
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
المنهجیة لتحدید ورصد وتقییم مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة 

  وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي 2011-2020

  :على غرار ما یلي ، مقرراً 

 لإلرشاداتالذي طلب فیه مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي أن یضع عناصر 

یة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحل
وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي ضمن إطار الحقوق، والمبادئ األخالقیة والقیم، والحوكمة، 

  واألدوار المتباینة التي یضطلع بها النساء والرجال بین الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،
لعناصر اإلرشادات المنهجیة لتحدید ورصد وتقییم مساهمة 

وأهداف أیشي  2020-2011الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ذات الصلة إلى االستفادة من المبادئ  أصحاب المصلحة
إلى ، 13/20التوجیهیة المتعلقة بتقییم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، الواردة في مرفق المقرر 

عند تصمیم الحالي، المنهجیة الواردة في مرفق المقرر 
هج منهجیة لتقییم مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع 

  .لتنوع البیولوجي وعند اإلبالغ من خالل آلیة اإلبالغ المالي
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 للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
المنهجیة لتحدید ورصد وتقییم مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة عناصر اإلرشادات   18/

2011في تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 ّ   الهیئة الفرعیة للتنفیذ، إن
، مقرراً الرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن یعتمد مؤتمر األطراف توصي

  إن مؤتمر األطراف،
الذي طلب فیه مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي أن یضع عناصر  ،13/20إلى المقرر  إذ یشیر

  بشأن مساهمات الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،
ذ یسلم ٕ للشعوب األصلیة والمجتمعات المحل بأهمیة العمل الجماعي الكلي وا
وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي ضمن إطار الحقوق، والمبادئ األخالقیة والقیم، والحوكمة،  20201-2011للتنوع البیولوجي 

واألدوار المتباینة التي یضطلع بها النساء والرجال بین الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،
لعناصر اإلرشادات المنهجیة لتحدید ورصد وتقییم مساهمة  الحصریةرشادیة وغیر بالقائمة اإل رحبی  -

الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
  في مرفق هذا المقرر؛ ةللتنوع البیولوجي، الوارد

أصحاب المصلحةمنظمات األطراف والحكومات األخرى و  یدعو  -
التوجیهیة المتعلقة بتقییم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، الواردة في مرفق المقرر 

المنهجیة الواردة في مرفق المقرر  رشاداتاإللعناصر اإلرشادیة وغیر الحصریة قائمة اللنظر في استخدام 
هج منهجیة لتقییم مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع 

لتنوع البیولوجي وعند اإلبالغ من خالل آلیة اإلبالغ الماليأیشي لوأهداف  2020- 2011

                                         
  .، المرفق2

 
 

  

الهیئة الفرعیة 
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 8البند 
  

2/

 ّ إن
توصي

إن مؤتمر األطراف،
إذ یشیر

بشأن مساهمات الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، ةالمنهجی
ذ یسلم ٕ وا
للتنوع البیولوجي 

واألدوار المتباینة التي یضطلع بها النساء والرجال بین الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،
1-

الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
للتنوع البیولوجي، الوارد

2-
التوجیهیة المتعلقة بتقییم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، الواردة في مرفق المقرر 

لنظر في استخدام 
 ُ هج منهجیة لتقییم مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع وتطبیق ن
2011البیولوجي 

                                                
10/2المقرر  1
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  مرفق

  قائمة عناصر اإلرشادات المنهجیة
تحث النُهج المنهجیة لتحدید ورصد وتقییم مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف الخطة 

وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي على االستفادة من المبادئ التوجیهیة الواردة في  2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
تصمیم وتطبیق هذه عملیة وتوجیه إطار مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، لوضع الصادر عن  13/20مقرر ال

  :إلى النظر في القائمة اإلرشادیة وغیر الحصریة التالیة للعناصر المنهجیة في تصمیمها وتطبیقها وتُدعىالمنهجیات، 
دماجها بالكامل،   )أ( ٕ  المواتیةتكامل نظم المعارف، وتهیئة الظروف  وضماناالعتراف بالمعارف التقلیدیة وا

  م، والعملیات التي تسمح بالمشاركة في إنشاء المعارف منذ البدایة؛و إلجراء حوار فعال فیما بین نظم المعارف، بما في ذلك العل
ى النحو الذي تقتضیه خصوصیة السیاقات، مع مراعاة تنوع واسعة من النُهج المنهجیة عل مجموعةإدراج   )ب(

  ؛الظروف الوطنیة والتنوع الثقافي للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وتطبیقها بطریقة مصممة وفقا للظروف المحلیة
واالقتصادیة بالقیم، بما في ذلك القیم االجتماعیة  المتعلقةاالعتراف بالمنظورات المتعددة واآلراء العالمیة   )ج(

 ُ   هج واألدوات المنهجیة؛والثقافیة والروحیة، المرتبطة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، وعكسها في اختیار الن
مختلطة للبحث ومنهجیات أخرى یمكن أن تعمل مع أنواع مختلفة من البیانات، وال سیما  طرائقاستخدام   )د(

  یة والنوعیة؛الجمع بین المعلومات والبیانات الكم
ُ   )ه( المحلي المستوى وتقییم الحالة على  رصد، من أجل النطاقاتهج والعملیات واألدوات متعددة تطبیق الن

  وفي أطر السیاسات الوطنیة ودون الوطنیة؛ المناظر الطبیعیةوالنظر في الوقت نفسه في الروابط في 
بأن هذا مجال ناشئ وأنه یلزم  واالعترافئدة، النُهج المنهجیة من خالل المشاریع الرا وتحسیناختبار   )و(

  ومن مجموعة متنوعة من السیاقات؛ التجاربتطویرها من خالل الدروس المستمدة من 
ُ  ضمان  )ز( هج المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في جمیع مراحل عملیة وضع الن

وجمیع الفئات األخرى التي تشكل جزءا من المجتمعات  الشیوخلنساء والشباب و شراك ابشكل خاص بإهتمام االوتطبیقها، مع 
  المحلیة؛

، من األخرى بین األجیال في عملیات التقییم، من خالل إشراك الشباب والشیوخ والفئات تتشجیع التفاعال  )ح(
  في حمایة وتعزیز نقل المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة بین األجیال؛ المساهمةأجل حفز التعلم و 

بین الجنسین في التقییمات، واستكشاف الفرص والظروف الكفیلة بتعزیز المتمایزة إدراج تحلیل لألدوار   )ط(
  المساواة بین الجنسین؛

تكون واسعة النطاق،  قد النتائج دام وأنباالستخدام المألوف المست یتعلقاالعتراف بأن العمل الجماعي   )ي(
  ؛وتشمل مسائل مثل سبل العیش واألمن الغذائي، وكذلك الرفاه العقلي والبدني

 3والحصول على الموارد العرفیة 2في االعتراف بالحقوق، وال سیما حیازة األراضي المساهمةالسعي إلى   )ك(
  للنهوض بأمن الحیازة والوصول؛ ات المحلیةالمجتمعوتأثیرها على فعالیة العمل الجماعي، ومن خالل تمكین 

  وحیویتها؛ سماتهاو  ةالعرفی الحوكمة، وتحدیدا دور نظم الحوكمةتقییمات بإدراج عناصر أخرى ذات صلة   )ل(
                                                 

" استخدام األراضي وحیازة األراضي في األقالیم التقلیدیة للمجتمعات األصلیة والمحلیةالتغیر في اتجاهات " 10/43اعتمد مؤتمر األطراف في المقرر  2
شعوب األصلیة األراضي التقلیدیة لل" حیازة"ویمكن أن تشتمل . كأحد المؤشرات العالمیة األربعة للمعارف التقلیدیة في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي

 .األراضي والمیاه، والمجتمعات المحلیة
 .خطة عمل عالمیة لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البیولوجي ،باء 12/12اعتمد مؤتمر األطراف في المرفق بالمقرر  3
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استخدام عملیات و ، اتالتقییمفي  العمل الجماعي علىتحدید النزاعات الفعلیة أو المحتملة التي تؤثر  إدراج  )م(
عن  النزاعات تسویةتعزیز الحوار بین المجموعات التي قد تكون لها مصالح متنافسة، واستكشاف المزید من الفرص لالتقییم ل

  ؛النزاعاتتسویة لثقافیا  مناسبة آلیاتطریق الحوار والتعاون، بما في ذلك من خالل 
التي تملكها أو تشغلها أو تركز على األراضي والموارد والتي المناطق  القائمة علىتقییمات الالنظر في   )ن(

محددة من التنوع البیولوجي، مثل األنواع التي تحدث عبر  مكونات علىتستخدمها الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، و 
  الموائل والتي تخضع لعمل جماعي؛

، بطریقة التحلیل الجغرافي المكاني للتقییمات القائمة على المناطق ة منالنظر في استخدام أشكال مختلف  )س(
  تجمع بین األدوات التكنولوجیة والمعارف التقلیدیة، وتسعى إلى جعلها في متناول المجتمعات المحلیة؛

بتطویر مجموعات قویة من المؤشرات ونظم المقاییس لتقییم العمل الجماعي، وجمع مؤشرات  المضي قدما  )ع(
ودمج المؤشرات القائمة  –، وما إلى ذلك والفردیة واإلجمالیةائج، والنت اتالعملیالمتعلقة بالكمیة والنوعیة و  –األنواع  ةمختلف

، مع اإلشارة أیضا إلى أن استخدام مؤشرات على الثقافة التي تعكس نظم القیم للمجتمعات المحلیة وخصوصیات السیاقات
إجراء تقییم أكبر للتغییرات متسقة مع مرور الوقت سیتیح إجراء مقارنات على المستویات الزمنیة وأن إنشاء خط أساس سیسمح ب

  ؛أو االتجاهات
ُ   )ف( المحركة عوامل التحلیل حالة واتجاهات التغییر في التقییمات، فضال عن فهم المستخدمة لهج إدماج الن

  تحقیق نتائج ناجحة؛الشروط الالزمة للتغییر و ل
على السیاقات، وضمان  هاالتي یمكن تطبیقمنهجیات التقییم ذات الصلة و المتعلق بالعمل المضي قدما ب  )ص(

لتوضیح سبب الجماعي، واستخدام نتائج التقییم  عملهاكاملة من قیم التنوع البیولوجي للمجتمعات المحلیة و المجموعة مراعاة ال
  ودعمه؛به االعتراف و بالعمل الجماعي  مزید من االحترامالحاجة إلى 
تحسین فهم  بهدفلتهدیدات في السیاقات المحددة، تحلیل لنقاط القوة وا إدراج، في التقییمات،النظر في   )ق(

  العوامل والظروف التي تتطلب تعزیزا أو دعما إضافیا؛
قامة الشبكاتتشجیع التعاون والتبادل والتعلم المتبادل و   )ر( ٕ ُ  ا هج والسعي إلى تحقیق مزید من بین مختلف الن

  .التآزر والنتائج المتزامنةأوجه 
  

_________  
  


