
  مؤتمر األطراف في االتفاقية 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  الثاني عشراالجتماع 
  2014تشرين األول /أكتوبر 17- 6، جمهورية كوريا، شانغبيونغ 
  من جدول األعمال 19البند 

  
  ي اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر اعتمده مؤتمر األطراف ف

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة    -  12/12المقرر 

واألحكام المتصلة بها ) ي(8تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة   - ألف
  وآليات تعزيز المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية

  إن مؤتمر األطراف،
واألحكام المتصلة بها ) ي(8بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة  10/43إلى مقرره  إذ يشير

  واألحكام المتصلة بها،) ي(8بشأن المادة  11/14في االتفاقية ومقرره 
  والمشاركةالمحرز التقدم 

، التي افتتحتها أستراليا واستضافتها بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها الشبكة العالمية للشعوب األصلية يسلم  - 1
 شاركمبادرة خط االستواء، في ربط خبرات المجتمعات األصلية والتكنولوجيا الحديثة عن طريق إقامة عالقات ثابتة لت

  المعلومات وتبادل المعارف؛
ي التنفيذ الجهات المانحة إلى المساهمة ف ويدعومشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في الشبكة،  يشجع  - 2

  الجاري للشبكة؛
الصادرة عن االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة  1ةبنتائج الوثيق يحيط علما مع التقدير  - 3

، التي جددت االلتزام بتنفيذ 2014 أيلول/نيويورك في سبتمبرفي المعروف بالمؤتمر العالمي للشعوب األصلية، الذي عقد 
  2حقوق الشعوب األصلية؛ إعالن األمم المتحدة بشأن

 2020،3- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ ااستعراض منتصف المدة ل نتائج في ضوء  - 4
األطراف والحكومات األخرى  يدعوأيشي للتنوع البيولوجي، من أهداف  18الهدف التقدم المحرز نحو تحقيق بما في ذلك 

                                                 
 .69/2انظر قرار الجمعية العامة   1
 .)التحفظات التي أبدتها األطراف ةالحظيرجى م( 61/295العامة قرار الجمعية   2
 .12/1انظر المقرر   3
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) ي(8إلى تقديم معلومات عن تنفيذ المادة  المعنيةة والمحلية والمنظمات األخرى والمجتمعات األصلي ،والمنظمات الدولية
المفتوح لفريق ا نظرل ويتيحها الواردةإلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع وتحليل المعلومات  ويطلبواألحكام المتصلة بها، 

أثناء حسب مقتضى الحال، واجتماعه التاسع،  فيواألحكام المتصلة ) ي(8لمادة بين الدورات المخصص لالعامل العضوية 
  ؛2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا تنفيذفترة 

واألحكام ) ي(8عقد اجتماع واحد للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  يقرر  - 5
  الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية؛ المتصلة بها قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، مع المشاركة

  المؤشرات المرتبطة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام
لمنتدى الدولي للشعوب التابع لمؤشرات البالعمل المضطلع به بقيادة الفريق العامل المعني ب يرحب  - 6

، من "نظام الرصد والمعلومات المجتمعي"سيما نهج  لدولية، الالتنوع البيولوجي وغيره من المنظمات اب المعنياألصلية 
للتنوع  أجل تشغيل المؤشرات بشأن حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية واالستخدام المألوف المستدام

أهداف أيشي للتنوع قيق وتح 2020-2011، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي البيولوجي
  ؛البيولوجي

 ،والمنظمات الدولية ذات الصلة ،والحكومات األخرى ،األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف إلى يطلب  - 7
المعنية شراكة الو ،التنوع البيولوجيالمعني بلمنتدى الدولي للشعوب األصلية لتابع لمؤشرات االوالفريق العامل المعني ب

تنظيم وتيسير حلقات العمل  أن يواصليولوجي وأصحاب المصلحة المهتمين، ورهنا بتوافر الموارد، مؤشرات التنوع البب
التقنية الدولية وحلقات العمل اإلقليمية المتعلقة بمؤشرات حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية واالستخدام 

نهج قائم على األدلة تطبيق ظم الرصد والمعلومات المجتمعية والمألوف المستدام من أجل زيادة استكشاف القيمة المضافة لن
مؤشرات حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية واالستخدام المألوف المستدام، بغرض تقييم  عند رصدالمتعددة 

، ومن أجل البيولوجيوأهداف أيشي للتنوع  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نفيذالتقدم المحرز نحو ت
  إطالع األطراف والمنظمات والجهات المعنية على التقدم المحرز من خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية؛

مـذكرة  الاألمين التنفيذي أن يحيل معلومات بشأن نظم الرصد والمعلومات المجتمعية، وكذلك  إلى يطلب  - 8
المنبـر  إلى أمانـة   4مرتبطة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدامالمؤشرات الاألمين التنفيذي بشأن  التي أعدها

  ؛الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية

األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية على النظر في كيفية مشاركة المجتمعات األصلية  يشجع  - 9
البيانات، بما في ذلك عن طريق عملية الرصد المجتمعية، ومواصلة وتحليل جمع إعداد ولية في عملية والمحلية بفعا

، استكشاف كيفية مساهمة نظم الرصد والمعلومات المجتمعية للمجتمعات األصلية والمحلية في رصد مؤشرات أهداف أيشي
ويمكن . ن مختلف نظم المعارف على قدم المساواةمة ولدلممن هذه البيانات ا تحققعلى األدلة في ال وكيفية تطبيق نهج قائم

 2020- 2011أن تساهم هذه الجهود في التقارير الوطنية القادمة واستعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ؛18  سيما الهدف ، القيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيوتح

سياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية المنبر الحكومي الدولي للعلوم وال يدعو  - 10
إلى النظر في المساهمات المحتملة من خدمات الرصد والمعلومات المجتمعية في تحقيق أهداف المنبر لدى وضع برامج 

  العمل ذات الصلة مثل عمل فرقة العمل المعنية بالمعارف األصلية والمحلية؛

                                                 
  .UNEP/CBD/WG8J/8/9: انظر الوثيقة  4



UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12 
Page 3 

 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات يذي للمنبر األمين التنف إلى يطلب  - 11

واألحكام ) ي(8لمادة ل بين الدورات المخصصالعامل المفتوح العضوية أن يطلع االجتماع المقبل للفريق النظم االيكولوجية 
  المتصلة بالمعارف التقليدية؛ المتصلة بها عن أعمال المنبر

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ء أعضا يدعو  - 12
فريق الخبراء المتعدد ترشيح أعضاء لااليكولوجية إلى النظر في إشراك ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في 

مجال التنوع البيولوجي وخدمات  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات فيفي إطار عمليات الالتخصصات وغيره من 
  النظم االيكولوجية؛

والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  ،والحكومات ،األطراف يدعو  - 13
المصلحة المهتمين إلى تقديم معلومات وبيانات عن الحالة واالتجاهات في المهن التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي 

المفتوح العضوية العامل بين الدورات لفريق انظر المعلومات ل األمين التنفيذي إتاحة تجميع إلىويطلب استخدامه المستدام، و
  ؛، في اجتماعه التاسعواألحكام المتصلة بها) ي(8المخصص للمادة 
  الشاملة قضايان المجاالت المواضيعية وغير ذلك من البشأالحوار المتعمق 

والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية  ،والحكومات األخرى ،افاألطر يشجع  - 14
  :األمين التنفيذي النظر في المشورة والتوصيات الناتجة عن الحوار المتعمق بشأنإلى  ويطلب، وأصحاب المصلحة المهتمين

منبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات الربط نظم المعارف التقليدية والعلوم، مثل النظم المعمول بها في إطار "
، لدى تنفيذ مجاالت عمل االتفاقية "، بما في ذلك األبعاد الجنسانيةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية

  عن التقدم المحرز في التقارير الوطنية المقبلة؛ اإلبالغاألطراف في النظر في ومواصلة تشجيع  ؛ذات الصلة
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في األمين التنفيذي إحالة موجز الحوار المتعمق إلى  إلى بيطل  - 15

من أجل المساهمة في أعماله المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لمراعاة  ،مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الحكومي  المنبرفي إطار عملية الالمعارف التقليدية في 

  ؛االيكولوجية
أن يكون الموضوع الرئيسي للحوار المتعمق الثالث الذي سيجري خالل االجتماع التاسع للفريق  يقرر  - 16

ت والفرص الممكنة التحديا": واألحكام المتصلة بها هو) ي(8ة لمادبين الدورات المخصص لالعامل المفتوح العضوية 
األهداف ب والوفاءة عبر الحدود لتعزيز المعارف التقليدية تبادلللتعاون الدولي واإلقليمي من أجل حماية المعارف التقليدية الم

  ".أمنا األرض/ الطبيعةفي انسجام مع  ،الثالثة لالتفاقية
ج العمل ، كعنصر رئيسي من برنام)ج(10، مع التركيز على المادة 10المادة   -باء

  واألحكام المتصلة بها في االتفاقية) ي(8المتعلق بالمادة 
  إن مؤتمر األطراف،

المرفق  الوارد في خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، على النحويؤيد   - 1
  بهذا المقرر؛
والمجتمعات األصلية والمحلية  ،والمنظمات الدولية ذات الصلة ،األطراف والحكومات األخرىيدعو   - 2

االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة عنيين إلى تنفيذ خطة العمل المتعلقة بوأصحاب المصلحة الم
ين التنفيذي وكذلك إلى األمالمحرز وتقديم تقرير عن التقدم  ،الظروف الوطنية المختلفة بما في ذلك النظم القانونية والسياسية

  ن خالل عملية إعداد التقارير الوطنية؛م
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أنه ينبغي وضع وتنفيذ جميع أنشطة خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع  يقرر  - 3
إعالن األمم  مع مراعاةسيما النساء والشباب، للمجتمعات األصلية والمحلية، ال البيولوجي مع المشاركة الكاملة والفعالة

  5حقوق الشعوب األصلية؛ المتحدة بشأن
4 -  رين وياما، باالتمثل الشراكة الدولية بشأن مبادرة سا ،بأن مبادرات أخرى يقر10/32تساق مع المقر 

  تساهم في تيسير االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛ووفقا لاللتزامات الدولية األخرى،  ،11/25و
ات الموجهة إلى الجهات المانحة، دعم المجتمعات األصلية األطراف إلى أن تدرج في الطلب يدعو  - 5

المحفوظة مناطق معية لتوثيق ورسم معالم وتسجيل الوالمحلية من أجل تنظيم نفسها، ووضع خطط وبروتوكوالت مجت
حفوظة الممناطق البلدان لتعزيز االعتراف باللدعم لديها  خطط الحفظ المجتمعيةورصد إعداد وتنفيذ فضال عن  ،بواسطتها
  ؛المجتمعات األصلية والمحلية بواسطة

والمنظمات الدولية والبرامج والصناديق إلى تقديم األموال والدعم  ،والحكومات األخرى ،األطراف يدعو  - 6
األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية من أجل تنفيذ برامج ومشاريع تشجع االستخدام المألوف  النامية التقني للبلدان

  .للتنوع البيولوجيالمستدام 
أعاله وإتاحة هذه  2إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع وتحليل المعلومات الواردة عمال بالفقرة  يطلب  - 7

واألحكام المتصلة بها ) ي(8لمادة بين الدورات المخصص لالعامل المفتوح العضوية المعلومات إلى االجتماع القادم للفريق 
  االتفاقية؛ فيعارف التقليدية ومن خالل بوابة معلومات الم

إلى األمين التنفيذي، بالشراكة مع المنظمات المعنية ورهنا بتوافر األموال، دعم تنفيذ خطة  أيضايطلب   - 8
االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي عن طريق تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية وغيرها المتعلقة بالعمل 

  .المجتمعات األصلية والمحلية ترك فيهاال بناء القدرات التي تشمن األنشطة في مج
  مرفق

  االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجيالمتعلقة بخطة العمل 
  الهدف  - أوال

واألحكام المتصلة بها في إطار االتفاقية ) ج(10يتمثل الهدف من خطة العمل هذه في تعزيز التنفيذ العادل للمادة   - 1
ستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في على الم

  .التنفيذجميع مراحل ومستويات 

  المبادئ العامة  - ثانيا
مع بيولوجي االستخدام المألوف المستدام للتنوع الالمتعلقة بخطة العمل في إطار نشطة األينبغي إعداد وتنفيذ جميع   - 2

  .ابالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، ال سيما النساء والشب
، واحترامها واعتبارها مفيدة ألشكال المعارف األخرى ينبغي تحديد قيمة المعارف التقليدية بطريقة متساويةو  - 3

 .وضرورية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

                                                 
 .)التحفظات التي أبدتها األطراف يرجى مالحظة( 61/295قرار الجمعية العامة   5
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من شأنه أن يعزز الموارد الحية ألراضي والمياه ولاإليكولوجي، وهو استراتيجية لإلدارة المتكاملة  نهج النظامو  - 4

الممارسات المألوفة كذلك حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بطريقة منصفة، يتماشى مع القيم الروحانية والثقافية و
  .البتكارات والممارسات التقليدية المتعلقة بهاالمعارف واوللعديد من المجتمعات األصلية والمحلية 

اإلقرار بأن المجتمعات األصلية والمحلية هي صاحبة الحقوق أو الحائزة لمعارفها وابتكاراتها وممارساتها مع و  - 5
صادقتها التقليدية، ينبغي أن يخضع الحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية لموافقتها المسبقة عن علم أو م

  .ومشاركتها

  اعتبارات ذات أهمية خاصة  -ثالثا
  :تشمل االعتبارات الخاصة لخطة العمل هذه ما يلي  - 6

وتُشكّل . يرتبط التنوع البيولوجي واالستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية ارتباطا متأصال  )أ(
دام للتنوع البيولوجي، باستمرار وتعيد تشكيل النظم المجتمعات األصلية والمحلية، من خالل االستخدام المألوف المست

النباتات والحيوانات والموارد الجينية  مجموعاتاالجتماعية واإليكولوجية، والمناظر الطبيعية، والمناظر البحرية و
لمساهمة وممارسات اإلدارة ذات الصلة، وبالتالي فهي في وضع يؤهلها للتكيف مع الظروف المتغيرة مثل تغير المناخ، وا

وتسهم المجتمعات . ، وتعزيز مرونة النظم االجتماعية واإليكولوجيةةم اإليكولوجيفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظفي ح
معارف  توليدالمعارف التقليدية المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي أيضا في  حائزواألصلية والمحلية و
  على المجتمعات األصلية والمحلية فحسب، ولكن أيضا على رفاه اإلنسان بصفة عامة؛ جديدة ال تعود بالفائدة

تعتمد العديد من المجتمعات األصلية والمحلية اعتمادا مباشرا على التنوع البيولوجي واستخدامه المألوف   )ب(
هلها، من خالل عملها الجماعي، المستدام وإدارته لسبل عيشها وقدرتها على الصمود وثقافاتها وبالتالي فهي في وضع يؤ

  ؛ي باستخدام نهج النظام اإليكولوجيإلدارة النظم اإليكولوجية على نحو كفؤ واقتصاد
الثقافية والروحية للمجتمعات األصلية والمحلية دورا هاما في حفظ والممارسات يمكن أن تؤدي القيم   )ج(

  لجيل التالي؛التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ونقل أهميته إلى ا
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، السيما النساء، تكتسي أهمية قصوى لنجاح   )د(

  عمليات إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛
تماما لوف المستدام للتنوع البيولوجي ينبغي أن يراعي إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج لالستخدام المأ  )ه(

) المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام( 18و) خدمات النظام اإليكولوجي( 14هدفي أيشي للتنوع البيولوجي 
وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وبرنامج 

  واألحكام المتصلة بها، وذلك بغرض تجنب االزدواجية وتحقيق أوجه التكامل؛) ي(8عمل المتعلق بالمادة ال
العناصر الثقافية واالجتماعية واإليكولوجية المرتبطة بنظم اإلدارة التقليدية لألراضي االعتراف بينبغي   )و(

حمايتها ألنها تساهم في وتأمينها و ،ها في إدارة هذه المناطقوالمياه واألقاليم التابعة للمجتمعات األصلية والمحلية ومشاركت
  االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛

المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي عنصر أساسي في التنفيذ الكامل لنهج   )ز(
ستخدام المألوف اللمجتمعات األصلية والمحلية على ممارسة ا، الذي يوفر أداة هامة لتعزيز قدرة اام اإليكولوجيالنظ

  للتنوع البيولوجي، عند االقتضاء؛المستدام 
اإليكولوجية االجتماعية االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي مفيد لتيسير التعلم المتعلق بالنظم   )ح(

  رفاهية اإلنسان؛ واالبتكارات المحتملة للنظم اإليكولوجية المنتجة واستمرار
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ينبغي اتخاذ تدابير لمعالجة االستخدام غير المستدام للتنوع البيولوجي وإعادة إحياء النظم اإليكولوجية   )ط(
  .المتدهورة واستعادتها

  األساس المنطقي  - رابعا
والمحلية في  المشاركة الفعالة للمجتمعات األصليةمع إن إدراج االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي   - 7

وتنفيذها بوصفها ) ج(10االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وسيلة هامة واستراتيجية إلدماج المادة 
أهداف أيشي للتنوع الجهود المبذولة لتحقيق و 2020- 2011خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الة شاملة في قضي

  11/14.6 ها في المقررالتي أعيد تأكيد أهميت ،البيولوجي
على المستويين ) ج(10نخرط العديد من المجتمعات األصلية والمحلية في مبادرات مجتمعية لتعزيز تنفيذ المادة يو  - 8

لمعارف التقليدية والممارسات المألوفة، ومشاريع تعليم إلعادة ل اًوتشمل هذه المبادرات بحوث وتوثيق. الوطني والمحلي
ة والمعارف التقليدية المرتبطة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، ورسم خرائط إحياء اللغات األصلي

. المجتمعات، وخطط مجتمعية إلدارة الموارد المستدامة، والرصد والبحث فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ
كعنصر ) ج(10مع التركيز على المادة ) ج(10مادة وعرضت نظرة عامة على مثل هذه المبادرات في االجتماع المتعلق بال

وعرضت حاالت أكثر تفصيال في حلقة العمل  7واألحكام المتصلة بها) ي(8رئيسي من برنامج العمل المتعلق بالمادة 
ومن خالل دعم هذه المبادرات، أو . بشأن الرصد المجتمعي ونظم المعلومات 20138شباط /المعقودة في الفلبين في فبراير

، تكتسب ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجيمؤشرات الالمشاركة في مشاريع تعاونية على أرض الواقع ورصد 
ويمكنها أن . األطراف ومنظمات الحفظ رؤى أفضل عن االستخدام المألوف المستدام لقضايا التنوع البيولوجي في بلدانها

وفي المساهمة ) ج(10ات القائمة، وأن تصبح أكثر فعالية في تنفيذ المادة تستجيب أيضا بشكل أنسب لالحتياجات أو التحدي
  .2020-2011واألهداف األخرى ذات الصلة الواردة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  18في تحقيق الهدف 

جتمعات األصلية ومشاركة الم قبولويمكن للمناطق المحمية التي أنشئت بدون الموافقة المسبقة عن علم أو ال  - 9
والمحلية أن تقيد الوصول إلى المناطق التقليدية واستخدامها، وبالتالي تؤدي إلى إضعاف الممارسات المألوفة والمعارف 

وفي الوقت نفسه، فإن حفظ التنوع البيولوجي أمر حيوي لحماية وصون . المرتبطة بمناطق أو موارد بيولوجية معينة
ويمكن لالستخدام المألوف المستدام للتنوع . لتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية المرتبطة بهاالستخدام المألوف المستدام ل

البيولوجي والمعارف التقليدية أن تسهم في الحفظ الفعال لمواقع التنوع البيولوجي الهامة، إما من خالل الحوكمة المشتركة 
المحفظة بواسطة المجتمعات األصلية األقاليم والمناطق  أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمية الرسمية أو من خالل

ويمكن أن تستخدم المجتمعات األصلية والمحلية البروتوكوالت المجتمعية واإلجراءات المجتمعية األخرى . والمجتمعية
ة ومنظمات مثل الوكاالت الحكومي(للتعبير عن قيمها وإجراءاتها وأولوياتها والدخول في حوار وتعاون مع جهات خارجية 

نحو أهداف مشتركة، على سبيل المثال، وسائل مناسبة الحترام االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي ) حفظال
  .والممارسات الثقافية التقليدية في المناطق المحمية واالعتراف بها ودعمها

 

                                                 
 .UNEP/CBD/COP/DEC/XI/14 الوثيقةمن في القسم واو يباجة دال  6
وتحديات  ألمثلةتجميعية ورقة  إلىالعرض  هذا واستند. UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1 من الوثيقة 33رة الفق انظر  7

برنامج شعوب الغابات والشركاء من اتفاقية التنوع البيولوجي قدمها ) ج(10لمادة بامتعلقة مجتمعية توصيات وومبادرات 
 studies-use-sustainable-http://www.forestpeoples.org/customary. ):2011 تشرين األول/أكتوبر(
، من ألمانيا، بونحلقة العمل العالمية بشأن النظم المجتمعية للرصد والمعلومات التي عقدت في تقرير يمكن االطالع على   8

 .UNEP/CBD/WG8J/8/INF/11 ،2013 نيسان/أبريل 28إلى  26

http://www.forestpeoples.org/customary
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  المألوف المستدام للتنوع البيولوجي االستخدامالمتعلقة بمشروع خطة العمل من عناصر المرحلة األولى   -خامسا
األطر الزمنية للتنفيذ  9اإلجراءات المحتملة الجهات الفاعلة الرئيسية المهام

 التدريجي
 المؤشرات المحتملة ووسائل التحقق

 اتإدراج ممارســـات أو سياســـ -1
، حسـب  االستخدام المألوف المسـتدام 

المشاركة الكاملة والفعالة مع االقتضاء، 
فـي  ت األصـلية والمحليـة،   للمجتمعا

االستراتيجيات وخطط العمـل الوطنيـة   
ية ، كوسيلة اسـتراتيج للتنوع البيولوجي

الثقافيـة  للحفاظ على القيم البيولوجيـة  
وتحقيق رفاهية اإلنسان، واإلبالغ عـن  

 ذلك في التقارير الوطنية؛

المشـاركة  مع األطراف 
ــة   ــة والفعالـ الكاملـ
ــلية   ــات األص للمجتمع

 .والمحلية

قيح االستراتيجيات وخطـط العمـل   تن
الوطنية للتنوع البيولـوجي إلدمـاج   

  .االستخدام المألوف المستدام
 

مــن خــالل تنقــيح وتنفيــذ 
االستراتيجيات وخطط العمـل  
الوطنية للتنـوع البيولـوجي   

غ عنها من المبل 2014-2015
ــة ــارير الوطني ، خــالل التق

اعتبارا من التقارير الوطنيـة  
وإلـى   ،نالخامسة، عند اإلمكا

الفريق العامل المعني بالمـادة  
واألحكام المتصلة بها، ) ي(8

فــي الوقــت المناســب   
 .الستعراض منتصف العقد

االستخدام المألوف المسـتدام  : المؤشر
ــه   ــذي تدرج ــوجي ال ــوع البيول للتن

المشاركة الكاملة والفعالة مع األطراف، 
للمجتمعات األصـلية والمحليـة، فـي    

عمل الوطنيـة  االستراتيجيات وخطط ال
  .للتنوع البيولوجي

  :وسائل التحقق
التقارير الوطنية المقبلة، اعتبـارا مـن   
 .التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان

     

تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعيـة   -2
 )ج(10التي تدعم وتسهم في تنفيذ المـادة  
للتنوع  وتعزيز االستخدام المألوف المستدام

تعاون مع المجتمعات األصلية ؛ والالبيولوجي
والمحلية في أنشطة مشتركة لتحقيق التنفيـذ  

 ؛)ج(10المعزز للمادة 

والحكومـات   ،األطراف
وأمانة اتفاقيـة  األخرى، 

 ،التنــوع البيولــوجي 
والمنظمات الدوليـة ذات  

والجهات المانحة  ،الصلة
 ،والجهــات الممولــة 

والمؤسسات األكاديميـة  
ــة   ــات البحثي والمؤسس

ــات األصــلية والمجتم ع
 .والمحلية

دعم الحشد األموال وغيرها من أشكال 
لتشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعيـة  
التي تدعم وتسهم فـي تنفيـذ المـادة    

  .وتعزيز الممارسات الجيدة) ج(10
والخبرات والنُهج  ،جمع دراسات الحالة

وإتاحتها من خالل بوابـة معلومـات   
المعارف التقليدية وبوابة المعلومـات  

لتابعــة للمنتــدى الــدولي للشــعوب ا
  .االصلية المعني بالتنوع البيولوجي

المبلغ عنها من خالل التقارير 
، اعتبارا مـن  المقبلة الوطنية

التقارير الوطنية الخامسة، عند 
 .اإلمكان

إدراج أمثلـة متنوعـة عـن     :المؤشر
التي تدعم وتسهم المجتمعية المبادرات 

فـي التقـارير   ) ج(10في تنفيذ المادة 
الوطنية وبوابة معلومـات المعـارف   

  .قليديةالت
  :وسائل التحقق

التقرير المرحلي للفريق العامل المعني 
واألحكام المتصلة بهـا،  ) ي(8بالمادة 
 .من االجتماع التاسع فصاعدا اًاعتبار

                                                 
 .لإلجراءات المحتملة توجيهات بشأن السادس القسم الرجوع إلىيرجى   9
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توطيد التعاون مع االتفاقـات الدوليـة   
ــتخدام   ــلة باالس ــرى ذات الص األخ
المألوف المستدام للتنوع البيولـوجي،  
بما في ذلك مع المعاهدة الدولية بشأن 

ألغذيـة  ليـة النباتيـة   وراثالموارد ال
ليـات  والزراعة، من أجـل تعزيـز آ  

 .المجتمعيةالمبادرات 

     

مثـل  ( أفضـل الممارسـات  تحديد  -3
دراسات الحالة واآلليـات والتشـريعات   

مـن  ) المبادرات المالئمـة غيرها من و
  :أجل

 األطــراف والحكومــات
والمجتمعـات   األخرى،

األصلية والمحلية وأمانة 
اتفاقية التنوع البيولوجي 
ــرامج  ــات والب والمنظم

األخرى ذات والصناديق 
  .الصلة

اإلبــالغ عــن أفضــل الممارســات 
دراسات الحالة واآلليات والتشريعات (

التـي  ) وغيرها من المبادرات المالئمة
تدعم االسـتخدام المـألوف المسـتدام    

تجميع وجي كمساهمة في للتنوع البيول
ضمن السلسـلة التقنيـة    ينبغي نشره

  . التفاقية التنوع البيولوجي

المبلغ عنها من خالل التقارير 
الوطنية المقبلة، اعتبارا مـن  
التقارير الوطنية الخامسة، عند 

 .اإلمكان

السلسلة عدد من نشر وتوزيع : المؤشر
التقنية التفاقية التنوع البيولوجي بشـأن  

دراسـات الحالـة   وممارسات أفضل ال
غيرهـا مـن   واآلليات والتشـريعات و 

المبادرات المالئمة التي تدعم االستخدام 
 .المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

تعزيز، وفقا للتشـريعات الوطنيـة   ) 1(
وااللتزامات الدولية المطبقة، المشـاركة  
الكاملة والفعالة للمجتمعـات األصـلية   

ها المسبقة عـن  موافقتوالمحلية وأيضا 
 إنشـاء والمشاركة فـي   قبولعلم أو ال

ــاطق  ــة وإدارة المن ــيع وحوكم وتوس
، بما في ذلك المناطق المحميـة  المحمية

البحرية التي قد تؤثر على المجتمعـات  
  ؛األصلية والمحلية

الفريق العامل المعني ) 1(
واألطراف  ،)ي(8بالمادة 

األخرى، مع والحكومات 
الة المشاركة الكاملة والفع

ــلية   ــات األص للمجتمع
  .والمحلية

جمع أفضـل الممارسـات والمبـادئ    
التوجيهية القائمة بشأن الموافقة المسبقة 

ــم أو ال ــن عل ــولع ــاركةو قب  مش
المجتمعات األصلية والمحلية في إنشاء 
وتوســيع وحوكمــة وإدارة المنــاطق 
المحمية وتشغيلها عن طريق إتاحتهـا  
من خـالل وحـدات وأدوات التعلـيم    

  .كتروني لفائدة المناطق المحميةاإلل
  

ــات  ــع أفضــل الممارس جم
والمبادئ التوجيهيـة القائمـة   
بشأن الموافقة المسبقة عن علم 

ــولأو ال ــاركةو قبـ  مشـ
 المجتمعات األصلية والمحلية

التي يمكـن أن ينظـر فيهـا    
االجتماع التاسع للفريق العامل 

واألحكام ) ي(8المعني بالمادة 
  المتصلة بها

جراءات التي تـدعم مهـام   اإل :المؤشر
الستخدام المألوف المتعلقة باخطة العمل 

  .للتنوع البيولوجيالمستدام 
إتاحة أفضـل الممارسـات والمبـادئ    

  .التوجيهية
  :وسائل التحقق

التقارير الوطنية المقبلة، اعتبـارا مـن   
  .التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان
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تعزيز المشـاركة الكاملـة والفعالـة        

من خالل  المجتمعات األصلية والمحلية
  المشاورات والعالقات االستشارية

والمبـادئ  تجميع ألفضل الممارسـات    
  التوجيهية القائمة

تشجيع تطبيق المعارف التقليديـة  ) 2(
للتنـوع   واالستخدام المألوف المسـتدام 

، بما في في المناطق المحميةالبيولوجي 
ذلك المناطق المحمية البحرية، حسـب  

  االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية؛
  

األطــــــراف ) 2(
مع  ،والحكومات األخرى

ــة  ــاركة الفعالـ المشـ
ــلية   ــات األص للمجتمع

 والمحلية

تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي إلدراج 

م للتنوع االستخدام المألوف المستدا
  .البيولوجي والمعارف التقليدية

المشاركة الفعالة المشاركة النشطة و
للمجتمعات األصلية والمحلية ذات 
الصلة في تخطيط وإنشاء وإدارة 
المناطق المحمية والمناظر الطبيعية 

 .األوسع نطاقاوالمناظر البحرية 

تنقيح االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع 

  2015- 2014البيولوجي 
المبلغ عنها في التقارير 

من  اعتبارا ،الوطنية المقبلة
التقارير الوطنية الخامسة، عند 

 .اإلمكان

االستراتيجيات وخطط العمل : المؤشر
الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي تشمل 
تعزيز المعارف التقليدية واالستخدام 

  .ألوف المستدام للتنوع البيولوجيالم
  :وسائل التحقق

التقارير الوطنية المقبلة، اعتبارا من 
 .مسة، عند اإلمكانالتقارير الوطنية الخا

البروتوكــوالت اســتخدام تشـجيع  ) 3(
فـي مسـاعدة المجتمعـات     المجتمعية

األصــلية والمحليــة لتأكيــد وتشــجيع 
للتنـوع  االستخدام المـألوف المسـتدام   

في المناطق المحمية، بما في البيولوجي 
ذلك المناطق المحمية البحريـة، وفقـا   
للممارسات الثقافية التقليدية والتشريعات 

  .الوطنية
  

ــراف) 3(  ،األطــــ
 ،األخــرىوالحكومــات 

وأمانة اتفاقيـة التنـوع   
والمنظمـات   ،البيولوجي

ــناديق  ــرامج والص والب
 ،األخــرى ذات الصــلة

ومنظمــات المجتمعــات 
 األصـــلية والمحليـــة

ــر  ــات غيـ والمنظمـ
 .الحكومية

إعداد المجتمعات األصـلية والمحليـة   
  .لبروتوكوالت مجتمعية

التشجيع الفعال من األطـراف علـى   
ــة   ــوالت المجتمعي ــداد البروتوك إع

، واآلليــات واســتخدامها واحترامهــا
األخرى التي تؤكد االستخدام المألوف 
المستدام للتنوع البيولوجي والمعـارف  

 .التقليدية

ة والمبلغ عنهـا مـن   الجاري
، المقبلة خالل التقارير الوطنية

اعتبارا من التقارير الوطنيـة  
 .الخامسة، عند اإلمكان

، اعتراف األطراف ودعمهـا : المؤشر
إعداد المجتمعات األصلية والمحليـة  و

وآليات أخـرى،   لبروتوكوالت مجتمعية
حسب االقتضاء، تؤكد المعارف التقليدية 

سـتدام للتنـوع   واالستخدام المألوف الم
  .البيولوجي

  :وسائل التحقق
اعتبـارا مـن    ،المقبلة التقارير الوطنية

 . التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان
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  ات بشأن اإلجراءات المحتملةإرشاد  - سادسا

لفعالة المشاركة الكاملة وامع إدراج ممارسات أو سياسية االستخدام المألوف المستدام، حسب االقتضاء، : 1المهمة 
ية للحفاظ للمجتمعات األصلية والمحلية، في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة استراتيج

  .عن ذلك في التقارير الوطنية واإلبالغالثقافية وتحقيق رفاهية اإلنسان، على القيم البيولوجية 
  اإلرشادات

ودورها ) أو نقطة االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي) (ي(8النظر في إنشاء نقطة اتصال وطنية للمادة  •
المحتمل في تعزيز الحوار وبناء جسور مع المجتمعات األصلية والمحلية لتعزيز إدماج ممارسات االستخدام المألوف 

  .المستدام والمعارف التقليدية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
شاركة الفعالة لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في تنقيحات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تشجيع الم •

  .ذات الصلة من التقارير الوطنية قسامللتنوع البيولوجي وفي صياغة األ
المألوف وتعزيز االستخدام ) ج(10تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم وتسهم في تنفيذ المادة : 2المهمة 
؛ والتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة مشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة للتنوع البيولوجي المستدام

  .)ج(10
  اإلرشادات

المجتمعات  ، في تيسير المناقشات مع)ي(8قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة  •
 ،قائمة بالمبادرات المجتمعية القائمة أو المقررة على المستويين المحلي ودون الوطني تجميعالصلة، و األصلية والمحلية ذات

 .التقارير الوطنية إدراجها فيمن أجل المساعدة في تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و

المجتمعات  ، في تيسير المناقشات مع)ي(8لمادة قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية با •
االستخدام المألوف المستدام، فضال عن في مبادرات هذه القيمة ومساهمات ب فيما يتعلقاألصلية والمحلية ذات الصلة 

  .إلجراءات المحتملة للتغلب عليهالالعقبات القائمة والمتصورة 
المجتمعات  في تيسير المناقشات مع) ي(8لمعنية بالمادة قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية ا •

  .لدعم المبادرات المجتمعية والتعاون المحتمل األصلية والمحلية ذات الصلة
  .)المبادرات المالئمةغيرها من والتشريعات و ،واآلليات ،مثل دراسات الحالة(تحديد أفضل الممارسات : 3المهمة 

  اإلرشادات
أو نقاط (المناطق المحمية المعنية بو) ي(8الل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة قد ترغب األطراف، من خ •

مع ، )وللمناطق المحمية) ي(8االتصال التفاقية التنوع البيولوجي في الحاالت التي لم تنشئ فيها نقاط اتصال للمادة 
وإعداد قائمة بأفضل  ،وتجميعهاالقائمة التوجيهية في تحديد نطاق المبادئ  ،المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية

  .الممارسات من أجل التعزيز والتشغيل
عند تحديد أفضل الممارسات، قد ترغب األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرون في االستفادة من المبادرات  •

طق المحمية واالستخدام المألوف والمواد المرجعية واألدوات الخاصة بأفضل الممارسات فيما يتعلق بالمنا ،الدولية القائمة
المحفوظة االعتراف باألقاليم والمناطق : سلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجيمن ال 64العدد للتنوع البيولوجي، مثل 
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بشأن األقاليم والمناطق  نظرة عامة عالمية ودراسات حالة وطنية - الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتدعمها  بواسطة
 .11والبروتوكوالت المجتمعية  10، وآلية واكاتاني،والمجتمعات المحلية الشعوب األصليةمحفوظة بواسطة ال

معارف التقليدية ذات الصلة المبادئ توجيهية ألفضل الممارسات إلعادة توطين إعداد   -  جيم
  بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

 إن مؤتمر األطراف،

من االتفاقية، أن تحترم، قدر اإلمكان وحسب ) ي(8على األطراف في االتفاقية، وفقا للمادة  إلى أنه يتعين إذ يشير
االقتضاء، ووفقا لتشريعاتها الوطنية، معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أساليب العيش 

الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتحافظ  ذات") المعارف التقليدية"يشار إليها فيما بعد باسم (التقليدية 
عليها وتصونها، وأن تنهض بتطبيقها الواسع مع موافقة وإشراك حائزي هذه المعارف واالبتكارات والممارسات، وتشجع 

 المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات،العادل وعلى التقاسم 

من االتفاقية، تيسير تبادل المعلومات،  17إلى أنه يتعين على األطراف في االتفاقية، وفقا للمادة  ير أيضاوإذ يش
من جميع المصادر المتاحة للجمهور، وذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المستقاة 

ويمكن أن يشمل . المعلومات هذا جملة أمور منها المعارف التقليديةاالحتياجات الخاصة للبلدان النامية، بحيث يشمل تبادل 
خارج البيولوجية والمواد د رالموا الجينات وغيرها من مخازن بنوكتبادل المعلومات أيضا إعادة توطين المعلومات من 

  ،الطبيعي الموقع
المعلومات  شاركلية من خالل تالمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحتوطين إعادة عملية أن  يدركوإذ 

ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ومع التشريعات ينبغي أن تكون متسقة مع االتفاقات الدولية  هاوتبادل
 ،الوطنية

أهمية التعاون الدولي في مجال توفير وصول المجتمعات األصلية والمحلية إلى المعارف  وإذ يضع في الحسبان
 ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،التقليدية من أجل تيسير إعادة توطين المعارف  ،ديةالتقلي

والمبادئ  ،والمعايير ،واالستراتيجيات ،والبرامج ،واألدوات ،مختلف الهيئات الدوليةوإذ يضع في اعتباره 
 كاملها وتنفيذها الفعال،والتقارير والعمليات ذات الصلة وأهمية تجانسها وت ،التوجيهية

هم الحكومات بشأن رشح، عقد اجتماع لفريق متوازن إقليميا من الخبراء الذين تمواردرهنا بتوفر ال يقرر،  - 1
إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك عددا متوازنا من 

 منظمةن من المجتمعات األصلية والمحلية ومراقبين آخرين من رشحيم 12األقل سبعة مراقبينالمراقبين، من بينهم على 
ومنتدى األمم المتحدة الدائم  ،)ويبو(ظمة العالمية للملكية الفكرية والمن ،)اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم

المجموعة الواسعة من الجهات خبرة الصلة، بما يعكس  المعني بقضايا الشعوب األصلية، وكذلك المنظمات األخرى ذات
إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وذلك بهدف المنخرطة في الفاعلة 

البيولوجي  إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوعلتشجيع وتعزيز  وضع مشروع مبادئ توجيهية طوعية
                                                 

تهدف هذه اآللية، المنبثقة عن المؤتمر العالمي الرابع لحفظ الطبيعة، إلى دعم تسوية الصراعات وأفضل الممارسات في   10
  :انظر( .مجتمعات األصلية والمحليةالمناطق المحمية من خالل ضمان أن تحترم ممارسات الحفظ حقوق ال

 mechanism.org-http://whakatane.( 
  .protocols.org-www.community : انظر  11
ن قبل منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب بها م يستند هذا الرقم إلى سبعة مناطق جغرافية ثقافية معترف  12

أمريكا و، الوسطى والشرقية أوروبابلدان و ،، وآسيا، وأمريكا الالتينية والكاريبي)أوروبا(القطب الشمالي وأفريقيا،  :وهياألصلية 
 .الشمالية، والمحيط الهادئ
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) ي(8، لينظر فيه االجتماع التاسع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة واستخدامه المستدام
 واألحكام المتصلة بها؛

والحكومات األخرى واليونسكو والويبو ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا  ،األطراف يدعو  - 2
ات األخرى ذات الصلة، فضال عن منظمات المجتمعات األصلية والمحلية، إلى تزويد األمين الشعوب األصلية والمنظم

 التنفيذي بالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك أفضل الممارسات، وبآرائها بشأن وضع مشروع مبادئ توجيهية طوعية
جي واستخدامه المستدام، مع مراعاة التقارير إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولولتشجيع وتعزيز 

، وكذلك أفضل الممارسات التي جرى UNEP/CBD/WG8J/8/INF/7المقدمة التي تسنى بالفعل تجميعها في الوثيقة 
تلخيصها في القسم الخامس من المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن إعداد مبادئ توجيهية إلعادة توطين المعارف 

 ؛)UNEP/CBD/WG8J/8/5(ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  التقليدية

  :الخبراء التقنيين في عمله فريقاألمين التنفيذي أن يقوم بما يلي لمساعدة  يطلب إلى  - 3
  تجميع المعلومات واآلراء الواردة وإتاحة التجميع الجتماع فريق الخبراء التقنيين؛  )أ(
لينظر فيها  لومات واآلراء الواردة، إعداد مشروع عناصر المبادئ التوجيهية الطوعيةمع مراعاة المع  )ب(

  اجتماع فريق الخبراء التقنيين؛
تجميع النتيجة عمل فريق الخبراء التقنيين بشأن مشروع المبادئ التوجيهية الطوعية فضال عن  إحالة  )ج(
لمادة للى الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص أعاله، إ) أ(3واآلراء المشار إليه في الفقرة للمعلومات 

 نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛بغرض نظر فيها، ويواألحكام المتصلة بها في اجتماعه التاسع ل) ي(8

األمين التنفيذي إتاحة المعلومات واآلراء المقدمة فضال عن التجميع على صفحة شبكية  يطلب إلى  - 4
صة في بوابة معلومات المعارف التقليدية التابعة لالتفاقية كأداة لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية والكيانات مخص

ذات الصلة بحفظ في جهودها الرامية إلى إعادة توطين المعارف التقليدية  ،المعارف التقليديةالتي تعيد توطين المحتملة التي 
  ؛امالتنوع البيولوجي واستخدامه المستد

تيسير إعادة توطين المعارف لإلى الحكومات، قدر اإلمكان، ترجمة المعلومات وأفضل الممارسات  يطلب  - 5
  .الرئيسية التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام إلى اللغات المحلية

في العمل بموجب االتفاقية  12و 10و 7كيفية تعظيم مساهمة المهام   -  دال
 في تنفيذ بروتوكول ناغوياو

  إن مؤتمر األطراف،
من برنامج العمل المتعدد  12و 10و 7المهام  الكيفية التي يمكن أن تساهم بها لخبراء بشأنادراسة ب حيط علمايإذ 

  في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا،المضطلع به لعمل على أفضل وجه في االسنوات المنقح 
 بينواألحكام المتصلة بها، و) ي(8المادة المتعلق ببرنامج العمل  نطاقفي  ام باالتساقاستصواب االلتز وإذ يالحظ

  ،وبروتوكول ناغويا االتفاقية
  ،لتوثيق المعارف التقليدية يةتوجيه مبادئلجيم بشأن اعتبارات  9/13إلى المقرر  شيريإذ و
حصول لإلبالغ عن الت األصلية والمحلية في الوقت الحاضر آلية مركزية للمجتمعاال توجد  أنه الحظ أيضايإذ و

  ،التقليدية معارفهاعلى  غير المشروع
بطريقة تتجنب أي وجه من أوجه عدم االتساق مع  12و 10و 7الحاجة إلى المضي قدما بالمهام  وإذ يالحظ كذلك

ية أخرى، وتراعي بروتوكول ناغويا، وتتجنب االزدواجية والتداخل مع األعمال المضطلع بها في إطار منتديات دول
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ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية  ،التطورات ذات الصلة، بما في ذلك بموجب بروتوكول ناغويا
التابعة للمنظمة  ة والمعارف التقليدية والفنون الشعبيةيوراثواللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد ال

  وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ،)ويبو(لملكية الفكرية العالمية ل
  أن بروتوكول ناغويا يسري على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وإذ يالحظ أيضا
ت ري لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعا:مدونة السلوك األخالقي تغاريواييإلى  وإذ يشير أيضا

  ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، األصلية والمحلية
يساهم واألحكام المتصلة بها ) ي(8بين الدورات المخصص للمادة العامل المفتوح العضوية أن الفريق  وإذ يالحظ

  مساهمة إيجابية في تنفيذ بروتوكول ناغويا،
سيساهم في بناء القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقية  12و 10و 7أن وضع مبادئ توجيهية للمهام  وإذ يدرك
  وبروتوكول ناغويا،

بطريقة متكاملة يميزها التعاضد بين بروتوكول ناغويا واألعمال  12و 10و 7المهام فيذ تن قرري  - 1
الة لكاملة والفعمشاركة امع الطوعية  مبادئ توجيهية المضطلع بها في إطار منتديات دولية أخرى من خالل وضع

خطط العمل ها األطراف والحكومات في وضع تشريعات أو آليات أخرى، بما في تساعد لمجتمعات األصلية والمحلية بحيثل
حقوق ب فرعتالتي توواألحكام المتصلة بها، ) ي(8لمادة ل الفعال تنفيذمن أجل ال، حسب االقتضاء، والنظم الفريدة الوطنية

  ؛االتفاقية سياق، في وتصونها وتكفلها بشكل كامل فها وابتكاراتها وممارساتهامعار علىالمجتمعات األصلية والمحلية 
  :ترتيب األولوية حسب التالية المهام الفرعية إدراج قرري  - 2

  المرحلة األولى
واألحكام المتصلة بها في اتفاقية ) ي(8المخصص للمادة العامل بين الدورات يتعين على الفريق المفتوح العضوية 

  :االضطالع بما يلي ")الفريق العامل("لبيولوجي التنوع ا
ضمان حصول إعداد مبادئ توجيهية من أجل وضع آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى ل  )1(

 الموافقة علىالمؤسسات الخاصة والعامة المهتمة باستخدام هذه المعارف والممارسات واالبتكارات 
  ؛ن جانب المجتمعات األصلية والمحليةم والمشاركة قبولال وأ عن علم ةالمسبق

 حصول ضمانإعداد مبادئ توجيهية من أجل وضع آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى ل  )2(
لمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق من االمجتمعات األصلية والمحلية على نصيب عادل ومنصف 

  معارفها وابتكاراتها وممارساتها؛
التقليدية معارف ال االستيالء غير المشروع علىمن أجل اإلبالغ عن  دئ توجيهيةومبا وضع معايير  )3(

  ومنعه؛
واألحكام ) ي(8 مسرد بالمصطلحات والمفاهيم األساسية ذات الصلة الستخدامها في سياق المادة إعداد  )4(

  .المتصلة بها
  المرحلة الثانية

) 1(يات في ضوء التقدم المحرز في األولو ،التالية فرعيةال المهمة بشأنقد ينظر الفريق العامل في مواصلة العمل 
  :الواردة أعاله، بما في ذلك) 4(و) 3(و) 2(و
هذه  فيها وكذلك األطراف والحكومات التي تستخدم، تحديد التزامات بلدان المنشأ قدما في المضي  )1(

  المعارف واالبتكارات والممارسات؛
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تنفيذ الفعال لالتفاقية والخطة في الفي الوقت المناسب  رزالتقدم المح إمكانية أن يساهم ضمانل  - 3
 قرري بروتوكول ناغويا،تنفيذ  وكذلك، للتنوع البيولوجي أهداف أيشيتحقيق و 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 كل مهمة فرعيةفي إطار التي وضعت  الطوعية اترشاداإل اعتماد فيسينظر  اجتماعه الثالث عشر فيأن مؤتمر األطراف 
  مكمل للمهمة الشاملة؛ هكعنصر مستقل ولكن

قدم ت أن األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية إلى يدعو  - 4
أعاله، من المرحلة األولى  2المشار إليها في الفقرة ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(ة الفرعيءها بشأن المهام آرا إلى األمين التنفيذي

والشروط النموذجية وأفضل الممارسات والخبرات واألمثلة العملية ومات عن البروتوكوالت المجتمعية بما في ذلك تقديم معل
لى معارف المجتمعات األصلية والمحلية حصول عأو القبول والمشاركة في عمليات الالمسبقة عن علم الموافقة بالمتعلقة 

لة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وبتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام هذه وابتكاراتها وممارساتها ذات الص
  المعارف مع تلك المجتمعات، وتكاملها مع بروتوكول ناغويا؛

في المضطلع بها األعمال ذات الصلة  مراعاةمع ها هذه اآلراء وتحليل تجميعاألمين التنفيذي  إلى يطلب  - 5
بشأن  مصطلحات ووضع مسرد) 3(و) 2(و) 1(لمهام الفرعية بشأن ا وصياغة مبادئ توجيهيةالصلة، العمليات الدولية ذات 

) ي(8الجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالمادة إلى اة ذلك وإتاح، عقب إجراء تحليل للثغرات، )4(المهمة الفرعية 
  واألحكام المتصلة بها لينظر فيه؛

 10و 7فضال عن مشروع مسرد المصطلحات المتعلق بالمهام  الفريدة أهمية عناصر النظم إذ يالحظ  - 6
  .حسب االقتضاء، في أعماله بشأن هذه المهام 13،الفريدةإلى استخدام عناصر النظم الفريق العامل  يدعوالمنقحة،  12و

حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات من أجل النظم الفريدة   -  هاء
  والممارسات التقليدية

  مؤتمر األطراف،إن 
 التقليدية حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارساتمن أجل  الفريدةالنظم  بمساهمة    يقر    - 1

  ؛تنوع البيولوجيمن أهداف أيشي لل 18للمجتمعات األصلية والمحلية في تحقيق الهدف 
المعارف واالبتكارات  وتعزيز حفظحماية ومن أجل  الفريدة للنظمالعناصر المنقحة ب حيط علماي  - 2

 ن الموضوععللمجتمعات األصلية والمحلية على النحو الوارد في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي  والممارسات التقليدية
  ؛ووفقا للتشريعات الوطنية ظروفها الخاصة وفقا لما تتطلبهاألطراف إلى االستفادة منها  يدعوو

وتعزيز المعارف واالبتكارات  حفظحماية ومن أجل  الفريدةلنظم لممكنة لعناصر ابأهمية ال يعترف  - 3
التي على النحو الوارد في المذكرة  لمصطلحاتامشروع مسرد  وكذلك للمجتمعات األصلية والمحلية والممارسات التقليدية

صلة تحسين مسرد ومع مراعاة الحاجة إلى موا ،12و 10و 7 األمين التنفيذي في هذا الشأن فيما يتعلق بالمهام أعدها
إلى أن واألحكام المتصلة بها ) ي(8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  يدعو المصطلحات،

  ؛لمصطلحاتاومشروع مسرد  لممكنةعناصر اال يستخدم في عمله بشأن هذه المهام، حسب االقتضاء،
والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات األصلية األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية  يدعو  - 4

، على النحو الوارد في المذكرة التي أعدها األمين الفريدةالعناصر الممكنة للنظم  بشأنها بآرائ تزويد األمانةوالمحلية إلى 
 تقليديةال من أجل حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات الفريدةوالخبرات بخصوص النظم  14التنفيذي

  ؛ةالقانوني حكامبما في ذلك البروتوكوالت المجتمعية وغيرها من أشكال األ، للمجتمعات األصلية والمحلية
                                                 

  .UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 انظر الوثيقة  13
 .UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 لوثيقةانظر ا  14
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نشرة من السلسلة التقنية تستند إلى مجموعة متوازنة جغرافيا من  إصدارإلى األمين التنفيذي  يطلب  - 5
مع مراعاة المعلومات المقدمة والخبرات المجمعة  الفريدةلنظم العناصر الممكنة لدراسات الحالة القائمة واألمثلة المتصلة ب

 التقليدية من أجل حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات الفريدةلنظم بشأن مجموعة واسعة من ا
بشأن وضع  بغية توجيه أعمال األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية، للمجتمعات األصلية والمحلية

إجراء استعراض للنظراء ، و12و 10و 7، بما في ذلك األعمال المقبلة ذات األولوية بشأن تنفيذ المهام الفريدةالنظم 
  للمشروع النهائي؛

ودعمها والتشجيع على المحلية  الفريدةالنظم بعلى االعتراف األخرى األطراف والحكومات  يحث  - 6
خطط  كجزء منبما في ذلك من خالل وضع بروتوكوالت مجتمعية، والمحلية، إعدادها من جانب المجتمعات األصلية 

االستراتيجيات وخطط العمل  ضمن التقليديةواالبتكارات والممارسات وتعزيز المعارف  حفظوطنية لحماية والعمل ال
خالل عملية اإلبالغ  عن هذه المبادرات مناألطراف والحكومات األخرى إلى اإلبالغ  ويدعوالوطنية للتنوع البيولوجي، 

التابعة  ومن خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية واألحكام المتصلة بها، )ي(8الوطني، والفريق العامل المعني بالمادة 
  لالتفاقية؛

 حفظلحماية و الفريدةاألطراف والحكومات األخرى على وضع آليات لتعزيز االمتثال للنظم  يشجع  - 7
للمجتمعات األصلية والمحلية على الصعيد الوطني، وكذلك أدوات  ارات والممارسات التقليديةوتعزيز المعارف واالبتك

  للنهوض بالتعاون الدولي في هذا الصدد؛
إبالغ اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد  مواصلةإلى األمين التنفيذي  يطلب  - 8

األعمال المنجزة بشأن  نلمنظمة العالمية للملكية الفكرية عل التابعة (IGC) الشعبيةفنون الوراثية والمعارف التقليدية وال
، بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية حفظلحماية و الفريدةالنظم 

اللجنة  ، ومواصلة المشاركة فيهتمام المشتركطرائق العمل للنظر مستقبال في هذا البند، وغيرها من المسائل ذات اال
لمنظمة العالمية ل التابعة فنون الشعبيةالحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وال

  .بغية ضمان أوجه التكامل وتجنب التداخالت للملكية الفكرية
  "ت المحليةالشعوب األصلية والمجتمعا"مصطلح   - واو 

  األطراف،إن مؤتمر 
 اتالعامل بين الدورالمفتوح العضوية الفريق  إلىفيه  ي طلبت، الزاي 11/14من المقرر  2إلى الفقرة إذ يشير 
قضايا الشعوب المعني بتوصيات منتدى األمم المتحدة الدائم في واألحكام المتصلة بها أن ينظر ) ي(8المخصص للمادة 

  وجميع انعكاسات ذلك على االتفاقية،" الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"استخدام مصطلح يتعلق ب فيمااألصلية 
) ي(8الصادرة عن الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  8/6بالتوصية              ً وإذ يحاط علما  
  واألحكام المتصلة بها،

 ،، التي تخضع للتشريعات الوطنية واألحكام المتصلة بهاهو المعارف التقليدية) ي(8أن موضوع المادة وإذ يؤكد 
وأن من المتوقع أن ينفذ كل طرف  ،المستدام في نطاق االتفاقية مألوفالتي تتعلق باالستخدام ال) ج(10بما في ذلك المادة 

  حسب مقتضى الحال،عاقد هذه األحكام قدر المستطاع، مت
لكي تضمن  ..."على أساس غير رسمي بأنه 15تحدة للشؤون القانونيةالمشورة المقدمة من مكتب األمم المبوإذ يقر 

، عليهم أن يوضحوا في هذا "اتفاق الحق"ات لن يعول على أنه األطراف أن استخدام مصطلحات مختلفة في أحد المقرر

                                                 
  .UNEP/CBD/COP/12/5/Add.1 من الوثيقة 16انظر الفقرة   15
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فاقية وعدم بالمصطلحات المستخدمة في االت المساسالمقرر أن استخدام مصطلحات مختلفة يتم على أساس استثنائي دون 
  ،"أخذها في االعتبار ألغراض تفسير أو تطبيق االتفاقية

 المقبلة في المقررات" الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"أن هذا القرار المتعلق باستخدام مصطلح وإذ يؤكد 
مجتمعات األصلية ال"والوثائق الفرعية يحدث على أساس استثنائي مع اإلدراك بأن المصطلح المستخدم في االتفاقية هو 

  ،"والمحلية
إال باستخدام  ''المجتمعات األصلية والمحلية"عدم إجراء أي تغيير في المعني القانوني لمصطلح              ً وإذ يؤكد أيضا  

  اتفاقية التنوع البيولوجي،من  29لتعديل الوارد في المادة إجراء ا
رات القادمة والوثائق الفرعية في المقر" الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"استخدام مصطلح يقرر  - 1

 بموجب االتفاقية حسب مقتضى الحال،

 :    ًأيضا  يقرر - 2

في أي مقررات قادمة ووثائق فرعية لن " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"أن استخدام مصطلح   )أ(
  واألحكام المتصلة بها في االتفاقية،) ي(8يؤثر بأي حال من األحوال في المعني القانوني للمادة 

على أنه ينطوي بالنسبة ألي " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"ال يجوز استخدام مصطلح أنه   )ب(
  طرف على تغيير في الحقوق أو االلتزامات بمقتضى االتفاقية،

ال في المقررات القادمة والوثائق الفرعية " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"استخدم مصطلح  أن  )ج(
من اتفاقية فيينا  31من المادة  2في الفقرة  منصوص عليهتفاقية التنوع البيولوجي على النحو اللغرض تفسير ا          ً يشكل سياقا  

اتفاقية التنوع البيولوجي على النحو المنصوص رسة الحقة فيما بين األطراف في أو اتفاق الحق أو مما 16لقانون المعاهدات
من  31من المادة  4عنى خاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة أو م 31من المادة ) ب(و) أ(3 تينعليه في الفقر

من اتفاقية  31لمادة امن ) ج(3                             ً        بتفسير أو تطبيق االتفاقية وفقا  للفقرة  المساسويتم ذلك دون . اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  فيينا لقانون المعاهدات،

الدائم األمم المتحدة لمنتدى  18انية عشرةوالث 17التوصيات الناشئة عن الدورتين الحادية عشرةيالحظ  - 3
قضايا المعني باألمين التنفيذي أن يواصل إبالغ منتدى األمم المتحدة الدائم  إلى ويطلبقضايا الشعوب األصلية، المعني ب

 .الشعوب األصلية بالتطورات ذات االهتمام المتبادل

  
  ـــــــ
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