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 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي

 الثامن االجتماع

 1013/تشرين األول أكتوبر 11-7، مونتلاير

 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 

العمل في  واألحكام المتصلة بها وإدماجها في مختلف مجاالت )ي(8التقدم في تنفيذ المادة 
  إطار االتفاقية ومن خالل التقارير الوطنية

 و
 مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية

 مذكرة من األمين التنفيذي

 دمةمق

والمقرر ، )ي( واألحكام المتصلة بها8في تنفيذ المادة  المتعلق بالتقدم ألف 11/11قرر المفي الحظت األطراف  -1
التنفيذي أن األمين إلى وطلبت المحرز  التقدممشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية، باء المتعلق ب 11/11

المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة إلى االجتماع الثامن للفريق  ألتينهاتين المسبشأن يواصل تقديم تقارير 
 .)ي( واألحكام المتصلة بها8
 الطوعيصندوق الاألمين التنفيذي بنية تحتية، بما في ذلك من خالل  وبناء على الطلبات المتعلقة بالمشاركة، وضع -1

تاحتها  اجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية، لجمع معلومات سنويلمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في اال وا 
لمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في االجتماعات التي  الطوعيصندوق عن الإحصاءات وترد الجتماعات الفريق العامل. 

لويب في القسم أوال من هذه على ا االتفاقية ذات الصلةصفحات تعقد في إطار االتفاقية، وكذلك إحصاءات عن استخدام 
 .الوثيقة

. وترد أوالفي القسم في مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية  التقدم أيضا معلومات عن وتتاح -3
م وبما أنه ت. افي مختلف مجاالت عمل االتفاقية في القسم ثاني )ي( واألحكام المتصلة بها8في تنفيذ المادة  التقدم معلومات عن

( UNEP/CBD/WG8J/7/2نظر فيه الفريق العامل في اجتماعه السابع )راجع و لتقارير الوطنية الرابعة ا االنتهاء من تحليل

                                                 
* UNEP/CBD/WG8J/8/1. 
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)ي( واألحكام 8في تنفيذ المادة  التقدمعن  ا معلومات، يقدم القسم ثالثحتى اآلنوالتقارير الوطنية الخامسة ليست متاحة 
ا . يحتوي القسم رابعوجهات أخرىالتي تلقتها األمانة من األطراف  المساهماتنادا إلى الوطني است الصعيدعلى  المتصلة بها

 مشروع توصية لينظر فيه الفريق العامل. على
 مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية -أوال

 اآلليات التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية
للفقرات األمين التنفيذي أن يواصل جهوده لضمان التنفيذ الفعال باء، إلى  11/11 في مقرره ،طرافطلب مؤتمر األ -1
باء وجيم والمرفق  8/5المقرر  مع مراعاة دال وهاء فيما يتصل ببناء القدرات 9/13ألف والمقرر  10/10من المقرر  5و 1و 3

 تشمل، مناسبةوآليات  تمنهجيا إعدادبما في ذلك من خالل ، 5/11من المرفق الثاني بالمقرر  1والمهمة  7/11بالمقرر 
إلى األطراف  1الفقرة  تطلب. وعلى نفس المنوال، امناسبة ثقافي موادو أدوات و  تعليمية،مواد جديدة، و إلكترونية وسائل 

عمل محددة  لتيسير تنظيم حلقاتن مع األمانة لنظر في التعاو اوالمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية  اتالحكومو 
، رهنا بتوافر الدعم الماليمين التنفيذي أن يواصل، ، طلب مؤتمر األطراف إلى األ3في الفقرة و للمجتمعات األصلية والمحلية. 

دعم تنفيذ المبادئ لمجتمعات األصلية والمحلية لاسلسلة حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء قدرات عقد 
. الويب قائمة علىتكنولوجيات و تسويق التنوع البيولوجي وتنمية السياحة من خالل تعزيز استراتيجيات المتعلقة بالتوجيهية 

بناء القدرات بالتعاون مع االتفاقات لعمل حلقات إمكانية تيسير  أن تستكشف األمانةوأخيرا، طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى 
وتحقيق االستخدام األمثل للموارد  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامالمتعددة األطراف األخرى، وذلك لتعزيز  البيئية

 البشرية والمالية المحدودة.

ممثلي المجتمعات لضمان المشاركة الفعالة على خرى إلى األمين التنفيذي األمؤتمر األطراف طلبات وتشتمل  -5
-1011لتنوع البيولوجي بشأن العقد األمم المتحدة  العامةتوعية الاالتصال والتثقيف و استراتيجية  إعداد األصلية والمحلية في

 صفحات الويبالتقليدية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة، وكذلك تحديث ورصد و  اإللكترونيةالمواد تطوير ومواصلة ؛ 1010
تعزيز الصندوق الطوعي لمشاركة المجتمعات الرامية إلى مواصلة الجهود )ي( وبوابة المعارف التقليدية و 8المادة الخاصة ب

المجتمعات  يممثللخطوات عملية لضمان أن يكون  أخذ(، وأخيرا، باء 11/11 المقررمن  15و 13 تاناألصلية والمحلية )الفقر 
 فضال عنالتفاقية، منصف إلى الصندوق الطوعي لمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اال وصولإمكانية الالمحلية 

 من المقرر 10 ة)الفقر  ةالمحلي اتممثلي المجتمعبتصنيف البيانات واإلحصاءات المتعلقة  وبدءبناء القدرات حلقات عمل 
  (.باء 11/11

 بناء القدرات عملحلقات 

 أحدثت كانو لية، أهمية بناء القدرات كأداة لتحقيق المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحبأقر مؤتمر األطراف  -1
مؤتمر التي قرر فيها  1،ةالتقليديالمعارف خطة عمل استبقاء  بشأن، دال 9/13و باء 11/11في المقررين  هذه اإلقرارات
، هاء 9/13فضال عن المقرر بناء القدرات، هاء المتعلق ب على القسمفي المستقبل خطة العمل  ركز أولوياتتاألطراف أن 

 من المقرر 3خطط العمل، والمناطق المحمية )الفقرة و  اسم المنافع، والتنوع البيولوجيقررات ذات الصلة بشأن الحصول وتقموال
 .11/11 من المقرر 10( والفقرة دال 11/1

                                                 
 .هاء 7/61 المقررالملحق ب 1
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فرص إلى إيجاد األمانة  تسعىات، مقرر لتحقيق االستخدام األمثل للموارد المحدودة وضمان التنفيذ الفعال لهذه الو  -7
على هامش العديد  وتقوم األمانة بذلك، بصفة خاصة،. محددة بناء قدراتالرامية إلى  عملالحلقات  فيما يتجاوزبناء القدرات ل

أخرى، بما في ذلك الدورتين الحادية عشرة والثانية اجتماعات االتفاقية وعلى هامش  المنعقدة في إطارمن االجتماعات الرسمية 
تساعد (. وتقدم األمانة أيضا إحاطات منتظمة و UNPFIIصلية )عشرة لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األ

التنوع المعنية بنساء الشعوب األصلية لمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وشبكة ابناء قدرات على 
 طلب.الى البيولوجي، فضال عن المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بناء عل

الخطة االستراتيجية و  )ج( وبروتوكول ناغويا10و )ي(8 تينالمتعلقة بالماد المسائلبشأن عروضا قدمت األمانة و  -8
 ات المتعلقة بالمعارف التقليدية في االجتماعات التالية:مقرر الو  1010-1011للتنوع البيولوجي 
 ( التدريب العالمي في مجال القدرات لمشروع الوصولProject Access لعام )ي نظمته مؤسسة ذ، ال1011

المعني بقضايا الشعوب  الدائماألمم المتحدة لمنتدى ( خالل الدورة الحادية عشرة Tribal Linkترايبل لينك )
 1011 /أيارمايو األصلية،

 ( التدريب العالمي في مجال القدرات لمشروع الوصولProject Access لعام )ي نظمته مؤسسة ذ، ال1013
المعني بقضايا الشعوب  الدائماألمم المتحدة لمنتدى الدورة الثانية عشرة ( خالل Tribal Linkل لينك )ترايب

 1013 /أيارمايو األصلية،
 أوروغواي مونتفيديوفي المعقود ، الجينيةالمعارف التقليدية والموارد  بشأنالمسؤولون الحكوميون  اجتماع ،

أمريكا الالتينية المعروفة في تكامل الث الذي نظمته رابطة الحدو . 1011 /تشرين األولأكتوبر 7و 1في 
 كليزيةاإلنباللغة  LAIAختصار باالأو  ALADI باالختصار

 نظموربط  والعلوم األصلية المعارفلقرن الحادي والعشرين: من أجل ا المعارف حلقة عمل الحوار بشأن 
 1011 /نيسانأبريل 13إلى  10ن م، غونا ياال، بنما، أصدد في المعقودةالمتنوعة،  المعارف

 منظمة معاهدة التعاون في منطقة من بلدان  للمجتمعات األصلية والمحلية ةتحضيري ةإقليمي حلقة عمل
 1011 /أيلولسبتمبر 11، برازيليا، األمازون

  1013 /نيسانأبريل 19إلى  15 من كيتوالمعقود في المتنوعة  المعارفالمؤتمر الدولي لنظم 
 17إلى  15 المعقودة منلشعوب األصلية ل ةالمجتمعيالمعلومات و الرصد بشأن نظم لبين الف حلقة عمل 

 1013 /شباطفبراير
  18 في بون منالمعقودة ، نظم الرصد والمعلومات المجتمعية بشأنلخبراء لعالمية ال عملالحلقة 

 ر/أذامارس 1إلى  شباط/فبراير
 ت في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياساالحكومي الدولي المنبر  حلقة عمل 

 1013 /حزيرانيونيه 11إلى  9من  طوكيوالمعقودة في المعارف األصلية والمحلية، المتعلقة ب
 ،أيارمايو 11في  مقر األمم المتحدة، نيويورك في ةالمعقود مدرسة القيادة العالمية لنساء الشعوب األصلية/. 

 بناء القدرات عن طريق الفيديو:ل ةالتالي عملالحلقات في يضا أساهمت األمانة و  -9
 حزيرانيونيه 7 إلى 1من  في كيتو ةمعقودالحقوق الشعوب األصلية وتغير المناخ،  دراسية بشأنالحلقة ال/ 

2012 
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  التابع لقسم الشعوب األصلية  1013لعام زمالة للشعوب األصلية البرنامج( واألقلياتIPMS) مفوضية ب
 /تموزيوليه 3 في جنيففي  المعقودلحقوق اإلنسان،  لساميةامم المتحدة األ

 باشاماما )األرض األم( بشأن الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المن أجل لمدربين للمدربين ا حلقة عمل
 .1013 /تموزيوليه 11لى إ 10المعقودة في بنما، من وتغير المناخ، 

تحالف و كل من المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي،  وعالوة على ذلك، قدمت إحاطات إلى -10
 ةالمفتوحاللجنة الحكومية الدولية أحداث بانتظام في تقدم اتفاقية التنوع البيولوجي في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف و 

م العادل والمنصف للمنافع الناشئة سقاالحصول على الموارد الحينية والتناغويا بروتوكول بشأن بروتوكول ل ةالعضوية المخصص
والفريق العامل المفتوح العضوية  (SBSTTA) عن استخدامها فضال عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .(WGRI) المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
الموارد لحلقات  توافرحات للنظر فيها لضمان مقتر  تعدبانتظام مع الحكومات المانحة و  دائمااألمانة  تتواصلكما  -11

المجتمعات األصلية بناء قدرات التمويل لحلقات عمل بناء القدرات، وتحديدا ل غير أن انخفاضالرسمية. قدرات البناء عمل 
لية في إلى زيادة الجهود التي تبذلها األمانة إلدماج ممثلي المجتمعات األصلية والمحأدى  1013-1011الفترة في والمحلية 
االستراتيجيات  وتنقيحبروتوكول ناغويا،  بشأنألمانة، بما في ذلك بها ا تضطلعالتي لبناء القدرات  المنفذةاألخرى  األنشطة

بناء القدرات  بشأناإلقليمية  دون حلقات العملإقليمية(، و  دون حلقات عملالوطنية للتنوع البيولوجي )من خالل وخطط العمل 
 بشأن المناطق المحمية.اتفاقية التنوع البيولوجي عمل تنفيذ برنامج  في مجال

تنمية لالجهات المانحة  ةمتعددالمبادرة الإسبانيا واليابان و  تيبفضل الدعم المالي السخي من حكومو ، 1011في عام و  -11
االتحاد الدولي لحفظ دعم  حكومات ألمانيا والنرويج والدنمارك، وكذلكفي مجال الحصول وتقاسم المنافع الممولة من  القدرات

أمانة استطاعت ، الحصول وتقاسم المنافعمرفق البيئة العالمية بشأن لأمريكا الالتينية والكاريبي خالل مشروع الطبيعة من 
واحدة لمنطقة آسيا وواحدة و ان لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي تاتفاقية التنوع البيولوجي تنظيم أربع حلقات عمل إقليمية: اثن

بالتنوع البيولوجي في منطقة  ةمنطقة أفريقيا. ونظمت حلقات العمل هذه في شراكة مع شبكة نساء الشعوب األصلية المعنيل
حلف و  حوث السياسات والتعليم )تيبتيبا(مركز الشعوب األصلية الدولي لبو  (IWNB-LACالبحر الكاريبي )و أمريكا الالتينية 

 الشعوب( وشبكة معلومات IPACCأفريقيا ) فيالشعوب األصلية تنسيق مسائل لجنة و  (AIPPآسيا ) فيالشعوب األصلية 
 للمجتمعات األصلية والمحلية في: حلقات عملعقدت أربع و منظمات. ضمن غيرها من ال( IIN) ةاألصلي

 اإلقليمية األفريقية(؛ حلقة العمل) 1011 /حزيرانيونيه 11-9بوجمبورا، بوروندي،  (أ )
 اإلقليمية اآلسيوية(؛ حلقة العمل) 1011 /تموزيوليه 11-9ند، شيانغ ماي، تايل (ب )
 ؛)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( 1011 /آبأغسطس 11-13أسونسيون، باراغواي،  (ج )
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  حلقة عمل) 1011 /آبأغسطس 18-17أسونسيون، باراغواي،  (د )

 2.للمدربين(

ز على تركو المدربين،  تستهدفأعدت األمانة استراتيجية لبناء القدرات  ،اء القدراتبنالمتعلقة بات مقرر الوتمشيا مع  -13
شبكة قوية من  وبناء لمواصلة العمفي الهدف من هذه االستراتيجية يتمثل المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام. و 
دون من خالل حلقات عمل إقليمية و ودعمهم لبيولوجي اتفاقية التنوع ا تالمدربين في أمريكا الالتينية والكاريبي في مجاال

موارد ومواد تدريبية، جنبا إلى و منح صغيرة تقديم اتفاقية التنوع البيولوجي، و  حلقات عملو ، والمشاركة في اجتماعات إقليمية
                                                 

على التوالي  3و 2و UNEP/CBD/WG8J/8/INF/3/Add.1اإلضافات )ملخص( و UNEP/CBD/WG8J/8/INF/3 متاحة في ات العملتقارير حلق 2
 .http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08: في

http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
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في  ،يجنب مع عقد مؤتمرات بواسطة الفيديو، لمساعدتهم على مواصلة بناء القدرات على الصعيدين الوطني ودون الوطن
الذين هم على دراية واألطراف منظماتهم(، لزيادة عدد المجتمعات المحلية األصلية والمحلية داية لمدة عامين )وبالشراكة مع الب
 .1010-1011في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يشاركون بنشاطعمل االتفاقية، والذين ب

عقد  تيسيرمواد تدريب و  بإعداد، المجتمعات األصلية والمحلية، في شراكة مع األمانةتقوم في إطار هذه المبادرة، و  -11
 محلية. و/أو حلقات عمل إقليمية للمدربين، فضال عن دعم حلقات عمل وطنية

دعم سخي من صندوق اليابان للتنوع على استراتيجية بناء القدرات  حصلت، 1013-1011الفترة خالل و  -15
 (.ACTO(، ومنظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون )GIZ) ة األلمانية للتعاون الدوليالوكالو (، JBF) البيولوجي

من خالل استراتيجية بناء  أساساوالحكومات،  المجتمعات األصلية والمحلية، تواصل األمانة بناء قدرات وبإيجاز -11
األخرى جهود الفي  معات األصلية والمحليةالمجت إدماجمن خالل  وأيضا، المجتمعات األصلية والمحليةالقدرات لمدربي 

عمل بشأن بروتوكول ناغويا، واالستراتيجيات وخطط العمل البما في ذلك حلقات  مانةألالتي تبذلها اقدرات البناء المتعلقة ب
التي عروض في مبادرات بناء قدرات تقديم لمناطق المحمية؛ و بشأن احلقات العمل دون اإلقليمية الوطنية للتنوع البيولوجي، و 
خالل التي عقدت بناء القدرات بحلقات عمل وترد قائمة كاملة  .األخرى األحداثو االجتماعات في و تنظمها المنظمات األخرى 

قدرة األمانة على . وفيما يتعلق برفقمفي ال )ي(8بين االجتماعين السابع والثامن للفريق العامل المعني بالمادة الواقعة الفترة 
(، 1013-1009برامج )المعاون موظف  لوظيفةمالي من حكومة إسبانيا الدعم الل أنه بفض تجدر اإلشارة إلىبناء القدرات، 

واألطراف  لمجتمعات األصلية والمحليةابناء قدرات جهودا إضافية في مجال السنوات األخيرة في  أن تبذلاألمانة  استطاعت
الرامية الجينية، وبشكل أعم تعزيز الجهود  واردالمرتبطة بالمالمعارف التقليدية و المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المتعلقة ب

يثير  مما مواصلة هذا الدعمليس بوسعها  بأنه األمانةأبلغت إسبانيا  غير أن. )ي( واألحكام المتصلة بها8لمادة ا دعمإلى 
 ه الوظيفة.تساؤالت فيما يتعلق بمستقبل هذ

 لسياحةبشأن ا المجتمعات األصلية والمحلية حلقات عمل
 

بالتعاون و على هامش االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف،  ،، يسرت األمانة10/10 من المقرر 1لفقرة ل فقاو  -17
 ةاألصلي للمجتمعاتالعالمية  حلقة العمل"عنوانها بناء القدرات ل حلقة عملعقد األصلية،  الشعوب ةبوبوا Planeta.comمع 
للمجتمعات األصلية والمحلية واألطراف بدعم سخي من حكومة " االجتماعي الويبلمحلية: التنوع البيولوجي والسياحة و او 

 .إسبانيا
 عناألصلية والمحلية، ممثلي المجتمعات  ، وخاصةالمشاركينحلقة العمل هو تقديم معلومات إلى  وهدف -18

من السياحة خدمات  جل السماح لمشغليمن أ القائمة على الويبدوات األو  اإلنترنتأدوات التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك 
 ةاألصلي المجتمعاتالستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا وتعزيز األنشطة السياحية التي تجري في بااألصلية المجتمعات 

وجي لحفاظ على التنوع البيولل المصممةأنشطة السياحة في مجال دارة واإل دعمالتدريب وقدم الالمحلية في جميع أنحاء العالم. و 
التركيز على الجوانب  عن طريقوالسياحة المستدامة، وكذلك تعزيز الثراء الثقافي للمجتمعات من خالل التسويق الرقمي، 

لزوار المحتملين. المقدمة إلى افريدة التجربة اللمجتمعات األصلية والمحلية وعلى لالثقافية والبيولوجية للمنتجات السياحية 
لمساعدة المشاركين على التغلب على  هاوتبادلالمعلومات ة العمل إلى إنشاء شبكة لربط وباإلضافة إلى ذلك، أدت حلق

 3.وتنفيذ أفضل الممارسات إعدادالتحديات ومواصلة 
ناجحة للغاية من  كانتالسياحة بشأن  حلقات العملسلسلة  ثبت أناستنادا إلى التقييمات المقدمة من المشاركين، و  -19

السياحية بشكل أفضل  مهالمحلية على كيفية تسويق منتجاتالمجتمعات األصلية و من سياحة الي مجال المشغلين فخالل تدريب 

                                                 
  WG8J/8/INF/4/CBD/PUNE:08-http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J/ بوصفهمتاح  الكامل لالجتماع التقرير 3
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السياحة في المجتمعات األصلية خدمات مع التركيز على التنوع البيولوجي والثقافي. وقد سمحت هذه األحداث أيضا لمشغلي 
حداث  اتشبك بإقامةوالمحلية   .العامةجابي على السياحة إي أثروتبادل أفضل الممارسات وا 

 االتصال والتثقيف والتوعية العامة
المشاركة الكاملة والفعالة  يضمن، أن باء 11/11 من المقرر 5في الفقرة  ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -10
لتنوع بشأن اقد األمم المتحدة لع العامةتوعية الالتصال والتثقيف و إعداد استراتيجية لالمجتمعات األصلية والمحلية في  يلممثل

لغات باالتصال والتثقيف والتوعية العامة أنشطة ومنتجات مجموعة متنوعة من  إعداد وأن يواصل، 1010-1011البيولوجي 
من المجتمعات األصلية والمحلية، من أجل إبالغ المجتمعات األصلية الواردة مساهمات الاالستفادة من باألمم المتحدة الست، 

 هادور المجتمعات األصلية والمحلية، ومعارفها التقليدية واستخدامبالجمهور عامة  بينعمل االتفاقية ورفع الوعي بية والمحل
 األمم المتحدة لعقداستراتيجية االتصال في األمانة حاليا وتنظر . حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامالمألوف، في 

مع ضمان المشاركة الفعالة للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي  1010-1011للتنوع البيولوجي وأدوات للخطة االستراتيجية 
 للمجتمعات األصلية والمحلية في هذا العمل.

 االتصاالت آليات وأدوات إعداد
أن تترجم المعايير على األمانة األطراف والحكومات األخرى  تشجع، االتصاالت آليات وأدوات بإعدادفيما يتعلق  -11

حتى و . ، وأن تتيحها من خالل صفحات االتفاقية على الويبالتنوع البيولوجي، بما في ذلك بروتوكول ناغويااألساسية التفاقية 
( حكومة األرجنتينمن إهداء )بويتشي الو قم والمابوتشي ال: يلغات وطنية ومحلية. وه 1 إلىرجم بروتوكول ناغويا اآلن، ت  

المقدمة الترجمات  وجميع. بإهداء من حكومات بلغاريا وبولندا وطاجيكستان() والطاجيكية يةبولندالو  ةبلغاريال اتفضال عن اللغ
 .raising/courtesy.shtml-https://www.cbd.int/abs/awarenessفي: بإهداء متاحة 

 الويباآلليات واألدوات القائمة على 
مستمر لتطوير لمعارف التقليدية الويب وبوابة معلومات اعلى  )ي(8المادة صفحات اآلليات اإللكترونية مثل تخضع  -11
محددة في إطار هذه اآلليات مثل: االستخدام مسائل  وأدرجتاألمانة  أعدت، األثناءي هذه وفتوافر التمويل.  تتوقف علىو 

 أمور أخرى. ضمنالمألوف المستدام، وبناء القدرات، 
والبوابة الخاصة وكول ناغويا الحصول وتقاسم المنافع وبروتالخاصة بويب المماثل لصفحة  عملوتم االنتهاء من  -13
تبادل المعلومات في الوقت المناسب وتحسين المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات  لتيسير بهما

 األصلية والمحلية في عملية الحصول وتقاسم المنافع.
والمحلية، بما في ذلك من معلومات عن: مشاركة المجتمعات األصلية  )ي(8لمادة وتوفر صفحة الويب الرئيسية ل -11

ات مقرر الو مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عملية االتفاقية؛  لتيسير( VB) الطوعيخالل الصندوق االستئماني 
، )ي(8نتائج المادة و ، بما في ذلك برنامج العمل المنقح وخطة العمل الستبقاء المعارف التقليدية؛ )ي(8بموجب المادة المتخذة 
بوابة  نقطة دخول إلىوكذلك  ؛)ي(8 ةالمادبذات الصلة والوثائق واإلخطارات األخرى المتعلقة باالجتماعات ات والمعلوم

 بوابة التنوع البيولوجي والثقافي. وفي الوقت المناسب،الحصول وتقاسم المنافع  (، وبوابةTKIPمعلومات المعارف التقليدية )
 الويب في:على موقع االتفاقية على  متاحة اإلنترنت قائمة علىمن خالل بوابة لكترونية وتدمج اآلليات التشاركية اإل -15

http://www.cbd.int/tk/default.shtml القائمة على بوابة وتعد الإليها باسم بوابة معلومات المعارف التقليدية.  ويشار
والتقويم،  ،، واألخبارالويببما في ذلك البحث على  ،قدم مجموعة متنوعة من الخدماتالويب تعلى  ا متخصصاموقع اإلنترنت
ا للمجتمعات األصلية والمحلية دعم يجري إعدادهاالتي لمعلومات، وما إلى ذلك، ل التفاعليتبادل الالنقاش، وآليات  وأفرقة

جماال، فإن البوابة. بانتظامعلومات المعارف التقليدية بوابة موتنقيح تحديث  ويجريأهداف االتفاقية. غايات و تحقيق ل أداة  وا 

http://www.cbd.int/tk/default.shtml
http://www.cbd.int/tk/default.shtml
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تعاونية لالستخدام من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل وتعزيز الحوار بصرف النظر عن 
 القيود الزمنية والمكانية.

البشرية والمالية، في القدرات بما في ذلك  المالئمةة والقدرة االستخدام الفعال للبوابات يعتمد على البنية التحتي غير أن -11
الذين من قبل أولئك الويب  القائمة علىتكنولوجيات الالمعلومات الجديدة و ب والتثقيف اتالمجتمع على مستوىو  األمانةكل من 
العمل التقنية والتدريب العملي من خالل حلقات والتي تتحقق على أفضل وجه استخدامها وتطبيقها، ب على دراية نو كونقد ال ي

 .المنتظمالتمويل عن طريق وكذلك  على المستوى المجتمعي
 ومن المقررإلى اللغة اإلسبانية والفرنسية والعربية،  على الويب )ي(8لمادة المنقحة وترجمت الصفحة الرئيسية ل -17

 متاحة في:. وهي يين، رهنا بتوافر األموالترجمتها إلى لغتي األمم المتحدة األخر 
http://www.cbd.int/traditional/default.shtml. 

وتبين إحصاءات على أساس سنوي.  األمانةتجمع ، على نحو فعال )ي(8 ةالمادبالويب المتعلقة  أدوات ولرصد -18
 عامي زيادات بينب ،وبوابة المعارف التقليدية )ي(8المادة صفحات ويب تخدام اإلحصاءات أدناه وجود زيادة مستمرة في اس

 .1013و 1011

 عدد مرات االطالع على الصفحات الصفحة
 2012  

 شهر( 62)
6/6/2163-61/8/2163 
 (شهور 8)

http://www.biodiv.org/traditional/  061 67 823 66 
 http://www.cbd.int/tk/ 066 4 237 2 

http://www.cbd.int/ 664 211 4 617 240 2 

والنسخ ، بما في ذلك الفاكس ة بشكل أكبربديلة تقليديأدوات اتصال اآلليات غير اإللكترونية قيد التطوير على وتعتمد  -19
، بما في ذلك النشرات اإلخبارية لتقليدية األخرىاوتبادل المعلومات االتصال المطبوعة والمنشورات والبريد العادي ووسائل 

  وترسل بالبريد عند الطلب.الكبيرة األحداث في وتوزع  )ي(8المادة المتعلقة ب
في عمل االتفاقية بما في ذلك من خالل الصندوق الطوعي لمشاركة ممثلي المجتمعات  المجتمعات األصلية والمحليةمشاركة 

 (VBات التي تعقد في إطار االتفاقية )الصندوق االستئماني األصلية والمحلية في االجتماع
لمساهمة في الصندوق إلى اليات اآل، األطراف والحكومات و باء 11/1 من المقرر 11في الفقرة  ،دعا مؤتمر األطراف -30

وع البيولوجي )الصندوق االستئماني العام للمساهمات الطوعية لتيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اتفاقية التن
األمين التنفيذي أن يواصل جهوده لتعزيز الصندوق االستئماني.  إلىلب من المقرر نفسه، ط   15في الفقرة و (. VBاالستئماني 

على تمويل من الصندوق االستئماني  1011من ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية منذ عام  91وحصل ما مجموعه 
السويد و  سويسراو  فنلنداو  النرويجو  الهندو  سبانياإل في أن تعرب عن شكرهااألمانة  التفاقية. وترغبللمشاركة في اجتماعات ا

في االجتماعات التي  لمجتمعات األصلية والمحليةلفعالة اللمشاركة ل VBوألمانيا على دعمها المستمر للصندوق االستئماني 
 تعقد في إطار االتفاقية.

 اصندوق التبرعات، خيار المقدم إلى  الطلب نموذج في، أضافت األمانة باء 11/11 ررالمق من 10 لفقرةل ووفقا -31
 جمعب يسمحومن شأن ذلك أن . أصلي مجتمعل ينممثل و/أو محلي لمجتمع ينكممثلأنفسهم  لتحديدبالطلب  للمتقدمين
هذه النماذج في  وتتاح .االتفاقية رفي إطا القادمة التي تعقد االجتماعات في المحلية المجتمعات مشاركة عن موجزة إحصاءات

http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml. 

http://www.cbd.int/traditional/default.shtml
http://www.cbd.int/traditional/default.shtml
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml
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 مبادرات أخرى
بين المجتمعات  المبتكرةإلى األمين التنفيذي أن يواصل بذل الجهود لدعم المبادرات والشراكات  11/11 طلب المقرر -31

 المقرر من 10الفقرة  واستنادا إلى ،تحقيق أهداف االتفاقية. وباإلضافة إلى ذلكإلى  سعياالمحلية وأصحاب المصلحة و األصلية 
أستراليا إلى عما د األمانةقدت ، والبحار للشعوب األصلية والمحلية األراضيلمديري الدولي  بالمؤتمر، المتعلقة ألف 11/11

من بين نتائج أخرى، أنشأ و . 1013مايو/أيار  31إلى  11من  سترالياأ، الذي عقد في داروين، هذا الحدث سيريتها لئوشركا
بين لمعارف التقليدية اتبادالت التركيز على ب(، WIN))والمجتمعات المحلية( للشعوب األصلية المؤتمر الشبكة العالمية 

 4.جتماعيواالستخدام المألوف المستدام، فضال عن تحسين التماسك اال اتالمجتمع
مساعدة إلى  األمانةتقدم ، 5(NRSC) الطبيعية المواردوعالوة على ذلك، بناء على طلب من دائرة اإلشراف على  -33

تنقيح المبادئ  بشأن، 1013أكتوبر/تشرين األول  1في  مونتلايرفي  المجتمعات األصلية والمحليةاجراء حوار مع الدائرة في 
، بما في ذلك اعتماد بروتوكول األخيرة، في ضوء التطورات 1009دعم االتفاقية في عام التي أعدت لصناعة للالتوجيهية 

 ناغويا.
 االتفاقية فيفي مجاالت العمل المختلفة  )ي( واألحكام المتصلة بها8في تنفيذ المادة  التقدم -ثانيا

 مقدمة
من ناول تال ت   17من المادة  1والفقرة  )ج(10مثل المادة  )ي( واألحكام المتصلة بها8تجدر اإلشارة إلى أن المادة  -31

تضمن النظر أيضا منتجات يالتفاقية. وبالتالي، الكثيرة لعمل مجاالت الدماج في ولكن من خالل اال عمل مختلفةخالل برامج 
تنفيذها ا ألن نظر التوجيهية وغيرها،  أغواي:غومبادئ مثل مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام، و 

واألحكام  )ي(8تقدم األولي في تنفيذ المادة للموجز  بتنفيذ هذه المواد. وفيما يلي عرض يتصل بشكل مباشرمن قبل األطراف 
 مختلف مجاالت عمل االتفاقية، مع التركيز على أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. من خاللالمتصلة بها 
 للتنوع البيولوجي أهداف أيشي

في  10ئة على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية وافي الم 17، يتم حفظ 1010بحلول عام  :11الهدف 
ئة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، االم

للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  وجياوممثلة إيكول بط الجيد،لية ومنصفة وتتسم بالتراامن خالل نظم مدارة بفع
دماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا  .القائمة على المنطقة، وا 

 )ي( واألحكام المتصلة8الفريق العامل المعني بالمادة ب يتصالن 11الهدف بمن الجوانب ذات الصلة  جانبانهناك  -35
فيما يتعلق بالمناطق المحمية و على المناطق. القائمة الفعالة األخرى لمناطق المحمية وتدابير الحفظ المنصفة لإلدارة اهما بها و 

لتحقيق أهداف المناطق المحمية  ةحاسم تعتبر ةالفعال ذلك أن الحوكمةأساسي.  ‘ةكمو الح’مفهوم فإن المدارة بشكل منصف، 
تعتبر أيضا و دارة(، بما يسهم في المساواة في اإل)ذات الصلة حدد تقاسم التكاليف والمنافع تذلك فعالية اإلدارة(، و  )بما في

وتشكل . ومؤازرتهالمجتمعي  السياسي والمالي إدرار الدعمؤثر على ت، و هامنع الصراعات االجتماعية أو حلمسالة رئيسية في 
واحدا من العناصر األربعة لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية  عنصرافع والمشاركة واإلنصاف وتقاسم المنا الحوكمةفاهيم م
(PoWPA في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وتوفر أدلة ) األساسية تهاأهميعلى. 

                                                 
 g=WG8Jhttp://www.cbd.int/doc/?meetin-08:في WG8J/8/INF/12/CBDUNEP/ متاح بوصفه التقرير الكامل 4
مزيد وتتاح ال. فرنسا، راسغفي  ومقرها، مستحضرات التجميل ةقطاع صناعجزء كبير من األمانة ل الطبيعية بمثابة الموارداإلشراف على  دائرةتعمل  5

  /http://www.nrsc.fr:في المعلومات من

http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
http://www.nrsc.fr/
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رسميا  ةالمقدمبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية عمل لتنفيذ  ةخط 105وكشفت المعلومات التي تم جمعها من  -31
، أن برنامج العمل بشأن المناطق المحميةفي مجال لبناء القدرات ثماني حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية اف نتيجة األطر من 

من الحوكمة فيما يتعلق بالمناطق  أنواع مختلفةعن إحراز تقدم كبير في تقييم وتنفيذ أبلغت في المائة من البلدان  18.1
في  11وأوروبا الوسطى والشرقية ) ،في المائة( 10ئة(، وشرق وجنوب أفريقيا )في الما 11أوقيانوسيا ) وتجاوزت. المحمية

 العالمي.المائة( هذا المتوسط 
، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 1015بحلول عام : 11الهدف 

 .شى مع التشريع الوطنيللمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتم
الوصول وتقاسم المنافع بشأن أحكام من خالل يتناول بروتوكول ناغويا المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  -37

منح حق ثابت في حق يكون فيها للمجتمعات األصلية والمحلية التي  الجينية في الحاالتواالمتثال. كما يتناول الموارد 
هذه المجتمعات، من تدابير لضمان الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أن تتخذ األطراف المتعاقدة وعلى  .اليهع الحصول

فضال عن االستخدام المألوف  يةاالعتبار القوانين واإلجراءات المجتمع بعينوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع، مع األخذ 
 .والتبادل

أغسطس/آب  17، وحتى (1011فبراير/شباط  1ل الموعد النهائي للتوقيع )بحلو  طرفا 91بروتوكول ووقع على ال -38
عدد من الدول في طور استكمال إجراءاتها الداخلية هناك و  6أو انضم إليها المعاهدةعلى هذه صدق قد بلدا  19 ، كان1013
 النفاذحيز البروتوكول دخل يأن . ومن المتوقع حيز النفاذ البروتوكول لدخولخمسين تصديقا وهناك حاجة إلى التصديق.  نحو

سمح لالجتماع األول لألطراف بما ي، 1011من عام  األخيرفي الربع  هعقدالمقرر قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف 
 بالتزامن مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف. يعقدأن بفي البروتوكول 

المخصصة العضوية  ةالمفتوح ةالدولي ةاللجنة الحكومي دة إنشاءإعا، 11/1في المقرر  ،قرر مؤتمر األطرافو  -39
لالجتماع األول  اتحضير  7المسائل المعلقة في خطة عملها لتناولثالث جتماع اللبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية الدولية( 

 التالية: اتعلى أنشطة ما بين الدور  وافقو ألطراف في البروتوكول ل
تنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، الدعم ل تهاتنمياستراتيجي لبناء القدرات و مشروع إطار  عدادإلاجتماع خبراء  )أ(

لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية. وعقد هذا االجتماع في  الداخليةمع األخذ بعين االعتبار االحتياجات واألولويات 
 لمجتمعات األصلية والمحلية؛ا وممثل وشارك فيه، 1013 /حزيرانيهيون 5إلى  3من  مونتلاير

عالمية متعددة األطراف لية آل الحاجة إلى مناهج بشان 10المادة المتعلقة ب اإلنترنتمجموعات نقاش على  )ب(
ن المجتمعات األصلية والمحلية في المناقشات. عشارك ممثلون و . 1013 /أيارمايو 11إلى  /نيسانأبريل 8تقاسم المنافع من ل

من نظر فيها اجتماع للخبراء يلاإلنترنت على التي جرت تجميع لآلراء المقدمة في المشاورات  دادإعباألمين التنفيذي  وسيقوم
 المجتمعات األصلية والمحلية؛عن  ن. وسيضم االجتماع ممثلي1013 /أيلولسبتمبر 19إلى  17، من مونتلايرفي المقرر عقده 
معلومات غرفة تبادل من المرحلة التجريبية لجنة استشارية غير رسمية للمساعدة في تنفيذ اجتماع ل )ج(

 .1013 /تشرين األولأكتوبر 1إلى  1من  مونتلايرفي الحصول وتقاسم المنافع من المقرر عقده 

                                                 
ثيوبو  جزر القمرو  بوتسواناو  ألبانيا 6  والياتو  منغولياو  المكسيكو  موريشيوسو  الو الديمقراطية الشعبية جمهوريةو  األردنو  الهندو  غابونو  فيجيو  ياا 

 جنوب أفريقيا.الجمهورية العربية السورية و و  سيشيلو  ورواندا بنماو  ميكرونيزيا الموحدة
 .61/6 المقرربالثاني  في المرفق على النحو الوارد 7
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دعيت ، 1013 /أيارمايو 13( الصادر في 1013-011) SCBD/MPO/NP/JS/dm/81845خطار اإلبموجب و  -10
اتفاقية لى ترجمة معايير ومواد إكومية ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحو  األطراف

تاحتها ةاألصلي المجتمعاتإلى اللغات الوطنية والمحلية، بما في ذلك لغات  التنوع البيولوجي  .من خالل األمانة وا 
شي المشار إليها توالقوم والطاجيكية والويوباإلضافة إلى الترجمات المهداة لبروتوكول ناغويا باللغة البلغارية والمابوش  -11

 8من حزمة معلومات الحصول وتقاسم المنافع. أعاله، قدمت حكومة البرازيل مع الشكر النسخة البرتغالية 11في الفقرة 
يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، استراتيجية وخطة ، 1015عام  بحلول: 17الهدف 

 .ل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثةعم
جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات إلى إدراج ، "األطراف ألف 11/1 من المقرر 1دعت الفقرة  -11

وبالتالي المساهمة األصلية والمحلية والنساء والشباب، في تخطيط وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 
لى أقصى حد ممكن، و ". 1010-1011في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  دعت محدودية الموارد،  إلىبالنظر و ا 

المجتمعات األصلية  يممثلمن واحد على األقل ممثل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك  ومولتاألمانة 
عقدت  حلقة عمل، بما في ذلك للتنوع البيولوجي اإلقليمية االستراتيجيات وخطط العمل تنقيح ات عملحلق فيوالمحلية اإلقليمية 

 عالمية الستعراض حلقة عمل في وقت الحق من هذا العاموستعقد . 1013 /أيارمايوفي ا، كولومبيا با دي لييمؤخرا في في
في نيروبي، بدعم سخي من صندوق اليابان للتنوع البيولوجي  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوعفي تنقيحات  التقدم

 المجتمعات األصلية والمحليةواحد على األقل من ممثل إلى  الدعمسيقدم مانحة أخرى، و جهات البيولوجي واالتحاد األوروبي و 
في  ة اتفاقية التنوع البيولوجيأمان وتشتركاألمم المتحدة الرئيسية للحضور والمشاركة. مناطق لغات من منطقة قليمية من كل اإل

وكاالت منفذة ك، عم للبيئة، بالتعاون الوثيق من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة هذه حلقة العمل تنظيم
. يولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البلمنتدى إلى جنب مع شركاء آخرين، كناتج  لمرفق البيئة العالمية، جنبا

المجتمعات آلية إضافية لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، بما في ذلك أخرى أنشطة الويب و المنتدى على وستوفر صفحة 
 لتنوع البيولوجي.المتعلقة باالتخطيط الوطني  اتفي عملي األصلية والمحلية

 بما في ذلك التنوع البيولوجي وتغير المناخ 15الهدف 

والمجتمعات  المعنية، األطراف والحكومات األخرى والمنظمات 11/11 من المقرر 3ي الفقرة ف ،دعا مؤتمر األطراف -13
الرامية إلى مقترحات اللنظر في ا"إلى التنوع البيولوجي وتغير المناخ، المتعلق بالعمل لدى االضطالع باألصلية والمحلية، 

بتشجيع مؤتمر األطراف قام )أ(،  1في الفقرة و  ".UNEP/CBD/SBSTTA/16/9في الوثيقة  الواردةعلى العقبات  التغلب
لدى بالتنوع البيولوجي  ذات الصلةأهمية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية  مراعاةلى عاألطراف والحكومات األخرى "

 ".العتبارالهشة في االمجتمعات  لدى أخذالخطط واالستراتيجيات القطاعية، ال سيما  ضمنتغير المناخ التصدي آلثار 
 للتنوع البيولوجي أيشيمن أهداف لم تعالج في إطار هدف التي  –الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ 

، بالتقرير عن آثار الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ 11/10 من المقرر 1في الفقرة  ،أحاط مؤتمر األطراف علما -11
لهندسة الجيولوجية المتعلقة لاإلطار التنظيمي بشأن دراسة الو  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28على التنوع البيولوجي )

 وخبراتآلراء على اعامة النظرة ال( و UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي )
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة )

 ما يلي:بمؤتمر األطراف  قام، هنفس المقرروفي  -15

                                                 
 pt/default.shtml-kit-http://www.cbd.int/abs/information: أنظر 8
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التقارير على أوسع نطاق ممكن، بما في هذه رهنا بتوفر الموارد المالية، نشر طلب إلى األمين التنفيذي،  )أ(
اتفاقية حظر استخدام تقنيات  ، فضال عنمن المقرر 11ذلك على أمانات المعاهدات والمنظمات المشار إليها في الفقرة 

الجوي البعيد المدى عبر الحدود، ومعاهدة  ئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى، واتفاقية التلوثالتغيير في البي
لحقوق اإلنسان،  الساميةاإلنسان، ومفوضية األمم المتحدة  الفضاء الخارجي، ومعاهدة أنتاركتيكا، ومجلس األمم المتحدة لحقوق

ولجنة األمن الغذائي ألمم المتحدة لألغذية والزراعة ااألصلية، ومنظمة  الشعوب ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا
المعاهدات هذه أمانات إلى األمانة خطابات رسمية  ترسلفقا لذلك، و (. و 13)الفقرة  عليها العالمي التابعة لها، لغرض االطالع

 تقارير؛النسخة إلكترونية من الحصول على  هعلى الويب الذي يمكن من التفاقيةا عن موقععلومات تتضمن موالمنظمات 
نظرة عامة على "إعداد التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، وفي الوقت المناسب،  األمينطلب كذلك إلى  )ب(

وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن اآلثار المحتملة  اآلراء األخرى لألطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية
آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية، مع مراعاة االعتبارات  هندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي، وما يرتبط بها منلل

الوثيقة وخبرات المجتمعات األصلية والمحلية الواردة في  راءاآلالجنسانية، واستنادا إلى النظرة العامة على 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30 جتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد في ال ((ب) 11" )الفقرة

خرى بشأن األ موستعد األمانة إخطارا إلى األطراف والمراقبين اللتماس آرائه. المستقبل وتقديم ذلك لنظرها والستعراض األقران
 في ضوء تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. المسائلهذه 

 على الصعيد الوطني )ي( واألحكام المتصلة بها8في تنفيذ المادة  التقدم -ثالثا

 مساهمات إلىعلى الصعيد الوطني  )ي( واألحكام المتصلة بها8في تنفيذ المادة  لتقدمعلى اعامة النظرة الستند ت -11
 هندوراسو  فنلنداو  الصينو  البرازيلو  من أستراليا مساهماتوردت و . المجتمعات األصلية والمحليةتلقتها األمانة من األطراف و 

 .UNEP/CBD//WG8J/8/INF/1 وتتاح المساهمات الكاملة فيلمجتمعات األصلية والمحلية. امنظمات من السويد وتسع و  بيروو 
 أستراليا

في شراكة مع الشعوب األصلية،  هايمكن تصميمالتي مجموعة متنوعة من البرامج  همتها علىمساأستراليا في  تشدد -17
 المستدام. االستخدامالحفظ و  افأهديز على تركمع ال

 (IPA)المناطق المحمية األصلية برنامج 
من أجل  ادارة أراضيهإلفي دعم المجتمعات األصلية كبيرا  احاجتراليا نأسفي برنامج المناطق المحمية األصلية حقق  -18
ه نطاقوجرى توسيع  1998/1999في  المناطق المحميةبدأ برنامج وقد في أستراليا.  ةالوطني المحمياتلحفظ كجزء من نظام ا

هكتار  مليون 31.5تغطي  منطقة محمية أصلية 53لحكومة األسترالية. وهناك اآلن التابعة ل االهتمام ببلدنا مبادرةت رعاية تح
األصلية  المناطق المحميةستراليا. ويعمل برنامج أفي  ةاألرضي المحمياتمن نظام في المائة  30أو حوالي من األراضي 

 األصلية. للحراس من الشعوب، الذي يوفر التمويل للحكومات األسترالية العمل بشأن البلدالبرنامج بشكل وثيق مع 
 العمل بشأن البلد

العمل  برنامجعمل وي. أستراليافي  1007بدأ في عام  ا متعدد الثقافات ناجحابرنامج العمل بشأن البلد برنامج يعد -19
 ةاألصلي الشعوبتطلعات  العمل بشأن البلد برنامجيدعم و األصلية. محمية ال برنامج المناطقتعاون وثيق مع في  بشأن البلد

يوفر هذا و . سترالياأل يةالقيم البيئية والتراث ديروتخدمات بيئية تحمي  شعوب األصليةكي تقدم الوفر فرصا ليفي رعاية البلد و 
وييسر نهج  جهات أخرىإدارة األراضي والبحار، في شراكة مع مجال للشعوب األصلية في ا وظيفيمسارا و  االبرنامج تدريب

 لتقديم نتائج بيئية. آخرينشراكة بين الشعوب األصلية و 
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 ( والمؤتمرWIN) ةاألصلي للشعوبشبكة العالمية ال
 عن إنشاءنيوزيلندا والبرازيل والنرويج،  وأيدتهفي مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، أعلن رئيس وزراء أستراليا  -50

العالم لتبادل  حولربط الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية هذه الشبكة إلى هدف وت. للشعوب األصليةالشبكة العالمية 
 هاعيشكسب مع نظم اإلدارة المعاصرة لتحسين إدارة بيئاتها ودعم سبل  هاوممارساتتقليدية في استخدام المعارف ال اخبراته

برنامج األمم مبادرة خط االستواء ) إلى للشعوب األصليةالشبكة العالمية المسؤولية عن . وتم تسليم أفضل لبشك المستدامة
، بما في ذلك تبادل المعارف التقليدية بين المجتمعات األصلية ةالشبكبمثابة أمانة لدفع أهداف  التي ستعمل (المتحدة اإلنمائي

 9.هابينفيما و  والمحلية
 البحرية الكومنولث في إدارة محميات  الشعوب األصلية انخراط

إنشاء نظام تمثيلي للمناطق البحرية المحمية في مياه من  1011 /تشرين الثانيفي نوفمبرالحكومة األسترالية  انتهت -51
المحمية البحرية لبحار الشعاب في  ويشململيون كيلومتر مربع،  3.1ما مجموعه  التمثيليولث. ويغطي النظام الكومن

محميات الكومنولث التي أعدت لدارة القانونية خطط اإل وتقرالبحرية. الكومنولث محميات وخمس شبكات إقليمية من الكومنولث 
في إدارة  الشعوب األصليةل استراتيجية محددة تهدف إلى دعم الشراكات مع من خال البحرية بإمكانية انخراط الشعوب األصلية

تخطيط في األصلية الممارسات والمعارف و العادات ب االسترشاد، وضمان المطلة على البحرالكومنولث  لدولالمحميات البحرية 
 .واألنشطةاإلدارة 
 (TUMRAلموارد البحرية )لاالستخدام التقليدي اتفاقات 

السلطة الثقافية لمجموعات المالك بتمكين ( GBRMPA) لرصيف المرجاني الكبيرلالبحرية  الحدائقهيئة وم تق -51
وتصف هذه . وتنفيذهالموارد البحرية لالتقليدي االستخدام تفاقات ا إعدادمن خالل وذلك ( الكبيرالمرجاني الرصيف ) التقليديين

، بما في ذلك أنشطة دانهم البحريةإدارة بل عض ومع الحكومة علىمع بعضهم البالمالك التقليديين  عملة ياالتفاقات كيف
 االستخدام التقليدي.

 الشعوب األصلية في البلد البحريوشراكات رعاية بالدنا ل الشعابإنقاذ أراضي  برنامج
ة برنامج أراضي إنقاذ الشعاب لرعاي تنفيذمن خالل  لرصيف المرجاني الكبيرهيئة الحدائق البحرية ل وتشجع تحفز -53

والمجتمعات األصلية المحلية في  ينالتقليدي للمالكعلى المشاركة الفعالة  بالدنا وشراكات الشعوب األصلية في البلد البحري
عدادوتخطيط السياسات  القرارصنع  الصعد الدولي و  الصعيدعلى  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامبرامج تنفيذ و  وا 
 مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي.، بما في ذلك الحصول وتقاسم المنافع، ةوالمحلية والوطني ةميودون اإلقلي ةاإلقليمي
 الشعوب األصليةتراث 

كمصدر للمعلومات عن قيم التراث األصلي وشرط المشاركة الفعالة للشعوب األصلية في  األصلية المعارفقيمة إن  -51
عمقت الحكومة وقد . التراث الوطني وتراث الكومنولثبوصفها مبادئ إلدارة بها  معترفالكومنولث الوطني وتراث إدارة التراث 

مناطق واسعة من شمال أستراليا، بما في ذلك ل حديثةقوائم بفي البيئة  الشعوب األصليةادماجها لقيم تراث  تاألسترالية وعزز 
 المدارية الرطبة.كوينزالند كيمبرلي الغربية ومناطق 

                                                 
 .UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12 بوصفهمتاح  الناتجةالشبكة و تقرير المؤتمر  9
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 أن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهابروتوكول ناغويا بش
. ويجري تناول قرار بشأن التصديق عليهبشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا لتمكين اتخاذ  مشاورةبدأت الحكومة االسترالية  -55

( في هذه العملية 11و 10و 7)مثل المهام  ها)ي( واألحكام المتصلة ب8لمادة بشأن امهام برنامج العمل المنقح من عدة 
 الوطنية.
 البرازيل

معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي ظ وصون البرازيل على التزامها بحف تشدد مساهمة -51
هذه المعارف نطاقا لوسع األتطبيق الو  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامتجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة ب

 وتشجيع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. حائزيها ومشاركةموافقة بواالبتكارات والممارسات 
، سياسة وطنية للتنمية 1007عام  في ،1010رقم الوطني البرازيلي، من خالل المرسوم  التنظيميالنظام ووضع  -57

اللجنة الوطنية للشعوب  على عاتق هاوتنفيذ اهتنسيقتقع مسؤولية ( PNPCTات التقليدية )المستدامة للشعوب والمجتمع
 (.CNPCTوالمجتمعات التقليدية )

آخر لتعزيز  اتدبير  (PNPSBلتعزيز السلع المشتقة من التنوع البيولوجي االجتماعي )البرازيلية الخطة الوطنية وتعد  -58
وزارة و  وزارة التنمية الزراعيةو  البيئة ةبرنامج مشترك بين وزار  هذه الخطة عبارة عنو  العيش للمجتمعات التقليدية.كسب سبل 

 حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام(، لتعزيز Conabالوطنية ) اإلمدادالجوع وشركة  القضاء علىالتنمية االجتماعية و 
 ل تعزيز تكنولوجيات مستدامة مناسبة ثقافيا.وتوليد مصادر بديلة للدخل للشعوب والمجتمعات التقليدية من خال

برنامج  تشتمل علىمن حيث السياسات الوطنية، وضعت وزارة الصحة أيضا سياسة وطنية بشأن النباتات الطبية، و  -59
وحفظ ودعم المعارف والممارسات  صونقواعد تهدف إلى وضع وطني للنباتات الطبية واألدوية العشبية. ويتضمن هذا البرنامج 

 التي تعتمد على المعارف التقليدية.األخرى الصنع التقليدية والشعبية والمنتجات الصحية األدوية العشبية والمنزلية المتعلقة ب
 وبروتوكول ناغويا الحصول وتقاسم المنافعالبرازيل، 

البرازيل تشريع وطني، دى ل، هاوتقاسم منافعالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  علىفيما يتعلق بالحصول  -10
لحصول على المعارف التقليدية لمتبادلة بصورة الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها  يرسخ، 1001منذ عام 

، تعمل الراهن في الوقتو لمنافع المستمدة من استخدامها. لمنصف العادل و التقاسم الهدف إلى ويالمرتبطة بالموارد الجينية، 
مناقشة بروتوكول ناغويا  تتم، في حين الحالي من أجل تحسين بعض أحكامه اإلطار التنظيمي تنقيحرازيلية على الحكومة الب

 الوطني. الكونغرسفي 
 المعارفربط نظم 

سياسات في المنبر الحكومي الدولي للعلوم والالربط في إطار التقليدية والعلوم، مثل المعارف ربط نظم فيما يتعلق ب -11
النباتات الطبية واألدوية العشبية مثال  بشأنالوطني البرازيل برنامج فإن ، بما في ذلك األبعاد الجنسانية، نوع البيولوجيمجال الت

مبادرات المجتمعات المتعلقة بهذا البرنامج، مثل كما أن . ط هذهبر أنواع الالسياسات العامة يمكن أن تشجع  جيد على كيف
سيرادو المجتمعات التقليدية التي تعيش في منطقة  رابطة نساءي أنشأته الذ" Farmacopeia Popular do Cerradoمشروع "

أيضا األبعاد  ويراعيم، و العلو  المعارف التقليدية نظموضح أيضا تجربة ناجحة لربط يالبرازيل(  األحيائية )المنطقة الوسطى من
تمعات في " شبكة مكونة من المجArticulação Pacari de Plantas Medicinais do Cerrado" شبكة وتعدالجنسانية. 

 درارالمنتجات إل تنميةلى التنوع البيولوجي المحلي للرعاية الصحية واألمن الغذائي و إمباشرة  تستندد، المنطقة الوسطى من البل
 الدخل والعمالة.



UNEP/CBD/WG8J/8/1 
Page 14 

 

 الصين
حماية المعارف  علىين لصل (1030-1011لتنوع البيولوجي )لحفظ االوطنية وخطة العمل االستراتيجية تشتمل  -11

نشاء آليات للحصول  كمهام ، التي تم تحديدها هاوتقاسم منافع الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها علىالتقليدية وا 
جراءات ذات أولوية  ع حفظ التنو ب المعنيةاللجنة الوطنية الصينية أيضا ، أنشئت 1011في عام و لعقدين المقبلين. لاستراتيجية وا 

دارة لتنسيق وتعزيز حفظ  البيولوجي تصنيف المعارف التقليدية المرتبطة لرح نظام في السنوات األخيرة، اقت  و التنوع البيولوجي. وا 
جمع و  فرعية. واستنادا إلى المسح المنهجي ةفئ 18و خمس فئاتوفقا لف المعارف التقليدية يصنيقوم بتبالموارد البيولوجية، 

لمعارف التقليدية المرتبطة بالتنوع البيولوجي في اقواعد بيانات أعدت في الصين،  إثنية ةأقلي 33من  وتوثيق المعارف التقليدية
تم رد الطبية الصينية التقليدية. و لموالوطنية  ات، تم االنتهاء من أربعة مسوح1011حتى عام و . من الصين اإلثنيةالمناطق 

 التقليدية والمعارف التقليدية ذات الصلة، بما في ذلك أنواعالطبية الصينية  معلومات عامة عن المواردمن إعداد االنتهاء تقريبا 
نشاء صد دينامي للر تم وضع نظام ذلك، . وبناء على وحالتها الدينامية واحتياطاتهاها توزيعاتالموارد و  لموارد ادارة إلآلية وا 

الحصول على  بشأنراسات حالة ودراسات تجريبية فإن الحكومة تدعم ماليا دوفي الوقت الحالي، الطبية الصينية التقليدية. 
 إدارية وطنية. و/أو وضع تدابير تشريعية وبدأت فيوالمعارف التقليدية ذات الصلة  هامنافعوتقاسم الموارد الجينية 

عمليات تدابير، مثل المسوحات و الذي يتخذ (، 1011) قانون التراث الثقافي غير الماديالصين أيضا  طبقتوقد  -13
التراث الثقافي غير المادي وقائمة ورثة  كتيباوحماية التراث الثقافي غير المادي، ونشر  نقاذ، إلالتوثيقو  والتسجيلحديد تال
 1 981الوطني و الصعيدالتراث الثقافي غير المادي على  مادة من مواد 1 119 تم تحديد، 1011. وبحلول نهاية عام وطنيال
نشرت األدب الشعبي والمهارات التقليدية والطب التقليدي. وفي الوقت نفسه،  منهافئات،  10 المواد تغطيو ، ممثال يثار و 

 كتالوجاتنظم أعدت ه. وحتى اآلن، تورثو أيضا قوائم تكميلية للتراث غير المادي  والمناطقحكومات المقاطعات والبلديات 
 .وورثتهفي غير المادي لتراث الثقال( والمناطقالمقاطعات والبلديات  على الصعيد الوطني وصعيد)

المتمتعة بالحكم تشوانغ في مقاطعة قويتشو ومنطقة قوانغشى  ةيالبيئالصين عدة مجموعات من المتاحف وأسست  -11
المحلية.  اإلثنيةة والمعارف التقليدية بمشاركة األقليات يكولوجيعرض وحماية البيئة اإلإلى جنوب غرب الصين، تهدف و  الذاتي

( من قبل GIAH) اعالمي الهامالتراث الزراعي بوصفها من في الصين  ةة زراعية تقليديإيكولوجيناظر طبيعية مبعدة وقد اعترف 
النظم اإليكولوجية و ، تربية األسماك في حقول األرز في كنغتيان، بما في ذلك نظام المتحدة ألممل ألغذية والزراعةامنظمة 

وهذا التراث الثقافي الهام عالميا ال يحافظ ونظام ثقافة الشاي. في بو إر لشاي حدائق اوالبط في دونغ و  األسماكألرز و لمعقدة ال
أيضا على التنوع الجيني  يحافظ ه، ولكنفحسب ة المحليةيكولوجياإلالزراعية والنظم  اإلثنيةالعيش لألقليات كسب سبل على 

يعتبر في الصين، و ارف التقليدية المرتبطة بها. للمحاصيل التقليدية والثروة الحيوانية بما في ذلك الدواجن، فضال عن المع
لمعارف التقليدية المرتبطة االتدابير الرئيسية لحفظ  من اعالميالهام نظم التراث الزراعي إلى إنشاء المتاحف البيئية وتقديم الدعم 

ون مع منظمة األمم المتحدة على مواصلة تعزيز التعا األمانةالصين تحث  ،. وأخيراداخل الموقع الطبيعيبالتنوع البيولوجي 
، لتعزيز الدروس المستفادة من التجارب األغذية والزراعة لمنظمةوالتراث الثقافي الهام عالميا للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

 ي.الطبيع داخل الموقعلمعارف التقليدية االناجحة لحماية التراث الثقافي ووضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات لحفظ 
 فنلندا

في عام و . 1013-1011للسنوات  )ي( واألحكام المتصلة بها8التقدم بشأن المادة عن فنلندا تحديثات  مساهمةتقدم  -15
مل افريق العالتم تكليف و . )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة معني بلخبراء من ا وطني فريقأول أنشأت وزارة البيئة  ،1009

لفنلندا المتعلقة بالمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية، على النحو المشار إليه في تنسيق التدابير الوطنية ب
العامة حول برنامج العمل المتعلق  المعارف، وتعزيز 1011-1001 للفترة الوطنية للتنوع البيولوجيوخطة العمل االستراتيجية 

أيضا إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل الفريق العامل دف هويفي فنلندا.  الصاميشعب ب، وال سيما فيما يتعلق )ي(8بالمادة 
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توصيات من أجل تنفيذ  رفع، و وأصحاب المصلحةفي فنلندا من خالل التعاون بين مختلف الوزارات  )ي(8المادة المتعلق ب
 االتفاقية في فنلندا.

االستراتيجية وخطة العمل الوطنية ا في تدابير جديدة لحماية المعارف التقليدية إلدراجهالوطني اقترح الفريق العامل و  -11
 واستخدامهلتنوع البيولوجي الحفظ الوطنية المنقحة وخطة العمل . وبالتالي تم إعداد االستراتيجية البيولوجيالقادمة للتنوع 

في  )ي(8وأدرجت أول مقترحات للفريق العامل المعني بالمادة . الصاميشعب في تعاون وثيق مع برلمان فنلندا في المستدام 
بعض  )ي(8لفريق العامل الثاني المعني بالمادة ا يناقش ويمكن أن البيولوجيللتنوع جديدة الاالستراتيجية وخطة العمل الوطنية 
 .اإلجراءات المقترحة ويحدثها ويعدلها

شباط براير/ف 10في  )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة المعني ب الثانيالفريق العامل الوطني وزارة البيئة  وأنشأت -17
خمس ويضم الفريق العامل ممثلين من . الصاميشعب ، رئيس برلمان كليميتي ناكااليارفي الفريق العامل السيد سأويتر . 1013

لتنمية االقتصادية والنقل والبيئة في البالند، ومركز القطب الشمالي ا، ومركز للغابات الوطنية لتراث الطبيعيا ودائرةوزارات، 
الستراتيجية لوفقا  )ي(8لمادة المسائل المتعلقة باإعداد ومتابعة وتعزيز في مهام الفريق العامل وتتمثل د. في جامعة البالن

أنشطة  بفعاليةالفريق العامل أيضا وينفذ . )ي(8وتنسيق التعاون في تنفيذ المادة  لتنوع البيولوجيلوخطة العمل الوطنية المنقحة 
 .)ي(8المادة المعنية بتماعات الدولية الجالمقدمة إلى االمساهمات الفنلندية  يعددولية و 
 التوجيهية أغواي:غومبادئ 

 أغواي:غومبادئ تطبيق ، الصاميشعب ، بالتعاون مع برلمان دائرة التراث الطبيعي للغابات الوطنيةواصلت  -18
أداة  أنهاتوجيهية ال أغواي:غووقد أثبتت مبادئ . الصاميشعب إعداد خطط إدارة المناطق المحمية في وطن  عندالتوجيهية 

ويتعلق . الصاميلكثير من المعلومات القيمة لمديري المناطق المحمية وشعب ها لتوفير باألثر،  اتمفيدة لتنظيم التعاون وتقييم
 نشر التقرير قريبا.برية. وسي  الهاماستونتوري منطقة خطة إدارة بالتوجيهية،  أغواي:غوالذي طبقت فيه مبادئ التقرير األول، 

بشكل كبير في تقدم التعاون بين إدارة دولة فنلندا  )ي(8المادة المعنيان بالوطنيان الفريقان العامالن د ساهم وق -19
 للغايةأنها أداة مفيدة التوجيهية  أغواي:غومبادئ التجارب في التطبيق العملي لوقد أثبتت فنلندا. في  الصاميشعب وبرلمان 

التوجيهية في وضع إجراء لمراعاة المعارف  أغواي:غوساعدت مبادئ . و الصاميعب شلمجتمع و اإلداريين المسؤولين من  لكل
ولهذا . 1000سامي في المناطق المحمية وشبكة ناتورا أراضي شعب جزء كبير من  وهناكدارة. اإلالتقليدية في تخطيط 

منتظم ومفتوح. قق تفاعل تحقد ، و وثيقو  أساسي الصاميشعب التعاون بين مديري المناطق المحمية وبرلمان فإن ، السبب
 بالترحيب فيدائما  هممثل ويحظىفي األعمال التحضيرية الجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي  الصامي شعب يشارك برلمانو 

 الوفد الفنلندي.
 هندوراس

ل وتقاسم الحصو والتصديق على بروتوكول ناغويا بشأن  )ي(8تنفيذ المادة  عنداألنشطة التالية باضطلعت هندوراس   -70
 :هوتنفيذالمنافع 

 (1010-1008هندوراس )-التفاقية التنوع البيولوجي )ي(8لتنفيذ الوطني للمادة اتعزيز مشروع 
، 1007التنوع البيولوجي، في عام  منعالية بها مستويات هندوراس، وهي بلد قدمت ، االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافقبل 

الهدف  وتمثل 1010 /تشرين الثانيإلى نوفمبر 1008 /كانون الثانيا المشروع من ينايرفذ هذن  و . )ي(8لتعزيز المادة  امشروع
، من خالل تصميم وتعزيز وتنفيذ عمليات تحترم وتحفظ وتصون المعارف )ي(8دعم التنفيذ الوطني للمادة منه في الرئيسي 

، بما في ذلك تقاسم المنافع. وقد تم المستدام امهواستخد حفظ التنوع البيولوجي من أجلالتقليدية للشعوب األصلية والممارسات 
تشورتيس، ال: التسعة في هندوراس من أصل أفريقيمنحدرة والالمجتمعات األصلية  ليعود بفائدة علىتصميم المشروع 
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كس والتولوبانيز المنحدرة من أصل أفريقي، البيش والتواهليزية والناطقة باللغة اإلنك، والناهوس مسكيتو،وال، والنسا الغاريفونا،و 
 .والزياكس

قطاع ، وبتمويل من (SERNAوزارة الموارد الطبيعية والبيئة )بالمشروع المديرية العامة للتنوع البيولوجي  تونفذ -71
 اتفاقية التنوع البيولوجي في هندوراس.لحكومة األلمانية، من أجل تنفيذ ل ةعباالت الوكالة األلمانية للتعاون الدوليات بالمشروع
  )ي(8 المادة مشروعلومقترح ق على بروتوكول ناغويا، التصدي

البيولوجية والجينية شعبة الموارد " باسموزارة الموارد الطبيعية والبيئة، بلتنوع البيولوجي اوحدة في شعبة  أنشئت -71
والمجتمعات المحلية في  لشعوب األصليةوالجينية لتعزيز ودراسة وحماية الموارد البيولوجية والتقليدية إلى  تهدفوالتقليدية"، 
 هندوراس.

 (1011أغسطس/آب  13الفلكلور ) و/أو المعارف التقليدية/أو و الجينيةالموارد المتعلقة بوطنية ال الحلقة الدراسية
، بالتعاون مع إدارة الملكية الفكرية لمعهد هذه الحلقة الدراسية( WIPO) للملكية الفكريةالمنظمة العالمية  نظمت -73

 (، كجزء من التصديق على بروتوكول ناغويا.SERNAالتنوع البيولوجي ) ووزارةالملكية 
 "البيولوجي أمريكا الوسطى مشروع محمية المحيط الحيوي العابر للحدود "قلب ممر 

وا لتحسين إدارة المناطق مع نيكاراغ ةواألجداد في شراك ينسكان التقليديالحقوق الذي يحترم المشروع  سيتم إعداد هذا -71
 .يةالمحم

 ميسكيتوالالثقافي لشعب  البيولوجيبروتوكول ال
ميسكيتو، تمثل ال، وهي منظمة MASTAميسكيتو رسميا، من خالل اللشعب أطلق البروتوكول البيولوجي الثقافي  -75

 .الدوليلتعاون لوكالة األلمانية الالعدالة الطبيعية و ومنظمة  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بدعم من
المعقودة ( MNIACCهندوراس بشأن تغير المناخ ) والمنحدرة من أصل أفريقي في لشعوب األصليةلتديرة الوطنية المائدة المس

 ( 1013/كانون الثاني االستراتيجية الوطنية بشأن تغير المناخ )يناير الستيفاء متطلبات
بعد عام و ، 1013 كانون الثاني/يناير 9في  (CONPAHهندوراس ) في ةقع ممثلو الحكومة واتحاد الشعوب األصليو  -71

وطنية العمليات الهندوراس، في  والمنحدرة من أصل أفريقي فيحقوق الشعوب األصلية ب تقروثيقة التزام  علىمن المفاوضات، 
 (.REDD) هاخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور الرامية إلى 

المديرية العامة للتنوع البيولوجي الكيميائية المرتبطة بالمعارف التقليدية داخل  جيةالجينية والبيولو البيولوجية  الموارد إدارةإنشاء 
 بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة

ها تطبيقو وبروتوكول ناغويا  )ي(8المادة المتعلق ببرنامج العمل لألنشطة الوطنية ا إعداد علىاإلدارة الجديدة  ستشجع -77
جراءات  )ي(8المعلومات بشأن المادة لتنسيق  ستكون أساسيةو فعال على نحو   .الحصول وتقاسم المنافعوا 

 وزارة التعليمفي  بلغتينالتعليم المشترك بين الثقافات 
لتنوع االمتبادلة واالحترام وتقييم  المعارف يستند إلىبلغتين إلى تعليم المقدم أو مفهوم التعليم المتعدد الثقافات يشير  -78

من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز.  شامالو هذا المفهوم نهجا شموليا يقترح الثقافي، لكافة المجتمع. و 
من التعليم  ةالمهمشويشمل المجموعات ، والحفاظ عليها الثقافات وتنمية وتكرارالتعليم لفتح قنوات لنقل وحيازة على شجع يو 

على قدم  تهافإنه يسعى إلى الحفاظ على لغاتهم وتنميأفريقي، والمنحدرة من أصل  يةصلالشعوب األفي حالة و الرسمي. 
 سبانية.اإل أي، المساواة مع اللغة الوطنية
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 (1011-1011تحديث االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي )
ية عملية لتحديث االستراتيج 1011في عام المديرية العامة للتنوع البيولوجي بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة بدأت  -79

تحديث االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، أسس . وتهدف هذه العملية إلى تحديد 1011-1011الوطنية للتنوع البيولوجي 
مختلفة، بما في قطاعات وزارات و ة محتملة. وقد ساهمت في هذا العمل صر جديداعنفضال عن  افي تنفيذه التقدم تراعي حالةو 

 ذلك الشعوب األصلية.
 1010–1010وطنية لتغير المناخ الجية راتيستاال
لوفاء بااللتزامات الدولية، وتحديد وتنفيذ المبذولة للجهود إلى اغير المناخ لتوطنية الستراتيجية اال عملية إعداد تستجيب -80

 وانخراطاركة تقدر هذه االستراتيجية مشو . من آثاره والتخفيف مع تغير المناخ التكيفحيث  منأنسب األدوات للتنفيذ الفعال، 
 .افي تطبيقه ل أفريقيوالمنحدرة من أصالشعوب األصلية 

 بيرو
 .)ي( واألحكام المتصلة بها8للمادة  اتصالنقطة  عينتقد  ابيرو أنهؤكد ت -81

 السويد
 تدامحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المسلمعارف المحلية والتقليدية ذات الصلة بليعمل البرنامج الوطني السويدي  -81
، على تنفيذ 1001السويدي، في عام  الصاميشعب الحكومة، جنبا إلى جنب مع برلمان  الذي أنشأته(، 2006، نابتك)

وطني التطبيق العلى تطوير  برنامج نابتك . وركز عملفي السويد )ي( واألحكام المتصلة بها8بالمادة  المتعلقةالمسائل 
دراسة  ، أجريت1010-1009في الفترة و ة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. مشارك فضال عنللمعارف المحلية والتقليدية 

 علىالعمل  لمواصلةأساس لتعمل بمثابة خط  )ج(10و )ي(8 ادتينواالتجاهات في السويد فيما يتعلق بالم بشأن الحالةواسعة 
اللغة ري إلى :تغاريواييمدونة سلوك التوجيهية و  أغواي:غومبادئ و  صوص برنامج العملنبرنامج نابتك أيضا  التنفيذ. وترجم

 فعالية. كثرواألنطاقا  وسعاأل، لزيادة المشاركة المحلية هاووزع السويدية
 التوجيهية  أغواي:غومبادئ 

 التوجيهية أغواي:غومبادئ بشأن كيفية تطبيق  ،مجموعة من أصحاب المصلحة يضم، اواسع االسويد مشروع أقامت  -83
لى أي مدى يمكن أن ينظر إليها على أنها تنطبق على  سياق السويديالفي  من و البيئي.  األثرتقييم الحالي بشأن تشريع الوا 

 .إلى التغييرالبيئي  األثرقد تحتاج عملية تقييم ولكن الممكن تطبيق المبادئ التوجيهية في السياق القانوني السويدي الحالي، 
دارة المناطق ذات  اختيارالمحلية والتقليدية لتحديد و  المعارفعتبار السياسة البيئية السويدية بعين االوتأخذ  -81 واستعادة وا 

 شدد على أهمية التراث البيولوجي المحلي والسالالت واألصناف المحلية في عملها.ي  القيمة لحمايتها. و 
تمكين ريادة األعمال  (1: في لنظر على وجه التحديدإلى برنامج نابتك ا ، طلبت الحكومة السويدية1011خالل عام و  -85

 القراركيفية إدماج المعارف التقليدية والمحلية مع البحوث األكاديمية في صنع  (1والمعارف المحلية والتقليدية، باالستناد إلى 
. اإلنترنتإمكانات وقيود بوابة المعارف التقليدية الوطنية على  (3وفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، 

 لحكومة.إلى اتقارير من هذه الدراسات قدمت و 
-Eallinbiras-Iellembirásيسمى "الذي ة المعيشالسويدي برنامج بيئة  الصاميشعب برلمان أعد وعالوة على ذلك،  -81

Jielemen bijre"  يلتنوع البيولوجاعلى استخدام وتعزيز المعارف التقليدية لحفظ ويركز البرنامج بقوة ، في الوقت الحاليوينفذه 
 الصاميشعب عدة مشاريع جارية بغرض تعزيز دور المعارف التقليدية في مجتمع  ، هناك. ونتيجة لذلكواستخدامه المستدام

 .(Sápmiابمي )ص من أجل التنمية الريفية المستدامة في المناطق السويدية منو 
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 السويد والمشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية
من المزارعين تمثيل واسع ذي استشاري  على فريق )ي(8تنفيذ المادة لالمشاركة في العمليات الوطنية شتمل ت -87

 المسائلبشأن حوار إجراء ، فضال عن ممثلين من الوكاالت الحكومية من أجل الصاميوممثلي شعب  والصيادين الحرفيين
 الجهات الفاعلة ذات الصلة. بين المتصلة بها)ي( واألحكام 8المتعلقة بالمادة 

 المجتمعات األصلية والمحليةمن  مساهمات
 بنن-المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي والمحلية في غابات هالنزون

 ، فضال عن إعادة التوطين في إطار11و 10و 7المهام  علىبدء العمل بنن بفي  المجتمعات األصلية والمحليةتشيد  -88
 .11و 10و 7 صيغة المهام علىإدخال بعض التحسينات ببنن أيضا في  المجتمعات األصلية والمحلية تأوصو . 15المهمة 

  (Rede Pacari de Plantas Medicinais)لنباتات الطبية شبكة باكاري ل

ع المنطقة الوسطى من البرازيل، التنو وهي سافانا(، الحيائية )األسيرادو المجتمعات المحلية في منطقة تستخدم  -89
طريق مجموعة  يتم ذلك عنو الدخل.  إلدرارواألمن الغذائي وتطوير المنتجات  ي المحلي في مجال الرعاية الصحيةالبيولوج

تعزز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي المحلي وحماية النظم اإليكولوجية.  ،مؤسسات مجتمعيةمن النساء من خالل 
بين  اجماعي عمال ةاألصليبل المجتمعات المحلية من خالل استخراج النباتات الزيتية استخدام هذه الموارد من قويتطلب 

ضيف ا تألنه تهاوحمايلمعارف التقليدية لاستراتيجية لالستخدام المستدام  وهيلتطوير المنتجات. والعلماء حلية مالالمجتمعات 
العلمية  المعارفبين  وصالتقترح المجتمعات كما تل لألسر. في الوقت نفسه الدختدر قيمة اقتصادية للموارد الطبيعية، و 

 منافعتولد أن  المعارفبين نظم  للصالتيمكن و التقليدية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد والنظم اإليكولوجية.  المعارفو 
فضال عن طوير المنتجات، القيمة الثقافية والبيئية لبعض الموارد الجينية من خالل ت إعادة إحياءللمجتمعات المحلية، مثل 

قيمة ضخمة ذي  سيرادو تراث ثقافي وبيئيلدى بين المعارف التقليدية والعلمية أن  وتبين الصلةإعادة تقييم المعارف التقليدية. 
 ستحق الدراسة.ي

Red Indígena de Turismo de México A.C; Consejo Regional Otomí del Alto Lerma de México; 
Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad de Guatemala; Asociación IXACAVAA de 
Desarrollo e Información Indígena de Costa Rica; INBRAPI de Brasil; Plataforma 

Dominicana de Afrodescendientes y EcoHaina de Republica Dominicana 
بفعالية في صياغة التقارير الوطنية.  المشاركةإلى  تسعى المجتمعات األصلية والمحلية توضح هذه المساهمة أن -90

األطراف في اتفاقية التنوع  )ي(8 المعني بالمادة الفريق العامليدعو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بأن وتوصي 
 لضمانالتقارير الوطنية، اد إعدلى اتخاذ تدابير لضمان المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إالبيولوجي 
 .على نحو فعال المجتمعات األصلية والمحليةبذات الصلة  هاتنفيذ االتفاقية وموادل ةالمحلي اتالمجتمع بأنشطةاالعتراف 

سياسة بشأن الشعوب األصلية  1010في غواتيماال في عام ( CONAPأعد المجلس الوطني للمناطق المحمية )و  -91
 مايافي غواتيماال وهي ال احترام الممارسات السلفية للشعوب األصليةالمجلس بلتزم يأجل ضمان أن والتنوع البيولوجي من 

في حماية وحفظ واستخدام المجتمعات األصلية والمحلية  رجالنساء و دور بفي تنفيذه ويعترف المجلس الغاريفونا والزينكا. و 
دارة التنوع البيولوجي.  ومراقبة وا 

 (ICC) قطبيمجلس اإلنويت ال
باتفاقية يمكن استخدامها لرفع مستوى الوعي قائمة أن هناك آليات  في مساهمته على مجلس اإلنويت القطبييشدد  -91

على هذه اآلليات مثل مل تاالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. ويمكن أن تشالمتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك أهدافها 
لتطبيق المتاحة مهام أخرى الفرص  ضمناآلليات أن تحدد هذه برية ومجالس اإلدارة المشتركة. ويمكن مجالس إدارة الحياة ال
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النظر في سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات من أجل  بقوة مجلس اإلنويت القطبي ويقترحالمعارف التقليدية. 
 اقات البيئية المتعددة األطراف.االتفشترك بشكل متيسرها  المجتمعات األصلية والمحلية

 الخالصة
، تبين المساهمات قبل كل شيءو . 18الهدف تبين المساهمات التي تلقتها األمانة وجود تقدم بشكل عام نحو تحقيق  -93

في تطبيق وتعزيز المعارف  أيضا، و لمجتمعات األصلية والمحليةإحراز تقدم في حاالت عديدة من حيث المشاركة الفعالة ل
المجتمعات األصلية وضعت في شراكة مع التي متنوعة البرامج كما تبين الاالستخدام المألوف المستدام. بقليدية واالعتراف الت

واألحكام  )ج(10و )ي(8أقصى قدر من المرونة في كيفية تنفيذ االلتزامات الناشئة عن المادتين إلى حاجة  أن هناك والمحلية
 .ةوالمحلي ةالوطنيودون الوطنية  على الصعد المتصلة بهما

 توصية لينظر فيها الفريق العامل -رابعا
عقد اجتماع آخر على توصية أدناه القتصر تات االجتماعات السابقة لمؤتمر األطراف ال تزال مطبقة، مقرر أن  بما -91

في األمر ا ذهوضع مع و . 9/11و 10/13وخاصة المقررين ات السابقة، مقرر مواصلة العمل على أساس اللللفريق العامل 
 على غرار ما يلي: امقرر ي اجتماعه الثاني عشر مد فبأن يعتوصي مؤتمر األطراف ير، قد يرغب الفريق العامل في أن االعتبا

 مؤتمر األطراف،إن 
)ي( واألحكام المتصلة بها لالتفاقية 8بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات لتنفيذ المادة  10/13إلى مقرره  إذ يشير 
 )ي( واألحكام المتصلة بها،8أن المادة بش 11/11والمقرر 
 )ي( واألحكام المتصلة بها8العامل بين الدورات المخصص للمادة المفتوح العضوية اجتماع واحد للفريق  عقد قرري 

 قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف.
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 المرفق

 بناء القدرات حلقات عمل

 2163 أكتوبر/ تشرين األول-2166أكتوبر/ تشرين األول 

 ،2166 /تشرين األولأكتوبر 31-21 بناء القدرات بشأن الحصول وتقاسم المنافع حلقة عمل
 كندا، مونتلاير

الوطنية وخطط العمل  تيااالستراتيجتحديث  بشأنإقليمية ألمريكا الوسطى  حلقة عمل
 للتنوع البيولوجي 

 2-/تشرين الثانينوفمبر 28
 سان ،2166 /كانون األولديسمبر
 كوستاريكا، خوسيه

وخطط  تاالستراتيجيابشأن تحديث اإلقليمية ألوروبا الوسطى والشرقية  حلقة العمل
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 ،2166 /كانون األولديسمبر 0-8
 روسيا البيضاء، مينسك

لجنوب وشرق وجنوب شرق آسيا بشأن بناء القدرات لتنفيذ  دون إقليمية حلقة عمل
 ة التنوع البيولوجي بشأن المناطق المحميةبرنامج عمل اتفاقي

 ،2166 /كانون األولديسمبر 1-61
 الهند، دهرادون

بشأن تحديث اإلقليمية الثانية لجنوب وشرق وجنوب شرق آسيا  حلقة العمل
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تاالستراتيجيا

 ،2166 /كانون األولديسمبر 1-61
 الهند، دهرادون

لوسط وجنوب وشرق أفريقيا بشأن بناء القدرات لتنفيذ برنامج  دون إقليمية حلقة عمل
 عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق المحمية

 / شباطفبراير 3-/كانون الثانييناير 31
2162 

 جنوب أفريقيا، كيب تاون 

ة للتنوع وخطط العمل الوطني تاالستراتيجيابشأن تحديث اإلقليمية ألفريقيا  حلقة العمل
 البيولوجي

 /أذارمارس 6-/ شباطفبراير 27
2162 

 إثيوبيا، أديس أبابا

، كيتو ،2162 / أذارمارس 1-1 زيادة التمويل للتنوع البيولوجي بشأنلحوار حلقة دراسية ل
 إكوادور

حلقة العمل دون اإلقليمية لمنطقة البحر الكاريبي بشأن بناء القدرات من أجل تنفيذ 
 بشأن المناطق المحمية اقية التنوع البيولوجي اتفبرنامج عمل 

كرايست  ،2162 /نيسانأبريل 6-0
 بربادوس، تشرش

حلقة عمل دون إقليمية لغرب آسيا وشمال أفريقيا على بناء القدرات لتنفيذ برنامج عمل 
 اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق المحمية

 ،2162 /نيسانأبريل أبريل 61-21
 العربية المتحدة تاإلمارا، دبي

 التقييم والتدابير الحافزة ألمريكا الجنوبية بشأنإقليمية  حلقة عمل
 

، سانتياغو ،2162 /أيارمايو 60-67
 شيلي

لوسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى بشأن بناء القدرات لتنفيذ  دون إقليمية حلقة عمل
 برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق المحمية

 

، بلغراد ،2162 ه/حزيرانيوني 4-8
 صربيا

، بوجمبورا ،2162 ه/حزيرانيوني 64-1االجتماع اإلقليمي األفريقي المجتمعات األصلية والمحلية التحضيرية لالجتماع الحادي 
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 بوروندي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 نافعالحصول وتقاسم الم في مجالبناء القدرات  حلقة عمل
 

 ه/تموزيولي 6-ه/حزيرانيوني 31
 الهند، نيودلهي ،2162

سيا لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية لالجتماع آلالتحضيرية اإلقليمية  حلقة العمل
 الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

شيانغ  ،2162 ه/تموزيولي 1-62
 ،تايالند، ماي

جنوب المحيط الهندي لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة لاإلقليمية  حلقة العمل
 إيكولوجيا أو بيولوجيا

 ،2162 أغسطس 3-ه/تموزيولي 31
 موريشيوس، فليك إن فالك

وخطط العمل  تاالستراتيجيابشأن تحديث إقليمية لمنطقة المحيط الهادئ  حلقة عمل
 الوطنية للتنوع البيولوجي

، روتوروا ،2162 /آبأغسطس 1-1
 زيلندانيو 

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي في لمجتمعات األصلية والمحلية لاالجتماع اإلقليمي 
 التحضيري لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 ،2162 /آبأغسطس 63-61
 باراغواي، أسونسيون

أمريكا الالتينية ومنطقة المجتمعات األصلية والمحلية من  مدربيإقليمية ل حلقة عمل
من اتفاقية التنوع  المتصلة بهماواألحكام  )ج(61و )ي(8الكاريبي بشأن المادة 

 الحصول وتقاسم المنافعالبيولوجي وبروتوكول ناغويا بشأن 

 ،2162 /آبأغسطس 67-68
 باراغواي، أسونسيون

بيولوجي في الصالت المشتركة بين صحة اإلنسان والتنوع ال بشأنإقليمية  حلقة عمل
 أفريقيا

، مابوتو ،2163عام  /نيسانأبريل 2-0
 مبيقاموز 

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول  61المادة  حول اإلنترنتمجموعات نقاش على 
 وتقاسم المنافع

 ،2163 /أيارمايو 24-/نيسانأبريل 8
 على اإلنترنت

 2163 /أيارمايو 61-1 المعلوماتاإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن آلية غرفة تبادل  حلقة العمل
 كولومبيا، ليفا دي فيال

وخطط العمل  تاالستراتيجيابشأن تحديث اإلقليمية ألمريكا الالتينية  حلقة العمل
 الوطنية للتنوع البيولوجي

 2163 /أيارمايو 1-61
  كولومبيا، ليفا دي فيال
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