعرضة ل
( مسلم به ولكن انقص، ولكن التحديد الكمي الدقيق يعيقه تغرّي عدد السالالت احمللية املوثقة )1999منذ عام 

{3-4-13.} 
واخنفضت يف أورواب وآسيا الوسطى نسبة قدرها اثنان وأربعون يف املائة من أنواع احليواانت والنبااتت الربية اليت 

ن حيث العدد خالل العقد املنصرم، األمر الذي يؤدي إىل زايدة خطر انقراض األنواع اخلاضعة تُعرف اجتاهاهتا م
(. واألسباب الرئيسية هلذا االخنفاض هي فقدان املوائل 5-( )الشكل م ق سمسلم به ولكن انقصللرصد )

خراج املوارد الطبيعية، واألنواع والتدهور والتلوث النامجة أساسا  عن اإلدارة غري املستدامة للزراعة والغاابت، واست
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{. وأدت الزراعات األحادية، ومجيع أشكال جمانسة 3-3-2، 3-4( }مسلم به ولكن انقصالدخيلة املغرية )
املناظر الطبيعية، مثل حتويل املراعي لزراعة احملاصيل، والتكثيف الزراعي )ال سيما حتويل املراعي الطبيعية وشبه 

خداما ( إىل جمانسة اجملتمعات اإليكولوجية من خالل دعم األنواع العامة والتأثري على الطبيعية ملراعي أكثف است
(. ويعّجل تغري املناخ حبدوث تغريات يف تكوين األنواع ال خالف عليهالكائنات احلية ذات املوائل احملددة )

يدية، ونقل حزام الثلج الدائم إىل وعمليات االنقراض احمللية يف مجيع أنواع املوائل، ويؤدي إىل تقلص األهنار اجلل
(، وتوسُّع املناطق ال خالف عليه(، وإحالل التندرة حمل الصحاري القطبية )ال خالف عليهارتفاعات أعلى )

{. وقد أظهرت 3-3-2( }ال خالف عليهالقاحلة، والتسبب يف حدوث حتوالت يف أنواع املوائل احلرجية )
جمال احلفظ إمكانية عكس مسار هذه االجتاهات. فاالجتاهات الطويلة األجل  اجلهود الوطنية والدولية املبذولة يف

يف املائة من أنواع الطيور املتكاثرة الواردة يف املرفق األول لتوجيه االحتاد األورويب بشأن  40ألعداد نسبة قدرها 
 ق جبميع أنواع الطيور املتكاثرة يف املائة فيما يتعل 31الطيور تشري إىل تزايدها مقارنة بتزايد أعداد نسبة قدرها 

{. فاحليواانت الضخمة الثديية الكارزمية، من قبيل منر سيبرياي، وفهد الشرق األقصى، ووشق أيرباي، 3-4-13}
 {.3-4-13، 3-4-3والثور األورويب تتعاىف مجيعها من شفا االنقراض بسبب بذل جهود متفانية يف جمال احلفظ }

 يف أورواب وآسيا الوسطى ومسامهات الطبيعة لصاحل البشرالعوامل احملركة للتغري يف التنوع البيولوجي  -جيم 
ما يشكل تغري استخدام األراضي، ابعتباره أحد أهم عوامل التغيري احملركة املباشرة على اا كثري   -1جيم 

طى، خماطر كبرية لرفاه اإلنسان صعيد التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس يف أورواب وآسيا الوس
. وهناك أمثلة على ممارسات زراعية وغابية مستدامة تعود ابلفائدة على {4-2-1}( ال خالف عليه)

التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس يف املنطقة. بيد أن االجتاه الرئيسي هو تزايد كثافة الزراعة 
(. بيد أن وقف االستخدام ال خالف عليهالتنوع البيولوجي )واحلراجة التقليدية اليت تؤدي إىل تدهور 

( ال خالف عليهالتقليدي لألراضي حيّد من املوائل شبه الطبيعية ذات القيمة العالية من حيث احلفظ )
، 1-5-4( }ال خالف عليهومما يرتبط بذلك من معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وممارساهتا )

املناطق احملمية، ولكن هذا ال ميكنه وحده أن حيول دون فقدان التنوع البيولوجي  {. وقد زادت4-5-5
 {.4-5-4( }ال خالف عليه)

على الرغم من وضع املزيد من السياسات واملمارسات الزراعية املستدامة يف السنوات األخرية يف بعض البلدان، 
مثل الزراعة العضوية، إال أن الزراعة التقليدية الكثيفة، ال سيما املتعلقة ابالستخدام املفرط للمواد الكيميائية 

الطبيعية، مع حدوث آاثر سلبية شديدة على التنوع  { حتد من املوائل الطبيعية وشبه1-1-5-4{الزراعية 
{. ويهدد ذلك 4-5-5 ،4-5-2 ،4-5-1( }ال خالف عليهالبيولوجي ووظيفة النظم اإليكولوجية مهمة )

 {.2-5-4، 1-5-4{( 8-( )الشكل م ق سمسلم به ولكن انقصاإلدارة املستدامة لألراضي وإنتاج األغذية )
الزراعية  وختفف املشاريع الزراعية والبيئية، واالستصالح اإليكولوجي، والُنهج املستدامة يف الزراعة، مثل اإليكولوجيا

 (مسلم به ولكن انقصوالزراعة احلراجية، من بعض التأثريات السلبية للزراعة املكثفة )
عارف التقليدية واحمللية، والنظر يف على إدخال املا  {. إن كفاءة هذه التدابري تتوقف أيض4-5-2، 4-5-1}

 {.3-5-4، 2-5-4، 1-5-4{سياقات بيوفيزايئية واجتماعية وثقافية )مسلم به لكنه انقص( 
وقد كانت اإلعاانت القائمة على اإلنتاج هي احملرك لنمو الزراعة واحلراجة واستخراج املوارد الطبيعية، ولكن ذلك 

{. 5-5-4، 1-5-4{( مسلم به ولكن انقصاألراضي التقليديني ) يؤثر يف كثري من األحيان على مستخدمي
إىل اخنفاض وفقدان التنوع البيولوجي املتصل هبا ووظائف  وقد أدى فقدان املوائل شبه الطبيعية اليت تدار تقليداي  

ألصلية النظام اإليكولوجي. وال تزال االجتاهات الدميغرافية، مبا يف ذلك التوسع احلضري، تضعف اجملتمعات ا

4
0
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واحمللية، مع ما يصاحب ذلك من آاثر سلبية على املعارف التقليدية الستخدام األراضي والثقافة واهلوايت )مسلم 
. وميكن دعم قدرة اجملتمعات األصلية واحمللية على االستمرار اقتصاداي  بواسطة السياحة (5-5-4) به لكنه انقص(

ن املمارسات التقليدية، وتقدمي إعاانت ملستخدمي األراضي اخلضراء، ووجود طلب على املنتجات املستمدة م
 {.4-5-5( }ال خالف عليهالتقليديني )

وهناك أمثلة على ممارسات حراجية وزراعية حراجية مستدامة، بيد أن االجتاه الرئيسي يف مجيع أحناء املنطقة هو 
د من مسامهات الطبيعة املادية وغري املادية تكثيف إدارة الغاابت الذي يؤدي إىل اخنفاض التنوع البيولوجي والعدي

مسلم به ولكن (. ويستمر قطع أخشاب الغاابت السليمة على نطاق املنطقة )8 -للناس )الشكل م ق س 
{. ويُنظر إىل املفاضلة بني تزايد كثافة الغاابت وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي املتعددة 4-5-3( }انقص

 (.٢ -ئيسية للغاابت يف أورواب وآسيا الوسطى )اجلدول م ق س ابعتبارها أحد التحدايت الر 
يف املائة  5.2يف املائة من مساحتها األرضية، و 13.5يف املائة من املنطقة، و10.2وتغطي املناطق احملمية اآلن 

 { كما أن تغطيتها ملناطق تنوع بيولوجي رئيسية هي يف تزايد4-5-4( }ال خالف عليهمن مساحتها البحرية )
(. وظل حتديد األولوايت وتنفيذ األطر القانونية املالئمة لتنمية املناطق احملمية يتأثر إىل حد 7 -)الشكل م ق س 

عن زايدة الوعي البيئي. بيد أنه يف كثري من احلاالت أعاقت املفاضالت  كبري ابعتماد االتفاقات الدولية، فضال  
سياسات مالئمة للحفاظ على الطبيعة أو أضعفت هذه السياسات  املنظورة مع األهداف اإلمنائية االقتصادية وضع

(. بيد أن كفاءة املناطق احملمية وترابطها وطابعها التمثيلي ال خالف عليهرغم أن هذا األمر يتغري عرب أحناء املنطقة )
نطاق املناطق  ال يقالن أمهية عن مدى تغطية تلك املناطق، وسيتطلب احلفظ أيضا  تعزيز التنوع البيولوجي خارج

{. وقد شهدت أورواب الشرقية ومنطقة البلقان مؤخرا  نزاعات مسلحة، 3-3، 4-5-4( }ال خالف عليهاحملمية )
 {.4-5-4-2}لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتقد تؤثر سلبا  على الطبيعة وعلى 
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 7-الشكل م ق س
ابلكامل ابملناطق احملمية يف أورواب وآسيا االجتاهات يف نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية املشمولة 

 الوسطى
وهناك نوعان من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، مها مناطق الطيور والتنوع البيولوجي اهلامة ومواقع التحالف من 

 .أجل منع مطلق لالنقراض
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 8-الشكل م ق س
 السنوات العشرين املاضيةيف  صاحل البشرومسامهات الطبيعة لاالجتاهات يف احملركات املباشرة للتنوع البيولوجي 

يلخص هذا الشكل االجتاهات يف احملركات املباشرة اخلمسة لكل وحدة من وحدات التحليل اليت خضعت للتقييم )أنواع 
-4، 6-4، 5-4، 4-4، 1-2-4وتعرض االجتاهات حبسب وحدة التحليل واملنطقة دون اإلقليمية }انظر . املوائل(

7 ،4-8 ،4-9-2.} 

  
ومن لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتيتزايد بسرعة أثر تغري املناخ على التنوع البيولوجي وعلى  - 2جيم 

مسلم به ولكن سيما ابالقرتان مع حمركات أخرى ) املرجح أن يكون من بني أهم احملركات يف املستقبل، ال
 .{4-9-2 ،4-7-2 ،4-7-1} (انقص

يكون مناخ املنطقة أدفأ مبا يرتاوح من درجة واحدة إىل ثالث درجات مئوية يف املتوسط يف الفرتة من املتوقع أن 
ال خالف ، مع حدوث أكرب الزايدات يف مشال املنطقة )2005-1986مما كان يف الفرتة  2041-2060

يف الشمال،  . وستكون الصيفيات أدفأ يف جنوب املنطقة وستكون الشتاءات أكثر مطرا  {1-2-7-4}( عليه
 ( مسلم به ولكن انقصمع زايدة خماطر ظواهر املناخ املتطرفة من قبيل حاالت اجلفاف والعواصف )

(. والتأثريات غري املباشرة لتغري املناخ، من قبيل زايدة خماطر احلرائق 8- م ق س. )الشكل {4-7-1-2}
لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتيولوجي وعلى والفيضاانت وفقدان الرتبة الصقيعية، تؤثر ابلفعل على التنوع الب

. وقد تنخفض رقعة الرتبة الصقيعية القريبة من السطح على {4-7-2-5 ،4-7-1-3} (ال خالف عليه)
( مسلم به ولكن انقص) 2100يف املائة حبلول عام  81يف املائة إىل  37ارتفاعات عالية بنسبة ترتاوح من 

الصقيعية يف منطقة القطب الشمايل ومنطقة جبال األلب يف حدوث . وسيتسبب ذوابن الرتبة {4-7-2-4}
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انبعااثت كبرية لغازات الدفيئة، بينما حتّد موجات احلر القصرية األجل من إنتاجية الكتلة األحيائية ومن توافر 
 .{4-7-1}( غري قطعيالغذاء لألحياء الربية وللحيواانت )

ت الفصول، والنمو واإلنتاجية، ونطاقات األنواع، ومواقع املوائل، ويؤدي تغري املناخ إىل حدوث حتّول يف توقي
  (ال خالف عليهالذي يؤثر على التنوع البيولوجي، والزراعة، واحلراجة، ومصائد األمساك ) األمر

. فلن هتاجر أنواع كثرية أو تتكيف بسرعة كافية ملسايرة معدالت تغري املناخ {4-7-1-3 ،4-7-1-1}
. وتؤدي حاالت اجلفاف إىل اخنفاض إنتاجية الكتلة األحيائية، {4-7-1}( به ولكن انقصمسلم املتوقعة )

وزايدة فقدان التنوع البيولوجي والتدفق الصايف للكربون إىل الغالف اجلوي، وتدين نوعية املياه يف النظم املائية 
يطات، وارتفاع . كما يؤدي تغري املناخ إىل حتّمض احمل{5-2 ،4-7-1-2}( مسلم به ولكن انقص)

مستوايت سطح البحر، وتغريُّ التكوين الطبقي للمحيطات مما حيد من التنوع البيولوجي، والنمو واإلنتاجية، 
( مسلم به ولكن انقصويعيق مصائد األمساك، ويُزيد من انبعاث اثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي )

{4-7-1-1، 4-7-1-3}. 
ال احملرك غري املباشر الرئيسي النبعااثت غازات الدفيئة ولتغري املناخ ابلتايل ) العاملي وميثل النمو االقتصادي

من الوقود  . وقد اخنفض استهالك الطاقة األولية وانبعااثت اثين أكسيد الكربون{3-7-4}( خالف عليه
ت صغرية ، على النقيض من االجتاهات العاملية. ويشري حدوث زايدا1990داخل املنطقة منذ عام  األحفوري

يف منو الناتج احمللي اإلمجايل مع اخنفاض إنتاج الطاقة وانبعااثت اثين أكسيد الكربون يف الوقت ذاته خالل 
إىل فصل انبعااثت اثين أكسيد الكربون عن منو الناتج احمللي اإلمجايل  2014إىل عام  2011الفرتة من عام 

ظاهرة قد تفسرها زايدة االنبعااثت املتعلقة . بيد أن هذه االخنفاضات ال{{4-7-3}( ال خالف عليه)
 {4-7-3}بوسائل النقل يف مناطق أخرى وتدفقاهتا األقاليمية إىل أورواب وآسيا الوسطى )غري حمسوم( 

 (.2- م ق س)اجلدول 
حتّد من التنوع البيولوجي  املغرية الدخيلةما زال استخراج املوارد الطبيعية، والتلوث، واألنواع  - 3جيم 
، كما أُنا تزيد مع الناتج احمللي اإلمجايل والتجارة العاملية. وقد عكس لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهات ومن

 تدخُّل حدث مؤخراا على صعيد السياسات مسار بعض اآلاثر السلبية هلذه احملركات املباشرة.
ومن مسامهة الطبيعة للناس داخل ظل استخراج املوارد الطبيعية األحيائية والالأحيائية حيد من التنوع البيولوجي 

أورواب ووسط آسيا وما سوامها. وفيما خيص املوارد األحيائية يساهم الطلب على األمساك يف أورواب الغربية 
والوسطى، ابلرتافق مع السياسات العامة املتعلقة مبصائد األمساك يف االحتاد األورويب اليت تقيد االستخراج، يف 

تدامة واستنزاف املوارد خارج أورواب الغربية والوسطى. ومع أنه من املتوقع أن حيفز ممارسات الصيد غري املس
ارتفاع األسعار الوعي بنقص املوارد احمللية، ومنها مثال  األمساك يف أورواب إال أن االبتعاد عن الواردات األقاليمية 

 {.4-4-1، 4-3-1، 4-2-5( }مسلم به ولكن انقصحيجب هذه االستجاابت )
مثال على املوارد غري األحيائية أدى حترير التجارة وزايدة األسعار يف األسواق العاملية إىل زايدة استخراج وك

املوارد املعدنية يف آسيا الوسطى. وعلى الرغم من أن ذلك أدى إىل أن تصبح صناعة التعدين إحدى أكرب 
ن اإلقليمية إال أن ذلك أدى إىل استنزاف املوارد العوامل املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه املنطقة دو 

 {.4-4-4-2( }ال خالف عليهاملعدنية وفقدان خدمات النظم اإليكولوجية اهلامة للصحة البشرية والرفاه )
على الفور، بسبب عوامل من قبيل التجارة ا  وتبني هذه األمثلة أن استنفاد املوارد الطبيعية قد ال يكون ظاهر 

ا حيجب أو يؤخر االستجاابت السياساتية الفعالة. إضافة  إىل ذلك، ختّفض اإلعاانت الضارة املقدمة العاملية، مم
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ال لصناعة صيد األمساك وصناعة املعادن أسعار االستخراج وتسرِّع مستوايت االستخراج رغم تدين األرصدة )
يقدمان إعاانت من هذا  {. وما زال االحتاد األورويب واالحتاد الروسي4-4-4، 1-4-4( }خالف عليه

ال خالف باليني دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة سنواي  ) 6القبيل لصيد األمساك تبلغ يف اجململ زهاء 
 {.3-1-4-4( }عليه

وقد مسحت القواعد التنظيمية اليت صدرت مؤخرا  بتخفيض التلوث إىل حد ما )على سبيل املثال أكاسيد 
واملعادن الثقيلة(، ولكن أشكال التلوث األخرى )األمونيا، والتلوث العضوي  الكربيت وأكاسيد النيرتوجني

ومبيدات اآلفات( وأتثريات التلوث ذات الفارق الزمين ما زالت هتدد التنوع البيولوجي. وقد اخنفض التحّمض 
فيما خيص يف املائة  3يف املائة إىل  30يف أورواب الغربية والوسطى )اخنفاض من  1990األرضي منذ عام 

يف املائة  55يف املائة إىل  78املناطق اليت تتجاوز الكمية احلرجة، بينما اخنفض التلوث ابملغذايت يف الرب من 
{. وتراجعت ظاهرة االختام 3-6-4، 1-6-4( }ال خالف عليهيف املناطق اليت تتجاوز الكمية احلرجة( )

حرية امليتة نتيجة الستنفاد األكسجني من ملواثت ابملغذايت يف البحار والسواحل، ولكن نسبة املناطق الب
موقع يف شواطئ  100املغذايت وامللواثت العضوية زادت زايدة ملحوظة، حيث بلغت، على سبيل املثال، 

{. وزادت أعداد األنواع الدخيلة املغرية 4-6-2، 4-6-1( }مسلم به ولكن انقصأورواب الغربية وحدها )
{. ويف أورواب الغربية والوسطى تتزايد أعداد 4-8-2-1( }ال خالف عليهواع )فيما يتعلق جبميع فئات األن

األنواع الدخيلة املغرية، على الرغم من أن الئحة االحتاد األورويب اليت اعتمدت مؤخرا بشأن األنواع الدخيلة 
رقية وآسيا {. أما يف أورواب الش3-8-4، 2-8-4{املغرية ميكنها أن تكبح االجتاه السائد يف املستقبل 

الوسطى فإن معدالت الغزو أقل مما هي يف أورواب الغربية والوسطى، ولكنها من املتوقع أن تزيد مع تزايد الناتج 
(. ونظرا  ألن 2-{ )اجلدول م ق س4-8-2، 4-8-1( }مسلم به ولكن انقصاحمللي اإلمجايل والتجارة )

ومطولة ومتأخرة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم  العوامل احملركة املباشرة ميكن أن تكون هلا آاثر مزمنة
-5-4{اإليكولوجية، وذلك بسبب التأخريات الزمنية يف استجابة النظم اإليكولوجية )ال خالف على ذلك( 

للتأخريات ا  فإن التلوث ابلنيرتوجني والفوسفور )ابستثناء األمونيا( آخذ يف االخنفاض، ولكن نظر  {4-9-1، 1
الزمنية فإن العديد من البحريات واألهنار واملناطق الساحلية يف أورواب الغربية والوسطى ما زالت تفتقر إىل وضع 

{. وحتدث فوارق زمنية أيضا  بني اإلنتاج األويل لألنواع الدخيلة املغرية 2-6-4، 1-6-4{إيكولوجي جيد 
  {.1-8-4( }ال خالف عليهوأثرها )

كن بشكل عام فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي. فهذا الفصل من شأنه أن ال مي  -4جيم 
 (ولكن انقص ال خالف عليهيف السياسات وإصالحات ضريبية يف كل املنطقة ) يتطلب حتوالا 

}4-3-1 ،4-3-2 ،4-3-4.} 
(. وعلى ال خالف عليه) هناك أدلة على النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل يف مجيع أحناء أورواب وآسيا الوسطى

، زاد إمجايل االستهالك املادي احمللي عرب الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، ٢٠٠٠سبيل املثال، منذ عام 
{. بيد أن هذا النمو 2-3-4{( ال خالف عليهوكان الكثري منه مدفوعا  ابلسياسات املوجهة حنو النمو )

ركة لفقدان التنوع البيولوجي، وهو ما أدى بدوره إىل اخنفاض االقتصادي عزز بصورة غري مباشرة القوى احمل
مسامهات الطبيعة للناس. ومشلت هذه القوى احملركة التغيري يف استخدام األراضي، وتغري املناخ، واستخراج املوارد 

 (.٢ -الطبيعية، والتلوث، واألنواع الدخيلة املغرية )اجلدول م ق س 
اجه االستدامة إىل بعض التغيري املؤسسي يف املنطقة، مبا يف ذلك السياسات وأدى الوعي ابلتحدايت اليت تو 

بشأن اتفاقات املناخ وطائفة من السياسات البيئية. عالوة على ذلك، تدل املبادرات السياساتية األخرية على 
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 ال  {. فهذا الفصل يتطلب حتو 4-3-4، 2-3-4{الرتكيز على فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي 
يف السياسات وإصالحات ضريبية على الصعيدين العاملي والوطين. ويف مجيع أحناء املنطقة جرى تنفيذ جمموعة 
من السياسات من أجل كفاءة استخدام املوارد، مبا يف ذلك الضرائب البيئية. واخنفض جمموع اإليرادات املتأتية 

الضرائب  ائة من جمموع اإليرادات املتأتية من مجيعيف امل 6,8من الضرائب البيئية يف االحتاد األورويب من 
، 1-3-4{( ال خالف عليه) 2016يف املائة يف عام  6,3إىل  2002االجتماعية يف عام  واملسامهات

{. عالوة على ذلك، ال تزال هناك أدوات سياساتية، مثل اإلعاانت الزراعية وإعاانت الصيد الضارة، 4-3-2
(. وستساعد يف ال خالف عليه لكن انقصاالنتقال صوب مستقبل مستدام ) اليت ال تزال تعرقل عمليات

عملية الفصل مؤشرات جديدة تدمج الرفاه، ونوعية البيئة، والعمالة، واإلنصاف، واحملافظة على التنوع 
 البيولوجي، وقدرة الطبيعة على اإلسهام يف حياة الناس.

 2-اجلدول م ق س 
 ومسامهاتأثر احملركات غري املباشرة )الصفوف( على احملركات املباشرة )األعمدة( لفقدان التنوع البيولوجي 

 الطبيعة لصاحل البشر يف أورواب وآسيا الوسطى
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 املستقبل يف أورواب وآسيا الوسطى - دال
، مفاضالت ٢١٠٠عام  تظهر دراسات السيناريو ألورواب وآسيا الوسطى، مع آفاق زمنية حىت  -1دال 

بني خمتلف خدمات النظم اإليكولوجية مع ما يرتتب على ذلك من آاثر على التنوع البيولوجي )اإلطار 
{. وستحدد األحكام 4-3-5، 3-3-5، 5-3، 6-2-2{( 9 -، الشكل م ق س 3 -ق س  م

ت. ومن شأن القيمية السياسية واجملتمعية املرتسخة يف السيناريوهات كيفية حسم هذه املفاضال
السيناريوهات اليت تتوىل صنع القرارات البيئية االستباقية؛ وتشجيع ُُنج اإلدارة البيئية اليت تدعم تعددية 
الوظائف؛ وتعميم مراعاة القضااي البيئية يف خمتلف القطاعات، أن تقلل من املفاضالت غري املرغوب فيها 

السيناريوهات اليت تفرتض التعاون بني البلدان {. عالوة على ذلك فإن 3-3-5{)مسلم به لكنه انقص( 
أو املناطق هي أكثر فعالية يف التخفيف من اآلاثر السلبية عرب النطاقات اجلغرافية )مسلم به لكنه انقص( 

{. وهذه السيناريوهات تعكس آاثراا أكثر إجيابية عرب نطاق واسع من مؤشرات التنوع 5-3-3}
، وضمان نوعية حياة جيدة مقارنة بغريها من السيناريوهات لبشرحل اصاالطبيعة ل مسامهاتو البيولوجي، 

 {.5-6-1، 5-3-3( }مسلم به ولكن انقص)
إىل أن الُنهج  ‘(األمناط العامة للسيناريوهات’بشأن  3-دراسات السيناريوهات )انظر اإلطار م ق ستشري 

آاثرها. وسيناريوهات التفاؤل االقتصادي تؤدي القائمة على رد الفعل فيما يتعلق ابلقضااي البيئية ستتفاوت 
عموما  إىل اخنفاض التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي التنظيمية، ولكنها تؤدي إىل زايدات يف 

{. أما سيناريوهات التنافس 5-6-1، 5-3-3( }مسلم به ولكن انقصتقدمي خدمات النظام اإليكولوجي )
غري املادية اليت  ابملسامهاتر األكثر اتساما  ابلطابع السليب، ال سيما فيما يتعلق اإلقليمي فهي تؤدي إىل اآلاث

{. ويف 5-6-1، 5-3-3( }مسلم به ولكن انقصتقدمها الطبيعة للبشر ومؤشرات نوعية احلياة اجليدة )
أتثريات إجيابية كال النوعني من السيناريوهات يكون النمو االقتصادي هو حمّرك التنمية، األمر الذي يفضي إىل 

اليت ليست  للمسامهاتهلا قيم السوقية مع حدوث أتثريات سلبية  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتكبرية على 
{. وعلى سبيل املثال، تؤدي السيناريوهات 5-6-1، 5-3-3( }مسلم به ولكن انقصهلا قَيم سوقية )

زايدات يف توفري األغذية من خالل التوسع أو  املتعلقة أبورواب الغربية والوسطى، اليت تعطي أولوية لتحقيق
التنظيمية للبشر ومع التنوع البيولوجي. كذلك، تؤدي  املسامهاتالتكثيف الزراعيني، إىل مفاضالت مع 

السيناريوهات املتعلقة أبورواب الشرقية اليت تركز على استخراج األخشاب إىل خضوع الغاابت لدرجة عالية من 
 يم املناخ وقيمة األهداف الثقافية أو الرتوحيية.اإلدارة مع تناقص تنظ

وتفرتض السيناريوهات اليت تركز على االستدامة )من قبيل التنمية املستدامة العاملية أو االستدامة على الصعيد 
للمسائل البيئية يتوقع التغيري، مما يقلل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر الضارة مع  استباقيا   اإلقليمي( هنجا  

{. هذه السيناريوهات تسبب زايدات يف معظم مسامهات الطبيعة للناس 1-1-5{ستفادة من الفرص اال
-5، 3-3-5{والنوعية اجليدة للحياة، ولكنها ذات اجتاهات تنوع بيولوجي خمتلطة )مسلم به لكنه انقص( 

واملياه )مثال  {. وحتدث مفاضالت يف هذه السيناريوهات تتعلق على وجه اخلصوص ابستخدام األراضي 6-1
أتثريات اخنفاض الكثافة الزراعية، أو أتثريات حدوث زايدات يف أراضي حماصيل الطاقة األحيائية، على 

 {.1-6-5، 3-3-5}االستخدامات األخرى لألراضي وعلى التنوع البيولوجي( 
إلقليمي. وبوجه عام، تتسم وتتباين اآلاثر يف إطار سيناريوهات سري األمور كاملعتاد تباينا  كبريا  على الصعيد ا

وعلى ضمان نوعية حياة جيدة إبجيابيتها لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتاآلاثر على التنوع البيولوجي وعلى 
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أكثر من سيناريوهات التفاؤل االقتصادي والتنافس اإلقليمي، ولكنها تتسم بسلبيتها األكرب يف سيناريوهات 
 {.5-6-1، 5-3-3( }مسلم به ولكن انقصاملستدامة العاملية )االستدامة اإلقليمية والتنمية 

وتشري السيناريوهات اليت تراعي تغري املناخ إىل حدوث زايدات يف اإلنتاج الزراعي من أجل الغذاء والعلف 
تاج والطاقة األحيائية يف اجلزء الشمايل من االحتاد األورويب، ولكنها تشري إىل اخنفاضات يف اإلنتاج الزراعي وإن

(. ومن املتوقع حدوث حاالت نقص كبرية يف املياه يف 10-األخشاب يف اجلزء اجلنويب )الشكل م ق س
األجل الطويل يف آسيا الوسطى، وأجزاء من أورواب الوسطى، والبحر األبيض املتوسط، األمر الذي يفضي إىل 

يف ذلك احلفاظ على التدفقات  مفاضالت رئيسية بشأن استخدام املياه وإدارهتا يف خمتلف القطاعات، مبا
 {.3-3-5{( مسلم به ولكن انقصالبيئية )

وترهتن املفاضالت ابفرتاضات السيناريوهات بشأن أسلوب احلياة واالستهالك، اللذين يؤثران على الطلب على 
، يفرتض ، والسياسات اليت تؤثر على إدارة املوارد وحوكمتها. فعلى سبيل املثاللبشرصاحل االطبيعة ل مسامهات

سيناريو التنمية املستدامة العاملية حدوث تغريات يف األفضليات الغذائية صوب احلد من استهالك اللحوم، 
وحدوث تغريات سلوكية من أجل االقتصاد يف استخدام املياه والطاقة، وتطبيق ممارسات اإلدارة املتكاملة 

اليت تقدمها  وللمسامهاتإجيابية للتنوع البيولوجي، واملستدامة لألراضي واملياه. وهذه األمور تؤدي إىل نتائج 
الطبيعة للبشر، ولضمان نوعية حياة جيدة. وتؤدي السيناريوهات اليت تفرتض وجود تنسيق كبري دويل أو عابر 
للحدود للتدابري التكيفية بني جهات متعددة صاحبة املصلحة إىل حلول أكثر استدامة عرب النطاقات واملناطق. 

افرتاضات سيناريوهات الالمساواة على الكيفية اليت ختصص هبا خمتلف الفئات االجتماعية ا  وتؤثر أيض
 {.3-3-5، 3-2-5{( مسلم به ولكن انقص)لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهات

حق لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتال تقدَّر اآلاثر املستقبلية على التنوع البيولوجي وعلى  -2دال 
-5( }ال خالف عليهالسيناريوهات ال تراعي سوى بضعة حمركات، وخباصة تغري املناخ )قدرها ألن معظم 

ال خالف {. وال تعرب السيناريوهات األحادية احملرك أيضاا عن التفاعالت بني احملركات )5-3-2، 2-2
عبرياا {. ومن املرجح أال تعرّب الُنهج األحادية احملركات واألحادية القطاعات ت5-3-2، 5-2-2( }عليه

، أو عن حجم تلك لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتصحيحاا عن اجتاه اآلاثر على التنوع البيولوجي وعلى 
اآلاثر أو أمناطها املكانية، األمر الذي يفضي إىل اختاذ قرارات سيئة على صعيد اإلدارة أو على صعيد 

 {.5-3-1( }مسلم به ولكن انقصالسياسات )
(. أما السيناريوهات القليلة املتعددة ال خالف عليهغري املناخ بوصفه حمركا  أحاداي  )سيناريوهات كثرية ت تراعي

احملركات فهي تستند بدرجة كبرية إىل التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عن سيناريوهات 
(. والتلوث واألنواع الدخيلة 2100عام االنبعااثت وتركز ابلتايل على قضااي تغري املناخ الطويلة األجل )حىت 

{. واندرا  ما يُراَعى التغري يف استخدام 5-2-2( }ال خالف عليهاملغرية ممثالن يف السيناريوهات متثيال  هزيال  )
( مسلم به ولكن انقصالطبيعة اليت تقدمها الطبيعة للبشر ) وملسامهاتاألراضي كمحرك مباشر للتنوع البيولوجي 

السيناريوهات املتعلقة ابلتغري يف استخدام األراضي على أتثريات احملركات غري املباشرة )مثال  وذلك لرتكيز 
السياسات، واألفضليات االجتماعية، والعوامل االقتصادية( على استخدام األراضي يف حد ذاته تركيزا  أكرب. 

الطبيعة  مسامهاتنوع البيولوجي وعلى وتقل سيناريوهات اآلاثر املستقبلية للتغري يف استخدام األراضي على الت
مسلم به ولكن ( )1عن الدراسات التجريبية لالجتاهات السابقة )انظر الرسالة الرئيسية جيم لبشر صاحل ال

{. وال تعرّب السيناريوهات األحادية احملركات عن التأثريات وأوجه التآزر بني احملركات غري 1-2-5( }انقص
( مسلم به ولكن انقصاملباشرة اليت تعمل عرب النطاقات املختلفة وفيما بني تلك احملركات )املباشرة واحملركات 
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{. أما السيناريوهات والنماذج املتكاملة فهي تتسم ابلوضوح بشأن الطبيعة وتشمل حمركات 5-3-4}
البيئية لدعم صنع وقطاعات ونطاقات متعددة. ويعزز ذلك فهم أوجه الرتابط املعقدة بني النظم البشرية والنظم 

 {.5-3-1، 5-2-2القرار بطريقة منسقة }

 3-اإلطار م ق س
 األمناط العامة للسيناريوهات

 للسيناريوهاتقائمة ستة أمناط  يف{ 5-3-3، 5-2-3دراسات السيناريوهات والنمذجة يف األدبيات } ُسجلت
 قة أورواب وآسيا الوسطى، وهي:، متثل املستقبل احملتمل املتنوع فيما يتعلق مبنط{3-5، اإلطار 5-2-2}
وهو يفرتض استمرار االجتاهات السابقة واحلالية للمحركات غري املباشرة واحملركات  سري األمور كاملعتادمنط  •

 املباشرة.
وهو يفرتض حدوث تطورات عاملية يوجهها النمو االقتصادي، وتسفر عن سيطرة كبرية  التفاؤل االقتصاديمنط  •

 لألسواق الدولية اليت تتسم بدرجة ضئيلة من التنظيم.
وهو يفرتض تزايد جتزؤ العامل مع تنامي الفجوة بني األثرايء والفقراء؛ وتزايد املشاكل  (9)التنافس اإلقليميمنط  •

 واإلرهاب؛ ووجود حواجز جتارية كبرية. املتعلق ابجلرمية والعنف
وهو يفرتض حدوث حتول حنو صنع القرارات على الصعيدين احمللي واإلقليمي حتت أتثري  االستدامة البيئيةمنط  •

مواطنني لديهم وعي بيئي. ويسود موقف استباقي فيما يتعلق ابإلدارة البيئية، ولكن التعاون الدويل اهلزيل يعيق 
 قضااي البيئية العاملية.التنسيق حلل ال

فيما يتعلق  ة  استباقيأكثر وهو يفرتض اختاذ مقرري السياسات واجلمهور موقفا   التنمية املستدامة العامليةمنط  •
 .عايلتنظيم وقدر عايل من التعاون الدويل و ابلقضااي البيئية، 

جتماعية مع تركيز القوة يف خنبة صغرية وهو يفرتض تزايد التفاواتت االقتصادية والسياسية واال الالمساواةمنط  •
 نسبيا  من الدوائر السياسية والشركات تستثمر يف التكنولوجيا اخلضراء.

ويتألف كل منط عام من أمناط السيناريوهات من افرتاضات خمتلفة بشأن التغريات اليت حتدث مستقبال  يف 
 .3- يف اجلدول م ق ساحملركات املباشرة واحملركات غري املباشرة على النحو املبني

                                                      
يف جمال  املناطق اليت يشملها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات”أن يشري إىل “ اإلقليمي”(  ال يُقصد هنا مبصطلح 9)

، بل يعرّب عن معىن أعم على نطاق األدبيات اليت جرى تقييمها، حيث ُيستخدم “التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 املصطلح لإلشارة إىل املناطق دون الوطنية أو الوطنية أو األكرب نطاقا .
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 3-اجلدول م ق س
تغطي آفاق زمنية  اجتاهات احملركات غري املباشرة واحملركات املباشرة املفرتضة يف ستة أمناط عامة للسيناريوهات

 2100حىت عام 
متثل األسهم املبينة يف اجلدول تفسري اخلرباء حلجم اجتاهات احملركات على نطاق مجيع السيناريوهات املوجودة يف إطار 

-5}األمناط العامة. وميثل الرتميز اللوين تفسري اخلرباء آلاثر االجتاه على التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة لصاحل البشر 
2-3}. 

 
 

  



IPBES/6/15/Add.4 

33 

 9-م ق سالشكل 

يدة وفقاا لستة أمناط عامة اجلياة احلنوعية و  لبشرصاحل االطبيعة ل ومسامهاتاآلاثر املتوقعة مستقبالا على التنوع البيولوجي 
لالطالع على تفاصيل األمناط  3-)انظر اإلطار م ق س 2100للسيناريوهات فيما خيص منطقة أورواب وآسيا الوسطى حىت عام 

 {.5-3-3، 3-5، 2-2-6العامة للسيناريوهات( }
تشري الرموز اخلضراء ذات األسهم الصاعدة إىل حدوث زايدة، وتشري الرموز األرجوانية ذات األسهم األفقية إىل اجتاه مستقر، بينما 

وتشري األسهم السميكة إىل وجود أدلة من األدبيات استنادا  إىل  تشري الرموز الربتقالية ذات األسهم اهلابطة إىل حدوث اخنفاض.
ت، أما األسهم الرقيقة فهي تشري إىل وجود أدلة تستند إىل أقل من رات عشرة مناذج أو أكثر لكل منط عام من أمناط السيناريوهامؤش

 عشرة مؤشرات.
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 10-الشكل م ق س
مؤشرات التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة لصاحل البشر ونوعية احلياة اجليدة اليت تكون متسقة عرب على اثر اآلاالجتاهات يف 

 }3-3-5{لالطالع على تفاصيل األمناط العامة للسيناريوهات(  3-معظم األمناط العامة للسيناريوهات )انظر اإلطار م ق س
واجلزء اجلنويب( لوجود عدد أكرب  ،الشمايل، واجلزء األطلسي، وجزء جبال األلبّسمت منطقة أورواب الغربية إىل أربعة أجزاء )اجلزء قُ 

 .من الدراسات املتاحة

 
 

تقرتح املسارات جمموعات متسقة من اإلجراءات اهلادفة إىل حتقيق التنمية املستدامة املتوخاة  - 3 دال
. وتشدد أكثر املسارات فعالية على }2-5-5، 3-4-5، 2-1-5{( مسلم به ولكن انقصللمنطقة )

إحداث حتول جمتمعي )تغريُّ سلوكي( من خالل التثقيف، وتقاسم املعرفة، وصنع القرارات بطريقة تشاركية. 
التنظيمية اليت تقدمها الطبيعة للبشر وعلى أمهية مراعاة القيم  املسامهاتوتشدد هذه املسارات أيضاا على 

 {.4-5-5، 3-5-5، 2-5-5} )مسلم به ولكن انقصاملتنوعة )
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االقتصاد يطرح نوعان من املسارات حتداي  لنموذج النمو االقتصادي )مسارا أربعة أنواع من املسارات. وال وحتدد 
. فهما يتضمنان إجراءات تتعلق ابالبتكار التكنولوجي، واالقتصاد يف (األخضر والتحول إىل خفض الكربون

األدوات االقتصادية  التنازلية مع األدوات القانونية والتنظيمية اقرتان ويركزان علىاستخدام األراضي أو تقامسها، 
مسلم به من املفاضالت وقد تعجز عن حتقيق مستقبالت مستدامة ) واملالية. وهذه املسارات ال ختفف متاما  

االبتكار  لىع ويركز النوع الثالث من املسارات. {1-6-5 ،4-5-5 ،2-5-5{ (ولكن انقص
اليت  للمسامهاتاحمللي  جتماعي اجلذري لتحقيق االكتفاء الذايت احمللي من حيث األغذية والطاقة وللتوفرياال

على ، و . وهي تشدد على تعددية الوظائف حمليا  (اإليكولوجية الناحية من املثالية)احللول  تقدمها الطبيعة للبشر
 ،2-5-5{( مسلم به ولكن انقصاألغذية للبيئة ) البىن التحتية والتصميمات احلضرية وعمليات إنتاج مراعاة

، مع املتنوعةشدد على إحداث تغرّي صوب القيم ي فهو ساراتالنوع الرابع من امل. أما {5-6-1 ،5-5-4
تعزيز أساليب احلياة اليت تُبقي على املوارد، والتعليم املستمر، واألشكال املبتكرة للزراعة اليت جتمع ما بني نظم 

ابستخدام أدوات سياساتية  . وهي حتقق حتوال  )التحركات االنتقالية( ختلفة واالبتكار التكنولوجياملعرفة امل
اجتماعية وقائمة على املعلومات تركز على العمليات التشاركية، واإلجراءات اجملتمعية، واالتفاقات الطوعية. 

معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، وُتستخدم األدوات القائمة على احلقوق والقواعد العرفية، مبا يف ذلك 
. ومن }1-6-5 ،3-5-5{( مسلم به ولكن انقصابالقرتان مع األدوات القانونية والتنظيمية واالقتصادية )

املمكن اجلمع ما بني اإلجراءات املقرتحة يف مجيع املسارات. فعلى سبيل املثال، قد متهد اإلجراءات التدرجيية 
خذة يف إطار مسار االقتصاد األخضر ومسار التحول إىل خفض الكربون السبيل ملسارات القصرية األجل املت

. وتشدد مجيع املسارات، رغم وجود فروق {4-5-5{( مسلم به ولكن انقص) حتركات انتقالية أكثر حتوال  
املتكاملة املشرتكة ، مبا يف ذلك تعميم النهج هاءربزة يف القسم ُـ واضحة بينها، على بعض خيارات احلوكمة امل

 بني القطاعات،

( مسلم به ولكن انقصوأدوات إذكاء الوعي، والتثقيف، واملشاركة لتيسري احلوكمة املتعددة اجلهات الفاعلة )
{5-5-3}. 
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 11-م ق سالشكل 
حىت موجز املدى املتوقع لتحقيق أهداف متاثل أهداف التنمية املستدامة يف إطار األمناط العامة للسيناريوهات 

-5-5، 4-3-5يف أورواب وآسيا الوسطى } 2050واملسارات لتحقيق االستدامة حىت عام  2100عام 
4.) 

 العامليعلى الصعيد لتنمية املستدامة وااالستدامة على الصعيد اإلقليمي  هاتالسيناريو منطي يبني اجلزء ألف أن 
العامة ألمناط لوصف لالطالع على  ٣-ساإلطار م ق واسع النطاق )انظر على نطاق حتقق األهداف يتوقعان 

ويتجسد  بصورة متفاوتة.حىت وإن كان ذلك سارات تدعم حتقيق األهداف ماجلزء ابء . ويعرض (للسيناريوهات
لالطالع  ٣ الكل هدف )انظر دلاملسارات  معاجلة مدىتشري األشكال الوتدية إىل ذلك يف اجلزء جيم، حيث 

 .وصف للمسارات(على 
الربتقايل = فشل واسع النطاق يف حتقيق األهداف؛ األخضر = حتقيق األهداف على نطاق واسع؛ ألف: 

عددا  = وجود تفاوت يف حتقيق األهداف. ابء: تشري ظالل اللون األخضر األكثر دُكنة إىل أن هناك  الرمادي
 .غر وأكرب من األهدافأكرب من األهداف عاجلتها املسارات. جيم: مثاالن ملسارات عوجلت فيهما أعداد أص
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 4-اإلطار م ق س
أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف األدلة من هذا التقييم اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى واملهمة يف سياق 

 التنمية املستدامة
للتنوع ، مبا يف ذلك أهداف آيتشي العشرون 2020-2011توفر اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

البيولوجي اليت تتضمنها يف إطار مخسة أهداف اسرتاتيجية، إطارا  خاصا  مبنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلكومات 
، 2030الوطنية وغريها، لإلدارة ووضع السياسات فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي. وحتدد خطة التنمية املستدامة لعام 

ة عشر اليت تتضمنها، االسرتاتيجية الالزمة لألمم املتحدة لتحقيق االستدامة العاملية. مع أهداف التنمية املستدامة السبع
، وطاملا ويلخص هذا التقييم التقدم الذي أفادت األدبيات عن إحرازه حنو بلوغ هذه األهداف، فيما يتعلق ابملنطقة

 .كانت هناك أدلة كافية

 أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي األدلة اهلامة يف سياق
حتقق تقدم يف معاجلة األسباب األساسية لفقدان التنوع البيولوجي بتعميم قضية التنوع البيولوجي  تشري األدلة إىل

، وإن كان مل )مسلم به ولكنه انقص( على صعيد مجيع قطاعات احلكومة واجملتمع )اهلدف االسرتاتيجي ألف(
. فالوعي العام بشأن أمهية التنوع البيولوجي (ال خالف عليه) اثر السلبية حىت اآلنيتم إصالح اإلعاانت ذات اآل

من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي( يبدو أنه يتزايد. وأُبلغ عن إحراز تقدم  1وخدمات النظم اإليكولوجية )اهلدف 
يط واحملاسبة القومية يف أورواب الغربية أيضا  يف إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف عمليات التخط

من اآلاثر السلبية  تقلل قدكبرية الصالحات اإل{. ولكن 6-6-2( }مسلم به ولكن انقص( )2والوسطى )اهلدف 
زايدة احلوافز اإلجيابية اليت تشجع على احلفظ  وقد تؤدي{. 1-4-4{( 4-لإلعاانت )اجلدول م ق س

( 4-)اجلدول م ق س )إلغاء احلوافز الضارة ووضع احلوافز اإلجيابية وتطبيقها 3حتسني التقدم صوب اهلدف  إىل أيضا  
( مسلم به ولكن انقص{. ونفذت عدة بلدان إصالحات ضريبية إيكولوجية، حمققة نتائج متفاوتة )6-4-1، 6-2}
( عليهال خالف {، ولكن بعض األدوات السياساتية ما زالت هلا آاثر بيئية سلبية )6-4-2، 6-4-1، 6-2}
ويف غياب االسرتاتيجيات املكملة الرامية إىل ختفيض آاثر االستهالك واإلنتاج، ال يرجح أن تؤدي {. 4-3-1}

أمناط االستهالك  - 4 أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية مستدامة )اهلدفوحدها إىل جعل زايدة كفاءة استخدام املوارد 
 {.2-3-6-6، 2-6-6، 4-5-6{ (4-واإلنتاج املستدامة( )اجلدول م ق س

كما أن   )مسلم به لكنه انقص( وليس من املرجح أن يقل الضغط من احملركات املباشرة على التنوع البيولوجي
وتشري قاعدة . )اهلدف االسرتاتيجي ابء( (ال خالف عليه) استخدام التنوع البيولوجي ليس مستداماا حىت اآلن

من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي )خفض فقدان  5 العاملي هلدفيتعلق اباألدلة يف أورواب وآسيا الوسطى فيما 
{ 9-2-3-3{جتاهات سلبية للتنوع البيولوجي يف املناطق الزراعية إىل ا( تقريبه من الصفراملوائل مبقدار النصف أو 

 السمكية{ وكثري من األرصدة 4-3-3{األعشاب البحرية  مروجلنظم اإليكولوجية اهلامة من قبيل ويف ا
)خفض فقدان املوائل مبقدار النصف أو  5. ولكن من املمكن حتقيق اهلدف )مسلم به ولكنه انقص( {4-4-1}

وجود  جبملة وسائل منهايف مجيع املناطق دون اإلقليمية  على اليابسة( فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي تقريبه من الصفر
، وتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي يف مجيع القطاعات (11دف مناطق حممية فعالة وذات طابع متثيلي )انظر اهل

زايدة تدهور املوائل، وتؤدي . )مسلم به لكنه انقص( واإلدارة املتكاملة للحفظ والسياسات وعل كامل نطاقها
 6اهلدفني تحقيق املوجهة ل املسامهاتإىل إعاقة والتدنيات يف التنوع البيولوجي وأداء النظم اإليكولوجية لوظائفها، 

النظم اإليكولوجية اهلشة( فيما يتعلق أبعماق  )احلد من الضغوط على 10)اإلدارة املستدامة للموارد احلية البحرية( و
ال بواسطة إدارة مصائد األمساك إدارة أكثر فعالية وزايدة املناطق احملمية ) البحار. ومن املمكن أن تتحسن هذه احلالة

واليابسة وتشري االجتاهات احلالية للتنوع البيولوجي فيما يتعلق ابملياه العذبة  {.3-5-6، 4-3-3{( خالف عليه
)استدامة  7األهداف من اإلسهام ابلكامل حنو أورواب وآسيا الوسطى  تتمكنإىل أنه ليس من املرجح إىل حد ابلغ أن 
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من األنواع الدخيلة املغرية والسيطرة  )الوقاية 9)احلد من التلوث( و 8الزراعة، وتربية األحياء املائية، واحلراجة( و
 {.3-4-3} (ال خالف عليهعليها( )

حتسني وضع التنوع البيولوجي بصون النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع اجليين )اهلدف  حنووقد حتقق تقدم 
احمللية مع تدين التنوع ويتزايد خطر انقراض األنواع  .(ال خالف عليه) االسرتاتيجي جيم( من خالل املناطق احملمية

 (. وال يزالال خالف عليهاجليين للنبااتت املزروعة، وذلك على الرغم من اختاذ التدابري الرامية إىل التصدي لذلك )
 17 بنسبة ملناطق احملميةالتغطية اب حتققمنطقة أورواب وآسيا الوسطى ويبدو أن االجتاه العام للتنوع البيولوجي سلبيا . 

{، رغم التقلب الشديد يف مستوى احلماية. فاالحتاد 9-2-3{( 11سطح اليابسة فيها )اهلدف  يف املائة من
يف املائة من سطح اليابسة فيه، وحدثت زايدة عامة يف عدد ومدى املناطق البحرية  25األورويب حيمي ابلفعل حوايل 
ائة من مياهه البحرية، وتتمتع ابحلماية يف امل 10بلدا  حيمي أكثر من  15، كان 2017احملمية يف املنطقة. ففي عام 

 {. أما النظم البحرية األخرى، ال7-4-3-3{( ال خالف عليهيف املائة من منطقة حبر البلطيق ) 12نسبة قدرها 
(. وحتسَّن الطابع التمثيلي اإليكولوجي ال خالف عليهسيما تلك األبعد عن الساحل، فهي تتمتع حبماية أقل )

للمناطق احملمية وربطها وإدارهتا، ولكن معظمها ما زال يفتقر إىل تدابري إدارية حلماية التنوع البيولوجي، من قبيل 
{. ورغم إحراز قدر من التقدم فإن 4-3-3{( ال خالف عليه) الصيد واالستغالل والتدخل البشريمناطق حظر 

أمرا   )منع االنقراض( 12و 11و 10ألهداف ل الكامل املنطقةمن حتقيق عل جتلية للتنوع البيولوجي االجتاهات احلا
تشري االجتاهات اهلبوطية ملؤشر القائمة احلمراء )تزايد خطر االنقراض العام( كذلك {. و 5-3، 4-3{مستبعدا  

لن تتمكن من اإلسهام الكامل لوسطى ومؤشر الكوكب احلي )تناقص أعداد السكان( إىل أن منطقة أورواب وآسيا ا
عن طريق )احلفاظ على التنوع اجليين(  13اهلدف  وتسهم منطقة أورواب وآسيا الوسطى يف. 12بلوغ اهلدف  يف

ضماانت للسالالت احمللية النادرة واجلبالت اجلرثومية للنبااتت املستزرعة. بيد أن خطر انقراض سالالت  وضع
مسلم لتزايد ومثة أدلة على التآكل اجليين للنبااتت املستزرعة يف إطار نظم اإلنتاج احلديثة )احليواانت الداجنة آخذ يف ا

 (.به ولكن انقص
ومل تتقدم منطقة أورواب وآسيا الوسطى يف تعزيز الفوائد اليت تتحقق من التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

 معينة للبشر مسامهاتتدهور قدرة الطبيعة على تقدمي جلميع البشر )اهلدف االسرتاتيجي دال(، وذلك نتيجة ل
. {4-3-2{ )مسلم به لكنه انقص( الطبيعة مسامهات{ والتفاوت يف توزيع 5-2-2{ (ال خالف عليه)

منطقة  تسهمأن  املستبعدمن وبسبب اجتاهات التنوع البيولوجي يف النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحار واليابسة، 
. {6-، الشكل م ق س3-3} )صون النظم اإليكولوجية واخلدمات األساسية( 14أورواب وآسيا الوسطى اهلدف 

عندما  2014)سراين بروتوكول انغواي وتنفيذه(. فبحلول عام  16بلوغ اهلدف  اإلسهام يف تقدم حنوجيري الولكن 
بروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأ نفاذ 

منطقة أورواب وآسيا الوسطى  منيف املائة(  15فقط ) أطراف يف الربوتوكولمثانية  قامتامللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي 
، مبا فيها االحتاد يف املائة( 46) طرفا   25هذا العدد إىل  ارتفعفقد  2017على الربوتوكول، أما حبلول عام  ابلتصديق

 {.1-4-6{ األورويب
وكان التنفيذ املعزز من خالل التخطيط التشاركي وإدارة املعرفة وبناء القدرات )اهلدف االسرتاتيجي هاء( إجيابياا 

للتنوع البيولوجي. بيد أن هذا مل  حيثما استنارت عملية وضع األهداف على الصعيد الوطين بغاايت آيتشي
أو يف حالة عدم احرتام هذه املعارف  واجملتمعات احمللية الشعوب األصلية وممارسات يتحقق حيثما تقلصت معارف

تُرمجت أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي إىل أهداف و  .(ال خالف عليهواملمارسات فيما يتعلق ابستخدام األراضي )
 17بلدا . ويشري ذلك إىل إحراز تقدم صوب بلوغ اهلدف  13على الصعيد احمللي يف مجيع بلدان املنطقة ابستثناء 

{. 1-4-6{)اعتماد اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن التنوع البيولوجي كأدوات على صعيد السياسات( 
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف منطقة أورواب الغربية والوسطى منذ ستينيات  ومعارفسات استمر تدين ممار و 

ال )احرتام املعرفة التقليدية( ) 18ومل حترتم ابلكامل بل جرى هتميشها على النقيض مما يتطلبه اهلدف القرن املاضي، 
جناح السياسة  لزايدةرئيسيا   عامال  ( ميثل 20)اهلدف  حشد املوارد املاليةوتشري األدلة إىل أن مواصلة (. خالف عليه
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، 4-5-6، 1-4-6، 3-3-6، 2-3-6{( ال خالف عليهالرامية إىل حتقيق أهداف حفظ التنوع البيولوجي )
6-6-2 ،6-6-4.} 

 أهداف التنمية املستدامةاألدلة اهلامة يف سياق 
بوجه أهداف التنمية املستدامة يف منطقة أورواب وآسيا الوسطى إجيابياا يف اإلسهام حنو حتقيق كان التقدم احملرز   

-2، 1-3-2{واألمن الغذائي واملائي )وال سيما يف أورواب(  فيما يتعلق ابحلماية البيئية والصحة البشريةعام 
شىت يف ضمان نوعية حياة جيدة، داعمة  بذلك حتقيق اهلدف  مسامهاتالطبيعة تقدم و  .(ال خالف عليه) {3-2
العكس من ذلك، أدى استهالك املوارد الطبيعية . وعلى {2-3-2}( ال خالف عليه) )الصحة اجليدة والرفاه( 3

وآسيا يف أورواب الغربية إىل زايدة حيازة األراضي على نطاق واسع يف مناطق أخرى من العامل، من بينها أورواب الشرقية 
)القضاء  2اهلدف  يف عدم حتقيقذلك  وقد يسهم. {1-1-3-2و 4-2-2{ )مسلم به لكنه انقص( الوسطى

)أمناط االستهالك واإلنتاج املسؤولة(. ويهدد  12)الطاقة امليسورة التكلفة والنظيفة( واهلدف  7على اجلوع( واهلدف 
إسهام ه من تدهور االستخدام التقليدي املستدام، يرتبط ب احمللية، وما واملعارفالشعوب األصلية  معارفآتكل 

. وسيؤدي تغري }2-1-3-2-2{)مسلم به لكنه انقص(  )جودة التعليم( 4واهلدف  2اهلدف  املنطقة يف حتقيق
توفري مياه الشرب النقية والصرف  - 6إىل تعذر أتمني املياه )اهلدف  ي يف املستقبلاملناخ والتغري يف استخدام األراض

( ال خالف عليه) 2030الصحي( مع توقع زايدة عدد بلدان أورواب وآسيا الوسطى الشحيحة املياه حبلول عام 
 -14. وقد حتققت بعض أوجه التقدم صوب األهداف املتعلقة ابحلماية البيئية )اهلدف {2-1-3-2}

 وال سيما حفظ الكائنات الربية(، ولكن االجتاه السليب للتنوع البيولوجي - 15نات البحرية، واهلدف ائحفظ الك
. ورغم إحراز قدر من }9-2-3-3{ 15بلوغ اهلدف  حنو اإلسهام يف التقدميف املناطق الزراعية يقّيد حاليا  إحراز 

، املستهدف 2020املناطق الساحلية والبحرية حبلول عام يف املائة على األقل من  10التقدم مؤخرا ، مل يتحقق حفظ 
(، وإن كان قد مت ابلفعل جتاوز هذا اهلدف ال خالف عليه، فيما يتعلق جبميع النظم البحرية )14يف إطار اهلدف 

 (.ال خالف عليهبلدا  ) 15يف بعض املناطق الساحلية من حبر الشمال وحبر البلطيق ومن قَِّبل 
 شي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامةأهداف آيت ما بعد

، يربز حتليل 2100للتنمية املستدامة وحىت غاية العام  2030يف سياق النظر إىل ما بعد النطاق الزمين لعام 
السيناريوهات أن استمرار االجتاهات املاضية واحلالية للقوى احملركة )على النحو املبني يف سيناريو سري األمور 

اد( سيحد من إسهام املنطقة يف حتقيق األهداف اليت تشمل أهداف التنمية املستدامة واألهداف املشاهبة كاملعت
هلا على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلك يرجح أن تكون السيناريوهات اليت تركز على حتقيق التوازن يف 

اإلسهام يف حتقيق معظم تلك األهداف  وتشمل قيماا متنوعة أكثر قدرة على لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتتوفري 
ويتوقع أن يسفر استمرار سري األمور كاملعتاد يف أورواب وآسيا الوسطى عن عدم اإلسهام  ،)مسلم به لكنه انقص(

هدفاا(، وأهداف آيتشي للتنوع  17يف حتقيق معظم أهداف التنمية املستدامة )ُأسهم يف حتقيق أربعة أهداف من 
قع أن سيناريوهات التفاؤل ويتو  (.مسلم به ولكن انقص)هدفاا(  20البيولوجي )أسهم يف حتقيق مثانية من أصل 

غاية. ويتوقع  20غاايت فقط من أصل  4من األهداف، ولكن  8االقتصادي ستمكن املنطقة من اإلسهام يف حتقيق 
أن سيناريوهات التنافس اإلقليمي ستمكن املنطقة من اإلسهام يف حتقيق هدفني من األهداف وغاية واحدة فقط من 

ى العكس من ذلك، يتوقع أن سيناريوهات االستدامة ستمكن املنطقة من (. وعلمسلم به ولكن انقصالغاايت )
{. ويرد 6-5، 4-5{( مسلم به ولكن انقصغاية( ) 14هدفا ( والغاايت ) 14اإلسهام يف حتقيق أغلبية األهداف )

 .11-م ق س موجز بياين أمشل يف الشكل
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 احلوكمة اخليارات الواعدة املتاحة ألورواب ووسط آسيا يف جمال -هاء 
الطبيعة  مسامهاتاستمرار توفري و  واستخدامه املستدام التنوع البيولوجي حفظمن املمكن تعميم  - 1 هاء

وممارساهتا ابختاذ  يف سياسات اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة وخططها وبراجمها واسرتاتيجياهتا لبشرصاحل ال
( ال خالف عليه) ، مبا يف ذلك األهداف الكميةدفحنو اهل وتوجهاا  وتركيزاا  إجراءات بيئية أكثر استباقاا 

 .{15-6، الشكل 6-6 ،5–6 ،4–6 ،3–6 ،1–6}
املوجودة خارج  البحريةو  الربية الطبيعية وسيستفيد حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، يف املساحات

من ترسيخ مراعاة التنوع البيولوجي يف سياسات واسرتاتيجيات ، يف املائة 80املناطق احملمية واليت تتجاوز نسبتها 
، 1-6اجلدول {وممارسات اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة اليت تؤثر على التنوع البيولوجي أو تعتمد عليه 

وعلى الرغم من إحراز وهلذه االعتبارات أمهية مماثلة داخل املناطق احملمية. . }15-6، والشكل 2-6والشكل 
على  بوضع اسرتاتيجيات وخطط عمل بشأن التنوع البيولوجي واستعراضها وحتديثها التعميمصوب تقدم 

أكثر فعالية  على حنو يف كافة القطاعات االقتصادية التشريعات القائمة أن تنفذمستوايت متعددة، من املمكن 
أن  امه املستدامواستخد التنوع البيولوجي حفظ. ومن شأن تعميم (4-)اجلدول م ق س {6-4-1 ،6-3}

، والقطاعات االقتصادية، واجلهات الفاعلة يف قطاع األعمال }2-4-6{يعود ابلفائدة على السياسات البيئية 
م ق اجلدول ) }10-6، اجلدول 6-6 ،5-6 ،1-4-6{ اليت تعتمد على التنوع البيولوجي أو تؤثر فيه

 لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو . ومن املمكن تسخري فرص النجاح يف تعميم قضية التنوع البيولوجي (4-س
-6-6 ،6-6{( 4-م ق سوعمليات صنع القرارات العامة واخلاصة )اجلدول  يف السياسة العامة واخلاصة

على الطبيعة، إذكاء الوعي أبن ضمان نوعية حياة جيدة يعتمد ‘ 1’: بواسطة ما يلي {13-6، الشكل 1
حتديد األهداف ‘ 2’مع تعزيز بناء القدرات وزايدة مشاركة اجلهات الفاعلة املتأثرة يف عمليات صنع القرارات؛ 

الثقافية لتحقيق العيش املستدام مع -السياساتية املتعلقة ابالحتياجات اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية
تصميم أدوات ومزيج من ‘ 3’عة ملختلف فئات أصحاب املصلحة؛ مراعاة القيم املتنوعة اليت متثلها الطبي

السياسات لدعم تنفيذ سياسة وصنع قرارات بشأن الطبيعة وضمان نوعية حياة جيدة بطريقة تتسم ابلفعالية 
وأبخذ السياسة الزراعية املشرتكة لالحتاد األورويب كمثال، يوجد  .{6-6-1 ،6-6}والكفاءة واإلنصاف 

عدد من العوامل اليت ستزيد من الفعالية والكفاءة واإلنصاف لصكوك السياسات ذات الصلة. وتشمل هذه 
العوامل وضع تعريف أفضل لألهداف الواضحة واملتسقة للسياسة الزراعية املشرتكة، اليت تعاجل يف نفس الوقت 

 مسامهاتدمات املتعددة للنظم اإليكولوجية؛ والرتكيز األكثر حتديدا  على حفظ التنوع البيولوجي وتوفري اخل
على صعيد املساحات الطبيعية؛ واإلفصاح بشكل أوضح عن التنازالت املتبادلة وأوجه  لبشرصاحل االطبيعة ل

بني إنتاج السلع الزراعية وتوفري اخلدمات  التآزر بني األهداف املختلفة؛ والتماس متويل أكثر توازان  وشفافية
 .{3-1-5-6{العامة 
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 4-اجلدول م ق س
صاحل الطبيعة ل والتوفر املطرد ملسامهاتاخليارات السياساتية والفرص املتاحة لتعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام 

 لبشر يف أورواب وآسيا الوسطىا
استنادا  إىل ثالث خطوات أساسية للتعميم، تقدم اخليارات والفرص املتاحة للتعميم فيما يتعلق بسبعة قطاعات سياساتية واقتصادية. 
وتشري األدلة إىل أن التنوع البيولوجي وحفظ الطبيعة سيستفيدان من تعميمهما يف السياسات البيئية ويف مجيع القطاعات االقتصادية 

ستستفيد من تعميمها يف مجيع القطاعات االقتصادية وكذلك يف قطاع حفظ الطبيعة.  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهات وسياساهتا، وأن
واليت ترتبط جبميع  6ويوجز اجلدول هذه اخليارات والفرص يف جمال السياسات العامة من التحليالت القطاعية الواردة يف الفصل 

ارات للمناطق دون اإلقليمية كقائمة مرجعية لتحديد إمكانية التحسني ووضع صكوك القطاعات. وميكن أن يستخدمه صانعو القر 
 القطاعاتسياساتية جديدة مل يشرع فيها بعد ضمن املنطقة دون اإلقليمية. واألدوات القانونية والتنظيمية هي األكثر تطبيقا  يف مجيع 

الذي يربز دورها ابعتبارها العمود الفقري ملزيج السياسات. وقد نُفذت مع أن هناك جماال  لتحسينها، األمر واملناطق دون اإلقليمية، 
 جزئيا  يف بعض املناطق دون اإلقليمية أدوات اجتماعية وقائمة على املعلومات. ويتاح جمال كبري أيضا  الستخدام أدوات اقتصادية ومالية

لى احلقوق والقواعد العرفية فهي فئة األدوات األقل تطورا  وتطبيقا ، جديدة أو لتحسني ما هو قائم من تلك األدوات. أما الُنهج القائمة ع
( أو رمبا عدم اهتمام أو حىت اعرتاف مبعرفة الشعوب األصلية واجملتمعات 5-األمر الذي يشري إىل وجود ثغرات يف املعرفة )انظر م ق س

 احمللية وممارساهتا.
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العام  ات يف اجملالنيالقرار  صانعي مراعاة يتيح أن القطاعات عرب متكاملة ُُنج وضع شأن من - 2 هاء
ال خالف ) أكرب بدرجة منهجية مراعاة لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو  البيولوجي التنوع لقضية واخلاص

 إاتحة ذلك ويتضمن{. 2-6 الشكل ؛1-4-6-6، 6-6، 5-6، 4-6، 2-6، 1-6( }عليه
 اليت املتنوعة القيم مراعاة مع احلالية، االقتصادية املؤشرات تتجاوز الوطين الرفاه لقياس إضافية خيارات

 متكاملة جمموعة يوفر أن إيكولوجية ضريبية إصالحات إجراء شأن ومن{. 1-3-6-6{متثلها الطبيعة 
 ،1-4-6 ،8-4 إىل 3-4{ (ولكن انقصمسلم به ) املستدامة التنمية إىل التحّول لدعم احلوافز من
6-4-2، 6-6-2}. 

فاإلجراءات اليت  املرتابطة. فالُنهج القطاعية التقليدية ال تكفي للتصدي للتحدايت البيئية واالقتصادية واجملتمعية
تصميم السياسات أو اختيار األدوات أو تنفيذ  عمليات تتخذ يف قطاع قد تؤثر على قطاعات أخرى، ألن

-4-6-6، 1-4-6-6، 6-6، 2-4-6، 1-4-6، 2-6ما تراعي املفاضالت } اندرا  السياسات 
{. وبدون وجود تنسيق بني القطاعات، ووجود ممارسات لإلدارة املستدامة 9-6، اإلطار 1-6اإلطار  ؛2

داخل القطاعات، توجد أدلة على أن قطاعات الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك والتعدين والطاقة والصناعة 
، وُسبل لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو تحويلية واخلدمات قد تكون هلا آاثر سلبية على التنوع البيولوجي، ال

 ؛1-4-6-6 ،5-5-6 إىل 1-5-6 ،2-4-6 ،2-2-4{عيش الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 
وأبخذ فرادى القطاعات كمثال، يكشف عن انعدام التطابق بني الدرجة املخفضة إلدماج . }6-6 اجلدول

قطاع الغاابت مع قطاعات السياسة العامة األخرى من جانب، وإمكانيته املرتفعة لإلسهام يف إدماج السياسات 
ورويب . وبينما تدعم بعض صكوك السياسة الزراعية املشرتكة لالحتاد األ{6-5-2-3}من جانب آخر 

ممارسات اإلدارة املكثفة، فإن غريها من الصكوك أقل مالءمة أو أقل تطبيقا  لدعم معارف الشعوب األصلية 
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واجملتمعات احمللية وممارسات املزارع الصغرية وشبه القائمة على الكفاف يف أراضي املزارع اليت تتمتع بقيمة طبيعية 
. وابلنسبة إلدماج }2-1-5-6{ن االحتاد األورويبعالية، وذلك بوجه خاص لدى بلدان وسط أورواب م
اليت  للمسامهاتعن التغريات الفعلية يف القيم املتنوعة السياسات على كامل نطاق االقتصاد، ميثل التعبري 
على  واملساعدةمعلومات أفضل أحد اخليارات لتوفري تقدمها الطبيعة للبشر يف حساابت الدخل القومي 

وميثل استكمال حساابت الدخل القومي حبساابت فرعية اتبعة  .}1-3-6-6{التخفيف من املفاضالت 
فاإلصالح الضرييب اإليكولوجي الذي هلا تتضمن املعلومات عن تكاليف تدهور النظام البيئي خيارا  آخر. 

 ينشئ جمموعة متكاملة من احلوافز إبعادة توجيه فرض الضرائب من العمل إىل البيئة، مبا يف ذلك املؤشرات
اإليكولوجية يف العالقات املالية احلكومية الدولية، وختضري برامج اإلنفاق العام ميكن أن يدعم التحول إىل 
 التنمية املستدامة

. ومن شأن تصميم األدوات وتنفيذها وتقييمها من زاوية دورها يف مزيج {6-6-2 ،6-4-2 ،6-4-1}
-6، 2-6األهداف السياساتية واملفاضالت } السياسات العام أن يساعد على التخفيف من التضارب بني

{ واستخدام 1-6اإلطار  ؛6-6-5-5، 6-6-4-1، 6-6-2، 6-6-1، 6-5-5، 4-1
املتنوعة والعمليات التشاركية ميكن أن يدعم  اسرتاتيجيات وأدوات ومنهجيات استباقية ملراعاة القيم واملعايري

 .}5-6-6 ،4-6-6 ،2-4-6 ،1-4-6{حتليالت املفاضالت وأن ييسر حتقيق تكامل السياسات 
أن تستفيد  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو من شأن احلوكمة الفعالة لقضية التنوع البيولوجي  - 3 هاء

(. ومتثل ال خالف عليهلسياق )يكون مناسباا لمن أدوات السياسات،  من وجود مزيج مصمم جيداا 
السياسات، وتوفر األدوات االقتصادية واملالية الفقري ملزيج  األدوات القانونية والتنظيمية العمود

واالجتماعية والقائمة على املعلومات حوافز إضافية للحكومات ومؤسسات األعمال واملنظمات غري 
احلكومية واملواطنني. ومن شأن بذل جهود إضافية أن يساعد على وضع ُُنج أفضل قائمة على احلقوق 

م ق اجلدول { )4-6، اإلطار 2-6اإلطار  ؛2-6الشكل  ؛6-6، 6-5، 6-4، 6-3، 6-2}
 مثالا  وذلك السياسات، مزائجالعوامل الرئيسية اليت تعيق فعالية  أحد احملدود اإلنفاذ وميثل(. 4-س

 (ال خالف عليه) الفساد بسبب أو املالية والوسائل املؤسسة والقدرات البشرية، املوارد نقص بسبب
}6-3-1 ،6-4-1 ،6-4-2{. 

العابرة للحدود وتنفيذها  املعاهدات الدولية واالتفاقاتتنفيذ وفيما يتعلق ابألدوات القانونية والتنظيمية يوفر 
. بيد أن املناطق البحرية }3-6{مجيع القطاعات  يف لتحسني السياسات الوطنية ودون الوطنية قواي   حافزا  

لنظم اإليكولوجية اخلاصة ابملياه لنسبة لواب. {1-4-6 ،4-5-4{ احملمية حباجة إىل مزيد من االهتمام
جيد للمياه السطحية  مركزلتحقيق  مهية خاصةأبالتوجيه اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه  يتسمالعذبة، 
-5-6-6 ،3-6-6 ،4-5-6 ،3-5-6 ،2-5-6 ،1-5-6 ،2-4-6 ،3-2-3-6}واجلوفية 

على الرغم من أن إدماج وتطبيق هذه الُنهج احلديثة للحوكمة يظل غري كامل يف كثري من األحيان، ويتسم  ،{5
بنقص الفعالية عندما حتتفظ الدول األعضاء ابهلياكل والعمليات القائمة دون نقل املسؤوليات والسلطة إىل 

ست أعضاء يف االحتاد األورويب، وقد أقيمت هياكل مماثلة يف بلدان لي. {2-4-6{سلطات أحواض األهنار 
لتخطيط ل. ومن املمكن {6-4-2}مثل أوكرانيا، اليت تتقاسم أحواض أهنار مع أعضاء يف االحتاد األورويب 

أن يدعم حفظ التنوع البيولوجي ، الذي يدمج عرب القطاعات والنطاقات، املكاين واحلضري احملدد اهلدف
 .{6-6-4-2}نوعية حياة سكان احلضر  ، وأن يعززلبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو 

وتكّمل األدوات االقتصادية واملالية األدوات التنظيمية وغريها من األدوات السياساتية بتحقيق التوازن بني فوائد 
-6 ،4-6 ،3-6 ،2-6 ،3-5-5} (ال خالف عليه) احلفظ والتكاليف بني اجلهات الفاعلة واملناطق

حتسني السياسات القائمة ووضع سياسات جديدة وتنفيذها على جتّنب . ومن املمكن أن يساعد {6-6 ،5
، 2-4-6، 1-4-6، 2-6{ )مسلم به لكنه انقص( فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية
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. وملا كانت األسواق (4-)اجلدول م ق س {6-6و 5-6 ناجلدوال ؛6-6-5-2، 6-6-2، 6-5
فإن األدوات االقتصادية واملالية هتدف إىل تغيري سلوك مؤسسات  لبشرا صاحلالطبيعة ل مسامهاتتُبخس قيمة 

األعمال، ومستخدمي األراضي، واملواطنني، واجلهات الفاعلة يف القطاع العام، من خالل حوافز ومثبطات 
ائل، لتصحيح املؤشرات السعرية. فالضرائب والرسوم البيئية تؤدي إىل زايدة تكلفة التلوث البيئي وتدهور املو 

 يدفع، يف حني أن تقدمي مدفوعات نظري خدمات النظم اإليكولوجية أو تقدمي مدفوعات فتجعل بذلك امللوث
-4-6 ،1-4-6}بغري ذلك  أو ميسورا   تعويضية عنها يكافئ السلوك املراعي للحفظ الذي ال يكون مرحبا  

على النظم   تؤثر سلبا  يف القطاعات اليت . ومن شأن إصالح اإلعاانت الضارة بيئيا  {6-6-5-2 ،2
أن يدعم استخدام األموال العامة يف بلوغ أهداف احلفظ  )مثل الزراعة ومصائد األمساك والطاقة( اإليكولوجية

األدوات االقتصادية واملالية املبتكرة معاوضات التنوع البيولوجي  أجدى من حيث التكلفة. وتتضمن استخداما  
والتحويالت املالية اإليكولوجية، والتمويل املتكامل للتنوع البيولوجي وللتكيف واملوائل، واإلعفاءات الضريبية، 

-6 ،2-3-6-6 ،2-6-6 ،5-5-6-1-5-6 ،2-4-6 ،1-4-6 ،3-5-5{ مع تغري املناخ
. وتبلغ األدوات االقتصادية واملالية أقصى درجات فعاليتها يف حتقيق غاايت احلفظ، مع مراعاة {6-5-2

 واحملليةالوطنية جرى تكييفها ملالءمة النطاقات ذات الصلة من األوضاع العاملية إىل إذا اآلاثر االجتماعية، 
}6-2، 6-4، 6-6-2، 6-6-5{. 

 ولدى األدوات السياساتية االجتماعية والقائمة على املعلومات القدرة على إدماج الشواغل البيئية، وإحداث
 والدويل، وإشراك املستهلكني واملنتجني يف عملية وضع السياساتتغري سلوكي على كل من الصعيد احمللي والوطين 

 {6-6، اجلدول 5-6اجلدول  ؛3-5-6-6، 5-6، 4-6، 3-6، 2-6{ )مسلم به ولكنه انقص(
. وأدى تعزيز وعي املستهلكني، والتغطية اإلعالمية، والتزام الشركات، وعمليات الشراء (4-)اجلدول م ق س

. والتقدم {6-6-5-3}دة حصص املنتجات الصادرة شهادات هلا يف األسواق احلكومية املستدامة إىل زاي
البلدان املارة بعملية  يف احملرز فيما يتعلق إبصدار الشهادات أكرب يف البلدان ذات اقتصادات السوق املتطورة وأقل

وضوح توجد لالمتثال ومسؤوليات حمددة ب . ونتيجة لعدم وجود آليات(4-اجلدول م ق س)انتقال اقتصادي 
اجلهود الرامية  خضوعها للُمساَءَلة وأثرها. واتسمت ابألمهية أيضا   مفاضلة بني فعالية خمططات إصدار الشهادات

إىل تغيري األعراف االجتماعية من خالل التثقيف واحلمالت القائمة على املعلومات اليت ترّوج للسلوك املراعي 
 للبيئة

  ،5-5-6إىل  6-5-2 ،6-5-1-2 ،6-4-2-3 ،6-4-1 ،6-2 ،5-5-3 ،4-5-3}
6-6-5-3}. 

طائفة واسعة النطاق من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وحقوق اإلنسان لألدوات  الدعم الذي تقدمهويتزايد 
-6، 4-6، 6-2-3-6، 5-2-3-6، 3-6، 2-6القائمة على احلقوق وللقواعد العرفية وتروجيها هلا }

. فهذه األدوات والقواعد تدمج احلقوق واألعراف واملعايري (4-ق سالشكل م ) {6-6-5-4، 6-6، 5
واملبادئ يف السياسة والتخطيط والتنفيذ والتقييم، وتتيح ُسبال  للتوفيق بني حفظ التنوع البيولوجي ومعايري حقوق 

ى الصعيد {. ولئن كانت قرارات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تنفَّذ عل2-6اجلدول  ؛2-6اإلنسان }
الوطين فإن االعرتاف حبقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الشعوب األصلية، فيما يتعلق ابالستخدام املستدام للتنوع 

. وسيلزم بذل مزيد (4-اجلدول م ق سيف منطقة أورواب وآسيا الوسطى ) بني البلدان كبريا    ا  البيولوجي يتباين تباين
األساسية املتمثلة يف احلكم الرشيد، وحتقيق املساواة يف عالقات القوة، من اجلهود لتحقيق اإلدماج التام للمبادئ 

 وتيسري بناء القدرات.
وجلميع هذه الصكوك وتوليفاهتا املستخدمة يف مزائج السياسات العامة والنهج القائمة على النظم اإليكولوجية، 

، يتبىن مفهوم احللول القائمة على {11-6اإلطار }من قبيل الصكوك املنفذة يف النظام النروجيي ملصائد األمساك 
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الطبيعة، على النحو الذي يروجه االحتاد األورويب، أو فكرة االقتصاد الدائري منظورا  نُُظميا  بدرجة أكرب للمشكالت 
 .}1-2-4-6، 7-1-2-2{البيئية بدال  من معاجلة فرادى القضااي 

يف عمليات احلوكمة. وميكن أن  وأصحاب املصلحة يتزايد إشراك طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة - 4 هاء
إذا ُرصدت اآلاثر من  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتيكون لذلك أتثري إجيايب على التنوع البيولوجي وعلى 

-6 ،4-6 ،2-6}( ال خالف عليهحيث الفعالية والكفاءة واإلنصاف بعناية وجرى تقييمها وحتسينها )
لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي وترميم النظم  رئيسياا  متويل كاٍف عائقاا . وميثل عدم توافر {6-6 ،5

 .{6-4-1}( ال خالف عليهاإليكولوجية بفعالية )
يف  فدور احلوكمة البيئية املتعددة العناصر الفاعلة يُعرتف به يف أورواب الغربية والوسطى، ويتزايد االعرتاف به أيضا  

أورواب الشرقية وآسيا الوسطى. وابلتوازي مع احلوكمة التنازلية، يتزايد إسناد عملية صنع القرارات املتعلقة بقضية 
إىل شراكات بني القطاعني العام واخلاص، أو ترتيبات لإلدارة  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو التنوع البيولوجي 

، 5-6، 4-6، 2-6جهات كثرية من اجلهات صاحبة املصلحة }اليت تشمل  املشرتكة أو حىت احلوكمة اخلاصة
{. وتتمثل التطورات الواعدة يف إنشاء مناطق حممية جديدة، ومحاية املناظر الطبيعية 8-6و 1-6 ناجلدوال ؛6-6

، واالتفاقية لرتاث العامليمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( املتعلقة ابالثقافية من خالل اتفاقية 
الطبيعية  فيما يتعلق ابملساحاتعاملي حلفظ الطبيعة وهنج االحتاد الدويل الطبيعية،  املتعلقة ابملساحاتاألوروبية 

حيث ُتدمج أشكال شىت من املعرفة يف عملية اإلدارة. ويتطلب تقييم فعالية الرتتيبات احلكومية الواعدة  احملمية،
-6، 2-6ات القوة وأوجه الالمتاثل يف االعتبار، إجراء تقييم ورصد دقيقني }وكفاءهتا وإنصافها، مع أخذ عالق

-6و 7-6 اناإلطار  ؛8-6اجلدول  ؛-6-2-2، 6-5-1-6، 6-5-1-5، 6-5-1-2، 4-2-2
ويصح هذا بوجه خاص للحوكمة البيئية يف وسط أورواب وأورواب الشرقية وآسيا الوسطى مع ما تشهده من {. 11

عة منذ أوائل التسعينات يف القرن املاضي، اليت تسري بعيدا  عن العمليات اهلرمية اليت هتيمن عمليات التحول السري
. }4-1-5-6 ؛2-4-6{عليها احلكومة متوجهة إىل عمليات احلوكمة اليت تتسم بقدر أكرب من التعاون 

فمن شأن زايدة التمويل لنجاح السياسات. ويفرض حشد املوارد املالية الكافية أحد التحدايت الرئيسية األخرى 
املالية  عن املصادر اخلاصة، إىل جانب وجود آليات متويل ابتكارية، من قبيل التحويالت العامة فضال   من املصادر

والتدريب وبناء القدرات والتثقيف؛  البحوث اإليكولوجية، أن يساعد على: تعزيز القدرات املؤسسية؛ واالستثمار يف
-5-6 ،1-4-6 ،3-3-6 ،2-3-6{أنشطة الرصد  ولكفالة تنفيذضروريني؛ املوظفني المن أجل تعيني 

4، 6-6-2، 6-6-4{. 
(. فالطريقة اليت خنتار هبا تنظيم جمتمعاتنا 1دال إن معاجلة التغري هي مسألة اختيار جمتمعي )انظر  - 5 هاء

ومؤسساتنا، يف اجملالني العام واخلاص على السواء، أساسية لتحقيق املسارات اهلادفة إىل املستقبل املستدام 
-6} (ال خالف عليه) الوسطى وآسيا طائفة متنوعة من اجلهات الفاعلة يف منطقة أورواب تتصورهالذي 

6-6}. 
جلهات فاعلة خمتلفة يف عملية  خيارات حوكمة واعدة وترتيبات مؤسسية ذكية املشاركة الفعالةويدعم تصميم 

وضع السياسات وصنع القرارات هبدف تعزيز املسؤولية املشرتكة عن مستقبلنا املشرتك. ويتيح استحداث مسارات 
لصلة والشعوب األصلية وجتارب مقابلة هلا بطريقة تشاركية، مبا يشمل مجيع فئات أصحاب املصلحة ذوي ا

واجملتمعات احمللية، إدراج طائفة متنوعة من املنظورات ويشجع التداول الضروري بشأن التخطيط االسرتاتيجي 
. ومن شأن حوكمة }2-6-5 ،6-5-5 ،2-5-5 ،1-5-5 ،3-4-5{ووضع جدول األعمال 

شىت للمعرفة غري املكتملة،  ما تشمل أشكاال  ا  احملركات املباشرة وغري املباشرة يف نظم التكيف املعقدة، اليت كثري 
أن تستفيد من احلد من أوجه فشل املؤسسات، ومن تعزيز العمليات السياساتية اليت حتفز التكيف والتعلم. ومن 
مث ميكن أن يُنظر إىل السياسات والربامج واالسرتاتيجيات على أهنا جتارب تتطلب حوكمة وإدارة من أجل التغيري، 
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من خالل احلوكمة واإلدارة التكيفيتني والتحسني  منهجيني. وميكن أن يتحقق هذا تدرجييا   وتقييما   صدا  ال ضده، ور 
أو عن طريق حوكمة عملية االنتقال وإدارهتا، وتنظيم العمليات التطورية للتغري  املنهجي لعملية تنفيذ السياسات،

  .{6-6-6 ،6-6 ،2-4-6 ،2-6}اجملتمعي 
 5-م ق س اإلطار

 ثغرات املعرفة الرئيسية
وتكون ثغرات املعرفة حادة بوجه خاص مل تكن املعلومات والبياانت الرئيسية متاحة دوما  أثناء إجراء هذا التقييم. 

-1، 3-1}يف املناطق دون اإلقليمية آلسيا الوسطى وأورواب الشرقية ويف بلدان البلقان الواقعة يف وسط أورواب 
معاجلة الثغرات املعرفية التالية إذا كان املراد أن توفر التقييمات املستقبلية سردا  وستلزم  {5-6-2، 3-6، 6-1

 اليت تقدمها للبشر: واملسامهاتأمشل لوضع واجتاهات الطبيعة 
لقيم املتنوعة ويلزم الفهم األفضل ل لبشر.صاحل االيت تقدمها الطبيعة ل للمسامهاتوهناك ثغرات يف فهمنا  •

شر والتحديد الكمي هلا ورصدها املتكامل. وعالوة على ذلك هناك صاحل البل اليت تقدمها الطبيعة للمسامهات
. ومن التأييد لتلك القيم املختلفة هبا الفئات اجملتمعية والفئات اجلنسانية املختلفة تقدمللكيفية اليت  فهم حمدود

ة مع املعرفة العلمية إىل وجود فهم من هذا املمكن أن تؤدي نُظم معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللي
وهناك أيضا  نقص يف فهم كيفية إسهام التنوع البيولوجي يف خدمات النظم  .{2-5القبيل يف املستقبل }

 اإليكولوجية، وال سيما يف النظم البحرية.
فلم جير سوى القليل من  وهناك ثغرات يف فهمنا إلسهام معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. •

البحوث بشأن إدماج معرفة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف أطر السياسات واملبادرات الوطنية والدولية 
إلجياد أوجه آتزر عرب نظم املعرفة. وال توجد هذه الثغرات املعرفية فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي فحسب بل 

رة للتنوع البيولوجي، من قبيل الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك واملياه وتغري أيضا  يف قطاعات ذات أمهية مباش
 .}2-6-6، 4-2-4-6، 3-1-4-6{املناخ 

وتشمل هذه الثغرات مدى املوائل وسالمتها، ووضع  وهناك ثغرات يف فهمنا لوضع الطبيعة واجتاهاهتا. •
. أورواب الشرقية وآسيا الوسطىلكن بشكل حرج يف يف مجيع أحناء املنطقة و واجتاهات األنواع من حيث احلفظ 

الالفقارايت واألنواع وابإلضافة إىل ذلك، يلزم الرصد املنهجي واملتكامل ألنواع الفطر والنبااتت الالوعائية و 
وكائنات الرتبة وذلك من أجل التوصل إىل تقييم أفضل لوضعها  املياه العذبةاليت تعيش يف البحرية واألنواع 

هتا يف املنطقة أبكملها. ومن الضروري رصد وظائف النظام اإليكولوجي والتفاعالت بني األنواع من واجتاها
أجل التوصل إىل فهم أفضل للتأثريات املتعاقبة اليت حتدثها تغيريات التنوع البيولوجي ولتوقع نقاط التحول 

 اإليكولوجية.
فمن الالزم، على وجه اخلصوص، أن حنّسن فهمنا  البيولوجي.وهناك ثغرات يف فهمنا حملركات تغرّي التنوع  •

على التنوع البيولوجي وعلى  فيما بينها تفاعلةاملباشرة املباشرة وغري املركات خليط من احملؤثر هبا يللكيفية اليت 
لزمنية وعالوة على ذلك، من املهم للغاية فهم التأخريات ايف سياقات خمتلفة.  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهات

من أجل إدراك أثرها احلقيقي.  لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتعلى التنوع البيولوجي وعلى لتأثريات احملركات 
وهناك أيضا  ثغرات يف فهم أثر تغري املناخ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عند اقرتانه مع 

نقاط التحول احلرجة واحلدود القصوى لتحمل الكوكب. حمركات مرتبطة بسياق حمدد، وال سيما فيما يتعلق ب
سيما آاثر التجارة العاملية على  وابإلضافة إىل ذلك هناك ثغرات يف فهم آاثر التدفقات فيما بني املناطق وال

 {.5-6-2، 4-7-1} البصمة اإليكولوجية واألنواع الدخيلة املغرية
تتضمن السيناريوهات أتثريات  فنادرا  ما السيناريوهات والنمذجة.وهناك افتقار إىل دراسات متكاملة بشأن  •

يف ، و لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهاتو ، للتنوع البيولوجيحمركات متعددة وتفاعالهتا على املكوانت املختلفة 
وهناك أيضا  ثغرات كبرية ابلنسبة الستكشاف النطاق الكامل ألوجه التآزر واملقايضة بني يدة. اجلياة احلنوعية 

اجلوانب املتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ونوعية احلياة اجليدة يف إطار أنواع خمتلفة من 
ج قائمة على العمليات لوظائف أمناط السيناريوهات العامة وعرب نطاقات خمتلفة. ومن املهم أيضا  وضع مناذ 
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اإليكولوجية وتقييم هذه النماذج بشكل -النظم اإليكولوجية وربطها مع األبعاد اإلنسانية للنظم االجتماعية
 {.5-6-2}دقيق، مبا يف ذلك تقييم جوانب عدم الثقة 

 الت كثريةففي حا وهناك ثغرات يف التحديد الكمي للمسارات صوب املستقبالت املنشودة وتوقيتها. •
، وتفتقر ابلتايل إىل التحديد الكمي املفصل لألهداف والدراسات التصوريةتدعم النمذجة املسارات  ال

واإلجراءات. ويندر وجود وصف مفصل وتسلسل لإلجراءات اليت تشملها املسارات، من قبيل وجود معلومات 
. ويقرتح إدراج توليفات من مسارات {5-6-2السياسات واألدوات الالزم لتنفيذ إجراءات حمددة }عن مزيج 

النموذجية يف عمليات السيناريو وساعة النطاق ويف وضع السيناريوهات بطريقة تشاركية،  التحركات االنتقالية
-6-5} القطاعية وأكأسلوب للمضي قدما  لتحسني تسوية املقايضات ولتوسيع نطاق احللول احمللية   وذلك

2}. 
وكيفية إدماجها عرب القطاعات القطاعات  ضمنكيفية تعميم األهداف السياساتية ال يتوفر الفهم الكايف ل •

ويتطلب ذلك حتسني فهم التفاعل بني خمتلف األدوات السياساتية يف مزيج السياسات القائم،  .والنطاقات
ية اليت حتسني أدوات أحادية فحسب. ويلزم وجود مزيد من املعرفة بشأن فعالية وكفاءة األدوات السياسات ال

تراعي أيضا  السياقات املؤسسية، واآلاثر االجتماعية، والكيفية اليت ميكن هبا زايدة اإلنصاف. ومثة ثغرات 
معرفية إضافية بشأن أتثريات األدوات السياساتية على السلوك )مثال ، سلوك األسر املعيشية، والشركات( وعلى 

 {.6-6-5ا هذه اجلهات الفاعلة }النظم االقتصادية واالجتماعية اليت تعمل يف إطاره
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 األولالتذييل 
 اإلبالغ عن درجة الثقة

)الشكل تقييم تستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي إىل كمية األدلة وجودهتا ومدى االتفاق بشأهنا يف هذا ال
النهج يف املذكرة  وتوثق تفاصيلالبياانت والنظرايت والنماذج ورأي اخلرباء.  األدلةُ  وتتضمن (.1-ألف -م ق س

 .(IPBES/6/INF/17)تقييمات من األمانة بشأن املعلومات عن العمل املتعلق بدليل إنتاج ال
 واملصطلحات املوجزة اليت تصف األدلة هي على النحو التايل:

 .شامل أو غريه من التوليفات أو الدراسات املستقلة املتعددة اليت تتوافق حتليل وصفي ال خالف عليه: •

ال وجود لدراسة ؛ تفاق عام رغم أنه ال يوجد سوى عدد حمدود من الدراساتا به لكنه انقص:مسلم  •
 .جتميعية شاملة و/أو أن الدراسات املوجودة تتناول مسألة بصورة غري دقيقة

 .ُتوجد دراسات مستقلة متعددة ولكن النتائج ال تتوافق :غري قطعي •
 بوجود ثغرات معرفية كربى.غري حمسوم: توجد أدلة حمدودة، مع التسليم  •

 1ألف  -الشكل م ق س
 منوذج األطر األربعة لإلبالغ النوعي عن الثقة

 تزداد الثقة كلما اقرتبنا من الزاوية العلوية اليمىن على حنو ما يفيد به تزايد مستوى التظليل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(10)2016التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال املصدر: 

                                                      
قرري اخلاص مبوجز امل ،جي وخدمات النظم اإليكولوجيةاملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولو ( 10)

 تقرير التقييم الصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلالسياسات 
و، وج.ك. بيسماجير، وت.د. فونسيكا، وهـ.ت. نغ-س.ج. بوتس، وف.ل. إمرباتريز بشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية.

بريز، ول.ف. ديكس، ول.أ. غاريبالدي، ور. هيل، وج. سيتيل، وأ.ج. فانربغن، وم.أ. أيزن، وس.أ. كاننغهام، وك. إيرديل، 
هوستيانسكي، وب.ك. كوابونغ، وج. يل، وش. يل، ود.ج. مارتنز، -وب.م. فرايتاس، ون.غاالي، وب.ج. كيفان، وأ. كوفاكس

أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع  وج.س. بيتيس، ور. رادر، وب.ف. فياان )حمررون(.ابرا، -وج. نيتس
 متاح على الرابط: .2016، البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بون، أملانيا

 www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf. 
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 الثاينالتذييل 
 لبشرصاحل االطبيعة ل مسامهات

هلذا التقييم اإلقليمي الذي شر وأمهية هذا املفهوم بلصاحل االطبيعة ل ملسامهات املتجدد فهومامليصف هذا التذييل 
 .(11)املنرب جيريه

هبا  قدمها، اإلجيابية والسلبية على حد سواء، اليت تاملسامهاتعبارة عن مجيع لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهات
الطبيعة احلية )أي تنوع الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، وما يرتبط هبا من عمليات إيكولوجية وتطورية( يف 

 وضبطلغذاء وتنقية املياه اإلمداد اب. وتشمل املسامهات املفيدة املستمدة من الطبيعة أمورا  مثل بشرنوعية حياة ال
لناس أو اب، واإلهلام الفين، بينما تشمل املسامهات الضارة انتقال األمراض واالفرتاس الذي يضر تالفيضاان

بوصفها منافع أو مضار حبسب السياق لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهات من ريكثالمتلكاهتم. وقد يُنَظر إىل مب
 كاين.الثقايف أو الزمين أو امل

توسيع جمال إطار خدمات النظم اإليكولوجية املستخدم على لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتويراد من مفهوم 
نطاق واسع، وذلك ابلنظر على حنو أوسع يف آراء النظم املعرفية األخرى بشأن التفاعالت املتبادلة بني البشر 

صاحل الطبيعة ل مسامهاتاإليكولوجية. ويراد من مفهوم والطبيعة. وال يُقَصد به أن حيل حمل مفهوم خدمات النظم 
إشراك طائفة واسعة من العلوم االجتماعية واإلنسانية، وذلك إباتحة األخذ مبنظور ثقايف أكثر تكامال  فيما لبشر ا

 يتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية.
أربع  (12)ملثال يعرف تقييم األلفيةوقد تضمنت خدمات النظم اإليكولوجية دائما  عنصرا  ثقافيا . فعلى سبيل ا

 جمموعات واسعة خلدمات النظم اإليكولوجية على النحو التايل:
 للمنرب( ييف اإلطار املفاهيم‘‘ الطبيعة’’خدمات الدعم )تشكل حاليا  جزءا  من  •
 خدمات التموين •
 اخلدمات التنظيمية •
 اخلدمات الثقافية •

ويف الوقت نفسه، دارت مناقشات طويلة األمد يف األوساط العلمية املعنية خبدمات النظم اإليكولوجية ويف الدوائر 
السياساتية بشأن كيفية التعامل مع الثقافة. وتؤكد مجاعات العلوم االجتماعية أن الثقافة هي العدسة اليت تُرى 

وة على ذلك، فإن جمموعات خدمات النظم اإليكولوجية وتقدَّر من خالهلا خدمات النظم اإليكولوجية. وعال
قيام صلة أكثر مرونة بني اجملموعات. فعلى سبيل لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتمتيل إىل التفرد، يف حني تتيح 

املثال، ميكن اآلن تصنيف إنتاج األغذية، الذي يعترب تقليداي  أحد اخلدمات التموينية، ابعتباره مسامهات مادية 
ترتبط هوايت الشعوب  -وليس مجيعها  -غري مادية توفرها الطبيعة لصاحل السكان. ويف العديد من اجملتمعات و 

 .والتماسك االجتماعي

                                                      
(11 )Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K.M.A., Baste, I.A., 

Brauman, K.A., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A., Leadley, P.W., van Oudenhoven, A.P.E., van der Plaat, 

F., Schröter, M., Lavorel, S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukvareva, E., Davies, K., Demissew, S., Erpul, G., Failler, P., Guerra, 

C.A., Hewitt, C.L., Keune, H., Lindley, S., Shirayama, Y., 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science 359, 270–272. 

https://doi.org/10.1126/science.aap8826 
 )مطبعة آيالند، واشنطون العاصمة(.النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان (. 2005تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية )  (12)
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ارتباطا  وثيقا  بزراعة األغذية ومجعها وإعدادها وتناوهلا معا . ومن مث فإن السياق الثقايف هو الذي حيدد ما إذا كانت 
 مسامهات مادية توفرها الطبيعة للسكان أم أهنا مادية وغري مادية معا .املواد الغذائية عبارة عن 

ع مفهوم  لتلبية احلاجة إىل االعرتاف ابآلاثر الثقافية والروحية للتنوع لبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتوقد ُوضِّ
البيولوجي، بطرق ال تقتصر على فئة ثقافية متفردة خلدمات النظم اإليكولوجية، بل تشمل خمتلف اآلراء العاملية 

اثر أو أيضا  للمرء أن ينظر يف اآللبشر صاحل االطبيعة ل مسامهاتبشأن العالقات بني الطبيعة والبشر. وتسمح 
 السلبية، مثل املرض. املسامهات

، وينطبق كثري منها على حنو وثيق على تصنيف فئات خدمات لبشرصاحل االطبيعة ل سامهاتملفئة  18وتوجد 
فئة من فئات  18النظم اإليكولوجية، وال سيما خلدمات لتموين واخلدمات التنظيمية. وتبني الفئات البالغ عددها 

ضمن جمموعة واحدة أو  18. وتصنف هذه الفئات الـ 2-يف الشكل م ق س البشر مسامهات الطبيعة لصاحل
 .التنظيمية واملادية وغري املادية -لبشرصاحل االطبيعة ل ملسامهاتأكثر من اجملموعات الواسعة 

______________ 


