
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30-19 ،بون
   من جدول األعمال6- 3البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لممعتمدة فيالمقررات ال

      نهج النظام اإليكولوجي9/7المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 الثاني عشر، عند نظرها في      ا أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعه         إذ يالحظ 
ظام اإليكولوجي على أساس الوثائق المتوفرة عن خلفيـة الموضـوع ومـساهمات    االستعراض المتعمق لتطبيق نهج الن  

انتباه مؤتمر األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية والمنظمـات      ت  سترعا ،الخبراء والحوار العلمي  
  ):1 الفقرة ،12/1التوصية ، المرفق، UNEP/CBD/COP/9/2(األخرى، إلى المجموعة التالية من وجهات النظر 

يبقى نهج النظام اإليكولوجي إطار معياري مفيد لتحقيق القيم االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة                 )أ(
وتتمثل االحتياجات في ترجمة هذا اإلطار المعياري إلى أساليب الرامية لتعزيـز التطبيـق والتـي تـستجيب                  . والبيئية

  الحتياجات فئة معينة من المنتفعين؛
الخاصة بنهج النظـام اإليكولـوجي فغيـر مجديـة وغيـر      " التي تناسب جميع الحاالت"لول أما الح   )ب(
وينبغي النظر إلى نهج النظام اإليكولوجي على أنه عملية حيث يعتبر التعلم باألداء مـن االحتياجـات ذات                  . مستصوبة

  األولوية في الوقت الحاضر؛
يكولوجي ليس مطبقا تطبيقا منتظما لتخفـيض معـدل       إن التقييمات العالمية توحي بأن نهج النظام اإل         )ج(

المحلـي  ضياع التنوع البيولوجي، غير أنه توجد أمثلة كثيرة على التطبيق الناجح على المستويات اإلقليمي والـوطني و          
ان ومعظم هذه األمثلة يمكن اعتبارها نتائج ايجابية بالنسبة للتنوع البيولوجي ورفـاه اإلنـس             . ينبغي ترويجها وتوصيلها  

  على السواء؛
إن هناك خبرات فيما يتعلق بالتطبيق، والسيما على المستوى المحلي، إال أنه يتعين أن يطبـق نهـج      )د(

النظام اإليكولوجي بصورة أوسع نطاقا عبر جميع المستويات، مع المشاركة الفعالة لجميع القطاعات والجهات المعنيـة                
   الحصول والوعي مع نقل رسائل صريحة باستخدام أدوات عملية؛وتتمثل الحاجة اآلن في تعزيز فرص. ذات الصلة
التطبيق األوسع نطاقا لنهج النظام اإليكولوجي يمكن أن يسهم فـي تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة      إن    )ه(

  لأللفية؛
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 إن التطبيق الكامل للنهج بجميع أبعاده اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يظل             )و(

ل وثمة حاجة واضحة إلى تعريفه والتدليل عليه بطريقة أوضح في سبي          . مهمة هائلة خصوصا على النطاق األوسع مدى      
وتشمل بعض المبادرات التي ذكرت     . وهناك جهود جارية مبذولة لتسهيل هذا النهج      . التعجيل بتطبيقه على نطاق أوسع    

أصال من اتفاقية رامسار والشركاء فيها، وهو مفهوم يعززه في          الذي اقترح   " من الجبال إلى البحر   "في االجتماع مفهوم    
الـذي وضـعته لجنـة إدارة       " الخطوات الخمس نحو التنفيذ   " الوقت الحاضر الصندوق العالمي للطبيعة، وكذلك مفهوم        

يع الـنظم   النظام اإليكولوجي في االتحاد العالمي لصون الطبيعة، واللجنة المعنية بإدارة النظام اإليكولـوجي، ومـشار              
اإليكولوجية البحرية التي يدعمها مرفق البيئة العالمية واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمـة األمـم                

  المتحدة للتربية والعلم والثقافة والشركاء اآلخرون؛
لناشئة عن ذلك النظام    إن نتائج تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، والسيما بيانها لدور السلع والخدمات ا             )ز(

  في رفاه اإلنسان، يمكن مراعاتها على نطاق أوسع عند تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، حسب االقتضاء؛
لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي يمكنهم تعزيز التطبيق علـى نطـاق           " رواد وقادة   "توجد حاجة إلى      )ح(

  هم وعلى مستوى تشغيلهم؛أوسع من خالل التدليل على منافع ذلك التطبيق بين نظرائ
. إن وضع المعايير والمؤشرات لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي ال يزال يحبو في خطواتـه األولـى                 )ط(

والتركيز على هذه االحتياجات يكون من شأنه إيجاد ضغط على مزيد من التطبيق في الوقت الحاضر وتحويل االنتبـاه                   
ع من خالل إيجاد ما يلزم من أدوات وآليات ومن خالل التعلم عن طريـق               عن الحاجة األشد إلحاحا إلى التطبيق الموس      

  العمل والفعل؛
وتوجد االحتياجات عبر جميع القطاعات والمنـاطق البيولوجيـة     . إن بناء القدرات يظل هو األولوية       )ي(

ات الـصلة وعملياتهـا     وتوجد حاجة إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين هيئات األمم المتحدة ذ          . والمستويات والمقاييس 
والمؤسسات األخرى المتصلة بالموضوع حتى يمكن تقديم مساندة أكثر فعالية إلى األطـراف لتطبيـق نهـج النظـام                   

  اإليكولوجي؛
أعربت بعض األطراف عن وجهة نظر ترى ضرورة أن تطبق مبادئ نهج النظام اإليكولوجي فـي                  )ك(

لمستويات المتصلة بالموارد الطبيعية أو المؤثرة فيها، ويمكـن أن          أول مرحلة من رسم السياسة والتخطيط على جميع ا        
  تفيد استراتيجيات الحد من الفقر؛

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، حسبما يكون األمـر مناسـبا، ورهنـا      يحث  -1
  : بتوافر التمويل والقدرات التقنية، على القيام بما يلي

 أوسع نطاقا وأكثر فاعلية كأداة مفيدة فـي        نهج النظام اإليكولوجي على نحو    تعزيز وترويج استعمال      )أ(
صياغة استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية وفي اآلليات السياسية ذات الصلة، وفي األنشطة الجاريـة      

  في مجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة، ومفيدة كذلك إلجراءات صنع القرارات على مختلف المستويات؛
ن مزيد من استعمال نهج النظام اإليكولوجي في جميع القطاعات وتعزيز التعـاون بـين               الترويج ع   )ب(

أو اإلقليمي يكون فيهـا  /القطاعات، فضال عن الترويج إلقامة مبادرات ومشاريع رائدة ملموسة على المستوى الوطني و   
  نهج النظام اإليكولوجي هو مبدأها األساسي؛

لقدرات لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي، وذلك باسـتعمال، ضـمن          تطبيق المزيد من مبادرات بناء ا       )ج(
جملة أمور، حلقات تدريبية إقليمية، واألدوات المتاحة من خالل الكتاب المرجعي ومصادر المعلومات األخرى، حـسب        

  الحالة؛
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ية  األطراف، والمجتمعات األصـل يحث، )د(9، الفقرة 7/11، و )أ(2، الفقرة   6/12 همقرري ب إذ يذكر   )د(
 الحكومات األخرى إلى مواصلة تقديم دراسات الحالـة والـدروس المـستفادة    ويدعو ،والمحلية والمنظمات ذات الصلة 

  ومزيد من المدخالت التقنية إلى الكتاب المرجعي؛
مواصلة تسهيل المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في وضـع وتطـوير أدوات            )ه(

  وسيع نطاق تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛تعزيز وتلوآليات 
  : األطراف إلى ما يلييدعو  -2
التكيـف مـع،   مراعاة تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأنـشطة               )أ(

  تغير المناخ؛والتخفيف من 
إليكولوجي بمـا فـي ذلـك       كفالة التعاون الفعال على جميع المستويات للتطبيق الفعال لنهج النظام ا            )ب(

إدخاله في استراتيجيات تخفيض الفقر، مع األخذ في االعتبار أن نهج النظام اإليكولوجي يمكن أن يطبق بفاعليـة أشـد                
على المستوى الوطني الذي فيه يمكن للمجتمعات أن تشارك بطريقة مباشرة، والذي يحتاج إلى زيادة تعزيـز الجهـود                   

  المحلية فيه؛
   للتشجيع على نهج النظام اإليكولوجي، حسب الحالة؛توفير إطار  )ج(
إيالء االهتمام لتحديات إدراج حيازة األراضي والمسائل البحرية في تطبيق نهج النظام اإليكولوجي،               )د(

وفقا للسياسات والقوانين واإلرشادات الوطنية واألخذ في الحسبان األحكام ذات الصلة في إعالن األمـم المتحـدة عـن           
  شعوب األصلية؛حقوق ال

توفير المعلومات عن نتائج هذه األنشطة وما أحرزته من تقدم من خـالل عمليـة إعـداد التقـارير        )ه(
  الوطنية وغرف تبادل المعلومات لديها؛

توفير المعلومات عن نتائج هذه األنشطة وما أحرزته من تقدم من خـالل عمليـة إعـداد التقـارير        )و(
  . لديهاالوطنية وغرف تبادل المعلومات

تقديم الدعم المالي والفني للمجتمعات األصلية والمحلية، عند الضرورة، إلجـراء دراسـات الحالـة            )ز(
والمشاريع التي تطبق نهج النظام اإليكولوجي باالتساق مع القوانين الوطنية واالستخدام المستدام التقليـدي ونظـم إدارة      

  الموارد؛
ة لألمم المتحدة في تعزيز نهـج النظـام اإليكولـوجي فـي              بجهود منظمة األغذية والزراع    يعترف  -3

 هذه المنظمة إلى مزيد من تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، وذلك بالتعاون مع المنظمـات               ويدعومجاالت اختصاصها،   
  األخرى ذات الصلة؛

ة إلى بـذل     منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطب           يدعو  -4
الشبكة العالمية لمحميـات    مزيد من أنشطتهما فيما يتعلق بنهج النظام اإليكولوجي، ال سيما ضمن جملة أمور من بينها                

، حـسب الحالـة،   )مواقع رامـسار (ى، ومواقع التراث العالمي، واألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية         الحيوي الغالف
  .لة بنهج النظام اإليكولوجيبوصفها مواقع للبحوث والتدليل ذات الص

  : التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، ما يلياألمين إلىيطلب   -5
يكولوجي، وتكييفها لتالئم احتياجـات   تطبيق نهج النظام اإل    بشأن سهلة الفهم    ةدلأاتصال و إعداد مواد     )ا(

تصال الوطنية، وغيرهـا مـن      مرجعي، ونقاط اال  الكتاب  ال ه المالئم من خالل   مختلف فئات المستخدمين، وضمان نشر    
  وسائل؛ال
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 على سبيل المثـال،     .واحتياجاتهمالمرجعي  ستخدم الكتاب   التي ت  ةالرئيسيالفئات   تحليل لتحديد    إجراء  )ب(
ة عن طريق شبكة االنترنـت لمـستخدمي الكتـاب          يئموقع على شبكة االنترنت ودراسة استقصا     تعقب آثار   من خالل   
  ؛ المرجعيلكتابهيكل اة تحسين محتويات و، زياداألساس، وعلى هذا المرجعي

كتاب ال العمل، من خالل     وإلى أدوات  مصادر أخرى ذات صلة      إلىوصالت  إتاحة  مواصلة تجميع و    )ج(
  مماثلة؛النهج اليكولوجي وغيره من  اإلالنظامدعم تطبيق نهج ومرجعي، ال

سنة الدولية للتنوع   ال استراتيجية فييكولوجي   اإل النظامنهج  ل انطاقالتطبيق األوسع   تعزيز و تضمين ال   )د(
  ، بوصفها وسيلة لتنفيذ االتفاقية بطريقة متكاملة؛2010ام في عالبيولوجي 
، بما في ذلك برنامج األمـم المتحـدة          والمنظمات ذات الصلة   األخرى والحكومات   األطراف يشجع  -6

، علـى النحـو     باألنـشطة فيذي في االضطالع     التن األمين مساندة للبيئة بواسطة برنامج إدارة النظام اإليكولوجي، على      
  ؛أعاله 5 و 2تين المبين في الفقر

 إلـى  اإلنمائيةوكاالت  ال، وغيره من مؤسسات التمويل و     لصالحياته مرفق البيئة العالمي، وفقا      يدعو  -7
ـ   قل البلـدان ن أيكولوجي، وال سيما  اإلالنظامتنفيذ نهج ب ةلبلدان الناميسماح ل للتوفير الدعم المالي      ةمـوا والـدول النامي

 األطـراف والمتعـددة   األطراف   الثنائية   ة الوكاالت المانح  شجعيو،  االنتقالي قتصاداال ذات الصغيرة، والبلدان    ةالجزري
 .يكولوجي في تقديم المعونةم اإلاتطبيق نهج النظعلى 

----  


