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

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
 السابع االجتماع
 2011تشرين الثاني /فمبرنو 4-تشرين األول/أكتوبر 31، مونتلایر

 من جدول األعمال )د(6البند 
 

 بوصفها عنصرا رئيسيا في برنامج العمل الخاص) ج( 10مع التركيز على المادة  10المادة 
 واألحكام المتصلة بها) ي( 8بالمادة  

 الرئيس من مقدم توصية مشروع

 

 واألحكام المتصلة بها،) ي(8للمادة  المخصصمفتوح العضوية العامل بين الدورات الإن الفريق 

 طلب مقدم إلى األمين التنفيذي- أوال

أن االجتماعين الخامس عشر والسادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  يأخذ في االعتبارإذ 
واألحكام المتصلة بها ) ي(8لمادة في برنامج العمل بشأن ا سينظرونواالجتماع الرابع للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ 

 فيما يتعلق باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،

األمين التنفيذ إبالغ االجتماعين الخامس عشر والسادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية  يطلب إلى- 1
بنتائج المداوالت التي دارت في الفريق العامل والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الرابع للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ 

 واألحكام المتصلة بها بشأن قضية االستخدام العرفي المستدام؛) ي(8المعني بالمادة 

إلى األمين التنفيذي تجميع اإلسهامات المقدمة من األطراف والحكومات والمنظمات الدولية  يطلب[- 2
جميع إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف كوثيقة رسمية في إطار بند والمجتمعات األصلية والمحلية وتقديم هذا الت

) ي(8كنصر رئيسي من برنامج العمل بشأن المادة ) ج(10تركيز على المادة المع  10جدول األعمال المتعلق بالمادة 
 .]واألحكام المتصلة بها
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 توصية إلى مؤتمر األطراف- ثانيا

 :غرار ما يليمقررا على في اجتماعه الحادي عشر  افاألطر مؤتمر بأن يعتمد  يوصي- 3

 إن مؤتمر األطراف، 

 التفاقية،ة من ركائز االثانيالركيزة أن االستخدام المستدام يمثل إذ يدرك 

 ،ويعززان بعضهما البعضمترابطان ) ج( 10والمادة ) ي( 8أن المادة  وٕاذ يدرك

) ج( 10مع التركيز على المادة  10ئيسي جديد بشأن المادة الذي قرر إدراج عنصر ر  10/43المقرر  إلىيشير ٕاذ و 
 لى مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية،استنادا إ

المستدام يمثل عنصرا بالغ األهمية في  دام بما في ذلك االستخدام  العرفيأن تنفيذ االستخدام المست كذلك وٕاذ يدرك
 ،2020-2011اتيجية للتنوع البيولوجي للفترة ستر والخطة اال تحقيق أهداف آيشي للتنوع البيولوجي

كمسألة مشتركة بين ) ج( 10مع التركيز على المادة  10إلدراج المادة  استراتيجيةمن جديد أهمية وجود يؤكد 
 القطاعات في مختلف برامج عمل االتفاقية ومجاالتها المواضيعية بدءا من برنامج العمل المعني بالمناطق المحمية،

P؛)ج( 10مع التركيز على المادة  10بتقرير االجتماع المعني بالمادة  ما مع التقديرعل يحيط- 1

 
0F

1 

بوصفه عنصرا جديدا في برنامج العمل  العرفيخطة عمل بشأن االستخدام المستدام  إعدادعلى  يوافق- 2
ر األطراف خالل اجتماعه مؤتم قبلتطويره واعتماده من  مواصلةواألحكام المتصلة بها بغرض ) ي(8المادة  بشأنالمنقح 

 الثاني عشر؛

األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم معلومات  يدعو- 3
 المهام الواردة في المرفق بهذا المقرر؛رشادية المتعلقة بخطة العمل مع مراعاة، ضمن جملة أمور، القائمة اإل إلعداد

لى مبادئ استنادا إ يمشروع خطة عمل بشأن االستخدام المستدام  العرف إعدادمين التنفيذي األ يطلب إلى- 4
األخرى االتفاقات البيئية الخاصة بسيما  أديس أبابا وخطوطها التوجيهية، ونهج النظم االيكولوجية والمواد ذات الصلة وال

بالمهام المتعلقة ية رشادالقائمة اإل المستندة إلىذات الصلة  المتعددة األطراف وصكوك منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 والمعلومات ذات الصلة بما في ذلك تحليل الثغرات؛ واإلسهامات

مشروع خطة العمل، مقترح للتنفيذ التدريجي لخطة العمل  إعداداألمين التنفيذي أن يدرج، لدى  يطلب إلى- 5
والمعلومات األخرى ذات الصلة بما في ذلك تحليل الثغرات ومن  واإلسهاماتلمهام، المتعلقة باية دشار استنادا إلى القائمة اإل

 بينها اعتبارات التمويل والدعم التقني للبلدان النامية والبلدان األقل نموا؛

واألحكام المتصلة بها أن ) ي( 8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  منيطلب - 6
 وتقديم توجيهاته بشأن تنفيذها؛ العرفياجتماعه الثامن مشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام يستعرض في 

                                                 
1.  UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5. 
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في برنامج العمل المعني بالمناطق المحمية بما  العرفياألمين التنفيذي إدراج االستخدام المستدام  إلىيطلب - 7
ى الويب بشأن برنامج العمل مع مشاركة كاملة وفعالة من في ذلك من خالل توجيه محدد في الوحدات اإللكترونية المعتمدة عل

 جانب المجتمعات األصلية والمحلية؛

في  العرفيوالسيما سياسات االستخدام المستدام   العرفياألطراف إلى معالجة االستخدام المستدام   يدعو- 8
 ة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية؛استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية عن التنوع البيولوجي بمشاركة كاملة وفعال

واألحكام المتصلة بها بتقديم ) ي( 8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  يكلف- 9
وجهات نظره ومشورته بشأن المسائل ذات الصلة بالمعارف التقليدية المتعلقة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 

) ي( 8شرة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على أساس منتظم بغرض إدراج اعتبارات المادة بصورة مبا
باعتبارها مسألة شاملة في البرامج المواضيعية المتعلقة بالصون بما في ذلك من خالل نقل وجهات النظر ) ج( 10والمادة 

من  12ة الراسخة في إطار بند ثابت في جدول أعمال الفريق العامل بمقتضى الفقرة والمشورة المستمرة من الحوارات المتعمق
 .ن مؤتمر األطراف بدءا من برنامج العمل المعني بالمناطق المحميةالصادر ع  10/43 المقرر
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 المرفق

 قائمة المهام اإلرشادية

ـ ش- آك لة ب ئك زةخئل هئكةخئايذ ئكةحفيري ل م ئإلزةخخئل ئك ن اسآ بةهجي لحكي ب هئك شكي ة ئآل لعئ لجة ن كك ب ا  ك

 االستخدام المستدام العرفي واالقتصادات المحلية المختلفة- 1

وضع خطوط توجيهية لتعزيز وتشجيع إدارة الموارد المعتمدة على المجتمع المحلي والحوكمة المتسقة مع التشريعات  :1المهمة 
 .الوطنية والصكوك الدولية واجبة التطبيق

إدراج ممارسات االستخدام المستدام  العرفي أو سياسته حسب مقتضى الحال بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات  :2المهمة 
األصلية والمحلية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي باعتباره طريقا استراتيجيا للمحافظة على القيم 

 .شرية واإلبالغ عن ذلك من خالل التقارير الوطنيةالبيولوجية الثقافية وتحقيق الرفاهة الب

 األراضي والمياه والموارد- 2

وضع مبادئ توجيهية يمكن أن تستخدم كمدخالت في وضع وصياغة آليات وتشريعات أو غير ذلك من المبادرات  :3المهمة 
دية وترويجها مع مراعاة القوانين العرفية المالئمة لمساعدة األطراف على احترام االستخدام المستدام العرفي والمعارف التقلي

 للمجتمعات األصلية والمحلية والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية واحترام المؤسسات والسلطات التقليدية؛

استعراض، حسب مقتضى الحال، السياسات الوطنية ودون الوطنية بغرض ضمان حماية وتشجيع االستخدام [ :4المهمة 
 ]المستدام العرفي

 الدعم والتمويل الموجهان- 3

توفير المعلومات على أساس منتظم، بما في ذلك الجتماعات الفريق العامل ومن خالل الصفحات االستهاللية  :5المهمة 
 ؛ )ج( 10على شبكة الويب، بشأن مدى توافر التمويل لدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ المادة ) ي( 8للمادة 

واإلسهام فيها وتعزيز االستخدام المستدام  ) ج( 10ترويج وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم تنفيذ المادة  :6المهمة 
 ؛)ج( 10العرفي والتعاون مع مراكز المجتمعات األصلية للقيام باألنشطة المشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة 

 مواصلة استكشاف الفرص والثغرات في المعارف- 4

بذلك من فرص اقتصادية  لاستكشاف العالقة القائمة بين االستخدام المستدام  العرفي واالستخدام المستدام وما يتص :7لمهمة ا
 للمجتمعات األصلية والمحلية؛

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

 أو موافقتها ومشاركتها، وٕاجراء تقييم شامل لعالقة خدمات النظم االيكولوجية باالستخدام المستدام العرفي للتنوع البيولوجي؛

شاف العالقة بين تغير المناخ واالستخدام المستدام  العرفي والممارسات والمعارف التقليدية فضال عن قيم استك :9المهمة [
P1F]االستخدام العرفي المستدام والمعارف التقليدية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ

2
P. 

                                                 
 سوف تراجع في ضوء االجتماع الرابع للفريق العامل واالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة  العلمية والتقنية والتكنولوجية  2
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؟ ة - ائ زةهيئ ل و ئك ة عك لئ ب هئكحقه لحكي ب هئك شكي ة ئآل لعئ لجة ب ئك ذق لسئ ةخئايذ كريئخب 
لئخب ئ ب غى ةمفيد ئك لحكي ب هئك ب  10كهضمي ث ئكمطل ئإليقهكهجي  همه

 التعليم- 1

إدراج، حسب مقتضى الحال، قضايا االستخدام المستدام العرفي  والمعارف التقليدية ولغات الشعوب األصلية في  :10المهمة 
 ة والمحلية؛نظم التعليم النظامية وغير النظامية بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات األصلي

وضع توجيه بالتعاون مع المنظمات المعنية بما في ذلك منظمات المجتمعات األصلية والمحلية وخاصة النساء،  :11المهمة 
للترويج لالنتقال بين األجيال للمعارف التقليدية ولغات الشعوب األصلية ذات الصلة باالستخدام المستدام  العرفي من جانب 

 محلية؛المجتمعات األصلية وال

تعزيز الفهم والتوعية العامة العريضة بأن أكثر النظم تنوعا من الناحية البيولوجية إنما تتشكل من خالل التفاعل  :12المهمة 
مع البشر، وأن بوسع المعارف التقليدية واالستخدام المستدام  العرفي أن تسهم في التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية والمناظر 

 يعية بما في ذلك المناطق المحمية وصونها؛البحرية الطب

 األبعاد الجنسانية- 2

النظر في األدوار والمساهمات العرفية النوعية للنساء فيما يتعلق باالستخدام المستدام العرفي، وتعميم الجوانب  :13المهمة 
 النظم االيكولوجية؛ الجنسانية في آليات المشاركة وصنع القرار واإلدارة بشأن الموارد البيولوجية وخدمات

لئخب - جيل لئخب  10ئك و ئك ث ) ث( 10لظ ئكةذقير عك ل ـ اذئ لخةك ب غى  لك ب سئ زآك ل شفهئ  اه
ب لهئصيعي ة ئك لجئإل ب هئك لك ئإلةفئفي  ع

 المناطق المحمية- 1

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

يج، وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية السارية، للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية الترو  )أ(
والمحلية وموافقتها المسبقة والمستنيرة أو موافقتها ومشاركتها في إقامة المناطق المحمية بما في ذلك المناطق المحمية البحرية 

 لمحلية؛التي قد تؤثر في المجتمعات األصلية وا

التشجيع على تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام المستدام العرفي في المناطق المحمية بما في ذلك  )ب(
 المناطق المحمية البحرية حسب مقتضى الحال؛

الترويج الستخدام البروتوكوالت المجتمعية في مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية في تأكيد وترويج  )ج(
 ستدام  العرفي وفقا للممارسات الثقافية التقليدية في المناطق المحمية بما في ذلك المناطق المحمية البحرية؛االستخدام الم

إسناد األولوية لدمج االستخدام المستدام  العرفي في برنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية بما في ذلك من  :15المهمة 
على شبكة الويب في برنامج العمل مع مشاركة كاملة وفعالة من جانب خالل توجيه محدد يوضع على الوحدات المعتمدة 

 المجتمعات األصلية والمحلية؛

----- 
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