
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *تمن جدول األعمال المؤق 72البند 
 
 

 تقرير عن أنشطة العمل الجماعي والنهج غير القائمة على السوق لحشد الموارد
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
مرن  42 فري الفرررة ،تسرتارات تنفيرذ االتفاقيرةالالفرير  الاامرل المفترول الاةروية الم  ر  طلب مؤتمر األطررا  للر   -7

 مرن هد  لكل األتساس  ط مالومات عن فةال األولي اإلبالغ لطار اتستارات أن يوا ل في اجتماعه ال امس، 77/2المررر 

 تحرير  أجرل مرن ،التسرو  علر  الرائمرة غيرر جوالرنهه والمحليرة األ رلية لمجتماراتل الجمراعي الامرل دور ذلر  فري بما األهدا ، هذه

 تطبير  نعر األطررا  مرن ةتسرتلمالم تالمالوما لل  اتستنادا االتستارات، لهذا التحةير التنفيذي األمين لل  وطلب تفاقية؛الا أهدا 
 .واألولويات والفجوات التمويلية حتياجاتاالو  لطار اإلبالغ األولي

 45 المررؤر ( SCBD/TSI/RS/ML/lz/82040)المرجررر رقرر   151-4172 وبنرراع عليرره، أرتسررل األمررين التنفيررذي اإل طررار -4
المرالي  براإلبالغجوانرب متالررة عن عردة ي  مالومات لل  ترداألطرا  والحكومات األ رى  ي يدعو فيهالذ، 4172 ه/حزيرانيوني

لطررار ا ترريررر  42 طرفررا. وتةررمن 27، وردت ترررارير مررن 4172 /أيررارمايو 7 وحترر . 77/2المشررار لليرره فرري المررررر علر  النحررو 
لامررل دور اترررارير عررن مررا مجموعرره ثمانيررة فرري  أو تاليرررات وقرردمت بيانرراتولرري، فرري مراحررل م تلفررة مررن اإلنجرراز. األبررالغ اإل

هج غيررر الرائمررة علرر  التسررو  لتحريرر  أهرردا  االتفاقيررة، المجتماررات األ ررلية والمحليررة، والررنه  بمررا فرري ذلرر  مررن جانرربالجمرراعي، 
 من أجل التنوع البيولوجي. التي ت  حشدها ور د الموارد  اإلبالغفي   ودفتالتي  والحواجزفةال عن النجاحات 

تستارات تنفيذ الالم    المفتول الاةوية لل  الفري  الاامل  المردمة رمن  الل التراريالواردة المالومات  وأتيحت -2
فري تلر  الوثيررة،  وحتسبما أشرير 1األمين التنفيذي بشأن اتستارات تنفيذ اتستراتيجية حشد الموارد.التي أعدها مذكرة الاالتفاقية في 

لتنروع التسركان األ رليين والمحليرين فري حفر  لعي لعرداد دراتسرة عرن االعتررا  بردور الامرل الجمرافي ترريرها، عن بوليفيا، أبلغت 
لقليميررة للبلرردان األعةرراع فرري من مررة مااهرردة كمتسرراهمة  تسررتتالأن نتررائج هررذه الدراتسررة برر فررادت، وأواتسررت دامه المتسررتدا  البيولرروجي

 عشر.  مؤتمر األطرا  في اجتماعه الثاني جانبمن  77/2لن ر في المتسائل بموجب المررر لالتااون في منطرة األمازون 

                                                           
* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1. 
1 UNEP/CBD/WGRI.5.4 وترد مالومات مف لة عن الترارير في الوثيرة .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/5 المانونة اتستارات لطار ،

 اإلبالغ األولي."
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لطرار اإلبرالغ فري اجتماعره ال رامس التسرتارات تنفيرذ االتفاقيرة واتستارت الفري  الاامل المفتول الاةوية الم  ر   -2
مشرروع مرررر  وأعرد 2،األمرين التنفيرذيأعردها التري مرذكرة المرن األهردا  علر  أتسراس هرد  لكرل  األتسراس ط األولي ومالومات 

لين رررر فيهرررا مرررؤتمر  مرترحرررات يارررداألمرررين التنفيرررذي أن  للررر وطلرررب  3عشرررر، لين رررر فيررره مرررؤتمر األطررررا  فررري اجتماعررره الثررراني
دراجأيشري للتنروع البيولروجي، مرن أهردا   41لجراعات ملموتسة وفاالرة لتنفيرذ الهرد   بشأن األطرا  في اجتماعه الثاني عشر  وا 

هج غيرر الرائمرة علر  التسرو  الرنه المجتمارات األ رلية والمحليرة، و مرن جانرب دع  الامرل الجمراعي، بمرا فري ذلر  تأنشطة تشجر و 
الحوكمرررة  وأمررروارد الطبيايرررة المجتمايرررة للدارة مرررن قبيرررل اإلهرررج لتحريررر  أهررردا  االتفاقيرررة، بمرررا فررري ذلررر  نه الالزمرررة المررروارد  حشررردل

الشراوب األ رلية والمجتمارات التري تحف هرا والمنراط  راةري األلمنراط  المحميرة، أو مرن  رالل لالمشتركة أو اإلدارة المشتركة 
4(.5/71التو ية  )ه( من 7المحلية )الفررة 

 

كارتررراوز  فررري 4172 /أبفررري أغتسرررطس ترررردعالتررري حلررررة الامرررل الدوليرررة بشرررأن تمويرررل التنررروع البيولررروجي  فررري أعررررابو  -5
أيشررري للتنررروع مرررن أهررردا   41لجرررراعات ملموتسرررة وفاالرررة لتنفيرررذ الهرررد   بشرررأناألمرررين التنفيرررذي مرترحرررات  أعرررد تسويتسررررا،ليترررنغن، 

 الموارد.  حشدبشأن  UNEP/CBD/COP/12/13الوثيرة بمرف  الترد في و البيولوجي، 

لين رر حفر  التنروع البيولروجي فري جري لتريري  متسراهمة الامرل الجمراعي المرذكرة علر  لطرار مفراهيمي ومنههرذه تحتوي و  -6
ى مرن  رالل مبرادرة  رر األجرراعات اإلمرن  مجموعرةاإلطار المفاهيمي والمنهجري بمرا فري ذلر   لعداد فيه مؤتمر األطرا . وقد ت 

ألمرازون اإلقليمري لبرنرامج ال( مرن  رالل OTCAاألمرازون )منطررة فري من الحكومة البوليفية بردع  مرن من مرة مااهردة التاراون 
(ARP-GIZ)وبرنامج  – في الجنوب ، واالتحاد الدولي لحفا  الطبياة( المرونة والتنميةSWEDBIO .) غير أن هذه الوثيرة ال

المانررون الترريررر الكامررل ويرررد  .األمررازونمنطرررة فرري من مررة مااهرردة التارراون تررزال قيررد الن ررر مررن جانررب البلرردان األعةرراع فرري 
  5مية.وثيرة لعالكحف  التنوع البيولوجي" في اهيمي والمنهجي لتريي  متساهمة الامل الجماعي "اإلطار المف

 عناصر إضافية مقترحة لمشروع مقرر 

الانا رر اإلةرافية المحتملرة التاليرة، عنرد  هفري اعتبرار  يةررأن فري في ةروع هرذا الترريرر، قرد يرغرب مرؤتمر األطررا   -1
  5/71:6و ية الن ر في مشروع المررر الوارد في الت

 7حفرررر  التنرررروع البيولرررروجي"فرررري علمررررا بترريررررر "اإلطررررار المفرررراهيمي والمنهجرررري لتريرررري  متسرررراهمة الامررررل الجمرررراعي  حرررريطي
  8ومل  ه؛

اتست دا  اإلطار المفاهيمي والمنهجي في ال لة لل  الن ر، حتسب االقتةاع، ذات المانية األطرا  والمن مات  يدعو
 الموارد؛  حشدف  التنوع البيولوجي و حفي لتريي  متساهمة الامل الجماعي 

                                                           
2 UNEP/CBD/WGRI.5.4. 
 .UNEP/CBD/COP/12/1/add.2أعيد ل داره في التجمير الوارد في الوثيرة  3
االحتياجات الالمية  71/7في هذا التسيا  تجدر اإلشارة لل  أن الهيئة الفرعية للمشورة الالمية والترنية والتكنولوجية حددت في التو ية  4

ل أفةل إلدراج ن   ؛ وأشارت لل  الحاجة لل  وتسائ4141-4177والترنية الرئيتسية المتالرة بتنفيذ ال طة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي 
يجية الماار  األ لية والترليدية واإلجراعات الجماعية للمجتماات األ لية والمحلية التستكمال الماار  الالمية دعما لتنفيذ ال طة االتسترات

حاجة لل  عل  نحو فاال بموافرة ومشاركة حائزي هذه الماار  والممارتسات واالبتكارات؛ فةال عن ال 4141-4177للتنوع البيولوجي 
 تازيز أدوات تردير الريمة غير النردية ومنهجيات الحفا  عل  و ائ  الن   اإليكولوجية.

5 UNEP/CBD/COP/12/INF/7. 
 .UNEP/CBD/COP/12/1/add.2الوثيرة أعيد ل داره في التجمير الوارد في  6
7 UNEP/CBD/COP/12/INF/7. 
 .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5المرف  بالوثيرة  8
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حفرر  التنرروع فرري متسرراهمة الامررل الجمرراعي عررن تررردي  مالومررات للرر  ا  والمن مررات المانيررة ذات ال ررلة األطررر  يرردعو
دل المالومرات لل  األمين التنفيذي لتاحة هذه المالومرات مرن  رالل ةليرة تبرا ويطلب 9المالي، اإلبالغالبيولوجي من  الل لطار 

 ،التفاقيةالتاباة ل

 
 
 

                                                           
9 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.13. 
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 المرف 

 حفظ التنوع البيولوجيفي اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي 

( المنهجيررة 2)؛ و( األتسرراس المنطررري الن ررري4)؛ وتسياتسررةأهميررة ال( 7نرتسرر  هررذا المل رر  للرر  ثالثررة أقتسررا  رئيتسررية: )ي -7
 المرترحة. 

 سياسةأهمية ال

 وةرر نهرج لتريري  متسراهمة تطلبر التري 77/2مرن المرررر  42الفرررة   للرالمرترل هنرا  إلطارل اتيةتسياتسالهمية األ رترج -4
 حف  التنوع البيولوجي. في لشاوب األ لية والمجتماات المحلية ل الجماعيالامل 

مررن أجررل  الجمرراعيتريرري  متسرراهمة الامررل فرري منهجيررة المرترحررة للرر  دعرر  البلرردان الو المرترررل يهررد  اإلطررار المفرراهيمي و  -2
، بمرا فري ذلر  وةرر أطرر قطريرة واإلبرالغ عنره 4141-4177تنفيرذ ال طرة االتسرتراتيجية للتنروع البيولروجي فري ع البيولروجي لتنو ا

وطنيرررة لحفررر  التنررروع التسرررتراتيجية اال فررريوالمجتمارررات المحليرررة  ةاأل رررلي الشررراوبمتسررراهمة  تراعررريمحرررددة لحشرررد المررروارد الماليرررة 
 تل  مكونات اإلطار المرترل. لمحة عامة عن م  7البيولوجي. ويارت الشكل 

 
  ومنهجيته حفظ التنوع البيولوجيفي النهج العام لتقييم مساهمة العمل الجماعي  -1الشكل 

 األساس المنطقي النظري

لوقر  فرردان المةطلر بهرا جهود المن أنجح وتازيزها نواع م تل  األحف  والمناط  المحمية من اللنشاع وحدات كان  -2
اتفاقيرة التنروع البيولروجي، بالتاراون مرر المن مرات الحكوميرة وغيرر الحكوميرة، والشراوب فري عدة أطررا  وأدت التنوع البيولوجي. 

مباشررة أو غيرر ب رورة  بالتاراون األعمرال أنجز الكثير من هرذو هج. هذا النه  لعدادفي  اأتساتسي ااأل لية والمجتماات المحلية، دور 
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دارة الموارد الطبياية. المشار المحلية والمجتماات  الشاوبمباشرة مر  فري المنراط  االتسرتوائية مثرل األمرازون، و كة في اتست دا  وا 
ةررد لزالررة  بو ررفها عنا ررر حمايررةالمجتماررات األ ررلية والمحليررة،  تررديرهاهررذه المنرراط ، و ا ررة المنرراط  الترري ترر  االعترررا  ب

أن الشراوب األ رلية والمجتمارات علر  ل كبيرر اآلن هنرا  دليروأ ربح  10الغابات وتدهور الرن   اإليكولوجيرة والتنروع البيولروجي.
  11.هاو ارج لفاالية حماية التنوع البيولوجي دا ل هذه المناط  تاتبر أتساتسيةالموارد  متست دميالمحلية ومجموعات 

 ةثرار، مثرل االةرغوط والتحروالت التري تحرد  مرن حولهر علر هذه المجتمارات  ىرو تفي كثير من الحاالت، ال غير أنه  -5
المروارد  ومتسرت دميتباهرا   التي ائفي هذا التسيا ، من المه  أن نفه  الطر و االتست راجية وال ناعات الزراعية. ات ال ناعتوتسر 

فري بارت و لتنروع البيولروجي. للةغوط ال ارجيرة فري الحفرا  علر  و رائ  الرن   اإليكولوجيرة لالتستجابة لتن ي  أنفتسه  لالمحلية 
فري حراالت أ ررى لحمايرة  فري حرين أنهرا تهرن  ، مارين حمايرة منطررة ماينرة أو لقلري لل  الحاالت، تهد  هذه اإلجراعات المحلية 

واالقت ررادي للتسرركان  االجتمرراعي الواقرررتريررد (. وفرري حرراالت أ رررى، يمكررن أن ميرراه)مثررل جررودة المحررددة مرروارد أو و ررائ  بيئيررة 
والن ررر فرري الكامرل حردود التن رري  الررذاتي  را لدولرذل  فمررن المهرر   12المحليرين أيةررا الجهرود الراميررة للرر  حفر  التنرروع البيولرروجي.

فري الجهرود المحليرة  لعاقرةالحروافز وتتسرهيل أو  أعلر  فري اتسرتحدا متسرتويات  التري تطرورت للر المؤتستسات يمكن أن تتسه   كي 
13الحف . مجال

 

تحليرل  -مكراني  مرن  رالل تحليرل جغرافري - يةاتغير األر  في مجالالمنهجية المرترحة هنا تجمر الترد  في الالو  و  -6
اآلليررات الكامنررة للفرررد المحلرري والامررل الجمرراعي  ترردرستحليررل الترتيبررات المؤتستسررية الترري و التغيررر البيئرري علرر  متسررتويات م تلفررة 

ن را   فريلمنهجية المرترحة احدات يمكن االتسترشاد بو  أدناه كي  4ويوةح الشكل  .لحماية التنوع البيولوجي والن   اإليكولوجية
مرن و ادد من أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي. بتتسه  في توليد مؤشرات جديدة ذات  لة مباشرة يمكن أن  كي اإلبالغ الوطني و 

 حشردم تلفة لتريي  الاالقة بين الامل الجماعي وحف  التنروع البيولروجي، فيمرا يتالر  ب مؤشرات، يمكن لعداد وحداتللهذا الجمر 
 الموارد. 

 نظم اإليكولوجية االجتماعية المنهجية المقترحة: العمل الجماعي في ال

مرن  تريي  وتحديد متساهمة التسكان المحليين في حفر  التنروع البيولروجيمن األعةاع  البلدانالمنهجية المرترحة تستهمّكن  -1
المجتمارررات المحليرررة  لتتسرررت دمها  هرررذه الوحررردات يرررفررري الترريرررر الرئيتسررري(. ويمكرررن أيةرررا تكي 4)ان رررر الشررركل  الناحيرررة الكميرررة

الرررن   اإليكولوجيرررة  منطررررةمكررراني لترررردير جغرافررري مرررن ثرررال  وحررردات: )أ( نهرررج نمذجرررة هررري تترررأل  ت دمين. و ومجموعرررات المتسررر
وحرردة تريرري   )ج(؛ وتحليررل الجغرافرري المكررانيالكمررل ته  )ب( وحرردة تحليررل مؤتستسرري؛ ومحميررة مررن قبررل التسرركان المحليررينالاألرةررية 

 نموذج الجغرافي المكاني.المن  حة  عينات للتحر أ ذ تو  ةليكولوجي تحدد البروتوكوالت الميداني

                                                           
10 Ricketts TH, Soares-Filho B, da Fonseca GAB, Nepstad D, Pfaff A, et al. (2010), Indigenous Lands, Protected 

Areas, and Slowing Climate Change, PLoS Biol 8(3): e1000331 and Soares-Filho B, da Fonseca G A B, Nepstad D, 
Pfaff A, Petsonk A, Anderson A, Boucher D, Cattaneo A, Conte M, et al., Indigenous Lands, Protected Areas, and 

Slowing Climate Change, PLoS Biol 2010, 8(3): e1000331. 
11 Cox, M., G. Arnold, and S.V. Tomas (2010), A review and reassessment of design principles for community-

based natural resource management, Ecology and Society; Castro, F. and McGrath, D., Community-Based 
Management of Lakes and Sustainability of Floodplain Resources in the Lower Amazon, Human Organization 
(2003), 62(2):123-133; Brondizio, E. S. (2008), The Amazonian Caboclo and the Açaí palm: Forest Farmers in the 
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 مون أهوداف أسوئلة التقريور الووطني وأهوداف محودد و ، المحتملوةالمووارد  حشدمؤشرات بمرتبطة التحليلية النتائج ال -2الشكل 
 أيشي 

دور الامررل الجمرراعي فرري حفرر  التنرروع البيولرروجي واالتسررت دا  المتسررتدا  ا علرر  واحررد ينرراقا األتسررلوب المنهجرري مثرراالو  -8
هنرا  حاجرة للر  مزيرد مرن الامرل و كوناته، مثل مناط  الغابات التي تحف ها المجتماات المحليرة مرن  رالل الامرل الجمراعي. لم

جوانررب أ رررى مثررل الميرراه وحفرر  التنرروع البيولرروجي، وحمايررة الو ررائ  البيئيررة، واألمررن الغررذائي،  مررنلتريرري  دور الامررل الجمرراعي 
 غيرها. ةمن 

أدنرراه، وتتالرر   7المرروارد، علرر  النحررو المرروجز فرري الجرردول  حشرردتوليررد عشرررة مؤشرررات لب تنفيررذ هررذه الوحررداتويتسررمح  -2
كمثررال تأ ررذ هررذه الوثيرررة  فرر نكمررا ذكررر تسررابرا، و فرري الترريررر الرئيتسرري(.  2)ان ررر الشرركل  41 للرر  72 باألهرردا  مررنالمنهجيررة 

مررا يكرراف  ) البديلررةباررت المؤشرررات  لعررداد ن مررن  ررالل الامررل الجمرراعي، ويمكررنو التسرركان المحليرر الترري يحف هرراالغابررات  منطرررة
نهرا يمكرن أن لالمروارد مرن حير   حشردبالمؤشرات المتبرية ذات  رلة غيرر مباشررة بر توتا. حتسب الحاجةلامالة والتمويل الاا ( ا

مررن وذلرر  ، التنرروع البيولرروجي فرري حمايررة مررن غيرهرراباررت المجتماررات األ ررلية والمحليررة أكثررر  نجررالتسرربب  توةرريحتتسرراعد فرري 
 لحف . لتسياتسات أكثر فاالية  وةريمكن أن تتساعد في  الل مؤشرات 

 أمثلة على مؤشرات لحشد الموارد المعايير الوحد 
النمذجوووووووووووة وحووووووووووود  

 الجغرافية المكانية 
المررروارد المحليررة الحفرررا   ومتسررت دميتسررتطير 

علررررررر  المررررررروارد الطبيايرررررررة فررررررري  رررررررل تزايرررررررد 
فرررررر  الالةرررررغوط المتزايررررردة مرررررن التسررررركان و 

 لتسو االمتاحة في 

الغابرررررات التررررري  منررررراط مثرررررال علررررر  الامرررررل الجمررررراعي: 
 تحف ها المجتماات المحلية

 الو ائ  البيئية وم زونات الموارد اإلقليمية
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تحليوووووووووووول الوحوووووووووووود  
 المؤسسي

المشررررررررراركة النشرررررررررطة مرررررررررن جانرررررررررب ترررررررررؤدي 
ور رد  وةررمتست دمي الموارد المحلية في 

نفررراذ الرررروانين المرتبطررررة باتسرررت دا  المرررروارد  وا 
 للررررر  تحتسررررررينالطبيايرررررة والو رررررائ  البيئيررررررة 

دا رل المنراط  الحفر   جهرود جدوى تكرالي 
 . و ارجها المحمية

 التمويررررررل الاررررررا  لمنرررررراط  الغابررررررات الامالررررررةو مررررررا يكرررررراف  
 .المحفو ة

 بطة في المحاف ة تمؤشرات الامل الجماعي المر 

 رفاهية اإلنتسان الايا في المناط  و رفاهية في  ه المتسا

 الري  الثرافية واالجتماعية غير الملموتسة 

 الو ائ  البيئية وم زونات الموارد المحلية
وحووووووووووووود  التقيووووووووووووويم 

 اإليكولوجي
جهرررررررررررود الحمايررررررررررررة المحليرررررررررررة، الفرديررررررررررررة أو 
الجماعيرررررة، وتحتسرررررين حالرررررة قاعررررردة المررررروارد 

 الطبياية. 

 توفير الموارد واألمن الغذائي
 ألنواع المارةة لل طرلوجود مؤشر و األنواع، من  ثراعال

 حليين في حفاظ التنوع البيولوجيمقاييس المقترحة لقياس مساهمة السكان المال: 1الجدول 

 المكانية الجغرافية نهج النمذجة 

ب منرراط  الغابررات المحفو رررة مررن  ررالل الامررل الجمررراعي أن هنررا  ثالثررة أتسررربالهررج النمذجرررة المرترررل نرت مثررال ترريف -71
منطررة بو رفها  رتسرميا منطررة مرا عينرت وكالرة حكوميرة( 7) ويرت  حمايرة التنروع البيولروجي ألنحماية التنوع البيولروجي. لأتساتسية 
لجراعات لحماية المروارد ات ذوا الموارد المحلية  ي( متست دم2)ه؛ وواتست راج الموارد منلليه من ال اب الو ول  (4)؛ وةمحمي

غطرراع علرر  فررردي )أي مالرر  األرت الررذي يحرراف   بامررلفئررة األ يرررة مررن الامررل المحلرري مدفوعررة الويمكررن أن تكررون الطبيايررة. 
دير جماعيرررا الغابرررات لتلبيرررة احتياجرررات يرررجمررراعي )أي المجتمرررر الرررذي  بامرررلالغابرررات األ رررلي ألتسرررباب ش  رررية(، أو مدفوعرررة 

الرروطني لتحديررد أي مررن اآلليررات الررثال   الهررد  مررن هررذه المنهجيررة هررو لجررراع تحليررل علرر  المتسررتويين الرروطني ودونو الكفررا (. 
لاامرة ل  البيانرات المتروفرة لنهج النمذجة  ويتستندمتستررة. و  الموارد الطبياية في حالة جيدة تبدو فيهاو في أي منطرة ماينة  تامل

 ؟ من الناحية الامليةكي  يت  ذل  ولكن في ما   البلدان.  الجمهور

موارد طبياية في حالرة متسرتررة نتسربيا )ان رر الجردول  بهااينة عل  ال ريطة حتساب احتمال أن منطرة مبنمذجة وتبدأ ال -77
والمتسررافة للرر   ،والتسرركان ،الاديررد مررن المتغيرررات التسررببية )المنحرردر يتسررتاملتسررت د  نمرروذج لح ررائي ونفرري الترريررر الرئيتسرري(.  2

طرالع علر  فري الترريرر الرئيتسري لال 2( )ان رر الشركل غطراع األرتالرئيتسري )تغيرر النراتج ( لتوقرر متغيرر ومرا للر  ذلر الطر ، 
منطرة ما عل  ال ريطرة فري حالرة عرد  وجرود من المحتمل الحفا  عل   يتوقر ما لذا كاننموذج الف ن توةيح(. وبابارة أ رى، 

تنبرؤات مرارنرة  تسريكون بوتسراناعلر  ال ريطرة،  النرراطهرذه التنبرؤات لجميرر وبارد الح رول علر  عمل من قبل التسكان المحليرين. 
مثررال فرري  نمرروذجومررن المحتمرل أن ي لرر  ال(. الفاليررة غطرراع األرت ريطررة لفاليررة للن ررا  اإليكولرروجي )وفررا الحالررة البنمروذج ال

رريبررة مررن الطررر  الرئيتسررية أن ما رر  المنرراط  الللرر  الغابررات المحفو ررة مررن  ررالل الامررل الجمرراعي للمجتماررات المحليررة منرراط  
ولكننرررا قرررد  (.تتاررررت للترردهور )ولررريس الحفرر برررردر أكبررر أن  مررن المحتمرررلحة نتسررربيا متسررطوالالمتسرررتوطنات البشرررية الكبيررررة ومررن 
ويمكرن أن تكشر  هرذه الحراالت فري الواقرر محفو رة. ا هرأن فري حرينبارت المنراط  بتردهور أن النمروذج يتنبرأ للر  أيةا  ن ل 
 –لتردهور البيئري لماروفرة وجرود دوافرر عل  الررغ  مرن  هألنها تشير لل  أنالتسكان المحليين مت ذة من قبل عن لجراعات الشاذة 

التري تررر ونررو  بارد ذلر  بجمرر جميرر النرراط  بطريررة أو برأ رى.المروارد الطبيايرة  فرد تر  حفر  –مما يجال الحف  غير محتمل 
لةررغط  رارجي كبيرر ويمثرل هررذا  هاعلر  الررغ  مرن تارةربالفاررل  ةوهري منراط  محفو ر –البلررد " دا رل الشراذةمنراط  "الةرمن 
 متساهمة التسكان المحليين في حف  التنوع البيولوجي عل  المتستوى الوطني.  الرق 

 التحليل المؤسسي: الجغرافي المكاني والميداني 

فري الترريرر الرئيتسري(.  5)ان رر الشركل  والمحلري : اإلقليمريينطب  وحدة التحليل المؤتستسي عل  متسرتويين دون وطنيرته  -74
غطرراع  يرررتبط تغيررر تحليررل الجغرافرري المكرراني لفهرر  كيرر الؤتستسرري كجررزع مررن وحرردة التحليررل الم يجرررى، اإلقليمرريالرر  المتسررتوى ف
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 التررري تحرررددطبررررات العلررر  هرررذا المتسرررتوى، تررررتبط و الملكيرررة. ن ررر  و  ات المؤتستسررريةالترتيبررر مرررنطبررررات تحتررروي علررر  أنرررواع ب األرت
ة، و  ررائ  التسرركان، وقواعررد الملكيرر عررن ن رر الترري تحترروي علرر  بيانررات  اتجررداول التسررمبالملكيررة  ن رر الترتيبررات المؤتستسررية و 

اإلقليميرة، مرن  رالل نهررج دون متسرتويات للر  الهرذا النرروع مرن التحليرل ويمكرن تمديرد لمروارد واإلدارة واالتسرت دا . علر  ا رول حال
المرتبطررة بررأنواع م تلفررة مررن الترتيبررات المؤتستسررية،  غطرراع األرتفري تغيررر اللمارردالت  أد فحرر  برر جراع أ رذ الاينررات، للتسررمال 

مررن  ررالل اتسررت دا  بروتوكررول منهجرري فرري يجررري التحليررل المؤتستسرري  فرر ن، المحلرريعلرر  المتسررتوى أمررا ملكيررة، والتسرركان. ال ن رر و 
متسررت دمي مجموعررات فئررات اجتماعيررة و محررددة، و  بمنرراط لفهرر  الترتيبررات المؤتستسررية المرتبطررة  الترري حررددت فرري الاينررةمواقررر ال

 لمررواردوفرررا ل الاينررة حجرر  وينبغرري تاررديل .الاينررات أ ررذ عمليررة  ررالل مررن المنرراط  هررذه تحديررد ويررت . المجتماررات أو/المرروارد، و
دون اإلقليمري و  اإلقليمري التحليرل تنفيرذفيهرا  تسريت  التريهري  المنراط  هرذه وتستكون. البيانات دقةمن  مطلوبالمتستوى الو  المتاحة

علرر  هررذا و الحفرر . مررن حيرر  رهررا أفةررل مررن غينتررائج باررت المنرراط   لمرراذا تحررر لجررراع تحليررل أكثررر تامرررا لمارفررة مررن أجررل 
وعلر  مارين الامل الجماعي، أي عل  متستوى منطرة ماينرة أو لقلري   يادّ طب  التحليل المؤتستسي لفه  التفاعل بين به يه المتستوى، 

عرداد رتسرر  ال ررائط و الامرل التشراركي لهررذا المتسرتوى مرن الامررل علر  مرزيج مررن ينطروي و متسرتوى مرورد طبيارري مارين.  اتسررتبيانات ا 
 دارة واتسرررررت دا  م تلررررر  برررررتررررررتبط أشررررركال م تلفرررررة مرررررن الترتيبرررررات المؤتستسرررررية والامرررررل الجمررررراعي  كيررررر بهرررررد  فهررررر   يرررررةمجتما

أو ثمانيررة أبارراد علرر  مل بروتوكررول التحليررل المؤتستسرري تويشرر .فرري الترريررر الرئيتسرري( 6األقررالي  والمرروارد )ان ررر الشرركل /المنرراط 
 فئرةمتستوى لقلي  ماين وعل  متسرتوى  عل ألتساتسية للامل الجماعي تست د  لفح  الانا ر الامل الجماعي، ته لة يهيكلمكونات 

الحدود االجتماعية؛  4-7 ؛الجغرافية/الحدود المادية 7-7: عل  مل هذه المكونات الثمانيةت. وتشمحلي أو مجتمر/متست دمين و
 تيرررار االترتيبرررات  -2المررروارد وال ررررو  المحليرررة؛  ت  ررري التطررراب  برررين قواعرررد  -2شررررعية المؤتستسرررات وحررر  التن ررري ؛  -4

مؤتستسرات  للر  ال راوددرجرة  -8؛ المنازعراتةليرات تتسروية  -1؛ الاروبرات -6؛ مراقبرة ور رد المروارد واألراةري -5؛ الجماعي
التسركان  التي يحف هراترديرات المناط  المحمية ل)التحر (  ةتاديالت ميدانيب جراع التحليل المؤتستسي  وتسيتسمح. األعل المتستوى 

 نموذج الجغرافي المكاني في المرحلة التسابرة. ال ة عنوالناتجن و المحلي

 اإليكولوجيالتقييم 

بنيررة المنررا ر الطبيايررة، و ، غطرراع األرتا للاوامررل الدافاررة لتغيررر فهمرر تبنرريي حررين أن الوحرردات الماروةررة أعرراله فرر -72
عل  الررغ  مرن و . نفتسهاس هذه التغييرات ريتوحدة التريي  اإليكولوجي ف ن التنوع البيولوجي، و ( والتو يلية  التكاملوالموائل )مثال

امرررل الجمررراعي، فمرررن المحفو رررة فررري لطرررار الالمحتملرررة  المنررراط  المحميرررةاتسرررت دا   رررور األقمرررار ال رررناعية كأتسررراس لتحديرررد 
قطارت ، ‘غابرات فارغرة’كثر تف يال لتحديد ما لذا كانت األراةي محمية حرا، أو هري ات األترييملجراع المزيد من الالةروري 

أو اتسرتهدا   اإليكولوجيرةعبر الن    ات. ويمكن لجراع ترييمفيها الحيوانات الكبيرةت   يد و ب ورة انترائية ة ريمّ الاألشجار  منها
التشرراركي رتسرر  فرر ن الذكررر،  وحتسرربماالقت رراد المحلرري. ل، بمررا فرري ذلرر  النباتررات والحيوانررات البريررة الهامررة ذات أهميررة ةماينرر أنرواع

كمرا الامرل الجمراعي علر  متسرتوى المنرا ر الطبيايرة والمجتمارات. بلترتيبرات المؤتستسرية المرتبطرة لكاني فه  المبالل رائط يتسمح ل
يمكرن و الم زونرات. ترييمات بيئية و الرييمات لتجراع اإلمواقر الاتست دا  الموارد، وبالتالي ا تيار  مناط كأتساس لتحديد  يامل أنه

التري منهجيرة الم زونرات الالتف ريل، مرن حير  متستويات م تلفة من  عل والحيوانية لموارد النباتية ل اإليكولوجية اتترييمال لعداد
 هيمنررة األنررواع الرئيتسررية فرري منطرررة ماينررة، للرر  الشررروط الاامررة للنباتررات والحيوانرراتووتيرررة و  كثافررة عررنترروفر مالومررات محررددة 

 ؛( الترييمررات التسرررياة4)ومنهجيررة؛ المتسرروحات ال( 7) لثالثررة أنررواع مررن الترييمررات:ميدانيررة ترررد  هررذه الوحرردة بروتوكرروالت و . البريررة
علر  أنرواع المؤشررات )النرديرة وغيرر النرديرة( التري يمكرن حتسرابها.  التف ريلا تيرار متسرتوى  وتسريؤثر. المتسرتهدفة ( المرابالت2و)
مؤشررات  لعردادا علر  وةثارهر للطرائر  يارات م تلفة بالتشغيلية والتحليلية المرتبطة  للمفاةالتال طوط الاريةة نارت نحن و 

 م تلفة.

 

------ 


