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التنوع اإلحيائي ،القدرة البيولوجية
والتطوير ~

 %34من املدراء التنفيذيني يف �آ�سيا
البا�سيفيكية  %53 ،من املدراء التنفيذيني
يف �أمريكا الالتينية �أعربوا عن قلقهم
حول م�ؤثرات خ�سارة التنوع الإحيائي على
منو �أعمالهم ،مقارنة مع  %18فقط من
املدراء التنفيذيني يف �أوروبا الغربية.

® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF International, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland,
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التوعية

 1,8مليار �شخ�ص ي�ستخدم
الإنرتنت ،ولكن مليار �شخ�ص
الزالوا يعانون من احل�صول على
كمية كافية من املياه العذبة.
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م�ؤ�شر الكوكب احلي
يتقدم م�ؤلفي هذا التقرير بال�شكر اجلزيل للأ�شخا�ص واملنظمات التالية
:مل�شاركة ما لديهم من بيانات

Richard Gregory, Petr Vorisek and the European
Bird Census Council for data from the Pan-European
Common Bird Monitoring scheme; the Global
Population Dynamics Database from the Centre for
Population Biology, Imperial College London; Derek
Pomeroy, Betty Lutaaya and Herbert Tushabe for data
from the National Biodiversity Database, Makerere
University Institute of Environment and Natural
Resources, Uganda; Kristin Thorsrud Teien and Jorgen
Randers, WWF-Norway; Pere Tomas-Vives, Christian
Perennou, Driss Ezzine de Blas, Patrick Grillas and
Thomas Galewski, Tour du Valat, Camargue, France;
David Junor and Alexis Morgan, WWF Canada and
all data contributors to the LPI for Canada; Miguel
Angel Nuñez Herrero and Juan Diego López Giraldo,
the Environmental Volunteer Programme in Natural
Areas of Murcia Region, Spain; Mike Gill from the
CBMP, Christoph Zockler from UNEP-WCMC and all
data contributors to the ASTI report (www.asti.is);
Arjan Berkhuysen, WWF Netherlands and all data
contributors to the LPI for global estuarine systems.
A full list of data contributors can be found at
www.livingplanetindex.org

الب�صمة البيئية
يتقدم امل�ؤلفني بال�شكر للحكومات الوطنية التالية لتعاونهم يف الأبحاث
 دولة الإمارات العربية، �سوي�سرا:لتح�سني جودة ح�سابات الب�صمة البيئية
. بلجيكا والإكوادور، اليابان، ايرلندا، �أملانيا، فنلندا،املتحدة
كما نتقدم بال�شكر للجهات التالية ملا قدمته من �أبحاث لهذا التقرير

Avina Stiftung, Foundation for Global Community,
Funding Exchange, MAVA - Fondation pour la
Protection de la Nature, Mental Insight Foundation,
Ray C. Anderson Foundation, Rudolf Steiner
Foundation, Skoll Foundation, Stiftung ProCare,
TAUPO Fund, The Lawrence Foundation, V. Kann
Rasmussen Foundation, Wallace Alexander Gerbode
Foundation, The Winslow Foundation; PolluxPrivatstiftung; Fundação Calouste Gulbenkian; Oak
Foundation; The Lewis Foundation; Erlenmeyer
Foundation; Roy A. Hunt Foundation; Flora Family
Foundation; The Dudley Foundation; Foundation
Harafi; The Swiss Agency for Development and
Cooperation; Cooley Godward LLP; Hans and Johanna
Wackernagel-Grädel; Daniela Schlettwein-Gsell;
Annemarie Burckhardt; Oliver and Bea Wackernagel;
Ruth and Hans Moppert-Vischer; F. Peter Seidel;
Michael Saalfeld; Peter Koechlin; Luc Hoffmann; Lutz

Peters

، مل�شاركتها90 كما نتقدم بال�شكر ملنظمات ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية
وجلنة احل�سابات الوطنية يف ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية مل�ساعدتهم
.وم�ساهمتهم والتزامهم يف توفري ح�سابات ب�صمة بيئية حملية دقيقة

)WWF( ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
) من �أكرب املنظماتWWF( يعترب ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
 مليون منا�صر و�شبكة عاملية فعالة5  وله ما يزيد عن،امل�ستقلة و�أكرثها خربة
. دولة حول العامل100 تعمل يف �أكرث من
تكمن ر�ؤية ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة يف احلد من ا�ستنزاف وتدمري
،بيئة الأر�ض الطبيعية وبناء م�ستقبل يعي�ش به النا�س بتناغم مع الطبيعة
 والت�أكد من ا�ستخدام،وذلك من خالل احلفاظ على تنوع العامل الإحيائي
 واحلث على تقليل،موارد الأر�ض الطبيعية القابلة للتجدد بطريقة م�ستدامة
.التلوث والنفايات واال�ستهالك
هيئة لندن لعلوم احليوان
 وهي هيئة علمية عاملية تخت�ص،1826 يعود تاريخ ت�أ�سي�س الهيئة لعام
 تكمن ر�سالة الهيئة يف �إجناز وترويج احلفاظ على.يف احلفاظ والتعليم
 تقوم الهيئة ب�إدارة حديقة.احليوانات الربية وموائلها يف كافة �أنحاء العامل
 كما تقوم بالأبحاث العلمية يف علم،حيوان لندن وحديقة حيوان ويب�ساندي
.احليوان وت�شارك ب�شكل فعال يف �أعمال احلفاظ يف العامل
ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية
ت�سعى ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية على ترويج علم اال�ستدامة من خالل
االرتقاء بالب�صمة البيئية وتطوير �أدوات ح�ساب املوارد التي تعطي قيا�سات
 وذلك من �أجل تطوير، وتعمل ال�شبكة مع جمموعة من �شركائها،م�ستدامة
 تطوير مقا�سات طرق،وتطبيق هذا املجال العلمي متا�شي ًا من الأبحاث
 وتوفري متخذي القرارات بنتائج ح�سابات را�سخة ت�ساعد،احل�ساب والتطبيق
.االقت�صاد الب�شري للعمل �ضمن حدود كوكب الأر�ض الإيكولوجية
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
WWF International

Avenue du Mont-Blanc
1196 Gland, Switzerland
www.panda.org

هيئة لندن لعلوم احليوان

Institute of Zoology
Zoological Society of London
Regent’s Park, London NW1 4RY, UK
www.zsl.org/indicators

www.livingplanetindex.org

ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية

Global Footprint Network
312 Clay Street, Suite 300
Oakland, California 94607, USA
www.footprintnetwork.org
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فريق املراجعة
كري�س هيل�س (،)WWF International
جورجني راندرز (الكلية الرنووجية للإدارة) ،كاميليا توملني.
جمموعة العمليات
دان بارلو� ،سارة بالدن ،كورينا بورغ�ستورم هان�سون ،جيوفري
دي�س�شوتر ،كري�ستينا اينرت ،مونيك جروتن ،ليزا حديد ،كارن لوز،
دونكان بوالرد ،ترا راو وروبني �ستافورد.
مع ال�شكر اخلا�ص للمراجعة الإ�ضافية وامل�ساهمة من
روبن ابيل ،كيث الكوت ،فيكتور اندر�سون ،جريجوري ان�سر ،نيل
برجيز ،مونيكا بريتزكي ،ا�شوك �شاباين ،دانيل �شايلدو ،جي�سون
كلي ،جني-فيليب ديرنويرت ،بيل فوك�س ،روث فولرن ،خويل جيبو�س،
مي جويروتي ،انا جدينيا ،يوهان فان دي جروندن ،جينيت هيملي،
ريت�شارد هوالند ،ليفنغ يل ،كولبي لوك�س ،جريت�شن ليون�س ،امييلي
ماكينزي� ،ستوارت اور ،جورج باول ،مارك باول ،تيلور ريكت�س� ،ستيفان
�سينجر ،رود تيلور ،ديفيد تيكرن ،مايكل ثيم ،ميلي�سا توبر ،بارت
اول�ستني ،جريجوري فريوت�س ،بارت ويكل ونتا�شا زوال.
( UNEP-WCMCاملركز العاملي ملراقبة املحافظة)،
مركز كارينجي للمالحظات اجلوية ،كلية كارينجي للعلوم.
املنظمات ال�شركاء
هيئة علم احليوان لندن :جوناثان لوح ،بن كولني ،لويز ماكراي،
�ستيفاين دينيت� ،أدريانا دي باملا ،روبني مانلي ،جوناثان �إي .ام بايلي.

يجب �أن يكون التنوع الإحيائي من الأولويات يف م�سارنا البحثي نحو بناء جمتمع عاملي �أقوى
و�أنظف و�أكرث م�ساواة .وبد ًال من تقدمي الأعذار لت�أخري املبادرات ،علينا �أن ن�أخذ الأزمة املالية
امل�ؤخرة كمذكر لل�ضرورة املا�سة لتطوير �أنظمة اقت�صاد بيئية ،وهذا ما ي�ساهم به كل من
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ( )WWFمنظمة التعاون االقت�صادي والتطوير ( )OECDجتاه
هذا الهدف.
ي�ساعد تقرير الكوكب احلي يف رفع م�ستوى التوعية العامة حول ال�ضغوط التي يتعر�ض لها غالف
كوكب الأر�ض ،ون�شر ر�سالة وا�ضحة ب�أن الأمور مل تعد على ما يرام .كما ي�ساهم التقرير يف تبني
املبادرات نحو �إدارة حكيمة.

© OECD Photo / Silvia Thompson

امل�ساهمون
رئي�س التحرير ،دونكان بوالرد
املحرر الفني ،روزاموندي املوند
فريق التحرير ،اميا دونكان ،مونيك جروتني ،ليزا حديد ،بارين
جيفريز ،ريت�شارد ماكليالن

تـقديـم

تقوم منظمة التعاون االقت�صادي والتطوير ( )OECDبتطوير �إ�سرتاتيجية النمو الأخ�ضر مل�ساعدة
الهيئات احلكومية ت�صميم وتطبيق �سيا�سات ميكنها حتويل �أنظمة االقت�صادية نحو م�سارات منو
بيئية .ويتمحور ذلك يف التعرف على م�صادر النمو التي يكون لها �أقل على غالف كوكبنا .يطلب
ذلك تغريات جذرية لهيكلة �أنظمتنا االقت�صادية لتهيئة �أنظمة �صناعية بيئية ،وتنظيف قطاعات
التلوث وحتوالت يف �أمناط اال�ستهالك .و�سيكون التعليم والتحفيز من العنا�صر الرئي�سية للت�أقلم
مع تغريات �أمناط حياتنا و�سعينا لنرتك لأجيالنا التالية كوكب �أكرث نظافة.
�سيحتاج �صانعو ال�سيا�سات والأهايل ملعلومات وثيقة حول و�ضعية كوكب الأر�ض ،ودمج العوامل
املختلفة دون املتاهة يف التفا�صيل .وعلى الرغم من داللة تقرير الكوكب احلي مل�شاركة التحديات
التي تقوم بتحفيز الدالئل البيئية وقدرتها على تو�صيل ر�سالة ب�سيطة عن مدى تعقيد الق�ضايا.
ميكن لهذه الر�سائل �أن ت�صل جلميع الأ�شخا�ص ب�أمل �أن تكون قادرة على تغيري طريقة ت�صرف
املجتمع.
�أهنئ ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة على جهوده ،و�ست�ستمر منظمة التعاون االقت�صادي
والتطوير يف العمل لإيجاد منو بيئي وحت�سني طريقة قيا�سنا لإجنازاتنا.
�أجنل جوريا
الأمني العام
منظمة التعاون االقت�صادي والتطوير

ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية :اندري�س رييد� ،ستيفني جولد فينجر،
ماثيز واكريناجل ،ديفيد مور ،كات�سونوري ايها ،براد ايوينغ ،جني-
ايفي�س كورتوين ،جينيفر ميت�شل ،باتي بوبليت.
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يربط تقرير الكوكب احلي  2010م�ؤ�شر كوكب الأر�ض ،وهو
مقا�س جيد للتنوع الإحيائي العاملي للب�صمة البيئية والب�صمة
املائية ،ومقا�س ملتطلبات الب�شر ملوارد الأر�ض الطبيعية.
تعر�ض هذه امل�ؤ�شرات بو�ضوح ال�سياق اجلديد للرثوة واحلياة اجليدة خالل الأربعون �سنة املا�ضية
وو�ضع �ضغوطات غري م�ستدامة على كوكب الأر�ض .ت�شري الب�صمة البيئة �إىل م�ضاعفة طلبنا على
املوارد الطبيعية منذ حقبة ال�ستينات ،بينما يتابع تقرير الكوكب احلي انحدار بن�سبة  %30يف
�صحة الكائنات احلية الأخرى التي تعد �أ�سا�سات رئي�سية يف خدمات الأنظمة البيئية التي نعتمد
عليها جمعي ًا.
لقد �ساهمت �سرعة النمو االقت�صادي يف دفع عجلة زيادة طلبنا على مواردنا الطبيعية� ،سوا ًء كان
ذلك للغذاء ،ال�شراب ،الطاقة ،املوا�صالت واملنتجات الإلكرتونية ،وم�ساحات العي�ش وم�ساحات
للتخل�ص من نفاياتنا ،وب�شكل خا�ص غاز ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن حرق الوقود الأحفوري.
وال ميكن اليوم تلبية جميع هذه املتطلبات �ضمن احلدود املحلية ،و�أ�صبحنا نح�صل عليها من
جميع �أرجاء العامل .وتبدو نتائج ذلك وا�ضحة يف م�ؤ�شرات الكوكب احلي على العامل وعلى الدول
الفقرية التي �شهدن انحدرا بلغ  %60منذ عام .1970

© FOLKE WULF / WWF - CANON

التركيز على المستقبل

كما ت�سلط ال�ضوء على منو تكاليف خ�سارة التنوع الإحيائي وتدهور الأنظمة البيئية .ويعمل
برنامج هيئة الأمم للبيئة ( )UNEPومنظمة التعاون االقت�صادي والتطوير ( )OECDب�شكل
جاد على ترويج االقت�صاد الأخ�ضر .وت�أتي زيادة ال�صيد وقطع الأ�شجار و�إنتاج ال�صويا وزيت
النخيل والتجار يف العمل على و�ضع فعالياتهم على م�سار اال�ستدامة .وهنالك مليار �شخ�ص من
 128دولة يعربون عن دعمهم للتغيري من خالل م�شاركتهم يف فعالية �ساعة الأر�ض .2010
يوجد �أمامنا حتديات عديدة للتوافق مع زيادة تعداد العامل .ي�شري هذا على �أهمية التفكري يف
طرق التطوير مع زيادة املتطلبات على املوارد الطبيعية .وميكن القول ب�شكل خمت�صر ووا�ضح
ب�أنه �أ�صبح من ال�ضروري �أن نبتكر طرق يف احل�صول على الأكرث مقابل الأقل� .إن ا�ستمرارنا يف
ا�ستهالك موارد الأر�ض الطبيعية ب�شكل �أ�سرع من قدرة الأر�ض على التجديد والتعوي�ض ي�ؤدي �إىل
تدمري الأنظمة التي نعتمد عليها .علينا �أن نتحرك لندير مواردنا الطبيعية ب�شكل يتوافق �أنظمة
الأر�ض على التعوي�ض.
جيم�س لييب
مدير عام ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة

ونالحظ يف نف�س الفرتة ارتفاع الب�صمة البيئية يف دول العامل الغنية بن�سبة بلغت قرابة ،%50
بينما مل تتغري يف الدول املتو�سطة الدخل والدول الفقرية .كما مت توفري الدليل الذي يو�ضح
ب�أن التطور يف الدول ي�ؤدي �إىل زيادة طلب �أهاليها على املوارد الطبيعية التي تخطت م�ستويات
اال�ستدامة.
يطرح ذلك �س�ؤال عن كيفية ت�أقلم منط حياتنا ومفهومنا للتطوير لن�شمل �سبل �إيجابية لتعزيز
موارد الأر�ض الطبيعية ،والعي�ش �ضمن قدرتها على التجدد وتقدير القيمة احلقيقة لل�سلع
واخلدمات التي توفرها.
لقد وفرت لنا الأزمة االقت�صادية العاملية خالل ال�سنتني املا�ضيتني فر�صة �إعادة تقييم الأ�س�س 
ال�ستخدام موارد العامل الطبيعية .ولدينا براعم للتغري البيئي .ت�سلك مبادرة الأنظمة االقت�صادية
للنظم البيئية والتنوع الإحيائي ( )TEEBاالهتمام لفوائد االقت�صاد العاملي للتنوع الإحيائي،
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الب�صمة البيئية العاملية

الر�سم  2الب�صمة البيئية الب�شرية.
ت�ضاعف طلب الب�شر على املحيط
اخلارجي بني عام  1961و 2007
(�شبكة الب�صمة العاملية .)2010
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عدد الكواكب

نقوم اليوم با�ستخدام ت�شكيلة وا�سعة من امل�ؤ�شرات ملتابعة حالة التنوع الإحيائي ،وما يواجهه من
�ضغوطات ،واملبادرات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه الظواهر (Butchart, S.H.M. et
 .)al., 2010; CBD, 2010ي�شري م�ؤ�شر الكوكب احلي وب�شكل م�ستمر ومت�سل�سل لواحد من
�أطول املقا�س ا�ستمرار ًا التوجهات حلالة التنوع الإحيائي العاملي منذ �أول �إ�صدار لتقرير الكوكب
احلي عام  ،1998حيث لوحظ تراجع بن�سبة  %30بني عام  1970و ( 2007الر�سم   .)1تباعد
كبري جد ًا يف التوجهات بني تعداد الكائنات اال�ستوائية واملعتدلة ،وتراجع يف م�ؤ�شر الكوكب احلي
بن�سبة  %60تقريب ًا ،بينما لوحظ زيادة  %30للكائنات يف املناطق املعتدلة .ال�سبب وراء هذه
التوجهات املت�ضاربة قد يعك�س االختالف يف املعدالت والزمن لتغريات ا�ستخدام الأر�ض ،وخ�سارة
املوائل يف املناطق اال�ستوائية واملناطق املعتدلة .قد تكون زيادة املناطق املعتدلة يف م�ؤ�شر الكوكب
احلي منذ عام  1970عائدة لكونها تبد�أ من خط �أ�سا�سي منخف�ض ،وقد تكون �أعداد الكائنات يف
حالة تعايف بعد التح�سينات يف التحكم بالتعداد و�إدارة النفايات ،والهواء وجودة املياه الأف�ضل،
وزيادة يف امل�ساحات التي تغطيها الغابات و � /أو جهود حمافظة �أكرث يف منطقة �أو ب�ضعة مناطق
معتدلة .وعلى عك�س ذلك ،ف�إن م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق اال�ستوائية قد يبد�أ من م�ستويات
�أ�سا�سية �أعلى ،ويعك�س ذلك تغريات نظام بيئي وا�سع ا�ستمرت يف املناطق اال�ستوائية منذ بداية
امل�ؤ�شر عام  ،1970والذي يزن ب�شكل عام �أية ت�أثريات �إيجابية يف املحافظة.

1.4

مو�شر الكوكب احلي ()1=1970

لقد مت ت�سليط �ضوء التنوع الإحيائي هذا العام ب�شكل مل ي�سبق له مثيل من قبل .وكذلك هو احلال
مع التطوير الب�شري ومع �أهمية مراجعة �أهداف التطوير الألفية ،مما يجعل تقرير الكوكب
احلي بن�سخته الثامنة من ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ( )WWFمتزامن ًا .لقد ا�ستخدم
التقرير جمموعات مو�سعة من امل�ؤ�شرات ،ومت توثيق تغريات حالة التنوع الإحيائي ،والأنظمة
البيئية واال�ستهالك الب�شري للموارد الطبيعية ،والتعرف على م�ضاعفات هذه التغريات وت�أثريها
امل�ستقبلي على �صحة الب�شر وم�ستوى حياتهم.

مو�شر الكوكب احلي العاملي

الر�سم  1م�ؤ�شر الكوكب احلي.
يو�ضح امل�ؤ�شر العاملي ب�أن تعداد
الكائنات من فئة الفقاريات
تراجع بن�سبة  %30تقريب ًا بني
عام  1970و 2007
(.)ZSL/WWF, 2010

ال�سنة العاملية للتنوع الإحيائي
 �سنة ي�ستمر بها اكت�شاف كائنات حية جديدة ،لكن عدد النمور يف الأ�سر فاق عددهايف الربية.
 �سنة اتفق بها  %34من املدراء التنفيذيني يف �آ�سيا البا�سيفيكية ،و %53من املدراءالتنفيذيني يف �أمريكا الالتينية عن قلقهم حول ت�أثريات خ�سارة التنوع الإحيائي على
�أ�س�س منو �أعمالهم ،مقارنة مع �إبداء  %18من املدراء التنفيذيني يف �أوروبا الغربية عن
قلقهم (.)PwC, 2010
 �سنة ا�ستخدم بها  1,8مليار �شخ�ص الإنرتنت ،لكن مليار �شخ�ص ال توجد لديهمفر�صة احل�صول على مياه عذبة نظيفة.
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أر�ض ذات فعالية بيولوجية واملياه املتطلبة لتوفري
تتابع الب�صمة البيئية املناطق  التي حتظى ب� ٍ
موارد قابلة للتجديد ميكن للأ�شخا�ص ا�ستخدامها ،وي�شمل ذلك امل�ساحة املتطلبة لتوفري
البنية التحتية والنباتات المت�صا�ص نفايات غاز ثاين �أك�سيد الكربون .كما تو�ضح �أي�ض ًا ت�ساوق
التوجه :واحد للنمو امل�ستمر (الر�سم  .)2يعد عام � 2007سنة من �أحدث ال�سنوات التي كانت بها
املعلومات متوفرة ،حيث فاقت الب�صمة البيئية ا�ستطاعة قدرة حتمل الأر�ض ،وامل�ساحة املتوفرة
فعلي ًا لإنتاج موارد قابلة للتجديد وامت�صا�ص املربون بن�سبة  .%50ميكننا القول ب�شكل عام ب�أن
الب�صمة للبيئية للب�شر ت�ضاعفت منذ � .1966إن هذا النمو ال�شا�سع يف الب�صمة البيئية ي�ساهم
ب�شكل رئي�سي للب�صمة الكربونية التي �شهدت زيادة بلغت � 11ضعف ًا منذ  ،1961و�أكرث مكن الثلث
منذ العمل على �إ�صدار الن�سخة الأوىل من تقرير الكوكب احلي عام  .1998لكن لي�س لكل �شخ�ص
ب�صمة بيئية مت�ساوية ،وهنالك فوارق كبرية بني الدول ،وب�شكل خا�ص على اختالف م�ستوياتها
االقت�صادية ،وم�ستويات التطوير .ومن �أجل ذلك ،قام تقرير الكوكب احلي لأول مرة يف هذا
الإ�صدار ب�إلقاء النظر على كيفية تغيري الب�صمة البيئية مع الزمن للمناطق املختلفة� ،سوا ًء كان
االختالف على نطاق مواقعها� ،أو �سيا�ساتها وما ميكنها امل�ساهمة به جتاه كل عن�صر للب�صمة
البيئية.
توفر ب�صمة املياه لغر�ض الإنتاج مقا�س ًا ثاني ًا لطلب الب�شر على املوارد القابلة للتجدد ،وتو�ضح ب�أن
 17دولة تواجه اليوم �ضغوط ًا يف احل�صول على موارد مياه نظيفة ،وهي موارد مياه ا�ستهالكها
الب�شر لآخر نقطة ،وتواجه قرابة ثلثي هذه الدول �ضغوط ترتاوح بني متو�سطة �إىل �شديدة .لقد
�أدى ذلك �إىل ت�أثريات على �صحة النظام البيئي و�إنتاج الأغذية ،و�صحة الب�شر ومن املتوقع �أن
تتفاقم امل�شكلة من قبل التغري املناخي.
يراقب م�ؤ�شر الكوكب احلي الب�صمة البيئية والب�صمة املائية للإنتاج التغريات يف �صحة الأنظمة
البيئية وطلب الب�شر على الأنظمة البيئية ،لكن ال يتم توفري �أي معلومات عن و�ضع خدمات
الأنظمة البيئية ،والفوائد التي يح�صل عليها الأ�شخا�ص من الأنظمة البيئية التي تعتمد عليها
جميع فعاليات الب�شر .ومت لأول مرة يف هذا الإ�صدار لتقرير الكوكب احلي �شمل �أف�ضل م�ؤ�شرين
مت تطويرهما خلدمات الأنظمة البيئية على امل�ستوى العاملي :قدرة تخزين غاز الكربون واملياه
العذبة على الياب�سة.على الرغم من  تتطلب هذه امل�ؤ�شرات املزيد من التطوير والتمحي�ص ،لكنها
ت�ساعدنا وتو�ضح لنا ب�أن احلفاظ على الطبيعة هو �أمر مل�صلحة الب�شر ،وبالطبع للتنوع الإحيائي
واحليوي.

71

وي�سلط التقرير ال�ضوء لأول مرة على التوجهات يف التنوع الإحيائي من خالل دخل الدولة ،ويربز
ذلك معدل يدق ناقو�س اخلطر خل�سارة التنوع الإحيائي يف الدول ذات الدخل املنخف�ض :وعلى
الرغم من �أن جميع الأ�شخا�ص يعتمدون على خدمات الأنظمة البيئية حلياة جيدة� ،إال �أن الت�أثري
على تراجع احلالة البيئية ميكن مل�سه ب�شكل مبا�شر من قبل �أفقر �شعوب العامل و�أغناها ،والذين
لطاملا اعتمدوا على مواردهم الطبيعية املحلية .وبدون فر�صة احل�صول على مياه عذبة نظيفة،
والأر�ض املنا�سبة لإنتاج الغذاء ،والوقود واملواد ،ال يكمن للأ�شخا�ص الفقراء ك�سر حاجز الفقر
والتطلع للأف�ضل.

دولة مل�ست ال�ضغط
على موارد املياه
الزرقاء.

كوكبين
�أر�ض �سنحتاج يف
عام .2030

يعد و�ضع نهاية لتجاوز الب�صمة البيئية �أمر مهم ل�ضمان ا�ستمرارية تدفق خدمات الأنظمة
البيئية ،مما ينتج عنه ال�صحة واحلياة اجليدة للب�شر .ويو�ضح ا�ستخدام �سيناريو ح�ساب جديد
للب�صمة البيئية مت تطويره من قبل ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية (� )GFNسيناريوهات
م�ستقبلية مبنية على معطيات متنوعة ذات �صلة با�ستهالك امل�صادر وا�ستخدام الأر�ض والإنتاج  .
ويعد ناجت مفهوم «الأمور على ما يرام» قامت ًا :حتى مع �أكرث التوقعات توا�ضع ًا من الأمم املتحدة
لنمو تعداد �سكان العامل ،واال�ستهالك والتغري املناخي ،و�سيحتاج الب�شر مع حلول عام  2030قدرة
كوكبني المت�صا�ص نفايات غاز الكربون ومواكبة ا�ستهالك املوارد الطبيعية .هنالك �سيناريو
بديل مبني على �أمناط خمتلفة ال�ستهالك الغذاء والطاقة يعر�ض الأفعال ب�شكل مبا�شر ،والتي
قد ميكنه �سد الفراغ بني الب�صمة البيئية والقدرة ،وبع�ض من العقد والقرارات ذات ال�صلة بهذه
امل�شكلة.
�إن املعلومات التي ي�سردها هذا التقرير هي جمرد البداية ،ويتوجب على احلكومات وال�شركات
والأفراد لت�أمني م�ستقبل خايل من التعقيدات لأجيالنا التالية العمل على وجه ال�سرعة لرتجمة
هذه احلقائق والبيانات لأفعال و�سيا�سات ملمو�سة� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة كل من الفر�ص امل�ستقبلية
والعوائق التي تكمن يف هذا امل�سار نحو اال�ستدامة� .إن التعرف على الدور املحوري الذي تلعبه
الطبيعة يف جودة حياة الب�شر �سيمكننا من حماية الأنظمة البيئية والكائنات التي نعتمد عليها
جميع ًا.

وكما هو احلال يف التقارير ال�سابقة ،ف�إن العالقة بني التطوير والب�صمة البيئية هو ما يتم
تفح�صه ،ويتم تعريف املقا�سات الدنية بنا ًء على القدرة وم�ؤ�شر التطور الب�شري .ت�شري هذه
التحاليل على احلقيقة املمكنة التي ميكن للدول التوافق مع هذه املقا�سات ،وعلى الرغم من بقاء
التحديات الرئي�سية لتوافق جميع الدول معها.
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المقـدمــة

املفتاح
فعالية املوارد
(التقنية)

�إن التنوع املذهل للحياة على الأر�ض يعد روعة مبعنى الكلمة.
يتيح هذا التنوع للأ�شخا�ص العي�ش وب�شكل جيد.
تكون النباتات واحليوانات والكائنات املجهرية جممع ًا مت� ً
صال مع بع�ضه البع�ض للأنظمة
البيئية واملوائل ،والتي تقوم بدورها ب�إمداد متطلبات الأنظمة البيئية التي تعتمد عليها احلياة
(طالع الن�ص يف املربع للخدمات البيئية) .وعلى الرغم من قدرة التقنية اليوم على تعوي�ض 
بع�ض من هذه اخلدمات وحمايتها من التدهور ،لكن للأ�سف ال ميكننا تعوي�ض العديد منها.
خدمات الأنظمة البيئية
خدمات الأنظمة البيئية هي الفوائد التي يح�صل عليها الأ�شخا�ص من الأنظمة البيئية
(التقييم الألفي للنظام الإحيائي .)2005 ،وت�شمل التايل:
خدمات التزويد :هي املواد التي نح�صل عليها مبا�شرة من الأنظمة البيئية (على �سبيلاملثال ،الدواء ،احلطب ،الألياف ،الوقود الع�ضوي).
اخلدمات املنظمة :هي الفوائد التي نح�صل عليها من تنظيم خطوات الطبيعة (على�سبيل املثال ،تنقية املياه ،حتليل النفايات ،التحكم باملناخ ،تلقيح املحا�صيل ،التحكم ببع�ض 
الأمرا�ض الب�شرية).
اخلدمات امل�ساندة :التحكم بالوظائف واخلطوات الإيكولوجية الأ�سا�سية التي تعترب�ضرورية الحتياطي جميع خدمات الأنظمة البيئية (على �سبيل املثال ،تدوير الغذاء،
الرتكيب ال�ضوئي ،تكوين البيئة).
 اخلدمات احل�ضارية والثقافية :الفوائد النف�سية والعاطفية التي يتم احل�صول عليهامن عالقة الب�شر مع الأنظمة البيئية (على �سبيل املثال ،تدعيم الرتفيه ،جتربة اجلمال
الروحي).

املاء

الطاقة،
املوا�صالت

التعداد

اال�ستهالك

التطوير احل�ضاري� ،صيد الأ�سماك،
ال�صيد الربي
ال�صناعة،
املناجم

التلوث

الكائنات
الدخيلة

زيادة
اال�ستهالك

البحرية

املياه العذبة

الربية

التغري املناخي

اخلدمات
احل�ضارية

اخلدمات
املنظمة

خدمات
التزويد

الزراعة،
الغابات

خ�سارة املوائل

ال�سواقات غري املبا�شرة /
قطاعات الب�صمة البيئية

ال�ضغط على التنوع
الإحيائي

حالة التنوع الإحيائي
العاملية

اخلدمات
امل�ساندة

الت�أثري على اخلدمات
الإيكولوجية

الر�سم .3
العالقة الرابطة بني الأ�شخا�ص
والتنوع الإحيائي و�صحة النظام
البيئي وتزويد خدمات النظام
الإحيائي.

يعد التعرف على التفاعالت املو�ضحة يف الر�سم � 3أ�سا�سي للحفاظ على التنوع الإحيائي و�صحة
النظام البيئي مل�ستقبل واعد على نطاق الأمن ،ال�صحة واالزدهار املجتمعي.
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ت�ستخدم جميع فعاليات الب�شر خدمات الأنظمة البيئية ،وميكنها �أن ت�ضع �ضغوطات على التنوع
البيئي الذي يدعم هذه اخلدمات (الر�سم � .)3أكرب خم�سة �ضغوطات هي:
 خ�سارة املوائل ،التبديل والتغيري والتفتيت :يكون ذلك ب�شكل رئي�سي من خالل حتويل الأر�ض لأر�ض زراعية� ،صناعية� ،أو �سكنية ،بناء ال�سدود وتغري �أنظمة الأنهار من �أجل الري ،توليد
الطاقة من املياه �أو تغيري تدفق املياه وتدمري فعاليات ال�صيد.
 زيادة ا�ستغالل �أعداد احليوانات الربية� :صيد وح�صد احليوانات والنباتات من �أجل الغذاءواملواد �أو الدواء مبعدل يفوق قدرة �أعداد هذه الكائنات على �إعادة الإنتاج والتكاثر.
 التلوث :ينتج ب�شكل رئي�سي من زيادة ا�ستخدام املبيدات احل�شرية يف قطاع الزراعة واملزارعاملائية ،البناء وال�صناعة ونفايات املناجم.
 التغري املناخي :نظر ًا لزيادة م�ستويات غازات االحتبا�س احلراري يف الغالف اجلوي ،والتييعود �سببها الرئي�سي حلرق الوقود الأحفوري ،الت�صحر والفعاليات ال�صناعية.
 الكائنات الدخيلة :الكائنات التي يتم تقدميها بق�صد �أو غري ق�صد من منطقة يف العاململنطقة �أخرى ،والتي ت�صبح الحق ًا كائنات مناف�سة ،مفرت�سة �أو طفيلية للكائنات الأ�صلية.
وعلى املنظور العام ،تنبت هذه املخاطر نتيجة طلب الب�شر للغذاء وال�شراب والطاقة واملواد،
�إ�ضافة �إىل متطلبات م�ساحات لبناء املدن والقرى والبنية التحتية .تلبي هذه املتطلبات ب�ضعة
قطاعات رئي�سية :الزراعة ،الغابات ،الرثوة ال�سمكية ،املناجم ،ال�صناعة ،املاء والطاقة .وتكون
هذه القطاعات مع ًا حمرك ًا غري مبا�شر خل�سارة التنوع الإحيائي .ويعتمد ت�أثريها على �سلم التنوع
الإحيائي على ثالثة عوامل :جمموع امل�ستهلكني� ،أو التعداد ال�سكاين ،الكمية التي ي�ستهلكها كل
فرد ،ومدى فعالية حتويل املوارد الطبيعية ل�سلع ومنتجات وخدمات.
ت�سبب خ�سارة التنوع الإحيائي �ضغوط ًا على الأنظمة البيئية �أو تدهورها ،وقد ي�ؤدي ذلك يف
النهاية �إىل االنهيار .وي�شكل ذلك خطورة على تزويد خدمات الأنظمة البيئية ،والتي تقوم بدورها
بو�ضع اخلطر على التنوع الإحيائي و�صحة النظام البيئي .وينتج عن اعتماد املجتمعات الب�شرية
على خدمات الأنظمة البيئية خ�سارة هذه اخلدمات ب�شكل جدي وو�ضع اخلطر على امل�ستقبل
والتطوير جلميع الأ�شخا�ص يف كافة �أنحاء العامل.

5

املناطق املحمية وخدمات النظام الإحيائي
تلعب املناطق املحمية دور ًا مهم ًا يف �ضمان ا�ستمرارية وظيفة الأنظمة البيئية وتوفري
خدمات الأنظمة البيئية ،والفائدة للمجتمعات �ضمن حدود املنطقة املحمية املجاورة
للأنظمة البيئية وحول العامل .ميكن على �سبيل املثال للمناطق البحرية املحمية حماية
�سل�سلة تزويد الغذاء للمجتمعات املحلية عن طريق الت�أكد من ا�ستدامة الرثوة ال�سمكية
وال�صيد .وميكن للمناطق املحمية على الياب�سة �أي�ض ًا ت�أمني تزويد منتظم للمياه العذبة.

خماطر رئي�سية
تواجه التنوع
الإحيائي.

133,000
هو عدد املناطق
املحمية يف .2009

تتطلب حماية التنوع الإحيائي الذي يدعم خدمات النظام البيئي ت�أ�سي�س �شبكة �إيكولوجية
مرتابطة من املناطق املحمية واال�ستخدام امل�ستدام ،و�ضرورة ت�أ�سي�س ذلك حول العامل.
ومن �أهم خ�صائ�ص ال�شبكة الإيكولوجية هو �أن تهدف لت�أ�سي�س واحلفاظ على الظروف
البيئية ال�ضرورية من �أجل احلفاظ على التنوع الإحيائي على املدى البعيد من خالل �أربع
وظائف:
 )1حماية جممعات املوائل الكبرية والكافية وذات جودة فعالة لدعم تعداد الكائنات
�ضمن املناطق املحورية )2  .توفري فر�ص التنقل بني هذه املناطق املحمية عرب
ممرات.
 )3حجب ال�شبكة من فعاليات لها مقومات على الدمار وم�ؤثرات التغري املناخي من خالل
مناطق حتمي املناطق املحورية.
 )4ترويج الأمناط امل�ستدامة ال�ستخدام الأر�ض �ضمن مناطق ا�ستخدام م�ستدامة.
اندماج حماية التنوع الإحيائي واال�ستخدام امل�ستدام يعترب واحد ًا من املزايا التعريفية
لت�أ�سي�س واحلفاظ على ال�شبكات الإيكولوجية.
ميكن لل�شبكات الإيكولوجية امل�ساعدة يف تخفي�ض م�ستوى الفقر وحت�سني منط العي�ش.
ومثال على ذلك هو منطقة ممرات فيلكابامبا – �أمبورو املحمية يف البريو والإكوادور،
حيث يتم توفري الدعم لل�شركات التي يكون ت�أثريها البيئي منخف�ض ،وممار�سات ال�صيد
امل�ستدام وتطوير ال�سياحة البيئية .ومثال �آخر يف منطقة ترياي �آرك يف اجلزء ال�شرقي
من جبال الهيمااليا ،حيث يتم تقدمي دورات تعليم و�إعانات حكومية لرعاة املا�شية
لإن�شاء حظائر� ،إ�ضافة �إىل مواقد طهي مطورة و�أكرث اقت�صادية للوقود ووقود ع�ضوي من
النباتات  .
ميكن لل�شبكات الإيكولوجية �أي�ض ًا �أن ت�ساعد يف الت�أقلم مع التغري املناخي عن طريق تقليل
الت�شتت الإيكولوجي وحت�سني اجلودة الإيكولوجية للمناطق ذات اال�ستخدامات املتعددة،
وت�شمل الأمثلة على ذلك منطقة جوندوانا لينك يف جنوب غرب �أ�سرتاليا ومنطقة يلو�ستون
�إىل يوكون البيئية.

�صفحة  - 12تقرير الكوكب احلي 2010
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الرابط بين التنوع اإلحيائي
واألشخاص

4

التزويد الدوائي

5

مركب كائنات جمهرية من الرتبة
يف مكان منعزل بالرنويج ي�ستخدم
يف جتنب اجل�سم رف�ض ع�ضو مت
زراعته يف اجل�سم.

7
معاجلة الف�ضالت ال�سائلة (املياه)

الئحة املر�ض
تقل ن�سبة الإ�صابة مبر�ض املالريا
والديزنطاريا يف املجتمعات القاطنة
بالقرب من الغابة يف جزيرة
فلوري�س مقارنة باملجتمعات البعيدة
عن الغابة.

توفر �أر�ضي موثوراجاويال الرطبة ت�شكيلة
من خدمات املياه العذبة والتي ت�شمل معاجلة
ف�ضالت املياه امل�ستخدمة لأغرا�ض �صناعية،
ومياه ال�صرف ال�صحي املنزلية.

الإكوادور
من�ش�أ ما يزيد عن  %80من املياه التي تغذي كيتو عا�صمة الإكوادور ت�أتي من هذه املناطق الثالث
املحمية .)Goldman, 2009( .بع�ض هذه املناطق املحمية ت�شمل ثالث مناطق حول العا�صمة
كيتو ( )Goldman et al., 2010تواجه خطر من فعاليات الب�شر ،مثل �أعمال �إن�شاءات البنية
التحتية لتوفري املياه ،حتويل الأرا�ضي لأرا�ضي زراعية من قبل املزارعني ورعاة املا�شية  و�أعمال
التحطيب .ب�شكل عام ،حت�صل قرابة ثلث �أكرب  105مدينة يف العامل على ح�صة ملحوظة من مياه
ال�شرب من املناطق املحمية مبا�شرة (.)Dudley and Stolton, 2003
الكامريون
�أخاديد معينة يف الأ�شجار �ضمن غابات الكامريون اجلنوبية الغربية لها قيم روحية لقبائل باكا.
تتبع قبائل الباكا نظام عقيدة ي�شمل تبني �آلهة �شخ�صية  يف �سن الر�شد وتبجيل ملواقع معينة ،مثل
�أخاديد الأ�شجار �ضمن الغابة .وال ت�سمح عقيدتهم دخول �أي �شخ�ص غريب املناطق املقد�سة ،مما
ي�ساعد على حماية احلياة الربية يف هذه املناطق (.)Stolton et al., 2002

6
تقليل الت�أثري على التغري املناخي
تقدر قدرة الأرا�ضي املتفحمة يف �إقليم
رياو يف �سومطرة على تخزين  14.6جيجا
طن ( 1جيجا ت�ساوي  10قوة  )9من
غاز الكربون ،وهي �أكرب كمية كربون يف
اندوني�سيا.

�صفحة  - 14تقرير الكوكب احلي 2010

كو�ستا ريكا
يزيد تلقيح الغابات حما�صيل النب بن�سبة � %20إ�ضافة �إىل حت�سني نوعية حبوب النب بن�سبة  %27يف
مزارع النب يف كو�ستا ريكا التي تقع �ضمن  1كيلو مرت من الغابة .ميكن ترجمة خدمات التلقيح من هاتني
املناطق للغابات كم�صدر دخل ي�ساوي  60,000دوالر �أمريكي �سنوي ًا ملزرعة واحدة يف كو�ستا ريكا ،وهي
قيمة متكافئة مع العوائد املتوقعة من تناف�س ا�ستخدام الأر�ض (.)Ricketts et al., 2004
يعتمد قرابة  %75من �أكرث مائة حم�صول يف العامل على التلقيح الطبيعي .وهنالك دليل ب�أن دوافع
جمتمعات التلقيح ينتج عنها خدمات تلقيح �أكرث اعتد ًال ،لكن زيادة التكثيف الزراعي وخ�سارة
الغابات له دور يف ال�ضرر على الكائنات التي تقوم بالتلقيح (.)Klein et al., 2007

الرنويج
مركب كائنات جمهرية من الرتبة يف مكان منعزل بالرنويج ي�ستخدم يف جتنب اجل�سم رف�ض 
ع�ضو مت زراعته يف اجل�سم .)Laird et al., 2003( .ي�ستخدم  هذا املركب يف �إنتاج مادة
�ساندميون التي كانت يف عام � 2000أكرث دوا ًء مبيع ًا يف العامل.
�أكرث من ن�صف مركبات الأدوية اال�صطناعية ت�أتي من مكونات ومواد طبيعية ،وي�شمل ذلك حبوب
الأ�سربين ال�شهرية ،ودواء ديجيتال وكوينني� .إن املركبات الطبيعية من احليوانات والنباتات
والكائنات املجهرية ال زالت تلعب دورها املهم يف تطوير �أدوية جديدة لعالج �أمرا�ض الب�شر
(.)WHO, 2005; Newman et al., 2003
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�سريالنكا
توفر �أر�ضي موثوراجاويال الرطبة ت�شكيلة من خدمات املياه العذبة والتي ت�شمل معاجلة ف�ضالت
املياه امل�ستخدمة لأغرا�ض �صناعية ،ومياه ال�صرف ال�صحي املنزلية .من اخلدمات الأخرى التي
توفرها املناطق الرطبة توهني الغذاء ،تزويد احلطب للتدفئة والطهي ،الرتفيه وتزويد املياه
العذبة التي تقدر قيمتها قرابة  7,5مليون دوالر �أمريكي �سنوي ًا (.)WWF, 2004
�إن القيمة االقت�صادية التي توفرها خدمات الأنظمة البيئية عن طريق الأر�ضي الرطبة ت�صل �إىل
 17,000دوالر �أمريكي للهكتار الواحد ،يعتمد ذلك على املوارد التي يتم �أخذها ،وكثافة التعداد
ال�سكاين و�إجمايل الناجت القومي للبلد وموقعها� .أكرث من  %50من �أنواع الأرا�ضي الرطبة املعينة
يف �أمريكا ال�شمالية� ،أوروبا� ،أ�سرتاليا ونيوزيلندا مت تدمريها يف القرن الع�شرين ،و�شهدت العديد
من املناطق الرطبة الأخرى يف العامل تدهور ًا (.)Barbier, 1993
اندوني�سيا
تقدر قدرة الأرا�ضي املتفحمة يف �إقليم رياو يف �سومطرة على تخزين  6 ,14جيجا طن ( 1جيجا
ت�ساوي  10قوة  )9من غاز الكربون ،وهي �أكرب كمية كربون يف اندوني�سيا .لدى الرتبة املتفحمة
القدرة على تخزين � 30ضعف ًا من الكربون مقارنة مع الغابات اال�ستوائية التي تعلوها ،لكن هذه
القدرة على التخزين تعتمد على �صحة هذه الغابات .لقد خ�سر �إقليم رياو خالل ال�سنوات الـ
 24املا�ضية  40مليون هكتار ( )%65من غاباته .غالبية هذه اخل�سارة كانت بدافع املتطلبات
ال�صناعية لزيت النخيل واخل�شب .وبلغ جممل االنبعاث بني عام  1990و  2007من ا�ستخدام
الأر�ض يف �إقليم رياو  3,66جيجا طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربون .يفوق ذلك جممل انبعاث
غاز الكربون ملجموعة دول االحتاد الأوروبية لعام .)WWF, 2008( 2005
ت�شكل الربازيل واندوني�سيا قرابة  %50من غابات العامل و  %50من انبعاث غاز ثاين �أك�سيد
الكربون من تغري ا�ستخدام الأر�ض (.)FAO, 2004
�إن ت�أ�سي�س ميكانيكية لتعوي�ض تقليل انبعاث غاز الكربون نتيجة قطع الغابات وتدهورها
(� )REDDسيوفر حافز لتقليل هذه االنبعاثات.
اندوني�سيا
تقل ن�سبة الإ�صابة مبر�ض املالريا والديزنطاريا يف املجتمعات القاطنة بالقرب من الغابة يف
جزيرة فلوري�س مقارنة باملجتمعات البعيدة عن الغابة .)Pattanayak, 2003( .لقد مت ربط
الت�صحر وقطع الغابات لزيادة عدد النامو�س ورقعة تواجده� ،أو الكائنات الأخرى ،و � /أو تغريات
دورة احلياة التي حت�سن قدرتها على نقل مر�ض املالريا ،وال يقت�صر ذلك على �آ�سيا ،بل ي�شمل
�أفريقيا (.)Afrane et al., 2005, 2006 and 2007
تعترب املالريا من �أكرث الأمرا�ض املميتة يف العامل ،وهو مر�ض ذو رابط قوي للبيئة .تقدر حاالت
املالريا يف العامل  247حالة �سنوي ًا (ر�سم  ،)2006و�أدى لوفاة � 880,000شخ�ص غالبيتهم �أطفال
من �أفريقيا ( .)WHO, 2008وال يوجد لغاية اليوم عالج يعتمد عليه لهذا املر�ض ،و�أف�ضل
طريقة لتجنب املر�ض هو جتنب القر�ص من النامو�س امل�صاب بهذا املر�ض.
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1
تلقيح املحا�صيل

متكن تلقيح املحا�صيل من زيادة
حم�صول النب بن�سبة ،%20
وحت�سني جودة النب بن�سبة  %27يف
مزارع النب يف كو�ستا ريكا الواقعة
�ضمن  1كيلو من الغابة.

قيم روحية
�أخاديد معينة يف الأ�شجار
�ضمن غابات الكامريون
اجلنوبية الغربية لها قيم
روحية لقبائل باكا.

7
2

تزويد املياه

من�ش�أ ما يزيد عن  %80من املياه التي
تغذي كيتو عا�صمة الإكوادور ت�أتي من
هذه املناطق الثالث املحمية.

اخلريطة .1
تو�ضيح اعتماد الب�شر على التنوع
الإحيائي.
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ي�ستخدم تقرير الكوكب احلي �سل�سلة من امل�ؤ�شرات ملراقبة التنوع الإحيائي،
طلب الب�شر على املوارد القابلة للتجدد وخدمات الأنظمة البيئية .يعك�س 
م�ؤ�شر الكوكب احلي التغريات يف �صحة �أنظمة كوكب الأر�ض البيئية من
خالل متابعة التوجهات يف تعداد الثدييات ،الطيور ،الأ�سماك ،الزواحف
والالفقاريات .وتتابع الب�صمة البيئية طلب الب�شر على الأنظمة البيئية
من خالل قيا�س الإنتاج البيولوجي ملناطق الأر�ض ،واملياه املتطلبة لتوفري
موارد قابلة للتجدد ميكن للأ�شخا�ص ا�ستخدامها ،وامت�صا�ص نفايات
غاز الكربون الناجتة عن فعاليات الب�شر .تقي�س ب�صمة املياه للإنتاج كمية
املياه امل�ستخدمة يف الدول املختلفة .وتوفر خرائط خدمات الأنظمة البيئية
معلومات عن مواقعها وا�ستخدامها ،وتتيح للتحاليل تقدي �أقيمها �أو التي
يتم ا�ستنزافها وتدمريها وت�أثري ذلك على الب�شر.
ال�صورة :تبد�أ فرا�شات مونار�ش ( )Danaus plexippusيف نهاية �شهر مار�س يف
حممية مونار�ش يف و�سط املك�سيك بهجرتها �إىل الواليات املتحدة الأمريكية وكندا ،قام
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة بالتعاون مع ال�صندوق املك�سيكي للحفاظ على الطبيعة
العمل على حماية وا�ستعادة فرا�شات مونار�ش حلالتها الأ�صلية وموائلها ال�شتوية ،وم�ساعدة
املجتمعات املحلية على ت�أ�سي�س م�شاتل للأ�شجار توفر لهم موارد للدخل.

© Edward Parker / WWF-Canon

الجزء األول:
وضع كوكب األرض~

اجلزء  :1و�ضع كوكب الأر�ض

مراقبة التنوع اإلحيائي:
مؤشر الكوكب الحي  

املفتاح
Eurasian beaver (Castor
fiber) in Poland

13.1% EURASIAN BEAVER

1966-1998

يعك�س م�ؤ�شر الكوكب احلي ( )LPIالتغريات يف �صحة �أنظمة الكوكب البيئية عن طريق متابعة
التوجهات يف قرابة  8000تعداد من الكائنات الفقارية  .تتابع غالبية �أ�سواق البور�صة قيم
الأ�سهم على مدار فرتة معينة للداللة على التغريات اليومية ،يقوم م�ؤ�شر الكوكب احلي �أو ًال
بح�ساب معدل التغري ال�سنوي لكل كائن يف قاعدة البيانات (يو�ضح الر�سم  5مثا ًال على التعداد).
يقوم امل�ؤ�شر بعد ذلك بح�ساب معدل التغري  لكافة التعدادات لكل �سنة ابتد�أً من �سنة 1970
وهي ال�سنة التي مت بها بداية جمع البيانات ،و�إىل �سنة  2007وهي ال�سنة التي تتوفر بها �أحدث
البيانات ( ،Collen, B. et al., 2009طالع امللحق ملزيد من التفا�صيل).

Atlantic sturgeon (Accipenser
oxyrinchus oxyrinchus) in
Albemarle Sound, USA

10.9% ATLANTIC STURGEON

1991-2001

African elephant
)(Loxodonta africana
in Uganda

3.3% AFRICAN ELEPHANT

1983-2006

Red-breasted goose
(Branta ruficollis) on
the Black Sea coast

0.6% RED-BREASTED GOOSE

1960-2005

Atlantic bluefin tuna
(Thunnus thynnus) in the
Western-Central Atlantic
Ocean

-5.8% BLUEFIN TUNA

1971-2004

م�ؤ�شر الكوكب احلي :العاملي  
ي�شري �أحدث م�ؤ�شر للكوكب احلي على تراجع قرابة  %30بني  1970و ( 2007الر�سم .)4
هذا الرتاجع مبني على التوجهات يف  7953تعداد من  2544ثدييات ،الطيور ،الزواحف،
الالفقاريات والأ�سماك (اجلدول  1يف امللحق) ،وهو �أكرث بكثري من تقارير الكوكب احلي ال�سابقة
(  .)WWF, 2006b; 2008d

Peary caribou (Rangifer
tarandus pearyi) in the
Canadian High Arctic

-6.6% PEARY CARIBOU

1961-2001

Sooty albatross
(Phoebetria fusca) on
Possession Island

-7.7% SOOTY ALBATROSS

1979-2005

الر�سم  :4م�ؤ�شر الكوكب احلي.
ي�شري امل�ؤ�شر �إىل تراجع  %30من عام
� 1970إىل  ،2007بنا ًء على 7953
تعداد من  2544ثدييات ،الطيور،
الزواحف ،الالفقاريات والأ�سماك
(.)WWF/ZSL, 2010

Whale shark (Rhincodon
typus) on Ningaloo Reef,
Australia

-8.4% WHALE SHARK

1995-2004

Leatherback turtle
(Dermochelys coriacea) in
Las Baulas National Park,
Costa Rica

-20.5% TURTLE

1989-2002

1.2

املفتاح

-53.4% WHITE-RUMPED VULTURE

2000-2007

1.0

م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي
احلدود املقبولة

0.6

0.4

مو�شر الكوكب احلي ()1=1970

0.8

White-rumped vulture
(Gyps bengalensis) in
Toawala, Pakistan
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1970

الر�سم  :5يتم ح�ساب م�ؤ�شر الكوكب احلي من الن�سب يف تغريات توجهات التعداد خالل �سنة لكل كائن .وتو�ضح الأرقام
تغريات يف بع�ض التعداد وزيادة خالل فرتة مراقبتها ،بينما نالحظ تراجع يف تعداد الكائنات الأخرى ،وب�شكل عام كان
تراجع الكائنات �أكرث من زيادتها ،ولذلك ي�شري امل�ؤ�شر �إىل تراجع عاملي.
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م�ؤ�شر الكوكب احلي :املناطق اال�ستوائية واملعتدلة
م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي هو ح�صيلة فهر�سني – م�ؤ�شر الكوكب احلي ( )LPIللمناطق
املعتدلة (والذي ي�شمل الكائنات القطبية) ،وم�ؤ�شر الكوكب احلي ( )LPIللمناطق اال�ستوائية
– ويتم منح كل منهما وزن مت�سا ٍو .ي�شمل امل�ؤ�شر اال�ستوائي كائنات بحرية و�أر�ضية تتواجد يف
املناطق اال�ستوائية الأفريقية ،الهندو با�سيفيك ،والنيوتروبيكال (منطقة بيئية �أر�ضية من �أ�صل
ثمان مناطق تق�سم �سطح العامل)� ،إ�ضافة �إىل الكائنات البحرية من املنطقة اال�ستوائية ومدار
ال�سرطان ومدار اجلدي .ي�شمل م�ؤ�شر املناطق املعتدلة تعداد الكائنات الربية والبحرية من
منطقة بالريتك و نريكتك (منطقة بيئية �أر�ضية من �أ�صل ثمان مناطق تق�سم �سطح العامل)،
�إ�ضافة �إىل �أعداد الكائنات الربية واملياه العذبة املوجودة يف �شمال �أو جنوب املناطق اال�ستوائية.
ويتم منح كل من هذه املناطق الربية والبحرية وزن مت�سا ٍو.

ملاذا االختالف بني توجهات املناطق اال�ستوائية واملعتدلة؟
�أف�ضل تف�سري هو االختالف بني املعدالت والفرتات الزمنية لتغريات ا�ستخدام الأر�ض يف املناطق
اال�ستوائية واملعتدلة ،مما ي�ؤدي بعالقة املعدالت والفرتة الزمنية لل�ضرر يف املوائل وتراجعها تعد
امل�سئول الأول عن خ�سارة التنوع الإحيائي خالل الفرتات امل�ؤخرة ( .)MEA, 2005aعلى
�سبيل املثال ،لقد فاق حتويل �أرا�ضي غابات الأ�شجار الورقية العري�ضة لأرا�ضي زراعية،وهو �أكرث
من ن�صف ما كان متوقع ًا عند تقييم زراعة الغابات واملناطق احل�ضرية قبل 1950
( .)MEA, 2005aوعلى عك�س ذلك ،ف�إن قطع الغابات والتغيري يف ا�ستخدام الأر�ض با�شر يف
الت�سارع منذ  1950يف املناطق اال�ستوائية ( .)MEA, 2005aوال تتوفر بيانات عن التوجهات
جلميع �أنواع املوائل ،لكن �صور الغابات اال�ستوائية والغابات يف املناطق املعتدلة تعترب دليل على
التوجهات يف �أنواع املوائل الأخرى ،وي�شمل ذلك املياه العذبة ،املناطق ال�ساحلية واملوائل البحرية.
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الرتاجع يف م�ؤ�شر
املناطق اال�ستوائية

٪29

الر�سم  :6م�ؤ�شر الكوكب احلي
للمناطق املعتدلة واال�ستوائية.
واال�ستوائية .ي�شري م�ؤ�شر املناطق
املعتدلة �إىل زيادة بلغت قرابة %29
بني  1970و  .2007وي�شري م�ؤ�شر
املناطق اال�ستوائية �إىل تراجع �أكرث
من  %60بني  1970و 2007
(.)WWF/ZSL, 2010

الزيادة مب�ؤ�شر
الكوكب احلي يف
املناطق املعتدلة.
املفتاح
1.6

م�ؤ�شر املناطق املعتدلة
احلدود املقبولة

1.4

م�ؤ�شر املناطق اال�ستوائية
احلدود املقبولة

1.2

1.0

0.8

0.6

مو�شر الكوكب احلي ()1=1970

ت�شري توجهات �أعداد الكائنات يف املناطق اال�ستوائية واملعتدلة �إىل فوارق �شديدة وخمتلفة:
حيث تراجع م�ؤ�شر الكوكب احلي اال�ستوائي قرابة  %60يف �أقل من  40عام ،بينما �شهد م�ؤ�شر
الكوكب احلي للمناطق املعتدلة زيادة بلغت قرابة  %29خالل نف�س الفرتة (الر�سم  .)6يبدو هذا
الفارق وا�ضح للكائنات الربية والبحرية وكائنات املياه العذبة من الثدييات ،الطيور ،الربمائيات
والأ�سماك (الر�سم  ،)9-7ويف جميع املناطق اجلغرافية اال�ستوائية واملعتدلة التي تعي�ش بها
الكائنات (الر�سم  .)14-10لكن لي�س من ال�ضروري �أن يرتجم ب�أن الأنظمة البيئية يف املناطق
املعتدلة �أف�ضل من الأنظمة البيئية يف املناطق اال�ستوائية� .إذا قمنا ب�إرجاع م�ؤ�شر املناطق املعتدلة
للقرون املا�ضية بد ًال من ب�ضعة عقود ،فقد ي�شري امل�ؤ�شر �إىل تراجع على املدى البعيد مماثل مل�ؤ�شر
املناطق اال�ستوائية يف الأوقات امل�ؤخرة ،وقد ي�شري م�ؤ�شر املناطق اال�ستوائية �إىل معدل تراجع �أقل
للفرتة قبل � .1970إن املعلومات املتوفرة لفرتة ما قبل عام  1970غري كافية حل�ساب التغريات
التاريخية ب�شكل دقيق ،ومن �أجل ذلك ا�ستبدت تقارير الكوكب احلي لت�ساوي واحد يف .1970

٪60

وعلى الأرجح ب�إح�سا�س العديد من الكائنات يف املناطق املعتدلة ت�أثري التو�سع يف الرقعة الزراعية
وال�صناعية قبل بداية القيان بامل�ؤ�شر عام  ،1970مما يعني ب�أن م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق
املعتدلة يبد�أ من م�ستوى �أ�سا�سي منخف�ض .قد تكون الزيادة منذ عام  1970نظر ًا ال�ستعادة
الكائنات لأعدادها عقب التح�سينات يف التحكم بالتلوث و�إدارة النفايات ،والهواء الأف�ضل واملاء
الأجود وزيادة يف رقعة الغابات و � /أو جهود حمافظة �أثر يف بع�ض املناطق املعتدلة (طالع �صفحة
جمال املناطق اجلغرافية� ،صفحة  .)30وعلى عك�س ذلك ،قد يكون م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق
املعتدلة قد بد�أ من م�ستوى �أعلى ويعك�س بذلك تغريات كبرية على ورقة تغريات الأنظمة البيئية
التي ا�ستمرت يف املناطق اال�ستوائية منذ بداية امل�ؤ�شر عام  ،1970والتي تتغلب على �أية م�ؤثرات
�إيجابية يف املحافظة  .
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م�ؤ�شر الكوكب احلي :املناطق اجلغرافية املت�شابهة �إيكولوجياً
ي�شمل م�ؤ�شر تقرير الكوكب احلي الربي  3180تعداد من  1341كائن من الطيور ،الثدييات،
الربمائيات والزواحف التي تتواجد يف مناطق �شا�سعة من املناطق اال�ستوائية واملعتدلة ،وي�شمل
ذلك الغابات ،الأرا�ضي الع�شبية والأرا�ضي اجلافة (مت التلخي�ص يف جدول امللحق  .)2تراجع
ب�شكل عام م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق الربية بن�سبة  %25تقريب ًا (الر�سم �7أ) .وتراجع م�ؤ�شر
الكوكب احلي للمناطق اال�ستوائية الربية قرابة  %50منذ عام  ،1970بينما �شهد م�ؤ�شر الكوكب
احلي للمناطق املعتدلة زيادة بلغت  %5تقريب ًا (الر�سم 7ب).

الر�سم  :7م�ؤ�شر الكوكب احلي
للياب�سة.
ي�شري امل�ؤ�شر العاملي للياب�سة برتاجع
 %25تقريب ًا بني  1970و    2007
()WWF/ZSL, 2010
ي�شري م�ؤ�شر املناطق املعتدلة على
زيادة  %5تقريب ًا ،بينما ي�شري امل�ؤ�شر
اال�ستوائي �إىل تراجع  %50تقريب ًا
(.)WWF/ZSL, 2010

يتابع م�ؤ�شر الكوكب احلي البحري التغريات يف تعداد  2023لـ  636كائن من الأ�سماك ،الطيور
املائية ،ال�سالحف البحرية والثدييات التي تتواجد يف الأنظمة البيئية البحرية يف املناطق اال�ستوائية
واملعتدلة (اجلدول  2يف امللحق) .قرابة ن�صف هذه الكائنات ت�ستخدم على النطاق التجاري .وي�شري
الر�سم 8
تقرير م�ؤ�شر الكوكب احلي ب�شكل عام على تراجع بلغ قرابة ( %24الر�سم  .)9وت�شري الأنظمة
البحري
احلي
الكوكب
م�ؤ�شر
البيئية البحرية �أكرب تفاوت بني الكائنات اال�ستوائية والتي تعي�ش يف املناطق املعتدلة :ي�شري م�ؤ�شر
ي�شري امل�ؤ�شر البحري العاملي تراجع
الكوكب احلي �إىل تراجع الكائنات البحرية اال�ستوائية بن�سبة  %60تقريب ًا ،بينما ي�شري م�ؤ�شر الكوكب
 %24بني  1970و 2007
()WWF/ZSL, 2010
احلي �إىل زيادة  %50تقريب ًا للكائنات البحرية يف املناطق املعتدلة (الر�سم  .)9لكن هنالك دلي ًال
ي�شري م�ؤ�شر املناطق املعتدلة
البحري على وجود تراجع �ضخم يف الكائنات البحرية وال�ساحلية للمناطق املعتدلة خالل القرون القليلة
�إىل زيادة  %50تقريب ًا بينما ي�شري
امل�ؤ�شر البحري اال�ستوائي �إىل تراجع املن�صرمة ( ،)Lotze, H.K. et al., 2006; Thurstan, R.H. et al., 2010ولذلك متت
 %60تقريب ًا
بداية م�ؤ�شر املناطق املعتدلة من م�ستوى خط �أ�سا�سي �أقل بكثري يف  1970مقارنة مع م�ؤ�شر املناطق
).
(WWF/ZSL, 2010
اال�ستوائية.
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يتابع م�ؤ�شر الكوكب احلي للمياه العذبة التغريات يف  2750تعداد تابعة لـ  714كائن من
الأ�سماك ،الطيور ،الزواحف ،الربمائيات والثدييات التي تتواجد يف الأنظمة البيئية للمياه العذبة
يف املناطق اال�ستوائية (اجلدول  2يف امللحق) .ي�شري م�ؤ�شر الكوكب احلي للمياه العذبة يف العامل
على تراجع  %35بني  1970و  ،2007وهو يفوق م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي للأرا�ضي الياب�سة
والبحرية (الر�سم  .)10كما لوحظ تراجع يف املياه العذبة اال�ستوائية بلغ قرابة  %70وهو �أعلى
هبوط يف �أي منطقة جغرافية �إيكولوجية مل�ؤ�شر الكوكب احلي ،و�سجل امل�ؤ�شر زيادة بن�سبة %36
للمياه العذبة يف املناطق املعتدلة (الر�سم 9ب).

الر�سم 9
م�ؤ�شر الكوكب احلي للمياه العذبة.
�أ) ي�شري امل�ؤ�شر العاملي للمياه برتاجع
 %35بني  1970و 2007
(  .)WWF/ZSL, 2010
ب) ي�شري م�ؤ�شر املياه العذبة
للمناطق املعتدلة بزيادة ت�صل �إىل
قرابة  ،%36بينما ي�شري امل�ؤ�شر
اال�ستوائي �إىل تراجع قرابة %70
(.)WWF/ZSL, 2010

املفتاح 9a
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غينيا اجلديدة :حو�ض نهر جاف يف اقليم �سيبك ال�شرقي حيث يدعم ال�صندوق العاملي ل�صون الطبية
ت�أ�سي�س مناطق حممية ،وا�ستتخدام م�ستدام للمياه العذبة ومنتجات الغابات وتطوير ال�سياحة البيئية،
و�صحة املجتمع والتعليم .نقوم بتطوير منوذج الدارة حو�ض النهر يف غينيا اجلديدة حلماية م�صادر
املياه العذبة والغابات الرئي�سية التي توفر موائل للكائنات التي تواجه اخلطر مثل �صقر هاربي وتوفري
حياة م�ستدامة للمجتمعات املحلية.

اجلزء  :1و�ضع كوكب الأر�ض
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الر�سم  :10م�ؤ�شر الكوكب احلي للهندو -با�سيفيك %66-
ت�شمل مناطق اندوماليان� ،أ�سرتال�سان والأو�شيانك املرتابطة .يعك�س 
الرتاجع ال�سريع التطورات الزراعية وال�صناعية يف كافة الإقليم ،والذي
�أدى بدوره �إىل غالبية الدمار ال�سريع وت�شتيت الغابات ،الأرا�ضي الرطبة
و�أنظمة الأنهار يف �أي مكان يف العامل (Loh, J. et al., 2006; MEA,
 .)2005bعلى �سبيل املثال  ،تراجعت رقعة تغطية الغابات اال�ستوائية بني
 1990و  2005ب�شكل �أ�سرع بكثري يف جنوب غرب �آ�سيا مقارنة مع �أفريقيا
و�أمريكا الالتينية ،ومع تقدير يرتاوح من � %0,6إىل � % 0,8سنوي ًا (FAO,
.)2005; Hansen, M.C. et al., 2008
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الر�سم  :12م�ؤ�شر الكوكب احلي ملناطق نيوتروبيكال %55-
يعك�س الرتاجع اال�ستخدام الوا�سع للتغريات يف ا�ستخدام الأر�ض وال�صناعة
على الإقليم ب�أكمله منذ  ،1970ويعود ال�سبب �أي�ض ًا �إىل الرتاجع الرهيب
يف �أعداد الربمائيات الذي ت�سبب يف العديد من احلاالت بن�شر الأمرا�ض 
الفطرية .خ�سارة الغابات اال�ستوائية يف هذه املناطق تقدر بقرابة %0,5
�سنوي ًا ،وجمموع خ�سارة بني  2000و  2005يبلغ  4 – 3مليون هكتار �سنوي ًا
(.)FAO, 2005; Hansen, M.C.et al., 2008
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الر�سم  :11م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق اال�ستوائية الإفريقية %18-
ت�شري �أعداد الكائنات احلية يف املناطق اال�ستوائية الأفريقية املرتابطة
�إىل �إ�شارات تعايف منذ منت�صف الت�سعينات عندما بلغ امل�ؤ�شر انخفا�ض 
بلغ  .%55-قد تكون هذه الزيادة عائدة للحماية الأف�ضل للحياة الربية يف
املحميات الطبيعية واملنتزهات الوطنية يف الدول التي لديها قائمة بيانات
جيدة ،على �سبيل املثال يف �أوغندا (.)Pomeroy, D.a.H.T., 2009
�ستوفر البيانات من مناطق �أكرث يف الدول الأفريقية �صورة �أكرث تف�صي ًال
لهذه التوجهات والدوافع التي تقف خلفها.

مو�شر الكوكب احلي ()1=1970

م�ؤ�شر الكوكب احلي� :سل�سلة املناطق اجلغرافية الإيكولوجية
ي�ساعد حتليل م�ؤ�شر الكوكب احلي على امل�ستوى الإقليمي الثانوي يف التعرف على خماطر التنوع
الإحيائي يف املناطق املعينة .وللت�أكد من �أن هذه التحاليل  مفيدة ،مت تق�سيم معلومات تعداد
الكائنات الربية واملياه العذبة يف قائمة بيانات م�ؤ�شر الكوكب احلي �إىل خم�سة مناطق جغرافية
�إيكولوجية مرتابطة (طالع ن�ص مربع :خريطة املناطق اجلغرافية الإيكولوجية املرتابطة ،)1
ثالث من هذه املناطق ا�ستوائية (الهندو -با�سيفيكية ،اال�ستوائية الإفريقية ونيوتروبيكال)،
ومنطقتان يف املناطق املعتدلة (بالريتك ونريتك) .يلخ�ص اجلدول  1يف امللحق عدد الكائنات
والدول املمثلة يف كل منطقة.

اخلريطة 2
خريطة تو�ضح املناطق اجلغرافية
الإيكولوجية املرتابطة واملناطق
اال�ستوائية واملعتدلة (ي�شار �إليها
مبدار ال�سرطان واجلدي) ،و�سال�سل
اجلبال الرئي�سية والأنهار والبحريات
الرئي�سية.

الر�سم  :14م�ؤ�شر الكوكب احلي ملناطق نريتك%4-
ت�شمل �أمريكا ال�شمالية وجرين الند� .إن الثبات امللحوظ هنا يعود �إىل
احلماية البيئية الفعالة وجهود احلفاظ منذ  .1970حتتوي هذه املناطق
املرتابطة على قائمة بيانات �شاملة وتف�صيلية (اجلدول  1يف امللحق)،
وميكن �أن نن�سب امل�ؤ�شر �إىل درجة عالية من الثقة.

-4%

1.8

الر�سم  :13م�ؤ�شر الكوكب احلي ملناطق بالريتك %43+
قد تكون الزيادة عائدة �إىل تعايف �أعداد الكائنات عقب �إتباع حماية بيئية
�أف�ضل منذ  1970يف بع�ض الدول .غالبية بيانات تعداد الكائنات ت�أتي من
�أفريقيا ،وبيانات قليلة من �شمال �آ�سيا .البيانات من كل دولة ميكنها توفري
�صورة خمتلفة.
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تدمج املناطق اجلغرافية الإيكولوجية املرتابطة الأقاليم
اجلغرافية التي حتظى بتاريخ وتطور �أمناط التوزيع
للنباتات واحليوانات التي تعي�ش على الياب�سة .ومتثل
مناطق كبرية من �سطح الأر�ض وتف�صل هذه الكائنات
والنباتات حواجز رئي�سية حتد من هجرتها ،ت�شمل
احلواجز املحيطات وال�صحاري ال�شا�سعة و�سال�سل اجلبال
ال�شاهقة ،مما �أدى �إىل تطور وعي�ش هذه الكائنات يف
مناطق منعزلة لفرتات زمنية طويلة.
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اجلزء  :1و�ضع كوكب الأر�ض

قياس متطلبات البشر:
البصمة البيئية
الب�صمة البيئية هي �إطار ح�ساب يتابع تناف�س متطلبات الب�شر على غالف الكوكب اخلارجي
وذلك من خالل مقارنة متطلبات الب�شر مقابل قدرة الأر�ض على التجديد .يتم ذلك عن طريق
جمع املناطق املتطلبة المت�صا�ص النفايات .بيانات امل�صادر التي مت متابعتها يف ح�سابات
الب�صمة البيئية املحلية احلالية �شملت املحا�صيل والأ�سماك كموارد للغذاء واال�ستخدامات
الأخرى ،واحلطب والأع�شاب امل�ستخدم لتغذية املا�شية .واملنتج الوحيد امل�شمول كمنتج نفايات هو
غاز ثاين �أك�سيد الكربون.

الر�سم  :15ت�ستخدم كل فعالية
ب�شرية �أرا�ضي بيولوجية منتجة
و�/أو مناطق مائية حتتوي على
ثروة �سمكية.
الب�صمة البيئية هي جمموع هذه
املنطقة بغ�ض النظر عن مكان
تواجدها على الكوكب.

الكربون

املراعي

الغابات

مبا �أن الأ�شخا�ص ي�ستهلكون املوارد من كافة �أنحاء العامل ،ف�إن ا�ستهالك الب�صمة البيئية
واملقا�س الوارد يف هذا التقرير يجمع هذه املناطق مع ًا بغ�ض النظر عن �أماكن تواجدها على
�سطح الأر�ض.

ال�صيد البحري

الأرا�ضي الزراعية

لتحديد �إمكانية املحافظة لطلب الب�شر على املوارد القابلة لتجدد وغاز الكربون ،يتم مقارنة
الب�صمة البيئية مع قدرة الأر�ض على جتدد املوارد ،وما نق�صد به مب�صطلح التجدد هو �إعادة
التجدد الكامل املتوفر ليخدم الطلب على هذه املوارد التي تعر�ضها الب�صمة البيئية .يتم التعبري
عن مقا�س الب�صمة البيئية (التي متثل الطلب على املوارد) والقدرة على �إعادة التجديد (التي
متثل توافر امل�صادر) بوحدة تعرف بالهكتار العاملي ( ،)ghaوميثل كل هكتار عاملي القدرة
الإنتاجية ملعدل �إنتاج هكتار �أر�ضي واحد يف العامل.

الأرا�ضي املبنية

تعريف مكونات الب�صمة البيئية
الب�صمة البيئية لت�صاعد الكربون:

يتم ح�سابها من كمية الغابات املتطلبة المت�صا�ص انبعاثات غاز الكربون نتيجة حرق الوقود الأحفوري ،وتغري
ا�ستخدام الأرا�ضي وا�ستخدام املواد الكيماوية للح�صة التي ال ت�شملها امت�صا�ص املحيطات للكربون .هذه
االنبعاثات هي منتج النفايات الوحيد الذي ت�شمله الب�صمة البيئية.

الب�صمة البيئية للمراعي:

يتم ح�سابها من املنطقة امل�ستخدمة لرتبية املا�شية لتوفري اللحم ،احلليب وم�شتقاته ،اجللد ومنتجات ال�صوف.

الب�صمة البيئية للغابات:

يتم ح�سابها من كمية احلطب واخل�شب ولب اخل�شب واملنتجات اخل�شبية والوقود اخل�شبي الذي يتم
ا�ستهالكه من قبل كل دولة �سنوي ًا.

يتم ح�سابها من الإنتاج الرئي�سي املقدر واملتطلب لدعم الأ�سماك والكائنات البحرية التي يتم �صيدها بنا ًء على
الب�صمة البيئة ملناطق ال�صيد البحري:
بيانات ال�صيد من  1439كائن ًا بحري ًا و�أكرث من  268كائن ًا يعي�ش يف املياه العذبة.

�صفحة  - 32تقرير الكوكب احلي 2010

الب�صمة البيئية للأرا�ضي الزراعية:

يتم ح�سابها من املنطقة امل�ستخدمة لإنتاج الغذاء والألياف لال�ستهالك الب�شري ،العلف للما�شية ،املحا�صيل
للزيت واملطاط.

الب�صمة البيئية للأرا�ضي املبنية:

يتم ح�سابها من الأرا�ضي واملناطق التي تغطيها بنية الب�شر التحتية ،وت�شمل املوا�صالت ،املنازل ،املباين
ال�صناعية وال�سدود لتوليد الطاقة من املياه.

تقرير الكوكب احلي � - 2010صفحة 33

اجلزء  :1و�ضع كوكب الأر�ض

منو التجاوز البيئي امل�ستمر
لقد تخطى جميع الب�شر ب�شكل عام خالل حقبة الثمانينات النقطة التي تتطابق بها الب�صمة
البيئية مع قدرة الأر�ض ال�سنوية على تعوي�ض اال�ستهالك ال�سنوي ،يعني ذلك ب�أن �سكان الأر�ض 
با�شروا با�ستهالك موارد طبيعية قابلة للتجدد مبعدل �أ�سرع من قدرة النظام البيئي على �إعادة
جتديدها ،و�أدى ذلك �إىل زيادة انبعاث غاز الكربون مبعدل فاق قدرة النظام البيئي على
امت�صا�صه .يطلق على هذا الظرف الذي ال زال م�ستمر ًا «التجاوز البيئي».
ت�شري �آخر ب�صمة بيئية �إىل ا�ستمرارية هذا التوجه وعدم �ضعفه .يف عام  2007كانت ب�صمة
الب�شر البيئية  18مليار هكتار عاملي� ،أو ما يعادل  2,7هكتار للفرد .لكن قدرة الأر�ض على �إعادة
التجديد كانت  11,0مليار هكتار عاملي� ،أو ما يعادل  1,8هكتار للفرد (الر�سم  17و GFN
 .)2010aيعر�ض ذلك جتاوز بيئي بن�سبة  .%50ويعني ذلك ب�أن باحتياج الأر�ض ل�سنة ون�صف
لإعادة جتديد املوارد القابلة للتجدد التي ا�ستهالكها الب�شر يف عام  ،2007وامت�صا�ص نفايات
غاز الكربون  .وميكننا القول ب�شكل مب�سط ب�أن الب�شر ا�ستخدموا ما ي�ساوي قدرة  1,5كوكب �أر�ض 
يف عام  2007لدعم وتلبية فعالياتهم (طال الن�ص يف املربع :ما الذي يعينه التجاوز البيئي؟).

الر�سم 16
الب�صمة البيئية املكونة،
.2006 – 1961
ت�شري الب�صمة البيئية �إىل عدد
الكواكب .ي�شري اخلط الأبي�ض املتقطع
�إىل قدرة التجدد البيولوجية ،والذي
ي�ساوي دائم ًا كوكب �أر�ض واحد ،على
الرغم من تغري فعالية الإنتاج احليوية
للأر�ض �سنوي ًا .لقد مت �شمل الطاقة
اخلارجة من املاء بق�سم الأرا�ضي
املبنية ،والوقود اخل�شبي يف جزء
الغابات (ال�شبكة العاملية للب�صمة
البيئية.)2010 ،

الكربون
املراعي
الغابات

كيف ميكن للب�شر �أن ي�ستخدموا قدرة  1,5كوكب �أر�ض عندما يكون لدينا كوكب �أر�ض واحد؟
تف�سري ذلك �سهل ،تخيل ب�أنه لديك ح�ساب يف البنك وتقوم ب�سحب املال بن�سبة تفوق عوائد
الأرباح التي ت�أتيك من هذه الأموال ،من املمكن ح�صد املوارد القابلة للتجدد بن�سبة �أ�سرع
من قدرتها على التجدد  .ميكننا �أخذ املزيد من اخل�شب من الغابة كل �سنة مبعدل يفوق
�إعادة منو الأ�شجار ،وميكننا �أن ن�أخذ املزيد من الرثوة ال�سمكية بن�سبة تفوق قدرة البحر
على التعوي�ض كل �سنة .لكن قيامنا بهذا العمل ميكن �أن ي�ستمر لفرتة زمنية حمدودة
و�سينتج عن ذلك اندثار هذه املوارد يف امل�ستقبل.

2x

بلغت الب�صمة البيئية
العاملية يف 2007
�ضعفني ب�صمة .1966

وكذلك هو احلال مع انبعاثات غاز الكربون التي تفوق معدل قدرة الغابات والأنظمة البيئية
الأخرى على امت�صا�صها ،مما يعني كوكب �أر�ض �إ�ضافية ال�ستيعاب هذه االنباعثات.
�إن و�ضع ال�ضغط على مواردنا الطبيعية �أمر يتم اليوم حملي ًا يف بع�ض الأماكن ،على �سبيل
املثال تراجع �ضخم يف �أعداد �سمك الكود يف منطقة نيو فاوند الند يف الثمانينات .ميكن
للأ�شخا�ص اليوم االنتقال لأماكن جديدة بحث ًا عن املوارد ،مثل �أماكن �صيد جديدة �أو
أرا�ض جديدة للزراعة� ،أو ا�ستهداف �أعداد جديدة .لكن معدل ا�ستهالكنا
غابات� ،أو تهيئة � ٍ
احلايل لهذه املوارد �سي�ستنزفها ونخ�سرها ،و�سينتج عن ذلك انهيار بع�ض الأنظمة البيئية
قبل اندثار املوارد.
�إن عواقب زيادة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ال ميكن �أن يتم امت�صا�صها من قبل
النباتات التي ت�شهد تراجع ًا هي الأخرى� :إن زيادة تركيز غاز الكربون يف الغالف اجلوي
ي�ؤدي �إىل زيادة ارتفاع درجة احلرارة يف العامل و�أك�سدة املحيطات .ي�ضع ذلك مزيد ًا من
ال�ضغط على التنوع الإحيائي والأنظمة البيئية.

ال�صيد البحري
2.0

الأرا�ضي الزراعية
الأرا�ضي املبنية
1.5

عدد الكواكب
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اخلريطة  :3خريطة العامل للب�صمة
البيئية ذات �صلة لال�ستهالك
الفردي لعام .2007
كلما كان اللون قامت ًا �أكرث ،يعني ذلك
ارتفاع الب�صمة البيئية للفرد (ال�شبكة
العاملية للب�صمة البيئية.)2010 ،

املفتاح

الب�صمة البيئية :على امل�ستوى االقت�صادي
حتاليل الب�صمة البيئية وفق ًا لأربعة جمموعات �سيا�سة تعك�س ب�شكل وا�سع امل�ستويات االقت�صادية
املختلفة (طالع ن�ص مربع :الأقاليم ال�سيا�سية) وتعر�ض ب�أنه كلما كان الدخل �أعلى� ،ستكون
متطلبات الدول النامية ب�شكل عام �أكرث على �أنظمة الأر�ض البيئية مقارنة مع الدول الفقرية،
والأقل منو ًا .اعتربت الدول الواحد والثالثني يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
( )OECDوالتي ت�شمل �أغنى �أنظمة اقت�صادية يف العامل م�سئولة عن  %37من الب�صمة البيئية
للب�شر .وعلى عك�س ذلك ،ف�إن  10دول من منظمة دول جنوب �شرق �آ�سيا ( ،)ASEANو 53دولة
من دول االحتاد الأفريقي والتي ت�شمل بع�ض �أفقر الدول يف العامل و�أقلها تطور ًا اعتربت م�سئولة
عن  %12من الب�صمة البيئية العاملية (الر�سم � .)18إن معدل الب�صمة البيئية للفرد يف دول منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي (� )OECDأكرث من هذه الأقاليم ال�سيا�سة الأخرى
(الر�سم .)19

10

8

الر�سم 18

OECD
BRIC
African Union
ASEAN

الب�صمة البيئية ملنظمة دول OECD,

 ASEAN, BRICودول االحتاد
الأفريقي لعام  ،2007كح�صة ملجموع
ب�صمة الب�شر البيئية (ال�شبكة العاملية
للب�صمة البيئية.)2010 ،

World

Rest of the world

الب�صمة البيئية :الوطنية
عند تفح�ص الب�صمة البيئية على امل�ستوى الفردي يتم تو�ضيح
ب�أن الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف دول خمتلفة لديهم متطلبات
خمتلفة على �أنظمة الأر�ض البيئية (اخلريطة  2والر�سم .)18
على �سبيل املثال� ،إذا عا�ش كل فرد مثل معدل �أي �ساكن يف
الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو دولة الإمارات العربية املتحدة،
�سنالحظ ب�أن قدرة التعوي�ض �ستكون �أكرث من  4,5كوكب �أر�ض 
لتلبية متطلبات الب�شر وانبعاثهم لغاز الكربون .وعلى عك�س 
ذلك� ،إذا عا�ش كل فرد مثل معدل الفرد الهندي يف الهند،
�سيكون ا�ستهالكنا �أقل من ن�صف قدرة الأر�ض على التعوي�ض.
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القائمة احلالية ملجموعات الدول
الأع�ضاء ،يرجى زيارة املواقع
الإلكرتونية ذات ال�صلة.

4

2

الب�صمة البيئية للفرد
0-1.5 gha
1.5-3.0 gha
3.0-4.5 gha
4.5-6.0 gha
6.0-7.5 gha

United Arab Emirates
Qatar
Denmark
Belgium
USA
Estonia
Canada
Australia
Kuwait
Ireland
Netherlands
Finland
Sweden
Czech Republic
Macedonia TFYR
Latvia
Norway
Mongolia
Spain
Greece
Singapore
Slovenia
Austria
Saudi Arabia
Uruguay
Germany
Switzerland
France
Italy
Oman
United Kingdom
New Zealand
Korea, Republic of
Malaysia
Israel
Japan
Lithuania
Kazakhstan
Portugal
Russian Federation
Poland
Mauritius
Bulgaria
Slovakia
Turkmenistan
Belarus
Croatia
Nepal
Gambia
Chile
Paraguay
Trinidad and Tobago
Libyan Arab Jamahiriya
Mexico
Hungary
Brazil
Lebanon
Ukraine
Venezuela
Panama
Bosnia and Herzegovina
Romania
Turkey
World
Costa Rica
Iran, Islamic Republic of
Botswana
Mauritania
Argentina
Bolivia
Serbia
Thailand
Niger
South Africa
China
Namibia
Papua New Guinea
Jordan
El Salvador
Mali
Jamaica
Honduras
Albania
Tunisia
Ecuador
Azerbaijan
Colombia
Cuba
Georgia
Madagascar
Myanmar
Guatemala
Ghana
Armenia
Uzbekistan
Sudan
Chad
Guinea
Egypt
Algeria
Nicaragua
Peru
Uganda
Syrian Arab Republic
Swaziland
Dominican Republic
Nigeria
Somalia
Gabon
Viet Nam
Moldova
Iraq
Korea, Dem. People's Rep. of
Central African Republic
Burkina Faso
Philippines
Lao People’s Dem. Rep.
Liberia
Zimbabwe
Kyrgyzstan
Benin
Morocco
Sri Lanka
Indonesia
Tanzania, United Rep. of
Kenya
Ethiopia
Senegal
Lesotho
Sierra Leone
Cameroon
Cambodia
Rwanda
Cote D'Ivoire
Angola
Tajikistan
Togo
Congo
Guinea-Bissau
Yemen
India
Zambia
Burundi
Eritrea
Mozambique
Pakistan
Congo, Dem. Rep. of
Occupied Palestinian Territory
Malawi
Haiti
Afghanistan
Bangladesh
Timor-Lestez

الكربون� :أكرب مكون للب�صمة البيئية
�أكرب مكون للب�صمة البيئية هي الب�صمة الكربونية .لقد ارتفعت
هذه الب�صمة بن�سبة  %35منذ �إ�صدار �أول تقرير للكوب احلي
يف عام  ،1998وتعد اليوم م�سئولة عن �أكرث من ن�صف الب�صمة
البيئية العاملية (الر�سم .)16

12

Number of global hectares demanded per person

املفتاح

الكربون
املراعي
الغابات
ال�صيد البحري
الأرا�ضي الزراعية
الأرا�ضي املبنية

الر�سم 17
الب�صمة البيئية لكل دولة وفرد
(ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية.)2010 ،

0

7.5-9.0 gha
9.0-10.5 gha
>10.5 gha
Insufficient data
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�إ�ضافة �إىل عك�س كمية ال�سلع واخلدمات التي يتم ا�ستهالكها ونفايات الكربون الناجتة من
معدل ال�شخ�ص ،تعد الب�صمة البيئية �أي�ض ًا وظيفة لتعداد ال�سكان .وكما هو مو�ضح يف الر�سم
رقم  ،20ومعدل الب�صمة البيئية للفرد �أقل بكثري من ب�صمة دول ( BRICالربازيل ،رو�سيا،
الهند ،ال�صني) مقارنة مع دول منظمة  ،OECDلكن نظر ًا لوجود �ضعف تعداد ال�سكان الذين
يعي�شون يف دول  BRICمقارنة مع ال�سكان يف دول  ،OECDف�إن جمموع ب�صمتهم البيئية
متقارب من ب�صمة منظمة دول  .OECDولدى هذه الدول مقومات جتاوز  31دولة OECD
يف جمموع اال�ستهالك.

الر�سم  :19الب�صمة البيئية
للمجموعات ال�سيا�سية لعام  2007ك�أداة
للب�صمة البيئية للفرد وتعداد ال�سكان.
كل منطقة �ضمن كل عمود متثل جمموع
الب�صمة البيئية لكل جمموعة (ال�شبكة
العاملية للب�صمة البيئية.)2010 ،

املفتاح

10
9

OECD

املفتاح
الكربون
املراعي
الغابات
ال�صيد البحري
الأرا�ضي الزراعية
الأرا�ضي املبنية

ASEAN

African
Union

وعلى عك�س ذلك ،ف�إن م�ساهمة عنا�صر الب�صمة البيئية ذات ال�صلة من الأرا�ضي الزراعية،
واملراعي والغابات �شهدت تناق�ص يف جميع الأقاليم .انخفا�ض الب�صمة البيئية للأرا�ضي
الزراعية هو الأكرث ،حيث كان االنخفا�ض من  %62 0 44يف جميع املجموعات يف عام  ،1961وبلغ
 %35-18يف عام  .2007هذا التحول البيولوجي �إىل الكربون تر�أ�س الب�صمة البيئية يعك�س بدي ًال
مل�صدر ا�ستهالك ايكولوجي مع طاقة مبنية على الوقود الأحفوري.

BRIC

OECD

8

ASEAN
African Union

5
4
3

1961

6

اال�ستخدام الفردي للهكتارات العاملية

BRIC

7

2
1
0

885

567

2,833

1,206

مليون �شخ�ص
2007

الب�صمة البيئية :التغريات عرب الزمن
يقوم تقرير الكوكب احلي لأول مرة ب�إلقاء النظر عن كيفية تغري الب�صمة البيئية عرب الزمن يف
املجموعات ال�سيا�سية املختلفة ،على نطاق الأهمية وامل�ساهمة ذات ال�صلة بكل عن�صر للب�صمة
البيئية.
لقد ت�ضاعفت الب�صمة البيئية لهذه املجموعات ال�سيا�سية الأربع بني  1961و  .2007ونالحظ
يف جميع املجموعات ب�أن �أكرث زيادة كانت ب�صمة الكربون (الر�سم  .)21وعلى الرغم من �أن
ب�صمة الكربون لدول  OECDهي الأكرب على الإطالق جلميع الأقاليم و�شهدت زيادة بلغت
ع�شرة �أ�ضعاف منذ  ،1961ومل ت�شهد زيادة تعد الأ�سرع� :شهدت دول  ASEANزيادة يف ب�صمة
الكربون فاقت � 100ضعف ،بينما �شهدت دول  BRICزيادة بلغت � 20ضعف ًا وزيادة لدول االحتاد
الإفريقي بلغت � 30ضعف ًا.
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الر�سم  :20احلجم ذو ال�صلة وعن�صر جمموع الب�صمة البيئية يف دول OECD, BRIC, ASEAN

ودول االحتاد الأفريقي يف عام  1961و .2007
جمموع ح�صة كل منطقة يف اجلدول ي�شري �إىل �أهمية الب�صمة البيئية لكل �إقليم �سيا�سي
(ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية.)2010 ،
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القدرة البيولوجية :الوطنية
حتدد قدرة الدولة الإجمالية على عاملني :املناطق الزراعي ومناطق املراعي ومناطق �صيد
الأ�سماك والعابات املوجودة �ضمن حدود الدولة ،ومدى فعالية و�إنتاج هذه الأرا�ضي �أو املاء
(طالع ن�ص املربع :مقا�س القدرة الإجمايل).

املفتاح

تك�شف حتاليل القدرة  على امل�ستوى الوطني ب�أن �أكرث من ن�صف قدرة العامل  توجد �ضمن
حدود ع�شر دول فقط .وللربازيل �أكرث قدرة بيولوجية  ،تليها بالرتاجع ال�صني ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،رو�سيا ،الهند ،كندا� ،أ�سرتاليا ،اندوني�سيا ،الأرجنتني وفرن�سا (الر�سم .)21
مت ح�ساب القدرة البيولوجية للفرد من خالل تق�سيم القدرة البيولوجية الوطنية على تعداد
الدولة ،وهي غري مت�ساوية يف العامل .لقد كانت اجلابون �أعلى دولة يف العامل للقدرة البيولوجية
للفرد لعام  ،2007تبعتها بوليفيا ،ومنغوليا ،كندا و�أ�سرتاليا (الر�سم  .)23وعلى النطاق العاملي،
تتناق�ص القدرة البيولوجية للفرد مع زيادة تعداد �سكان العامل .ويتناق�ص ذلك يف عامل ي�شهد
جتاوزات �إيكولوجية م�صحوب ًا مع توزيع غري مت�ساوي للقدرة البيولوجية التي تفتح باب �أ�سئلة
�أقاليم �سيا�سية وعرقية حول م�شاركة العامل ملوارده.

Brazil
China
United States of
America

الر�سم � :21أعلى  10قدرات
بيولوجية وطنية يف عام :2007
احت�سبت ع�شر دول لوحدها لأكرث
من  %60على قدرة الأر�ض  (ال�شبكة
العاملية للب�صمة البيئية.)2010 ،

Russian Federation
India
Canada
Australia
Indonesia
Argentina
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الر�سم  :23تغريات الب�صمة البيئية
والقدرة البيولوجية املتوفرة للفرد
بني  1961و  .2007جمموع القدرة
البيولوجية املتوفرة للفرد (هكتار
عاملي) تراجع مع زيادة تعداد �سكان
العامل (ال�شبكة العاملية للب�صمة
البيئية.)2010 ،
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املفتاح
املراعي
الغابات
ال�صيد البحري
الأرا�ضي الزراعية
الأرا�ضي املبنية

الر�سم 22
القدرة البيولوجية للفرد لعام
 2007ح�سب الدولة.
ت�شمل هذه املقارنة جميع الدول
التي يزيد تعداد �سكانها عن مليون
ن�سمة والتي �أكملت البيانات املتوفرة
(ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية،
.)2010

اال�ستخدام الفردي للهكتارات العاملية

2.0

اال�ستخدام الفردي للهكتارات العاملية

2.5

Rest of the world

قيا�س القدرة البيولوجية
ت�شمل القدرة الأرا�ضي الزراعية لإنتاج الغذاء ،الألياف
والوقود الع�ضوي� :أرا�ضي املراعي للمنتجات احليوانية،
مثل اللحم ،احلليب ،اجللد وال�صوف ،مناطق ال�صيد
ال�ساحلية والداخلية والغابات التي توفر لنا الأخ�شاب
وميكنها امت�صا�ص غاز الكربون.
ت�أخذ القدرة  بعني االعتبار الأرا�ضي املتوفرة� ،إ�ضافة �إىل
مدى فعالية �إنتاج الأر�ض ،وقيا�س معدل منو املحا�صيل
والأ�شجار عليها يف كل هكتار .فعلى �سبيل املثال ف�إن
الأرا�ضي الزراعية يف الدول اجلافة و�/أو الدول الباردة قد
تكون �أقل فعالية يف الإنتاج مقارنة مع الأرا�ضي الزراعية
يف الدول الدافئة و�/أو الدول الرطبة� .إذا كانت �أرا�ضي
وبحار الدولة ذات فعالية �إنتاج عالية ،قد ت�شمل قدرة
الدولة هكتارات عاملية �أكرث من م�ساحتها الفعلية .وكذلك
احلال يف زيادة ناجت املحا�صيل والذي يزيد القدرة  .على
�سبيل املثال ،ا�ستخدام املناطق والأرا�ضي لنمو املحا�صيل
ال�شائعة ،مثل احلبوب بقي ثابت ًا منذ  ،1961بينما ت�ضاعف
ناجت كل هكتار.

10

القدرة االيكولوجية لل�شخ�ص
0-1.5 gha

5

1.5-3.0 gha
3.0-4.5 gha
4.5-6.0 gha

0
Gabon
Bolivia
Mongolia
Canada
Australia
Congo
Finland
Paraguay
New Zealand
Uruguay
Sweden
Brazil
Estonia
Central African Republic
Namibia
Argentina
Latvia
Russian Federation
Mauritania
Norway
Denmark
Lithuania
Kazakhstan
Colombia
United States Of America
Peru
Chile
Botswana
Papua New Guinea
Ireland
Austria
Belarus
Guinea-bissau
Turkmenistan
Chad
Panama
Madagascar
France
Angola
Guinea
Nicaragua
Venezuela
Congo, Dem. Rep.
Slovakia
Czech Republic
Slovenia
Malaysia
Qatar
Croatia
Mali
Liberia
Sudan
Ecuador
Zambia
Hungary
Oman
Bulgaria
Poland
Niger
Myanmar
Romania
Germany
Costa Rica
Mozambique
Cameroon
Honduras
Ukraine
World
Cote D'ivoire
Greece
Spain
Bosnia And Herzegovina
Eritrea
Lao People’s Dem. Rep.
Trinidad And Tobago
Mexico
Macedonia Tfyr
Somalia
Indonesia
Kyrgyzstan
Belgium
United Kingdom
Turkey
Burkina Faso
Portugal
Switzerland
Timor-leste
Georgia
Senegal
Sierra Leone
Ghana
Serbia
Thailand
Italy
South Africa
Guatemala
Nigeria
Gambia
Netherlands
Tanzania, United Rep. of
Swaziland
Tunisia
China
Cambodia
Uzbekistan
Albania
Viet Nam
United Arab Emirates
Uganda
Saudi Arabia
Lesotho
Iran
Benin
Azerbaijan
Zimbabwe
Cuba
Armenia
Malawi
Syrian Arab Republic
El Salvador
Moldova
Ethiopia
Philippines
Egypt
Yemen
Morocco
Japan
Togo
Kenya
Algeria
Korea, Dem. People’s Rep. of
Rwanda
Tajikistan
Mauritius
Nepal
Afghanistan
India
Burundi
Dominican Republic
Sri Lanka
Libyan Arab Jamahiriya
Pakistan
Lebanon
Kuwait
Jamaica
Bangladesh
Republic of Korea
Israel
Haiti
Iraq
Jordan
Occupied Palestinian Territory
Singapore
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اخلريطة  :4خريطة العامل للقدرة
البيولوجية املتوفرة للفرد لعام .2007
ت�شري الألوان القامتة �إىل مزيد من
توفر القدرة البيولوجية للفرد (ال�شبكة
العاملية للب�صمة البيئية.)2010 ،

6.0-7.5 gha
7.5-9.0 gha
9.0-10.5 gha
>10.5 gha
Insufficient data
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البصمة المائية لإلنتاج

تعاين العديد من الدول ال�ضغط على املياه
ت�ستخدم الدول املختلفة املياه وتقوم بتلويث �أحجام وا�سعة من املياه (الر�سم  .)26والأهم من
ذلك ،ي�ضع ذلك م�ستويات خمتلفة من ال�ضغط على موارد املياه الوطنية .يتم ح�ساب ال�ضغط
على املياه كن�سبة جمموع ب�صمة املياه الزرقاء والرمادية للإنتاج املتوفرة ملوارد املياه القابلة
للتجدد .وكما هو مو�ضح يف الر�سم  26و  ،45تعاين الدول حالي ًا من ال�ضغط على موارد املياه
الزرقاء ،وقرابة ثلثي هذه الدول تعاين من �ضغوطات متو�سطة �إىل �شديدة .وي�شمل الأخري جهات
الإنتاج الرئي�سية للمنتجات الزراعية للأ�سواق الوطنية والعاملية ،وي�شمل ذلك الهند ،ال�صني،
فل�سطني املحتلة واملغرب� .سي�صبح هذا ال�ضغط على املياه �أكرث حدة مع تزايد التعداد ال�سكاين
والنمو االقت�صادي ،وميكن �أن ي�ستفحل من قبل م�ؤثرات التغري املناخي.

 ٪90الزراعة
 ٪7ال�صناعة
 ٪3املنازل

مبا �أن حجم املياه التي تتبخر �أثناء خطوات الزراعة املحلية وال�صناعية يعترب �ضئي ًال ،فقد
�شملت الب�صمة املائية ب�صمة املياه الرمادية فقط للمنازل وال�صناعة .حتدد الأرقام جميع
ا�ستخدامات املياه والتلوث للدولة التي بها هذه الفعاليات ،وبغ�ض النظر عن املكان النهائي
ال�ستهالك املنتجات (طالع ن�ص املربع :كم من املاء يف قهوتك؟
و .)Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K., 2008

القيد الوحيد لهذه التحاليل هو �أنها تلقي النظر على امل�ستوى الوطني ،حيث �أن املاء امل�ستخدم
يكون غالب ًا من حو�ض الأنهار على امل�ستوى املحلي .مما يعني ب�أن الدول التي مل ت�صنف كدول
تعاين من �ضغوطات على املياه قد يكون لديها مناطق تعاين من �ضغوطات على املياه ،وعك�س 
ذلك .لهذا ال�سبب ،يجب تنقيح التحاليل ب�شكل �أف�ضل لي�شمل �أحوا�ض الأنهار على امل�ستوى املحلي
وم�ستوى النهر كافة.
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توفر الب�صمة املائية للإنتاج قي�س ًا للماء امل�ستخدم يف الدول املختلفة� ،إ�ضافة �إىل م�ؤ�شر لطلب
الب�شر على موارد املياه الوطنية (.)Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y., 2004
يتم ح�ساب احلجم الأخ�ضر (الأمطار) والأزرق (�سحي) املياه امل�ستهلكة يف �إنتاج املنتجات
الزراعية من املحا�صيل واملا�شية ،اال�ستخدام الرئي�سي للماء (الر�سم � ،)24إ�ضافة �إىل املاء
الرمادي (امللوث) الناجت من الزارعة واملنازل والنفايات ال�صناعية التي ت�ستخدم املياه (طالع
ن�ص املربع :ح�ساب الب�صمة املائية).

الر�سم  :24جمموع الب�صمة
املائية للإنتاج الزراعي ،ال�صناعي
واال�ستخدام املنزيل ،وح�صة املياه
الرمادية ،اخل�ضراء والزرقاء �ضمن
ب�صمة املياه للإنتاج للقطاع الزراعي
(.)Chapagain, A.K., 2010

ح�ساب الب�صمة املائية
الب�صمة املائية للإنتاج هي حجم املاء العذب امل�ستخدم من قبل الأ�شخا�ص لإنتاج ال�سلع،
قيا�س �سل�سلة التوريد ال�شاملة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام املياه يف املنازل وال�صناعة ،ويف
مناطق جغرافية معينة وم�ؤقتة .حتتوي الب�صمة املائية على ثالث مكونات:
 ب�صمة املياه اخل�ضراء :حجم مياه الأمطار التي تتبخر �أثناء �إنتاج ال�سلع للمنتجاتالزراعية ،هذه الكمية هي مياه الأمطار املخزنة يف الرتبة والتي تتبخر من احلقول
الزراعية.
 ب�صمة املياه الزرقاء :حجم املياه العذبة التي يتم �سحبها من ال�سطح �أو امل�صادر اجلوفيةوي�ستخدمها الأ�شخا�ص دون �إعادتها للمنتجات الزراعية ،وتعترب ب�شكل رئي�سي مياه الري
التي تتبخر من احلقول الزراعية.
 ب�صمة املياه الرمادية :حجم املياه املتطلب لتحليل امللوثات التي يتم �إطالقها �أثناءخطوات الإنتاج لدرجة و�صول جودة حميط املياه وبقاءه �أعلى من مقا�سات جودة املياه.
نظر ًا الفتقار هذا التقرير ملعلومات وبيانات موافقة وكاملة ،مت افرتا�ض ب�أن كل وحدة
ملوثة مردودة ت�ستطيع تلويث وحدة من املياه العذبة النظيفة ،لكن قد يكون ذلك تقليل �أقل
لب�صمة املياه الرمادية للإنتاج.

املفتاح

الر�سم  :24جمموع الب�صمة الب�صمة
املائية ال�سنوية للإنتاج لـ  130دولة
يزيد تعدادها عن مليون ن�سمة
(Chapagain, :08–2005
)A.K., 2010

كم من املاء يف قهوتك؟
ت�شمل ب�صمة املياه للإنتاج الزراعي جميع كميات املياه امل�ستخدمة والتي يتم تلويثها يف منو
حم�صول معني ،لكن جمموع الب�صمة املائية للمنتج النهائي ي�شمل �أي�ض ًا جميع كميات املياه
امل�ستخدمة والتلوث يف كل خطوة تالية من �سل�سلة الإنتاج� ،إ�ضافة �إىل ا�ستهالكها
( .)Hoekstra, A.Y. et al., 2009ويرجع لذلك �أي�ض ًا بـ «املياه الواقعية».

امل�ستهلك

املياه ا�ستخدام املياه
الزرقاء
الرمادية

مبيعات التجزئة

املياه ا�ستخدام املياه
الزرقاء
الرمادية

ال�صناعة

املياه ا�ستخدام املياه
الزرقاء
الرمادية

الر�سم 25
الب�صمة البيئية النتاج املياه

الزراعة

املياه
الرمادية

ا�ستخدام
املياه الزرقاء
واخل�ضراء

الب�صمة املائية لكوب من القهوة ال�سوداء 140 :لرت
ي�شمل ذلك املياه امل�ستخدمة لنمو القهوة ،ح�صدها ،تنقيتها ،نقلها وتغليف حبوب النب ،بيع
القهوة وحت�ضري الكوب النهائي لل�شرب (Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y.,
.)2007
الب�صمة املائية لقهوة التيه مع ال�سكر (لال�ستهالك خارج املقهى) 200 :لرت
ً
تزداد الب�صمة البيئية املائية �أكرث عند �إ�ضافة احلليب وال�سكر ،و�ستختلف وفقا مل�صدر
ال�سطر ،هل هو من ق�صب ال�سكر �أو ال�شمندر� .إذا كان املنتج النهائي هو كوب قهوة لل�شرب
خارج املطعم� ،سيتم و�ضع القهوة يف كوب ال�ستخدام ملرة واحدة� ،ست�شمل الب�صمة املائية
حجم املياه امل�ستخدم لإنتاج هذا الكوب الورقي.

0
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التركيز على بصمتنا البيئية:
المياه العذبة
تتوفر مياه كافية لتلبية متطلبات الب�شر
نعي�ش جميعنا على �ضفاف مائية� ،سوا ًء كان ذلك عند نهاية �أنبوب تو�صيل للمياه� ،أو على �ضفة
النهر .ونحتاج جميعنا للماء لنتمكن من العي�ش ،زرع وح�صد املحا�صيل ،توليد الطاقة و�إنتاج
الطاقة و�إنتاج املواد التي ن�ستخدمها يومي ًا .على الرغم ب�أن �أقل من  %1من املاء على �سطح
الأر�ض هو ما ن�ستطيع الو�صول �إليه مبا�شرة ( ،)UNESCO-WWAP, 2006هنالك
مياه كافية لتلبية طلب الب�شر واملتطلبات البيئية .لكن التحدي هو ت�أمني كمية كافية من املياه
اجليدة بطريقة ال ت�ؤدي �إىل تدمري الأنظمة البيئية التي ن�أخذ منها حاجتنا من املاء ،مثل الأنهار
والبحريات واملياه اجلوفية.
لكن ا�ستخدام خدمات النظام البيئي للمياه العذبة ،وي�شمل ذلك دون حدود توفري املياه الذي
تخطى اليوم م�ستويات اال�ستدامة ،حتى ملتطلباتنا احلالية ( .)MEA, 2005bعالوة على
ذلك ،تقرتح التوقعات دائم ًا ب�أن الطلب على املياه وب�صمتنا املائية �ست�ستمر يف ال�صعود يف معظم
�أنحاء العامل ( .)Gleick, P., et al., 2009امل�ؤثرات الرئي�سية لب�صمتنا املائية على الأنظمة
البيئية العاملية ت�شمل زيادة ت�شتت الأنهار ،زيادة ال�سحب وتلويث املياه .وقد ت�ؤثر نتائج التغري
املناخي على تفاقم احلالة .و�أخري ًا ف�إن م�ؤثرات �شح املياه على النطاق العاملي يتم ت�سخريها
لت�سليط ال�ضوء على تقنيات للب�صمة املائية وكيفية اعتماد الدول وال�شركات على جتارة «املياه
الواقعية» �أخذت مكانها يف قائمة ال�سلع واملنتجات التجارية.

املياه والأ�شخا�ص
ماليني الأ�شخا�ص من الدول النامية ب�شكل خا�ص يح�صلون على مياه ال�شرب مبا�شرة من
الأنهار والبحريات وال�سواقي والينابيع والأرا�ضي الرطبة.
قدر يف عام  1995على �أن  1,8مليار �شخ�ص يعي�شون يف مناطق تعاين �ضغوطات �شديدة
على  املياه (.)UNESCO-WWAP, 2006
يقدر بحلول عام  2025ب�أن ثلثي �سكان الأر�ض� ،أي قرابة  5,5مليار �شخ�ص �سيعي�شون يف
مناطق تواجه �ضغوط متو�سطة و�شديدة على املياه (.)UNESCO-WWAP, 2006
ميكن للمياه العذبة �أن توفر  %70من الربوتني احليواين يف العديد من الدول النامية
(.)MEA, 2005b

٪1

ميكن للإن�سان
الو�صول واحل�صول
على �أقل من  %1من
املياه العذبة املتوفرة
على كوكب الأر�ض.

500
مليون

�شخ�ص ت�أثروا
نتيجة بناء
ال�سدود.
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ت�شتيت الأنهار
زيادة الطلب على املياه وتوليد الطاقة من املياه ومع جهود احلد من الفي�ضانات والأجهزة
امل�ساعدة يف املالحة النهرية� ،أدت �إىل �إن�شاء ال�سدود البنية التحتية املختلفة ،مثل الأقفال املائية،
ال�سدود واحلواجز يف م�سارات غالبية الأنهار الرئي�سية حول العامل .يوجد يف العامل  177نهر ًا
كبري ًا يفوق طوله عن  1000كيلو مرت ،مل يتبقى منها �سوى  64نهر ًا يجري بحرية دون تغيري
وخايل من ال�سدود �أو احلواجز الأخرى ( .)WWF, 2006ت�أتي البنية التحتية للمياه بفوائد،
لكن لها ت�أثرياتها على �أنظمة املياه العذبة البيئية ،ومن يعتمد على اخلدمات التي توفرها هذه
الأنظمة البيئية .تغري ال�سدود منط ندفق املياه وكمياتها وتوقيتها وجودة املياه اجلارية يف اجتاه
جمرى النهر .ميكن لل�سدود الكبرية �أن تقطع ال�صلة الإيكولوجية بني املوائل يف منطقة جمرى
النهر العلوية وال�سفلية ،مثل هجرة الأ�سماك .وميكن لهياكل الدفاع الغذائية �أن تقطع العالقة بني
النهر و�سهول الفي�ضانات النهرية ،وت�ؤثر على موائل الأرا�ضي الرطبة .زيادة الطلب على طاقة
ذات انبعاث كربون منخف�ض ،وقدرة تخزين املياه والتحكم بالفي�ضانات يبدو �أنها ت�سبب �سياق ًا
جديد ًا لبناء ال�سدود والبنية التحتية املختلفة حول العامل .قدرت الأبحاث امل�ؤخرة ب�أن قرابة 500
مليون �شخ�ص تعر�ضوا لت�أثري �سلبي يف طفولتهم وحياتهم نتيجة بناء ال�سدود
(.)Richter, 2010
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جفاف جريان الأنهار
�شهدت العقود الأخرية املن�صرمة زيادة يف �سحب املياه وجتريدها الأمر الذي �أدى �إىل جفاف
جريان بع�ض من �أكرب �أنهار العامل .على �سبيل املثال توقف جريان النهر الأ�صفر يف ال�صني يف
جمراه ال�سفلي ومنطقة ان�صبابه لفرتات طويلة �أثناء الت�سعينيات ،حتدي املحافظة على تدفق
نهر موري يف �أ�سرتاليا الذي  مت توثيقه ،ونهر ريو جراندي الذي يعد اخلط احلدودي بني الواليات
املتحدة الأمريكية واملك�سيك ،حيث �سهد جفاف ًا يف �أماكن ملحوظة .يتم اليوم نقل املياه مل�سافات
بعيدة تلبية لزيادة الطلب على املاء ،مثل نقل املياه من حو�ض نهر لآخر ،والذي ينتج عنه جتمعات
وم�ؤثرات �إيكولوجية .يتم ذلك يف بع�ض الأحيان على نطاق كبري ،مثل برنامج نقل املياه من
اجلنوب �إىل ال�شمال يف ال�صني.
تلويث املياه
ً
ً
لقد �شهدت مناق�شة م�شاكل تلويث املياه جناحا كبريا على النطاق ال�سكاين وال�صناعي يف الدول
النامية خالل الع�شرين �سنة املن�صرمة ،ويعود ذلك لف�ضل القوانني ال�صارمة وحتديد ميزانيات
ملحوظة لتح�سني مرافق معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي والنفايات.
وبرغم ذلك ،ال زال التلوث م�شكلة رئي�سية للعديد من �أنظمة الأنهار .فبعد ا�ستخدام الأنهار
للأغرا�ض املنزلية ،ال�صناعية �أو الزراعية ،يتم �إعادة �أية مياه نفايات مل تتبخر �إىل نظام النهر
البيئي .حتتوي هذه املياه املعادة عادة على مكونات مغذية مواد ملوثة وروا�سب .وقد تكون درجة
حرارتها �أعلى من مياه النهر ،على �سبيل املثال �إذا كان املاء ا�ستخدم لتربيد مولدات الطاقة
احلرارية .يتم يومي ًا �إلقاء  2مليون طن من املجاري ومواد ال�صرف الأخرى يف مياه العامل
( .)UNESCO-WWAP, 2003ويعد الو�ضع حاد ًا يف الدول النامية ،حيث يتم رمي %70
من النفايات ال�صناعية غري املعاجلة يف املاء والتي ت�ؤدي �إىل تلوث املياه النظيفة
( .)UN-Water, 2009النتائج املتعقبة على تخفي�ض نوعية املياه كان لها م�ؤثرات رئي�سية
على �صحة الكائنات واملوائل� .إ�ضافة لذلك� ،أثر فقر جودة املياه على �صحة م�ستخدمي املياه
اجلارية يف اجتاه جمرى النهر.

2
مليون طن

من مياه ال�صرف
ال�صحي ومياه الف�ضالت
ت�صب يف �أنظمة املياه
العاملية يومياً.

املياه الواقعية والتجارة العاملية
كما الحظنا يف اجلزء ال�سابق� ،سنتمكن مع الأدوات اجلديدة للب�صمة املائية للتعرف على
االعتماد ال�شامل للدولة �أو ال�شركة على موارد املياه العاملية .قد تكون هذه الأرقام خميفة
ومفاجئة  :على �سبيل املثال ،الب�صمة البيئية لكوب واحد من قهوة �سوداء يبلغ قرابة  140لرت
(الر�سم  .)27عندما يتم جتارة ال�سلع واخلدمات بني الدول ،ف�إن كمية املياه الواقعية التي
حتتويها هذه ال�سلع واخلدمات تعد مهمة .قد ت�ضيف هذه التجارة العاملية فع ًال جوهري ًا لب�صمة
الدولة املائية .على �سبيل املثال ،معدل اال�ستخدام للمنزل الربيطاين للمياه هو  150لرت لكل فرد
يومي ًا ،وا�ستخدام بريطانيا للمنتجات من الدول الأخرى يعني ب�أن كل فرد ي�سكن يف بريطانيا
ميت�ص  4645لرت من املياه العاملية يومي ًا .م�صدر هذه املياه مهم �أي�ض ًا� .أ�شارات درا�سة متت
م�ؤخر ًا ب�أن %62 ،من ب�صمة بريطانيا املائية هي مياه واقعية �أتت من ال�سلع الزراعية واملنتجات
التي يتم ا�ستريادها من الدول الأخرى ،و %38م�ستخدمة من موارد مياه حملية
( .)Chapagain, A.K. and Orr, S., 2008يعني ذلك ب�أن ا�ستهالك بريطانيا للغذاء
واللبا�س له ت�أثري على الأنهار واملياه اجلوفية على النطاق العاملي واملحلي ويتم ربطه ال�ستمرارية
�أمن وجودة �إدارة موارد املياه يف الأجزاء الأخرى يف العامل.

٪62

ب�صمة بريطانيا املائية
هي مياه عذبة طبيعية

امل�ؤثرات املناخية واال�شتباه
تعترب املياه الو�سيط الرئي�سي لعوامل ت�أثري التغري املناخي على نظام الأر�ض البيئي (Stern,
 .)N., 2006على الرغم من املراوغة  ب�ش�أن التوقعات العلمية الدقيقة ،هنالك �إجماع بني
العديد من العلماء ب�أن ذوبان الأنهر اجلليدية ،والتحول يف �أمناط ن�سب هطول الأمطار وزيادة
موجات اجلفاف والفي�ضانات هي �أمر متوقع للتغري املناخي خالل العقود القادمة (IPCC,
 .)2007aزيادة الطلب على املاء ،توليد الطاقة من املاء واحلماية من الفي�ضانات �ستجعل
حماية الأنهار �أكرث حتدي ًا .مما يعني ب�أن الأنهار تتدفق وجترى مل�ستقبل غري معلوم.

�صفحة  - 52تقرير الكوكب احلي 2010

تقرير الكوكب احلي � - 2010صفحة 53

اجلزء  :1و�ضع كوكب الأر�ض

اخلريطة  :5ب�صمة بريطانيا املائية
اخلارجية للزراعة يف مليون مرت
مكعب �سنوي ًا (Chapagain,
.)A.K. and Orr, S., 2008
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1,416

887
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613
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الب�صمة املائية للزراعة
مليون مرت مكعب /ال�سنة
No footprint

1,090

1-100
101-500
501-1,000
1,001-2,000
2,001-4,000

يالتركيز على بصمتنا البيئية:
البحار والثروة السمكية
ال�سمك مهم و�أ�سا�سي ملليارات الأ�شخا�ص حول العامل
ت�شكل الأ�سماك الطليقة م�صدر غذائي حموري للمليارات من الأ�شخا�ص حول العامل ،وت�شهدت
زيادة �صيد كم�صدر غذاء لعلف الطيور ،املا�شية ومزارع الأ�سماك .املوائل التي تدعم خمزون
الأ�سماك التي يتم ا�صطيادها جتاري ًا تعد ذو �أهمية �أي�ض ًا ،توفر حماية للمناطق ال�ساحلية من
العوا�صف والأمواج العالية ،وتدعم ال�سياحة البحرية البيئية ،وب�شكل خا�ص التي يف جممعات
املناطق ال�ساحلية حول العامل .حتتوي هذه املوائل ،وب�شكل خا�ص املناطق ال�ساحلية على ت�شكيلة
رئي�سية من التنوع الإحيائي البحري.

 3مليار

 110مليون

يح�صل قرابة  3مليار �شخ�ص
على معدل طلب اجل�سم للربوتني
احليواين من ال�سمك.

يوفر قطاع �صيد ال�سمك ومزارع
ال�سمك قرابة  110مليون طن من
الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية �سنوي ًا.

>4,000

�شري ال�سهم يف اخلريطة رقم � 5إىل املوارد الرئي�سية لهذه املنتجات ،والتي ت�أتي غالبيتها من الربازيل ،غانا ،فرن�سا ،ايرلندا
والهند .توفر الربازيل حبوب ال�صويا والقهوة ومنتجات املا�شية ،بينما توفر فرن�سا ب�شكل رئي�سي منتجات اللحوم ،وتوفر الهند
القطن والأرز وال�شاي .كلما كان ال�سهم �أكرث �سماكة ،يعني ذلك علو مقا�س الب�صمة املائية لال�ستهالك يف بريطانيا على هذه
املواقع ،لكن ت�أثري هذه الب�صمات املائية قد ال يتم ت�صنيفه يف نف�س الت�سل�سل ،لأن الب�صمة الأ�صغر ميكنها تهيئة ت�أثرات �سلبية �أكرث
يف حو�ض النهر الذي ي�شهد �ضغوطات مائية .وعلى عك�س ذلك ،تتكون بع�ض الأ�سهم املعينة من ب�صمة املياه اخل�ضراء ،والتي قد
يكون لها ت�أثري ًا �إيجابي ًا على الأقاليم املنتجة عن طريق دعم منط احلياة للمجتمعات املحلية.
تقرتح هذه النتائج ب�أنه يف عامل ارتدى ثوب العوملة� ،سيكون للعديد من الدول وال�شركات الكبرية اهتمامات مماثلة ومتوافقة يف
الت�أكد من اال�ستخدام امل�ستدمي للمياه خارج حدودها ،وذلك ل�ضمان �أمن هذه الدول الغذائي� ،أو �سل�سلة توريدها و�إمدادها .وهذا
هو ال�سبب خلف قيام عدد من امل�ؤ�س�سات الدولية اال�ستثمار مب�شاريع لدعم ممار�سات زراعية فعالة ذات �صلة مبا تقوم ال�شركة
بتوريده من منتجات .كما تعرف عدد �أقل من ال�شركات على �ضرورة ا�ستدامة موارد املياه و�إداراتها اجليدة يف مناطق �أحوا�ض 
النهر ،و�أية جهود تقوم بها هذه ال�شركات لفعالية ا�ستخدام املياه الإيجابية جتنب ًا خل�سارة هذا املورد نتيجة زيادة الطلب على
املياه .يعر�ض كل ذلك فر�صة ميكن ت�سخريها لبناء جمتمع جديد من حماة املياه يف القطاع اخلا�ص والذين ميكنهم الدفاع ودعم
الإدارة الأف�ضل واال�ستدامة ملوارد املياه.
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%28
 %28من خمزون الأ�سماك الذي مت
مراقبته يف � 2007شهد زيادة �صيد
(� )%19أو ا�ستنزاف (� ،)%8أو يتعافى
من اال�ستنزاف (.)%1

1/2
مت ا�ستنزاف �أكرث من ن�صف خمزون
الرثوة ال�سمكية البحرية ( )%52بدون
ترك حيز للتو�سع يف امل�ستقبل.

جميع الأرقام الواردة �أخذت من تقرير منظمة الأغذية والزراعة .2009

قائمة
الع�شرة الأعلى
�أكرث خمزون لأعلى � 10أنواع مت
ا�صطيادها �شكلت  %30من ال�صيد
البحري ،ومت ا�ستغاللها ب�شكل تام
�أو زائد وال يتوقع �أن تكون قادرة على
الإنتاج والتزايد يف امل�ستقبل القريب.
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اجلزء  :1و�ضع كوكب الأر�ض

ال�صيد اجلائر هو �أكرب خطر ملخزون الأ�سماك والتنوع الإحيائي املائي
دمج الطلب املرتفع على الأ�سماك ومنتجاتها مع جتاوز القدرة يف �أ�ساطيل ال�صيد العاملية
وا�ستخدام �سبل �صيد �سلبية �أدى �إىل زيادة هائلة يف ال�صيد اجلائر .يتم ذلك عادة بت�شجيع
و�إعانة مالية تدعم فعاليات ال�صيد حتى ملخزون الأ�سماك التي يتم ا�ستنفاذها ،والتي تكون غري
مربحة.
يواجه اليوم قرابة  70%من خمزون الأ�سماك التجارية اخلطر ،ومع بع�ض فعاليات �صيد
الأ�سماك واملخزون ،مثل خمزون �سمكة التونة ذات الزعنفة الزرقاء يف البحر الأبي�ض املتو�سط
التي �أ�صبحت على حافة االندثار .وعلى نطاق الأ�سماك الكبرية ،جند ب�أن الأ�سماك املفرت�سة
املعمرة ،مثل �سمك الكود والتونا مت ا�ستنزافها ،و�أجربتها �أ�ساطيل ال�صيد يف حتويلها لكائنات
تعي�ش لفرتة ق�صرية على نطاق ال�سل�سلة الغذائية ،مثل �سمك ال�سردين ،احلبار ،الروبيان
وكالريل ،التي �أ�صبحت تواجه خطر التوازن لكافة النظام البيئي البحري� .أ�ساليب ال�صيد
ال�سلبية وال�صيد الكثري لكائنات غري م�ستهدفة (ال�صيد غري املق�صود) زاد اخلطر على املوائل
البحرية والكائنات حول العامل.
تطبيق ممار�سات �إدارية �أف�ضل قد ي�ساعد يف �إحياء الرثوة ال�سمكية
ميكن لإدارة الرثوة ال�سمكية امل�ستدامة م�ساعدة الرثوة ال�سمكية يف التعايف واملحافظة على
قدرتها الإنتاجية والتنوع الإحيائي البحري .ميكن لذلك �أي�ض ًا �أمن يزيد �سهولة تكيف الرثوة
ال�سمكية والأنظمة البيئية البحرية مع ال�ضغوطات الأخرى ،مثل التلوث وزيادة �أك�سدة مياه
املحيط والتغري املناخي �إ�ضافة �إىل حماية التزويد الغذائي لأهايل املناطق ال�ساحلية .لكن الأمر
لي�س ب�سهل ،وهنالك حتديات وخيارات �صعبة ت�شمل التايل:
قبول الت�أثري االقت�صادي ال�صعب على املدى الق�صري نتيجة التخفي�ض الكبري يف كمية ال�صيد
للعديد من الأ�سماك من �أجل منحها فر�صة البقاء وجني الفوائد على املدى البعيد.
حت�سني �إدارة ال�صيد ،وب�شكل خا�ص يف �أعايل البحار (املناطق اخلارجة عن ال�سيطرة الوطنية).
توازن بني زيادة التو�سع يف البيئة البحرية مع حماية ملخزون الأ�سماك يف الطبيعة ،والتنوع
الإحيائي واملوائل.
القدرة البيولوجية ،التنوع الإحيائي وال�سمك
يجب �أن تزيد قدرة الرثوة ال�سمكية البيولوجية من �أجل املحافظة وزيادة كمية ال�صيد على املدى
البعيد .يعني ذلك على م�ستوى �إدارة ال�صيد والرثوة ال�سمكية املحافظة على خمزون الأ�سماك
ب�أكرث �أعداد ممكنة وم�ستويات العمر لتدعيم النمو ،بينما يعني ذلك على نطاق النظام البيئي
حت�سني املوائل البحرية واحلفاظ عليها من خالل ت�أ�سي�س مناطق حممية ،واحلد من التلوث
ال�ساحلي وتخفي�ض انبعاثات غاز الكربون.
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زيادة التنوع الإحيائي لوحده هو طريقة مهمة لزيادة التنوع الإحيائي ملخزون ال�سمك ،واحلفاظ
على التعداد ب�أكمله يوفر للكائنات مقومات جينية �أكرث للت�أقلم مع التغريات �أو البيئات اجلديدة،
مما ي�ضمن معدالت الإنتاج على املدى البعيد.
زيادة القدرة البيولوجية
ملخزون الأ�سماك عن طريق
�إن�شاء مناطق حممية.

الإدارة والقواعد احلاكمة ال�سيئة
�أحد امل�شاكل الرئي�سية التي تكمن خلف ال�صيد اجلائر هي �سوء �إدارة الرثوة ال�سمكية.
�شملت ق�ضايا الإدارة والقواعد احلاكمة �إخفاق ًا دائم ًا من قبل العديد من هيئات �إدارة الرثوة
ال�سمكية يف االلتفات للن�صيحة العلمية عن ح�ص�ص �صيد ال�سمك ،وبع�ض القوانني الدولية
لل�صيد يف �أعايل البحار ،و�إخفاق العديد من الدول يف الت�صديق على االتفاقيات و�إبرامها،
وتطبيق و�/أو جعل القوانني الوطنية والدولية قوانني فعلية ولي�ست مكتوبة.

يتم �سنوي ًا ح�صد قرابة 4
ماليني زعنفة من �سمك
القر�ش ذو الر�أ�س املطرقة.

�أف�ضل مثال على هذه امل�شاكل هي م�شكلة �صيد �أ�سماك القر�ش .يتم ا�صطياد القر�ش للتجارة
العاملية بزعانفه ،اللحم ،زيت الكبد ،الغ�ضاريف واجللد ،ولو�ضعه يف �أحوا�ض الأ�سماك .ت�شري
التقارير �إىل �صيد  1,3مليون �سمكة قر�ش من فئة الناعم ،و  2,7مليون من نوع قر�ش املطرقة
�سنوي ًا لكون زعانفهم ذات قيمة �أف�ضل .وبلغت قيمة زعانف هذين النوعني بدون معاجلتها
�إىل  100دوالر �أمريكي للكيلو الواحد .هذه القيمة العالية تعني ب�أنه عندما يتم ا�صطياد
القر�ش �ضمن فعاليات ال�صيد لأنواع �أخرى من الأ�سماك ،مثل التونا (وهو �أمر يحدث دائم ًا)،
�سيحتفظ ال�صياد ب�سمكة القر�ش بد ًال من �إعادتها للبحر .ويتم عادة قطع الزعانف ورمي
ج�سم ال�سمكة يف البحر على الرغم من �أن هذه املمار�سة تعترب خمالفة للقانون يف بع�ض 
الدول.
ي�ستغرق �سمك القر�ش فرتة طويلة للو�صول ل�سن البلوغ ،ويعترب من الكائنات البطيئة التكاثر
مقارنة مع الأ�سماك الأخرى .ي�ضع ذلك �سمك القر�ش يف و�ضع حرج لزيادة اال�ستنزاف.
ورغم ذلك ،مل تقم �أول  31دولة على قائمة دول �صيد �سمك القر�ش بتطبيق خطط وطنية
للحد وتنظيم فعاليات �صيد �سمك القر�ش كما هو مقرتح من قبل املنظمة العاملية للغذاء
والزراعة ( ،)FAOو�إدارة �صيد �سمك القر�ش من قبل هيئات ال�صيد الإقليمية من خالل
اتفاقيات� .إ�ضافة لذلك� ،شهدت مقرتحات تنظيم التجارة العاملية للقر�ش من خالل اتفاقية
التجارة العاملية للكائنات املهددة باالنقرا�ض ( )CITESمعار�ضة قوية يف �شهر مار�س 
 ،2010وانتهى الأمر برف�ض �إدارة  CITESلهذه املقرتحات.
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التركيز على بصمتنا البيئية:
الغابات

ت�ضع هذه املمار�سات بقاء بع�ض من الكائنات يف و�ضع خطر ،منها على �سبيل املثال قردة
�أوراجن-اوتان�س التي تعي�ش فقط على جزر بورنيو و�سومطرة ،ولن ت�ستطيع هذه القردة من
البقاء يف غابات ت�شهد التدهور والت�شتت .الت�أثري الناجت من الزيادة العاملية على الدول املنتجة
ملنتجات زيت النخيل جعلتها �أحد العوامل الرئي�سي خلف الرتاجع ال�شديد يف �أعداد هذه
احليوانات ( .)Nantha, H.S. and Tisdell, C., 2009ت�شري التقديرات �إىل �أن
ف�صيلتني من قردة �أوراجن-اوتان �شهدت �أعدادها تراجع ًا بلغ � 10ضعف خالل القرن الـ 20
( )Goossens, B. et al., 2006والعديد من الأعداد الأخرى باتت اليوم منخف�ضة جداً
طالع الأمثلة يف الر�سم � 28أدناه.

الغابات هي املركز حلياتنا كافة
توفر لنا الغابات مراد البناء ،اخل�شب الذي ن�صنع منه الورق ،احلطب كوقود ،الغذاء والنباتات
الدوائية� ،إ�ضافة �إىل توفري الظل للمحا�صيل ،مثل حبوب النب والكاكاو .كما تخزن الغابات
الكربون ،وت�ساعد يف تنظيم املناخ وتقليل �أ�ضرار الفي�ضانات ،االنهيارات الأر�ضية والكوارث
الطبيعية الأخرى ،وتنقية املياه .وميكن للغابات �أن حتتوي على  %90من التنوع الإحيائي الربي،
وي�شمل ذلك كائنات التلقيح والكائنات الربية واملحا�صيل الزراعية.
م�ستخرج من ال�سمن النباتي؟
لقد ت�ضاعف الطلب على زيت النخيل خالل العقد املا�ضي ،و�أ�صبح �سلعة مهمة للت�صدير
للعديد من الدول اال�ستوائية .لقد �شهد الإنتاج العاملي والطلب على زيت النخيل زيادة
مرتفعة منذ ال�سبعينيات (الر�سم .)27

الر�سم 28
تراجع �أعداد قردة اوراجن-اوتان
– النظام البيئي مل�ستنقعات غابات
ا�شي�سلتان ،ليو�سري� ،شمال �سومطرة،
اندوني�سيا (van Schaik, C.P.
.)et al., 2001

6000

الر�سم 27
جمموع ا�سترياد زيت النخيل للإقليم
(.)FAOSTAT, 2010
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حتتكر كل من ماليزيا واندوني�سيا الإنتاج العاملي لزيت النخيل ،والتي تبلغ  %87من التوريد
والتوزيع العاملي ( )FAS, 2008لكن هذه القيمة وتنوع املواد اخلام امل�ستخدمة يف العديد
من الأغذية ومنتجات التجميل ،ووقود ع�ضوي ي�أتي بثمن معني .تطوير املزارع اجلديدة
تلبية لزيادة الطلب امل�ستمر �أدى �إىل حتويل مناطق �شا�سعة من الغابات اال�ستوائية ذات قيمة
حمافظة عالية .لقد �شهدت مناطق زراعة زيت النخيل زيادة بلغت قرابة ثمانية �ضعف خالل
ال�سنوات الع�شرين املا�ضية ،وبلغت قرابة  7,8مليون هكتار يف .2010
�صفحة  - 58تقرير الكوكب احلي 2010

من املتوقع �أن يت�ضاعف الطلب العاملي على زيت النخيل جمدد ًا مع حلول عام  .2020يدعم
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ( )WWFامليكانيكيات ،مثل �آلية الطاولة امل�ستديرة
حول ا�ستدامة زيت النخيل والتي تعمل على تطوير وترويج خ�صائ�ص بيئية �إيجابية ،وفوائد
اجتماعية واقت�صادية وممار�سات �إيجابية يف �صناعة زيت النخيل.
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 13مليون
�أكرث من مليار

�شخ�ص يعي�شون يف فقر وتعتمد
حياتهم ب�شكل مبا�شر على الغابات
(.)World Bank, 2004

وضع خريطة خدمات األنظمة
البيئية :تخزين الكربون في األرض

هكتار عاملي مت خ�سارتها بني 2000
و )FAO( 2010

 18.5مليار دوالر

يراقب م�ؤ�شر الكوكب احلي والب�صمة املائية للإنتاج التغريات يف �صحة النظام البيئي وطلب
الإن�سان على الأنظمة البيئية ،ولكنه ال يوفر �أية معلومات عن احلالة �أو اال�ستخدام خلدمات نظام
بيئي معني ،والفوائد التي يجنيها الأ�شخا�ص من الأنظمة البيئية والتي تبنى عليها الإمداد باملاء
والغذاء ،العي�ش والنظم االقت�صادية.

قيمة املنتجات غري اخل�شبية من
الغابات يف )FAO( 2005

هنالك حاجة مل�ؤ�شرات
توفر مراجعة ب�سيطة
للتغري.
احل�صول على الأكرث من الأ�شجار
توفر �أهمية الإنتاج الأكرب من زراعة الأ�شجار يف الغابات الطبيعية فر�ص قيمة وجديدة
ملزيد من توريد الأخ�شاب ولب اخل�شب والوقود الع�ضوي ومواد بيولوجية ،وبالطلع ،النمو
االقت�صادي وتوفري فر�ص عمل.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إن املزارع التي حتظى ب�إدارة وموقع جيد ميكنها �أن تتما�شى مع احلفاظ على
التنوع الإحيائي ومتطلبات الب�شر .قد ال تتمكن هذه املزارع من توفري نطاق مماثل خلدمات
الأنظمة البيئية ،مثل الغابات الطبيعية ،يف حاالت تعر�ض الأر�ض للتدهور �أو الت�آكل نتيجة
ا�ستخدام غري م�ستدام ،مثل زيادة الرعي ،فقد تتمكن من تعايف بع�ض خدمات الأنظمة
البيئية.
ومع ذلك ،غالبية التو�سع احلايل يف مزارع الأ�شجار يف �أمريكا الالتينية و�آ�سيا و�أفريقيا
نتج عن حتويل الغابات الطبيعية ،واملناطق الأخرى ذات قيم حمافظة عالية ،مثل املروج
والأرا�ضي الرطبة� .أدى ت�أ�سي�س هذه املزارع يف غالبية احلاالت �إىل عواقب اجتماعية مهمة
نظر ًا اال�ستخفاف وتغا�ضي حقوق وم�صالح املجتمعات املحلية .يعمل ال�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة ( )WWFمع الأطراف املعنية لتحديد �أف�ضل ممار�سة جليل جديد من املزارع
يدمج الإنتاج العايل مع �ضرورة حماية التنوع الإحيائي والقيم االجتماعية.
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ملاذا نحتاج مل�ؤ�شرات خدمة الأنظمة البيئية؟
تطوير امل�ؤ�شرات املختلفة خلدمات الأنظمة البيئية ،مثل تنقية املياه ،تلقيح املحا�صيل
و�إمداد احلطب للوقود ي�ساعد يف قيا�س الفوائد التي توفرها الأنظمة البيئية للب�شر .تعترب
هذه اخلطوة الأوىل �ضرورية لتحديد القيم االقت�صادية خلدمات الأنظمة البيئية التي
ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل حوافز ودوافع جديدة وهائلة للحفاظ (طالع الن�ص يف املربع� :أ�سواق
الكربون و  .)REDDت�ساعد هذه امل�ؤ�شرات �أي�ض ًا يف تعريف الأقاليم التي �إذا ا�ستمرت بها
ح�ص�ص هذه اخلدمات �ست�ضع الأقاليم حتت وط�أة اخلطر .هذه املعرفة ت�ساعد يف �إخطار
وا�ضعي ال�سيا�سات والقرارات من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص ل�شمل خدمات
الأنظمة البيئية يف �سيا�ساتهم وقراراتهم وت�شجيعهم يف املحافظة .على الرغم من �أهمية
خدمات النظام البيئي لالقت�صاديات الب�شرية وعي�شهم ،علينا تطوير م�ؤ�شرات لقيا�س 
العر�ض والطلب للعديد على هذه اخلدمات� .إن �إنتاج هذه امل�ؤ�شرات يعني الرتكيز على  
البحث املكثف .تعترب ZSL, GFN and WWFجز ًء من جهود �أبحاث عاملية لتطوير
باقة من امل�ؤ�شرات ملتابعة التغريات يف اخلدمات املختلفة ،بداية مع تخزين الكربون وتنقية
املياه ونهاية مع تلقيح املحا�صيل.
�أكرث م�ؤ�شرات خدمة النظام البيئي تطور ًا على النطاق العاملي هو تخزين الأر�ض للكربون .وبنا ًء
عليه ،ي�شمل هذا الإ�صدار لتقرير الكوكب احلي م�ؤ�شر خدمة النظام البيئي لتخزين الكربون يف
الأر�ض (الياب�سة) (اخلريطة  .)6تو�ضح اخلريطة كثافة الكربون يف الغابات والأنظمة البيئية
الأخرى ،وال يقت�صر الأمر على قيا�س خمزون الكربون وحتديد مواقعه احلالية بطريقة عاملية
متتابعة ،بل ي�ساعد �أي�ض ًا على قيا�س مقومات االنبعاثات من التغري يف ا�ستخدام الأر�ض يف
املناطق املختلفة.
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ا�ستمرارية  ا�ستعداد تخزين الكربون يف الأر�ض مهم جد ًا يف جهود جتنب خطر التغري املناخي،
لكن هذه اال�ستمرارية تقع حتت وط�أة اخلطر نظر ًا ال�ستمرار تغريات ا�ستخدام الأر�ض .عالوة
على ذلك ،ف�إن التعرف وقيا�س خمزون الكربون مهم جد ًا لتخفي�ض االنبعاثات احلالية نتيجة
قطع الغابات وتدمري الغابات ( )REDDو  + REDDاجلهود ،والتي ت�سعى لتوفري حوافز
للحفاظ على الغابات عن طريق تعوي�ض الدول ومالك الأرا�ضي للكربون الذي يتم تخزينه �ضمن
هذه الأرا�ضي والغابات (طالع ن�ص املربع� :أ�سواق الكربون و  .)REDDتعمل ميكانيكية الغابات
وتدمري الغابات ( )REDDب�شكل مبا�شر على جتنب قطع الغابات التي من املتوقع �أن يتم
حتت �سيناريو “الأمر على ما يرام” + REDD .الفعاليات ميكن �أن ت�شمل املحافظة ،الإدارة
امل�ستدامة �أو تعزيز الغابات احلالية التي ال تواجه خطر ًا فوري ًا من �إزالة الأ�شجار.

2000

الر�سم 29
قيا�س با�ستخدام تقنية الليزر
( )LIDARيقيم خ�سارة الغابات
الكلية ،ويعطي جانب ثالثي الأبعاد
لرتاجع رقعة الغابات والأ�شجار على
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اخلريطة 6
خريطة العامل لكثافة تخزين الكربون على الأر�ض ،وت�شمل النباتات وبرك تربة تخزين الكربون .الوحدات هي طن مرتي
من الكربون  /هكتار ( :Kapos, V. et al., 2008طالع املراجع للم�صدر الكامل للبيانات).

جيجا طن من الكربون
يتم تخزينه من قبل
�أنظمة الأر�ض البيئية*

Carbon Density
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قيا�س وتقييم خمزون الكربون
تعترب �صور الأقمار ال�صناعية العمود الفقري  ملراقبة و�ضع الغابات وما تتعر�ض �إليه من تغري،
ولكنها ال تتمكن من �أداء القيا�س والتقييم ملخزون الكربون ،نظر ًا لعدم متكنها من التوغل يف
الغابات وقيا�س هيكل الغابة الداخلي .يقوم نظام  LIDARمبلء هذا الفراغ وتوفري خرائط
عالية الو�ضوح ميكن ا�ستخدامها لقيا�س وتقييم القدرة الإجمالية والكربون عن طريق ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية ت�ضع معايرة املقا�سات على �أر�ض الواقع .نظام  LIDARهو �أداة لقيا�س وتقييم
انبعاث الكربون وتكملة االلتزامات التما�شي مع .+REDD

(*European Journal of
)Soil Science, 2005
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�أ�سواق الكربون و REDD

يخف�ض تخزين الكربون عن طريق الأنظمة البيئية �سرعة وخطر التغري املناخي� .سيفيد
تخزين طن من الكربون يف �أي مكان الأ�شخا�ص يف كل مكان ،ويجعل كل �شخ�ص على
الأر�ض م�ستخدم �أو م�ستفيد من خدمة هذا النظام البيئي .هذه اال�ستفادة العاملية جتعل
�أ�سواق خدمات تخزين الكربون ممكنن ًا ،وبالطبع ،هذه الأ�سواق �أ�صبحت واقع ًا ملمو�س ًا،
مما يعطي قيمة للكربون ك�سلعة عاملية.

من جمموع غازات
االحتبا�س احلراري ناجت
من �إزالة الب�شر للغابات*.

بناء �صورة للخدمات املتعددة
لكي تلعب فعاليات تخزين الكربون يف الغابات دورها اال�سرتاتيجي يف تخفيف انبعاث الكربون،
يجب �أن تتم هذه الفعاليات بطريقة تنتج تخفي�ض انبعاثات قابلة للقيا�س �أثناء حماية التنوع
الإحيائي ،واحتواء �أهايل املنطقة وحقوق واملجتمعات املحلية ،وترويج ممار�سات مل�شاركة الفوائد
مع الأطراف املحلية ذات ال�صلة .ويعد ذلك حقيقي ًا لكل من الفعاليات التطوعي ونظام مقومات
التما�شي امل�ستقبلية وفق ًا مليكانيكية مثل  .+REDDلتعزيز فوائد التنوع الإحيائي مثل الدفعات
للمناطق التي يتداخل بها الكربون والتنوع الإحيائي العايل يجب علينا هذا التداخل( ((�Stras
 .)sburg, B.B.N. et al., 2010تعرف اخلريطة  6هذه التداخالت �ضمن املناطق
الإيكولوجية ،وتك�شف فر�ص مفيدة لكافة الأطراف وتبادل التجارة بني تخزين الكربون والتنوع
الإحيائي� .إن جهود املحافظة يف املناطق الإيكولوجية ذات م�ستويات كربون مرتفعة وتنوع �إحيائي
ينح�صر يف تلك املناطق (ي�شار �إليه باللون الأخ�ضر يف اخلريطة � )6سيدعم �أهداف تقليل
ال�ضرر املناخي واحلفاظ و�سي�ستقطب موارد ذات �صلة بالكربون.

low biodiversity, low carbon

high biodiversity, low carbon

low biodiversity, high carbon
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high biodiversity, high carbon

)(*IPCC, 2007

Overlap of Biodiversity
and Carbon Storage

من املهم املالحظة ب�أن الكربون املرتفع يف مناطق التنوع الإحيائي املرتفعة يف املناطق
الإيكولوجية قد يحتوي على مناطق ال يتداخل بها التنوع الإحيائي وتخزين الكربون .وعلى �صعيد
�آخر ،كل منطقة �إيكولوجية �ستحتوي على فر�ص ذات فوائد لكافة الأطراف ،وب�شكل خا�ص عندما
يكون نطاق اخلدمات يعمل �ضمن �إطار �صغري (على �سبيل املثال ،التلقيح عن طريق احل�شرات
الربية) وي�ؤخذ ذلك بعني االعتبار .على الرغم من �أهمية التحاليل الدقيقة من �أجل و�ضع
�أهداف حمددة ملبادرات املحافظة على امل�ستوي املحلي� ،إال �أن التحاليل العاملية تبقى ب�شكل عام
مفيدة.

اخلريطة  :7تداخل تخزين الكربون والتنوع الإحيائي �ضمن الأقاليم الإيكولوجية يف العامل.
حتتوي الأقاليم الإيكولوجية اخل�ضراء على م�ستويات تعترب عالية (على �سبيل املثال� ،أعلى من املتو�سط العاملي) لكل من الكربون (يف النباتات والرتبة)
والتنوع الإحيائي املتوطن (على �سبيل املثال ،الكائنات الفقرية التي ال توجد يف مكان �آخر) ،الأقاليم الإيكولوجية الزرقاء لها م�ستوى تنوع �إحيائي
منخف�ض ولكن م�ستوى كربون مرتفع ،الأقاليم الإيكولوجية ال�صفراء لها م�ستوى تنوع �إحيائي مرتفع وم�ستوى كربون منخف�ض ،والأقاليم الإيكولوجية
الربتقالية �أقل من املعدل العاملي للمقا�سني (تعديل وحتديث .)Kapos, V. et al., 2008; Naidoo, R. et al., 20082008

و�ضع �سعر للكربون والدفع ملالك الأرا�ضي لتخزين الكربون ميثل مبادرة جديدة رائعة
للمحافظة .تقليل االنبعاثات و�إزالة الغابات وتدمري الغابات ( )REDDهو جهد ي�ستخدم
لقيم مالية وكحافز للدول النامية لتخفي�ض انبعاثها نتيجة التغري يف ا�ستخدام الأر�ض يف
مناطق الغابات ،وا�ستثمار م�سارات كربون منخف�ضة لتطوير م�ستدام.

%15
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وضع خريطة لخدمات النظام البيئي
المحلي :حصة المياه العذبة
وعلى عك�س الفوائد العاملية لتخزين الكربون ،يتم تو�صيل اخلدمات ذات ال�صلة باملاء على
النطاق املحلي ،وب�شكل خا�ص للأ�شخا�ص الذين يعي�شون عند نهاية الأنهار .جعل ذلك �صعوبة
�أمام العلماء للقيا�س املبا�شر لهذه الفوائد على النطاق العاملي .ميكننا تهيئة م�ؤ�شرات عاملية
للتعرف على هذه املناطق ذات املقومات العالية لتوفري خدمات املياه العذبة للأ�شخا�ص.
Water Provision

تو�ضح اخلريطة  8aواحد ًا من هذه امل�ؤ�شرات :م�صابات املياه ال�سطحية يف العامل ،و�إمداد
املياه العذبة املتوفرة لال�ستخدام النهائي� .أ�س�س هذا املفهوم بنا ًء على منوذج يعرف مب�صطلح
الفراغ املائي ( )WaterGAP)، (Alcamo et al., 2003والذي ي�أخذ باحل�سبان كمية
هطول الأمطار وت�ساقط الثلوج ،النباتات الت�ضاري�س وخ�سارة املياه اجلوفية لتقدير جميع مناطق
ت�صريف املياه يف العامل.
ومبا �أن خدمات النظام البيئي ت�ستفيد من الطبيعة �إىل الأ�شخا�ص ،ف�إن �أي م�ؤ�شر قا�سي يجب
�أخذه باحل�سبان لتوريد وا�ستخدام اخلدمة .تدمج اخلريطة  8bم�صبات وت�صريف املياه العذبة
من اخلريطة ( 8aالعر�ض) مع املاء امل�ستخدم من قبل الأ�شخا�ص (الطلب) �ضمن كل حو�ض 
نهري فعال يف العامل ( .)Naidoo et al., 2008كما تو�ضح اخلريطة املناطق التي توفر �أكرث
مياه لغالبية الأ�شخا�ص ،مما يعني �أهمية النظام البيئي للمياه العذبة والذي يعد الأعلى حالي ًا.
هذه املعلومات مفيدة من �أجل �إدارة جيدة مل�صادر املياه والأنظمة البيئية التي توفر خدمات
ذات �صلة باملاء .على �سبيل املثال ،ي�ساعدنا هذا يف ا�ستهداف تطوير �صناديق املياه التي ت�شهد
اليوم �سرعة يف ت�أ�سي�سها يف عدد من الدول لتعلب دورها يف �إدارة الأرا�ضي التي حتمي اخلدمات
املتعلقة باملياه.

0 - 0.00013
0.00013 - 0.0232
0.0232 - 0.0899
0.0899 - 0.198
0.198 - 0.3455
0.3455 - 0.5823
0.5823 - 1.3016
1.301600001 - 403.611

اخلريطة �8أ : -خريطة العامل مل�صبات وت�صريف املياه العذبة مبنية على منوذج Alcamo, J. et al., 2003) WaterGAP
ت�شري املناطق القامتة �إىل املناطق ذات م�ستوى مرتفع ،واملناطق الفاحتة �إىل املناطق ذات م�ستوى منخف�ض لتوفري املياه ملن يعي�ش على �ضفاف هذه املياه.

Water Use
0 - 0.0000261
0.0000261 - 0.0001013
0.0001013 - 0.000376
0.000376 - 0.00202
0.00202 - 0.007476
0.007476 - 0.03249
0.03249 - 7.334

اخلريطة 8ب : -خريطة العامل ملقومات خدمة النظام البيئي للمياه العذبة وح�ساب طلب الأ�شخا�ص على املياه العذبة يف املناطق املرتفعة وملناطق
ت�صريف املياه .ت�شري املناطق القامتة �إىل امل�ستويات املرتفعة ،واملناطق الفاحتة �إىل امل�ستويات املنخف�ضة لأهمية خدمات النظام البيئي للمياه العذبة.
الوحدات هي كلم مكعب  /يف ال�سنة لكل خلية على اخلريطة (.)redrawn from Naidoo, R. et al., 2008
�صفحة  - 66تقرير الكوكب احلي 2010

تقرير الكوكب احلي � - 2010صفحة 67

© Brent stirton / getty images / WWF

الفرق بني اخلريطتني ملفت للنظر ويربز �أهمية ح�ساب كل من العر�ض واال�ستخدام يف تطوير
م�ؤ�شرات خلدمات النظام البيئي .توفر العديد من املناطق يف العامل كميات �ضخمة من املياه
العذبة (اللون الأزرق القامت يف اخلريطة  8aعلى �سبيل املثال حو�ض الأمازون والكونغو) ،ولكن
نظر ًا لوجود عدد قليل من الأ�شخا�ص عند نهاية هذه الأنهار وعلى �ضفافها لت�سخري هذه الفوائد،
جند ب�أن �أهمية خدمات النظام البيئي للمياه العذبة منخف�ضة حالي ًا (اللون الأخ�ضر الفاحت يف
اخلريطة  .)8bوعلى عك�س ذلك ،جند ب�أن املياه تتوفر بكمية �أقل يف �شرق �أ�سرتاليا و�أفريقيا،
لكن عدد الأ�شخا�ص امل�ستخدمني لهذه املياه مرتفع ،وال يجب �أن تبنى قرارات املحافظة على �أي
عامل مفرد .ويجب �أن ي�ؤخذ باالعتبار �أهمية التنوع الإحيائي وخدمات النظام البيئي الأخرى
(على �سبيل املثال تخزين الكربون ،م�صائد املياه العذبة).
ومع توقع زيادة الطلب على املياه ( )Gleick, et al., 2009وانخفا�ض توفري املياه نظر ًا
للتغري املناخي (� ،)IPCC, 2007aسي�شهد هذا امل�ؤ�شر تغري ًا يف امل�ستقبل .متابعة هذا امل�ؤ�شر
مع امل�ؤ�شرات الأخرى يوفر لنا مع مرور الزمن �صورة وا�ضحة عن تغري خدمات النظام البيئي مع
التنوع الإحيائي وب�صمتنا البيئية.

غينيا اجلديدة :ليو �سوناري ،مدرب موارد م�ستدامة لل�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة يف غينيا
اجلديدة �أ�سفل �شالل مياه يغذي نهر ابريل ،وهو نهر يغذي نهر �سيبك يف �إقليم �سيبك ال�شرقي .مت
التقاط هذه ال�صورة عند نهاية مو�سم اجلفاف ،وعلى الرغم من قوة ال�شالل� ،أ�صبح �ضعيف ًا ويعطي
جمرد قطرات عند مقارنته مبو�سم رطب.
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الجزء الثاني :العيش
على كوكب األرض~
ن�سلط ال�ضوء يف هذا اجلزء على الروابط بني اال�ستهالك والب�شر والتنوع
الإحيائي .ونبد�أ بالتعرف على العالقة بني التطوير الب�شري والب�صمة
البيئية .ونقوم لأول مرة بالنظر على التوجهات يف التنوع الإحيائي وفق ًا
لت�صنيف البنك الدويل لدخل الدولة .وا�ستخدام �سيناريو حا�سبة الب�صمة
البيئية املطورة من قبل ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية ميكننا من جتنب
�سيناريوهات خمتلفة لو�ضح نهاية لزيادة الب�صمة البيئية عن طريق تغري
معطيات خمتلفة ذات �صلة با�ستهالك املورد ،ا�ستخدام الأر�ض والإنتاج.
وتعر�ض هذه ال�سيناريوهات احل�سا�سية املوجودة واخليارات ال�صعبة
التي يجب �أن نقوم بها جميع ًا ل�سد الفراغ بني الب�صمة البيئية والقدرة
البيولوجية ،والعي�ش �ضمن حدود وقدرة كوكب الأر�ض.
ال�صورة :تعتمد قرابة  %75من �أهم  100حم�صول يف العامل على طرق التلقيح الطبيعية.
وهنالك دليل قوي ب�أن وجود جمتمعات تلقيح متنوعة ي�ؤدي �إىل خدمات تلقيح �أكرث ثبات ًا
و�أكرث فعالية .زيادة الكثافة الزراعية و�إزالة الغابات ي�ؤدي �إىل �ضرر بكائنات التلقيح .جمع
الع�سل التقليدي ،امر�أة من قبلية باميا يف مقاطعة �شيوان ال�صينية ت�شري �إىل خلية نحل.

اجلزء  :2العي�ش على كوكب الأر�ض

التنوع اإلحيائي ،التطوير
ورخاء البشر
اال�ستهالك والتطوير
هل هي زيادة يف اال�ستهالك متطلبة لزيادة التطوير؟

12

متثل حتاليل الب�صمة البيئية الإيكولوجية يف هذا التقرير ب�أن الأفراد من الدول املختلفة
ي�ستهلكون كميات خمتلفة وعالية ،وب�شكل �أغنى للدول النامية التي متيل لال�ستهالك �أكرث من
الدول الفقرية والأقل منو ًا.

10

امل�ؤ�شر الأكرث ا�ستخدام حالي ًا للتطوير هو م�ؤ�شر التطوير الب�شري ( )HDIلربنامج هيئة الأمم
للتطوير ( )UNDPوالذي يدمج الدخل ومعدل حياة الفرد وم�ستوى التعليم ،ومقارنة الدول
بنا ًء على الدخل وم�ستوى التطوير االجتماعي (.)UNDP, 2009
العالقة بني الب�صمة البيئية وم�ؤ�شر التطوير الب�شري ( )HDIال تعد طولية بل لها جزئيني
حمددين (الر�سم  .)30ففي الدول ذات م�ستوى تطور منخف�ض ،يكون م�ستوى التطور م�ستقالً
عن الب�صمة البيئية للفرد .لكن مع زيادة التطور لأبعد من م�ستوى معني ،تزيد بالتايل ب�صمة
الفرد البيئية ،وت�صل لنقطة يكون بها اكت�ساب �صغري يف م�ؤ�شر التطوير الب�شري على ح�ساب
زيادة كبرية يف الب�صمة البيئة.

افريقا
�آ�سيا
�أوروبا
�أمريكا الالتينية والكاريبي
�أمريكا ال�شمالية
�أو�شانيا

8
اال�ستخدام الفردي للهكتارات العاملية

امل�ستوى العايل للتطور الب�شري هي قدرة الأ�شخا�ص يف الو�صول �إىل مقوماتهم وتر�أ�س الإنتاج،
احلياة املبدعة توافق ًا مع متطلباتهم واهتماماتهم ( ، )UNDP, 2009وهو �أمر مهم جلميع
الأفراد .وال�س�ؤال املهم طرحه هنا ،هل امل�ستوى العايل لال�ستهالك �ضروري لتطوير ب�شري عايل
امل�ستوى.

املفتاح

الر�سم  :30مقارنة م�ؤ�شر التطوير
الب�شري ( )HDIللب�صمة
البيئية  (Global Footprint
Network, 2010; UNDP,

.)2009b

6

4

World average biocapacity available per person in 1961

2

World average biocapacity available per person in 2007
Meets minimum criteria
for sustainability

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

م�ؤ�شر التطور الب�شري

تعريف هيئة الأمم لبداية م�ستوى التطور العايل كقيمة م�ؤ�شر التطوير الب�شري لـ  0,8دولة
تتوافق مع �أو تفوق هذه البداية وتفاوت �شا�سع يف ب�صمة الفرد البيئية ،بداية من البريو التي
تبلغ ب�صمتها البيئية  1,5هكتار عاملي �إىل لوك�سمبورغ مع ب�صمة بيئية تفوق  9هكتارات عاملية
لل�شخ�ص .املجال مت�شابه حتى للدول �صاحبة �أعلى م�ستويات تطور� .أ�ضف لذلك بع�ض الدول
التي لها م�ستويات تطور مرتفعة وتكون ب�صمتها البيئية للفرد مماثلة لتلك التي يكون بها م�ستوى
التطور �أقل� .إذا �أخذنا االثنني مع ًا وبتحليل العالقة بني الغناء وجودة م�ستوى العي�ش الأعلى من
م�ستوى معني من �إجمايل النتاج القومي لل�شخ�ص (الر�سم � ،)31سي�شري لنا ذلك ب�أن م�ستوى
اال�ستهالك العايل لي�س �أمر ًا �ضروري ًا ومتطلب ًا مل�ستوى تطور مرتفع �أو جودة حياة جيدة.
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اجلزء  :2العي�ش على كوكب الأر�ض

التطوير امل�ستدام �أمر ممكن
يقت�صد بالتطوير امل�ستدام تلبية املتطلبات احلالية دون الت�ضحية بقدرة �أجيالنا يف امل�ستقبل
لتلبية احتياجاتهم (الهيئة العاملية للبيئة والتطوير) .ت�أ�شري  0,9مل�ؤ�شر التطوير الب�شري ي�ضع
احلد الأقل لتلبية املتطلبات احلالية ،بينما ت�ضع ب�صمة بيئية < 1.8هكتار عاملي للفرد قدرة
الأر�ض البيولوجية وتعداد ال�سكان الذي ي�ضع احلد الأعلى للعي�ش �ضمن قدرة الأر�ض الإيكولوجية
دون الت�ضحية مبوارد الأجيال التالية.

النظر لأبعد من �إجمايل الناجت القومي
ً
لقد ا�ستخدم م�ؤ�شر �إجمايل الناجت القومي دائما كم�ؤ�شر عام للتقدم والإجناز .وعلى الرغم
من �أهمية الدخل بالن�سبة للتطوير ،لكن ال ي�شكل ذلك حوار ًا كام ًال :امل�ستوى اجليد ي�شمل
�أي�ض ًا عنا�صر اجتماعية وفردية تعمل مع ًا لتو�سيع خيارات للأ�شخا�ص لعي�ش حياة قيمة
يرغبون بها� .أ�ضف لذلك ب�أنه بعد م�ستوى دخل معني لن ت�شهد امل�ؤ�شرات الرا�سخة واخلفيفة
مل�ستوى العي�ش اجليد مزيد ًا من االرتفاع علة نطاق الدخل لكل فرد (الر�سم .)32

تكون هذه امل�ؤ�شرات مع ًا “�صندوق اال�ستدامة” الذي ُيعرف مقا�سات يجب التما�شي معها من
�أجل جمتمع م�ستدام عاملي ًا .مت يف عام � 2007إدراج دولة واحدة يف هذا ال�صندوق ،وهي البريو
والتي �أتت �ضمن جممع م�ؤ�شر التطوير الب�شري ( )HDIلـ  0,706وب�صمة بيئية �أكرث بقليل
من  1,5هكتار عاملي للفرد .وبقت كوبا يف هذا ال�صندوق خالل ال�سنوات املا�ضية (WWF,
 ،)2006bلكن مع ب�صمة بيئية تبلغ  1,85هكتار عاملي يف  ،2007مت �إدراجها خارج احلدود
املنخف�ضة .وكذلك احلال مع كولومبيا والإكوادور التي خرجتا من حدود الب�صمة البيئية.

الر�سم � :31إجمايل الناجت القومي
لل�شخ�ص مقابل معدل احلياة (�سنة
منذ الوالدة) (.)UNDP, 2009b

املفتاح
افريقا
�آ�سيا
�أوروبا
�أمريكا الالتينية والكاريبي
�أمريكا ال�شمالية
�أو�شانيا

90
80

تعر�ض هذه الأمثلة [انه من املمكن للدول التوافق مع �أدنى املقا�سات لال�ستدامة .لكن يجب �أن
نتذكر ب�أن هذه التحاليل هي على امل�ستوى املحلي فقط ،وال ت�أخذ باحل�سبان الفوارق االجتماعية
االقت�صادية والتوزيع �أو م�ستويات الت�أثري املدين والدميقراطي �ضمن الدولة .من �أكرث امل�ؤ�شرات
ا�ستخدام ًا لعدم ت�ساوي الدخل هو م�ؤ�شر ُمعامل جيني ( )Giniالذي مينح الدول نتيجة ترتاوح
من �صفر ،حيث يكون الدخل مت�ساوي بني الأفراد ،و  100حيث يكون الدخل غري مت�ساوي (على
�سبيل املثال ،يكون كل الدخل ل�شخ�ص واحد)ُ .معامل جيني يف البريو يعترب مرتفع ( 49,8يف
 ،)2007مما ي�شري �إىل �أن توزيع الدخل غري مت�ساوي .يربز ذلك �أهمية ا�ستخدام �أكرث من م�ؤ�شر
للح�صول على تقييم �أدق للتعامل مع املهام العديدة نحو ا�ستدامة اجتماعية وبيئية.

70

50
40

كما ورد �سابق ًا ،القدرة البيولوجية املتوفرة لكل فرد غري ثابتة ،و�ست�شهد انكما�ش ًا مع زيادة
تعداد الب�شر� .شرح امل�ؤ�شر يف الر�سم  :30كان تعداد الب�شر �أقل ب�شكل ملحوظ يف عام ،1961
وكانت القدرة البيولوجية املتوفرة للفرد تبلغ قرابة �ضعف القدرة اليوم .يعني ذلك ب�أن �صندوق
اال�ستدامة هو ج�سم هدف متحرك ،ويف حال عدم متكننا من �إيجاد طرق لزيادة القدرة
البيولوجية� ،ستزداد �صعوبة الدول يف املحافظة لبقاء �ضمن احلدود.
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اجلزء  :2العي�ش على كوكب الأر�ض

التنوع اإلحيائي
والدخل الوطني

ي�شري م�ؤ�شر الكوكب احلي للدول ذات دخل مرتفع �إىل زيادة  %5بني  1970و ( 2007الر�سم .)33
ويف تباين وا�ضح� ،شهد م�ؤ�شر الكوكب احلي للدول ذات الدخل املنخف�ض تراجع ًا فاق  %50يف
نف�س الفرتة .يدق توجه ال�شريحة املنخف�ضة الدخل ناقو�س اخلطر ،وال يقت�صر ذلك على التنوع
الإحيائي فقط ،بل على الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف تلك الدول .يعتد كل �شخ�ص على خدمات
النظام البيئي واملوارد الطبيعية ،مما يعني ب�أن التنوع الإحيائي والت�أثري على تدمري البيئة يتم
مل�سه ب�شكل مبا�شر من قبل �أفقر الدول يف العامل ،و�أكرث الأ�شخا�ص عر�ضة والذين اعتمدوا ل�شكل
تقليدي على املوارد الطبيعية .وبدون فر�صة احل�صول على مياه نظيفة ،و�أر�ضي ومنا�سبة مل�صدر
للغذاء والوقود واملواد ،لن يتمكن ه�ؤالء الأ�شخا�ص من ك�سر حاجز الفقر واالرتقاء.

1.2

1.0

0.8

0.6

مو�شر الكوكب احلي ()1=1970

م�ؤ�شر الكوكب احلي ح�سب جمموعات الدخل
مثلت حتاليل م�ؤ�شر الكوكب احلي �سابق ًا يف هذا التقرير االختالفات اجلغرافية ب�شكل قوي
على نطاق خ�سارة التنوع الإحيائي بني الأقاليم اال�ستوائية واملعتدلة ،وبني املناطق اجلغرافية
البيولوجية .عر�ض هذه االختالفات ال يعد �ضروري ًا  على النطاق اجلغرايف والفيزيائي يف
الطبيعة ،وقمنا بتق�سيم بيانات تعداد الكائنات (با�ستثناء الكائنات البحرية التي ال ميكن
حتديدها لبلد واحد) �إىل ثالث جمموعات وفق ًا لدخل الدولة (طالع ن�ص املربع :فئات الدخل).

1.4

الر�سم  :32م�ؤ�شر الكوكب احلي
ح�سب جمموعة الدخل للدولة .ي�شري
امل�ؤ�شر �إىل زيادة  %5يف الدول ذات
الدخل العايل ،وتراجع  %25للدول
املتو�سطة الدخل ،و %58تراجع لدول
الدخل املنخف�ض بني  1970و 2007
(.)WWF/ZSL, 2010

املفتاح

0.4

اخلريطة  :9دول الدخل املرتفع،
املتو�سط واملنخف�ض (الت�صنيف وفق ًا
لت�صنيفات البنك الدويل:2007 ،
.)World Bank, 2003

الدخل العايل
احلدود املقبولة
الدخل املتو�سط
احلدود املقبولة
الدخل املنخف�ض
احلدود املقبولة

0.2

0.0
2007

1990

2000

1970

1980

ال�سنة

التوجهات يف الب�صمة البيئية بوا�سطة جمموعات الدخل
ً
لقد �شهدت الب�صمة البيئية للفرد من �شريحة الدخل املنخف�ض انخفا�ضا بني  1970و ،2007
بينما �شهدت ب�صمة فئة الدخل املتو�سط زيادة طفيفة .ومل ت�شهد الب�صمة البيئية ل�شريحة الدخل
املرتفع ارتفاع ًا ملحوظ ًا فقط ،بل قفزت عن الفئتني الأخرى من جمموعات الدخل (الر�سم .)32
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الب�صمة البيئية (هكتار عاملي  /لل�شخ�ص)

فئات الدخل للدول
ي�صنف البنك الدويل اقت�صاد الدول وفق ًا لإجمايل الناجت القومي للفرد لعام  ،2007ويتم
ح�ساب ذلك با�ستخدام طريقة �أطل�س البنك الدويل وعامل �أطل�س للتحويل (World
 .)Bank, 2003الغر�ض من عامل �أطل�س للتحويل هو تخفي�ض ت�أثري تذبذبات معدل
التبادل عند مقارنة الدخل القومي للدول املختلفة .كانت حدود الفئات لعام 2007
كالتايل:
الدخل املنخف�ض 935 -< :دوالر �أمريكي للفرد
الدخل املتو�سط 11,455 – 936 :دوالر �أمريكي للفرد*
الدخل العايل 11,906 -< :للفرد
* يدمج فئات البنك الدويل لفئة الدخل املتو�سطة املنخف�ضة واملتو�سطة املرتفعة.
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الر�سم  :33تغريات الب�صمة البيئية
للفرد يف دول الدخل املرتفع،
املتو�سط واملنخف�ض بني  1961و
 .2007ميثل اخلط املتقطع معدل
القدرة البيولوجية العاملي يف
Global Footprint( 2007
.)Network, 2010
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�سري التجارة
كما مت مناق�شته �سابق ًا ،ف�إن العديد من حمركات التنوع الإحيائي تخ�سر حيويتها من الإنتاج
وا�ستهالك الغذاء ،الألياف ،املواد والطاقة .ت�شري حتاليل الب�صمة البيئية ب�أن هذا اال�ستهالك
�أعلى بكثري يف الدول ذات الدخل املرتفع مقارنة مع دول الدخل املتو�سط واملنخف�ض ،ويقرتح ذلك
ب�أن خ�سارة التنوع الإحيائي يف دول الدخل املتو�سط واملنخف�ض متعادل حلد ما ،وذو �صلة بب�صمة
الأ�شخا�ص البيئية الذين يعي�شون يف دول الدخل املرتفع.
يثري ذلك �س�ؤال :كيف ميكن ال�ستهالك يف دولة وحدة ب�أن يكون له �صلة بخ�سارة التنوع الإحيائي
يف دولة �أخرى بعيدة؟ �أحد هذه العوامل هي عوملة الأ�سواق و�سهولة نقل و�شحن ال�سلع حول العامل،
الأمر الذي يتيح للدول تلبية متطلباتها من املوارد الطبيعية� ،سوا ًء كانت لغر�ض الت�صنيع �أو
اال�ستهالك ،يتم ذلك من خالل اال�سترياد من الدول الأخرى .على �سبيل املثال ،يتم نقل و�شحن
الأخ�شاب من الربازيل �إىل عدد كبري من الدول حول العامل ،ويجعل ت�صدير الأخ�شاب �إعاقة
لنمو التجارة املحلية (اخلريطة  .)10توفر خرائط تدفق ال�سلع �صورة �سريعة للتجارة العاملية،
والتي تكون �أكرث من الأرقام الر�سمية املو�ضحة نظر ًا لوجود التجارة غري القانونية يف العديد من
املنتجات ال�شائعة.
زيادة اعتماد الدول على املوارد الطبيعية من الدول الأخرى وخدمات النظام البيئي لدعم �أمناط
اال�ستهالك ي�ؤدي �إىل فر�ص قيمة لتعزيز جودة العي�ش يف الدول التي ت�صدر ال�سلع .لكن بدون
�إدارة �صحيحة للموارد الطبيعية� ،سينتج عن ذلك ا�ستخدام غري م�ستدام للموارد وتدين البيئة.
ويف غياب الإدارة ال�صحيحة ،و�شفافية العوائد �أو الفر�ص املت�ساوية للأر�ض واملوارد ،لن يتم
حتقيق التطوير والنمو.
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اخلريطة  :10تدفق جتارة الأ�شجار والأخ�شاب
من الربازيل للكافة دول العامل يف 2007
مو�ضح بالأزرق القامت .كلما كان اللون قامت
�أكرث ،يعني بكرب حجم اال�سترياد (Global
.)Footprint Network, 2010

تقرير الكوكب احلي � - 2010صفحة 79

اجلزء  :2العي�ش على كوكب الأر�ض

مجسم لمستقبل:
وضع
َّ
البصمة البيئية لعام 2050
ت�ستهلك الب�شرية اليوم املوارد الطبيعية مبعدل �أ�سرع من قدرة النظام البيئي على �إعادة جتديد
تلك املوارد ،وت�ستمر يف انبعاث الكربون ب�سرعة تفوق قدرة النظام البيئي على امت�صا�صها.
ترى ما يحمله امل�ستقبل لنا؟ وما هي املبادرات التي ميكن اتخاذها للحد من زيادة اال�ستهالك
الإيكولوجي وحتقيق مفهوم كوكب حي واحد؟
يقدم تقرير الكوكب احلي لعام “ 2008ركائز را�سخة” لتو�ضيح ت�أثري املبادرات املعينة على
م�ستقبل الب�صمة البيئية .تقدم هذه الركائز مبادرات لها مقومات على حتويل مفهوم “الأمور
على ما يرام” نحو اال�ستدامة و�إعادة الب�صمة البيئية مل�سارها الإيجابي .يركز التقرير على
ب�صمة الكربون ،ويو�ضح فعالية ثالثة الركائز ،وهي :الطاقة الفعالة ،الطاقة املتجددة وجمع
وتخزين الكربون والتي ت�ؤدي بدورها �إىل تخفي�ض جتمع الكربون يف الغالف اجلوي مما يقلل
ب�صمة الكربون.
قامت �شبكة الب�صمة العاملية ب�أخذ هذه التحاليل للخطوة التالية وتهيئة حا�سبة للب�صمة البيئية،
مت تطوير هذه احلا�سبة بغر�ض تقرير “الر�ؤيا لعام  ”2050الذي مت �إعداده من قبل جمل�س 
الأعمال العاملي للتطوير امل�ستدام ( .)WBCSD, 2010ت�ستخدم هذه الأداة بيانات تعداد
ال�سكان ،فعالية �إنتاج الأرا�ضي ،ا�ستخدام الطاقة ،الأنظمة الغذائية والتغري املناخي لتقدير
كيفية تغري الب�صمة البيئية والقدرة البيولوجية يف امل�ستقبل .تغيري هذه االفرتا�ضات يتيح لنا عمل
توقعات خمتلفة مل�ستقبل الب�صمة البيئية.
ا�ستخدم هذا الإ�صدار لتقرير الكوكب احلي �سيناريو حا�سبة الب�صمة البيئية لعر�ض قدرة
التغريات يف ا�ستخدام موارد الطاقة والأنظمة الغذائية وت�أثريها على كل عن�صر من عنا�صر
الب�صمة البيئية يف  2030 ،2015و  .2050ويف مقارنة هذه ال�سيناريوهات مع مفهوم “الأمور
على ما يرام” ،تربز �أمامنا بع�ض التحديات واخليارات التي ب�إمكانها و�ضع نهاية لزيادة ب�صمتنا
البيئية.
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تناف�س الأر�ض
هل �ستتوفر م�ساحات كافية من الأرا�ضي لإنتاج املنتجات من الغابة (الورق ،مواد البناء)
والغذاء لتلبية متطلبات الب�شر يف امل�ستقبل؟ و�إذا توفرت هذه امل�ساحات ،هل �ستكون كافية
للحفاظ على التنوع الإحيائي وخدمات النظام البيئي ال�ضرورية؟
ت�شري درا�سات منظمة الأغذية والزراعة ب�أن توفر الأرا�ضي ال يعد ق�ضية حرجة يف امل�ستقبل
( ،)FAO, 2009aولكن ال ميكن القول ب�أن ذلك يعك�س �صورة كاملة .مل ت�أخذ هذه التقييمات
بعني االعتبار للأرا�ضي املتطلبة لإنتاج الوقود الع�ضوي ،واملواد البيولوجية باملعدالت املتطلبة
لتوفري  وقود بديل عن الوقود الأحفوري املبني على الطاقة� .أ�ضف لذلك التغري املناخي وتوفر
املياه وملكية الأرا�ضي وا�ستخدامها ،وب�شكل خا�ص للمجتمعات ال�صغرية والأ�شخا�ص الأ�صليني
الذين يعي�شون يف تلك املناطق ،وامل�ساحات املتطلبة للكائنات املهاجرة وجميع العوامل التي لها
ت�أثريها على توفر الأرا�ضي والزراعة امل�ستدامة.
التناف�س على الأرا�ضي �سيكون حتدي ًا �أكرب يف امل�ستقبل .يعتقد ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
( )WWFب�أن حتديد املواقع الأف�ضل للأرا�ضي للمحا�صيل املختلفة ،مثل الغذاء ،الوقود
الع�ضوي والألياف ،وتخزين الكربون واحلفاظ على التنوع الإحيائي هي �أكرب حتديات تواجه
متخذي القرارات وال�شركات واملجتمعات.
زيادة القدرة البيولوجية
�أحد ردود الفعل لكون الب�صمة البيئية �أكرث من كوكب واحد هو زيادة القدرة البيولوجية لكوكب
الأر�ض .ميكن تو�سيع منطقة قدرة الأر�ض البيولوجية عن طريق ا�ستعادة الأرا�ضي التي مت
ا�ستنزافها و�إن�شاء �أرا�ضي �أكرث �إنتاجية .على �سبيل املثال ،ا�ستعادة حالة الغابات الإيجابية،
�أو زراعة الأرا�ضي التي مت ا�ستنزافها الذي ي�ؤدي �إىل زيادة القدرة البيولوجية من خالل �إنتاج
الأخ�شاب ،وينظم ا�ستخدام املياه ،ويجنب الأقاليم من م�شاكل الت�آكل وزيادة امللوحة وامت�صا�ص
الكربون.

ميكن تو�سيع قدرة الأر�ض على
الإنتاج البيولوجي.

زيادة قدرة الأرا�ضي على الإنتاج ميكن �أن ي�ساعد يف زيادة القدرة البيولوجية .لقد �شهدت
قدرة الغابات والأرا�ضي الزراعية عرب التاريخ زيادة يف �إنتاج املحا�صيل ،ومن املعتقد �أن
ت�ستمر هذه الزيادة يف امل�ستقبل .لكن توقعات هذه الزيادة تختلف كثري ًا .يتوقع قطاع الزراعة
ت�ضاعف قدرة الإنتاج دون احلاجة ال�ست�صالح املزيد من الأرا�ضي واملياه بحلول عام 2050
()WBCSD, 2010
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لكن اجتماع خرباء منظمة الأغذية والزراعة يف  2009عن كيفية توفري الغذاء للعامل يف عام
� 2050أ�شار �إىل �أن زيادة �إنتاج املحا�صيل �سيكون بن�صف تاريخ املعدالت ،و�سيتطلب من جمتمع
الأبحاث الزراعية تكثيف اجلهود لرفع معدل املحا�صيل يف املناطق اجلغرافية ال�ضعيفة الإنتاج،
واملجتمعات الفقرية يف الدول التي �ست�شهد مزيد من الطلب (.)FAO, 2009a
مزيد ًا من الأخبار ال�سيئة عن املحا�صيل الزراعية قد ت�أتي من عوامل التغري املناخي ،حيث
�أ�شارات �أبحاث الهيئة العاملية لأبحاث ال�سيا�سات الغذائية ( )IFPRIب�أن التغري املناخي
�سيت�سبب يف تراجع معدل �إنتاج املحا�صيل املهمة ،وب�أن جنوب �آ�سيا (وب�شكل خا�ص املحا�صيل التي
يتم ريها) �ستكون الأكرث ت�ضرر ًا ( .)Nelson, G.C. et al., 2009وبنا ًء على ذلك وبالرغم
من �إمكانية ت�ضاعف املحا�صيل ،ف�إن جهود اخلرباء يف الزراعة قد تت�ساوى مع التغريات املناخية
�أو قدرتهم املتقيدة بعوامل اقت�صادية وجمتمعية وتنظيمية.
كم �سيكون تعداد �سكان العامل يف 2050؟
توقعات زيادة تعداد �سكان العامل امل�ستخدمة يف هذه ال�سيناريوهات هي من
الإح�صائيات الر�سمية لهيئة الأمم ،وقمنا با�ستخدام هذه التوقعات كقاعدة جلميع
النماذج .ت�شري توقعات هيئة الأمم ب�أن تعداد ال�سكان يف العامل �سيقارب  2,9مليار
ن�سمة يف  ،)UN, 2008(  2050و�سي�ستقر التعداد العاملي عند  9,22مليار ن�سمة
يف  .)UN, 2004( 2075تراوحت توقعات هيئة الأمم لتعداد ال�سكان يف العامل يف
 2050من  7,8مليار �إىل  10,9مليار ن�سمة (.)UN, 2006

دور املدن يف التطوير امل�ستدام
تعرب املدن م�صدر ًا لقرابة  %80من انبعاث غاز الكربون على م�ستوى العامل ،و�ست�شهد
هذه الن�سبة ارتفاع ًا خالل ال�سنوات القادمة نظر ًا لزيادة تعداد �سكان املدن وقدوم
العديد من الأ�شخا�ص للعي�ش بها �سعي ًا لنمط حياة �أف�ضل .ي�ؤدي تو�سع املدن الطلب على
م�ساحات �إ�ضافية واملوارد ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة الت�أثري على املناطق املحيطة.
�أ�شارت درا�سة متت م�ؤخر ًا يف تنزانيا على �أثر التو�سع الذي �أدى �إىل موجات من
ا�ستنزاف الغابات وخ�سارة التنوع الإحيائي الذي و�صل انت�شاره �إىل  9كيلو مرت �سنوياً
خارج حدود املدينة ،ونظر ًا ل�ضرورة �سفر الأ�شخا�ص مل�سافات �أكرب بحث ًا عن املوارد،
مثل الفحم واحلطب ( ،)Ahrends, A. et al., in pressهنالك دور ًا مهم ًا ميكن
للبلديات والأ�شخا�ص �أدائه يف احلفاظ على التنوع الإحيائي العاملي ،وتخفي�ض الب�صمة
البيئية وحت�سني تقدم اجلودة للمجتمع .كما يوجد �أمامهم دور ًا جتاه ب�صمة الكربون،
وي�شمل ذلك ا�سترياد “االنبعاثات الواقعية” ،ولدى املدن فر�صة فريدة من نوعها يف و�ضع
ت�أثري كبري خالل ال�سنوات الثالثني القادمة ،والتي يقدر ي�صل بها اال�ستثمار يف امل�شاريع
احل�ضارية �إىل  350تريليون دوالر �أمريكي .ميكن ا�ستخدام ذلك يف تطوير مفهوم “كوكب
واحد” لنمط احلياة على النطاق الوا�سع ،وب�شكل خا�ص يف املدن والدول التي ت�شهد منو ًا
�سريع ًا (.)WWF, 2010

%50

 6,3مليار

هي ن�سبة الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف املدن يف عام .2010

 3,5مليار

هو عدد الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف مناطق متح�ضرة
يف عام .2010

هو عدد الأ�شخا�ص املتوقع �أن
يعي�شوا يف مناطق متح�ضرة يف
عام 2050

)(WBCSD, 2010
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سيناريوهات تقرير الكوكب
الحي   2010
ت�ستخدم حا�سبة �سيناريو الب�صمة البيئية بيانات الب�صمة البيئية بني  1961و  2007ك�أ�سا لها،
وتعر�ض حجم كل عن�صر للب�صمة البيئية يف  2030 ،2015و  .2050مفهوم “الأمور على ما
يرام” مبني على:
متو�سط زيادة ال�سكان �إىل  9,2مليار ن�سمة بحلول عام ( 2050الأم املتحدة ،2008 ،طالع ن�ص
املربع :كم �سي�صبح تعداد ال�سكان يف 2050؟).
زيادة انبعاث غاز الكربون والوقود الع�ضوي مواكبة لتزايد ال�سكان والنمو االقت�صادي
(.)OECD/IEA, 2008
متابعة وا�ستمرارية الغابات التوجه اخلطي الذي لوحظ بني  1950و .2005
بقاء زراعة الغابات والغالل الزراعية ثابت ًا.
ارتفاع معدل ال�سعرات احلرارية اليومي يف العامل �إىل  kcal 3130للفرد بحلول  ،2050وهي
زيادة  %11من م�ستوى  .)FAO, 2006b( 2003عدد ال�سعرات احلرارية مرتفع لأنه ميثل
�إنتاج الغذاء ،والذي ي�شمل الطعام الذي يتم تناوله والذي يتم هدره.
�إ�ضافة لذلك ،زيادة كثافة غاز الكربون وامليثان يف الغالف اجلوي ذات ال�صلة ب�سيناريوهات
الغذاء والطاقة مت دجمها مع تقديرات خمططات اجلهات احلكومية للتغري املناخي ()IPCC
للح�صول على تقدير الرتفاع احلرارة لكل �سيناريو ( .)IPCC, 2007bومت بعد ذلك دمج
توقعات ارتفاع احلرارة مع منوذج ا�ستدامة الأر�ض (املناطق الزراعية الإيكولوجية يف العامل
 )GAEZلتوقع التغريات يف املنطقة وا�ستدامة الأر�ض لنمو املحا�صيل (Fischer, G. et
.)al., 2008

املناطق املحمية هي طريقة من الطرق لتحقيق ذلك .بلغ عدد املناطق املحمية يف عام 2009
�أكرث من  133,000منطقة تغطي جمموع  19كيلو مربع من الأر�ض �أو البحر ،وجمموع  %12,9من
الياب�سة على الأر�ض ،و  %6,3من البحار الإقليمية .وغطت  %0,5فقط املياه الإقليمية يف البحار
(.)IUCN/UNEP-WCMC, 2010
ي�شمل ال�سيناريو بذلك ركائز التنوع الإحيائي املو�ضوعة يف  %12من �أرا�ضي املراعي و %12من
الغابات التي مت حتديدها خ�صي�ص ًا للتنوع الإحيائي يف  ،2015وهي زيادة  %15لكل نوع من
الأرا�ضي يف  2030و .2050
جلب الوقود الع�ضوي للنظرية
من املهم يف م�سار اال�ستعداد للب�صمة البيئية ب�شكل عام �أن ندرك ب�أن جهود تخفي�ض الب�صمة
البيئية يف منطقة واحدة قد ي�ؤدي �إىل زيادتها يف منطقة �أخرى .على �سبيل املثال ،ا�ستخدام
الوقود الع�ضوي هو �أكرث م�ساهمة ملمو�سة لب�صمة الب�شر البيئية .لكن مقرتحات ا�ستبدال الوقود
ال�سائل مع وقود ع�ضوي من املحا�صيل له مقومات لإ�ضافة ال�ضغط على ا�ستخدام الأر�ض وزيادة
امل�شاكل الناجمة عن الزراعة ،وهو خطر ملحوظ على التنوع الإحيائي (طالع ن�ص املربع :الكثري
من �أجل الزبدة النباتية) وم�ساهم رئي�سي يف الب�صمة البيئية.
لعك�س بع�ض من هذه التعوي�ضات مت �شمل وتد الوقود الع�ضوي .ميثل ذلك كل من املحا�صيل
الزراعية والغابات املتطلبة لإنتاج طاقة م�ستمدة من الوقود الع�ضوي .لقد �صمم النموذج ب�شكل
ُيكر�س املحا�صيل للوقود الع�ضوي الذي ي�ستخرج من ق�صب ال�سكر (وهو تقدير منخف�ض نظر ًا
لأن ق�صب ال�سكر يتميز بعلو �إنتاج للوقود الع�ضوي) .ويف نقا�ش عن توفري الوقود الع�ضوي مل�ستوى
تف�صيلي للمحا�صيل الأخرى التي ال ي�شملها النموذج (على �سبيل املثال احلبوب) ،ف�إنه يعر�ض 
هذا البديل و�ضرورة جعله يف م�ستقبل الطاقة والنظام الغذائي.

%12,9
�أر�ض

%6,3

مناطق �أر�ضية

 %0,5

حار عالية
مت حمايتها عام 2009

�أين ميكن و�ضع التنوع الإحيائي يف هذه ال�صورة؟
تهتم الب�صمة البيئية ب�شكل حموري بالأرا�ضي ذات ال�صلة املبا�شرة بح�ص�ص املوارد الطبيعية
وامل�ساحات للبنية التحتية ،وامت�صا�ص غاز ثاين �أك�سيد الكربون .ولكن هنالك رابط ال ميكن
جتاهله بني التنوع الإحيائي و�صحة الب�شر والغناء والعي�ش الرغد .ومن ال�ضروري التعرف
ب�شكل �أو�ضح على الن�سبة امللحوظة ملناطق الأر�ض (وبالتايل التنوع الإحيائي) وحتديدها لدعم
التنوع الإحيائي.

�صفحة  - 84تقرير الكوكب احلي 2010

تقرير الكوكب احلي � - 2010صفحة 85

اجلزء  :2العي�ش على كوكب الأر�ض

خلط الطاقة
تعد الب�صمة البيئية �أكرب وتد ،ومن ال�ضروري التعامل معها على وجه ال�سرعة لتجنب ارتفاع
درجة احلرارة يف العامل مل�ستويات خطرة .يقوم ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ()WWF
حالي ًا بتحاليل جديدة تو�ضح �إمكانية الت�أكد من ثبات درجات احلرارة يف العامل لأقل من درجتني
مئويتني من م�ستويات حقبة ما قبل ال�صناعة ،وتوفري طاقة نظيفة للعامل .ا�ستخدام احللول مع
التقنيات املتوفرة لدينا اليوم يتطلب مبادرات �شديدة لتطوير فعالية الطاقة يف املباين ،الأجهزة،
و�سائل النقل واملوا�صالت وال�صناعة .الطلب النهائي على الطاقة امل�سرود يف منوذجنا هو 260
 EJبحلول عام � ،2050أي � %15أقل من  .2005وافرتا�ض �إ�ضايف على الطاقة هو التزويد ال�سريع
بالطاقة الذي يتيح تطوير جمال وا�سع من الطاقات املتجددة ،مثل الطاقة ال�شم�سية ،الطاقة من
الهواء ،احلرارية والطاقة الع�ضوية.

�صفحة  - 86تقرير الكوكب احلي 2010

يعر�ض منوذجنا ب�أنه مع انخفا�ض ب�صمة الكربون� ،إذا ت�ساوى  9,2مليار �شخ�ص مع معدل النظام
الغذائي املاليزي اليوم� ،سنحتاج �إىل  1,3كوكب �أر�ض يف  .2050و�إذا ا�ستبدلنا النظام الغذائي
ليكون مماث ًال ملعدل النظام الغذائي الإيطايل �سنحتاج �إىل كوكبني .يثري ذلك بع�ض من العواقب
اجلدية .فعلى الرغم من ا�ستخدمنا الغالف اجلوي للتخل�ص من فوائ�ض انبعاث غاز الكربون ،ال 
يوجد “�صمام �أمان” للأر�ض .ومن �أكرث الطرق ال�سائدة لتهيئة حما�صيل جديدة و�أرا�ضي رعي
هي حتويل الغابات ،والتي لها م�ؤثرات تعد كوارث على كوكب الأر�ض .وال يوفر حتويل الغابات
امل�ساحات الكافية من الأرا�ضي لنمو الغذاء الذي يتطلبه نظام الغذاء الإيطايل .يجب علينا �أن
جنعل �أر�ضنا احلالية �أكرث �إنتاجية.

1.5

الر�سم �35أ  :عر�ض للب�صمة البيئية
مبني على دمج  %95من الطاقة
املتجددة و�سيناريو معدل نظام
غذائي عاملي مماثل لنظام الغذائي
الإيطايل (Global Footprint
.)Network, FAO, 2006b

ب�إمكاننا تخفي�ض ب�صمتنا للكربون ،ولكن التحدي الآخر للم�ستقبل هو �إنتاج الغذاء�  .إذا مت
�ضرب الفرق بني النظام الغذائي الإيطايل واملاليزي على النطاق العاملي� ،ستكون النتيجة �ضخمة
جد ًا (الر�سم  .)35وال يقت�صر الفارق املهم على عدد ال�سعرات احلرارية املتوفرة ،بل على كمية
اللحوم واحلليب وم�شتقاته التي يتم ا�ستهالكها .حتويل ال�سعرات احلرارية املبنية على منتجات
نباتية �إىل �سعرات حرارية مبنية على منتجات حيوانية غري فعال ،ويف عامل ي�ضع ال�ضغط ال�شديد
على املوارد ،البديل الرئي�سي للمجتمع هي �ضرورة التم�سك مع كميات الأرا�ضي املخ�ص�صة لإنتاج
اللحوم واحلليب وم�شتقاته� ،إما على نطاق �أرا�ضي الرعي� ،أو �إنتاج حما�صيل لعلف احليوانات.
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1960

Year

ال�سنة

ا�ستهالك الغذاء
يقوم الأ�شخا�ص مع زيادة غنائهم يف ا�ستهالك املزيد من ال�سعرات احلرارية ،وزيادة ا�ستهالك
للربوتني على هيئة حلوم ومنتجات احلليب وم�شتقاته ( .)FAO, 2006bللتحقيق يف كيفية
ت�أثري ذلك على الب�صمة البيئية ،ثمنا با�ستبدال اخلط الرئي�سي لنظام غذاء منظمة الأغذية
والزراعة بنظام غذائي من دولتني متناق�ضتني� :إيطاليا وماليزيا.

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

الر�سم 35ب  :عر�ض للب�صمة البيئية
مبني على  %95من الطاقة املتجددة
ونظام الغذاء املاليزي (Global

1.0

Footprint Network, FAO,

تختلف هاتان الدولتني� ،أو ًال على نطاق ال�سعرات احلرارية التي يتم تناولها ( kcal 3685يف
�إيطاليا مقارنة مع  kcal 2863يف ماليزيا) ،ثاني ًا ،جمموع ال�سعرات احلرارية التي يتم تناولها
على هيئة حلوم واحلليب وم�شتقاته .ي�شمل النظام الغذائي يف ماليزيا  %12من اللحوم واحلليب
وم�شتقاته ،مقارنة مع  %21من النظام الغذائي الإيطايل ،وهو ن�صف جمموع ال�سعرات احلرارية
التي مت �أخذها باحل�سبان.

0.5

.)2006b

0

وميكن القول ب�شكل ملخ�ص وبنا ًء على نتائج النموذج ،ب�أن تعزيز ا�ستخدام الأر�ض من �أجل
الغذاء ،الوقود ،الألياف واملواد الع�ضوية ال يعد التحدي الوحيد �أمامنا .و�إذا قمنا بتوفري ما
يكفي من الغذاء ل�سكان العامل كافة يف امل�ستقبل ،يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أنظمتنا الغذائية
وااللتزام امللحوظ لال�ستثمار على املدى البعيد لرنفع القدرة البيولوجية.

1.5

1.0

عدد الأرا�ضي

تقديرنا هو �أن هذه القيا�سات �ستتيح  %95من جميع الطاقة �سيتم توفريها من م�صادر قابلة
للتجدد .وت�ستخدم الطاقة الع�ضوية ك�آخر مالذ ،ونفرت�ض ب�أن الوقود التقليدي من اخل�شب
�سيرتاجع بثلثني ،مما يعني حت�سني حياة مئات املاليني من الأ�شخا�ص .لكن يجب علينا توفري
حلول النقل مل�سافات بعيدة (ال�شاحنات ،الطائرات وال�سفن) التي تتطلب ا�ستخدام ًا ملحوظ ًا
للوقود الع�ضوي .لتحقيق هذه املتطلبات ،افرت�ضنا ب�أن ح�صد اخل�شب من غابات العامل �سيبلغ
ال�ضعف ،بينما قمنا بزيادة الأرا�ضي الزراعية املخ�ص�صة لإنتاج الوقود الع�ضوي لقرابة 200
مليون هكتار .ولكل منها ب�صمة بيئية ملحوظة ميكن ر�ؤيتها ب�أنها زيادة يف وتد الوقود الع�ضوي
من  0,04كوكب �أر�ض يف � 2015إىل �أقل من  0,25كوكب يف  .2050و�سيكون لذلك مقت�ضيات على
الإنتاج الزراعي والغذاء ،و�ستناول �شرح ذلك يف اجلزء التايل.

التنوع االحيائي
الأرا�ضي املبنية
الغابات
ال�صيد البحري
املراعي
الوقود الع�ضوي
الأرا�ضي الزراعية
الكربون

2.5

2.5

عدد الأرا�ضي

يتوقع �سيناريو “الأمور على ما يرام” با�ستخدام هذه التقديرات ب�أن الب�شرية �ست�ستخدم موارد
و�أرا�ضي مبعدل كوكبني كل �سنة بحلول عام  ،2030و�أكرث من  2,8كوكب كل �سنة بحلول 2050
(الر�سم .)35
ي�شري �سيناريو “الأمور على ما يرام” ب�أن م�سارنا احلايل غري م�ستدام ،ون�ضع هنا م�سارين
لتطوير العامل مبني على تغريات لالفرتا�ضات املتعلقة بالطاقة والنظام الغذائي ,حافظنا على
نف�س افرتا�ضات التنوع احليوي ،املحا�صيل الزراعية ومنو التعداد ال�سكاين.

تو�ضح ال�سيناريوهات لنا �إمكانية القيان بتخفي�ضات كبرية لب�صمتنا البيئية ،ولكن بع�ض 
اخليارات الكبرية يف طريقنا تكمن يف منطقتني رئي�سيتني ،الطاقة والغذاء .زيادة ا�ستهالكنا
اليوم و�صلت بنا �إىل ا�ستهالك  1,5كوكب �أر�ض ،ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي لب�صمة الكربون .ومل
ن�ضع جانب ًا الأر�ض وامت�صا�ص غاز الكربون ،لنعي�ش �ضمن املنطقة الأر�ضية التي لدينا ،وانبعاث
غاز الكربون يف الغالف اجلوي .عواقب ذلك هي ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي .ولتجنب
املزيد من اخلطر وزيادة ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي ،علينا تخفي�ض ب�صمتنا للكربون من
خالل مبادرات لتح�سني فعالية الطاقة ،وزيادة ح�ص�ص الكهرباء كم�صدر طاقة ،وا�ستبدال الوقود
الأحفوري بوقود ع�ضوي.

املفتاح

3.0

3.0

Number of Earths

األمور على ما يرام

ما الذي يحمله المستقبل لنا؟

3.5

3.5

الر�سم  :34توقعات “الأمور على
ما يرام” (Global Footprint
.)Network, 2010
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يدمج النموذج الأول �سيناريو الطاقة املتجددة مع االفرتا�ض ب�أن كل �شخ�ص يف العامل له معدل
النظام الغذائي املاليزي (الر�سم  .)36aالنموذج الثاين يفرت�ض ب�أن كل �شخ�ص له معدل
النظام الغذائي الإيطايل (الر�سم  .)36aالناجت من هذه النماذج خمتلف جد ًا� .إذا تناول 9,2
مليار ن�سمة النظام الغذائي املاليزي التقليدي� ،ست�صل الب�صمة البيئية �إىل �أقل من  1,3كوكب
�أر�ض عام  ،2050و�إذا مت �إتباع النظام الغذائي الإيطايل� ،ست�صل الب�صمة البيئية �إىل قرابة
كوكبني �أر�ض يف .2050
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لقد �شهدت ال�سنتني املن�صرمتني ارتفاع ًا يف املناق�شات على امل�ستوى العاملي
على �ضرورة بناء “اقت�صاد �أخ�ضر” .يكون التفكري االقت�صادي يف مفهوم
االقت�صاد الأخ�ضر يف �ضم الأ�شخا�ص وكوكب الأر�ض.
ال�صورة :حفيدة ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة مارو�ش نارانكو راعية ما�شية يف
منغوليا .تتيح �ألواح الطاقة ال�شم�سية ملارو�ش وعائلتها �شحن بطارية الهاتف املحمول
واالت�صال لطلب امل�ساعدة الطبية عند احلاجة .يعمل ال�صندوق العاملي ل�صون
الطبيعة يف املنطقة مل�ساعدة املجتمعات املحلية ال�ستخدام م�ستدام للموارد الطبيعية،
ويف هذا املثال توليد الطاقة من ال�شم�س.

© Simon Rawles / WWF-Canon

الجزء الثالث:
اقتصاد أخضر؟~

اجلزء  :3اقت�صاد �أخ�ضر؟

اقتصاد أخضر؟

كم من امل�ساحة يجب علينا تخ�صي�صها للحفاظ على التنوع الإحيائي ،وال يقت�صر ذلك على
تخزين الكربون واملحافظة على خدمات النظام البيئي فقط ،بل لأ�سباب وراثية عرقية كانت
ل�سنني دلي ًال للتطور امل�ستدام؟ يعتقد ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ( )WWFوالعديد من
املنظمات والهيئات ب�أن الهدف الأدنى يجب �أن يكون  .%15هذا الهدف اجلديد مهم نظر ًا لأن
املناطق املحمية �ستعلب دور ًا ت�صاعدي ًا يف بناء مقاومة التغري املناخي .ويجب �أن نتذكر ب�أننا
با�شرنا م�سارنا يف زيادة ارتفاع درجات احلرارة والذي يتطلب م�ساحة �إ�ضافية لتطور الطبيعة
والكائنات املهاجرة.

لقد �شهدت ال�سنتني املن�صرمتني ارتفاع ًا يف املناق�شات على امل�ستوى العاملي على �ضرورة بناء
“اقت�صاد �أخ�ضر” .يكون التفكري االقت�صادي يف مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر يف �ضم الأ�شخا�ص
وكوكب الأر�ض.
توفر �أجزاء هذا التقرير ال�سالفة املعلومات والتقييمات للعديد من الق�ضايا التي يجب مناق�شتها
خالل ال�سنوات القادمة من قبل احلكومات و�سيا�ساتهم ،وممار�سات ال�شركات وامل�ستهلكني يف
خياراتهم .لكل منهم دور يلعبه .جمال التحديات وا�ضح ،ويقوم ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
( )WWFبدوره باقرتاح ب�أن املناطق ال�ست املرتابطة يجب �أن تكون حمور االنتباه.

االلتزام باملناطق البيئية املعينة
ً
ت�أ�سي�س مناطق حممية لن يكون كافيا .لدى املناطق البيئية الثالث (الغابات ،املياه العذبة
واملحيطات) حتديتها املعينة.

 -1م�سارات التطوير
يجب علينا �أو ًال تغيري قيا�سنا للرخاء االقت�صادي والنجاح� .إذا رجعنا قلي ًال للخلف يف التاريخ،
جند ب�أن الدخل واال�ستهالك �أ�صبحا وجهني هامني للتطور ،وا�ستخدم �إجمايل الناجت القومي يف
ال�سنوات الثمانني الأخرية كم�ؤ�شر رئي�سي للتقدم .لكن هذه لي�ست الق�صة الكاملة :يجب علينا �أن
ن�سعى �أ�سا�سي ًا لت�أمني ال�صحة اجليدة ال�شخ�صية واالجتماعية .وال يجب عند تخطي م�ستوى دخل
معني �أن يزيد اال�ستهالك ب�شكل كبري الفوائد االجتماعية ،ومزيد من الزيادة يف الدخل للفرد ال 
يعني زيادة م�ستوى �صحة الب�شر.
هنالك منو يف �إدراك ب�أنه �إ�ضافة �إىل الدخل ب�أن الرفاهية ت�شمل �أي�ض ًا عنا�صر اجتماعية
و�شخ�صية تعمل مع ًا لتتيح للأ�شخا�ص حياة يتطلعون �إليها.
ال يعني ذلك بو�ضع �إجمايل الناجت القومي جانب ًا .ميكن لإجمايل النتاج القومي �أن يكون �أكرث
فعالية �إذا مت تكملته من قبل امل�ؤ�شرات الأخرى ،مثل امل�ؤ�شرات التي وردت يف هذا التقرير،
منها على �سبيل املثال م�ؤ�شر التطوير الب�شري ،م�ؤ�شر جيني للفعالية ،م�ؤ�شر الكوكب احلي،
م�ؤ�شرات خدمات النظام البيئي والب�صمة البيئية .جلب ا�ستخدام املوارد الطبيعية �ضمن احلدود
الإيكولوجية هو جزء من جتميع احجيه ال�صور املقطوعه للتعرف على م�سارات التطوير التي تتيح
لنا بتناغم مع الطبيعة.
 -2اال�ستثمار بر�أ�س مال الطبيعة لدينا
املناطق املحمية
يتطلب عي�شنا بتناغم مع الطبيعة �أن ن�ستثمر هذه الطبيعة ،وننظر �إليها بنظرة جدية واحرتام.
ويجب علينا ت�أ�سي�س �سل�سلة من املحميات الطبيعية تتمثل يف مناطق خمتلفة من الغابات ومناطق
املياه العذبة واملحيطات .تهدف اتفاقية التنوع الإحيائي (� )CBDإىل حماية  %10لكل �إقليم
�إيكولوجي ،ومت لغاية اليوم حتقيق  %55من هذا الهدف يف حمميات على الياب�سة يف الأقاليم
البيئية� .إ�ضافة لذلك ،يجب الرتكيز املحدد على ثلثي املحيطات التي تقع خارج حدود اجلهات
الق�ضائية والتنظيمية.
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�إزالة الغابات :ت�ستمر فعاليات �إزالة الغابات مبعدالت تدق ناقو�س اخلطر .ومت يف م�ؤمتر اتفاقية
التنوع الإحيائي ( )CBDالتا�سع ( )COP 9الذي انعقد يف مدينة بون الأملانية يف  2008توقيع
 67وزير لتحقيق االمتناع عن �إزالة الغابات بحلول عام  .2020نحتاج الآن جلهود عاملية ت�شمل
ال�سبل التقليدية (املناطق املحمية) ،مبادرات جديدة ( )+REDDوميكانيكية لل�سوق (�أف�ضل
ممار�سات يف �سل�سلة التوريد لل�سلع) لنجعل ذلك واقع ًا ملمو�س ًا  .

الحد من

ال�صيد اجلائر
وممار�سات ال�صيد
املدمرة للبيئة البحرية.

املياه العذبة :علينا �إدارة �أنظمة املياه العذبة لدينا بهدف توفري متطلبات الب�شر والأنظمة
البيئية للمياه العذبة .يعني ذلك و�ضع �سيا�سات �أف�ضل للمحافظة على ا�ستخدام املياه �ضمن
حدود الطبيعة وجتنب ت�شتيت الأنظمة البيئية للمياه العذبة .كما يعني �أي�ض ًا توفري كل فرد باملياه
واحلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،وتهيئة �أنظمة زراعية تعزز املياه دون الت�أثري على جممعات املياه،
وت�صميم وت�شغيل ال�سدود والبنية التحتية لتوازن �أف�ضل للطبيعة ومتطلبات الب�شر.
البحار واملحيطات :زيادة قدرة �أ�ساطيل ال�صيد وزيادة اال�ستنزاف تعترب ال�ضغط الرئي�سي على
الرثوة ال�سمكية البحرية العاملية والذي �أدى �إىل خ�سارة التنوع الإحيائي وهيكل النظام البيئي.
ي�شمل ال�صيد اجلائر �صيد �أ�سماك عن غري ق�صد لي�س لها قيمة جتارية ،ويعرف ذلك مب�صطلح
ال�صيد غري املق�صود .ب�شكل خمت�صر ،علينا تخفي�ض قدرة �أ�ساطيل ال�صيد التجارية لكي مننح
الرثوة ال�سمكية توازن ًا مع م�ستويات احل�صاد امل�ستدام .ويتم عند ذلك ا�ستعادة وتعايف تعداد هذه
الأ�سماك مما يوفر لنا ح�صاد كميات �أكرث يف امل�ستقبل.
اال�ستثمار يف القدرة البيولوجية:
لتكملة ا�ستثمارنا املبا�شر يف حماية الطبيعة� ،سنحتاج لال�ستثمار يف القدرة البيولوجية .وت�شمل
خيارات تعزيز الإنتاج ا�ستعادة احلالة الأ�صلية للأرا�ضي التي مت ا�ستنزافها ،وحت�سني ا�ستخدام
الأر�ض ،و�إدارة الأرا�ضي واملحا�صيل وحت�سني كمية املحا�صيل.

صفر

هو جهود العامل
لتحقيق معدل ال�صفر
لإزالة الغابات.

احلد من

ال�صيد اجلائر
وطرق ال�صيد
ال�ضارة
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للأ�سواق هنا دور كبري ميكن �أن تلعبه .ت�ساعد الإدارة الأف�ضل يف طرق �إنتاج املحا�صيل �إىل زيادة
فعالية الإنتاج ،مما ي�ساعد يف زيادة القدرة البيولوجية وتخفي�ض الب�صمة البيئية .يتم تكميل
ذلك عن طريق برامج التوثيق (مثل الربامج التي يتم ت�شغيلها من قبل جمل�س وكالة الغابات،
وجل�س وكالة البحار) ملمار�سات �إنتاج م�ستدامة حتافظ على متا�سك النظام البيئي  والإنتاج
على املدى البعيد .توفري ال�شركات عند نقاط خمتلفة يف �سل�سلة التوريد والإمداد ،وميكانيكية
ال�سوق ت�ساعد يف تو�صيل خطوات اال�ستدامة للأ�سواق املحلية والعاملية ،وت�ؤثر على �سلم الت�صرف
ال�صناعي .وعلى الرغم من بقاء هذا الت�صرف خياري ،يكمن الهدف الرئي�سي يف حتويل
الأ�سواق بحيث تكون اال�ستدامة البيئية �أ�سا�سية ولي�س اختيارية ،وقيمة مزروعة يف كل منتج
متوفر للم�ستهلكني.

الغذاء هي الق�ضية الرئي�سية التالية يف العامل ،وال يقت�صر ذلك على �سوء التغذية واملجاعات
وزيادة اال�ستهالك ،بل فر�ص مت�ساوية يف احل�صول على الغذاء وحتديد الأطعمة التي نتناولها.
ال زال هذا اجلزء من احلوار على م�سارات التطوير التي يجب على الدول �إتباعها .و�سيكون لها
دورها يف نقا�ش كيفية حتديد الأرا�ضي الإنتاجية.
 -4حتديد الأرا�ضي وتخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي
هل �سيتوفر ما يكفي من الأرا�ضي لإنتاج الغذاء والوقود ملتطلباتنا يف امل�ستقبل؟ وهل �سيتوفر ما
يكفي من الأرا�ضي للحفاظ على التنوع الإحيائي وخدمات النظام البيئي؟
تعزيز قدرة الأر�ض على الإنتاج.

تقدير التنوع الإحيائي وخدمات النظام البيئي:
�سنحتاج لت�سهيل هذا اال�ستثمار نظام قيا�س �صحيح لقيمة الطبيعة .ميكن للحكومات ح�ساب خدمات
النظام البيئي على نطاق حتاليل فعالية التكلفة التي تدل على �سيا�سات ا�ستخدام الأر�ض وت�صاريح
التطوير .يجب علينا �أن نبد�أ مع قيا�س القيمة االقت�صادية للتنوع الإحيائي وخدمات النظام البيئي
للحكومات� .ستكون هذه اخلطوة الأوىل لتوفري متويل جديد للحفاظ على التنوع الإحيائي ،والذي
ي�ؤدي بدوره �إىل دوافع جديدة للحفاظ وا�ستعادة حالة التنوع الإحيائي الأ�صلية وخدمات النظام
البيئي ،وي�شمل دور الأ�شخا�ص ،مثل املجتمعات املحلية والأ�شخا�ص الأ�صليني يف املنطقة.
ميكن لل�شركات العمل بنف�س الطريقة يف و�ضع قرارات اال�ستثمار يف اال�ستدامة على املدى البعيد.
علينا التحرك ملوقف ت�شمل به املنتجات التكاليف الظاهرية ،مثل املاء وتخزين الكربون وا�ستعادة
حالة الأنظمة البيئية التي مت ا�ستنزافها يف �أ�سعارها .برامج التوثيق التطوعية تعد مثا ًال عن
كيفية حتقيق ذلك .ميكن التوقع من امل�ستخدمني اال�ستثمار على املدى البعيد يف �إدارة م�ستدامة
للموارد طاملا كان لهذه املوارد قيمة م�ستقبلية ،والت�أكيد لهم با�ستمرارية الفوائد امل�ستدامة من
هذه املوارد يف امل�ستقبل.
 -3الطاقة والغذاء
لقد �أبرز �سيناريو منوذجنا ق�ضيتني كبريتني تتطلب منا الرتكيز عليها :الطاقة والغذاء.

م�ساواة اال�ستلهام الغذائي.

تقدر منظمة الأغذية والزراعة تتطلب زيادة تبلغ  %70يف �إنتاج الغذاء لتغذية تعداد ال�سكان
العاملي يف امل�ستقبل ( .)FAO, 2009وتو�صلت املنظمة �إىل �أن الأرا�ضي �ستكون كافية .ولكن
تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري  �سيتطلب منا حتديد م�ساحات كافية من الأرا�ضي والغابات
لإنتاج الوقود الع�ضوي واملواد البيولوجية.
لقد وفر لنا عملنا حول العامل على �أر�ض نظرة وا�ضحة وواقعية ت�شري �إىل العديد من القيود لتوفري
املزيد من الأرا�ضي لرفع كميات املحا�صيل :حقوق متلك وا�ستخدام الأرا�ضي للمجتمعات ال�صغرية
و�أهايل املنطقة الأ�صليني ،وملكية الأر�ض هي �أ�سئلة تطرح نف�سها للنقا�ش والدرا�سة ،وغياب البنية
التحتية وتوفر املياه هي بع�ض العوامل التي حتد من كمية الأرا�ضي املتوفرة لنمو املحا�صيل.
يوجد �أي�ض ًا �ضغوط �أخرى ،مثل �إ�سرتاتيجية التوجه  للدول ذات م�ستويات عالية ومنخف�ضة من التنوع
الإحيائي .على �سبيل املثال ،لدى كندا و�أ�سرتاليا م�ستويات قدرة بيولوجية مرتفعة للفرد ،ولها فر�صة
ا�ستخدام وا�ستهالك �أكرث� ،أو ت�صدير الفائ�ض لديها� .أما �سنغافورة� ،أو اململكة املتحدة ،فلها عجز
ميكن �سده عن طريق االعتماد على الإنتاجية الفعالة من موارد الدول الأخرى.

تطوير �أدوات تقييم للتفريق بني
التقييم والتقدير للطبيعة.

?

لقد �أ�صبحت القدرة البيولوجية اليوم ق�ضية جغرافية �سيا�سية .وما يتم احل�صول عليه من �أرا�ضي
أدوات
ومياه يح�صل اليوم يف �أفريقيا وهو �أمر طبيعي ،لكن يثري اهتمام القدرة البيولوجية� .سنحتاج ل
�سنواجه كوابي�س تخ�صي�ص
الأرا�ضي.
جديدة و�إجراءات للإدارة واتخاذ القرارات على هذا التناف�س احلاد على الأرا�ضي.

متكن ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ( )WWFيف حتليل جديد عن الطاقة  من عر�ض �إمكانية
ح�ص�ص الطاقة النظيفة املتجددة للجميع هو �أمر ممكن� .سيتطلب ذلك ا�ستثمار يف �أنظمة بناء
ونقل الطاقة الفعالة التي ت�ستهلك قدر �أقل من الطاقة يف �إنتاجها ،والتحول للكهرباء كم�صدر رئي�سي
للطاقة لأن ذلك ي�سهل توريد الطاقة املتجددة .ونعتقد ب�أن ذلك ممكن ًا لزيادة الو�صول �إىل طاقة
نظيفة ملن يعتمد حالي ًا على الوقود اخل�شبي ،وللحد من اعتمادنا على الوقود الأحفوري ،مما ي�ؤدي
�إىل تخفيف انبعاث الكربون بن�سبة كبرية� .سيتطلب ذلك �أي�ض ًا اال�ستثمار يف التقنية وابتكار جلعل
�إنتاج الطاقة �أكرث فعالية .كما �سيهيئ ذلك فر�ص عمل كثرية يف قطاع البيئة.
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 -6امل�ؤ�س�سات واتخاذ القرارات وو�ضع النظم
من الذي �سيرت�أ�س هذه التحوالت ،ومن الذي �سيتخذ القرارات؟ على الرغم من مرور عقود على
�إدراك �ضرورة احلفاظ على التنوع الإحيائي وحتقيق التطوير امل�ستدام ،ال زال هذان الهدفان يف
�أمر حمري .ويعود �إىل عدم جناح التنظيم لكل من امل�ؤ�س�سات وجهات و�ضع النظم ،وعدم جناح
احلكومات والأ�سواق.

 -5م�شاركة املوارد املحدودة  /عدم امل�ساواة
يجب �أن ت�ضمن هذه الأدوات والإجراءات فر�ص احل�صول املت�ساوية والتوزيع للطاقة واملاء
والغذاء على جميع الدول والأ�شخا�ص .عدم جناح م�ؤمتر التغري املناخي يف كوبنهاجن يف دي�سمرب
  2009وخالفات بني احلكومات لت�أمني املياه والأر�ض والنفط واملعادن يعر�ض �صعوبات التو�صل
�إىل اتفاقية دولية لهذه الق�ضايا .هنالك فكرة ميكن �أخذها بعني االعتبار للميزانيات املحلية
ملواردنا الرئي�سية .على �سبيل املثال ،حتديد ميزانية للكربون قد يتيح لكل دولة التحديد على
النطاق املحلي م�ستوى املحافظة على انبعاث غازات االحتبا�س احلراري �ضمن احلدود ال�سليمة.
املنطق خلف هذا املفهوم مليزانية الكربون قد يخدم بداية مفيدة للمناق�شات حول حتديد املوارد
الأخرى.
ت�شري التحاليل يف هذا التقرير ب�أن الرتكيز على احلكومات وال�شركات والأفراد يف العمل للت�صدي
مل�ستويات اال�ستهالك املرتفعة .وهنالك رغبة حقيقية لأ�صحاب الدخل املحدود ال�ستهالك املزيد
وب�شكل ذكي ،وب�شكل خا�ص لدول الدخل املنخف�ض .لكن يتطلب ذلك طريقة تفكري خمتلفة من
الدول ذات الدخل املرتفع ودول العامل الأخرى ذات منط حياة يتطلب م�ستوى ا�ستهالك مرتفع.
ويوجد على النطاق الفردي العديد من اخليارات ال�شخ�صية �أمامنا ،ت�شمل �شراء مزيد من ال�سلع
املنتجة بنا ًء على مفهوم اال�ستدامة ،تقليل عدد الرحالت وتناول كميات �أقل من اللحوم .كما
يجب علينا �أن ن�ضع باالعتبار التحول للتعامل مع الهدر واال�ستهالك ال�صناعي ،واملق�صود هنا
بالهدر هي عالقة قرارات الفرد ،واال�ستهالك ال�صناعي هو جزء من قدرة ال�صناعة الزائدة.
لقد و�ضح تقرير اقت�صاديات الأنظمة البيئية والتنوع الإحيائي (� )TEEBإىل طبيعة احلفاظ
لتعوي�ض الطاقة� ،صيد الأ�سماك والزراعة .عندما ت�ؤخذ الطبيعة باحل�سبان الكامل دون
�إ�ضافة القيمة للمجتمع ،ت�صيح هذه الإعانات حمركات لزيادة القدرة ،والتي ت�ؤدي �إىل الهدر
واال�ستهالك ال�صناعي� ،إ�ضافة �إىل خ�سارة التنوع الإحيائي وخدمات النظام البيئي .ميكن �أن
تعترب هذه الإعانات م�ضرة على االزدهار على املدى البعيد للب�شرية.
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هنالك حلول جديدة على النطاق الوطني واملحلي� .سرتى احلكومات ذات ر�ؤية بعيدة فر�صة
الكت�ساب االقت�صاد الوطني والتناف�س املجتمعي من خالل مبادرات خمتلفة ،مثل تقدير قيمة
الطبيعة وحتديد املوارد بطريقة توفر االزدهار للمجتمع واملرونة .و�سيتطلب ذلك ا�ستثمارات يف
النظم املحلية وم�شاركة الأطراف املعنية للتعامل مع الق�ضايا املعينة ،مثل �إدارة فر�ص احل�صول
املت�ساوية للموارد .يوجد بع�ض الأمثلة لهذه املبادرات ،منها علة �سبيل املثال و�صاية مرياوكي
يف بابوا اندوني�سيا حيث مت تخطيط النظام البيئي وحيز التخطيط املجتمعي على �أ�س�س ر�سمية
(.)WWF-Indonesia, 2009
القدرة البيولوجية –
ق�ضية �سيا�سية جغرافية.

لكن ال ميكن اعتبار اجلهود على امل�ستوى الوطني كافية ،بل �سيتطلب �أي�ض ًا القيام مببادرات
عاملية للتعامل مع الق�ضايا العاملية ،مثل احلد من الإعانات وعدم امل�ساواة العاملية .تطوير
ميكانيكية على امل�ستوى العاملي �سي�ساعد يف الت�أكد من التن�سيق على امل�ستوى املحلي والإقليمي
واحللول املعينة لكل قطاع .يتطلب مبادرات دولية �أي�ض ًا لتطوير ميكانيكية التمويل لت�سهيل
التغريات املتطلبة.
كما يوجد دور لل�شركات ميكنها ت�أديته على النطاق املحلي والعاملي عن طريق تقوية النظم من
خالل امل�شاركة يف �أعمال القيا�س التطوعية (مثل املباحثات والتوثيق) ،والعمل مع املجتمعات
املدنية واحلكومات للت�أكد من �أن هذه امليكانيكية التطوعية للنظم حتظى ب�إدراك ر�سمي �أف�ضل.
والأهم من ذلك هو قدرتها على ا�ستخدام القوة لت�سويق حمركات التغري املبنية على الإدراك ب�أن
ما حتت�ضنه الطبيعة يختلف من تهيئة وت�أ�سي�س هذه املكونات.

�إجمايل الناجت القومي
ال يعترب �أف�ضل طريقة
لقيا�س االزدهار يف
امل�ستقبل.
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اجلزء  :3اقت�صاد �أخ�ضر؟

ستتوجه عيون العالم أثناء تحضيرنا لتقرير الكوكب الحي
التالي  2012على مؤتمر مهم .فبعد مرور عشرون عامًا على
مؤتمر ريو حول البيئة والتطوير ،والذي يعرف أيضًا بمؤتمر
قمة األرض ،سيجتمع العالم مجددًا لحضور مؤتمر
،
وهي فرصة لحصد وضعية التغير ذو صلة بالبيئة والتطوير.
ويتوقع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (  )WWFبأن
هذه القضايا التي تم إبرازها في هذا التقرير ستكون محور
النقاش في هذا المؤتمر ،وسنكون على استعداد لمناقشة
هذه القضايا مع القراء والشركاء.
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مؤشر الكوكب الحي:
مالحظات فنية
م�ؤ�شر الكوكب احلي العاملي
ا�ستخدمت بيانات تعداد الكائنات الواردة يف هذا التقرير حل�ساب امل�ؤ�شر ومت جمعها من م�صادر
متنوعة مت ن�شرها يف املجالت العلمية املتخ�ص�صة ،ن�شرات املنظمات والهيئات واجلمعيات غري
احلكومية� ،أو على مواقع الإنرتنت العاملية .جميع البيانات امل�ستخدمة يف �إعداد امل�ؤ�شر مبنية على
فرتات زمنية حمددة ،مثل تعداد ال�سكان ،الكثافة ،الوفرة �أو الوفرة التقديرية .الفرتة الزمنية
التي تغطيها البيانات تبد�أ من � 1960إىل  .2005مت ا�ستيفاء نقاط البيانات ال�سنوية للفرتات
الزمنية مع �ست نقاط بيانات �أو �أكرث با�ستخدام �إ�ضافات عامة للنموذج� ،أو عن طريق افرتا�ض 
معدل تغري �سنوي يف كل �سنة جلميع الكائنات التي مت ح�سابها  .مت جمع معدالت التغري ال�سنوي
لل�سنوات املتتالية مع ًا للح�صول على م�ؤ�شر ،ومع قيمة م�ؤ�شر عام  1970عند نقطة واحدة .لقد مت
ت�أ�سي�س م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق اال�ستوائية واملعتدلة العاملية وفق ًا لتدرج امل�ؤ�شرات املو�ضحة
يف الر�سم  .37وتو�ضح اخلريطة �( 21صفحة  )28املناطق املعتدلة واال�ستوائية الأر�ضية ،و�أنظمة
املياه العذبة واملحيطات.
م�ؤ�شر الكوكب احلي للنظام واملناطق البيئية املحددة
ً
مت ت�صنيف كل كائن حي ب�أنه كائن بري ،بحري �أو يعي�ش يف املياه العذبة وفقا للنظام الذي يعتمد
عليه للبقاء والتكاثر .ومت حتديد كل كائن للمنطقة الإيكولوجية اعتماد ًا على املوقع اجلغرايف.
ومت حتديد املناطق الإيكولوجية املعينة بنا ًء على تغطية املوئل �أو مقومات نوع النباتات .ومت
احل�صول على جممل م�ؤ�شرات الأنظمة الأر�ضية والبحرية واملياه العذبة عن طريق �إعطاء قيمة
مت�ساوية لكائنات املناطق اال�ستوائية واملناطق املعتدلة �ضمن كل نظام ،على �سبيل املثال ،مت �أو ًال
ح�ساب م�ؤ�شر املناطق اال�ستوائية واملناطق املعتدلة لكل نظام ،ومت بعد ذلك اجلمع لتهيئة م�ؤ�شر
النظام .مت ح�ساب م�ؤ�شرات الأرا�ضي الع�شبية واجلافة كم�ؤ�شر للتعداد الذي مت احل�صول عليه
�ضمن مناطق �إيكولوجية معينة :الأرا�ضي الع�شبية ت�شمل الأرا�ضي الع�شبية اال�ستوائية و�شبه
اال�ستوائية وال�سافانا  ،واملناطق الع�شبية يف املناطق املعتدلة وال�سافانا ،والأرا�ضي الع�شبية التي
مغمورة باملياه وال�سافانا ،واملناطق الع�شبية اجلبلية واملناطق ذات ال�شجريات ومناطق التندرا،
و�شملت املناطق اجلافة املناطق اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية اجلافة والغابات ،والأرا�ضي الع�شبية
اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية وال�سافانا ،وغابات حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،و�أرا�ضي الغابات
وال�شجريات ،وال�صحاري واملناطق ذات ال�شجريات .ومت منح كل كائن قيمة مت�ساوية.
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م�ؤ�شر الكوكب احلي للمناطق املحددة
لقد مت التحديد لكل كائن بنا ًء على املناطق اجلغرافية الإيكولوجية املعينة .املناطق املعينة هي
�أقاليم جغرافية خ�ضعت كائناتها لتاريخ تطور مميز من بع�ضها البع�ض .ومت حتديد تعداد كل
كائن يف بيانات م�ؤ�شر الكوكب احلي ملنطقته اجلغرافية وفق ًا ملوقعها اجلغرايف .ومت ح�ساب
املناطق اجلغرافية الإيكولوجية املحددة عن طريق �إعطاء قيمة مت�ساوية لكل كائن ،با�ستثناء
مناطق نريكتك (القريبة من القطب) ،والتي خ�ص�ص م�ؤ�شرها للطيور والكائنات من غري
الطيور ومت ح�سابها ومن ثم جمملها بقيم مت�ساوية .مت ذلك نظر ًا حلجم الفرتة الزمنية لبيانات
الطيور املتوفرة من هذه املناطق اجلغرافية والتي فاقت بوزنها الكائنات الأخرى عند و�ضعها
مع ًا .بيانات مناطق الإندو -ماليا� ،أ�سرتاليا�سيا والأو�شانيا كانت غري كافية حل�ساب م�ؤ�شرات
هذه املناطق اجلغرافية ،ومت دجمها مع مناطق الإندو-با�سيفيك.

اجلدول امللحق    1عدد الكائنات
الأر�ضية واملياه العذبة وفق ًا
للمناطق اجلغرافية املحددة.

نريكتك
بالريتك
اال�ستوائية الأفريقية
نيوتروبيكال
الإندو-با�سيفيك

العدد الواقعي للكائنات
وفق ًا للمناطق اجلغرافية

عدد الكائنات
يف بيانات م�ؤ�شر

2,607
4,878
7,993
13,566
13,004

684
514
237
478
300

LPI

عدد الدول
مع بيانات

LPI

4
62
42
22
24

م�ؤ�شر الكوكب احلي للت�صنيف العلمي
مت ح�ساب م�ؤ�شرات منف�صلة للطيور والثدييات لعر�ض توجهاتها �ضمن هذه الفئات الفقارية.
ومت �إعطاء قيم مت�ساوية لكائنات املناطق اال�ستوائية واملناطق املعتدلة �ضمن كل فئة .وتو�ضح
ر�سومات الكائنات املنفردة التوجهات يف تعداد منفرد خالل فرتات زمنية لعر�ض طبيعة البيانات
التي قام م�ؤ�شر الكوكب احلي بح�سابها.
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املجموع

الربية

املياه العذبة

البحرية

املناطق اجلغرافية املحددة

وفق ًا لدخل الدولة

عاملي
ا�ستوائي
معتدل
عاملي
معتدل
ا�ستوائي
عاملي
معتدل
ا�ستوائي
عاملي
معتدل
ا�ستوائي
ا�ستوائي �أفريقي
�إندو با�سيفيك
نيوتروبيكال
نريكتك
بالريتك
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض

عدد الكائنات يف
امل�ؤ�شر
2,544
1,216
1,492
1,341
731
653
714
440
347
636
428
254
237
300
478
684
514
1,699
1,060
210

ملزيد من املعلومات عن م�ؤ�شر الكوكب احلي على امل�ستوى الوطني والعاملي ،طالع

ن�سبة التغري*
2007 - 1970
%28%60%29
%25%5
%46%35%36
%69%24%52
%62%18%66%55%4%43
%5
%25%58-

حدود واثقة %95
املنخف�ضة             املرتفعة
%36%20%67%51%18
%42
%34%13%3%14
%58%30%47%21%12
%66
%78%57%40%5%25
%84
%75%43%43%23
%75%55%76%13%12%5
%23
%66
%3%13
%38%10%75%28-

Butchart, S.H.M. et al., 2010; Collen, B. et al., 2009; Collen, B. et al., 2008; Loh, J. et
al., 2008; Loh, J. et al., 2005; McRae, L. et al., 2009; McRae, L. et al., 2007
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اجلدول امللحق  2التوجهات يف
م�ؤ�شر الكوكب احلي بني  1970و
 ،2007مع حدود واثقة بن�سبة %95
فئات الدخل مبينة على ت�صنيفات
البنك الدويل لعام .2007
الأرقام الإيجابية تعني زيادة،
وال�سلبية تعني تراجع.

GLOBAL
LPI

TEMPERATE

TEMPERATE
FRESHWATER

TEMPERATE
MARINE

TEMPERATE
TERRESTRIAL

SPECIES
3

TROPICAL

TROPICAL
FRESHWATER

TROPICAL
MARINE

TROPICAL
TERRESTRIAL

SPECIES
2

SPECIES
1

POPULATION
3

POPULATION
2

الر�سم  : 36التحوالت يف توجهات الكائنات يف م�ؤ�شر الكوكب احلي.
مت ت�صنيف كل تعداد منفرد �ضمن البيانات وفق ًا �إذا كان كائنات
يف املناطق اال�ستوائية  /املعتدلة و املياه العذبة  /البحرية  /الربية.
هذه الت�صنيفات حمددة للتعداد �أكرث من الكائنات ،وبع�ض الكائنات
املهاجرة ،مثل ال�سلمون الأحمر ،والذي له تعداد يف املناطق البحرية
واملياه العذبة� ،أو قد يتواجد يف كل من املناطق اال�ستوائية ومناطق
درجات احلرارة املختلفة .ا�ستخدمت هذه املجموعات حل�ساب “احلد”
يف م�ؤ�شر الكوكب احلي � 22إىل � ،33أو مت جمعها مع ًا حل�ساب م�ؤ�شر
الكوكب احلي العاملي.

FRESHWATER
LPI

MARINE
LPI

TERRESTRIAL
LPI

POPULATION
1
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البصمة البيئية:
أسئلة تطرح نفسها دائمًا
كيف يتم ح�ساب الب�صمة البيئية؟
تقي�س الب�صمة البيئية كمية �إنتاج الأر�ض البيولوجي وم�ساحة املياه املتطلبة لإنتاج املوارد
على النطاق الفردي ،التعداد ال�سكاين �أو الفعاليات التي ت�ستهلك ومتت�ص النفايات الناجتة،
والتقنيات ال�سائدة و�إدارة املوارد .يتم تعريف هذه املنطقة بالهكتار العاملي ( الهكتارات مع
معدل الإنتاج البيولوجي) .ت�ستخدم ح�سابات الب�صمة البيئية ح�صيلة العوامل التعديل الإنتاجية
الإيكولوجية للدول للمعدالت العاملية (على �سبيل املثال ،مقارنة �أطنان من القمح لكل هكتار يف
اململكة املتحدة مع معدل الهكتار العاملي) ،وم�ساواة العوامل للأخذ يف احل�سبان الفوارق يف معدل
الإنتاج العاملي على نطاق الأرا�ضي والأنواع (على �سبيل املثال ،معدل الغابات العاملي مقارنة مع
معدل �أرا�ضي املحا�صيل العاملي).
يتم ح�ساب نتائج الب�صمة البيئية والقدرة البيولوجية للدول على �أ�سا�س �سنوي من قبل ال�شبكة
العاملية للب�صمة البيئية .ويتم ترحيب التعاون مع احلكومات املحلية من �أجل حت�سني البيانات
والطريقة امل�ستخدمة حل�سابات الب�صمة البيئية الوطنية� .شملت  قائمة الدول التي قامت لغاية
اليوم بتكملة مراجعة ب�صمتها البيئية كل من بلجيكا ،الإكوادور ،فنلندا� ،أملانيا ،ايرلندا ،اليابان،
وقامت دولة الإمارات العربية املتحدة مبراجعة جزئية حل�سابات ب�صمتها البيئية .ويتم مراجعة
ا�ستمرارية تطوير طريقة ح�ساب الب�صمة البيئية الوطنية من قبل جلنة مراجعة ر�سمية .يتوفر
طرق تف�صيلية ووثائق ون�سخ وعينات للح�ساب على املوقع
www.footprintnetwork.org

ميكن القيام بتحاليل الب�صمة البيئية على �أي م�ستوى .وهنالك �إدراك متزايد على �ضرورة
توحيد تطبيقات الب�صمة البيئية على النطاق �شبه الوطني من �أجل زيادة قابلية املقارنة جلميع
الدرا�سات ومعطياتها .الطرق واملبادرات حل�ساب الب�صمة البيئية للبلديات واملنظمات واملنتجات
ال زالت تخ�ضع مل�ساواتها مع مبادرة مقا�سات الب�صمة البيئية العاملية .ملزيد من املعلومات عن
مقا�سات الب�صمة البيئية ،يرجى زيارة املوقع
www.footprintstandards.org

ما الذي ت�شمله الب�صمة البيئية؟ وما الذي يتم ا�ستثنائه؟
لتجنب املبالغة يف طلب الب�شر على الطبيعة ،اقت�صرت الب�صمة البيئية على �شمل ظواهر
ا�ستهالك املوارد و�إنتاج النفايات الذي با�ستطاعة الأر�ض جتددها ،والبيانات املتوفرة التي تتيح
لتو�ضيح هذا الطلب على نطاق املنطقة الإنتاجية .على �سبيل املثال ،ال يتم ح�ساب �إطالق ال�سموم
يف الب�صمة البيئية .وال يتم ح�ساب �سحب املياه العذبة ،ولكن يتم ح�ساب الطاقة املتطلبة ل�ضخ �أو
معاجلة هذه املياه.
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توفر ح�سابات الب�صمة البيئية �صور �سريعة للمتطلبات ال�سابقة على املوارد وتوفرها .وال تقوم
بتوقعات امل�ستقبل .ال تقوم الب�صمة البيئية بتقدير اخل�سارة امل�ستقبلية املت�سببة نتيجة التدهور
واال�ستنزاف احلايل للأنظمة البيئية ،و�إذا ا�ستمر هذا اال�ستنزاف ،فقد ينعك�س ذلك يف ح�سابات
امل�ستقبل والتخفي�ض يف القدرة البيولوجية.
وال يقوم ح�ساب الب�صمة البيئية بالت�أ�شري �إىل كثافة ا�ستخدام املناطق البيولوجية ذات
الإنتاج الفعال .ونظر ًا لأنها قيا�س فيزيائي بيولوجي ،ف�إنها ال تقوم بتقييم الأبعاد االقت�صادية
واالجتماعية ال�ضرورية لال�ستدامة.
كيف يتم �أخذ التجارة العاملية باحل�سبان؟
يقوم نظام ح�ساب الب�صمة البيئية بح�ساب الب�صمة البيئية ذات ال�صلة مبجموع ا�ستهالك كل
دولة عن طريق جمع ب�صمتها البيئية لال�سترياد و�إنتاج الدولة ،وطرح ب�صمتها البيئية ل�صادرتها.
يعني ذلك ب�أن ا�ستخدام املورد واالنبعاثات املتعلقة ب�إنتاج �سيارة يتم ت�صنيعها يف اليابان ،ولكن
يتم بيعها وا�ستخدامها يف الهند �ست�ساهم يف ب�صمة الهند البيئية �أكرث من ب�صمة اليابان.
ميكن للب�صمات البيئة الوطنية �أن تت�شوه عند ا�ستخدام املوارد وتوليد النفايات يف عمل املنتجات
لت�صدير وعدم توثيق ذلك ب�شكل تام لكل دولة .عدم الدقة يف تقارير التجارة له ت�أثري ملحوظ
على تقديرات الب�صمة البيئية للدول ،حيث يكون التدفق التجاري �أكرث من جمموع اال�ستهالك.
لكن ال يعني ب�أن ذلك ي�ؤثر على الب�صمة البيئية العاملية.
كيف يتم ح�سبان الب�صمة البيئية ال�ستخدام الوقود الأحفوري؟
يتم طرح الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز من طبقة الأر�ض وال تعترب قابلة للتجدد يف
مفهوم الفرتة الزمنية الإيكولوجية .ينتج عن حرق هذه الأنواع من الوقود انبعاث غاز الكربون
يف الغالف اجلوي .هنالك طريقتني لتخزين الكربون :التقنيات الب�شرية لعزل هذه االنبعاثات،
مثل احلقن يف الآبار العميقة� ،أو العزل الطبيعي .يظهر العزل الطبيعي عند قيام الأنظمة البيئية
بامت�صا�ص الكربون وتخزينه يف وحدات �ضخمة ثابتة ،مثل الأ�شجار �أو يف الرتبة.
يتم ح�ساب ب�صمة الكربون عن طريق تقدير كمية عزل الغاز الطبيعي املتطلبة للمحافظة
على تركيز ثابت لغاز الكربون يف الغالف اجلوي .وبعد طرح كمية غاز الكربون الذي متت�صه
املحيطات ،يقوم نظام ح�ساب الب�صمة البيئية بح�ساب املنطقة املتطلبة المت�صا�ص واملحافظة
على الكربون �ضمن معدل العزل يف غابات العامل .ويتم �أي�ض ًا طرح طرق عزل الكربون
اال�صطناعية من جموع الب�صمة البيئية ،لكن هذه الكمية يتم جتاهلها حالي ًا .كانت قدرة الهكتار
العاملي يف  2007يف امت�صا�ص غاز الكربون الذي يتم انبعاثه من حرق قرابة  1450لرت من
البنزين.
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و�ضع انبعاثات غاز الكربون على نطاق م�ساوي لقدرة املنطقة البيولوجية ال ميكن �أن ي�ؤخذ ب�أن
عزل الكربون يف كتلة بيولوجية هو مفتاح رئي�سي حلل التغري املناخي العاملي .وعلى عك�س ذلك،
ف�إنه ي�شري �إىل �أن املحيط احليوي له قدرة غري فعالة لتعوي�ض املعدالت احلالية من انبعاثات
الكربون الناجمة عن فعاليات الب�شر .م�ساهمة انبعاثات غاز الكربون يف جمموع الب�صمة البيئية
مبني على تقدير املعدل العاملي ملحا�صيل الغابات .هذه القدرة على العزل قد تتغري عرب الزمن.
وترتاجع معدالت قدرة الغابات على عزل الكربون نظر ًا لتقدمها يف ال�سن .و�إذا مت ا�ستنزاف هذه
الغابات �أو �إزالتها ،فقد ت�صبح م�صدر ًا النبعاث غاز الكربون.
انبعاث الكربون من م�صادر �أخرى غري حرق الوقود الأحفوري مت دجمه يف ح�سابات الب�صمة
البيئية على امل�ستوى العاملي .ت�شمل هذه االنبعاثات الهاربة من حرق الغاز يف حقول النفط و�إنتاج
الغاز الطبيعي ،والكربون الذي يتم �إطالقه عن طريق التفاعالت الكيماوية يف �إنتاج الإ�سمنت
وانبعاثات من حرائق الغابات اال�ستوائية.
هل ت�أخذ الب�صمة البيئية يف احل�سبان الكائنات الأخرى؟
تقارن الب�صمة البيئية متطلبات الب�شر من الطبيعة مع قدرة الطبيعة على مواكبة هذه املتطلبات،
وهو مبثابة م�ؤ�شر ل�ضغط الب�شر على الأنظمة البيئية املحلية والعاملية .يف عام  2007فاق طلب
الب�شر معدل قدرة املحيط احليوي على �إعادة التجديد ب�أكرث من  .%50هذه الزيادة العالية ق
ينتج عنها ا�ستنزاف للأنظمة البيئية وملئ �أحوا�ض النفايات .وقد ي�ؤثر هذا ال�ضغط على النظام
البيئي �سلبي ًا على التنوع الإحيائي .لكن الب�صمة البيئية ال حتب هذا الت�أثري الالحق ب�شكل
مبا�شر ،وال حتدد كمية الزيادة التي جيب تخفي�ضها لتجنب امل�ؤثرات ال�سلبية.

ملدى جناح هذه االبتكارات يف جلب طلب الب�شر �ضمن حدود نظام الكوكب البيئي .ويف حال وجود
زيادة ملحوظة يف الإمداد الإيكولوجي والتخفي�ض يف طلب الب�شر نظر ًا لتقدم التقنيات� ،أو لعوامل
�أخرى� ،ستظهر ح�سابات الب�صمة البيئية ذلك يف احلد من زيادة اال�ستهالك العاملية.
ملزيد من املعلومات عن الطرق احلالية حل�ساب الب�صمة البيئية ،وم�صادر البيانات،
واالفرتا�ضات والنتائج ،يرجى زيارة املوقع
www.footprintnetwork.org/atlas

ملزيد من املعلومات عن الب�صمة البيئية على امل�ستوى العاملي ،يرجى مطالعة

Butchart, S.H.M. et al., 2010; GFN, 2010b; GTZ, 2010; Kitzes, J.,2008; Wackernagel,

M. et al., 2008

وعلى امل�ستوى الإقليمي واملحلي ،يرجى مطالعة

Ewing, B. et al., 2009; GFN, 2008; WWF, 2007; 2008c

وملزيد من املعلومات عن طريقة احل�ساب امل�ستخدمة حل�ساب الب�صمة البيئية ،يرجى مطالعة
Ewing B. et al., 2009; Galli, A. et al., 2007

هل تقول الب�صمة البيئية ما هو عادل �أو غري مت�ساوي ال�ستخدام املوارد؟
توثق الب�صمة البيئية ما الذي حدث يف املا�ضي .وميكنها توفري �شرح تقديري للموارد الإيكولوجية
امل�ستخدمة من قبل الأفراد ،ولكنها ال ت�صف ما الذي يجب �أن ي�ستخدموه .حتديد املوارد هي
ق�ضية �سيا�سة خا�صة بها ،ومبنية على معتقدات جمتمعية عن ما هو مت�ساوي وغري مت�ساوي.
ميكن للب�صمة البيئة �أن حتدد معدل القدرة البيولوجية املتوفرة لكل فرد ،ولكنها ال ت�شرتط كيفية
حتديد هذه القدرة البيولوجية �ضمن الأفراد �أو الدول .ولكنها توفر بيئة لهذه املناق�شات.
ما هي �صلة الب�صمة البيئية �إذا متت زيادة توفري امل�صادر القابلة للتجدد والتقدم بالتقنيات
التي ميكنها �إبطاء ا�ستنزاف امل�صادر غري القابلة للتجدد؟
تقي�س الب�صمة البيئية الو�ضع احلايل ال�ستخدام املورد والنفايات التي يتم توليدها .وتطرح
�س�ؤال :هل فاق طلب الب�شر يف �سنة حمددة الطلب على الأنظمة البيئية ملواكبة هذه املتطلبات؟
تعك�س حتاليل الب�صمة البيئية كل من الزيادة يف فعالية �إنتاج املوارد القابلة للتجدد واالبتكار
التقني (على �سبيل املثال� ،إذا ت�ضاعف �إنتاج �صناعة الورق ب�شكل فعال و�إيجابي� ،ستكون الب�صمة
البيئية ت�ساوي الن�صف) .حت�سب الب�صمة البيئية هذه التغريات عند ظهورها وميكن �أن تت�سع
�صفحة  - 106تقرير الكوكب احلي 2010
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�صورة الأر�ض من الف�ضاء اخلارجي .يبدو الغالف اجلوي وا�ضح ًا كطبقة
رفيعة .مع �إدراكنا املتزايد ل�ضرورة �إدارة كوكبنا وحماية غالفنا اجلوي  
�سيكون هذا �أمر ًا �ضروري ًا جد ًا حلماية احلياة على �سطح الأر�ض.

© NASA

أرضنا الحساسة~

Collen, B., Loh, J., Whitmee, S., Mcrae, L., Amin, R. and Baillie, J.E.M.,
2009. Monitoring Change in Vertebrate Abundance: the Living Planet Index.
Conservation Biology 23: (2): 317-327.
Collen, B., McRae, L., Kothari, G., Mellor, R., Daniel, O., Greenwood, A.,
Amin, R., Holbrook, S. and Baillie, J., 2008. Living Planet Index In: Loh, J. (ed.),
2010 and beyond: rising to the biodiversity challenge. WWF International, Gland,
Switzerland.
Dudley, N., Higgins-Zogib, L. and Mansourian, S., 2005. Beyond Belief:
Linking faiths and protected areas to support biodiversity conservation. WWF
International, Switzerland.
Dudley, N. and Stolton, S., 2003. Running Pure: The importance of forest
protected areas to drinking water. WWF International, Switzerland (http://assets.
panda.org/downloads/runningpurereport.pdf).
Ewing, B., Goldfinger, S., Moore, D., Niazi, S., Oursler, A., Poblete, P.,
Stechbart, M. and Wackernagel, M., 2009. Africa: an Ecological Footprint Factbook
2009. Global Footprint Network, San Francisco, California, USA.
Ewing B., Goldfinger, S., Oursler, A., Reed, A., Moore, D. and Wackernagel,
M., 2009. Ecological Footprint Atlas. Global Footprint Network, San Francisco,
California, USA.
FAO, 2005. State of the World’s Forests. FAO, Rome, Italy.
FAO, 2006a. Global Forest Resources Assessment 2005: Progress towards
sustainable forest management. FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy.
FAO, 2006b. World agriculture: towards 2030/2050 – Interim report. FAO,
Rome, Italy.
FAO, 2009a. The resource outlook to 2050: By how much do land, water and
crop yields need to increase by 2050? FAO Expert Meeting: “How to Feed the World
in 2050”, Rome, Italy.
FAO, 2009b. The State of World Fisheries and Aquaculture, 2008 (SOFIA)
FAO Fisheries and Aquaculture Department, FAO, Rome, Italy.
FAO, 2010. Global Forest Resources Assessment, 2010: Key findings. FAO,
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italy (www.fao.org/forestry/fra2010).
FAOSTAT, 2010. Oil palm imports by region, FAO Statistics Division, 2010.
FAS, 2008. Foreign Agricultural Service of the United States Department
of Agriculture Reports: Oilseeds - Palm oil: world supply and distribution. (http://
www.fas.usda.gov/psdonline).
Fischer, G., Nachtergaele, F., Prieler, S., van Velthuizen, H.T., Verelst, L. and
Wiberg, D., 2008. Global Agro-ecological Zones Assessment for Agriculture (GAEZ,
2008). IIASA, Laxenburg, Austria and FAO, Rome, Italy.
Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V. and Tiezzi,
E. 2007. An Exploration of the Mathematics Behind the Ecological Footprint.
International Journal of Ecodynamics. 2: (4): 250-257.
GFN, 2008. India’s Ecological Footprint – a Business Perspective. Global
Footprint Network and Confederation of Indian Industry, Hyderabad, India.
GFN, 2010a. The 2010 National Footprint Accounts. Global Footprint
Network, San Francisco, USA (www.footprintnetwork.org).
GFN, 2010b. Ecological Wealth of Nations Global Footprint Network, San
Francisco, California, USA.

111  �صفحة- 2010 تقرير الكوكب احلي

المراجع
Afrane, Y.A., Zhou, G. Lawson, B.W., Githeko, A.K. and Yan, G. 2007., Lifetable analysis of Anopheles arabiensis in western Kenya highlands: Effects of land
covers on larval and adult survivorship. American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene. 77: (4): 660-666.
Afrane, Y.A., Zhou, G., Lawson, B.W., Githeko, A.K. and Yan, G.Y., 2005.
Effects of deforestation on the survival, reproductive fitness and gonotrophic cycle
of Anopheles gambiae in Western Kenya highlands. American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene. 73: (6): 326-327.
Afrane, Y.A., Zhou, G.F., Lawson, B.W., Githeko, A.K. and Yan, G.Y., 2006.
Effects of microclimatic changes caused by deforestation on the survivorship and
reproductive fitness of Anopheles gambiae in Western Kenya highlands. American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 74: (5): 772-778.
Ahrends, A., Burgess, N.D., Bulling, N.L., Fisher, B., Smart, J.C.R., Clarke,
G.P. and Mhoro, B.E. In press. Predictable waves of sequential forest degradation and
biodiversity loss spreading from an African city. Proceedings of the National Academy
of Sciences.
Alcamo, J., Doll, P., Henrichs, T., Kaspar, F., Lehner, B., Rosch, T. and Siebert,
S., 2003. Development and testing of the WaterGAP 2 global model of water use and
availability. Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques. 48:
(3): 317-337.
Brander, L.M., Florax, R.J.G.M. and Vermaat, J.E., 2006. The empirics of
wetland valuation: A comprehensive summary and a meta-analysis of the literature.
Environmental & Resource Economics. 33: (2): 223-250.
Butchart, S.H.M., Walpole, M., Collen, B., van Strien, A., Scharlemann, J.P.W.,
Almond, R.E.A., Baillie, J.E.M., Bomhard, B., Brown, C., Bruno, J., Carpenter, K.E.,
Carr, G.M., Chanson, J., Chenery, A.M., Csirke, J., Davidson, N.C., Dentener, F., Foster,
M., Galli, A., Galloway, J.N., Genovesi, P., Gregory, R.D., Hockings, M., Kapos, V.,
Lamarque, J.F., Leverington, F., Loh, J., McGeoch, M.A., McRae, L., Minasyan, A.,
Morcillo, M.H., Oldfield, T.E.E., Pauly, D., Quader, S., Revenga, C., Sauer, J.R., Skolnik,
B., Spear, D., Stanwell-Smith, D., Stuart, S.N., Symes, A., Tierney, M., Tyrrell, T.D., Vie,
J.C. and Watson, R., 2010. Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. Science.
328: (5982): 1164-1168.
Campbell, A., Miles, L., Lysenko, I., Hughes, A. and Gibbs, H., 2008. Carbon
storage in protected areas: Technical report. UNEP World Conservation Monitoring
Centre, Cambridge, UK.
CBD, 2010. Global Biodiversity Outlook 3 (GBO-3). Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 413 Saint Jacques Street, suite 800, Montreal QC
H2Y 1N9, Canada (http://gbo3.cbd.int/).
Chapagain, A.K., 2010. Water Footprint of Nations Tool (under development).
WWF-UK, Godalming, UK.
Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y., 2004. Water Footprints of Nations.
UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.
Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y., 2007. The water footprint of coffee and tea
consumption in the Netherlands. Ecological Economics. 64: (1): 109-118.
Chapagain, A.K. and Orr, S., 2008. UK Water Footprint: The impact of the UK’s
food and fibre consumption on global water resources. WWF-UK, Godalming, UK.

2010  تقرير الكوكب احلي- 110 �صفحة

Laird, S., Johnston, S., Wynberg, R., Lisinge, E. and Lohan, D., 2003.
Biodiversity access and benefit–sharing policies for protected areas: an introduction.
United Nations University Institute of Advanced Studies, Japan.
Loh, J., Collen, B., McRae, L., Carranza, T.T., Pamplin, F.A., Amin, R. and
Baillie, J.E.M., 2008. Living Planet Index. In: Hails, C. (ed.), Living Planet Report
2008, WWF International, Gland, Switzerland.
Loh, J., Collen, B., McRae, L., Holbrook, S., Amin, R., Ram, M. and Baillie, J.
2006. The Living Planet Index. In: Goldfinger, J.L.S. (ed.), The Living Planet Report
2006, WWF International, Gland, Switzerland.
Loh, J., Green, R.E., Ricketts, T., Lamoreux, J., Jenkins, M., Kapos, V. and
Randers, J., 2005. The Living Planet Index: using species population time series
to track trends in biodiversity. Philosophical Transactions of the Royal Society
B-Biological Sciences. 360: (1454): 289-295.
Lotze, H.K., Lenihan, H.S., Bourque, B.J., Bradbury, R.H., Cooke, R.G.,
Kay, M.C., Kidwell, S.M., Kirby, M.X., Peterson, C.H. and Jackson, J.B.C., 2006.
Depletion, degradation, and recovery potential of estuaries and coastal seas. Science.
312: (5781): 1806-1809.
McRae, L., Loh, J., Bubb, P.J., Baillie, J.E.M., Kapos, V. and Collen, B., 2009.
The Living Planet Index – Guidance for National and Regional Use. UNEP-WCMC,
Cambridge, UK.
McRae, L., Loh, J., Collen, B., Holbrook, S., Amin, R., Latham, J., Tranquilli,
S. and Baillie, J., 2007. Living Planet Index. In: Peller, S.M.A. (ed.), Canadian Living
Planet Report 2007, WWF Canada, Toronto, Canada.
MEA, 2005a. Ecosystems and human well-being: Biodiversity synthesis:
Millennium Ecosystem Assessment, World Resources Institute, Washington, DC.
MEA, 2005b. Ecosystems and human well-being: wetlands and water
synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.
MEA/WHO, 2005. Ecosystems and human well-being: Human health:
Millennium Ecosystem Assessment, WHO Press, World Health Organization,
Switzerland.
Naidoo, R., Balmford, A., Costanza, R., Fisher, B., Green, R.E., Lehner, B.,
Malcolm, T.R. and Ricketts, T.H., 2008. Global mapping of ecosystem services and
conservation priorities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America. 105: (28): 9495-9500.
Nantha, H.S. and Tisdell, C., 2009. The orangutan-oil palm conflict:
economic constraints and opportunities for conservation. Biodiversity and
Conservation. 18: (2): 487-502.
Nelson, G.C., Rosegrant, M.W., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T.,
Ringler, C., Msangi, S., Palazzo, A., Batka, M., Magalhaes, M., Valmonte-Santos, R.,
Ewing, M. and Lee, D., 2009. Climate change: Impact on agriculture and costs of
adaptation. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., USA.
Newman, D.J., Cragg, G.M. and Snader, K.M., 2003. Natural products as
sources of new drugs over the period 1981-2002. Journal of Natural Products. 66:
(7): 1022-1037.
OECD/IEA, 2008. Energy Technology Perspectives. International Energy
Agency, Paris, France.
OECD/IEA, 2008. World Energy Outlook. International Energy Agency, 9
Rue de la Fédération, 75015 Paris, France.

113  �صفحة- 2010 تقرير الكوكب احلي

Gleick, P., Cooley, H., Cohen, M., Morikawa, M., Morrison, J. and
Palaniappan, M., 2009. The World’s Water 2008-2009: the biennial report on
freshwater resources. Island press, Washington, D.C., USA. (http://www.worldwater.
org/books.html).
Goldman, R.L., 2009. Ecosystem services and water funds: Conservation
approaches that benefit people and biodiversity. Journal American Water Works
Association (AWWA). 101: (12): 20.
Goldman, R.L., Benetiz, S., Calvache, A. and Ramos, A., 2010. Water funds:
Protecting watersheds for nature and people. The Nature Conservancy, Arlington,
Virginia, USA.
Goossens, B., Chikhi, L., Ancrenaz, M., Lackman-Ancrenaz, I., Andau, P.
and Bruford, M.W., 2006. Genetic signature of anthropogenic population collapse in
orang-utans. Public Library of Science Biology. 4: (2): 285-291.
Goulding, M., Barthem, R. and Ferreira, E.J.G., 2003. The Smithsonian:
Atlas of the Amazon. Smithsonian Books, Washington, D.C., USA.
GTZ, 2010. A Big Foot on a Small Planet? Accounting with the Ecological
Footprint. Succeeding in a world with growing resource constraints. In:
Sustainability has many faces, N° 10. Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn, Germany.
Hansen, M.C., Stehman, S.V., Potapov, P.V., Loveland, T.R., Townshend,
J.R.G., DeFries, R.S., Pittman, K.W., Arunarwati, B., Stolle, F., Steininger, M.K.,
Carroll, M. and DiMiceli, C., 2008. Humid tropical forest clearing from 2000 to
2005 quantified by using multitemporal and multiresolution remotely sensed data.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
105: (27): 9439-9444.
Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K., 2008. Globalization of water: Sharing
the planet’s freshwater resources. Blackwell Publishing, Oxford, UK.
Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. and Mekonnen, M.M., 2009.
Water footprint manual: State of the art 2009. Water Footprint Network, Enschede,
the Netherlands.
IPCC, 2007a. Climate Change 2007: Mitigation - Contribution of Working
Group III to the fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
IPCC, 2007b. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution
of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and
New York, NY, USA (http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm).
Kapos, V., Ravilious, C., Campbell, A., Dickson, B., Gibbs, H.K., Hansen,
M.C., Lysenko, I., Miles, L., Price, J., Scharlemann, J.P.W. and Trumper, K.C.,
2008. Carbon and biodiversity: a demonstration atlas. UNEP World Conservation
Monitoring Centre, Cambridge, UK.
Kitzes, J., Wackernagel, M., Loh, J., Peller, A., Goldfinger, S., Cheng, D.,
2008. Shrink and share: humanity’s present and future Ecological Footprint.
Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences. 363: (1491):
467-475.
Klein, A.M., Vaissiere, B.E., Cane, J.H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham,
S.A., Kremen, C. and Tscharntke, T., 2007. Importance of pollinators in changing
landscapes for world crops. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences.
274: (1608): 303-313.

2010  تقرير الكوكب احلي- 112 �صفحة

UNDP, 2009a. Human Development Report 2009 Overcoming barriers:
Human mobility and development. United Nations Development Programme, 1 UN
Plaza, New York, NY 10017, USA (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_
Complete.pdf).
UNDP, 2009b. Human Development Report: Human development index
2007 and its components (http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/).
UNESCO-WWAP, 2003. The World Water Development Report 1: Water
for People, Water for Life. United Nations World Water Assessment Programme,
UNESCO, Paris, France.
UNESCO-WWAP, 2006. Water a shared responsibility: The United Nations
World Water Development Report 2. United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), Paris, France.
UNICEF/WHO, 2008. Progress on Drinking Water and Sanitation: Special
Focus on Sanitation. UNICEF and World Health Organization Joint Monitoring
Programme for Water Supply and Sanitation, UNICEF: New York and WHO: Geneva.
Van der Werf, G.R., Morton, D.C., DeFries, R.S., Olivier, J.G.J., Kasibhatla,
P.S., Jackson, R.B., Collatz, G.J. and Randerson, J.T., 2009. CO2 emissions from
forest loss. Nature Geoscience. 2: (11): 737-738.
Van Schaik, C.P., Monk, K.A. and Robertson, J.M.Y., 2001. Dramatic decline
in orang-utan numbers in the Leuser Ecosystem, Northern Sumatra. Oryx. 35: (1):
14-25.
WBCSD, 2010. Vision, 2050. World Business Council for Sustainable
Development, Geneva, Switzerland (http://www.wbcsd.org/DocRoot/
opMs2lZXoMm2q9P8gthM/Vision_2050_FullReport_040210.pdf).
WDPA, 2010. The World Database on Protected Areas (WDPA), IUCN/UNEPWCMC, Cambridge, UK. (http://www.wdpa.org/) (accessed: January 2010).
World Bank, 2003. Sustaining forests: A World Bank Strategy The World
Bank, Washington, D.C., USA. (http://go.worldbank.org/4Y28JHEMQ0).
WWF-Indonesia, 2009. Papua Region report.
WWF, 2006a. Free-flowing rivers: Economic luxury or ecological necessity?
WWF Global Freshwater Programme, Zeist, Netherlands (http://assets.panda.org/
downloads/freeflowingriversreport.pdf).
WWF, 2006b. Living Planet Report 2006. WWF, Gland, Switzerland.
WWF, 2007. Europe, 2007: Gross Domestic Product and Ecological
Footprint. WWF European Policy Office (EPO), Brussels, Belgium.
WWF, 2008a. 2010 and Beyond: Rising to the biodiversity challenge.
WWF International, Gland, Switzerland.
WWF, 2008b. Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and
CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. One Indonesian Province’s Forest
and Peat Soil Carbon Loss over a Quarter Century and its Plans for the Future.
WWF Indonesia Technical Report, Gland, Switzerland (http://assets.panda.org/
downloads/riau_co2_report__wwf_id_27feb08_en_lr_.pdf).
WWF, 2008c. Hong Kong Ecological Footprint Report: Living Beyond
Our Means.
WWF, Hong Kong, Wanchai, Hong Kong.
WWF, 2008d. The Living Planet Report. WWF, Gland, Switzerland.
WWF, 2010. Reinventing the city: three prerequisites for greening urban
infrastructures. WWF International, Gland, Switzerland.

115  �صفحة- 2010 تقرير الكوكب احلي

Pattanayak, S.K., C G Corey, Y F Lau and R A Kramer, 2003. Forest malaria:
A microeconomic study of forest protection and child malaria in Flores, Indonesia.
Duke University, USA (http://www.env.duke.edu/solutions/documents/forestmalaria.pdf).
Pomeroy, D.a.H.T., 2009. The State of Uganda’s Biodiversity 2008: the
sixth biennial report. Makerere University Institute of Environment and Natural
Resources, Kampala, Uganda.
Richter, B.D., 2010. Lost in development’s shadow: The downstream human
consequences of dams. Water Alternatives, (http://www.water-alternatives.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1).
Richter, B.D., Postel, S., Revenga, C., Scudder, T., Lehner, B.C., A. and Chow,
M., 2010. Lost in development’s shadow: The downstream human consequences of
dams. Water Alternatives. 3: (2): 14-42.
Ricketts, T.H., Daily, G.C., Ehrlich, P.R. and Michener, C.D., 2004. Economic
value of tropical forest to coffee production. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America. 101: (34): 12579-12582.
Schuyt, K. and Brander, L., 2004. The Economic Values of the World’s
Wetlands. WWF International, Gland, Switzerland, (http://assets.panda.org/
downloads/wetlandsbrochurefinal.pdf).
SIWI-IWMI, 2004. Water – More Nutrition Per Drop. Stockholm
International Water Institute, Stockholm, (www.siwi.org).
Stern, N., 2006. Stern Review on The Economics of Climate Change. HM
Treasury, London, (http://www.hm-treasury.gov.uk/Independent_Reviews/stern_
review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm).
Stolton, S.M., Barlow, N., Dudley and Laurent, C.S., 2002. Sustainable
Livelihoods, Sustainable World: A study of sustainable development in practice from
promising initiatives around the world. WWF International, Gland, Switzerland.
Strassburg, B.B.N., Kelly, A., Balmford, A., Davies, R.G., Gibbs, H.K., Lovett,
A., Miles, L., Orme, C.D.L., Price, J., Turner, R.K. and Rodrigues, A.S.L., 2010.
Global congruence of carbon storage and biodiversity in terrestrial ecosystems.
Conservation Letters. 3: (2): 98-105.
Thurstan, R.H., Brockington, S. and Roberts, C.M., 2010. The effects of 118
years of industrial fishing on UK bottom trawl fisheries Nature Communications. 1:
(15): 1-6.
Tollefson, J., 2009. Climate: Counting carbon in the Amazon. Nature. 461:
(7267): 1048-1052.
UN-Water, 2009. 2009 World Water Day brochure (http://www.unwater.org/
worldwaterday/downloads/wwd09brochureenLOW.pdf).
UN, 2004. World Population to 2300. United Nations Population Division,
New York (http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/
WorldPop2300final.pdf).
UN, 2006. World Population Prospects: The 2006 revision. United Nations
Population Division, New York (http://www.un.org/esa/population/publications/
wpp2006/English.pdf).
UN, 2008. World Population Prospects: The 2008 revision population
database, United Nations Population Division, New York. (http://esa.un.org/UNPP/)
(July 2010).

2010  تقرير الكوكب احلي- 114 �صفحة

شبكة الصندوق العالمي لصون الطبيعة ( )WWFالعالمية
مكاتب WWF

�أرمنيا
�أذربيجان
�أ�سرتاليا
النم�سا
بلجيكا
بيليز
بوتان
بوليفيا
الربازيل
بلغاريا
كمبوديا
الكامريون
كندا
كيب فريدي
جمهورية �أفريقيا الو�سطى
ت�شيلي
ال�صني
كولومبيا
كو�ستا ريكا
جمهورية الكونغو الدميقراطية
الدمنارك
�إكوادور
فنلندا
فيجي
فرن�سا
غابون
غامبيا
جورجيا
�أملانيا
غانا
غواتا ماال
غويانا
هندورا�س
هوجن كوجن
هنغاريا
الهند
اندوني�سيا
�إيطاليا
اليابان
كينيا

الو�س
مدغ�شقر
ماليزيا
موريتانيا
املك�سيك
منغوليا
موزنبيق
ناميبيا
نيبال
هولندا
نيوزيلندا
النيجر
الرنويج
باك�ستان
باناما
غينيا اجلديدة
باراغواي
البريو
الفلبني
بولندا
رومانيا
رو�سيا
ال�سنغال
�سنغافورة
جزر �سولومون
جنوب �أفريقيا
�أ�سبانيا
�سورينام
ال�سويد
�سوي�سرا
تنزانيا
تايلندا
تون�س
تركيا
�أوغندة
دولة الإمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية
فيتنام
زامبيا
زمبابوي

�صفحة  - 116تقرير الكوكب احلي 2010

مكاتب متثيل WWF
( Fundación Vida Silvestreالأرجنتني)
( Fundación Naturaالإكوادور)
( Pasaules Dabas Fondsالتفيا)

( Nigerian Conservation Foundationنيجرييا)

مكاتب �أخرى
جمعية الإمارات للحياة الفطرية (دولة الإمارات العربية املتحدة)
لغاية �أغ�سط�س 2010

تفا�صيل الإ�صدار
مت الن�شر يف �أكتوبر  2010من قبل ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
( )WWF – World Wide Fund For Natureاملعروف �سابق ًا بـ
( ،)World Wildlife Fundجالند� ،سوي�سرا .يجب عند ا�ستخدام
�أي ن�شر �شامل �أو جزئي لهذا الإ�صدار ذكر ا�سم النا�شر �أعاله ب�صفته
�صاحب حقوق الطبع والن�شر.
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املواد وامل�صطلحات والتحديدات اجلغرافية الواردة يف هذا التقرير ال تعد
تطبيق ًا �أو تعبري ًا عن �أي ر�أي مهما كان على نطاق  WWFملا يتعلق ب�أي
و�ضع قانوين لأي دولة ،منطقة ،م�ساحة �أو ذو اهتمام بحدودها وواجهاتها.

