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: تمهيد .0
 

للمشاركة في وجهات النظر م لقد دعوناك !لوجيالبيوالتنوع  حولمرحبا بكم في وجهات النظر العالمية 
ألن الزعماء السياسيين في حاجة لمعرفة وجهات ، وذلك جميع أنحاء العالم من التنوع البيولوجي حول

هو مصطلح لتنوع  البيولوجي التنوع. العالمي البيولوجيما ينبغي القيام به تجاه فقدان التنوع  حولنظركم 
النباتات، والحيوانات، والكائنات الدقيقة على األرض وفي  أنواع، لجميع الطبيعة والحياة على األرض

على الطبيعة ) استخدامه(طلب اإلنسان  الماضية، أدى ثالثين في السنوات ال). المياه العذبة والبحار( هايالم
 .البيولوجيإلى انخفاض خطير في التنوع 

توفر السلع يؤدي إلى ن الكائنات الحية المختلفة، طبيعة سليمة مليئة بمجموعة كاملة ومتفاعلة موجود إن 
وهذه تشتمل على المياه النظيفة والهواء والغذاء والوقود واأللياف واألدوية . ة لإلنسانالبيولوجيوالخدمات 

وحيثما كان هناك ثراء أكثر . الثروة الحيوانيةالنباتية والمحاصيل و األغذيةوالتربة السليمة، وما يكفي من 
الفرص لالكتشافات الطبية، والتنمية االقتصادية، كان هناك ازدياد في  الحياتية، األنواع تنوعفي 

بمثابة  هو ولكن أيضا ،فقط األساس ليس هو البيولوجيالتنوع . تغير المناخ: واالستجابة للتحديات، مثل
ؤثر على سي  ولوجيالبيفقدان التنوع إن . عضببعضها الحياة على األرض ب أنواعالالصق الذي يمسك كافة 

جميع الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك آراء مختلفة حول ماهية، وإلى أي مدى ينبغي القيام به 
على نطاق واسع، سيكون  التنوع البيولوجي حول نظرالخالل اجتماع وجهات  . البيولوجيلحماية التنوع 

بالتعاون مع  ، وسبل حمايتهفقدانه، ويالبيولوجلديك الفرصة لتبادل وجهات نظرك في مجال التنوع 
، جنبا فقدانهوما يمكن القيام به لوقف  ،البيولوجيهذا الكتيب يقدم معلومات أساسية عن التنوع . المواطنين

وسوف تكون بمثابة أساس مشترك . إلى جنب مع وجهات نظر مختلفة حول اإلجراءات التي يمكن اتخاذها
ليس هناك . 2012) سبتمبر(أيلول  15في  )WWViews( العالمية وجهات النظر جتماعاللمناقشات في 

. للمشاركة في اجتماع وجهات النظر العالمية البيولوجيحاجة إلى معرفة إضافية حول التنوع 
 

الحادي  البيولوجيالتركيز في هذا الكتيب على القضايا التي سيتم تناولها في مؤتمر األمم المتحدة للتنوع 
، حيث سيقوم ممثلون من مختلف بلدان العالم 2012لهند في تشرين األول عام في ا) COP11(عشر 

القائمون على  وسوف يقوم. البيولوجيمناقشة التدابير السياسية الالزمة لوقف التراجع العالمي للتنوع ب
بتزويد الممثلين الرسميين وغيرهم من  البيولوجيالتنوع  حول )WWViews( جهات النظر العالميةو

للمشاركة في وجهات النظر ومع ذلك، . وهي عبارة عن وجهات نظر المواطنين: القرار بآرائكم صناع
. البيولوجيبأهمية وقف فقدان التنوع  ، ليس بالضرورة أن يكون لديك اعتقادالبيولوجيالتنوع  حول العالمية

لتنمية واالقتصاد وقضايا باترتبط أيضا  البيولوجيإن قضايا التنوع . يمكنك أن تكون مع أو ضد هذا الرأي
لصناع  الفرديةهذا هو السبب في وجوب أن تذهب المناقشات إلى أبعد من المشاركة . العدل واإلنصاف

يحددون يون اسيالس. القرار فقط، والصناعات، والخبراء والمنظمات غير الحكومية لتشمل عامة الناس
وهذا يجعل . تأثيرات وعواقب قراراتهم مستقبل هذا الكوكب، ولكنك كمواطن ستضطر إلى التعايش مع

! لهذا قل كلمتك. ارأيك مهم
 

عبارة عن مقدمة عامة حول التنوع  الجزء األول. تتكون هذه الورقة من أربعة أجزاء :كيفية قراءة الوثيقة
فكرة حول  يأيضا يعط. ؤثر علينايقد  البيولوجي، وتدهوره في الماضي، وكيف أن فقدان التنوع البيولوجي

بتفاصيل التنوع  يختص الجزء الثاني. البيولوجيبالتنوع  تتعلق كمعاهدة دولية البيولوجيتفاقية التنوع ا
ماذا يمكن للمناطق و، البيولوجيكيف تؤثر النشاطات الزراعية على التنوع و. على األرض البيولوجي

المناطق الفقدان في وقف الضروري من اجل العمل وما هو  ،البيولوجيتقوم به لحفظ التنوع  أنالمحمية 
في البحار، والتي  البيولوجيجوانب هامة عن التنوع يتعلق ب الجزء الثالث. البيولوجيالطبيعية والتنوع 

البحري وصيد األسماك يرتبطان ارتباطا وثيقا، لذلك سوف  البيولوجيالتنوع . تغطي ثلثي سطح األرض
وما هي المشاكل  ،الشعاب المرجانيةعلى  ظاحفالية نسمع عن كيفية وقف تدهور المخزونات السمكية، وكيف
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عالمي لألعباء التقاسم الهو حول  الجزء الرابع. التي تحصل عند محاولة إنشاء مناطق محميات بحرية
بحكمة هي واحدة من القضايا  إنفاقه، وكيفية  البيولوجيكيفية جمع المال من أجل حماية التنوع . لمنافعاو

 Nagoya(أيضا، تمت مناقشة ما يسمى بروتوكول ناغويا . الحادي عشر طرافاألمؤتمر  الرئيسة في
Protocol( التي من شأنها وضع قواعد قانونية للوصول إلى ، و2010،وهي اتفاقية دولية أبرمت في عام

ومن اجل التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ عن استخدام  ،في البلدان األخرى البيولوجيالتنوع 
. الموارد هذه

 
والذين . من تقارير مكتوبة من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم هيالمعلومات الواردة في هذا الكتيب 

هو ما وعلى مدى سنوات، لتحديد كيفية عمل الطبيعة، و ،البيولوجيالكثير من جوانب التنوع  استكشفوا
رفه بالفعل وما ال نعرفه، ولذا فإنه يمكننا أن إنهم يقولون لنا ما نع. الحد األقصى الممكن لنشاطات اإلنسان

. نجعل كل قراراتنا واعية حول ما يجب فعله
 

من خالل تعاون  ،فيينا BIOFACTION بيوفاكشن كتب هذا الكتيب من قبل :كيف تم إنتاج هذه الوثيقة
جلس االستشاري وقام الم وثيق مع المجلس الدنماركي للتكنولوجيا، وبالتنسيق مع وجهات النظر العالمية،

  .العلمي بإعادة تدقيق المعلومات المعطاة
 
 
 

  .2012فيينا، حزيران 
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: البيولوجيمقدمة في التنوع  .1
 

للمصطلحات الهامة  اويقدم شرح. المفي جميع أنحاء الع البيولوجيالتنوع  عنيقدم الفصل األول لمحة عامة 
كما سيتم وصف األسباب والنتائج المترتبة عن فقدان التنوع . المستخدمة في الكتيب والقضايا المثارة

بحيث سيتم وصفها جنبا إلى جنب  معروفا– والذي أصبح ثالثين الماضية–على مدى السنوات ال البيولوجي
والعواقب  ،البيولوجيفوائد التنوع ل تقييما ذا الفصل أيضاه ميقدكما . مع األنشطة السياسية ذات الصلة

. على المستوى الفردي والوطني والعالمي البيولوجيالمترتبة على فقدان التنوع 
 

 ؟البيولوجيما هو التنوع . 1.1
 

النباتات  أنواع جميع وهو يغطي .الحياة على األرض مجموعة متنوعة منيصف ، البيولوجي التنوع
 على البيولوجيالتنوع يوجد  .البحر فيوالمياه العذبة في على األرض والكائنات الدقيقة ات ووالحيوان

والنظم البيئية  األنواع :ثالثة مستويات
 .)1.1 الصندوق انظر(المعلومات الوراثية و

نوعا مليون  30إلى  10من المحتمل أن هناك من 
 الكائنات الدقيقةالنباتات والحيوانات و من امختلف

المياه  في، التربة في ؛األرض على  كوكب عيشت
حوالي  أن ومن المعروف. في البحرالعذبة و

تم  النباتات والحيواناتمن كتشف منوع  يمليون
 كل عام العلماءيكتشف  .حتى اآلن علمياصفها و

 هذه األنواع بعض. جديد نوع 15،000حوالي 
اآلخر  ها، وبعضفي جميع أنحاء العالمموجودة 
 .واحد فقط مكان في، وبعضها موجود دانادرة ج

نواع هي موطن أل، استراليا على سبيل المثال
في أي ، والتي ال توجد حيوان الكنغرمختلفة من 
العديد  وقد تم تسجيل .على هذا الكوكب مكان آخر

د مكان واحفي  المهددة باالنقراض النباتات من
 .فقط

، الحياة جميع أشكال إلى البيولوجيالتنوع يشير 
والتي  ، والعالقاتعيش فيهاتالتي النظم البيئية و

) العوالق النباتية التي تسمى( الصغيرة النباتية الكائناتب بدأت في المحيط على سبيل المثال،. هاجزء منهي 

 على التنوع البيولوجي يوجد  :1.1 الصندوق
 :ثالثة مستويات

 الحيوان، النبات، من هو نوع واحد النوع )1
الكنغر ، الخميرة، نحل العسلمثل ، بكتيريا
 أعضاء. المحيط الهادئ سمك تونة، األحمر

المعلومات  معظميشتركون في  نفس النوع
 . اوجالتز قادرة على، والجينية الخاصة بهم

على ، هو المكان المناسب النظام البيئي) 2
، والشعاب الغابة البحيرة، سبيل المثال
النباتات  حيث، الصحراء أوالمرجانية 

تعيش معا، الكائنات الحية الدقيقة والحيوانات و
 .ويؤثر كل منها باآلخر

، كائن حي كلداخل ، الجينية المعلومات )3
كائن، كيف يبدو ال مخططات حولعلى تحتوي 

هناك . سيتضاعف، وكيف يعيش أين يمكن أن
 .نوع الواحدال بين أعضاء قليلة اختالفات
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 بدورها، والتي هي الصغيرة الحيواناتقبل  من ؤكلتوهذه العوالق  .من أشعة الشمس الطاقةمد تستالتي و
 األعشاب البحريةتشكل . الثديياتوالزواحف و األسماك أنواع مختلفة من مثل انات الكبيرةالحيو تأكلها

 البلدان النامية والمتقدمة في وكثير من الناس، في كل مكان الناس منالغذاء لمليارات  واألسماك والمحار
 .يش للناسسبل العاألساس ل يشكل البيولوجيالتنوع لذا فان  .المأكوالت البحرية علىيعتمدون 

 قد ال، مع ذلكو. البيولوجيللتنوع  النقاط الساخنةب األنواع من عالية جداأعدادا تضم التي  المناطق وتسمى
 بيئاتب  والعناية - -ؤثر البشري قد، طويلعلى المدى ال. األنواع منا عاليالتي تضم تنوعا  البرية فقط تمس

المدن إن نمو  .الرعوية التي يعتمد عليهااألراضي  أوالغابات  األراضي الزراعية، مثل، المجاورة القرى
، المناظر الطبيعية يهدد هذه، السريعة التغيرات السكانية، فضال عن كثيرة من العالم أجزاء في والصناعات
 .الحفاظ عليها للمساعدة في الناسالتي يستخدمها  والممارسات ةالمعرففضال عن 

 

 
، على سبيل المثال، يتم عرض هنا. من غيرها أكثرتنوع حيوي  لديها في العالم المناطقبعض  :1.1الشكل 

بارثلوت  :المصدر(. 2كم 10،000لكل  األنواع النباتية إلى عدد اللونيشير . النباتاتتنوع خريطة ل
Barthlott  عدل ،1999وآخرون(. 

 
 البيولوجي فوائد التنوع. 2.1

، تقاليدها فيالحياة واألرض و الطبيعة في العالم تقدر فةثقا كلوتقريبا . خاصة به قيمة البيولوجيلتنوع ل
 التنوع يعتمد على أيضا الجنس البشري لكن .الترفيه أو الصحة والتعليم في، اتالروحاني الدين أو في

 .يوفرهاالتي السلع والخدمات و البيولوجي
 

 السلع
المياه  الغابات، مثل النظم البيئية معا تبني الحياة، والنباتات وغيرها من أشكال مختلفةال حيواناتالعديد من ال

مثل الغذاء  السلع انوفريالمرتفع  البيولوجيلتنوع وا السليمةالبيئية  النظم .المحيطاتأو ، التربة العذبة
هو أيضا  البيولوجي التنوع .للبشرالمياه العذبة األدوية وأيضا و، البيولوجياألخشاب واأللياف والوقود و

 الحيواناتوية الزراعية النبات المحاصيل أكثرحيث أن الثروة الحيوانية، جديدة واللنباتية ا لمحاصيلل مصدر
عقاقير جديدة هي األساس لالكائنات الدقيقة النباتات والحيوانات و من المركبات الطبيعية. بع أقارب بريةتت

. األمراض التي تصيب اإلنسان لعالج
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 الخدمات
التي ال ، ويةمجان) البيئيخدمات النظام  ما يسمى( البيولوجيالتنوع  يقدمهاالخدمات التي  غالبا ما تعتبر

النباتات و ،لنمو النبات المغذياتتوفر الحية الدقيقة  الكائنات على سبيل المثال،. في الوقت نفسهغنى عنها 
 لحية األخرىوالكائنات ا والنباتات ،الصخور من التربة خلقت األمطار والرياح .األوكسجين تنتجالخضراء 

أرباع الكرة  ما يقرب من ثالثة تغطي المحيطات .على مر الزمنأكثر سمكا و خصوبةأكثر  جعلهات
. كوكبال التي تشكل الحيةاألنظمة  أيضا المياه ولكن كميات هائلة من ليس فقطتحوي المحيطات . األرضية

 الصغيرة الطحالب. توفر الغذاءمي، والمناخ العالفي ؛ تتحكم مسافات كبيرةلعليها  كل شيء المحيطات نقلت
خذ تأ، في الوقت نفسه. أيضا األرضحيوانات تتنفسه  األكسجين الذي كميات هائلة من تنتج في البحر

 .نهوتخز من الجو المحترق الكربون من الوقود
اد المو تخزن وتصنع في السواحل النباتات والحيوانات. منذ آالف السنين اإلنسان السواحل اجتذبتلقد 

ما ن م اطئوالشتساعد على حماية و، األنهار والجداول من رشحالتي تألوساخ اتنقي ، والمتاحة الغذائية
، وهي والحيوانات اإلنسانتغذي  واألعشاب البحرية، السمك والمحار. العواصف عن طريقتها قبال يجري
هي  الشعاب المرجانية .ناءومواد الب والمنتجات المنزليةمستحضرات التجميل واألدوية و األسمدة توفر

 .المناخ وتنظم المخاطر الطبيعية ضدحماية ألسماك، ل توفرإنها ": للمحيطاتة يالغابات المطر"بمثابة 
 البلدان النامية والمتقدمة العديد من. اقتصاديا على الشعاب المرجانية شخص يعتمدون نصف مليارحوالي 

 .تها على حد سواءوسبل معيشها غذائفي  ةالشعاب المرجاني تعتمد بشكل كبير علىوالجزر 
 

  

نحل  )يسار( :2.1 الشكل
 يلقح الزهرة عسلال
 جورلنج بوثما :المصدر(

Gurling Bothma 
إحدى . )يمين(. )2012

 النحل بعد أن قتل ،الحاالت
بدأ ، المبيدات الحشريةب

 تلقيح المزارعون في
لي  :المصدر( .باليد بساتينهم
 )Li junsheng جونشنج

 
 
 

ضغط التحت  البيولوجي التنوع .3.1
على ، والتهديدات الغابات معدل فقدان يسلط الضوء على ،2012في عام  نشر المتحدة لألمم كشف تقرير

 بما البيولوجي في التنوع االنخفاض العالمي هو االتجاه العام. في المناطق الساحليةالتلوث إمدادات المياه و
 جميع األنواع ثلثيإن  .مستمر في االنخفاضهو و، الماضيةثالثين ال اتفي غضون السنو ثلثاليقرب من 

هي كلها  2010، وفقا لتقرير الكوكب الحي البيولوجيللتنوع  الرئيسة الخمسة التهديدات. تختفيقد  ابتقري
 .األنشطة البشريةبسبب 

 
 الجبال أو اضي الرطبةالغابات واألر في دائمةالتغييرات ال :البيئية النظم األضرار والخسائر في •

 .والنباتات للحياة البرية تجعلها غير صالحة
أو  للطعام والنباتات الحيوانات الكثير من البشراستغل إذا  :األنواع البرية استغالل اإلفراط في •

قطع األشجار و صيد األسماك والصيد اإلفراط في. ختفييسوف  المخزونفان ، ألغراض أخرى
 .جائرإلى االستغالل ال يؤدي

ومن . البحرية البيئةوالنظم  المياه العذبة تلوث ةالكثيراألسمدة  من المغذيات الزائدة :المياه تلوث •
 .تعدينالوالمدن و الصناعات منالنفايات  خرى للتلوث األ مصادرال
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المصانع إلى الغازات المنبثقة عن الغابات، ووقطع النفط الفحم و، وحرق الزراعة :تغير المناخ •
درجات الحرارة  إلى ارتفاع في، األمر الذي يؤدي االحتباس الحراري غالف الجوي تؤدي إلى ال

جبال  وحيوانات أو نباتات، والجليد في القطب الشمالي الشعاب المرجانية. البحرفي البر و العالمية
 .بسرعة هذه الظروف المتغيرة التعامل مع لها ، على سبيل المثال، ال يمكناأللب

، تنتشر بسرعة أحيانا جزء آخر من العالم منجزء  على التي أدخلت األنواع :الغازية واعاألن •
 .األنواع األصليةتحل محل و

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 )CBD(  البيولوجي اتفاقية التنوع. 4.1
 ةفي قمأقرت  ،البيولوجيالتنوع  ما يسمى، اتفاقية البيولوجيالتنوع  تعامل معت ة التي الدولي يةاالتفاق

 لكوكب األرض المشاكل البيئيةأصبحت  عندما دي جانيرو، في ريو 1992عام  المتحدة األممفي  األرض
 الحفاظ على التنوع إلىهدف تو ،واالتحاد األوروبي دولة 192 االتفاقية من قبل تم توقيع .ةواضح

استخدام الموارد شئة عن النا منافعوالمنصف لل والتقاسم العادل المستدام لمكوناته واالستخدام البيولوجي
 .البيولوجياتفاقية التنوع  لم توقع على المتحدة األمريكية الواليات. الجينية

مرة أخرى  البيولوجياتفاقية التنوع  الدول األعضاء في جميعو ممثل سيجتمع ،2012عام  في تشرين األول
 هدفا عشرون .البيولوجيلتنوع فقدان ا وقف لمناقشة كيفية الحادي عشر،   األطراف مؤتمرفي  الهند في
األطراف  في مؤتمر 2010عام  في فعال اقد تم االتفاق عليه  -البيولوجيلتنوع ل Aichi  أهداف يسمىلما 

 تتحقق هذهأن  ، ينبغياألطراف العاشر في مؤتمرالتي قدمت  وفقا لالتفاقية .)اليابان( في ناغوياالعاشر 
سياسية  إجراءات ويجري بحث .تحقيقها كيفية اآلن تناقش اءوالدول األعض، 2020بحلول عام  األهداف

، ومعايير، غراماتال، حظرالفرض ضرائب، ال، قوانينالتشمل هذه و. البيولوجيالتنوع  لوقف فقدان مختلفة
 .تعويضاتال أو حوافز، العاناتاإل

 
 

 البيولوجيآراء المواطنين في مجال التنوع  إلىالحاجة . 5.1
 

، القرية ،سرةاأل، على الشخص: على مستويات عدة آثار وخيمة البيولوجيدان التنوع فقلأن يكون  يمكن
 غلة المحاصيل، وانخفاض ارتفاع أسعار المواد الغذائية التأثيرات المحتملةتشمل و. منطقةال أوالبلد لدة، الب

غيرها  أو/و رأكث، وفيضانات الصالحة للشربكميات أقل من المياه توفر األسماك، و منكميات الصيد و

في الطيور النخفاض ا :3.1الشكل 
-1980 والبرمائيات، والمرجان، والثدييات

 )IUCN 2012 :المصدر( 2010
 

 الشعاب

 الطيور

 الثدييات

 البرمئيات
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 جذابة التي لم تعد المناظر الطبيعية أو اتالماء والمغذياالحتفاظ بال يمكن لها  التربة، من الكوارث الطبيعية
اتخاذ  ومع ذلك، يمكن .جوانب حياتنا جميع علىتقريبا تؤثر  على المدى الطويل كلها هذه اآلثار .للسياح

مما  ،العملفقدان  تؤدي إلى في بعض الحاالتوالتي  ،لوجيالبيوالتنوع  أو استعادة لحماية تدابير صارمة
 وسائل حتى قد تفقد الناس بعض. النظام الغذائي أونظام الحياة و، بيئة العملفي نمط  تغيير إلىضطر ي
الضرائب المالية  المزيد منفرض  إذا تم. األسماكصيد لهم ب ال يسمح الذينالصيادون مثال  جودها،و

الضمان  األخرى، مثل مهام الهامةلل أقلأموال توفر  إلىيودي  قدفانه ، ولوجيالبيلحماية التنوع 
أوقات  ال سيما في .البحث والتطوير أوخلق فرص العمل والخدمات الصحية والتعليم االجتماعي، 

  .اشعبيمقبولة  غير تكون البيولوجيحماية التنوع  الشحيحة على األموالإنفاق فان ، االنكماش االقتصادي
النظم  العديد من .تتطلب حلوال دولية مشكلةهو  البيولوجيفقدان التنوع  ضرورية ألن التفاقات الدوليةا

التلوث إن  .الدولية التجارة وأيضا، غير منظم بشكل كبير في أعالي البحارالصيد عبر الحدود، و تمتد البيئية
الوطنية ، المصالح في الوقت نفسه .الجانب اآلخر في المناطق يؤثر على كوكبال جانب من على الناتج

 يجعل من الصعب بين أصحاب المصلحةالعقليات لوجهات النظر و، مختلفةالقيم ال، فضال عن والمهنية
 مكلمتهجماعات الضغط وصناع القرار و قول الخبراءوسي. شفاف وديمقراطي عالمي اتفاق إلىالتوصل 

في  الهند فيفي مؤتمر األطراف الحادي عشر  يولوجيالبالتنوع  للحفاظ على التدابير ستتم مناقشة عندما
 ؟البيولوجيالتنوع  فقدان المسؤولية عن الذي سيتولىمن  :هي بعض األسئلة المفتوحة .2012عام  خريف

 مصلحةالبين  توازنالكون سي كيف الذي يمكن عمله؟ ما ؟البيولوجيالتنوع  أهداف التوصل إلى يمكن كيف
صديقة بطريقة  ونتصرفي الناس يمكننا أن نجعلهل ؟ لوائح هل نحن بحاجة إلى ؟ةوعالم الطبيع اإلنسانية
ن والمواطن. ؟جديدة وأنظمة اقتصادية قوانين وضع يتعين علينا سوف أو ،أنفسهممن تلقاء  البيولوجيللتنوع 
تيح ي اقشةمنال في عملية إشراك المواطنينلذا فان . القرارات الدولية نتائجب تأثريمن أول  هم  نوالعادي

 التي التدابير السياسية معلومات قيمة عن صانعي القرار عطيت، التي المزيد من األصواتالفرصة لسماع 
  .أفضل فرصة النجاح تكون ، وبالتاليتحظى بدعم شعبي
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 على األرض البيولوجيالتنوع  .2
 

والمراعي،  لغابات،ا ،مثالسبيل العلى  الطبيعة، المناطق من العديد من أنواع مختلفة رضاألعلى  نجد
 ندرس في هذا الفصل. والكائنات الدقيقةنباتات والحيوانات للالعيش  توفر الصحاري أوواألراضي الرطبة 

الطبيعة  المناطق وتحويلالطبيعية،  المناطق فقدان الطبيعية، حماية المناطق :البيولوجيلتنوع لقضايا ثالث 
 .زراعية أراض إلى
 

 الطبيعة حماية المناطق. 1.2
 

 التي احتفظتالطبيعية  المناطقحفظ  في الماضي كانت ناجحة التي البيولوجيالتنوع  تدابير لحمايةمن ال
من كثير تضم عادة ال هذه المناطقمثل  .السافانا أو معينةرية غابات مط مثل، سليمة أقل أو أكثر بطبيعة

، المأوى توفرحيث  .إلى حد ما يكون قليال فيهاالتأثير البشري و، توازن دقيق في والحيواناتالنباتات 
وبعض ، مهمة جدا المناطق المحمية. تشكيل العمليات الطبيعية فيها والتأكد من، األنواعتسمح بحركة و

. محميات طبيعية أو متنزهات وطنية شكلعلى  ، على سبيل المثالسنة تقريبا 140 موجودة منذ نواعاأل
قطع األشجار فيها  ويحظر. بدقة ةنظمتكون مغالبا ما محدودة، و قتصاديةواألنشطة اال التأثير البشري، هنا
على  تحتاج إلى أن تكون مثل هذه المناطق. المستوطنات البشريةإقامة  أو، والزراعة والتعدينالصيد و

 تقارير األمم المتحدة .للبشر مهمة أيضا المناطق المحمية. ممولة جيداو، تدار بشكل جيدو، جيد تواصل
في  أكبر المدن كثر من ثلثمياه الشرب ألتأتي . مليار نسمة 1.1 لما يقرب من  العيش توفر ر أنهاتظه

 .الحالية أصناف المحاصيل مهمة لتحسين فيها العديد من النباتات البريةأن ، كما مثل هذه المناطق من العالم
اليابسة في  مساحة) ٪12.7(تغطي ثمن  محمية ةمنطق 150،000أكثر من  كان هناك، 2010في عام 

، وذلك ألن على نحو فعال البيولوجيلحماية التنوع حجمها ولكن ليس بما يكفي عددها وولقد ازداد . العالم
 على سبيل المثال  -البيولوجيللتنوع  المواقع الهامة أكثر من نصف .معزولة أو صغيرة جدا هاالعديد من
غير  ال تزال  -الطيور المهمة مستعمرات أو نواع النادرةاأل من ما تبقىم األفرادآخر التي فيها  المناطق

 البيولوجيالتنوع في  المتفق عليها األهدافمن واحد . هابعض سوء إدارة ،باإلضافة إلى ذلك. تماما محمية
 ما ال يقل عن إلىصل يل على الصعيد العالمي المناطق المحمية عدد وحجم زيادة يدعو إلى ،2010عام  في
 إلى إعالن أن الحكومات سوف تضطر وهذا يعني .2020في عام  حة الكلية لألراضيالمسا من% 17

 .القائم منها أو توسيع، التي يتعين حمايتها العديد من المناطق الجديدة
هل ف. المصالح المتعارضة بين الصراعات غالبا ما يخلق محمية جديدة منطقة إنشاءف .يكون سهال وهذا لن

أهداف . ؟ستغالل المواردال أو المستوطنات البشريةإلقامة  أو الطبيعةحفظ ل األرض قطعة يجب استخدام
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 لم يعد ربما. من هذه المناطق كسب قوتهمفي  الناس أهداف صراع معتصطدم بغالبا ما  الطبيعة حماية
، المزارع أو المناجم أو إقامة شجارمن قطع األ الشركات يعيققد و، حقولهم زراعةبمزارعين يسمح لل

الصعب  من في كثير من األحيان .هاالكثير من هناك حاجة إلى حتى لو كان اصبح مسدودي قداء الطرق بنو
تؤخذ  القد  احتياجاتهمفان ، السكان المحليين اتفاقات مع  من دون .أواليجب أن يأتي  الذي الهدف تحديد

تقديم  في بعض األحيان، يجب كباإلضافة إلى ذل .الطبيعة الحاجة لحماية معمتوازنة بصورة  بعين االعتبار
  .عن خسائرهم أو غيرهم لتعويض المزارعين أو ،المنطقة المحميةالحفاظ على لمراقبة و الكثير من األموال

حجم المساحات المحمية على االرض والهدف لعام 2020
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-UNEP :المصدر( 2020لعام ، والهدف على مر الزمن المناطق المحمية العالميةزيادة  :1.2الشكل 

WCMC 2012( 

 

 المناطق الطبيعةفقدان الحد من  .2.2
 

 بلدانفان ، على نطاق عالمي البيولوجيحماية التنوع  على الحاجة إلى يوافق المجتمع الدولي في حين أن
 أو والمحاصيل لتربية الماشية المجال إفساحوالغابات  لقطع اجتماعية أو اقتصادية أسباب الديه فردية

التنموية  هي األهداف تزايدملا عدد السكانلوتوليد الدخل  األراضي الصالحة للزراعة تهيئة. األخشاب
 .الهامة

. تطبيقللقابلة  تكون أيضا أن، ولكن يجب بين الدول رؤية مشتركة وجود يحقق دولي اتفاق إلىالتوصل 
في كثير من و ينبغي أن يتم ذلك كيف. وإجراءات وطنية قانون تحويله إلى، ال بد من وبعبارة أخرى

 .صراعاتعرضة لليكون  األحيان
 من دون القوانين الجديدة يخشون من أن الناسبعض الطبيعة،  حماية المناطق مع ثال،على سبيل الم

 يرى آخرون. يمكن أن يحدث ال شيء  -القائمة من أفضل قوانين سن دون أو على األقل  -صارمة عقوبات
وفقا : كون أفضلتس) "السوق"أو (االقتصادية  الحلول ، وأنإلى الحد األدنى القوانين أنه ينبغي أن تظل

قطع ، الصيد مثل( البيولوجيالتنوع على  الطبيعة تؤثر سلبا في المناطق هذه األنشطة ربحيةتخفيض ، لذلك
النظر غض وب .القانون من عليةاعلى نحو أكثر ف البرية الحيوانات والنباتات تحمي قدو) التعدينو ،األشجار

، يمكن على سبيل المثال. سياسية أخرىتدابير اتخاذ  من الممكن أيضا، االقتصادية الحلول أو القوانين عن
السكان  يمكن تشجيع أو، في مثل هذه المناطق في جميع أنشطة التخطيط  البيولوجي حماية التنوعدمج 

 المشاكل المرتبطة حول الرأي العامتوعية  من المهم أيضا .الموارد الطبيعية تحسين إدارةعلى  المحليين
 .الدعم الجماهيري جدييجب أن  أي إجراء نأل ،البيولوجيفقدان التنوع ب

 حماية المناطق بما يكفي لجعل اليس مهم البيولوجيالتنوع أن ، ذلكبعد كل و يجد البعض، قد ومع ذلك
 دعو للقلقت مشاكل أكثر إلحاحا وأنه ال توجد، تدابير اقتصادية أو سياسية قوانين وقرارات مسألة ةيالطبيع

هي التدابير ما : ، فالسؤال هوموضع التطبيق وضعهايجب  الدولية قا لالتفاقاتوفات االلتزام ومع ذلك، فإن
 في بلدك؟ الطبيعة حماية المناطق لضمان فضلت التي
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  إلى أراض زراعية الطبيعية تحويل المناطق. 3.2
 

 أن ءيقول كثير من الخبرا، ولذلك .البيولوجي التنوع التي تؤثر على األنشطة البشرية أهم الزراعة هي
 لماذا حول هناك عدة أسباب. الزراعة في االعتبار يجب أن تأخذ البيولوجيلحماية التنوع  خطة أي
 .األراضي الزراعية إلى المستمر ةيالطبيع المناطق تحويل هو امنهواحد  ؛اآلثار السلبية مثل هذه لزراعةل

 
 إلى )برتقالي( لمستوى الحاليا من في مناطق محددة األراضي الصالحة للزراعةزيادة ل :2.2الشكل 

 منظمة األغذية والزراعة :المصدر( يجب تحويلهاالتي الطبيعية  لمواطنل ،)األزرق( الحد األقصى إمكانات
 .)FAO، 2002 الدولية

 
 المعهد العالمي للموارد .الماشيةتغذية والمحاصيل  لزراعةتستغل الكلية  األرض ٪ من مساحة40، اليوم

األراضي  إلى ةيطبيعال مناطقمن ال متزايدهناك تحويل  ير من البلدان الناميةكث في انهينص على 
في أفريقيا  األراضي الزراعية ة مناطقضاعفم )UNEP( األمم المتحدة للبيئةبرنامج يتوقع  .الزراعية

ؤثر ي سوفمعظمها و .والمحيط الهادئ في منطقة آسيا% 25بنسبة زيادة و ،2050بحلول عام  آسياغرب و
انجراف . ومراعي زراعية أراض تصبح كذلكقد  في العالم المتبقية الكبيرة الغاباتخمس  .الغابات ىعل

 يجبر األمر الذي، في المناطق االستوائية، وخاصة األراضي الخصبة إلى فقدان غالبا ما يؤديالتربة 
عواقب وخيمة  له هذا كل. أراض زراعيةإلى إضافية  غابات استوائية تحويلعلى  المزارعين المحليين

 لهالن يكون  بشكل طبيعيالموجودة في الغابات  النباتات والحيوانات، وذلك ألن البيولوجيالتنوع  على
 .فيه مكان للعيش
 إنتاج للحصول على أعلى ونسعي أن المزارعين هو ،البيولوجيالتنوع  قلل منتزراعة لاذا املسبب آخر 

اليوم يتم اجل زيادة اإلنتاج،  ومن. اآلفاتبسبب ينخفض وانات النباتات والحيإنتاج  يعني أن هذا .ممكن
اآلالت األسمدة الكيماوية و أيضا باستخدام ولكن ،وحدها المبيداتاستخدام ب ليس فقطة هذه اآلفات مكافح
 على ليس فقط قضت اهو أنه" مدخالت كبيرة" المكثفة الزراعة هذهل الجانب السلبي .في أماكن كثيرةالثقيلة 

يؤثر  هذا. كثيفالتلوث الالتربة و انجراف سببت ولكن أيضا ،بشكل طبيعي توجدالتي  يد من األنواعالعد
 .البرية والحيوانات عديد من النباتاتلل البقاء من فرص وبالتالي يقلل ،أكثر أنواع على

ر األمم تقد. بسرعة آخذ في االرتفاع على الغذاء أن الطلب العالمي على خلفية هذا إلى يجب أن ينظر
بحاجة إلى  وكلهممليار نسمة،  7.7 يصل إلىسوف  2020بحلول عام  كوكبناالمتحدة أن عدد سكان 

ما يكفي من  يتم إنتاج ،، عموماهويجادل البعض بأن. يتضورون جوعا، كثير من الناس اليوم بالفعل. الطعام
 ال في العالم أكثر إنصافالتوزيع ظار االنت أن ويقول آخرون. توزيعه في المشكلة هيبأن في العالم، و الغذاء

 .جدوى منه
تطلب الكثير ي اللحوم إلنتاج الحيوانات تربية. في كثير من البلدان استهالك اللحوم زيادة هو وثمة تحد آخر

ما يقرب من ب الطاقة من شأنه أن يوفر مباشرة المطلوبة األراضي الزراعية النباتات من أكل  -العلف من
، المحاصيل الزراعية إلى زيادة الطلب على يؤدي  تاالنبات بدال من تناول اللحوم، لكولذ. أضعاف عشرة

 .في مكان ماالمحاصيل  زرعت أن وهذا يتطلب

ميلون هيكتار(األراضي الزراعية المستخدمة واألراضي المناسبة لزراعة   

اشرق أسي صحراء أفريقيا أمريكا االتينية والكريبيان جنوب  
 أسيا

الشرق األدنى 
 وشمال أفريفيا

 دول انتقالية دول الصناعية

99-97األراضي الزراعية المستخدمة   

ألراضي صالحة لزراعة ا
 المطرية
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أفضل ب البيولوجيالتنوع  في الوقت الذي تحمي ما يكفي من الغذاء كيفية إنتاج في يه ولذلك فإن المشكلة
مدخالت  في مع انخفاض أقل كثافةب زراعةال، سبيل المثال على. اقترحتعدة استراتيجيات . طريقة ممكنة

 اإلنتاجومع ذلك، فإن ؛ عاليةالمدخالت وال الزراعة سلبياتتجنب الكثير من فرصة ل تقدماإلنتاج، قد 
 المناطق تحويل فإنه سيكون من الضروري، وبعبارة أخرى المزيد من األراضي يتطلب المتوقعالمنخفض 

 بإتباع ، األراضي الموجودة في لتحسين الزراعة وهناك احتمال آخر .الزراعية األراضيإلى ة يالطبيع
 هي تطبيقة األولى ستراتيجياإل. مختلفتين إستراتيجيتين
على المدخالت،  أقلب لزيادة اإلنتاجية الجديدةالتكنولوجيا 
 ولكن .أفضلجديدة ومحاصيل  أنواعزراعة سبيل المثال 

 معرفة خاصة تطلبت الجديدةالتكنولوجيا  مع المالحظة أن
يضطر المزارعون مما  .ةمكلفكون تغالبا ما و، التطبيقه

 ةكون مستحيلتس عالية، والتي اتاستثماراستخدام إلى 
المزيد  هي تطبيقالثانية  اإلستراتيجيةو .بالنسبة للكثيرين

، على سبيل مغذياتوال استخدام المبيدات الحشرية تتطلب كميات أقل من التقليدية التي من الممارسات
، من العمالة امزيد عادةتتطلب و ،المعرفة أيضا الكثير من تتطلب هذه الممارسات. الدورة الزراعية المثال

 .خاصة بالنسبة لمزارعي الكفافمشكلة، ووهو مرة أخرى 
 لرفيعهذا المستوى ا إلى إنتاج الغذاء لزيادة حقا بحاجة عما إذا كنا ونيتساءل الناس بعض، بدال من ذلك

عن  الطلب على الغذاءخفض بذل الجهود ل يجب علينا بدال من ذلك،. البيولوجيلتنوع با يلحق ضررا الذي
كميات أقل من ، وإهدار بشكل أكثر كفاءة الموارد أو عن طريق استخدام ،استهالك اللحوم طريق الحد من

 يريتغو، اجتماعية واقتصادية اجهود طلبتسي هي أن هذا هنا المشكلة .على نحو أفضل وتوزيعه الطعام
يستغرق  في أحسن األحوال أو ،هتحقيق يكون من الصعبقد ذي ، والوما إلى ذلك تناول الطعامفي  السلوك

 .صبح حقيقة واقعةيل وقتا طويال
 نهافإ، المسائل التقنية النظر عنبغض و. سلبياتو إيجابيات لديها التي ذكرت أعاله جميع االستراتيجيات

 المناطق بتحويل فيما يتعلق تقديم تنازالت علينايجب هل ، على سبيل المثال. قيمة كثيرة أسئلة أيضا تعني
للتنوع  أكثر صديقة وسيلةكون لت حقولإلى  ةيطبيعال

 مأزق نخرج من يجب أنهل ؟ لزراعةفي ا البيولوجي
 قيامال أيضا  على المستهلكين أو، فقط لمزارعينا

 عندما يتعلق األمر لوجيالبيولحماية التنوع  مسؤوليةب
 ؟إنتاج األغذيةب
 العامة اإلستراتيجية عند النظر في يلعب دورا هذا كل

. البيولوجيحماية التنوع  وذلك بهدف ،الغذاء الطلب المستقبلي علىمالءمة  في األكثر وعدا هي التي
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 في البحر البيولوجيالتنوع  .3
 

 في هذا الفصل. البيولوجيالتنوع  قدرا كبيرا من وتحوي ، مساحة العالم ثلثي أكثر من المحيطاتتغطي 
 ،الشعاب المرجانية، حماية الصيد الجائر وقف: متعلقة بالمحيطات البيولوجيلتنوع ل ثالث قضايا ندرس

 .أعالي البحار في مناطق محميةإنشاء و
 

 الصيد الجائر. 1.3
 في جميع أنحاء العالم مليون شخص 49والي ح، اآلن .منذ العصور القديمة في البحر بالصيد اإلنسانيقوم 
، بيع زوارقال حتصلي مثل( في المجاالت ذات الصلةيعملون  آخرمليون  212هناك و ،سمك وصيادهم 

 مباشرة يعتمدون في جميع أنحاء العالم مليون شخص 261هناك  في المجموع. )، الخفي األسواق األسماك
 .في معيشتهم على صيد األسماك

تضاعفت الكمية  ،2000عام في و ؛مليون طن 65 العالمي اإلنتاج السمكي مجموع كان ،1970في عام 
أما بقية الكمية ، البرية صيد األسماك منجاءت  مليون طن 85منها . مليون طن 125 أكثر منلتصل إلى 

ياء تربية األح مثال على ،1.3 انظر الشكل، مليون طن 40حوالي (تربية األحياء المائية  منفأنتجت 
 ، وذلكاألسماك الطلب على لتلبية كافغير ، تربية األحياء المائية دون وحدهصيد األسماك   .)المائية
 اتبتجهيز المزودة مراكب الصيد على الرغم من. بلغ حدوده القصوى الذي  البحري العالمي الصيد بسبب
 إال صطياد المزيد من السمك،في محاولة الأفضل و أكثر

 ديلم يز في جميع أنحاء العالم لبريةألسماك ااصيد  أن
 والزراعة ألغذيةمنظمة  حسبسنوات التسعينات  منذ

). FAO( الدولية
غيرها األسماك و تنتجتربية األحياء المائية : 1.3الشكل 

 )الصورة( في األقفاص العائمةمن المأكوالت البحرية 
منظمة األغذية  :المصدر( البحيرات االصطناعية أو

 )FAO، 2012دولية ال والزراعة
 

 المحيطات استغالل
 

 ةمفتوحال قفاصاألسحب ( ألقاعيتشمل الجرف هذه و. سبب أضرارا بالغةي ممارسات الصيد غير المستدام
بالقرب من  والمتفجرات، استخدام السموم )في قاع المحيط الحياة البرية، وتدمير قاع البحر على طول
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 القبض على غير قصد أو عن الطيور البحرية التي تقتل صيدمعدات ال، فضال عن الشعاب المرجانية
  أيضاغير  على الصيد الضغط .الثدييات البحرية

 
 .المستدامة فوق طاقتهاالصيد فيها وصل  مناطق الصيدالعديد من . األسماكعداد أمن  العديد حجمتوزيع و

منظمة األغذية وفقا ل البيولوجينوع البحرية والت الحياة البرية خطر على هو أكبر الجائر صيد األسماك
للصيد تعرض  في المحيطات المخزون السمكيثالثة أرباع فان  ،2000عام ففي  .الدولية والزراعة

 إنتاج كانت مستويات، العالمفي  صيد منطقة 16 من أصلمنطقة  12 فيف. مستغلال أو مستنزفال، المفرط
 .التاريخي الحد األقصى أقل منفيها  األسما

 

 
 د األسماك المستدامةئمصا حون

صيد  إلى المستدامة د األسماكئمصاتهدف 
 أعداد األسماكبحيث تبقى  بنسبة األسماك
 في كثير من البلدان .على مر الزمن مستقرة

، العملية السياسية في حصص الصيد يتم تحديد
مجموعات  العديد من فيها ساهميحيث 

ن، والصيادالصناعة،  مثل، أصحاب المصلحة
 .لعلماءوا

 
في كل  أخذهاالتي ينبغي  السمك كمية حول  وجهات نظر مختلفة لديهم عادةالعلماء و صناعة صيد األسماك

المفوضية . اإلفراط في صيد األسماك لتجنب البيولوجيأهداف التنوع  من ةواحدا هي لكنهو، عام
خالل السنوات  أوروبا فيدها بصي المسموح األسماك كمية مجموع أن تذكر، على سبيل المثال، األوروبية

صيد  يعتمدون على الذين ال، العلماء وعلى النقيض من .العلماءيحة نص فوق مستوى %40 تكان األخيرة
 .مسموح به حد أعلىب الصيد يفضلونالصيادين فان األسماك، 

 
 ء العلوي منالجز في األسماك الكبيرة صيد بعد أن يتم. األغذية البحرية سلسلة أسفلالصيد : 3.3الشكل 

في الشبكة  في المستويات الدنيا والجمبري األصغر األسماكالصيادون لصيد  ذهبي، الشبكة الغذائية
 ،Pauly بولي :المصدر(. الغذائية
2003(. 

 
واإلعانات  المفرطةالصيد 

 القوارب عدد كبير جدا من، اليوم
. قليلة جداال األسماك طاردت
، وجدت 1992في عام  بالفعلو

 الدولية ألغذية والزراعةا منظمة
)FAO(  طاقات الصيد مجموعأن 

هو  اكبر مما مرتين كان في العالم
كما  .للصيد المستدام مطلوب

خفض ت أومعونات  لصيادينل دفعتبعض الحكومات  ،أكثر صعوبة صيد األسماك، من كسب العيش صبحي
. صعوبة العيش إلى ر الذي يؤدي، األمقوارب الصيد مزيد من يؤدي إلى في بعض الحاالت هذا .الضرائب

يؤدي في حيث . للصيادين ولكن أيضا ،السمكيللمخزون مشكلة  ليست فقطتجاوز المفرط لقدرة التحمل ال
 .تقريبا من المستحيل فيها كسب العيش  يصبح النقطة التيلغاية  تنافسبعض األحيان إلى ال

 المحيطات في العالم نحو ثالثة أرباع: 2.3الشكل 
والزراعة   منظمة األغذية ( تتعرض للصيد المفرط

، 2010الدولية   FAO  ،معدلة.(  
 

 تتعافى

مفرط بشكلمستغل   

غل بشكل متوسطمست  
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 الصيد أساطيل الحد من تهدف إلىالمثال، ، على سبيل واليابان والصين وفيتنام المفوضية األوروبية
 قدرة لضبط. ما زال ينمو أسطول الصيدماليزيا وكمبوديا و اندونيسيا مثل في بلدان أخرى بينما المتضخم،

ومع  .القوارب تحديث أو لبناء المال العام التوقف عن استخدام فقد اقترح، المستدام صيدلل األسماكصيد 
 .بطريقة أو بأخرى لكسب العيش في حاجة الصيادين ذلك، فإن

 
 الشعاب المرجانية. 2.3

 
الشعاب المرجانية  في البيولوجي التنوع

 للماليين من الهياكل العظمية المصنوعة من ،تحت الماء من الحجر الجيري هي هياكل الشعاب المرجانية
 ،"البحرية ريةبات المطالغا" الشعاب المرجانية غالبا ما تسمى .والنباتات الصغيرة الحيوانات البحرية

في  سطح المحيطات من% 0.1 أقل من وتشكل  .على وجه األرض األكثر تنوعا النظم البيئيةمن بين  يوه
الطيور ، بما فيها األسماك األنواع البحريةمجموع  ربعموطنا لتوفر  فرنسا مساحة نصف حوالي، العالم

 .ىالبحرية األخرالحياة  أنواع، اإلسفنج، وجميع البحرية
. في المياه االستوائية األعماق الضحلة في أكثر شيوعاوهي 

والسياحة  لمصائد األسماك الشعاب المرجانية تحقق منافع
 القيمة السنوية أن يقول االقتصاديون. حماية الشواطئو

دوالر مليار  375 صل إلىتقد  للشعاب المرجانية العالمية
 .أمريكي

 
 

 
 
 
 
 

عاب الش وتنوع قعامو :4.3 الشكل
. في جميع أنحاء العالم المرجانية

 في المياه االستوائيةيوجد  معظمها
ألون  .في البلدان النامية الدافئة

البرتقال الداكن هو أكثر مناطق 
وكالة  :المصدر( تواجد الشعاب

 )2012 ناسا
 

 
 

الشعاب المرجانية  األخطار التي تهدد
 فياإلفراط و، الصيد غير المشروع منالمثال  ، على سبيلالتهديد تحت يهو .هشة الشعاب المرجانية

أكثر من  أنه بالفعل يقول العلماء. )5.3 انظر الشكل( والزراعية المناطق الحضريةالناتج عن  تلويث المياه
في المياه  معظم الشعاب المرجانية تقع .بالغة أو أصيبت بأضرار دمرت في العالم ب المرجانيةاالشع ثلث

على سبيل  تعني الحماية .الحمايته ما يكفي من الموارد دائما هاليس لدي دان الناميةالبل حيث، االستوائية
، والتخطيط للسياحة البيئية خطط ونشر، ووضع التلوث، والحد من صيد السمك حظر تنفيذ ومراقبة المثال
 .واالأم تكلف هذه التدابير جميعو .المرجانية اآلفات محاربة أو، الساحلية صديقة للبيئة لتنمية

 
 

 عدد انواع الشعاب المرجانية
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 )SEOS،  2012 المصدر (. من جراء األنشطة البشرية الشعاب المرجانية تحت الضغط :5.3لشكل ا

 أعالي البحار المحمية فيالبحرية المناطق  .3.3
، البحري البيولوجيالتنوع تحمي  في المحيط محميات طبيعيةهي ) MPAs(المحمية  المناطق البحرية

من % 2 حوالي  في الوقت الحاضر. األسماك التجارية وأعداد ع المهددة باالنقراضلألنوا ملجأوتوفر 
 .محمية محيطات العالم

هو  البيولوجي أهداف التنوع من واحد. محمية اليابسة في العالم مساحة من% 12 أكثر منفان  المقارنة،ب
على  هي ناطق البحرية المحميةالم معظم، اليوم .المحيطات من% 10 إلى المناطق البحرية المحمية زيادة

 200وراء  المحيطهو و ،"البحارأعالي " ما يسمىفي  .بلدالإلى  التي تنتمي في المياه مقربة من الساحل
 المناطق عدد وحجم عند زيادة واحدة من التحديات. محدودة للغايةالبحرية  حمايةال، من الساحل ميل

تلك مثل  ،منطقة بحرية محمية إقامة بمفرده ال يمكن ألي بلدو، أعالي البحار في اأنه يالمحمية ه البحرية
 .الساحلية مياهه فييقيمها يمكن أن التي 

حجم مساحة المياه البحرية المحمية العالمية والهدف لعام 2020
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كمية تحوي ، البيولوجيا التفاقية التنوع وفقو، سطح المحيط ثلثي تغطيفهي . هي مهمة جدا أعالي البحار
موجود  أعالي البحار الذي يغطي اإلطار القانوني الدولي على الرغم من أن. البيولوجيالتنوع  من كبيرة

، الصيد مثل، فقط جوانب معينة ركز علىانه ي إال، )UNCLOS  البحار، لقانوناتفاقية األمم المتحدة (
. إنشاء مناطق محمية ولكن ليس على، حت الماءت التعدين أو التلوث ، المالحة

 
ال  إنها. من الساحل ميل 200على بعد  )الزرقاء مناطقال( أعالي البحار توضح خريطة العالم. 7.3الشكل 
 )EOE 2012 :المصدر(. للقوانين الوطنية تخضع

، على سبيل 2002م في عا. أعالي البحار المحمية موجودة في البحرية المناطق عدد قليل جدا من، حاليا
في البحر " بيالغوسملجأ " خلقية اتفاقعلى موناكو ايطاليا وفرنسا و الدول المجاورةالمثال، وقعت 

. األبيض المتوسط
. من دول أخرى القواربب التحكم همولكن ال يمكن هم،انبلد المسجلة في القواربالتحكم ب واتفق الجانبان على

القارة القطبية  المياه الباردة فيفي " جزر اوركنيجنوب  لمحميةا البحرية ةالمنطق "هو  مثال آخر
، بلدا 35 المحمية طق البحريةاالمن أسس .صيد سمح أليتال حيث ، 2010في عام  تأسست. الجنوبية
 أي اتفاق. )انتاركتيكا( القطب الجنوبي البحرية الحية فيحفظ الموارد  لجنة بما يسمى أعضاء هاوجميع

 .ةتأثرم غير ال تزال الدول األخرى، وحقوق عليه الدول التي وقعت يخص فقط البحار منطقة أعالي حول
 حماية، فإن وبالتالي .للدول األخرى قواعد ملزمة وضع لها ال يمكن التي وقعت االتفاق يعني أن الدول هذا

أعالي  في المناطق البحرية
 جدا ةكون صعبت البحار

 دون التوصل إلى اتفاق
سبيل  على( دولي جديد

المثال اتفاق إضافي 
بموجب اتفاقية قانون 

ومع ذلك، فان  ).البحار
من سيكون  مثل هذا االتفاق

من الناحية إقامته  الصعب
يمكن إنه حيث ، القانونية
 مراكب من وصول أن يحد
. ومكلفا قد يكون صعبا تنفيذهو المهمة، إلى مناطق الصيد الصيد
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 المنافعواألعباء تقاسم  .4

 
 هناك تبرز دائما البيولوجي حماية التنوع التحديات العالمية مثل حولواالتفاقيات الدولية  مفاوضاتالفي 

؟ البيولوجيمنافع التنوع سيجني الذي من ؟ من الذي سيدفع؟ حمايةال من هو المسؤول عن :أسئلة مثل
 ؟سيخسرومن ربح من سي

حماية التنوع موال لاألجمع ل .مة األخرىالها العديد من األهدافرتباطه بال قضية معقدة التنوع هو
 ال يزالالذي السؤال الكبير ، ولكن 2010في عام  ةعالمي مشتركة إستراتيجية تم االتفاق على، البيولوجي

 التنوعاستعادة وحماية لحفظ ولمعرفة ا مثل ،ائل األخرىسالوو األموالتأتي أن  ينبغيأين من : هو
. في جميع أنحاء العالم؟ البيولوجي

 
 البيولوجيالالزم لحماية التنوع التمويل . 1.4

 
البيئية  دعم األنشطةهذا الصندوق ي. GEF مرفق البيئة العالمي من خالل قدمتمعظم األموال ، حتى اآلن
مرفق المال ليأتي  .في البلدان النامية البيولوجيتفاقية التنوع وفقا ال لحفاظ على الطبيعةمثل ا ،المختلفة

 األطراف مؤتمر .)1.4 انظر الشكل( من البلدان المتقدمة من خالل مساهمات طوعية البيئة العالمي
)COP( الصندوق، استثمر 2003منذ عام  .نفاقاإل كيفيةومعايير  مبادئ قرري البيولوجيالتنوع  التفاقية 

أنحاء  في جميع محمية ةمنطق 2000أكثر من في ) مليار دوالر 2.9( البيولوجيالتنوع معظم التمويل في 
 ).الهند مساحةتقريبا ضعف ( 2مك 6.35 أكثر منتغطي  هذه، والعالم
الحكومات الوطنية ، من مرفق البيئة العالمية البيولوجيللتنوع الممولة  جميع البلدان بين توافق عام هناك

 .العالمي البيولوجيالتنوع  لوقف فقدان ما يكفي بعيدة كل البعد عن خرىاألمصادر الجميع و
. البيولوجيالتنوع  كثر إلحاحا مناأل حل المشاكل المال على إنفاق األفضلمن  هان لناس يقولونا بعض

 .على المدى الطويل اقتصاديةله فائدة  سيكون البيولوجيفي مجال التنوع  أن االستثمار يرى آخرونو
 

في البلدان النامية؟  البيولوجيحماية التنوع  من أجل الوماألأتي تمن أين يجب أن 
 والبلدان الصناعية، البيولوجيحماية التنوع  تدابير كلفة تحمل غير قادرة على ما تكون غالبا البلدان النامية

 .مرفق البيئة العالميلفعليا ما تدفعه أكثر م أن تنفقفي ترغب  قد ال
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قد  لغنيةأن الدول ا يجد بعض الناس. القضايا الصعبة من عددفي ظل  المواردأين يجب أن تأتي من  السؤال
هي ، لذلك ديهال البيولوجيالتنوع  حماية البلدان الفقيرة اآلنتريد ، ولديها البيولوجيالتنوع  خفضت

 .في جميع أنحاء العالم البيولوجيلحماية التنوع  المال توفيرفي  الدول الغنية مسؤولية
 المسؤولية تأخذأن أيضا ها إال انه يجب علي، فقيرة البلدان النامية أنه بالرغم من أن بينما يجد آخرون

 .األخرى بعض الطرقب على األقل، ولكن الدول الغنية ةليس بقدر ربما  -والمساهمة
، عمل جيد هذا أنالناس يعتقدون  بعض .مرفق البيئة العالميلالمال  طوعا دفعت الدول الغنية، حتى اآلن

ما  ليس هناكه ويجادل آخرون بأن. على أساس إلزامي المزيد من المال لجمع هناك حاجةلم يعد  بحيث
 يةغير كاف كونتقد ، والمساهمات الطوعية في جميع أنحاء العالم البيولوجيلحماية التنوع  يكفي من الموارد

 .إلزامية دفع مبالغ إلىونحن بحاجة 
. فقط) دافعي الضرائب منوبالتالي، ( الدول يجب أن تأتي من األموال هو ما إذا كانت سؤال واحد، أخيرا

؟ نهج  ادفعهي المستهلك أوالشركات الخاصة  لجعل ، على سبيل المثال،طرق هناك ليست بدال من ذلك،
مما قد يؤدي ، مورد معين أولئك الذين يستخدمون من أو مصادر التلوث الرسوم من جمع يتمثل فيواحد 

 قيويع، إدخاله ن الصعبمو، غير فعال قد يكون هي أن هذا مضادةال حجةلا. المستهلكين ارتفاع أسعار إلى
 .النمو االقتصادي

 
 بروتوكول ناغويا: الحصول وتقاسم المنافع. 2.4

 
 الرئيسة األهداف الثالثة واحد منهو  ،استخدام الموارد الجينية للمنافع الناشئة عن التقاسم العادل والمنصف

 البيولوجي لحفظ التنوع: الهدفين اآلخرين لتحقيق عنصرا هاما ويعتبر .البيولوجيالتنوع  التفاقية
جميع  فيالموجودة ة يالوراث وحداتالإلى  يشير "الجينية الموارد"مصطلح  .على نحو مستدام واستخدامه

 وكذلك  -الموارد الوراثية. ذريةال جميع إلى منه تنتقلو الحيالكائن  تحدد خصائص هذه. الكائنات الحية
 يكون لها استخدامات يمكن أن واالستخدام المناسب - اخصائصهالكائنات الحية، و حول المعارف التقليدية

، أنزيمات أفضل  دواء جديد، مواد غذائية، على سبيل المثال ،تجاريا هاتطورعند للبحث و مفيدة كثيرة
المعارف و الموارد الجينية -فالموارد،  األنواع األخرى من مثل .الخ ،مستحضرات التجميلصناعية، 

. في مختلف أنحاء العالم موزعة بالتساوي ليست  -المجتمعات األصلية والمحلية بينالتقليدية المرتبطة بها 
 .البلدان النامية أو/ و المناطق المدارية عظممفي يعني  اوهذ، مرتفع البيولوجي التنوع حيث وفيرة فهي

من البلدان  اتأتي معظمه، ةالتكنولوجيا الالزم األن لديه ةالموارد الجيني لأن تستغي يمكن الشركات الت
 ينطبق مصطلح وهو ،"القرصنة" إلى يؤدي قد هذا أن النامية، البلدان نظر ةوجهمن  يتضح .ةالصناعي

 ودون ،استئذان دون آخر بلد من الوراثية الموارد اكتسبت قد الشركات هذه فيها تكون التي الحاالت على
 .المورد البلد مع التجاري االستخدام عن الناشئة المنافع تقاسم

 
 ويا غنا بروتوكول

 والتقاسم العادلالحصول على الموارد الجينية "على  اتفاق إلىتم التوصل ، سنوات من المفاوضات بعد
، اليابانية ناغويا مدينة الذي سمي على اسمبروتوكول ناغويا، " (الناشئة عن استخدامها والمنصف للمنافع

 البلدان إلىيشير  هذا االتفاق .2010ي أكتوبر ف العاشر األطرافاجتماع  فيوذلك  )االتفاقحيث تم 
التي قد  تقاسم المنافع حولاتفاقات  مقابل مواردها الجينية منح حق الوصول إلى التي يمكنها" المزودة"

 .)1.4 انظر الشكل( استخدامها تنجم عن
 توفيرب ت المحليةالمجتمعا أو نوالسكان ألصلي فيها قوميالحاالت التي  في ينص أيضا على أنه البروتوكول

. أيضا هي مفيدة، يجب أن تستفيد وراثية موارد إلى التعرف على التي تؤدي المعرفة التقليدية
التقليدية المرتبطة  المعارف أو ،الموارد الجينية االستفادة من الذين يرغبون في هم أولئك "المستخدمون"

االتفاق عليهم أيضا و. منها الموارد الجينية الحصول على يريدون تي البلد ال عليهم طلب اإلذن منو. بذلك
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 .تقاسم المنافعشروط على  مقدمي الخدمات مع

 
 

المنتجات  من بعض الفوائد أنيدل على  الوردي السهم. المنافع تقاسموالحصول على  نموذج :1.4الشكل 
 :المصدر( البيولوجينوع الت هنم ءجا يالبلد الذو، لاألص إلىعود ست البيولوجيالمستمدة من التنوع  الجديدة

 )عدل ،2012عام  البيولوجياتفاقية التنوع 

 مجال في المثال سبيل على المعرفة، اكتساب في التعاون أو /و المال من شكل على كونع قد يالمناف تقاسم 
 دامالمست واالستخدام المحافظة جهود تحسين على تساعد أن ينبغيالفوائد   .الجديدة ةالتكنولوجي ونقل البحث
 .العالم أنحاء جميع في مماثلة قواعد إرساء على ساعدي ناغويا وبروتوكول  البيولوجي للتنوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الناس يستخدمه النبات الذي  :2.4الشكل 

ي للبيع النهائ العقار ،)فوق( كانيالتقليديين في 
 ويكيبيديا( المصدر .)أسفل( Jeevani   جيفاني

 )/http://sanjeevaniherbals.comو
 
 

 
 
 
 

 

 تقاسم المنافع مثال
 

 كيراال في منطقة المحجوزة الغابات في منطقة كاني تعيش قبائل
 حديقة النباتاتمعهد بحوث  من العلماء من قام فريق. الهندفي 

 ، وكانغاباتها في في رحلة استكشافية) TBGRI(االستوائية 
العلماء  الحظ المرهقة الرحالت خالل .كانيمرشدوهم من رجال 

 في حيوية أبقتهم، والتي باستمرار الفواكه يأكلون الرجال أن
 مصدر هذه الكشف عن تردد فيت كاني قبائل وكانت. جديدة

 .أمام الغرباء عدم الكشف عنه القبلية سر انه كان، قائلين  الفواكه
 بعض العلماء جمع. النبات عن للعلماء أفصحوا كثيرالقناع اإل بعد

وموجودة  ،نادرة نباتات وحددوا أنها .اخصائصه لدراسة النباتات
 لم ولكن قبل، بات منالن توثيق تم وقد .الجبلية الغابات هذه في فقط
العلماء في  .وخصائصه الخاصة التقليدي همعروفا استخدام يكن

ثمرة النبات  وجدوا أن  االستوائية حديقة النباتاتمعهد بحوث 
 يسمى عقار لتطوير واستخدموها ،اإلعياء ضد تحتوي على مواد

 ويخفف ،للصحة جيد عقار طبي وهو ’Jeevani‘ ،"جيفاني"
 أن االستوائية  حديقة النباتاتمعهد بحوث قرر  .واإلجهاد التوتر
 الناتج عن  على نصف الدخل يحصلوا أن ينبغي لهم كاني قبائل

 في المنافع تقاسم يهدف إلى  ائتمان صندوق وإنشاء . العقار بيع
 كيراال، للكانيين في  التنمية وأنشطة االجتماعية الرعاية مجال

 .كاني قبل من خداماتواالست النباتات من غيرها على والتعرف
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 Nagoya Protocol ناغويا بروتوكول وحدود نطاق
من المتوقع  والذي ، )همن جزءا تصبح( دولة  50صادق عليهت أن بعد التنفيذ حيز سيدخل ناغويا بروتوكول

لممارسته  عداداإل ةكيفي حول قرار التخاذ اآلن تحتاج الوطنية الحكومات .القريب المستقبل فييتم  أن
 .البروتوكول هذا بموجب االلتزامات مستوى إلىقاء واالرت

 التوصل عليه  يتعين يزال ال االتفاق المنافع، وتقاسم الحصول قواعد يحدد ناغويا بروتوكول أن حين في
 البلدانمن  جمعها تم التي، )منها الجينية والموارد( األنواع عينات من الماليين حول به القيام يجب ما ى إل

 قدانه  الناس، بعض يقول.  المتقدمة البلدان من الشركات أو الباحثين قبل من ناغويا بروتوكول قبل النامية
 حد تغيير مثل هو عليهم ناغويا بروتوكول تطبيق .الماضي في صحيحة بطريقة العينات هذه جمع تم

بسرعة  قادوا الذين السيارات سائقي جميع يمرغت ثم ومن ،السريع الطريق على للسيارات القصوى السرعة
 ينظرها من عينات جمع تم التي البلدان زالت ال يقول، من هناك .الجديد الحدتحديد  قبل الماضي، فيعالية 

 أخرى مسألة وثمة .استخدامها من الفوائد بعض تلقىت أنلها  ينبغيهكذا و ،المواد ةحباص أنها على اإليه
، األسماك( البحار أعالي في البحرية الكائنات في جينيةال الموارد ينظم ال ناغويا بروتوكول أن بحقيقة تتعلق

 وهي هذه المصادر غير مملوكة ألحد، و  ،أصحاب لها ليس الموارد هذه ). وغيرها الفطريات، الطحالب
من  من قبل عدد محدود فقط الجينية البحرية الموارد يتم استخدام اليوم .للجميع مجانا الحاضر الوقت في

 تقليدهو " أعالي البحار حرية" .المتقدمةومعظمها البلدان  ،عدد قليل من البلدان من والشركات الباحثين
أن  بينما يجد آخرون .االحفاظ عليه البد منو بحد ذاتها قيمة هاأن ويعتقد البعض ، ةطويلمنذ فترة  به معمول
فوائد  أي حصة مناك ينبغي أن يكون هن، والبشرية جمعاء تنتمي إلى في أعالي البحار الوراثية الموارد

. في البلدان الناميةالبيولوجي  الحفاظ على التنوع دعماستخدامها ل من اقتصادية
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