
 

 الهيئة الفرعية لمتنفيذ
 االجتماع األوؿ

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونترياؿ
 مف جدوؿ األعماؿ 9البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية لمتنفيذ
 حشد الموارد 1/6

 ة للتنفيذ،إف الييئة الفرعي
 ،02/3مف المقرر  25و 0 تيفإلى الفقر إذ تشير 

ذ تبلحظ   العدد المحدود مف أطر اإلببلغ المالي المنجزة والتي وردت في الوقت المحدد لتنظر فييا الييئة الفرعية خبلؿ وا 
 اجتماعيا األوؿ،

ذ تدرؾ حتياجات والفجوات اال، وال سيما في تحديد المالي إببلغياالتحديات المستمرة التي تواجو العديد مف األطراؼ في  وا 
ذ تقر، للتمويل واإلببلغ عنياالوطنية  ياخطط ا عدادالتمويل، و المتعلقة بواألولويات  وضع بالحاجة إلى مزيد مف العمل مف أجل  وا 

المحلية  تحديد االستثمارات واآلثارمعنية بالالعمل الدولية للخبراء التقنييف  حلقةاستنتاجات إلى  استنادا، توجييية ةمنيجي إرشادات
 /أيارمايو 7إلى  5مف سيتي  في مكسيكو تعقد، والتي تنوع البيولوجي والوصوؿ إلييا وجمعيا وتجميعياوالدولية ذات الصلة بال

2105، 
ذ تشير  مف االتفاقية، 21إلى المادة  وا 

إطػار اإلبػبلغ  اسػتخداـببػذلؾ  أف تقػـوعلػى  حتػى اآلفاألطػراؼ التػي لػـ تقػـ بػاإلببلغ  ،02/3، وفقا للمقػرر تحث -0
 ، في الوقت المناسب إلعداد الوثائق الخاصة باالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ؛2106أغسطس/آب  30 بحلوؿالمالي، 

مػػف  ،، إلػػى إتاحػػةةمنيجيػػ إرشػػاداتاألطػػراؼ، بيػػدؼ تحسػػيف الشػػفافية والتمكػػيف مػػف قابليػػة الت ػػرار ووضػػع  تػػدعو -2
 استخدمت؛إضافية وطنية منيجية  وتعاريفالمالي، أي معلومات  خبلؿ إطار اإلببلغ

 نظر فييا مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر:يإلى األميف التنفيذي القياـ بما يلي ل ي  تطلب -3
 ضوء التقارير الجديدة الواردة، في 02/3مف المقرر  3في سياؽ الفقرة التقارير المالية الواردة، تحليل  أف يحدث )أ(

 1؛2106 /آبأغسطس 30 بحلوؿ
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اإلببلغ المالي  إطارالمنيجية حسبما تقدميا األطراؼ مف خبلؿ والتعاريف المعلومات  أف يجمع ويحلل )ب(
 إرشادات ، استنادا إلى ىذا التحليل، خيارات بشأف كيفية المضي قدما بالعمل نحو وضعوأف يحددوالمصادر األخرى ذات الصلة، 

 لى استنتاجات حلقة عمل المكسيؾ؛، بناء عتوجييية ةمنيجي
 ا على غرار ما يلي:مقرر بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ خبلؿ اجتماعو الثالث عشر توصي  -4

 إف مؤتمر األطراؼ،
المحلية والدولية  2تحديد االستثمارات واآلثارمعنية بالحلقة العمل الدولية للخبراء التقنييف تقرير ب إذ يحيط علما 

مايو/أيار  7إلى  5في مكسيكو سيتي مف ، التي ُعقدت تنوع البيولوجي والوصوؿ إلييا وجمعيا وتجميعياذات الصلة بال
بشأف تقييـ دور العمل الجماعي للشعوب األصلية  الحواريةالرئيسيف المشاركيف لحلقة العمل تقرير بوكذلؾ  2105

 03إلى  00غواتيماال، مف باناجا ل، في التي ُعقدت  3،شد المواردوالمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وح
 ،2105/حزيراف يونيو

ذ  وكذلؾ لمركز  لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي هعرب عف تقدير ي وا 
SwedBio  لؾ لحكومتي المكسيؾ وغواتيماال على حلقة عمل المكسيؾ وحلقة عمل غواتيماال، على التوالي، وكذلتنظيميما

لى االتحاد األوروبي وحكومات ألمانيا والياباف والسوي  د وسويسرا لما قدموه مف دعـ مالي،استضافتيما لحلقتي العمل، وا 
ذ  يا تبالمساىمات المالية التي قدمتيا حكومة الياباف واالتحاد األوروبي، والمساىمات العينية التي قدم يرحب وا 
األردف، و اليند، و جورجيا، و غابوف، و جزر كوؾ، و ، وكابو فيردي، وبيبلروسأنتيغوا وبربودا، وجزر البياما،  حكومات

وبالتعاوف مع مركز رابطة أمـ جنوب شرؽ آسيا  ،سري النكا، وأوغنداو الفلبيف، و بيرو، و باراغواي، و نيكاراغوا، و ناميبيا، و 
 تاحة بناء القدرات والدعـ التقني بشأف اإلببلغ المالي وحشد الموارد،إلللتنوع البيولوجي وأمانة الجماعة ال اريبية، 

ذ يشير  كأساس  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجيإلى الدور الميـ الذي تقـو بو اال وا 
بطريقة فعالة، بما في ذلؾ مف التمويل واألولويات ولحشد الموارد المالية مف جميع المصادر الوطنية لتحديد االحتياجات 

حسب االقتضاء، بيدؼ تنفيذ البروتوكوليف بموجب االتفاقية ومف أجل التنفيذ المتآزر التفاقيات أخرى متعلقة بالتنوع 
 البيولوجي،

ذ   الموارد واالستخداـ الفعاؿ للموارد المالية، لحشدبأىمية تعميـ التنوع البيولوجي  يقروا 

ذ   شعوب األصلية والمجتمعات المحلية لقائمة لرصد وتقييـ مساىمة العمل الجماعي للبأف الُنيج اأيضا  يقروا 
مف العمل المنيجي، بما في ذلؾ مشاريع تجريبية ودراسات ذات صلة، لتحسيف المنيجيات وتطوير حاالت  تقتضي المزيد
ذ يشير، لجيدةاالممارسات   ،02/3 مقررمف ال 31في ىذا الصدد إلى الفقرة  وا 

ذ يدر    مف أىداؼ أيشي للتنوع البيولوجي في حشد الموارد المالية، 3تنفيذ اليدؼ المساىمة المحتملة ل أيضاؾ وا 

 اإلبالغ المالي

 بالمعلومات المقدمة مف األطراؼ مف خبلؿ إطار اإلببلغ المالي؛ علما مع التقديريحيط  -0

                                                           
2 UNEP/CBD/SBI/1/INF/20. 
3 UNEP/CBD/SBI/1/INF/6. 
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المالي، وال سيما التقدـ  بتحليل المعلومات الذي قدمتو األطراؼ مف خبلؿ إطار اإلببلغ يحيط علما -2
 4؛02/3 مقررال فيالمحرز نحو تحقيق األىداؼ المعتمدة 

تبلغ عف أف أف تفعل ذلؾ و  على معلومات خط األساس البلزمة حتى اآلفاألطراؼ التي لـ تقدـ  يحث -3
 أيضاويدعو إطار اإلببلغ المالي،  استخداـ، ب2107/تموز يوليو 0أىداؼ حشد الموارد بحلوؿ  مقابلالتقدـ المحرز 

، حسب االقتضاء، بتحديث أطرىا الخاصة باإلببلغ المالي كلما توفرت البيانات المؤكدة/النيائية لعاـ  األطراؼ إلى أف تقـو
 ، بيدؼ تحسيف متانة البيانات؛2105

لتنوع البيولوجي على لاألطراؼ التي است ملت تنقيح وتحديث استراتيجيتيا وخطط عمليا الوطنية  يحث -4
يا مف التمويل والثغرات واألولويات، باالستناد، حسب االقتضاء، إلى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تحديد احتياجات

لبلستراتيجيات  الفعاؿالمنقحة للتنوع البيولوجي ومعلومات ت ميلية أخرى، وأف تضع خططيا المالية الوطنية مف أجل التنفيذ 
/تموز يوليو 1تقدـ تقريرا بيذا الشأف بحلوؿ أف على سبيل األولوية، و لتنوع البيولوجي، المنقحة لوخطط العمل الوطنية 

 ، وذلؾ حيثما أمكف؛2012

، إتاحة إطار اإلببلغ 12/3 مقررمف ال 22و 22لفقرتيف بما يتماشى مع ا ،إلى األميف التنفيذي يطلب -5
راؼ إلى تقديـ تقرير، ، ويدعو األط2012/تموز يوليو 1على اإلنترنت بحلوؿ  5المالي الخاص بالجولة الثانية مف اإلببلغ

إطار اإلببلغ المالي على اإلنترنت، بشأف مساىماتيا اإلضافية في الجيود الجماعية لتحقيق األىداؼ العالمية  استخداـب
ديسمبر/كانوف  31تقاريرىا الوطنية السادسة، بحلوؿ مع ، باالقتراف المحددساس األخط  مقابلالخاصة بحشد الموارد، 

 ؛2012 األوؿ
 قدرات والدعم التقنيبناء ال

تقديـ الدعـ إلى المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلؾ، مبادرة تمويل التنوع البيولوجي  يدعو -2
نموا، بما البلداف والمؤىلة، وخصوصا األطراؼ مف البلداف النامية واألطراؼ مف أقل  الميتمةالتقني وبناء القدرات لؤلطراؼ 
، بشأف تحديد االحتياجات مف التمويل البلداف التي تمر اقتصاداتيا بمرحلة انتقاليةة النامية و في ذلؾ الدوؿ الجزرية الصغير 

 والثغرات واألولويات، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لحشد الموارد ولئلببلغ المالي؛ 
تقديـ  إلىاألطراؼ والحكومات األخرى والجيات المانحة، التي في وضع يمكنيا مف القياـ بذلؾ،  يدعو -2

 الدعـ المالي لبناء القدرات والدعـ التقني مف ىذا القبيل؛
 تعزيز ُنظم المعمومات المالية المتعمقة بالتنوع البيولوجي

لمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف بالعمل الذي تقوـ بو لجنة المساعدة اإلنمائية  علما يحيط  -8
مف  21ىذه اللجنة إلى مواصلة وت ثيف العمل على رصد اليدؼ  ويشجعمف أجل تحسيف منيجية معالـ ريو،  االقتصادي

أىداؼ أيشي بالتعاوف مع لجنة السياسات البيئية التابعة للمنظمة، مع التركيز على المعالـ الخاصة بالتنوع البيولوجي 
 تدفقات القطاع الخاص؛و 

يادة المصرؼ األوروبي بالعمل الذي تضطلع بو المصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ، بق علما يحيط -9
ويشجعيا لبلستثمار، لوضع منيجية لتتبع التدفقات المالية المتعددة األطراؼ المتعلقة بالتنوع البيولوجي واإلببلغ عنيا، 

 است ماؿ أعماليا وتطبيق ىذه المنيجية بسرعة؛ لىع

                                                           
 )أ( أعبله. 3ضوء التحليل المحدث المشار إليو في الفقرة  فييست مل  4

 .12/3المقرر بالقسـ الثالث مف المرفق الثاني  5
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اإلحصائية األطراؼ إلى النظر، حسب االقتضاء، في إقامة أو تعزيز التعاوف مع المكاتب  يدعو -01
اإلقليمية أو الوطنية، أو منظمات وطنية أخرى ُمعترؼ بيا كييئات إحصائية، بيدؼ تعزيز أوجو التآزر مع العمليات 

خبلؿ عملية اإلببلغ  العملالوطنية والدولية القائمة المتعلقة بجمع البيانات المالية واإلببلغ عنيا، وتجنب االزدواجية في 
 المالي إلى االتفاقية؛

إلى ، ةمنيجي إرشاداتبيدؼ تحسيف الشفافية والتمكيف مف قابلية الت رار ووضع  ،األطراؼأيضا  ويدع -00
 مف خبلؿ إطار اإلببلغ المالي، أي معلومات وتعريفات منيجية إضافية استخدمت؛، توفير

   إلى األميف التنفيذي: طلبي -02
ل التنمية، جدوى ربػط اإلبػبلغ تموينية بالمع، مف خبلؿ فرقة العمل المشتركة بيف الوكاالت أف يست شف (أ )

المػػالي بموجػػب االتفاقيػػة بعمليػػة الرصػػد الناشػػئة مػػف أجػػل متابعػػة واسػػتعراض االلتزامػػات الخاصػػة بخطػػة عمػػل أديػػس أبابػػا، 
 بيدؼ تخفيف عبء اإلببلغ الشامل لؤلطراؼ؛

يػػة أي معلومػػات منيجبػػعمػػل المكسػػيؾ  حلقػػة، حسػػب االقتضػػاء، اإلرشػػادات الػػواردة فػػي تقريػػر أف يحػػدث (ب )
بيػدؼ تزويػد األطػراؼ بارشػادات طوعيػة محدثػة أعبله والمصادر األخرى ذات الصلة،  00عمبل بالفقرة  يتـ استبلمياجديدة 

 ؛02/3)ج( مف المقرر 32المالي، على النحو المتوخى في الفقرة  تيسير اإلببلغمف أجل 
 العمل الجماعي لمشعوب األصمية والمجتمعات المحمية

لمجتمعات ااألصلية و العمل الجماعي للشعوب  مساىمةتقييـ المتعلقة بالتوجييية  بالمبادئ يرحب -03
 ىذا؛ مقررمف مشروع ال األوؿالواردة في المرفق و ، المحلية

مشاريع  إعدادإلى النظر في  أصحاب المصلحة المعنييفاألطراؼ والحكومات األخرى ومنظمات  يدعو -04
القائمة مثل  العمليات استخداـعف طريق  المحليةالمجتمعات األصلية و  شعوبللتجريبية بشأف مساىمة العمل الجماعي 

أو تنفيذ خطة العمل بشأف  6العمل المتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالمعارؼ التقليدية واالستخداـ المألوؼ المستداـ
إطار اإلببلغ المالي إلى  مف خبلؿـ المعلومات ذات الصلة ياألطراؼ إلى تقد ويدعو كذلؾ 7االستخداـ المألوؼ المستداـ،

 األميف التنفيذي؛

العمل الجماعي التي تلقتيا األطراؼ المتعلقة ب معلوماتالإلى األميف التنفيذي أف يجمع ويحلل  يطلب -05
مع مراعاة المبادئ التوجييية الواردة في المرفق ضع، أف ي، و والمصادر األخرى ذات الصلةمف خبلؿ إطار اإلببلغ المالي 

 شعوبللتحديد ورصد وتقييـ مساىمة ا ةالمنيجي اإلرشاداتعناصر  8كذلؾ تقرير حلقة عمل غواتيماال،و  مقررال بيذا األوؿ
في تحقيق الخطة االستراتيجية وأىداؼ أيشي للتنوع البيولوجي، لينظر فييا الفريق العامل  المحليةالمجتمعات األصلية و 

وبيدؼ وضع الصيغة النيائية  خبلؿ اجتماعو العاشر، المتصلة بياواألحكاـ  )ي(8مادة للالمخصص المفتوح العضوية 
 ؛في مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الرابع عشر الئلرشادات المنيجية في االجتماع الثاني للييئة الفرعية للتنفيذ واعتمادى

 من أهداف أيشي لمتنوع البيولوجي 3المعالم الرئيسية لمتنفيذ الكامل لمهدف 

مف أىداؼ  3لتنفيذ ال امل لليدؼ مف أجل اى على اتخاذ تدابير األطراؼ والحكومات األخر  يحث -06
كاطار مرف، المعالـ الرئيسية التي اعتمدىا مؤتمر األطراؼ خبلؿ اجتماعو  ،، مع األخذ في االعتبارأيشي للتنوع البيولوجي

                                                           
 ألف. 12/12 مقررالمف  9إلى  2الفقرات مف  6

 باء. 12/12 مقررالمف  1فقرة ال 7
8 UNEP/CBD/SBI/1/INF/6. 
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اة الظروؼ االجتماعية مراعمع مع االتفاقية وغيرىا مف االلتزامات الدولية ذات الصلة، و  بما يتسق وينسجـالثاني عشر، 
9واالقتصادية الوطنية؛

 

إلى دعوتو لؤلطراؼ إلى اإلببلغ عف التقدـ المحرز في تحقيق ىذه المعالـ الرئيسية، وكذلؾ أي  يشير -07
مف تقاريرىا الوطنية أو، حسب االقتضاء،  مف خبلؿمعالـ رئيسية وجداوؿ زمنية إضافية موضوعة على الصعيد الوطني، 

وأىداؼ أيشي للتنوع  2121-2100تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  عفغ على اإلنترنت إطار اإلببل خبلؿ
الحوافز الضارة بالتنوع األطراؼ أيضا إلى إدراج معلومات عف الدراسات التحليلية الوطنية التي تحدد  ويدعوالبيولوجي، 

لتعزيز ، والتي تحدد الفرص المتاحة بلح، بما في ذلؾ اإلعاناتالبيولوجي المرشحة لئللغاء أو اإلزالة التدريجية أو اإلص
، مثل االعتراؼ بالشكل المناسب بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تحفظ اإليجابية الحافزةتصميـ وتنفيذ التدابير 

 مف مبادرات الحفظ المجتمعية األخرى؛ ىااألراضي والمناطق ودعميا، وغير 

 3مؤشرات لرصد اليدؼ  وضعاالقتصادي بشأف  الميدافظمة التعاوف والتنمية في بعمل من يحيط علما -08
لى مواصلة وت ثيف ىذا إللمنظمة  البيئية، في جملة أمور، لجنة السياسات ويدعو، مف أىداؼ أيشي للتنوع البيولوجي

 العمل لدعـ تنفيذ ىذا اليدؼ مف قبل األطراؼ؛

مقدمة المعلومات الالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلؾ ل أف يجمع ويحلإلى األميف التنفيذي  يطلب -09
تحليل أعبله وكذلؾ الدراسات ذات الصلة المقدمة مف قبل المنظمات والمبادرات الدولية، بما في ذلؾ  07لفقرة عمبل با
مات المعلو  وأف يقدـ، 21أيضا في تنفيذ اليدؼ  يمف أىداؼ أيشي للتنوع البيولوج 3كيف يسيـ تنفيذ اليدؼ بشأف 

 لييئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فييا في اجتماعيا الثاني؛إلى االمجمعة والتحليل 
 الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي

المعلومات، بما في ذلؾ الممارسات الجيدة أو الدروس يجمع ويحلل إلى األميف التنفيذي أف  يطلب -21
، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، والمنظمات التجارية الدولية وغيرىا مف األطراؼ تقـو المستفادة، حوؿ كيف

في المبادئ التوجييية الطوعية بشأف الضمانات في آليات ، 02/3مف المقرر  06وفقا للفقرة  ،أصحاب المصلحة بالنظر
 األدواتنات محددة تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميـ وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي، وعند وضع ضما

  ليا؛

العامل أعبله للفريق  21المعلومات المطلوبة في الفقرة  أف يتيحإلى األميف التنفيذي  يطلب أيضا -20
بيدؼ وضع توصيات للنظر فييا خبلؿ اجتماعو العاشر، )ي( واألحكاـ المتصلة بيا 8المفتوح العضوية المخصص للمادة 

عيا الثاني، بشأف كيف يمكف أف يضمف تطبيق الضمانات المعالجة الفعالة لآلثار مف قبل الييئة الفرعية للتنفيذ في اجتما
المحتملة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية وسبل عيش الشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية؛

 21حليل المجمع بموجب الفقرة في التفي اجتماعيا الثاني  أف تنظر إلى الييئة الفرعية للتنفيذ يطلب -22
لتنفيذ المبادئ توصيات  وأف تضع، )ي( واألحكاـ المتصلة بيا8الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة وتوصية 

المحتملة آلليات تمويل التنوع  لآلثارلتصدي بفعالية ل، 02/3المقرر في  المعتمدةالتوجييية الطوعية بشأف الضمانات، 
الشعوب األصلية سبل عيش و لى العناصر المختلفة للتنوع البيولوجي، فضبل عف آثارىا المحتملة على حقوؽ البيولوجي ع

 ر األطراؼ في اجتماعو الرابع عشر.لينظر فييا مؤتم والمجتمعات المحلية
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 المرفق
 المبادئ التوجيهية بشأن تقييم مساهمة العمل الجماعي لمشعوب األصمية والمجتمعات المحمية

. يمكف أف يسيـ العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعػات المحليػة فػي تحقيػق الخطػة أىمية العمل الجماعي -0
، يمكػػػف أف تػػػوفر وجػػػو الخصػػػوصوعلػػػى وأىػػػداؼ أيشػػػي للتنػػػوع البيولػػػوجي.  2121-2100االسػػػتراتيجية للتنػػػوع البيولػػػوجي 

مػػػف الميػػػـ االعتػػػراؼ بسػػػبل ووسػػػائل المحافظػػػة علػػػى المعػػػارؼ التقليديػػػة مسػػػاىمة ميمػػػة لعمليػػػات صػػػنع القػػػرار واإلبػػػبلغ. و 
دراجيا بال امل عند اإلببلغ   مساىمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. عفالمعارؼ التقليدية ونقليا وا 

 اف، ويتطلبػػةبدرجػػة كبيػػر سػػياؽ محػػددة اليعتبػػر رصػػد وتقيػػيـ مسػػاىمة العمػػل الجمػػاعي مسػػألة  خصوصػػية السػػياؽ. -2
مف الطرائق المنيجية التي يمكف تطبيقيا بطريقة مصممة خصيصا وفقا للظروؼ المحليػة. وتػرد فػي التػذييل الػوارد  مجموعة

 أدناه قائمة إرشادية وغير حصرية لطرائق منيجية ممكنة.
ينبغي االعتراؼ بتعدد وجيات النظر والرؤى بشأف القيـ، على النحو الذي يتجلى في األدوار  تعدد القيـ. -3
 جتماعية والعبلقات االجتماعية البيولوجية الخاصة بكل إقليـ وبكل نظاـ معرفي عند تقييـ مساىمة العمل الجماعي.اال
يا كمصادر معلومات استخداممختلفة بيانات مختلفة يمكف المنيجيات ال تولديمكف أف  .افالتعدد والت امل المنيجي -4

تنقػل الجوانػب  سػفل إلػى أعلػىأمػف عمليػات تقيػيـ بانػات علػى نطػاؽ أوسػع بيالت ميليػة المنيجيػات الويمكػف أف تػربط  ت ميلية.
 الميمة مف السياقات والرؤى الثقافية المحلية. ويمكف تنفيذ مشاريع تجريبية الختبار منيجيات متعددة.

يػات ينبغي إشراؾ الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بال امل في عملية وضع وتطبيػق المنيج .العمليات توجو -5
 الرامية إلى تقييـ أعماليا الجماعية.

. يمكػػف أف يسػػيـ تقيػػيـ مسػػاىمة العمػػل الجمػػاعي فػػي حمايػػة المػػألوؼ المسػػتداـ ـوابط بالعمػػل بشػػأف االسػػتخداالػػر  -6
قائمػػػة علػػػى أعمػػػاؿ جماعيػػػة ىػػػذه وتعزيػػػز نقػػػل المعػػػارؼ التقليديػػػة واالبت ػػػارات والممارسػػػات بػػػيف األجيػػػاؿ، ألف عمليػػػة النقػػػل 

 االستخداـ المألوؼ المستداـ وحفظ التنوع البيولوجي.مرتبطة ب
 تذييلال

 تقييـ مساىمة العمل الجماعيئمة إرشادية وغير حصرية لمنيجيات قا
  يقتػػرح إلاإلطػػار المفػػاىيمي والمنيجػػي لتقيػػيـ مسػػاىمة العمػػل الجمػػاعي فػػي حفػػظ التنػػوع البيولػػوجيإل، الػػذي وضػػعتو

بػيف النمذجػػة  ، نيجػا يت ػوف مػف ثػبلث وحػدات، يػربطاوف فػي منطقػة األمػازوف منظمػة معاىػدة التعػحكومػة بوليفيػا بػدعـ مػف 
10الجغرافية المكانية والتحليل المؤسسي والتقييـ اإليكولوجي.

 

  عملية لحشد المعارؼ يمكف أف تجمع ُنظـ المعارؼ العلمية والتقليدية. ةالمتعدديضع النيج القائـ على األدلة 

 وضػػػعتيا المجتمعػػػات المحليػػػة علػػػى أسػػػاس التػػػي  الطرائػػػقحزمػػػة مػػػف  تمعيػػػةالمجالرصػػػد والمعلومػػػات  نظػػػـ ُتعػػػد
 لرصد مؤشرات المعارؼ التقليدية بموجب االتفاقية. تستخدـاحتياجاتيا للرصد، و 

 لتسػجيل مسػاىمة العمػل  وطرائػقعػدة أدوات  المجتمعات األصلية والمحليػة المحفوظة بواسطةالمناطق اتحاد  لدى
وشػرائط الفيػديو والقصػص المصػورة والبروتوكػوالت  نظاـ المعلومات الجغرافيػةبطريقة تشاركية و  الخرائطالجماعي، مثل رسـ 

المحفوظػػػة المنػػػاطق  التيديػػػدات التػػػي تتعػػػرض ليػػػاأدوات للرصػػػد البيئػػػي وتقيػػػيـ  ومجموعػػػاتثقافيػػػة لوجيػػػة الالمجتمعيػػػة البيو 
 . المجتمعات األصلية والمحلية بواسطة

__________ 
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