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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــوُّع البيولوجـــي بأهميـــة واضحـــة خـــال الفتـــرة األخيـــرة، والتـــي  حظيـــت قضيـــة التن
ــوُّع  ــا؛ فالتنـ ــا تقريًبـ ــب حياتنـ ــن جوانـ ــب مـ ــكل جانـ ــديد بـ ــا الشـ ــن ارتباطهـ ــع مـ تنبـ
ـــوع  ـــة األمم املتحـــدة للتن ـــيذية التفاقي ـــة التنفـ ـــه األمين البيولوجـــي - كمـــا أشـــارت إلي
البيولوجـــي »كريســـتيانا باســـكا باملـــر«- يُعـــد »بنيـــة حتتيـــة تدعـــم احليـــاة علـــى 
ســـطح األرض، فهـــو ميدنـــا بالهـــواء الـــذي نتنفســـه، والطعـــام الـــذي نأكلـــه، واملناظـــر 

اخلابـــة التـــي حتيـــط بنـــا وتُدخـــل علينـــا البهجـــة والســـرور«.

ع البيولوجي أهمية التنوُّ
ـــى  ـــة عل ـــة بأشـــكالها اخملتلف ـــات احلي ـــي الكائن ـــوُّع فـ ـــوُّع البيولوجـــي التن يُقصـــد بالتن
األرض، فهـــو يضـــم كل أنـــواع النباتـــات، واحليوانـــات، واألحيـــاء الدقيقـــة مـــن فطريـــات 
ـــذا  ـــيها، ل ـــش فـ ـــي تعي ـــا والت ـــات احمليطـــة به ـــع البيئ ـــا م ـــب وغيرهـــا، وتفاعله وطحال
جنـــد أن قيمـــة التنـــوُّع البيولوجـــي تتمثَّـــل فــــي قدرتـــه علـــى تكويـــن أنظمـــة بيئيـــة 
ـــة، فضـــلًا  ـــة خصب ـــر ترب ـــى توفُّ ـــاء، وحتافـــظ عل ـــواء وامل ـــة اله ـــص بتنقي ـــة، تخت صحي
عـــن قدرتـــه علـــى توفــــير حواجـــز بيئيـــة ضـــد أيـــة أضـــرار، فهـــو يســـاعد البشـــرية 
ــاه الصدمـــات  علـــى جعـــل األنظمـــة البيئيـــة اخملتلفـــة صحيـــة ومنتجـــة ومرنـــة جتـ
ـــرات، وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مـــوارد التنـــوُّع البيولوجـــي هـــي باألســـاس التـــي  والتََغيُّ
تشـــكل الغـــذاء البشـــري، فنجـــد أن األســـماك توفـــر 20% مـــن البروتـــن احليوانـــي 
ـــن النظـــام  ـــر مـــن 80% م ـــح أكث ـــات تتي ـــا أن النبات ـــارات نســـمة، كم ـــة ملي ـــة ثاث لقراب
ــية فــــي  ــكان املناطـــق الريفــ ــا يقـــرب مـــن 80% مـــن سـ ــلًا عـــن أن مـ الغذائـــي، فضـ
ـــة  ـــرات منظم ـــا لتقدي ـــك وفًق ـــة، وذل ـــة النباتي ـــى األدوي ـــدون عل ـــة يعتم ـــدان النامي البل

ــدة.)1( األمم املتحـ

واجلديـــر بالذكـــر، أن التنـــوُّع البيولوجـــي يتمتـــع بقيـــم متعـــددة، والتـــي صنَّفهـــا تقريـــر 
صـــادر عـــن »معهـــد الدراســـات البيئيـــة بالهنـــد« )2( إلـــى اآلتـــي: 

ـــي النظـــام البيئـــي  	 قيمـــة اســـتهاكية: حيـــث يُوفـــر التنـــوُّع البيولوجـــي املوجـــود فـ
لســـكان الغابـــات، علـــى ســـبيل املثـــال، جميـــع احتياجاتهـــم اليوميـــة مـــن غـــذاء 
ومـــواد بنـــاء وأعـــاف وأدويـــة متنوعـــة، كمـــا يعتمـــد الصيـــادون فــــي النظـــم 
البيئيـــة البحريـــة بشـــكل كبيـــر علـــى األســـماك، فهـــم يعرفـــون أيـــن وكيـــف تُصطـــاد 

األســـماك، وغيرهـــا مـــن احليوانـــات والنباتـــات املائيـــة الصاحلـــة لـــأكل.

ع البيولوجي فـي ظل  مستقبل التنوُّ
رات املناخية التغيُّ

مــــحــــــــــــــروس ربـــــــــــــاب   أ. 
عبد احلميد اخلولي

الـتـخـطـيــــــــــط  إدارة   - باحـــث 
االســتراتيجي - مركــز املعلومــات 

ودعــم اتخــاذ القــرار
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــي  	 ـــي« املدخـــل األساســـي فـ ـــوُّع اجلين ـــث يُوفـــر »التن قيمـــة اســـتخدام املنتـــج: حي
علـــم التكنولوجيـــا احليويـــة، والـــذي يختـــص بالبحـــث والتنقيـــب عـــن اخلصائـــص 
اجلينيـــة احملتملـــة فــــي النباتـــات أو احليوانـــات، والتـــي ميكـــن اســـتخدامها 
وتطويـــر ســـاالتها إلـــى أصنـــاف وفصائـــل أفضـــل، وذلـــك كمـــا يحـــدث فــــي إنتـــاج 

أصنـــاف مختلفـــة مـــن احملاصيـــل الزراعيـــة، أو ســـاالت مـــن املاشـــية.

ــة  	 ــة البيئيـ ــكان األنظمـ ــر التنـــوُّع البيولوجـــي لسـ ــث يُوفـ قيمـــة اجتماعيـــة: حيـ
اخملتلفـــة ســـبل عيشـــهم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم، كمـــا أنـــه يُشـــكل ثقافتهـــم 

ومعارفهـــم، فهـــو مبثابـــة ركيـــزة أساســـية للتنـــوع احلضـــاري علـــى األرض.

ــى  	 ــاظ علـ ــة باحلفـ ــة املتعلقـ ــم األخاقيـ ــتند القيـ ــث تسـ ــة: حيـ ــة أخاقيـ قيمـ
ـــى  ـــاة عل ـــوُّع البيولوجـــي باألســـاس إلـــى أهميـــة حمايـــة جميـــع أشـــكال احلي التن
وجـــه األرض، فهـــو حـــق مكتســـب جلميـــع الكائنـــات احليـــة، ومـــن واجبنـــا 

احملافظـــة عليـــه.

قيمـــة جماليـــة: حيـــث يُجســـد التنـــوُّع البيولوجـــي مبختلـــف أنظمتـــه اإليكولوجيـــة  	
جانًبـــا مـــن جوانـــب احليـــاة الطبيعيـــة، والتـــي تتضـــح مـــن خالهـــا مظاهـــر اجلمـــال 
ـــا  ـــور بأنواعه ـــات، ومشـــاهدة الطي ـــة لأشـــجار والغاب ـــة مـــن مناظـــر خاب اخملتلف

كافـــة، ومراقبـــة األســـماك والشـــعاب املرجانيـــة، وغيرهـــا مـــن أشـــكال احليـــاة.

رات املناخية على النظم البيئية اخملتلفة  أثر التغيُّ
اتضـــح جلّيًـــا تدهـــور التنـــوُّع البيولوجـــي فــــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مبعـــدالت غيـــر 
ـــى  ـــر نحـــو 77% مـــن شـــكل اليابســـة عل ـــث تغيَّ ـــرة؛ حي ـــود األخي مســـبوقة خـــال العق
كوكـــب األرض، مقارنـــة بــــ 1٥% فقـــط خـــال القـــرن املاضـــي، وانخفضـــت أعـــداد 
ـــة بعـــام 1970، هـــذا  ـــات بنســـبة 60% مقارن األســـماك بنســـبة 71%، وأعـــداد الفقاري
باإلضافـــة إلـــى أن هنـــاك مـــا ال يقـــل عـــن 37% مـــن أســـماك امليـــاه العذبـــة، ونحـــو 

23% مـــن البرمائيـــات، مهـــددة -حالًيّـــا- باالنقـــراض.)3(

وتتعـــدد األســـباب وراء هـــذا التدهـــور، ولكـــن يظـــل العنصـــر البشـــري بتفاعلـــه مـــع 
الطبيعـــة هـــو الســـبب الرئيـــس إلحداثـــه، مـــن خـــال االســـتغال املفـــرط للمـــوارد 
الطبيعيـــة، والتلـــوث البيئـــي، وتدميـــر املوائـــل )4( الطبيعيـــة، وغيرهـــا مـــن مظاهـــر 

تفاعـــل اإلنســـان مـــع الطبيعـــة. 

ع البيولوجي  ُيعد التنوُّ
الرئيســـة  الدعامـــة  مبثابـــة 
حيـــث  البشـــرية،  للحيـــاة 
تعـــدد  مفهومـــه  يتجـــاوز 
أشـــكال الكائنـــات احلية إلى 
ورخـــاء  اســـتقرار  حتقيـــق 
كونـــه  عـــن  فضـــًلا  اإلنســـان، 
العمـــود الفقـــري لاقتصـــاد 

العاملـــي.  
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ع البيولوجي  قضية التنوُّ
ر  ال تقل أهمية عن قضية تغيُّ
من  العديــــــــد  فهناك  املنــــــاخ؛ 
بينهما؛  املشـــتــركة  الروابــــط 
يهدد  املناخ  ر  تغيُّ إن  حيث 
بينما  البيولوجي،  ع  التنوُّ
واحلفاظ  الطبيعة  حماية 
البيولوجي  ع  التنوُّ على 
خلفض  األمثل  احلل  ُيعدان 
ع  فالتنوُّ املناخ؛  ر  تغيُّ تأثيرات 
ر املناخ مبثابة  البيولوجي وتغيُّ

وجهن لعملة واحدة.  

ـــا - لتدهـــور التنـــوُّع البيولوجـــي هـــو ظاهـــرة التغيُّـــر  ولعـــل الســـبب الرئيـــس - حالًيّ
ـــى األرض،  ـــاة عل ـــد احلي ـــرة تهدي ـــن وتي ـــي اإلســـراع م ـــي تســـببت فـ املناخـــي، والت
ــة  ــم اإليكولوجيـ ــي النظـ ــال: تعانـ ــبيل املثـ ــة، فعلـــي سـ ــات احليـ ــراض الكائنـ وانقـ
ـــي  ـــا فـ ـــن أهميته ـــي تكم ـــة، والت ـــر الشـــعاب املرجاني ـــن تدمي ـــا- م ـــة -حالًيّ البحري
اعتبارهـــا موطًنـــا ألكثـــر مـــن 2٥% مـــن جميـــع أشـــكال احليـــاة البحريـــة، فهـــي 
ـــية لأســـماك والقواقـــع واخمللوقـــات البحريـــة املتنوعـــة، كمـــا  تُوفـــر منـــازل إضافـ
ـــي النظـــام البيئـــي؛ ممـــا  أنهـــا حتتـــوي علـــى أعلـــى قـــدر مـــن التنـــوُّع البيولوجـــي فـ
يجعلهـــا واحـــدة مـــن أكثـــر النظـــم البيئيـــة تعقيـــًدا وقيمـــة مـــن الناحيـــة البيولوجيـــة، 
ـــر  ـــا- أزمـــة وجوديـــة بســـبب تغيُّ ـــى الرغـــم مـــن أهميتهـــا، فإنهـــا تواجـــه -حالًيّ وعل
املنـــاخ؛ حيـــث يـــؤدي ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة إلـــى ابيضـــاض الشـــعاب املرجانيـــة، 
فعندمـــا تطـــول فتـــرة ارتفـــاع درجـــة حـــرارة البحـــر فـــإن ذلـــك يتســـبب فــــي 
تعطيـــل العاقـــة التكافليـــة بـــن املرجانيـــات وكائنـــات الزوزانتللـــي )٥( )الطحالـــب( 
املصاحبـــة لهـــا، ونتيجـــة لذلـــك يفقـــد املرجـــان لونـــه وخصائصـــه احليويـــة، وكونـــه 

ـــة.)6( ـــات البحري ملجـــأ للكائن

وفــــي الســـياق ذاتـــه، يظهـــر جلّيًـــا مـــدى اختـــال النظـــم البيئيـــة البريـــة عبـــر تفشـــي 
ـــا«  ـــيروس »كورون ـــى رأســـها فـ ـــدى البشـــر، وعل ـــي ل األمـــراض ذات املنشـــأ احليوان
ــارت إليـــه مســـاعدة املديـــر التنفــــيذي لبرنامـــج األمم  ــا أشـ ــا ملـ املســـتجد؛ فوفًقـ
املتحـــدة للبيئـــة »إجنـــر أندرســـون« حينمـــا علقـــت بأنـــه »مـــن خـــال كوفــــيد-19 
أرســـل الكوكـــب أقـــوى حتذيـــر حتـــى اآلن بـــأن البشـــرية يجـــب أن تتغيـــر«، فانتشـــار 
الوبـــاء العاملـــي أوضـــح لنـــا أهميـــة التعامـــل مـــع التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا 
النظـــم اإليكولوجيـــة واحليـــاة البريـــة. وجديـــر بالذكـــر أنـــه منـــذ عـــام 2016 حـــذر 
برنامـــج األمم املتحـــدة للبيئـــة مـــن مثـــل هـــذا النـــوع مـــن األمـــراض؛ إذ أشـــار إلـــى 
أن 7٥% مـــن جميـــع األمـــراض املعديـــة الناشـــئة لـــدى البشـــر هـــي أمـــراض ذات 
ـــا بصحـــة  ـــا وثيًق ـــة مرتبطـــة ارتباًط ـــي، وأن هـــذه األمـــراض احليواني منشـــأ حيوان

النظـــم اإليكولوجيـــة.)7(

وفــــي ضـــوء مـــا ســـبق، جنـــد أن قضيـــة التنـــوُّع البيولوجـــي ال تقـــل أهميـــة عـــن قضيـــة 
ـــاخ  ـــر املن ـــد مـــن الروابـــط املشـــتركة بينهمـــا، حيـــث إن تغيُّ ـــاك العدي ـــاخ؛ فهن ـــر املن تغيُّ
يهـــدد التنـــوُّع البيولوجـــي، بينمـــا حمايـــة الطبيعـــة واحلفـــاظ علـــى التنـــوُّع البيولوجـــي 
ــر  ــوُّع البيولوجـــي وتغيُّـ ــاخ؛ فالتنـ ــر املنـ ــرات تغيُّـ ــل األمثـــل خلفـــض تأثيـ ــدان احلـ يُعـ

ـــة واحـــدة. ـــة وجهـــن لعمل ـــاخ مبثاب املن

هــذا وتبــذل دول العالــم جهــوًدا حثيثــة ملصاحلــة الطبيعــة واســتعادة تــوازن األنظمــة 
ــي  ــوي فـ ــدور حي ــة ب ــوارد البيولوجي ــه امل ــع ب ــا تضطل ــك نتيجــة مل ــة، وجــاء ذل البيئي
حتقيــق األمــن البيئــي والصحــي، ومــن جانــب آخــر ملــا تواجهــه األنظمــة اإليكولوجية 
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-حالًيّــا- مــن حتديــات بشــكل غيــر مســبوق، فمنــذ عــام 
1988، وحتديــًدا فـــي شــهر نوفمبــر، بــدأ االعتــراف 
»برنامــج  دعــا  املهمــة؛ حيــث  القضيــة  بهــذه  الدولــي 
األمم املتحــدة للبيئــة«)8( إلــى تشــكيل فريــق مــن اخلبــراء 
للبحــث  البيولوجــي  التنــوُّع  فـــي مجــال  املتخصصــن 
علــى  للحفــاظ  دوليــة  اتفاقيــة  إبــرام  إمكانيــة  فـــي 
التنــوُّع البيولوجــي، والتــي تُعــد مبثابــة صــك قانونــي 
علــى  واســتخدامه  البيولوجــي  التنــوُّع  حلفــظ  دولــي 
نحــو مســتدام، وقــد اعتُِمــدت االتفاقيــة فـــي »مؤمتــر 
هــذا  وأصبــح   ،1992 عــام  مايــو   22 فـــي  نيروبــي«، 
للتنــوع  العاملــي  باليــوم  لاحتفــال  مخصًصــا  التاريــخ 

البيولوجــي مــن كل عــام، وقــد بلــغ عــدد الــدول املنضمــة 
لاتفاقيــة فـــي ذاك الوقــت 168 دولــة )9(، وتوالــى تزايـُـد 
عــدد الــدول املنضمــة إليهــا مــع مرور الســنوات الســابقة 

ــة. ــا احلالــي 196 دول ــي وقتن ــغ فـ ليبل

وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن االتفاقيـــة تســـعى إلـــى معاجلـــة 
جميـــع التهديـــدات التـــي يتعـــرض لهـــا التنـــوُّع البيولوجـــي 
والنظـــام البيئـــي، مبـــا فــــي ذلـــك التهديـــدات النابعـــة مـــن 
ـــر املنـــاخ، مـــن خـــال دعـــم التقييمـــات العلميـــة، ونقـــل  تغيُّ
التقنيـــات واملمارســـات املتطـــورة، وتنســـيق ســـبل التعـــاون 

الفعـــال بـــن أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــن. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مؤمتــر  عقــد  مت 
فـــي  العاشــر  األطــراف 
فـــي  ناغويــا  مدينــة 
اليابــان فـــي أكتوبــر 2010، 
إطــاره  فـــي  واعتمــدت 
 2011 العشــرية  اخلطــة 
بـــ  ســميت  والتــي   ،2020-
احلديثــة  »االســتراتيجية 
لاتفاقيــة الدوليــة للتنوع 
»أهــداف  أو  احليــوي« 
آيتشــي« نســبة إلــى إقليــم 

)AICHI( فـــي اليابان.  

ع البيولوجي مستقبل التنوُّ
 مت عقد مؤمتر األطراف العاشر فـي مدينة ناغويا فـي اليابان فـي أكتوبر 2010 )10(،
يت بـ »االستراتيجية  واعتمدت فـي إطاره اخلطة العشرية  2011 - 2020 والتي ُسمِّ
AIC� )احلديثة لاتفاقية الدولية للتنوع احليوي« أو »أهداف آيتشي« نسبة إلى إقليم 
 ،2020 عام  حتى  لتنفـيذها  استراتيجية  خطة  بوضع  وقامت   ،)11( اليابان  فـي   )HI

األولية  للتقارير  ووفًقا   ،»2020  –  2011 البيولوجي  للتنوُّع  االستراتيجية  »اخلطة 
والنصفـية لتقييم اخلطة االستراتيجية، وفـي ضوء انتشار جائحة »كورونا«، ُوِجد أن 
هذه األهداف لم تتحقق بعد، والتي تتمثل فـي »وقف انقراض بعض الكائنات املهددة 
باالنقراض واحلد من التلوث واحلفاظ على الغابات«، حيث أظهر تقرير صادر عن 
وخدمات  البيولوجي  التنوُّع  مجال  فـي  والسياسات  للعلوم  الدولي  احلكومي  »املنبر 
النظم اإليكولوجية« فـي عام 2019 )12(، أن األنشطة البشرية احلالية ميكن أن تؤدي 
إلى انقراض ما يصل إلى مليون نوع من الكائنات احلية خال العقود القليلة القادمة، 
وهو ما سيُعرِّض مستقبل البشرية للخطر؛ لذا تتكاتف اجلهود الدولية احلالية فـي 
وضع وصياغة إطار عاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020، وهو ما ناقشه »مؤمتر 
األطراف للتنوع البيولوجي COP 15«، حيث كان من املفترض عقده فـي عام 2020، 

ل إلى عام 2021. ونظًرا لتداعيات جائحة »كورونا« أُجِّ

األطراف  مؤمتر  استضافت  التي   - مصر  قامت  املؤمتر)13(،  فعاليات  ضوء  وفـي 
الصن  بتسليم   -  COP 14 البيولوجي  للتنوع  املتحدة  األمم  التفاقية  الرابع عشر 
رئاسة الدورة 1٥ ملؤمتر األطراف التفاقية التنوُّع البيولوجي، حيث ُعِقد افتراضّيًا 
خال الفترة من 11-1٥ أكتوبر 2021، ولعل من أبرز إيجابيات املؤمتر هو إعان 
»صندوق  إلنشاء  دوالر(،  مليون   230 )نحو  يوان  مليار   1.٥ استثمار  عن  الصن 
كومنينغ للتنوع البيولوجي«، لدعم حماية التنوُّع البيولوجي فـي الدول النامية، كما 
أنها دعت دولًا أخرى للمساهمة، ومنها اليابان التي ساهمت بـ 1.8 مليار ين )نحو 
17 مليون دوالر(، كما أعلن االحتاد األوروبي عن مضاعفة التمويل اخلارجي للتنوُّع 
اخملصص  اإلنفاق  من   %30 بتخصيص  االلتزام  إلى  فرنسا  وأشارت  البيولوجي، 
ملواجهة التغيُّرات املناخية للتنوع البيولوجي، فضلًا عن إعان بريطانيا عن توجيه 

جزء كبير من التمويل اخملصص للمناخ نحو التنوُّع البيولوجي.)14(

واتسـاًقا مـع اعتمـاد إعـان كومنينـغ لدعـم حمايـة التنـوُّع البيولوجـي فــي مواجهـة 
التهديدات، فقد سـاهمت مناقشـات جلسـات اجلزء األول من املؤمتر -أيًضا- فــي 
متهيـد الطريـق لصياغـة غايـات وأهـداف جديـدة للتنـوع البيولوجـي، والتـي سـيتَّفق 
بشـأنها أطـراف االتفاقيـة فــي فعاليـات اجلـزء الثانـي مـن املؤمتـر خـال شـهري 
أبريـل ومايـو 2022، فهـو يُعـد حلظـة فارقـة لتنظيـم عاقة البشـر بالبيئـة الطبيعية؛ 

حيـث إنـه َمعنـي بوضـع إطـار وخريطـة طريـق عامليـة للتنـوع البيولوجـي.)1٥(



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

6

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الهوامش واملراجع
(1) https://bit.ly/3yJ84Ls

(2) Environmental Studies for Undergraduate Courses, India, chapter4, p85: p88

)3( تقرير "مجموعة أدوات حلشد الدعم من أجل الطبيعة"، فقدان التنوُّع البيولوجي وحماية الطبيعة وإجراءات االحتاد األوروبي من أجل الطبيعة، 
املفوضية األوروبية، 2021، ص٥.

)4( يُعرف "املوئل" بأنه وحدة إما أرضية وإما من املياه العذبة وإما جغرافـية بحرية وإما هوائية تدعم جتمعات الكائنات احلية وتفاعاتها مع البيئة 
 غير احلية. ونظًرا ألن فقدان املوئل الطبيعي يشكل أكبر خطر يهدد التنوُّع البيولوجي، تظهر أهمية التركيز على احلفاظ على املوائل الطبيعية

أو استعادتها. ملزيد من التفصيل، انظر: تقرير "إطار العمل البيئي واالجتماعي لعمليات متويل املشروعات االستثمارية، املعيار البيئي واالجتماعي 
(ESS6) حفظ التنوُّع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية"، 2018، ص٥.

)٥( تعزى األلوان الزاهية التي تنبض بها الشعاب املرجانية إلى طحالب صغيرة تسمى "زوزانتلي" zooxanthellae تعيش داخل أنسجتها )العدمية 
اللون(. جتمعهما عاقة تكافلية فـي مقابل حصولها على مأوى داخل الشعاب املرجانية، توفر كائنات الـ "زوزانتاي" النسبة الكبرى من القوت 
ا بالتغيُّرات التي يشهدها احمليط. مثًا، فـي  للمرجان ومن العناصر التي يتغذى عليها ويعوزها للبقاء على قيد احلياة، ولكن الـ "زوزانتلي" تتأثر جّدً
 ، ا عادة، يؤدي اإلجهاد احلراري إلى طرد تلك الكائنات من مضيفها. من ثمَّ حال أصبحت درجات احلرارة غير مائمة، علًما بأنها تكون مرتفعة جّدً
 Coral - تفقد الشعاب املرجانية بدورها مصدرها الرئيس للغذاء، وتصير بيضاء اللون كشبح، فـي ظاهرة تعرف باسم تَبيُّض الشعاب املرجانية

Bleaching https://bit.ly/3eb4sIT
(6) https://bit.ly/3e9qaNp

(7) https://bit.ly/3qbLk2U

(8) https://bit.ly/3yQxA1i

)9( فتح باب التوقيع على االتفاقية فـي أثناء عقد مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية )قمة األرض( فـي ريو، منذ ٥ يونيو 1992 وحتى 4 يونيو 
https://bit.ly/3Es3HFS -1993- موقع منظمة األمم املتحدة

(10) https://bit.ly/3mJmt5D

(11) https://bit.ly/313Cyvu

بالتنوُّع  املتعلقة  لاتفاقية  األطراف  أكتوبر/2021، مؤمتر  املستوى" 13-12  الرفـيع  "اجلزء  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  بتقرير صادر عن  ورد   )12(
البيولوجي االجتماع اخلامس عشر )اجلزء األول( كومنينغ، الصن، خال الفترة 11-1٥ أكتوبر2021، ص٥. 

)13( تُعد مصر من أوائل الدول املنضمة لاتفاقية حيث وقعت عليها فـي 29 ديسمبر1993، وهو التاريخ الذي دخلت فـيه االتفاقية حيز التنفـيذ.
(14) https://bit.ly/3suDrsd

(15) https://bit.ly/3EDpeeM

وختاًما، فقد حان الوقت لتتكاتف جهود اجملتمع الدولي، من أجل وضع إطار عام يَحد من السياسات واإلجراءات التي 
تساهم فـي تدمير البشرية وزوالها، فهناك العديد من األنشطة الضارة، والتي ال تزال مستمرة رغم أنها تخل بالنظام 
الصيد  الدول، مثل:  الصناعة فـي بعض  ينفذ فـي ضوء دعم قطاع  أية إجراءات بشأنها، ومنها ما  اتخاذ  البيئي دون 
املفرط، وقطع األشجار، وحرق الغابات، األمر الذى من شأنه اإلضرار بالبيئة والتنوُّع البيولوجي، كذلك تظهر أهمية 
القيام بالتخلص التدريجي من استخدام املواد الباستيكية غير القابلة للتحلل البيولوجي، وتغييرها مبواد أخرى، مثل: 
)الزجاج، والسليكون، والفوالذ املقاوم للصدأ، واخلشب، وغيرها(، فضلًا عن ضرورة صياغة سياسات بيئية فعالة من ِقبل 

صناع القرار فـي العالم، والتي تعتمد على أنظمة محاسبية جادة من شأنها احلد من فقدان التنوُّع البيولوجي.


