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 املوجز
تشاااااااااااااااة و منظمااة اانماااألااة ملالد اعااة ة يفمق اانم  امليذااقد للمم ااة د قمااة د تنممااا ع ااق اانم  امليذااقد   ااااااااااااااال  النظ  

تشااااااااااام  ا ألكولوجمة على أهنة ". ملتُعّ ف اساااااااااااياتملمة تنمما الع ق عملمة   اااااااااااال  النظ  2030-2021ا ألكولوجمة 
". ملت ااا لع منظمة سااال ااالة ملاساااعة من املمة ساااة  الا ت اااا  د اامةك على النظ  ا ألكولوجمة املي ااا  د مل  اااال اة

اانماألة ملالد اعة، ةو اااماة ملةةلة مية ااا اااة ت و  الاو  القمللمة لةم  امليذقد لل  اااةس على الوع ملساااوس الي األة على 
شااااااااا  د  ااااااااامةمة  خلألة لينمما الع ق ادةع يلنظ  الا اعيمق علماة  اية  اانماألة ملالعل  ال اااااااااعمق العةمل ، ةقمل  يف

ملاانلمةف. ملت قم هاه الوثم ة   شة ا  حمق د  ول مماوم ملا يمةجة  ملأمللواي  "  ال  النظ  ا ألكولوجمة" ادة ة 
ةو، مبة أن ت ةمد تقخال  ا  ااااااااااااااال  مل لماة ملالد اعة ملالث ملد اامواامة ملتلك املنيلة لةمس ملنةظ  ال ممعمة اا جمةي

 ملأمللوايهتة ملم ةأل ةهتة ختيل  د مة ةمناة. 
 ةملألوف  ع ق اانم  امليذقد   ااااااااال  النظ  ا ألكولوجمة ف  ااااااااة ف ألقد ليذوأل  اظ   اية  اانماألة ملالعل  ملاانلمةف ملف   

األة من خالل   ا د املنةظ  ال ممعمة ملالمذ ألة ال يمةجة  ال  ن ااة ي ملالعش ألن، ملال  ةس على الم   ملالوع ملسوس الي 
ملالد اعة ملالث ملد  ملنةظ  ال ممعمة اا جمةة  أل ة فعةلة ملمميك د. ملألنم   أن أل اااااااا    اااااااال  النظ  ا ألكولوجمة ادة اااااااة ي

لك  تكون  ىل  ةلة  ااذمة ملم ااي  د، ا ألكولوجمة اامواامة ملتلك املنيلة لةمسةو د امل ةم اانملل د  عة د هاه النظ  
العمش ةشاااااك  م ااااايقام. ملل  أن أليمث  ايقف الناةئ    اية  اانماألة ملسااااام قة  د على  ع  اال يمةجة  المشااااا ألة 

ة  ا ألكولوجمة لاو  ا  اااااااال  هاه د عكا ادةه العقألق من النظ  الد اعمة ما امل ااااااايقامة، مل  ااااااا  اليمةعال  
 .عقم ت و أي أ ق خل  ال ة الوقت  النمةات  ملااموايف  ملالمش  ملالمم ة، ملد اما
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 معلومات أساسية -أوًل 

  2030-2021 أعلناااات المعمااااة العااااةمااااة لةم  امليذااااقد ع ااااق اانم  امليذااااقد   ااااااااااااااال  النظ  ا ألكولوجمااااة -1
ملرلااك ة  م مزاة د ملتعدألد الاو  املمااامللااة للوقااةألااة من  ،A/RES/73/284من خالل ال  ا   ،2019مااة آذارا   1د 

تاااقهو  النظ  ا ألكولوجماااة د حنيل  أعاااةس العاااة  ململقمااال ملعكا م ااااااااااااااااة ه ملاليوعماااة   ماااة النلاااة  د   ااااااااااااااال  النظ  
 ا ألكولوجمة.

لعاةة. ملتظا  ااةجة  ىل ا  اااااااال  ةشاااااااك  خةع د النظ  ا ألكولوجمة اان كااااااامة ملالنظ  ا ألكولوجمة للممةه ا -2
من خالل ف قان الينوع الممولوج   ال ااااااااااااانوي النةتق ا مجةيل العةمل من  املةئةد  10ملألكل  تقهو  اان اكااااااااااااا  أةث  من 

ملخقمة  النظ  ا ألكولوجمة. ملتشاااااا الي قأل ا   ىل أن ثلا اان اكااااا  امل ااااايةقمة د  اية  اانماألة ملالعل  ملاانلمةف قق 
لوظممة  حمو اي   املألعيرب اساااي اااال  اليةة امليقهو د أم    1،هكية  ملألزث  على مجمع ةلقان العة  ا ملمة   1.6تقهو  ، ممة ميث  

 العقألق من النظ  ا ألكولوجمة ملادقمة  الا ت قماة. 

ة أنّ  -3 د النظةم  أعلى معقال  اليقهو  ت اال  أ قالنظ  ا ألكولوجمة للممةه القاخلمة ملاملمةه العاةة  ملألي ااأ أأل اا 
ملتظا   2000.2ميم مة د عةم  1700ف   من اان اكاااا  ال طمة الا ةةات موجو د د عةم  املةئةد  13مع  ،ا ألكولوج 

اليأثا امليداألق انعمةل ا ا اااااااةن،  ما تظا  النظ   ةالنظ  ا ألكولوجمة المذ ألة، من ال اااااااوا    ىل أعمةر المذة ، أأل ااااااا  
من قق هتة ا ألكولوجمة   تقهو  هاه النظ  ملأل لّ هة مل ةلياة. ا ألكولوجمة ال اااااااااة لمة خ اااااااااةئ  ات امة ةماد من  ما مقا

 من ف ع ة   العمش للمليمعة  ال ة لمة. ةعلى ت قمي ادقمة ، ملأأل   

"قماة د جاو  تنمماا الع اق يليعاةملن مع ملقق  عمات منظماة اانماألة ملالد اعة مع ة يفمق اانم  امليذاقد للمم اة  ىل  -4
من االتمةقمة  المم مة امليعق د اانط اف را  ال اااااااااااااالة ملايم ة  اليةةعة ملنظومة اانم  أمةاة ة ّ من اتمةقمة   ألو ملماهة 

ملطُل  من الشاااااااااا ةةس املنماألن  قألق ااناشاااااااااا ة ملالربامق املمكنة د  طة  ملالايهت  ملت وأل هة، يساااااااااايةقام املوا    امليذقد."
 ا كةفمة،     االقي ةس.  ملامل ة ة  ال وعمةااةلمة 

انماااألااة ملالد اعااة مع ة يفمق اانم  امليذااقد للمم ااة ملاال ااة  الااقمليل امت ال ممعااة ملاملنيااق  العااةمل  ملتعماا  منظمااة ا -5
"  اااال  النظ  ا ألكولوجمة" د هاه للمنةظ  ال ممعمة على ملكاااع اساااياتملمة للع ق ة ااام ياة الناةئمة. ملألي  تع أل  ا ةر 

الا ت ااا  د اامةك  ملف النظ  ا ألكولوجمة امل ااياقفة ملظ "ألشاام  ساال االة ملاسااعة من املمة سااة  االسااياتملمة على أال
ملة تي اامنل هاه ال اال االة، قق ال تكون  ا". ما أال من  ملن فا  أةث   قألق  على النظ  ا ألكولوجمة املي اا  د مل  ااال اة

 ا ج اسا  شةملة ملفعةلة ة ق  مة ميكن، ملقق تكون  ج اسا  امل اقمة  عمة.

اة  المةعلة املةيلمة الا تعم  د ألكولوجمة" ةشاااااااااااك  حنيل  من قم  ال ملميكن تم اااااااااااا "  اااااااااااال  النظ  ا -6
 ىل  ( ململ ااااااااااااااوال   ةلة  ايةجمة ةةملةق ةعة  حنيلمة، ةقس ا من "ا  ااااااااااااااال " على أال العو د  ىل  ةلة ما ميقهو د  مث  

 . مع ألكولوج  د ااةلة اان لمة أمل "ال ممعمة" لنظةم "ا  ال " على أال ألعين اسيعة 

                                                      
(  ةلة موا   اليةة د العة . الي  أل  ال ئم  ، منظمة اانماألة 2015منظمة اانماألة ملالد اعة ملجمموعة ادرباس المنمة ااكوممة القمللمة املعنمة يليةة    1

 ،  ملمة،  أل ةلمة.ملجمموعة ادرباس المنمة ااكوممة القمللمة املعنمة يليةةملالد اعة 
العةمل  ةشأن الينوع الممولوج  . ت  أل  الي مم  2019املنرب ااكوم  القمليل للعلوم ملال مةسة  د جمةل الينوع الممولوج  ملخقمة  النظ  ا ألكولوجمة   2

 ملخقمة  النظةم ا ألكولوج .
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الوةةلة املية اااا ااااة لةم  امليذقد الا ت و  الاو  القمللمة لل  ااااةس ت اااا لع منظمة اانماألة ملالد اعة، ةو ااااماة مل  -7
على الوع ملسااااااااوس الي األة د العة ، ةقمل  يفشاااااااا  د  اااااااامةمة  خلألة لينمما الع ق من منظو  ملالألياة امليمثلة د جع  النظ  

ملم اااااااةألق اانمسةو ملت ةمة اان مةس املةئمة( أةث   ايةجمة ملةمةسد ملاسااااااايقامة، مع الد اعمة  احملة ااااااام  ملالث ملد اامواامة ملال ةي  
هاه النظ ، ألنم   أن أليمث  ايقف ة هاه النظ  ملمحةألياة. مليلن اااامة  ىل   ا د المم ة ملقةعقد املوا   ال ممعمة الا تعيمق علما

 .اانسةس  لإل ال  د  عة د قق هتة ا ايةجمة الكةملة ل لعاة ملخقمةهتة

هاه  ىل ت قمي توكااااااااااااامذة  فنمة ملماوم "  اااااااااااااال  النظ  ا ألكولوجمة" للنظ  الا ألعيمق  ملثم ة املوق  ملهتقف -8
علماة اجمليمع د  اية  اانماألة ملالعل  ملاانلمةف. ملألُنظ  د هاه النظ   ىل "  اااااااااااااال  النظ  ا ألكولوجمة" د امل ةم اانملل 

 اااي  د، تقع  ةقمل هة اال يمةجة  المشااا ألة لإلاية  ال اائ  امل ااايقام على أال أل اااةه  د   مق اظ   ألكولوجمة  اااذمة ملم
هاه على أال عملمة ت اااةعق  املوق  ملثم ةملسااام  العمش امل ااايقامة. ملألي  تع أل  "  اااال  النظ  ا ألكولوجمة" يلن ااامة  ىل 

الالةمة لع  ا ألكولوجمة ، ملت ةد على  اشةس العملمة  النظ  ا ألكولوجمة الا تقهو   أمل ت     أمل تقم   اسيعة دد 
النظ  ا ألكولوجمة اان كااامة ملاملةئمة م ااايقامة ملقة  د على ال ااامو  مل اااذمة د ظ  الظ ملف ااةلمة ملامل اااي ملمة، ملد اما 

 الوقت      فةهمة ا ا ةن.

على حي   ةشك  ميك   ةيكلمة    او  ن  اية  اانماألة من حنيل  ال  ةعة   املوق  ثم ةمل ملألوجق د  مم   -9
النظةم ا ألكولوج . ملةمنمة تُعيرب هاه اليكلمة م مولة ملكااااااااااامن قق د اسااااااااااايمعةث النظةم ا ألكولوج  د ةثا من  ساااااااااااالمة

خمة ا  ملف ع ليذ ااااا  امل ةأل اااااة  ة  اانهقاف االقي اااااة ألة ملاالجيمةعمة ملالمم مة، ملكااااامةن  ةااةال ، فإن هنةو  ائم  
 مجةلمة.ملخمض ة مياة ا  ملةمةسهتة اسيقامة هاه النظ 

ملعالملد على رلك، ميكن اعيمة  أن   اااال  النظ  ا ألكولوجمة اان كااامة ملاملةئمة ألشاااك  خ ود  ةمسة د الكمة   -10
لل  ااااااااااااةس على الم   ملالوع ملسااااااااااااوس الي األة، د ساااااااااااامةر تداألق عق  ال ااااااااااااكةن ملااةجة امليداألقد  ىل توفا خقمة  النظ  

 ا ألكولوجمة، مبة د رلك اانماألة.

حمق د، مل ن   تكن يل اا مل د شااةملة،  ول م اا لأ "  ااال  النظ  ا ألكولوجمة"  توجماة ملت قم هاه الوثم ة  -11
ملالد اعة ملالث ملد اامواامة ملتلك املنيلة لةمسةو، مبة أن  ملنةظ  ال ممعمة اا جمةلنظ  ا ألكولوجمة ادة ااااااااااااة ي ىل ايلن اااااااااااامة 

اليةمد ملالن ةر ملاانمللواي  ملامل ةأل اااااااة  ة  تقخال  ا  ا د ملا  اااااااال  ختيل  ة  هاه النظ . ملعالملد على رلك، قق 
نمور  المل  (  م اااااااااااااايو  اليقهو  ملاالساااااااااااااايةقام الية ا ، مل ( ث ( أهقافاة، أ على:  اختيل  جاو  ا  ااااااااااااااال  اعيمة   

 ما ، الا مت   اااااااااال اةاالسااااااااايةقام امل اااااااااي مل  للمنةطق مل ه(  الي نمة  ملاليكنولوجمة  امل ااااااااايةقمة، مل  (  امل جع ، 
 مجمعاة ة  ق ةعة  ا اية . سيةيل  

 املناظر الطبيعية احلرجيةإصالح النظم اإليكولوجية من منظور  -اثنًيا

ا ف اط د االسي الل ملاليقهو  ملاليذوأل   ىل اسيةقامة   ج ّاسمع كة للياقألق  املنةظ  ال ممعمة اا جمةال تدال  -12
من ال ةي  د ة  عةم مة ة  عةم   هكية  مالأل  3.3الد اعة د امل ةم اانملل. ملمت ف قان  وايل  –أخ   لة اكاااااااااااااا  

من ة  أةث  النظ   من س أ اان م، املةئةد  41ملتُعيرب النظ  ا ألكولوجمة لة اك  الةفة، الا  ي   3؛2015مل 2010

                                                      
 : ةم  تي ا مةي  العة ؟2015. الي مم  العةمل  اةلة املوا  اا جمة لعةم 2016منظمة اانماألة ملالد اعة،   3
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ملد الوقت ام ل، ألزث  تقهو  اان اك  على أةث   4شةص، معظما  د الملقان النةممة. (2 ، ملألعمش فماة ملمة ي ةكعم  
 5هكية  من اان اك  د مجمع أعةس العة . (2  من ملمة ي

ال ممعمة، مبة د رلك اان اكااا  ال ةي  امليقهو د مل عة د   خةل اانشااالة   ىل املنةظ  ملميكن أن أل اااةعق   اااال   -13
الد اعمة امليقهو د، د ختمم  ال اا   عن اان اكاا  اا جمة ااةلمة ملتوفا املنيلة  اا جمة ملاامةك على الينوع الممولوج  
 مل  ااا  اليقف ة  ايمق مللوجمة ملخ اااوةة اليةة ملااق من رتة  اليةة، ي كاااةفة  ىل امل اااة ة د اليةمم  من ت ا املنة 

 من خالل عدل الك ةون ملاالسيعةكة عنل مل ون الينوع الممولوج .

ملاملنةظ  ال ممعمة اليةةعة ملنظمة اانماألة ملالد اعة، فإن عملمة   ال  ال ةي  ملاملنةظ  آللمة   ال  ال ةي   ةملف   مل  -14
يمق علمل للموائق ليذقألق املمة سااااااااااااااة  الا تعمق اليواةن اانمث  امل اانشااااااااااااااةةعال ممعمة ه  "عملمة اشاااااااااااااا ة دمع ة  

ة ةشاااأهنملاالجيمةعمة ملاالقي اااة ألة لل ةي  ملاانشااالة  كااامن س  أملساااع السااايةقامة  اان اكااا ، ملاليمةملم  ا ألكولوجمة
 ملتنمماهة".

  ااال  ال ةي  ملاملنةظ  ال ممعمة  ىل   مق اليواةن ة  اساايعة د خقمة  النظةم ا ألكولوج  مل ع   المةملت ااعى  -15
عن  عة د اليذ ألق على  اآللمة  انم ام الد اعة ملاالسيةقامة  اانخ   را  ال لة. ملختيل  الوظةئ  ا ايةجمة لة اك

مث  القمل ا  ايمق مللوجمة مل مل ا  امل ااي  ملتنممة  ا ألكولوجمةم ايو  املوقع انهنة ت اعى  ا ا ة  ىل   اال  العملمة  
على ا ةر أةرب، أمل على ا ةر "املنةظ  ال ممعمة".  اليةة مل اية  اانخشااااااااااةث مل ألنةممكمة  جمموعة اامةد الربألة الا تعم 

ملاانه  من رلك، هو أال من شاااااااأن المع ة  أاشااااااا ة ا  اااااااال  عرب املنةظ  ال ممعمة أن ألدألق ا ايةجمة ملتوفا ادقمة  
 اقم ا يمةجة  النةآ. لام الوقت المم مة ملد 

على اانهقاف  احنيلمة د مواقع حنيلمة، اعيمة    هنقيساايةقام ملساايةيل  طممعة ا  ااال  عرب املنةظ  ال ممعمة،  -16
الناةئمة ملاال يمةجة  اجمليمعمة. ملميكن أن تيامل  ة    اااااااااااال  ملظةئ  النظةم ا ألكولوج  املةية د د النظ  ا ألكولوجمة 

 الد اعمة، على سمم  املثةل، مل  ال  النظ  ا ألكولوجمة اان لمة يلكةم .

أليلةملة الد اعة أمل اليلقألق ال ممع  لةشاااالة . مل ن  اا جمةملمن املا  أن الذت أن   ااااال  النظ  ا ألكولوجمة  -17
ين؛ فا  تشاا و أ ااذةث امل االذة د مجمع ق ةعة  اساايةقام ف هنقه  أةث  من   ااال  ال ةي  ملاملنةظ  ال ممعمة  المة

اليعةملامة لين اااامق العقألق من  الناقمله  ت اااايةقم  املشااااة ةة. ق عملمة   اااانع ال  ا  ال ةئمة علىاان اكاااا  املي اااا  د ملت مّ 
ملالنيةئق االقي ااااة ألة، ا ألكولوجمة ق ا ا  اساااايةقام اان اكاااا  من قم  أ ااااذةث اان اكاااا ، ملهتقف  ىل   اااا  ال ااااالمة 

 ملةالك تعدألد الينممة االجيمةعمة ملاالقي ة ألة للمليمعة  احمللمة.

:  ىل  ما ه  أةث  أ مةااث  جاو  ا  اااال   متيقأل ، ل  أن من أج  كااامةن االسااايقامة على املق  ال و مل  -18
النمةيت  ال  ةسملقق د  ةمل ايةجم اااااااااذة اجمليمعة  ال ألممة د النظ  ا ألكولوجمة ايشاااااااااة، الا تعيمق سااااااااام  العمش فماة على 

على ال اااامو . مليليةيل، هنةو  ةجة  ىل قمدد ةماد ليعمم  ملتوساااامع ا ةر   ااااال  ال ةي ذالنمةات   ملاان اكاااا  احملم ة ةل
 ملاملنةظ  ال ممعمة.

                                                      
ملثم ة منظمة  كةم .الي  أل  ال –لعةمل  اانملل . اانشلة  ملال ةي  ملاسيةقام اان اك  د اان اك  الةفة: الي مم  ا2019منظمة اانماألة ملالد اعة،   4

 .  ملمة.184اانماألة ملالد اعة عن ال ةي   ق  
 . عة  من الم ع.2011الش اةة العةملمة  عة د ال ةي   ىل هم ياة اان لمة،   5
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أليعلق إب ااااااال  املنةظ  ال ممعمة على  ملمن النة مة المنمة، لق  املنظمة الكثا من املع فة ملممدد ا ااااااممة قوألة د مة -19
ت قم م ة ة   م مة د اليكم    ماأ م الواقع، ملتشلمع أف   املمة سة  د ا  ا د امل يقامة لة اك  ملال ةي ، 

مع ت ا املنة  ملاليةمم  من ااث ه، مع   اااا  ساااام  العمش للمليمعة  ال ألممة ملخة ااااة الن ااااةس ملالشاااامةث. ملساااام اااامأ 
لمنظمة مبعةلة ةعض العوام  ال ئم اامة ليقهو  اان اكاا  د العالقة ة  االسااي الل املم ط ملساام  العمش توساامع ا  ااال  ل

 احمللمة ملت ا املنة  ملاانمن المم  .

 على سااااااامم  املثةل  ع  ة يفمق  إب اااااااال  اان اكااااااا  الةفة لال ت ةسمل ن منظمة اانماألة ملالد اعة على اسااااااايعقا   -20
المة   ااااااال  امليقهو د اانخ    خة ااااااة مع  املنةظ  ال ممعمة اا جمةمجمع   ىللي اااااا   مة( القا  اانخ اااااا  العظم  د أف أل

ملاالجيمةعمة ملاالقي ااااة ألة  ا ألكولوجمة(، ممة أل ااااةعق املمة ساااا  على اساااايعة د اليواةن ة  الموائق ال ةي  ملاملنةظ  ال ممعمة
 ملهنق املنةظ  ال ممعمة. لل ةي  ملاانشلة  كمن س  أملسع من االسيةقام امليكةم  لة اك 

 اإلصالح يف قطاع الغاابتاجملالت الرئيسية وأمثلة عن احتياجات وهنج 

"،  ما ألي  المع ة  الم ااااامم اااااةس"  اااااال   ةتوف  معظ  اان اكااااا  الا أةأللت مناة ال ةي  ملامليقهو د ف  ااااا   -21
ملامل يوطنة  على ا ةر املنةظ  ال ممعمة. ملقق ت يممق اان اك  ال ةي  ملاانشلة  ملالد اعة ملاجملة ي املةئمة ملاملنةطق احملممة 
من ملجو  املدألق من اانشااااااااااااالة  من خالل جمموعة  حنيلمة من  ةالد اعمة ملاملنةطق را  الكثةفة ال اااااااااااااكةامة العةلمة أأل ااااااااااااا  

 تقخال  اا اجة اا  ألة ملاا اجة الد اعمة.

ة   خةل دةملقق ألشااااام    اااااال  ال ةي   -22  ث أمل أاواع جقألقد من اانشااااالة  لداي د ال ق د على ال ممعمة امليا اااااّ
اا ائق أمل ةاي د موائ  اامةد الربألة أمل اليفمل، على ساااااااااااااامم  املثةل.  خ  م ةملمة المةف، أمل ت ما ةنمة ال ةي  للذّق من 

ة، د    أن الاو  لداي د  اية  املنيلة  ادشمم موجاة عو اليلة د ملد ةعض اانمةةن، ميكن  اشةس مدا ع أ ة ألة الد ع
 ي ا  ال  ا ألكولوج  أمل  عة د ةنةئل(.أد أمةةن أخ   قق ت ةد على   ال  النظ  ا ألكولوجمة لل ةي  اان لمة  

ملقااق تن وي جاو    ااااااااااااااال  ال ااةي  على  عااة د   خااةل ةعض أاواع اانشاااااااااااااالااة  اا جمااة  مللكن لما ةلاااة  -23
إبعة د اليأهم ( ملا   املة د الو اثمة لةشلة  الا ألُعي ق أهنة  ة ألشة   لماة مةلم   د املنةظ  ال ممعمة يل  مل د( املوجو د أ ال  

. ملد ااةال  ال  اااو ، ميكن (امل اااةعقد على ايل د  تيكم  ةشاااك  أف ااا  مع الي اا  املنةخمة امليوقعة د موقع مع 
ملقق ألي اامن رلك تقخال  ميعق د على مق   اسااي ااال  اان اكاا  ادةلمة من ال  ةس النمةيت يساايةقام ااناواع اا جمة؛

 عقد ع و  ليذ مق الوظممة امل لوةة.

يليقهو  المم  ، ملقق ةةات عملمة   ااااااااااااااال اة  اتعيرب اان اكاااااااااااااا  الةفة من ة  النظ  ا ألكولوجمة اانةث   ث   مل  -24
 ةمثة ه، ملت ع املنظمة اآلن حن    هاا االسيثمة  ألزيت   ق  اانمللواي  ال ئم مة ملنظمة اانماألة ملالد اعة ل نوا  عقألقد. مل 

أ قث االةيكة ا  د اسي ال   ف ال  عن ملكع  ال  اان اك  على ا ةر ملاسع من أج  الد اعة على ا ةر   ا، 
النمة  د خقمة اجمليمعة  احمللمة، مل ظاة  أن تقهو  اان اكاااااااا  ال ألعين يل اااااااا مل د أال ال  ملعل اان اكاااااااا ذ عة د  هملاة، 

 ميكن عك ل. 

اان اك  الةفة د سمةر ة يفمق القا  اانخ   العظم  د أف أل مة، ق مة أل ة ث ع ق من املشة ةة د   ال  ملةع -25
ملمون  25هكية  من اان اكاااااااا  امليقهو د قمق ا  ااااااااال ، مع ة ع  50 000تنةمللت  ج اسا  املنظمة د املمقان أةث  من 

أةث  من ا اااا  ملمون شااااةص. ملأل اااع ألعو  يلنمع على  مة، شاااال د ملشاااالاد ي كااااةفة  ىل أاواع مينوعة من اانعشااااةث
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، د  ااااااااااااامم  الن قاملعيمقد على قق  منةمض من هنلاة اجمليمعة  احمللمة الم اد املوا   ملالا تعيمق على سااااااااااااام  العمش 
 ملاجيمةعمة ملاقي ة ألة ميعق د.  ألكولوجمةجاو  ا  ال ، ممة ألوف  فوائق 

ملقق ملكااعت املنظمة أ ات   ئم اامي  حمق ت  لال  اط د   ااق ملت مم  ال مثم  يمة للعم  الممدايئ  الممولوج :  -26
Collect Earth –   ململمميو  امل اااق  ليذلم  مل  اااق اسااايةقام اان اكااا ،  ة يفمق جمةينملهEarth Map – مله  أ اد 

لق  الش ةةس ملال ل ة   المنمةملاانه  من رلك، مت ت وأل  ال ق ا   .ملاملنة ة المم  معلمة لليذلم  الية ا  ملالينم   ةشأن 
 ملامل ة ة ةشك  م يم  د مجع الممةيف .الوطنمة لك  أليمكنوا من اسيةقام هةت  اان ات  ةشك  م ي   

 ملف ميث   ةجة عةملمة ملف  ااااااة د اما الوقت. النظ  ا ألكولوجمة ل ةي  املةا  ةمة تق و املنظمة أن   ااااااال  -27
العوا اااااااا  العةتمة، ملأموا  الي ااااااااويفم ،  ملواجاةموائ    ااااااااةاة ملتكةث  للذموايف  املةئمة، ملتشااااااااك   واجد طممعمة  فا 

ملا تمةع م اااايواي  المذة  ملالياة  ال ااااة ل . ملقق شاااا عت املنظمة يلمع  د تقخال    ااااال  د من  ة احملم  اية   
  رلك  ىل اهيمةم خةع ملاملدألق من اليقخال  امةألة النظ   مث  فمل ( ملد أف أل مة  مث  ال ان ةل(. ملمع رلك، سامذية 

 ال ة لمة.  ا ألكولوجمة

ايشااة، الا تعيمق ساام  العمش فماة  ا ألكولوجمةملمن املا  أن تيقفق هاه الموائق  ىل اجمليمعة  ال ألممة د النظ   -28
، من أج  كمةن الموائق ال وأللة املق  لاو  على ال مو  ال  ةس النمةيت ملاان اك  احملم ة ةلملقق د على  ذة مل ايةجمة 

ا  ااااال . مليليةيل، هنةو  ةجة  ىل قمدد ةماد ليعمم  ملتوساااامع ا ةر   ااااال  ال ةي ذالنمةات  ملاملنةظ  ال ممعمة، مللق  
 مله  د مكةاة ف ألقد للع   مل   ئم  .املنظمة ملالألة 

 يمن منظور اإلنتاج الزراع النظم اإليكولوجيةإصالح  -اثلثًا
لينمما ال خلألة املشااااااااايةة  حمو اي   األعيرب   اااااااااال  النظ  ا ألكولوجمة ملاملنةظ  ال ممعمة املنيلة مل  ا هتة امل ااااااااايقامة أم    -29

 لينممة امل يقامة.من أهقاف ا 2قف ايملنظمة اانماألة ملالد اعة ةشأن اانماألة ملالد اعة امل يقامة مل 

من اان اكاا  ال ااةاة لل ااكن، ملال ألدال اليوسااع د اان اكاا  الد اعمة  املةئةد  50 ةملأل اايةقم  اية  اانماألة  ةلم   -30
اان م  ملجلعلى  النمةات من  املةئةد  20ملامل اع  هو احمل و ال ئم اااااااااااااا   ةالة ال ةي . ملعالملد على رلك، ألظا   وايل 

 ة ملاليلوث د مجمع أعةس العة .ا ايةجمة، مع ف قان اد وةة امل تم  ةياة  اليةة ملاسينداف م اايهتادةهة  ت اجع ة د 

د كامةن   اول  ةمام   امن عملمة  ساذ  املمةه العاةة ملتلع   مل    املةئةد  69 ا امة ةةمة متث  الد اعة أأل ا   -31
ملفو ا  د املمةه انم ام الد اعة سااااااااايممق اليقف ة   ةال  ةعة  اانخ   على املمةه الكةفمة ال يمةجةهتة. ملألعين رلك أن أأل

 المم مة.

را  اوعمة جمقد امةألة  ااذة النظ  ا ألكولوجمة.  ال اجعةيقف ة  الد اعمة الملد الوقت ام اال، ل  أن تكون  -32
 امل ااااااا ، ممة ألزث  على اسااااااايةقام املمةه د ال اجعة ةالد اعميقف ة  الملتلوث اانمسقد ملمممقا  ااشااااااا ا  امل ااااااايةقمة د 

ه  من رلااك أااال ألزث  على  ااااااااااااااذااة النظ  ا ألكولوجمااة ملتنوعاااة لممع ال  ااةعااة ، ملألدألااق من تكلمااة معااةلااة املمااةه، ملاان
 الممولوج .
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ألعيف يلعوام  االجيمةعمة ملال اااامةساااامة ملاالقي ااااة ألة ملالمم مة  ميكةمال   ةملألي ل    ااااال  النظ  ا ألكولوجمة هنل   -33
أ ذةث امل لذة من  لة   لول  نأن ميكّ  ةاملع قد الا تز ي  ىل تقهو  املنةظ  ال ممعمة الد اعمة. ملميكن ياا الناق أأل   

   ال  م يقامة ملت مم اة.

شااةملة من خالل الي مممة  اليشااة ةمة ألة تشااةمل  قهو  ملحم ةةتل يساايةقام عملمة  مل ن فا  اانساامةث الا ألة للي -34
اليةة النظ  ا ألكولوجمة من خالل تقخال    ا د    ال ليقهو  اان اك ، أم  يلغ اان مة لي مم  اسياتملمة  فعةلة 

 ملاامةد الربألة. ملالث ملد اامواامةملاحملة م  

 اجملالت الرئيسية وأمثلة عن احتياجات وهنج اإلصالح يف جمال املناظر الطبيعية الزراعية

ةم ت اااقم منظماااة اانمااااألاااة ملالد اعاااة جمموعاااة من ادربا  ملاملع فاااة المنماااة ملاان ملا  املميك د ليعدألد   ااااااااااااااال  النظااا -35
العم  امل ااااااااااايم  د عل  ا ألكولوجمة الد اعمة مل  ا د امل اع  ملخقمة  النظ  ا ألكولوجمة مل اااااااااااذة ا ألكولوج  من خالل 

 اليةة مل   ا  الم ولمة  ملخقمة  اليل مأ.

ميعق د من خالل جمموعة مينوعة  ألكولوجمة ملميكن اسااااااااااااايعة د قق د املنةظ  ال ممعمة الد اعمة على ت قمي ملظةئ   -36
. ملتعدة اساااايعة د الينوع الممولوج  ملاساااايةقامل امل اااايقام  مل د الك ةون ملامل ااي  ملال ااااذة من االول ال ةئمة على ال ممعة

العاااةماااة لليةاااة. ملايملاااة لاااالاااك، ميكن تعدألد الينوع الممولوج  من خالل عدل املدألاااق من الك ةون د اليةاااة، ملةاي د تواف  
 ال ممع  د النظةم  مث  ال اااااااااااامة امل ااي  ة د تقملأل  امل ااي  للمذة اااااااااااام  ملالكيلة النمةتمة ااموألة د امل اع ، ملةاي د  ع

ملة ةاي احملة اااااااااام (، ملااق من املنةف ااااااااااة د جمةل اانماألة ملالعل ، مل  اااااااااا  موائ  النذ  ملاملل ذة  اانخ  ، ملاملكةفذة 
 الممولوجمة لآلفة  ملاانم ام، ملمجمعاة تقع  سم  العمش الد اعمة امل يقامة. 

اليةة ملاملنةظ  ال ممعمة امليقهو د    ااااااااال ، ل  تك ألا الاو  ساااااااامةساااااااامةة م ااااااااألعلى اعيمة  هاه امل ااااااااألة مل  -37
. ملتعدة هاه عدة تنوع النظةم ملممة سااااااااااة  ا  ا د امل اااااااااايقامة لة اكاااااااااا  مل  ا د امل اع ت اال يلقألقألةالاق نُ اليساااااااااايةقام 

املمة ساااااة   عة د تقملأل  املوا  الع اااااوألة، مبة د رلك ال ااااامة  ال ممع ،  ىل اليةة. ةمة ميكن أن ألعكا ال ع  اليلقألقي 
على امل اع  مل     ايةجمياة. ملت ةه    ا د الث ملد اامواامة ةشك  أف   د تعدألد  ة   اان مةل اواع اجمليا  املةيلمة 

   ال  النظ  ا ألكولوجمة الد اعمة.د شةم  مليليةيل الينوع الممولوج  ال

د ةاي د عدل الك ةون ملتواف  النميملج  د اليةة للمذة م  ملامل اع  د اما  م ةس الم ولمة ملميكن أن أل ةه   -38
ق  ىل  كةفة لي األة ا ا ةن ملااموان. ملتعدة هاه املمة سة   ذة اليةة انهنة ت ين الربملت الوقت، ي كةفة  ىل م ة   

 املوا  الع وألة د اليةة ملعم  الينوع الممولوج  لليةة مل عة د تقملأل  املوا  الع وألة.

اليةة د اان اكااااا  الةفة د من  ة ال اااااة   من    اااااال ملميكن أن ت اااااا  جاو    ا د اان اكااااا ، مبة د رلك  -39
 النظ  ا ألكولوجمة.خالل همةة  امل يلمعة  ال  اد ملالقا  اانخ   العظم ، د   ال  هاه 

ملتعيرب ااناشاااا ة امليداألقد مل اعةد  ااااذة النمة  مث  اساااايةقام املوا  الو اثمة المقد، ملاساااايةقام المامل  ملالشاااايال   -40
ملاساااااايةقام املوا  الع ااااااوألة ليعدألد ةنمة اليةة، ملاالساااااايةقام ال اااااالم  للمممقا  ما ال ااااااةمة، ملاالساااااايةقام ااكم  النظممة، 

 ال  النظ  الد اعمة.د    ةلةمسقد، ممية   
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 ملة اعةموا  الي  مة الع اااااااوألة ملتوف  ممة ساااااااة  الد اعة احملةفظة على املوا  ، مث  الد اعة ةقملن   ث ملاسااااااايةقام  -41
 مممقد   ال  اان اك . ةالشلاا  الم ولمة ملاانشلة  ملحمة م  ااموث ملالم ولمة  املةيل ة، ف    

انعالف د اان اكا  الد اعمة، من خالل أشاكةل حنيلمة من ملقق ثمت أن    ا  اانشالة  ملالشالاا  ملأشالة  ا -42
 ممة سة  الد اعة اا اجمة، أل ا  د مة ألل : 

قق د النظ  الد اعمة على ال اااااااااااااامو  د ملجل ت ا املنة  من خالل   اااااااااااااا  ظ ملف  طوةة اليةة د  تعدألد -أ
 اان اك  الةفة؛

خقمة  املكةفذة الممولوجمة من خالل  عةألة املوائ  املنةساااااااااااااامة للمميسااااااااااااااة  ملاانعقاس ال ممعم   تعدألدمل  -ث
 مل ممة  اانم ام؛

 الي األة ملسم  العمش من خالل النظ  اا جمة ال عوألة؛ تعدألدمل  - 
 ؛جامل  اانشلة  دم ااي  اليةة العمم ة  ملمجع اليةةمن خالل تثممت  اليةةرتة  مكةفذة  ملتعدألد - 
 ايةجمة احملة اااااااام  د اان اكاااااااا  امليقهو د، ملتوفا املدألق من  مل  اااااااا احملة اااااااام ،  لمال ة ت لم ا مةممل  -ه

 العل  للمةشمة د شك  ة ةاي احملة م  د ظ  أاظمة منةخمة شقألقد.
 امليعق د د اامةك على خقمة  النظ  ا ألكولوجمة ة ئم اااااااااام   ةمي لم  ملتعيرب ا  ا د امل اااااااااايقامة لة اكاااااااااا  ملاملمةه  -43

ال  ا ا  ألعدة عملمة اختةر ال  ا ا  امل ااايناد على حنيل  امل ااايواي ، أن   طة  عم  لقع ة  أل ة أةث  اسااايقامة. ملميكن 
 أل ةعق  ةاع  ال مةسة  ملاملق اس على تعمم  ملتوسمع ا ةر ا  ا د امل يقامة لة اك  ملاملمةه د منةطق ملاسعة.

ااموايف ، فااإن   اااااااااااااا    ا د   ملثقهو  من خالل تم ألغ امل ااااي  من ملد    أن جو د املمااةه ميكن أن تياا -44
ال اااااامة ، مبة د رلك من خالل ختدألنل ملت مم ل ة اااااامة  ع ااااااوي، ميكن أن أل ااااااةه  د   اااااا  جو د املمةه. ملسااااااي اااااامأ 

ظمة اانماألة ممة ساااااااة  ا اية  المقد د ت ةمة املةشااااااامة الا ت ااااااايةقم امل ااي  ةشاااااااك  فعةل مبنع تلوث املمةه. ملتعم  من
ملالد اعة مع الملقان على اعيمة  تكنولوجمة  ملعةلة املمةه العة مة للد اعة ليذ ااا   اااذة النظ  ا ألكولوجمة مع امل اااة ة 

 د اانمن ال اائ . 

ملأ اس الث ملد اامواامة على ال اااعمق المم   سااال ااالة من اد وط اليوجمامة ةشاااأن  ملاشااا   الشااا اةة من أج  ت مم  -45
(، مل مل ا  امل اااااي  ملت مم  اانث   منظماااة 2019ن د اليةاااة ملت اا  املةدملن  منظماااة اانمااااألاااة ملالد اعاااة، حندملن الك ةو 

(، الا ميكن اساااااااايةقاماة   ااااااااال  2019(، ملت مم  الينوع الممولوج   منظمة اانماألة ملالد اعة، 2018اانماألة ملالد اعة، 
 النظ  ا ألكولوجمة.

النشااااااةط. ملتشااااااك  اظ   مل  ااااااقليوجمل ا  ااااااال   ةأسااااااةساااااام   اأم    ألكولوج  ات مم  الوكااااااع ااةيل للنظةم  ملألعقّ  -46
املعلومة  املية ة، مبة د رلك النظةم العةمل  للمعلومة  امليعل ة يليةة ملالنظةم العةمل  للمعلومة  ةشااااااااااااااأن املمةه ملالد اعة، 

اليةة، مل لم  اليةة، ملاملال ظة  املمةشاا د. ملمن أج   لالك. ملميكن ت مم  اليةة من خالل  ج اس م ااو ة  اجمق   ةأسااةساا  
 ع  الملقان د هاه العملمة، أاشاااأ  الشااا اةة العةملمة لليةة اليةةعة للمنظمة الشااامكة املةربألة العةملمة لليةة، لين ااامق ملتعدألد 

 ال ق ا  املةيربألة د  لم  اليةة. 
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ل ق د املدا ع   ا   مث  الي مم  الاايت ملالي مم  الشاااااااااامويلعق  من اان مل  ةوكااااااااااعملقةمت منظمة اانماألة ملالد اعة  -47
( ليعدألد أ مة القع  المين من خالل املشاااااااة ةة املعدةد ان اااااااذةث امل ااااااالذة PRAGAملال عةد على ال ااااااامو  أمةم املنة  مل

اد ت مم  أ اس الد اعاااة أ امليعاااق ألن املعنم  ي  ا د امل ااااااااااااااياااقاماااة للمناااةظ  ال ممعماااة الد اعماااة. ملد اآلملااااة اانخاد، مت ت وأل  
( ملاسااااايةقاماة لي مم  مل  اااااق اانةعة  امليعق د لالسااااايقامة د املنةظ  ال ممعمة الد اعمة، ملتوفا أ ملا  TAPE  ا ألكولوجمة

ماائمة اظ  ة اعمة مل مة للي مم  الشااااااااااااااةم  ميعق  اانةعة  للظ ملف ااةلمة ي كااااااااااااااةفة  ىل   ااااااااااااااق اليذوال  الد اعمة عو قمّ 
  م يقامة.

  هُنق ا  ا د امليكةملة للمنةظ  ال ممعمة ملالية م  ملوا   اان اكااا ، الا هتقف  ىل  لم   مل د  مةد اانماألة ملتوف -48
الد اعمة، ملسةئ  لعكا ادةه اليقهو  ااةيل. ملتيميع خمة ا  ا  ا د امل يقامة لة اك  ملاملمةه ال ةةلة لليكم  إبمكةامة  

 ة متكمنمة مواتمة. مةسة  منةسمة ملالمة  مةلمة ملةم سمع ا ةقاة، مقعومة ةعةلمة للنلة  لقع  تنمما الربامق ملتو 

تعةملات املنظمة مع العقألق من الشااا ةةس، مبة د رلك اتمةقمة  ام اااة ، على فا  اليمةعال  ة  اان اكااا  ال طمة مل  -49
على ملكاااااع خ وط  ةمله  تعم   ةلم   6ملم اااااةألق اانمسةو ملالد اعة من أج  اسااااايلةةة ميعق د االساااااياتملمة  ملم ااااايقامة،

توجمامة لإل ا د امل ااااااااايقامة لة اكااااااااا  ال طمة القاخلمة د أف أل مة، لالعياف ياةجة  ىل   ا د اان اكااااااااا  ال طمة مع م اعةد 
 من أج  اامةك على ادقمة  الا ت قماة أمل   مناة. ا ألكولوجمةأ مياة 

جقألقد لليةمم  من  ثا  ةف  ااااااااااا   ةملةئمة( أن توف  أأل ااااااااااا  ملميكن للد اعة يملمةه املةاة  مبة د رلك ت ةمة اان مةس ا -50
، أمل عن ط ألق معةلة املمةه الا تيذم  امللو ة ملماهة من احملة ام  عملمة  ت ا ث امللو ة،  مة من خالل ة اعة النمةات 

ا طة  العةمل  ةشااأن اق د لد اعة. ملتعم  منظمة اانماألة ملالد اعة مع الشاا ةةس، من خالل يلن اامة  ىل ااملةاة جبو د م مولة 
ةه املمةه د الد اعة ليعظم  الموائق ملالم ع الا توف هة الد اعة يملمةه املةاة ملت ةمة اان مةس املةئمة للملقان الا تواجل ت ااا ث مم

  المذ  املةاة.

ملت قم املنظمة املعة ف ملاان ملا  ملالق ملآ د جمةال  الية م  المعةل السااااااااايةقام اان اكااااااااا  الا ت اااااااااةعق د  -51
خ   اسااايةقام اان اكااا  احمللمة ملا  ا د امل ااايقامة لة اكااا ؛ ةمة تع   هاه اجملةال  اانمللوألة ملماوم االقي اااة  القائ ي 

الناق اليلقألقألة لنمةر   هنق   اااال  النظةم ا ألكولوج  أل ااايةقم مل عة د اسااايةقامذ عة د تقملأل  املوا   املية ة. مللالك،
ا اية  الد اع ، ةعن ااااا  أساااااةسااااا ، ملعةلة امل اع  ملاان اكااااا  الد اعمة امليقهو د، ملاساااااي اااااال  اان اكااااا  امليأث د يمللو ة، 

 ملاسيعة د ا مكةيف  ا ايةجمة لة اك  الد اعمة ةشك  عةم.

 من منظور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ةالنظم اإليكولوجيإصالح  -رابًعا
على املوا   الربألة مل مل ا   ايةجاة  ةامل ااااااةألق ال ممعمة ه  اظةم ا اية  ال اائ  ال ئم اااااا  الو مق الاي ألعيمق ةلم   -52

ال ممعمة. مل ن سااااالمة مل ااااذة النظ  ا ألكولوجمة الا  ةفت على هاه املوا   كاااا مل ألة للةقمة  الا ت قماة. ملي كااااةفة 
، 2018االو المش ي املمةش  د عةم لالسي 7ملمون طن من اانمسةو 156 ىل ت ةمة اان مةس املةئمة، أايلت هاه ال  ةعة  

  ملمون طن  كةد ت يةقم ةمكويف  د  نةعة  اانعالف. 22مع 

                                                      
6   i0314e.pdf-www.fao.org/3/a. 
م  لأ "اانمسةو"  ىل اانمسةو ملال ش اي  ملال خواي  ملااموايف  املةئمة اانخ  ، مللكنل ال ألشم  الثقألمة  املةئمة ملالدملا   ملاانعشةث ألشا   7

 المذ ألة ملالنمةات  املةئة اانخ  .

http://www.fao.org/3/a-i0314e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0314e.pdf
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ملمون ملظممة ممةشاااااااااااا د، ملأكااااااااااااعةف رلك د ق ةع  60ملتقع  امل ااااااااااااةألق ال ممعمة ملت ةمة اان مةس املةئمة أةث  من  -53
، معظما  د القملل النةممة، مبة د رلك  من ساااااااااكةن العة املةئة، ملألُ ق  أهنة  ةفت على سااااااااام  عمش عشااااااااا د د  ألاليذو 

 قملل الد ألة ال  اد النةممة ملالعقألق من الملقان ما ال ة لمة.ال

ملالنظ  ا ألكولوجمة للممةه العاةة توف   ملادة ااااااااااااة يحملم ة المذ ألة ال ااااااااااااة لمة  ا ألكولوجمة ىل أن النظ   ااظ   مل  -54
ملادااقمااة  الث ااةفمااة،  مثاا   مل د امل ااااي (د املنااة ( ملالااقع    اليذك جمموعااة من ادااقمااة ، مبااة د رلااك الينظم   مثاا  

ي كاااةفة  ىل توفا ادقمة  مث  اانماألة ملالعمةلة للمشااا ، فإن   اااال  النظ  ا ألكولوجمة ألشاااك  ف  اااة ليذ مق اليواةن 
م ا ألكولوج ، مع م اعةد ةة  ا اية  امل اااااااااااااايقام للموا   امليلق د ملااةجة  ىل اامةك على الينوع الممولوج  ململظممة النظ

 ملاالجيمةعمة ملاالقي ة ألة. ةا ألكولوجمألة ة  اانهقاف ةعنة امل ةأل ة 

ملقق تشاام  ا ج اسا  ا  ااال مة املمةشاا د د هاا ال اامةر الاو  املمامللة لي لم  اليأثاا  على همك  ململظةئ   -55
أ  اقد   اون"اآلاث  الةاممة لةاشا ة المشا ألة. ملألشام  رلك  عة د ةنةس اان  اقد ال امكمة  النةدة عنالنظ  ا ألكولوجمة 

من اتمةقمة اانم  امليذقد ل ةاون  3-61 املة د  "ااناواع اجملينةد أمل دقألقهة مب يواي  ميكن أن تق  أق ى ملة قةةلة للقملام
 المذة (، مليليةيل  ع  االتمةقة  القمللمة ال ةئمة.

على ا ةر أملسااااع  لم اااات ةةفمة ملال م موةة، ملهنةو  ةجة  ىل النظ ال اااام ة ليعظم  ال لة  النظ دملمع رلك، فإن  -56
ملاان اس ي كاااااااةفة  ىل خقمة   ة ألشااااااام  ساااااااالمة النظةم ا ألكولوج  ملالينوع الممولوج  ملايمك د النظةم ا ألكولوج ، مب

 النظةم ا ألكولوج  ا كةفمة خبالف توفا اانماألة. 

واع اانمسةو ملتوف  اظ  م ااااااااااامة  اانهنة  ملالمذاا  ال اااااااااااة لمة، على سااااااااااامم  املثةل، موائ  مامة للعقألق من أا -57
المذ ألاة ليكاةث هاة، مماة ألي لا  م اااااااااااااايواي  ملو اة ةاةفماة يفداة عن خل  مماةه المذ  املاةااة مبماةه عااةاة من النا . ملت لا  
عملمة  اسااااية ا  املمةه د امل ا   اانملىل من الد اعة من ةممة املمةه العاةة الا ت اااا   ىل هاه اانهنة  ال ااااملمة، ممة ألز ي 

 ةهةم   امة تكون م ق    ةاملةاة ملألاق  موائ  اليكةث  ملاا ةاة ملث  هاه ااناواع من اانمسةو، الا مةلم    ىل ةاي د ت  ث املمةه
 للربملت  د م ةألق الكمةف.

على تعقأل  النظةم ال ممع   8ملمث  النظ  ال اائمة اليذوأللمة اانخ  ، تعيمق العقألق من اظ  ت ةمة اان مةس املةئمة -58
لقع   ا ألكولوج اوم ا  ااال  د هاا ال  ةع يل اا مل د على اامةك على همك  ململظممة النظةم لداي د ا اية . ملأل ةد مم

من  عة د النظ  ا ألكولوجمة  ىل ااةلة اانمللمة قم  ةقس ت ةمة اان مةس املةئمة. ملميكن  توفا اانماألة مع ت لم  اآلاث ، ةقال  
مم  املثةل، أن ت ل  من ااث   طالر امل ااي ، ملت ل  من ال ل  ياه ا ج اسا  ا  ا ألة ملالي ماا  د النظةم، على ساااااااااااااا

 اا ةسة، عنقمة ألن مق رلك.على اانعالف ال مكمة المذ ألة، ملمتنع  ةالة املوائ  ال ة لمة أمل املةئمة 

ة املةئمة المم  ألة مل طالقاة د المم الع ةقا مل ن أ ق عنة   ا  ال  ايةمة د ت ةمة اان مةس املةئمة هو اليذك  د  -59
ليلن  اليقهو  المم  ، مبة د رلك ت وأل   موا  الرباةمن خالل الي اااااااا ث، ملت اااااااا أل  ال ااااااااوائ  الا  يوي على ة ةاي د 

 م ةملمة م ة ا  املمك ملي  د المكيااي املةئمة.

الا ميكن أن ةمة أ   اليوسااااااااااااااع د ت ةمة اان مةس املةئمة، د ةعض ااةال ،  ىل ظاو  أم ام ااموايف  املةئمة  -60
ال أليلدأ من ممة ساااااة    اااااال   االربألة ملالينوع الممولوج . ملل  أن تكون   ا د اانم ام جدس   اجملموعة على  ةتزث  سااااالم  

                                                      
 ملال خواي  ملالنمةات  املةئمة ملاانعشةث المذ ألة.  اانمسةو الدعنممة ملال ش اي اسيد اعممة سة   8
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  خاااةل م اااااااااااااامماااة  اانم ام من خالل  لمااا  املةاااةط   املةاااةط  اانعلىالنظاااةم ا ألكولوج  مل  ا تااال، مع اليةمد على 
 ملالية م  لل وا  .

ليةمة اان مةس املةئمة ال ااااة  د عن املنظمة  المنمةملاد وط اليوجمامة توف  مقملاة ال اااالوو ةشااااأن ال اااامق ال شاااامق مل  -61
( النةف ة أمل امل أل اااةملاانمسةو الم اااال ،  محأد  املةلمة املمة   ملا ج اسا  را  ال ااالة الا من شاااأهنة الي لم  من ااث  

ممةئمة اد  د اانخ   د المم ة، مبة د رلك ااةجة  ىل ت مممة  منةسمة للمةةط  المم  ألة الدائقد ملاملقخال  الكم ملالع ةقا
 ملالمةئقد ملالي ممق د ممة سة  ا  ال .

مة الاي مل ، عنق النظ  د خمة ا    اااااااال  اظةم  ألكولوج  مة، من ال ااااااا مل ي  قألق ةم  مت ال ااااااا   فمل أملال  مل  -62
لنظ  املةئمة امل يةقمة د  اية  اانماألة، ل  أن  ىل اال . مليلن مة  فع رلك ال   ، ملمة هو ايقف احملق  لعملمة ا  

ألكون ايقف اانساااةسااا  اني  ج اس   اااال  هو كااامةن أن حييمت هاا النظةم ا ألكولوج   أمل أل ااايعمق( ة ق تل ا ايةجمة 
 الكةملة على املق  امليوس   ىل ال وأل .

ف   على م اااااااااااااايواي  تقهو  أمل  ول اظةم  ألكولوج  ، هنةو  ةجة  ىل اساااااااااااااايلةي  حنيلمة ال تعيمق املأخا   -63
على الن ةر الاي تي لمل  ج اسا  ا  ااااااااال ، سااااااااواس ةةن رلك على م اااااااايو  النظةم ا ألكولوج   ةمع ، مللكن أأل اااااااا  

 .اامت ةملل، أمل على ا ةر أكمق  اخ  اظةم ا اية  احملل  أمل د سمةر 

 النظم املائية جمالالح يف اجملالت الرئيسية وأمثلة عن احتياجات وهنج اإلص

تي ل  النظ  ا ألكولوجمة المذ ألة الكمادذاحملم مة الا تقع   اية  م اااااااااااااةألق اانمسةو، أمل تيأث   ة، تقخال  د  -64
امل ةم اانملل  عة د ةنةس اان  قد ال مكمة  ىل م يواي  ميكن أن   ق ااّق اانق ى من  ايةجاة امل يقام، ملت لم  اآلاث  

لمم ة، مث  اليأثاا  على النظ  ا ألكولوجمة المذ ألة ال اااعممة، خة اااة د املنةطق الواقعة خة   ا ةر الوالألة ال اااة د على ا
 .ةأمل املامل دأمل املم و  امليملةة معقا  ال مقالوطنمة، أمل ال مق الع ك  لةاواع ما امل ياقفة أمل ااث  

ملكااااااع  ا  ااااااال  ااااااةألق اانمسةو، تي ل  تقخال  لنظ  ا ألكولوجمة ال ااااااة لمة را  ال ملاة  مب ىل امليلن اااااامة  -65
 ال مةسة  ملاسياتملمة  ا  ا د ملالمة  الينمما الا ت ةد على مة ألل :

 ةاي د عق  امل ةألق املنظمة املقعومة يل  ق ال ةئ  على العل  ملاملشو د العلممة؛ -أ
أمو  من ةمناة: ااي ةس املعقا  ااق من اآلاث  على مكويف  النظةم ا ألكولوج  المذ ي من خالل مجلة مل  -ث

 ملت ممماة، ملختمم  امل مق الع ك  ملامل دع، ملةالك معقا  ال مق امليملةة أمل املم و د أمل املاملة؛
 تنمما جمموعة  ةنةسد من اليقاةا املكةامة، ملاملومسمة، ملتقاةا   ا د املقخال  ملاملة جة ؛مل  - 
 ل اامةألة ملالي  م   ىل منةطق؛اسيعة د املوائ  المذ ألة املي   د من خالمل  - 
 ؛ ملف ملاانعشةث المذ ألة ملالشع ةا   ال  مل  ا د أشلة  اململ  -ه
  اشةس شع  ا  نةعمة مل اشةس ة امق ليلقألق اان  قد.مل  -مل

 ملد النظ  ا ألكولوجمة ال ااااااة لمة الا فماة  ملاة  ةيةمة اان مةس املةئمة ال ااااااة لمة، ساااااايشاااااام  اليقخال  احملق د  -66
 مة ألل :
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 مةن سو ت ةمة اان مةس املةئمة مبة ألينةس  مع قق د النظةم ا ألكولوج ؛ك -أ
 اخيمة  املوقع ةققة ملاليذك  د ةثةفة منشا  ت ةمة اان مةس املةئمة؛مل  -ث
 ؛ملوقع مع  مل ق   ثا املنةسمة االسيد اعاخيمة  ااناواع ملاظ  مل  - 
العل   مبااة د رلااك د ألااق النظ  ا ألكولوجمااة املااةئمااة من ةاي د ت ةمااة اان مااةس املااةئمااة ما املعيمااقد على مل  - 

 امل ااي (؛
 تعدألد ت ةمة اان مةس املةئمة امليعق د ملامليكةملة؛مل  -ه
  ةالة اان وام ملالربو ملاسيعة د الظ ملف املةئمة؛مل  -مل
ل ملةمةن امليكةملة  مث  ا ااق من  وأل  اان اكااااااااااا  ال اااااااااااة لمة من خالل ممة ساااااااااااة  ت ةمة اان مةس املةئمةمل  -ة

  ملف(؛ملاملةا 
   خةل خ     ا د معةلة العل  ملاانم ام؛مل  - 
 ت ممق   ا د اخيمة  ااناواع ملتقاةا اليةمم  لةمسةو اية ةة.مل  -ط

 ادة اااااااااة ي  اااااااااال ، د مة أليعلق يلنظ  ا ألكولوجمة ال اااااااااة لمةذاملمةه العاةة، فإن الم ع ملاليقخال  املأخا   -67
 سيشم  مة ألل : 

االت اااااااااااةل د اظ  املمةه العاةة ملت وأل    اااااااااااال ة  املم ا ذال ي، مل مق امل اااااااااااةألق ملت ةمة عكا ف قان  -أ
 اان مةس املةئمة د اظ  ال ّي؛

 كااااااااةفمة مل  ا هتة ةمم ة  ت اااااااايذق اامةألة  مث  اظ  الياث الد اع  را   اشااااااااةس مالرا ذةم ة  مةئمة مل  -ث
 اان مة العةملمة(؛

 اامةألة ملاا ةاة( ملااظ  املومس  لل مق د امل  ذة  املةئمة القاخلمة؛ امةر املنةطق احملممة  اش  مل  - 
 ف م  ظ   ة م على معقا  ملأسةلم  ال مق املقم د؛مل  - 

 العاةة؛ همة عة د دقألق اان  قد ياناواع احمللمة د م  ذة  اململ  -ه
اان مةس املةئمة، ةوسملة لليةمم  من  ت ةمة –اسيةقام ت ةمة اان مةس املةئمة، مبة د رلك الد اعة امليكةملة مل  -مل

 ؛ة قد النظ  امليقهو د ملةلدس من هنق الد اعة ا ألكولوجمة اانملسع ا ةق  

 تنمما اليل ألق من امل ااي   من م ة   ة ألة( د املمةه ال ة لمة؛ مل  -ة
 الياة .ملمكةفذة   ا د م يلمعة  املمةه  هنق  خةل مل  - 

د ق ةع   ا  اااال ت قم ال ةئمة أعاله ةعض اانمثلة على تقاةا ا  اااال  املنةسااامة على طول سااال ااالة ف ع مل  -68
م اااةألق اانمسةو ملت ةمة اان مةس املةئمة. ملتشااام  هاه اليقاةا اليذوال  د عملمة  ا  ا د ملا اية  ليعظم  ت قمي ادقمة  

 ملف د ت ةمة اان مةس ج اس معقا  ال اااامق، مل ةالة املةا تقما املوائ  عن رلك  مث  ال اااامق الةئ ، مل  ة را ةةن ال اااا   يفد  
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 مث  ااث  ال اين ال اا ذ  الد اع  على جو د  ةاملةئمة(، ملةالك اليذوال  د ال اانةعة  امل تم ة  را ةةن ال اا   خة جم  
 املمةه ملتقف اة، ملااث  الينممة ال ة لمة على اانعشةث المذ ألة أمل الشع  امل جةامة(.

 م اإليكولوجياهنج متكامل إلصالح النظ -خامًسا
من امل جأ أن تكون خ   ا  اااااال  خة اااااة يملوقع أمل النظةم املع . ملمع رلك، فإن االول امليكةملة سااااايعدة  -69

امل اااااااايقامة: على ساااااااامم    ةأل ااااااااة ت قمي املنةفع، خة ااااااااة ة  ال  ةعة  الا تعيمق على اما قةعقد املوا   ال ممعمة للم
االعياف  ن املقن تعيمق على اانماألة املنيلة من الد اعة. ملمن من خالل املثةل، ة  الد اعة ملالينممة اا  ألة لة اك ، 

امل جأ أن تكون  لول ا  ااااال  امليكةملة ه  اانف اااا  ليذ اااا  اليمةعالن ة  المشاااا  ملالمم ة ةشااااك  ةةم ، مع م اعةد 
اائمة ملة اعمة الواا  االجيمةعمة ملاالقي ااااااة ألة الا ل  معةلياة من أج  اظ  م ةالمم مة مللكن أأل اااااا  لما ف   الواا  

 م يقامة.

ت ااااعى جةهقد  ىل خلق مل  ،و أي أ ق خل  ال ة ي ت ملالا  ااااال  شااااةملة، أن تكون جاو   ةملمن املا  أأل اااا   -70
احمللمة ملمتك  اجمليمعة  احمللمة من ت ااااااااو  مشااااااااة ألع ف ع للملموعة  اجمليمعمة احمل ملمة ملاملامشااااااااة. مل ن ت وأل  ال ق ا  

، ألعدة ممة سااااااااااااااة  الينوألع املميك د، ملألعدة الياة  ملاليكةم ، ملأل ل  من ملاالساااااااااااااايمة د مناة ا  ااااااااااااااال  ملت وأل هة ملتنمماهة
ة ف اان لمة امل ةأل ة ، مليليةيل ألعدة خقمة  النظ  ا ألكولوجمة د النظ  الد اعمة. ملألنم    ع ةس اانمللمة السيةقام املع

 ملاحمللمة ملتعممماة د  ج اسا  ا  ال .

 عة د ال ممعة الربألة ملت مم  النظةم عق تأسااااااااااااااةلم  ةلمة طمو ة. مل  ا  ااااااااااااااال ملعالملد على رلك، تي ل  عملمة  -71
 للمليمعة  احمللمة لي وأل  سم  عمش جقألقد ملم يقامة. ةتوف  ف    مللكناة ميكةملة  ةحنيلمة متةم   هنقال ممع  مثةل  على 
على ت وأل  سااام  عمش ةقأللة مل وافد مةلمة ملاساااعة الن ةر، وما تكون عملمة ا  اااال   ةأأل ااا   يل رارملألن وي ا  اااال  

 .ة وأللمة     

ألوف  ع ق اانم  امليذقد   ااال  النظ  ا ألكولوجمة ف  ااة ف ألقد ليذوأل  اظ   اية  اانماألة ملالعل  ملد اديةم،  -72
ة ي ملالعشاااااااا ألن، ملال  ااااااااةس على الم   ملالوع ملسااااااااوس الي األة من خالل   ا د املنةظ  ال يمةجة  ال  ن اا ةملاانلمةف ملف   

 ال ممعمة ملالمذ ألة ة  أل ة فعةلة ملمميك د.

ملالد اعة ملالث ملد اامواامة ملتلك  ملنةظ  ال ممعمة اا جمةملألنم   أن أل ااااااااا    ااااااااال  النظ  ا ألكولوجمة ادة ااااااااة ي -73
 ىل  ةلة  ااااااذمة ملم ااااااي  د، لك  تكون قة  د على  ع  ا ألكولوجمة املنيلة لةمسةو د امل ةم اانملل د  عة د هاه النظ  

اال يمةجة  المشاا ألة  اية  اانماألة ملساام  العمش ةشااك  م اايقام. ملل  أن أليمث  ايقف الناةئ  لاو  ا  ااال  هاه 
ة  النمةات  ملااموايف  ملالمشااا  ا ألكولوجمة ةه العقألق من النظ  الد اعمة ما امل ااايقامة، مل  ااا  اليمةعال  د عكا اد

 .عقم ت و أي أ ق خل  ال ة ملالمم ة، ملد اما الوقت 

 


