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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
التنوع البيولوجي وخدمات  والسياسات في مجال

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت)ب(  6البند 

 برنامج عمل المنبر
 نظم المعارف األصلية والمحلية

 )ج(( 1نظم المعارف األصلية والمحلية )الناتج 
 مذّكرة من األمانة

 مقدمة
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات  ماع العامطلب االجت - 0

، افريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب أن يضع إىل 7/5-د .ح.يف مقرره م النظم اإليكولوجية )ادلنرب(
ج للعمل مع نظم ادلعنية بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، مشرو  بدعم من فرقة العمل احملددة زمنياً  ع إجراءات وُنه
 قائمة وشبكة للخرباء، فضالً عن آلية تشاركية للعمل مع سلتلف نظم ادلعارف.  اادلعارف األصلية واحمللية، وأن يعد  

مشروع إجراءات  إعداديف  احملرزبالتقدم  ،3/0 -د .ح.يف مقرره مأحاط االجتماع العام علماً، و  - 7
نههج وإجراءات ادلعارف األصلية ل الدليل األويل جتريبصلية واحمللية، وقرر أن يواصل ج للعمل مع ادلعارف األون ههه 

يف رز حملااالجتماع العام أيضًا التقدم  والحظيف التقييمات اإلقليمية األربعة. و التقييمات ادلواضيعية،  يفواحمللية 
 ية واحمللية. تشاركية للعمل مع نهظم ادلعارف األصلاللية اآلاخلرباء و  قائمةإنشاء 

، على إجراءات للعمل مع نظم ادلعارف األصلية واحمللية، 4/3-د .ح.ووافق االجتماع العام يف مقرره م - 3
 للمنرب.  ةالتابعادلعارف األصلية واحمللية وخربائها من أعضاء أفرقة خرباء التقييم  أصحابمبا يف ذلك 
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 :مبا يلي 4/0-د .ح.م ررهمبوجب مق االجتماع العامقام وعالوة على ذلك  - 4
بالتقدم احملرز يف جتربة حلقات العمل احلوارية حول نهظم ادلعارف األصلية واحمللية  أحاط علماً  )أ(

وطلب مواصلة جتربة حلقات العمل تلك يف إعداد التقييمات هبدف النظر يف ادلنهجية ادلستخدمة حىت اآلن يف 
 اع العام يف دورتو اخلامسة؛تنظيم حلقات العمل وذلك لعرضها على االجتم

أحاط علمًا بالتقدم ادل هحرز حىت اآلن يف إعداد قائمة بأصحاب ادلعارف األصلية واحمللية  )ب(
واخلرباء يف رلال ىذه ادلعارف، وطلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات مواصلة إعداد تلك القائمة، 

 ية واحمللية؛باالشًتاك مع فرقة العمل ادلعنية بادلعارف األصل
بنهج اآللية التشاركية ألجل العمل مع سلتلف نهظم ادلعارف األصلية واحمللية،  اً أحاط علم )ج(

وطلب إىل فريق اخلرباء متعدد التخصصات أن يشرف، بدعم من الفريق العامل بشأن نهظم ادلعارف األصلية 
لريادية والتقدم بتوصيات بشأن مواصلة تنمية وتنفيذ واحمللية، على اآللية والتقرير عن التقدم ادل هحرز يف األنشطة ا

 اآللية يف دورتو اخلامسة؛
طلب إىل الفريق ادلتعدد التخصصات أن يقدم تقريراً إىل االجتماع العام يف دورتو اخلامسة عن  )د(

ك، من مجلة أمور، التقدم احملرز واخليارات ادلتاحة إلدراج ادلعارف األصلية واحمللية يف منتجات ادلنرب، مبا يف ذل
عمليات معاجلة ادلوافقات ادلسبقة عن علم، مع األخذ يف االعتبار األطر الدولية واإلقليمية والوطنية القانونية 

 وغري القانونية، حسب االقتضاء؛
أن  فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصاتفرقة العمل ادلعنية بادلعارف األصلية واحمللية و  طلب إىل )ى (

، لكي ينظر فيها ج إلدماج ادلعارف األصلية واحمللية يف ادلنربهه ، وضع ن ه تكراريةالل عملية يواصال، من خ
 . االجتماع العام يف دورتو اخلامسة

 6112 والتقدم المحرز في عام المضطلع بهالعمل  - أوالا 
 ى النحو اآليت:بشأن ادلسائل ذات الصلة بنظم ادلعارف األصلية واحمللية عل 7106عام يف الحرز تقدم أه  - 5

لتقييمات استعدادًا لادلعارف األصلية واحمللية حلقات العمل احلوارية ادلتعلقة بجتريب تواصل  (أ)
 :ومشل ذلكاإلقليمية، 

أمهية ب حتظىادلعارف األصلية واحمللية اليت ادلعلومات عن نداءات لتقدمي الإطالق  ‘0’
اذلادئ واألمريكتني ومجع دراسات  للتقييمات اإلقليمية يف منطقة آسيا واحمليط زلددة

 حاالت إفرادية من ادلعلومات اليت ترد؛
 78-76يف تشيانغ ماي، بتايلند، يف الفًتة  إحدامها، نيحواريتعمل  حلقيتتيسري  ‘7’

 دتوز/يوليو 77-71، واألخرى يف سوكري، بوليفيا، يف الفًتة 7106دتوز/ يوليو 
 ؛7106

حلواريتني مبا يف ذلك الدراسات اإلفرادية اليت عرضت جتميع مداوالت حلقيت العمل ا ‘3’
  ؛ونوقشت أثناء حلقيت العمل لكي تنظر فيها أفرقة خرباء التقييم
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ج و  (ب) على ادلنهجية ادلتبعة حىت  اعتماداً مع ادلعارف األصلية واحمللية، لعمل امواصلة إعداد ُنه
 ة:تارخيو والنظر يف اخليارات األخرى يف االجتماعات التالي

 زيران/يونيو ح 01-6 فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات )بون، أدلانيا؛اجتماع  ‘0’
 (؛7106 تشرين األول/أكتوبر 78-74و

بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، )تشيانغ ماي، بتايلند،  ادلعنيةفرقة العمل اجتماع  ‘7’
 (؛7106 حزيران/ يونيو 71-74

آب/أغسطس  09-05التقييم العادلي )بون، االجتماع األول للمؤلفني اخلاص ب ‘3’
 ؛(7106

الثاين للمؤلفني اخلاص بالتقييمات اإلقليمية وتقييم تدىور األراضي  ادلشًتك االجتماع ‘4’
 (؛7106آب/أغسطس 76-77واستصالحها )بون، 

هما ودرل صلية واحمللية واخلرباء فيهاوقائمة أصحاب ادلعارف األمواصلة تطوير اآللية التشاركية  (ج)
لعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية يف ادلنرب مع إضافة بعض عناصرمها اذليكلية إىل ادلوقع لج ادلقًتحة هه يف الن ه 

 . للمنربالشبكي 
ويرد النهج ادلقًتح للعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية يف مرفق ىذه ادلذكرة. وىو ُنج متعدد اجلوانب  - 6

، وينطبق لمنربلاألربع  ويشمل ادلهامابطة للعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية مًت سلتلفة ولكنها طرق جيمع بني 
إىل ادلستوى العادلي. ويشتمل على أنشطة يضطلع ادلنرب هبا مباشرة أو حيفزىا.  من ادلستوى احمللي وصوالً  بدءاً 

شرك التقين التابعة ذلا، وسوف يه فرقة العمل ادلعنية بادلعارف األصلية واحمللية، بدعم من وحدة الدعم  وتوجو النهج
 أصحاب ادلصلحة بفضل اآللية التشاركية والتعاون مع الشركاء االسًتاتيجيني. قطاعاً أوسع من 

يف مذكرة األمانة العام الجتماع الدورة الرابعة لالتقدم احملرز منذ انعقاد عن معلومات إضافية وترد  - 7
 . (IPBES/5/INF/4)ادلتعلقة بادلوضوع 

 اإلجراءات المقترحة - ياا ثان
 يلي: القيام مبااالجتماع العام  يود قد - 8

مع ادلعارف األصلية واحمللية وتوجيو طلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد لعمل لُنج  اعتماد (أ)
 ؛للقيام بتنفيذ ذلك النهجالتخصصات، بدعم من فرقة العمل ادلعنية بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، 

عن اخلرباء يف ادلعارف األصلية واحمللية،  ، فضالً اوشلثليهاحمللية  واجملتمعاتشعوب األصلية ال دعوة (ب)
إىل االطلراط يف األنشطة اليت ورد وصفها يف النهج، وال سيما من خالل اآللية التشاركية للعمل مع نظم ادلعارف 

 األصلية واحمللية؛
سًتاتيجيني وآخرين لدعم األنشطة اليت احلكومات، وأصحاب ادلصلحة، والشركاء اال دعوة (ج)

يف ادلواقع اليت تكون فيها ىذه ادلعرفة مطلوبة ولكنها غري متاحة بسهولة ادلعارف األصلية واحمللية  تستخدم
 احمللية على االطلراط يف ادلنرب واالنتفاع بو؛ واجملتمعاتالسكان األصليني  اتقدر ، واألنشطة اليت تزيد من للجميع

 تأسيسالًتتيبات الضرورية لتنفيذ النهج، مبا يف ذلك  أن يتخذاألمني التنفيذي  إىل الطلب (د)
 اآللية التشاركية. 
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 المرفق
النهج المقترح للعمل مع المعارف األصلية والمحلية في المنبر الحكومي الدولي 

 للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 اطار العاماإل - أوالا 
األربع  ادلهاممتعدد األوجو، ويشمل ُنجًا النهج ادلتبع للعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية يف ادلنرب يعترب  -0

من احمللية إىل العادلية، وينطوي على أنشطة يضطلع ادلنرب هبا مباشرة أو  ادلستويات ادلختلفةللمنرب، وينظر يف 
 (. أدناه الثاين الفرعحيفزىا )انظر 

ذا النهج، ذلدعم ، بتقدمي الشلن يقع اختيار ادلنرب عليهم اخلرباء يف رلال ادلعارف األصلية واحمللية، يقوموس -7
واسعة من أصحاب ادلصلحة من خالل اآللية التشاركية ألجل العمل مع  طائفةيشرك عالوة على ذلك الذي س

 (. أدناهالثالث  لفرعا)انظر  وغريىا من النظم ادلختلفة نهظم ادلعارف األصلية واحمللية
على حتديد ، ويعتمد ويستند النهج ادلقًتح إىل عدد من االعتبارات العامة والتعريفات وادلبادئ -3

 يف الفقرات التالية.  على النحو ادلوضحالتحديات 
النهج  يتسمالتشغيلية، فسوف  ومبادئوووسائلو  ومهاموبشأن والية ادلنرب  االعتبارات العامةومن حيث  -4
 ي:ا يلمب

االعتماد على العمليات اليت يضطلع هبا ادلنرب على الصعيد العادلي واإلقليمي، وعند االقتضاء،  )أ(
على ادلستويات دون اإلقليمية، باستخدام ادلعارف ادلتاحة، اليت جيمعها ويعمل على توليفها واستعراضها 

توليد دلعارف غري ادلتاحة بسهولة، أو وتقييمها. وكذلك سيعزز النهج وحيفز األنشطة خارج واليتو، مثل حشد ا
 بناء القدرات، بالتعاون مع الشركاء االسًتاتيجيني؛أنشطة ديدة، أو اجلعارف ادل

دعم وكذلك على المن أجل دتويلو على ادلوارد ادلخصصة يف الصندوق االستئماين،  االعتماد )ب(
 ؛همادلنفذة مع األنشطة التعاونية، و نو الشركاء االسًتاتيجي الذي يقدموعيين ال

وادلعايري وادلبادئ  األنشطةالتعاون مع ادلبادرات ذات الصلة، والبناء على االشتمال على  )ج(
 (0).األخرى الكياناتأو و/ ادلتعددة األطراف االتفاقات اجلهات ادلعنية من واتفقت عليها هااليت وضعت ةادلناسب

تبادل وتقاسم واستخدام البيانات وادلعلومات لة وسوف يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمي
 والتكنولوجيات ادلستمدة من مجيع ادلصادر ذات الصلة. 

 التالية للمصطلحات وادلفاىيم والفئات الرئيسية: التعاريفويستند ىذا النهج إىل  -5
 وادلمارسات دينامية من ادلعارف كياناتتهفهم نظم ادلعارف األصلية واحمللية على أُنا   (أ)
 عالقةالكائنات احلية، مبا يف ذلك  العالقة بني اليت تتناولادلتكاملة الكلية االجتماعية واإليكولوجية  وادلعتقدات

تتسم األراضي اليت تنشأ منها و يف متأصلة ادلعارف األصلية واحمللية و البشر مع بعضهم البعض ومع بيئتهم. 
 والشفوية)ادلكتوبة ادلختلفة أنواع ادلعارف و خلربات من خالل تفاعل االكبري وتتطور بشكل مستمر بالتنوع 

والعملية والعلمية(. وديكن أن توفر ىذه ادلعارف معلومات ومناىج ونظريات وشلارسات  والبصرية والضمنية

                                                      
 )ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي. 8، أو الفريق العامل ادلعين بادلادة ةاألصلي الشعوبالدائم ادلعين بقضايا  ادلنتدىمثل  ( 0)



IPBES/5/4 

5 

وال تزال ختترب جتريبيًا وتطبق نظم ادلعارف األصلية واحمللية  وكانتلتحقيق اإلدارة ادلستدامة للنظم اإليكولوجية. 
 يف سلتلف السياقات. و ختلف الوسائل مبمن صحتها  والتحققاالعًتاض عليها يتم و 

 يف اجلانب فهي تقعوإنتاجها بأساليب فردية ومجاعية ادلعارف األصلية واحمللية  ونظرًا لصيانة (ب)
د من النظم ادلشًتك بني التنوع البيولوجي والتنوع الثقايف. وتتجلى مظاىر ادلعارف األصلية واحمللية يف العدي

على أنو يصف حالة  “الثقايف - البيولوجي ”اإليكولوجية. ويف ىذا السياق، يفهم النهج مصطلح و االجتماعية 
فهو  “الثقايف - التنوع البيولوجي”ا ، أميف وقت ما ومكان مابعينها ناجتة عن التفاعل بني البشر والطبيعة 

ع الثقايف والتنوع البيولوجي والتأثري التفاعلي فيما بني التنو  جانب دينامي ومكاين للطبيعة ناشئ عن الصالت
 بينهما. 

ادلعارف ” بشأن ما يشكل فريدةتعريفات أو يعمل مع  أن يقدمىذا النهج  يراد منوال  (ج)
زلددة السياق تكون يف العادة التعريفات  ، ألن ىذه“الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية” أو “ةاألصلية واحمللي

 وفيما بينها.  ادلناطق نمضوتتباين 
ادلعرفية النظم  يف ونادلوجود األشخاصبأُنم أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية ويهعرف  (د)

خرباء أما  اجلماعية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية شلن حيملون معارف شعوهبم األصلية ورلتمعاهتم احمللية؛
ادلعارف ب العلمن الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية شلن لديهم م أشخاص فيهفهم أُنم ادلعارف األصلية واحمللية

ويعرف  أن يكونوا من أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية(؛ ديكن أيضاً و األصلية واحمللية وادلسائل ادلرتبطة هبا )
األصلية  بأُنم األشخاص الذين لديهم ادلعارف ادلتعلقة بالشعوب ادلعارف األصلية واحملليةيف رلال رباء اخل

 وادلعارف احمللية وادلسائل ادلرتبطة هبا، وليسوا بالضرورة من الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. 
األخرى إىل جلب منظور مهم  ادلعرفيةنظم الوسوف يؤدي إشراك ادلعارف األصلية واحمللية يف حوار مع  -6

المبادئ ويتعني على ىذا احلوار أن حيًتم . اتباينهاألفكار واآلراء أو  ، شلا يسفر عن تقاربجديد إىل ادلنرب
 :العامة اآلتية

يتطلب احلوار الفعال بناء الثقة ادلتبادلة بني أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية وعلماء الطبيعة  (أ)
 .واحلساسية للجانب الثقايفوعلماء االجتماع عن طريق االحًتام 

الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية مع الًتكيز  للحوار مع اً وسيتعني أن يتيح ىذا النهج فرص (ب)
أعضاء ادلنرب والشبكات  ادلبادرات اليت يضعها و/أو يتعاون بشأُناعلى ادلواضيع ذات الصلة بادلنرب، من خالل 
 .دلعارف األصلية واحملليةأوساط اخلرباء يف رلال االقائمة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية و 

الختاذ القرار عن طريق ادلؤسسات العهرِفية والتقليدية ح ىذا النهج مهلة زمنية دينوينبغي أن  (ج)
سلتلف الصهعهد )على سبيل ادلثال مجاعات األسرة ادلوسعة والشعوب األصلية شلن قد يكونون  واحلوارات على

ًتكة يف ة حتديد األىداف ادلشيحقوق سلتلفة فيما يتعلق بادلعارف( مع ادلؤسسات ذات الصلة بغ أصحاب
 .صياغة نواتج ادلنرب

األساليب ادلختلفة والتفاعلية مجيع  وحيًتموينبغي أن يعمل النهج داخل بيئات ثقافية مالئمة،  (د)
 ادلعرفية ادلختلفةم ظه نال تصنع جسورًا زلتملة بنياألدوات واالسًتاتيجيات الفعالة اليت  مستخدماً  ،لمشاركةل

 وتسمح مبدخالت منها. 
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ن يشجع النهج احلوار التشاركي والتمكيين القائم على أساس عدم التمييز، وينبغي أ (ه)
ادلوافقة  والتماس، واالعًتاف بالتعددية الثقافية واالقتصادية والسياسية يف العامل، واإلجراءات اإلجيابيةوالشمولية، 

 . ذات الصلة التفاقات، واالتفاقيات، والتسوياتوااللتزام باادلسبقة عن علم، 
 يف مواقعهالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية لوينبغي أن يعزز ىذا النهج نهظم ادلعارف  (و)

جتديدىا وتعزيزىا واختبارىا والتأكد من صحتها ونقلها واستخدامها وتطبيقها و  وحيث يتم جتميع ىذه ادلعارف
ية ذات اجتاىني. وينبغي أن ة تكرار ياحلوار بني نظم ادلعارف بوصفو عمل تعزيز فضال عن ،وتقامسها وتنظيمها

لشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف أشكال لالنهج معارف ذات صلة بالسياسات وخيارات سياساتية  يوفر
 ومفيدة.  رلدية

 ، مبا يف ذلك ما يلي:التحديات العامةويسعى ىذا النهج إىل معاجلة طائفة واسعة من  -7
على أفقيًا )وجتميعها  تصنيفها وضمهاف ادلعارف و تعري دلسائل يعترب النطاق مهماً  .النطاق (أ)

. ويف حني أن معظم )تطبيق ادلعارف على نطاقات أوسع أو أضيق(، ورأسياً  (سبيل ادلثال، عرب اجملتمعات احمللية
 ادلعارف ويقيم، يعمل ادلنرب على الصعيدين اإلقليمي والعادلي ىي بطبيعتها زللية وسياقيةادلعارف األصلية واحمللية 

ادلعارف األصلية واحمللية  حشديف ىذا الصدد . ومن التحديات الرئيسية اً نقدي اً ات الصلة بالسياسات تقييمذ
والشمولية والطابع التمثيلي، مع  ،ذات الصلة، وضمان التحقق من صحتها من خالل نظام ادلعارف األصلية

(، أدناهتناوذلا البند )ب(  وجيريشاركة )التمثيل وادل وتشمل التحديات ادلرتبطة بذلكجتنب فقدان الشرعية. 
اليت جيري ة، باختالف السياق، وادلسألة ينظم ادلعرفبني النوع التكامل ومستواه نظرًا لتباين والتحديات التحليلية 

 ، والنتائج ادلرجوة. تناوذلا
ضلو رلد وإشراكها على  احملليةلشعوب األصلية واجملتمعات يقوم تفاعل ا .ادلشاركة والتمثيل (ب)

. ويتمثل التحدي يف إجياد السبل والوسائل اليت تتيح ادلشاركة مع ادلعارف األصلية واحملليةبدور ىام عند العمل 
 اجملدية والتمثيل ادلالئم يف حدود الوالية احلالية للمنرب، وقواعده وإجراءاتو، وادلوارد ادلتاحة لو. 

 اخلاضعة ادلؤلفات غري مكتوب،احمللية يف شكل توجد ادلعارف األصلية و كثريًا ما  .األشكال (ج)
فنون و وادلرئية الشفوية  التعبرياتدلنشورات غري الرمسية، أو يف أشكال أخرى، من قبيل االستعراض النظراء، مثل 

الفنية. ويف بعض األحيان ال يسجل أصحاب  واألعمال، مبا يف ذلك األفالم الوثائقية والرموز، والغناءالرقص 
عن تعذر  فضالً  ،ويشكل تنوع األشكال .غري مادي أو تهنقل ادلعارف نقالً ، ادلعارف معارفهم بأي شكل

 تكون وعندما. وسيتم وضع توجيهات وأساليب دلعاجلة تنوع األشكال ادلتاحة. اً كبري   اً حتدي ،الوصول إليها
نظر يف سبل ووسائل تسجيلها سي، حصراً أشكال غري مادية بمسجلة أو مسجلة ادلعارف األصلية واحمللية غري 

 يتعارض ذلك مع والية ادلنرب.  حبيث العلى ىيئة منتجات مادية، 
غري متاحة حىت  األدوات احملددة الالزمة ذلذا العملو من الطرق الكثري  .األساليب واألدوات (د)

 كل ما سبق. االعتبار   ويتعني على ادلنرب أن يضعها آخذاً يف اآلن
الشعوب دتثل خطوة أوىل يف رحلة طويلة  ،اً جديد اً الذي يسلك مسار  ،ىذا النهج أن يعتربينبغي و  -8

 فيها.  أصيالً  اً األصلية واجملتمعات احمللية شريك
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 للعمل مع المعارف األصلية والمحليةالمقترح النهج العام  - ثانياا 
 . مهمةادلرتبطة بكل  األنشطة ،األربع للمنرب ادلهام شمليالذي التايل، النهج ادلقًتح  يبني -9

 التقديرات -ألف 
 ىذا النهج. ويشتمل على أربع مراحل: زلوريشكل تقييم ادلعارف ادلتاحة  -01
، أثناء حتديد نطاق التقييم، بشكل تعاوينتعريف ادلشكالت واألىداف وىي  ،المرحلة األولى تتحقق -00

قًتح النظر يف أربع رلموعات عامة من بوجو عام ية الرئيسية للتقييم. و إىل صياغة األسئلؤدي توينبغي أن 
 :على النحو التايل األسئلة

معارفها وشلارساهتا من حيث  ما ادلسامهات اليت تقدمها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية )أ(
س وضمان نوعية احلياة األفضل مسامهات الطبيعة للنا وتوفريإدارة وحفظ الطبيعة، ونظرهتا إىل العامل، يف رلال 

 على النطاقني اإلقليمي والعادلي؟
عن تأثريىا على نوعية احلياة  ما أىم العوامل والضغوط اليت تقوض ىذه ادلسامهات، فضالً  )ب(

 لألجيال احلالية وادلقبلة من الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؟
إدارة  وحتسني من أجل تعزيزلعمليات القائمة السياسات العامة والتدابري واىي استجابات ما  )ج(

 من معارف وشلارسات؟ وما دتتلكوبالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  فيما يتعلقومنافع الطبيعة للبشر الطبيعة 
عبارة عن مجع طائفة واسعة من األدلة والبيانات من مصادر متعددة للمعارف  المرحلة الثانيةو -07

 ما يلي: ويشمل ذلك، جرد ادلوافقة على إجرائول التقييم نفسو، مباألصلية واحمللية، من أج
والتقارير التجميعية والبيانات اجلغرافية ادلكانية، ومصادر ادلعارف  ادلؤلفاتاستعراضات  (أ)

 األصلية واحمللية ادلوثقة يف شكل كتايب يسهل االطالع عليو؛
يف  واليت تظهرالع واليت ديكن اإلحالة إليها لالط وادلتاحةادلعارف األصلية واحمللية ادلسجلة  (ب)

 شاهبها؛يأشكال مثل األغاين والتاريخ الشفهي والرقص وما 
 عدىااليت ي ذات الصلة جتميع ادلؤلفات والبيانات واحلاالت من التقييمات والتقارير األخرى (ج)

 ادلنرب؛
مراكز من ادلؤسسات و و  جتميع التقارير والبيانات من مراكز البحوث وادلؤسسات الدولية (د)

 البحوث اإلقليمية ادلعنية؛
 ومصادر البيانات اجلغرافية ادلكانية.  جتميع البيانات احملددة مكانياً  (ه)

ى إشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على ضلو مناسب يف استعراض عل المرحلة الثالثة ركزوت -03
 . لتقييم معنيادلشاريع ادلختلفة 

والرؤى ادلكتسبة من التقييم إىل  بتقدمي ادلعرفة “ادلعارف مبثلها رد” إىل الرابعةالمرحلة وهتدف  -04
التقييم ادلشًتك على  بادلثل ىذا الرد وينطويالتقييم.  إصلازالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، مبجرد 

 توليد معارف جديدة، فضالً  ، مبا يف ذلك إعادة تقييم الفجوات ادلعرفية وحتفيزوتداعياهتا الستنتاجات الرئيسيةل
 عن حتفيز أنشطة بناء القدرات من أجل دعم األخذ بالدروس ادلستفادة وادلمارسات اجليدة. 
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 على ما يلي: المراحل األربعوتشتمل ادلكونات اإلجرائية اذلامة واألنشطة ذلذه  -05
يف أفرقة ارف األصلية واحمللية ادلع يف رلالالتمثيل ادلالئم خلرباء ادلعارف األصلية واحمللية واخلرباء  (أ)

  ؛ادلبادئ الواردة أعالهاخلرباء اليت حتدد نطاق التقييمات وجتريها دتشياً مع 
اإلنًتنت عن طريق اآللية التشاركية، أثناء بواسطة إجراء سلسلة من ادلشاورات الواسعة النطاق  (ب)

ادلالئم عن  والتعبريعوب األصلية واجملتمعات احمللية، للشادلراحل األوىل والثانية والثالثة لضمان ادلشاركة الواسعة 
الضبط الدقيق للمسائل و  عملية حتديد النطاق )ادلرحلة األوىل(؛أثناء ادلعارف األصلية واحمللية  رؤيتها وعن منظور

ادلعارف  حيث توجد ىذه ذات الصلةاليت يتعني أن يتناوذلا التقييم وحتديد وتعبئة ومجع ادلعارف األصلية واحمللية 
ادلتتالية للتقييم  ادلشاريعواستعراض  )ادلرحلة الثانية(؛ وديكن اإلحالة إليويف شكل مسجل وقابل للمشاركة 

 )ادلرحلة الثالثة(؛
وواحدة ىا يف مرحلة حتديد النطاق )ادلرحلة األوىل(، داحإثالث حلقات عمل حوارية، إجراء  (ج)

نطاق  عنادلباشرة  ، وذلك إلتاحة احلواراتييم )ادلرحلة الثالثة(تقارير التقاستعراضي من استعراض كل أثناء  
خرباء ادلعارف األصلية واحمللية من فريق خرباء حتديد النطاق حلقات العمل ىذه تضم وسوزلتوى ادلشاريع. 

تمثيلي الار ختيمع االفريق االتصال ادلعين بادلعارف األصلية واحمللية )ادلرحلة الثالثة(، من )ادلرحلة األوىل(، أو 
  ؛واجملتمعات احملليةشعوب األصلية لخرباء وشلثلي الل

باستخدام طرائق وذلك ، مت مجعهااألصلية واحمللية اليت لمعارف ل ،يف ادلرحلة الثانية ،توليفال (د)
، والسعي إىل (IPBES/5/INF/6)ف بو يف دليل التقييم على النحو الذي تعر   مستويات الثقةإظهار راسخة مثل 

 لمؤلفات ومصادر البيانات اجلغرافية ادلكانيةلعمليات التوليف الكبرية وتوسيع النطاق ادلكاين بني  التوازنقيق حت
الشعوب األصلية  شلارسات دتثلمن مناطق سلتلفة يف العامل  من جهة والتوضيحات الغنية ألمثلة حاالت

ىذه  عملية التوليف . وتشتملمن جهة أخرى هاأصواهتا ووجوىتظهر و ونظرهتا إىل العامل ، واجملتمعات احمللية
  ؛ةأو الكيانات ادلفاىيميو/الناجتة عن نظريات ادلعرفة  جوانب الفهمعلى وصف دلختلف 

، مثل حلقات العمل نو االسًتاتيجيتعزيز وحتفيز األنشطة اليت ينبغي أن يضطلع هبا الشركاء  (ه)
ن اادلرحلت تتوافر ادلعارف ذات الصلة يف أشكال متاحة بسهولة )احمللية لسد الثغرات يف ادلعارف عندما ال يةاحلوار 

 خاللأو بناء قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على ادلشاركة يف ادلنرب واالستفادة منو ) ،األوىل والثانية(
األصلية  ادلعارف وبناء القدرات يف رلال ادلعارف حشدمن ُنج  راحل(. وتشكل ىذه اجلهود جزءاً ادلمجيع 

 (. أدناه 08و 06يف الفقرتني  سريد وصفوواحمللية )
 المعارف والبيانات -باء 

 ما يلي: يفادلعارف ادلتعلق باذلدف من ىذا النهج فيما يتعلق بعمل ادلنرب يتمثل  -06
مصادر ادلعارف إىل ، نتاألساسية القائمة على شبكة اإلنًت  ىياكل ادلنربعرب  ،تيسري الوصول (أ)
 اتصانعي القرار  ولدعم، سواء لالستخدام الداخلي عند إعداد التقييمات وتيسري إدارهتا حملليةاألصلية وا

  ؛ادلعايري واالتفاقيات ذات الصلة مع دتشياً وذلك عملهم، دعم يف ادلنرب  يستفيدون منوالعلماء شلن 
أشكال متاحة  ادلعارف يف عند عدم وجود ىذهتعزيز وحتفيز تعبئة ادلعارف األصلية واحمللية  (ب)
أو عمليات اإلنتاج ادلشًتك، بدعم من الشركاء  بالتوازي من الصحة التحققتعكس مبادئ وبطرق بسهولة، 

 ؛ادلناسبني، مع الًتكيز على الثغرات اليت قد تنشأ خالل كل مرحلة من مراحل التقييم
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الشعوب األصلية بة و اجلوانب ذات الصلة بادلعارف األصلية واحمللي عن على ضلو مالئم التعبري (ج)
يف حياة تصنيف مسامهات الطبيعة يف و  وحدات التحليلتصنيفات و واجملتمعات احمللية يف قائمة ادلؤشرات، 

 . البشر
 أدوات ومنهجيات دعم السياسات -جيم 

 وبتشجيع وحتفيزتحديد أدوات ومنهجيات دعم السياسات، وتيسري استخدامها، يكلف ادلنرب ب -07
 :مبا يليمشروع النهج  يقومىذا السياق،  مواصلة تطويرىا. ويف

استخدام األدوات وادلنهجيات ذات الصلة بتنفيذ ادلراحل األربع دلشروع حتديد ووصف وتيسري  (أ)
فز تطويرىا مع الشركاء يعزز ادلنرب وحيس، ويف احلاالت اليت ال يزال يلزم فيها تطوير ىذه األدوات. ادلقًتح النهج

  ؛ادلناسبني
والعمليات ذات الصلة  اتصنع القرار  وأدواتاستجابات السياسات العامة، تقييم كفالة  (ب)

 . التقييماتبادلعارف األصلية واحمللية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف كل من 
 بناء القدرات -دال 

 ي:مبا يلويف سياق بناء القدرات للوالية ادلسندة إليو،  ، وفقاً ادلقًتح يضطلع مشروع النهج -08
وذلك أولوياهتا وبناؤىا، يف حدود الوسائل ادلتاحة، ترتيب حتديد القدرات الضرورية لتنفيذه و  )أ(

 بشأن الن هههج واإلجراءات واحللقات الدراسية الشبكيةعلى سبيل ادلثال حلقات العمل التدريبية بوسائل منها 
 ادلشاركة يف برنامج الزماالت؛ للعمل مع نظم ادلعارف األصلية واحمللية يف التقييمات، أو ادلطبقة

بناء  األوسع نطاقًا يف رلال الحتياجاتل اً الضطالع بأنشطة بناء القدرات دعمتعزيز وحتفيز ا )ب(
تتجاوز ىذه االحتياجات  عندماالشراكات االسًتاتيجية، ضمن آليات أخرى،  وتشمل تلك األنشطةالقدرات، 

الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  اتقدر كن أن تعزز اآللية التشاركية ، ديالسياقادلتاحة للمنرب. ويف ىذا  ادلوارد
 . و واإلسهام فيهانواجت مناالستفادة  وعلى، يف ادلنرب على ادلشاركة

 الترتيبات المؤسسية واآللية التشاركية لدعم تنفيذ النهج المقترح - ثالثاا 
الًتتيبات القائمة ذات  علىادلنرب  يعتمداين، سالث الفرعادلبني يف ادلقًتح من أجل تنفيذ مشروع النهج  -09

 . وسيلزم أن تتمم اآللية التشاركية تلك الًتتيباتالصلة، 
 الترتيبات القائمة ذات الصلة بتنفيذ النهج المقترح -ألف

 .اإلشراف على مواصلة إعداد وتنفيذ ىذا النهج فريق الخبراء المتعدد التخصصاتسوف يتوىل  -71
توجيهات ستضع بتقدمي ادلشورة إىل الفريق و  المعارف األصلية والمحليةنظم لمعنية بفرقة العمل ا وستقوم

 . ادلعنية بادلعارف األصلية واحمللية ، حسب احلاجة، بالتعاون الوثيق مع أفرقة االتصالمنهجية زلددة
خرباء من  ىذه األفرقة وتتألف .لكل تقييم أفرقة االتصال للمعارف األصلية والمحليةسيتم إنشاء و  -70

لكل تقييم الذين مت اختيارىم للفصول ادلختلفة ادلعارف األصلية واحمللية  يف رلالاحمللية واخلرباء و األصلية  ادلعارف
فردي. وسوف تتوىل األفرقة مسؤولية وضع األسئلة الرئيسية وادلواضيع ادلتعلقة بالشعوب األصلية واجملتمعات 

عن  اً مالئم اً لة، ولضمان تعبري كل تقييم تعبري يف مجيع ادلعارف ذات الصأي تقييم، بغية تول اليت سيغطيهااحمللية 
 ادلختلفة.  النظم ادلعرفيةمن الناشئة  وجهات النظر
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، مثل فرق العمل ادلعنية وأفرقة الخبراءالعمل فرق يدعم تنفيذ ىذا النهج أيضًا غري ذلك من و  -77
 أدوات ومنهجيات دعم السياسات. بالقيم و ادلعنية برباء البيانات وبناء القدرات، فضال عن أفرقة اخلبو  ،بادلعارف

التابعة لها والمعنية  وحدة الدعم التقني ذلك في بما ألمانةا يدعم تنفيَذ ىذا النهج أيضاً وس -73
 . لمعارف األصلية والمحليةبا

 اآللية تشاركية للعمل مع نُظم المعارف األصلية والمحلية -باء 
تيسري ادلشاركة الفعالة واجملدية ، إىل من االجتماع العامالصادر التكليف  اآللية التشاركية، حبسبهتدف  -74

 ،مشبكاهتو ومنظماهتم  واحمللية شبكة ذاتية التنظيم من أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية وخرباء ادلعارف األصليةل
 . ستوياتعلى كافة ادل ومنعلى اإلسهام يف ادلنرب واالستفادة  القدرات اجلماعيةتعزيز  من أجل

للشعوب األصلية  للحقوق ادلقبولة عادلياً  مع القواعد واإلجراءات ادلعمول هبا يف ادلنرب ووفقاً  ودتشياً  -75
 :منهااآللية التشاركية ىذا اذلدف من خالل مجلة أمور ستنجز واجملتمعات احمللية، 

لشبكات القائمة للتيسري ادلشاركة الفعالة واجملدية  اإلنًتنتعلى شبكة  متاحمنرب توفري  )أ(
 للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واخلرباء ادلعنيني، والسماح بإقامة شبكات جديدة؛

الشبكات، واخلرباء ادلعنيني ع جهات سلتلفة من ، حلوار مادلشاوراتالًتويج، من خالل  )ب(
عملية التقييم، مبا يف ونشر النتائج أثناء مجيع ادلراحل األربع ل ادلسامهاتحشد  من أجلوصانعي السياسات 

 ذلك ادلشاورات القائمة على شبكة اإلنًتنت وكذلك حلقات العمل احلوارية؛
عن طريق نظم  لذلكادلكرسة  منتديات النقاشهتيئة الفرص للتعلم ادلشًتك والتبادل من خالل  (ج)

 ؛وادلسامهة فيو فهرس أدوات ومنهجيات الدعم السياسايت استخدام يف سياقأو  متاحة على شبكة اإلنًتنت
تعزيز وحتفيز األنشطة اليت تبين قدرات  رلال ، يفالشراكات االسًتاتيجيةعن طريق  ،دعم ادلنرب (د)

ادلعارف األصلية واحمللية  وحتشدالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على ادلشاركة الفعالة واجملدية يف ادلنرب، 
  ادلعارف غري موجودة.ىذه  ، عندما تكونعليها دلنربتيسر اطالع ابأشكال 

، تديره األمانة على شبكة اإلنترنت متاحاا  نظاماا الرئيسي يف ىذه اآللية التشاركية  ره العنصوسيكون  -76
على شتمل يو ، (http://www.ipbes.net/ilk-participatory-mechanism)ادلوقع الشبكي للمنرب  ويستضيفو

 العناصر التالية:
جلميع يكون اإلدراج فيو إلزاميًا دلصلحة اخلاص بادلنرب، مرتبط بسجل أصحاب ا سجل (أ)

 ؛االجتماعية اجلهات الفاعلة الراغبة يف ادلشاركة، مبا يف ذلك األفراد وادلنظمات وادلؤسسات والشبكات
عن مجيع خرباء ادلعارف  األفراد أو الكيانات، فضالً اجلهات ادلسجلة من مجيع تشمل  قائمة (ب)

ىذه القائمة يمكن البحث يف وس. التعامل معوأو الذين سبق ذلم لذين يتفاعلون حالياً مع ادلنرب ااألصلية واحمللية 
 للجمهور؛ وستتاحموعة من ادلعايري، جمل وفقاً 

طائفة واسعة من مصادر ادلعلومات بني ي، سجل للموارد ذات الصلة بادلعارف األصلية واحمللية (ج)
ادلعلومات الروابط الشبكية للوصول إىل ىذه بادلعارف األصلية واحمللية، أو  وادلعارف ورلموعات البيانات ادلتعلقة

من  ادلهمةحشد البيانات وادلعارف تيسر قاعدة بيانات مؤسسية  ويشكل بذلكوادلعارف ورلموعات البيانات، 
 وإقامة احلوار؛ الثغراتأجل سد 
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 الفرع، مبا يف ذلك تلك ادلبينة يف ادلعارف األصلية واحملليةادلتعلقة بألنشطة اجلارية ل عرض (د)
شبكة اإلنًتنت، وحلقات العمل احلوارية، وأنشطة بناء القدرات  عن طريق، مثل ادلشاورات أعاله الثاين

 ؛اليت يتيسر الوصول إليها حلشد ادلعارف األصلية واحمللية ادلنفذةواألنشطة 
الشعوب  نظم معارف بني لتبادلولعمليات التعلم ادلشًتك ل اً فرص يهيئ منتدى للمناقشة، (ه)

 ؛والنظم ادلعرفية األخرىاحمللية و األصلية 
، مبا يف ذلك األفرقة الفرعية اليت قد يسعى ألعضاء اآللية التشاركية للتنظيم الذايت موقع (و)
 لمنرب. ل معينةتقييمات  اليت تدعم ادلخصصة األفرقةنشائها، مثل إلاألعضاء 

من ادلراحل  اً جزء اليت يتوقع أن دتثلادلكرسة  المشاورات اإلنًتنت كةشب على النظام ادلتاحسيدعم و  -77
 األربع على النحو التايل:

الستقصاءات وادلناقشات، وتشمل فرصًا إلجراء ااإلنًتنت،  عن طريقمشاورات واسعة النطاق  ( أ)
 ذات الصلة؛ ادلواد ادلعرفيةتقاسم لو 

من  اً جزءدتثل األوىل  - كل تقييمل نهامتهعقد ثالث  أن ومن األمثلاحلوارية،  حلقات العمل ( ب)
 دتثلإىل حلقة العمل اخلاصة بتحديد النطاق ادلدرجة يف كل تقييم(، بينما  وتنفذ باإلضافةعملية حتديد النطاق )

كل حلقة  وتضم. دلشروع التقييم ةالثانيو  األوىل الصياغتنيمن عملية استعراض  اً احللقتان الثانية والثالثة جزء
 ألف دوالر.  51حبوايل كل منها تكلفة  اً، وتقدر مشارك 71عمل ضلو 

 لتحقيق ما يلي: شراكات استراتيجيةينخرط ادلنرب يف و  -78
اإلنًتنت ويف  ادلتاحة عرب شبكةضمان اتساع نطاق ادلشاركة وادلشاركة ادلالئمة يف ادلشاورات  ( أ)

 حلقات العمل احلوارية؛
ليت ادلعاجلة الثغرات  يتيسر الوصول إليهاال أشكبتعزيز وحتفيز حشد ادلعارف األصلية واحمللية  ( ب)

  ؛ادلعنيون بذلكشركاء ال قام بتحديدىا
تعزيز وحتفيز االضطالع بأنشطة بناء القدرات لتعزيز قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  (ج)

 ادلنرب وادلسامهة فيها واالنتفاع هبا. نواتج على ادلشاركة يف 
____________ 


