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  مقدمة

      معلومات أساسية-ألف 
واألحكام المتصلة بها في ) ى(8أنشئ الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  - 1

وعقد الفريق .  الصادر عن مؤتمر األطراف4/9، أنشئ بموجب المقرر )املالفريق الع (اتفاقية التنوع البيولوجي
، وعقد اجتماعيه الثاني والثالث في 2000آذار / مارس31 إلى 27العامل اجتماعه األول في اشبيلية بإسبانيا من 

عقد و. ، على التوالي2003كانون األول / ديسمبر12 إلى 8 ومن 2002شباط / فبراير8لى إ 4مونتريال من 
 كانون الثاني/ يناير27 إلى 23االجتماع الرابع في غرناطة بإسبانيا بدعوة كريمة من حكومة مملكة إسبانيا، من 

 2 ومن 2008تشرين األول / أكتوبر19 إلى 15في مونتريال من والسادس  الخامس نا، بينما عقد االجتماع2006
 عملتنقيح برنامج ب ،10/43تمر األطراف، في مقرره  مؤقامو. ، على التوالي2009تشرين الثاني / نوفمبر6إلى 

 االجتماع السابع قبل عقد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف إلحداث تقدم آخر تنظيمالفريق العامل وقرر 
 تشرين األول/أكتوبر 31 للفريق العامل بمونتريال، من بعوبناء عليه، عقد االجتماع السا. في تنفيذ برنامج العمل

، وذلك مباشرة قبل االجتماع )االيكاو(، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي 2011تشرين الثاني /نوفمبر 4إلى 
  .الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

      الحضور-باء 
يغوا وبربودا، أنتأنغوال،  :حضر االجتماع ممثلون عن األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤها - 2

بوستوانا، بلجيكا، بنن، بوتان، البوسنة والهرسك، بربادوس، بيالروس، بنغالديش، أذربيجان، األرجنتين، أستراليا، 
كولومبيا، جزر الصين، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، و، كمبوديا، الكاميرون، كندا، سالبرازيل، بوركينا فا

الجمهورية الدانمرك، دومينيكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ار، كوبا، القمر، الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفو
غينيا، غواتيماال، ألمانيا، غانا، غرينادا، جورجيا، ، فنلندا، فرنسا، تحاد األوروبيإكوادور، إثيوبيا، االالدومينيكية، 

قيرغيزستان، جمهورية الو كيريباتي، الكويت، األردن، اليابان، العراق، الهند، هندوراس،  بيساو، -غينيا
ماليزيا، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، مالوي، الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليبيريا، مدغشقر، 

بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية الفلبين، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، النرويج، ناميبيا، موزامبيق، ميانمار، 
سان تومي وبرنسيبي، المملكة العربية سانت فينسنت وجزر غرينادين، ساموا، سانت لوسيا،  رواندا،مولدوفا، 

سورينام، سوازيلند، السودان، سبانيا، سري النكا، إجنوب أفريقيا، جزر سليمان، السعودية، السنغال، صربيا، 
، ليشتي -تيمورالفية السابقة، جمهورية مقدونيا اليوغوسالسويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، 

أوغندا، أوكرانيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، توفالو، ، تونس، ترينيداد وتوباغو
  .أوروغواي، اليمن، وزامبيا

 :وحضر أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة والهيئات األخرى التالية أسماؤها - 3
مة العالمية ظهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنالمعا

  .للملكية الفكرية
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  : كانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبينو - 4

African Indigenous Women Organization 
(Nairobi) 

African Union 
ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
Andes Chinchasuyo 
Articulacao Pacari 
ASEAN Centre for Biodiversity 
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
Association ANDES 
Canadian Environmental Network 
Canadian Friends Service Committee (Quakers) 
CBD Alliance and Kalpavriksh 
Centre for International Sustainable 

Development Law 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Chibememe Earth Healing Association 
Communautés Locales, riveraines de la Forêt 

Marécageuse Hlanzoun de Koussoukpa 
Consejo Autonomo Aymara 
Coordinator of Indigenous Organizations of the 

Amazon Basin – (COICA) 
ECOROPA 
ETC Group 
Federation of German Scientists 
First Peoples Human Rights Coalition  
Forest Peoples Programme 
German International Cooperation/Deutsche 

Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Global Biodiversity Information Facility 
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) 
IKANAWTIKET, Maritime Aboriginal Peoples 

Council 
Indigenous Network on Economies and Trade 
Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee 
 

Indigenous Region of Avjovárri  
Indigenous World Association 
IUCN - International Union for Conservation of 

Nature 
Japan Bioindustry Association 
Japan Committee for IUCN 
McGill School of Environment 
McGill University 
Metis National Council 
Municipality of Guovdageainnu/Kautokeino 

(Indigigenous Region of Avjovárri) 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association (NINPA) 
Red de Cooperacion Amazonica 
Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad 
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 
Saami Council 
Saami Hunting and Capture Organisation 
Seneca International 
SOTZIL (Centro para la Investigación y 

Planificación del Desarrollo Maya-SOTZ'IL) 
South Asia Co-operative Environment 

Programme 
South Central Peoples Development Association 
Tebtebba Indigenous Peoples' International 

Centre for Policy Research & Education 
The Nature Conservation Society of Japan 
Tulalip Tribes 
Union of Indigenous Nomadic Tribes of Iran 
University of Goettingen 
University of Montreal - Faculty of Sciences 
Waikiki Hawaiian Civic Club (WHCC) 
Watego Legal and Consulting Pty Ltd

  افتتاح االجتماع  - 1البند 
 في مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، رئيساالجتماع السيد كازواكي هوشينو، ممثل افتتح  - 5

 من  مجتمع الموهوكيودعا زعيم ،2011 ولتشرين األ/رأكتوب 31 من صباح يوم االثنين 10:15الساعة 
عن  فيها باتونالسيد وتحدث  ، ترحيبيةصالة احتفالية، إلى أداء وشارلي باتون، السيدان كينيث دير غاناواكي

  ".الكلمات التي تأتي قبل كل شيء"
وقال إن . اليةورحب السيد هوشينو بالمشاركين وشكر زعيمي مجتمع الموهوك على أداء الصالة االحتف - 6

و، على المنصة، يعتبر دليال على تصميم بلده على حماية يلسيد ساركون الزار صوجود وزير البيئة العراقي، ال
 .، ودعا الوزير إلى إلقاء كلمة في االجتماعفي العراقالمهم التنوع البيولوجي 
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  والسيد كازواكي هوشينو،،وزير البيئة العراقي، ويلساركون الزار ص السيد ةتتاحيفاات وألقى ببيان - 7

  .والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
إن هدف العراق يتمثل في تعزيز روابطه مع اتفاقية التنوع البيولوجي،  ويل صرساركون الزاالسيد قال و - 8

ح اإلنسانية واألجيال وإن العراق تنوي إصالح األضرار التي خلفتها الحرب وحماية تنوعها البيولوجي لصال
وأضاف أن العراق استكمل تقريره الوطني في غضون ستة أشهر من انضمامه إلى اتفاقية التنوع . ةقادمال

وذكر أن العراق ينظم أيضا مشاورات عامة حول حماية . البيولوجي، وأعد إستراتيجيته الوطنية للتنوع البيولوجي
حتاج مع يوأضاف أن العراق .  قاعدة بيانات التنوع البيولوجي لديهتحديثلعمل مع اآلخرين يالتنوع البيولوجي و

وفي ختام كلمته، أهدى . 2012 و2011 إزاء تنفيذ أهداف السنتين في للوفاء بالتزاماتهذلك إلى دعم تقني إضا
  .السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي، نموذجا لدرج وزارة البيئة العراقية

 كل النجاح في العراقه أن يحقق أمل عن ربأعبيئة العراقي على بيانه وشكر السيد هوشينو وزير الو - 9
اعتماد االجتماع العاشر لمؤتمر مساهمته في ه أيضا بأن من بين اإلنجازات األخيرة للفريق العامل ونو .المستقبل

 األصلية  احترام التراث الثقافي والفكري للشعوبكفالة لري:تغاريوايياألطراف مدونة السلوك األخالقي 
نجاح اختتام بروتوكول ناغويا بشأن إأيضا بطريقة مهمة في ساهم  الفريق العامل ذكر أنو. والمجتمعات المحلية

 عنصر إدماج وهي مرحلة جديدة من عمله، اآلن إلىالعامل ينتقل الفريق أضاف أن و. الحصول وتقاسم المنافع
ممارسات  االستخدام المألوف للموارد البيولوجية وفقا للأن بش)ج(10رئيسي جديد في برنامج العمل يتناول المادة 

بشأن أيضا عمله سيبدأ مل االفريق العذكر أن و.  مع االستخدام المستدام للتنوع البيولوجيالتي تتوافقالتقليدية 
 إن قالو. ، حسبما تم تقريره في ناغويا15 و12 و10 و7برنامج العمل، وهي المهام في رى العديدة خالمهام األ
 ويمكن أن تسهم الشعوب األصلية ،في المراحل األولى لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجييعقد الحالي االجتماع 

  . أهداف أيشي للتنوع البيولوجيتحقيقف االتفاقية واهدأوالمجتمعات المحلية مساهمة رئيسية في 
صليو، وزير البيئة العراقي، قائال  وبصفة خاصة السيد ساركون الزار ،بالمشاركين السيد جغالف رحبو - 10

حيا على تصميم شعب العراق على حماية تنوعه البيولوجي الغني والتزامه بتحقيق أهداف إن وجوده يعد دليال 
وأضاف أن على .  البيولوجي التابعة لها وأهداف أيشي للتنوع2020-2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مساهمة رئيسية تتمثل في العمل على التنفيذ الفعال لنتائج ناغويا للتنوع البيولوجي، االجتماع الحالي أن يقدم 
، تحقيق احترام المعارف التقليدية وإدماجها بالكامل 2020، الذي ينص على أنه بحلول عام 18وخصوصا الهدف 

وأعرب عن . تمعات المحليةوانعكاسها في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمج
شكره العميق لممثلي مجتمع الموهوك ومن خاللهم جميع مجتمعات الشعوب األصلية لتذكير المشاركين، من خالل 

، بالرابطة الوثيقة بين الثقافة والطبيعة وبالمساهمة الفريدة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية االفتتاح الترحيبي
  . األرضفي حماية الحياة على كوكب

وشكر حكومتي إسبانيا والسويد اللتين قدمتا األموال لتيسير عقد االجتماع ومشاركة المندوبين من البلدان  - 11
النامية والبلدان األقل نموا، وشكر أيضا حكومات أستراليا وفنلندا وألمانيا واليابان والنرويج، التي قدمت موارد 

متنانه اوأعرب أيضا عن . مجتمعات المحلية في االجتماعوالالشعوب األصلية  شخصا من 20لتمكين مشاركة 
لليابان، التي احتفظت بالتزامها القوي تجاه االتفاقية من خالل صندوق اليابان، بالرغم من التباطؤ االقتصادي 

  .والتسونامي المدمر الذي عصف بالبلد في أوائل هذا العام
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 يعد مثاال حيا للشراكة  واألحكام المتصلة بها)ي(8  السيد جغالف أن الفريق العامل المعني بالمادةأكدو - 12

وقال إن على االجتماع الحالي، أن . الفريدة بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واألطراف في االتفاقية
ينشئ عنصرا رئيسيا جديدا للعمل بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، فضال عن عدد من المهام 

وتابع يقول إن معالجة .  من شأنها أن تسهم في التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعالتي
وقال إن الفريق العامل يتمتع . االستخدام المألوف المستدام يعد ضروريا لتحقيق جميع األهداف الثالثة لالتفاقية

ستخدام المألوف المستدام على االستخدام المستدام بصفة بإمكانات عظيمة لضمان تطبيق الدروس المستفادة من اال
وأضاف أنه يمكن أن يساعد في تأمين المراعاة األكثر اكتماال للمعارف التقليدية في إطار تركيز متزايد . عامة

، ويسهم بذلك في )ج(10والمادة ) ي(8على تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع المادة 
تشكيل نتائج االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، الذي سيوفر أول فرصة لتقييم التقدم األولي ووضع المزيد 

  .من اإلجراءات لتنفيذ الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
  الشؤون التنظيمية  - 2البند 

   المكتبأعضاء  2-1
  . القيام بأعمال المكتب للفريق العاملباشر مكتب مؤتمر األطرافوفقا للعرف المتبع،  - 13
  . مقررا)صربيا(ا بروفيتش نسنزاوبناء على اقتراح المكتب، عملت السيدة  - 14
15 - ة بععي أيضا ممثلو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تعيين سوتمشيا مع العرف المتبع، د

 المحتمل  مشاركين ألفرقة االتصالءؤسارالعمل ك عن الللمشاركة في اجتماعات المكتب فض" لمكتبلأصدقاء "
عضاء األوبناء على اقتراح من المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، انتخب . إنشاؤها

  ":كأصدقاء للمكتب"ماع التالية أسماؤهم باإلج
  ؛) النرويج،اميصشعب ال(بريت ريتر -السيدة غان  :القطب الشمالي

  ؛)كينيا، شعب الماساي(مولينكي  لوسي ةالسيد  : أفريقيا
حلف الشعوب األصلية في آسيا، مؤسسة (سيد غام شيمري ال  :آسيا

  ؛)الهند
 أيمارا للدراسات كزمر(كويسبي  تشوكي اماريا أوجينيالسيدة   :أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

  ؛)، بوليفياالمتعددة التخصصات
  ؛)هاواي(ريغا سيدة ماليا نوبال  :منطقة المحيط الهادئ

  ؛)تيس، كنداالمشعب مجلس (السيدة إيفون فيزينا   :أمريكا الشمالية
 في األصلية للشعوب الروسية الرابطة(يفا ي بولينا شولباةالسيد  :منطقة وسط وغرب أوروبا

  .)(RAIPON) الشرق وأقصى وسيبيريا الشمال
 ين كرئيسيد كازواكي هوشينوالسبريت ريتر مع -السيدة غانعلى أن تعمل أيضا اتفق وفي نفس الوقت،  - 16

  . للفريق العاملينمشارك
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  إقرار جدول األعمال  2-2

أقر الفريق العامل جدول ، 2011تشرين األول / أكتوبر31في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  - 17
  :)UNEP/CBD/WG8J/7/1/Rev.1(األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت 

  .افتتاح االجتماع  - 1
  .تنظيميةالشؤون ال  - 2
واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع ) ي(8تقرير مرحلي عن برنامج العمل المتعلق بالمادة   - 3

  .البيولوجي
  .آليات تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في أعمال االتفاقية  - 4
 النظم إدارة: مشتركة بين القطاعاتحوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا األخرى ال  - 5

  .اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية والمناطق المحمية
واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع ) ي(8برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة   - 6

  :البيولوجي
  ؛ من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح12 و10 و7المهام   )أ(
  ؛ من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح15لمهمة ا  )ب(
  ؛فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةالنظم الإعداد عناصر   )ج(
امج العمل نفي بر) ج(10، مع التركيز على المادة 10عنصر رئيسي جديد بشأن المادة   )د(

  ؛صلة بهاواألحكام المت) ي(8المادة المتعلق بالمنقح 
  . المستداممألوفإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام ال  )ه(

  .توصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية  - 7
  .شؤون أخرى  - 8
  .اعتماد التقرير  - 9

  .اختتام االجتماع  - 10
  تنظيم العمل  2-3

وافق الفريق العامل، على  ،2011 ولتشرين األ/ أكتوبر31ة في المنعقدفي الجلسة األولى لالجتماع،  - 18
 المشروح  بجدول األعمال المؤقتولتنظيم عمل االجتماع على أساس االقتراح الوارد في المرفق األ

(UNEP/CBD/WG8J/7/1/Add.1/Rev.1).  
أن يعمل الفريق العامل ن المشاركة الكاملة للمندوبين والمراقبين في مداوالت الفريق العامل، تقرر تأميول - 19

 الضرورة وعند حسبفي جلسات عامة على أساس الفهم بإمكانية إنشاء أفرقة اتصال لبحث القضايا المحددة، 
  .االقتضاء
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إلى أن  الرئيس المشارك أشار، 2011تشرين الثاني / نوفمبر2وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 20

فرعية لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ولذلك أحد الهيئات ال هو )ي(8الفريق العامل المعني بالمادة 
النظام الداخل للمؤتمر، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، بما في ذلك المواد التي تتعلق بسير عليه يسري 

 يسيرون عمل واجب على النحو الوبناء عليه، فإن الممثلين الذين تعينهم األطراف. مكتبأعضاء الاألعمال و
وأضاف أنه بروح الشراكة وفي ضوء صالحياته، جرى العرف أن . االجتماع، وهم مسؤولون عن اتخاذ القرارات

المشاركة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع أكبر قدر من يشجع الفريق العامل منذ إنشائه على 
وقال إن ممثلي الشعوب األصلية . ة وأفرقة االتصالاجتماعات الفريق العامل، بما في ذلك الجلسات العام

 مشاركين ألفرقة ساءؤلمكتب ورهيئة اوالمجتمعات المحلية لقوا ترحيبا أيضا كأصدقاء للرئيس، وأصدقاء ل
 بالنظام الداخلي ال تخل) ي(8 سمة مهمة للفريق العامل المعني بالمادة تعدوذكر أن هذه الترتيبات التي . االتصال

وأضاف أن أي نص يقترح المشاركون من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في . لى سير العملالمطبق ع
ودعا الفريق . الجلسات العامة أو في أفرقة االتصال إدراجه في التوصيات يجب أن يؤيده طرف واحد على األقل

 على مر ه التي اتصف بها عمللى مواصلة تطبيق العرف المتبع في االجتماع الحالي بنفس روح التعاونإالعامل 
  .السنين

  كلمات افتتاحية وتعليقات عامة  2-4
 منتدى الشعوب ة ممثلتشكر ،2011 ولتشرين األ/ أكتوبر31، المنعقدة في  لالجتماع األولىةجلسالفي  - 21

ذي  وشكرت األمين التنفيية، االفتتاحاحتفالية الترحيبأمة الموهوك على األصلية المعني بالتنوع البيولوجي 
 مشاركة الشعوب سهيللت مشاركة ممثلي الشعوب األصلية من خالل الصندوق الطوعي سهيلواألطراف على ت

ومن خالل الدعم المقدم من مختلف المنظمات غير الحكومية األصلية والمجتمعات المحلية في أعمال االتفاقية 
ه في ضوء اعتماد الجمعية العامة إلعالن ونوهت بالتقدم المحرز في عمل االتفاقية وقالت إن. والجهات المانحة

وحده لم يعد مناسبا وال يعكس " األصلية" فإن استعمال مصطلح ،األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
مجال وأضافت أنه تمشيا مع التطورات في . نية لتلك الشعوبووالرؤى الكاألصلية لشعوب لالهويات المميزة 

 الكاملة والفعالة في القرارات التي تؤثر عليها يجب أن تحترم من جانب تهاشاركمحقوق الشعوب األصلية، فإن 
وأعادت التأكيد على توصية الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى األمم المتحدة . جميع الدول كمقياس ومعيار دوليين

الشعوب األصلية "لوجي مصطلح الشعوب األصلية بأن تعتمد األطراف في اتفاقية التنوع البيوقضايا الدائم المعني ب
وذكّرت الفريق . في نص االتفاقية ذاتها وفي جميع الصكوك والوثائق الصادرة في إطارها" والمجتمعات المحلية

تمثل  ري:تغاريوايي ومدونة السلوك األخالقي ،غو:الخطوط اإلرشادية أغواي بون التوجيهية ومبادئالعامل بأن 
ة، متبادل والشروط المتفق عليها بصورة ،أمين الموافقة الحرة المسبقة عن علمالتزامات واضحة على األطراف لت

الموافقة الحرة المسبقة  "المصطلحوأضافت أن . والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
لم تعتبر شرطا أساسيا أدنى فالموافقة الحرة المسبقة عن ع. "بموافقتها"عبارة ل كمرادفال يمكن استعماله " عن علم

  .ينبغي أن تحترمه جميع الدول
إنه بالرغم من أن إعالن األمم المعنية بالتنوع البيولوجي وقالت ممثلة شبكة نساء الشعوب األصلية  - 22

عد عالمة مهمة على الطريق في االعتراف بهذه الحقوق، إال أن الدول المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ي
قر إلى اإلرادة السياسية لتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب األصلية بالعالقة إلى أقاليمها غالبا ما تفت

وأضافت أن نساء الشعوب األصلية يجب أخذهن في الحسبان في القرارات المتعلقة . وأراضيها ومعارفها التقليدية
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كتهن الكاملة والفعالة في أعمال الفريق العامل  ويجب تأمين مشاربالمعارف التقليدية والحصول وتقاسم المنافع

وذكرت أنه في إطار مبادرات بناء القدرات للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في ). ي(8المعني بالمادة 
المعنية بالتنوع ، نظمت شبكة نساء الشعوب األصلية 2011-2009 في الفترةأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 

، مجموعة من حلقات العمل قيةتفاالمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، بدعم مالي من إسبانيا وأمانة افي أالبيولوجي 
وقالت إن حلقات العمل هذه جرت بشكل يتسم بالحساسية . والحصول وتقاسم المنافع) ي(8اإلقليمية حول المادة 

والحظت أن هذه يمكن . ت المحلية في المنطقة مع مراعاة االحتياجات الفعلية للشعوب األصلية والمجتمعا،الثقافية
أن تشكل نموذجا ألنشطة مماثلة في مناطق أخرى، وشجعت الدول األطراف على تقديم دعمها المالي في هذا 

 ،والحظت مع التقدير التواجد المعزز للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عملية الفريق العامل. الصدد
 من برنامج العمل المتعدد السنوات 12 و10 و7اد عناصر للنظم الفريدة وتنفيذ المهام وأعربت عن قلقها بأن إعد

وأشارت إلى أن استمرار غياب االعتراف بأراضي الشعوب األصلية باعتبارها أماكن نشأت . قيد البحثما زال 
ب األصلية في الموافقة  وتمت ممارستها فيها ونقلت منها من جيل إلى جيل، وبحق الشعو،فيها المعارف التقليدية

  .الحرة المسبقة عن علم تشكل هي األخرى مصادر قلق
وأيدت . وشكرت ممثلة المنتدى الدولي للمجتمعات المحلية أمة الموهوك على ترحيبها االحتفالي باالجتماع - 23

اجتماع فريق البيان الذي ألقته ممثلة المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، ورحبت بعقد 
 والتوصيات الصادرة عن 2011تموز / يوليو16 إلى 13الخبراء المخصص لممثلي المجتمعات المحلية من 

ودعت الدول أن تولي اهتماما خاصا لقضايا . االجتماع، وشكرت األطراف والمنظمات التي مولت االجتماع
وأضافت أن . حلية عند النظر في هذه التوصيات والفعالة والتواصل المستهدف مع المجتمعات المةالمشاركة الكامل

التنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه المستدام تعد أمورا حيوية لسبل معيشة المجتمعات المحلية وتسهم في القضاء 
 وكرعاة تقليديين ،وذكرت أن الدول ينبغي أن تراعي دور النساء كقادة رئيسيين في مجتمعاتهن المحلية. على الفقر

والحظت . إليكولوجية وكمصادر للخدمات البيئية، وعلى األخص الخدمات المتعلقة بالصحة واألمن الغذائيللنظم ا
الصلة بين المعارف التقليدية والتنوع البيولوجي ورعاية المجتمعات المحلية لبيئتها، وقالت إن المجتمعات المحلية 

 في مختلف المناظر الطبيعية والنظم اإليكولوجية تلعب دورا حيويا في حفظ التنوع البيولوجي العالمي الموجود
وقالت . وشجعت المشاركة الفعالة والمتوازنة للمجتمعات المحلية في تنفيذ غايات وأهداف االتفاقية. داخل موائلها

هذه المجتمعات حتى تاريخه، فسيكون من المفيد إنشاء فريق خبراء أو آلية المحدودة لمشاركة الإنه في ضوء 
  .تعاون لتأمين المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي المجتمعات المحليةأخرى لل

) ي(8تقرير مرحلي عن برنامج العمل المتعلق بالمادة   - 3البند 
  واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي

 ولى األالجلسة من جدول األعمال في 3 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 24
مذكرة ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل . 2011 ولتشرين األ/ أكتوبر31المنعقدة في ، لالجتماع

مجاالت مختلف  في ااجهمواألحكام المتصلة بها وإد) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة من األمين التنفيذي عن 
  .(UNEP/CBD/WG8J/7/2) التفاقية ومن خالل التقارير الوطنيةعمل ا
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حتوي أيضا على معلومات عن المذكرة تالمشارك الفريق العامل بأن  الرئيس ذكّر، ولدى تقديمه لهذا البند - 25

وطلب آراء بشأن مشروع التوصيات الوارد في القسم الثالث ) ي(8التقدم الذي أحرزته األطراف في تنفيذ المادة 
  .من الوثيقة

، كندا، الصين، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(البرازيل، الكاميرون ممثلو األرجنتين، وأدلى ببيانات  - 26
جمهورية ناميبيا، اليابان، األردن، مالوي، الهند، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، كولومبيا، إكوادور، إثيوبيا، 

  .كوريا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلند، أوكرانيا، واليمن
 وأبلغ االجتماع بالتطورات األخيرة في المنظمة )ويبو(ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأدلى ببيان  - 27

وقال إن الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وافقت في شهر . العالمية ذات األهمية للفريق العامل
معنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية، ، على تجديد تكليف اللجنة الحكومية الدولية ال2011أيلول /سبتمبر

والمعارف التقليدية والفولكلور، وأنها وافقت أيضا على التعجيل في المفاوضات القائمة على النص لصك قانوني 
وفر حماية يأشكال التعبير الثقافي، ودولي من شأنه أن يكفل الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية و

وقال أيضا إن اللجنة الحكومية الدولية استعرضت نظامها األساسي لمساهمة مراقبين من . ة للمعارف التقليديةفريد
 المعارف التقليدية الغرض أدوات لتوثيقالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وإن المنظمة الدولية أعدت حزمة 

وتوفير إرشادات عما إذا كانت أدوات الملكية الفكرية منها مساعدة تصميم وتخطيط عملية توثيق المعارف التقليدية 
قتها الوختاما، قال إن أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية تتطلع إلى مواصلة ع. ستكون مفيدة وعن كيفية فائدتها

 لعمل بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وستواصل، تمشيا مع تكليف اللجنة الحكومية الدولية، المتابعة عن كثف
 .اتفاقية التنوع البيولوجي

  . المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيةوأدلي ببيان أيضا ممثل - 28
  .وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل - 29
، تناول الفريق العامل بحث 2011ي تشرين الثان/ نوفمبر2وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 30

  .اقترحه الرئيس المشارك النص المنقح الذي
إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعه بعد المشارك وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس  - 31

  .Add.1و  UNEP/CBD/WG8J/7/L.2 مشروع التوصية بوصفه ذلك 
  اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4لجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في في ا - 32
ويرد . 7/1 التوصية ، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفهAdd.1 و  UNEP/CBD/WG8J/7/L.2ةالتوصي

  .نص التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
المحلية المجتمعات  األصلية وشعوبتشجيع المشاركة الفعالة للليات آل  - 4البند 

  في أعمال االتفاقية
الجلسة الثانية  من جدول األعمال في 4 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 33

ريق العامل مذكرة ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الف. 2011 ولتشرين األ/ أكتوبر31، المنعقدة في لالجتماع
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 واألحكام المتصلة بها) ي(8سياق المادة مجتمعات المحلية في الممثلي من األمين التنفيذي عن 

(UNEP/CBD/WG8J/7/8)ي(8 وتقرير اجتماع فريق الخبراء لممثلي المجتمعات المحلية ضمن سياق المادة ؛ (
 من األمين تينمذكر و؛(UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1)واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي 

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في أعمال االتفاقيةة يشاركتليات الاآل عن التنفيذي
(UNEP/CBD/WG8J/7/9)للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في أمريكا الالتينية  بناء القدراتمبادرة و ؛

  .(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/3)  وتقاسم المنافعوالحصول) ي(8ومنطقة الكاريبي بشأن المادة 
في المشارك، إنه في إطار هذا البند، قد يرغب الفريق العامل أيضا ، قال الرئيس ولدى تقديمه لهذا البند - 34

معالجة آليات أخرى لتعزيز مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما فيها بناء القدرات، وإعداد آليات 
  .ل االتفاقيةاعمأ ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في وأدوات االتصال،

، اسة السيد جون سكوتئواسترعى ممثل األمانة االهتمام إلى العمل المتفاني لفريق مصغر من األمانة بر - 35
رات المتخذة في مقر الذي أجرى سلسلة من حلقات العمل بشأن تنفيذ المسؤول البرامج، المعارف التقليدية،

  .جتماع العاشر لمؤتمر األطرافاال
االتحاد األوروبي ودوله ممثلو األرجنتين، بوتسوانا، البرازيل، كندا، كولومبيا، إكوادور، وأدلى ببيانات  - 36

بالنيابة (السنغال جمهورية كوريا، الهند، اليابان، األردن، المكسيك، النرويج، لبنان، نيوزيلندا، النيجر، األعضاء، 
  .، وتايلند)قيةعن المجموعة األفري

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي  - 37
  .لحفظ الطبيعة، وشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي، والمجلس البحري للشعوب األصلية

صيات لتشجيع اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  كندا أيضا ضرورة تعديل مشروع التوة ممثلتواقترح - 38
 لمنافعلمنصف والعادل لتقاسم االوعلى الموارد الجينية العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول 

  . على دعم مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في مداوالتها،الناشئة عن استخدامها
من أن الفريق العامل قدم في الماضي إرشادات إلى الفريق العامل المفتوح وقال ممثل األمانة إنه بالرغم  - 39

  .العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع، فإنه قام بذلك بناء على طلب من مؤتمر األطراف
  .وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل - 40
، تناول الفريق العامل بحث 2011تشرين الثاني / نوفمبر2جتماع، المنعقدة في وفي الجلسة الرابعة لال - 41

  .اقترحه الرئيس المشارك النص المنقح الذي
، استأنف الفريق العامل 2011تشرين الثاني / نوفمبر2وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في  - 42

  .مناقشة النص المنقح
إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعه بعد ارك المشوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس  - 43

  .UNEP/CBD/WG8J/7/L.3مشروع التوصية بوصفه ذلك 
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  اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  - 44
ويرد نص . 7/2، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.3التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا األخرى المشتركة   - 5البند 

 النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية إدارة": بين القطاعات
  "والمناطق المحمية

ة دس من جدول األعمال في الجلسة السا5 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 45
 تينولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكر. 2011 ثانيتشرين ال/ نوفمبر3، المنعقدة في لالجتماع

 :مجاالت المواضيعية والقضايا األخرى المشتركة بين القطاعات بشأن الالحوار المتعمقمن األمين التنفيذي عن 
تجميع و، (UNEP/CBD/WG8J/7/6) إدارة النظم اإليكولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية والمناطق المحمية

 إدارة النظم اإليكولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية والمناطق المحميةبشأن لآلراء بخصوص الحوار المتعمق 
(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/4).  

إلعالم  إقليميا اخبراء متوازنفريق  المشارك إن األمانة كونت ، قال الرئيسولدى تقديمه لهذا البند - 46
  . والمناطق المحميةةم اإليكولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجيالمناقشة حول إدارة النظ

، والسيدة ماري )يج، النروالصاميعب شبرلمان (وقدمت عروض من السيد جون بيتر غينتال  - 47
لجنة الصندوق (دالميني . يني ويزدام دزوالسيد مدومي) المركز السويدي للتنوع البيولوجي، السويد(رنستروم اكف

رابطة (، والسيد كيد جيمس ) المبتكرون، بنغالديش–أونايان أونشان (مد عبد الباطن حوالسيد م) الوطني لسوازيلند
معارف الشعوب تعزيز مؤسسة (، والسيد أونل مساردول )، غياناينيةوسط أمريكا الالتتنمية شعوب جنوب 

رابطة الشعوب (كدا ساينمي ا، والسيد س) الوطنية، أسترالياحدائقمدير ال(ن ا، والسيد بيتر كوكر)األصلية، بنما
  .جلسة أسئلة وأجوبة ذلك تالو ).الجبلية للتعليم والثقافة في تايلند، تايلند

، أحاط الفريق العامل علما 2011تشرين الثاني / نوفمبر4الجتماع، المنعقدة في وفي الجلسة التاسعة ل - 48
،  UNEP/CBD/WG8J/7/L/1/Add.1ة األسئلة واألجوبة في الوثيقةلسبالموجز عن عروض فريق الخبراء وج

  .التقرير الحاليب المرفق بوصفه المرفق الثاني
) ي(8نفيذ المادة برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بت  - 6البند 

  واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي
   من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح12 و10 و7المهام     -ألف 

الجلسة  من جدول األعمال في )أ(6  الفرعي البندبحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 49
ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل . 2011 ثانيتشرين ال/برفمنو 1، المنعقدة في الثالثة لالجتماع

 التقليديةواالبتكارات والممارسات النظم الفريدة لحماية المعارف عناصر  من األمين التنفيذي عن اتمذكر
(UNEP/CBD/WG8J/7/3)المنقح المتعدد السنوات  من برنامج العمل 12 و10 و7 وعن المهام ؛
UNEP/CBD/WG8J/7/4)و (Corr.1مقتطفات تشمل تطور مسألة التعاريف ضمن بنود جدول األعمال عن  و؛
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 ؛(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1/Add.1) المتصلة بها حكامواأل) ي(8الفريدة من الفريق العامل المعني بالمادة 

واألحكام ) ي(8دة الماالمتعلق ب من برنامج العمل 12 و10 و7 لآلراء المستلمة بخصوص المهام تجميععن و
تجميع لآلراء بشأن إعداد مؤشرات للحيازة اآلمنة لألراضي عن  و؛(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/2) المتصلة بها

 )ج(10والمادة ) ي(8وموجز للمبادرات األخرى بخصوص المؤشرات المتعلقة بالمادة 
(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/6)الفكرية والمعارف التقليدية معجم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكيةعن  و؛ 

(WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2).  
االنتباه إلى مشروع التوصيات الوارد في القسم الثالث   المشارك الرئيساسترعى، ولدى تقديمه لهذا البند - 50

  من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح12 و10 و7مذكرة األمين التنفيذي بشأن المهام من 
UNEP/CBD/WG8J/7/4) و(Corr.1.  

بالنيابة عن  (كولومبيا، إكوادور، إثيوبياالصين، ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، وأدلى ببيانات  - 51
النرويج، المكسيك، نيوزيلندا، غواتيماال، الهند، اليابان، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، ، )المجموعة األفريقية

  .جمهورية كوريا، وتايلندالفلبين، 
المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي و ،ECOROPAو  أيضا ممثلاتوأدلى ببيان - 52

  .والمجلس البحري للشعوب األصلية
من السيد خوزيه لويس سوتيرا المشارك طلب الرئيس المكتب، هيئة  مع التشاورووبعد تبادل اآلراء،  - 53

 اتصال إلجراء مناقشة ق أن يرأسا بالتشارك فري)تيس، كندامشعب المجلس (السيدة إيفون فيزينا و) األرجنتين(
  .مذكرة األمين التنفيذي مشروع التوصية الوارد في القسم الثالث من حولأخرى 

، أفاد السيد سوتيرا، الرئيس 2011تشرين الثاني / نوفمبر2وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 54
أكمل عمله وأن مشروع التوصية المنقح سيتاح لنظر الفريق العامل بعد فريق الالمشارك لفريق االتصال، بأن 

  .وقال الرئيس المشارك إن الفريق العامل سيتناول نص فريق االتصال في جلسة عامة الحقة. وقت قليل
 3السابعة لالجتماع، المعقدة في وتناول الفريق العامل بحث النص المقدم من فريق االتصال في الجلسة  - 55

  .2011تشرين الثاني /نوفمبر
وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعه بعد  - 56

  .UNEP/CBD/WG8J/7/L.4ذلك بوصفه مشروع التوصية 
  اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  - 57
ويرد نص . 7/3، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.4التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
   من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح15    المهمة -باء 

ة ثالثالجلسة ال من جدول األعمال في )ب(6 البند بحثتوح العضوية المخصص  الفريق العامل المفتناول - 58
 اتولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكر. 2011 ثانيتشرين ال/ نوفمبر1، المنعقدة في لالجتماع

) ي(8لمادة االمتعلق ببرنامج العمل من  15المهمة  تحتوي على بحث وإعداد صالحياتمن األمين التنفيذي 
 من برنامج العمل 15 المهمة حول وتجميع لآلراء ؛(UNEP/CBD/WG8J/7/4/Add.1) واألحكام المتصلة بها
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 وقائمة وشرح تقني ؛(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/2/Adds.1 & 2) واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة المتعلق ب

  .(WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9) يةموجز لمختلف األشكال التي يمكن أن توجد فيها المعارف التقليد
 تنطوي على إعداد مبادئ توجيهية بشأن 15إن المهمة المشارك ، قال الرئيس هذا البندولدى تقديمه ل - 59

 المعارف رداد استيسير الثقافية، من أجل تمتلكات المبما في ذلك،  األصلي إلى موطنهاالمعلوماتنقل  إعادة
ودعا الفريق العامل إلى النظر .  من اتفاقية التنوع البيولوجي17 من المادة 2ة التقليدية للتنوع البيولوجي وفقا للفقر

 مذكرة األمين التنفيذي الوارد في القسم األول من 15في مشروع الصالحيات للمهمة 
(UNEP/CBD/WG8J/7/4/Add.1).  

ما يرد في والحظت ممثلة البرازيل أنه هناك بعض االختالف في الصياغة بين مشروع الصالحيات حسب - 60
 الذي اعتمده مؤتمر 10/43 في المرفق بالمقرر ة وبين الصالحيات الواردمذكرة األمين التنفيذيالقسم األول من 

 كأساس 10/43واقترحت أن االجتماع ينبغي أن يستعمل المرفق بالمقرر . األطراف في اجتماعه العاشر
  .للمناقشات الحالية

ة المشاركة، أن االجتماع سيبدأ مناقشاته باستعمال النص الوارد بريت ريتر، الرئيس - وأكدت السيدة غان - 61
  .10/43في المرفق بالمقرر 

كولومبيا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، زيل، كندا، الصين، األرجنتين، البراممثلو وأدلى ببيانات  - 62
  .د، المكسيك، والجمهورية العربية السوريةنهغواتيماال، ال

  .ل قبائل توالليبوأدلى ببيان أيضا ممث - 63
في الحسبان وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة المشاركة إنها ستعد مشروع توصية منقح، مع األخذ  - 64

  .، على أن يعمل كأساس للمداوالت األخرى10/43المرفق بالمقرر 
النص ، بحث الفريق العامل 2011تشرين الثاني / نوفمبر3وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 65

  .ة المشاركةه الرئيست اقترحالمنقح الذي
ه تعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعت سا إنهة المشاركة الرئيستوبعد تبادل اآلراء، قال - 66

  .UNEP/CBD/WG8J/7/L.6بعد ذلك بوصفه مشروع التوصية 
  اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 4في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  - 67
ويرد نص . 7/4، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.9التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
   والممارسات التقليديةفريدة لحماية المعارف واالبتكاراتالنظم الإعداد عناصر   -جيم 

الجلسة السادسة  من جدول األعمال في )ج(6 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 68
 اتولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكر. 2011 ثانيتشرين ال/ نوفمبر2، المنعقدة في لالجتماع

 التقليديةواالبتكارات والممارسات يدة لحماية المعارف النظم الفرعناصر من األمين التنفيذي عن 
(UNEP/CBD/WG8J/7/3) النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية عناصر وتجميع لآلراء بشأن ؛
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(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1)ومقتطفات تشمل تطور مسألة التعاريف ضمن بنود جدول األعمال الفريدة من ؛ 

وتجميع لآلراء  ؛(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1/Add.1)واألحكام المتصلة بها ) ي(8ة الفريق العامل المعني بالماد
بشأن إعداد مؤشرات للحيازة اآلمنة لألراضي وموجز للمبادرات األخرى بخصوص المؤشرات المتعلقة بالمادة 

الفكرية  ومعجم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية ؛(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/6) )ج(10والمادة ) ي(8
  .(WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2)والمعارف التقليدية 

، مذكرته حدث، كأساس لعمل الفريقإن األمين التنفيذي، المشارك ، قال الرئيس ولدى تقديمه لهذا البند - 69
في الوثيقة الواردة النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية عن موضوع 

UNEP/CBD/WG8J/7/5 ها الوثيقة وأعاد إصدارها بوصفUNEP/CBD/WG8J/7/3 .ن القسم الثاني من قال إو
  .المذكرة المنقحة يحتوي على مشروع توصية لنظر الفريق العامل

االتحاد األوروبي ودوله ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، كولومبيا، إكوادور، وأدلى ببيانات  - 70
  .، وتايلند)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، جنوب أفريقيا المكسيكاألردن، غواتيماال، الهند، األعضاء، 

التنوع البيولوجي والمنتدى الدولي نساء الشعوب األصلية المعنية ب أيضا ممثال شبكة اتوأدلى ببيان - 71
  .للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

  .وع توصية منقح لنظر الفريق العاملوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشر - 72
النص ، بحث الفريق العامل 2011تشرين الثاني / نوفمبر3وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 73

  .اقترحه الرئيس المشاركالمنقح الذي 
ته ، استأنف الفريق العامل مناقش2011تشرين الثاني / نوفمبر4وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  - 74

 .لمشروع النص المنقح الذي اقترحه الرئيس المشارك

وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعه بعد  - 75
 .UNEP/CBD/WG8J/7/L.5ذلك بوصفه مشروع التوصية 

 اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4ة في في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقد - 76
ويرد نص . 7/5، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.5التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
) ج(10ى المادة عل مع التركيز ،10عنصر رئيسي جديد بشأن المادة   -دال 

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة المتعلق ب  المنقحامج العملنفي بر
ة نيالجلسة الثا من جدول األعمال في )د(6 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 77

لفريق العامل مذكرة ولدى نظره في هذا البند، كان أمام ا. 2011 ولتشرين األ/برأكتو 31، المنعقدة في لالجتماع
المادة المتعلق بكعنصر رئيسي في برنامج العمل ) ج(10 مع التركيز على المادة 10المادة من األمين التنفيذي عن 

 مع التركيز ،10جتماع عن المادة ال وتقرير ا؛ Corr.1) و(UNEP/CBD/WG8J/7/5واألحكام المتصلة بها ) ي(8
  في االتفاقيةواألحكام المتصلة بها) ي(8المادة المتعلق بمج العمل كعنصر رئيسي في برنا) ج(10على المادة 
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(UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1)مع 10تجميع لآلراء بشأن المادة مذكرة من األمين التنفيذي تحتوي على  و؛ 

  .(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5)) ج(10التركيز على المادة 
 10الرئيسة المشاركة لالجتماع بشأن المادة  ،)السويد(ر مالمبرنيلال السيدة  ت، قال لهذا البندا تقديمهفيو - 78

واألحكام المتصلة بها في ) ي(8المادة المتعلق بكعنصر رئيسي لبرنامج العمل ) ج(10مع التركيز على المادة 
االجتماع حضره ممثلو ، إن (UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1)االجتماع  تقرير وهي تقدماالتفاقية، قالت 
فقوا على أن االستخدام توأضافت أن المشاركين ا.  والمنظمات الدولية والخبراء، والحكومات،ليةالمجتمعات األص

ن االجتماع أضافت أو. ، كأداة لرعاية كوكب األرضككلالمألوف يعتبر مهما لكل من الشعوب األصلية والمجتمع 
 مقترحات تتعلق قدم، 10علق بالمادة برنامج العمل المت المهمة الرئيسية الجديدة لكُلف بإعداد شكل وجوهرالذي 

إرشادات بشأن االستخدام المستدام والتدابير الحافزة ذات الصلة بالشعوب : بالعناصر الرئيسية الثالثة، وهي
األصلية والمجتمعات المحلية؛ وتدابير لزيادة إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات على 

، مع 10إستراتيجية إلدماج المادة و ونهج النظام اإليكولوجي؛ 10في تنفيذ المادة المستويين الوطني والمحلي 
، كقضية مشتركة بين القطاعات في مختلف برامج عمل االتفاقية ومجاالتها )ج(10التركيز على المادة 

ة خاصة هميأ أن يوليوشجعت الفريق العامل على . بدءا ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية المواضيعية،
  .للتنفيذ الفعلي عند مناقشة هذه المقترحات

مذكرة األمين التنفيذي عن نتباه إلى مشروع التوصيات الوارد في االالمشارك واسترعى الرئيس  - 79
 ة المشاركة إليها الرئيست، الذي يتعلق بالعناصر الثالثة التي أشار Corr.1) و(UNEP/CBD/WG8J/7/5 الموضوع

  .10لالجتماع بشأن المادة 
االتحاد األوروبي ودوله  ، إثيوبيا، إكوادور، كولومبيا، البرازيل، أستراليا،ممثلو األرجنتينوأدلى ببيانات  - 80

  .وتايلند) بالنيابة عن المجموعة األفريقية( جنوب أفريقيا ،جمهورية كوريا، الفلبين، نيوزيلندا، األردن، األعضاء
  . توالليبل، والمجلس البحري للشعوب األصلية، وقبائى ببيانات أيضا ممثلو برنامج شعوب الغاباتوأدل - 81
بيانات كذلك ممثلو كندا، ، أدلى ب2011تشرين الثاني / نوفمبر1وفي الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في  - 82

  .االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، والنرويج
  . البيولوجيوأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع - 83
إنشاء فريق اتصال لمناقشة بند  الرئيس المشارك اقترحالمكتب، هيئة والتشاور مع وبعد تبادل اآلراء،  - 84

 تون سولهوج ةوطلب الرئيس المشارك من السيد. جدول األعمال هذا وإبالغ الفريق العامل في جلسة الحقة
  .ين مشاركين لفريق االتصالعمال كرئيست أن )تبتيبا(السيدة جوسلين كارينيو و) النرويج(

، أفادت السيدة سولهوج، 2011تشرين الثاني / نوفمبر2وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 85
الرئيسة المشاركة لفريق االتصال، بأنه بالرغم من التقدم الكبير المحرز، ما زالت هناك حاجة لمزيد من 

  .المداوالت في سياق فريق االتصال
 في العمل تصالالمشارك للفريق العامل الرئيسين المشاركين وطلب أن يستمر فريق االوشكر الرئيس  - 86

  .وطلب أيضا أن يقوم الرئيسان المشاركان باإلبالغ مرة أخرى في جلسة عامة الحقة للفريق العامل. لجلسة أخرى



UNEP/CBD/COP/11/7 
Page 17 

 
لهوج، ويدة س، أفادت الس2011تشرين الثاني / نوفمبر3 لالجتماع، المنعقدة في السادسةوفي الجلسة  - 87

تحقيق تقدم طيب، فهو ما زال في الرغم من استمرار فريق االتصال على بأنه  ،الرئيسة المشاركة لفريق االتصال
  .يحتاج إلى وقت إضافي لالنتهاء من مداوالته

وشكر الرئيس المشارك للفريق العامل الرئيسين المشاركين وطلب من فريق االتصال االستمرار في  - 88
  .عمله
، أفادت السيدة كارينيو، 2011تشرين الثاني / نوفمبر3سة السابعة لالجتماع، المنعقدة في وفي الجل - 89

 بأن فريق االتصال لم يتمكن بعد من االنتهاء من مناقشته لمشروع التوصية، أو ،الرئيسة المشاركة لفريق االتصال
  .مله عنهيالمرفق بمشروع التوصية، وطلبت إعطاء وقت إضافي لفريق االتصال لكي ي

عمله من  نتهاءوشكر الرئيس المشارك للفريق العامل الرئيسين المشاركين وطلب من فريق االتصال اال - 90
  .في أسرع وقت ممكن

، أفادت السيدة سولهوج، 2011تشرين الثاني / نوفمبر4وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  - 91
عمله وقدمت نص مشروع التوصية المنقح لنظر الفريق الرئيسة المشاركة لفريق االتصال، بأن الفريق انتهى من 

 .العامل

وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعه بعد  - 92
 .UNEP/CBD/WG8J/7/L.6ذلك بوصفه مشروع التوصية 

 اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4منعقدة في في الجلسة التاسعة لالجتماع، ال - 93
ويرد نص . 7/6، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.6التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
   المستداممألوفواالستخدام الإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية   -هاء 

 الرابعةالجلسة  من جدول األعمال في )ھ(6 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 94
تقرير ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل . 2011 الثانيتشرين / نوفمبر2، المنعقدة في لالجتماع

) ي(8 المتعلق بالمادةكعنصر رئيسي في برنامج العمل ) ج(10ز على المادة  مع التركي10االجتماع بشأن المادة 
 إعداد من األمين التنفيذي عن مذكرة، و(UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1)  في االتفاقيةواألحكام المتصلة بها

راء وتجميع لآل، (UNEP/CBD/WG8J/7/10)بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام  تتعلقمؤشرات 
بشأن إعداد مؤشرات للحيازة اآلمنة لألراضي وموجز للمبادرات األخرى بخصوص المؤشرات المتعلقة بالمادة 

  .(UNEP/CBD/WG8J/7/INF/6)) ج(10والمادة ) ي(8
مؤتمر األطراف بموجبه   الذي اعتمد10/43ارك إلى المقرر المش الرئيس أشار، ولدى تقديمه لهذا البند - 95

مذكرة ارف التقليدية ودعا الفريق العامل إلى تقديم آراء بشأن مشروع التوصيات الوارد في ين للمعإضافيمؤشرين 
  .(UNEP/CBD/WG8J/7/10) األمين التنفيذي
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،  األردن، اليابان،الهند ،دوله األعضاء، االتحاد األوروبي ، إثيوبيا،الصين ،ممثلو كنداوأدلى ببيانات  - 96

  .النرويج وجمهورية كوريا
 شبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي والمنتدى الدولي ت أيضا ممثالوأدلى ببيانا - 97

  .للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
  .وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل - 98
نص ال، بحث الفريق العامل 2011شرين الثاني ت/ نوفمبر4وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  - 99
 .اقترحه الرئيس المشاركالذي منقح ال

وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العامل، ووزعه بعد  - 100
 .UNEP/CBD/WG8J/7/L.7ذلك بوصفه مشروع التوصية 

 اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4 التاسعة لالجتماع، المنعقدة في في الجلسة - 101
ويرد نص . 7/7، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.7التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
  تدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصليةتوصيات من من    - 7البند 

، المنعقدة في  لالجتماعالرابعةالجلسة  في 7 البند بحث الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص تناول - 102
ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي . 2011 ثانيتشرين ال/ نوفمبر2

منتدى األمم الدورتين التاسعة والعاشرة لالناشئة عن التي تتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي لى التوصيات تحتوي ع
  .(UNEP/CBD/WG8J/7/7)  الشعوب األصليةقضاياالمتحدة الدائم المعني ب

ات المشارك الفريق العامل إلى النظر في التوصي الرئيس دعاولدى تقديمه لهذا البند من جدول األعمال،  - 103
الجديدة الصادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 

  .المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر
االتحاد األوروبي  ،)فريقيةبالنيابة عن المجموعة األ( إثيوبيا ، البرازيل،ممثلو األرجنتينوأدلى ببيانات  - 104

 . والفلبين األردن،غواتيماال ،ودوله األعضاء

وقال ممثل الفلبين إن توصية منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية باستعمال  - 105
ودعا . ينبغي أخذه بجدية" المجتمعات األصلية والمحلية"بدال من " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"مصطلح 

المكتب إلى استكشاف خيارات إلدماج المصطلح المقترح من المنتدى في جميع الوثائق الصادرة في إطار 
  .االتفاقية

وأدلى ببيانات أيضا ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي  - 106
  .لحفظ الطبيعة

  .ك إنه سيعد مشروع توصية منقح لنظر الفريق العاملوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشار - 107
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نص ال، بحث الفريق العامل 2011تشرين الثاني / نوفمبر3وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 108

  .اقترحه الرئيس المشاركالذي منقح ال
ووزعه بعد وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد نص توصية منقح لنظر الفريق العامل،  - 109

 .UNEP/CBD/WG8J/7/8ذلك بوصفه مشروع التوصية 

 اإلجراء المتخذ من الفريق العامل

، بحث الفريق العامل مشروع 2011تشرين الثاني / نوفمبر4في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  - 110
ويرد نص . 7/8، واعتمده، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية  UNEP/CBD/WG8J/7/L.8التوصية

  .التوصية، على النحو المعتمد، في المرفق األول بالتقرير الحالي
  شؤون أخرى  - 8البند 

  بيان ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية
قال ممثل المجلس البحري ، 2011تشرين الثاني / نوفمبر4في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  - 111

وب الميكماك األصلية في نوفاسكوشيا، ونيوبرانزويك، وبرنس إدوارد متحدثا بالنيابة عن شع(للشعوب األصلية 
رئيس ال وKeptins of the Mi’kmaq Sante Mawiomiفي كندا، والذي يحضر االجتماع بناء على طلب من يلند آ

، إنه من المهم كفالة اتساق اللغة المستعملة وخصوصا عند اإلشارة إلى )لشعوب األصليةا مؤتمرلالوطني 
والحظ أن إعالن األمم المتحدة بشأن ". الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"و" مجتمعات األصلية والمحليةال"

والكرامة لدى احترام حقوق اإلنسان لضمان " الشعوب األصلية"مصطلح حقوق الشعوب األصلية قرر استعمال 
فريق العامل إلى رئيس مؤتمر األطراف ولذلك، فهو يطلب أن يحيل ال. لحقوقاواالمتثال لهذه لشعوب األصلية ا

 لمناقشة واعتماد صياغة ة أو آليا المكتب منبرشئالطلب المقدم من المجلس البحري للشعوب األصلية بأن ين
إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وأن يقدم توصية إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 

عن المسبقة الموافقة الحرة "وبالمثل، ينبغي تفضيل الجملة ". الشعوب األصلية"عبارة بأنه ينبغي تفضيل استعمال 
، وطلب إلى المكتب تقديم توصية إلى مؤتمر األطراف "الموافقة واإلشراك"عبارة على " علم للشعوب األصلية

 ".شراكالموافقة واإل"محل عبارة " عن علمالمسبقة الحرة الموافقة  "عبارةالعتماد استعمال ال

 جهات فاعلة مهمة في تنفيذ تعدوذكّر الفريق العامل أيضا بأن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  - 112
قدم إلى مؤتمر األطراف، الذي لن يكون لديه أدنى توأضاف أن نتائج الفريق العامل س. اتفاقية التنوع البيولوجي

غير . ت في االجتماع الحاليتحققجتمعات المحلية قد شك في أن المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والم
 استبعاد المشاركة ترتب عليهتكرار الرسميات الالزمة في اجتماعات مؤتمر األطراف أثناء االجتماع الحالي أن 

 مؤتمر األطراف تقديم إرشادات إلىوحث أن يطلب . الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ات اجتماع الفريق العامل، السيما أثناء فيماال للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تكاكثر األاركة لمشلتحقيق ا

عالم آخر ولغة مقترحة أخرى من وقال إن قيمة االستماع إلى صوت آخر، ومن التعلم من رأي . أفرقة االتصال
االلتزام  أن وأضاف.  في الحسبان العامل لهذه المساهمات حتى يأخذها الفريقد تم تقويضه بطلب تأييد من الدولق

التي لسلطة األبوية ل يمثل انعكاسا لمساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على تأييد الدولة بالحصول
  .هذه المجتمعات في الماضي شهدتها
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  اعتماد التقرير  - 9البند 

تشرين / نوفمبر4الجتماع، المنعقدة في  لالتاسعة شفهيا، في الجلسة بصيغته المعدلةاعتمد هذا التقرير،  - 113
  .(UNEP/CBD/WG8J/7/L.1) ةه المقررتعلى أساس مشروع التقرير الذي أعد، 2011الثاني 

  اختتام االجتماع  - 10البند 
بين المفتوح العضوية العامل  للفريق سابعبعد تبادل المجامالت المألوفة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع ال - 114

 4 مساء يوم الجمعة الخامسةواألحكام المتصلة بها، وذلك في الساعة ) ي(8لمادة الدورات المخصص ل
  .2011تشرين الثاني /نوفمبر
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  اجها في مواألحكام المتصلة بها وإد) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة   7/1

   في إطار اتفاقية التنوع البيولوجيمختلف مجاالت العمل
واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع ) ي(8لمفتوح العضوية المخصص للمادة  الفريق العامل ايوصي

  :لخطوط التاليةوفقا لالبيولوجي بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا 
 إن مؤتمر األطراف،

 التقدم المحرز في إدراج المهام ذات الصلة في برنامج العمل في مختلف مجاالت العمل يالحظ  - 1
   ومن خالل التقارير الوطنية؛في إطار االتفاقية

واألحكام ) ي(8 إلى األمين التنفيذي مواصلة اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة يطلب  - 2
المتصلة بها استنادا إلى المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية وعن إدراج المهام ذات الصلة من برنامج العمل 

لالجتماع وذلك  ،تصلة بها في مجاالت العمل المواضيعية في إطار االتفاقيةواألحكام الم) ي(8المتعلق بالمادة 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الثامن للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

 تنفيذ برنامج بخصوص األطراف التي لم تقدم بعد معلومات صوصا إلى األطراف، وخيطلب  - 3
 األصلية شعوب القيام بذلك بالتشاور مع ال،واألحكام المتصلة بها في االتفاقية) ي(8مادة  بالمتعلقالعمل ال

المحلية، وأن تقدم المعلومات مباشرة إلى األمانة ومن خالل التقارير الوطنية الخامسة حيثما يكون المجتمعات و
 إلى األمين ويطلب، )ي(8ني بالمادة االجتماع الثامن للفريق العامل المعفي ممكنا، وفي وقت مناسب للنظر فيها 

واألحكام ) ي(8التنفيذي تحليل وتلخيص هذه المعلومات وإتاحتها لالجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 
   تقدم في هذه المسألة؛إحراز بغية ،المتصلة بها
 2020-2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 18 هدفاألطراف أن تدمج ال يدعو  - 4

إدماجا كامال في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المنقحة والمحدثة، مع احترام ) ، المرفق10/2المقرر (
المعارف التقليدية والممارسات العرفية ذات األهمية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وتقديم تقرير 

  سة، باستعمال مؤشرات ذات صلة؛في تقاريرها الوطنية الخامالمحرز عن التقدم 
 إلى األمين التنفيذي فحص التقارير الوطنية الرابعة والخامسة بغية تجميع مجموعة يطلب  - 5

متوازنة جغرافيا من الممارسات الجيدة، من أجل االستفادة منها وفهم الصعوبات التي تواجه في المناطق الجغرافية 
ت األصلية والمحلية والجهات األخرى، فيما يتعلق بتنفيذ المادتين  والمجتمعا،األخرى، بالتشاور مع األطراف

 لسلةفي شكل تقرير من تقارير السهذه مثلة األا، وإتاحة دراسات الحالة ومواألحكام المتصلة به) ج(10و) ي(8
صلحة المحلية وأصحاب المالمجتمعات  األصلية وشعوبالوالتقنية التفاقية التنوع البيولوجي، كمصدر لألطراف 

 ين؛هتمالم

) ي(8لمادة ل المخصص تنظيم اجتماع واحد للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات يقرر  - 6
  1واألحكام المتصلة بها قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

                                                
1

  .لفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةضل في تعاقب مع أحد اجتماعات الهيئة ايف  
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 أن تكون موضوعات الحوار المتعمق المقرر عقده في االجتماع الثامن للفريق العامل يقرر أيضا  - 7

  :يليما 
 والتنقالت الموسمية للرعاة واألراضي الجافة وشبه ،المجتمعات الرحل، والمجتمعات شبه الرحل["

  ]الرطبة
  "]التنوع البيولوجي البحري والساحلي والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية["
  "]التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية["
  "]اخ والتنوع البيولوجي مع تركيز خاص على المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدامتغير المن["
التعليم والبحث مع تركيز خاص على إحياء ونقل المعارف التقليدية وممارسات االستخدام المألوف ["

  "]المستدام
  "]االستدامة االقتصادية للمناطق المحمية وحماية المعارف التقليدية["
  "]نظيم المجتمعات المحلية لدور مهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامت["
  "]التنوع البيولوجي وسبل العيش["
  "]حكمة النساء["
  "]األمن البيولوجي["
  "]األغذية والكوكب الحي["
  "]المعارف التقليدية لمكافحة أزمة تغير المناخ["
  "]لبيولوجي والمعارف التقليديةاقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع ا["
ال التنوع البيولوجي دولي للعلوم والسياسات في مجالحكومي اللمنبر إدماج المعارف التقليدية في عمل ا["

  "]م اإليكولوجيوخدمات النظا
المحلية لتمويل المجتمعات  األصلية وشعوب االفتقار الواضح للدعم المالي المقدم إلى الوإذ يالحظ  - 8
 إلى ويطلب األطراف يحثلرامية إلى تطوير خططها المجتمعية، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعية، جهودها ا

 خرى األةالمانحالجهات  ويدعولمرفق، التابع لمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل برنامج المنح الصغيرة 
 في الحوارات الفعالةأجل ضمان مشاركتها المحلية لتنظيم أنفسها، من المجتمعات  األصلية وشعوبإلى دعم ال

 .الوطنية والدولية المتصلة باتفاقية التنوع البيولوجي
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   التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقيةاآلليات  7/2

 واألحكام المتصلة بها مؤتمر األطراف) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل  الفريق يوصي
 :لخطوط التاليةوفقا لمقررا بأن يعتمد 

  ،إن مؤتمر األطراف
  بناء القدرات

المحلية في الجهود المجتمعات  األصلية والشعوب ممثلي جبالتركيز األخير على إدماإذ يرحب مع التقدير 
األخرى التي تبذلها األمانة لبناء القدرات، بما في ذلك بروتوكول ناغويا، ومراجعة االستراتيجيات وخطط العمل 

المناطق المتعلق بالوطنية للتنوع البيولوجي، وحلقات العمل دون اإلقليمية بشأن بناء القدرات لتنفيذ برنامج العمل 
  ، اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطارالمحمية 

 األصلية الشعوب بسلسلة حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء القدرات لدى وإذ يرحب
وتطوير بشأن التنوع البيولوجي المحلية دعماً لتنفيذ المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي ت المجتمعاو

 األصلية الشعوب دعم وتعزيز مبادرات ية التكنولوجيات القائمة على الموقع الشبكي، بغمن خاللالسياحة 
  ،المحلية في هذا الصددالمجتمعات و

 ألف، 10/40بذل جهوده لضمان التنفيذ الفعال للمقررين  األمين التنفيذي مواصلة  إلىيطلب - 1
 7/16 و، باء وجيم8/5عتبار المقررات  بشأن بناء القدرات واألخذ في اال، دال وهاء9/13، و5 و4 و3الفقرات 
 تشمل الوسائل ،، بما في ذلك من خالل وضع منهجيات مالئمة4 المرفق الثاني، المهمة 5/16والمرفق، 

سيما النساء، الالئي يلمن المجتمعات المحلية، ال األصلية والشعوب زيادة عدد ممثلي غية ب،ديدةاإللكترونية الج
الجهات ويدعو  الوطني والمحلي، ين، بما في ذلك تنفيذها على المستوفي عمل االتفاقية يشاركنبعمليات االتفاقية و

المحلية على المستويين المجتمعات األصلية و الشعوبالمانحة إلى مواصلة دعمها لحلقات العمل بشأن بناء قدرات 
  ؛اإلقليمي ودون اإلقليمي

 األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية، يطلب إلى - 2
السيما، ، المحليةالمجتمعات  األصلية وشعوبحلقات العمل الخاصة بالعقد النظر في التعاون مع األمانة لتيسير 

 ةوعيت اللزيادة، إعداد استراتيجيات على األجلين المتوسط والطويل، تمويلرهنا بتوافر الو يكون ذلك ممكنا، عندما
في عمليات االتفاقية بما في ذلك برنامج للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مشاركة الكاملة والفعالة الوتيسير 

برنامج العمل المعتمد حديثا والمتعلق الجديد في عنصر لاو،  بهاصلةمتواألحكام ال) ي (8العمل المنقح للمادة 
- 2011 للتنوع البيولوجي، فضال عن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ))ج (10المادة (المستدام المألوف باالستخدام 

  ؛18ا الهدف خصوصوفيها، للتنوع البيولوجي يشي أ وأهداف 2020
افر الموارد المالية، مجموعة من حلقات  األمين التنفيذي مواصلة تنظيم، رهنا بتويطلب إلى - 3

المحلية دعماً لتنفيذ المبادئ المجتمعات  األصلية وشعوبالعمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء قدرات ال
 تعزيز االستراتيجيات التسويقية والتكنولوجيات القائمة على من خاللالتوجيهية للتنوع البيولوجي وتطوير السياحة 

   الشبكي؛قعالمو
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 األمانة استكشاف تيسير حلقات العمل المشتركة الخاصة ببناء القدرات مع االتفاقات  إلىيطلب - 4

  ؛ لتحقيق االتساق وأقصى استفادة من استخدام الموارد المحدودة،البيئية المتعددة األطراف األخرى
   والتوعية العامةثقيفاالتصال والت

المجتمعات  األصلية وشعوبلفعالة لممثلي الو  الكاملةركة األمين التنفيذي ضمان المشا إلىيطلب - 5
-2011 والتوعية العامة لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ثقيفالمحلية في إعداد إستراتيجية االتصال والت

،  والتوعية العامة بلغات األمم المتحدة الستثقيفالتصال والتالمتنوعة لمنتجات ال، ومواصلة إعداد أنشطة 2020
المحلية المجتمعات  األصلية وشعوبالمحلية، إلبالغ الالمجتمعات  األصلية وشعوببما في ذلك مع مساهمات ال
المحلية، ومعارفها التقليدية المجتمعات  األصلية وشعوب الناس بدور الةوعيت زيادةعن أعمال االتفاقية وكذلك 

  ؛المستدام التنوع البيولوجي واستخدامه حفظ فيواستخدامها المألوف، 
   واآلليات واألدوات،ت االتصاالتطوير

ة، مثل الصفحة الرئيسية للمادة  بخصوص اآلليات اإللكترونيجاري العمل اليالحظ مع التقدير - 6
معلومات المعارف التقليدية، والمبادرات ذات الصلة بما في ذلك الشراكات مع وبوابة ) ي(8

com.indigenousportal.www  األمين التنفيذي إقامة شراكة مستمرة مع بوابة  إلىويطلبمن جانب األمانة 
) ي(8 للفريق العامل المعني بالمادة ثامنالشعوب األصلية ومواصلة اإلبالغ عن تطور هذا العمل في االجتماع ال

   بها؛صلةمتواألحكام ال
إعداد الوسائل اإللكترونية والتقليدية رد، أن يواصل توافر الموا رهنا ب،األمين التنفيذيإلى يطلب  - 7

 والتوعية العامة، وضمان أن يتم الترويج لهذه المواد على نحو جيد ثقيفوالمتنوعة الخاصة بمواد االتصال والت
ت المجتمعا األصلية وشعوب بالتعاون مع األطراف، والمنظمات الدولية، والرفيعة المستوى أحداث من خالل
  وأصحاب المصلحة اآلخرين؛المحلية، 

 ومؤسسات ، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنية،المانحالجهات  و، والحكومات، األطرافيدعو - 8
المحلية ومشاركتها في المجتمعات  األصلية وشعوب إلى توفير الموارد الالزمة لل،وآليات التمويل ذات الصلة

، "المجتمع المحلي للمجتمع المحلي"ومن " صلية للشعوب األصليةالشعوب األ"وضع وتنفيذ مشروعات التدريب من 
 بما في ذلك مبادرات من ،المستدام للتنوع البيولوجيالمألوف التي تركز على دور المعارف التقليدية واالستخدام 

لتقليدية والمعارف االشعوب األصلية التي توجد جذورها في لغات وثقافات " النساء واألطفال"و" بالشيوخ للشبا"
  ؛المحليةالمجتمعات  األصلية ووهوية الشعوبالتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق وتأكيد احترام الذات 

المحلية وضمان الوطنية و اإلعالم لالحكومات إلى تيسير وتشجيع استخدام وسائيدعو أيضا  - 9
  مها؛ة لوصول الشعوب األصلية والمحلية إلى هذه المرافق واستخداتمكينيتوفير بيئة 

 وتحديث وترجمة ، األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، مواصلة وضع إلىيطلب - 10
وبوابة معلومات المعارف التقليدية، ) ي(8 للمادة شبكية بما في ذلك الصفحة ال،مختلف آليات االتصال اإللكترونية

دعم  الحكومات إلى ويدعو األطراف ويحثوتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع القادم للفريق العامل، 
   دعم األمين التنفيذي في هذه المهام؛ية بغ،التفاقية إلى اللغات الوطنية والمحليةلترجمة الوثائق األساسية 
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 صوصا وخ،إلى األمين التنفيذي مواصلة رصد استخدام الموقع الشبكي لالتفاقيةيطلب أيضا  - 11
المجتمعات  األصلية وشعوبالتشاور مع الإلى لومات المعارف التقليدية، و، وبوابة مع)ي(8ية للمادة شبكالصفحة ال
 األصلية شعوب لضمان تكييف الوسائط التفاعلية مع االحتياجات الحقيقية لل، في عمل االتفاقيةتي تشاركالمحلية ال

ن التنفيذي تحديد أي إلى األميويطلب كذلك المحلية، وتوفيرها باللغة والشكل اللذين ييسران فهمها، المجتمعات و
  الجتماع الثامن للفريق العامل؛اإلى فجوات أو جوانب قصور، واإلبالغ عنها أية 

 والبرامج الوطنية وغير ذلك ، والسياسات،القوانينمعلومات عن  األطراف إلى تبادل أيضا يدعو - 12
واألحكام المتصلة بها، ) ي(8 المؤدية إلى تنفيذ المادة ، وعند االقتضاء البروتوكوالت، والتدابير،من المبادرات

  ؛معلومات المعارف التقليدية على بوابة هذه المعلومات إلى األمين التنفيذي إتاحة ويطلبوخبراتها في التنفيذ، 
المحلية المجتمعات  األصلية والشعوبمشاركة ممثلي ل الصندوق الطوعي من خاللالمشاركة بما في ذلك 

  ؛)VB  اإلستئمانىالصندوق(
ألمانة لتعزيز الصندوق الطوعي لتيسير مشاركة التي تبذلها اة جاري الجهود اليالحظ مع التقدير - 13

األمين التنفيذي إلى ويطلب ، )VBالصندوق اإلستئمانى ( المحلية في عملية االتفاقيةالمجتمعات  األصلية وشعوبال
الكاملة مشاركة ال بة ذات الصلة المتعلقئيةاإلحصاالبيانات مواصلة بذل جهوده واإلبالغ عن النتائج، إلى جانب 

 التقارير من خالل المعلومات المقدمة من خالل، بما في ذلك المجتمعات المحليةاألصلية ووالفعالة للشعوب 
  ؛ للفريق العاملثامنفي االجتماع الوذلك الوطنية، 

 إلى التمويل ذات الصلةت  والجهات المانحة ومؤسسات وآليا، والحكومات، األطرافيدعو - 14
  ؛المساهمة بسخاء في الصندوق الطوعي

ألمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، إتاحة الفرصة لمشاركة عضو من ممثلي إلى ايطلب  - 15
في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية ببناء ممثل المحلية من كل بلد المجتمعات  األصلية وشعوبال

  ؛تالقدرا
  المبادرات األخرى

المحلية المجتمعات  األصلية وشعوبة بين المبتكر بالمبادرات والشراكات المع التقديريرحب  - 16
 األمين التنفيذي مواصلة هذه الجهود ومواصلة اإلبالغ عن ويطلب إلى، أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف االتفاقية

   بها؛صلةمتواألحكام ال) ي(8ني بالمادة قادم للفريق العامل المعالتقدم المحرز في االجتماع ال
  المجتمعات المحلية

  ،كانت محدودة) ى(8أن مشاركة المجتمعات المحلية وفقا للمادة ب يسلّمإذ 
 لتحقيق أهداف حيويالمجتمعات المحلية تعتبر عنصرا ل  الكاملة والفعالةمشاركةالأن ب  أيضايسلّموإذ 

 ؛ للتنوع البيولوجيييشأ بما في ذلك أهداف ،2020-2011تنوع البيولوجي  للةاالتفاقية وتنفيذ الخطة اإلستراتيجي

لمجتمعات المحلية ا لممثلي بتقرير اجتماع فريق الخبراء مع التقديريحيط علما  - 17
)UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1( ،األطراف على النظر إلى هذا التقرير كمدخالت مفيدة محتملة في ويشجع 

  ؛الفعالة للمجتمعات المحلية في عمل االتفاقيةالترويج للمشاركة الكاملة و



UNEP/CBD/COP/11/7 
Page 27 

 
 حيث ،يق الخبراءرجتماع فا بالخصائص الواردة في القسم األول من المرفق بتقرير يحيط علما - 18
  ؛ في نطاق اختصاص االتفاقية، تحديد المجتمعات المحليةيوفر مشورة مفيدة فتيحتمل أن 

المجتمعات المحلية ممثلي تمتع يان أن  إلى األمين التنفيذي أن يتخذ خطوات عملية لضميطلب - 19
المحلية في االجتماعات المجتمعات  األصلية وشعوب ممثلي الى الصندوق الطوعي لمشاركة إلمنصفبالوصول ال

 البيانات تبويب في وأن يبدأ ،ت فضال عن حلقات العمل المعنية ببناء القدرا،فاقيةتالتي تعقد في إطار اال
جتماع الثامن للفريق العامل للنظر االإلى  عن هذه التدابير واإلبالغ ،جتمعات المحليةواإلحصاءات بشأن ممثلي الم

  فيها؛
باعتبارهما فريق الخبراء تقرير ببالقسمين الثاني والثالث من المرفق   مع التقديرط علمايحي - 20

 للمجتمعات صال موجهاتمشورة مفيدة لوضع تدابير وآليات للمساعدة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها، ولوضع 
 لزيادة تشجيعها بفعالية على المشاركة في عمل مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة،المحلية من خالل 

 ين الوطني ودون الوطني؛ بما في ذلك على المستوي،االتفاقية

  ].ة المحلياتلمجتمعلدولي ليوم االتموز / يوليو13 يوم إعالنيقترح   -21[
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  من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح12 و10 و7المهام   7/3

واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع ) ي (8 للمادة الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص يوصي
  :لخطوط التاليةوفقا لالبيولوجي بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا 

  إن مؤتمر األطراف،
، والخطة االستراتيجية للتنوع )، المرفق األول10/1المقرر ( ناغويا اعتماد بروتوكول إذ يأخذ في اعتباره

لكفالة " ري:تغاريوايي"مدونة السلوك األخالقي فضال عن ) ، المرفق10/2المقرر  (2020-2011البيولوجي 
 عمل واستناداً إلى ،)، المرفق10/42المقرر (احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية 

  التقليدية، المعارف لحماية الفريدة بخصوص النظم االتفاقية
اللجنة الحكومية الدولية ذات الصلة، وخصوصا األخرى الهيئات الدولية عمل  وإذ يأخذ في اعتباره أيضا
  الفكرية التابعة للمنظمة العالمية للملكيةالتقليدية والفولكلور ية والمعارفوراثالمعنية بالملكية الفكرية والموارد ال

(WIPO-IGC)ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ، (UNPFII) ومنظمة األمم المتحدة ،
  ،)اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 بأهمية التعاون الوثيق، والحاجة إلى االتصال وتبادل المعلومات بين االتفاقية وفريقها العامل وإذ يسلّم
  واألحكام المتصلة بها والهيئات الدولية األخرى ذات الصلة،) ي(8دة المعني بالما

، وبغية تكييف تنفيذها في ضوء التطورات األخيرة، وفي واستعرضها 12 و10 و7 في المهام وقد نظر
  الوقت نفسه تجنب ازدواجية الجهود وضمان التوافق والتكامل بينها،

 يمكن أن يسهم تنفيذها في أفضل طريقةيد أوال  بتحد12 و10 و7 المضي قدماً بالمهام يقرر  - 1
  العمل في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها؛

، على 12 و10 و7المهام  األمين التنفيذي التعاقد على إجراء ثالث دراسات بشأن يطلب إلى  - 2
في العمل في إطار المهام فيذ هذه أفضل طريقة يمكن أن يسهم بها تنالتوالي، رهنا بتوافر الموارد المالية، لتحديد 

االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها، مع األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، عمل الهيئات األخرى ذات 
 التقليدية والفولكلور ية والمعارفوراثاللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الالصلة، مثل 

المية للملكية الفكرية، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، ومنظمة التابعة للمنظمة الع
، بما في  ذات الصلةوستنظر هذه الدراسات في جميع المعلومات). اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

   أدناه؛3ذلك اآلراء المشار إليها في الفقرة 
والمجتمعات  األصلية والشعوب الصلة ذات الدولية والمنظمات ،لحكوماتوا  األطراف،يدعو  - 3

 في العمل في إطار 12 و10 و7المهام بأفضل طريقة يمكن أن تسهم بها  فيما يتعلق آرائها المحلية إلى تقديم
  االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها؛

 المعني العامل للفريق الثامن جتماع لالالدراسات األمين التنفيذي إتاحة هذه يطلب كذلك إلى  - 4
في واألحكام المتصلة بها لينظر فيها بغية أن يقدم الفريق العامل توصية إلى مؤتمر األطراف ) ي(8بالمادة 
  ، بما في ذلك احتمال عقد اجتماع للخبراء؛12 و10 و7المهام بشأن مواصلة تنفيذ االتفاقية 
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لبروتوكول المفتوحة العضوية المخصصة  الحكومية الدولية اللجنة الفريق العامل إلى إبالغ يدعو  - 5

 أو مؤتمر الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ناغويا بشأن الحصول على
 10 و7األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عن التقدم المحرز في سير العمل في إطار المهام 

 .ت الصلة بتنفيذ بروتوكول ناغويا ذا12و
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  المتعلقعمل البرنامج  من 15دراسة وإعداد صالحيات المهمة   7/4

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة ب
في اتفاقية التنوع واألحكام المتصلة ) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل الفريق يوصي 

  :لخطوط التاليةوفقا لجتماعه الحادي عشر باعتماد مقرر في ابأن يقوم مؤتمر األطراف بها البيولوجي 
  ،إن مؤتمر األطراف

 في ضوء األنشطة 15 بالمهمة للمضي قدماً اعتماد الصالحيات المرفقة بهذا المقرر يقرر  - 1
  جارية؛األخرى ذات الصلة واألنشطة ال

  :15 ما يلي فيما يتعلق بالمهمة يؤكد على  - 2
واألحكام المتصلة بها ) ي(8حكام االتفاقية، وتحديداً في ضوء المادة يتعين تفسيرها وفقاً أل  )أ(

  ؛17 من المادة 2والفقرة 
اضطلعت التي و المعلومات إعادة إلى االستناد إلى األنشطة الحالية المتعلقة ب هذه المهمةترمي  )ب(

 والمعشبات وحدائق تاحف،المو  المنظمات الدولية، والحكومات وغيرها من الكيانات بما في ذلكبها األطراف،
  يز هذه األنشطة؛ وتعز، الجينيات وغيرهابنوك وقواعد البيانات، والسجالت، والنباتات،

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمنظمات غير الحكومية، يدعو  - 3
مين التنفيذي معلومات عن أفضل ومنظمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة إلى أن تقدم لأل

  ؛15أو الدولية ذات الصلة بالمهمة /الممارسات الوطنية و
ألمين التنفيذي تجميع المعلومات المستلمة وإتاحة هذا التجميع للفريق المفتوح إلى ايطلب   - 4

  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الثامن؛) ي(8العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
 للتربية المتحدة األمم منظمة  باندراج الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ضمن واليةسلّموإذ ي  - 5

، ومعاهداتها وبرامجها، فإن االتفاقية وأطرافها تسعى إلى تسهيل تبادل المعلومات )اليونسكو (والثقافة والعلم
فظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما الواردة من جميع المصادر المتاحة لعموم الجمهور، وذات الصلة بح

 معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه إعادةفي ذلك 
األمين التنفيذي التعاون مع اليونسكو في مجال تحليل إمكانية وسبل مساهمة مختلف الصكوك يطلب إلى المستدام، 

 إعادةية التي تعالج الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في القانونية الدول
  معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 أعاله وإلى 3 بالفقرة  األمين التنفيذي، استناداً إلى تحليل المعلومات المستلمة عمالًيطلب إلى  - 6
] ةوالدولي [ة الوطنيعادةاإلممارسات وضع مشروع مبادئ توجيهية ألفضل التحليل المعد بالتعاون مع اليونسكو، 

لمعارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك 
 من 17 من المادة 2والمعارف التقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية، وفقاً للفقرة عادة معارف الشعوب األصلية إ

  االتفاقية، بغية تسهيل استرداد المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي؛
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واألحكام ) ي(8 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة يطلب إلى  - 7

عه الثامن في مشروع المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المشار إليه في الفقرة المتصلة بها أن ينظر في اجتما
 . أعاله6

  مرفق
  المتعلقعمل البرنامج  من 15المهمة إلحراز تقدم في صالحيات 

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة ب
عادة تعزيز اإل وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات التي من شأنها تسهيل 15الغرض من المهمة   - 1

الموجودة لمعارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
الفقرة [و) ي(8[للمادة [معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية، وفقاً  بما في ذلك

  .تسهيل استرداد المعارف التقليدية للتنوع البيولوجيمن االتفاقية، ل 17المادة  من 2
المعارف المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك عادة إينبغي أال تقوض   -2[

معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية، أال تقوض االستخدام المستمر لهذه 
  .]هاإعادترف في الطرف الذي يقرر المعا

 2والفقرة ] [واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة [ وفقاً ألحكام االتفاقية، وتحديداً 15ويتعين تفسير المهمة   - 3
  :ويتعين تحديداً ما يلي. 17من المادة 
ى أنها عل" المعارف التقليدية"أو " معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية"فهم مصطلحي   )أ(

معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أنماط العيش التقليدية "إشارة إلى 
  ؛"ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية،  تهاإعاداشتمال نطاق المعلومات التي يتعين   )ب(
من جميع المصادر المتاحة لعموم الجمهور، وذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما الواردة 

  .] الثقافيةمتلكاتفي ذلك معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة بالم
 مت بها األطراف، قاعادة المعلومات التيالمتعلقة بإ إلى االستناد إلى األنشطة الحالية 15 المهمة ترميو  - 4

  والمعشبات وحدائق النباتاتالمتاحف،و  المنظمات الدولية، بما في ذلك األخرى،الكياناتاألخرى ووالحكومات 
  .يز هذه األنشطة وتعز، الجينيات وغيرهاكوبنوقواعد البيانات، والسجالت، ووحدائق الحيوان، 

  :ويضم أصحاب المصلحة جهات من بينها ما يلي  - 5
  طراف والحكومات؛األ  )أ(
وغيرها من المجموعات التي تحتوي وحدائق الحيوان  ، والمعشبات وحدائق النباتاتالمتاحف  )ب(

الحفظ  بذات الصلةالمحلية المجتمعات  األصلية وشعوب وممارسات المعارف وابتكاراتعلى معلومات عن 
  ؛ المستدامالستخداموا
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، فضالً عن والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم ةمنظم وخصوصا، الدولية ذات الصلةالمنظمات   )ج(

معاهداتها وبرامجها ذات الصلة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني 
 بقضايا الشعوب األصلية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

  المحلية؛المجتمعات  األصلية وشعوب الممثلو  )د(
الخبرة بشأن هذه التي لديها و ومنظمات الشعوب األصلية ذات الصلةالمنظمات غير الحكومية   )ه(
  المسائل؛

  الجمعيات األكاديمية والعلماء الباحثون؛  )و(
  القطاع الخاص؛  )ز(
  .األفراد  )ح(

ام واألحك) ي(8وسوف يحدد كذلك الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة   - 6
 بصورة مفيدة التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول 15المتصلة بها السبل التي قد تستكمل بها المهمة 

  .على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، عند إنفاذه
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 رسات التقليديةإعداد عناصر النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات والمما  7/5

واألحكام المتصلة بها بأن يقوم مؤتمر ) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل الفريق يوصي 
  :لخطوط التاليةوفقا لاألطراف في اجتماعه الحادي عشر باعتماد مقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
 المعارف  تمديد وتوسيع نطاق الحوار بخصوص النظم الفريدة ليشمل صون وتعزيزيقرر  - 1

  التقليدية المتصلة بالتنوع البيولوجي؛
 األصلية شعوب األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، واليدعو  - 2

 وآرائها بخصوص طائفة  الحالة التي تجريها ودراسات،المحلية، إلى إبالغ األمانة عن خبراتهاالمجتمعات و
 وأ والتدابير السياساتية ،خصوص آلياتها، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعيةعريضة من النظم الفريدة، وب

التشريعية، التي أسهمت في احترام وصون وحماية وتعزيز تطبيق المعارف التقليدية على نطاق واسع،  وأاإلدارية 
  ؛يمكن تطبيقها في سياقها الوطني مساعدة البلدان على تقييم اآلليات التي من أجل

وتنقيح  ،هذه المدخالتة، جمع وتحليل مستلمت المدخال إلى األمين التنفيذي، في ضوء اللبيط  - 3
المعارف واالبتكارات وصون وتعزيز عناصر النظم الفريدة لحماية واستكمال هذه المذكرة التي أعدها بشأن 

امل المعني بالمادة  االجتماع الثامن للفريق العوذلك لنظر ،)UNEP/CBD/WG8J/7/3( والممارسات التقليدية
  ؛ بهاصلةمتواألحكام ال) ي(8

 بشأن الحصول على الموارد  األطراف والحكومات، في ضوء اعتماد بروتوكول ناغويايدعو  - 4
، إلى اإلبالغ عن أية تدابير إقليمية متخذة لحماية الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

المحلية وابتكاراتها وممارساتها التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي المجتمعات  و األصليةشعوبمعارف ال
 والتي تتم حيازتها عبر الحدود الوطنية والدولية، بما في ذلك النظم الفريدة الجاري وضعها أو التي تم وضعها

مين التنفيذي تجميع وتحليل  إلى األويطلبلية هذه التدابير، ا، بما في ذلك إعطاء أدلة عن فعأو تنفيذها/و
  في تنقيح مذكرتهصر جديد بشأن التدابير اإلقليميةنعها كة وإدراجمستلمالمعلومات ال

)UNEP/CBD/WG8J/7/3( ،8االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة  وذلك لنظر)واألحكام المتصلة بها؛) ي  
كترونية بشأن النظم الفريدة لحماية وصون  إلى األمين التنفيذي إجراء مناقشة إليطلب كذلك  - 5

  وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية؛
 إلعداد تقرير ينشر في ، رهنا بتوافر األموال، إنشاء فريق مخصص من الخبراء التقنيينيقرر  - 6

  السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي؛
الخبرات والتطورات الحاصلة في مجال النظم الفريدة  إلى األمين التنفيذي دعم تبادل يطلب  - 7

  توثيق المعارف التقليدية وغيرها من التدابير؛وعيوب ومواصلة النظر في رصد وتقييم مزايا 
المجتمعات  األصلية وشعوبممثلي الل أنشطة بناء القدرات تيسير إلى األمين التنفيذي يطلب أيضاً  - 8

 شعوب تعزيز قدرات البهدف في إطار االتفاقية األخرى المنعقدةاالجتماعات  في تعاقب مع ، حيثما يمكن،المحلية
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 ويحث، المحلية في اإلبالغ عن خبراتها وآرائها على النحو الذي يدعو إليه هذا المقررالمجتمعات األصلية و

  ؛األطراف على دعم هذه األنشطة
المجتمعات األصلية و شعوب األطراف والحكومات على دعم وتعزيز عملية وضع اليشجع  - 9

المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه وصون وتعزيز المحلية لنظم فريدة محلية لحماية 
لفريق العامل المعني بالمادة لثامن لجتماع االالمستدام، بما في ذلك من خالل إعداد بروتوكوالت مجتمعية، وإبالغ ا

عن هذه المبادرات، من خالل عملية تقديم التقارير الوطنية وبوابة معلومات المعارف واألحكام المتصلة بها ) ي(8
  التقليدية؛

 من المقرر 4 األطراف إلى النظر في المصطلحات والتعاريف التي أعدت استجابة للفقرة يدعو  - 10
افية للنظر في إدراجها،  حاء، وتقديم آراءها إلى األمين التنفيذي، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف اإلض7/16

ة، بتنقيح المصطلحات مستلم إلى األمين التنفيذي تجميع هذه اآلراء، واالضطالع، استناداً إلى المعلومات الويطلب
والتعاريف، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف اإلضافية المقترحة، واقتراح مشروع لمعجم المصطلحات لنظر 

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8معني بالمادة االجتماع الثامن للفريق العامل ال
 إلى األمين التنفيذي مواصلة إبالغ اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية يطلب  - 11

 المضطلع بهوالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن العمل 
  يدة؛النظم الفربشأن 

 بالمفاوضات الناجحة التي أجراها الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، يرحب  - 12
 ا إطاريوفرأن البروتوكول ب ويقر لبروتوكول ناغويا، االتفاقيةوباعتماد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في 

ن عة بالموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة المعارف التقليدية المرتبطعلى حصول مفيدا إلعداد النظم الفريدة ولل
  .هااستخدام
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  في رئيسيا عنصرا بوصفها ،)ج(10 المادة على التركيز مع 10 المادة  7/6

  بها المتصلة واألحكام) ي(8  بالمادةمتعلقال العمل برنامج
 بها، لةالمتص واألحكام) ي(8 المخصص للمادة الدورات بين العامل العضوية المفتوح الفريق إن

  التنفيذي األمين إلى موجه طلب    -أوال
في اجتماعيها الخامس عشر  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةا االعتبار أن في يأخذ إذ

 العمل برنامج ن فياسينظرفي اجتماعه الرابع االتفاقية  لتنفيذ باستعراض المعني العامل لفريقاووالسادس عشر 
  البيولوجي، للتنوع المستدام باالستخدام يتعلق فيما بها المتصلة واألحكام) ي(8 المادةبالمتعلق 

في  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةا إبالغ يالتنفيذ إلى األمين يطلب  - 1
 اجتماعه الرابع،في االتفاقية  تنفيذ باستعراض المعني العامل لفريقوا اجتماعيها الخامس عشر والسادس عشر

 االستخدام قضية بشأن بها المتصلة واألحكام) ي(8 بالمادة المعني العامل الفريق في دارت التي المداوالت بنتائج
  المستدام؛ المألوف

 بأهمية االستخدام المألوف للتنوع البيولوجي بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، يسلّم  - 2
 المشاركة الكاملة والفعالة في المفاوضات والصياغة بشأن هذا العنصر الرئيسي  األطراف على تسهيلويشجع

  الجديد للعمل؛
 والمنظمات ،والحكومات ،األطراف من المقدمة اإلسهامات تجميع التنفيذي األمين  إلىيطلب  - 3

 األطراف لمؤتمر شرع الحادي االجتماع إلى التجميع هذا وتقديم ،المحليةالمجتمعات و األصلية شعوبوال الدولية
 في رئيسي كنصر) ج(10 المادة على التركيز مع 10 بالمادة المتعلق األعمال جدول بند إطار في رسمية كوثيقة
  ؛بها المتصلة واألحكام) ي(8 المادةالمتعلق ب العمل برنامج

  األطراف مؤتمر إلى ات موجهة    توصي- ثانيا
 :لخطوط التاليةوفقا ل مقررا عشر الحادي اجتماعه األطراف في مؤتمر يعتمد  بأنوصيي  - 4

  ،األطراف مؤتمر إن
  االتفاقية، ركائز من الثانية الركيزة يمثل المستدام االستخدام أنب سلّمي إذ

  البعض، بعضهما ويعززان مترابطان) ج(10 والمادة) ي(8 المادة أنب سلّمي وإذ
 التركيز مع ،10 المادة بشأنللعمل  دجدي رئيسي عنصر إدراج قرر  الذي10/43 إلى المقرر يشير وإذ

  ية،رشاداإل وخطوطها أبابا أديس مبادئ إلى استنادا ،)ج(10 المادة على
 حيويا عنصرا يمثل ،المستدامالمألوف  االستخدام ذلك في بما ،المستدام االستخدام تنفيذ أنب  كذلكسلّمي وإذ

  ،2020-2011 البيولوجي للتنوع يةاالستراتيج البيولوجي والخطة للتنوع يشيأ أهداف تحقيق في
 ةقضيك) ج(10 المادة على التركيز مع ،10 المادة اجمستراتيجية إلدإ وجود أهمية جديد من يؤكدوإذ 

تعلق الم العمل برنامج من بدءا ،المواضيعية ومجاالتها االتفاقية عمل برامج مختلف في القطاعات بين مشتركة
  المحمية، بالمناطق
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  2 ؛)ج(10 المادة على التركيز مع 10 بالمادة المعني االجتماع  بتقريرالتقدير مع يحيط علما  - 1
 في جديدارئيسيا  عنصرا بوصفه ،المستدامالمألوف  االستخدام بشأن عمل إعداد خطة  علىيوافق  - 2

 بل مؤتمرق من واعتماده مواصلة تطويره يةبغ ،بها المتصلة واألحكام) ي(8 المادةالمتعلق ب المنقح العمل برنامج
  عشر؛ الثاني اجتماعه في األطراف

ذات  الدولية والمنظمات ،المحليةالمجتمعات و األصلية شعوبوال ،والحكومات ، األطرافيدعو  - 3
 في الواردة لمهامل اإلرشادية القائمة  من بينهاأمور جملة مراعاة مع ،العمل إلعداد خطة معلومات تقديم إلى الصلة
  المقرر؛ بهذا المرفق

  استنادا،المستدامالمألوف  االستخدام بشأن عمل خطة إعداد مشروع التنفيذي إلى األمين يطلب  - 4
، المرفق 7/12المقرر ( بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يةرشاداإل وخطوطها أبابا أديس مبادئ إلى

 المتعددة األخرى البيئية التفاقاتا المواد من سيماال ،الصلة ذات والمواد االيكولوجي ماالنظ ونهج ،)الثاني
 لمهامل اإلرشادية إلى القائمة المستندة الصلة والزراعة ذات لألغذية المتحدة األمم منظمة وصكوك األطراف

  الثغرات؛ تحليل ذلك في بما ،الصلة ذات  األخرىواإلسهامات والمعلومات
 للتنفيذ امقترح العمل، خطة إعداد مشروع لدى يدرج، أن التنفيذي إلى األمين أيضا يطلب  - 5
 في بما ،الصلة ذات األخرى واإلسهامات والمعلومات لمهام،ل اإلرشادية القائمة إلى استنادا ،العمل لخطة التدريجي

  نموا؛ األقل والبلدان النامية للبلدان التقني والدعم التمويل اعتبارات بينها ومن ،الثغرات تحليل ذلك
 واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بين العامل لعضويةا المفتوح من الفريق يطلب  - 6

 وتقديم المستدامالمألوف  االستخدام بشأن العمل خطة مشروع الثامن اجتماعه في يستعرض أن بها المتصلة
  تنفيذها؛ بشأن إرشادات

 بالمناطق تعلقالم العمل برنامج في المستدامالمألوف  االستخدام اجمإد التنفيذي إلى األمين يطلب  - 7
 برنامج بشأن الصفحات الشبكية على اإللكترونية الوحدات في ةمحدد إرشادات خالل من ذلك في بما المحمية
  المحلية؛المجتمعات و األصلية شعوبلل فعالةالو كاملةال مشاركةال مع العمل

مألوف ال االستخدام سياسات اوخصوص ،المستدامالمألوف  االستخدام معالجة إلى  األطرافيدعو  - 8
 شعوبلل فعالةالو كاملةال مشاركةمع ال ،البيولوجي لتنوعل الوطنية عملها وخطط استراتيجياتها في ،المستدام
  المحلية؛المجتمعات و األصلية

 المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بين العامل العضوية المفتوح  الفريقيكلف  - 9
 واستخدامه البيولوجي التنوع حفظب ذات الصلة التقليدية بالمعارف المتعلقة المسائل بشأن ةومشور آراء بتقديم بها

 اجمإد يةبغ منتظم أساس على والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة إلى مباشرة بصورة المستدام
لالتفاقية،  المواضيعية مجالبرا في ،مشتركة بين القطاعات قضايا باعتبارها ،)ج(10 والمادة) ي(8 المادة اعتبارات

 في الدائم بندال إطار في الراسخة المتعمقة الحوارات نع ةالناشئ والمشورة إحالة اآلراء خالل من ذلك في بما
 برنامجمن  بدءا ،األطراف مؤتمر عن  الصادر10/43المقرر  من 12 الفقرة بمقتضى العامل الفريق أعمال جدول
  .المحمية بالمناطق تعلقالم العمل

                                                
2

  UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5. 
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  مرفق

  قائمة المهام اإلرشادية
إرشادات حول االستخدام المستدام وما يتصل به من تدابير   -ألف 

  حافزة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
      االستخدام المألوف المستدام واالقتصادات المحلية المتنوعة- 1

د والحوكمة المتسقة مع التشريعات لمواراإلدارة المجتمعية لوضع مبادئ توجيهية لتعزيز وتشجيع   :1المهمة 
 .واجبة التطبيقالالوطنية والصكوك الدولية 

كاملة المشاركة مع ال ، حسب مقتضى الحال، أو سياستهدراج ممارسات االستخدام المألوف المستدامإ  :2المهمة 
 ،ع البيولوجيالمحلية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوالمجتمعات  األصلية وشعوبللفعالة الو

ة البشرية واإلبالغ عن ذلك من ي على القيم البيولوجية الثقافية وتحقيق الرفاهاظ للحفةستراتيجيإ ةباعتباره طريق
  .خالل التقارير الوطنية

   البيولوجيةاألراضي والمياه والموارد  - 2
ريعات أو غير ذلك وضع مبادئ توجيهية يمكن أن تستخدم كمدخالت في وضع وصياغة آليات وتش  :3المهمة [

 ،المستدام والمعارف التقليدية وترويجهاالمألوف من المبادرات المالئمة لمساعدة األطراف على احترام االستخدام 
 والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية ،المحليةالمجتمعات  األصلية وشعوبمع مراعاة القوانين العرفية للو

 ].واحترام المؤسسات والسلطات التقليدية

 ضمان حماية وتشجيع ية بغ،استعراض، حسب مقتضى الحال، السياسات الوطنية ودون الوطنية  :4المهمة [
  ].المستدامالمألوف االستخدام 

  الدعم والتمويل الموجهان  - 3
 ومن خالل الصفحات ،اجتماعات الفريق العاملإلى توفير المعلومات على أساس منتظم، بما في ذلك   :5المهمة 

 ).ج(10إحراز تقدم في تنفيذ المادة ن مدى توافر التمويل لدعم المبادرات الرامية إلى ع، )ي(8لمادة الشبكية ل

 فيها وتعزيز االستخدام واإلسهام) ج (10ترويج وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم تنفيذ المادة   :6المهمة 
يق التنفيذ المعزز األنشطة المشتركة لتحقمحلية في والمجتمعات ال األصلية شعوب والتعاون مع الالمألوف المستدام؛

  ).ج(10للمادة 
  مواصلة استكشاف الفرص والثغرات في المعارف  - 4

 بذلك من ل وما يتص، واالستخدام المستدام القائمة بين االستخدام المألوف المستداماستكشاف العالقة  :7المهمة 
 .المحليةالمجتمعات  األصلية وشعوبفرص اقتصادية لل

النظم خدمات تقديم المشورة والتوسع فيما يتعلق بالطرق المستخدمة في تحديد قيم التنوع البيولوجي و  :8المهمة 
االيكولوجية إلدراج القيم الثقافية والروحية للشعوب األصلية مع موافقتها المسبقة والمستنيرة أو موافقتها 

  .المستدام للتنوع البيولوجيالمألوف يكولوجية باالستخدام ومشاركتها، وإجراء تقييم شامل لعالقة خدمات النظم اال
 ، والممارسات والمعارف التقليدية،المستدامالمألوف استكشاف العالقة بين تغير المناخ واالستخدام   :9المهمة [

  ].التكيف مع تغير المناخمن أجل  المستدام والمعارف التقليدية مألوف االستخدام الةفضال عن قيم
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المجتمعات المحلية والحكومات على  األصلية وشعوببير لزيادة مشاركة التدا  -باء

   ونهج النظم االيكولوجية10 في تنفيذ المادة لوطني والمحلي االمستويين
 التعليم  - 1

 والمعارف التقليدية ولغات الشعوب ،المستدامالمألوف إدراج، حسب مقتضى الحال، قضايا االستخدام   :10المهمة 
 .المحليةالمجتمعات  األصلية وشعوبللفعالة الكاملة والمشاركة مع ال ،نظم التعليم النظامية وغير النظاميةاألصلية في 

المجتمعات  األصلية وشعوب بالتعاون مع المنظمات المعنية بما في ذلك منظمات الإرشاداتوضع   :11المهمة 
 التقليدية ولغات الشعوب األصلية ذات الصلة  النساء، للترويج لالنتقال بين األجيال للمعارفخصوصا و،المحلية

  .المحليةالمجتمعات  األصلية وشعوب من جانب الالمألوف المستدامباالستخدام 
ة البيولوجية إنما تتشكل من لوجهتعزيز الفهم والتوعية العامة العريضة بأن أكثر النظم تنوعا من ا  :12المهمة 

 في التنوع اسهمي أن المألوف المستدامالتقليدية واالستخدام خالل التفاعل مع البشر، وأن بوسع المعارف 
  . والمناظر الطبيعية والمناظر البحرية الطبيعية بما في ذلك المناطق المحمية وصونها،البيولوجي

  األبعاد الجنسانية  - 2
، لمألوف المستداما فيما يتعلق باالستخدام في المعارف، هنتمساهموالمحددة للنساء دوار األالنظر في   :13المهمة 

 وصنع القرار وإدارة الموارد البيولوجية وخدمات النظم ،وتعميم الجوانب الجنسانية في آليات المشاركة
 .يكولوجيةاإل

مشتركة بين  قضية بوصفها ،)ج(10 مع التركيز على المادة 10ادة الم  -جيم
   المواضيعيةهامجاالتفي مختلف برامج عمل االتفاقية و القطاعات

 مناطق المحميةال  - 1

 والتشريعات وغير ذلك من المبادرات ، واآلليات،مثل دراسات الحالة(تحديد أفضل الممارسات   :14المهمة 
 : لما يلي)المالئمة

الترويج، وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية السارية، للمشاركة الكاملة والفعالة   )أ(
  أو موافقتها ومشاركتها في إقامة المناطق المحميةعن علمافقتها المسبقة المحلية وموالمجتمعات  األصلية وشعوبلل

 األصلية شعوب العلىالمحمية التي قد تؤثر البحرية  بما في ذلك المناطق وتوسيع مدارها والحوكمة وإدارتها،
  المحلية؛المجتمعات و

 بما ، في المناطق المحميةالمستدامالمألوف التشجيع على تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام   )ب(
   حسب مقتضى الحال؛،المحميةالبحرية في ذلك المناطق 

المحلية المجتمعات  األصلية وشعوبالترويج الستخدام البروتوكوالت المجتمعية في مساعدة ال  )ج(
 بما في ذلك ،مية في المناطق المح،المستدام وفقا للممارسات الثقافية التقليديةالمألوف  تأكيد وترويج االستخدام على

  .المحميةالبحرية المناطق 
المناطق المحمية بما في المتعلق بعمل ال في برنامج المألوف المستدامإسناد األولوية لدمج االستخدام   :15المهمة 

كاملة المشاركة البرنامج العمل مع ل اإللكترونية على الموقع الشبكي الوحدات في ة محددإرشاداتذلك من خالل 
  .للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فعالةالو



UNEP/CBD/COP/11/7 
Page 39 

 
   المستداممألوفستخدام ال ذات صلة بالمعارف التقليدية واالإعداد مؤشرات  7-7

 ،واألحكام المتصلة بها) ي(8لمادة إن الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص ل

  التنفيذي األمين إلى طلب موجه   -أوال 
ستخدام التقليدية واالالعمل الخاص بإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف   إدراجةضرور إلىنظر إذ ي

 للخطة االستراتيجية  المؤشرات العالميةصياغةبتحديث و العملية األوسع نطاقا المتعلقة في المستدام، مألوفال
  ،طرافاأل لمؤتمر  عشرالحادي االجتماع وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي قبل 2020-2011للتنوع البيولوجي 

 أن يبلغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية خالل التنفيذي األمين لىإيطلب  - 1
لفريق العامل بشأن إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية ا مداوالت هذا بنتائججتماعها الخامس عشر ا

 ؛ المستداممألوفستخدام الواال

  افراألط مرلى مؤتموجهة إ اتتوصي    -ثانيا 
  :للخطوط التاليةوفقا مقررا   عشريجتماعه الحادااألطراف فى  مؤتمربأن  وصىي - 2

  ،األطراف إن مؤتمر
) ى(8لمادة المفتوح العضوية المخصص للفريق العامل  نفذت تحت إشراف االتي باألعمال إذ يرحب

 مؤشرات  نظمها الفريق العامل بشأنالتيية  ذلك حلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولفي بما ،واألحكام المتصلة بها
 لتحديد عدد محدود من المؤشرات العملية والهامة  المعني بالتنوع البيولوجي،لشعوب األصليةل الدولينتدى مال

 المحرز نحو م التقدم، لتقيي األخرىبؤريةمجاالت الال وفى ات التقليدية،مارسبتكارات والم واالفحالة المعاربشأن 
  ،البيولوجييشى للتنوع أوأهداف  2020- 2011 البيولوجيستراتيجية للتنوع طة االتحقيق الخ

 باألعمال السابقة بشأن المؤشرات والنتائج المتعلقة بكل من المعارف التقليدية واالستخدام وإذ يسلم
 مألوفم ال المستدام في حلقة عمل بانوي وحلقة العمل المواضيعية بشأن المؤشرات المحتملة لالستخدامألوفال

  المستدام،
 والتكامل بين المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية بوصفها ذات بيق المزدوج المحتمل التطوإذ يالحظ

   المستدام،مألوفصلة أيضا باالستخدام ال
 بالتعاون مع الهيئة الفرعية ،واألحكام المتصلة بها) ى(8لمادة  الفريق العامل المعنى باإلى يطلب  - 1
لشعوب األصلية لدولي لمنتدى االتابع للمؤشرات ال والفريق العامل المعنى ب،لعلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشورة ا

، كة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجيا ذلك الشرفي بما المهتمة باألمر، واألطراف البيولوجي،التنوع ب المعني
 مألوفستخدام ال المعتمدة للمعارف التقليدية واالةثستخدام المؤشرات الثالاوالصياغة الجارية  عملية أن يتابع

مع األخذ في  ،لمجتمعات المحليةللشعوب األصلية وافعالة الكاملة والمشاركة مع ال البيولوجيالمستدام للتنوع 
، بما في ذلك من خالل 2020- 2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ) ج(10الحسبان أيضا تنفيذ المادة 

 اجتماعه فيف  األطرا مؤتمرإلى عن ذلك اقدم تقريرحلقات العمل التقنية، رهنا بتوافر التمويل، وأن يد من المزي
  ؛ عشرالثاني
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تجريبي للمؤشرين الختبار الافي  ، الماليةالموارد  رهنا بتوافر، إلى األطراف النظريطلب  - 2
اف بالتعاون مع راألط لمؤتمر جتماع العاشر االفي المعتمدين مألوفستخدام الف التقليدية واالر للمعا3الجديدين
واألحكام المتصلة ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة النتائج إلى  وإبالغ ،المحليةالمجتمعات  األصلية والشعوب

  بها؛
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى مواصلة جمع وتحليل البيانات المتعلقة يدعو  - 3
نظر الفريق العامل ن هذا المؤشر لعتوفير معلومات لغوي وحالة واتجاهات المتحدثين باللغات األصلية وبالتنوع ال

  ؛ بهاواألحكام المتصلة) ي(8المعني بالمادة 
المحلية المجتمعات  األصلية وشعوب منظمة العمل الدولية إلى إعداد، باالشتراك مع اليدعو  - 4

ن هذا ع التقليدية وتوفير معلومات مهنورصد البيانات المتعلقة بممارسة الوالمنظمات المعنية، مشاريع تجريبية 
  ؛ بهاواألحكام المتصلة) ي(8ي بالمادة نظر الفريق العامل المعنر لالمؤش

نظم التراث وألغذية والزراعة ألمم المتحدة ل الوكاالت المعنية، بما فيها منظمة ايدعو كذلك  - 5
 والتحالف الدولي ، لها، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةة التابع)GIAHS(ة الزراعي ذات األهمية العالمي

د مشاريع المحلية والمنظمات المعنية إلى إعداالمجتمعات  األصلية وشعوبالمعني باألراضي، باالشتراك مع ال
خدام األراضي حالة واتجاهات التغير في است" مؤشر فعيل متوازنة إقليميا لجمع المعلومات الالزمة لتتجريبية
نظر الفريق العامل المعني ل ، وذلك"التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةفي األقاليم  األراضي ةوحياز
  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الثامن؛) ي(8بالمادة 

ع بمؤشرات التنو  والشراكة المعنية،اف والحكوماتر شراكة مع األطفي ي، األمين التنفيذيوصى  - 6
 الشعوب يممثلل فعالةالاملة وكال ةمشاركمع ال ، الحكومية المعنية والوكاالت الدوليةر والمنظمات غيالبيولوجي
مواصلة إعداد وصياغة ر حلقة عمل تقنية بشأن يسي وم، أن ينظالموارد المحلية ورهنا بتوافرالمجتمعات األصلية و

في األقاليم التقليدية للشعوب األصلية األراضي وحيازة عن حالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي مؤشر 
واألحكام ) ى(8 جتماع القادم للفريق العامل المعنى بالمادةلى االإعن ذلك  اتقريرأن يقدم ووالمجتمعات المحلية، 

  ؛المتصلة بها
األوساط  و، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة،فق البيئة العالميةر وم، األطرافيدعو  - 7

 يالدعم التقن لى توفيرإالمحلية المجتمعات  األصلية والشعوب الحكومية ومنظمات ر والمنظمات غية،األكاديمي
عاله بشأن المؤشرات الخاصة بالمعارف أإليه   بالعمل المشار للبرامج التعاونية ذات الصلةةماليوالموارد ال
  . المستداممألوفالستخدام التقليدية واال

                                                
حالة واتجاهات التغير في استخدام ) 1: (10/43المؤشرين المعتمدين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بموجب المقرر    3

الحالة واالتجاهات القائمة في ممارسة ) 2(محلية؛ والالمجتمعات  األصلية وعوبشاألراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية لل
  .المهن التقليدية
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  ادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى الصتوصياتال  7/8

   والمقدمةاألمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
  إلى اتفاقية التنوع البيولوجي

 ،بها واألحكام المتصلة) ي(8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  إن

      طلب موجه إلى األمين التنفيذي-أوال 
في االجتماع القادم  إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن ينظم حلقة عمل يطلب  - 1

بالتعاون مع المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، 
موارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع بالتنوع البيولوجي، حول بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على ال

"ري:تغاریوایي"الناشئة عن استخدامها، ومدونة السلوك األخالقي 
  الحترام التراث الثقافي والفكري للشعوب4

  ؛من االتفاقية) ج(10 والمادة ،البيولوجي واستخدامه المستدام األصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بحفظ التنوع
   موجهة إلى مؤتمر األطرافةتوصي     –يا ثان

 : التاليةللخطوطوفقا  مقررا ، في اجتماعه الحادي عشر، بأن يعتمد مؤتمر األطرافيوصي  - 2

  إن مؤتمر األطراف،
 بقضايا المعني الدائم المتحدة األمم لمنتدى بالتوصيات الصادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة يحيط علما

 إلى األمين التنفيذي أن يواصل إبالغ منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب يطلبو، األصلية الشعوب
المتعلق  بالتطورات ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك برنامج العمل المنقح (UNEP/CBD/WG8J/7/7)األصلية 

، وتنفيذ بروتوكول ناغويا وما ))ج(10المادة (، وخصوصا العمل بشأن االستخدام المألوف المستدام )ي(8المادة ب
يتصل به من جهود لبناء القدرات، وبرنامج العمل المشترك بشأن التنوع البيولوجي والثقافي، فضال عن مدونة 

 فیما یتعلقالمحلیة المجتمعات  األصلیة وشعوبحترام التراث الثقافي والفكري للال ري:تغاریوایيالسلوك األخالقي 
 للسلوك الثقافي، وتقييم 5غو:، والخطوط اإلرشادية الطوعية أغوايمجي واستخدامھ المستدابحفظ التنوع البیولو

األثر البيئي واالجتماعي بخصوص التطورات المقترح حدوثها في، أو التي يحتمل أن تؤثر على المواقع المقدسة 
  .تمعات المحلية بصفة تقليديةوعلى األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استعمالها الشعوب األصلية والمج

                                                
4

  ".الطريقة الصحيحة"، وهو مصطلح بلغة الموهوك يعني }ري-يي-وا-ري-تغا{تنطق   
وقدمه مجتمع غاناواكي الموجود " كل شيء في الخليقة: "وهو مصطلح شامل بلغة الموهوك يعني). غو:أغواي(تنطق   5

  .ال، حيث تم التفاوض حول الخطوط اإلرشاديةبالقرب من مونتري
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  المرفق الثاني

  :المشتركة بين القطاعاتعمق بشأن المجاالت المواضيعية وغيرها من القضايا تالحوار الم
 "إدارة النظام اإليكولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والمناطق المحمية"

  معلومات أساسية    -أوال 
، عقد الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات 10/43 من المقرر 13 و12عمالً بالفقرتين   - 1

عمقاً بشأن المجاالت ت حواراً م، اجتماعه السابع في،)الفريق العامل(واألحكام المتصلة بها ) ي(8المخصص للمادة 
ومن أجل . 2011 تشرين الثاني/ نوفمبر3  مونتريال، في في،مشتركة بين القطاعاتالمواضيعية والقضايا ال

 طالقإل فريقاً روعي فيه التوازن اإلقليمي التنفيذي الفريق العامل في إجراء هذا الحوار، شكّل األمين مساعدة
 ". وخدمات النظام اإليكولوجي والمناطق المحمية،إدارة النظام اإليكولوجي"المناقشات بشأن مسألة 

  مقدمة من األمانة    -ثانيا 
 مجتمعاتللأهمية المناطق المحمية بالنسبة لفريق العامل باالبند،  ممثل األمانة، لدى تقديمه لهذا كّرذ  - 2

وذكّر الفريق . المنازعاتنشوء من أجل تجنب في الحسبان  مصالح أصحاب المصلحة بأخذو ،األصلية والمحلية
شي للتنوع البيولوجي، فإنه من  أهداف أيمن باء ة االستراتيجيغاية من ال11فقاً للهدف بأنه وأيضاً العامل 

 في المائة من المناطق الساحلية 10 في المائة من المياه األرضية والداخلية، و17 ما ال يقل عن الضروري حفظ
المناطق المحمية وغيرها من التدابير الفعالة للحفظ القائم على أساس المناطق التي تُدار إنشاء والبحرية من خالل 
إلى هياكل صنع  الحوكمة تشير ينمابمنافع توزيع التشير إلى والحظ أن اإلدارة المنصفة . بشكل فعال ومنصف

 بما في ذلك ،عدداً من األنشطة ذات الصلة بالحوكمةتدعم  األمانة وقال إن. تنفيذ هذه اإلدارةسمح بت التي القرار
 األصلية مجتمعات وحدة للتعلم اإللكتروني بشأن الحوكمة في المناطق المحمية، ومشاركة ممثلين من الإنشاء

ل حلقة من حلقات العمل اإلقليمية المعنية ببناء القدرات في إطار برنامج العمل المتعلق بالمناطق والمحلية في ك
  .المحمية

   الخبراءفريق    العروض التي قدمها -ثالثا 
  )مدير الحدائق الوطنية، أستراليا(ران كالسيد بيتر كو

 المجتمعات األصلية والمحلية في همالتي تعدد من البرامج أن أستراليا بها ران ك السيد بيتر كوشرح  - 3
تحقيق هدفين يتمثالن في دعم إدارة أراضي ل 1997 في عام للشعوب األصليةوقد ُأنشئت مناطق محمية . أستراليا

 ة األصليللشعوب المحمية اطقالمنقال إن و. ة األصليشعوبأراضي الفي  نتائج الحفظ إرساءالشعوب األصلية و
حفظ التنوع ل أساسا وتدار، ة األصليالشعوبمصلحة المعنيين بإدارة أراضي  بالتشاور مع أصحاب التنشأ

 شعوب من طرف المالك التقليديين من الإنشاء منطقة محمية اإلعالن الطوعي عن وأضاف أن. البيولوجي
ت  الفريق العامل عن استفادة المجتمعابلغوأ.  الوطنيةلمحمياتا كجزء من منظومة إدراجها ينتج عنه ةاألصلي

 من عدد من المنافع االجتماعية ة األصليشعوب المناطق المحمية الخاصة بالمنظومةالمحلية المشاركة في 
 هذه في ية عن حدوث تحسن في المستوى الصحي ومستوى الرفاه السكان في المائة من85 فاد حيث أ،والثقافية

اك المدارس المحلية في األنشطة المتعلقة ن إشرم نتائج إيجابية ظهور عن م في المائة منه95 فادالمجتمعات؛ وأ
 نتائج إيجابية في مجال نقل المعارف التقليدية من ظهور في المائة عن 85 فادبإدارة أراضي هذه المجتمعات؛ وأ
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العمل "  برنامج إن القو.  في المائة عن المشاركة االقتصادية والمنافع اإلنمائية الحاصلة90 فادجيل إلى جيل؛ وأ

 من حراس 680يتضمن تدريب وتمويل  و2007في عام  دأتبلتي ا  البرامج األخرى الهامةأحدسعد " في بلدي
وقد . ة األصليللشعوب ودعم األعمال الجارية في المناطق المحمية الخاصة ستكمال الة األصليشعوبالغابات من ال

 وأصبحت تستخدم نماذج الحوكمة ،ة المشتركةإلدارل التي تخضع أيضاً عدد الحدائق الوطنية المشاعة ارتفع
 االشتراك وتأجير الحدائق بعد ذلك إلدارتها ب، لألراضية األصليشعوباالبتكارية من قبيل تكريس سندات ملكية ال

ق، ائلحرمكافحة ا اإلدارة التقليدية لأساليبيسرت فرص الوصول إلى أسواق الكربون الطوعية ما ك. مع الحكومة
ران ك السيد كوالقو. ة األصليشعوب من خالل برنامج تراث الشيوخ، اللدىالمعارف الثقافية احترام وزادت من 

 في طلباتهم تفاصيليجب أن يدرجوا نظام الحصول وتقاسم المنافع في أستراليا  إطار في  الطلباتين مقدمإأيضاً 
أو المجاالت  البيولوجية مواردال الوصول إلى عند األصلية الشعوب بشأن معارف سبق اقتراحه استخدام أي

 فيما يتعلق باستخدام ةاألصلي شعوبال من فرادأ مع المبرمة االتفاقات  كلفضال عن المعينة التي يتعين بحثها،
 .المناطقإحدى في  ةاألصلي شعوبال لدى سريةبال كانت محاطة التي المعلومات أو ةيتخصصال المعلومات

 الملكية تضمن قصص نجاح في مجالي الذي" محالاأل درع "مشروع إلى لالعام الفريق انتباه أيضاً استرعىو
  .ةاألصلي شعوباألعمال من ال وأصحاب للمخترعين والمصممين وإرشادات الفكرية

  )الصاميشعب برلمان (ينتال غالسيد جون بيتر 
تخضع  صاميال الشعب على تؤثر بصورة مباشرة التي القرارات جميع نإينتال غجون بيتر  السيد قال  - 4
 وقد. 2004 في عام أبرموهي محكومة باتفاق  النرويجية، والحكومة الصامي البرلمان مشاورات ومفاوضات بينل

 من بينها ويتعلق هذا القانون بجملة أمور. األساس هذا على فينمارك قانون اعتماد التي أدت إلى العملية تجر
  وموارده المائية وثقافته؛ وقد تعززت هذه،رة أراضيهالشعب الصامي في امتالك وإدا بحق المتصلة المسائل
 الشعوببشأن  )1989 (169 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية على 1990النرويج في عام  مع تصديق الحقوق
  .المستقلة بلدانال في والقبلية األصلية

 لألراضي المستدام االستخدام على خاص بوجهعمله  ويركز. الصامي كوكالة إدارية البرلمان عمليو  - 5
 والتنمية الصامية للهوية كأساس واستخدامه الثقافي التراث على والحفاظ في مناطق الشعب الصامي؛ والموارد

يستند القانون النرويجي و .والحماية المستدام االستخدام خالل من الطبيعة تنوع وعلى الحفاظ على ؛االجتماعية
التقليدية  المعارف إلى  الطبيعة، تنوع على تؤثر التي القرارات جميعكم والذي يح) 2009( المتعلق بتنوع الطبيعة

 للثقافة كأساس الطبيعة تنوع على الحفاظ إلى في إطار هذا القانون نفذت التي وتهدف التدابير للشعب الصامي،
  .الصامية

 للتشاور يهيةالتوج المبادئ من مجموعة  على2007في عام  البيئة وزارةو الصامي واتفق البرلمان  - 6
 جميع إجراءااللتزام بحسن النية في وجوب  على أمور، جملة ضمن تنص، والتي المحمية، المناطق بشأن

 استناد النتائج إلى رضا جميعضرورة و مناطق الشعب الصامي، فيالموجودة  المحمية المناطق بشأن المشاورات
. في مناطق الشعب الصامي النرويج يفة  حديقة وطني35وتقع عشرون حديقة من مجموع  .المصلحة أصحاب

وهي تتيح  المحمية، للمناطق محلية مجالس إنشاء على 2010 عام في البيئة الصامي ووزارة البرلمان واتفق
التي تكتسيها هذه المناطق بالنسبة إلى الثقافة واألعمال  النسبية األهمية مع مشاركة تتناسب للشعب الصامي

 بين مشاوراتإجراء  خالل من وطنية حديقة كلل إدارة مجلس إنشاء تقرر وقد. شعب الصاميالتجارية الخاصة بال
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المناطق  تتعلق بحماية لوائح وضع البرلمان الصامي حالياً على ويعمل. الصامي والبرلمان الحكومية السلطات

 أيضاً ويجري العمل. لويةاألو ذات واألنواع ؛الطبيعة من مختارة السلمون؛ وأنواع سمك صيد المحمية؛ ومراقبة
 طائفة في القدرات بناء أنشطة وتجري .الحدائق الوطنية إلدارة ووضع خطط المحمية المناطق مجالس إنشاء على
 مختلف فياألخرى  األصلية الشعوب ممثلي الصلة، حيث يتعاون ممثلو الشعب الصامي مع ذات المجاالت من

التنظيمية المعاصرة اللوائح  التحديات وتتضمن . مؤسسات هامةويمتلك الشعب الصامي عدة .الدولية المحافل
 وتجري .في غواهتاليوبال وأوفر أنارجوهكا محمية مناطق  وإنشاء،المتعلقة بالصيد التقليدي للبط في فصل الربيع

 يةالمحم المناطق إنشاء على يعترض البرلمان الصامي ولم. اآلراء في توافق تحقيق بهدف نية بحسن المشاورات
  .البيولوجية للموارد المستدام مألوفاالستخدام ال شريطة استمرار المبدأ، حيث من

  ) المبتكرون، بنغالديش– Unnayan Onneshanبرنامج (السيد محمد عبد الباطن 
نغروف في منفردة ألشجار الم كتلة سونداربانس تمثل أكبرال ن غابةإمحمد عبد الباطن  السيد قال  - 7

 ُأعلن وقد .بنغالديش أراضي داخل منها المائة في 62ويقع   كيلومتر مربع،10 000مساحتها  تبلغ إذالعالم، 
 الموارد أشكال بعض سمح باستخراج، مما 1875 عام في غابة محمية سونداربانسال من الجزء التابع لبنغالديش

 3.5يعتمد و البيولوجي، وعمن التن متنوعة طائفة المنطقة دعمت هذهوقد  .التوطن أو الزراعة فيها حظر ولكنه
 أن وأوضح السيد باطن .عيشهم في كسب سونداربانسال مباشر، على غير أو مباشر بشكل نسمة، مليون

 قد وصيد األسماك العسل وجمع الحطب، وجمع النخيل، جمع مثل الموارد، المتبعة في جمع العرفية الممارسات
تحديات التي ال من عدد هناكف ومع ذلك، .ونداربانسسال في غابة األنشطة تلك استدامة ضمان على ساعدت

 لمختلف المتنافسة المصالح بين تضارب وهناك. المستدامة الممارسات تلك على والحوكمة تفرضها اإلدارة
وباإلضافة . والتي ال تجري استشارتها التقليدية والمجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات الحكومية اإلدارات

ين ؤولسإصدار الم، وهو ما يتطلب القوارب بواسطة إن الوصول إلى هذه المنطقة ال يتسنى إالّإلى ذلك، ف
ألشخاص ال  التصاريح هذه األحيان بعض في الغابات إدارة وؤولسويصدر م. الحكوميين لشهادات قوارب الشحن

 الغابات هو ما أدى بسكانو األغنياء، القوارب وال يمكن تحمل تكلفتها إالّ من طرف أصحاب صلة لهم بالغابات،
 االستيعابية القدرة تتجاوز الموارد بطريقة جمع على أيضاً أجراء وإجبارهم كعمال الموارد جمع الفقراء إلى

 تتيح المصلحة بحيث ألصحاب فعالة آلية وال توجد المستدامة الممارسات العرفية ويجري تجاهل . للمنطقة
فيما يتعلق  حتى فعال، نحو على والمحلية األصلية المجتمعات رةوال تجري مشاو. القرار صنع في المشاركة

المجتمعية  األنشطة من عدد فقد ُأتيح تنفيذ ذلك، ومع. البيولوجي للتنوع ةالوطني االستراتيجية وخطة العمل بوضع
 اشةهش خرائط ذلك رسم في بما والمحلية األصلية المجتمعات منها تعاني التي المشاكل لمعالجة وضعت التي

، وزراعة نغروفالم شجارأل المجتمعية والحراجة القوارب، وحصول هذه المجتمعات على المجتمعات المحلية،
 لهم دائمة تراخيص وإصدار للغابات التقليديين المستخدمين تحديد المهم من نهإ الباطن السيد وختاما، قال. القصب

 جميع في المحلية أن تشارك صلية والمجتمعاتوينبغي كذلك للشعوب األ. سونداربانسال إلى غابة للوصول
والمعارف  ،ليديةدارة التقاإل ممارسات تعزيز أيضاً المهم ومن .باتموارد الغاب والحوكمة المتعلقة اإلدارة مستويات
  .المنطقة في هذه الموارد إدارة استدامة لضمان المرتبطة بها التقليدية
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  )الشعوب األصلية، بنمامؤسسة تعزيز معارف (السيد أونال ماساردول 

ن النماذج التقليدية التي تستخدمها الشعوب األصلية في إدارة النظام إ السيد أونال ماساردول قال  - 8
 وال يتضمن. البشري الوجود غير منفصم عن على أنها عنصر لطبيعةا كلياً ينظر إلى نهجاً اإليكولوجي تعتمد

 النظم من وغيرها واألنهار الغابات ، بل يتضمن أيضاًاألرض فقط ةاألصلي لشعوبا نظر وجهة من" اإلقليم "مفهوم
على  ياالغونا  البريةالحياة منطقة  من أجل إنشاء غونا للالعام المؤتمر الذي قدمه الطلب وقد اعتبر. االيكولوجية

لم  وبادرة أمل ر،والقطع غير القانوني لألشجا االستيطان، مثل الخارجية التهديدات من يضااألر لحماية وسيلة أنه
تخضع وتُدار بشكل حصري من طرف  ياالا نغو بريةالالحياة  منطقة كانتوقد  .بشكل كامل يتسن تحقيقها

 الحكومية التشريعات أن حيث أثبتت التجربة المشتركة اإلدارة نموذج استبعد قدو السلطات التقليدية لشعب غونا؛
 غونا الذاتي الحكم لمنطقة األساسي القانونوينص  . وطأةاإلنمائية األشد للمصالح تنصاع في بعض األحيان

 استخدامها ، وأنكونا شعب تراث من جزءا تشكل لإلقليم البيولوجي والتنوع الطبيعية الموارد أن على )كوماركا(
 التي األنشطة من مشاريع مشروع أن أيعلى  أيضاً القانون وينص .ظها يقوم على أساس التقاليدحفو وحمايتها

النظام  إدارة مبادرات وشملت. البيئي األثر دراسةيجب أن يخضع ل البيولوجي والتنوع الطبيعية الموارد على رتؤث
 جرادالموسمي ل وحظر الصيد بحرية،ال سالحفال يواءإل وحماية مواقع ،محمية مناطق إنشاء اإليكولوجي للغونا

 أجزاء مع غوناال أراضي في الحرجي الغطاء نةمقار ولدى .وغيرها البيئية الخرائط رسمل وحدة، وإنشاء البحر
 االعتراف ويجب. المناخ تغير من التخفيف سيتضح التأثير المباشر لتدابير الحفظ هذه في مجال بنما، من أخرى

 نظامال في إدارةالتقليدية  هانماذجو ةاألصلي عوبشلل الثقافية الممارسات على يعتمد البيولوجي التنوع حفظ بأن
في  األصلية الشعوب النهج الكلي الذي تتبعه يعكس أن شأنه من جديد نهج وتدعو الحاجة إلى اعتماد. اإليكولوجي

 هذا لمثل يمكنو. الحفظ على حد سواء وألغراض األصلية الشعوب حقوق  صونبهدف اإليكولوجي، النظام إدارة
 القانوني األمن وضمان األصلية، الشعوبو ظبين جهات الحف الشراكات وتعزيز بناء على يساعد أن النهج

  .ةاألصلي شعوبال ألراضي
  )سوازيلندل  الصندوق الوطنيلجنة(دالميني . ني ويزدوم دييزمدوالسيد م

 صغير ال تتجاوز بلد هي سوازيلند بأن العامل الفريقدالميني . ني ويزدوم ديزميدو مذكّر السيد  - 9
حيث ينتمي جميع سكانه  نوعه من ويعد أيضاً بلداً فريداً أفريقيا، في محميةال المناطق بعض أكبر اإلجمالية مساحته

 المناطق في يعيشون سوازيلند سكان من المائة في 75 أن العامل الفريق وأبلغ أيضاً. واحدة تقريباً إلى قبيلة
 كبير عدد ويستخدم. ندسوازيل شعب من يتجزأ ال جزءا اإليكولوجية يشكل مع النظم البيولوجي التنوع وأن الريفية،

كما تحد التقاليد في سوازيلند من  .التربة خصوبة يستخدم في تحسين أو التقليدية، األدوية في تحضير النباتات من
. الرطبة األراضي في النباتات بعض جني وتحظر السنة، من معينة أوقات في النباتية األنواع بعض جني

فإن حملة الصيد الوطنية السنوية ال تنظم إالّ مرة واحدة كل   البيولوجي،ذلك وبهدف حماية التنوع إلى باإلضافةو
من أجل تيسير سبل  الرطبة األراضي في والرعي التقليدية ويجري حالياً مراقبة عمليات الحرق ثالث سنوات،

 المقدسة مناطقال صورة في سوازيلند في قرون منذ المحمية المناطق مفهوم وقد ساد .الرطبة األراضي استراحة
والمناطق الجديرة  المحمية المناطق من بالقرب المجتمعات من الكثير وتعيش. والمناطق المحرمة المحظورة

 إدارة في أساسياً عنصراً وهي تشكل البيولوجي، والتنوع اإليكولوجية النظمموارد ب وثيقة معرفة بالحماية، ولها
 من التي، وثم فإنه يجري اقتراح أنواع جديدة في إدارة المناطق المحميةومن . المتعلقة بها والخدمات الموارد تلك

 المجتمعات تلك بطريقة ال تؤدي إلى نزوح الخاص والقطاع المجتمعات تملكها المناطق التي تشمل أن شأنها
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 الغريبة واألنواع اخ،المن تغير مثل الجديدة التحديات من عدداً وتواجه سوازيلند. إلى قطع سبل عيشها أوالمحلية 
 السكاني، والتوسع للموارد، المفرط االستغاللو وتغير نظم استخدام النار، األراضي، استخدام  فيوالتغير الغازية،

 ومن ثم فقد جرى االعتراف بضرورة وجود مناطق حفظ مجتمعية وبجدوى المعارف. الثقافي ثراتواضمحالل ال
  .المحمية للمناطق ضرورة وجود إدارة محلية عن فضالً يكولوجي،اإل النظام إلدارة المحلية التقليدية

  )، غيانا أمريكا الالتينيةوسطة تنمية شعوب جنوب رابط(يمس السيد كيد ج
 وعلى الرغم من .المحمية المناطق بشأن تشريعات فقط مؤخراًاعتمدت  غيانا نإ يمس السيد كيد جالق  - 10

أراضي  كل يغطي ال فإن هذا الحق أراضيها، إدارةو امتالك في األصلية الشعوب بحق االعتراف الرسمي
، واستخدم زعماء الوابيشان ةاألصلي شعوبلل التقليدية األراضي بعض وقد استخدمت جهات خارجية. الواشيبان

وللسيطرة على أراضي  مألوفواالستخدام ال التقليدية المعارف لتوثيق كوسيلة الخرائط المجتمعية غيانا  جنوبيف
 ضد وحمايتها ،بشكل أفضل والموارد األراضي إلى تيسير سبل إدارة الخرائط رسم ما يمكن أن يؤديك. الوابيشان
 ةاألصلي لشعوباعالقة   بشأنغير المنتمين إلى شعب الوابيشان لتوعية كأداة واستخدامها الخارجية، التهديدات
 سترعوااو الحكومة، ممثلي معجرت  موسعة اقشاتمنفي  السنين مر علىوقد شارك زعماء الواشيبان  .ابأراضيه
مقارنة الخرائط  ولدى. المحمية المناطق عند إنشاء ة األصليعوبشأراضي ال استخدام مراعاة عدم إلى االنتباه

 الخرائط تصور ففي حين ال. تبدو صادمة االختالفات مجتمعات الواشيبان، فإن وضعتها الحكومية مع تلك التي
 االستخدام إلى إشاراتالواشيبان تتضمن  مجتمعات أعدتها التي الخرائط فإن وحدودها، يضااألر ة سوىالحكومي

 المقترحة محمية كانوكو مساحة نصف من يقرب ما أن ، وتُظهرةاألصلي لغة الشعوبب ماكناأل وأسماء ألوفمال
على  الحكومة ممثلي مع قوثي بشكلون محليال الواشيبان ويعمل زعماء. التقليدية الواشيبان أراضي مع تتداخل
 إنشاء مراحل جميع في المحلية المجتمعات مشاركة وتشجيع المحمية، المناطق في التقليدية المعارف احترام تعزيز

إحدى  المحمية المناطق إنشاءبالعالقة إلى  ةاألصلي شعوبال أراضيب قضية المطالبات وتعد. المناطق المحمية
القضايا من أجل  هذه تسوية ويجب. لمعالجتها أي استعداد اآلنالحكومة إلى  تبد مل والتي أمدها، طال التي القضايا

 إدارة خطة ووصلت الواشيبان ومجتمعات الحكومة بين مكثفة مشاورات جرت وقد .الدفع بهذه العملية إلى األمام
 اإليكولوجي النظام استخدام من قبيل قضايا إلى الخطة تطرقتوقد  .النهائية مراحلهاإلى  برمتها الواشيبان أراضي

الكفيلة  السبل وتحدد المؤسسية المسؤوليات كما أنها توضح. المحمية المناطق تلك تحكم التي العرفية والقوانين
  .الهدامة التطورات بمنع
المناطق  حدود وتعيين المشتركة، المناطق استخدام تحديد في المجتمعية الخرائط رسموقد ساعد   - 11

 محتمل تهديدل المعرضة المناطق وتحديد  والمجتمعات المحلية،ة األصليعوبشرحة والتابعة للالمحمية المقت
 قبلت قد الحكومة أن حين وفي.  ملكية األراضيتصحيح حدود بشأن الحكومة مع للمفاوضات  كأساسستخدمتا

  .تعد أكثر تعقيداً العمل عن هذاالناجمة  السياسية فإن التداعيات نظر تقنية، وجهة من المنجز العمل من الكثير
  )المركز السويدي للتنوع البيولوجي، السويد(السيدة ماري كفارنستروم 

بإيراد  البيولوجي التنوع حفظ في التقليدية األنشطة أهمية على الضوء السيدة ماري كفارنسترومسلطت   -12
 .نهامالسكان  رحيلتلدى  الحديقة هذهي ف وجيالبيول التنوع وفقدان السويد في األولى الوطنية قصة إنشاء الحديقة

ن هذه القضية قد ُأخذت في قالت إوالمحلي،  البيولوجي حماية هذا التنوع في وقد اضطلع السكان من البشر بدور
الصامية والبلديات المحلية وإدارة  المجتمعات وقد اضطلعت. العالمي موقع البونيا للتراث إنشاء أثناء االعتبار
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 أدت قدف مبدئي، اتفاق عدم وجود من الرغم علىو .اطعة في البداية بصياغة مقترحاتها المتعلقة باإلدارةالمق
هيكل إدارة شكلت فيه قرى  تمثلت نتيجتها في وضع حقيقية تشاركية عملية التي أجريت الحقاً إلى مفاوضاتال

المحمية في السويد،  المناطق إدارة جالسابقة في م والنتيجة العملية من كل وأرست .الشعب الصامي الغالبية
فيما  المفاوضات مفتاح وتمثل. اإلداري الهيكل هذا  لوصف "Laponiatjuottjudus"واستخدم المصطلح الصامي

 لجميع والموظفين األموالوإتاحة  اآلراء؛ توافق على قائمال والنهج الواليات التفاوضية؛و المشتركة؛ القيم: يلي
بشتى أشكال المعارف، واالنفتاح على  المتبادل واالعتراف والصبر؛ التحمل على والقدرة واإلصرار األطراف؛
 من صاميشعب ال ضرورة الرجوع إلى ال"Searvelatnja"ويعني مصطلح . وقت؛ وال"Searvelatnja" التعلم أو

والثقافة الحية  الثقافي، والتراث الطبيعة، قيم قبول في لهذه العالقة الثالثة ألركان، وتتمثل القيمهم أفضل فهم أجل
  .صاميشعب اللل

  ) في تايلندية للتعليم والثقافةلالشعوب الجبرابطة (السيد ساكدا ساينمي 
 وأقاليم الطبيعية الموارد ذات المناطق  تداخل كبير في تايلند بينناكهن إ ساكدا ساينمي  السيدالق  -13
 وثيقاً ارتباطاً الطبيعية ترتبط بيئتهافإن  الغابات، يف تعيش التي األصلية لشعوبلوبالنسبة . ةاألصلي شعوبال

واإلنصاف والمشاركة وقد حددت قضايا الحوكمة  .والعادات االحتفاالت من كبير ويتخللها عدد اليومية، بالحياة
ة حيث تمتلك الدول قانونية باالستناد إلى خلفية تايالند شمال في المحمية بالمناطق يتعلق فيما وتقاسم المنافع
 المناطق إنشاءحرية ب الدولة متعتوت. األصلية في األراضي الشعوبيعترف بشكل رسمي بحقوق  األراضي، وال

مشاورة أو إشراك المجتمعات المتضررة، وكثيراً ما تُنشأ المناطق المحمية فوق األراضي التي  دون المحمية
شاغلي  تخويف المحمية المناطق تنشأ بسببالتي  القضايا وتتضمن .تستغلها الشعوب األصلية بشكل تقليدي

وانعدام األمان واألمن   لألراضي،مألوفاالستخدام ال حظر أو وتقييد  وتوقيفهم،ة األصليشعوب من اليضااألر
  .الغذائي

أوب  في حديقةيتمثل التعاونية  اإلدارة إلى اعزنال من االنتقال إمكانية لىع األمثلة أحد أضاف أنو  -14
 المتضررة، المجتمعات موافقة على الحصول دون 1991 عام في قد ُأنشئت هذه الحديقة أصالًو. الوطنية لوانغ
عوب ش لألراضي من طرف المجتمعات المحلية، مما أدى إلى حرمان هذه المألوفمراعاة االستخدام ال ودون

 مشتركة رةإدا وقد أدى إنشاء مشروع . من فرص الوصول إلى أراضيها التقليدية ومن فرص استغاللهااألصلية
 وتعزيز ،ةي المجتمعراضياألمناطق  ترسيم في المحلية المجتمعات إشراك إلى تسهيلالحقا للمناطق المحمية 

 أصحاب وقد جمع هذا المشروع. أصحاب المصلحة مقبولة من جميع حلول إيجاد على والعمل المتبادل، التفاهم
 نزعومع بعضهم البعض،  األصلية، والمجتمعات الحكومية، غير والمنظمات موظفو الحديقة، فيهم بمن المصلحة،

وحسن من  متكاملة، تعلم عملية وقرب بينهم في المصلحة أصحاب وجمع المشروع .والمنازعات التوترات فتيل
وقد نُفذ هذا . الموارد وتقاسم والتخطيط للنقاش والتحليل منبراً وأتاح. اتاعزنوحد من ال بينهم مستوى العالقة

. عالقة إلى اآلن الصلة ذات والسياسات القوانين في مع بقاء التغيرات قانوني فراغ في ظل وع مع األسفالمشر
 بشكل تعتمد اإليجابية النتائج أن يعني ماموالمحلية،  الوطنية السلطات بين التنسيق انعدام في اآلخر ويتمثل التحدي

 المحمية المناطق إلدارة كنموذج المشروع دام هذااستخ ينبغيو. عن الحديقة المسؤولة السلطات على كبير
 المحمية، المناطق في الحكومية والوكاالت والمحلية األصلية المجتمعات بين العالقة ومن ثم تحسين األخرى،

  .المحمية للمناطق مشتركة إلدارة إطار قانوني لتوفير الصلة ذات التشريعات تعديل على الحكومة وحث
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  ئلة واألجوبةجلسة األس   - رابعا 

قال  المحمية، المناطق إلدارة تمكينية تشريعات اعتماد لتشجيع الممكنة السبل بشأن سؤال على رداً  - 15
 إصالحات وإدخال تشريعات وضع فيتكمن  قدماً للمضي أفضل وسيلة تايالند فإن حالة في انه السيد ساينمي

 محليين وممثلين ،الحكومية غير والوكاالت ،ومةالحك ممثلي مشاركةمع  ،أوالً المحلي المستوى على يةسياس
  .وخبراء

 رانك السيد كوقال االختراع، براءات خالل من التقليدية المعارف حماية جدوى بشأن سؤال على ورداً  - 16
لم تكن  التي المعارف لحماية االختراع براءات على استخدامتم تشجيعهم  أستراليا في التقليدية المعارف حائزي إن
 قال أستراليا، في لشعوب األصليةل التقليدية الجوانب المختلفة للمعارف بشأن سؤال على ورداً. العام لمجالا في

على  تشجيعالو المحمية المناطق إدارة فيتم إدماجها  ة األصليشعوبللالتقليدية  المعارف إنران كالسيد كو
 الالزمة التدابير المعارف إلى اتخاذ بهذه صاديةاالقت القيمة وقد يؤدي إرفاق .الحفظ مناطق جميع في استخدامها

أنظمة الحواسيب  على استخدام التقليدية المعارف حائزي تم تشجيع ،ولهذا الغرض .المشروع غير االستخدام لمنع
 المحمية المناطق إدارة عناصر بعض فإنه ال يمكن الوصول إلى المنوال، نفس وعلى. مقيد خولدالمحمية وذات 

 إدارة في اشتراك الحكومة مدى بشأن سؤال على وفي رده. المستخدمةالتقليدية المعارف  ائزيحل إال ليديةالتق
 المياه وعلى السطحية شبه على المعادن الحقوق تمتلك الدولة نقال إ أستراليا، في ةاألصلي شعوبال أراضي
من  أصحابها األرض ضمن مسؤولياتويندرج سطح . معلقةما زالت  الكربون حقوقملكية   مسألةنو الجوفية،

األراضي  إدارة فإن وعلى وجه العموم،. الغازية الغريبة األنواع مثل قضايا مع يتعاملون الذين ة، األصليشعوبال
 شعوبراضي من الاأل مالك بين وتتضمن التعاون التقليدية وهي تستند إلى المعارف. الشراكات تقوم على أساس

  .والموارد المعارف تقاسمت التي الحكومية غير والمنظمات ية بالحدائقوالوكاالت المعن ة،األصلي
 عملية نإيمس  السيد جقال، ة األصليشعوبمن الأخرى  جماعات مع التعاون بشأن سؤال على ورداً  - 17

 المختلفة في األصلية المجتمعات وتشكل عزلة. تتعلق بأراضي الوابيشان دون غيرهم المجتمعية الخرائط رسم
 مفيدة مدخالت المشاركين في الحوار المتبادلة مع الدروس فقد قدمت ذلك، ومع. التعاون أمام وعقبة تحدياً اغيان

 عيمجت أو جمع في األصلية الشعوب حق بشأن سؤال على ورداً .في البلد الوضع من أجل معالجة المبذولة للجهود
قد أدى إلى عدم تنظيم  المحمية المناطق بشأنريعات عدم وجود تشن إ قال التقليدية، أراضيها الجينية على المواد

 ةاألصلي شعوبال ليس هناك ما يحول بين مجتمعاتف ،ومن الناحية العملية.  لتلك األراضيمألوفاالستخدام ال
 خطرا أصبح يشكل التعدين قد أن من الرغم على تمتلكها بصورة رسمية، ال التي المناطق إلى الوصول وبين

  .الحركةهذه  ةحري على متزايدا
الحرية في أعقاب ثورة و.  منذ االستقاللأنشأت عدة مناطق محمية قد إن بالدهوقال ممثل تونس   -18

إلى حد ما إلى  جسيمة، ويرجع ذلك بأضرار مناطق محمية أصيبت عدة، 2011 كانون الثاني/يناير في والكرامة
 بدعم من فرنسا وألمانيا وتبذل الجهود حالياً . المناطق الالزمة لحماية تلكللقدراتلية حم المجتمعات العدم امتالك

إدارة في لية المجتمعات المح المناطق المتضررة، والعمل مع إنعاشعادة إلواليابان واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
  .المناطق المحمية في المستقبل

 العروض التي  تشجع في أن في إيران عن أملهليةوأعرب ممثل االتحاد الوطني للقبائل الرحل األص  -19
امش االجتماع المجتمعات األصلية والمحلية على و على هواألحداث التي نظمت شاركون في الحوارقدمها الم
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  األطراف في االتفاقية تحيطأن  عن أمله أيضاًأعربو .االستمرار في المطالبة بحقها في امتالك وإدارة أراضيها

من حماية وحفظ أراضيها واستخدامها بنفسها   فيها المجتمعات األصلية والمحليةت التي تمكناألمثلة اإليجابيةب علماً
  . للفريق العامل مصدر إلهام للعمل في المستقبلاالبتكاريةالدورة الحالية وينبغي أن تكون هذه  .بشكل مستدام

شار إلى وأ، ة على عروضهم الملهمالمشاركين في الحوار األمازون  في منطقةممثل شبكة التعاونوشكر   -20
  التقليديةألراضيلالتي وضعها األسالف  الخرائط مراعاة رسم الخرائط المجتمعية أنه يمكن أيضاً في عمليات

  .ة األصليشعوب موجودة فقط في أذهان أسالف ال الخرائط، حتى ولو كانت هذهللشعوب األصلية
----  


