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تمهيد

ي�ضع نهج النظام الإيكولوجي النا�س وممار�ضاتهم عند ا�ضتخدام الموارد الطبيعية في قلب عملية �ضنع القرار. لذلك يمكن ا�ضتخدام هذا النهج 

لإيجاد توازن بين حماية التنوع الحيوي وا�ضتخدامه وذلك في المناطق التي ت�ضتمل على عدة م�ضتخدمين للموارد من ناحية وثروات طبيعية هامة 

من ناحية اأخرى. وهذا ما يجعل من النهج اأداة هامة للمخت�ضين والممار�ضين في مجالت الزراعة والحراج وم�ضائد الأ�ضماك والمناطق المحمية 

والتخطيط الح�ضري وغيرها الكثير.

ينقلنا هذا الكتيب الذي األفته ِغل �ضيبرد م�ضوؤولة نهج النظام الإيكولوجي في مفو�ضية اإدارة النظم الإيكولوجية التابعة لالتحاد الدولي لحماية 

اإر�ضادات حول كيفية ا�ضتخدامه في  ط الكتيب النهج من خالل تقديم  اإلى الخطوات العملية لتطبيقه. ويب�ضِّ الطبيعة من الجانب النظري للنهج 

التخطيط لالأن�ضطة الميدانية. وقد كان اإ�ضدار هذا الدليل مو�ضع ترحيب في الجتماع التا�ضع للهيئة الفرعية للم�ضورة العلمية والفنية والتكنولوجية 

)SBSTTA( المنبثقة عن اتفاقية التنوع الحيوي )CBD( وفي الموؤتمر ال�ضابع لالأطراف في هذه التفاقية.

واأود هنا اإزجاء ال�ضكر لِغل �ضيبرد لما تتمتع به من الب�ضيرة النافذة والطاقة الهائلة وبهما تقود عمل مفو�ضية اإدارة النظم الإيكولوجية في التحاد 

الدولي لحماية الطبيعة في مجال نهج النظام الإيكولوجي . كما اأود �ضكر الأع�ضاء الآخرين في اللجنة التوجيهية لمفو�ضية اإدارة النظم الإيكولوجية 

على اإ�ضافاتهم المتنوعة وكذلك جواكيم غراتزِفلد من برنامج اإدارة النظم الإيكولوجية في التحاد الدولي لحماية الطبيعة على مهاراته التحريرية 

المميزة. 

لقد خرج هذا الكتيب اإلى حيز الوجود بف�ضل التمويل المقدم من الإدارة العامة للتعاون الدولي التابعة لوزارة ال�ضوؤون الخارجية الهولندية والتي 

ن�ضكرها اأي�ضًا على تمويل معظم الحالت الدرا�ضية الم�ضتخدمة هنا ل�ضرح الخطوات الخم�س في تطبيق نهج النظام الإيكولوجي.

 

 د. هيالري ما�ضونداير

رئي�س مفو�ضية اإدارة النظم الإيكولوجية التابعة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

westasia@iucn.org :نرحب باآرائكم حول فائدة هذا الدليل من خالل البريد الإلكتروني



مقدمة الن�ضخة العربية

من �ضروط نه�ضة مجتمع المعرفة اعتماد منهجيات علمية لإدارة الموارد الطبيعية ل�ضمان العدالة الجتماعية وال�ضتدامة الإيكولوجية. ولعل اهتمام التحاد 

الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( بترجمة هذا الكتيب مرده اإلى اإدراك التحاد لمدى اأهمية دعم اتفاقية التنوع الحيوي وتوثيق المعرفة ون�ضرها والتاأثير في �ضياغة 

�ضيا�ضات تنموية م�ضتدامة بم�ضاركة المجتمعات المحلية والجهات المعنية.

يمكن اعتبار نهج النظام الإيكولوجي "Ecosystem Approach" بمثابة الإطار الفكري والمعرفي الذي ينظم التوجه نحو ا�ضتدامة الموارد الطبيعية بحيث ي�ضمن 

المنطقة  الإيكولوجية في  النظم  تاأهيل  واإعادة  الر�ضيد في �ضيانة  والحكم  والمياه  لالأرا�ضي  المتكاملة  الإدارة  المعنيين مع مراعاة  لكافة  الحقيقية  الم�ضاركة 

العربية �ضمن الم�ضاريع الريادية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة في كل من م�ضر واليمن وفل�ضطين والأردن. ومن الأمثلة على اعتماد هذه المنهجية، م�ضروع 

اإعادة تاأهيل �ضيل الزرقاء والذي تقوم به وزارة البيئة في المملكة الأردنية الها�ضمية بالتعاون مع التحاد والوكالة الإ�ضبانية للتعاون الدولي والتنمية.

ول بد من التنويه اإلى اأن عملية تاأهيل الأنظمة الإيكولوجية في المنطقة العربية لها قيمة اقت�ضادية واأثر اإيجابي على �ضحة الإن�ضان واأمنه و�ضالمة بيئته. ولعل 

اعتماد اأ�ض�س علمية منهجية يعتبر اأمرًا ذا قيمة اجتماعية كونه خيار مجتمعي وقيمة بيئية قادرة على اإعادة فاعلية الأنظمة الإيكولوجية مما ي�ضهم اإيجابًا في 

توفير م�ضادر دخل لل�ضكان المحليين ويزيد من قدرة هذه الأنظمة على الت�ضدي لظاهرتي التغير المناخي والت�ضحر. ومما ل �ضك فيه فاإن المبادىء والأ�ض�س 

التي يعتمدها نهج النظام الإيكولوجي تمثل مجموعة مفاهيم لبناء فهم م�ضترك لالإدارة المتكاملة للم�ضادر الطبيعية مثل اعتماد مبداأ الالمركزية ومراعاة الأثر 

الإن�ضاني على الأنظمة الإيكولوجية وتحديد القيمة القت�ضادية للخدمات والوظائف التي يقدمها النظام الإيكولوجي ومراعاة البعد الزماني والمكاني والتغير 

الم�ضتقبلي وال�ضتفادة من المعارف والمعلومات العلمية والمعرفة المحلية واإ�ضراك المعنيين.

واإني لآمل اأن يقدم هذا النتاج المعرفي قيمة م�ضافة كباكورة مطبوعات البرنامج الإقليمي لموارد المياه والأرا�ضي الجافة )REWARD( التابع لالتحاد الدولي 

لحماية الطبيعة )IUCN( حتى يرفد المكتبة الإيكولوجية العربية بالمراجع والم�ضادر المنهجية المفيدة والعملية التي تفيد العاملين في مجال التنمية الم�ضتدامة 

من اأجل حياة طيبة. وهذا النتاج العلمي الهام هو جزء من �ضل�ضلة اإ�ضدارات "مبادرة المياه والطبيعة")WANI( التابعة لالتحاد وذلك من اأجل تاأ�ضيل منهجيات 

الإدارة المتكاملة في اإدارة موارد المياه.

وي�ضكر التحاد الدولي لحماية الطبيعة كل من وزارة البيئة في المملكة الأردنية الها�ضمية والوكالة الإ�ضبانية للتعاون الدولي والتنمية وجميع الجهات الر�ضمية وغير 

الر�ضمية والذين اأ�ضهموا في اأن يرى هذا الم�ضروع النور.

د. عودة الجيو�ضي

المدير الإقليمي – المكتب الإقليمي لمنطقة غرب اآ�ضيا 

التحاد الدولي لحماية الطبيعة
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1 1نهــج النظـــام الإيكولــوجي: خم�س خطوات تنفيذية

مقدمة

يعتبر "نهُج النظام الإيكولوجي" )Ecosystem Approach(ا�ضتراتيجيًة لالإدارة المتكاملة لالأرا�ضي والمياه والموارد الحية ِعماُدها الدعوة للحفاظ 

على هذه العنا�ضر ومراعاة ال�ضتدامة والإن�ضاف عند ا�ضتخدامها. كما اأنه بمبادئه الإثني ع�ضر )ال�ضفحة التالية( ي�ضكل الإطار العملي الأ�ضا�ضي 

لالأن�ضطة التي تندرج تحت اتفاقية التنوع الحيوي. وفي اإطار البحث عن الأ�ضلوب الأمثل لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي َجَرت عدة محاولت لترتيب 

هذه المبادئ اإما وفقًا لأهمية كل منها اأو وفقًا لم�ضامينها.

وفي حين تبدو هذه المحاولت مثيرة لالهتمام للوهلة الأولى اإل اأنها افتقدت حتى الآن للدعم العملي 

المطلوب لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي ميدانيًا.

ولأجل ذلك بادرت مفو�ضية اإدارة النظم الإيكولوجية )CEM( التابعة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

)IUCN( اإلى تاأليف هذا الكتيب �ضعيًا لردم هذه الهوة.

وقد قمنا هنا بت�ضنيف مبادئ نهج النظام الإيكولوجي �ضمن مجموعات فرعية ذات ت�ضل�ضل منطقي 

لتي�ضير النقا�س والتخطيط والتدرج في الأن�ضطة.

لكن كما هو معلوم من غير الممكن ال�ضتمرار في تناول اأحد جوانب النظام الإيكولوجي بمعزل عن �ضواه، بل ينبغي بانتظام مراجعة تلك الجوانب 

ن  زة لهذا النهج، حيث اأنها تمكِّ التي تم تناولها في مراحل مبكرة من الت�ضل�ضل الوارد اأدناه. ول يمنع هذا من التاأكيد على ال�ضمة التمكينية المميِّ

الباحثين والعاملين الميدانيين على حد �ضواء من التركيز على مجموعة واحدة من الم�ضكالت في وقت محدد. وبذلك يمكن التركيز بَروية وفعالية 

على النظام الإيكولوجي و�ضاكنيه والتحديات والفر�س التي ي�ضكلونها.
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المبادئ الإثنا ع�صر للنظام الإيكولوجي

 

تعتبر الأهداف المبتغاة من خالل اإدارة الأرا�ضي والمياه والموارد الحية خيارًا مجتمعيًا.  .1

ينبغي اتباع الالمركزية في الإدارة لجعلها ت�ضل اإلى اأدنى م�ضتوى مالئم.  .2

ينبغي على مديري النظام الإيكولوجي التنبه للتاأثيرات القائمة والمحتملة لأن�ضطتهم على النظم الإيكولوجية المجاورة اأو حتى البعيدة.  .3

اأي  ينبغي على  وبالتالي  اقت�ضادي.  �ضياق  الإيكولوجي في  النظام  واإدارة  الإدارة �ضرورَة فهم  الناجمة عن  المحتملة  المكا�ضب  ُيبِرز تحديد   .4

برنامج لإدارة النظام الإيكولوجي:

تقليل الختاللت ال�ضوقية الموؤثرة �ضلبًا في التنوع الحيوي. اأ. 

ح�ضد الحوافز الم�ضجعة على حماية التنوع الحيوي وال�ضتخدام الم�ضتدام. ب. 

ت�ضمين التكلفة والفوائد في النظام الإيكولوجي ح�ضب ما هو ممكن. ج. 

نه من القيام بدوره هدفًا اأ�ضا�ضيًا لنهج هذا النظام. ينبغي اعتبار المحافظة على ُبنية النظام الإيكولوجي ووظائفه بما يمكِّ  .5

ينبغي اإدارة النظم الإيكولوجية �ضمن حدود وظائفها الطبيعية.  .6

ينبغي تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي �ضمن الإطارين المكاني والزماني المنا�ضبين.  .7

ُتبِرز المعرفة حول وجود الأُطر الزمانية المتغيرة والتاأثيرات المتاأخرة الظهور والتي تت�ضف بها عمليات النظام الإيكولوجي �ضرورَة تحديد   .8

اأهداف اإدارة هذا النظام على المدى الطويل.

ينبغي على الإدارة التنبه اإلى حتمية التغير.  .9

ينبغي على نهج النظام الإيكولوجي ال�ضعي لإيجاد التوازن المنا�ضب والتكامل بين الحفاظ على التنوع الحيوي وا�ضتخدام عنا�ضره.  .10

ينبغي على نهج النظام الإيكولوجي الهتمام بكافة اأ�ضكال المعلومات ذات ال�ضلة بما فيها المعرفة العلمية والمعارف والبتكارات والممار�ضات   .11

ال�ضعبية والمحلية. 

ينبغي على نهج النظام الإيكولوجي اإ�ضراك كافة قطاعات المجتمع المعنية والهتمام بكافة فروع المعرفة العلمية ذات ال�ضلة.  .12
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ترتيب المبادئ

بت المبادئ الإثنا ع�ضر في  ُرتِّ

خم�س خطوات، كل منها ت�ضتمل 

على مجموعة من الأن�ضطة.

وتُكون الخطوات الخم�س 

الموؤدية اإلى تطبيق نهج النظام 

الإيكولوجي على النحو التالي:

تحديد المعنيين الرئي�ضيين، وتعريف منطقة النظام الإيكولوجي، وبناء عالقات بين الخطوة اأ

المعنيين والمنطقة

تو�ضيف �ضمات ُبنية ووظيفة النظام الإيكولوجي وو�ضع اآليات لإدارته ومراقبتهالخطوة ب

تحديد الق�ضايا القت�ضادية الهامة التي �ضتوؤثر في النظام الإيكولوجي و�ضاكنيهالخطوة ج

تحديد التاأثيرات المحتملة للنظام الإيكولوجي الم�ضتهدف على النظم الإيكولوجية الخطوة د

المجاورة

و�ضع اأهداف طويلة الأمد وطرق مرنة لتحقيقهاالخطوة هـ

نهــج النظـــام الإيكولــوجي: خم�س خطوات تنفيذية3
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الخطوة اأ

تحديد المعنيين 

وتعريف منطقة النظام 

الإيكولوجي

ت�ضتمل الخطوة "اأ " على اأكثر الق�ضايا �ضعوبًة وهي: 

الرئي�ضيين. المعنيين  تحديد  	•
الإيكولوجي. النظام  منطقة  تعريف  	•

النظام  ومنطقة  المعنيين  بين  عالقات  بناء  	•
الإيكولوجي.

يف�ضل اأن تتزامن عملية تعريف منطقة النظام الإيكولوجي 

مع تحديد المعنيين خا�ضة واأنهم �ضيدعمون عملية اختيار 

المنطقة واإدارتها. اأما بماذا نبداأ، بالمنطقة اأو المعنيين، 

فينبغي بذل جهد ووقت للو�ضول اإلى الخيار الأمثل.

المعنيين، حيث �ضعت تجارب عديدة  ونبداأ هنا بق�ضايا 

المواءمة  اإلى  الحيوي  التنوع  اإدارة  مجال  في  �ضابقة 

اإلى  التنبه  دون  لكن  المختارة  والمنطقة  المعنيين  بين 

التاأثيرات الأ�ضمل لنهج النظام الإيكولوجي، الأمر الذي 

يبرز اأهمية الخيار المجتمعي.

المبادئ المتعلقة بالخطوة اأ

تعتبر الأهداف المبتغاة من خالل   .1

اإدارة الأرا�ضي والمياه والموارد 

الحية خيارًا مجتمعيًا.

ينبغي تنفيذ  نهج النظام   .7

الإيكولوجي  �ضمن الإطارين 

المكاني والزماني المنا�ضبين.

ينبغي على نهج النظام الإيكولوجي    .11

الهتمام بكافة اأ�ضكال المعلومات 

ذات ال�ضلة بما فيها المعرفة 

العلمية والمعارف والبتكارات 

والممار�ضات ال�ضعبية والمحلية. 

ينبغي على نهج النظام الإيكولوجي   .12

اإ�ضراك كافة قطاعات المجتمع 

المعنية والهتمام بكافة فروع 

المعرفة العلمية ذات ال�ضلة.

اأ



الخطوة اأ: تحديد المعنيين وتعريف منطقة النظام الإيكولوجي5

اأرخبيل بوكا�س ِدل تورو، بنما

اإدارته في هذا الموقع هو النظام الإيكولوجي البحري. وقد اجتهد المعنيون الرئي�ضيون )�ضيادو الأ�ضماك  الم�ضدر الرئي�ضي الذي تتم 

والن�ضاء وغيرهم من ال�ضكان المحليين( �ضعيًا للح�ضول على الحق باإدارة مناطق الَحيد المرجاني ومناطق ال�ضيد الم�ضتركة من خالل 

ت�ضكيل لجان محلية لم�ضائد الأ�ضماك. بادرت هذه اللجان بم�ضاعدة من منظمتين اأهليتين ع�ضوين في التحاد الدولي لحماية الطبيعة 

هما "موؤ�ض�ضة برومار" و"حفظ الطبيعة" اإلى �ضياغة مقترحات لقواعد اإدارة م�ضائد الأ�ضماك في كافة اأرجاء "اأرخبيل بوكا�س ِدل تورو".

اإلى  )بحاجة  حظر  مناطق  على  تحتوي  مجتمعية  �ضمكية  محميات  �ضبع  بتحديد  اللجان  قامت 

كما  ا�ضتغاللها(.  لعملية  اأف�ضل  تنظيم  اإلى  )بحاجة  اأ�ضماك  لم�ضائد  ممتازة  وموارد  اإحياء( 

اأن�ضاأت هذه اللجان رابطة اإقليمية لم�ضائد الأ�ضماك في الأرخبيل بهدف تقوية موقفها التفاو�ضي 

مع الموؤ�ض�ضات الأخرى الأكثر نفوذًا. 

 

المحلية  الفروع  من  متزايدًا  دعمًا  مجتمعيًا  المدارة  الأ�ضماك  م�ضائد  محميات  فكرة  وتلقى 

حاليًا  وتجري  المحمية.  والمناطق  البحرية  الموارد  باإدارة  المخت�ضة  الحكومية  للموؤ�ض�ضات 

اأية  ومعالجة  العمل  �ضير  لمتابعة  الموؤ�ض�ضات  وهذه  الإقليمية  الرابطة  بين  دورية  اجتماعات 

م�ضكالت.

الخطوة اأ: حالة درا�سية حول تحديد المعنيين اأ

يتبع يف �ضفحة 7
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الخطوة اأ )تتمة( تحديد المعنيين

الإدارة ومجموعة  الإيكولوجي وغايات  النظام  المجتمعي في اختيار  على النخراط  و12   1 المبداآن  ي�ضدد 

المهارات المطلوبة. ول ين�ُس المبداآن على اأية معايير لتف�ضيل طرف مجتمعي محدد )اأو طبيعة معرفته( 

على طرف اآخر مع اأن ذلك قد يكون �ضروريًا من الناحية العملية مما ي�ضتوجب القيام بتحليل المعنيين.

تحليل المعنيين

قم بتحديد كافة المعنيين الرئي�ضيين وم�ضالحهم في النظام الإيكولوجي المقترح.

تقييم  عند  ذلك  مراعاة  مع  الثالثة  الدرجة  من  ومعنيين  وثانويين  اأ�ضا�ضيين  كمعنيين  المعنيين  ف  �ضنِّ

اأرائهم. 

المعنيون الأ�سا�سيون

في  الفعالة  للم�ضاركة  احتمالية  والأكثر  )الطبيعي(  المورد  على  الأكبر  العتماد  ذوو  اأولئك  وهم 

اإدارته.

المعنيون الثانويون والمعنيون من الدرجة الثالثة

الثالثة. فيمكن  الدرجة  اأو من  ثانويين  اعتبارهم معنيين  يتوجب  والذين قد  النفوذ  اأولئك ذوو  وهم 

اعتمادهم  ولكن  المورد  من  بالقرب  القاطنين  اأو  الحكومية  للموؤ�ض�ضات  المحليين  للممثلين  النظر 

عليه لي�س كبيرًا كمعنيين ثانويين فيما يعتبر الم�ضوؤولون الحكوميون من الم�ضتوى الوطني والمنظمات 

البيئية الدولية معنيين من الدرجة الثالثة.

اأ



اإ�ضافة هامة للمتنزه الوطني البحري )جزيرة  اإياها  "الرابطة الإقليمية لم�ضائد الأ�ضماك" معتبرًة  بـ  "وكالة المناطق المحمية"  رحبت 

با�ضتيِمنتو�س( فيما تركز اهتمام "وكالة الموارد البحرية" على ال�ضغوط المتزايدة التي تواجهها م�ضائد الأ�ضماك المحلية واأبدت ا�ضتعدادًا 

للنظر في اأي مقترحات بناءة للتعامل مع هذه ال�ضغوط. اأما "موؤ�ض�ضة برومار" و"حفظ الطبيعة" فتبحثان بالتعاون مع الموؤ�ض�ضة الوطنية 

للم�ضائد. ويبدو اهتمام  يتيح فتح محميات مجتمعية  الجديد  البحار  اإلى قانون  بند  اإ�ضافة  اإمكانية  البحرية في  الموارد  الم�ضوؤولة عن 

الموؤ�ض�ضة الوطنية الم�ضوؤولة عن المناطق المحمية بهذا النهج وا�ضحًا لكنها ترى اأن التطور ال�ضياحي المتنامي في اأرخبيل "بوكا�س ِدل 

تورو" يقت�ضي م�ضتوى من الحماية يفوق ما ت�ضتطيع المحميات المجتمعية لالأ�ضماك تقديمه. فما 

تقوم به هذه المحميات عادة هو دعم وحماية مجموعات المعنيين وم�ضائدهم. وتنخرط كافة 

هذه الجهات التي تتولى اإدارة النظام الإيكولوجي -من خالل تفاعالت تناف�ضية وتكاملية في اآٍن 

معًا تجري على م�ضتويات مختلفة- في تعلم كيفية العمل الم�ضترك لمعالجة ال�ضغوط التي يتعر�س 

لها النظام الإيكولوجي. 

الأرا�ضي  بتاأثير  اأي�ضًا  الهتمام  على  التكيفية  الإدارة  ق�ضايا  ت�ضجع  قد  المتو�ضط  المدى  وعلى 

المرتفعة على الموارد البحرية القريبة منها وذلك عندما يتعزز وعي �ضيادي ال�ضمك باأثر تدفق 

الطمي من الياب�ضة والجزر على النظام الإيكولوجي البحري.

الخطوة اأ: حالة درا�سية حول تحديد المعنيين )تتمة(

الخطوة اأ: تحديد المعنيين وتعريف منطقة النظام الإيكولوجي7

اأ
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الخطوة اأ )تتمة(
قيِّم قدرة المعنيين الن�ضبية على الإدارة والتزامهم المتعلقين بالنظام الإيكولوجي.

اأِقم منتدى للمعنيين لعقد لقاءات منتظمة. ينبغي التنبه اإلى احتمالية عدم قدرة بع�س المعنيين الأ�ضا�ضيين 

على التحدث في مثل هذه اللقاءات مما ي�ضتوجب م�ضاعدتهم على النخراط في النقا�ضات وتح�ضير مواد 

لعر�ضها في المنتدى العام.

تحليل المنطقة

ما الم�ضاحة التي �ضيتم اإدارة النظام الإيكولوجي فيها وح�ضب اأية معايير �ضيتم تحديدها؟

من �ضاأن اختيار الم�ضاحة والنطاق المنا�ضبين )مبداأ 7(:

)مبداأ 11 ومبداأ 12(. العلمية  المعايير  ا�ضتيفاء  	•
)مبداأ 11(. وخبرة  ومعرفة  اإدارية  قدرة  من  موجود  هو  ما  مع  تناغم  اإحداث  	•

مع  التوا�ضل  تب�ضيط  يكفل  بما  اأمكن  حيثما  والثقافية  والقانونية  الإدارية  الحدود  مراعاة  	•
الموؤ�ض�ضات القائمة )مبداأ 11(.

على  فعالة  اإدارية  بوحدة  مقيدة  تكون  قد  الطويل  المدى  على  المثالية  الم�ضاحة  باأن  الإدراك  	•
المدى الق�ضير.

اأو مجموعة ما  اإلى تحديد م�ضوؤولية فرد  التو�ضل  الإقرار ب�ضرورة مراجعة الحدود في حالة عدم  	•
عن اأجزاء كبيرة من المنطقة المختارة للنظام الإيكولوجي.

اأ



الأرا�صي الجافة في النيجر - نيجيريا

كلما  الزراعة ممكنة  ثم ت�ضبح  ال�ضمالية  الأجزاء  المراعي في  ت�ضود  الكبرى حيث  لل�ضحراء  الجنوبي  الطرف  ال�ضاحل في  تقع منطقة 

اتجهنا جنوبًا. ويقدم هذا الإقليم مثاًل ممتازًا على كيفية تحديد النظام الإيكولوجي ب�ضكل كبير من قبل الأكثر ا�ضتعماًل له وارتباطًا به 

من م�ضتخدميه.

يفر�س امتداد وتنوع هذه الأرا�ضي الجافة ا�ضتخدام مقايي�س متعددة لفهمها. كما تتطلب الطبيعة 

الخا�ضة لهذه الأرا�ضي من �ضكانها المرونة والتكيف والإبداع نتيجة للتغير المو�ضمي في هطول 

الكيلومترات  الأمطار ودورات الهطول الطويلة. وفي كل عام يقطع رعاة قطعان الما�ضية مئات 

الم�ضتقرون  للمناطق المطيرة وحيث يمكن الرعي. كما يقوم المزارعون  �ضماًل ثم جنوبًا طلبًا 

بزراعة المحا�ضيل بتدرج من الجنوب اإلى ال�ضمال تتناق�س معه غزارة وانتظام هطول الأمطار. 

وبالإ�ضافة اإلى الأرا�ضي الجافة فاإن ثمة مناطق بعيدة ترتفع فيها ِن�َضب الهطول ويتركها بع�س 

اأ�ضواقها والعمل فيها  اإليها ويق�ضد  اأكثر جفافًا في حين يهاجر  اأرا�ٍس  اإلى  مزارعيها ويقدمون 

بع�س �ضكان الأرا�ضي الجافة.

النظام  على  المحافظة  اأن  كما  الحيوي.  التنوع  من  وي�ضتفيد  الأرا�ضي  ي�ضتغل  من  فهم  الإيكولوجي،  النظام  اإدارة  �ضميَم  النا�س  يحتل 

�ضغار  من  غالبيتهم  تت�ضكل  والذين  المحليون  المديرون  يتخذها  التي  القرارات  على  تعتمد  اأمور  وال�ضتدامة  والإنتاجية  الإيكولوجي 

المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. تت�ضف هذه القرارات بمرونتها في ال�ضتجابة للمعرفة التقنية الجديدة والأنماط الإدارية والحوافز 

القت�ضادية والتفاو�س في حالة التناف�س اأو النزاع ومتطلبات الم�ضوؤولية الجماعية.

الخطوة اأ: حالة درا�سية حول تعريف منطقة النظام الإيكولوجي

الخطوة اأ: تحديد المعنيين وتعريف منطقة النظام الإيكولوجي9

اأ
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الخطوة اأ )تتمة( بناء عالقة منطقية بين المعنيين والمنطقة

المختارة �ضمن  المناطق  اإدارة  في  الكبرى  الم�ضلحة  واأولئك ذوي  الرئي�ضيين  المعنيين  ات�ضاح هوية  بعد 

والمجموعات  والأفراد  ناحية  من  الإيكولوجي  النظام  حدود  تعريف  ممكنًا  ي�ضبح  الإيكولوجي  النظام 

والموؤ�ض�ضات المرجح قدرتها على حماية واإدارة واتخاذ القرارات �ضمن تلك الحدود على المدى المتو�ضط 

والطويل من ناحية اأخرى.

و�ضتكون النتيجة نظامًا اإيكولوجيًا واحدًا يحوي مجموعًة من المناطق المختلفة يديرها - باإيقاعات متباينة - 

معنيون مختلفون. 

التن�ضيق  اأن�ضطة  بناء  ال�ضروري  اأنه من  اإل  الأمد  روؤية طويلة  �ضيحافظون على  الحماية  اأخ�ضائيي  اأن  ومع 

والإدارة من الأ�ضفل �ضعودًا عبر منتدى المعنيين، عو�ضًا عن فر�ضها عليهم من الأعلى. 

اأ



اأو اتجاه محدد للنظم الإيكولوجية في هذا الإقليم فلي�س ثمة �ضرف �ضطحي متكامل ول اهتمام بمفهوم اأحوا�س تجميع  ل يوجد هدف 

المياه. بل اإن مجموعات الم�ضتخدمين )المعنيين( تقوم بتعريف نظمها الإيكولوجية بما يتفق مع �ضبل معي�ضتها وم�ضالحها القت�ضادية. 

وفي حين يفهم المزارعون والحطابون والرعاة المحليون و�ضانعو الأدوية هذه النظم وفق معيار ما فاإن للرعاة المرتحلين اأو المهاجرين 

عبر الإقليم معايير اأخرى يفهمون من خاللها هذه النظم وكذلك الحال بالن�ضبة للحكومة المركزية والمنظمات الدولية.

وتحديد  الإيكولوجية  النظم  تعريف  على  تعمل  للم�ضتخدمين  القت�ضادية  الم�ضالح  فاإن  لذلك 

ببع�س  نظم خا�ضة  تطغى  كما  اأحجامها.  في  الإيكولوجية  النظم  وتتباين  الحيوي.  التنوع  قيمة 

الم�ضتخدمين على نظم خا�ضة بم�ضتخدمين اآخرين مما يوؤدي اإلى تناف�س حاد على بع�س الموارد 

في بع�س المناطق وفي موا�ضم معينة اأو اإلى تكاملية مفيدة في مناطق اأخرى وموا�ضم اأخرى. ول 

يوجد انف�ضال بين اأطر العمل الموؤ�ض�ضية التي تحكم الو�ضول اإلى الموارد الطبيعية وال�ضتفادة 

منها من ناحية والنظام الإيكولوجي نف�ضه من ناحية اأخرى. 

لقد خ�ضعت النظم الإيكولوجية لعمليات تحول ا�ضتغرقت اآلف ال�ضنين من خالل ال�ضتغالل، ول 

تزال تتخذ اأ�ضكاًل جديدة لي�س فقط عبر ال�ضتعمال وتغير الف�ضول بل اأي�ضًا نتيجة لالتجاهات 

طويلة المدى في �ضياقات متعددة كالتو�ضع الزراعي وتكثيف ا�ضتعمالت الأرا�ضي.

الخطوة اأ: حالة درا�سية حول تعريف منطقة النظام الإيكولوجي )تتمة(

الخطوة اأ: تحديد المعنيين وتعريف منطقة النظام الإيكولوجي11

اأ
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الخطوة ب

ُبنية ووظيفة واإدارة 

النظام الإيكولوجي

ووظيفة  ُبنية  �ضمات  تو�ضيف  على  "ب"  الخطوة  ت�ضتمل 

النظام الإيكولوجي وو�ضع اآليات لإدارته ومراقبته.

بنية ووظيفة النظام الإيكولوجي

كيف يمكن تحديد �ضمات بنية ووظيفة النظام الإيكولوجي 

ال�ضرورية لإنتاج مخَرجات هذا النظام وخدماته؟ وكيف 

الإيكولوجي  النظام  يتهدد  ما  ثمة  باأن  الإدراك  ن�ضتطيع 

نتيجة ل�ضتعماله فوق طاقته )المبداآن 5 و6(؟

تكمن اأنجع �ضبل التعامل مع هذه التحديات في انخراط 

وميداني  مكتبي  م�ضترك  عمل  في  وال�ضكان  الخبراء 

تتكامل فيه معارف وخبرات الطرفين.

المبادئ المتعلقة بالخطوة ب

ينبغي اتباع الالمركزية في الإدارة   .2

لجعلها ت�ضل اإلى اأدنى م�ضتوى 

مالئم.

ينبغي اعتبار المحافظة على ُبنية   .5

النظام الإيكولوجي  ووظائفه بما 

يمكنه من القيام بدوره هدفًا 

اأ�ضا�ضيًا لنهج هذا  النظام.

ينبغي اإدارة النظم الإيكولوجية    .6

�ضمن حدود وظائفها الطبيعية.

ينبغي على نهج النظام الإيكولوجي   .10

ال�ضعي لإيجاد التوازن المنا�ضب 

والتكامل بين الحفاظ على التنوع 

الحيوي  وا�ضتخدام عنا�ضره.

ب



الخطوة ب: بنية ووظيفة واإدارة النظام الإيكولوجي13

اإقليم بابوا، اإندوني�صيا

اإقليم "بابوا" هو ما تبقى من احتياطي اإندوني�ضيا ال�ضخم من الغابات العذراء؛ وت�ضكل غاباته نحو 24% من مجموع الأرا�ضي الحرجية في 

اإندوني�ضيا وتزخر بتنوعها الحيوي.

وقد بداأ موؤخرًا كل من المجتمعات القاطنة في الغابات وم�ضوؤولو الحراج في اإيجاد طرق لتحقيق م�ضالحهم الم�ضتركة -بما ي�ضمل حماية 

المنظمات  الإيكولوجي. وقد وجدوا م�ضاعدة على ذلك من  النظام  المعي�ضة- من منظور نهج  للغابات و�ضبل  الم�ضتدامة  البيئة والإدارة 

الأهلية المحلية وبرنامج حراج متعدد ال�ضركاء يتم تنفيذه في غابات الأرا�ضي المرتفعة والمنخف�ضة.

الموارد  واأ�ضناف  العائالت و�ضع خرائط لحدود ملكياتها  للبيئة عندما قررت  ُمراٍع  توافقي لالأرا�ضي  ا�ضتخدام  التفاو�س على  بداأ  وقد 

"الخرائط  هذه  مقارنة  عند  تبين  وقد  الملكيات.  هذه  �ضمن  الأرا�ضي  وا�ضتخدامات  الطبيعية 

العائلية" مع خرائط ت�ضنيف الأرا�ضي المو�ضوعة من قبل دائرة الحراج وجود اختاللت وا�ضحة 

ت�ضتدعي المعالجة الفورية.

ات�ضح اأن ا�ضتخدام العائالت لالأرا�ضي في المناطق المنخف�ضة والذي يغلب عليه ا�ضتثمار الغابة 

في الإنتاج والتحويل يعطي قيمة لُبنية ووظيفة النظام الإيكولوجي اأكبر من تلك المعطاة من قبل 

الحكومة. اأما في اأرا�ضي المناطق المرتفعة فقد امتلكت العائالت اإ�ضافة اإلى اأرا�ضيها الزراعية 

ال�ضتعمال  نوع  ح�ضب  المناطق  من  اأنواع  �ضبعة  يت�ضمن  الحرجية  الأرا�ضي  لمناطق  ت�ضنيفًا 

وطبيعة الإدارة والحماية الخا�ضة بكل منطقة. اأما المنطقة بمجملها وم�ضاحتها الممتدة اآلف 

الكيلومترات المربعة فقد �ضنفتها دائرة الحراج متنزهًا وطنيًا.

الخطوة ب: حالة درا�سية حول بنية ووظيفة النظام الإيكولوجي ب

يتبع يف �ضفحة 15



14 نهــج النظـــام الإيكولــوجي: خم�س خطوات تنفيذية

الخطوة ب )تتمة(
ثمة عدة اأدوات م�ضاِعدة على تدفق المعلومات باتجاهين وبناء الثقة. فبالإ�ضافة اإلى تمارين الر�ضد التي 

تقي�س ما تغير منذ الأن�ضطة الأولية يتم و�ضع خرائط ب�ضكل ت�ضاركي وُتجرى عملية التحقق اأر�ضيًا والجولت 

المقطعية والتقييم الت�ضاركي للموارد )الطبيعية(. 

ويمكن تحقيق التوازن بين حماية النظام الإيكولوجي وا�ضتثمار تنوعه الحيوي من خالل الت�ضارك في اتخاذ 

القرارات والتوافق على َمن يقوم باإدارة اأجزاء معينة من هذا النظام وَمن يقوم باإدارة اأجزاء اأخرى )مبداأ 

10( وماهية اأهداف هذه الإدارة.

ومن ال�ضروري الإدراك باأنه من غير الممكن تالفي نق�ضان المعرفة في البدايات واأن هذه المعرفة �ضتنمو 

بالتدريج اإن اُتبعت منذ البداية اأ�ضاليب للعمل المتناغم. فنهج النظام الإيكولوجي يقوم على الواقعية والقبول 

اأحيانًا بما هو ممكن ل ما هو مثالي ونظري.

اإدارة النظام الإيكولوجي

ب�ضرورة  القبول  ينبغي  وبالتالي  الإمكان.  قدر  المحليين  المعنيين  مع  العمل  على   2 المبداأ  تطبيق  ي�ضتمل 

احترام المفاهيم المحلية للملكية والم�ضوؤولية والتعامل معها حتى عند الختالف عن المفاهيم "الر�ضمية" 

وذلك ل�ضمان التزام هوؤلء المعنيين باإدارة تعاونية طويلة الأمد. 

ب



تم في عام 2004 اختيار اأربع مناطق نظام اإيكولوجي بال�ضتعانة بخرائط الحراج وخرائط العائالت. فقد مكث موظفو الحراج اأ�ضبوعًا 

مع �ضكان كٍل من تلك المناطق و�ضاركوهم في اإجراء تقييم ريفي ت�ضاركي م�ضمم للغابات على نحو محدد. اأتاح ذلك الفر�ضة لل�ضكان كي 

ي�ضرحوا للم�ضوؤولين روؤيتهم الخا�ضة للنظام الإيكولوجي ووظيفته ويقوموا بتحليل الم�ضكالت. و�ضف ال�ضكان تطور النظام الإيكولوجي عبر 

اأربعين عامًا وا�ضطحبوا الم�ضوؤولين في جولت مقطعية في الغابات والأرا�ضي الزراعية، �ضارحين قواعد الإدارة واأ�ضاليبها لديهم. و�ضمن 

نت الن�ضاء وال�ضبان الأقل اأهمية )تقليديًا( من الم�ضاركة قام الأهلون بتحليل الموارد )المالية والزراعية( المتاأتية  فرق عمل فرعية مكَّ

من النظام الإيكولوجي والتي يعتمدون عليها في �ضبل عي�ضهم وتعرفوا على التجاهات الرئي�ضية 

الممكنة،  وحلولها  الم�ضكالت  حددوا  كما  الجتماعية.  والتجاهات  الأرا�ضي  ا�ضتخدامات  في 

م�ضنفين اإياها اإلى ما يمكن حله داخليًا وما يحتاجون اإلى م�ضاعدة خارجية لذلك.

اأظهرت التقييمات الريفية الت�ضاركية ارتفاع مهارات اإدارة الأر�س لدى ال�ضكان المحليين وقوة 

موؤ�ض�ضات �ضناعة القرار؛ كما خلقت حيزًا لإعادة التفاو�س حول ا�ضتخدامات الأرا�ضي. ورغم اأن 

الأطراف كانت متوج�ضة من العمل الجماعي اإل اأن الأن�ضطة الم�ضتركة فتحت قنوات لالت�ضال 

الت�ضاركية  لالإدارة  خطط  تنفيذ  حاليًا  ويجري  الأطراف.  هذه  بين  والحترام  الثقة  واأر�ضت 

والم�ضتدامة للحراج ونهٍج دقيق ومدرو�س لحماية النظام.

الخطوة ب: حالة درا�سية حول بنية ووظيفة النظام الإيكولوجي )تتمة(

الخطوة ب: بنية ووظيفة واإدارة النظام الإيكولوجي15

ب
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الخطوة ب )تتمة(
ومن ال�ضروري معرفة اأن بع�س اأو - اأحيانًا - معظم النظام الإيكولوجي قد يكون ُملكية خا�ضة. 

فمن �ضاأن الإقرار بكافة هذه الحقائق تو�ضيح الأمور التالية:

اإدارتها. النا�س  يريد  التي  الإيكولوجي  النظام  في  الجوانب  اأو  المناطق  ماهية  	•
اإدارتها. في  دعم  اأو  م�ضاعدة  على  الح�ضول  النا�س  يريد  التي  الجوانب  اأو  المناطق  ماهية  	•
غيرهم. يديرها  اأن  النا�س  يريد  التي  الإيكولوجي  النظام  في  الجوانب  اأو  المناطق  ماهية  	•

الأفراد  )كالمزارعين  م�ضتويات  عدة   )2 )مبداأ  مالئم  م�ضتوى  اأدنى  على  الإدارة  ت�ضمل  اأن  المرجح  من 

والمجموعات ال�ضكانية والمعنيين من م�ضتوى المنطقة والدولة وحتى الم�ضتوى الدولي( في اأجزاء مختلفة 

لتطور  نظرًا  لآخر  وقت  من  الر�ضد  يقت�ضي  اإداري  مزيج  ظهور  النتيجة  و�ضتكون  الإيكولوجي.  النظام  من 

الفهم للق�ضايا الخا�ضة ببنية ووظيفة النظام الإيكولوجي و�ضالمته.

�ضيوؤدي ا�ضتخدام منتدى المعنيين الذي تم تطويره في الخطوة "اأ " )�ضفحة 8( وخبرات اأع�ضائه اإلى اإبراز 

رغم  الإدارة  تعاني �ضعف  التي  الإيكولوجي  النظام  مناطق  تحديد  مثل  الميداني  والتحقق  للنقا�س  ق�ضايا 

كما  الت�ضال.  لخدمات  المفتقرة  المناطق  اأو  فيها  الإيكولوجي  النظام  عنا�ضر  لحماية  الكبيرة  ال�ضرورة 

يمكن من خالل المنتدى التعرف على اأية م�ضكالت تطراأ في تن�ضيق الإدارة.

ب



الإدارة على اأدنى م�صتوى مالئم في تنزانيا

تتميز العديد من النظم الإيكولوجية بوجود ت�ضاد بين نظم اإدارة موارد الملكية الم�ضاع )الواقعة خارج نطاق معرفة الحكومة( وملكية 

الدولة )والتي تطغى على الأن�ضطة الِحمائية التي يقوم بها ال�ضكان المحليون(. تو�ضلت تنزانيا اإلى حل لهذه الم�ضكلة بالدمج بين الأمرين، 

مقدمًة مثاًل عمليًا هامًا على ل مركزية الإدارة. فمنذ عام 1974 ُمنحت قرًى الملكية وال�ضيطرة على الأرا�ضي الزراعية واأرا�ضي الم�ضاع 

المجاورة؛ كما ُفو�ضت القرى منذ عام 1996 باإدارة محميات حرجية من م�ضتوى القرية. ولذلك فاإن القرارات حول ا�ضتخدام الأرا�ضي 

داخل حدود القرية ُتتخذ من قبل المجل�س القروي والذي ي�ضم ممثلين عن كافة اأ�ضر القرية. وت�ضرف لجنة ا�ضتعمال الأرا�ضي في القرية 

على خطط ا�ضتخدام الأرا�ضي وتعيِّن دوريات لمراقبة التطبيق بانتظام. وعلى كل قرية التقيد 

بالنظم ال�ضائدة في المنطقة الذي تتبع لها في اأمور مثل حماية الأرا�ضي المنحدرة. اأما ق�ضايا 

اإدارة الأرا�ضي الم�ضتركة بين اأكثر من قرية فيتم التعامل معها على م�ضتوى المنطقة. 

اإلى محميات حرجية من  اأو  الوطني  الم�ضتوى  الملكية من  اإلى  الأرا�ضي  بع�س  تحويل �ضفة  تم 

الم�ضتوى الإقليمي اأو المناطقي. ومع ذلك فاإن العالقة الأ�ضا�ضية بين القرية والمنطقة تجمع بين 

اأف�ضل ما يميز المورد الم�ضاع والإدارة الحكومية لالأر�س. فكل قرية تتولى الأرا�ضي التابعة لها 

وبا�ضتطاعتها التعامل مع اأي م�ضكلة قد تن�ضاأ وبنف�س الوقت تتوفر اإمكانية العمل الموؤ�ض�ضي على 

النطاق الأو�ضع )اأنظر خطوة د(. 

الخطوة ب: حالة درا�سية حول اإدارة النظام الإيكولوجي

الخطوة ب: بنية ووظيفة واإدارة النظام الإيكولوجي17

ب
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الخطوة ج

ق�سايا اقت�سادية

من ال�ضرورة بمكان معرفة الق�ضايا القت�ضادية الهامة 

هي  فما  و�ضاكنيه.  الإيكولوجي  النظام  في  �ضتوؤثر  التي 

في  الإدارة  اختيارات  �ضتوجه  التي  القت�ضادية  الق�ضايا 

النظام الإيكولوجي؟

الحوافز والمثبِّطات 

تخفي�س  على   4 المبداأ  من  و"ب"  "اأ "  النقطتان  تركز 

الختاللت ال�ضوقية الموؤثرة �ضلبًا في التنوع الحيوي وعلى 

اإيجاد اأو تعزيز حوافز الحماية وال�ضتفادة الر�ضيدة من 

في  معمقًا  تحلياًل  المهمتان  هاتان  وتتطلب  التنوع.  هذا 

المراحل المبكرة من اإدارة النظام الإيكولوجي.

الإعانات  اأو  ال�ضلبية  المحفزات  في  مثاًل  البحث  فيتم 

الطبيعية  الموارد  ل�ضتخدام  النا�س  تدفع  التي  المالية 

على نحو غير م�ضتدام. 

المبادئ المتعلقة بالخطوة ج

ُيبِرز تحديد المكا�ضب المحتملة   .4

الناجمة عن الإدارة �ضرورَة فهم 

واإدارة النظام الإيكولوجي في �ضياق 

اقت�ضادي. وبالتالي ينبغي على اأي 

برنامج لإدارة النظام الإيكولوجي:

تقليل الختاللت ال�ضوقية  اأ. 

الموؤثرة �ضلبًا في التنوع 

الحيوي.

ح�ضد الحوافز الم�ضجعة  ب. 

على حماية التنوع الحيوي 

وال�ضتخدام الم�ضتدام.

ت�ضمين التكلفة والفوائد في  ج. 

النظام اليكولوجي ح�ضب ما 

هو ممكن.

ج



الخطوة ج: ق�ضايا اقت�ضادية19

حو�س نهر ميكونغ

اأن�ضاأت دول حو�س "ميكونغ" الأدنى وهي كمبوديا ولو�س وتايالند وفيتنام "مفو�ضية نهر ميكونغ" من اأجل حماية التنوع الحيوي في هذا 

الرطبة  الأرا�ضي  م�ضروع  ويعمل  معي�ضتهم.  في  والفقراء  المحليون  ال�ضكان  منها  ي�ضتفيد  الطبيعية  للموارد  قاعدة  توفير  وبالتالي  النهر 

والتنوع الحيوي التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع "مفو�ضية نهر ميكونغ" كما ي�ضتفيد من مفهوم الجريان البيئي اأي النظام المائي 

ال�ضروري للحفاظ على النظم الإيكولوجية وفوائدها في المناطق التي ت�ضودها ا�ضتخدامات مائية متناف�ضة وحيث يتم تنظيم الجريان. 

تتولى المفو�ضية التفاو�س حول هذه ال�ضتخدامات وتقوم حاليًا بتطوير خطة للحو�س وت�ضعى لتحقيق الجريان البيئي المطلوب.

بال�ضدود  الزائد  الهتمام  في  الحيوي  التنوع  في  الموؤثرة  ال�ضوقية  الختاللت  اأهم  تتمثل  قد 

وم�ضروعات الري على ح�ضاب ا�ضتعمالت اقت�ضادية اأخرى لمياه النهر. فالفقير يحتاج من النهر 

نباته وموارده الحيوانية المائية. وحتى تزدهر هذه وتلك ل بد من جريان قدر كاف من المياه 

بُحرية ودون عوائق اإلى ال�ضباخ والمجاري ال�ضغيرة واإلى حيث ت�ضبح مخزونًا جوفيًا. وفي حقيقة 

الأمر ثمة تناغم بين احتياجات الفقراء ونظاٍم لمحا�ض�ضة المياه ُمراٍع لمبادئ الجريان البيئي 

وفوائد التنوع الحيوي.

الحيوي  التنوع  حماية  على  م�ضجعة  حوافز  وتوفير  ال�ضوقية  الختاللت  تخفي�س  ويقت�ضي 

وال�ضتعمال الم�ضتدام تح�ضين المعرفة والإرادة ال�ضيا�ضية.

الخطوة ج: حالة درا�سية حول ق�سايا اقت�سادية ج

يتبع يف �ضفحة 21
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الخطوة ج )تتمة(
نظير  ال�ضرطة  اأو  المحليون  الم�ضوؤولون  يتقا�ضاها  التي  كالر�ضاوى  الطابع  ال�ضلبية محلي  المحفزات  بع�س 

قوانين وطنية غير ذات  اأحيانًا  الإيكولوجي، م�ضتخدمين  النظام  اإ�ضدار ت�ضاريح ل�ضتخراج منتجات من 

�ضلة اأو غير �ضارية. وفي حالة نهر "ميكونغ" يتمثل ال�ضتخدام غير الم�ضتدام بيئيًا للمياه في محاباة الأغنياء 

من م�ضتخدمي المياه على ح�ضاب نظرائهم الفقراء.

اأف�ضل وم�ضاهمة  اإلى معرفة وفهم  اأف�ضل فت�ضمل الو�ضول  اإلى ا�ضتخدامات  اأما الحوافز الإيجابية الموؤدية 

اأكبر في �ضناعة القرار على الم�ضتويين المحلي والوطني. كما ينبغي فهم ومحاولة قيا�س الفوائد القت�ضادية 

المتاأتية من اإدارة اأف�ضل للنظام الإيكولوجي. 

ب�ضكل  اإل  تت�ضح  لن  القت�ضادية  الحقائق  فالعديد من  ن�ضاطًا م�ضتمرًا  القت�ضادي  التحليل  يكون  اأن  يجب 

تدريجي. كما اأن الأ�ضواق -واختاللتها- تتبدل وتتطور با�ضتمرار موِجدًة تناوبًا م�ضتمرًا بين الحوافز ال�ضلبية 

والإيجابية العاملة على تدمير التنوع الحيوي اأو حمايته. 

يقع ت�ضمين التكلفة والفوائد �ضمن النظام الإيكولوجي )مبداأ 4: نقطة ج( في �ضميم البتكار الذي ينطوي 

عليه نهج هذا النظام. ويكمن التحدي في تجنب تركيز الفوائد داخل نظام اإيكولوجي اأو نظام فرعي معين 

وترحيل التكاليف اإلى النظام التالي. كما يجب العمل مع ولي�س �ضد الجوانب الرئي�ضية لالقت�ضاد المحلي. 

وينبغي دائمًا اإيجاد نظم اأف�ضل حتى لو كانت م�ضببة لتحديات �ضيا�ضية، لأنه من ال�ضروري اأن تعود فوائد 

مورد ما على اأولئك الذين يعتنون به واأن يدفع التكاليف البيئية اأولئك المت�ضببون بها.

ج



ومن خالل دعم م�ضروع الأرا�ضي الرطبة والتنوع الحيوي التابع لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة لأبحاث المزارعين في اأحد روافد نهر 

األِقَي ال�ضوء على مدى طغيان م�ضائد الأ�ضماك في المياه الداخلية الإقليمية على الأهمية القت�ضادية ل�ضتخدام  "ميكونغ" في تايالند 

الموارد  واإدارة  التاأثير في تطوير  المحليين مزيدًا من  لل�ضكان  التايالندي الجديد  الد�ضتور  المائية. ويتيح  الإيكولوجية  للموارد  الفقراء 

الطبيعية ومزيدًا من القوة للتغلب على النزاعات التي �ضبغت التطوير وا�ضع النطاق. ويمكن تبرير ال�ضتثمارات في الجريان البيئي من 

خالل الفوائد الجلية التي يح�ضل عليها الفقراء.

ول �ضك اأن ت�ضمين التكاليف والفوائد في نظام اإيكولوجي مترامي الأطراف مثل حو�س "ميكونغ" 

اأمر في غاية ال�ضعوبة. ففي هذه الحالة يجب النظر اإلى حو�س النهر ك�ضل�ضلة من النظم الفرعية 

المتاأثرة بعوامل طبيعية واعتبارات �ضيا�ضية. ويوؤدي الإفراط في تحويل مياه النهر اإلى ال�ضدود 

وقنوات الري اإلى ت�ضرب عوامل دخيلة اإلى اأ�ضفل المجرى توؤذي تنوع الموارد وقوتها. لذلك ينبغي 

المجرى،  اأعلى  في  والإدارة  ال�ضتخدام  المجرى في تحديد طريقة  اأ�ضفل  ت�ضاهم متطلبات  اأن 

واأن تعطى الحتياجات المائية للفقراء اأولوية ق�ضوى. ويجب اأن تتم القرارات الخا�ضة بالجريان 

البيئي وُتراَجع بانتظام في �ضوء اأف�ضل واأ�ضمل المعارف المتاحة حينها. 

نتائج  اإليه من  تتو�ضل  تتبادل ما  للمعنيين،  تثمر تحالفات محلية  اأن  ينبغي  المزارعين  اأبحاث  فاإن  النتائج القت�ضادية  اأف�ضل  ولتحقيق 

المجتمعات  لدى  الموجودة  المعرفية  الثروة  ال�ضتفادة من  منها  الحكومات فمطلوب  اأما  المجرى.  اأعلى  في  �ضلبية  تغيرات  اأية  وتراقب 

المحلية والم�ضوؤولين المحليين وتطوير اإدارة مائية اأكثر �ضموًل. كما تقع على المنظمات الحكومية الدولية م�ضوؤولية تتمثل في الجراأة في 

اإدارة النزاعات، م�ضتعينًة بالتفاقيات الدولية التي ترتب الأولويات �ضمن نهج النظام الإيكولوجي وم�ضتفيدة من فر�س التغيير الإيجابي 

عند حدوثها.

الخطوة ج: حالة درا�سية حول ق�سايا اقت�سادية )تتمة(

الخطوة ج: ق�ضايا اقت�ضادية21

ج



22 نهــج النظـــام الإيكولــوجي: خم�س خطوات تنفيذية

الخطوة د

الإدارة التكيفية مكانياً

التاأثيرات  اإلى  مكانيًا  التكيفية  الإدارة  م�ضطلح  ي�ضير 

النظم  على  الم�ضتهدف  الإيكولوجي  للنظام  المحتملة 

الإيكولوجية المجاورة. فقد توؤثر التغييرات في اإدارة اأحد 

المجاورة  الإيكولوجية  النظم  على  الإيكولوجية  النظم 

والفوائد  التكاليف  لت�ضمين  محاولت  وجود  عند  حتى 

)مبداأ 4: نقطة ج(. 

الخفية.  ال�ضلبية  التاأثيرات  بع�س  حدوث  من  منا�س  ول 

الممار�ضات  بع�س  حظر  يوؤدي  قد  المثال  �ضبيل  فعلى 

نظام  في  الموا�ضي  بتربية  المتعلقة  تلك  اأو  الزراعية 

اإيكولوجي ما اإلى بروزها في النظام المجاور.

وهذا يجبر الإدارة على ال�ضعي اإلى التكيف. ولكن الإدارة 

الجيدة في النظام الإيكولوجي هي تلك التي ت�ضاعد على 

الوقت  اإيكولوجي مجاور في  اإدارة جيدة في نظام  ن�ضوء 

المنا�ضب.

المبادئ المتعلقة بالخطوة د

ينبغي على مديري النظام   .3

الإيكولوجي التنبه للتاأثيرات 

القائمة والمحتملة لأن�ضطتهم على 

النظم الإيكولوجية المجاورة اأو 

حتى البعيدة.

ينبغي تنفيذ نهج النظام   .7

الإيكولوجي  �ضمن الإطارين 

المكاني والزماني المنا�ضبين.

د



الخطوة د: الإدارة التكيفية مكانيًا23

التو�صع، تنزانيا

مقاطعة "باباتي" التي كانت منطقة حرجية ذات يوم هي عبارة عن جرف ل�ضدع واد ينحدر ب�ضدة نحو ال�ضهول الواقعة في الأ�ضفل. اجتذبت 

اإر�ضالية كاثوليكية وم�ضت�ضفى اأقيم في ع�ضرينات القرن الما�ضي الفالحين اإلى المنطقة. اأما في ال�ضبعينات فقد اأدى التوطين الق�ضري 

في القرى اإلى ن�ضوء تجمعات �ضكانية جديدة على طول قاعدة الجرف. فقطعت الأ�ضجار لبناء البيوت والح�ضول على الوقود الخ�ضبي ثم 

اتخذت الأرا�ضي مراعي للموا�ضي. 

وبالتالي فقد �ضارت منطقة الجرف اإلى حال ُمزر منذ اأوائل الت�ضعينات فلم تعد مجاري المياه 

طرق  وغدت  الأر�ضية،  النهيارات  وكثرت  مياهها  في  الطمي  ن�ضبة  وزادت  العام  طوال  ن�ضطة 

الم�ضي في الجرف وعرة وخطرة.

لقريته  التابع  الجزء  الما�ضية في  الدائم لرعي  بالمنع  "بيرمي"  في عام 1994 قام رئي�س قرية 

من الجرف وفر�س غرامات على مالكي الموا�ضي التي يتم �ضبطها هناك. كما حظر الحتطاب 

و�ضجع على زراعة الأ�ضجار بكثافة عند قاعدة الجرف. 

تال ذلك قيام قريتين مجاورتين باإغالق الجزئين التابعين لهما من الجرف اأمام الرعي، مما 

اأطلق عملية اإحياء مت�ضارعة دفعت بالعديد من القرويين لتخاذ ترتيبات للحماية. وما اإن حل عام 2001 حتى جرت المياه في مجاريها 

طوال العام وانخف�س عدد النهيارات الأر�ضية؛ كما عادت الحيوانات البرية ل�ضتيطان الجرف. وقد اأ�ضبح باإمكان القرويين الآن تناول 

ق�ضايا اإدارية اأعم مثل الطلب من �ضكان القرى المرتفعة التوقف عن رعي موا�ضيهم في الجرف والطلب من اإر�ضالية الم�ضت�ضفى التوقف 

عن احتطاب حمولة �ضاحنتين من الأ�ضجار اأ�ضبوعيًا ل�ضتخدامها وقودًا والتفكير من م�ضادر بديلة كالغاز الحيوي.

الخطوة د: حالة درا�سية حول الإدارة التكيفية مكانياً د
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الخطوة د )تتمة(
وبالفعل فاإن التغيرات التي تجري في نظام اإيكولوجي ما غالبًا ما تمتد بالتدريج وب�ضكل طبيعي لت�ضمل 

النظم الإيكولوجية المجاورة، حيث يتكيف �ضكان هذه النظم مع التاأثيرات الخفية فيجرون تغييرات على 

اإدارة نظمهم.

ومن ناحية اأخرى قد توؤدي بع�س الظروف اإلى اإحداث تغييرات باتجاه معاك�س، م�ضببًة تراجعًا. اأما 

التغيرات في العوامل الخارجية )كمدى التمويل المتاح لبع�س الأن�ضطة( فقد ت�ضير اإلى اإمكانية النجاح في 

اإدارة جزء فقط من النظام الإيكولوجي ال�ضامل.

د



التراجع، حدود النيجر - نيجيريا

تعلم �ضكان مديرية "َمرادي" في النيجر -الواقعة قرب الحدود مع نيجيريا- عبر الثالثين عامًا الما�ضية التكيف مع عدم انتظام هطول 

الأمطار وتزايد ال�ضكان. فقد ارتفعت ن�ضبة الأرا�ضي الم�ضت�ضلحة في القرية على ح�ضاب الأرا�ضي الحرجية والأرا�ضي الحرجية المع�ضو�ضبة 

وعانى المزارعون من نق�س متزايد في الزبل الحيواني وبقايا المحا�ضيل الالزمة للحفاظ على خ�ضوبة التربة. كما قام بع�س المزارعين 

د للمنطقة المخ�ض�ضة للرعي ح�ضريًا.  با�ضت�ضالح الأرا�ضي الواقعة �ضمال الخط المحدِّ

وقد اأدى النخفا�س في موارد الملكية العامة اإلى تغيرات في اإدارة النظام الإيكولوجي؛ فب�ضكل عام اأخذ �ضكان المنطقة يتولون الم�ضوؤولية 

عن وحدات اأ�ضغر من الأر�س لكن بتركيز اإداري متزايد.

تكيَّفت الأ�ضر المزاِرعة مع التغيرات من خالل زيادة كثافة الأ�ضجار في المزرعة -عن طريق اإدارة 

وحماية تجدد النمو الطبيعي- وخ�ضخ�ضة الأر�س الُمراحة )والتي كانت تعتبر موردًا مجتمعيًا( 

جنوب  في  اأما  العمالة.  هجرة  اإلى  بالإ�ضافة  والحتطاب،  الحيوانات  اإطعام  في  ل�ضتخدامها 

المنطقة فقد اأدخلوا اأنواعًا جديدة من المحا�ضيل والعديد من الإجراءات الجديدة للحفاظ على 

الأرا�ضي  وا�ضت�ضلحوا  المزروعة  الأرا�ضي  رقعة  المزارعون  و�ّضع  ال�ضمال  وفي  التربة.  خ�ضوبة 

اأ�ضاليب تربية الما�ضية، فاأبقوا بع�س  المنخف�ضة والتي لم تكن م�ضت�ضلحة من قبل. كما عدلوا 

الحيوانات داخل المزرعة على نحو دائم واأطلقوا بع�ضها اإلى خارج المنطقة معظم ال�ضنة.

الخطوة د: حالة درا�سية حول الإدارة التكيفية مكانياً

الخطوة د: الإدارة التكيفية مكانيًا25

د
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الخطوة هـ

الإدارة التكيفية زمانياً

اأهداف  على  زمانيًا  التكيفية  لالإدارة  التخطيط  ي�ضتمل 

بعيدة الأمد و�ضبل مرنة لتحقيقها.

الأخيرة  الخطوة  بهذه  المتعلقة  المبادئ  كافة  تركز 

)المبادئ 7 و8 و9( على اأنه في حين ينبغي الو�ضوح في 

تحديد المبادئ بعيدة الأمد ل يمكن تجنب بروز ق�ضايا 

طرقًا  تقدم  و/اأو  المبادئ  هذه  تعديل  على  تعمل  خفية 

جديدة لتحقيقها.

مراجعة  بانتظام  ينبغي  التحديات  هذه  ولمواجهة 

الم�ضتخدمة  الإدارية  والأدوات  الأمد  الطويلة  الأهداف 

في تحقيقها.

دقيقة  ر�ضد  اأ�ضاليب  التكيفية  الإدارة  تتطلب  كما 

الم�ضكالت  موؤ�ضرات  على  المبكر  التعرف  يمكن  حتى 

المحتملة.

المبادئ المتعلقة بالخطوة هـ

ينبغي تنفيذ نهج النظام   .7 

الإيكولوجي  �ضمن الإطارين 

المكاني والزماني المنا�ضبين.

تبرز المعرفة حول وجود الأُطر   .8

الزمانية المتغيرة والتاأثيرات 

المتاأخرة الظهور والتي تت�ضف بها 

عمليات النظام الإيكولوجي �ضرورَة 

تحديد اأهداف اإدارة هذا النظام 

على المدى الطويل.

ينبغي على الإدارة التنبه اإلى حتمية   .9

التغير.

هـ



الخطوة هـ: الإدارة التكيفية زمانيًا27

برنامج الحراج متعدد المعنيين؛ اإقليم بابوا، اإندوني�صيا 

�ضعت الدولة اإلى التخطيط لحماية غابات اإقليم "بابوا" وا�ضتثمارها في ذات الوقت من خالل �ضل�ضلة عامة جدًا وغير مرنة من ت�ضنيفات 

الأرا�ضي )اأنظر الحالة الدرا�ضية في الخطوة ب(. وقد �ضعى المواطنون المحليون لذات الهدف )الحماية وال�ضتثمار( ولكن بطريقة اأكثر 

تكاملية ومنطقية وذلك في المناطق التي يعدونها نظمًا اإيكولوجية تابعة لهم.

وتقدم مبادرة برنامج الحراج متعدد المعنيين اأمثلة جيدة على الإدارة التكيفية اأثناء تطبيقها من خالل الم�ضاعدة 

والإدارة  للحماية  جديدة  منهجيات  واختبار  الإيكولوجي  النظام  اإدارة  تح�ضين  طرق  على  ملمو�ضة  اأدلة  اإبراز  على 

الم�ضتدامة للحراج ت�ضتفيد من مهارات واآراء مختلف المعنيين.

ويقوم البرنامج ببناء اأو تقوية موؤ�ض�ضات المجتمع بما يجعلها قادرة على التفاو�س مع الأطراف الأخرى. وقد اأدركت 

الموؤ�ض�ضات العائلية حاجتها لتعاون اأكثر فاعلية فيما بينها فاأ�ض�ضت اتحادات عائلية تعززت قدراتها من خالل التعامل 

ذلك  تال  الحدودية.  النزاعات  وحل  عائالت  عدة  قبل  من  ماأهولة  لمناطق  خرائط  و�ضع  في  المتمثل  التحدي  مع 

التن�ضيُق بين عدة اأ�ضر لو�ضع قواعد لحماية الموارد الطبيعية ونظام للغرامات. وتنخرط الآن اتحادات اأ�ضر المناطق 

المرتفعة والمناطق المنخف�ضة في اإن�ضاء وتمكين موؤ�ض�ضات تمثل م�ضالحها لدى الحكومة المحلية والإقليمية.

الخطوة هـ: الإدارة التكيفية زمانياً هـ
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كما ينبغي وجود �ضفافية وثقة م�ضتركة بين المعنيين تمكن من مناق�ضة الم�ضكالت.

وتقت�ضي الإدارة التكيفية زمانيًا قدرة على ت�ضخي�س اأ�ضباب الم�ضكالت وتحديد حلول لها بال�ضتعانة بكافة 

مبادئ نهج النظام الإيكولوجي الأخرى )خا�ضة مبداأ 4 المتعلق بالق�ضايا القت�ضادية( وذلك لفهم ماهية 

الم�ضكلة وكيفية ت�ضميم اأ�ضاليب لتحقيق الأهداف.

وتتطلب كافة المهام منتدى ن�ضطًا ومتفاعاًل )�ضفحة 8(.

هـ الخطوة هـ )تتمة(



ي�ضرك برنامج الحراج متعدد المعنيين المجتمَع المدني والمنظمات الأهلية المحلية والحكومة المحلية والإقليمية في ت�ضخي�س م�ضكالت 

جديدة في النظام الإيكولوجي واإيجاد حلول لها. ول ريب اأن اأ�ضكاًل موؤ�ض�ضية جديدة �ضتبرز من خالل هذه التفاعالت كما كانت ظهرت 

بين العائالت و�ضتت�ضدى لما يبرز من تحديات الإدارة التكيفية على المدى الأبعد. وتقوم الآن الإدارة التكيفية بدورها �ضواء في الموؤ�ض�ضات 

اأو في مناطق النظام الإيكولوجي حيث تن�ضط هذه الموؤ�ض�ضات. وقد تم بداية ربط مناطق الأ�ضر 

يَغت اأنظمة للتعامل مع التحديات الخارجية. وفي مقابل ذلك  ال�ضغيرة بمناطق اأ�ضر اأخرى و�ضِ

ينبغي البدء بتعديل المفاهيم الحكومية حول ت�ضنيف الأرا�ضي والم�ضوؤولية الموؤ�ض�ضية لت�ضبح 

موائمة للم�ضتويات الأدنى والأكثف حيث ل منا�س من التوفيق بين مختلف ا�ضتعمالت الأرا�ضي.

اأخيرًا يزيد برنامج الحراج متعدد المعنيين من احتمالية حدوث تغير في ال�ضيا�ضة يدعم اإدارة 

وفهم  الأرا�ضي  ل�ضتعمالت  اأف�ضل  �ضيا�ضة  على  الت�ضجيع  خالل  من  الإيكولوجي  للنظام  اأف�ضل 

اأعمق لمتطلبات العي�س وثقة اأكبر بالقدرة الإدارية التطبيقية لدى ال�ضكان المحليين ونهج منطلق 

من القاعدة. 

الخطوة هـ: الإدارة التكيفية زمانياً )تتمة(

الخطوة هـ: الإدارة التكيفية زمانيًا29
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ا�صتنتاجات

يدعم موؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي تطبيق وتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي ويرحب باأية مبادئ توجيهية ت�ضاعد على ذلك )قرار 11/5(. 

اأما هذا الكتيب فاإنه يقترح طريقة عملية لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي با�ضتخدام اأ�ضلوب الخطوات الخم�س الواردة هنا. ت�ضتخدم مفو�ضية اإدارة 

النظم الإيكولوجية التابعة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة هذا الأ�ضلوب في مجموعة من الحالت الدرا�ضية في مجال المواقع الطبيعية متعددة 

ال�ضتخدام وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية. وقد تم ا�ضتخدام بع�س الحالت هنا ل�ضرح تطبيق مبادئ نهج النظام الإيكولوجي . 

ثمة ثالث ق�ضايا مهمة، اأولها اأن وجود تعدد في ترتيبات الحيازة والترتيبات الموؤ�ض�ضية �ضمن النظم الإيكولوجية يفر�س علينا �ضرورة تعلم "كيف 

ندير" عندما ل نكون ممتلكين ل�ضلطة تامة بل م�ضطرين اإلى اإيجاد حلول توفيقية حول ا�ضتعمالت الأرا�ضي مع الأطراف المعنية الأخرى.

ثاني الق�ضايا هي حاجتنا لتعلم كيف نمتد ونتو�ضع في الإدارة التكيفية فنمهد الطريق لالنتقال من النظم الإيكولوجية ال�ضغيرة المدارة عادة من 

قبل المحليين اإلى نظم اأكبر بكثير تتولها عادة منظمات الحماية. وتبِرز بع�س الحالت الدرا�ضية الواردة في هذا الكتيب اأن اأنجع طرق التو�ضع هي 

تلك التي تبداأ بالتاأكد من وجود اإدراك لحقوق النا�س المحليين في الإدارة والختيار واتخاذ القرارات. فقط عند تحقق ذلك يمكن اإن�ضاء موؤ�ض�ضات 

جديدة )اأو زيادة �ضالحيات الموؤ�ض�ضات القائمة( بما يمكن القدرات المحلية من النخراط في م�ضتويات اأخرى لمعالجة ق�ضايا اأ�ضمل. 

للعالقات بين  التمكينّي  الأثر  المترتبة على ذلك �ضيتعمق تدريجيًا من خالل  واإدارته والمهام  الإيكولوجي ووظيفته  النظام  لُبنية  اأن فهمنا  ثالثًا 

مختلف المعنيين والتي ن�ضاعد على بنائها ودعمها. وكي ي�ضبح ممكنًا توفير طاقة ق�ضوى لمبادئ النظام الإيكولوجي الإثني ع�ضر تتيح حماية التنوع 

الإيكولوجي باإن�ضاف اأكبر وا�ضتدامة اأطول ينبغي �ضمان التزاٍم طويل الأمد من القائمين على النظام الإيكولوجي. 
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