
 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي

 العاشر االجتماع

 0231كانون األول /ديسمبر 31-31 كندا، مونتلاير،

 *من جدول األعمال المؤقت 1البند 

لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق  اإلرشادات المنهجيةعناصر 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1111-1122الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

الذي يؤديه بالدور ، أقر مؤتمر األطراف، في إطار اإلبالغ المالي، "حشد المواردبشأن  30/1المقرر من  02في الفقرة  -1
لموارد لتحقيق أهداف لحشد ا يةهج غير السوقالجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والن   العمل

أو الحوكمة المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمية،  ،لموارد الطبيعيةلمجتمعية لدارة ااإلهج مثل االتفاقية، بما في ذلك ن  
تشجع وتدعم التي نشطة األ، وقرر أن يدرج "مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةأو من خالل األراضي وال

 .هج في عمليات اإلبالغ بموجب االتفاقيةل هذه الن  مث
من المقرر نفسه، أقر مؤتمر األطراف بأهمية النهوض بمنهجيات تقييم مساهمة العمل الجماعي، ودعا  12وفي الفقرة  -2

المشاريع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ذات الصلة إلى النظر في اتخاذ خطوات لتطوير هذه المنهجيات، مثل 
 الرائدة وتبادل الخبرات.

، رحب مؤتمر األطراف بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم حشد المواردبشأن  31/02المقرر من  31وفي الفقرة  -3
إلى األمين طلب  ،03عات المحلية، الواردة في مرفق المقرر، وفي الفقرة لشعوب األصلية والمجتملمساهمة العمل الجماعي 

األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي والمصادر  تلقتهاالجماعي التي  بالعملالتنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات المتعلقة 
العمل : تقييم مساهمة حشد المواردآلراء بشأن "تجميع ا معنونةاألخرى ذات الصلة. وبناء على ذلك، أصدر األمين التنفيذي وثيقة 

( CBD/WG8J/10/INF/10للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي" ) الجماعي
المقدمة من خالل إطار  بالتقاريرالواردة من األطراف والمنظمات األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق  لى التقاريرتستند إو 
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اإلبالغ المالي، أصدر األمين التنفيذي، لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، موجزا للمعلومات الواردة بشأن تقييم دور العمل 
 1(.01و 02 الفقرتان، UNEP/CBD/COP/13/11/Rev.1الجماعي )انظر 

عناصر اإلرشادات المنهجية يضع  أن، إلى األمين التنفيذي "31/02من المقرر  03وطلب مؤتمر األطراف، في الفقرة  -4
-0233في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المحليةالمجتمعات األصلية و  وبشعللتحديد ورصد وتقييم مساهمة ا

لينظر فيها الفريق العامل المفتوح مع مراعاة جملة أمور من بينها المبادئ التوجيهية ، "وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 0202
وبهدف وضع الصيغة النهائية لإلرشادات  لعاشر،)ي( واألحكام المتصلة بها في اجتماعه ا1العضوية المخصص للمادة 

 .لمؤتمر األطراف جتماع الرابع عشراالالمنهجية في االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ واعتمادها في 
العمل الواردة بشأن تقييم مساهمة  للتقاريروتصدر هذه الوثيقة استجابة لهذه الطلبات. ويقدم القسم األول تحليال  -5

وأهداف  0202-0233تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  فيللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  الجماعي
الثالث  القسمفي األطر القائمة. ويعرض  اإلرشادات المنهجيةأيشي للتنوع البيولوجي. ويقدم القسم الثاني لمحة عامة عن عناصر 

األول والثاني. وأخيرا، وبناء على المقترحات المقدمة في  القسمينعلى أساس  لتي وضعتا لإلرشادات المنهجيةالعناصر الممكنة 
مشروع توصية لينظر فيه الفريق العامل. وترد في المرفق األول قائمة إرشادية وغير حصرية  الرابع قترح القسميالثالث،  القسم

 بمشروع التوصية. المتعلقةلعناصر المنهجية ل

للشعوب األصلية  العمل الجماعيالمقدمة بشأن تقييم مساهمة  التقارير ىنظرة عامة عل –أوال
 والمجتمعات المحلية

تتضمن معلومات عن األنشطة الوطنية  2وردت ستة تقارير من األطراف وسبعة تقارير من منظمات ذات صلة -6
لك بشأن الضمانات في آليات تمويل األصلية والمجتمعات المحلية، وكذ العمل الجماعي للشعوبذات الصلة باألخرى التجارب و 

 التنوع البيولوجي.

 المقدمة من األطراف التقارير -ألف
األصلية والمجتمعات  العمل الجماعي للشعوبتسلط التقارير المقدمة من األطراف الضوء على الدور الهام الذي يؤديه  -7

م البيولوجي في بلدانها، وتقدوأهداف أيشي للتنوع  0202-0233المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
أن تسهم في وضع إطار منهجي  المحتملعلى استخالص الدروس بشأن العناصر  الرائدةتها تساعد أنشط معلومات عن كيف

 لتقييم هذه المساهمات.
مرفق البيئة العالمية لدعم  الذي يمولهلمشروع اهو الهامة للنهوض بالعمل الجماعي في البرازيل  الرائدةومن األنشطة  -8

تنفيذ السياسة الوطنية البرازيلية بشأن اإلدارة اإلقليمية والبيئية ألراضي السكان األصليين، التي تعزز اإلدماج االجتماعي للشعوب 

                                                 
هج غير دور العمل الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والن  أجروا تقييما ل واطرفا معلومات عما إذا كان 61قدم ما مجموعه  1

طرفا إلى أنه ليس من الضروري إجراء تقييم من هذا القبيل، في حين أن  18تحقيق أهداف االتفاقية. وأشار ما مجموعه من أجل الموارد  حشدالسوقية ل
 .أطراف بأن بعض التقييمات قد أجريت. ولم يشر أي بلد إلى إجراء تقييمات شاملة 6طرفا لم يبدأ بعد، وأفادت  37

من  تقاريرالمكسيك. وبيرو، وفنزويال. ووردت أيضا و مساهمة وطنية من السويد؛ ا بكندا؛ واالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، معو البرازيل؛  2
برنامج سكان الغابة والمنظمات األعضاء في المنتدى و ؛ هيئة الحدائق البحرية الكبرى في الحاجز المرجاني في أستراليالتالية: المنظمات ذات الصلة ا

واتحاد ؛ الصمودعلى  المحليةاألصلية و المجتمعات  تعزيز قدرةمبادرة /التحالف العالمي للغاباتو ؛ الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
؛ وشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع المعني بالقدرة على الصمودمركز ستوكهولم و ؛ مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةال

 .البيولوجي من أمريكا الالتينية والكاريبي

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-11-rev1-ar.pdf
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بناء  هذه التجربة بوصفها لبناتمن مشاركة منظماتها في وضع السياسات العامة. وتم تحديد أربعة عناصر رئيسية و  األصلية
بين الشعوب  توطيد شبكة لتبادل الخبرات وضع آليات وأدوات مالية لإلدارة والرصد؛ )ب( لشعوب األصلية: )أ(للعمل الجماعي ل

التحديد الذاتي للمناطق التي تتطلب تدخالت ذات أولوية في مجاالت الحماية واإلنعاش واالستخدام المستدام  ؛ )ج(األصلية
 وب األصلية في المنتديات والكيانات المختصة بالسياسات واإلدارة.مشاركة الشع للغابات؛ )د(

 0202-0233هدفا لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  32 المكون مناإلطار الوطني  سياقوفي كندا، وفي  -9
 وتعاونيةمصلحة الأصحاب منصة متعددة "، وهو األولكندا هدف إلى  المسار" 0231وأهداف أيشي، أطلقت الحكومة في عام 

تحقيق الهدف على مستويات الحكومة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين للعمل معا  كافةجمع ت
العمل معارفها وحكمتها التقليدية. ويتمثل أحد مواضيع وتسهم ببنشاط فيها الوطني للمناطق المحمية. وتشارك الشعوب األصلية 

مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية التوصيات إلنشاء خبراء الشعوب األصلية من دائرة  ضعأن تالرئيسية في 
االعتراف بحقوق الشعوب األصلية واحترامها والتعاون والشراكة مع الشعوب األصلية في تم تحديد . و واالعتراف بها والمحلية

 المسار.هذا ي يمثله شروط أساسية للنهوض بالعمل الجماعي الذكجميع أنحاء كندا 
واستنادا إلى  3السويد بنشاط وضع إطار عمل جماعي من خالل أنشطة مختلفة سبق إبالغ مؤتمر األطراف بها. وتدعم -11

مداوالت ومقررات مؤتمر األطراف، تؤيد السويد بقوة إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  وبناء علىهذه األنشطة 
 الطرائقوكذلك مراعاة  4األصلية والمجتمعات المحلية، الجماعي للشعوببشأن تقييم مساهمة العمل  وتطبيق المبادئ التوجيهية

االعتراف بالقيم  تؤيدالنوعية لإلبالغ عن العمل الجماعي، ألنها  الطرائق. وتسلط السويد الضوء على أهمية االمقترحة الواردة فيه
تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في النظم هو ات الصلة . ومن األنشطة الرائدة ذيلحفظ المجتمعلالنوعية 

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  المنفذةاإليكولوجية الساحلية وبعض األراضي الرطبة المرتبطة بها 
نظم  بوضعمحلية التي تمارس الصيد الحرفي البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ في أرخبيل كاليكس، تقوم المجتمعات ال
رائدة إلحياء وتعبئة المعارف التقليدية في  حاالترصد تقوم على تعبئة معارفها التقليدية. وقد دعمت السويد تجارب مماثلة في 

 إثيوبيا وكينيا والفلبين وتايلند.
جوهرية مجتمعات المحلية بشأن مواضيع األصلية وال العمل الجماعي للشعوبمثلة هامة على وصفا ألالمكسيك  وتقدم -11

بمساعدة من اللجنة الوطنية  0231منطقة محمية في عام  32التي نفذت في واستخدامه المستدام و لتنوع البيولوجي امتعلقة بحفظ 
خطة في تحقيق أهداف ال ةمباشر  ةمساهممن العوامل التي تسهم باعتبارها  األعمالعترف بهذه لتنمية الشعوب األصلية. وي  
 وأهداف أيشي. 0202-0233االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

تعزيز ممارساتها في لالعمل الجماعي، يشار إليه باسم سيمبرا، الشعوب األصلية بشأن  رائدوفي فنزويال، يدعم مشروع  -12
 للتنوع البيولوجي. المراعيةإنتاج األغذية 

 من المنظمات ذات الصلة التقارير المقدمة -باء
 الجماعي للشعوبلعمل بشأن اتقارير المقدمة من المنظمات ذات الصلة مزيدا من المعلومات عن حاالت محددة ال توفر -13

 المستخدمة في المبادئ التوجيهية. ن هج المنهجيةاألصلية والمجتمعات المحلية، وعن ال

بشأن من خالل برنامجها للشراكات القطرية ، في أسترالياالكبير المرجاني  للرصيفهيئة الحدائق البحرية وتقدم  -14
 ةالبحري مناطقهاالجماعية إلدارة  اوسكان جزر مضيق توريس لدعم إجراءاته ةاألصلي للشعوب، تمويال البحارو األراضي 

الستخدام التقليدي للموارد البحرية"، التي تصف كيف ستدير كل مجموعة ا"، ودعم االستخدام المستدام من خالل اتفاقات اورعايته
                                                 

 .CBD/SBI/1/INF/6و CBD/COP/12/13/Add.5/Rev.1انظر  3
 رفق.، الم13/21المقرر  4
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مواردها البحرية وأدوارها في أنشطة االمتثال ورصد الظروف البيئية. وتقوم الحكومة أيضا بتصميم وتقديم تدريب متخصص 
 لحراس السكان األصليين.

عن  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيوالمنظمات األعضاء في  الغابة سكانبرنامج وأفاد  -15
، نظرا ألهميتها بالنسبة لسبل العيش والثقافة. وتحتفظ ةاألصليالشعوب مجتمعات ل( الما غالمالتربية الالما ) رائدمشروع 

جسد استخدام المعارف األصلية في ي اجماعي عمالفي جوهرها  تمثلتي المجتمعات المحلية بمجموعة من الممارسات التقليدية ال
 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من أجل سبل العيش.

، بتوثيق اتاالئتالف العالمي للغابنسقها ي، التي الصمودعلى  قدرة المجتمعات المحليةتعزيز وقد تعهدت مبادرة  -16
بلدا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا  00حفظ المجتمعية في المبادرات  ضمن يةهج التشاركية المجتمعواستعراض الن  

مستمدة من و  لعدة قطاعات خمسة معايير شاملةالمبادرة ب. وتوصي يةتوجيهومجموعة أدوات منهجية أسفرت عن و الالتينية، 
؛ المسبقة عن علمحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الحق في الموافقة الحرة و احترام  : )أ(منهجيتها

االعتراف باألدوار المتمايزة  )ه( المشاركة والتمثيل؛ ؛ )د(يتيسير التكيفال والمجتمعات المحلية؛ )ج( ةاألصلي الشعوبملكية  )ب(
 بين الجنسين في العمل الجماعي.

مناطق للمعلومات عن مبادرة الدعم العالمية  مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةال اتحاد تقاسمو  -17
 االتحادبلدا. وأعد  01والشبكات ذات الصلة في  لتلك المناطق، التي تقدم الدعم المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية

بشأن عملية وموارد للشعوب  إرشادات: مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةلل ذاتيالتعزيز الوثيقة معنونة "
لفعالية  بناء"اللبنات تمثل "خمسة عناصر ب، اإلرشادتوصي، من بين مختلف جوانب  "الراعيةة لمجتمعات المحليوااألصلية 

الصلة بين المجتمع المحلي  ؛ )ب(الراعيةمجتمع السالمة وقوة  : )أ(مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةال
 ورفاهه. المحلي بل عيش المجتمعس )ه( ؛األراضيحالة حفظ  ؛ )د(وكمةمؤسسة الح عمل وأراضيه؛ )ج(

وتسلط شبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي من أمريكا الالتينية والكاريبي الضوء على أهمية فهم  -18
المؤسسات التقليدية.  عملتدعم صنع القرار و  أنهاكيفية توليد المعارف والحكمة األصلية كجزء من العمل الجماعي ونقلها، وكيف 

 .ة، فضال عن االعتراف بنظم القيموالتكامل فيما بينها وصي الشبكة أيضا بتعددية المنهجياتوت
 االستنتاجات -جيم

العمل الجماعي األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى وجود بعض القواسم المشتركة في تقييم الواردة من راء اآلتشير  -19
وأهداف أيشي  0202-0233لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف ا للشعوب

للتنوع البيولوجي. أوال، هناك تأكيد على أن العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية له صلة باألهداف الثالثة 
 ، "أهمية العمل الجماعي"3التوجيهي لالتفاقية ولتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وفقا للمبدأ 

 .31/02المقرر تذييل الوارد وصفه في 
العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، تقدم عدة تقارير أمثلة ونماذج  قيمةاالعتراف بهذا  وبعد -21

ارد المالية وأشكال الدعم التقني لألنشطة المنفذة على الصعيدين الوطني والمحلي دعما للعمل الجماعي، بما في ذلك توفير المو 
االعتراف بالمعارف والممارسات التقليدية  هج الموصوفة لتعزيز أثر العمل الجماعي ما يلي: )أ(ومن العناصر الهامة للن   .المختلفة
أجل الحفظ المرتبطة بثقافات المجتمعات المحلية من  ةاالعتراف بأن نظم القيم للحفظ المجتمعي؛ )ب( أساسية مكوناتبوصفها 

روابط أهمية إيجاد فرص ل )د( المعارف؛ تقاسملتبادل و لالحاجة إلى منصات  واالستخدام المستدام تحتاج إلى فهم ودعم؛ )ج(
 السياسات.وضع المباشر للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات  اإلشراكو  اتالسياس

http://www.forestpeoples.org/
http://globalforestcoalition.org/
https://www.iccaconsortium.org/
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/ICCA-SSP-Guidance-Document-14-March.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/ICCA-SSP-Guidance-Document-14-March.pdf
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أن احتياجات ومصالح الشعوب األصلية والمجتمعات هو تقارير ال المشار إليها في كثير منومن االعتبارات األساسية  -21
المحلية المتصلة بسبل عيشها وثقافاتها ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من تقييم مساهماتها ألن الشعوب األصلية والمجتمعات 

هجها الشاملة. ويرتبط ل وثيق مع ن  في اتصا واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياالمحلية غالبا ما يكون لها طرقها الخاصة لحفظ 
 .31/02القيم( من المقرر  ية)تعدد 1و )خصوصية السياق( 0 ينالتوجيهي دأينهذا المفهوم، على وجه الخصوص، بالمب

النوعية في بعض التقارير، نظرا على وجه التحديد إلى ضرورة االعتراف  الطرائقط الضوء على أهمية يسلتم وقد  -22
النوعية أيضا  الطرائق". وتسمح انالمنهجيوالتكامل ، بشأن "التعدد 4المنهجيات وتكاملها، وفقا للمبدأ  القيم وتعدد يةبتعدد

 .معارفباالعتراف بخصوصية السياقات ونظم ال
في تحقيق  المساهمة( فعاال في 30/1من المقرر  02المشار إليه في الفقرة على النحو ولكي يكون العمل الجماعي ) -23

، يجب إيالء االهتمام على الصمود المجتمعات المحلية بناء قدرةو  0202-0233ستراتيجية للتنوع البيولوجي أهداف الخطة اال
التقليدية )األراضي والمياه( والموارد الطبيعية. وقد أعيد  بأقاليمهاألنظمة حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المحيطة 

في مجال  المشتركالعمل االلتزام بالشراكات و  ييسرمن الحقوق الملكية المجتمعية و تأكيد هذه النقطة في عدة تقارير. ويحقق أ
 .الحفظ
وأخيرا، تسلط معظم التقارير الضوء على الجوانب اإلجرائية للعمل الجماعي، وال سيما الحاجة إلى فرص وآليات  -24

أو موافقة الشعوب األصلية والمجتمعات  عن علم المسبقةللمشاركة، بما في ذلك في عمليات السياسات، واحترام الموافقة الحرة و 
 دورها في الحفظ واالستخدام المستدام.بالمحلية على اإلجراءات ذات الصلة 

 اإلرشادات المنهجيةنظرة عامة على عناصر  -ثانيا
مضي التي يمكن استكشافها بصورة مفيدة من أجل ال اإلرشادات المنهجيةبعض مصادر  31/02يحدد التذييل بالمقرر  -25

لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق  اإلرشادات المنهجيةقدما في وضع عناصر 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وهي: 0202-0233أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ي حفظ التنوع البيولوجي، الذي وضعته حكومة اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي ف )أ(
 بوليفيا بدعم من منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون؛

 األدلة المتعددة؛القائم على نهج ال )ب(
 ؛نظم الرصد والمعلومات المجتمعية )ج(
 .مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةالاتحاد  طرائقأدوات و  )د(

هج األخرى ذات الصلة بالعمل ، وضع العديد من الن  31/02صادر اإلرشادية األربعة المحددة في المقرر الم بخالفو  -26
هج تركز على الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل الحفظ واالستخدام المستدام. ومع ذلك، يبدو أن معظم الن  

 رة على تقييم مساهماته.وليس بالضرو  هوطرائق عملظروف وعناصر العمل الجماعي 
بسياسات ونظريات  تتعلقأنها تحدد وتقترح مجموعة من المبادئ التي هي  ن هج المنهجيةومن السمات المشتركة لل -27

. ويبدو من اآلمن القول إن أي تطورات جديدة في إلى حد بعيد 31/02لمقرر الواردة في ا لمبادئ التوجيهيةالتغيير، بمعنى ا
من  ومقبولة على نطاق واسع راسخةمساهمات العمل الجماعي يجب أن تستند إلى مجموعة سليمة و وضع منهجيات لتقييم 

 .المبادئ
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في جوانب عديدة بسياقات واحتياجات  تتعلقواسعة من اآلراء التي  مجموعةوفيما يتعلق بالعناصر المنهجية، توجد  -28
 حسبما تتعلقبأهداف أيشي  ذات الصلةمتعلق بالمؤشرات هذا الجانب من التقييمات، إلى حد كبير، بالعمل ال يتصلمحددة. و 

لمؤشرات، بمستوى أعلى من احاجة إلى نظام متعدد الطبقات أن هناك بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، حيث تم تحديد 
الشعوب األصلية وغيرها من المؤشرات المتداخلة التي تنحدر إلى مؤشرات محددة السياق. وقد قامت اإلجمالية من المؤشرات 

والمجتمعات المحلية، بالتعاون مع عدة مؤسسات، بعمل كبير في تحديد وتطوير مؤشرات الحفظ واالستخدام المستدام ذات الصلة 
-0233لتنوع البيولوجي لاالستراتيجية خطة المباشرة موضوع تقييم مساهماتها الجماعية في تحقيق أهداف  تتناولبالثقافة، والتي 

كما ذكر أعاله، فإن هذا العمل جار، وينبغي للتطورات الجديدة في أطر غير أنه أيشي للتنوع البيولوجي.  وأهداف 0202
 األصلية والمجتمعات المحلية. الجماعي للشعوبتقييم مساهمات العمل  هجالمؤشرات أن تكمل وتدعم ن  

في سياق المنبر الحكومي الدولي لجاري اوبالمثل، هناك أعمال هامة قيد التنفيذ، ذات صلة بتقييم العمل الجماعي  -29
المعارف  االستفادة منهج بن  المتعلقة المسائل بشأن للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

ي للعلوم والسياسات للمنبر الحكومي الدولالعام  لالجتماعالدورة الخامسة  تاألصلية والمحلية وفهم القيم المتعددة للطبيعة. واعتمد
، "نهجا لالعتراف بالمعارف األصلية 0231 مارس/آذارفي  تي عقدتفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ال

غير أنه مة فيما يتعلق بالمفاهيم وأفضل الممارسات واألسئلة التوجيهية للتقييمات. يوفر عناصر قي   5"واالستفادة منهاوالمحلية 
 أن النهج لم يعتمد إال مؤخرا، فإن تطبيقه في المراحل المبكرة.إلى  بالنظر

 ويجمع الفرع الفرعي التالي المبادئ والعناصر المنهجية المقدمة من مختلف المصادر ذات الصلة وينظمها. -31
 المبادئ التوجيهية -ألف

سترشد بها في ي  من المبادئ التي  هج األخرى ذات الصلة عدداوالن   31/02تحدد المصادر المدرجة في تذييل المقرر  -31
تجارب أخرى. ويعرض الجدول أدناه قائمة غير حصرية بمجموعات المبادئ أو التي اقترحت على أساس تطويرها وتطبيقها 
 حسب المصدر:

 المبادئ المصدر
مبادرة تعزيز قدرة المجتمعات 

 6المحلية على الحفظ
عمال حقوق الشعوب األصلية والمجتمع - ات المحلية، بما في ذلك الموافقة الحرة احترام وا 
 فيما يتعلق باألنشطة التي تجري على أراضيها وأقاليمها المسبقة عن علمو 
والمجتمعات المحلية: ينبغي أن تكون عمليات ونتائج تقييمات  ةاألصلي الشعوبملكية  -

 قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةوموضوعة من العمل الجماعي مدفوعة 
مات العمل الجماعي االحترام والمعاملة بالمثل ييتق يتطلب تيسييرفي: يكالت تيسيرال -

 فيكالت قابليةة والمرونة والثقة و يواإلنصاف والحساس
المشاركة والتمثيل: مشاركة مجدية ومناسبة ثقافيا لممثلي جميع الفئات االجتماعية  -

أو األمراض واألقليات اإلثنية  عاقةذوي اإل)األطفال والشباب والنساء والرجال والشيوخ و 
 ( في تقييمات العمل الجماعيموغيره

: بما أن المرأة والرجل لهما أدوار مختلفة، فإن التقييمات نسانيةالج واالعتباراتالنساء  -

                                                 
 .2117أبريل/نيسان  11، المرفق الثاني، 5/1-، المرفق، المقرر م.ح.د.(IPBES/5/15تقرير االجتماع العام للمنبر عن أعمال دورته الخامسة )انظر  5
6 CBD/WG8J/10/INF/10. 

https://www.ipbes.net/system/tdf/ipbes-5-15_ar.pdf?file=1&type=node&id=15537
https://www.cbd.int/doc/c/6832/674e/ff060212e0c87899e7557608/wg8j-10-inf-10-en.pdf
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 المبادئ المصدر
" أو "بعدا" جنسانيا لفهم هذه األدوار منظوراالمجتمعية للعمل الجماعي ينبغي أن تدمج "

 كل أفضلواستيعابها ودعمها بش
نظم المعارف األصلية والمحلية والعلمية مظاهر مختلفة لنظم معارف صحيحة تعد  - أدلة متعددةالنهج القائم على 

تولد أدلة تكميلية لتفسير الظروف والتغيير والمسارات والعالقات بنفس القدر و ومفيدة 
لبيولوجي. وال يتعلق السببية ذات الصلة بالحوكمة المستدامة للنظم اإليكولوجية والتنوع ا

تعمل معا، أو االنخراط مع  معارفجعل نظم الولكن ب"، علومإلى  معارفترجمة الباألمر "
 أفضل قاعدة معارفلوصول إلى ل 7نظم معارف متنوعة

التي المتنوعة، ومسائل القوة غير المتماثلة  معارفنظم الالتساوي بين إدراك عدم قابلية  -
 8المحلية معارفند ربط مختلف فروع العلوم بنظم الفي كثير من األحيان عتنشأ 

العملية، فيما يتعلق بوقائع هذه من  مفيدةالمعارف على نتائج  حائزيضمان حصول  -
 9سبل عيشهم

 المسبقة عن علمالمشاركة على أساس الموافقة الحرة و  -
والثقة  جميع المعنيينلفائدة الالشرعية والمصداقية والشفافية والمعاملة بالمثل و  -

 واإلنصاف كمبادئ رئيسية للتقييمات مدعومة باستخدام مدونات السلوك األخالقية المتاحة
. فقط لفردا، وليس للمجموعة كلهابنشاط، والسعي إلى إيجاد فوائد معا العمل  -التعاون  - 10حلقة عمل باناجاكل

 اسمن االختالفات بين النبقيمة أكبر الوحدة واالعتماد المتبادل  تحظىو 
واحترام الثقافة والمؤسسات التقليدية  والمجموعةااللتزام بالعملية  -الرؤية طويلة األجل  -

 والقانون العرفي
 بشكل طوعي، ال باإلكراه دعم روح التضامن والتعاطف -
 امفيدة ومجزية في حد ذاته -
 ،تعزيزهاتؤدي المرأة دورا هاما في العمل الجماعي وفي الحفاظ على القيم المجتمعية و  -

                                                 
7 Tengö et al., 2013. The Multiple Evidence Base as a framework for connecting diverse knowledge systems in the 

IPBES. Discussion paper 2012-06-04. Stockholm Resilience Centre (SRC), Stockholm University, Sweden. 
8 Tengö et al., 2017. Weaving Knowledge Systems in IPBES, CBD and beyond – lessons learned for sustainability. 

In: Current Opinion in Environmental Sustainability 2017, 26:17-25. 
9 Nordic Council of Ministers/ Schultz et al., 2016. Framing a Nordic IPBES-like Assessment. Introductory Study 

including Scoping for a Nordic Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, based on IPBES methods and 
procedures. 

10 Edgar Selvin Pérez and Maria Schultz, 2015. Co-chairs’ summary, Dialogue Workshop on Assessment of 
Collective Action in Biodiversity Conservation, Panajachel, Guatemala, 11-13 June 2015 انظر( 

CBD/SBSTTA/19/INF/21UNEP/.) 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-21-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-21-en.pdf


CBD/WG8J/10/5 

Page 8 

 

 المبادئ المصدر
 الغيرمثل التضامن والمعاملة بالمثل ورعاية 

ما هي النتيجة و ؟ وكيف؟ يجريهمن الذي و ؟ ديرالتقييم والتقهذا من هو لصالح الملكية:  -
 والنظم اإليكولوجية؟ ةالمحلي اتالنهائية لتقييمات العمل الجماعي لنظم المجتمع

نظم الرصد والمعلومات 
 11المجتمعية

 األراضي واألقاليم والموارد وحمايتها والوفاء بهاعلى  حقوقالاحترام  -
 المسبقة عن علمالموافقة الحرة و  -
 صونهااحترام المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات والحفاظ عليها و  -
 التقليدية ضمان أمن المهن وسبل العيش -
 الحوكمة العرفية -
 تقاسم المنافع -
األجيال: ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب ين عد بالب  عد الجنساني و الب   -

 في جميع المراحل والشيوخ
اإلطار المفاهيمي والمنهجي 

لتقييم مساهمة العمل 
الجماعي في حفظ التنوع 

الذي وضعته  البيولوجي

 معاهدة ومنظمة بوليفيا
 منطقة في التعاون

األمازون
12 

 مبادئ التصميم:
 ية محددة بوضوححدود مادية واجتماع -
 التقديمتطابق بين الظروف المحلية، واالعتمادات، وقواعد  -
 على التكيف قدرة ترتيبات االختيار الجماعي -
 الرصد المناسب -
 عقوبات متدرجة وقابلة للتنفيذ -
 النزاعات لتسويةآليات  -
 حقوق معترف بها للتنظيم -
 العليابات المؤسسية المحلية في الترتيالتعشيش الترتيبات المؤسسية  -

مناطق المحفوظة اتحاد ال
بواسطة المجتمعات األصلية 

 13والمحلية

 مصيرالتقرير في  الراعيةالمجتمعات احترام ودعم حق  -
أن  رغبتكون ما ترغب في تحقيقه، وأن تلتحقيق ما  المجتمعات الراعيةمرافقة ودعم  -

 هتكون
 ترامهاواح والقدرات المجتمعية معارفالباالعتراف  -

                                                 
11 Tebtebba Foundation, 2013. Developing and Implementing Community-Based Monitoring and Information 

Systems: The Global Workshop and the Philippine Workshop Reports. Baguio City, Philippines. 
12 CBD/COP/12/INF/7 (2114.) 
13 March.pdf-14-Document-Guidance-SSP-Acontent/uploads/2017/04/ICC-https://www.iccaconsortium.org/wp. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/information/cop-12-inf-07-en.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/ICCA-SSP-Guidance-Document-14-March.pdf
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 المبادئ المصدر
 اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لتجنب اإلضرار -
 سهل الوصول إليهاومن الوالسياق  ةالثقافتحترم ضمان أنشطة  -
اكتساب المعرفة واالستفادة منها واحترام تلك نظم الحوكمة المحلية وسبل االعتراف ب -

 النظم
 ومفهومةات مجدية حومصطللغة وجود ضمان  -
 مرغوبوالسرية كما هو  المسبقة عن علمالحرة و الموافقة ب، حالصحيضمان التوثيق  -

المنبر الحكومي الدولي 
للعلوم والسياسات في مجال 
التنوع البيولوجي وخدمات 

 7النظم اإليكولوجية

 احترامها: يتعينأفضل الممارسات التي 
الطبيعي  المجالينالمعارف األصلية والمحلية وعلماء  حائزيبناء الثقة المتبادلة بين  -

 الثقافية واالجتماعي من خالل االحترام الثقافي والحساسية
 فرص للحوار إتاحة -
 من قبل المؤسسات العرفية والتقليدية القرار لصنعالوقت الالزم إدراك  -
استخدام بالمتنوعة والتفاعلية للمشاركة،  الطرائقالعمل في بيئات مناسبة ثقافيا، واحترام  -

 المتنوعة معارفحوار فعال عبر نظم التتيح إجراء فعالة  أدوات واستراتيجيات
القائم على عدم التمييز والشمولية واالعتراف  والتمكينيالحوار التشاركي  تعزيز -

 بالتعددية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية
 في الموقع معارفنظم ال وتشجيع حفظإدراك وتعزيز  -
المعارف  علىصول ح، حسب االقتضاء، للالمسبقة عن علمالحرة و التماس الموافقة  -

 األصلية والمحلية

، وال سيما 31/02مع المبادئ التوجيهية للمقرر  كبيراويظهر هذا التجميع للمبادئ من مصادر مختلفة بوجه عام اتساقا  -32
اإلضافية  لمبادئ التوجيهيةركز اتالفعالة. و هج، والمشاركة الكاملة و تعددية وتنوع الن  بشأن بشأن االعتراف بقيمة العمل الجماعي، و 

 ةاألصلي الشعوباألدوار والمساهمات المتمايزة بين الجنسين، وبناء ملكية  من بينهامواضيع  جملةالتي اقترحتها المصادر على 
ات المحلية، والمجتمعات المحلية في عمليات التقييم، وقواعد إشراك الميسرين وأصحاب المصلحة الذين يعملون مع المجتمع

بوضع  مضي قدماالحقوق والجهات الفاعلة والمؤسسات. وفي الختام، هناك مجال للأنظمة وجوانب إدارة العمل الجماعي مثل 
دراج 31/02مجموعة أوسع من المبادئ التي تستند إلى المبادئ التوجيهية للمقرر  خرى، األمصادر الالمبادئ الموصى بها من  وا 

 حسب االقتضاء.
 القائمة ُنهج المنهجيةاصر العن -باء

اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي، الذي وضعته حكومة  يقترح -33
الجمعية األلمانية -األمازونلمنطقة برنامج اإلقليمي البوليفيا بدعم من منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون من خالل 

الصمود والتنمية بناء القدرة على برنامج  - في منطقة الجنوبواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية  وليللتعاون الد
وتجمع "، يربط بين النمذجة الجغرافية المكانية والتحليل المؤسسي والتقييم اإليكولوجي. وحدات من ثالث نهجا مكونا، 34)سويدبيو(
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تحليل التغير البيئي على  -التحليل الجغرافي المكاني  من خالل –م تغير األراضي التي تربط منهجيته التقدم المحرز في علو 
المحلي على المستوى اآلليات األساسية للعمل الفردي والجماعي  تبحثمختلف المستويات بتحليل الترتيبات المؤسسية التي 

 الجماعي في مجال النظملمفاهيمي والمنهجي المسمى "العمل ويهدف اإلطار ا 14لحماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية".
في  ةالمحلي الشعوبمساهمات ل تحديد القيمة الكميةاإليكولوجية" إلى تمكين البلدان وأصحاب المصلحة من تقييم و و االجتماعية 

طار و جتماعية هما: إطار النظم اال راسخين هيميينحفظ التنوع البيولوجي. ويرتكز هذا اإلطار على إطارين مفا اإليكولوجية وا 
 15المؤسسي والتنمية.التحليل 

دور العمل  كمثالاإليكولوجية و لعمل الجماعي في مجال النظم االجتماعية لويستخدم اإلطار المفاهيمي والمنهجي  -34
األساس نهجا لتوليد ، ويولد على هذا الغاباتلمناطق البيولوجي واالستخدام المستدام  لمجتمعات المحلية في حفظ التنوعلالجماعي 

حشد المقترحة الثالث تحديد معايير وأمثلة للمؤشرات المتعلقة بالتقييم . وتتيح وحدات حشد المواردمؤشرات للعمل الجماعي و 
 16أو غير مباشرة، على النحو المبين في هذا الجدول: بديلةيمكن تطويرها إما كمؤشرات مباشرة أو والتي  الموارد

 حشد المواردة على مؤشرات أمثل المعايير الوحدة
الجغرافية النمذجة وحدة 
 المكانية

 

يمكن لمستخدمي الموارد المحلية أن يحافظوا 
على الموارد الطبيعية تحت ضغوط متزايدة من 

 السكان وفرص السوق عددتزايد 

 (2)كملمنطقة التي تحفظها المجتمعات المحلية ا 
  دالموار جرد الوظائف البيئية اإلقليمية وقوائم 

المشاركة النشطة لمستخدمي الموارد تؤدي  وحدة التحليل المؤسسي
نفاذ القواعد المرتبطة  المحليين في وضع ورصد وا 

إلى باستخدام الموارد الطبيعية والوظائف البيئية 
فعالية تكاليف جهود الحفظ داخل  تحسين

 المناطق المحمية وخارجها

  مكافئ العملمؤشرات 
  بالحفظمرتبطة المؤشرات العمل الجماعي 
 الرفاه /في رفاهية المعيشة المحلية اتالمساهم

 البشري
 القيم الثقافية واالجتماعية غير المادية 
  المواردجرد الوظائف البيئية المحلية وقوائم 

الفردية أو سواء تؤدي جهود الحماية المحلية،  اإليكولوجيوحدة التقييم 
 بيعية.الجماعية، إلى تحسين حالة قاعدة الموارد الط

  واألمن الغذائيالتي تم توفيرها الموارد 
 األنواعمن ثراء ال 
 حالة الحفظ 

للمضي قدما في التطورات المنهجية  محتمال اويمثل هذا النهج لبناء مقاييس للتقييم ابتكارا هاما لإلطار، ويحدد طريق -35
تقييم مساهمات العمل الجماعي، فإن جال منوعية في  طرائقعلى الرغم من الحاجة إلى و ؛ غير المعروفة في الوقت الحالي

 .حشد المواردبعض المؤشرات المبنية على البيانات الكمية ستكون مفيدة دائما، وال سيما في سياق اإلبالغ عن 
نه سيسمح بتحديد الصالت في نظرا ألويمكن اعتبار العمل على نطاقات مختلفة جانبا هاما آخر من جوانب اإلطار،  -36

األكبر واألصغر  لنطاقاتأن التوازن بين ا غيرالمساهمات والسياقات على المستوى المحلي.  التركيز علىو  المناظر الطبيعية

                                                 
 .6، المرفق، الفقرة UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5/Rev.1انظر  14
15 Ostrom, E. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University 

Press, New York; and Ostrom, E. 2009. A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological 

Systems. Science 325 (5939): 419-422. DOI:10.1126/science.1172133. 
 .21، الصفحة CBD/COP/12/INF/7 المصدر: 16

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-13-add5-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/information/cop-12-inf-07-en.pdf
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تبين أن البيانات المتاحة لمثل هذه  التجاربلى النمذجة الجغرافية المكانية، ألن تستند إيتطلب دراسة متأنية، فضال عن تنبؤات 
 .العرفية دارةاإلحقائق والمشاكل المعقدة، مثل نقص اإلبالغ عن الفي بعض األحيان العمليات ال تعكس تماما 

الالزمين الموارد والجهد  حجمره تحديات مثل توافر البيانات و ي، وقد يواجه تطو اوفي هذه المرحلة، ال يزال اإلطار تجريبي -37
خرى، مثل المياه والخدمات االت األالمجاإلطار نفسه، فإن تقييم دور العمل الجماعي في  إليه وعلى النحو الذي يشيرتطبيقه. ل

 .القادمةالبيئية واألمن الغذائي، لم يتم تناوله بعد وينبغي معالجته في الخطوات 
مظاهر مختلفة  تشكلوقد استند نهج قاعدة األدلة المتعددة إلى االعتراف بأن نظم المعارف األصلية والمحلية والعلمية  -38

تولد أدلة تكميلية لتفسير الظروف والتغيير والمسارات والعالقات السببية ذات الصلة  دةالفائو  ةصحبنفس القدر من اللنظم معارف 
اعتبارات منهجية ويترتب على ذلك الفرعي ألف أعاله(.  القسمبالحوكمة المستدامة للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي )انظر 

 ، مثل:رئيسية
البيانات والمعلومات الناشئة عن نظم معارف مختلفة. وينبغي ينبغي تطبيق معايير مختلفة للتحقق من صحة  )أ(

 عبرها، وينبغي إجراء تقييمات مشتركة بشأن المساهمات المعرفية؛ وليسأن يتم التحقق من المعارف داخل نظم المعارف 
كانية يولد النهج نقطة انطالق متساوية للطرق المتفق عليها بصورة متبادلة للمضي قدما، بما في ذلك إم )ب(

 ؛معارفاإلنتاج المشترك لل
في نهج مواز و سياقه الخاص،  ضمنعن نفسه،  بالتعبير معارفهناك قيمة في السماح لكل نظام من نظم ال )ج(
 للقضايا؛محسنة تخلق صورة أن األفكار التكميلية  ومن شأنأو متزامن؛ 
ذات الصلة، وال  ةكمو معارف وسياقات الحينبغي إيالء اهتمام خاص للجهات الفاعلة التي تجسد وتمثل نظم ال )د(

أن يحظى . وينبغي مجديةمشاركة وتتضمن سيما السياق المؤسسي وعمليات التعاون التي ينبغي أن تكون منصفة وتمكينية 
مثل للمساهمة في التقييمات على أساس اإلنصاف والمعاملة بالبالترحيب التنوع الكامل للمعارف األصلية والمحلية في سياق معين 

 عبر نظم المعارف؛
غير تقليدية تسهم في  طرائقينبغي أن تشمل التقييمات أيضا عمليات التبادل عبر نظم المعارف باستخدام  )ه(

 عمليات التبادل الحر؛
. متعددة القطاعاتاالعتراف بالتفاعالت و ، النطاقاتالجمع بين البيانات النوعية والكمية والعمل على مختلف  )و(
أكثر عمومية( أنواع محددة جدا إلى أنواع لى نهج متداخل يأخذ في االعتبار أنواعا مختلفة من المعارف )من ويؤدي ذلك إ

 على مختلف المستويات وألهداف مختلفة؛ معارفمختلفة من التداخل بين نظم ال اوأنواع
عمليات  وتكونيق المختلفة؛ التحق نطاقاتينبغي أن تصمم التقييمات وفقا لألهداف واألقاليم وأنواع التقييم و  )ز(

 ؛واألهداف التي تم تحديدها مسبقا التقييم فريدة للمشاكل
 معارفال إظهار: الحشد (1)المتنوعة هي:  معارفالمهام الخمس المطلوبة للتعاون الناجح عبر نظم ال )ح(

مشترك التقييم ال: التفاوض (3): التفاعالت بين نظم المعارف؛ ترجمةال (2؛ )وتوضيحها في شكل يمكن تقاسمه مع اآلخرين
تحافظ و مشتركة مقبولة على نطاق واسع  معارف: تشكيل التجميع (4)للتقارب واالختالف والنزاعات عبر مساهمات المعارف؛ 

القرار لجميع الجهات الفاعلة المعنية لصنع المالئمة  معارف: استخدام الالتطبيق (5)على سالمة كل نظام من نظم المعارف؛ 
 .النطاقاتتلف على مخ

بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  المتعلقةهج الرصد ونظم الرصد والمعلومات المجتمعية هي "مجموعة من ن   -39
التي تستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية كأدوات من و اإلنسان،  رفاهواألراضي والمياه والموارد األخرى، فضال عن 
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تطورت في سياقات جغرافية واجتماعية وثقافية  أسفل إلى أعلىوهي أساسا منهجيات من  17اردها".مو ل هاأجل إدارتها وتوثيق
جدا  ة"متنوعالرصد والمعلومات المجتمعية ها االحتياجات المحلية؛ وهذا ما يفسر السبب في أن هذا نظم تحدد أهدافبمختلفة، 

مجموعة متنوعة من ب 18"،من الناحية التكنولوجية جدا طورةمت ن هجهج بسيطة تقنيا وأساسية إلى ن   ما بينتراوح تويمكن أن 
 ات، ودراسات الحالة، والتقويمالمسوحالموارد، والبحوث القائمة على جرد األدوات التي تشمل رسم الخرائط المجتمعية، وقوائم 

نظم الرصد والمعلومات واألدوات  هجوالسياقات واألهداف والن   أماكن المنشأهذا التنوع في ويجعل . الزراعية وغيرها/البيئية
 ولكنها صعبة من حيث تنظيم المنهجيات.غنية وديناميكية، المجتمعية 

التي تم تحديدها عددا من السمات المشتركة  تتقاسمنظم الرصد والمعلومات المجتمعية وعلى الرغم من ذلك، فإن  -41
برازها في مختلف أنشطة تقاسم المعلومات، بدءا بالمبادئ الواردة في   ما يلي: هذه السمات الفرعي ألف أعاله. ومن بين القسموا 

واللغة،  معارفالثقافة والفيه توجد  المكان الذيللرصد هو التغير في استخدام األراضي، ألنه  األوليالتركيز  )أ(
رئيسية لكل من المعارف التقليدية وحقوق المؤشرات من الواالتجاهات في استخدام األراضي وحيازتها  لحالةتعتبر اوبالتالي "

 19الشعوب األصلية"؛
رصدها هي المهن التقليدية، والمعارف التقليدية، والمشاركة  يتعينالمجاالت المواضيعية الرئيسية األخرى التي  )ب(

المؤشرات والمكونات التالية لهذه  نظم الرصد والمعلومات المجتمعيةالعالمية بشأن  الكاملة والفعالة. وحددت حلقة العمل
 20المجاالت:

 المؤشرات/المكونات الرئيسيةالمجاالت/الميادين 
 التهديدات الخارجية األراضي واألقاليم والموارد -ألف 

 على األراضيحقوق ال
 استخدام األراضيفي تغير الحالة 

 مصيرعلى الالسيطرة 
 انتهاكات الحقوق

 المحلي السياسات في المجتمع/األعراف/القواعد تطبيقكيف يتم 
 عد الثقافي، ممارسة الطقوسالب   المهن التقليدية -باء 
 التفاعالت المجتمعية/العالقات االجتماعية المعارف التقليدية -جيم 

 اللغات األصلية
 السالمة الثقافية

 الحياة البرية/األنواع
                                                 

17 Tebtebba Foundation, 2013. Developing and Implementing Community-Based Monitoring and Information 

Systems: The Global Workshop and the Philippine Workshop Reports. Baguio City, Philippines. p. 75. 
18 Maurizio Farhan Ferrari, s/d. Community-based monitoring and information systems (CBMIS) tools. Forest Peoples 

Programme. 
19 Tebtebba Foundation, 2013. Developing and Implementing Community-Based Monitoring and Information 

Systems: The Global Workshop and the Philippine Workshop Reports. Baguio City, Philippines. p. 5. 
 .9المرجع نفسه، الصفحة  20
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 المؤشرات/المكونات الرئيسيةالمجاالت/الميادين 
 ل والشيوخ والشباباوالرج النساءدور  اركة الكاملة والفعالةالمش -دال 

 الطرائقتعتمد المشاركة الفعالة على الشكل و 
 اتخاذ القرار يتم كيف

 المسبقة عن علمو الموافقة الحرة 

 21في عدة بلدان:نظم الرصد والمعلومات المجتمعية وفيما يلي بعض الدروس ذات الصلة المستخلصة من تنفيذ  -41
المستخدمة على  طالما كانت الطرائقمنهجيات مختلفة،  الناس باستخدامتجميع البيانات التي يجمعها  يمكن )أ(

 مر الزمن في كل مكان متسقة؛
 ؛يتعين إبقاء العملية بسيطة  ()ب
 استخدام مزيج من التكنولوجيات القديمة والجديدة؛يتعين  )ج(
 لي؛يجب أن يستند الرصد إلى احتياجات المجتمع المح )د(
 تحتاج المجتمعات المحلية إلى الحصول على معلومات عن المبادرات التي تؤثر عليها؛ )ه(
 تعاون ألغراض معينة.ينبغي ال ، ولكناهو تنوعه نظم الرصد والمعلومات المجتمعيةاحترام أن ثراء  )و(

ذات الصلة بتقييم  الطرائقات و العديد من األدو  مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةويضم اتحاد ال -42
 . ومن بينها ما يلي:ناطقهذه الممثل مساهمات العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في سياق إدارتها ل

: مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةالإجراء مناقشات على مستوى القواعد الشعبية بشأن  )أ(
على األدوات  وتركزلسياق، المكيفة لواألدوات،  الطرائقشاركية واستخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من تنطوي على عمليات ت

مناطق العلى حالة  ينصب تركيزهاالبصرية )مثل رسم الخرائط وتحليل االتجاهات( التي تطبقها المجموعات المجتمعية. و 
في نهاية المطاف، ونوع االعتراف  اواحتياجاته تي تتعرض لهاال تهديداتال، و المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية

 والدعم الذي ترغب المجتمعات المحلية في الحصول عليه؛
 والتس تتضمنوتوثيقها،  مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةللرسم الخرائط التشاركية  )ب(
 ات الجغرافية التي تنفذها المجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها واستخدامها؛لمعلومتشاركية ل اثالثية األبعاد ونظمو خرائط ثنائية 
 22)مبسطة(، مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةللبشأن القدرة على الصمود واألمن أداة  )ج(

مناطق الرجية التي تؤثر على وجود الداخلية والخا هاوضعف تهاتهدف إلى مساعدة المجتمعات المحلية على التقييم الذاتي لنقاط قو 
مناطق الأساسية لفعالية بناء" . وتركز األداة على تقييم خمس "لبنات هاواستدام المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية
حلي الصلة بين المجتمع الم (2؛ )المحلي الراعيمجتمع النزاهة وقوة  (1: )المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية

 ورفاهه؛ المحلي سبل عيش المجتمع (5)؛ األقاليمحالة حفظ  (4مؤسسة الحوكمة؛ ) عمل (3؛ )أقاليمهو 

                                                 
 المرجع نفسه. 21
22 ICCA Consortium, 2017. Self-Strengthening ICCAs – Guidance on a process and resources for custodian 

indigenous peoples and local communities. Module 3. 
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تقدم موارد مختارة  23،مناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحليةالمجموعة أدوات لدعم إدارة  )د(
الرصد والتقييم؛  (3)التخطيط اإلداري؛  (2) توثيق وجود الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ (1خمسة أهداف: )ل
 .تقدير القيمةالتمويل و  (5) ؛االتصاالت (4)

 بشأن أسفل إلى أعلىإطارا توجيهيا "إلجراء تقييم من  على الصمود ةقدرة المجتمعات المحليتعزيز منهجية مبادرة وتوفر  -43
الدعم االجتماعي  على الصمود؛ ب(الحفظ واالستعادة المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية مبادرات ونهج قدرة  أ(

هج، ومن ثم ز هذه المبادرات والن  بناء القدرات الذي يمكن أن يساعد في استدامة وتعزيالدعم لواالقتصادي، والمالي، والتقني، و 
 :مكوناتوتتألف المنهجية من تسعة  24".الدعوةبشأن  جهود االستراتيجيةالالدعم هذه من خالل من شكال هذه األتأمين 

 اإلعداد والرؤية االستراتيجية؛ )أ(
 التنسيق والتيسير؛ )ب(
 ؛المسبقة عن علمو "اختيار الموقع"، بما في ذلك الموافقة الحرة  )ج(
 التعلم المتبادل وتقاسم المهارات؛ )د(
 ؛خطوط األساس )ه(
جراء تصميم  )و(  التقييمات؛وا 
 الرؤية والتخطيط االستراتيجي والتوحيد؛ )ز(
 ؛واالنخراط االستراتيجيالدعوة االستراتيجية  )ح(
 واإلبالغ والتنقيح. التفكر )ط(

جراء"تصميم  مكونينطوي و  -44 ية لتحديد المؤشرات لتقييم الوضع التاريخي والحالي التقييمات" على ممارسة مجتمع وا 
مود، بما في على الصالمحلي والتغيرات واالتجاهات مع مرور الوقت لمجموعة من الجوانب التي تشكل جزءا من قدرة المجتمع 

 ، أي النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي.ذلك "أسسه الطبيعية"
واألدوات التي يجري  اتوجود ثروة من الخبر  القسملقائمة المعروضة في هذا ا ن هج المنهجيةويبين استعراض بعض ال -45

توثيق لالعديد من المؤسسات من العالم من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بدعم وتيسير  أقاليمتنفيذها في جميع 
هج ختلف السياقات واألهداف المحددة، فإن الن  الجماعي من أجل الحفظ واالستخدام المستدام. وفي حين ت اوفهم وتقييم ودعم عمله
ها من خالل التي تواجه تحدياتلمن التصدي بشكل أفضل لالمحلية أساسا لتمكين المجتمعات  موجهةتتقاسم عناصر هامة 

مستمر، المتنوعة، وتطوير فرص التعلم ال معارفللحوار والتعاون عبر نظم الالمواتية العمليات وضع تمكينها، وتهيئة الظروف و 
ف وتعزيز الروابط المتعددة كش  ، وت  وكمة"الجديدة"، ومعالجة الجوانب الحرجة من الحو الجمع بين استخدام التكنولوجيات "القديمة"و 

دارة المحلي للمجتمع  ، وتمكن المجتمعات المحلية من بطريقة مراعية للثقافة لمناظر الطبيعيةاواإلقليم، بما في ذلك سبل عيشه وا 
 ز مساهماتها في الحفظ واالستخدام المستدام من خالل تأمين حقوقها ورفاهها.يوتعز النطاقات مختلف  علىغيير إدارة الت

                                                 
23 Corrigan, C. and Hay-Edie, T., 2013. A toolkit to support conservation by indigenous peoples and local 

communities: building capacity and sharing knowledge for indigenous peoples’ and community conserved territories 

and areas (ICCAs). UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. 
 .2، الصفحة 2114، دالصمو على المجتمعات األصلية والمحلية قدرة تعزيز منهجية مبادرة  24

http://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2014/06/New-Last-CCR-Initiative-methodology_May-2014.pdf
http://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2014/06/New-Last-CCR-Initiative-methodology_May-2014.pdf
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 لإلرشادات المنهجيةالعناصر المقترحة  -ثالثا
الرائدة التي قامت بها األطراف والمنظمات األخرى ذات الصلة، فضال  والتجاربألنشطة ة على االعام النظرةفي ضوء  -46

نظر فيها الفريق العامل المعني يل ةالمنهجي لإلرشاداتنب الرئيسية للمنهجيات القائمة، يمكن اقتراح العناصر التالية عن الجوا
تجدر اإلشارة إلى أن العديد من التجارب والعمليات ال تزال جارية، وربما في  غير أنهفي اجتماعه العاشر.  )ي(1بالمادة 

مستمر على أساس بشكل ثراء اإلو االستعراض يحتاج إلى  عمال جارياأيضا  يمثلللعناصر  المراحل األولى، ولذلك فإن أي تحديد
 من التجارب. لصةالدروس المستخ

 المبادئ الرئيسية -ألف
 فيذات الصلة بتقييم مساهمات العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ن هج المنهجيةتستند جميع ال -47

ألطرها وأدواتها  مفاهيمي سترشد بها في وضع تصوري  ام إلى مجموعات محددة من المبادئ التي الحفظ واالستخدام المستد
هج المختلفة، ألنه يؤكد رغبة أصحاب المصلحة في وضع جدا بين الن   مشترك هام لعاموتطبيقها. وهذا وتطويرها وتصميمها 

اف. وعالوة على ذلك، يشير استعراض المبادئ إلى الفعالية واإلنصالالزمة لتحقيق شروط الصكوك واضحة عن الغرض وعلى 
االسترشاد به يمكن  متينامؤتمر األطراف تشكل أساسا الصادر عن  31/02في المقرر  المنصوص عليهاأن المبادئ التوجيهية 

رد في المرفق تعكسها أو تدمجها بطرق شتى. ويبين الجدول الواتقريبا هج ن جميع الن  نظرا ألتطورات منهجية ودعمها، لتحقيق 
 .لمبادئ التوجيهيةهج المختلفة لمبادئ الن  المتعلقة بمراسالت المعالم البارزة من الاألول 
مكملة على أنها التي يمكن اعتبارها عموما و ، التي جرى استعراضهاويمكن تحديد مبادئ إضافية في المنهجيات  -48
 المثال: ، على سبيللمبادئلاإلضافية مجاالت ال. ومن لمبادئ التوجيهيةل

جراء تقييمات ب الحاجة إلىبالحقوق، التي تنص أساسا على  المتعلقةالمبادئ  )أ( تعترف بحقوق  أساليبتصميم وا 
 الحصول، وتحترمها وتسهم في إعمالها؛الخاصة بالحيازة و الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وال سيما حقوقها 

رعية التقييمات وملكيتها االجتماعية، بما في ذلك الشفافية المبادئ األخالقية التي تسعى إلى تعزيز ش )ب(
جميع المعنيين والثقة واإلنصاف والحساسية والمرونة واحترام تقرير المصير واحترام جميع أبعاد لفائدة الوالمعاملة بالمثل و 

 التعددية؛
 لمحلية والعرفية واحترامها؛االحوكمة  بنظمبالحوكمة، وال سيما الحاجة إلى االعتراف  المتعلقةالمبادئ  )ج(
لتعزيز المساواة  مساراتاالعتراف الواضح باألدوار المتمايزة بين الجنسين في العمل الجماعي والحاجة إلى  )د(

 ؛اتبين الجنسين كجزء من النتائج والعملي
 في عمليات التقييم. النزاعاتتسوية  بشأنه يالتوج )ه(

نها تكملها، بل يمكن فهمها على أنها ولك تتعارض مع المبادئ التوجيهية ومن الواضح أن المبادئ المشار إليها ال -49
هج المختلفة ؛ ولذلك يمكن دعوة أصحاب المصلحة المشاركين في تطبيق الن  رشاديةإلانطاق المبادئ ل اتز يمواصفات وتعز 

هج نحو تحقيق أهداف قارب الن  الستكشاف سبل مواءمة أو دمج المبادئ التوجيهية ومجموعات المبادئ الخاصة بها لتعزيز ت
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 0202-0233الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 اإلرشادات المنهجيةعناصر  -باء
لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة  اإلرشادات المنهجيةإن "عناصر  -51

، 31/02وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي"، على النحو المطلوب بموجب المقرر  0202-0233ع البيولوجي االستراتيجية للتنو 
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. وينبغي أن تتضمن عناصر الشأنهذا بواضحة  إرشاداتالتي تتضمن بالفعل  لمبادئ التوجيهيةا في إطار يتعين أن توضع
 أدناه: ، في جملة أمور، السمات الموصوفة في الجدولاإلرشادات المنهجية

 :أن اإلرشادات المنهجيةعناصر  علىينبغي  المبدأ التوجيهي
دراجها بالكاملت - أهمية العمل الجماعي -1  تعرف على المعارف التقليدية وا 
 تكون محددة السياق - خصوصية السياق -2

 ن هج المنهجيةتشمل مجموعة واسعة من ال -
 ةيتم تطبيقها بطريقة مصممة وفقا للظروف المحلي -

 القيم بشأنالعالمية  اآلراءمتعددة و الوجهات النظر ب تعترف - تعدد القيم -3
 منهجيات مختلفة تكميلية ألنها قد تولد بيانات مختلفة تستخدم - التعددية المنهجية والتكامل -4

 اتالنطاق ةمتعدد تكون -
 اختبارها من خالل المشاريع الرائدةيجري  -

إلى المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تستند  - اتتوجه العملي -5
 والتطبيق التطويرجميع مراحل عمليات 

 مشاركة جميع المجموعات تضمن -
االستخدام  بشأنبالعمل  الروابط -6

 المألوف المستدام
إلى المساهمة في حماية وتعزيز نقل المعارف واالبتكارات والممارسات  ىسعت -
 قليدية بين األجيالالت
رتبط باالستخدام المألوف المستدام من خالل نقل ي العمل الجماعيبأن  تعترف -

 المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية بين األجيال

 اإلرشاداتهج القائمة التي سبق بحثها مفاهيم يمكن أن تساعد في وضع عناصر وتقترح مجموعات المبادئ من الن   -51
 يث تكون متسقة مع المبادئ. ويبرز الجدول أدناه بعض هذه المفاهيم:بح ةالمنهجي

 :أن عناصر اإلرشادات المنهجية علىينبغي  المبادئ األخرى
 الحقوق، وال سيما حقوق الحيازة والوصول تأمينإلى المساهمة في  تسعى - المبادئ المتعلقة بالحقوق

المبادئ األخالقية التي تسعى إلى تعزيز 
لتقييمات وملكيتها االجتماعية، شرعية ا

بما في ذلك من بين أمور أخرى: 
جميع لفائدة الالشفافية والمعاملة بالمثل و 

المعنيين والثقة واإلنصاف والحساسية 
والمرونة واحترام تقرير المصير واحترام 

 جميع أبعاد التعددية

 تعكس االعتبارات األخالقية -

ا المبادئ المتعلقة بالحوكمة، وال سيم
 الحوكمةنظم بالحاجة إلى االعتراف 

 هااحترامو  المحلية والعرفية

، بما في ذلك على وجه الحوكمةتقييمات  منالعناصر ذات الصلة  تدرج -
 ةالعرفي الحوكمةالتحديد نظم 
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ما تقدم، هناك اعتبار رئيسي هو أنه، شريطة أن تتبع جميع المنهجيات المستخدمة في عمليات التقييم  وبناء على -52
مثيل أفضل بتستتيح قوة لعمليات التقييم، ألنها موطن ها كبين تكاملالالمبادئ التوجيهية، ينبغي االعتراف بدمج المنهجيات و 

والبحوث الحديثة ذات أهمية خاصة، وتؤكد،  نظرية المعرفةمتعددة في بطرائق التصاميم ن هج  وتعتبرهج. لتعددية الحاالت والن  
هج االجتماعية، قيمة المفهوم الذي طرحته المبادئ التوجيهية والمطبق في الن   الميادينمن خالل مجموعة متزايدة من البحوث في 

 راضها.استع جرىالتي 
، مناسب بوجه خاص الطرائق متعددة للتصاميمالمختلطة، كتطبيق  الطرائقوعلى وجه التحديد، فإن استخدام نهج  -53

يوفر فهما أفضل معا الكمية والنوعية  الن هجالمختلطة هي أن "استخدام  قئاألساسية للطراالفرضية و العمل الجماعي.  اتلتقييم
و هج، مثل قاعدة األدلة المتعددة، وهلط الضوء على هذا المفهوم في عدة ن  وقد س   25".مفردهب يننهجمن العن أي للمشاكل البحثية 

 تطابق مباشرة مع المبادئ التوجيهية.ي
ألن العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات  التقييماتالغالب من  النوعالتقييمات القائمة على المناطق هي تعد و  -54

لتقييمات من اة المقطعي األقساماألقسام أو  غير أنمياهها وحيثما توجد الموارد التي تستخدمها.  أراضيها وفي علىالمحلية يحدث 
لتقييمات القائمة على بالنسبة لأيضا على حدوث األنواع أو الجوانب األخرى للتنوع البيولوجي عبر الموائل. و يمكن أن تركز 

مواصلة لفة من التحليل الجغرافي المكاني عنصرا أساسيا، وينبغي المياه(، أصبح استخدام أشكال مخت/المناطق )أو األراضي
المجموعة المتزايدة ينبغي أن تتاح للمجتمعات المحلية و ، مجديةالمجتمعات أنها مفيدة لتحقيق نتائج كلما رأت  هوتشجيع تعزيزه

قيمة هذه األدوات واإلثراء الذي كانت  هاالتي جرى استعراضالتقنيات. وتظهر األمثلة الممتازة التي قدمتها التجارب التنوع من 
 عندما تدمج المعارف التقليدية وتقنيات التحليل الجغرافي المكاني. تشهده
أساسيا لتقييم العمل الجماعي. ومرة أخرى، هناك  مطلباويشكل وضع مجموعات قوية من المؤشرات ونظم المقاييس  -55

جمالية لنفس األسباب والنتائج، والمؤشرات الفردية واإل اتوالنوعية والعملي حاجة في هذا المجال إلى الجمع بين المؤشرات الكمية
المجتمعات الخاصة بوضع مؤشرات تقوم على الثقافة وتعكس نظم القيم  يتعينهج التي جرى تناولها من قبل. و المتعلقة بتعدد الن  

النظم بين مقارنة تتيح إجراء المستدام التي استخدام مؤشرات الحفظ واالستخدام وجمعها مع المحلية وخصوصيات السياقات 
اإليكولوجية والمناطق الجغرافية. وقد حدثت تطورات ممتازة في هذا المجال، بما في ذلك المبادرات الخاصة بالشعوب األصلية 

تجارب د من الالعديجدا، على نحو ما أبرزته  كبيرةوضع مؤشرات، ولكن ال تزال هناك ثغرات واحتياجات لوالمجتمعات المحلية 
 .هااستعرضجرى التي 
وينبغي أن تركز تقييمات مساهمات العمل الجماعي على حالة التغير واتجاهاته، ال على اللقطات المحددة لحالة النظم  -56

، فقط اإليكولوجية والتنوع البيولوجي التي تديرها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فحسب. وهذا ليس شرطا تقنيا للتقييمات

                                                 
25 J. Creswell and V. Plano Clark, 2007. Designing and Conducting Mixed Methods Research, Thousand Oaks, 

California, United States, Sage Publications. 

المتمايزة بين دوار األاالعتراف الواضح ب
الجنسين في العمل الجماعي، والحاجة 

ين الجنسين إلى مسارات لتعزيز المساواة ب
 اتكجزء من النتائج والعملي

المساواة فرص تعزيز  وتستكشف لألدوار المتباينة بين الجنسينتقييمات  تدرج -
 بين الجنسين

النزاعات في عمليات  تسويةالتوجه نحو 
 التقييم

عمليات التقييم تحديد النزاعات الفعلية أو المحتملة، واستخدام عمليات في  تدرج -
 ز الحوار، واستكشاف المزيد من الفرص لحل النزاعاتالتقييم لتعزي
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لفهم عمليات التغيير  مطلباأيضا  يمثل ولكنه، انهأو فقد هبااكتستم لتحديد ما  تينمختلفلحظتين من حيث مقارنة الحالة بين 
 باألقاليم الخاصةالعمليات ب المتعلقةالتقليدية  معارفال وتعتبرتواجهها المجتمعات المحلية.  يمكن أنوالتحديات ذات الصلة التي 

قيمة خاصة في هذا  ذاتالمياه( وتغير الموارد على مر الزمن، والخالفة اإليكولوجية والجوانب األخرى التقليدية )األراضي و 
 وراء التغيير اإليجابي أو السلبي.الكامنة فهم العوامل  ستؤدي إلىنها إالمجال، حيث 

ترجم تقييم االقتصادي الذي ي  أن البوال تزال منهجيات التقييم أيضا مجاال هاما يتطلب تطورات جديدة. وهناك قبول عام  -57
أن تعترف  الحاجة إلىغراض، بما في ذلك بعض األقيم الحفظ واالستخدام المستدام إلى قيم نقدية مفيد في بعض السياقات أو ل

عادة ما يتم االعتراف بها بأقل من  –للعمل الجماعي  بالمساهمة الضخمةالنظم االقتصادية الرسمية للمجتمعات بشكل أفضل 
لحاجة إلى االعتراف بأشكال التقييم األخرى ودعمها با عاماستثمارات القطاعات األخرى؛ ولكن هناك أيضا قبول ها مقارنة بمتيق
من حيث سبل العيش والثقافة وأمن المحلية بما في ذلك على وجه الخصوص قيم الحفظ واالستخدام المستدام للمجتمعات  -

 اتدمجها في التقييم يتعينجوانب التقييم هذه ارتباطا وثيقا بنظم المؤشرات و  وترتبط. الصمودوالقدرة على الموارد والتنمية الذاتية 
 ولكنها تتطلب تطورا كبيرا.

تمكين عدم القوة والتهديدات لتحليل مواطن أيضا أن تتضمن تقييمات مساهمات العمل الجماعي عناصر من  ويتعين -58
نتائج تتيح تحقيق بل أيضا لفهم العوامل التي  فحسب، لمساهمات وتقديرهاالمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من تحديد ا

الحوكمة أوضاع تحليل  ه يتعين أن يكونأنإلى هذا المجال  تجدر اإلشارة فياإلنجازات. و تحقيق إيجابية والعوامل التي قد تعرقل 
، ومدى توافق وقابلية التنبؤ بها ظم األراضي والمواردنوالمساءلة إزاء  ،ستقراراالأمن الحقوق، ومتانة المؤسسات، و  مثال– متكامال

 .األوضاعا مثل هذه يا أو إيجابيالعوامل التي قد تؤثر سلب
قابلية هج وتشجيعه. وسيسمح التنوع بقدر أكبر من التآزر مع الحفاظ على تنوع الن  أوجه والنقطة األخيرة هي الدعوة إلى  -61

قامة أوجه التآزر والتبادل والتعلم المتبادل و ي ستؤدالتكيف مع السياقات المتباينة، ولكن  التآزر أوجه الشبكات إلى مزيد من ا 
لتقييمات في إطار المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في بشأن اهج متنوعة والنتائج المتزامنة. واألهم من ذلك هو اإلبقاء على ن  

في هذا اإلطار يستمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وأن  بموجبة وغيرها من المبادئ والمبادئ التوجيهية ذات الصل 31/02المقرر 
يجازاتولدها. و  التجارببالمبادئ األخرى التي ال تزال أن يحظى بالدعم واإلثراء من تطور و ال  ن هج المنهجية، ينبغي تشجيع الا 

االستراتيجية للتنوع البيولوجي لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة 
تصميمها عمليات إطار وتوجيه المبادئ التوجيهية لوضع وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي أوال لالستفادة من  0233-0202

للعناصر المنهجية الواردة في المرفق األول، في  الحصريةوتطبيقها، وثانيا يمكن دعوتها إلى النظر في القائمة اإلرشادية غير 
هج القائمة، وأن هذا الموجز قد تم توليده من من الن   الكثيرإلى أنها إلى حد كبير بالفعل جزء من  مع اإلشارةميمها وتطبيقها، تص

 المستفادة. ا الذاتيةخالل دروسه
للتنوع صلة أعم بتنفيذ الخطة االستراتيجية ذات  فإنها، حشد المواردب تتعلق أن معظم المعلومات واآلراء الواردة وفي حين -61

بترتيبات ما بعد في الحسبان أيضا عند وضع إطار اإلبالغ المتعلق يمكن وضعها هذه المشورة  فإن، 0202-0233البيولوجي 
 بشأن خيارات تعزيز التآزر بشأن اإلبالغ الوطني فيما بين االتفاقيات. 31/01من المقرر  2، وفقا للفقرة 0202عام 

 التوصية المقترحة -رابعا
 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدوراتثالثا أعاله، قد يرغب القسم عليقات واالقتراحات الواردة في في ضوء الت -62

، ةكمشروع توصية محتمل النص التالياجتماعه العاشر في أن ينظر في في  )ي( واألحكام المتصلة بها1المخصص للمادة 
في االجتماع الرابع عشر  اماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ واعتمادهفي االجت لإلرشادات المنهجيةبهدف وضع الصيغة النهائية 

 لمؤتمر األطراف.
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لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية  اإلرشادات المنهجيةلعناصر  حصريةقائمة إرشادية وغير 
أهداف أيشي و  1111-1122والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 للتنوع البيولوجي
 إن مؤتمر األطراف،

 ةالمنهجي لإلرشاداتالذي طلب فيه مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يضع عناصر  31/02إلى المقرر  إذ يشير
 بشأن مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،

لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب  لمنهجيةاإلرشادات العناصر  الحصريةبالقائمة اإلرشادية وغير  رحبي -3
وأهداف أيشي للتنوع  0202-0233األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 في مرفق هذا المقرر؛ ةالبيولوجي، الوارد
تفادة من المبادئ التوجيهية األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ذات الصلة إلى االس يدعو -0

، للنظر في 31/02المتعلقة بتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، الواردة في مرفق المقرر 
هج المنهجية الواردة في مرفق هذا المقرر عند تصميم وتطبيق ن   اإلرشاداتلعناصر اإلرشادية وغير الحصرية قائمة الاستخدام 

-0233ية لتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي منهج
 لتنوع البيولوجي وعند اإلبالغ من خالل آلية اإلبالغ المالي.أيشي لوأهداف  0202

 المرفق
 اإلرشادات المنهجيةقائمة عناصر 

قييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة لتحديد ورصد وت ن هج المنهجيةتحث ال 
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي على االستفادة من المبادئ التوجيهية الواردة في  0202-0233االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

تصميم وتطبيق هذه عملية وتوجيه ر إطامؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، لوضع الصادر عن  31/02المقرر 
 التالية للعناصر المنهجية في تصميمها وتطبيقها: غير الحصريةإلى النظر في القائمة اإلرشادية و  وت دعىالمنهجيات، 
دماجها بالكامل،  )أ( إلجراء  المواتيةتكامل نظم المعارف، وتهيئة الظروف  وضماناالعتراف بالمعارف التقليدية وا 
 م، والعمليات التي تسمح بالمشاركة في إنشاء المعارف منذ البداية؛و يما بين نظم المعارف، بما في ذلك العلحوار فعال ف

على النحو الذي تقتضيه خصوصية السياقات، مع مراعاة تنوع  ن هج المنهجيةواسعة من ال مجموعةإدراج  )ب(
 ؛حلية، وتطبيقها بطريقة مصممة وفقا للظروف المحليةالظروف الوطنية والتنوع الثقافي للشعوب األصلية والمجتمعات الم

بالقيم، بما في ذلك القيم االجتماعية واالقتصادية  المتعلقةاالعتراف بالمنظورات المتعددة واآلراء العالمية  )ج(
 وات المنهجية؛هج واألدوالثقافية والروحية، المرتبطة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وعكسها في اختيار الن  

مختلطة للبحث ومنهجيات أخرى يمكن أن تعمل مع أنواع مختلفة من البيانات، وال سيما  طرائقاستخدام  )د(
 الجمع بين المعلومات والبيانات الكمية والنوعية؛

لنظر المحلي واالمستوى وتقييم الحالة على  رصد، من أجل النطاقاتهج والعمليات واألدوات متعددة تطبيق الن   )ه(
 وفي أطر السياسات الوطنية ودون الوطنية؛ المناظر الطبيعيةفي الوقت نفسه في الروابط في 

بأن هذا مجال ناشئ وأنه يلزم تطويرها  االعترافو من خالل المشاريع الرائدة،  ن هج المنهجيةال وتحسيناختبار  )و(
 قات؛ومن مجموعة متنوعة من السيا التجاربمن خالل الدروس المستمدة من 
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هج المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع مراحل عملية وضع الن   ضمان )ز(
وجميع الفئات األخرى التي تشكل جزءا من المجتمعات  خو الشيشراك النساء والشباب و بشكل خاص بإهتمام االوتطبيقها، مع 

 المحلية؛
، من األخرى ي عمليات التقييم، من خالل إشراك الشباب والشيوخ والفئاتبين األجيال ف تتشجيع التفاعال )ح(

 في حماية وتعزيز نقل المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية بين األجيال؛ المساهمةأجل حفز التعلم و 
بتعزيز بين الجنسين في التقييمات، واستكشاف الفرص والظروف الكفيلة المتمايزة إدراج تحليل لألدوار  )ط(

 المساواة بين الجنسين؛
ذات نتائج العزز يباالستخدام المألوف المستدام وأنه قد عزز وينبغي أن  يتعلق العمل الجماعياالعتراف بأن  )ي(

 سبل العيش واألمن الغذائي؛الصلة ب
 27عرفيةوالحصول على الموارد ال 26في االعتراف بالحقوق، وال سيما حيازة األراضي المساهمةالسعي إلى  )ك(

 للنهوض بأمن الحيازة والوصول؛ ات المحليةوتأثيرها على فعالية العمل الجماعي، ومن خالل تمكين المجتمع
 وحيويتها؛ سماتهاو  ةالعرفي الحوكمة، وتحديدا دور نظم الحوكمةتقييمات  منإدراج عناصر أخرى ذات صلة  )ل(
استخدام عمليات و ، اتالتقييمفي  العمل الجماعي علىر تحديد النزاعات الفعلية أو المحتملة التي تؤث إدراج )م(

عن  النزاعات تسويةالتقييم لتعزيز الحوار بين المجموعات التي قد تكون لها مصالح متنافسة، واستكشاف المزيد من الفرص ل
 ؛النزاعاتتسوية لثقافيا  مناسبة آلياتطريق الحوار والتعاون، بما في ذلك من خالل 

تركز على األراضي والموارد التي تملكها أو تشغلها أو والتي المناطق  القائمة علىقييمات تالالنظر في  )ن(
محددة من التنوع البيولوجي، مثل األنواع التي تحدث عبر  مكونات علىتستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، و 

 الموائل والتي تخضع لعمل جماعي؛
التحليل الجغرافي المكاني للتقييمات القائمة على المناطق، بطريقة  ة منمختلفالنظر في استخدام أشكال  )س(

 تجمع بين األدوات التكنولوجية والمعارف التقليدية، وتسعى إلى جعلها في متناول المجتمعات المحلية؛
 بتطوير مجموعات قوية من المؤشرات ونظم المقاييس لتقييم العمل الجماعي، وجمع مؤشرات المضي قدما )ع(

ودمج المؤشرات القائمة على  -، وما إلى ذلك والفردية واإلجماليةوالنتائج،  اتالعمليالمتعلقة بالكمية والنوعية و  -األنواع  ةمختلف
 الثقافة التي تعكس نظم القيم للمجتمعات المحلية وخصوصيات السياقات؛

لتغيير المحركة لعوامل الات، فضال عن فهم تحليل حالة واتجاهات التغيير في التقييمالمستخدمة لهج إدماج الن   )ف(
 تحقيق نتائج ناجحة؛الشروط الالزمة لو 

على السياقات، وضمان  التي يمكن تطبيقهامنهجيات التقييم ذات الصلة و المتعلق بالعمل المضي قدما ب )ص(
لتوضيح سبب ستخدام نتائج التقييم الجماعي، وا عملهاكاملة من قيم التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية و المجموعة مراعاة ال

 ودعمه؛به االعتراف و بالعمل الجماعي  مزيد من االحترامالحاجة إلى 

                                                 
 "في األقاليم التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية التغير في استخدام األراضي وحيازة األراضياتجهات " 11/43اعتمد مؤتمر األطراف في المقرر  26

لشعوب األصلية كأحد المؤشرات العالمية األربعة للمعارف التقليدية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ويمكن أن تشتمل "حيازة" األراضي التقليدية ل
 والمجتمعات المحلية على األراضي والمياه.

 باء خطة عمل عالمية لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي. 12/12لمرفق بالمقرر اعتمد مؤتمر األطراف في ا 27
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تحسين فهم  بهدفتحليل لنقاط القوة والتهديدات في السياقات المحددة،  إدراج، في التقييمات،النظر في  )ق(
 العوامل والظروف التي تتطلب تعزيزا أو دعما إضافيا؛

قامة الشبكاتتعاون والتبادل والتعلم المتبادل و تشجيع ال )ر( أوجه هج والسعي إلى تحقيق مزيد من بين مختلف الن   ا 
 التآزر والنتائج المتزامنة.

 
_________ 


