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إن الطبيعة هي األساس الرئيس لرفاهيتنا وازدهارنا .لقد تراجع التنوع
الحيوي عالميًا بنسبة  30%ما بين عامي  1970و 2008؛ وبنسبة  60%في
المناطق االستوائية .لقد تضاعف الطلب على الموارد الطبيعية منذ
عام  1966ونحن نستهلك حاليًا ما يعادل موارد كوكب ونصف من حجم
كوكب األرض لدعم أنشطتنا .إن البصمة البيئية للدول ذات الدخل
المرتفع أعلى بخمسة أضعاف من البصمة البيئية للدول ذات الدخل
المنخفض .توفر المناطق ذات التنوع الحيوي الكبير خدمات األنظمة
ُّ
وتوفر المياه العذبة
البيئية الهامة كتخزين الكربون ،وخشب الوقود،
ومخزون األسماك البحرية .إن فقدان التنوع الحيوي وخدمات النظام
البيئي المرتبطة به تؤثر بشكل أساسي على األشخاص األكثر فقرًا في
العالم والذين يعتمدون مباشرة على هذه الخدمات من أجل البقاء.
2

تقدر إسقاطات «األعمال كالعادة» أننا سنحتاج إلى ما يعادل كوكبين
بحجم كوكب األرض بحلول عام  2030لتلبية متطلباتنا السنوية من
الموارد الطبيعية .ينبغي أن يتم الحفاظ على رأس المال الطبيعي – التنوع
الحيوي واألنظمة البيئية وخدمات هذه األنظمة البيئية  -وعند الضرورة،
ينبغي تعويضه ألنه األساس الذي تعتمد عليه المجتمعات البشرية
واقتصادها .تضع رؤية الصندوق العالمي لصون الطبيعة التي تهدف
إلى ترويج نمط حياة ضمن حدود كوكب واحد خطوطًا عريضًا حول
كيفية إدارة ومشاركة رأس المال الطبيعي ضمن الحدود البيئية لألرض.
يمكننا خفض بصمتنا البيئية من خالل اإلنتاج من باستخدام مواد أقل،
واالستهالك بشكل أفضل وأكثر حكمة وتوفيرًا.
3

رحلة نحو بصمة بيئية أقل
تعترب الإمارات العربية املتحدة دولة �سريعة
التطور �شهدت فرتة طويلة من النمو
االقت�صاد�س الإيجابي ،والذي نتج عنه معدل
مرتفع يف ا�ستهالك املوارد الطبيعية .كدولة
ذات مناخ جاف وحار ،حتتاج الإمارات
�إىل الطاقة للتكييف ولتحلية املياه من �أجل
اال�ستخدام املنزيل .و�أدت هذه العوامل
بالإ�ضافة �إىل منط ا�ستهالكي هادر للموارد
الطبيعية �إىل ب�صمة بيئية مرتفعة بالن�سبة
للفرد يف الإمارات ،والتي لها ثالث �أكرب
ب�صمة فردية يف العامل وهي  8.4هكتار عاملي
للفرد .يعود حوايل  80%من هذه الب�صمة
الفردية �إىل اخلدمات واملنتجات ذات الب�صمة
الكربونية املرتفعة ،وعلى الأخ�ص الطاقة.
يف عام � ،2007أطلقت الإمارات مبادرة
الب�صمة البيئية للت�صدي �إىل ب�صمتها البيئية
الفردية املرتفعة ،وبهذا غدت ثالث دولة
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احلكومي بن�سبة  .12%نتيجة لذلك ،ظهرت
يف العامل تقوم ب�إجراء بحوث متعمقة لفهم
احلاجة �إىل متكني املجتمع على لعب دور فعال
و�إدارة ب�صمتها البيئية .وت�ضم هذه املبادرة
يف خف�ض الب�صمة البيئية للإمارات .ا�ستجابة
�شراكة فريدة بني وزارة البيئة واملياه ،وهيئة
لذلك ،ومن �أجل رفع م�ستوى الوعي حول
البيئة – �أبوظبي ،وجمعية الإمارات للحياة
الب�صمة البيئية وعالقتها بتغري املناخ ،وحول
الفطرية  EWS-WWFو�شبكة الب�صمة
العاملية ،وم�ؤخر ًا �شهدت ان�ضمام هيئة الإمارات �أهمية تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملاء ،قامت
للموا�صفات واملقايي�س.
جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع
هيئة البيئة ب�إطالق حملة �أبطال الإمارات
بالعمل على فهم �أمناط ا�ستهالك املوارد
الوطنية.
الطبيعية يف الإمارات� ،ساهم �شركاء احلملة يف
رفع م�ستوى الوعي املجتمعي .خالل �أول �سنتني يف عام � ،2010أ�شارت املبادرة �إىل �ضرورة
تطوير حافظة مكونة من جمموعة من
من املبادرة ،مت تقييم وت�أكيد �صحة البيانات
ال�سيا�سات ملواجهة الق�ضايا املتعلقة با�ستهالك
امل�ستخدمة يف ح�ساب الب�صمة البيئية،
املاء والطاقة .وبالرتكيز على العر�ض والطلب
وحتديد ن�سب م�ساهمة القطاعات املختلفة
لهذه الب�صمة .وقد وجدت املبادرة ب�أن القطاع على املاء والطاقة� ،أظهر حتليل املبادرة ب�أنه
املنزيل يف الإمارات هو م�س�ؤول عن 57%
وبحلول عام  ،2030ميكن ملبادرات و�أهداف
طموحة ،مثل رفع �أهداف الطاقة املتجددة،
من اال�ستهالك الكلي يف الدولة ،يليه قطاع
الأعمال وال�صناعة مب�ساهمة  30%وثم القطاع ومقايي�س �أكرث �صالبة للمباين ومعايري لكفاءة

الطاقة للأجهزة ،ب�أن تخف�ض انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون لإمارة �أبوظبي بن�سبة 40%
والب�صمة البيئية الفردية للإمارات بن�سبة
هكتار واحد للفرد .وقد مت هذا التحليل عن
طريق تطوير �أداة منذجة �أكدت على احلاجة
�إىل و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة للت�صدي
للب�صمة البيئية .وبتعزيز واال�ستمرار يف بناء
ا�سا�س علمي لتقييم ال�سيا�سات ،ميكن للمبادرة
م�ساعدة �صناع القرار على تطبيق �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات فعالة.
بد�أت املرحلة الثانية من املبادرة يف عام
 ،2012وهي تتبع ثالثة م�سارات خمتلفة:
يركز امل�سار الأول على تطوير دورة متكاملة
ل�سيا�سات �سهلة املنال ،وبالتحديد ،بالنظر
يف تطوير معايري لكفاءة الإ�ضاءة يف القطاع
املنزيل.

يركز امل�سار الثاين على �إجراء تقييم
اجتماعي -اقت�صادي لل�سيا�سات التي حتديدها
مبادرة الإمارات للب�صمة البيئية
يف املرحلة الأوىل من املبادرة.
ما ميكن للكوكب تقدميه.

وينظر امل�سار الثالث يف تقييم والت�أكد من
�صحة البيانات املتعلقة بب�صمة الإمارات
وتو�صيل املعلومات �إىل �صناع ال�سيا�سات.
لقد قدمت البحوث التي قامت بها مبادرة
الب�صمة البيئية البالد فر�ص ًا للمقيمني يف
الدولة من �صناع قرار ،و�أ�صحاب �أعمال،
و�أفراد ،للتوجه نحو التنمية امل�ستدامة.
�إن املبادرات التي ت�سعى �إىل ترويج التنمية
امل�ستدامة وجتعل من التعاون بني القطاعات
املختلفة �أمر ًا جوهري ًا يف ر�ؤاها هي حمورية
و�ضرورية من �أجل م�ساعدة الإمارات واملنطقة
والعامل يف االنتقال نحو م�ستقبل م�ستدام �ضمن
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امر�أة تقطع الع�شب ،كاتا ،نيبال
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إبقاء األرض كوكبًا حيًا
�سيحت�ضنهم هذا الكوكب بحلول عام .2050

�إن املخططات البيانية التي تبني لنا كيف
ن�ستنزف موارد الأر�ض وقدرتها الذاتية على
التعوي�ض لي�ست بالغريبة على معظمنا .ولكن
هذا الإ�صدار من تقرير الكوكب احلي لعام
 2012يهدف �إىل جمع هذه املعلومات مع ًا،
لر�سم �صورة متكاملة عن حالة كوكبنا ،ت�صور
ال�ضغط املرتاكم الذي منار�سه على الكوكب،
والتدهور الناجت عنه يف �صحة الغابات والأنهار
واملحيطات التي جتعل حياتنا ممكنة.

ب�إمكاننا �إنتاج الغذاء الذي نحتاجه ،وتكمن
احللول يف تبني �أ�ساليب نقلل بها من م�ستوى
الهدر؛ ويف ا�ستخدام بذور وتقنيات زراعية
�أف�ضل؛ ويف �إعادة الأرا�ضي املرتدية �إىل
الإنتاج؛ وتغيري حميتنا الغذائية – وعلى
الأخ�ص ،من خالل تخفيف ا�ستهالك اللحوم
يف الدول ذات الدخل املرتفع.

�إننا نعي�ش كما لو �أن لدينا كوكب �إ�ضايف حتت
ت�صرفنا ،فنحن ن�ستخدم موارد �أكرث مما
ميكن للأر�ض تقدميه بن�سبة  ،50%وما مل
نقم بتغيري �سلوكنا ،ف�سوف ي�ستمرت ا�ستهالكنا
بالنمو ،بل وبحلول عام  ،2030لن تكفينا
موارد كوكبني بحجم كوكب الأر�ض.

وب�إمكاننا �ضمان وجود مياه كافية الحتياجاتنا
واملحافظة على الأنهار والبحريات وال�سبخات
التي ت�أتي هذه املياه منها .على �سبيل املثال،
ميكن لتقنيات ري �أذكى وتخطيط �أف�ضل
جيم ليب
للموارد �أن ي�ساعدانا على ا�ستخدام املياه ب�شكل املدير العام
�أكرث كفاءة.
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

ولكن ما زالت تتوفر �أمامنا خيارات ت�سمح
مل�ستقبل يوفر الغذاء واملياه
لنا ب�أن ن�ؤ�س�س
ٍ
والطاقة للمليارات الت�سع �أو رمبا الع�شر الذين

وب�إمكاننا تلبية جميع احتياجاتنا من الطاقة
من م�صادر نظيفة ومتوفرة بكرثة كالرياح
والطاقة ال�شم�سية� .إن الأمر الأول والأهم هو

احل�صول على �أكرب ناجت ممكن من الطاقة التي
ن�ستخدمها  -وبزيادة كفاءة ا�ستهالك املباين
وال�سيارات واملعامل للطاقة ،ميكن تخفي�ض
ا�ستهالكنا الكلي للطاقة �إىل الن�صف.
�إن هذه احللول ،واحللول الأخرى املو�ضحة يف
هذا الإ�صدار من تقرير الكوكب احلي ،تظهر
لنا ب�أنه علينا جميع ًا تبني دور فاعل من �أجل
�إبقاء هذا الكوكب حي ًا – من خالل توفري
الغذاء واملاء والطاقة للجميع ،واحلفاظ على
النظام البيئي الناب�ض باحلياة والذي يدعم
بقاء احلياة على الأر�ض.
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�ضمن االت�ساع ال�شا�سع للكون ،حتت�ضن طبقة
رقيقة من احلياة كوكب ًا .حمدودة ب�صخور
�صماء حتتها ،وف�ضاء ممتد �أعالها ،تزدهر
املاليني من �أنواع املختلفة �ضمن هذه الطبقة
الرقيقة ،لت�شكل مع ًا الأنظمة البيئية واملواطن
التي نعرفها ،والتي نطلق عيها ا�سم الأر�ض
– هذا الكوكب الذي يقدم لنا الأنظمة
البيئية التي تعتمد عليها حياتنا ،وحياة جميع
الكائنات احلية.
لكنَّ طلبنا املتزايد على املوارد الطبيعية،
ي�ضع �ضغط ًا هائ ًال على التنوع احليوي ،ليهدد
الإمداد امل�ستمر خلدمات النظام البيئي،
وبالتايل يهدد �أمان و�صحة ورفاهية م�ستقبل
الب�شر.
ومبعدل ا�ستهالكنا احلايل ،حتتاج الأر�ض
�إىل �سنة ون�صف ال�سنة لتعيد جتديد املوارد
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الطبيعية التي ن�ستهلكها يف �سنة واحدة .ويورد
تقرير الكوكب احلي لعام  2012تناق�ص ًا
منذر ًا باخلطر يف معدل التنوع احليوي ،و�صل
�إىل  28%حول العامل ما بني عامي 1970
و  .2008ويبني التقرير �أي�ض ًا ب�أنه ال يزال
بالإمكان عك�س هذه احلالة ،من خالل اتخاذ
خيارات �أف�ضل ت�ضع العامل الطبيعي يف �صلب
ا�سرتاتيجيتنا االقت�صادية و�أعمالنا و�أمناط
حياتنا اليومية.
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يقدم هذا الكتيب ملخ�ص ًا عن الإ�صدار التا�سع من تقرير الكوكب احلي ال�صادر
عن ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة – وهو ن�شرة ت�صدر كل �سنتني توثق
«حالة الكوكب» :احلالة املتغرية للتنوع احليوي والأنظمة البيئية والطلب الب�شري
على املوارد الطبيعية؛ وهو ي�ستك�شف �أي�ض ًا تداعيات هذه التغريات على التنوع
احليوي وعلى الب�شرية جمعاء .ميكن حتميل التقرير الكامل للنظر يف معاجلته
ال�شاملة للمو�ضوع عرب الرابطwwf.panda.org/lpr :

LIVING PLANET REPORT 2012

توقعات سبعة مليارات ،وكوكب واحد

© Susetta Bozzi / WWF China

�شارع ناجنينغ� ،شانغهاي ،ال�صني
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مؤشر الكوكب الحي
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م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي
ال�شكل  :2م�ؤ�شرات الكوكب احلي للمناطق
اال�ستوائية واملعتدلة
يظهر امل�ؤ�شر العاملي للمناطق اال�ستوائية تدهور ًا
بحوايل  61%ما بني عامي  1970و .2008
يظهر امل�ؤ�شر العاملي للمناطق املعتدلة ارتفاع ًا
بن�سبة  31%خالل نف�س الفرتة (ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة .)WWF / ZSL 2012
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قيمة امل�ؤ�شر()1= 1970

ويظهر م�ؤ�شر الكوكب احلي تراجع عاملي بن�سبة
 28%يف �صحة التنوع احليوي منذ عام 1970
(ال�شكل رقم  .)1لقد تدهور م�ؤ�شر الكوكب
احلي للمناطق اال�ستوائية بن�سبة تزيد عن
 60%ما بني العامني  1970و ،2008بينما
ارتفع م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق املعتدلة
بن�سبة  30%خالل نف�س الفرتة (ال�شكل � .)2إن
املعدل اجلديد للزيادة يف �أعداد الأنواع ال يعني
بال�ضرورة �أن الأنظمة البيئية املعتدلة يف حال
�أف�ضل من الأنظمة البيئية اال�ستوائية.

-28%
1.0

قيمة امل�ؤ�شر()1= 1970

يعك�س م�ؤ�شر الكوكب احلي التغريات يف حالة
التنوع احليوي للكوكب ،وذلك من خالل درا�سة
حالة  9,014جمموعات ت�شمل  2688من
�أنواع الثدييات والطيور والزواحف والربمائيات
والأ�سماك من املناطق واملجتمعات احليوية
املختلفة .وكما يحدث يف حالة م�ؤ�شر �سوق
البور�صة ،يح�سب م�ؤ�شر الكوكب احلي معدل
التغريات خالل فرتة زمنية� .إن التغريات الكبرية
�ضمن نوع معني ميكن �أن ت�ستخدم كم�ؤ�شر هام
على حالة الكوكب البيئية.

ال�شكل  : 1م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي
يظهر امل�ؤ�شر تدهور ًا بن�سبة تقارب  30%ما بني
عامي  1970و  ،2008اعتماد ًا على 9,014
جماعة عددية ت�شمل  2,688نوع ًا من الطيور
والثدييات والربمائيات والزواحف والأ�سماك
(ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة WWF /
 ،ZSL، 2012وميثل التظليل على هذا املخطط،
وعلى جميع خمططات م�ؤ�شر الكوكب احلي ن�سبة
الـ  95%من حدود الثقة حول النزعة �أو االجتاه
الذي مت تقديره؛ وكلما كان التظليل �أو�سع �أكرب
كلما زاد عامل تغري النزعة الأ�سا�سية.

2.0

تركيب عالمات تعقب لقر�ش احلوت يف الفيلينب
© Jurgen Freund / WWF-Canon

© Jon Aars/ Norwegian Polar Institute/WWF-Canon
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يتطلب جمع املعلومات تنوع ًا
كبري ًا يف تقنيات املراقبة لتحليل
ودرا�سة اجتاهات التنوع احليوي
جلماعات احلياة الربية .يت�ضمن
امل�ؤ�شر البيانات التي مت جمعها
بطرق متنوعة ،ومنها طرق ع ّد
الأفراد يف جماع ٍة ما ،وا�ستخدام
الكامريا اخلفية ،و�إجراء عمليات
م�سح ملواقع التع�شي�ش ومراقبة �آثار
احليوانات مثل �آثار الأقدام.

تركيب حلقة يف قدم �صغري طائر الأطي�ش

-61%

باحث ودب قطبي

© Raymond Alfred / WWF-Malaysia

+31%

�صورة من كامريا خفية يف غابات �سومطرة املطرية
11
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الأرا�ضي املبنية
ال�صيد البحري
الغابات
املراعي
الأرا�ضي الزراعية
الكربون

ال�شكل  3مكونات الب�صمة البيئية
العاملية2008 – 1961 ،
�إن املكون الأكرب للب�صمة البيئية هو
ب�صمة الكربون (�( )55%شبكة
الب�صمة البيئية العاملية)2011 ،

الب�صمة البيئية (عدد كواكب الأر�ض الالزمة)
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2

)Ecological Footprint (number of planet Earths

حت�سب الب�صمة البيئية معدل الطلب الب�شري يعرف بالب�صمة الكربونية) هي املكون الأكرب
على الأنظمة احليوية من خالل مقارنة املوارد للب�صمة البيئية (.)55%
وهذا الفرق الكبري بني م�ساحة ال�سعة
املتجددة التي ي�ستهلكها الب�شر مع قدرة
الأر�ض على التجديد� ،أو القدرة احليوية :وهي البيولوجية والب�صمة البيئية يعني �أننا يف حالة
املناطق من الأر�ض املتوفرة فعلي ًا لإنتاج املوارد جتاوز بيئي :فالأر�ض حتتاج �إىل �سنة ون�صف
املتجددة وامت�صا�ص انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد لإعادة توليد كامل امل�صادر املتجددة التي
ي�ستخدمها الب�شر يف �سنة واحدة .وهذا يعني
الكربون .CO2
�أننا نقوم با�ستهالك ر�أ�س مالنا الطبيعي بدل
يتم التعبري عن كل من الب�صمة البيئية والقدرة �أن نعي�ش من الفوائد.
احليوية بوحدة �شائعة تدعى الهكتار العاملي،
حيث ميثل كل هكتار عاملي هكتار ًا منتج ًا حيوي ًا �إذا عا�ش كل الب�شر بنف�س �أ�سلوب
حياة املقيمني يف اندوني�سيا ،ف�إن ثلثي
يوازي معدل الإنتاجية العاملية.
املقدرة احليوية للكوكب فقط �سيتم
ا�ستخدامها؛ �أما �إذا عا�ش اجلميع مبعدل
يظهر م�ؤ�شر الب�صمة البيئية اجتاه ًا م�ضطرد ًا
معي�شة الفرد الأرجنتيني ف�ستحتاج
نحو اال�ستهالك املفرط (ال�شكل  .)3ففي
الب�شرية �إىل �أكرث من ن�صف كوكب
عام  ،2008بلغت �سعة الأر�ض البيولوجية 12
�إ�ضايف؛ و�إذا عا�ش اجلميع مبعدل معي�شة
مليار هكتار عاملي� ،أو  1.8هكتار عاملي لكل
الفرد الأمريكي العادي ف�سنحتاج �إىل
�شخ�ص ،بينما و�صلت الب�صمة البيئية للب�شرية
ما يعادل �أربعة كواكب كاملة من الأر�ض
 18.2مليار هكتار عاملي� ،أو  2.7هكتار عاملي
لإعادة توليد متطلبات الب�شرية ال�سنوية
لكل �شخ�ص .وم�ساحة الغابات الالزمة لعزل
من الطبيعة.
انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون ( CO2ما

مكونات
البصمة البيئية

الكربون

وهو ميثل كمية الغابات التي ميكنها عزل انبعاثات غاز
ثاين �أك�سيد الكربون  CO2الناجتة عن حرق الوقود
الأحفوري ،با�ستثناء اجلزء الذي متت�صه املحيطات.

المراعي

األراضي الزراعية

وهي متثل كمية الأرا�ضي الزراعية امل�ستخدمة
لتنمية املحا�صيل لتوفري الغذاء والألياف
لال�ستهالك الب�شري بالإ�ضافة �إىل �أعالف
احليوانات وحما�صيل الزيوت واملطاط.

مناطق صيد األسماك

يتم ح�سابها اعتماد ًا على الإنتاج الأويل املقدر املطلوب
لدعم الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية التي يتم ا�صطيادها،
وذلك ا�ستناد ًا �إىل معلومات ال�صيد اخلا�صة بالأنواع
احلية البحرية والأنواع احلية التي تعي�ش يف املياه العذبة.

وهي متثل كمية املراعي امل�ستخدمة لرتبية
املوا�شي لتوفري اللحوم والألبان ومنتجات
الأ�صواف واجللود.

األراضي المبنية

ومتثل كمية الأرا�ضي املغطاة بالبنى التحتية
الب�شرية ،مت�ضمنة املوا�صالت وامل�ساكن واملن�ش�آت
ال�صناعية وم�ستودعات الطاقة املائية.

الغابات

ومتثل كمية الغابات املطلوبة لت�أمني
منتجات الأخ�شاب واللب اخل�شبي
والأخ�شاب التي ت�ستخدم كوقود.
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Zimbabwe
Tanzania, United Republic of
Cambodia
Sri Lanka
Liberia
Kyrgyzstan
Lao, People's Democratic Republic
Korea, Democratic People's Republic of
Morocco
Benin
Central African Republic
Vietnam
Gambia
Iraq
Dominican Republic
Georgia
Nigeria
Somalia
Swaziland
Syrian Arab Republic
Burkina Faso
Senegal
Nicaragua
Uganda
Sudan
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Jamaica
Honduras
Armenia
Ghana
Tunisia
Guatemala
Colombia
Albania
Gabon
Uzbekistan
Mali
Chad
Cuba
Myanmar
Azerbaijan
El Salvador
Peru
Namibia
Egypt
Moldova
China
Jordan
Ecuador
Thailand
Costa Rica
Turkey
Serbia
South Africa
Bolivia
Iran, Islamic Republic of
Papua New Guinea
Argentina
Bosnia and Herzegovina
Romania
Botswana
Lebanon
Mauritania
Brazil
Panama
Paraguay
Venezuela, Bolivarian Republic of
Libyan Arab Jamahiriya
Ukraine
Chile
Mexico
Bulgaria
Hungary
Malaysia
Poland
Latvia
Israel
Turkmenistan
Belarus
Saudi Arabia
Portugal
Kazakhstan
Japan
Croatia
New Zealand
Lithuania
Russian Federation
Italy
Mauritius
Germany
Korea, Republic of
Slovakia
United Kingdom
Estonia
Spain
Norway
France
Greece
Switzerland
Uruguay
Slovenia
Czech Republic
Austria
Macedonia TFYR
Mongolia
Oman
Sweden
Singapore
Finland
Ireland
Netherlands
Canada
Australia
Belgium
United States of America
Denmark
United Arab Emirates
Kuwait
Qatar

 جتاوز الطلب ال�سنوي،ومنذ ال�سبعينيات
للب�شرية على موارد العامل الطبيعي ما ميكن
 وكما يحدث.للأر�ض �أن جتدده يف كل عام
يف حالة الإفراط يف ال�سحب من احل�ساب
 ف�إن امل�صادر �سوف ت�ستنزف يف،امل�صريف
 و�إذا ا�ستمرت معدالت اال�ستهالك.نهاية الأمر
 �سوف تنهار بع�ض الأنظمة البيئية،احلالية
.حتى قبل �أن ا�ستنزاف بع�ض املوارد ب�شكل كلي
 ازداد كل من تعداد ال�سكان،على مقيا�س عاملي
ومتو�سط الب�صمة البيئية لكل فرد منذ عام
 لكن امل�ساهمة الن�سبية لكل منهما يف.1961
الب�صمة البيئية الإجمالية تختلف باختالف
 وقد انخف�ضت ال�سعة البيولوجية.املناطق
املتاحة لكل فرد �إىل الن�صف تقريب ًا يف نف�س
.)5 الفرتة (ال�شكل
 اخلريطة العاملية للب�صمة البيئية الوطنية لكل فرد:4 ال�شكل
.)2011 ، (�شبكة الب�صمة البيئية العاملية2008 عام
ت�شمل املقارنة الدول التي يتجاوز عدد �سكانها املليون ن�سمة
،والتي تتوفر لها معلومات وافية (�شبكة الب�صمة العاملية
)2011
8

6

4

World average Ecological Footprint per person was 2.7 gha in 2008

 هكتار عاملي2.7  بلغ2008 املتو�سط العاملي للب�صمة البيئية الفردية يف عام

 عدد الهكتارات العاملية التي يحتاجها كل فرد-الب�صمة البيئية
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 بصمات مختلفة،دول مختلفة
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التغري يف معدل الب�صمة البيئية لكل فرد وتعداد
ال�سكان ملناطق العامل.
متثل املنطقة يف كل عمود الب�صمة البيئية
الإجمالية لكل منطقة (�شبكة الب�صمة البيئية
العاملية.)2011 ،

4

Biocapacityهكتار عاملي)
عام 3,2( 1961
لكل فرد يف
البيولوجية
ال�سعة
available
املتوفرةper
person
in 1961
)(3.2 gha

الب�صمة البيئية (هكتار عاملي لكل فرد)

2008 – 1961

)Ecological Footprint (gha per capita

�إن عواقب فوائ�ض غازات الدفيئة التي ال ميكن
للنباتات امت�صا�صها وا�ضحة للعيان ،حيث نرى
ارتفاع م�ستويات غاز ثاين �أك�سيد الكربون CO2
اجلوي التي ت�ؤدي بدورها �إىل تزايد درجات
احلرارة عاملي ًا ،والتغريات املناخية وزيادة
حمو�ضة مياه املحيطات .وت�ضع هذه الت�أثريات
بدورها �ضغوطات �إ�ضافية على التنوع احليوي
والأنظمة البيئية وعلى ذات امل�صادر التي يعتمد
عليها النا�س.

ال�شكل  :5الب�صمة البيئية للتجمعات اجلغرافية،
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 1,8(availableهكتار
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دول مختلفة ،قدرات حيوية مختلفة
�إن كثري ًا من الدول ذات ال�سعة البيولوجية
العالية لي�س لديها ب�صمة بيئية وطنية كبرية.
ففي بوليفيا على �سبيل املثال ،الب�صمة البيئية
لكل فرد تعادل  2.6هكتار ًا عاملي ًا ،بينما ت�صل
ال�سعة البيولوجية لكل فرد �إىل  18هكتار ًا
عاملي ًا .ومن اجلدير بالتنويه ب�أن �إمكانية
ت�صدير هذه ال�سعة البيولوجية لالنتفاع منها
من قبل يف دول �أخرى هي خيار قائم .على
�سبيل املثال ،الب�صمة البيئية ملواطن يف دولة
الإمارات العربية املتحدة هي  8.4هكتار

عاملي ،ولكن داخل الدولة يتوفر فقط 0.6

هكتار ًا عاملي ًا من القدرة احليوية لكل �شخ�ص.
ولهذا ،يعتمد املقيمني يف دولة الإمارات العربية
املتحدة على م�صادر من دول �أخرى لتلبية
احتياجاتهم .وبتناق�ص هذه املوارد عاملي ًا،
�ستنمو املناف�سة عليها .ومع هذا التفاوت
الكبري بني الدول غنية املوارد والأخرى فقرية
املوارد� ،ستتزايد احتماالت حدوث تداعيات
جيو�سيا�سية كبري ًة يف امل�ستقبل.

التزاحم على الأر�ض :الغذاء والوقود
يف �أنحاء العامل الآخذ يف التطور ،يتزاحم امل�ستثمرون اخلارجيون ل�ضمان �إمكانية ا�ستخدام
الأرا�ضي الزراعية لإنتاج الغذاء يف امل�ستقبل .ومنذ منت�صف العقد الأول من الألفية الثانية،
من املقدر �أن منطقة بحجم �أوروبا الغربية تقريب ًا قد حتولت من خالل �صفقات تخ�صي�ص
الأرا�ضي .لقد �أثارت �أزمات الغذاء يف عامي  2007و 2008اندفاع ًا متجدد ًا نحو الأرا�ضي
الزراعية ،ولكن امل�سببات طويلة املدى ت�شمل النمو ال�سكاين ،واال�ستهالك املتزايد من قبل
�أقلية يف العامل ،ومتطلبات ال�سوق من الغذاء و�أنواع الوقود احليوي واملواد اخلام والأخ�شاب.
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ال�شكل  :7التغريات يف الب�صمة البيئية لكل
فرد يف الدول ذات الدخل املرتفع – املتو�سط
– املنخف�ض بني عامي  1961و . 2008
ميثل اخلط الأ�سود املتقطع معدل القدرة
احليوية العاملية عام �( 2008شبكة الب�صمة
البيئية العاملية.)2011 ،
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The per capita Ecological Footprint
of high-income nations dwarfs that
of low- and middle-income countries (Figure 7).
The Living Planet Index for
high-income
countries shows an
1
increase of 7 per cent between 1970
and 2008 (Figure 8). This is likely
to be due to a combination of factors, not least of which being that
0these nations are able to purchase
1970import
1975 resources
1980
1985
1990
1995
and
from
lowerYear
ال�سنة
income countries.
2

دخل منخف�ض
دخل متو�سط
دخل مرتفع
ال�شكل  :8م�ؤ�شر الكوكب احلي ح�سب فئة دخل الدول
يظهر امل�ؤ�شر زيادة بن�سبة  7%يف الدول ذات الدخل
املرتفع ،وتراجع ًا بن�سبة  31%يف الدول ذات الدخل
املتو�سط وتراجع ًا بن�سبة  60%يف الدول ذات الدخل
املنخف�ض بني عامي  1970و( 2008ال�صندوق العاملي
ل�صون الطبيعة .)WWF / ZSL 2012

2005 2008

2000

Indexلكل فرد)
(هكتار عاملي
الب�صمة=البيئية
Value (1970
)1

ويف مفارق ٍة �صارخة ،جند �أن م�ؤ�شر الكوكب
احلي للدول ذات الدخل املنخف�ض قد تدهور
مبعدل  .60%ويحتمل �أن يكون هذا االجتاه
كارثي ًا ،لي�س فقط بالن�سبة للتنوع احليوي ولكن
�أي�ض ًا بالن�سبة ل�سكان هذه الدول .فبينما يعتمد
اجلميع ب�شكل �أ�سا�سي على خدمات النظام
البيئي والرثوات الطبيعية ف�إن النا�س الأكرث
فقر ًا ي�شعرون بت�أثريات التدهور البيئي ب�شكل
�أكرث مبا�شر ًة .وبدون �إمكانية الو�صول �إىل
الأرا�ضي واملياه النظيفة والغذاء املالئم والوقود
واملواد� ،سيكون من ال�صعب على ه�ؤالء �أن يفلتوا
من فخ الفقر ليعي�شوا يف ازدهار.

6

)Ecological Footprint (gha per capita

يظهر م�ؤ�شر الكوكب احلي للدول ذات الدخل
املرتفع ازدياد ًا بن�سبة  7%بني عامي  1970و
( 2008ال�شكل  .)8ويعود هذا على الأغلب
�إىل جمموعة من العوامل ،لي�س �أقلها �أهمي ًة
قدرة هذه الدول على �شراء وا�سترياد املوارد من
الدول ذات الدخل الأقل.

7
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الربط بين التنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي والبشر
�إن التنوع احليوي �أ�سا�سي ل�صحة الب�شر
ومعي�شتهم .تتفاعل الكائنات احلية مع ًا من
نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة ،لت�شكل
�شبكات معقدة ومرتابطة من الأنظمة البيئية
واملواطن الطبيعية ،التي ت�ؤمن بدورها عدد ًا
ال ح�صر له من خدمات النظام البيئي التي
تعتمد عليها كل �أنواع احلياة .وت�ستفيد جميع
الن�شاطات الب�شرية من خدمات النظام البيئي
– ولكنها �أي�ض ًا متار�س �ضغط ًا متزايد ًا على
التنوع احليوي الذي يدعم هذه الأنظمة .وعلى
الرغم من قدرة التكنولوجيا على اال�ستعا�ضة
عن بع�ض خدمات النظام البيئي لتحول دون
تدهورها ،ال ميكننا اال�ستغناء عن العديد من
هذه اخلدمات.
�إن فهم التفاعل بني التنوع احليوي وخدمات
النظام البيئي والب�شر �أم ٌر �أ�سا�سي لعك�س
االجتاهات والنزعات التي �صورتها ال�صفحات
ال�سابقة ،وبالتايل فهو �أمر �أ�سا�سي �أي�ض ًا
حلماية �أمان و�صحة ورفاهية املجتمعات
الب�شرية م�ستقب ًال.
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�إن ا�ستفادتنا من اخلدمات التي توفرها
الأنظمة احليوية لنا ميكن �أن ت�سبب �ضغط ًا
على توازنها .وتنبعث معظم التهديدات على
هذه الأنظمة احليوية على متطلبات الب�شر
من طعام ،وطاقة ،ومواد ،وحاجتهم �إىل
امل�ساحات لإن�شاء البنى التحتية .وعادة ،ما تتم
تلبية هذه املطالب من عدة قطاعات مهمة:
الزراعة والغابات وم�صائد الأ�سماك والتنجيم
وال�صناعات والطاقة واملياه .ومن املهم جعل
اال�ستدامة �إحدى الأعمدة الأ�سا�سية التي تبنى
عليها هذه القطاعات ،من �أجل عك�س النمط
اال�ستهالكي العاملي لتمكني العامل من العي�ش
�ضمن حدود الكوكب الواحد.

و�أعظم هذه ال�ضغوط املبا�شرة هي:
•خ�سارة املواطن الطبيعية وتبدلها وجتزئتها  -بالدرجة الأوىل
من خالل حتويل الأرا�ضي لال�ستخدامات الزراعية �أو للمزارع
املائية �أو لال�ستخدامات ال�صناعية �أو املدنية؛ مثل بناء ال�سدود
والتغيريات الأخرى على �أنظمة الأنهار لأغرا�ض الري �أو لتنظيم
جريانها.
•اال�ستغالل اجلائر واملفرط لأنواع احلياة الربية – �صيد
احليوانات وح�صاد النباتات من �أجل الغذاء �أو املواد �أو الأدوية
مبعدل �أعلى من معدل قدرتها على التكاثر.
•التلوث – بالدرجة الأوىل ب�سبب اال�ستخدام املفرط للمبيدات
احل�شرية يف الزراعة واملزارع املائية ،والنفايات ال�سائلة املدنية
وال�صناعية ،ونفايات التعدين ،واال�ستخدام املفرط للأ�سمدة.
•التغري املناخي – ب�سبب امل�ستويات املرتفعة لغازات الدفيئة
يف الغالف اجلوي ،الناجتة بالدرجة الأوىل عن حرق الوقود
الأحفوري ،وقطع الغابات والعمليات ال�صناعية.
•الأنواع الدخيلة – الكائنات التي يتم نقلها من منطقة �إىل
منطقة �أخرى يف العامل �إما بطريقة متعمدة� ،أو عر�ضي ،والتي
ت�صبح بالتايل مناف�سة �أو مفرت�سة �أو متطفلة على الأنواع
الأ�صلية.

االستهالك

كفاءة الموارد

تعداد السكان

العوامل المسببة
الطاقة والمواصالت

استهالك المياه

المدن والصناعة

الصيد البحري والقنص

الزراعة والغابات

المسببات غير المباشرة

التلوث

التغير المناخي

البحري

االستغالل المفرط

خسارة المواطن الطبيعية
وتغييرها وتجزئتها

األنواع الدخيلة

البري

المياه العذبة

الضغوطات المباشره
على التنوع الحيوي
واألنظمة البيئية

حالة التنوع الحيوي
العالمي

الخدمات التي تقدمها األنظمة البيئية للناس
الخدمات
الحضارية

النف�سية
الرتفيهية
اجلمالية
الروحية

خدمات الدعم

خدمات التنظيم

خدمات التزويد

دورة املواد املغذية
الرتكيب ال�ضوئي
تكوين الرتبة

تنقية املياه
حتلل النفايات
وتنظيم املناخ
وتلقيح املحا�صيل
�ضبط بع�ض
الأمرا�ض الب�شرية

الغذاء
الدواء
الأخ�شاب
الألياف
الطاقة احليوية

خدمات األنظمة البيئية
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غابة ماتيت�شو ،غينيا الفرن�سية
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الغابات :هامة لتخزين الكربون واستقرار المناخ
ت�صل �إىل  20%من انبعاثات غاز ثاين �أوك�سيد
تعد خدمة تخزين الكربون التي توفرها غابات ولكن ،با�ستثناء �أوروبا والواليات املتحدة،
العامل هام ًة جد ًا ال�ستقرار املناخ وتوازنه .تتنوع ت�شهد غابات الأر�ض تدهور ًا وتدمري ًا من خالل الكربون  CO2العاملية املتعلقة بالتطور الب�شري
– ثالث �أكرب م�صدر بعد الفحم والنفط ،وهذا
كمية الكربون املخزنة يف الغابات املختلفة:
الأن�شطة الب�شرية ،مطلق ًة غازات الدفيئة
ما يجعل من احلفاظ على الغابات �إ�سرتاتيجي ًة
فالغابات اال�ستوائية تخزن معظم الكربون،
وخا�صة غاز ثاين �أوك�سيد الكربون � CO2إىل
الغالف اجلوي .وعلى امل�ستوى العاملي ،خ�سر
هامة يف اجلهود املبذولة عاملي ًا للحد ب�شكل
ويوجد يف غابات �أمريكا الالتينية تقريب ًا
ن�صف الكربون املوجود فوق الأر�ض ،و26%
العامل قرابة  13مليون هكتار من الغابات �سنوي ًا �صارم من انبعاثات غازات الدفيئة.
منه يف �آ�سيا ،و 25%يف �أفريقيا (انظر ال�شكل ما بني عامي  2000و� .2010إن قطع الأ�شجار
وتدهور الغابات م�س�ؤول حالي ًا عن ن�سبة قد
.)10
وتعد غابات ال�صنوبر ال�شمالية ال�شا�سعة
والغابات ذات �أوراق ال�شجر العري�ضة خمازن
هامة للكربون �أي�ض ًا .وبينما مت تدمري م�ساحات
وا�سعة من غابات املناطق املعتدلة عرب القرون
املا�ضية ،ت�شهد هذه الغابات منو ًا يف م�ساحتها
�أوروبا والواليات املتحدة ،وبالتايل ازدياد ًا يف
خمازن الكربون .ويف بع�ض �أجزاء العامل ،تنمو
الغابات على �أرا�ضي امل�ستنقعات حيث ميكن �أن
يوجد الكربون يف الرتبة �أكرث مما هو موجود
يف الغابة.

يساهم قطع الغابات وتدهورها في
التغير المناخي وبدوره ،يمكن للتغير
المناخي بأن يؤدي إلى تدمير الغابات
والخدمات التي تقدمها للبشرية
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المياه المتدفقة بحر ّية :أساسية لصحة ورفاهية البشر
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ت�شغل الأنظمة البيئية للمياه العذبة ما يقارب
 1%من �سطح الأر�ض ،ومع ذلك فهي موطن
ملا يقارب  10%من جميع الأنواع احليوانية
املعروفة .وبف�ضل موقعها اجليوغرايف ،تربط
هذه الأنظمة البيئية بني املناطق احليوية
الربية وال�ساحلية .وتوفر الأنهار اخلدمات
الأ�سا�سية ل�صحة وا�ستمرارية املجتمعات
الب�شرية ،وهي ت�شمل مزارع الأ�سماك واملياه
لال�ستخدامات الزراعية واملنزلية ،وتنظيم
التدفق الهيدرولوجي ،واملالحة والتجارة
والتحكم بالتلوث وخدمات �إزالة ال�سمية .لكن
�ضغوط ًا كبرية ،ت�شمل تغري ا�ستخدام الأرا�ضي
وا�ستخدام املياه وتطوير البنى التحتية والتلوث
وتغري املناخ العاملي ،ت�ؤثر� ،سوا ًء ب�شكل منفرد
�أو جمتمع ًة ،على �صحة الأنهار والبحريات حول
العامل.
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الأنهار املحجوزة ب�سدود
عدد الأنهار حرة التدفق

<1900

2020 - 2006

الأنهار الكبرية التي تتدفق بحرية كاملة .فمن نقل روا�سب الرتبة وهو �أمر حيوي لإي�صال
ما يقارب  177نهر ًا يتجاوز طولها 1000
املواد املغذية احليوية للمزارعني يف �سهول
كيلومرت ،بقي حوايل حوايل ثلثها فقط لتتدفق الفي�ضانات ومناطق الدلتا؛ والربط بني م�سالك
بحرية دون �سدود على جمراها الرئي�س.
الهجرات الذي يلعب دور ًا مهم ًا ملزارع الأ�سماك
وبينما توفر هذه البنى التحتية بع�ض الفوائد
الداخلية؛ وتخزين الفي�ضانات وهو �أمر �أ�سا�سي
على م�ستوى معني ،كالطاقة املائية �أو الري،
ل�سالمة املدن القائمة على جماري الأنهار ،من
فهناك غالب ًا كلفة خفية تتحملها الأنظمة
املهم جد ًا لنا �إعطاء الأنهار املتدفقة بحرية
�إن التطور ال�سريع يف البنى التحتية لإدارة املياه البيئية املائية والأنظمة البيئية الأو�سع.
الأهمية التي ت�ستحقها ،وتطوير بنى حتتية تتبع
– كال�سدود وجماري الأنهار العالية واحلواجز ولكي نعزز غنى العمليات الطبيعية التي توفرها ر�ؤية ت�ضع �صحة �أنهارنا يف حمورها.
وقنوات التحويل – �أبقى عدد ًا قلي ًال جد ًا من
�أنظمة املياه العذبة ونحافظ عليها ،ومنها:
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املفتاح

ال�شكل  :9االجتاهات يف عدد
الأنهار حرة التدفق عاملياً والتي
يبلغ طولها �أكرث من  1000كم
االجتاهات منذ ما قبل عام
� 1900إىل وقتنا احلايل واملقدرة
حتى عام ( 2020اخلط)،
باملقارنة مع عدد الأنهار
املحجوزة ب�سدود (الأعمدة)
(ال�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة � WWF، 2006أ).

© Brent Stirton / Getty Images / WWF

�صياد يعلق �شباك ال�صيد لتجف .بابوا غينيا اجلديدة
23

المحيطات :أكثر من مصدر رئيسي للبروتين
توفر حميطات الأر�ض الأ�سماك وامل�أكوالت
لكن �صحة املحيطات مهددة ب�سبب اال�ستغالل
البحرية التي ت�شكل م�صدر ًا هام ًا للربوتني
املفرط لها ،ولأ�سباب �أخرى كانبعاثات
ملليارات الب�شر ،كما توفر هذه املحيطات
غازات الدفيئة والتلوث .وخالل املائة عام
الطحالب البحرية والنباتات البحرية التي
املا�ضية ،ازداد ا�ستهالك حميطاتنا واخلدمات
ت�ستخدم لإنتاج املواد الغذائية والكيميائية
التي توفرها :من ال�صيد ومزارع الأ�سماك
ومواد الطاقة والإن�شاءات� .إن املواطن الطبيعية �إىل ال�سياحة ،ومن ال�شحن �إىل ا�ستخراج
البحرية ك�أ�شجار املانغروف وال�سبخات
الغاز والنفط وا�ستخراج املعادن من قيعان
ال�شاطئية وال�شعاب املرجانية ت�شكل حواجز
املحيطات.
هامة يف وجه العوا�صف و�أمواج املد البحري
(الت�سونامي) وتعزل كميات كبرية من
الكربون .وتدعم بع�ض هذه املواطن الطبيعية،
م�صائد الأ�سماك� :أثرها على الأنظمة البيئية البحرية
وخا�صة ال�شعاب املرجانية ال�صناعات
ازدادت كمية ال�صيد العاملي للأ�سماك بحوايل خم�سة �أ�ضعاف ،من  19مليون طن يف عام
ال�سياحية الهامة� .إن الأمواج والرياح والتيارات
� 1950إىل  87مليون طن يف عام  ،2005لت�ضع العديد من م�صائد الأ�سماك يف حالة من
املائية يف املحيط تقدم �إمكانيات كبرية لتوليد
اال�ستغالل املفرط .وقد تراجع معدل الإم�ساك بالأ�سماك لأنواع ال�سمك الكبرية واملفرت�سة
الطاقة املتجددة .ولهذه اخلدمات قيمة كبرية:
مثل �سمك املارلني والتونا واخلرمان يف املناطق ال�ساحلة من �شمال الأطل�سي و�شمال الهادي
لإنتاج الغذاء ،وكم�صدر للدخل ،وملنع وقوع
ب�شكل كبري� .إن ا�ستهداف الأنواع املفرت�سة التي حتتل قمة الهرم الغذائي �أدى �إىل تغيري
اخل�سائر والأ�ضرار يف املمتلكات والأرا�ضي
�أنظمة بيئية بالكامل ازداد فيها عدد احليوانات �صغرية احلجم ،مما ي�ؤثر على منو الطحالب
واحلياة الب�شرية والأن�شطة االقت�صادية.
و�صحة ال�شعاب املرجانية.

لقد �أ�صبحت تبعات زيادة حدة ال�صيد
م�أ�ساوي ًة .فما بني عامي  1950و ،2005ات�سع
مدى م�صائد الأ�سماك من املياه ال�شاطئية
ل�شمال الأطل�سي و�شمال غرب املحيط الهادئ
جنوب ًا �إىل ن�صف الكرة اجلنوبي .وت�ستغل
م�صائد الأ�سماك حالي ًا ثلث حميطات العامل
وثلثا اجلروف القارية ،با�ستثناء املياه التي
ي�صعب الو�صول �إليها يف القطبني ال�شمايل
واجلنوبي ،والتي تبقى غري م�ستغلة ن�سبي ًا.
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ال�شكل  :10تو�سع �أ�سطول ال�صيد العاملي يف �أ1950 -

وب 2006 -و�آثار ذلك.
ً
تظهر اخلرائط التو�سع اجلغرايف لأ�ساطيل ال�صيد عامليا ما
بني عام  1950وعام �( 2006أحدث املعلومات املتوفرة).
فمنذ عام  ،1950ازدادت مناطق ال�صيد لأ�ساطيل ال�صيد
العاملية ع�شرة �أ�ضعاف .وبحلول عام  2006ت�أثرت م�ساحة
 100مليون كيلومرت مربع – وهي ت�شكل حوايل ثلث �سطح
املحيطات –ب�شكل كبري بال�صيد .ولقيا�س درجة الإفراط
يف ال�صيد يف هذه املناطق ،ا�ستخدم �شوارتز (عام )2010
كمية ال�سمك التي يتم ا�صطيادها وتو�صيلها يف كل دولة
حل�ساب معدل الإنتاج الرئي�س ( .)PPRوي�صف معدل
الإنتاج الرئي�س ( )PPRكمية الغذاء الكلية التي حتتاجها
ال�سمكة لتنمو .يف املناطق املحددة باللون الأزرق ،ا�ستخرج
الأ�سطول على الأقل  10%من هذه الطاقة ،واللون الربتقايل
ي�شري �إىل ا�ستخراج  20%كحد �أدنى ويظهر الأحمر املناطق
التي ي�ستخرج منها  30%على الأقل  -لتو�ضح �أكرث املناطق
تعر�ض ًا لل�صيد اجلائر.

1950

املفتاح

�سحب  10%على الأقل
من معدل الإنتاج الرئي�س
�سحب  20%على الأقل
من معدل الإنتاج الرئي�س
�سحب  30%على الأقل
من معدل الإنتاج الرئي�س

ي�صف معدل الإنتاج الرئي�س كمية
الغذاء التي حتتاجها ال�سمكة لتنمو
يف منطقة معينة.

2006
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ماذا يحمل لنا المستقبل؟
يتطلع معظم النا�س �إىل نف�س ال�شيء :حياة
وتداخل خياراتنا .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن
والأنظمة البيئية وخدمات هذه الأنظمة –
تلبي احتياجاتهم الأ�سا�سية؛ �أمان و�صحة
�سيكون للمحافظة على ر�أ�س املال الطبيعي
حمدود.
جيدة ،فر�صة ال�ستك�شاف اهتماماتهم وحتقيق
�أثر كبري على القرارات والنتائج املحتملة
�إمكانياتهم ،وقدرة على حت�سني معي�شتهم.
املرتبطة بطريقة �إنتاجنا وا�ستهالكنا .و�ستحدد
تطلب ر�ؤية ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
التدفقات املالية والهياكل التنظيمية ما �إذا
« ، WWFكوكب واحد» ،ب�أن تتم �إدارة ر�أ�س
ولكن� ،إذا وا�صلنا بالعي�ش كما فعلنا يف العقود املال الطبيعي وم�شاركته والتحكم به �ضمن
كانت خيارات الإنتاج واال�ستهالك �ست�ساهم
الأخرية –دون �أن ن�سعى �إىل �إحداث تغيري
احلدود البيئية لكوكب الأر�ض .وبالإ�ضافة �إىل فعلي ًا يف حماية التنوع احليوي و�سالمة النظام
جذري ،ف�إن تلبية هذه التوقعات �سوف ي�صبح حماية ر�أ�س املال الطبيعي والعمل على جتديده ،البيئي و�أخري ًا �أمان الغذاء واملياه والطاقة.
�أمر ًا �أ�صعب ب�شكل متزايد .وبحلول عام  2050يدعو ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة WWF
ف�إن الب�شرية �ستحتاج �إىل ما يعادل 2.9
�إىل توفري خيارات �أف�ضل يف نظم الإنتاج
�أ�ضعاف كوكب الأر�ض لدعم الب�صمة البيئية
واال�ستهالك ،مدعمة ب�إعادة توجيه التدفقات
املتنامية.
املالية و�إدارة املوارد بعدل �أكرب .كل هذا،
بالإ�ضافة �إىل �أمو ٍر �أخرى ،هي �أمور جوهرية
ولكي نعك�س من اجتاه م�ؤ�شر الكوكب احلي،
من �أجل ف�صل التطور الب�شري عن اال�ستهالك
ونخف�ض من ب�صمتنا البيئية لتكون �ضمن
غري امل�ستدام (االبتعاد عن ال�سلع امل�ستهلكة
حدود الكوكب ،ونتفادى التغريات املناخية
للطاقة واملواد ب�شكل كبري) ،و جتنب انبعاثات
اخلطرية ونحقق تطور ًا م�ستمر ًا ،علينا �أن نقبل غازات الدفيئة ،واملحافظة على �سالمة النظام
بحقيقة �أ�سا�سية وجنعا منها حمور اقت�صادنا البيئي ،وتوفري �أ�س�س تنمية وتطوير ت�ساند
ومناذج �أعمال و�أمناط حياة اليومية ،وهي� :إن الفقراء( .ال�شكل .)13
يذكرنا منظور الكوكب الواحد ب�أن برتابط
ر�أ�س مال الأر�ض الطبيعي – التنوع احليوي
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الخيارات األفضل

يقترح منظور الكوكب الواحد

من منظور الكوكب الواحد

إدارة ومشاركة راس مالنا
الطبيعي ضمن مقدرة النظام
البيئي لكوكب األرض.

الحفاظ على رأس المال الطبيعي
تو�سيع �شبكة املناطق املحمية عاملياً ب�شكل كبري

التحكم العادل
بالموارد

احلد من خ�سارة املواطن الطبيعية ذات الأولوية
ا�ستعادة الأنظمة البيئية املت�ضررة وخدمات الأنظمة
البيئية املت�ضررة

م�شاركة املوارد املتوفرة
القيام بخيارات عادلة
ومبنية على املعرفة
البيئية
قيا�س النجاح لي�شمل �أكرث
من مقيا�س �إجمايل الناجت
املحلي

اإلنتاج بطريقة أفضل

تخفي�ض مدخالت وف�ضالت النظام الإنتاجي ب�شكل كبري
�إدارة م�ستدامة للموارد
زيادة �إنتاج الطاقة املتجددة

االستهالك بحكمة أكبر

تغيري �أمناط ا�ستهالك الطاقة
تعزيز �أمناط اال�ستهالك ال�صحية
الو�صول �إىل �أمناط حياة ذات ب�صمة بيئية منخف�ضة

الطعام والماء
وأمن الغذاء

إعادة توجيه
التدفقات
المالية
و�ضع قيمة للطبيعة
ح�ساب التكاليف البيئية
واالجتماعية
دعم ومكافئة املحافظة
والإدارة امل�ستدامة للموارد
واالبتكار

سالمة النظام
البيئي
الحفاظ على التنوع اإلحيائي
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خيارات أفضل من منظور كوكب واحد
 .1احلفاظ على ر�أ�س املال الطبيعي :حماية
التنوع احليوي
يجب �أن تركز اجلهود ب�شكل خا�ص على
حماية وا�ستعادة العمليات البيئية الأ�سا�سية
وال�ضرورية لأمن الغذاء واملياه والطاقة،
بالإ�ضافة �إىل املرونة والتكيف جتاه التغريات
املناخية .يجب �أي�ض ًا حماية التنوع املوجود يف
الأر�ض (الأنواع واملواطن الطبيعية) لقيمتها
اجلوهرية.
 .2الإنتاج ب�شكل �أف�ضل
�ست�ساعد �أنظمة الإنتاج الكف�ؤة على تخفي�ض
الب�صمة البيئية للب�شرية �إىل �ضمن احلدود
البيئية – من خالل تخفي�ض الطلب الب�شري
ب�شكل كبري على الأر�ض واملياه والطاقة واملوارد
الطبيعية الأخرى.
 .3اال�ستهالك بحكمة �أكرب
يتطلب العي�ش �ضمن احلدود البيئية للأر�ض
�أي�ض ًا منط ا�ستهالك عاملي متوازن مع قدرة
الأر�ض احليوية .ويجب �أن يكون الرتكيز
28

الفوري على تقلي�ص الب�صمة البيئية
للمجتمعات ذات الدخل املرتفع – وخا�صة
ب�صمة الكربون (انبعاثات الكربون).
� .4إعادة توجيه التدفقات املالية
يف كثري من احلاالت ،يكون اال�ستغالل املفرط
للموارد ،وال�ضرر �أو التلف احلا�صل يف الأنظمة
البيئية مربح ًا جد ًا لقلة من حاملي الأ�سهم
على املدى الق�صري؛ بينما ال يتم تقييم فوائد
حماية ر�أ�س املال الطبيعي على املدى الطويل
ب�شكل عادل من منطلق اقت�صادي .لذلك ف�إن
التدفقات املالية املعاد توجيهها والتي تدعم
احلماية والإدارة امل�ستدامة للنظام البيئي هي
�شرط �أ�سا�سي للحفاظ على ر�أ�س املال الطبيعي
واتخاذ قرارات �إنتاج وا�ستهالك �أف�ضل –
والت�أكد من عدم مترير �أعباءنا البيئية لأجيال
امل�ستقبل.
 .5التحكم العادل باملوارد
�إن التحكم العادل باملوارد هو ال�شرط الأ�سا�سي
الثاين لتقلي�ص ا�ستخدامنا للموارد وم�شاركتها

من �أجل البقاء �ضمن قدرة كوكب واحد على
التجديد .يجب �أن تتواجد معايري ال�صحة
والتعليم وخطط التطوير االقت�صادي �ضمن
�إطار عمل قانوين و�سيا�سي يوفر الو�صول
العادل �إىل الغذاء واملياه والطاقة ،ويجب
�أن تكون مدعومة بعمليات �شاملة ال�ستخدام
الأرا�ضي بطرق م�ستدامة .تتطلب الإدارة
العادلة للموارد �أي�ض ًا تعريف ًا معد ًال للرفاهية
والنجاح ي�شمل ال�صحة ال�شخ�صية واملجتمعية
والبيئية.

© USGS

بيانات النا�شر
مت ن�شره يف �شهر مايو�/أيار من عام  2012من قبل ال�صندوق العاملي
للطبيعة �( WWFسابق ًا ال�صندوق العاملي للحياة الربية) ،غالند،
�سوي�سرا
املحررون :ناتا�سيا اورليمانز ,ريت�شارد ماكليالن ,مونيك غروتني
الت�صميم :كوين مولدر
امل�صادر :ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة .2012 .تقرير الكوكب
احلي  .2012ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ،غالند� ،سوي�سرا.
الن�ص والر�سومات :ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة 2012
جميع احلقوق حمفوظة.
�إن �إعادة �إنتاج هذا املن�شور لأهداف تعليمية �أو غري ربحية م�سموح
به دون �إذن خطي م�سبق من �صاحب حقوق امللكية .لكن ال�صندوق
العاملي ل�صون الطبيعة يطلب �إبالغه خطي ًا ب�شكل م�سبق و�إ�شعاره
ب�شكل منا�سب� .إن �إعادة �إنتاج هذا املن�شور لإعادة البيع �أو لأهداف
ربحية �أخرى ممنوع بدون �إذن خطي م�سبق من �صاحب حقوق امللكية.
�إن �أ�سماء الكيانات اجلغرافية الواردة يف هذا الكتاب وطريقة
تقدميها ال تعرب عن ر�أي من جانب  ،wwfوذلك فيما يتعلق بالو�ضع
القانوين لأي دولة �أو منطقة �أو �إقليم �أو �سلطاتها �أو فيما يتعلق بر�سم
تخومها �أو حدودها.
�صورة الغالف :حممية ريو نيغرو ،الأمازون ،الربازيل.
© Michel Roggo / WWF-Canon

ميكن حتميل التقرير الكامل من الرابط:
www.panda.org/lpr

�صورة بحرية �آرال من الف�ضاء
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القدرة الحيوية

حتتاج الأر�ض �إىل �سنة ون�صف لإعادة توليد
امل�صادر املتجددة التي ي�ستخدمها النا�س،
والمت�صا�ص ف�ضالت غاز ثاين �أك�سيد الكربون
التي ينتجونها خالل العام نف�سه.

التنوع الحيوي

التنوع احليوي والأنظمة البيئية وخدماتها
– ر�أ�س مالنا الطبيعي – يجب احلفاظ
عليها ك�أ�سا�س ي�ضمن رفاهية اجلميع.

خيارات أفضل

التشارك العادل

�إن الإدارة العادلة للموارد هو �أمر �أ�سا�سي
من �أجل تقلي�ص وتوزيع معدل ا�ستهالكنا
للموارد الطبيعية.

ملاذا نحن هنا
نحن هنا لوقف تدهور النظام الطبيعي للكوكب ولبناء م�ستقبل ميكن للب�شر فيه
العي�ش مع الطبيعة بان�سجام.
panda.org/lpr

© 1986رمز الباندا لل�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة – (�سابق ًا ال�صندوق العاملي للحياة الربية).
�إن « »WWFهي عالمة م�سجلة لل�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة .ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ،جادة مونت بالنك 1196 ،غالند� ،سوي�سرا
– هاتف  – +41223649111فاك�س +41223640332
ملزيد من املعلومات حول تقرير الكوكب احلي ،تف�ضلوا بزيارة موقع تقرير الكوكب احلي االلكرتوين علىpanda.org/lpr :
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�إن العي�ش مع احلدود البيئية يتطلب
منط ًا ا�ستهالكي ًا و�إنتاجي ًا يتوازن مع
قدرة الأر�ض احليوية.

