
  
  

طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعلبيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرات ال 
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

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

  في اتفاقية التنوع البيولوجي
  السابع االجتماع
  2011تشرين الثاني / نوفمبر4 -ل تشرين األو/ أكتوبر31، مونتريال

  *المؤقت من جدول األعمال 6البند 
 

  كعنصر رئيسي ) ج(10 مع التركيز على المادة 10تقرير االجتماع بشأن المادة 
  واألحكام المتصلة بها في االتفاقية) ي(8برنامج العمل بشأن المادة في 

  مقدمة
       معلومات أساسية-ألف 

من اتفاقية  10عقد اجتماع بشأن المادة ب، 10/43 من المقرر 10 في الفقرة ،مانة لأل مؤتمر األطرافنأذ  - 1
االستخدام المألوف  ()ج(10مع التركيز على المادة ، )للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام(التنوع البيولوجي 

المجتمعات األصلية و شعوب وممثلي ال، والحكومات والمنظمات الدولية،، بمشاركة األطراف)للتنوع البيولوجي
نظر الفريق العامل المعني بالمادة ، ل للعملالمحلية، إلسداء المشورة بشأن مضمون وتنفيذ العنصر الرئيسي الجديد

في القيام من أجل مساعدة الفريق العامل على المضي قدماً وذلك  ،واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع) ي(8
  .هذه المهمةب

، إسداء المشورة ،10/43 من المقرر 9 و8 نيتلفقرطبقا ل طلب من االجتماع الدولي،لك، وعالوة على ذ  - 2
إعداد المزيد عن ،  من أجل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجياستناداً إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية

 ؛المحليةالمجتمعات  األصلية ووبشعللتدابير حافزة ما يتصل به من من اإلرشادات بشأن االستخدام المستدام و
المحلية والحكومات على الصعيدين المجتمعات  األصلية وشعوبالزيادة إشراك الكفيلة بتدابير الوالنظر في 

، مع التركيز 10 المادة اجمد وعن إستراتيجية إل ونهج النظام اإليكولوجي؛10 في تنفيذ المادة ،الوطني والمحلي
بين القطاعات في مختلف برامج عمل االتفاقية ومجاالتها المواضيعية، بدءا  شتركة، كقضية م)ج(10على المادة 

  .من برنامج العمل بشأن المناطق المحمية
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 في مونتريال ،))ج(10المادة (واالستخدام المألوف ) 10المادة (وعقد االجتماع بشأن االستخدام المستدام   - 3
  .2011حزيران / يونيو3أيار إلى / مايو31من 

      المشاركة-اء ب
آذار / مارس4 المؤرخ 048-2011  رقم، اإلخطار10/43 من المقرر 10وفقا للفقرة أصدرت األمانة،   - 4

2011 (ref. no. SCBD/SEL/OJ/JS/DM/75211)  وقد .  باألمرترشيحات من األطراف المهتمة فيه تطلبالذي
كين استنادا إلى خبرة المرشحين، والحاجة إلى اختيار المشارمن ت األمانة انتهو.  ترشيحا67 تسلمت األمانة

وبفضل الدعم السخي من حكومات اليابان، .  الجغرافي العادل والمنصف والتوازن بين الجنسينتمثيلضمان ال
 مشاركا من البلدان النامية 34مالية إلى نرويج، تمكنت األمانة من تقديم مساعدة وكندا، واالتحاد األوروبي وال

ب األصلية الشعوممثلين عن ل نموا، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن والبلدان األق
  .خبراءوالمجتمعات المحلية و

الروس، بنن، بوتسوانا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، فرنسا، إثيوبيا، يوحضر االجتماع خبراء رشحتهم ب  - 5
ولم يتمكن من حضور االجتماع الخبراء الذين رشحتهم . دمكسيك، النرويج، الفلبين، فانواتو، والسويالالهند، 

  .بنغالديش وسوريا والذين تم اختيارهم ودعوتهم لحضور االجتماع
  :خبراء من المنظمات التالية أسماؤهاأيضا وشارك في االجتماع   - 6

Forest Peoples Programme, Unnayan Onneshan - The Innovators, Global Garden Consulting, United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), United Nations University (UNU), International Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), Asociación ANDES, Association 
OKANI, Kibale Association for Rural and Environmental Development, Tebtebba, Instituto Indígena 
Brasileiro para Propriedade Intelectual (Inbrapi), the Southern African Development Community, 
Corporación Serraniagua, Andes Chinchasuyu, the Tweed Byron Local Aboriginal Land Council and 
Southern Cross University, Red Indígena de Turismo de México (RITA), Fundación para la Promoción 
del Conocimiento Indígena (FPCI), Association of Kaliña and Lokono in Marowijne, Suriname (KLIM), 

Métis National Council, Sri Lanka Community Development Centre and Seneca International . ولم يتمكن
سكان ، ورابطة تنمية (IMPECT)رابطة تعليم وثقافة سكان الجبال في تايلند من حضور االجتماع خبراء من 

 الذين تم (RAIPON) الشرق وأقصى وسيبيريا الشمال في األصلية للشعوب الروسية الرابطةسط، واألوجنوب ال
  .اختيارهم ودعوتهم إلى حضور االجتماع

   االجتماعافتتاح    - 1البند 
، المسؤول الرئيسي في أمانة اتفاقية  السيد أوليفييه جالبير، بالنيابة عن األمين التنفيذي،افتتح االجتماع  - 7

  .2011أيار / مايو31صباح يوم من  9:30التنوع البيولوجي، في الساعة 
) ي(8ل بشأن المادة ته االفتتاحية، إلى اإلنجازات الرئيسية لبرنامج العمكلمفي أشار السيد جالبير و  - 8

إضافة عنصر رئيسي في اجتماعه العاشر قرر  وذكّر بأنه مؤتمر األطراف ، منذ إنشائه،واألحكام المتصلة بها
 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مع التركيز على االستخدام المألوف بعنوان لبرنامج العمل المنقح، جديد

اإلطار األوسع لبرنامج العمل بشأن في  ، االجتماعوكلّف). تنوع البيولوجيمن اتفاقية ال) ج(10المادة (المستدام 
تقديم مشورة من ب كلّف ،10/43 مؤتمر األطراف في المقرر وطبقا لتعليماتواألحكام المتصلة بها، ) ي(8المادة 

 االستخدام بشأن اإلرشادات من إعداد المزيدب التوجيهية، وخطوطها أديس أبابا مبادئ إلى استناداً"الخبراء، 
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الكفيلة  تدابيرال اتخاذ في والنظر المحليةالمجتمعات و األصلية للشعوب حافزة تدابيرما يتصل به من و المستدام

 المادة تنفيذ في والمحلي الوطني الصعيدين على والحكومات المحليةالمجتمعات و األصلية شعوبال إشراك زيادةب
هذه المهمة ل لوضع إطاريه، كان أمام المشاركين في االجتماع فرصة وبناء عل." اإليكولوجي النظام ونهج 10

عمل األطراف في تنفيذ الخطة نشاط  إرشاد بما يكفلمضمونها في برنامج العمل، تحديد الرئيسية الجديدة و
 اج المادةم، وتقديم توصيات بشأن عناصر إستراتيجية إلد2020- 2011ة للتنوع البيولوجي داالستراتيجية الجدي

، بدءا من ها المواضيعيةومجاالتاالتفاقية  في مختلف برامج عمل ،بوصفها قضية مشتركة بين القطاعات) ج(10
  .برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

      الشؤون التنظيمية- 2البند 
      األعضاء المنتخبون2-1

ين تو من مؤسسة تابتيبا كرئيسانتخب المشاركون السيدة برنيال مالمر من السويد والسيدة جوجي كارين  - 9
  .ين لالجتماعتمشارك

      إقرار جدول األعمال2-2
 الذي (UNEP/CBD/8J/CSU/1/1)أقر االجتماع جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت   - 10

  : الصادر عن مؤتمر األطراف10/43أعده األمين التنفيذي وفقا للمقرر 
  .افتتاح االجتماع  - 1
  .ؤون التنظيميةالش  - 2
 10إسداء المشورة عن المضمون المحتمل والتنفيذ للعنصر الرئيسي الجديد للعمل بشأن المادة   - 3

  ):ج(10مع التركيز على المادة 
تدابير حافزة للشعوب األصلية وما يتصل به من إرشادات حول االستخدام المستدام   )أ(

  والمجتمعات المحلية؛
ين ديصعالمحلية والحكومات على الالمجتمعات  األصلية وشعوبتدابير لزيادة إشراك ال  )ب(

  ؛ام االيكولوجي ونهج النظ10الوطني والمحلي في تنفيذ المادة 
ة  بوصفها قضية مشترك،)ج(10 مع التركيز على المادة ،10اج المادة مإستراتيجية إلد  )ج(

 بدءا من برنامج ،ها المواضيعيةومجاالتاالتفاقية عمل بين القطاعات في مختلف برامج 
  المناطق المحميةبشأن العمل 

صياغة وتفعيل المؤشرات المقترحة بشأن المعارف التقليدية، فضال عن وضع مؤشرات مناسبة   - 4
  .لالستخدام المألوف المستدام

  .شؤون أخرى  - 5
  .اعتماد التقرير  - 6
  .اختتام االجتماع  - 7
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      تنظيم العمل2-3
وفي اليوم .  في جلسات عامة لسماع عدد من العروضهعملبدأ فتتاحية، أن يقرر الفريق، في جلسته اال  - 11

حتى أفرقة صغيرة للنظر في البنود الجوهرية، ثم عاد واجتمع في جلسات عامة عدة الثاني، انقسم االجتماع إلى 
  . االجتماعاختتام

   مضمون وتنفيذ العنصر الرئيسي الجديدحولمشورة إسداء   - 3البند 
  )ج(10 مع التركيز على المادة 10المادة  للعمل بشأن

بشأن مزيد من التقدم كيفية إحراز  هذا البند، مذكرة من األمين التنفيذي عن كان أمام االجتماع، لدى بحث  - 12
وزعت على قد  كانت تلك الوثيقةو. (UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add.1)أولوية وتنفيذها كمسألة ذات ) ج(10لمادة ا

خبراء الحكومات، فيها عروض من  قدمتوكانت الجلسات في البداية عامة، . االجتماعاد انعقالمشاركين قبل 
. ة االستخدام المألوف المستداممسألوالمنظمات الدولية، وخبراء من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن 

وفيما يلي . عامة في جلسة تين والمقررينين المشاركت تقريره إلى الرئيسرفعر ومصغفريق عمل انعقاد  ذلك تالو
  .اط الرئيسية والمقترحات المقدمةلنقملخص ل

 ومبادئ أديس أبابا )ج(10مقدمة إلى المادة ) 1: (تضمنت العروض من الخبراء القضايا التاليةو  - 13
وس دراسات الحالة والدر) ج(10المادة ) 4(االستخدام المألوف؛ ) 3(إدامة االستخدام؛ ) 2(وخطوطها التوجيهية؛ 

العالقة بين ) 6(ممارسات االستخدام المألوف وممارسات اإلدارة المـألوفة والنظم الفريدة؛ ) 5(المستفادة؛ 
االعتراف بالمناطق التي ) 7(االستخدام المألوف والوصول إلى األراضي والموارد بما في ذلك حيازة األراضي؛ 

المناطق ) 9(الحصول الخاص والحصول العام؛ قضايا ) 8(أو المجتمعات بحفظها؛ /تقوم الشعوب األصلية و
االستخدام التجاري للموارد البيولوجية؛ ) 11(الصيد وإدارة الحياة البرية؛ ) 10(المحمية واالستخدام المألوف؛ 

) 13(هج لتعزيز الحصول على الموارد البيولوجية وإدارتها من أجل االستخدام المألوف والمستدام؛ نُ) 12(
االستخدام المألوف المستدام وسبل المعيشة والتنمية ) 14(ي؛ نوف المستدام والمنظور الجنسااالستخدام المأل

التنوع ) 15(؛ )من أجل إبراز دور االستخدام المألوف المستدام في رفاهية البشر والتنمية المستدامة(المستدامة 
الستخدام المستدام مع ال جديد بشأن المهام المحتملة لعنصر عم) 16(البيولوجي للقضاء على الفقر والتنمية؛ و

  .التركيز على االستخدام المألوف
ية، قدم ممثل توجيهوبعد مقدمة أولية من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لمبادئ أديس أبابا وخطوطها ال  - 14

معاهدة الدولية  عرضا عاما عن ال(ITPGRFA) المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
في المعاهدة ) حقوق المزارعين (9والمادة ) االستخدام المستدام (6والعمل الجديد الناشئ مع التركيز على المادة 

 المسائل المتعلقة باالعتماد المتبادل للمحاصيل واألمن الغذائي، ودور صغار  إلىبصفة خاصةأشار و. الدولية
زراعة، وقائدة النُهج اإلقليمية، والنظام المتعدد األطراف والحصول وتقاسم المزارعين، واالستخدام المستدام في ال

المنافع، ومساهمة مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية في االستخدام المستدام، والحاجة إلى إيجاد أوجه التآزر 
 ناغويا والمعاهدة الدولية بين اإلنفاذ المتبادل للعمليات الدولية وخصوصا اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول

  .بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 االستخدام علىإيجابي ه من أثر للما وأثنى االجتماع على صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية   - 15

 أخرى بمقدار روعات مش مشروعا لتقاسم المنافع واالستثمار في11تمويل ب يالمستدام للتنوع البيولوجي الزراع
ومن خالل هذه المشروعات، كان .  ماليين دوالر لالستخدام المستدام والمألوف للموارد الوراثية للمحاصيل10

لصندوق تقاسم النافع أثر إيجابي في العالم أجمع على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي وتكييف 
ودعا االجتماع إلى التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي . غير المناخالمحاصيل الغذائية للمزارعين آلثار ت

والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في مجال االستخدام المستدام، بما في ذلك 
  .خطته االستراتيجيةل صندوق تقاسم المنافع وفقاأموال لوف، وحقوق المزارعين، والحاجة إلى زيادة االستخدام المأ

  مبادرة، وهي عبارة بحرية منساتومي االجتماع عن أماموتحدث ممثل وخبير من جامعة األمم المتحدة   - 16
تم تعيين ما قال إنه و. وتستند إلى الممارسات والعادات التقليدية في مجتمع صيادي األسماك في اليابان. ساتوياما
أضاف أن و. رية المحمية في اليابان وإدارتها بواسطة المجتمعات المحلية في المائة من المناطق البح30نسبته 
وقد . التي تنظم االستخدام المستدام للمياه الوطنية،  األسماكالورثية في صيدبتاريخ طويل من حقوق تتمتع اليابان 

هناك و. دامة عبر الزمنسمحت اإلدارة التقليدية لمصايد األسماك المحلية باستخدام الموارد المحدودة بطريقة مست
. درجات متفاوتة من النجاحبجها في التشريع الحديث، م الممارسات العرفية ودقنينمحاوالت لتفي الوقت الراهن 

 تجعلها غير مرنة وغير طرقها بقنينإلفصاح عن عاداتها التي يمكن تعن ا أحيانادة دوكانت بعض المجتمعات متر
وقد تفضل هذه المجتمعات . اجرة، أو التغييرات المحلية بما فيها تغير المناخقادرة على التعامل مع األنواع المه

ة مثيررؤية قدمت  في مصايد األسماك ثية دراسة خاصة عن حقوق الورقال إنو. المرونة على االعتراف الرسمي
ارة المألوفة مدى اتساع وتكامل اإلدأضاف أن و. عن االعتبارات الجنسانية وإدارة التنوع البيولوجيلإلعجاب 

 بما في ذلك التوقيت،  المتشعبة،جوانب استخدام التنوع البيولوجيقد أظهرتها مختلف المحلية للبيئة البحرية 
وذكر أن اإلدارة . والمواسم، والمناطق، وصنع القرار فيما يتعلق باعتماد تكنولوجيات جديدة ضمن أمور أخرى

  .اع نُهج مشتركة بين القطاعات بشأن االستخدام المستدامتبإالمحلية تشمل أيضا أنشطة إلعادة اإلحياء و
 المشاركون االنتباه إلى المبدأين األول والثاني من مبادئ أديس أبابا استجابة لهذه العروض، استرعىو  - 17

 والتوازن بين ضمان المرونة والنُهج ،أطر قانونية وحق الحوكمةإيجاد وخطوطها التوجيهية وبالتحديد الحاجة إلى 
  .مواالحترام بين المعارف التقليدية والعلعلى نحو يضمن تفاعل ال تم إبرازكما . المحلية

االستخدام المألوف المستدام مسألتي وقدم خبير الشعوب األصلية من إكوادور عرضا متعمقا عن   - 18
 مفهوم التنوع  إنقالو.  لدى الشعوب األصليةعلوم المعرفة والكونياتفي المتأصلتين والتخفيف من وطأة الفقر 

 معادل وأقرب – للتنوع البيولوجي لدرجة أنه ال توجد كلمة باللغة المحليةأساسيا لشعب كيتشوا يعتبر البيولوجي 
 علوم الكونيات لدى الشعوب األصلية أضاف أنو). باتشاماما(أو األرض األم ) كاوساي" (الحياة "لها هي كلمة

.  ويتطلب وجود توازن معهتفاعل مع العالم الماديي ن بعدا روحياتتضم مختلفة عن العالم تنطوي على نظرة
 بما فيها التنوع ،للعالم القوانين العرفية التي تحكم استخدام المواردأوجدت ا تمام هذه النظرة المختلفة أضاف أنو

للممارسات وقدم الخبير أمثلة . وجدت صعوبة في التفاعل مع النظم القانونية الحديثةهي نظرة البيولوجي، و
أساليب ها الزراعة المستديمة المتنوعة، وبيان لألمن الغذائي، واالستدامة وما يصاحبها من من بينالتقليدية 

 األشكال الجديدة للتنمية المستدامة المناسبة من الوجهة الثقافية، بما فيها إعادة الممارسات وشرح أيضا. زراعية
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م والترويج للمعارف التقليدية، ، واإلحياء الثقافي وإعادة التعلبالمثلالتقليدية التي تشمل المقايضة والمعاملة 
  .واالستخدام المألوف المستدام من أجل التخفيف من وطأة الفقر

لمحلية للموارد  اإلدارة احول استصواب، رؤية شأونايان أوناشان من بنغالديرابطة وقدم رئيس   - 19
حقوق الملكية مع التركيز للمفاهيم الثقافية واالجتماعية والقانونية  مشورة تفصيلية عن مختلف اوقدم. البيولوجية

 أشكال تزويد النظم القانونية لإزالة الطابع االستعماري عنودعا الخبير إلى . على مجموعة من االستحقاقات
لى إيجاد هناك حاجة إقال إن و.  التراكم األوليعلى نحو يتعدى نطاقالموارد، بمتنوعة وتقليدية من الرابطات 

وأشار إلى . نماذج جديدة للتنمية المستدامة للحصول على الموارد مقابل التراكم عن طريق نزع حيازة الممتلكات
والحظ الخبير . أن نماذج الحوكمة القائمة على حقوق الملكية الفردية ال تتطابق مع االستخدام المألوف المستدام

 وضمان ،في الحسبان تعريف المستخدمين الشرعيين لموارد الغاباتأخذ يأيضا الحاجة إلى إصالحات في القانون ل
 الحاجة إلى وأوضح.  وتعزيز اإلجراءات واإلدارة المحلية الجماعية،حقوق الحصول على المستوى التشغيلي

  ).التشريع والحوكمة( من مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية 2 و1تعزيز المبدأين 
.  بلدا في أفريقيا15ه شرحا للنهج اإلقليمي الذي اعتمد األفريقي للجنوب نمائيةاإل الجماعةوقدم ممثل   - 20

 األدوية، والصحة، والغذاء، والملجأ، والطاقة في مجاالتوتحدث عن أهداف االستخدام المستدام والمألوف 
لجماعة يهتمون على وأضاف أن أعضاء ا. الموارداستنفاد  ويتزايد السكانال واقعوالتخفيف من وطأة الفقر مقابل 

  .اج المعارف التقليدية في إدارة المناطق المحميةمإدبضرورة نحو متزايد بدور المجتمعات المحلية و
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع تنقيحفرصة أتاحها أن هناك والحظ بعض المشاركين   - 21

  .اج االستخدام المألوف المستداممالبيولوجي من أجل إد
بالنسبة للشعوب األصلية واتفاقية التنوع ) ج(10تحدث ممثل الشعوب األصلية في بيرو عن أهمية المادة و  - 22

 نماذج اقتصادية مستدامة جديدة تستند في وضع يثدبشكل حالتفكير مواصلة وشدد على الحاجة إلى . البيولوجي
، وهي مرتع  جدارتها منذ وقت طويلمثيرة لإلعجاب وأثبتتوقال إن مبادرة . إلى اقتصادات الكربون األخضر

أن تجمع استخدمت إلظهار أهمية إمكانية قد البطاطا، التي تعتبر منطقة مجتمعية للتراث البيولوجي الثقافي، 
 إلى الحفظ، وبنك الموارد الجينية، واألمن الغذائي، والتنمية بما يؤديصلية األنواع الرئيسية الشعوب األ

 تديرها النساء، والتخفيف من وطأة الفقر، واقتصادات ابتكارية ومتنوعة تستند إلى المستدامة، والمؤسسات التي
المعارف التقليدية واالستخدام المألوف، ونماذج محلية للتكيف مع تغير المناخ، ونماذج جديدة ومنصفة لتقاسم 

قليدية من خالل نماذج باستكشاف وتعزيز حماية المعارف التالتزمت  مبادرة مرتع البطاطا أضاف أنو. المنافع
ما يمكن من إصالح وهو  تشمل مؤشرات جغرافية وعالمات تجارية جماعية، ،ابتكارية وفريدة لحقوق الملكية

شطة  أن مرتع البطاطا من خالل هذه األنذكرو. القوانين لالعتراف بالقانون العرفي بخصوص االستخدام المألوف
  . على الصعيد المحلياألمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةلتنفيذ إعالن أتاح الفرصة للشعوب األصلية 

 بالنسبة لبعض  توترات نشأتوبعد النظر في العروض المقدمة حتى اآلن، الحظ بعض الخبراء أن  - 23
ركز على ت واقترحوا نماذج مختلفة للتقاسم المنصف للمنافع ،لنقودفي الحاالت التي حدث فيها توزيع المجتمعات، 

أن تعريف احتياجات المجتمع إلى  البعض أشارو. األصلية القادرة على ممارسة القوانين العرفيةالشعوب كيانات 
  .ينبغي تعزيزهالذي ذج ونمهو المنافع تعدد الحاجة إلى الوكانت .  بعض النجاحصادفوتمويلها كأولويات 
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جهد عرضا عن ،  السابقط االستواءالفائز بجائزة مبادرة خأوغندا وأحد خبراء المجتمع المحلي من وقدم   - 24

 حمايةوناقش مشروح . نتائج محسنة متعددة للمجتمعات المشاركةبقيادة المجتمع المحلي الذي ترتبت عليه لحفظ ا
وقدم .  ذات الصلةالمحققة من هذا المشروع وغيره من المشروعاتالقردة واإلجراءات المجتمعية لتوزيع المنافع 

 عن بتعويض زود فقراء المزارعيندفق المنافع بخصوص صندوق لجيران المستنقع، الذي الهتمام لتل اثيرممثاال 
 الصراع الجاري بين منهالمشروع، صعوبات في هذا ا ه ما تزال هناكغير أن. ر بالحيوانات البريةاضراإل

الناشئة، والحفظ مقابل أعداد السكان واالحتياجات المجتمعية إلى تزايد  جزئيا يعود والذي ،اإلنسان والحياة البرية
 بجانب يةعمال المجتمعاأل أنشطة، والحاجة إلى تنويع رات التقنية والمعارف األكاديميةالقدقلة احتياجات التنمية، و

  .السياحة
 التقليدية زراعة اليامالنكا دراسة حالة عن إحياء  وقدم فائز آخر بجائزة مبادرة خط االستواء من سري  - 25

ن المجتمع بمنافع متعددة يمكأدى إلى ت التقليدية زراعة الياموقال إن إحياء . ة للتنمية االجتماعيةفعالبديلة وونماذج 
  . المحلي ضد تغير المناخصعيد وتأمين على ال،بنك جينات متنوعةإنشاء تشمل زيادة األمن الغذائي، و

شروعات المجتمعية الناجحة  بجائزة مبادرة خط االستواء من كولومبيا خصائص المينالفائزأحد وناقش   - 26
مختلف وقال إن المشروعات الناجحة تتطلب إشراك . لى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامتهدف إالتي 

 الثقافة في منهجيتها مراعاةوأضاف أن المشروعات المحلية تحتاج إلى . على أساس عريضأصحاب المصلحة 
 المجتمعات مشاركةكر أن المناطق المحمية والممرات المحمية تتطلب وذ.  هدف التقدم االجتماعي الجماعيوإتباع

وأشار إلى أن كل مشروع . من جانب هذه المجتمعات بمناطق الحفظ فيهاواالعتراف في حفظها المحلية المعنية 
دور قش أيضا ونا. ة، بما فيها األبعاد الطبيعية واالجتماعية والثقافية واالقتصاديةتعددكان عليه أن يبحث أبعادا م

الجغرافية كوسيلة محتملة فائدة المؤشرات ب هنوغار المزارعين والمزارعين من النساء واالستخدام المألوف، وص
وأشار أيضا إلى حقيقة أنه بالرغم من التنفيذ الفعال . لحماية المنتجات المحلية الناشئة عن المعارف التقليدية

ن التعديأنشطة  التهديدات قائمة، وخصوصا من فما تزالالمألوفة، رات اإليكولوجية وحمايتها الرسمية ومللم
  .نوع الحماية الممنوحة لهذه الممراتوالمشروعات الضخمة القائمة على أساس مصالح ربما تجاوزت 

، (RITA)  في مناطق الشعوب األصليةن شبكة السياحة المكسيكيةم الشعوب األصلية ة ممثلتوناقش  - 27
 عضوا من 150ن الشبكة بها إ توقال. األصلية واالستخدام المألوف المستدام مناطق الشعوب فيمبادرات السياحة 

في  السياحة سهامة عن كيفية إحي أمثلة ة الممثلتوقدم. من السكان األصليينيرة صغ األعمال الصغار أصحاب
وذكرت أن . لتقليديةالمعارف ا عزيزوت حمايةفي وواالستخدام المستدام حفظ الاألصلية في مناطق الشعوب 

عن ت الممثلة بصفة خاصة أعربو. ة من المهاراتواسع طائفة اكتسبتالمجتمعات المشتركة في أنشطة السياحة 
النهج الثقافي للمناظر شرح وتوسعت أيضا في .  المشروعات الناجحةتعزيز بالتقاسم بين النظراء واهتمامها

يقوم ، وشددت على أن االستخدام المألوف المستدام ينبغي أن كثير من الشعوب األصليةالي يفضله ذالطبيعية ال
 وتعزيز سبل –االستخدام المستدام و –الحفظ مجاالت ات الناجحة تتضمن توليفوذكرت أن ال.  اإلحياء الثقافيعلى

  .العيش المحلية
 المتطلبات د منمشاركين، وأشاروا إلى عد الفائزون بجائزة مبادرة خط االستواء على أسئلة من الأجابو  - 28

وشددوا على أن المشروعات . ز االستخدام المستدام والمألوف والحفظيتعزلالمسبقة لمشروعات مجتمعية ناجحة 
يمكن بل األفكار واإلمكانيات قد تأتي من الخارج أن  بالرغم من قمةالناجحة كانت مدفوعة من القاعدة إلى ال
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تتطلب  المشروعات الناجحة ذكروا أنو. بها المجتمعات وملكتهااستحداثها ودعمها من الحكومات، طالما اقتنعت 
 هياكلالتعامل مع يقتضي إعداد المشروع في بعض األحيان وأن  ،دعما من الشيوخ والتزاما من زعماء المجتمع

وما زالت األهداف تتمثل في زيادة . دتهاشإلى مواجهتها والتخفيف من األمر حتاج ي، التي قد  والنفوذالسلطة
ت في أقاليم نفذ المشروعات األكثر نجاحا قد  أيضا أناوذكرو. رارها في مبادرة خط االستواءاالت النجاح وتكح

  .ا مسبقا للمشروعات الناجحةط وكان أمن الحيازة شر،مجتمعية آمنة
ة الهيئات المشتركبرنامج شعوب الغابات وممثلو وفي جلسة عامة عقدت بعد ظهر يوم الثالثاء، وأدارها   - 29
غالديش؛ ن من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الحاضرة في االجتماع، بما فيها أونايان أوناشان، بفيه

 ورابطة كالينيا ولوكونو في ؛، بنما(FPCI) ورابطة أوكاني، الكاميرون؛ ومؤسسة تعزيز المعارف األصلية
 ذكر ممثلو. )ج(10 من أجل المادة اتكة برنامج شعوب الغابشب، سورينام، وجميع أعضاء (KLIM)ماروينجني 

 من دراسات الحالة والخبرات في مجال عن وجود عدد) ج(10كة برنامج شعوب الغابات من أجل المادة بش
وتشمل أمثلة االستخدام المألوف المستدام الصيد، وصيد . االستخدام المألوف المستدام والقضايا المتصلة به

 بما في ذلك من أجل ،، وجمع المنتجات الحرجية غير الخشبية)زراعة المتنقلةبما في ذلك ال(األسماك، والزراعة 
وكان من المفهوم أن أقاليم .  ومختلف األدوات واألوانيفاألدوية، واإلسكان، وشباك صيد األسماك، والحر

 واآلراء  المعتقدات الروحيةأضاف أنو.  بشكل جماعيتفهم على أنه مشاع منظم يمتلك ويدارالشعوب األصلية 
 وتضمنت ،ه االستخدام المألوف المستدامما زالت توج القوانين العرفية ، وأنالتفاعل مع الطبيعةتوجه الكونية 

ال تصيد و المورد؛ وعليك أن تتأكد من إمكانية إحياءه ويمكنك حمله؛ ال تأخذ أكثر مما تحتاج:  مثلمبادئ
استخدم الطقوس والعادات عند وألنواع المقدسة أو المحرمة؛ تجنب المواقع أو اوالحيوانات الحوامل أو الصغيرة؛ 

 بما – الضوابط الداخلية وعليك بمراعاة؛ )تصاريحإرشادات وللحصول على السعي (التفاعل مع الموارد الطبيعية 
  .فيها أراء الشيوخ والمؤسسات التقليدية

م المألوف المستدام، شددت شبكة برنامج ولدى توضيحها للتحديات والقضايا الرئيسية المتعلقة باالستخدا  - 30
 وأن اإلدارة تركز على االستخدام قاعدة، إلى القمةعلى صنع القرار من ال) ج(10شعوب الغابات من أجل المادة 

واالستخدام من جانب دت أيضا الصلة الحيوية بين الحقوق اآلمنة في األراضي والموارد أكو. المألوف المستدام
ن لالستخدام ان مسبقأساسيان ان الوصول إلى األقاليم والسيطرة عليها شرطذكرت أو. رخآ من جانب المألوف

د  بدون إشراك المجتمعات المحلية وموافقتها تقيالقائمة أن المناطق المحمية أشارت إلىو. المألوف المستدام
 ضغوط متزايدة ينشأ عن ذلكد  االستخدام المألوف، وقيقيد وهو بذلك ،لهاغالالوصول إلى المناطق التقليدية واست

فالشعوب . بسبب تغير المناخيواجه صعوبات كثيرة  االستخدام المألوف المستدام وقالت إن. على مناطق أخرى
وتحظر سياسات . األصلية هي األكثر عرضة لتغير المناخ ألنها تعتمد على النظم اإليكولوجية في سبل معيشتها

. ه للمناطق التي تتعرض لخطر تغير المناخغاللواستالمحلي صول المجتمع في بعض األحيان أو تقيد والحكومة 
وفي الوقت ذاته، . تغير المناخ، مثل تغير المواسممع وكان على االستخدام المألوف المستدام أن يتكيف أيضا 

  .يمكن أن يقدم االستخدام المألوف المستدام خبرة أكبر للتكيف مع تغير المناخ
حالة فإن بالمعارف التقليدية، وبالتالي يرتبط االستخدام المألوف المستدام لشبكة إلى أن أشار ممثلو او  - 31

وللتمتع باالستخدام . على االستخدام المألوف المستداممباشرة آثار سيترتب عليها واتجاهات المعارف التقليدية 
، وأن تمارس من خالل  من الشبابةجديد المعارف التقليدية إلى األجيال اليجب مواصلة نقلالمألوف المستدام، 
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 اللغة وتشكل.  األقاليم التقليدية؛ ولهذا السبب كان الوصول إلى األقاليم التقليدية حيويافي" ممارسةالتعلم بال"أسلوب 

 المفاهيم ال يمكن استيعابالتقليدية عنصرا ضروريا لكل من المعارف التقليدية واالستخدام المألوف، إذ 
لمعارف با اللغات األجنبية والتعليم ضارا فرضوبناء عليه، قد يكون . وشرحها بلغات أخرىلية المحاإليكولوجية 

  .التقليدية واالستخدام المألوف
): ج(10 شبكة برنامج شعوب الغابات من أجل المادة فريقوتشمل بعض التوصيات الناشئة عن عرض   - 32

لعرفية والتشجيع عليها؛ واالعتراف بالحقوق في األقاليم االعتراف بالمؤسسات التقليدية والممارسات والقوانين ا
 أقاليم الشعوب تمسيجب تطبيق الموافقة الحرة المسبقة عن علم في المسائل التي و ؛والموارد) األراضي والمياه(

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالكامل في صنع القرار فيما يتعلق بالمورد يجب إشراك ؛ واألصلية
  .عي وإدارته؛ والتشجيع على تعدد الثقافات ونظم التعليم المتعددة اللغاتالطبي
أيضا بعض المبادرات المجتمعية لتعزيز ) ج(10وقدم فريق شبكة برنامج شعوب الغابات من أجل المادة   - 33

ليدية  أحد هذه المبادرات توثيق المعارف التقمن بينو. على الصعيدين الوطني والمحلي) ج(10تنفيذ المادة 
إذ أن توثيق المعارف والممارسات يقدم فرصة إلعادة تقييم المعارف والممارسات التقليدية . والممارسات العرفية

ومن المبادرات األخرى رسم حدود المجتمع، الذي . أو اإلحياء أو اإلنعاش الثقافي/في ضوء التطورات الجديدة و
ت المحلية التي تتعامل مع الحكومات، وبالنسبة للمناطق أصبح أداة مفيدة وقوية للشعوب األصلية والمجتمعا

خرى البحث في آثار تغير المناخ ورصد التنوع األمبادرات ال منو. المحمية والمسائل المتعلقة بحيازة األراضي
تجار أو القضاء على اال/البيولوجي المجتمعي، بما في ذلك الرصد واإلبالغ عن قطع األخشاب غير القانوني و

  .ألنواع المعرضة لالنقراضبا لمشروعغير ا
إلى نداءات إلعداد نماذج تشاركية للمناطق تؤدي  الدروس المستفادة من دراسات الحالة ذكر الفريق أنو  - 34

 التي قدمتها جامعة ساتوميالمفاهيم التقليدية اليابانية في  مع تتطابقلمناظر الطبيعية لمتكاملة لدارة ااإلالمحمية و
  .األمم المتحدة

 جامعة األمم عميدرحب االجتماع بالبروفسور كازوهيتو تكيوشي، نائب صباح يوم األربعاء،  فيو  - 35
 والروابط بين ساتوياماوتحدث البروفسور تكيوشي عن مبادرة . ساتوياماالمتحدة وممثل الشراكة الدولية لمبادرة 

وقال إن المناظر . خدمات النظام اإليكولوجي وتوفير ،الحفظ، والتنوع البيولوجي واالستخدام المألوف المستدام
ما  ساتويامااإليكولوجية، والمناطق المستهدفة للشراكة الدولية لمبادرة - الطبيعية المنتجة من الوجهة االجتماعية

 ساتويامامبادرة وذكر أن . ية وتغير المناخ السكانالزيادة معرضة للخطر في وقت تتزايد فيه الضغوط من تزال
 لبحث وإنشاء نماذج جديدة من المناظر الطبيعية يمكن فيها تضمين خدمات النظام اإليكولوجي توفر فرصة

 الطبيعية المنتجة من الوجهة االجتماعية ظر عددا من دراسات الحالة للمناوقدم. والتنمية المستدامة على السواء
ها غابة الشاي في مقاطعة من بين ،اضية الستخدام األرتكامل قيمة النظم المتنوعة والمتأظهرالتي اإليكولوجية 

منافع مستدامة متعددة وتستمر في تقدم  هذه األمثلة قال إنو. يونان بالصين، والمزارع المختلطة في البرازيل
وناقش الخبير أيضا مفهوم المناظر الطبيعية المنتجة من . ثقافيةالقيم تعزيز التوصيل خدمات النظام اإليكولوجي و

) مثل المزارع( الزراعة أحادية المحصول نحو األخيرة ونةاإليكولوجية التي تحولت في اآل- يةالوجهة االجتماع
وناقش أيضا المشكلة الفريدة التي تواجه المناظر الطبيعية المنتجة من الوجهة . وبالتالي أصبحت غير مستدامة

 في المناطق أعداد المسنينتزايد  بسبب انخفاض عدد السكان وساتويامااإليكولوجية في اليابان أو - االجتماعية
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قدمت فرصة إلعادة النظر في التي أثرت بشدة على اليابان وقال إن كارثة التسونامي والزلزال األخيرة . الريفية
  .ساتوياماالتنمية في ضوء مبادرة 

 وبعد العرض المقدم عن ساتوياما، استأنف ممثلو برنامج شعوب الغابات وممثلو المجتمعات تقديم  - 36
عنصر العمل حول مشورة مسألة إسداء الوركزوا على ) ج(10الدروس المستفادة من دراسات الحالة بشأن المادة 

  .الجديد مع التركيز على إجراءات ملموسة
  )ج(10لعمل الذي يركز على المادة جديد لمشورة حول مضمون عنصر إسداء 

  )ج(10 من أجل المادة والذي اقترحته شبكة برنامج شعوب الغابات
القوانين السياسات وإصالح : تضمنت بعض المقترحات المقدمة من فريق شبكة شعوب الغابات ما يلي  - 37

الموارد والحقوق فيها من أجل االستخدام المألوف الحصول على الوصول إلى األقاليم ومسائل لتأخذ في الحسبان 
دام في تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل المستدام؛ وإدراج المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المست

الوطنية للتنوع البيولوجي؛ والسياسات والبرامج المعدة بالمشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
  األطرمن خالل االعتراف بالقوانين العرفية باإلضافة إلىلتعزيز المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام، 

حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في بالقانونية الوطنية؛ وتعزيز المؤسسات التقليدية؛ وتدابير االعتراف 
 األراضي وتسويتها لتعزيز حيازة األراضي مطالبات؛ واستعراض  واحترام هذه الحقوقاألراضي والموارد

؛ إعادة األقاليم المأخوذة بدون موافقة حرة )ضيمنة لألرامؤحيازة (واالعتراف بالحيازة التقليدية والجماعية 
 المناطق المحمية؛ والتشجيع على معات المحلية المعنية، بما فيهالشعوب األصلية والمجتمن اومسبقة عن علم 

المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ وإدارة المناظر الطبيعية؛ والمشاركة 
 عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛ وإعداد آليات للموافقة الحرة المسبقة عن علم بالعالقة إلى الفعالة في

المسائل التي تؤثر في أقاليم الشعوب األصلية؛ ودمج االستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية في برنامج 
 على التعليم الثقافي والمتعدد اللغات جيعرونية؛ والتشالعمل بشأن المناطق المحمية، بما في ذلك في النماذج اإللكت

  . سياسات االستيعاب والتشجيع على تقرير المصير والتنمية المجتمعيةلغاءالمناسب؛ وإ
واألحكام المتصلة بها مبادئ ) ي(8 الفريق العامل المعني بالمادة ضعأن ي: وتشمل توصيات أخرى ما يلي  - 38

للتشجيع على االستخدام المألوف المستدام والمعارف ) أبابا وخطوطها التوجيهيةمكملة لمبادئ أديس (توجيهية 
) ج(10 الفعلية لتنفيذ المادة روعاتالتقليدية، بما في ذلك في المناطق المحمية؛ وإقامة تعاونيات في مجال المش

شيا مع نهج النظام تم(عملية غير مركزية لصنع القرار وعمليات اإلدارة إنشاء ونهج النظام اإليكولوجي؛ و
كقضية مشتركة بين القطاعات في برامج العمل األخرى في إطار اتفاقية ) ج(10؛ وتنفيذ المادة )اإليكولوجي

، مثل )ج(10؛ وبحث كيفية استعمال االستعراضات المتعمقة لبرامج عمل محددة لدمج المادة يالتنوع البيولوج
عشر   البيولوجي للجزر الذي سيتم بحثه في االجتماع الحادياالستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع

واألحكام المتصلة بها من أجل تقديم مشورة ) ي(8لمؤتمر األطراف؛ وإنشاء آلية للفريق العامل المعني بالمادة 
وجية على نولكوآراء حول المسائل ذات األهمية المتبادلة مباشرة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت

من جانب الشعوب األصلية ) بما في ذلك ماليا(ودعمه ) ج(10أساس منتظم؛ والتشجيع على التنفيذ الفعلي للمادة 
  .والمجتمعات المحلية
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 غابة مقدسة في بنن تغطي 2 940قال إن ، فوقدم ممثل بنن عرضا عن حماية الغابات المقدسة في بنن  - 39

لمعتقدات بسبب ا حتى اآلن حفظتج المناطق المحمية الرسمية، وقد  خارتقع هكتارا 18 360مساحة قدرها 
لمعتقدات والسلطات ا، أدى االتصال الثقافي الخارجي إلى تآكل اآلونة األخيرةوأضاف أنه في . والسلطات التقليدية

 دائرة حماية ، وهيالتي يمثلهاذكر أن المنظمة غير الحكومية و.  وتأثرت الغابات المقدسة نتيجة لذلك،التقليدية
وأشار إلى .  في المائة من الغابات في شراكة مع السلطات التقليدية والحكومة20الموارد الطبيعية، تعمل لحماية 

 زراعةمن خالل من خالل التدخالت المباشرة و الغابات المقدسة تعمل على إحياء وتعزيزأن المجتمعات المحلية 
وأضاف أن الغابات المقدسة ما زالت تسهم في الخدمات . األنواع المحلية وإقامة مناطق عازلة وممرات

  .اإليكولوجية والعدالة االجتماعية للمجتمعات المحلية
. من االتفاقية) ج(10وقدم الخبير من كولومبيا عرضا عن الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ المادة   - 40

بحقوق  تتمتع في حاالت كثيرةثنيات في كولومبيا يشمل مجتمعات للشعوب األصلية  المتعدد االوالحظ أن المجتمع
 على في الغالب تحصلولكن نسبة كبيرة من المجتمعات المحلية للفالحين لم على األراضي واستغاللها، عتراف اال

عدم فهم  وقال إن هناك. األراضيإدارة ومن بينها سلطة وتعترف كولومبيا بأهمية السلطات المحلية، . األراضي
الحكومة وأضاف أن . خارج المؤسسات المحلية التي تشكل السلطات المحليةالستخدام المألوف المستدام ل

.  واحترامه االستخدام المألوف المستدامعلىنظم اإلدارة البيئية الخاصة كأدوات إلضفاء الصفة الرسمية استخدمت 
والحظ كذلك أنه .  على تطبيق المعارف التقليديةتشجعاإلدارة البيئية المحلية، م نظاوذكر أن كولومبيا، من خالل 
 يأخذ في الحسباناقتصادي - توحيد نظم المعلومات استنادا إلى إطار اجتماعي: ما زالت هناك تحديات تشمل

انس بين المبادئ ى تحقيق التجحاجة إلال المعلومات؛ والحاجة إلى تعزيز المجتمعات المحلية؛ واختالف مستويات
العمل خطوط التوجيهية لالستخدام المستدام وإحياء المناظر الطبيعية الريفية؛ وإعداد آليات للتشجيع على وال

  . من أجل حفظ التنوع البيولوجيالجماعي
وقال إن الحكومات . وشدد الخبير من صندوق الموارد في أفريقيا على أهمية اإلدارة المجتمعية للموارد  - 41

فريقيا الجنوبية تدرك أهمية وفاعلية الشراكات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل حفظ التنوع في أ
 بدرجة كبيرة في التخفيف من تسهمن اإلدارة المجتمعية للمراتع الوطنية وأضاف أ. البيولوجي واستخدامه المستدام

. عزز أيضا من هويات القرىيتمكين المجتمع المحلي وذكر أن . وطأة الفقر في اإلقليم وفي التنمية المجتمعية
 بعض لدرجة أن – بما في ذلك إدارة المناطق المحمية –وأشار إلى أن اإلدارة المحلية كانت ناجحة جدا 

  .اآلن مشكلة في كيفية إدارة النقد الذي ولدته هذه األنشطةتواجه المجتمعات 
لدولية عرضا عن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام نيكا اي المديرة التنفيذية لمنظمة ستوقدم  - 42

العالقة بين وناقشت . من حيث الفهم والتنفيذ) ج(10والمادة ) ي(8المادة بين  الربط على ضرورة توشدد
ع ودعت إلى إجراءات للتشجي.  إلى األسواقنفاذاالستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية والحاجة إلى ال

وقالت إن إحياء االستخدام المألوف المستدام يمكن . على هذا النهج على صعيد المجتمع والحكومة والصعيد الدولي
  . ولتعزيز القدرات وتقديم المساعدة التقنية، فرصة إلنشاء وظائف وأسواقيوفرأن 
وعين كل فريق . دمةرة لمناقشة الدروس المستفادة من العروض المقمصغوانقسم المشاركون إلى أفرقة   - 43

قها على اطبمدى ان دقيقة لمناقشة الدروس المستفادة من العروض المقدمة و90رئيسا ومقررا وخصص له 
  :التاليةالثالثة المجاالت المواضيعية 
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إرشادات بشأن االستخدام المستدام وما يتصل به من تدابير حافزة للشعوب األصلية والمجتمعات   )أ(
  المحلية؛

 لزيادة إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات على الصعيدين الوطني تدابير  )ب(
   ونهج النظام اإليكولوجي؛10والمحلي في تنفيذ المادة 

، باعتبارها قضية مشتركة بين )ج(10، مع تركيز على المادة 10اج المادة مإستراتيجية إلد  )ج(
  .، بدءا ببرنامج العمل بشأن المناطق المحميةجاالتها المواضيعيةعمل االتفاقية وم في مختلف برامج ،القطاعات

 في برامج ،قضية مشتركة بين القطاعاتك) ج(10 مع التركيز على المادة 10اج المادة موفيما يتعلق بإد  - 44
مل المعني  التي ستقدم إلى االجتماع السابع للفريق العامع إدراكه لإلرشادات، عمل االتفاقية ومجاالتها المواضيعية

 في استرعاء انتباه االجتماع الخامس رغبتهد االجتماع على أكواألحكام ذات الصلة للنظر فيها، ) ي(8بالمادة 
 وطلب إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن ،عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لمشورته

  .تدابير للقيام بذلكما يلزم من تتخذ 
وترد .  المجاالت المواضيعية الثالثةعنإلى الجلسة العامة تقريرا ر ومقرره مصغل فريق ك رئيس قدمو  - 45

  .في المرفق األول بالتقرير الحاليالتوصيات الناشئة عن المناقشات 
ة بشأن المعارف التقليدية، فضال عن عتمدصياغة وتفعيل المؤشرات الم  - 4البند 

   المستداممألوفدام الوضع مؤشرات مناسبة لالستخ
من خالل ، أن يستكشف، 10/43 من المقرر 18طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة   - 46

المقترحة للمعارف التقليدية، فضال عن وضع لمؤشرات الصياغة الجارية لمزيد من حلقات العمل التقنية، تنظيم 
 عن هذه المسألة إلى الفريق العامل المعني بالمادة ان يرفع تقريرمالئمة لالستخدام المألوف المستدام وأمؤشرات 

المؤشرات ومع أخذ ذلك في الحسبان، ركز االجتماع على هذه . واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع) ي(8
 التنوع ف نحو هدمؤشرات لتقييم التقدم المحرزقدمت األمانة مذكرة من األمين التنفيذي عن و. حزيران/ يونيو2في 

. (UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add/4/Rev.1)حالة المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات  – 2010البيولوجي لعام 
  .وقد وزعت الوثيقة على المشاركين قبل االجتماع

لمؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية، التقدم المحرز في تطوير ا، ناقش االجتماع يةالصباحالجلسة وفي   - 47
، ولدى القيام 2020-2011، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 10ستخدامها، مع مراعاة تنفيذ المادة وا

وكانت المؤشرات الثالثة المعتمدة . أيضا في توافر البيانات والمنهجيات ومنظمات التنسيقاالجتماع بذلك، نظر 
حالة ) ب( وعدد الناطقين بلغات الشعوب األصلية؛ حالة واتجاهات التنوع اللغوي) أ: (ما يليللمعارف التقليدية 

واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات 
  .حالة واتجاهات ممارسة المهن التقليدية) ج(المحلية؛ و

لالستخدام المألوف المستدام وإلى أي  إعداد مؤشرات مناسبة يرةبعد الظهفي الجلسة وبحث االجتماع   - 48
ي مبدئ العملولوحظ أن ال. يكمل كل واحد منها اآلخريمكن أن تكون المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية مدى 

) ج(10 بواسطة شبكة برنامج شعوب الغابات من أجل المادة ىبشأن مؤشرات المعارف التقليدية المعتمدة جر
مؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، ويمكن والفريق العامل المعني بال
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 كأساس لمزيد )20072 وبانوا 20061 من مرتع برازيرز(الندوة /استعمال البيانات الواردة في تقريري حلقة العمل

  .من العمل التقني حول هذه المسألة
ساعدة في إحراز تقدم في المناقشة حول المؤشرات، تحديثا عن للمقدمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، و  - 49

، وقدمت )ج(10والمادة ) ي(8، والمادة 2020- 2011المؤشرات لرصد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
اليونسكو، عن حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد الناطقين بلغات : وكاالت األمم المتحدة الشريكة التالية عروضا

وقدمت . الشعوب األصلية؛ ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، عن التغير في أنماط استخدام األراضي
 السيدة جوجي كارينو، منسقة الفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع لمنتدى األمم المتحدة للشعوب األصلية

ن أوجه التعاون األخيرة مع منظمة العمل الدولية، المعني بالتنوع البيولوجي، قدمت تقريرا عن المهن التقليدية وع
 لرصد حقوق اإلنسان للشعوب األصلية ومعارفها التقليدية ورفاهيتها، مع التركيز على ذات الصلةوعن المبادرات 

الرصد المجتمعي من خالل أدوات مثل رسم الخرائط المجتمعية، ومؤشر الحيوية للمعارف البيئية التقليدية 
(VITEK) ت حالة عن االستخدام المألوف المستدامودراسا.  

النظر في الروابط المحلية : خبراء المؤشرات الخطوات المحتملة التاليةوبعد مناقشة متعمقة، اقترح   - 50
موارد ستدام؛ وتحديد الدعم المؤسسي وال المألوف المموالعالمية لعمل المؤشرات بشأن المعارف التقليدية واالستخدا

الغطاء األرضي، ومؤشر  رسم خرائط حولنية مستمرة بشأن المؤشرات؛ وعقد حلقة عمل تقنية لتنفيذ عمليات تق
العالمية واإلقليمية والوطنية  ( وذلك بالنظر في تداخالت البيانات،من حيازة األراضيأاستخدام األراضي و

 عدد محدود من ءإنشابهدف مؤشرات االستخدام المألوف المستدام يد من العمل التقني بشأن زوتنفيذ م ؛)والمحلية
؛ وعقد حلقات عمل للنظر في ألبعاد الجنسانية لمؤشرات العملاتطويرها واعتمادها؛ وتعزيز  يقترحالمؤشرات 

 والمنظمات المنسقة من أجل صياغة المؤشرات المقترحة؛ وتعزيز مؤشرات العمل ، والمنهجيات،توافر البيانات
إلبالغ والتحقق من أجل خفض لأداة  و؛للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وروابطها بآلية الرصد المجتمعي

اج الحوكمة وتقييمات األثر م والعمل الجاري إلد؛(REDD) الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهااالنبعاثات 
  .االجتماعي، وتقاسم المنافع في عمليات التقييم فيما يتعلق باإلدارة الفعالة للمناطق المحمية

  . الحاليفي المرفق الثاني بالتقريرتوصيات االجتماع بشأن هذا البند من جدول األعمال ترد و  - 51
      شؤون أخرى- 5البند 

  .لم تثار أي شؤون أخرى  - 52
      اعتماد التقرير- 6البند 

  .2011حزيران / يونيو3اعتمد التقرير الحالي مع مرفقيه في الجلسة الختامية لالجتماع المنعقدة في   - 53
      اختتام االجتماع- 7البند 

حزيران / يونيو3ماع في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة بعد تبادل المجامالت المعتادة، اختتم االجت  - 54
2011.  

                                                
1    http://www.cbd.int/doc/?meeting=8JCSU-01 (UNEP/CBD/8J/CSU/1/INF/1)  
2   05-J8WG=meeting?/doc/int.cbd.www://http )2/INF/5/J8WG/CBD/UNEP  (  

http://www.cbd.int/doc/?meeting=8JCSU-01
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   األولمرفقال
  جديد للعملالرئيسي العنصر ال محتوى وتنفيذ حولمشورة 

  )ج(10 مع التركيز على المادة 10بشأن المادة 
 :ةأشار الخبراء إلى أن االعتبارات التالية ذات أهمية خاصة وتشكل نقطة بداية للتوصيات التالي  - 1

. ارتباطا ال ينفصمالمستدام والمعارف التقليدية ترتبط المألوف إن التنوع البيولوجي واالستخدام   )أ(
النظم وتعيد تشكيل ،  المألوف المستدامفالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تشكل دائما، من خالل االستخدام

 والموارد الجينية ،وأعداد الحيواناتوالنباتات  ،رية والمناظر الطبيعية، والمناظر البح،االجتماعية وااليكولوجية
 اظفساهم في الح وت،يتصل بذلك من ممارسات اإلدارة ومن ثم تتكيف مع الظروف المتغيرة مثل تغير المناخ وما

وعلى ذلك . على التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية، وتعزز من مقاومة النظم االجتماعية وااليكولوجية
  المألوف المستدام المعارف التقليدية ذات الصلة باالستخدامحائزيالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وفإن 

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فحسب بل يس أيضا في استحداث المعارف الجديدة والمفيدة لونسهمي
  عموما؛ية البشرورفاه

معات المحلية تعتمد اعتمادا مباشرا على التنوع تسلم بأن الكثير من الشعوب األصلية والمجت  )ب(
  وإدارته لتوفير سبل المعيشة المحلية والمرونة والثقافات؛ المألوف المستدامالبيولوجي واستخدامه

 على االستخدام المستدام ونقل اظفمهم في الح القيم والممارسات الثقافية والروحية بدور لعبت  )ج(
 ألجيال القادمة؛إلى أهميتها 

 المألوف وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لالستخدامأن يتم من المسائل البالغة األهمية لنجاح النتائج   )د(
 مع التركيز على النساء ومساهماتهن ،لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةلفعالة الكاملة والمشاركة مع ال المستدام

 ؛ المألوف المستدامفي االستخدام

خدمات النظم  (14، رقم 2020- 2011يشي للتنوع البيولوجي أر هدفي تأخذ في كامل االعتبا  )ھ(
شأن  وبرنامج العمل ب،، وبروتوكول ناغويا) المألوف المستدامالمعارف التقليدية واالستخدام (18و) يكولوجيةاإل

 ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

عناصر الثقافية واالجتماعية  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الأقاليماحترام يشمل   )و(
يعتبر و . الخاصة بالشعوب األصليةقاليمواالقتصادية والبيئية المرتبطة بنظم اإلدارة التقليدية لألراضي والمياه واأل

حصول الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على األراضي المحلية والسيطرة عليها وإدارتها من الشروط 
 ؛ المستدام المألوفاألساسية لالستخدام

األراضي  البيولوجية الثقافية تجسد الحيازة األصلية التقليدية لألراضي والبحار، واستخدام قاليماأل  )ز(
ويعبر التراث .  ونظم اإلنتاج والتبادل، والتنظيم السياسي، واألهداف، والهوية الثقافية،البحار، واستخدام الطقوسو

 والتنوع البيولوجي ،ب األصلية والمجتمعات المحلية عن أراضيهاالبيولوجي الثقافي عن صعوبة انفصام الشعو
وتعتمد الشعوب األصلية . والثقافة ويشمل الحقوق في الموارد التقليدية) الوراثي إلى المناظر الطبيعية(
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 يجعل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية قادرة على تنفيذمما والمجتمعات المحلية على النظم االيكولوجية، 

 نهج النظم االيكولوجية وعلى إدارة هذه النظم بكفاءة واقتصاد؛

ولذا . تعتبر المراعاة الكاملة لألبعاد االجتماعية والثقافية بالغة األهمية لنهج النظم االيكولوجية  )ح(
 لوجية؛ عنصرا محوريا في تنفيذ نهج النظم االيكو المألوف المستدامالبد أن تكون المعارف التقليدية واالستخدام

مة مه  أداة2،3 و1 وعلى وجه الخصوص المبدأين ،يوفر التنفيذ الكامل لنهج النظم االيكولوجية  )ط(
 ؛ المألوف المستداملتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على أن تمارس بصورة كاملة االستخدام

 ،حترام هذا الحق والبد من ا، أحد األبعاد في عملية تقرير المصير المألوف المستداماالستخدام  )ي(
عن علم من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بما يتسق وإعالن األمم المسبقة وضمان الموافقة الحرة 

 المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

 التنوع البيولوجي فحسب بل إنه حفظ سبل المعيشة للسكان و المألوف المستداميوفر االستخدام ال  )ك(
ناء المرونة من أجل التكيف مع تغير المناخ وكمصدر للتعلم يتصل بالنظم االجتماعية االيكولوجية في بأيضا مفيد 

  المستمرة؛ية البشررفاه في المناظر الطبيعية المنتجة وواالبتكارات المحتملة

بما (ينبغي اتخاذ تدابير لمعالجة االستخدام المستدام وتنشيط واستعادة المناظر الطبيعية المتدهورة   )ل(
  .)والمياهالبحرية في ذلك المناظر الطبيعية 

وفيما يلي المشورة التي أسداها االجتماع للنظر من جانب االجتماع السابع للفريق العامل المعني   - 2
  :واألحكام المتصلة بها) ي(8بالمادة 

من ه بما يتصل     إرشادات حول االستخدام المستدام و-ألف 
  ة والمجتمعات المحليةللشعوب األصليحافزة تدابير 

   المستدام واالقتصادات المحلية المتنوعةمألوفاالستخدام ال  1- ألف
المستدام للتنوع البيولوجي للتخفيف من وطأة الفقر ولتحقيق المألوف  وتشجيع االستخدام تعزيز  )أ(

 األهداف اإلنمائية لأللفية؛

متنوعة استنادا إلى اقتصادات محلية شجيع وترويج ووضع نماذج اقتصادية مستدامة ابتكارية وت  )ب(
 االستخدام المستدام للموارد البيولوجية والتدابير الجماعية؛

تعزيز وتنشيط الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لممارسة حقوق اإلنسان الخاصة بها بما في   )ج(
 ذلك الحقوق العرفية؛

 ؛لمجتمعية للموارددارة ااإلترويج وتشجيع   )د(

المستدام في االستراتيجيات وخطط العمل المألوف أن تراعي األطراف بوضوح االستخدام ينبغي   )ھ(
 .ة البشريرفاهاالجتماعية االيكولوجية وتحقيق  على القيم اظفكوسيلة إستراتيجية للح ،لتنوع البيولوجيلالوطنية 

                                                
  shtml.principles/ecosystem/int.cbd.www://httpانظر    3
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  األراضي والمواردفي حقوق الالتشريع و  2- ألف
 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وموافقتها الحرة، المسبقة عن مع المشاركة الكاملة والفعالة  - 3

  :علم
المستدام والمعارف التقليدية المألوف سن التشريعات الوطنية ودون الوطنية الحترام االستخدام   )أ(

 حلية؛واإلجراءات للشعوب األصلية والمجتمعات المالعرفية  بما يتسق مع القوانين ،امهعزيزا وتمواالعتراف به

دعم المؤسسات التقليدية ووضع التي توضع صكوك وسياسات دولية ووطنية ودون الوطنية   )ب(
 بيولوجية ثقافية تتسق مع القوانين العرفية؛مجتمعية بروتوكوالت 

 بغرض االعتراف القانوني بالملكية ،استعراض القوانين والسياسات الوطنية ودون الوطنية  )ج(
 ة في الموارد؛الجماعية والحقوق العرفي

 إلدارة المناظر الطبيعية حيث منصفةالتوفيق بين خيارات استخدام األراضي ووضع نماذج   )د(
 يكون التعايش بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والقطاعات األخرى من المجتمع حقيقة واقعة؛

رات والسياسات اقرجميع العلم وتطبيقها بالكامل في ضمان احترام الموافقة الحرة المسبقة عن   )ھ(
حقوق  وفقا إلعالن األمم المتحدة بشأن ، الشعوب األصليةأقاليمواإلجراءات والتدابير التي قد تؤثر في أراضي و

 .يتصل بذلك من صكوك دولية الشعوب األصلية وما

  الدعم والتمويل المستهدفين  3- ألف
  :ينبغي إيجاد الدعم واألموال لما يلي  - 4

 مع التركيز على االستخدام ،ةابتكارياقتصادية ة المجتمع المحلي ووضع نماذج ادة تنميإع  )أ(
 ، والترويج للمعارف التقليدية واإلحياء الثقافي والتدابير الجماعية؛المألوف المستدام

 حجم مناسب من المشروعات والقدرة على زيادة المبادرات الناجحة؛  )ب(

قافية المشتركة بين المشروعات الناجحة والمشروعات التي  والزيارات الثاتمبادرات بناء القدر  )ج(
 ؛ستبدأ

 من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وعلى وجه المجتمعيةترويج وتعزيز المبادرات   )د(
 ؛المألوف المستداموتعزيز االستخدام ) ج(10الخصوص النساء لتنفيذ المادة 

 امية والبلدان المتقدمة؛ في كل من البلدان النالشعوب األصلية  )ھ(

 المجتمعية بما في ذلك السياحة ذات الصلة عية المجتمالحفظدعم تسويق المنتجات من مشروعات   )و(
 ؛ة المجتمعتدار بمعرفالتي و

تحديد النماذج االقتصادية واستراتيجيات الوصول إلى األسواق التي تدعم المنتجات والخدمات   )ز(
  المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية؛ألصعدةالمستدام على اف المألوالصادرة عن االستخدام 
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استكشاف وتطوير وتنفيذ األحكام الخاصة بالحوافز االقتصادية بشأن سبل المعيشة المستدامة   )ح(

 المستدام والمعارف التقليدية؛المألوف استنادا إلى االستخدام 

الل إعادة واستعادة المعارف التقليدية وما المستدام من خالمألوف  االستخدام عزيزتشجيع وت  )ط(
وإعادة أشكال التراث ) ي(8 من برنامج عمل المادة 15يرتبط بها من ملكية ثقافية على النحو المبين في المهمة 

 البيولوجي الثقافي األخرى للشعوب األصلية؛

 ذات األهمية العالميةعي  ومبادرة نظم التراث الزراساتوياماشراكة الدولية لمبادرة التعاون مع ال  )ي(
قتصادات المعتمدة على المعارف  لتنشيط المناطق المحلية واال،لدى منظمة األغذية والزراعة والبرامج المماثلة

 .المستدامالمألوف التقليدية واالستخدام 

   التي تتطلب المزيد من االستكشافارفالفرص وثغرات المع  4- ألف
 ةالمستدام والقضايا المتصلالمألوف  بشأن االستخدام لمجتمعيةاالتشجيع على وضع نظم المعارف   )أ(

 للترويج لإلحياء الثقافي؛

 واالستخدام المستدام لوضع فرص اقتصادية للشعوب المألوفاستكشاف الصالت بين االستخدام   )ب(
ق الملكية الفكرية  مثل التوسيم الجغرافي وغير ذلك من أشكال الحماية المبدعة لحقو،األصلية والمجتمعات المحلية

 للترويج للمنتجات الفريدة؛

يكولوجية حتى يمكن التوسع في الطرق المستخدمة لتثمين التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإل  )ج(
 .إدراج القيم الثقافية والروحية للشعوب األصلية بموافقتها الحرة المسبقة عن علم

معات المحلية والحكومات على تدابير لزيادة إشراك الشعوب األصلية والمجت  -باء 
  م االيكولوجيا ونهج النظ10ين الوطني والمحلي في تنفيذ المادة صعيدال

  األدواتمجموعة خطة العمل و  1-باء
 بالتعاون مع الوكاالت المعنية وعلى ، تشمل تحليل الثغرات ومجموعة أدوات،وضع خطة عمل  )أ(

 ،ة فعالة من الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةوجه الخصوص صكوك منظمة األغذية والزراعة وبمشارك
ماذج ونودون اإلقليمية هج اإلقليمية  النُ:ويمكن أن تتضمن مجموعة األدوات.  المستدام المألوفللترويج لالستخدام
 نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والقيمة( وتقاسم المنافع غير النقدية ؛ والمناهج التعليمية؛النجاح الملموسة

المستدام المكملة المألوف  والمبادئ التوجيهية الخاصة باالستخدام ؛تحفيز االقتصادات المحلية/؛ ودعم)المضافة
بما في ذلك صيادي ( وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ؛لمبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية

 ؛صكوك ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي وال؛) والمزارعين وغير ذلك من القطاعات االجتماعية،األسماك
المستدام السكان والنظم المألوف والرسائل الرئيسية بما في ذلك الكيفية التي يمكن أن يفيد بها االستخدام 

 المألوف المستدام؛ وتوضيح الحقوق وااللتزامات الخاصة باالستخدام ؛ والشفافية والمساءلة المالية؛يكولوجيةاإل
القوانين الوطنية عن إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات أدوات  ها فيواآلليات الملموسة إلدراجوالصكوك 

وينبغي أن تستفيد عملية وضع مجموعة األدوات من مجموعة .  الموارد البيولوجيةحفظالمحلية في إدارة و
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ر الصادر عن الدورة راقاألدوات التي يجري وضعها بشأن االستخدام المستدام وحقوق المزارعين بمقتضى ال
 لموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛بشأن االعادية الرابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 

 المستدام ونهج النظم  المألوف واالستخدام10ضمان توافر المعلومات الخاصة بالمادة   )ب(
 ل المعنية ببناء القدرات ذات الصلة؛ة ونشرها بما في ذلك من خالل حلقات العميكولوجية باللغات المناسباإل

بين شبكات ال بما في ذلك إقامة ،دعم بناء القدرات المؤسسية واإلدارية للمجتمعات والمؤسسات  )ج(
 وخاصة فيما يتعلق ،المجتمعات وفقا لالحتياجات واألولويات التي تحددها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 بقدرات النساء؛

تنفيذ خطط اإلدارة والتنمية اإلستراتيجية والدينامية والنوعية والموجهة نحو وإنشاء ودعم   )د(
 والمعارف التقليدية والبروتوكوالت البيولوجية ،المستدامالمألوف استنادا إلى االستخدام والتشاركية المستعملين 

 الثقافية؛

 في صنع ،السيما النساء، يةلشعوب األصلية والمجتمعات المحللضمان المشاركة الكاملة والفعالة   )ھ(
  القرار على جميع المستويات؛صنعالسياسات العامة وإدارة التنوع البيولوجي وعمليات 

 المبادئ التوجيهية التي تمت صياغتها في إطار النظر فيدعوة الجهات من غير األطراف إلى   )و(
عارف والممارسات التقليدية وفقا للموافقة ، والمالمألوف المستدام االستخدام خصوص ب،اتفاقية التنوع البيولوجي

 .الحرة المسبقة عن علم

  التعليم  2باء 
 والمعارف ،المستدامالمألوف  بما في ذلك قضايا االستخدام ،تعميم تعليم التنوع البيولوجي  )أ(

لشعوب األصلية لفعالة الكاملة والمشاركة مع الالتقليدية واللغات األصلية في نظم التعليم النظامي وغير النظامي 
 والمجتمعات المحلية؛

 بين االستخدام المألوف المستدامل المعارف التقليدية واللغات األصلية ذات الصلة بنقالترويج ل  )ب(
 واآلليات الثقافية ي وغير النظامياألجيال بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من خالل التعليم النظام

  التقاليد الشفهية؛زعزي بما في ذلك ت،المناسبة

االستخدام المألوف الترويج للتعليم والتوعية العامة ذات الصلة بأهمية المعارف التقليدية و  )ج(
 ؛)النظامي وغير النظامي (المستدام

 ،االعتراف بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ودعمها لكي تتولى تعزيز المؤسسات التقليدية  )د(
 قليدية للتعليم باللغات التقليدية؛بما في ذلك األشكال الت

 ،االستخدام المألوف المستدام والبلدان والمجتمعات بشأن ،تعزيز التعاون فيما بين الدول  )ھ(
 .م التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك دعوالمعارف والممارسات التقليدية واللغات األصلية
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  الرصد والتقييم  3باء 

يكولوجية  وخدمات النظم اإلاالستخدام المألوف المستدام تحليل العالقة بين ىإقامة نظام للرصد يتول
  .لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةلفعالة الكاملة والمشاركة المع  ، والتنمية المستدامةة البشريرفاهو

 قضية مشتركة بينك، )ج(10، مع التركيز على المادة 10اج المادة مإستراتيجية إلد  -جيم 
، بدءا من برنامج  المواضيعيةهامجاالتواالتفاقية عمل القطاعات في مختلف برامج 

  المناطق المحميةبشأن العمل 
 ،المستدامالمألوف التعرف على الفرص الخاصة بتنفيذ خطة العمل الرامية إلى تعزيز االستخدام   )أ(

إطار امج العمل المختلفة والمجاالت المواضيعية في  في جميع بر،بما في ذلك تحليل الثغرات ومجموعة األدوات
 االتفاقية؛

لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظمات لتعزيز وضمان المشاركة الكاملة والفعالة   )ب(
 وضع األهداف  في،يلتنوع البيولوجلاإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المجتمع المدني في تعديل وتحديث 

اتفاقية التنوع البيولوجي حتى إلى ة تمشيا مع الخطة اإلستراتيجية وفي إعداد التقارير الوطنية والمؤشرات الوطني
 ؛ هذه في جميع العملياتاالستخدام المألوف المستداميمكن إدراج 

 والشبكات والشراكات بين منظمات الشعوب والمجتمعات المحلية لتنفيذ ابطاتتعزيز ودعم الر  )ج(
 وتعزيز خطة العمل؛

االستخدام إنشاء آليات إلدارة المعلومات لتيسير توثيق المعارف والممارسات التقليدية بشأن   )د(
 التي ،عن علمالمسبقة لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وبموافقتها لفعالة المشاركة مع ال المألوف المستدام،

  التمويل؛متطلبات ومعالجة ،ت الوطنية بسهولة من جانب مختلف برامج االتفاقية والحكوماايمكن الوصول إليه

تشكل من خالل ت ابيولوجياألكثر تنوعا زيادة الفهم والتوعية العامة واسعة النطاق بأن نظمنا   )ھ(
 والمناظر ، في التنوع البيولوجييسهمان االستخدام المألوف المستدام وأن المعارف التقليدية و،التفاعل مع البشر

 ة بما في ذلك المناطق المحمية والمحافظة عليها؛الطبيعية والمناظر البحري

 اظفتتعلق بأهمية الحالتي وضع جداول أعمال مشتركة لكافة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف   )و(
المستدام المألوف  وحمايتها وتعزيزها، والترويج لالستخدام التقليدية على المعارف واالبتكارات والممارسات

 مستدامة؛لتحقيق التنمية ال

األخذ في االعتبار المؤشرات الثالثة التي اعتمدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن مع   )ز(
، وإدراج المؤشرات في االستخدام المألوف المستدام استكشاف ووضع مؤشرات ،حالة واتجاهات المعارف التقليدية

 البرامج والسياسات الوطنية ودون الوطنية؛

 الحكومي نبر في عمل الماالستخدام المألوف المستدامهمية إدماج المعارف التقليدية واالعتراف بأ  )ح(
 ؛يكولوجيام اإلالنظخدمات  التنوع البيولوجي وفي مجالالدولي للسياسات والعلوم 
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واألحكام المتصلة بها إلسداء المشورة وتقديم ) ي(8إنشاء آلية للفريق العامل المعني بالمادة   )ط(
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية إلى  المتبادلة بصورة مباشرة هميةر بشأن المسائل ذات األوجهات النظ

 والتكنولوجية على أساس منتظم؛

 بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛) ج(10استكشاف ودعم التنفيذ الواقعي للمادة   )ي(

 لضمان إقامة المناطق ،ات المناطق المحميةوضع المزيد من المبادئ التوجيهية بشأن تشريع  )ك(
 لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وبموافقتها الحرة المسبقة عن علم؛لفعالة الكاملة والمشاركة الالمحمية ب

 هاظتي تحف بما في ذلك المناطق ال،الترويج للحوكمة االبتكارية للمناطق المحمية وأنماط إدارتها  )ل(
  في المناطق المحمية؛االستخدام المألوف المستدامالتشجيع على تطبيق المعارف التقليدية و و،لمجتمعات األصليةا

المناطق بشأن ضمان إنشاء اللجان الوطنية المتعددة أصحاب المصلحة لتنفيذ برنامج العمل   )م(
إدراكها للحاجة المحمية، وأن تضم ممثلين عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، و

 المناطق المحمية؛بشأن  في تنفيذ برنامج العمل االستخدام المألوف المستدامإلى إدراج 

 من خالل ،المناطق المحميةبشأن  في برنامج العمل االستخدام المألوف المستدام إدماج تضمين  )ن(
 لويب من برنامج العمل؛ في وحدات إلكترونية معتمدة على االستخدام المألوف المستدامل إرشادات خاصة

وضع اتفاقات ملموسة بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومديري المناطق المحمية   )س(
  . في خطط إدارة المناطق المحميةاالستخدام المألوف المستدامتتعلق بإدراج 
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  المرفق الثاني
  المؤشرات

واألحكام ) ي(8لسابع للفريق العامل المعني بالمادة ها االجتماع لنظر االجتماع اصدر المشورة التي أفيما يلي نص
  :المتصلة بها فيما يلي

) ي(8الجاري تحت إشراف الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة إذ يرحب بالعمل   )أ(
عني  يشمل حلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية التي نظمها الفريق العامل المالذيواألحكام المتصلة بها، و

 عدد محدود من المؤشرات لوضعبالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، 
 البؤرية األخرى، من أجل مجاالتالعملية عن حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وفي الالمفيدة و

 وأهداف أيشي للتنوع 2020- 2011لمنقحة للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية اتنفيذتقييم التقدم المحرز نحو 
  البيولوجي؛
والنتائج بخصوص المعارف التقليدية بشأن المؤشرات  مؤشر العمل السابق واستنادا إلى  )ب(

 وحلقة العمل المواضيعية بشأن المؤشرات المحتملة 4)2007( المستدام من ندوة خبراء باناوي المألوفواالستخدام 
  ؛5 المستداممألوفام اللالستخد

لمؤشرات المعتمدة ا للمؤشرات والتطابق بينالتطبيق المزدوج إمكانية ومع األخذ في الحسبان   )ج(
  ها ذات أهمية أيضا لالستخدام المألوف المستدام؛اعتباربخصوص المعارف التقليدية ب

 عتمدةالثقافية السبعة الم الجغرافية حسب المناطقإقليمية، بعقد حلقات عمل تقنية دولية ويوصي   )د(
 مؤشرات لالستخدام المألوف لبحثمن منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، عقدها 

، والتنسيق بين من الوجهتين الثقافية واللغوية البيانات، والمنهجيات توافرالمستدام، بما في ذلك النظر في 
) ي(8مؤشرات لنظر االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالمادة  عدد محدود من الوضع هدفالمنظمات، ب

  ؛ من أجل تطويرها واعتمادهاواألحكام ذات الصلة
 بصدد أمنخرائط الغطاء األرضي، ومؤشرات إعداد يوصي أيضا بعقد حلقة عمل تقنية بشأن   )ھ(

العالمية على األصعدة (ية الوصف البيانات في إضافةالنظر من خالل استخدام األراضي وحيازة األراضي 
  ؛)واإلقليمية والوطنية والمحلية

اختبار تجريبي للمؤشرات بالتعاون مع الشعوب األصلية إجراء يطلب إلى األطراف النظر في   )و(
واألحكام ذات ) ي(8 اجتماع مقبل للفريق العامل المعني بالمادة فيوالمجتمعات المحلية واإلبالغ عن النتائج 

  الصلة؛
إلى التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع ) اليونسكو(عو منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يد  )ز(

ين باللغات األصلية وإلى تقديم ناطقلبيانات بشأن التنوع اللغوي وحالة واتجاهات الاتجميع وتحليل دعم البيولوجي ل
مرة كل للنظر فيه واألحكام ذات الصلة ) ي(8بالمادة إلى الفريق العامل المعني بانتظام هذا المؤشر ن عمعلومات 

  سنتين؛
                                                

4   05-J8WG=meeting?/doc/int.cbd.www://http )2/INF/5/J8WG/CBD/UNEP  (  
5   01-JCSU8=meeting?/doc/int.cbd.www://http) 1/INF/1/CSU/J8/CBD/UNEP (  
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 الشعوب مع تشاركيدعو منظمة العمل الدولية إلى التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بال  )ح(
بيانات بخصوص ممارسة واختبار ورصد  من أجل إعداد ،األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة

واألحكام ذات ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة نظر بانتظام لدية وتقديم معلومات عن هذا المؤشر المهن التقلي
  الصلة مرة كل سنتين؛

يدعو كذلك الوكاالت المعنية، بما فيها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ونظم التراث   )ط(
 ،، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(GIAHS) الزراعةالزراعي ذات األهمية العالمية التابعة لمنظمة األغذية و

 الشعوب األصلية بالتشارك معوالتحالف الدولي لألراضي، إلى التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 
وذلك تحقيقا للفاعلية في  واختبار وجمع البيانات،والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، من أجل إعداد 

حالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للشعوب األصلية "شر مؤرصد 
  واألحكام ذات الصلة في اجتماعه السابع؛) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة  وذلك لنظر ،"والمجتمعات المحلية

ف والحكومات والوكاالت الدولية، يطلب إلى األمين التنفيذي، أن يسعى، بالتعاون مع األطرا  )ي(
 واألطراف ، الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيىوالفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتد

 مواصلة العمل الجاري لتحسين، إلى 2010المهتمة باألمر، بما في ذلك شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي 
والخطة االستراتيجية للتنوع ) ج(10تنفيذ المادة أيضا  مع األخذ في الحسبان ،واستعمال المؤشرات المعتمدة

 إلى الفريق وأن يرفع تقريرامزيد من حلقات العمل التقنية، بخطوات تشمل عقد ال، 2020-2011البيولوجي 
  .مور األ من أجل السير قدما في هذه،واألحكام ذات الصلة في اجتماعه الثامن) ي(8العامل المعني بالمادة 

-----  


