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چارچوبنتایج
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راه حل های طبیعت بنیان 

به منظور حل چالش های 
جهانی 

زمامداری موثر و 

کارآمد بهره برداری از 
طبیعت 

حفاظت و ارزشیابی 
تنوع زیستی

وابستگی انسان به 
طبیعت

چارچوب زمامداری منابع 
طبیعی

لیست قرمز گونه های در خطر، 

اکوسیستم های در خطر، مناطق 

ده کلیدی تنوع زیستی، پایگاه دا

مناطق حفاظت شده

ارائه ی ابزار 

دانش بنیان

مدیریت اکوسیستم های جامعه بنیان 

منابع طبیعی

احیا

زمامداری آب

کاهش ریسک بالیای طبیعی

سازگاری اکوسیستم بنیان

مدیریت جامعه بنیان منابع طبیعی

احیا

زمامداری آب

کاهش ریسک بالیای طبیعی

سازگاری اکوسیستم بنیان

زمامداری دریا

حفاظت از گونه ها

رسیدن به نتایج

در محیط های 

طبیعی

UNFCCC, UNDRIP, 
etc.

REDD+, BONN 
CHALLENGE

CBD, CITES, IPBES,    
SDGs, WH, 

RAMSAR, etc.

سیاست تحكیم و 

زمامداری

شرکای اجرایی شرکای اجرایی

ارائه دهندگان و کاربران 

دانش

تاثیرگذاران و تاثیرپذیران 
سیاست گذاری ها

دخالت دادن و

د تسهیل ورو

اتحادیه 
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انتقال و کاربرد ابزار 

دانش

انتقال و یادگیری نتایج 

برنامه های حفاظتی 

سیاستتاثیرگذاریو

زمامداری

سیاست تاثیرگذاری بر اولویت های 

اجرایی

یر استفاده از نتایج مستند به منظور تاث
بر سیاست گذاری ها

ارتقاء سطح مطالبه گری جامعه 
به منظور کسب دانش

استفاده از دانش به منظور تاثیر بر 
سیاست گذاری ها

استفاده از دانش 

به منظور تهیه 
برنامه های حفاظت

مستندسازی نتایج 

به منظور ارتقاء سطح 
دانش 
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ابزارها و 

ارزیابی ها

ورود به عملیات 

از )میدانی 

پایلوت تا 

(بلندمدت

ی تسریع دستیاب

به وضع مطلوب
تاثیر بر 

سیاست گذاری ها

آگاهی

ارزش های مشترک

ظرفیت ها

منابع

گذاریتاثیر

برنامه ریزی مداخالت میدانی

آموختن از مداخالت میدانی

اعضاء در دستیابی به 

وضع مطلوب نقش بازی 
می کنند

گذاریتاثیر

(ظرفیت ها)اجرا توسط اعضاء تامین نیازهای اعضاء توسط کمیسیون ها

تاثیرگذاری و 

تاثیرپذیری اعضاء
اتاثیرگذاری کمیسیون ه
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Progress and challenges in measuring progress

• Status of Species

– Attribution of IUCN’s impact on species

• Status of Ecosystem services

– Attributed impact of IUCN’s interventions

• Natural resource governance

– Attribution of IUCN’s impact on governance

• Provision of nature-based solutions

– Attribution of IUCN’s impact in delivering nature solutions

• Policy influence of IUCN

– Extent of policy implementation

• Knowledge provision by IUCN

– Extent of use of knowledge
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چالش های موجود بر سر راه سنجش میزان پیشرفت 

oوضعیت گونه ها

دیه جهانی حفظ طبیعت بر گونه هااتحابررسی تاثیر 

oوضعیت خدمات اکوسیستم

طبیعتدیه جهانی حفظ اتحاتاثیرمربوط به ورود 

oزمامداری منابع طبیعی

بر زمامداریدیه جهانی حفظ طبیعت اتحاتاثیر بررسی 

oارائه ی راه حل های طبیعت بنیان

طبیعت بنیانراه حل های بر ارائه ی دیه جهانی حفظ طبیعت اتحابررسی تاثیر 

o طبیعت بر سیاست  ها دیه جهانی حفظ اتحاتاثیر

بسط اجرای سیاست ها

o دیه جهانی حفظ طبیعت اتحاارائه ی دانش توسط

بسط استفاده از دانش


