
 أخالقيات المحيط الحيويمبادرة 

 بناء التضامن العالمي من أجل مستقبل الحياة 

 

منطلقين تنوع بيولوجي وثقافي ، من  هوما يتضمن،  الحيويعمل معا للحفاظ على التنوع للاألفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم  تعاون

نحن بحاجة إلى أن نتعلم من هذه ،  الحيوي فيهالتنوع  مدمرة مجتمعنا  على هيمنالذاتية التي ت لحاالمص مواجهة ل خالقية األ تهمسؤوليمن م

أشكالها سالمة مستقبل كل الحياة ، في جميع لضمان هو المع بعضهم البعض ومع الطبيعة  همتضامن، فعملي واالفراد بشكل  المجتمعات

 . المتنوعة

 

ميثاق ا بوالمستنيرمستلهما جنة القانون البيئي ، ومن خالل ل (IUCN) طبيعةال لصونالطبيعة ، االتحاد الدولي  إستدامة على ا  حفاظ

من أجل استمرارية  المشتركاألفراد والمجتمعات والمنظمات والحكومات لبناء االلتزام  ، يدعواألرض ، واتفاقية التنوع البيولوجي 

األخالق ، بلمحيط الحيوي. للتنوع البيولوجي والثقافي اكة لصالح اللشرتعزيز ما هي اال المحيط الحيوي مبادرة أخالقيات وازدهار الحياة. 

سواء أكانت  عمل اإلنسان. على المسؤولية أو عندما  تنعكس  ، خطأالصواب أو الا هو سنعمل على تقييم األمور والمتطلبات من باب م

 وغير دينية . أدينية  مصادروتقاليد مناألخالق منبثقة 

 

 تقدم لنا الداللة لما  . القيم األخالقية والمبادئ ية مستقبلالمالنا آلنظرة ثاقبة وللصالح العام ة رؤي ها مع هي في جوهرالمثل األخالقية للمجت

على العميق  باعتمادهفي عالم يتسم ف .على حد سواءمنها ، الفردية والجماعية اإلنسان  ياتفي سلوك  جيد أو سيئ،  صحيح أو خطأيعتبر 

على اتخاذ إجراءات مسؤولة للتصدي للمشاكل المشتركة. االخالق ،  تساعدنا  فالضعب ه يتسم ايضالكنالمتبادلة ، الشراكات والمنافع

 والمجتمعات والمنظمات والحكومات ألفرادلعلى العمل األخالقي  كشاهدأخالقيات المحيط الحيوي ستعمل مبادرة وتحقيقا لهذه الغاية ، 

الستجابة ستنشأ أشكال جديدة ل، نشأت تحديات جديدةما لكو، المستمرعلى مواصلة الحوار  ايع، وتشج تعلم من تجاربهم وقصصهملل

 لها. األخالقية

 

عمليات تعلم  ، عقدت المبادرة أربعة 2004منذ عام فقلب مبادرة أخالقيات المحيط الحيوي. يه،  (Relato) عملية التعلم المتبادلإن 

التعلم  -الحدائق الوطنية ؛ البرازيل التعلم المتبادل حول-البرية ، جنوب أفريقياحول  لتعلم المتبادلا -: شيكاغو  (Relatos) متبادل رسمية

من القيم األخالقية األساسية ، والمبادئ محموعة تج عنها نالصين. التعلم المتبادل حول  –ومقاطعة يوننان  ،21حول أجندة المتبادل

اإلجراءات و ملحقاتفي الالمدرجة للمفاهيم  أفضل توضيحل باالضافة،  يالحيوي األخالق تشكل أساس التطورالتي واألهداف واألسئلة 

 خطة العمل.  المدرجة ضمن يةتنفيذ

 

 المتعلقة بالمحيط الحيوي:تطور األخالق 

 

األخالق المتعلقة تطور إن ،  والدور البشري فيه لمحيط الحيويلمفهوم او من الفهم العلمي  العاملة والمتعلمة السابقة،مجتمعات المن إنبثاقا 

افرة من أجل حياة مستدامة ضمتالجراءات اإل توجيه، وتسعى إلى التالية قيم األخالقية المشتركة لل وااللتزام تشكل الصدىالمحيط الحيوي ب

 في إطار المحيط الحيوي.  ومزدهرة

 

 

 

 :  الدولية األساسية رؤيتنا

 

التي فاعل النظم اإليكولوجية واألنواع ، بصرف النظر عن القيم األخرى بت  فيها من تنوعبما وي ر سالمة البيئة والمحيط الحينحن نقد  . 1

 البشرعليها.  يفرضها

المحيط س الستدامة استمراريتها كأساوالعمل على ة ، واالعتراف حملها األنواع والمجتمعات البشريتالتي ت المواصفار نحن نقد  . 2

 الحيوي ، 

المجتمعات  هايجب أن تحترم حدود  ،ضمنأنه نظام متنوع وديناميكي  متفهمين،  معتمدين عليه محيط الحيويال ضمن. نحن نعيش 3

 البشرية. 

 

  ساسية :األ نامبادئ
 

 ،لكائنات الحية واألماكن والناسلكأساس لرعاية حقيقية  التعاطفوالطبيعة ، مع االلتزام باحترام و بين البشر البيئي . تعزيز التضامن1

 اليوم والغد.  نسانإلوبيوتنا ، والحب  ا؛ الحب ألماكن  ةتنوعحياة ملعالم الطبيعي مع كل ما فيها من ا هبةلجمال ولحب ال

 . دعم حقوق اإلنسان العالمية والجهود المبذولة لتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 2

 اعتماد العمليات الحيوية ، وخلق أشكال الحياة االصطناعية الجديدة في المحيط الحيوي. و ، كسلعةالحياة التعامل مع . ندرك الخطر في 3

 . المحافظة ، وتشجيع ورعاية التنوع الحيوي والثقافي. 4



 . ساهميجب ان يكل الفهم أن المعرفة وال تدركالتحالفات المحلية واإلقليمية التي  دعم. 5

 ليست ذات قيمة محايدة. بأن تطبيق المعرفة العلمية  اإلدراك. 6

 

  :أهدافنا التأسيسية 
 

 المحيط الحيوي.  ضمن ةزدهرموحي ة . الحفاظ على طبيعة 1

 . الحيوي العالم وعلى الموارد الطبيعية  ةؤثرالمالسياسات على جميع المستويات ب الخاصةصنع القرار  عمليات لطبيعة فيل. توفير تمثيل 2

 والديمقراطية.  اذاتي ةقداشاملة ، النال، التشاركية ات. دعم صنع القرار3

في هياكلنا السياسية واالقتصادية ، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إقرار وتنفيذ  إتخاذ القرار والحاكميةشكال أل. تقدم عادل ودائم 4

 حقوق الطبيعة. 

 عالقاتنا مع الطبيعة. بها قيم نو بها تلفة التي نفهمالطرق المخب تعكس التنوعالحقائق البيئية التي  ضمن. إنشاء اقتصاد متجذرة 5

 . هاعواقبو هاثارآأنفسنا مع  قفاق  الماضي ، وتوائ. ممارسة المصالحة البيئية من خالل مواجهة حق6

 . لمنافع، وتقاسم كل من األعباء وا يط االستهالكنموالعادلة عالميا للتنمية البشرية الطريقة ال. تعزيز 7

 لمي. ه عدم اليقين العهواجم عند حيطةالاخذ عمل مع ال. 8

 

  عملية التحقق األخالقي
 

عملية  . وفي إطاراتاألولوي وكم قضايا السكان واالقتصاد والحاالسئلة المثاره بما يخص هذه المبادئ األخالقية المشتركة ، وخالل من 

فرصة للتفكير الهذه العملية تتيح في كثير من األحيان. فريد لاها ، وضعت ضمن سياق هامةيجب أن نسأل أنفسنا أسئلة االخالقي لتحقق ا

 مسؤولية. التصرف بوالتصرف األخالقي وبالتالي 

 

 وجود حياة أخرى؟ يهدد ال الذي عادل من استخدام الموارد الطبيعية لكل فرد الصيب الن . ما هو1

 الم؟ واسعة في العالعالجة أوجه التفاوت وم يتغير المناخال. كيف يمكننا توجيه الموارد الالزمة للتخفيف من 2

لى المدى الطويل في تحقيق حفاظ على التنوع البيولوجي مع التفكير عضد الاالقتصادي قصيرة المدى للجدل مواجهة ال. كيف يمكننا 3

 األخالقية؟  لتزاماتاال

 . كيف يمكننا دعم الصالح العام في مجتمع يهيمن عليه حقوق الملكية الخاصة؟ 4

 كيف يمكننا المحافظة على سالمة المحيط الحيوي دون مساواة أكبر بكثير في الفرص االقتصادية والدخل؟  .5

القوة الستخدام طموحات الضارة ألولئك الذين يسعون السعى إلى تحقيق الصالح المشترك لكافة المجتمعات وردع ن. كيف يمكننا أن 6

 المفرطة؟ 

 تمكين المؤسسات من احترام ودعم وتنفيذ مبادرة أخالقيات المحيط الحيوي؟ لي والدولي نحتاج . أي نوع من أنظمة القانون المحل7

 وازن أخالقيا حقوق الطبيعة وحقوق اإلنسان؟ ن. كيف يمكننا أن 8

  ضغوط النمو السكاني على المحيط الحيوي؟باالعتراف مع لتخفيف من حدة الفقر ل ية المقترحةتزامات المجتمعلاالهي . ما 9

اقتصادية لتشجيع المحافظة على التنوع  عسكرية ، و / أووأو/بيئة ،  أية ضائقة . كيف يمكننا أن تمكين المجتمعات المحلية في10

 البيولوجي؟ 

 

  ك الىعوند
 

عى إلى من أجل التواصل وتحفيز التفكير والتصرف األخالقي. نحن نس أخالقيتحقيق تنخرط ضمن  مبادرة أخالقيات المحيط الحيويإن  

من خالل . أفضل بشكل وكيف ترجمة تلك الضرورات إلى عمل حقيقي حية ،متطلبات األخالقية الالزمة للحفاظ على الطبيعة لفهم أفضل ل

مبادرة تدعو األفراد والمجتمعات والمنظمات الإن ،  الدولي لصون الطبيعة تحاداالاألمانة العامة وأعضاء وشركاء وخارج اطار 

لتضامن العالمي من أجل ل ي معا حركةالمحيط الحيوي من خالل الحوار المحلي. دعونا نبن أخالقياترياهمة في تطووالحكومات للمس

 مستقبل الحياة.

 

 


