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  "ارزيابی هزاره اکوسيستم"گزارش 

  سنتز بهداشت-اکوسيستم و سالمتی انسان
   جمشيد جمشيدی                                                                                                       

 
به موازات  ،سانارتباط آن با سالمتی ان و) MA1 ("  ارزيابی هزاره اکوسيستم" پروژه -معرفی

در و موافقت نمايندگان کشورهای عضو سازمان، متحد  سازمان ملل دبير کلنان دستور کوفی ع
 کارشناس در سراسر 1300اين ارزيابی با همکاری بيش از . آغاز به کار کرد 2000سال 

 تحت عنوان 2جهانیبهداشت  توسط سازمان 2005سال دسامبرانجام شده و نتيجه آن در جهان 
 اين گزارش بطور مفصل در .گرديده استمنتشر" 3 سنتز بهداشت- انسانیکوسيستم و سالمتا"

 بسيارفشرده تهيه شده است که ما در دنبله خيلی مختصر به معرفی چکيده مطالب آن   صفحه53
                                                                                                               . می پردازيم

  سالمت انسان توجهچگونگیبا  رابطهقبل از پرداختن به موضوعات مشخص اکوسيستم در 
است جلب کرده جمعبندی  در اين زمينه را مطالعاتنتيجه که  1 و شکل 1 خواننده را به جداول

ر خدمات دراين جداول عواملی که بطورمستقيم و يا غير مستقيم سبب تغييرات د .ميکنم
 بين خدمات اکوسيستم و سالمتی انسان  رابطه دو سويه.اکوسيستم ميشوند طبقه بندی شده اند

 ایمنطقه ، محلی مقياس سه يادآوری شود که اين رابطه در هرالزمست. نيزنشان داده شده است
                                                                                             . ميکنددق  صجهانیو 

 نيز روشن است سالمتی انسان تنها محدود به کارکرد مذکورو شکل همانطور که از جدول 
مناسبات  ،عالوه بر مناسبات اکوسيستمیطبيعی و يا تندرستی جسم و بيولژی انسان نيست، 

که سالمت  ند هست خود فرد هم در زمره مولفه هائی ات ذهنيچگونگیاجتماعی، فرهنگی و 
 اين جمعبندی با تعريف سازمان بهداشت جهانی از سالمتی .شخص را تحت تاثيرقرار ميدهند

  .داردکامل مطابقت 
اشاره ای نيز بد نيست در اينجا به تعريف سالمتی که سازمان بهداشت جهانی ارائه داده است 

  .بکنيم
 فقدان بيماری ،نه تنها وسالمتی کامل وضع جسمانی، ذهنی و اجتماعی" سالمتی عبارتست از
 سالمتی مردم جهان حمايت از سازمان ملل متحد در راستای رهنمود و ". یا ضعف جسمانی

  : شده استحريص ت"اعالميه جهانی حقوق بشر"برای حکومت ها و دولت ها در
  . آزادی و امنيت شخصی دارد، هر کس حق زندگی-ماده سوم

 فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت  هر کس حق استراحت و-ماده بيست و چهارم
  .معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذيحق می باشد

 هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سالمتی و رفاه خود و خانواده )1(-ماده بيست و پنجم
                                                  
1 Millennium Ecosystem Assessment(MA) 
2 World Health Organization(WHO) 
3 ECOSYSTEM AND HUMAN WELL-BEING- Health Systhesis- ميتوانيد متن اين گزارش را

:                                                               در شکل کامل آن بزبان انگليسی در تارنمای زير مطالعه کنيد  
http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx 
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د و اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات الزم اجتماعی تامين کن
پيری يا در تمام بيوگی، ، بدنهمچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، نقص اعضاء 

موارد ديگر که به علل خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط 
  . زندگی برخوردار شودآبرومندانه

کودکان . ی بهره مند شوند مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص)2..(…
چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند که همه از يک نوع حمايت 

  . اجتماعی برخوردارشوند
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يستم و سالمتی انسان طبقه بندی شده است بين خدمات اکوسهابطر. 1جداول
  
  
  

  اکوسيستم دهندهعوامل غير مستقيم تغيير
  جمعيت .1
جهانی شدن، تجارت، بازار و (اقتصادی .2

 )چارچوب خط مشی ها
دها، حکومت، نها(سياست اجتماعی  .3

 )چارچوب قانون
 علم و فن آوری .4
باورها، گزينه های (فرهنگی و دينی  .5

  )مصرف

  سالمت انسان و کاهش فقر
  بهداشت .1
نياز های اساسی مادی برای يک  .2

 زندگی خوب
 روابط خوب اجتماعی .3
 امنيت .4
  آزادی انتخاب و فعاليت .5

   اکوسيستمدهندهعوامل مستقيم تغيير
  ه و پوشش زمين محلیتغييرات در استفاد .1
  ارگانيسم هاگونه هایدخول يا حذف  .2
 کاربرد فن آوری .3
، آبياری، هاکاربرد کود(دخول مصنوعات .4

 )سموم
 درو محصوالت و مصرف منابع .5
 تغييرات جوی .6
آتشفشان (عوامل طبيعی، فيزيکی، زيستی .7

  )ها، جهش های تکاملی

 خدمات اکوسيستم
      غذا، آب، الياف، سوخت:  تدراکات.1
         تنظيم شرايط جوی، آب،: تنظيم. 2

 بيماری ها                            
معنوی، زيباشناسی،    :فرهنگی. 3

 تفريح، آموزش                      
  توليد آوليه، پرورش خاک: حمايت. 4

 جانداران تنوع -زندگی بر روی کره زمين
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  .با سالمتی انسان در این شکل نمایان تر ارائه شده استبا یکدیگر و  رابطه خدمات اکوسيستم -1شکل 

  
ر برآن و  به تشريح يکايک خدمات اکوسيستم، مولفه های مشخص تأثيرگذاصفحات آيندهدر 

در سطور آينده خواهيم ديد . می پردازيمدر محيط های مشخص زيستی  انسان موقعيت سالمتی
ازسالمت حفاظت . سالمتی و آفت زندگانی ميشودکيفيت که تخريب اکوسيستم چگونه سبب افت 

مسئوليت ها و اجباراتی را نه فقط در جهت بهبود شرايط اکوسيستم آن و ارتقای کيفی انسان 
مختلف ت های موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جوامع مطرح ميکند بلکه اتخاذ سياس

  . طلب ميکند
اهداف "مورد نيازتحت عنوان اصالحات  مضمونبه " اکوسيستمرزيابی هزاره ا"در گزارش

  . نيز اشاره جامعی شده است" هزارهتوسعه 
  
  

 بهداشت

 حداقل ماديات

 آزادی و 
 امنيت انتخاب  

 روابط
 اجتماعی

 فراهم آوری
 فرآوردهای اکوسيستم

)مثل غذا، آب و غيره(  

 پشتيبانی
ليد خدمات خدماتی که برای تو

 دیگر اکوسيستم ها نياز است

)مثل گردش مواد غذائی(  

 انسانسالمت

 فرهنگی
منافع غير مادی حاصل از اکوسيستم

)مثل ميرٍاث فرهنگی(  

 خودگردانی
 منافعی که از خاصيت خودگردانی 

 اکوسيستم حاصل ميشود

) آبتصفيهتنظيم شرایط جوی و مثل (  

 

 

 

 خدمات اکوسيستم 
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   سالمآب
استحمام انسان بشمار ، نظافت و  و پزمنبع کليدی و اساسی برای شرب، پختو سالم آب پاکيزه 

ولی بيش .  ليتر تخمين زده ميشود50 تا 20ميانگين آب مورد استفاده انسان در روز بين . می آيد
 بيليون انسان از 2.6از يک بيليون نفر در جهان از دسترسی به آب سالم محرومند و حدود 

 16800از ر فرد برای همقدار آب بر اثر افزايش جمعيت جهان کل . نظافت الزم بی بهره اند
اين کاهش آب .  کاهش يافته است2000 متر مکعب در سال 6800به  1950متر مکعب در سال 

نسبت مقدار (افزايش نسبی کمبود آب. دسترسی قشر محروم به آب الزم را تشديد کرده است
 آبکمبود . د تخمين ميزنند در س30 تا 15 سال بين 10در هر را  )آب به منابع در دست برداشت

  بيش ازساالنهو ميرمرگ و  امراض عفونی واجرباعث  از طرفی و آلودگی آن از طرف ديگر
عامل ديگری .  درصد کل مرگ و مير جهان است6برابر با اين رقم  ميليون انسان ميشود که 3.2

 آلودگی آب های زمينی به. يستی استشديد ميکند آلودگی های محيط زکه کمبود آب سالم را ت
افزايش نشان سه برابربه ه و امالح فسفاتدو برابر به  به بعد 1960ترات ها از سال امالح ني
.  در کشورهای صنعتی حتا به ده برابر هم افزايش يافته استمقدار امالح نيترات ها .ميدهد

افزايش درجه گرما . گذارداثرات مخربی بر جای بهم ممکنست روی منابع آب شرايط جوی 
 ها از يک طرف و خشکسالی از بسيال.  کمبود اکسيژن در آب ميشوندسبب رشد ميکروب ها و

  .از عواملی بشمار می آيند که کيفيت آب را کاهش ميدهندطرف ديگر 
  
  غذا

به غذای با کالری کافی  داشته باشند بلکه الزمست دسترسی  نه فقط مردم برای سالم بودن بايست
مردم عمده رژيم غذای .  کننداستفاده الزم ديگرکه آنها از پروتئن، چربی و ويتامين ها و مواد

کمبود مواد پروتئينی، چربی و سبب  که ،کشورهای فقير از مواد نشاسته دار تشکيل شده است
دربرابر بيماری های حاصل از کمبود مواد غذائی در بين مردم . در آنها ميگرددويتامين و امالح 
فشار خون، بيماری افزايش از جمله  هائی  بيماریدچارکشورهای غنی  مردم ،کشورهای فقير

بدنی يکنواخت خوری و کم تحرکی ند که بر اثر پرخوری، يباشمقند، آرتروزعروق قلب و مغز
 ميليون نفر دچار فقر پروتئينی و کالری 800 بيليون جمعيت دنيا حدود 6از . دنحاصل ميشو

چندين در جهان . ند ا و چاقیی و همين رقم از مردم در کشورهای غنی دچار پر خور،هستند
فقر بعلت د بيماری ها در جهان کال ده درس. مين های الزم محرومندبيليون نفر از مصرف ويتا
بسبب کودکان و مادران  یيماری ها ب4/1  تا6/1در کشورهای فقير بين . غذائی شناخته شده است

ذائی دنيا در کشورهای فقير د جمعيت زير فقر غ درس90. دانسته شده استآنها  در تغذيهکمبود 
  .زندگی ميکننداز جمله کشورهای آفريقائی وآسيای شرقی 

 )ولی نه تنها عامل(صادی در کشورهای فقير عامل اصلیاقتبنيه  ضعفعقب ماندگی و 
که اکثرا در مناطق بيش از يک بيليون جمعيت دنيا .  بشمار می آيدآنها نی رژيم غذائی مانابسا

 در مردم فقير. ا درآمدی کمتر از يک دالر در روز امرار معاش ميکنندبروستائی می زييند 
 صنايع و پيشه در خود را بيشتر از راه اشتغال یتشمعيکشورهای عقب مانده اقتصادی نيازهای 

 ، گله داری و شکاردامداری، های محلی و همجوار خود از جمله کشاورزی، ماهيگيری
تی و سالمتی به اکوسيستم يششتر باشد وابستگی معهر چه فقر اقتصادی بي. برطرف ميکنند
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 اقتصادی و زيربنائی الزم، استثمار بی رويه نبود حمايت های فنی، از طرفی. افزون تراست
تخريب تشديد اقتصادی باعث مافيای محصوالت دريائی و وحش بوسيله متنفذين سياسی و 

 جمعيت 3/2با وجود اينکه . ه استاکوسيستم و نابودی منابع الزم برای اقتصاد محلی آنها شد
يابی اربازسياست های  به کشاورزی مشغولند از حمايت فنی و 4 آفريقایصحرا -سابکشورهای 

 را هااين امر رشد محصوالت کشاورزی و خودکفائی غذائی در اين کشور. محرومندالزم 
 دوردست  دولت های آفريقای باختری با ماهی گيری کالن در آب های.ناممکن کرده است

چنين . را مجاز نموده اند محصول بدست آمده به کشورهای اروپائیصدور وموافقت کرده اند 
ماهی  واردات د در س50 .سياست هائی در راستای رفع نيازهای غذائی مردم منطقه قرار ندارد

  .جنوبی صورت ميگيرداز کشورهای فقير و نيمکره اروپا، آمريکای شمالی و آسيای شرقی 
 صنعت دامداری و ،ی از کشورهای آسيائی با افزايش تقاضا برای تغذيه گوشتیدر برخ

اما چون از استاندارهای الزم علمی و بهداشتی . مرغداری جهش وار توسعه يافته است
طرح ريزی ميشوند به انحای گوناگون به هم و در مقياس های بزرگ برخوردار نيست 

ن علوفه و غذای دام ها احتياج به کشت فراوان و به جهت تامي .اکوسيستم صدمه وارد ميکنند
های مجاور   اکوسيستمآلودگی و تخريب باالجبار که استکودهای نيتراته باالی نتيجتا مصرف 

بيماری های مضافا اين دامداری ها بستر مناسبی برای رشد، انتقال و شيوع . را بهمراه می آورد
  .است شده BSE6 و SARS5 از جمله ظهورینو
عالوه بر .  کاهش پيدا کرده است1990محصوالت دريائی از سال سبب افراط در ماهی گيری به 

را در تامين مواد محصوالت دريائی محصوالت گياهی و جانوران وحشی که نقش بسزائی 
  . مردم فقير بدون زمين ايفا ميکنند کاهش يافته استغذائی مخصوصا 

  
  الوار، الياف و سوخت
ه جنگل ها اين اکوسيستم تخريب ميشود و تخريب اکوسيستم نتيجتا به با استثمار بی مالحظ

 و انتقال برخی ناقلين بيماری ها به اماکن مسکونی و شيوع بيماری ها بوميانمحروميت شغلی 
 درختان و تهيه الوار، در جنگل های آمازون بر اثر بريدن بی حد. می انجامددر اين اماکن 

به ترکيب شغلی اين که  ؛ عالوه بر صدماتیشدهعديده  اتريب و تخاتتغييرمتحمل اکوسيستم 
شده  دادهمحل های مسکونی مهاجرت  پشه های ناقل ميکروب ماالريا به ، استوارد آمدهمنطقه 

  .گرديده است اماکنبيماری ماالريا در اين موجب شيوع  که
 ء باعث ابتال و ذغال)نفت، بنزين، گازوئيل(آلودگی هوا بر اثر استفاده از منابع سوختی فسيلی

از طرفی افزايش دمای هوا به سبب افزايش غلظت . به بيماری های تنفسی و قلبی ميشودساکنين 

                                                  
 است و از 42تعداد اين کشورها .  کشورهای آفريقائی بجزء آفريقای شمالی اتالق ميشودمعج ساب صحرا به  4

کنگو، رواندا، کنيا، اتيوپی، تانزانيا، سودان، . نظر اقتصادی عقب مانده ترين کشورهای جهان بشمار می آيند
  . صحرا قرار دارند-ای سابآنگوال و غيره در زمره کشوره

5 Severe Acute Respiratory Symptome(SARS)= عفونت حاد دستگاه تنفسی که بسيار واگير و هالکت
.                                                                                                                                   بارست  

6 Bovine Spongiform Encephlopathy(BSE)= تغييرات اسفنج مانند در نسج مغز گاو از ويژگی های  
جنون گاوی از نمونه . تغييرات ژنتيکی در حيوان عامل اصلی اين بيماری شمارده شده است. اين بيماريست
                                                         .                                                           عاليم اين بيماريست
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آلودگی هوا بر اثر آتش . کربنيک عامل مخرب سالمتی بشمار می آيد ترکيب گاز گلخانه ای
سوختی از منابع .  فعاليت های کشاورزی اثرات منفی روی سالمتی داردجنگل ها و ياسوزی 

 اصولته و يا مدفوع حيوانات در منازل مردم فقير که بدون تهويه و رعايت جمله چوب و ُب
زيست و هوا را بدنبال استفاده ميشود آلودگی محيط خانه ها  يا گرم کردن  پز،بهداشتی در پخت و

ع اين مناببدون از طرفی . شده استبيماری های تنفسی مخصوصا در کودکان آورده که موجب 
که ميشوند ن آب و غذای گرم روبرو اهالی خانواده با سرما و يا محروميت از جوشاند ،سوخت
   برای سالمتی آنها مضّرندخود به نوبه 

  
   اکوسيستمداروئیمحصوالت 

با وجود افزايش . برنند ميليون ها مردم در جهان از نعمت های داروئی اکوسيستم بهره می
زی هنوز داروهائی از جمله آسپيرين، دژيتالين و کنين از داروهای سنتز و فن آوری داروسا

  .طيبعت دريافت ميشود
  

   گندزدائی مواد تقویتی و فضوالت بوسيله تصفيه و ردانیگخودقابليت اکوسيستم در 
انسان هميشه در معرض خطرات ناشی از ترکيبات شيميائی معدنی و آلودگی های مواد آلی در 

ترکيبات معدنی و آلی را ای پر آب بخشی از فضوالت و ند زمين هم ماناکوسيست. غذا و آب است
زمانی که ولی . ره بينی در خاک تجزيه و تصفيه ميکنددر خود جذب و از راه موجودات ذ

سبب خود از حد توان تصفيه زمين خارج شد مقدار اين فضوالت و آلودگی های شيميائی افزايش 
 یم خاطرهمرا به  سالمتی انسان کهعواملی  ؛غذا ميشودآلودگی آب، هوا و گياهان و باالخره 

. پی، 7ت.د.از جمله دنيتراته و سموم ديگر افراط در استفاده از کودهای شيميائی . ندازندا
آلودگی آب و مواد باعث  سطحی آب هایو رها کردن آنها در  ،9 هادای اوکسين،  8بی.سی

در انسان توليد مثل ملکرد غدد داخلی و عدر اختاللاين ترکيبات شيميائی موجب . غذائی ميشود
صنعتی در محيط زيست بدون خنثی ت شيميائی افلزات سنگين و ترکيبرها کردن . ميگردند

  .کردن آنها  عامل بيماری های عالج ناپذيرست
  

  ميکندکنترل  را يماری های عفونیشيوع ب اکوسيستم
  .عفونی مسری ميشودبيماری های ناقل های تغييرات در اکوسيستم باعث جابجائی 

 است 10وميابی برای رشد مارکه ميزبان اسکيزوزوجود سدها و کانال های آبياری بسترهای خو
مزارع برنج محل مناسبی برای اجماع پشه ماالريا، انسفاليت ژاپنی و فيالريای لنفاوی . ميباشد

  .است) بيماری انگلی(
انتقال پشه ماالريا و شيوع اين بيماری در پديده بيابانی شدن جنگل ها مخصوصا در آفريقا سبب 

در اين  مسکونی و ساختن شهرک ها مجموعه هایتبديل مناطق سبز به . نقاط ديگر شده است
  .ها را تشديد ميکندبيماری  ناقل  مهاجرت فرايندمناطق

                                                  
7 Dichloro-diphenl-trichloroethane(DDT) 
8 Polychlorinated Biphenyl(PCB) 
9 dioxins 
10 Schizosomia-بيماری انگلی 
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افراط در تجويز آنتی بيوتيک ها جهت باروری بيشتر و فربه کردن طيول باعث رشد ميکروب 
 در اين حيوانات )ميکروب های روده ای(اوم از جمله سالمونال، کامپيلوباکتر و ای کولیهای مق

  . شده است
  

   اکوسيستمونیخدمات فرهنگی، معنوی و تفن
 نميتوان انکار کرد ولی به ظاهر تاثير ه نقش اکوسيستم را در قلمروی معنویبا وجود اينک

انگيزه گرفتن از طبيعت در هنر . موس نيستاکوسيستم در اين حوزه نسبت به خدمات مادی آن مل
الهام بخشی اکوسيستم در آثار ادبی، آموزشی و حذابيت مناظر توريستی هم  نقشزيباشناسی، 

گو اينکه اثرات شفابخشی اکوسيستم بر بيماری . قرار بگيرندخدمات اکوسيستم شمار  در ميتوانند
 پت( تسکين روحی حيوانات خانگیهای روانی و روحی محرز نيست ولی اثرات آرام بخشی و

  .درهمزيستی با سالمندان بسيار گزارش شده است) ها
  

  ميکندتنظيم را  شرایط جوی اکوسيستم
لزله، گردبادها و خشک جوی از جمله باران های شديد، طغيان دريا، سيل، زمستقيم تغييرات 

عالوه . ای داردظه قابل مالحاثرات  بر روی سالمت انسان طاقت فرسا سالی و گرما و سردی
 در خسارات فراوان ، از اين رويدادهای طبيعیبر جراحات مستقيم و مرگ و ميرناشی

زيربناهای اقتصادی، تغييرات برگشت ناپذير خود اکوسيستم از جمله تخريب جنگل ها و تبديل 
مهاجرت  در سالهای اخير .نيز قابل ذکرندنقل مکان جانداران منجمله خود انسان  ،آنها به بيابان

مردم از روستاها، کناره سواحل و مکان های حساس و ضعيف در برابر صوانح طبيعی به 
 در چهار دهه اخير مقدار کمک های الزم برای مردم آسيب ديده .شهرها افزايش نشان ميدهد

  .صوانح طبيعی به چهار برابر افزايش يافته است
، آب و خاک بصورت غير مستقيم ئیا غذخدماتتغييرات اکوسيستم با تحت شعاع قرار دادن 

 تغييرات جوی فقير و غنی نمی شناسد و امکان دارد که .روی سالمت و رفاه انسان اثر ميگذارد
ولی جمعيت فقير به لحاظ  محروم بودن از پناهگاه مناسب، ضعف .  دهد در تمام مناطق دنيا رخ

. ذير تر از قشر ثروتمندستدر برابر رخدادهای ناگهانی طبيعی صدمه پناتوانی جسمانی و 
  .  دن کمتری متاثر ميشو به واردات و جبران مافات از صدمات غنی با دسترسیجوامع

جنگل ها و مراتع قابليت جذب مقدار متنابهی از گاز گلخانه ای کربنيک را دارد ولی انسان 
ارد ميکند که  ووج بيليون تن گاز کربنيک را بر اثر سوخت های فسيلی در 7.9ساالنه حدود 

د  در س32 تا بحال غلظت گاز کربنيک هوا 1750از سال . فضای سبز ناتوان از جذب آن است
 انتشارانسان بايد مسئوليت افزايش گرمای هوا را بدوش بکشد و در کاهش .  استداشتهافزايش 

  .کندممتد اين گاز تالش 
 

  نسان در نقاط مختلف دنياامکان تغييرات آتی دراکوسيستم و اثرات آن بر روی سالمتی ا
 و اثرات قابل ، که ممکنست در آينده در اکوسيستم بوقوع به پيونددی به تغييراتMAدر گزارش 

 در اين گزارش ذکر شده است که .مالحظه ای  بر سالمتی انسان بگذارد ضمنا اشاره شده است
د تنوع گونه های  رشد قابل توجه مصرف خدمات اکوسيستم، کاهش ممتناشی ازتغييرات مذکور 
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 تغييرات مخصوصا در نقاطی .جانوران و فرسايش بيش از پيش برخی خدمات اکوسيستمی است
  . استچشمگير ذکرشدهصحرای آفريقا، جنوب آسيا و خاور ميانه  -ساباز جهان مثل 

 در 30 -85 سالم بين  در سد و برای آب70-80تقاضای برای غذا در پنجاه سال آينده حدود 
حظه ای در حال توسعه به مقدار قابل مالبرداشت آب در کشورهدر حالی که . يش می يابدسد افزا

 با )OECD11 (عضو سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه افزايش می يابد در کشورهای
 برداشت آب برای امر کشاورزی مخصوصا در مناطق خشک از جمله .کاهش روبرو خواهد بود

 که ضمنا باعث فرسايش بيش از ،کزی بسيار افزايش می يابدکشورهای آفريقائی و آسيای مر
  .سطحی و زير زمينی ميگردددر آن های آلوده پيش زمين و خاک و افزايش جريان پساب های 

فقرغذائی کودکان ريشه کن .  عملی نيست2050تا سال برای جمعيت دنيا     تامين غذای الزم 
در   که اندتخمين زده ،پيش بينی ميشود ذائیغ افزايش محصوالت ی که با وجود.نخواهد شد
 افزايش نفر ميليون 180   به2050در سال گرسنه امروز اين رقم  کودک  ميليون170مقايسه با 

  .خواهد يافت
ی گونه های محلی ان بيش از پيش محل زندگکاهششاهد س جهانی در مقيا 2050    تا سال 

  .م بودو ساير تغييرات در اکوسيستم خواهيجانوران 
، عرضه شيالت آبی، محصوالت يستاز جمله مکان ز( خدمات منابع آبیوخامت شديد شاهد 

که تنها پس از خواهيم بود مخصوصا در کشورهائی ) آب برای خانواده ها، صنايع و کشاورزی
در زمينه خدمات آبی در مناطقی که ها ولی نابسامانی . تخريب اکوسيستم به ترميم آن ميکوشند

  .م زيادتری مبذول ميدارند کمتر چشمگير خواهد بودظت محيط زيست ّهادر حف
  

 )MDGs12( هزاره اهداف توسعه
پس از کسب موافقت نظر کشورهای عضو سازمان ملل در نشست هزاره اين سازمان در 

 به "اعالميه هزاره"بعنوان  در مجمع عمومی سازمان "اهداف توسعه هزاره" 2000سپتامبر 
  .است) نشانه( اعالميه حاوی هشت هدف و هجده آماجاين. تصويب رسيد

  : ريشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط. 1 هدف
 کاهش دادن جمعيت با درآمد کمتر از يک دالر در روز به نصف در طول بين سال - اولآماج

  . 2015 تا 1990
 عين در. 2015 تا 1990کاهش دادن جمعيت مردم گرسنه به نصف در طول بين سال  - دومآماج

از خدمات اکوسيستم شدت يابد ولی بيشتر شرايط تغييرات گرسنگی ميتواند در رابطه با اينکه 
گرسنگی  تشديد در است که نقش بسزائی) برابری و توزيع(و اجتماعی) ددرآم(اقتصادیجمله 

   .ايفا ميکنند
  : دستيابی عمومی به آموزش ابتدائی. 2 هدف
 ابتدائی برای عموم در طوالنی مدت اثرات مثبتی در انتظار ميرود آموزش دوره - سومآماج

در جمعيت با سوادتر اثرات مفيد . خدمات اکوسيستم بر جای بگذاردمصرف چگونگی رابطه با 

                                                  
11 Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)-  30مشتمل بر 

                        . زمره آنها قرار دارند نيز، آمريکا، کانادا و غيره ، ژاپن کشورهای اتحاديه اروپا19. کشورند
12 The Millennium Development Goals(MDGs) 
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در رابطه با کاهش فشار بر خدمات اکوسيستم قابل درک بيشتر تنظيم خانواده و کنترل جمعيت 
  .است
  : زنانتقويتگسترش برابری جنسی و . 3 هدف
 و متوسطه  در امر آموزش دوره های ابتدائیپسر و دختر از بين بردن تبعيض بين - چهارمآماج

 ميليون بيسواد در جهان 780بيش از . 2015 و تمام مدارج آموزشی باالترتا سال 2005تا سال 
بعلت نداشتن دختران و زنان . دنتخمين زده ميشود که دوسوم آنها را دختران و زنان تشکيل ميده

  و علوفهتهُبحمل آب و جمع آوری به کارهائی از جمله غالبا   اقتصادی و شغلی پابرجائیايگاهپ
يادگيری و سوادآموزی   هایفرصتموجب محروميت آنها از ميشوند که  از اقصا نقاط وادار

   .ددرميگ
  :کاهش مرگ ومير کودکان. 4 هدف
هنوز حدود . 2015وسوم تا سال پنج سال به نسبت د کاهش مرگ ومير کودکان زير - پنجمآماج
مرگ و مير کودکان مخصوصا در . دن در جهان می ميرهودهعلل بيه  درسال ب ميليون کودک10

 و علت اصلی آن فقر غذائی در کودکان و مادران دانسته شده ،کشورهای فقير چشمگيرترست
و دور از سکنای امن ، محروميت از  برای شرب و نظافتدسترسی نداشتن به آب سالم. است

  .دن علل ديگر مرگ ومير کودکان شمارده ميشو،بسترهای مولد بيماريهای عفونی فراگير
  :باردار بهبود وضع بهداشت مادران. 5 هدف
ميتوان . 2015تا سال )  در سد75( کاهش نرخ مرگ ومير مادران به نسبت سه چهارم- ششمآماج

لگی، محو تبعيض جنسی و اقدامات از طريق آموزش مادران قبل و بعد و همچنين هنگام حام
  . را کاهش دادپزشکی و بهداشتی  مرگ ومير مادران 

  : وی و ايدز، ماالريا و ساير بيماری ها. آی.مبارزه با اچ. 6 هدف
. کاهشآنها بسمت  و تغيير جهت گسترش 2015 تا سال  وی و ايدز. آی.اچ محو - هفتمآماج

باور به  در جهت ندتم اس اکوسيمذکورمحصولی های از باور به اينکه بيماررا اذهان الزمست 
 بهبود وضع اقتصادی و برابری جنسی از .اند آگاه کرد طبی، آموزشی و سياسی اينکه آنها مسايل

  .  وی و ايدز دارند ميکاهد. آی.فحشاگری که نقش بارزی در گسترش اچ
 بيليون نفر در مکان های يک. 2015محو ماالريا و ساير بيماری های عمده تا سال   - هشتمآماج

.  و ساالنه حدود يک ميليون نفر از اين بيماری جان می سپارند،ماالريا خيز زندگی ميکنند
مديريت بهتر اکوسيستم در اين .  در سد مرگ ومير را در آفريقا شامل ميگردد11ماالريا علت 

  .اشتی قرار دارندکشورها، جلوگيری های اوليه و ثانوی از ماالريا در راس سياست های بهد
  :پايداری محيط زيستبرای تضمين . 7 هدف
 در سياست ها و برنامه های کشور که به جلوگيری از بی وقفه اتخاذ اصول توسعه - نهمآماج

توسعه اقتصادی و موقعيت تاثير شرايط محيط زيست در . نابودی منابع محيط زيست بيانجامد
نگهداری و صيانت از اکوسيستم برای .  گرفته استسالمتی انسان هر چه بيشتر مورد توجه قرار

  .دستيابی به يک توسعه بدون وقفه انکار ناپذير است
نظافت تسهيالت و آشاميدنی  جمعيت افرادی که از آب سالم 2015الزمست تا سال  -هدف دهم

 100 با وجود پيشرفت هائی در اين زمينه هنوز الزم است برای  . کاهش يابدمحرومند به نصف
  . ميليون نفر ديگر تسهيالت نظافتی فراهم شود140ميليون نفرديگر آب آشاميدنی و برای 
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. 2020تا سال ) ساکنين حلبی آباد(جمعيت حاشيه نشيناز  ميليون 100 کاهش حداقل - يازدهمآماج
ختلف لی بعلل م و سريع شهر نشينی خيل عظيمی از مردم روستا به شهرهاهجوم مياورندروندبا 

 ميليون 900حدود . يابند  میاسکان ی استانوم از تسهيالت الزم زندگه شهرها که محردر حاشي
در اين مکان ها محيط . حاشيه نشين وجود دارد که اکثرا در کشورهای آفريقائی مشاهده ميگردند

. زيست بسيار سريع فرسايش يافته، منابع آبی آلوده شده و بيماری های گوناگون شيوع می يابد
 به بيش از دو 2020برداشته نشود اين جمعيت تا سال در توقف اين روند های مثبتی اگر گام 

   .ميليارد افزايش خواهد يافت
  :ايجاد يک مشارکت جهانی برای توسعه. 8 هدف
 احتياج است تا يک نظام بازتر تجاری و مالی ايجاد شود که مسئوليت رهنمائی و - دوازدهمآماج

 )گلوباليزيشن(جهانی شدنپديده در مقابل . قرار دهدخود ور کار توسعه و کاهش فقر را در دست
تجارت جهانی را در مرکز اهداف خود قرار داده است، توسعه هزاره کاهش فقر را هدف که 

 وام ها به تخفيف در بازپرداختو بيشترکمک های مالی اعانه و  تخصيص. خود ميداند
  .يت بسيار برخوردارست از اهمکشورهائی که بخصوص در کاهش فقر مجّدند

دارند و يا از نقطه  مستثنا کردن کشورهای در حال توسعه ائی که وام - سيزدهم تا پانزدهمآماج
اين . يائی محبوس بوده و از راه يابی به بازارهای جهانی دارای محدوديت هستندفنظر جغرا

الزمست . حرومندئی، سطح الزم آموزشی و سالمتی نيروی کار مکشورها از ساختارهای زيربنا
کمک های مالی و تسهيالت تجاری، کمک های فنی به اين . به اين کشورها توجه بيشتری شود

  .دنکشورها بايد در صدر اهداف قرار گير
مساله بيکاری به  در روند کمک ها به کشورهای در حال رشد بايد -هدف شانزدهم تا هيجدهم

 تحقيقات اخير نشان. ری های فنی توجه شودجوانان، دسترسی به داروهای ضروری و بهره بردا
. اقتصاد جهانی ارزشمندترسترشد کل از  آنو حفاظت از محيط زيست داده است که پرورش 

تمام سياست های توسعه مرکز  از اکوسيستم و خدمات آن در پايدار نگهداری امرقرار دادن لزوم 
  .کشوری بايد گوشزد شود


