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يشهد التنوع البيولوجي تدهور� حاد� يترافق في الوقت

تميل البلدان التي حققت مستوى عاٍل في التطور
التحـدي الذي يترتب على عاتق تلك البلدان في
منخفضـة في حــدود مستـويـات مستدامـة
شأنها إحداث تغيرات بيئيـة

وفي حين أن البلدان ا�فقـر في العالم هي ا�كثر عرضة ً
وكذلك على الخدمات ا�خرى التي يقدمها النظام البيئي
تعتمد الصحة البشرية على توفر الموارد الطبيعية
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انخفض تعداد الكائنات الحية حـول العالم بنسـبة 52  ب
لتلبية المتطلبـات التي نفرضهـا في الوقت الراهـن  ع

الطبيعي، مما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات ا�جيال  
البصمة البيئية لكـل نسمة سـيؤدي إلـى  م

يقدم الصندوق العالمي للطبيعة من خالل مبدأ ”الكوكب
رأسمالنا الطبيعي وعمليات إنتاج أفضل والخيارات
توجيه التدفقات المالية وإتاحة حوكمة أكثر للمصادر.
يكون بالمهمة السهلة،
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ذاته مع ازدياد غير مستدام في متطلباتنا على البيئة.

البشري إلى امتالك بصمـات بيئية أعلى. ويتمثـل
زيادة تطورها البشري مع إبقاء بصمتها البيئية

عالمي�. ربما تـجاوزنا ”الحدود الكوكبية“ التي من
فجائية أو أخرى ال رجوع فيها.

لها، تؤثر قضايا الغذاء والمياه وأمن الطاقة علينا جميع�. 
مثل التلقيح والدورات الغذائية وعملية الحّت الطبيعية.

مثل المياه وا�رض الزراعية والصيـد وا�خشـاب،

5  بالمئة منذ عام 1970. نحن بحاجة إلى 1.5 مرة من ا�رض 
ن  على الطبيعة... وهذا يعني أننا نستهلك من رأسمالنا 

القادمة. إن التأثير المزدوج لنمو عدد السكان وارتفاع  ل  
ى  مضاعفة الضغط الذي نفرضه على مواردنا. 

ب
ت
.
،

الواحد“ حلوًال لضمان كوكب حـي، وتركـز على حمايـة
االستهالكيــة الصحيحـة والحكيمــة وإعــادة

إنصافا ندرك أن تغيير مسارنا وإيجاد مسالك بديلة لن
إال أن تحقيقــه ممكـن�.
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البد وأن ننتهز 
الفرصة �نهاء 

هذا الفصل 
التدميري في 
تاريخنا، وبناء 

مستقبل يعيش 
فيه ا�شخاص 

ويترعرعون 
بانسجام كامل 

مع الطبيعة. 

















 






 














ماركو المببرتيني

المدير العام 
الصندوق العالمي للطبيعة

الُمقّدمة
هذا ا�مر يعنينا جميع�
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الكائنات والمساحات، 
ا�فراد وا�ماكن

مجتمعاتنا واقتصاداتنا تعتمد على كوكب سليم 

النطاق
البيئي

النطاق 
االجتماعي

النطاق 
االقتصادي
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الكوكب الحي  ~
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مؤشر الكوكب الحي
انخفض عدد الفقاريات إلى أكثر من النصف خالل 

ا�ربعين سنة الماضية
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الكائنات البحرية



 




كائنات المياه العذبة









ا�نواع البرية







٪٣٩-

٪٧٦-

٪٣٩-

انخفاض ا�نواع 
البرية بنسبة ٣٩ 

بالمئة بين عام
١٩٧٠ وعام ٢٠١٠

يبين مؤشر 
الكوكب الحي 
لكائنات المياه 
العذبة انخفاض� 

بمعدل ٧٦ بالمئة.

انخفاض الكائنات 
البحرية بنسبة ٣٩ 

بالمئة بين عام
١٩٧٠ و٢٠١٠



تقـريـر الكوكـب الحي لعـام ٢٠١٤ ملخص  ١٠ 

البصمة البيئية 
نستهلك أكثر مما يمكن ل�رض أن تقدمه لنا



 















 


























١ هكتار عالمي 
يمثل هكتار 

منتج بيئي� 
بمستوى 

إنتاجية يعادل 
المتوسط 

العالمي
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كانت البصمة البيئية العالمية في 
عام ٢٠١٠ ١٨٫١ مليار هكتار أو ٢٫٦ 

هكتار لكل نسمة. في حين بلغت 
القدرة الحيوية ا�جمالية ل�رض ١٢ 

هكتار أو ١٫٧ هكتار لكل نسمة. 
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البصمة وفق� للبلد 
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على الصعيد الوطني، تمثل 
بصمة الكربون أكثر من

نصف البصمة البيئية لربع كافة 
البلدان التي يشملها التقرير. 



احتياجات محلية
وضغوط عالمية ~
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مطالب غير متساوية،
نتائج غير متساوية

للبلدان منخفضة الدخل البصمة ا�صغر بيئي�، 
ولكنها تعاني أكبر الخسائر في النظام البيئي
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إن النزعات في البلدان منخفضة 
الدخل كارثية، سواء على مستوى 

التنوع البيولوجي أو للناس.
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IHDI

الطريق نحو التنمية
المستدامة

لم يحقق أي بلد حتى ا�ن تنمية بشرية مرتفعة 
مع بصمة مستدامة على الصعيد العالمي - إال أن 

البعض يسير في االتجاه الصحيح
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لقد تحققت التنمية البشرية 
المرتفعة في البلدان ذات الدخل 

المرتفع على حساب بصمة بيئية 
مرتفعة، ويشكل فصل وعكس 

هذه العالقة تحدي� عالمي� رئيسي�.
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“
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“”


 



الحدود الكوكبية
تحديد مساحة آمنة للحياة على ا�رض



التغير المناخي
التلوث 

الكيميائي

تحميل 
الهباء 
الجوي

خسارة
التنوع الحيوي

التغير في 
استخدام ا�رض

استخدام المياه 
العذبة العالمي

دورة 
الفوسفور

دورة 
النتروجين

تحمض 
المحيط

تدهور 
طبقة 
ا�وزون
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“”

المياه 
الطعام 

الصحة 

المساواة بين
الجنسين 

العدالة
االجتماعية 

الطاقة  ا�عمال 

المرونة
وسهولة
التكيف 

التعليم 

االقتصاد 

ية
سان

ساحة ا�منة والعادلة ل�ن
الم

السقف البيئي

ا�ساس االجتماعي

التغير المناخي

ض 
�ر

ستخدام ا
تغير ا

جي
لو

يو
الب

ع 
تنو

 ال
ان

قد
ف

جي
لو

يو
الب

ع 
تنو

 ال
ان

قد
ف

الهباء الجوي

سفور
والفو

ط 
حي

لم
ض ا

حم
ت

التلوث الكيمائي

ستخدام المياه العذبة
ا

تحميل 

ت النتروجين 
دورا

ستدام

ور االقتصادي الشمولي والم
ف ا�وزونالتط

ستنزا
ا

الصوت 






























عالمات مضيئة  ~






 











 


©
 B

re
n

t 
S

tir
to

n
 /

 R
e

p
o

rt
a

g
e

 b
y 

G
e

tt
y 

Im
a

g
e

s 
/ 

W
W

F
-C

a
n

o
n



تقـريـر الكوكـب الحي لعـام ٢٠١٤ ملخص  ٢٤ 













% 1٥% 4٥

٧٫٢ مليار عام ٢٠١٣
٩٫٦ مليار عام ٢٠٥٠

٣٫٦ مليار عام ٢٠١١
٦٫٣ مليار عام ٢٠٥٠

 % 30 & % 70 ٢ مليار




















 








لماذا يجب أن نهتم 
التغيرات البيئية تؤثر علينا جميع�
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٦٦٠ مليون








٣٩ من ٧٦٨٦٣ مليون







الُثلث 






>% 40 ٦٫٦ تريليون دوالر أمريكي
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يعاني حالي� حوالي مليار شخص من 
الجوع، بينما يعيش ٧٦٨ مليون شخص 

دون مورد لمياه شرب نظيفة وآمنة، 
ويتعذر على ١٫٤ مليار إمكانية الوصول 

إلى مورد كهرباء موثوق. 

 






 


 











 




الغذاء والماء والطاقة 
ترتبط مطالبنا بصحة المحيط الحيوي

ملخص  ٢٧








 




ُتشكل المجتمعات السليمة 
ا�ساس للصحة الفيزيائية والعقلية 

واالجتماعية. وأساس المجتمعات 
السليمة هي البيئة السليمة. 

الغذاء

الطاقة

المياه
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حوكمة عادلة للموارد
التشارك بالموارد المتاحة، اتخاذ قرارات 

عادلة تأخذ البيئة بعين االعتبار، قياس 
النجاح بما يتجاوز الناتج ا�جمالي المحلي

إعادة توجيه التدفقات المالية
تقدير قيمة الطبيعة، أخذ التكاليف البيئية 

واالجتماعية بعين االعتبار، دعم ومكافأة 
الحماية البيئية وإدارة الموارد المستدامة 

واالبتكار. 

 االستهالك بشكل أكثر حكمة 
من خالل أنماط حياة ذات بصمة منخفضة، 

واستخدام الطاقة المستدامة وأنماط 
استهالك أكثر صحًة ل�غذية. 

ا�نتاج بشكل أفضل
خفض المدخالت والمخلفات وإدارة 

الموارد على نحو مستدام، وزيادة إنتاج 
الطاقة المتجددة. 

الحفاظ على رأس المال الطبيعي
تجديد ا�نظمة البيئية المتضررة، وإيقاف 

خسارة ا�حياء ذات ا�ولوية وتوسيع 
المناطق المحمية بشكل كبير. 

“”




حلول الكوكب الواحد 
يمكننا صنع خيارات أفضل والحلول العملية موجودة 

ملخص  ٢٩






خيارات أفضل

من منظور
الكوكب الواحد

حفظ رأس المال 
الطبيعي

إنتاج أفضل

االستهالك بشكل 
أكثر حكمة

المحافظة على
التنوع البيولوجي

أمن الغذاء 
والمياه والطاقة

الحوكمة
العادلة
للمصادر

إعادة 
توجيه 

التدفقات 
المالية

سالمة النظام 
البيئي
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:الدنمارك







:بيليز







:تحدي ساعة ا�رض للمدن
 

:تشيلي
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العمل
 بمنظور الكوكب الواحد 

اقرأ دراسات الحالة هذه واطلع على المزيد عبر الرابط:
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:أستراليا






:جنوب أفريقيا





 

:رواندا/ أوغندا








القفز إلى المستقبل  ~
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نعرف أين هي وجهتنا
ونعرف كيف نصل إلى هناك،
وكل ما نحتاجه ا�ن هو البدء 

بالتحرك في ذلك االتجاه.











 




 



 





 


 


 

الطريق أمامنا
تلك المؤشرات ذاتها التي كشفت لنا أين أخطأنا 

قادرة على إرشادنا نحو طريق أفضل
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تفاصيل النشر
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المنظمات المرتبطة مع الصندوق العالمي للطبيعة 

Fundacion Vida Silvestre
Pasaules Dabas Fonds




*

قائمة مكاتب الصندوق العالمي للطبيعة 


FSC

مكاتب الصندوق العالمي للطبيعة *
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الكائنات


 


المساحات
 





ا�فراد




ا�ماكن
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يعاد تدويرها


