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الحياة عىل ظهر األرض:
ملاذا هي مهمة؟
ما الهدف هنا؟
إدارة الغابات عىل نحو مستدام،
ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور
األرايض وعكس مساره ،ووقف
فقدان التنوع البيولوجي.

ملاذا؟
تغطي الغابات ما يقرب من  31يف
املائة من مساحة أرض كوكبنا .ومن
الهواء الذي نتنفسه ،واملاء الذي
نرشبه ،والطعام الذي نقتات عليه،
فإن الغابات هي التي تبقينا عىل قيد
الحياة.
َفكر يف األمر .فهناك حوايل 1,6
بليون شخص يعتمدون عىل الغابات
يف معيشتهم .ويتأثر قرابة 75

يف املائة من فقراء العالم بصورة
مبارشة من تدهور األرايض .هل
تعلم أن الغابات موطن ألكثر من 80
يف املائة من جميع األنواع الربية من
الحيوانات والنباتات والحرشات؟
وأنه من بني  8 300من السالالت
الحيوانية املعروفة ،انقرض  8يف
املائة ،وهناك  22يف املائة معرضون
لخطر االنقراض.
ويمكن أيضا أن يكون التنوع
النظم
وخدمات
البيولوجي
اإليكولوجية التي تقوم عليه أساسا
السرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ
والحد من مخاطر الكوارث ،ألنها
يمكن أن تحقق فوائد تزيد من قدرة
الناس عىل تحمل آثار تغري املناخ.

الحياة عىل
ظهر األرض

يعتمد قرابة

 1,6بليون

شخص يف
معيشتهم عىل
الغابات.

وتتسم الغابات والطبيعة أيضا
باألهمية بالنسبة لالستجمام
والرفاهية الذهنية .ويف كثري من
الثقافات ،ترتبﻂ املناﻇر الطبيعية
ارتباطا وثيقا بالقيم الروحية
واملعتقدات الدينية والتعاليم
التقليدية.

ما ﺗﻜلﻔة ﺗﺼحيﺢ
هﺬه املشﻜلة؟

تُقدر أمانة منتدى األمم املتحدة
املعني بالغابات أن تحقيق اإلدارة
املستدامة للغابات عىل مستوى
العاملي سيتكلف ما يرتاوح بني 70
و  160بليون دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة سنويا .وتُقدر
اتفاقية التنوع البيولوجي أن
وقف فقدان التنوع البيولوجي
عىل املستوى العاملي سيتكلف ما
يرتاوح بني  150و  ٤٤0بليون
دوالر سنويا بحلول منتصف هذا
القرن.

ما ﺗﻜلﻔة عدم
ﺗﺼحيﺢ املشﻜلة؟
يﺆدي التنوع البيولوجي خدمات
متعددة من املستوى املحﲇ إﱃ
املستوى العاملي ،يف حني ترتاوح
االستجابات عىل فقدان التنوع
البيولوجي بني االستجابات
العاطفية والنفعية .فعىل سبيل
املثال ،تُقدر قيمة الحرشات
وﻏريها من ناقالت حبوب اللقاح
بالنسبة لالقتصاد الغذائي العاملي
بأكثر من  200بليون دوالر
سنويا .وثالثة أرباع األدوية
العاملية الرئيسية تتضمن مكونات
مشتقة من مستخلصات نباتية
تتعرض للتهديد .والكوارث
الطبيعية ،الناجمة عن تعطل النظم

اإليكولوجية بسبﺐ اﻵثار البرشية
وتغيري املناخ ،تكلف العالم أكثر من
 300بليون دوالر سنويا .وتﺆدي
إزالة الغابات وتدهورها إﱃ فقدان
املوائل لجميع األنواع ،وانخفاض
نوعية املياه العذبة ،وزيادة تﺂكل
الرتبة وتدهور األرايض ،وازدياد
انبعاثات الكربون يف الغالف
الجوي .وباختصار ،فإن التقاعس
عن اتخاذ إجراءات بشأن الغابات
يﺆثر عىل ﺻحة الكوكﺐ وعىل
مجتمعاتنا املحلية عىل حد سواء.

ماذا يمﻜننا أن ﻧﻔعﻞ؟
من املحتم أننا نحدث تغيريا يف النظم
اإليكولوجية التي نشكل جزءا منها
من خالل وجودنا  -ولكننا يمكن
أن نتبنﻰ الخيارات التي تﺆكد
التنوع أو تقلل من قيمته.
وبعﺾ األمور التي يمكن أن نساعد
من خاللها تشمل إعادة التدوير،
وإتباع نظام ﻏذائي محﲇ يمكن
الحصول عليه بشكل مستدام،
واستهالك ما نحتاجه فحسﺐ،
والحد من استهالك الطاقة من
خالل زيادة كفاءة أنظمة التدفﺌة
والتربيد.
ويجﺐ علينا أيضا أن نحرتم الحياة
الربية ،وأال نشارك إال يف فرص
السياحة البيﺌية التي تتم بمسﺆولية
وتدار بصورة أخالقية ملنع تعكري
ﺻفو الحياة الربية.

واملناطق املحمية ا ُملدارة بشكل
جيد تدعم النظم اإليكولوجية
الصحية ،والتي بدورها تبقي
الناس يف ﺻحة جيدة .ولذلﻚ ،فإن
من األهمية البالغة ضمان إرشاك
املجتمعات املحلية يف تنمية هذه
املناطق املحمية وإدارتها.
ملعرفة املزيد حول الهدف 15
وﻏريه من أهداف التنمية املستدامة،
يمكنﻚ زيارة املوقع الشبكي:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

