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 موجز تنفيذي

أن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة ، آمـا قـرر ذلـك مؤتمـر األطـراف ، هـو اإلطار األولي للعمل الذي يجرى              
وأعدت هذه المذآرة لمساعدة هفمعتت على وضع المبادئ وغيرها من اإلرشادات بشأن          . بموجـب االتفاقيـة     

وتبني هذه المذآرة على    . لوجيـة ، آمـا طـلب ذلـك مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الرابع                   نهـج األنظمـة اإليكو    
 ، وآذلك 1998مـبادئ مــالوي ، الـتي أسـفرت عـنها ورشـة األنظمة اإليكولوجية المعقودة ليلونغوي في يناير                   

 الموضوع  عـلى الخـبرة وعـلى النـتائج الصـادرة عن عدد من الورش األخرى والمبادرات التي نظمت بشأن هذا                   
 .في السنوات األخيرة 

أن نهـج األنظمـة اإليكولوجي هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية ، التي      
ويقوم هذا النهج على تطبيق المنهجيات  . مـن شـأنها تعزيـز الصـيانة واالسـتعمال المسـتدام بطـريقة منصفة                

يات التنظيم البيولوجي الذي يشمل العمليات والوظائف والتفاعالت        العـلمية المناسـبة الـتي ترآـز على مستو         
ويعترف هذا النهج بأن البشر ، بما لهم من تنوع ثقافي ، هم مكونة . األساسـية بيـن الكائنات الحية ، وبيئاتها    

 .ال تتجزأ من مكونات النظم اإليكولوجية 

لوجيـة ، واقـتراح بخمسـة نقاط تستعمل     مـبدأ لـنهج األنظمـة اإليكو   12وفـي هـذه المذآـرة وصـفًا لــ         
 .آإرشادا تشغيلي لتطبيق المبادئ المذآورة 
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 التوصيات المقترحة

 : أن هفمعتت قد ترغب في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي  

 المبادئ واإلرشادات بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية الذي سيرّد في          يؤيد -1
 /1مرفق بمقرره 

نهج األنظمة اإليكولوجية تمشيًا مع المبادئ      ويدعـو األطــراف إلى تطبيق        -2
واإلرشادات المذآورة ، خصوصًا في سياق األنشطة المبذولة في إطار المجاالت الموضوعية            

 .لالتفاقية 

ويدعــو األطــراف وغيــرها مــن الحكومــات والهيــئات ذات الصــلة إلى تــبين    -3
 األمــر مــن ورش دراســات حــاالت وإلى تــنفيذ مشــروعات رائــدة ، وإلى تــنظيم مــا يقتضــيه  

إقــليمية ووطــنية ومحــلية ، وإلى إجــراء مشــاورات تســتهدف تعزيــز الوعــي وتــبادل الخــبرات 
 .وتقوية القدرات اإلقليمية والوطنية والمحلية بشأن نهج األنظـمة اإليكولوجية 

                                                           
أساس القسم الثاني من هذه المذآرة وسترسل إلى أن المبادئ واإلرشادات ستقوم على  /  1

 .مؤتمر األطراف بوصفها مرفقًا قد آلف بالتوصية التي قد تقدمها هفمعتت
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 مقدمة -أوًال

، وقد أخذ بنهج األنظمة   1995قـود بجاآـرتا فـي نوفمبر        أن مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الـثالث المع            -1
اإليكولوجيـة باعتـباره اإلطـار األولي للعمل بموجب االتفاقية، وبعد ذلك أشار إلى نهج األنظمة اإليكولوجية في          
وضـع وتـنفيذ عـدة مسـائل موضـوعية ومسـائل مشترآة بين عدة قطاعات ، في برامج العمل الجارية بموجب                      

 /.2االتفاقية 

، 1998أن مؤتمـر األطـراف اعـتراف مـنه بذلـك ، اعـترف فـي اجتماعه الرابع في براتسالفا ، في مايو                         -2
بالحاجـة إلى وصـفًا قابل للتطبيق وإلى مزيد الصياغة لنهج األنظمة اإليكولوجية ، وطلب من هفمعتت أن تضع              

ضمن ما تراعيه نتائج ورشة المـبادئ وغيـرها مـن اإلرشـادات بشأن هذا النهج ، على أن تراعي في ذلك من                   
 .مالوي وأن تقدم تقريرًا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس 

أعــدت هــذه المذآــرة لمســاعدة هفمعــتت عــلى وضــع المــبادئ واإلرشــادات بشــأن نهــج األنظمــة     -3
أن نهج  وهـي تسـتمد مـن خـبرة ونـتائج عـدد من الورش وغيرها من المبادرات التي نظمت بش                   . اإليكولوجيـة   

، خصوصـًا ورشـة مـالوي المعقودة برعاية     ) المـرفق األول أدنـاه    ( األنظمـة اإليكولوجيـة فـي السـنوات األخيـرة           
األمم المتحدة / فـي ليـلونغوي، ومؤتمر النرويج   1998هولـندا ، بشـأن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة و   فـي يـناير                   

ام للتنوع البيولوجي ، المعقود تروندهايم في بشـأن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة ، مـن أجل االستعمال المستد         
، وآذلــك اجــتماع اتصــال مكــون مــن خــبراء عقدتــه األمانــة بــتأييد ســخيًا مــن حكومــتي فرنســا  1999ســبتمبر 

 /1999.3والمملكة المتحدة ، وآذلك من اليونيب ، والذي عقد بمقر اليونسكو بباريس، في سبتمبر 

 خرىالوصف والمبادئ واإلرشادات األ -ثانيا

هـناك وعـي مـتزايد بالحاجـة إلى تقديـر الـترابط بين الكائنات الحية وبين األنظمة الطبيعية المعقدة ،                      -4
وآـثير مـا توجهـلت  هـذه الـنظرة في الماضي، حيث جرت إدارة الموارد بدون مراعاة ما يمكن أن يكون لها من                   

المقبول بصفة عامة في الوقت الحاضر أن       وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، فمن        . آثـار عـلى مجـاالت أخرى        
هـناك حاجـة إلى ترآيـز على األنظمة اإليكولوجية آكل ، وأن األمر يقتضي تحديد تلك األنظمة ليس من حيث                      
الحجـم أو الخصـائص المـناخية أو الفيـزيقية ، بـل على أساس المدى الذي يمكن أن يؤثر فيه حدث معين في                        

وبذلـك هـناك حاجـة إلى تفهـم الطـرائق الـتي يوجـد بها ترابط بين              . لوجـي   المكونـات المختـلفة للـنظام اإليكو      
الكائنات الحية المختلفة واألنواع في الزمان والمكان ، وآيف يمكن للتغييرات التي تحدث في أحد المكونات أن                 

 .وبة تغير طريقة أداء النظام اإليكولوجي آله ، وبذلك تتوفر المقدرة على توفير السلع والخدمات المطل

أنظر المرفق ( اسـتجابة إلى هذا الوعي اإليكولوجي وضعت عدة وآاالت   إلدارة األنظمة اإليكولوجية              -5
 .وينبغي أال ستأنس بذلك عند صياغة نهج األنظمة اإليكولوجية في إطار االتفاقية ) األول 

I- وصف نهج األنظمة اإليكولوجية 

 لـإلدارة المتكاملة للموارد الحية األرضية والمائية، التي  أن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة هـو اسـتراتيجياً          -6
وبذلـك فـأن تطـبيق نهـج األنظمـة اإليكولوجية سوف      . تعزيـز الصـيانة واالسـتعمال المسـتدام بطـريقة منصـفة            

الحفـظ والصـيانة ، االستعمال      : يسـاعد عـلى التوصـل إلى تـوازن بيـن األهـداف الـثالثة لالتفاقيـة الـتي هـي                      
 .لتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية المستدام ، ا

أن نهـج األنظمـة اإليكولوجية يقوم على أساس تطبيق المنهجيات العلمية المناسبة التي ترآز على                 -7
مسـتويات التـنظيم الـبيولوجي الـذي يشـمل العمـليات األساسـية والوظـائف والـتفاعالت بيـن الكائـنات الحية                 

 .ويعترف هذا النهج بأن البشر بما لهم من تنوع ثقافي ، هم جزءًا ال يتجزأ من األنظمة اإليكولوجية . تهاوبيئا

                                                           
أن المسائل الموضوعية والمسائل المشترآة بين عدة قطاعات المعنية بهذا األمر . 2/8المقرر  /  2

،  )4/4 والمقرر 3/1التوصية (لمياه الداخلية التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية ل: تشمل ما يلي 
 و 2/16المقرر (، والتنوع البيولوجي الزراعي )4/5 و المقرر 2/10المقرر (والتنوع البيولوجي البحري والساحلي 

( ، ومؤشرات التنوع البيولوجي ) 4/7 و3/12 و 2/9 و 1/8المقررات (، التنوع البيولوجي للغابات ) 3/11المقرر 
مبادرة : وآذلك ) جيم4/10المقرر (وتقييم الوضع البيئي )  ألف4/10المقرر (، والتدابير الحافزة ) 4/1المقرر 

واألنواع ) 4/7التوصية ( واالستعمال المستدام بما فيه السياحة ) 4/2توصية هفمعتت (التصنيف العالمية 
 ). ج4/1 والمقرر 4/4التوصية ( الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع 

ونهج األنظمة اإليكولوجية قائمة على ) القسم ثانيا باء(والمبادئ ) القسم ثانيا ألف(الوصف  /  3
 2المرفق ( وأضاف إليه فريق االتصال ) UNEP/CBD/SBSTTA/COP/4/Inf.9(أساس ما أسفرت عنه ورشة ليلونغوي 

أما القسم ثانيا باء الخاص . وضعها فريق االتصال يتضمن إرشادات محددة وتدابير خاصة بكل مبدأ ، آما 
 ).باإلرشاد التشغيلي فهو يستمد من ضمن ما يستمد منه بصفة خاصة من نتائج مؤتمر تروندهايم 
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يتمشـى هـذا الـترآيز عـلى العمـليات والوظائف والتفاعالت مع تعريف النظام اإليكولوجي الواردة في            -8
 : من االتفاقية 2المادة 

 لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية ، يعـني مجمعـًا حيوياً   " الـنظام اإليكولوجـي   "  
 ."يتفاعل مع بيئاتها غير الحية ، باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية 

ولذا فأن " . الموئل"وال يحـدد هـذا الـتعريف أيـة وحـدة فضائية أو مقياس فضائيًا على عكس ما جاء في تعريف                    
، " أو المنطقة اإليكولوجية  . "  أي المنطقة األحيائية     –" البيويم  "ي حـتمًا    ال تـواز  " الـنظام اإليكولوجـي     " عـبارة   

والواقع أن مقياس التحليل و األداء أمر . ولكـن يمكـن أن تشـير إلى أي وحدة تؤدي وظيفتها على أي مستوى             
غيرة ، أو غابة فيمكن مثًال أن يكون ذلك حبة تربة ، أو بحيرة ص. ينـبغي أن تعالجـه المسـألة التي يجرى تناولها      

 . ، أو منطقة أحيائية أو الكرة األحيائية 

أن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة يتطـلب إدارة مـتوائمة لمعالجـة الطبيعية المعقدة والديناميكية لألنظمة             -9
والعمليات المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية آثير     . اإليكولوجيـة وعـدم وجـود معرفة آاملة أو تفهم آامل لوظائفها             

وتكون . ا تكـون غيـر ممـتدة عـلى خـط واحـد ، ونتيجة هذه العمليات آثير ما تنطوي على انقضاء زمنًا طويل                 مـ 
ويجب أن تكون اإلدارة  متوائمة آي . النـتيجة عـدم التواصـل الـتي تـؤدي إلى الدهشـة أو االفتقار إلى اليقين               

وآما هو األمر فيما . التعلم أثناء العمل تسـتطيع أن تسـتجيب لهذا االفتقار إلى اليقين وأن تعتمد على عناصر            
يتعلق بالمبدأ التحوطي قد يحتاج األمر إلى اتخاذ تدابير حتى في الحاالت التي تكون بها عالقات بين األسباب                 

 .والمسببات غير ثابتة من الناحية العلمية 

  مبادئ نهج األنظمة اإليكولوجية -باء

 .ابطة ، وينبغي تطبقها آكًل  اآلتية متكاملة ومتر12أن المبادئ الـ  -10

أهداف إدارة الموارد الحية األرضية والمائية إنما هي أمر يختاره 
 المجتمع 

 :1المبدأ 

أن القطاعات المختلفة من المجتمع تنظر إلى األنظمة اإليكولوجية على أساس 
جتمعات السكان األصليين بم. احتياجاتها الذاتية من اقتصادية وثقافية واجتماعية 

وغيرهم من المجتمعات المحلية التي تعيش على األراضي هم أصحاب مصلحة 
والتنوع الثقافي والتنوع . رئيسيون وينبغي االعتراف بحقوقهم وبمصالحهم 

البيولوجي هما مكونتان أساسيتان في نهج األنظمة اإليكولوجية، وينبغي أن 
مر ينبغي أن تدار جميع األنظمة اإليكولوجية وفي نهاية األ.تراعي اإلدارة ذلك 

 .لمصلحة البشر ، سواء آانت هذه المصلحة استهالآية أو غير استهالآية 

  :المنطق في هذا المبدأ

  :2المبدأ  ينبغي تحقيق أال مرآزية في اإلدارة إلى أدنى مستوى مناسب 
وبقدر ما .  العدالةأن األنظمة أال مرآزية يمكن تؤدي إلى مزيد من الكفاءة ومن

تكون اإلدارة قريبة إلى النظام اإليكولوجي ، بقدر ما تزداد المسؤولية والمسألة 
 .والمشارآة واستعمال المعارف المحلية 

 :المنطق في هذا المبدأ 

ينبغي أن مديرو األنظمة اإليكولوجية في اآلثار الفعلية أو االحتمالية 
 .  رها ألنشطتهم على األنظمة اإليكولوجية المتاخمة وغي

  :3المبدأ 

أن تدخالت اإلدارة في األنظمة اإليكولوجية آثير ما يكون لها آثار غير معروفة وال 
ولذا ينبغي النظر بعناية في . يمكن التنبؤ بها على األنظمة اإليكولوجية األخرى 

وقد يقتضي ذلك وضع ترتيبات جديدة أو . ما يحتمل من وقع وتحليل هذا الوقع 
طرائق جديدة في التنظيم الخاص بالمؤسسات العاملة في مجال صنع القرارات ، 

 .وذلك لألخذ بما قد يقتضيه األمر من حلول وسط 

 :المنطق في هذا المبدأ 

االعتراف بالمكاتب المحتملة التي تنشأ عن اإلدارة ، وهو أمر يحتاج 
ومعنى ذلك أن آل . تفهم النظم اإليكولوجية في سياق اقتصادي 

 :داري خاص بإدارة النظم اإليكولوجية ينبغي له ما يلي برنامج إ
تخفيض انحرافات السوق التي تؤثر تأثيرًا مناوئة على التنوع )  أ(

 البيولوجي 
تطبيق حوافز للتشجيع على صيانة التنوع البيولوجي وعلى )  ب(

 االستعمال    المستدام
ين محصورة جعل التكاليف والمنافع الخاصة بنظام إيكولوجيا مع)  ج(

 .في النطاق الداخلي بقدر اإلمكان 

  :4المبدأ 

آثير ما يكون لتدخل اإلدارة في األنظمة اإليكولوجية له آثار غير معروفة وال يمكن 
التنبؤ بها على األنظمة اإليكولوجية األخرى ولذا يحتاج األمر إلى النظر فيه بعناية 

ات لصنع القرار ، تؤدي إلى األخذ بحلول وقد يقتضي ذلك مؤسس. وإلى التحليل 
 . وسط وإلى ما ينبغي من استعاضت 

 المنطق في هذا المبدأ

أن من الخصائص األساسية في نهج النظم اإليكولوجية الحفاظ على 
 .هيكل تلك النظم وعلى طريقة أدائها 

  :5المبدأ 

د على عالقة أن تشغيل النظام اإليكولوجي وقدرته على االستعادة أمر يعتم
ديناميكية داخل األنواع ، وبين األنواع ، وبين األنواع والبيئة غير الحية المحيطة 

أن الصيانة . بهم ، وآذلك يحتاج إلى تفاعالت فيزيقية وآيميائية داخل تلك البيئة 
وإذا لزم األمر استعادة هذه التفاعالت والعمليات إنما هي أمر ذوي أهمية أآبر 

بيولوجي على المدى الطويل ، وذلك أآثر من مجرد ضرورة حماية لحفظ التنوع ال
أل

  :المنطق في هذا المبدأ
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 .األنواع 
  :6المبدأ  . ينبغي إدارة األنظمة اإليكولوجية في حدود أدائها لوظائفها 

عند النظر في احتمال أو سهولة التوصل إلى أهداف اإلدارة ، ينبغي  أيال العناية 
تي تحد من اإلنتاجية الطبيعية ومن الهيكل واألداء لألنظمة إلى ظروف البيئة ال

وحدود أداء األنظمة اإليكولوجية قد تتأثر بدرجات متفاوتة بظروف . اإليكولوجية 
 مؤقتة أو غير منظورة أو مصطنعة ، وتبعًا لذلك ينبغي لإلدارة أن تأخذ بنهج التحوط 

 :المنطق في هذا المبدأ 

  :7المبدأ  ام به على المقاييس الالزمة نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي القي
وحدود . أن النهج ينبغي أن تحده المقاييس الفضائية والزمنية المناسبة لألهداف 

. اإلدارة سوف يتم تحديدها تشغيليًا من جانب المنتفعين والمديرين والعلماء 
تنوع البيولوجي ونهج األنظمة اإليكولوجية قائم على أساس الطبيعية الهرمية لل

 التي تتميز بالتفاعل وبالتكامل بين الجينات واألنواع واألنظمة اإليكولوجية 

 المنطق في هذا المبدأ 

على األساس االعتراف بتنوع المقاييس الزمنية وبآثار مضي الزمن 
التي تميز عمليات األنظمة اإليكولوجية ، ينبغي وضع أهداف إدارة 

 ل األنظمة اإليكولوجية على المدى الطوي

  :8المبدأ 

أن العمليات الخاصة باألنظمة اإليكولوجية تتميز بتغيير في المقاييس الزمنية وب    
وتتعارض ذلك تعارضًا أساسيًا مع نزع إلى حب العاجل في . عن مضي الوقت 

تحقيق المكاسب وجني المنافع الفورية بالقياس إلى ما قد يحمله لهم 
 .المستقبل 

  :المنطق في هذا المبدأ

  :9المبدأ  ينبغي أن تعترف اإلدارة أن التغيير أمر ال يمكن تفاديه 
و . أن األنظمة اإليكولوجية تتغير لذي ينبغي أن تتواءم اإلدارة مع هذه التغييرات 

إلى جانب الديناميكية الكامنة في هذه األنظمة من حيث التغيير ، تعاني هذه 
دة من الشكوك واحتماالت وقوع أجور تثير الدهشة األنظمة أيضًا من طائفة معق

ويجب لنهج األنظمة اإليكولوجية أن . في مجاالت اإلنسان والبيولوجيا والبيئة 
يستعمل إدارة تواؤمية في سبيل توقع هذه التغيرات واألحداث واالستعداد 
ه لمواجهتها ، وينبغي أن تأخذ اإلدارة باألحوط في اتخاذ أي قرارا قد يكون في

 .القضاء على بعض الخيارات

 :المنطق في هذا المبدأ 

ينبغي لنهج األنظمة اإليكولوجية أن يسعى إلى إيجاد توازن مناسب 
 .بين الحفظ والتنوع البيولوجي واستعمال ذلك التنوع 

  :10المبدأ 

 
 
 
 

أن التنوع البيولوجي أمر رئيسيًا من حيث قيمته الذاتية ومن حيث أدائه لدور 
ساسيًا في توفير األنظمة اإليكولوجية والخدمات األخرى التي نعتمد عليها أ

وآانت هناك نزعة في الماضي إلى إدارة مكونات التنوع . جميعا في نهاية األمر 
وتدعو الحاجة إلى . البيولوجي باعتبارها أما مكونات محمية أو غير محمية 

 الحفظ وإلى االستعمال االنتقال إلى حاالت أآثر مرونة ، ينظر فيها إلى
باعتبارهما داخلين في سياق أمور أخرى ، وإلى تطبيق جميع التدابير باعتبارها 

عملية مستمرة تمتد من األنظمة اإليكولوجية المحمية حماية مطلقة إلى 
 . األنظمة اإليكولوجية التي يصنعها اإلنسان 

 
 
 
 

 :المنطق في هذا المبدأ 

 االعتبار جميع أشكال ينبغي أن يأخذ نهج األنظمة اإليكولوجية في
المعلومات المتصلة بالموضوع بما في ذلك المعارف واالبتكارات 

والممارسات العلمية وما يدخل في نطاق أنشطة السكان األصليين 
 .والمجتمعات المحلية 

  :11المبدأ 

أن البيانات من جميع المصادر أمر ذو أهمية بالغة للتوصل إلى استراتيجيات 
وجميع المعلومات المتصلة بالموضوع . ة في إدارة األنظمة اإليكولوجية فاعل

والصادرة عن أي مجال معني باألمر ينبغي تقاسمها مع جميع أصحاب المصلحة 
ومع جميع العناصر الفاعلة ، مع مراعاة أمور منها أي مقرر ينبغي اتخاذه بموجب 

 .من مواد اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي (8المادة 

 :المنطق في هذا المبدأ 

نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي أن يشمل جميع القطاعات ذات الصلة 
 من المجتمع ومن فروع العمل المختلفة 

  :12المبدأ 

أن معظم مشكالت إدارة التنوع البيولوجي هي مشكالت معقدة ، فيها آثير من 
 أن يتشارك فيها أصحاب التفاعالت واآلثار الجانبية واآلثار األخرى ، ولذا ينبغي

الخبرة وأصحاب المصلحة على الصعيد المحلي والصعيد الوطني والصعيد 
 .اإلقليمي والصعيد الدولي حسب مقتضى الحال 

 المنطق في هذا المبدأ

V- التوجيه اإلرشادي لتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية 

تأنس فــي  المتعــلقة بــنهج األنظمــة اإليكولوجيــة ، مــن المقــترح االســ  12عــند تطــبيق المــبادئ الـــ   -11
 . التشغيل بالنقاط الخمس اآلتية 

 الترآيز على وظائف التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية  -1

أن المكونـات الشـتى للتـنوع الـبيولوجي تـتحكم فـي تخزين وتدفق الطاقة والمياه ومواد التغذية في                     -12
ر معرفة أفضل بكثير لوظائف األنظمة ويقتضي األم. األنظمـة اإليكولوجيـة ، وتوفـر مقاومـة مختـلف االضـطرابات        

اإليكولوجيـة ، ولـدور آل من مكونات التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية ، وذلك بصفة خاصة في سبيل       
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عـلى مسـتوى األنواع     ( تفهـم مقـدرة األنظمـة اإليكولوجيـة عـلى االسـترداد ، وآثـار ضـياع التـنوع الـبيولوجي                      
أن التنوع البيولوجي الوظيفي في األنظمة اإليكولوجية يوفر آثير      .  الموائل   وخيار تقسيم ) والمسـتوى الجيني    

وبيـنما هــناك حاجــة إلى تعجيــل بــذل الجهــود  . مـن الســلع والخدمــات ذات األهميــة االقتصــادية واالجــتماعية  
يام بها الآتسـاب معـرفة جديـدة بشـأن التـنوع الـبيولوجي الوظيفي ، فأن إدارة األنظمة اإليكولوجية ينبغي الق              

أن نهج األنظمة اإليكولوجية يمكن أن يسهل اإلدارة العملية لمديري          . حـتى فـي حالة عدم توفر هذه المعرفة          
سـواء آـان هـؤالء المديـرين هم المجتمعات المحلية أو رسمي السياسة على الصعيد                (األنظمـة اإليكولوجيـة     

 ) .الوطني 

 ن تشجيع التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة ع -2
 وظائف التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية

أن المكاسـب الناشـئة عـن سلسـلة الخدمـات التي يوفرها التنوع البيولوجي على مستوى األنظمة         -13
ويســعى نهــج األنظمــة . اإليكولوجيــة يوفــر أســاس األمــن البيــئي البشــرى واســتدامة تــلك البيــئة البشــرية   

العادل لتلك الخدمات على الناس على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي اإليكولوجيـة إلى آافـلة التوزيع       
وبصـفة خاصـة ينـبغي تقاسـم المنافع الناشئة عن تلك الخدمات مع أصحاب المسؤولين عن إنتاج          . والعـالمي   

بناء القدرات ، خصوصًا على مستوى      : ويقتضي ذلك من ضمن ما يقتضيه ما يلي         . تـلك الخدمـات وعن إدارتها       
لمجـتمعات المحـلية الـتي تـتولى إدارة التـنوع الـبيولوجي في األنظمة اإليكولوجية ؛ والتقييم السليم للسلع                  ا

والخدمـات الناشـئة عـن األنظمة اإليكولوجية ، وإزالة الحوافز الضارة التي تسبب تدهور قيمة السلع والخدمات     
يتمشى وأحكام االتفاقية وحيث يكون األمر فـي األنظمـة اإليكولوجيـة ، واالستعاضـة عـن تـلك الحوافــز ، بمـا                   

 . مناسبًا ، بحوافز محلية على األخذ بممارسات جيدة في اإلدارة 

 ممارسات الموائمة في شؤون اإلدارة -3

ومما يزيد مما يحيط   . أن العمـليات والوظـائف الخاصـة باألنظمـة اإليكولوجية هي أمور معقدة ومتغيرة                -14
ضاع االجتماعية ، وهو أمر أن يفهم أفضل ، وتبعا لذلك ينبغي أن تشمل إدارة    بهـا مـن شـكوك تفاعالت مع األو        

األنظمـة اإليكولوجيـة عمـلية تعلم ، تساعد على التوائم بين المنهجيات والممارسات وبين الطرق التي تجرى               
 المنتظرة ، وينبغي تصميم برامج التنفيذ بحيث تتكيف مع األمور غير. فيهـا إدارة هـذه األنظمـة ويجـرى رصدها      

وتحتاج إدارة األنظمة اإليكولوجية إلى معرفة تنوع . بـدًال من أن تعمل على أساس االعتقاد في األمور اليقينية         
وعلى غرار ذلك ، هناك حاجة إلى . العوامـل االجـتماعية والـثقافية الـتي تؤثـر فـي استعمال الموارد الطبيعية          

ومن المرجح أن تكون المقررات غير المرنة التي .  تنفيذها مـزيد مـن المـرونة فـي رسم السياسة العامة وفي     
وينبغي النظر إلى األنظمة اإليكولوجية باعتباره . تصـدر عـلى المـدى الطويـل مقـررات غير مالئمة بل تدمير يه              

وهذا . تجـربة عـلى المـدى الطويـل تنبني على ما يحصل عليه من نتائج آلما تقدمت األمور في هذه العملية      
 القـائم عـلى أسـاس التعـلم عـن طـريق العمـل ، سـوف يكـون ذلـك مـورد هامـًا للمعلومات الآتساب               المـنهج 

 .المعرفة ولتبين أفضل الطرق لرصد نتائج اإلدارة وتقييم الوصول أو عدم الوصول إلى تحقيق األهداف المقررة 

 تحقيق القيام بعمليات اإلدارة على المقياس المناسب للموضوع الذي تجرى معالجته ، مع -4
 أال مرآزية إلى أدنى مستوى ، حسب مقتضى الحال 

آمـا الحظ ذلك في القسم ثانيًا ألف أعاله ، أن النظام اإليكولوجي إنما هو وحدة قائمة بوظيفة معينة          -15
وينبغي لهذا المفهوم أن    . ، يمكـن أن تعمـل بـأي مقيـاس ، تـبعا للمشـكلة أو المسـألة التي تجرى معالجتها                      

وآـثير مـا يـنطوي هذا النهج على تحقيق أال مرآزية حتى      . ى المالئـم لـلقرارات وتدابيـر اإلدارة         يحـدد المسـتو   
وتقتضـي آفـاءة أال مرآزية تفويض السلطات على نحو سليم ، مما يستتبعوا      . مسـتوى المجـتمعات المحـلية       

 ، ويحتاج األمر في     لكـل صـاحب المصلحة فرص تولى المسؤولية وآذلك المقدرة على اتخاذ ما يلزم من تدابير               
وحيث يكون األمر شامل لموارد من الملكية       . ذلـك إلى رسـم سياسـة تمكيـنية ووضـع أوتـار تشريعية مالئمة                

المشـترآة ، فـأن المقيـاس األنسـب لـلقرارات وتدابيـر اإلدارة ينـبغي أن يبـلغ حجمـًا آـبيرًا آـي يشـمل اآلثار                            
ويقتضـي األمـر إيجاد المؤسسات      . يعـنيهم األمـر     المترتـبة عـلى ممارسـات جميـع أصـحاب المصـلحة الـلذين               

وقد تتطلب بعض   . المناسـبة لصنع هذه القرارات ، وآذلك المؤسسات الالزمة لحل المنازعات إذا اقتضى األمر               
المشـكالت والمسـائل اتخـاذ تدابيـر عـلى مسـتويات أرفـع مـن ذلـك ، مـثًال مـن خـالل التعاون عبر الحدود بل                        

 .العالمية التعاون على المستويات 

 آفالة التعاون المشترك بين القطاعات  -5

أن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة باعتـباره اإلطـار األولـي لـلعمل المطـلوب القيام به في إطار االتفاقية ،                        -16
ينـبغي أخـذه فـي االعتـبار آـامًال فـي وضـع واسـتعراض استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط العمل                      

وهـناك أيضـًا حاجـة إلى إدمـاج نهـج األنظمة اإليكولوجية في األنظمة      . ك االسـتراتيجيات   المتصـلة بتطـبيق تـل     
الـزراعية ومصـائد األسـماك والغابـات وغير ذلك من األنظمة اإلنتاجية التي لها وقع على إدارة الموارد الطبيعية                   

تصال بين مختلف القطاعات للتـنوع الـبيولوجي فـي نهـج األنظمـة اإليكولوجية ، وهو أمر يدعو إلى مزيد من اال                 
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ويمكن ) . الوزارات الحكومية والوآاالت القائمة باإلدارة إلى أخره       ( وإلى الـتعاون عـلى طائفـة مـن المستويات           
تشـجيع ذلـك ، مـثًال ، بإنشاء هيئات مشترآة بين الوزارات داخل الحكومة أو من خالل إنشاء شبكات لتقاسم            

 .المعلومات والخبرات 

VIII- مالحظات أخرى  

أن نهـج األنظمة اإليكولوجية ينبغي تطبيقه في آل من برامج العمل الموضوعية والمشترآة بين عدة    -17
 وباستعمال النقاط الخمس لإلرشاد التشغيلي 12موضـوعات فـي نطـاق االتفاقيـة ، عـلى أساس المبادئ الـ              

 .المستمدة من تلك المبادئ 

يسـاعد على تعزيز تحقيق الطائفة الكاملة من المنافع         وتطـبيق نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة يمكـن أن             -18
والدروس . للـناس وهـي المـنافع المسـتمدة مـن وظائف التنوع البيولوجي على مستوى األنظمة اإليكولوجية          

المسـتفادة مـن دراسـات الحـاالت الخاصـة بـنهج األنظمـة اإليكولوجيـة والتي تراعي األهداف الثالثة لالتفاقية           
 .ى نطاق واسع ينبغي تشجيعها عل

أن نهـج األنظمة اإليكولوجية ال يستبعد نهجًا أخرى من اإلدارة والحفظ ، مثل احتياطيات الكرة الحيوية         -19
، والمـناطق المحميـة تقليديًا ، وبرامج حفظ األنواع الفردية ، ولكن قد ينطوي بدل ذلك إدماج جميع هذه النهج                 

وليس هناك طريقة وحيدة لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية ،    . ة  والمـنهجيات األخـرى لمعالجـة األوضـاع المعقد        
والواقع أن هناك عدة طرق . حيـث أن هـذا التـنفيذ يعـتمد على الظروف المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية        

 .ملية يمكن أن تستعمل بها نهج األنظمة اإليكولوجية باعتبارها إطارًا لتحقيق أهداف االتفاقية من الناحية الع
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 المرفق األول  

 بيان تناظري للورش والمبادرات األخرى المتعلقة بنهج األنظمة اإليكولوجية

إدارة مناقشـة األنظمـة اإليكولوجيـة فـي عـدد مـن الـورش وفـي طائفـة من المبادرات التي توفر معًا                    
المذآورة فيما يلي ينبغي    والمـبادرات   . طائفـة واسـعة مـن اآلراء التقـنية ومـن المـناظير الجغـرافية المختـلفة                  

أخذهـا فـي االعتبار معًا مع عدد آبير الجهود األخرى التي تبذل في هذا المجال سواء على مستوى المفهوم               
 . أو على مستوى التطبيق العملي 

الفـريق العـامل الخـاص بـإدارة األنظمـة اإليكولوجية والمشترك بين عدة وآاالت ، في الواليات المتحدة ، يونيه                     
1995  

أن ممثـلي طائفـة واسـعة مـن الوآـاالت الفيدراليـة لـلواليات المـتحدة األمـريكية قد فوضت لألخذ بنهج متقدم            
وقـام الفـريق العــامل   . لكفالـة إيجـاد اقتصـاد مسـتدام وبيــئة مسـتدامة مـن خـالل إدارة األنظمــة اإليكولوجيـة         

التجارب وتبين الحواجز التي تعرقل تنفيذ المذآـور بعـدد من دراسات الحاالت في الواليات المتحدة ، للنظر في            
وقدمت توصيات لتحسين إشراك    . نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة وللـنظر فـي وسـائل التغـلب عـلى هذه العوائق                   

الوآـاالت الفيدرالية في نهج األنظمة اإليكولوجية من خالل تدابير مختلفة منها تحسين التنسيق بين الوآاالت                
مصـلحة ومن خالل االتصاالت العامة وتطبيق استراتيجيات إدارية متوائمة ودعم  وإيجـاد شـراآات مـع أصـحاب ال        

وقـد وضـع إطـار مـن الخطـوط العريضـة لنهج األنظمة اإليكولوجية ، باعتباره إدارة إرشادية للوآاالت          . دور العـلم    
 . المعنية باألخذ بهذا النهج 

  بلندن ، Sibthorpحـلقة دراسات  " فيـة الثالـثة   األسـاس العـلمي إلدارة األنظمـة اإليكولوجيـة فـي مطـلع األل        "
 1996بالمملكة المتحدة ، يونيه 

آـان مطـلوب مـنها أن تـنظر بصـفة مـتعمقة في نتائج               ) االتحـاد العـالمي لـلحفظ      (Sibthorpأن حـلقة دراسـات      
ت وقد استمد . الـبحوث اإليكولوجيـة الحديـثة وأن تـنظر فـي اآلثـار الـناجمة عـن ذلـك عـلى ممارسـات الحفظ                         
وقد انقسمت . عشـرة مبادئ إلدارة شؤون األنظمة اإليكولوجية من النتائج التي توصلت إليها حلقة الدراسات       

 :هذه المبادئ إلى قسمين هما 

ــادية   )أ(  ــبادئ اإلرش ــتماعي    : الم ــتيار اج ــي اخ ــداف اإلدارة ه ــة  . أن أه ــبغي إدارة األنظم وين
وينبغي أن تعترف اإلدارة .  اإليكولوجية في حدود طبيعية   ويجـب إدارة األنظمة   . اإليكولوجيـة فـي إطـار بشـري         

بـأن الـتغيير أمـر ال يمكـن تفاديـه ، وينـبغي القيـام باإلدارة بالمقياس المناسب وينبغي أن يستعان في الحفظ                
 .بالطائفة الكاملة للمناطق المحمية 

ر على النطاق العالمي    أن إدارة األنظمـة اإليكولوجيـة تحتاج إلى تفكي         : المـبادئ التشـغيلية    )ب( 
وينبغي أن تسعي إلى حفظ هياآل األنظمة اإليكولوجية ووظائفها . ولكـن إلى ضـيق على المستوى المحلي        

ويجب على المديرين أن    . وينـبغي أن يسـتعمل صـانعوا القرارات األدوات المناسبة من العلم             . أو إلى تعزيـزها     
 . شتى فروع العلم ويحتاج األمر إلى نهج مشترك بين. يعملوا بحرص 

 قد استنتج أن تطبيق هذه المبادئ يحتاج إلى عدة 1996أن مناقشـة المبادئ في مؤتمر الحفظ العالمي لعام     
مع ظروف وطنية ومحلية أآثر تحديدًا ، واألخذ بنهج متوائمة في اإلدارة ، وتقييم المخاطر و                    : أمور منها ما يلي     

التصـاالت الجيـدة لـلخيارات االجـتماعية ، واألخذ بمقاييس إدارية وبإطارات             الـتكاليف بالقيـاس إلى المـنافع ، وا        
 . زمنية تتأثر بدنياميكية األنظمة اإليكولوجية ، وإيجاد آليات لجعل خيارات اإلدارة خيارات مفتوحة 

 1996الفريق العامل بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية وعلم األنظمة اإليكولوجية ، بكندا ، سبتمبر 

طت الفـريق العـامل الضـوء عـلى المفـاهيم األساسـية لـنهج األنظمـة اإليكولوجيـة فيما يتعلق بإدارة هذا               سـل 
وشـمل ذلـك إيجـاد قطـر هامـة عـلى الصـعيد الفضائي في التخطيط ، مع االعتراف بأن حفظ األنظمة                       . الـنهج   

 آذلك إلى التعاون مع أصحاب   الطـبيعية وعلى الترابط بينها أمر البد منه ، واألخذ بنهج متكامل وشامل يسعى             
المصـلحة فـي جميـع مراحل صنع القرارات وباإلضافة إلى ذلك قام الفريق العامل بتحديد نهج من أربع خطوات                    
فـي اإلدارة ، وقـام مـن خـالل تقييـم دراسـات حـاالت فـي آـندا ، بتـلخيص التحديات التي تواجه نهج األنظمة               

. ، والــتحديات المؤسســية أو التــنظيمية ، والــتحديات العــلمية وهــذه الــتحديات هــي المجــتمع : اإليكولوجيــة 
واســتخلص مــن ذلــك أن الــنهج يقتضــي شــراآات جديــدة مــع أصــحاب المصــلحة ، وتوســيع نطــاق الشــرآاء    

بيـد أن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة المـرن يمكـن أن يسـمح بحـلول على المدى         . التقـليديين وغيـر التقـليديين      
دة ، وذلـك بتوسيع نطاق الشرآاء التقليديين وغير التقليديين إلشراآهم في هذا             الطويـل لمسـائل بيـئية معقـ       

 . النشاط 

الحــوار الوطــني بشــأن السياســات العامــة المتعــلقة بــإدارة األنظمــة اإليكولوجيــة ، مرآــز آيســتون ، بمديــنة   
 .1996آيستون بوالية آولوارادو في الواليات المتحدة ، أآتوبر 
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ت إدارة المـوارد والوآـاالت التـنظيمية ، ومـن المـنظمات القبـلية ومـن إدارات الغابات                  أن المشـارآين مـن وآـاال      
واإلسـكان والـزراعة والرنشات واإلدارة والسياسات العامة و المجاالت العلمية ومجاالت البحث واألآاديميات قد         

 سحريًا ، ولكن يمكن أن استخلصـوا أن إدارة شـؤون األنظمـة اإليكولوجية ليست حًال عاما آما أنها ليست حالً              
تكـون تقدمًا محسوسًا يمكن بفضله أحيانا الحصول على نتائج باهرة توفق بين قيم ومصالح متنوعة أو متنافرة                 

استعمال أدوات قائمة على    : وآـان مـن ضـمن التوصـيات الخاصـة بالسياسـة العامـة لتسهيل تنفيذ ما يلي                   . 
قرارات على المستوى الحكومي ، وإصالح قوانين الضرائب        أسـاس السـوق ، والتنسـيق بيـن عمـليات اتخاذ ال            

 .الخاصة بالملكية ، ومعالجة الحواجز التنظيمية وتعزيز القاعدة العلمية 

االجتماع غير الرسمي في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للمشاورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، مونتريال              
 1997، سبتمبر 

ووافق . ية بتنظيم مناقشة غير رسمية بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية في نطاق االتفاقية             قـامت أمانة االتفاق   
المشـارآون عـلى أن إجـراء مناقشـة فـي عمـليات االتفاقية هو أمر ذوى أولوية ، ألن هناك طائفة واسعة من                      

زيد من المناقشة وسلط الضوء على المشكالت التي تحتاج إلى م. اآلراء بشـأن معني النهج ونطاقه وعناصره        
الطـبيعي مـنها بالقياس إلى األنظمة التي يحورها العمل   ( المصـطلحات ، أنـواع األنظمـة اإليكولوجيـة     : وهـي   

؛ االفتراضـات الـنظرية الكامـنة وراء الموضوع ، والعالقة بين نهج األنظمة اإليكولوجية وإدارة األنظمة                ) البشـري   
اج إلى دراسة حاالت ، واآلثار المتعلقة بتنفيذ االتفاقية مع اإلشارة           اإليكولوجيــة ، ومشـكالت المـنهجية ، احتي        

 .بوجه خاص إلى طريقة التشغيل وإلى اآلثار القانونية 

 1998ورشة بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية ، ليلونغوي ، مالوي ، يناير 

وناقش . ية االتفاقية قـامت بـرعاية عقـد هـذه الورشـة حكومـتي هولندا ومالوي ، وآان عقد الورشة تحت رعا               
المشـارآون موضـوع وآيف ينبغي أن يكون ولماذا ينبغي األخذ بنهج األنظمة اإليكولوجية لتنفيذ االتفاقية ، وما                  

ورئـي أن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة هـو موضـوع مشـترك بيـن عدة               . هـي مـبادئ نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة           
اقيـة ، ويمكـن أن يتغـلب عـلى نواحي الخصور المتعلقة             قطاعـات ، يشـمل جميـع المجـاالت الموضـوعية لالتف           

 12وتم تبين . باسـتخدام النهج االآالسكيه للحفظ الطبيعي ، باعتبارها األداة الوحيدة إلدارة التنوع البيولوجي              
واستنتجت الورشة أن األوان قد آن لتحويل       . مـبادئ باعتـباره أساسـًا للمناقشة في نهج األنظمة اإليكولوجية            

المـبادئ مـن الـنطاق الـنظري إلى الـنطاق التطـبيقي وأنـه توجد آثير من المسائل الداخلة في موضوع                    هـذه   
وتم تبين إجراءات ومنهجيات للتوصل إلى تبادالت . وضـع أهـداف اإلدارة ، عـند األخذ بنهج األنظمة اإليكولوجية          

ألطراف في اجتماعه الرابع بوصفه     وقـدم تقريـر الورشـة إلى مؤتمـر ا         . مـتوازنة باعتـبار ذلـك احـتياجات عاجـلة           
  .UNEP/CBD/COP/4/Inf.9الوثيقة 

الورشـة بشـأن نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة فـي إدارة شـؤون المياه الداخلية ، المحفل العاشر العالمي للتنـوع            
  1998البيولوجي ، براتسالفا ، سلوفاآيا ، مايو 

لمي العاشر للتنوع البيولوجي ، قد وافقت على البيان     أن هـذه الورشة التي تم تنظيمها جزءًا من المحفل العا          
وتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية معناها وجوب التحور       . أن األنظمة اإليكولوجية تتحوير وتتطور      : الموجـز اآلتـي     

والمسائل ذات األولوية ، وهي     . وقـامت الورشـة بمسـاندة مـبادئ مـالوي           . والـتطور أيضـا لإلطـار اإلداري لهـا          
الحاجـة إلى مـبادئ توجيهيـة واضـحة لتـنفيذ األطراف لنهج األنظمة اإليكولوجية ؛ والدور القوي في                    : تشــمل 

اإلدارة المـتوائمة فـي شـؤون التـنفيذ ؛ والحاجـة إلى األخـذ بالنهج التحوطي في اإلدارة ؛ وقيمة المقارنة بين              
جية ، والحاجة إلى استعراض وإعادة      الخـبرة المكتسـبة مـن دراسـات الحـاالت في تنفيذ نهج األنظمة اإليكولو              

الـنظر وتـنفيذ اآلليـات المتعـلقة بالسياسـة العامـة وبالشـؤون القانونيـة واالقتصـادية ، لكفالـة مساندتها لنهج                      
األنظمـة اإليكولوجيـة عـلى الصـعيدين الوطـني واإلقـليمي ؛ وأهميـة الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة في                    

جـة إلى تعـاون فيمـا بيـن القطاعـات المختـلفة ، وإلى بـناء القدرات لتمكين                   نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة ، والحا       
 .األطراف من تنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية 

 ، ألمانيا ، Isle of Vilmمـا هـو معناه لألنظمة اإليكولوجية األوروبية ؟ ، ورشة في   : نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة    
 1998نوفمبر 

دئ مالوي وإمكان تنفيذها في سياق أوروبي ، مع الترآيز الشديد على            ناقشـت الورشـة موضـوع مالئمـة مبا        
وأيد المشارآون نتائج ورشة مالوي ،     . دراسـات الحـاالت المتعـلقة بتـنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية في أوروبا              

وأعـربوا آذلـك عـن الحاجـة إلى الوضـوح فـي المصـطلحات المسـتعملة والمصـطلحات المتعلقة بنهج األنظمة                      
يكولوجيـة ؛ واعــترفوا بالحاجــة إلى مــزيد مــن اإلرشــاد بشـأن تــنفيذ نهــج األنظمــة اإليكولوجيــة ، وبــأن نهــج   اإل

األنظمـة اإليكولوجيـة ينبغي أن يستطيع التعامل مع البيئات الشديدة التنوع ومع الظروف االجتماعية الموجودة      
ية لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية باعتبارها فـي أوروبـا واقـترح المشـارآون آذلك طائفة من التدابير ذات األولو          

 .أمور تهم المجتمعات الرئيسية المطلوب التوصل إليها 

 المناقشات في فريق حفظ األنظمة اإليكولوجية 
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أن طـريق حفـظ األنظمـة اإليكولوجيـة الـذي سـيعقد اليونيـب ، والفـاو ، اليونسـكو واليوئنديـبي والبنك الدولي                       
ظ والصندوق العالمي للطبيعة والمرآز العالمي لرصد لحفظ ، هو فريقا أعيد تكوينه في              واالتحـاد العـالمي للحف    

ويمـثل ذلـك الفـريق وسـيلة يمكـن أن تـتيح الجمـع بيـن العـلوم والتكـنولوجيا المتعلقة بحفظ                       . اآلونـة األخيـرة     
الفريق مثًال في إدارة وقد نظر . األنظمـة اإليكولوجيـة ، عـند وضـع السياسـات العامة واالستراتيجيات والبرامج             

 . األنظمة اإليكولوجية الواسعة النطاق ، مع اإلشارة إلى البيئات البحرية والساحلية 

السياسـة والتطـبيق العمـلي ، بمدينة برث ،          : ورشـة بشـأن الـتخطيط المـتكامل عـلى المقـاييس المختـلفة               
 1999باسكتلندا ، أبريل 

 في عدة بلدان وتبينت مسائل بها يمكن معالجتها على خير           ترآـزت الورشـة عـلى نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة           
وقـد استخلصـت أن فـي الحاجة إلى تنفيذ ما يلي لجعل تطبيق نهج األنظمة         . نحـو عـلى المسـتوى الدولـي         

التكامل في السياسة العامة خالل عدة قطاعات وعلى جميع المستويات اإلدارية      : اإليكولوجيـة تطـبيقًا ناجحًا      
ات عـلى الـثقافات المؤسسـية ؛ واسـتعمال األدوات وآليـات بطـريقة أآثر ابتكارًا ؛ وإزالة الحوافز               ؛ إدخـال تغييـر    

 . الضارة وااللتواءات  السوق 

لجــنة اإليكولوجيــا واإلدارة ،  ( CEM-IUCNنهــج األنظمــة اإليكولوجيــة فــي نطــاق اتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي   
 .1999االجتماع التقني ، آوستاريكا ، مايو 

واستخلص المشارآون أنه   . الج هذا االجتماع موضوع مالئمة مبادئ مالوي من المنظور اإلقليمي والعالمي            عـ 
عـند اخـتيار أهـداف اإلدارة في نهج األنظمة اإليكولوجية هناك حاجة إلى آليات للتنسيق بين األهداف الوطنية     

ي ، وإلى التعليم وبناء القدرات لكفالة     والمحـلية ، ولتوضـيح السياسة العامة على المستويين الوطني والمحل          
وتـناول المشـارآون آذلـك موضـوع أهميـة المشـروعات الـرائدة فـي بيان قيمة النهج ،                    . االخـتيارات الجديــدة     

 . وأهمية التغذية المرتدة في البحث العلمي بالنسبة ألصحاب المصلحة 

مــة اإليكولوجيــة فــي ســبيل االســتعمال المؤتمــر المشــترك بيــن الــنرويج و األمــم المــتحدة بشــأن نهــج األنظ 
 1999المستدام للتنوع البيولوجي ، تراندهايم ، النرويج ، سبتمبر 

رآـز مؤتمـر تـراندهايم عـلى الـبحث والتنمية اللذين يساهمان في تحسين تفهم مبادئ مالوي ، بقصد إدماج                     
اآلراء في ذلك االجتماع أنه نظرًا وآان هناك توافق واسع في   . هـذه المـبادئ فـي الممارسات اإلدارية اليومية          

للـتعقيد المكاني والزمني للتنوع البيولوجي واستعمال البشر لتلك األنظمة ، فأن نهج األنظمة اإليكولوجية بما    
وقد شملت التوصيات . فيـه اإلدارة المـتوائمة هـو أفضـل القطـر لإليجـاد الـتوازن األمـثل بيـن أهـداف االتفاقيـة                        

ينبغي تصميم البرامج التنفيذية بحيث تتواءم مع ما هو غير : ؤتمـر تـراندهايم ما يلي   الرئيسـية الصـادرة عـن م     
مـتوقع بدال من العمل على أساس األمور اليقينية ؛ وبناء قدرة في نهج األنظمة اإليكولوجية ، وإدارة متوائمة ،                    

سارع التجارة العالمية هناك    وعمـليات رصـد وإعـالم ، وإدارة متشـارآة ، وآـل ذلـك أمـور ذات أولوية ؛ وبينما تت                     
حاجـة إلى مواصـلة الرصـد والمناقشـة بشـأن اآلثـار الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي ، وعلى خصائص              
األنظمـة اإليكولوجية ؛ الطرق المجدية للمصاريف لتخفيف الوقع الضار ، هي أمر ينبغي استنباطه ؛ تحتاج إدارة    

بتــنوع العوامــل االجــتماعية والــثقافية الــتي تؤثــر فــي اســتعمال المــوارد   األنظمــة اإليكولوجيــة إلى االعــتراف 
الطـبيعية ؛ وهـناك حاجـة إلى وضـع مـنهجيات مقبولة لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات األنظمة اإليكولوجية ؛           

نظمة وهـناك حاجة إلى إدماج نهج األنظمة اإليكولوجية في الزراعة ومصائد األسماك والغابات وغير ذلك من األ      
المنـتجة ، الـتي لهـا تأثيـر عـلى التـنوع الـبيولوجي ؛ وسـيكون تقرير تراندهايم متاحًا في االجتماع الخامس لـ          

 .هفمعتت 
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 المرفق الثاني 

 قيام فريق االتصال بوضع اإلرشادات والتدابير التطبيقية لكل مبدأ من مبادئ مالوي 

ت عــنها ورشــة مــالوي بشــأن نهــج األنظمــة   الــتي أســفر12اقــترح فــريق االتصــال أن المــبادئ الـــ   
ينبغي أن تكون هي لب نهج      ) UNEP/CBD/COP/4/Inf.9 (1998اإليكولوجيـة التي انعقدت بليلونغوي في يناير        

األنظمـة اإليكولوجيـة ، بيـنما ينـبغي أن تـأخذ في االعتبار أيضًا النتائج ذات الصلة ، التي توصلت إليها مبادرات                       
وقـد قـام فـريق االتصـال بوضع بيان بالتدابير المقترحة الرامية إلى تنفيذ آل     . ل أخـرى ، حسـب مقتضـى الحـا        

 .مبدأ ، ووضع إرشادات أخرى بشأن هذا النهج 

وقـد اقـترح فـريق االتصـال أن المـبادئ ينـبغي أن تأخذ آكل وعلى أساس أن آل منها مرتبط باألخر ،         
. د يوجد من أسبقية في األولوية لبعضها على بعض    حيـث أنهـا جميعها مترابطة ومتكاملة ، على الرغم مما ق           

وآان فريق االتصال واعيًا لمزيد من التطورات في        . غيـر أنهـا تمـثل جميعـًا خصـائص نهـج األنظمـة اإليكولوجية                
 .الظروف القطرية ، التي قد تعرقل التنفيذ ، وتحتاج إلى تدابير تشغيلية محددة 

ــار تقــوم بــه   أن أهــداف إدارة األراضــي وال ــاه والمــوارد الحيــة هــي مســألة خي مي
 المجتمعات 

 :1المبدأ 

 مالحظات إرشادية 

القرى ( ينـبغي للحكومة المرآزية أو الحكومات المحلية أن تقرر ما هو المستوى وما هي الهيئات      �
، ينـبغي لهـا أن تتبين   ) ، المـنظمات غيـر الحكوميـة ، محـافل التشـاور المختـلفة ، الكـنائس ، إلى أخـره                 

 .اصر الواردة في التدابير المبينة فيما يلي العن

ــنفيذ      � وضــع إطــار مــن القوانيــن والسياســات العامــة إلنشــاء بيــئة تمكيــنيه لقيــام المجــتمعات بت
 . االختيارات 

 التدابير 

 :تبين حدود تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية من خالل عمليات مختلفة قد تشمل ما يلي  �

 جتمع ، ذات الصلة بالعملية ،تبين القطاعات المختلفة من الم (1)

 تبين أهداف القطاعات المختلفة  (2)

 تبين المشاآل آما إشارات إليها القطاعات المختلفة ، (3)

 تبين الصالت الضعيفة والصالت القوية ،  (4)

 تبين أصحاب المصلحة والفاعلين والتمييز بينهم وفقا للتدابير العملية ، (5)

ة إلى االعــتماد عــلى تــبين آيــف تحــتاج الشــؤون االجــتماعية االقتصــادي   (6)
 األنظمة اإليكولوجية 

ــدرة       � ــة والق ــوارد المالي ــالزم والم ــات فاعــلة وشــفافة ، وتخصــيص الوقــت ال ــد واســتعمال آلي تحدي
المؤسسـية الكافيـة ، لتبين وإعالم وتشاور وإشراك جميع عناصر المجتمع في اختيار أهداف اإلدارة طبقًا                

سوف تختلف . أفضـل توازن بين األهداف الثالثة لالتفاقية        آيـف يمكـن إيجـاد       : لـلظروف المحـلية ، بشـأن        
وسـيتم تشـجيع العمـلية مـن خـالل تـنفيذ برامج االتصال وبناء               . نقطـة الـتوازن حسـب الظـروف المحـلية           

 . القدرات على جميع المستويات والمقاييس 

 .إيجاد تفهم واسع للترابطات بين الناس والبيئة ، وآيف يؤثر آل منهما في األخر  �

وفـي سياق التعليم والبحث اإليكولوجي ، ينبغي الترآيز على الناس باعتبارهم جزءًا ال يتجزأ من               �
 .النظام اإليكولوجي 

 إيجاد آليات لحل المنازعات �

  .12 و 11التشجيع على تقاسم المعلومات آما نص على ذلك المبدأين  �

 .مراعاة تقييم المخاطر والتحليل بين التكاليف والمنافع  �

ــناء � ــة  ( القــدرة ب ــلفة فــي المجــتمع المدنــي   ) المــوارد البشــرية والمالي عــلى المســتويات المخت
 .أو المجتمعات المحلية /والمنظمات غير الحكومية و
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تـبين المـوارد الالزمـة ، إذا آـان هناك نقص في الموارد ، ووضع مقترحات للتمويل من هيئات مثل         �
 .المرفق العالمي للبيئة 

  :2المبدأ  .يق أال مرآزية في اإلدارة إلى أدنى مستوى مالئم ينبغي تحق

 نقاط إرشاد

أو المناطق األحيائية مثًال الخطوط المحددة لالنحدار المياه ، والمناطق     /تـبين المجـاالت المحددة و      �
 .الساحلية إلى أخره التي تحتاج إلى عمًال ذي أولوية 

امـترات اإليكولوجية باستعمال الوسائل     فـي تـبين مجـاالت اإلدارة ينـبغي إعطـاء األولويـة إلى البر               �
العـلمية ، ولكـن مـع الـنظر أيضـا الحالـة االجـتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تساعد على تحديد نطاق             

مثًال اإلجراءات المعمول بها في الدولة     ( الموضـوعات الـتي ينبغي أن يطبق فيها نهج األنظمة اإليكولوجية            
 ) .يا وسلطة إدارة الحياة اآلبدة في زمبيابوي مثل والية ساوث وليز في أسترال

 .استعمال المعرفة المحلية إلى أبعد حد ممكن وحسب ما يقتضيه األمر  �

 التدابير 

 1التدابير المتعلقة بالمبدأ /تحديد المستويات المناسبة على أساس النتائج  �

تلقيها ، إذا آان ذلك أمر  تحديـد اإلطـار القانوني المناسب و السياسة العامـة المتعلقة بتفويض وب            �
 .غير موجود 

 األخذ بالتدابير المؤسسية الجديدة التي تعترف بالشروط المسبقة لنهج األنظمة اإليكولوجية  �

 إجراء واضح للمسألة /هيكل /وضع إطار �

 وضع تدابير مالئمة لكفالة التنفيذ  �

أن تقوم بتفويض سلطتها أن الحكومـة المرآزية ، في إطارها التشريعي وسياستها العامة، عليها        �
 ومسؤولياتها إلى أدنى مستوى مالئم ، مع ما يقتضيه ذلك من تدابير وموارد ، 

 إنشاء أو تحسين آليات تنسيق داخل الحكومات وفي ما بين الحكومات على مستوى التنفيذ  �

إنشـاء بيـئة تمكيـنيه لتشـكيل لجـان مـن أصـحاب المصـلحة لوضـع اسـتراتيجيات لـإلدارة الخاصة                     �
 .ألنظمة اإليكولوجية أو المناطق األحيائية ، على المستوى المناسب ، وبالمساندة التقنية المالئمة با

 وضع إطار للتخطيط يحظى بموافقة عامة من جميع أصحاب المصلحة  �

تفويـض لجـان مـن أصـحاب المصـلحة لوضع خطط إدارة ، مع األخذ بالمشورة التقنية من جماعات                     �
 .زمة من الناس لهم الخبرة الال

 .تبين وتوفير الموارد الالزمة على المستويات المناسبة  �

 .تدريب العاملين وتحسين العلم عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة وأثناء الخدمة  �

ينــبغي لمديــري األنظمــة اإليكولوجيــة أن يــنظروا فــي اآلثــار الفعــلية أو االحــتمالية  
 .لمتاخمة واألنظمة اإليكولوجية األخرى ألنشطتهم على األنظمة اإليكولوجية ا

  :3المبدأ 

 نقاط إرشاد

ــلدية ، أو شــبكات ، أو مــنظمات     � ــروية ، أو مجــالس ب أن المؤسســات يمكــن أن تكــون مجــالس ق
 .حكومية مشترآة ، أو منظمات غير حكومية ، طبقا لمقياس المشاآل المطلوب حلها 

 .رهم مديرين لألنظمة اإليكولوجية يمكن اعتبار جميع الناس العاملين في أنشطة اإلدارة باعتبا �

إذا آـانت اآلثـار سـيكون لهـا وقع على األنظمة اإليكولوجية في خارج نطاق وحدة اإلدارة ، ينبغي                     �
 .إدماج مستوى إداري أعلى في عملية صنع القرار 

اسـتعمال األدوات المناسـبة المنصـوص عليها في االتفاقية للتشاور ولالتفاق مع األخريين بشأن                �
 .ف اإلدارة بالنسبة لنظام إيكولوجي معين موضوعي أو مشترك بين عدة قطاعات أهدا
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إذا آـانت األعمـال الـتي تجـرى فـي مجـال مـا تؤثـر في مجاالت أخرى ، ينبغي أن يعاد النظر في            �
 .القرارات ، إذ أن المرونة هي اعتبار رئيسي 

  .12 و 11النظر في جميع البيانات ذات الصلة ، طبقًا للمبدأين  �

 لـتحديد المقـاييس الزمـنية لآلثـار ، ومراعاة المقاييس الزمنية المختلفة التي               8اسـتعمال المـبدأ      �
 .تؤثر في األنظمة اإليكولوجية 

 التدابير

بـناء آليـات مؤسسـية لصـنع القرارات تؤدي إلى حلول وسط مالئمة في سبيل آفالة العدالة في                    �
 .رها من المؤسسات بدور الوسطاء عمليات المبادلة ، يمكن أن تقوم الحكومات أو غي

 .تبين األولويات المختلفة بين مديري األنظمة اإليكولوجية  �

 .وضع بروتوآوالت أو آليات يمكن بها لمختلف المؤسسات ذات الصلة أن تحل المنازعات  �

عـندما يكـون هـناك آثـار عـلى أنظمـة إيكولوجية متاخمة أو أنظمة إيكولوجية أخرى ، ينبغي وضع                      �
جمع بيـن اآلليـات المختـلفة إلدارات األنظمـة اإليكولوجيـة ، مـع االسـتعانة بالمشـورة التقـنية من                  آليـة لـل   

 .المجموعات التي تملك الخبرة المناسبة ، مع االستعانة بخدمات الوسطاء 

بـناء بعـض الهيـئات التمثيـلية وتمكيـن المجـتمعات المحـلية مـن تحـليل القرارات وإدخال تعديالت                      �
 .على القرارات 

 .تنفيذ برامج لبناء القدرات على مستوى األنظمة اإليكولوجية  �

 . من االتفاقية 14القيام بعمليات تقييم للوقع البيئي ، وفقا للمادة  �

أو وطنية ، لقياس اآلثار المترتبة على    / مـن االتفاقيـة ، تنفيذ أنظمة رصد إقليمية و          7وفقـا لـلمادة      �
 .لمتاخمة واألنظمة اإليكولوجية األخرى تدابير اإلدارة على األنظمة اإليكولوجية ا

تحـليل الـترابط واآلثـار الناشئة عن أنشطة مثل مصائد األسماك في المياه الداخلية بالقياس إلى            �
مصـائد األسـماك السـاحلية ، واألنظمـة اإليكولوجيـة الجـبالية والـزراعية مقـابل المياه الداخلية ، والغابات                     

 .والتصّحر 

لجـة المسـائل العابـرة للحدود ، في حالة أنظمة إيكولوجية مشترآة بين              وضـع تدابيـر معيـنة لمعا       �
 .عدة بلدان 

 .وضع وتطبيق األدوات التشريعية  �

مـع االعـتراف بالمكاسـب المحتمـلة مـن اإلدارة ، هناك حاجة إلى تفهم األنظمة                 
وينـــبغي لكـــل بـــرنامج إلدارة األنظمـــة . اإليكولوجيـــة فـــي ســـياق اقتصـــادي 

 : ولوجية أن يقوم بما يلي اإليك

  :4المبدأ 

(I)  تخفيض األلتواءات السوق التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على التنوع البيولوجي 

(II)  إيجاد الحوافز التي تشجع حفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام. 

(V)                حصـر الـتكاليف والمـنافع الناشـئة عـن نظام إيكولوجي معين في النطاق
 .الداخلي بقدر اإلمكان 

 اد نقاط إرش

أن الشـؤون االقتصـادية عـلى جميـع المستويات ينبغي أن ينظر إليها بمعني واسع بحيث تشمل           �
 .ليس فقط القيم النقدية والسوقية بل آذلك الموارد وقيم الخدمات المتصلة بالنظم اإليكولوجية 

 .بناء آليات مؤسسية لصنع القرارات تؤدى إلى حلول وسط ومبادالت مالئمة  �

العدالة في عمليات المبادلة ، يمكن للحكومات والمؤسسات األخرى أن تقوم  فـي سـبيل تحقيق       �
 .بدور الوسطاء 

 .النظر في آليات واتجاهات دولية للتمويل  �
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تأثيـر المـنظمات الدوليـة والحكوميـة المشـترآة بيـن الحكومـات الـتي يمكـن أن يكون لها أولويات                       �
  .4متضاربة ، وذلك في سبيل النهوض بتطبيق المبدأ 

 التدابير

إيجـاد آليـات للتقييم المطلوب لسلع وخدمات األنظمة اإليكولوجية ، على أن تنعكس هذه القيمة                 �
 .في الحسابات الوطنية 

اســتعراض ومــراجعة وتــنفيذ آليــات السياســة العامــة وآليــات القانونيــة واالقتصــادية ، فــي آفالــة   �
 .قليمي مساندتها لنهج األنظمة اإليكولوجية على الصعيد الوطني واإل

 .تبين ومن حوافز ومن مقارنة بين التكاليف والمنافع الخاصة بالنظم اإليكولوجية  �

تصـحيح الحوافـز واجـتماع المعونـات الضارة ، واأللتواءات السوق ، بطريقة تزيل آثارها الضارة على                   �
 .وجـي أو اإلضرار به التنوع البيولوجي ، ووضع أدوات قانونية واقتصادية تعترف بإمكانية ضياع التنوع البيول

 ) .ج(و ) أ (4إيجاد بيئة تمكينيه لألنشطة  �

ينـبغي لوآـاالت التمويل التابعة لألطراف أو الدولية أن تشجع على قيام نهج لألنظمة اإليكولوجية                 �
 .فيما يتعلق باإلدارة في برامج التنمية 

التنوع /موارد البيولوجية   تـدرج فـي رسـم السياسة العامة آليات الرامية إلى التقييم االقتصادي لل              �
 .البيولوجي ، والعمليات والخدمات اإليكولوجية 

مـن السـمات األساسـية فـي نهـج األنظمة اإليكولوجية الحفاظ على هيكل تلك                
 . األنظمة وعلى أدائها لوظائفها 

  :5المبدأ 

 نقاط إرشاد 

لعمــل هــنـاك ســيطغى عــلى  ، ولــذا فــأن ا5 يرتــبطان ارتــباطًا شــديدًا بالمــبدأ 8 و 6أن المــبدأين  �
  .8 و 6المبدأين 

ونهـج الصـيانة التقليدية هي نهج متكاملة مع نهج األنظمة اإليكولوجية ، وينبغي عدم استبعادها          �
. 

 ) .11أنظر المبدأ ( أن تقاسم المعرفة أمر هام  �

 التدابير 

كل ووظائف عـند تخطيـط بـرامج أو مشـروعات الحفظ أو التطوير ، ينبغي أن يكفل الحفاظ على هي                �
 .األنظمة اإليكولوجية أو تعزيزها ، عند استعمال نهج األنظمة اإليكولوجية 

 ، تعزيز وتكثيف البحث في هياآل األنظمة اإليكولوجية ووظائفها ، وآذلك           7يجـب ، تطـبيقًا للمادة        �
 .في الكيفية التي تستجيب فيها تلك األنظمة إلدارتها 

لمناسـبة لدراسـة هيــاآل األنظمـة اإليكولوجيـة و أداءهــا     آفالـة بـناء القـدرات عــلى المسـتويات ا     �
 .لوظائفها 

ــناميكياتها ،      � ــلها ودي ــا وبهياآ ــة لوظائفه ــأداء األنظمــة اإليكولوجي ــرفة الخاصــة ب أي (تحســين المع
بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تقييمـات للتـنوع الـبيولوجي ووضـع قوائم جرد وتجميع                     ) االسـتجابة لشـيء مـا       

 . التنوع البيولوجي بوسائل المؤشرات والمعايير المعلومات األساسية ورصد

الــنظر فــي الطــريقة الــتي يمكــن بهــا تحســين نهــج الحفــظ التقــليدية آجــزء مــن نهــج األنظمــة     �
 .اإليكولوجية 

  ).11أنظر آذلك المبدأ ( وضع آليات لمزيد من تعزيز التقييم واإلعالم  �

 .عملية مفهومة ترجمة المفاهيم واللغة المتخصصة والمعرفة إلى إرشادات  �

وضـع وتوصـيات ومـبادئ توجيهيـة للخيارات في مجال اإلدارة واستعادة الوظائف وفي سبيل وضع                  �
 .السيناريوهات ، حتى يستطيع مديرو األنظمة اإليكولوجية أن يتخذوا قرارات عن علم 

 .تعبئة الموارد المالية وتنمية القدرات الالزمة وتجميع المعلومات األساسية  �
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  :6المبدأ  .في حدود أدائها لوظائفها  ينبغي إدارة األنظمة اإليكولوجية

 نقاط إرشادية 

أن حـدود أداء الوظـائف سوف تكون مرهونة بما تفضله المجتمعات ، آما سبقت اإلشارة إلى ذلك        �
  .1في المبدأ 

ينـبغي عـدم الـتعويل عـلى نمـاذج مـن نـوع واحـد ، فـي وضـع حـدود اإلنتاج المستدام أو الحدود              �
 .ألخرى ا

 التدابير

وفي هذا السبيل يقتضي . نظـرًا لما يكتنف الموضوع من شكوك ، ينبغي تطبيق المبدأ التحوطي         �
األمـر أنشـطة مـتدرجة ، مـع رصـدها ، وأال يسمح بالسير في تلك األنشطة إال إذا آانت آثارها قليلة أو ال                 

 . يعتد بها 

 .القيام بتقييمات بيئية  �

 وعلى األخذ non-linearعلى استعمال طريقة التفكير غير الخطي ،      ينـبغي تدريب المستشارين      �
بـنهج تقـنية متكامـلة ، مـع تحذيـرهم من اإلسقاطات الخاصة في االتجاهات التي تتعلق في الواقع بأمور         
تظهـر فيهـا عتـبات ، ومـن الـتغييرات وغيـر ذلـك مـن المسـالك غيـر الخطية ، التي تميز الطبيعة المعقدة                            

 . كولوجية لألنظمة اإلي

ــة        � ــرفة بشــأن األنظم ــن المع ــنوع م ــذا ال ــن إدراج ه ــز المؤسســات االستشــارية حــتى يمك تعزي
اإليكولوجيــة وهياآــلها وطــريقة أدائهــا لوظائفهــا ، فــي مشــورة تتعــلق بالسياســات العامــة الــتي تتــناول  

 التي ال تتجه إليها قد تأتي الخبرة من المجتمعات المهنية( األسـباب الكامـنة وراء ضياع التنوع البيولوجي    
الـتفكير عـادة فـي سـياق إدارة األنظمـة اإليكولوجية ، مثل المعلومات المتعلقة باألحوال الجوية وشرآات                   

 ) .التأمين وخبراء العلم االآتواري 

  :7المبدأ  نهج األنظمة اإليكولوجية ينبغي القيام به بالمقاييس المناسبة 

 نقاط إرشادية 

 .ان المشكلة و الرؤية المتقاسمة بالنتائج المرتقبة أن المقياس يتحدد ببي �

 .ينبغي تحديد حدود وحدة اإلدارة ، طبقًا لألهداف المحددة أو االحتياجات المحددة لإلدارة  �

، وفــي ) المــدى القصــير مقــابل المــدى الطويــل ( ينــبغي الــنظر فــي القطــر الزمــنية األآــثر مالئمــة    �
 الحيـز اإلقـليمي مقـابل الحيـز الوطـني مقـابل الحيـز العالمي           الحيـز المحـلي مقـابل     (المقـاييس الحيـزية     

 ) .لألهداف 

  .6 و 4الربط بالمبدأين  �

 التدابير

 .تحليل وسائل حل المنازعات بالمقياس المناسب  �

 .النظر في إطار مالئم لتنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية  �

 .وضع مشروعات رائدة ودراسات حاالت وغربلة الدروس المكتسبة  �

  .1ابير أخرى بموجب المبدأ تد �

عـلى أساس االعتراف بالمقاييس الزمنية المتغيرة وبآثار التأخير الزمني التي تتميز            
بهـا عمـليات األنظمـة اإليكولوجية ، ينبغي أن توضع أهداف إدارة تلك األنظمة على                

 .المدى الطويل 

  :8المبدأ 

 نقاط إرشادية 

 فـي ذلـك الـربط والـبحث ، ينـبغي أن توضع في سياق فترات                أهـداف إدارة األنظمـة اإليكولوجيـة بمـا         �
 .استرداد األنظمة اإليكولوجية واألنواع لمستوياتها السابقة ، وفترات التجديد الالزمة 
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 التدابير

المنافع على المدى القصير    /ينـبغي أن تقـوم الحكومـات بـدور الوسـيط بشـأن المبادالت بين التكاليف                �
 والمدى الطويل 

ينبغي أن تقوم الحكومات    ) مـثل الجوع والفقر والمأوى      ( االحـتياجات الفوريـة والرئيسـية       مـع مـراعاة      �
أي قصير ( بـتخطيط طويـل األجـل ، ووضـع أهـداف عـلى المـدى الطويـل ، مسـتقلة عن التمويل السنوي           

األجــل ، وغيــر ذلــك مــن الــدورات الطــبيعية،  حــتى يمكــن لمديــري األنظمــة اإليكولوجيــة أن يــأخذوا فــي   
حسـبان عند صنع قراراتهم ، الموازنة بين المنافع على المدى القصير وبين األهداف على المدى الطويل    ال
. 

 .إيجاد آليات رصد لتبين ما يطرأ من تغييرات على المدى الطويل ، مثل النجاح أو الفشل  �

آلية غرفة ينـبغي ألمانـة االتفاقيـة أن تسـهل التـبادل فـي الخـبرات بيـن الحكومـات ، مـثًال من خالل                         �
 .المقاصة 

  :9المبدأ  .يجب لإلدارة أن تعترف بأن التغيير أمر ال يمكن تفاديه 

 نقاط إرشادية 

 . يمكن توليد التغير في النطاق الداخلي داخل النظام ، وآذلك في النطاق الخارج عنها  �

 .ينبغي أن تشمل اإلدارة استعادة النظم اإليكولوجية التي تدهورت  �

 .لفرص الجديدة في عمليات التوعية على مختلف مستويات المجتمع ينبغي إدراج ا �

 التدابير

أن الـنماذج اإلداريـة المناسـبة وآذلـك الخطـط الطارئة هي أمر ذو أهمية آبيرة للتعامل مع التغييرات                     �
 .ومع عوامل الشك 

ا تبين التغييرات   أن الرصـد الـدوري للعمـليات االجتماعية االقتصادية واإليكولوجية والبيئية ألغراض منه             �
وينبغي أن يكون هذا الرصد قائمًا على أساس نقاط مرجعية          . فـي األنظمـة اإليكولوجيـة فـي وقـت مـبكر             

 .وأن يأخذ في الحسبان حدود أداء النظام اإليكولوجي ) أهداف ، حدود ، عتبات(

 في األنظمة عـلى أساس هذا الرصد ، ينبغي إيجاد آليات لالستجابة السريعة لما يحدث من تغييرات               �
 .اإليكولوجية 

يمكـن لـإلدارة الـتواؤمية أن تسـاعد عـلى الحيـلولة ضـنى حدوث تدهور أو ضياع في الموائل ، باتخاذ           �
واستعمال هذه التدابير اإلدارية    . تدابيـر مـبكرة لالسـتجابة إلى ما يحدث من تغييرات األنظمة اإليكولوجية              

ستويات ، ينبغي تشجعه وتعزيزه ، خصوصًا داخل إطار فـي تطـبيق نهـج األنظمة اإليكولوجية على آل الم          
 . مناسب ، وينبغي أن تشمل العملية آليات للتغذية المرتدة 

أن المعلومات األساسية الخاصة بآثار التغييرات على أداء األنظمة اإليكولوجية والبحوث في ديناميكية              �
 .األنظمة اإليكولوجية ، ينبغي تعزيزها ومساندتها 

ينـبغي أن يسـعى نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة إلى إيجـاد تـوازن مناسـب بيـن حفظ                     
 .التنوع البيولوجي وبين استعماله 

  :10المبدأ 

 نقاط إرشادية

عـلى أنـه يشـمل المكونـات غيـر االسـتخراجية ، مـثل االستعماالت          " اسـتعمال   " ينـبغي فهـم لفـظ        �
 .والبحوث ) genetic treasure-house(الروحية والثقافية والسياحية والمخازن الجينية 

 التدابير

ينـبغي للـتوازن أن يقـوم قائمـًا عـلى أسـاس مـنافع الحفـظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي                �
 .على المدى الطويل والمدى القصير وبصفة مباشرة وغير مباشرة 

ــة والمؤسســ        � ــة والشــؤون القانوني ــلة بالسياســة العام ــات المتص ــي اآللي ــنظر ف ــادة ال ــبغي إع ية ين
واالقتصـادية ، وتـنفيذها بحيث تكفل أن يكون نظام األنظمة اإليكولوجية مدرجًا في األنشطة على الصعيد                  

 .الوطني والصعيد اإلقليمي 
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أن السياسـات المشـترآة بين عدة قطاعات أو العابرة للحدود ، وآذلك اآلليات القانونية واالقتصادية ،                  �
 .بينها وحل مصاعبها بقدر اإلمكان التي يمكن أن ينشأ عنها تنازع ، ينبغي ت

الـبحث المتعـلق بـتخطيط مـتكامل لالسـتعمال األراضـي وصياغة خير الممارسات اإلدارية في سبيل                   �
الــتفهم األفضــل لتطــبيق الطائفــة الكامــلة مــن الــتدابير بشــأن إنــتاج الــنظم اإليكولوجيــة والحفــظ والتــنوع  

 .ور ينبغي النهوض بها البيولوجي والتقاسم العادل للمنافع ، هي آلها أم

أن المعــرفة المتعــلقة بإمكــان ظهــور ســمات عامــة تتعــلق باالســتعمال المتــنوع والمــتعدد لألنظمــة    �
مثًال في تخطيط األراضي ومفهوم احتياطيات الكرة الحيوية  (spatial contextاإليكولوجيـة في سياق حيزي  

 .هي أمر ينبغي تعزيزه ) 

 

ج األنظمــة اإليكولوجيــة جميــع أشــكال المعــلومات ذات  ينــبغي أن يــراعي نهــ 
الصـلة بمـا فيهـا المعـرفة واالبتكارات والممارسات العلمية وما يتوفر منها لدي              

 .المجتمعات من السكان األصليين والمحليين 

  :11المبدأ 

 التدابير

ينـبغي وضـع اآلليـات المناسبة في سبيل جمع المعلومات عن طريق أنظمة المعرفة والمعلومات                 �
ختـلفة وذلك في سبيل أمور منها تسهيل استعمال صانعي القرارات لتلك المصادر ، وآذلك استعمالها            الم

 .لدى جميع أصحاب المصلحة والعاملين 

المعـرفة المالئمـة بشـأن الفـروع المختـلفة مـن العـلم والخبرة ، ينبغي توزيعها وإتاحتها بسهولة                     �
 .عي عند اللزوم اتخاذ طرائق ووسائط إعالم مناسبة لجميع من يهمهم األمر من خالل آليات مناسبة ترا

الـتربية والـتدريب والوعـي عـلى جميـع المسـتويات عـلى أسـاس أمور منها إيجاد آليات مناسبة                       �
للتعـليم ، وهـي أمـور ينـبغي تعزيزها خصوصًا فيما يتعلق باالستعمال األفضل للمبادئ الصحيحة المتصلة                 

جيـة ، وعـندما يقتضي األمر ، فيما يتعلق بالخبرة الذاتية للسكان            بالموضـوع بشـأن نهـج األنظمـة اإليكولو        
 .وظروفهم الخاصة 

أن مـا يـتوفر مـن معـرفة لـدى مجـتمعات السكان األصليين والمحليين ومشارآة هذه المجتمعات                   �
ولـذا ينـبغي تعزيـز التدابير المؤسسية التي تسمح بتجميع جميع المعلومات         . هـي أمـر ذو أهميـة بالغـة          

 .ة عن المجتمعات من السكان األصليين والمحليين الصادر

ينـبغي تعزيز مشروعات التدليل ، خصوصا المشروعات التي يمكن أن تسهم في تصحيح السلوك    �
 .البشرى الضار 

ينـبغي أن تعـزز وتـتاح السـتعمال الغيـر دراسـات الحـاالت السـيما الدراسـات الـتي تـبين المنافع                         �
 .وجية أو التي تبين المصاعب في تنفيذ نهج األنظمة اإليكولوجية االقتصادية واالجتماعية واإليكول

 . تطوير آلية غرفة المقاصة بحيث يستطاع استعمالها لهذا الغرض  �

ينـبغي أن يشـمل نهـج األنظمـة اإليكولوجية جميع القطاعات ذات الصلة من               
 .المجتمع ومن المعارف العلمية 

  :12المبدأ 

 نقاط إرشادية 

 .  ، ينبغي أن تأخذ جميع المبادئ في الحسبان 12ادة عند تنفيذ الم �

 التدابير 

المشـارآة الفاعـلة مـن جميع أصحاب الشأن والعاملين ، في صنع القرار وفي تنفيذ نهج األنظمة           �
اإليكولوجيـة حسب مقتضى الحال ، وبصفة خاصة في عمليات المشاورة الوطنية ، هي أمر ينبغي تعزيزه    

 .وآفالته 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/11 
Page 19 

 الثالمرفق الث

 مشروع سبث بالمصطلحات 

هـذا سـبث لغـوي إلغـراض العمـل ، وليـس المقصود منه أن يكون تعريفًا رسميًا ما لم يذآر                       :ملحوظة 
 ) .المصادر مبينة بين قوسين ( غير ذلك 

أن اإلدارة المـتوائمة تقـوم عـلى أسـاس افتراض أن األنظمة اإليكولوجية المدارة هي أنظمة          :اإلدارة المتوائمة 
والـنهج الـتواؤمي يشمل التعامل مع عناصر الشك في استجابة النظام وتحاول             . قـدة وال يمكـن التنـبؤ بهـا          مع

 .تكون االستفادة من المعرفة المستمدة منها أمر أساسيًا " ضعيفة "هيكلت تدابير اإلدارة باعتبارها تجارب 

مثل غابة صنوبريات أو ( في منطقة معينة     هـي جزءًا رئيسي من البيئة الحية         ) : الـبيوم   (المـنطقة األحيائيـة     
 ) .معهد الموارد العالمي ( تتميز بنباتها الخاص وتكون محصورة في ظروف مناخية محلية ) أرض معشبة 

 .  تتحدد ببرامترات بيوجغرافية بدًال من الحدود االجتماعية االقتصادية :منطقة إيكولوجية /منطقة حيوية 

األرض ومن جو األرض الذي توجد به الكائنات الحية أو الذي يمكن أن توجد به حياة                 الجزء من     :الكـرة الحيويـة     
 ) .المجلس الوطني للدفاع عن الموارد ( 

  هـذه المحميـة هـي جـزءًا مـن شـبكة دوليـة مـن المـناطق المحميـة الـتي حددتها                         :محميـة الكـرة الحيويـة       
وع البيولوجي ، تجرى فيها بحوث وعمليات رصد        ومحميـات الكـرة الحيويـة هي مراآز أساسية للتن         . اليونسـكو   

واألنظمة العالمية  . بمشـارآة المجـتمعات المحـلية ، لحمايـة األنظمـة الطـبيعية الصحية التي تهددها التنمية                  
 ) .المصدر السابق(  بلدًا 83 محمية في 324تشمل حاليًا 

ــناء القــدرة  ــالفهم والمهــارة وإمكانيــ  : ب ة التوصــل إلى المعــلومات وإلى المعــرفة    هــو عمــلية تــزويد األفــراد ب
ووضع هياآل إدارية وعمليات وإجراءات في اإلدارة ، ليس . وتـزويدهم بالـتدريب مما يتيح لهم القيام بأداء فعال      

 .فقط داخل المنظمات بل آذلك أداء العالقات بين المنظمات المختلفة والقطاعات المختلفة 

هـذا التحـليل إنمـا هو تقييم للمزايا والمضار ألحد االقتراحات ، تقييم               : تحـليل الـتكاليف بالقيـاس إلى المـنافع        
 . ذلك بما تسوية من مال بقدر اإلمكان 

  التـنوع بيـن الـناس ومـا لديهـم مـن أفكـار موروثـة ومعـتقدات وقيـم ومعـارف وأنشطة فنية                         : التـنوع الـثقافي     
 .واجتماعيـة 

لنبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة مع ما تعايشه فيه من   هو مجمع ديناميكي من ا     :الـنظام اإليكولوجـي     
تعريف مستمد من اتفاقية التنوع البيولوجي  ( بيـئة غير حية ، والتي يحصل بينها تفاعل بوصفها وحدة وظيفية             

 . ( 

ــتيجة    :  وظــائف الــنظام اإليكولوجــي   أن وظــائف الــنظام اإليكولوجــي هــي أنشــطة أو تدابيــر تحــدث طــبيعيًا ن
وتشمل الوظائف أعمال مختلفة مثل المحافظة على       . لـتفاعالت بيـن هيـاآل األنظمـة اإليكولوجية وعملياتها           ل

 . المواد الغذائية والمساندة الغذائية والتحكم في مياه الغمر 

نات   هـو التدخل في العمليات الفيزيقية والكيماوية والبيولوجية التي تربط بين الكائ             :إدارة الـنظام اإليكولوجـي      
الحيـة ببيئـتها غيـر الحيـة ، مـع تـنظيم األعمـال البشـرية الـتي تـؤدى إلى إيجاد وضع مرغوب فيه في النظام                             

 .اإليكولوجي 

 .هم األشخاص القائمون بإدارة بيئتهم  : مديرو النظام اإليكولوجي

كولوجية للمجتمع ،   هـي الطائفة الكاملة من المنافع التي تقدمها األنظمة اإلي       : خدمـات الـنظام اإليكولوجـي       
 . مع ما تنطوي عليه من تنوع بيولوجي وشاملة أآثر من مجرد القيمة الرأسمالية لألجزاء المكونة للنظام 

أن هيكـل الـنظام اإليكولوجي عبارة تشير إلى الطريقة التي تكون فيها المكونات             : هيكـل الـنظام اإليكولوجـي       
 .ك المكونات التربة والترسيبات والمياه والنبات والحيوان وتشمل تل. البيولوجية وغير البيولوجية منظمة 

 هـو محاولـة لتـبين وتوقـع الوقـع عـلى البيئة الفيزيقية البيولوجية ، وعلى صحة البشر        : تقييـم الوقـع البيـئي       
ويهدف هذا التقييم آذلك إلى . وعـلى رفـاهم ممـا هـو مقترح من توسعات صناعية أو مشروعات أو تشريعات      

معجم أآسفورد ( هلة الفهـم وقابـلة للتطـبيق عـلى الـنطاق العالمي ، لإلعالم بنتائج التقييم               وضـع خطـط سـ     
  ) .لإليكولوجية

تعريف اتفاقية التنوع ( هـو المكـان أو نوع الموقع يوجد فيه آائن أو عشيرة من الكائنات بصفة طبيعية            : الموئل 
 ) .البيولوجي 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/11 
Page 20 

 إعانـات يكون لها آثار ضارة على البيئة وآذلك على آفاءة االقتصاد   هـي : الحوافـز الضـارة واإللـتواءات السـوق      
 . بصفة عامة 

  فـي سـبيل حمايـة البيـئة ينـبغي لـلحكومات أن تطـبق عـلى نطاق واسع النهج                      : الـنهج الـتحوطي     /المـبدأ   
 النقص  وحيـث توجد تهديدات لحدوث تالفيات خطيرة ال يمكن إصالحها ، ال تستعمل            . الـتحوطي تـبعًا لقدراتهـا       

( فـي المعـلومات العـلمية المؤآـدة ذريعـة لـتأجيل اتخاذ تدابير مجدية من ناحية التكاليف لمنع التدهور البيئي         
 ) .  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 15المبدأ 

  هـي مـنطقة محـددة جغرافيًا ، محددة أو منظمة وتدار لتحقيق أهداف معينة في مجال       : المـنطقة المحميـة     
 ) .تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي ( نة الصيا

 هي التدابير التي تتخذ لتقييم الضرر الذي يمكن أن يحدث وعن مدى احتمال حدوثه ، وعن             : تقييـم المخاطـر     
 ) . المبادئ التوجيهية التقنية الدولية لألمان في البيوتكنولوجيا ، الصادرة عن اليونيب . ( مدى حجم األضرار 

 . هم أعضاء المجتمع اللذين يجنون المنافع ويتحملون تكاليف موارد معين : الفاعلون /أصحاب المصلحة

هو استعمال مكونات التنوع البيولوجي بطريقة وبمعدل ال يؤديان على المدى الطويل            : االسـتعمال المسـتدام     
جات وتطلعات األجيال  إلى تدهـور في التنوع البيولوجي ، مما يحافظ على مقدرة ذلك التنوع على الوفاء باحتيا               

 ) . تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي ( الحالية والقادمة 

هـي مجموعة المنهجيات الخاصة بالحفظ والتي تهدف إلى الحصول على أقصى  : الـنهج المحافظـة التقـليدية      
 . المنافع لألنواع والموائل 


