المقرر م ح د :4/2 -اإلطار المفاهيمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال
التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية
إن االجتماع العام،
إذ حييط علماً بتقرير حلقة عمل اخلرباء الدوليني املتعلقة باإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت عقدها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
يف مدينة كيب تاون ،جنوب أفريقيا ،يومي  52و 52آب/أغسطس ،5102
وإذ يشري مع التقدير إىل االستضافة الكرمية والدعم املايل اللذين قدمتهما حكومتا جنوب أفريقيا
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حللقة العمل ،والدعم اإلضايف الذي قدمته حكومة اليابان،
وإذ يرحب بنتائج حلقة العمل واألعمال اإلضافية اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
بشأن اإلطار املفاهيمي ،واليت تعاجل على حنو فعال هدف املنرب ووظائفه واملبادئ التشغيلية ذات الصلة ،والعالقة
بينها ،مبا يف ذلك إدماج نظم الشعوب األصلية والنظم احمللية وآراء العامل،
يعتمد اإلطار املفاهيمي الوارد يف مرفق هذا املقرر.

المرفق
إطار مفاهيمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النُظم اإليكولوجية
ألف  -المقدمة واألساس المنطقي إلطار مفاهيمي للمنبر
لن تكون حياة اإلنسان ممكنة بدون التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية .ولكن تدخل اجملتمعات
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البشرية يف الطبيعة للوفاء باحتياجاهتا أدى إىل تعديل تركيبة النُظم اإليكولوجية وهيكلها ووظائفها وتسبَّب يف
تغيريات ضارة متثل هتديداً خطرياً الستدامة اجملتمعات يف أحناء العامل يف األجل الطويل .ويف كثري من احلاالت
يعزز كل منهما اآلخر .وعموماً ،أخفقت
كان فقدان التنوع البيولوجي والفقر يقعان يف حلقة مفرغة حيث ِّ
اجلهود املبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية واستعماهلما املستدام يف مواكبة الضغوط
البشرية املتزايدة .وهلذا يتطلب األمر حتسني فهم تلك الضغوط وتضافر اجلهود لتغيريها من أجل حتقيق استجابة
أقوى من جانب احلكومات واملنظمات العامة واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص واألسر املعيشية واألفراد.
وهدف املنرب احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية هو ”تعزيز
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حلقة الوصل بني العلوم والسياسات ألغراض التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية من أجل احلفاظ
على التنوع البيولوجي واستعماله املستدام ،ورفاه البشر يف األجل الطويل والتنمية املستدامة“ .ولتحقيق هذا
اهلدف ،يتوىل املنرب أربع وظائف :حفز توليد املعرفة اجلديدة؛ وإصدار تقييمات للمعارف املوجودة؛ ودعم
صياغة السياسات وتنفيذها؛ وبناء القدرات ذات الصلة بإحراز هدف املنرب .وهذه الوظائف املرتابطة تتحقق يف
برنامج عمل املنرب .ويستلزم األمر وجود إطار مفاهيمي للتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية من أجل
دعم األعمال التحليلية للمنرب وتوجيه صياغة برنامج عمله وتنفيذه وتطويره ،وحفز التحول اإلجيايب يف العناصر
التغريات الضارة يف التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية وما يعقبها من
والرتابطات اليت تنشأ عنها ر
خسارة منافعها لألجيال احلالية والقادمة.

مبسط جداً للتفاعالت املعقَّدة بني العامل
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واإلطار املفاهيمي املعروض يف الشكل  0هو منوذج َّ
ويعني هذا النموذج العناصر الرئيسية ،وكذلك التفاعالت اخلاصة هبا ،ذات الصلة
الطبيعي واجملتمعات البشريةِّ .
األكرب هبدف املنرب ،ومن مث ينبغي أن تكون نقطة تركيز التقييمات وتوليد املعرفة من أجل توفري املعلومات
للسياسات وبناء القدرات املطلوب .ويعرتف املنرب مبختلف نُظم املعرفة ويضعها يف اعتباره ،مبا يف ذلك نُظم
تعزز إجناز وظائف املنرب.
املعرفة األصلية واحمللية ،اليت ميكن أن تكون استكماالً للنماذج القائمة على العلم وأن ِّ
وهبذا املعىن ،فإن اإلطار املفاهيمي هو أداة لتحقيق فهم عملي مشرتك بني خمتلف التخصصات ونُظم املعرفة
وأصحاب املصلحة املتوقع مشاركتهم بنشاط يف املنرب .وقد يكون من العسري حتقيق تناسق تام بني فئات خمتلف
نُظم املعرفة أو حىت خمتلف التخصصات .ولكن اهلدف من اإلطار املفاهيمي للمنرب هو أن يكون أرضية مشرتكة
أساسية عامة وشاملة للجميع من أجل تنسيق العمل لتحقيق اهلدف النهائي للمنرب .ويف داخل هذه الفئات
تعني أنشطة املنرب املختلفة فئات فرعية أكثر حتديداً ترتبط بنُظم املعرفة
العريضة والعابرة للثقافات ميكن أن ِّ
والتخصصات املتصلة باملهمة اجلاري تنفيذها ،بدون نسيان موقعها داخل اإلطار املفاهيمي العام.
باء -
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اإلطار المفاهيمي للمنبر
العناصر الجوهرية في اإلطار المفاهيمي
يشمل اإلطار املفاهيمي للمنرب ستة عناصر مرتابطة ِّ
تشكل نظاماً اجتماعياً وإيكولوجياً يعمل يف
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نطاقات خمتلفة زماناً ومكاناً :الطبيعة ،ومنافع الطبيعة للناس؛ واألصول البشرية املنشأ؛ واملؤسسات ونُظم
وحمركات التغيري غري املباشرة األخرى؛ وحمركات التغيري املباشرة؛ ونوعية احلياة اجليدة .ويورد الشكل
احلوكمة ِّ
األول أدناه صورة جغرافية لإلطار.
الشكل األول
اإلطار المفاهيمي التحليلي
عالمي
نطاق المنبر

نوعية الحياة الطيبة
الرفاه البشري
العيش يف وئام مع الطبيعة
احلياة الطيبة يف توازن ووئام مع أمنا األرض

القدرة على حتقيق حياة يثمنها الناس .أي ،الغذاء واملاء والطاقة وأمن
العيش؛ والصحة والعالقات االجتماعية واإلنصاف والروحانية واهلوية
الثقافية

مستوى قرار المنبر الحكومي الدولي

محلي

التفاعل عبر النطاق المكاني

وطني

األصول البشرية املنشأ

المحركات المباشرة
المحركات الطبيعية

املبنية واإلنسانية واالجتماعية واملالية

المحركات البشرية المنشأ
تحويل الموئل ،االستغالل،
تغيُّر المناخ ،التلوث ،إدخال
األنواع

املؤسسات واحلوكمة واحملركات غري املباشرة
األخرى
االجتماعية السياسية ،االقتصادية،
التكنولوجية ،الثقافية

الطبيعة
التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية
ُأمنّا األرض
نُظم احلياة
التطور ،التنوع البيولوجي  -الثقايف
املوارد الطبيعية غري احليّة
القيم الذاتية
التغيُّر مع مرور الوقت
خط األساس  -االتجاهات  -السيناريوهات

منافع الطبيعة للناس
سلع وخدمات النظم
اإليكولوجية
(التجهيزية والتنظيمية
والثقافية)
هبات الطبيعة

يوضح الشكل األول أعاله العناصر والعالقات الرئيسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات
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ِّ
النُظم اإليكولوجية واستعماهلا املستدام والرفاه اإلنساين والتنمية املستدامة .وتشمل العمليات املشاهبة لصياغة
مفاهيم نُظم املعرفة األخرى العيش يف وئام مع الطبيعة و ُأمنّا األرض ،يف مجلة أمور .ويف اللوحة الرئيسية املظللة
باللون الرمادي هناك الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس ونوعية احلياة الطيبة (املوضَّحة كعناوين خبط أسود) وهي
شاملة لكل هذه املنظورات العاملية؛ أما النص باللون األخضر فيوضح مفاهيم العلم؛ ويوضح النص باللون
األزرق مفاهيم نُظم املعرفة األخرى .وتشري األسهم املرسومة خبط متصل يف اللوحة الرئيسية إىل التأثري بني
العناصر؛ وتشري األسهم املرسومة خبط متقطع إىل الصالت املعرتف بأمهيتها ،ولكنها ال متثل الرتكيز الرئيسي
للمنرب .أما األسهم امللونة الغليظة حتت اللوحة الرئيسية وإىل اليمني فتشري إىل خمتلف نطاقات الزمان واملكان
على التوايل.
وتشري ”الطبيعة“ يف سياق املنرب إىل العامل الطبيعي مع الرتكيز على التنوع البيولوجي .ويف سياق
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العلم تشمل الطبيعة فئات مثل التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية وأداء النظم اإليكولوجية والتطور واحمليط
احليوي والرتاث التطوري املشرتك للبشرية والتنوع البيولوجي  -الثقايف .ويف سياق نُظم املعرفة األخرى تشمل
الطبيعة فئات مثل ُأمنّا األرض ونُظم احلياة .أما املكونات األخرى للطبيعة ،مثل طبقات املياه اجلوفية العميقة
واالحتياطيات املعدنية واألحفورية والطاقة اهلوائية والشمسية واحلرارية األرضية واملوجية فهي ال تدخل يف بؤرة
اهتمام املنرب احلكومي الدويل .وتسهم الطبيعة يف اجملتمعات من خالل توفري منافع للناس (القيم العملية
والعالقية؛ انظر أدناه) وهلا قيمها الذاتية اخلاصة هبا ،أي القيمة املتأصلة يف الطبيعة ،بغض النظر عن التجربة
البشرية والتقييم البشري وهلذا تقع خارج نطاق ُُنج التقييم املرتكزة على اإلنسان.
وتشري ”األصول البشرية املنشأ“ إىل البنية التحتية املقامة واملرافق الصحية واملعرفة (مبا يف ذلك
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نُظم املعرفة األصلية واحمللية واملعرفة التقنية أو العلمية ،وكذلك التعليم الرمسي وغري الرمسي) والتكنولوجيا (وتشمل
كال األشياء واإلجراءات الفيزيائية) واألصول املالية ،بني أمور أخرى .وقد مت إبراز هذه األصول للتأكيد على أن
احلياة الطيبة تتحقق من خالل اشرتاك الطبيعة واجملتمعات يف إنتاج الفوائد.
وتشري ”منافع الطبيعة للناس“ إىل مجيع املنافع اليت حتصل عليها اإلنسانية من الطبيعة .وتدخل يف
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هذه الفئة سلع النُظم اإليكولوجية وخدماهتا ،سواء نظر إليها منفصلة أو جمتمعة .ويف سياق نُظم املعرفة
األخرى ،تشري هبات الطبيعة واملفاهيم املماثلة إىل منافع الطبيعة اليت يستمد منها الناس نوعية حياة طيبة.
وتدخل يف هذه الفئة العريضة أيضاً جوانب الطبيعة اليت قد تكون سلبية للناس ،مثل اآلفات أو مسببات
األمراض أو الضواري .وتنطوي مجيع منافع الطبيعة على قيمة مرتكزة على اإلنسان ،مبا يف ذلك القيم العملية -
وهي املسامهات املباشرة وغري املباشرة خلدمات النُظم اإليكولوجية يف نوعية احلياة طيبة ،ميكن أن يُنظر إليها من
حيث إشباع التفضيل والقيم العالقية ،اليت تسهم يف العالقات املرغوبة ،مثل العالقات فيما بني الناس والعالقات
بني الناس والطبيعة ،مثل فكرة ”العيش يف وئام مع الطبيعة“.
وميكن التعبري عن هذه القيم املتمحورة يف اإلنسان بطرق خمتلفة .فهي قد تكون مادية أو غري
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مادية ،وميكن معايشتها بطريقة غري استهالكية أو ميكن استهالكها؛ وميكن التعبري عنها يف أشكال ترتاوح من
اإلهلام الروحي إىل القيمة يف األسواق .وهي تشمل أيضاً القيم الوجودية (اإلشباع احلاصل من معرفة أن الطبيعة
ال تزال قائمة) والقيم املستقبلية .وتشمل األخرية هذه القيمة املرياث  -وبكلمات أخرى احلفاظ على الطبيعة
ألجيال املستقبل  -أو قيم خيارات التنوع البيولوجي باعتباره مستودعاً لالستفادة غري املكتشفة بعد مما هو
معروف ومما هو غري معروف حىت اآلن من األنواع والعمليات البيولوجية ،أو باعتباره مصدراً ثابتاً ،من خالل

عمليات التطور ،للحلول البيولوجية اجلديدة لتحديات البيئة املتغرية .وتوفِّر الطبيعة عدداً من املنافع للناس بصورة
مباشرة وبدون تدخل من اجملتمع ،منها على سبيل املثال إنتاج األكسجني وتنظيم درجة حرارة األرض بفضل
الشعب
كائنات التمثيل الضوئي؛ وتنظيم كمية ونوعية موارد املياه بفعل النباتات؛ ومحاية السواحل بفضل ُ
الربية والنباتات والكائنات الدقيقة.
املرجانية وأشجار املنغروف؛ وتوفري الغذاء أو األدوية مباشرة من احليوانات ِّ
ولكن الكثري من املنافع يتوقف على املسامهة املشرتكة للطبيعة واألصول البشرية املنشأ ،اليت ميكن
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أيضاً أن تعزز هذه املنافع .وعلى سبيل املثال ،تتوقف بعض السلع الغذائية مثل األغذية أو نباتات األلياف على
األويل ،وكذلك على التدخل
عمليات النظام اإليكولوجي ،مثل تكوين الرتبة أو تدوير املغذيات أو اإلنتاج َّ
االجتماعي ،مثل العمالة الزراعية ومعرفة اختيار األنواع اجلينية وتقنيات الزراعة واآلالت ومرافق التخزين والنقل.
واملعاوضة بني اآلثار املفيدة والضارة للكائنات والنُظم اإليكولوجية ليست أمراً شاذاً وهي تتطلب
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فهماً يف سياق جتميعات اآلثار العديدة الناشئة عنها يف سياقات حمددة .وعلى سبيل املثال ،توفِّر النُظم
اإليكولوجية لألراضي الرطبة تنقية املياه وتنظيم الفيضانات ولكنها أيضاً قد تكون مصدراً لألمراض املنقولة.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املسامهة النسبية للطبيعة واألصول البشرية املنشأ يف نوعية احلياة الطيبة تتباين حسب
السياق .وعلى سبيل املثال ،فإن املستوى الذي تساهم به تنقية املياه بفعل النباتات وتربة مستجمعات املياه يف
نوعية احلياة الطيبة ،يف شكل حتسني الصحة أو تقليل تكاليف العالج ،يستند يف جزء منه إىل توفر تنقية املياه
بطرق أخرى ،مثل معاجلة املياه يف مرفق مقام .ويف حالة عدم وجود بدائل لتنقية جتمعات املياه بواسطة النباتات
فإن هذه التنقية ستسهم بقوة يف احلياة الطيبة .ويف حالة وجود بدائل تتسم بفعالية التكاليف والقدرة على حتمل
تكلفتها فإن مسامهة تنقية املياه بالنباتات ستكون أقل شأناً.
وتشري ”حمركات التغيري“ إىل مجيع تلك العوامل اخلارجية اليت تؤثر على الطبيعة واألصول البشرية
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احملركات غري املباشرة
املنشأ وفوائد الطبيعة للناس ونوعية احلياة الطيبة .وهي تشمل املؤسسات ونُظم احلوكمة و ِّ
األخرى واحملركات املباشرة (الطبيعية والبشرية املنشأ معاً).
أما ”املؤسسات ونُظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى“ فهي طرق تنظيم اجملتمعات نفسها
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التغري البيئي وهي خارجة عن
وما ينتج عن ذلك من تأثريات على مكونات أخرى .وهي أسباب أساسية يف ر
النظام اإليكولوجي املعين .وهي تعترب رافعات أساسية لصنع القرار بفضل دورها املركزي ،الذي يؤثر على مجيع
جوانب العالقات اإلنسانية مع الطبيعة .وتشمل املؤسسات مجيع التفاعالت الرمسية وغري الرمسية بني أصحاب
املصلحة واهلياكل االجتماعية اليت حتدِّد كيفية اختاذ القرارات وتنفيذها ،وكيفية ممارسة السلطة ،وكيفية توزيع
املسؤوليات .وحتدِّد املؤسسات ،بدرجات خمتلفة ،إمكانية الوصول إىل ختصيص وتوزيع عناصر الطبيعة واألصول
البشرية املنشأ ومنافعها للناس والسيطرة عليها .ومن أمثلة املؤسسات نُظم ملكية األرض وحقوق احلصول على
األرض (مثال ذلك احلقوق العامة وحقوق املمتلكات العامة املشرتكة واحلقوق اخلاصة) ،والرتتيبات التشريعية،
واملعاهدات ،والقواعد واملعايري االجتماعية غري الرمسية ،مبا يف ذلك ما ينشأ منها من نظم معارف الشعوب
األصلية واحمللية ،واألنظمة العاملية مثل اتفاقات مكافحة استنفاد األوزون يف السرتاتوسفري أو محاية أنواع
احليوانات والنباتات الربية املهدَّدة باالنقراض ،مبا يف ذلك االقتصاد الكلي ،والسياسات املالية أو النقدية أو
الزراعية تؤدي دوراً مهما يف التأثري على قرارات الناس وسلوكهم وطرق تواصلهم مع الطبيعة حبثاً عن املنافع.
تعرب عن مناظري خمتلفة بشأن نوعية احلياة الطيبة
ولكن كثرياً من حمركات السلوك والتفضيالت اإلنسانية اليت ِّ
متارس تأثريها يف كثري من األحيان خارج نظام السوق.

وتؤثر ”احملركات املباشرة“ ،الطبيعية منها والبشرية املنشأ ،على الطبيعة بصورة مباشرة .و”احملركات
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الطبيعية“ هي احملركات اليت ال تنشأ نتيجة النشاط اإلنساين وتقع خارج سيطرة اإلنسان .وتشمل هذه احملركات
الزالزل واالنفجارات الربكانية وأمواج تسونامي وأحداث الطقس البالغة الشدة أو املتصلة باحمليطات مثل اجلفاف
املتواصل أو فرتات الربد واألعاصري احللزونية املدارية والفيضانات ،وتيارات النينيو والنينيا والتذبذب اجلنويب
وأحداث املد واجلذر احلادة .واحملركات املباشرة البشرية املنشأ هي احملركات اليت تنشأ عن قرارات اإلنسان ،أي
املؤسسات ونُظم احلوكمة وغريها من احملركات غري املباشرة .وتشمل احملركات البشرية املنشأ حتول املوئل مثل
وتغري املناخ وتلوث
تدهور األراضي واملوائل املائية وإزالة الغابات وإعادة غرس الغابات واستغالل األنواع الربية ر
الرتبة واهلواء واملاء وإدخال أنواع جديدة .وميكن لبعض هذه احملركات ،مثل التلوث ،أن تؤثر تأثرياً سلبياً على
الطبيعة؛ وميكن أن ينطوي بعضها اآلخر ،كما يف حالة ترميم املوئل ،أو إدخال عدو طبيعي ملكافحة األنواع
الغازية ،على آثار إجيابية.
و”نوعية احلياة الطيبة“ هي إجناز حياة إنسانية مكتملة ،وهي فكرة تتباين تبايناً شديداً بني
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خمتلف اجملتمعات وبني اجملموعات داخل اجملتمع الواحد .وهي حالة األفراد واجملموعات اإلنسانية اليت ال تعتمد
على سياق بعينه ،وتشمل احلصول على الغذاء واملاء والطاقة وأمن املعيشة ،وكذلك الصحة والعالقات
االجتماعية اجليدة واإلنصاف واألمن واهلوية الثقافية وحرية االختيار والفعل .ومن مجيع وجهات النظر تقريباً
تتسم نوعية احلياة الطيبة بأُنا متعددة األبعاد وتشمل مكونات مادية وكذلك مكونات غري مادية وروحانية.
ولكن ما تستتبعه نوعية احلياة الطيبة يتوقف إىل حد كبري على املكان والزمان والثقافة ،حيث تعتنق خمتلف
اجملتمعات آراءً خمتلفة بشأن عالقتها بالطبيعة وتعلِّق درجات خمتلفة من األمهية على احلقوق اجلماعية مقابل
احلقوق الفردية ،وعلى امليدان املادي مقابل امليدان الروحي ،وعلى القيم الذاتية مقابل القيم العملية ،وعلى
احلاضر مقابل املاضي أو املستقبل .ومفهوم الرفاه اإلنساين املستخدم يف كثري من اجملتمعات الغربية وصوره
البديلة ،وكذلك مفاهيم العيش يف وئام مع الطبيعة والعيش بصورة طيبة يف حالة توازن ووئام مع أمنا األرض هي
أمثلة من خمتلف املناظري املتبعة إزاء نوعية احلياة الطيبة.
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الروابط بين عناصر المفهوم اإلطاري للمنبر
يؤثر إجناز أي جمتمع لنوعية حياة طيبة والرؤية اليت يستتبعها ذلك اإلجناز تأثرياً مباشراً على
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املؤسسات ونُظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى ،وهي تؤثر من خالهلا على مجيع العناصر األخرى.
وعلى سبيل املثال ،ومبقدار ما تشري احلياة الطيبة إىل اإلشباع املادي الفوري للفرد وحقوقه ،أو االحتياجات
واحلقوق اجلماعية للجيل احلاضر واألجيال املقبلة ،فإن هذه احلياة الطيبة تؤثر على املؤسسات اليت تعمل من
النطاق دون الوطين ،مثل حقوق األراضي واملياه ،ومكافحة التلوث ،والرتتيبات التقليدية للصيد واالستخراج،
وحىت الصعيد العاملي ،كما يف حالة االشرتاك يف املعاهدات الدولية .ونوعية احلياة الطيبة ،واآلراء اخلاصة هبا،
واآلراء املعتنقة بشأُنا ،تؤثر أيضاً بصورة غري مباشرة من خالل املؤسسات على الطرق اليت يتصل هبا األفراد
واجملموعات بالطبيعة .وختتلف النظرة إىل الطبيعة من نظرة إليها باعتبارها كياناً منفصالً تستغله اجملتمعات
البشرية ملنفعتها إىل نظرة للطبيعة حبسباُنا كياناً حيّاً مقدساً ،واإلنسان جمرد جزء منه.
وتؤثر املؤسسات ونُظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى على مجيع العناصر وهي األسباب
- 07
اجلذرية للمحركات املباشرة البشرية املنشأ اليت تؤثر بصورة مباشرة على الطبيعة .وعلى سبيل املثال ،يؤثر النمو
االقتصادي والدميغرايف واختيارات أسلوب احلياة (حمركات غري مباشرة) على مقدار األرض اليت يتم حتويلها
املعجل على أساس
وختصيصها للمحاصيل الغذائية أو املزارع أو حماصيل الطاقة؛ وقد أدى النمو الصناعي َّ

تغري مناخي بشري املنشأ على النطاق العاملي؛ وسامهت سياسات دعم
الكربون يف القرنني املاضيني إىل ر
املخصبات االصطناعية مسامهة كبرية يف حتميل املغذيات الضارة يف املياه العذبة والنُظم اإليكولوجية الساحلية.
ِّ
ويؤثر كل ذلك تأثرياً قوياً على التنوع البيولوجي وتشغيل النُظم اإليكولوجية واملنافع اليت تستمد منها ،مما يؤثر
بدوره على خمتلف الرتتيبات االجتماعية اليت يقصد منها التعامل مع هذه املشاكل .وميكن مشاهدة ذلك على
بتغري املناخ
الصعيد العاملي ،وذلك مثالً يف شكل مؤسسات مثل االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة املتعلقة ر
الربية املهاجرة ،أو على الصعيدين الوطين ودون الوطين
واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية حفظ أنواع احليوانات ِّ
من خالل ترتيبات تُتخذ على صعيد الوزارات أو القوانني مما يساهم بفعالية يف محاية التنوع البيولوجي وإصالحه
وإدارته بصورة مستدامة.
وتؤثر املؤسسات ونُظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى أيضاً على التفاعالت والتوازن بني
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الطبيعة واألصول البشرية يف اإلنتاج املشرتك ملنافع الطبيعة للناس ،وذلك مثالً من خالل تنظيم الزحف احلضري
على املناطق الزراعية أو الرتفيهية .ويشكل هذا العنصر أيضاً الصلة بني فوائد الطبيعة للناس وحتقيق نوعية حياة
طيبة ،وذلك مثالً عن طريق األنظمة املختلفة للملكية والوصول إىل األرض والسلع واخلدمات؛ وسياسات النقل
والتنقل؛ واحلوافز االقتصادية مثل الضرائب أو اإلعانات .وبالنسبة لكل بند من فوائد الطبيعة اليت تسهم يف
نوعية احلياة الطيبة ،ميكن أن نفهم مسامهة املؤسسات من ناحية القيمة العملية ،مثل الوصول إىل األرض الذي
ِّ
ميكن من إحراز درجة عالية من الرفاه اإلنساين ،أو من ناحية القيم العالقية ،مثل أنظمة امللكية اليت متثل حياة
البشر اليت تعترب متوائمة مع الطبيعة وتسمح هبذه احلياة.
احملركات املباشرة تغيرياً مباشراً يف النظام اإليكولوجي ،وبالتايل تغيرياً يف إتاحة منافع الطبيعة
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وتسبب ِّ
للناس .وتؤثر حمركات التغيري الطبيعية على الطبيعة مباشرة ،وعلى سبيل املثال ،يعتقد أن اصطدام نيزك كبري
باألرض قد أطلق إحدى عمليات انقراض النباتات واحليوانات على نطاق واسع يف تاريخ احلياة على األرض.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يسبب انفجار بركاين تدمرياً يف النظام اإليكولوجي ،يف نفس الوقت الذي ميكن
أن يكون مصدراً ملواد صخرية جديدة خلصوبة الرتبة .وتؤثر هذه احملركات أيضاً على األصول البشرية املنشأ ،مثل
تدمري املساكن ونُظم اإلمداد بسبب الزالزل أو األعاصري ،أو تؤثر على حياة طيبة كما ميكن أن يشاهد يف حالة
ضربة الشمس نتيجة االحرتار املناخي أو يف حالة التسمم نتيجة التلوث .وباإلضافة إىل ذلك ،تؤثر األصول
البشرية املنشأ تأثرياً مباشراً على إمكانية التمتع حبياة طيبة من خالل توفرر الثروة املادية واملأوى والصحة والتعليم
والعالقات اإلنسانية اليت تبعث على الرضى وحرية االختيار والفعل واإلحساس باهلوية الثقافية واألمن .وقد مت
التنويه هبذه الروابط يف الشكل األول دون معاجلتها بتعمق ألُنا ليست بؤرة االهتمام الرئيسية للمنرب.
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مثال :أسباب وعواقب تناقص مصائد األسماك
يوجد أكثر من  58 111من األنواع السمكية املسجلة يف  42منطقة إيكولوجية يف النُظم
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اإليكولوجية البحرية يف العامل ،ورمبا يكون هناك الكثري جداً مما مل يكتشف منها بعد (الطبيعة) .ومع وجود
شبكة عاملية من البنية التحتية مثل املوانئ وصناعات التجهيز وبضع مئات من السفن (األصول البشرية املنشأ)،
فإنه جيري صيد قرابة  78مليون طن من األمساك سنوياً .ومن املتوقع أن تصبح األمساك واحداً من أهم البنود يف
اإلمدادات الغذائية ألكثر من  7مليار نسمة (منافع الطبيعة) .وميثل ذلك مسامهة هامة يف الربوتني احليواين
املطلوب لتحقيق األمن الغذائي (نوعية احلياة الطيبة).

التغريات يف أمناط االستهالك (نوعية احلياة الطيبة) إىل زيادة الطلب على األمساك يف
- 50
و ّأدت ر
األسواق العاملية .وإذا اقرتن ذلك هبيمنة املصاحل اخلاصة القصرية األجل على املصاحل الطويلة األجل ،فإن
تنظيمات عمليات الصيد وضعف إنفاذها ،واإلعانات الفاسدة املقدَّمة للديزل ،متثِّل حمركات غري مباشرة ِّ
تشكل
األساس لإلفراط يف استغالل مصائد األمساك من خالل ممارسات الصيد (حمركات مباشرة) اليت تتسم ،بسبب
مدمرة لألمساك وما يرتبط هبا من نُظم
التكنولوجيا املستعملة أو اجملال املكاين أو النطاق الزماين لوزعها ،بأُنا ِّ
إيكولوجية .وتقرتن آثار هذه املمارسات بآثار احملركات املباشرة األخرى وتشمل التلوث الكيميائي املرتبط
بالصرف الزراعي وصرف الزراعة املائية ،وإدخال أنواع غازية ،وحتويل وسد تدفقات املياه العذبة إىل األُنار
التغري املناخي
الشعب املرجانية وأشجار املنغروف ،و ر
ومصبات األُنار ،والتدمري امليكانيكي للموئل ،مثل ُ
والغالف اجلوي ،مبا يف ذلك احرتار احمليطات وزيادة محوضتها.
وميكن أن يؤثر التناقص احلاد يف األمساك تأثرياً هائالً على الطبيعة ،من ناحية احلياة الربية وسالسل
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األغذية اإليكولوجية ،مبا يف ذلك الثدييات البحرية والطيور البحرية ،والنُظم اإليكولوجية من البحار العميقة إىل
السواحل .وأدى تزايد استنزاف مصائد األمساك أيضاً إىل أثر سليب على منافع الطبيعة للناس وعلى نوعية احلياة
الطيبة اليت تستمدها جمتمعات كثرية من مصائد األمساك ،يف شكل اخنفاض حصائل الصيد وتقليل إمكانات
احلصول على األمساك وتناقص جدوى أساطيل الصيد التجارية والرتفيهية والصناعات املرتبطة هبا يف أحناء العامل.
ويف حالة كثري من مصائد األمساك الصغرية يف البلدان األقل منواً ،يؤثر ذلك تأثرياً غري متناسب على الفقراء
والنساء .ويف بعض احلاالت يؤثر ذلك أيضاً على الطبيعة ومنافعها للناس يف أماكن تبعد كثرياً عن املناطق
الساحلية ،وذلك مثالً بسبب زيادة حمصول حلوم األدغال يف مناطق الغابات وهو ما يؤثر على جمموعات
الثدييات الربية ،مثل الثدييات العليا ،ويثري هتديدات على صحة اإلنسان (نوعية احلياة الطيبة).
وميكن حشد املؤسسات ونُظم احلوكمة وغريها من احملركات غري املباشرة املسؤولة أساساً عن األزمة
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احلالية وذلك لوقف هذه االجتاهات السلبية وللمساعدة يف استعادة كثري من النُظم اإليكولوجية البحرية املستنزفة
(الطبيعة) ومصائد األمساك (منافع الطبيعة للناس) وما يرتبط هبا من األمن الغذائي وأمناط احلياة (نوعية احلياة
الطيبة) .وتشمل النهج األخرى اليت ميكنها تشجيعها إدارة مصائد األمساك القائمة على النظام اإليكولوجي
وتعزيز وإنفاذ اللوائح التنظيمية للصيد املوجودة يف الوقت احلاضر ،مثل مدونة قواعد السلوك لصيد األمساك
املتسم باملسؤولية الصادرة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،وتقسيم احمليطات إىل حمميات ومناطق
ملختلف مستويات جهود الصيد ،وتعزيز الرقابة على احلصص ،والتلوث .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن تعبئة
األصول البشرية املنشأة لتحقيق هذا اهلدف يف شكل صياغة وتنفيذ معارف حرجة جديدة مثل معدات
حتسن فهم دور مناطق منع الصيد لتحقيق مناعة املصايد املستغلة يف
وإجراءات للصيد تقلِّل املصيد العرضي ،أو ِّ
األجل الطويل.
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تطبيق اإلطار المفاهيمي عبر النطاقات
جتري العمليات الطبيعية واالجتماعية املوصوفة أعاله وتتفاعل يف نطاقات خمتلفة من املكان والزمان
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(املوضَّحة باألسهم الغليظة حول اللوحة الرئيسية للشكل األول) .وبناءً على ذلك ،فإن اإلطار املفاهيمي ميكن
حمركات
تطبيقه على خمتلف نطاقات اإلدارة وتنفيذ السياسة العامة ،ونطاقات العمليات اإليكولوجية ونطاقات ِّ
التغيري احملتملة .وهذا املنظور الذي يتسم بتعدد النطاقات وتشابكها يدعم أيضاً تعيني املعاوضات داخل
النطاقات ،كما حيدث بني خمتلف قطاعات السياسة العامة ،وعرب النطاقات ،مبا يف ذلك احلد من االستخدام
احمللي للغابات من أجل حتقيق أهداف احتجاز الكربون على الصعيد العاملي.

وسوف يرِّكز املنرب على النطاقات اجلغرافية فوق الوطنية (من النطاقات دون اإلقليمية إىل النطاقات
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العاملية) ألغراض التقييم .ولكن اخلصائص والعالقات اليت حتدث يف هذه النطاقات املكانية األقل دقّة ستكون
متصلة جزئياً باخلصائص والعالقات اليت تؤثر يف النطاقات األكثر دقة ،مثل النطاقات الوطنية ودون الوطنية.
املكونة للنظام االجتماعي اإليكولوجي عرب
وميكن أيضاً تطبيق إطار املنرب لدعم فهم التفاعل بني العناصر ِّ
نطاقات زمنية عديدة .وتتسم بعض التفاعالت بإحراز تقدم سريع جداً ،يف حني يتقدَّم بعضها اآلخر بسرعة
أقل ،ويوجد يف كثري من األحيان تناظر بني النطاقات املكانية والزمنية .وعلى سبيل املثال ،كثرياً ما حتدث
التغريات يف التكوين الكيميائي يف الغالف اجلوي واحمليطات عرب فرتات متتد إىل قرون أو آالف السنوات ،يف
ر
التغريات يف التنوع البيولوجي نتيجة استعمال األراضي على نطاق التجميل املكاين حتدث يف كثري من
حني أن ر
األحيان يف حدود بضع سنوات أو عقود .وتؤثر العمليات اجلارية يف أحد النطاقات يف كثري من األحيان على
العمليات اليت حتدث يف نطاقات أخرى وتتأثر هبا .وبسبب ذلك ،فإن التقييمات ستستفيد من تأ رمل التأثريات
املتبادلة ،مثل املراقبة واالنتشار ،بني النطاق الذي حيتل بؤرة اهتمام التقييم ،من ناحية ،والنطاقات األكثر دقة
والنطاقات األقل دقّة ،من ناحية أخرى.
واإلطار املفاهيمي هام أيضاً لتحليل الرتتيبات املؤسسية وحدود النُظم اإليكولوجية يف خمتلف
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النطاقات .وفهم التنافر بني النُظم اإليكولوجية والرتتيبات املؤسسية يتسم بأمهية حرجة بصفة خاصة يف
النطاقات األكرب حيث تعرب احلدود السياسية واإلدارية فوق النُظم البيئية ،مثل جتمعات مياه األُنار الكربى
الر َّحل.
الر ّحل أو شبه ُ
واملناطق البيولوجية – اجلغرافية  -الثقافية أو أراضي ُ

جيم  -الصالت بين اإلطار المفاهيمي وبرنامج عمل المنبر ووظائفه
-1

-2

برنامج عمل المنبر
يهدف برنامج عمل املنرب إىل تعزيز البيئة التمكينية وتعزيز حلقة الوصل بني املعرفة والسياسات يف
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صدد التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ونشر أنشطة املنرب وتقييمها.
اإلطار المفاهيمي للمنبر ووظائفه

يدعم اإلطار املفاهيمي للمنرب تنفيذ مجيع الوظائف األربع للمنرب  -توليد املعرفة والتقييمات
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وأدوات دعم السياسة العامة وبناء القدرات .ويساعد اإلطار املفاهيمي على كفالة التماسك والتنسيق بني هذه
الوظائف األربع .ويتضح ذلك بأفضل طريقة من النموذج املفاهيمي التشغيلي للمنرب الذي يرد وصفه يف الشكل
الثاين أدناه ،وهو متثيل ختطيطي حللقة الوصل بني العلم والسياسة كنظام تشغيل.

الشكل الثاين
النموذج المفاهيمي التشغيلي للمنبر
العلم ونُظم املعرفة األخرى

حلقة الوصل بين العلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية
عمليات المنبر الحكومي الدولي ووظائفه ومنجزاته
المنجزات المستهدفة لتقديم
المشورة ودعم السياسة العامة
التخاذ القرارات

السياسة العامة وصنع القرارات

المستهدفة

تطوير وتنفيذ العمل
 توليد املعرفة
 التقييمات
 أدوات السياسة العامة ومنهجياهتا
 بناء القدرات

يصف الشكل الثاين نظام حلقة وصل تربط العلم ونُظم املعرفة األخرى بالسياسات العامة وصنع
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القرارات من خالل عملية دينامية .ويوضح الشكل تدفقاً مستمراً للمعرفة من العلم ونُظم املعرفة األخرى إىل
حلقة الوصل مع تنقية هذا التدفق من خالل اإلطار املفاهيمي التحليلي ،وهو ما يتضح بتفصيل أكرب يف
الشكل األول ،وجتهيزه حسب األنشطة احملدَّدة يف برامج عمل املنرب اليت يتم صياغتها دورياً لتحقيق النواتج.
وهتدف هذه النواتج للتأثري على السياسة العامة وصنع القرارات من خالل صياغة مشورة سياسية متعددة
اخليارات .وتربز حلقة الوصل سهمني جبانبني (رفيع ومسيك) وتعمل كذلك يف أكثر من اجتاه واحد .والسهم
الغليظ باجتاه واحد يشري إىل اإلطار املفاهيم التحليلي الذي يؤثر على عمليات ووظائف املنرب .أما السهم
املرسوم خبط متقطع فيوضح أن السياسات وصنع القرارات يؤثران بدورمها على العلم ونُظم املعرفة األخرى
خارج املنرب.
-3

حلقة وصل العلم والسياسات
حلقة الوصل بني العلم والسياسات نظام معقَّد يربط مرحلة العلم ونُظم املعرفة األخرى مبرحلة
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السياسة العامة وصنع القرارات من خالل عملية دينامية .وتعمل حلقة الوصل بني املرحلتني الرئيستني
املوضحتني أعاله .وتشمل مرحلة العلم ونُظم املعرفة األخرى تنقية املعرفة اخلام وتوليد املعرفة يف شكل منجزات
مستهدفة لتقدمي املشورة والدعم إىل مرحلة السياسة العامة من أجل صنع القرارات اليت حتكم الوظيفة التشغيلية
لربامج العمل.
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تشغيل حلقة الوصل بين العلم والتكنولوجيا
جممعة من الوظائف األربع للمنرب (توليد املعرفة والتقييم ودعم
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يعمل نظام حلقة الوصل بوظيفة َّ
السياسة العامة وبناء القدرات) ويوفِّر النموذج املفاهيمي عملية دينامية تعمل يف نفس الوقت باعتبارها آلية
لتحقيق الوظائف األربع.

(أ)

توليد المعرفة
رغم أن املنرب سيجري حبوث جديدة لسد ثغرات املعرفة فإنه سيؤدي دوراً حيوياً يف حتفيز
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البحوث اجلديدة من خالل تعيني ثغرات املعرفة والعمل مع الشركاء لتحديد أولويات الثغرات وسدها .وميكن
أن تأيت املعرفة من اجملتمع العلمي يف العلوم الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية ونُظم املعرفة األخرى.

(ب) التقييم

يقتضي األمر أن تكون التقييمات ،سواء كانت عاملية أو إقليمية أو موضوعية ،متسمة
- 22
بالتماسك يف ُنجها ،وهو ما يتيح فرصاً لتوليف هذه التقييمات ،وزيادة أو ختفيض نطاق التقييمات املوضوعة
يف نطاقات خمتلفة ،وكذلك املقارنة بني التقييمات اليت جتري يف نطاقات حمددة أو بشأن موضوعات خمتلفة.
يتعني
واإلطار املفاهيمي التحليلي املعروض يف الشكل األول ِّ
يوضح القضايا املتعددة االختصاصات اليت َّ
تقييمها ،مكاناً وزماناً ،داخل التقييمات املواضيعية واملنهجية واإلقليمية ودون اإلقليمية والعاملية .وسينطوي
جمموع التقييمات على تقييم للوضع اجلاري يف التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية واجتاهاهتا وتشغيلها

وحمركات التغيري غري املباشرة األخرى،
وفوائدها للناس ،واألسباب الكامنة ،مثل آثار املؤسسات واحلوكمة ِّ
وحمركات التغيري املباشرة الطبيعية والبشرية املنشأ ،واألصول البشرية املنشأ.
التغريات يف فوائد منافع الطبيعة للناس من أجل احلصول على نوعية حياة طيبة
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وسيتم تقييم آثار ر
وسيكون ذلك باالقرتان بالتغيريات احلاصلة يف القيمة املتعددة األبعاد ملنافع الطبيعة للناس .ويدخل يف اإلطار
املفاهيمي مجيع نُظم املعرفة واملعتقدات أو القيم الفلسفية ،ويكفل التماسك بني خمتلف أنشطة التقييم.
وسيكون أي تقييم عاملي غنياً باملعلومات وسيسرتشد مبجموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
ومبجموعة من القضايا املواضيعية اليت ختضع لتقييم ذايت متسق داخل التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
تعني املواضع اليت
تعني أيضاً ما هو معروف وما هو غري معروف وسوف ِّ
وأنشطة التقييم املوصوفة أعاله سوف ِّ
سيؤدي فيها توليد معرفة جديدة إىل تعزيز حلقة الوصل بني العلم والسياسات.
(ج) دعم السياسة العامة
سيشمل دعم السياسة العامة تعيني أدوات السياسة العامة ومنهجياهتا من أجل توفري إضاءات
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للسياسة العامة وأطرافها الفاعلة واألولويات السياسية العامة والتدابري السياسية العامة واملؤسسات واملنظمات.
التغريات الضارة يف التنوع البيولوجي ويف أداء النُظم اإليكولوجية وخدماهتا.
وهذه بدورها ستساعد على معاجلة ر

(د) بناء القدرات

ميكن أن يدعم اإلطار املفاهيمي بناء القدرات بطرق عديدة ،مبا يف ذلك تسهيل إشراك جمموعة
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واسعة من أصحاب املصلحة يف تنفيذ برنامج العمل دعماً ألنشطة التقييم الوطنية ودون الوطنية خارج نطاق
املنرب.

