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باالستخدام المألوف  ك خطة العمل المتعلقة)ي( واألحكام المتصلة بها، بما في ذل8التقدم في تنفيذ المادة 
 المستدام للتنوع البيولوجي

 مذكرة مف األميف التنفيذي
 مقدمة

ألػػػػأل، األطػػػراؼ كالاككمػػػػات األاػػػػرو كالمنظمػػػػات الدكليػػػػ   22/22 مقػػػػررالمػػػػف  4الفقػػػرة فػػػػ   ،مػػػػؤتمر األطػػػػراؼ ادعػػػ -2
 )ي( كاألاكاـ المتصم  بيػا8المادة تنفيذ  عفمعمكمات  ات األارو ذات الصم  إلى تقديـكالمجتمعات األصمي  كالمامي  كالمنظم
تااتيػااألمػيف التنفيػذي أف يقػـك بتجميػح كتاميػل المعمكمػات الػكاردة،  إلػى، كطمػ  االتفاقيػ  مف أجل اسػتعراض التقػدـ فػ  تنفيػذ  كا 

 .2020-2022االقتضاء، االؿ فترة تنفيذ الاط  االستراتيجي  لمتنكع البيكلكج   اس لمنظر فييا، 
عالميػ  بأػ ف االسػتاداـ العمل الاط   ،باء 22/22 مقررالمف  2الفقرة ف   ،مؤتمر األطراؼ أيدباإلضاف  إلى ذلؾ، ك  -2

المجتمعػػػات ك ، األطػػػراؼ كالاككمػػػات األاػػػرو كالمنظمػػػات ذات الصػػػم  2، فػػػ  الفقػػػرة دعػػػاالمػػػ لكؼ المسػػػتداـ لمتنػػػكع البيكلػػػكج  ك 
القانكنيػػػػ   الػػػنظـ، مػػػح مراعػػػػاة الظػػػركؼ الكطنيػػػ  الماتمفػػػػ ، بمػػػا فػػػ  ذلػػػػؾ ىاتنفيػػػػذإلػػػى األصػػػمي  كالماميػػػ  كأصػػػػاا  المصػػػما  

 كالسياسي ، كتقديـ تقرير عف التقدـ إلى األميف التنفيذي، ككذلؾ مف االؿ عممي  تقديـ التقارير الكطني .
تمػػاع التاسػػح لمفريػػ  االجطمػػ  اسػػتعراض التقػػدـ فػػ  تنفيػػذ االتفاقيػػ ، كتكميفيػػا بنأػػاء اليياػػ  الفرعيػػ  لمتنفيػػذ إلمراعػػاة ك  -3

 ال تػزاؿالتنفيذي نقل العناصػر التاليػ ، التػ  األميف  إلىبيا كاألاكاـ المتصم   )ي(8ممادة لالماصص المفتكح العضكي  العامل 
 1الاق ، اس  االقتضاء.الجتماعات االاألكؿ كف   االييا  الفرعي  لمتنفيذ لمنظر فييا ف  اجتماعي عمـف  مرام  التنفيذ، إلى 

كاألاكػاـ المتصػم  بيػا، عمػى المسػتكو الػكطن ، بمػا فػ  ذلػؾ مأػارك  الأػعك   )ي(8التقدـ ف  تنفيػذ المػادة  )أ(
 األصمي  كالمجتمعات المامي ؛

 2(؛)ج(20عمل بأ ف االستاداـ الم لكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكج  )المادة التنفيذ اط   ) (

                                                           
* UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1. 
 .UNEP/CBD/COP/13/3ك UNEP/CBD/WG8J/9/6مف  30انظر الفقرة  1
بأكل  فإنو يتـ اإلبالغ عنو)ج((، 20المستداـ )المادة  الم لكؼتنفيذ اط  العمل لالستاداـ عف دكرة اإلبالغ األكلى  بما أف ىذه ى  2

يمكف ، فالمستقبل ف رير المرامي  االتقف  األاكاـ المتصم " " غير أف بكصفو مف)ي("، 8منفصل عف "التقدـ المارز ف  تنفيذ المادة 
 .)ي( كاألاكاـ المتصم  بيا8عنو ف  إطار التقدـ المارز ف  تنفيذ المادة  اإلبالغ
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مجػاالت عمػل االتفاقيػ ، بمػا فػ  ذلػؾ بنػاء قػدرات  عبػر م  بيػا)ي( كاألاكػاـ المتصػ8المػادة التقدـ ف  تعميـ  )ج(
 ف  عمل األمان . ايتكمأاركالأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي  

األطػػراؼ كالاككمػػات األاػػرو كالمنظمػػات الدكليػػ  كالأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  كالمنظمػػات غيػػر  تدعيػػك  -4
اطػػػػػػػػػػػػػػار اإل بمكجػػػػػػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػػػػػػػاال  آراء بأػػػػػػػػػػػػػػ فيـ ذات الصػػػػػػػػػػػػػػم  إلػػػػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػػػػداألاػػػػػػػػػػػػػػرو الاككميػػػػػػػػػػػػػػ  كالمنظمػػػػػػػػػػػػػػات 

SCBD/NP/VN/JS/DM/85188 (2025-232) 3تػػػـ تجميػػػح المعمكمػػػات الػػػكاردةك . 2025 نكفمبر/تأػػػريف اليػػػان  20 المػػؤرخ 
تااتيا  UNEP/CBD/SBI/1/INF/2.4ف  الكييق   كا 

المفتػػػكح يػػامف لمفريػػػ  العامػػل فػػ  االجتمػػػاع ال جػػػرو االسػػتعراض األايػػػر لمتقػػدـ  بػػالنظر إلػػػى أفباإلضػػاف  إلػػى ذلػػػؾ، ك  -5
المادة بالمعمكمات المتاا  لالجتماع التاسح لمفري  العامل المعن  فإف كاألاكاـ المتصم  بيا،  )ي(8ممادة لالماصص العضكي  

 5الجتماع األكؿ لمييا  الفرعي ، لسيكل  الرجكع إلييا.لأيضا  ستتاح )ي(8
فػػ   تياكمأػػاركالأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  تنميػ  قػػدرات  بأػػ ف تقريػػر مرامػػ ك تكميميػػ  إعالميػػ  كييقػػ  تػرد ك  -6

 (.UNEP/CBD/SBI/I/INF/1عمل االتفاقي  ف  )
فػػ  ىػذه القضػايا. كياتػكي القسػػـ  ىػااألكؿ، فػ  نظر  اىػذه الكييقػ  لمسػػاعدة اليياػ  الفرعيػ  لمتنفيػذ، فػػ  اجتماعيػ كأُعػدت -7

اإلصػدار الرابػح إلػى  اسػتناداعمػى المسػتكو الػكطن ،  كاألاكػاـ المتصػم  بيػا )ي(8المػادة بأػ ف التقػدـ فػ  تنفيػذ  تاميلأكال عمى 
المنقاػ  لمتنػكع كاطػ  العمػل الكطنيػ  االسػتراتيجيات ك ، كالتقػارير الكطنيػ  الاامسػ ، العالمي  لمتنػكع البيكلػكج التكقعات مف نأرة 
 بأػ فمعمكمػات الػكاردة بأػ ف تنفيػذ اطػ  العمػل العالميػ  تامػيال عمػى أسػاس ال اكالتقارير الكاردة. كيتضمف القسـ يانيػ 6البيكلكج 

)ي( 8المػػادة لماػػ  عامػػ  عػف التقػػدـ فػػ  تعمػػيـ عمػػى  ياليػااالسػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ لمتنػػكع البيكلػكج . كأايػػرا، ياتػػكي القسػػـ 
 اتيكمأػاركتمعػات الماميػ  الأػعك  األصػمي  كالمجمجاالت عمل االتفاقيػ ، بمػا فػ  ذلػؾ بنػاء قػدرات  عبر كاألاكاـ المتصم  بيا
 7أيأػػ مػػف أىػػداؼ  28اليػدؼ تنفيػػذ مأػػركع تكصػػي  بأػ ف التقػػدـ فػػ   UNEP/CBD/SBI/I/2فػػ   كسػُيدرجفػ  عمػػل االتفاقيػػ . 

 لتنظر فيو الييا  الفرعي  لمتنفيذ.
لشعوب واألحكام المتصلة بها، على المستوى الوطني، بما في ذلك مشاركة ا )ي(8في تنفيذ المادة  التقدم -أوال

 األصلية والمجتمعات المحلية
 28ف  الجيكد المبذكلػ  لتاقيػ  اليػدؼ ك األاكاـ المتصم  بيا، )ي( ك 8المادة  مف أجل النظر ف  االتجاىات ف  تنفيذ -8

العالميػ  لمتنػكع  التكقعػاتاإلصػدار الرابػح مػف نأػرة مػف فصػل الفػ  النظر القسـ الفرع  ألأل مف جديد يعيد ، 2020بامكؿ عاـ 
  لفرعػالقسـ ا ينظر. ك بو الذي يمكف مقارن  المعمكمات الاديي ك  ،بداي كنقط   8مف أىداؼ أيأ  28اليدؼ المتعم  ب كج البيكل
 ينظػر القسػػـمكضػكع. ك كىػك مرتػ  اسػ  العمػى المسػتكو الػػكطن   )ي( كاألاكػاـ المتصػم  بيػا8المػػادة فػ  تنفيػذ  التقػدـفػ  بػاء 

                                                           
 SCBD/NP/VN/JS/DM/85188 (2025-232.)استجاب  لإلاطار  3
، عي  سام  أرفكتكجمأعك  الغابات، كبرنامج السكيد ك  نيكزيمنداك  ككلكمبياك  الصيفك  أستراليا كبنف كالبكسن  كاليرسؾكردت تقارير مف  4

 .2026 /كانكف اليان يناير 22 اتى، السام كالرع ، كالبرلماف  لتنقل لتربي  الماأي باالمعني  كالرابط  السكيدي  
5 UNEP/CBD/WG8J/9/INF/1 كINF/1/Add.1. 
 االستراتيجيات كاط  العمل الكطني  لمتنكع البيكلكج . 6
كاالبتكارات كالممارسات التقميدي  لممجتمعات األصمي  كالمامي  ذات الصم  بافظ التنكع  ، ااتراـ المعارؼ2020بامكؿ عاـ : 28اليدؼ  7

 ، كأف البيكلكج  كاستادامو المستداـ، كااتراـ استاداميا الم لكؼ لممكارد البيكلكجي ، رىنا بالتأريح الكطن  كااللتزامات الدكلي  ذات الصم
المأارك  الكامم  كالفعال  لممجتمعات األصمي  كالمامي ، كذلؾ عمى جميح المستكيات ذات  تدمج كتنعكس بالكامل ف  تنفيذ االتفاقي  مح

 الصم .
8 https://www.cbd.int/gbo4/ أعد الستعراض منتصأل المدة لماط  227-225مف أىداؼ أيأ ، الصفاات  28، اليدؼ ،

 .2024يكلكج ، االجتماع اليان  عأر لمؤتمر األطراؼ، أكتكبر/تأريف األكؿ االستراتيجي  لمتنكع الب

https://www.cbd.int/gbo4/
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عمػى المسػػتكو الػػكطن  فػ  العمميػػات المتعمقػػ   عك  األصػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ الأػػمأػػارك   مػػف ايػثالتقػػدـ فػ   جػػيـالفرعػ  
الأػػعك  األصػػمي  مبػػادرات عػػف  تاػػدييا داؿالقسػػـ الفرعػػ   كيعػػرض 9.االسػػتراتيجيات كاطػػ  العمػػل الكطنيػػ  لمتنػػكع البيكلػػكج ب

كمل ىػذه المعمكمػات تاميػل سػتسػتنتاجات. كتبعػض اال ىػاءالقسػـ الفرعػ  يقػدـ بأ ف التنفيذ الكطن  كأايرا،  كالمجتمعات المامي 
كاألىػداؼ الكطنيػ ، كالتقػدـ ناػك بمػكغ أىػداؼ أيأػ  لمتنػكع البيكلػكج ، بمػا العمل الكطني  لمتنكع البيكلكج  االستراتيجيات كاط  

 .UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2ك UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1ف   يفالكاردك ، 28ف  ذلؾ اليدؼ 
المؤشدددرات واسدددتعرا  و ، 88الهددددف  - العالميدددة للتندددوع البيولدددوجي التوقعددداتنشدددرة  اإلصددددار الرابددد  مدددن -ألف

 منتصف المدة
كجزء ال يتجزأ مف استعراض منتصأل المػدة لماطػ   التكقعات العالمي  لمتنكع البيكلكج اإلصدار الرابح مف نأرة  أطم  -9

. 2024 أكتكبر/تأػػريف األكؿتمر األطػػراؼ، فػػ  فػػ  االجتمػػاع اليػػان  عأػػر لمػػؤ  2020-2022االسػػتراتيجي  لمتنػػكع البيكلػػكج  
، لما  عام  عف الجيػكد التػ  التكقعات العالمي  لمتنكع البيكلكج اإلصدار الرابح مف نأرة مف  المستمدالجدكؿ التال ، يعرض ك 

 (.2024كقت استعراض منتصأل المدة ) 10،مف أىداؼ أيأ  28تاقي  اليدؼ لتبذليا األطراؼ 
 التعليق الحالة ئيسيةالعناصر الر  81الهدف 

كاالبتكػػػػػػػػػػػػػػػػارات ااتػػػػػػػػػػػػػػػػراـ المعػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 
لممجتمعػػػػػػػػػات التقميديػػػػػػػػػ  كالممارسػػػػػػػػػات 

 األصمي  كالمامي 

 

الػػدكل  كفػػ  عػػدد  المسػػتكو عمميػػات عمػػى تنفيػػذ جػػري ي
تقميديػ  كاالسػتاداـ تعزيز ااتراـ المعػارؼ اللمف البمداف 

 ىاكتعزيز بيا كاالعتراؼ  الم لكؼ المستداـ

كاالبتكػػارات الكامػػل لممعػػارؼ  اإلدمػػاج
كانعكاسػػػػيا فػػػػ  التقميديػػػػ  كالممارسػػػػات 

 تنفيذ االتفاقي ... 
 

لتقميديػػػػ  كاالسػػػػتاداـ المعػػػػارؼ ااج يتعػػػػيف مكاصػػػػم  إدمػػػػ
فػ  الم لكؼ المستداـ ف  جميح اإلجػراءات ذات الصػم  

 االتفاقي  إطار

المأػػػػػػػػػػػػارك  الكاممػػػػػػػػػػػػ  كالفعالػػػػػػػػػػػػ  ب ...
 المامي ك لممجتمعات األصمي  

 

ت األصػػػػمي  الجيػػػػكد لتعزيػػػػز قػػػػدرات المجتمعػػػػا مكاصػػػػم 
كالماميػػػ  لممأػػػػارك  الفعالػػػػ  فػػػػ  العمميػػػػات ذات الصػػػػم  

مادكديػػػ  التمكيػػػل ال تػػػزاؿ ماميػػػا ككطنيػػػا كدكليػػػا كلكػػػف 
 عقباتالقدرات تأكل ك 

يأػير ، 2020بامػكؿ عػاـ  28اليدؼ ما إذا كانت األطراؼ ف  االتفاقي  تسير عمى الطري  الصايح لتاقي   كبأ ف  -20
المعمكمػػات بػػيف تاتمػػأل معقػػد لمغايػػ  ك  28 اليػػدؼقيػػاس إلػػى أف  عػػات العالميػػ  لمتنػػكع البيكلػػكج التكقاإلصػػدار الرابػػح مػػف نأػػرة 

، لممعػارؼ التقميديػ   عالميػاللتقيػيـ الاالػ  كاالتجاىػات ك مييا بسػيكل . عصكؿ ا، ككييرا ما ال يمكف الالمامي  البمداف كالمجتمعات
 يكػػػكف كطنيػػػ ، اييمػػػا المسػػػياقات كفقػػػا ليجػػػري النظػػػر فييػػػا كتكييفيػػػا ك  مؤأػػػرات بديمػػػ كالتاليػػػ   11عمػػػى المؤأػػػرات الرايسػػػي فػػػ  اتُ 

 12مناسبا:

                                                           
 بأ ف المعارؼ التقميدي . 28ىذا ىك المؤأر الرابح المعتمد لميدؼ  9

  ، ااتراـ المعارؼ كاالبتكارات كالممارسات التقميدي  لممجتمعات األصمي  كالمامي  ذات الصم  بافظ التنكع البيكلكج2020بامكؿ عاـ  10
ج كاستادامو المستداـ، كااتراـ استاداميا الم لكؼ لممكارد البيكلكجي ، رىنا بالتأريح الكطن  كااللتزامات الدكلي  ذات الصم ، كأف تدم
 كتنعكس بالكامل ف  تنفيذ االتفاقي  مح المأارك  الكامم  كالفعال  لممجتمعات األصمي  كالمامي ، كذلؾ عمى جميح المستكيات ذات الصم 

العالم  ف  تاقي   المستكو عمى قاام  مؤقت  لممؤأرات الرايسي  العالمي  لتقييـ التقدـ عمى  7/30كاف  مؤتمر األطراؼ ف  المقرر  11
 استكماؿ ىذه المؤأرات الرايسي  العالمي  بمؤأرات إضافي  مناسب  لرصد التقدـ ناك تاقي  األىداؼ 20/7كقرر ف  المقرر  2020ىدؼ 

https://www.cbd.int/2010-. كيرد المزيد مف المعمكمات ف  اتى اآلف مؤأرات مناسب  الت  لـ تادد ليا

target/framework/indicators.shtml. 
 (.http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13164) 22/3انظر المقرر  12

https://www.cbd.int/2010-target/framework/indicators.shtml
https://www.cbd.int/2010-target/framework/indicators.shtml
https://www.cbd.int/2010-target/framework/indicators.shtml
http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13164
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 د الناطقيف بالمغات األصمي ؛اعدأ التنكع المغكي ك ف  تجاىات اال )أ(

 التقميدي  لممجتمعات األصمي  كالمامي ؛ المناط تغير استاداـ األراض  كايازة األراض  ف  ف  تجاىات اال ) (
 س  الميف التقميدي ؛االتجاىات ف  ممار  )ج(
الكامػػػل، كالضػػػمانات كالمأػػػارك   إدماجيػػػاكالممارسػػػات التقميديػػػ  مػػػف اػػػالؿ فػػػ  ااتػػػراـ المعػػػارؼ االتجاىػػػات  )د(

 الكامم  كالفعال  لممجتمعات األصمي  كالمامي  ف  التنفيذ الكطن  لماط  االستراتيجي .
التكقعػات اإلصػدار الرابػح مػف نأػرة يفيػد التقميديػ ،  المعػارؼ بأ فأيأ  مف أىداؼ  28اليدؼ ف  تقييمو لمتقدـ ناك ك  -22

لتاديػد االتجاىػات عمػى مػر بيانػات  تقػدـ مجمكعػ اليقافػ  األمـ المتادة لمتربيػ  كالعمػـ منظم  أف  كذلؾ العالمي  لمتنكع البيكلكج 
 النسػب  لمتنػكع المغػكي، ال يػزاؿالتنكع المغػكي. كاتػى بكىك المؤأػر المتعمػ  بػ، فق  ىذه المؤأرات الرايسي مؤأر مف الزمف ألكؿ 

 زمنيا.ك جغرافيا قابم  لممقارن    يرجح أساسا إلى عدـ كجكد بيانات مكيكق غمكض كبيرعمى الرغـ مف ذلؾ  ىناؾ
األراضػػ  فػػ  اسػػتاداـ مؤأػػرات الميػػف التقميديػػ  كالتغيػػر المتعمقػػ  بالمعمكمػػات كالبيانػػات تعزيػػز تجػػري مناقأػػ  مسػػ ل  ك  -22

كالتاػالأل  ،لاقػكؽ اإلنسػاف  السػامي ي مفكضػالالدكلي  ذات الصم ، بما فػ  ذلػؾ منظمػ  العمػل الدكليػ ، ك  كايازتيا مح المنظمات
كالتػػابح مؤأػػرات الالمعنػػ  بقضػػايا الأػػعك  األصػػمي ، كالفريػػ  العامػػل المعنػػ  ب الػػدكل ألمػػـ المتاػػدة منتػػدو االػػدكل  لاراضػػ ، ك 

إطػار تنفيػذ إعػالف بمكجػ  ىػذه المؤأػرات فػ  أيضػا  كف نظػر الذيف ييكلكج ، ممنتدو الدكل  لمأعك  األصمي  المعن  بالتنكع البل
 13األمـ المتادة بأ ف اقكؽ الأعك  األصمي .

المعػػارؼ التقميديػػ   بأػػ ف 28يػػالث مؤأػػرات عالميػػ  معتمػػدة لميػػدؼ  أكؿ تفعيػػل أمػػاـ تيفالرايسػػي تػػيفالعقب فػػإفكعمكمػا،  -23
جغرافيػػا كزمنيػػا إلػػى جانػػ  نقػػص المػػكارد لممقارنػػ  قابمػػ    مكيكقػػك  ت مصػػنف عػػدـ كجػػكد بيانػػاىػػ  كاالسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ 

الػػكطن   التقريػػرالمأػػارك  فػػ  تاميػػل  بأػػ فالككػػاالت الرااػػدة الماتممػػ . كيجػػري النظػػر فػػ  المؤأػػر الرابػػح  دوالماليػػ  كالبأػػري  لػػ
 ف  القسـ الفرع  جيـ أدناه. وتناكليتـ المستقبمي ، ك كالتقارير  الاامس

ناػػك تاقيػػ  أىػداؼ أيأػػ  لمتنػػكع  متقػدـل التكقعػػات العالميػػ  لمتنػكع البيكلػػكج اإلصػدار الرابػػح مػػف نأػرة ماؿ تقيػػيـ السػتكك  -24
فػػ  المجتمعػػات الماميػػ  ك الأػػعك  األصػػمي  مسػػاىمات تكقعػػات بأػػ ف التنػػكع البيكلػػكج : التقريػػر بعنػػكاف  يجػػري إعػػدادالبيكلػػكج ، 

التكقعػػػػات العالميػػػػ  لمتنػػػػكع  الرابػػػػح مػػػػف نأػػػػرة اإلصػػػػدار اسػػػػتكماؿ :2020-2022 تنفيػػػػذ الاطػػػػ  االسػػػػتراتيجي  لمتنػػػػكع البيكلػػػػكج 
ىػدؼ كػل  فػ  الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ مسػاىمات فػ  قيػادة برنػامج أػعك  الغابػات. كسػينظر التقريػر ب البيكلكج 

الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات  عمػىا التقػدـ ناػك تاقيقيػيػؤير  تاميػل كيػألبالكػذلؾ سيتناكؿ مف أىداؼ أيأ  لمتنكع البيكلكج  ك 
 التقرير ككييق  إعالمي . كسيتاح مأركع. المامي 

 على المستوى الوطني )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة في تنفيذ  التقدم -باء
، أيأػ مػف أىػداؼ  28اليػدؼ ىذا القسـ الفرع  لما  عام  عف الجيػكد التػ  تبػذليا األطػراؼ بأػ ف التقػدـ ناػك يقدـ  -25
المقدمػػ  إلػػى الفريػػ  التقػػارير ك  14. كاسػػتنادا إلػػى التقػػارير األايػػرة،، كىػػك مرتػػ  اسػػ  المكاضػػيحنادا إلػػى المعمكمػػات الػػكاردةاسػػت

 .28اليدؼ معمكمات عف التقدـ ناك  بمدا 28قدـ  15ف  اجتماعو التاسح، )ي(8العامل المعن  بالمادة 
عمػػػى نظػػػرة ياقبػػػ   بػػػنفكيعػػػرض تقريػػر . بػػػنفمػػػف  يػػػر المقػػدـتجػػػدر اإلأػػػارة إلػػػى التقر ، التقػػػارير الػػكاردةمػػف بػػػيف جميػػػح ك  -26

فػ  األكسػح ك   فريقيػاألمنطقػ  فػ  التكػكف قابمػ  لمتطبيػ   يمكػف أفكطن  كلكف الػدركس المسػتفادة السياؽ الالمعارؼ التقميدي  ف  

                                                           
 .2007سبتمبر/أيمكؿ  23الصادر ف   62/295قرار الجمعي  العام   13
، كجمعي  باتبرنامج أعك  الغاك  ،السكيدك  نيكزيمنداك  ككلكمبياك  الصيفك  البكسن  كاليرسؾك  فكبن سترالياتقريرا مف: أ 22كرد ما مجمكعو  14

 السام .، كالبرلماف كالرع  المعني  بالتنقل لتربي  الماأي كالرابط  السكيدي  سام  أرفكت، 
 .https://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-09انظر  15

https://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-09
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كلكجيػ ، كااصػ  المعػارؼ التقميديػ  المعػارؼ التقميديػ  المرتبطػ  بػالمكارد البيمػف يػراء بكجكد  بنفكتفيد العديد مف البمداف النامي . 
عمػػى  كف عتمػػدي المػػكاطنيف معظػػـ ف بػػأيضػػا  بػػنف كتفيػػدمدعكمػػ  بمسػػتكيات عاليػػ  مػػف التنػػكع البيكلػػكج  كاليقػػاف . لمبمػػد كال الطبيػػ 

اؼ الرسػػم  لالىتمػػاـ فيمػا يتعمػػ  بػػاالعتر  امييػػر  ميػػاال بػنف كتعػػرضالتقميديػػ  كاألدكيػػ  التقميديػػ  لمرعايػ  الصػػاي  األكليػػ .  لمعػارؼا
 تأػتمل، نفسػوأيضا فكااػد متعػددة لممجتمػح الػكطن . كفػ  الكقػت  كفريالمعالجيف التقميدييف كاألدكي  كالصيدليات التقميدي ، الذي ب
التكسح الاضري السريح كاداي  المجتمح، كعػدـ اكتػراث جيػل الأػبا   عمىالمعارؼ التقميدي  بتعمل ضد االاتفاظ الت  عكامل ال
الت  تفقػد بسػرع  المامي ، كعدـ كجكد أي مأاريح رسمي  لتسجيل المعارؼ التقميدي ،  لمعارؼلممارسات اليقافي  أك اا كأالتقاليد ب

أف عػدـ كجػكد امايػ  قانكنيػ  لممعػارؼ التقميديػ  يقػكض المعػارؼ التقميديػ  كتػدعك إلػى إلػى  بنف تأير باإلضاف  إلى ذلؾك . كبيرة
ر ياا  المعػػارؼ التقميديػػ  كالبػػااييف كأيضػػا تمكػػيف أصػػاا  المعػػارؼ التقميديػػ  كتقػػدكضػػح إطػػار قػػانكن  لتاسػػيف اليقػػ  بػػيف أصػػ

 النامي .مف البمداف األمر عمى العديد مف األطراؼ  ينطب قد ك رفيـ. امع
 كتقاسـ المنافح الاصكؿ

ح تػػدابير أػػجتالاصػػكؿ كتقاسػػـ المنػػافح عمػػى المسػػتكو الػػكطن ، فػػإف بعػػض البمػػداف، ميػػل أسػػتراليا،  بمسػػ ل فيمػػا يتعمػػ   -27
 مااكلػ تقاسـ المنافح مف االؿ آليات ميل الباكث التأاركي  كتطكير المنتجات القاامػ  عمػى المعػارؼ التقميديػ ، فػ  ك الاصكؿ 

الاصػػكؿ عمػػى المعػػارؼ يسػػتند أف  الاصػػكؿ كتقاسػػـ المنػػافحتأػػمل تػػدابير عػػادة مػػا ستكأػػاؼ كتأػػجيح كتعزيػػز اسػػتاداميا. ك ال
لػى أػركم متفػ  عمييػا أف يسػتند اسػتاداميا إالمعػارؼ التقميديػ  ك  اػاازي سبق  عف عمـ مف أصاابيا أك لى المكافق  المإالتقميدي  
لى ك تبادليا  إلػى الاصػكؿ كتقاسػـ المنػافح ، إاػاالت مرجعيػ  عػدد مػف البمػداف، ميػل سػكريناـ كمػا أدرجلممنػافح.  المنصألالتقاسـ ا 

 .كع البيكلكج لمتن أيأ مف أىداؼ  28اليدؼ بف  التزاماتيا المتعمق  
 القبكؿ كالمأارك /المكافق  المسبق  عف عمـ

مأػػػعك  ل( PICالمكافقػػػ  المسػػػبق  عػػػف عمػػػـ ) فنمنػػػدا كالينػػػدك  البرازيػػػلك  بكليفيػػػاك  بعػػػض األطػػػراؼ، ميػػػل أسػػػترالياتقتضػػػ   -28
كتاطػي  المأػاريح  لتسجيل المعارؼ التقميدي كبأكل أعـ مى المعارؼ التقميدي  عصكؿ الم المعني  األصمي  كالمجتمعات المامي 

 تنفيذ.الذات الصم  ك 
( عمػـك الأػعك  األصػمي  كالعمػـك الغربيػ اتجػاىيف" ) مػف" كضػح ُنيػجف  بمداف ميل أستراليا ككندا كالسكيد، ىذا يأمل ك  -29

دارة المنػػػاط  الماميػػػ  كتبػػادؿ األفكػػػار كالممارسػػػات،كالباػػارألراضػػ  كالميػػػاه إلدارة ا  العمػػػـك فػػػ  إدمػػاجمػػف اػػػالؿ تاسػػػيف ك  ، كا 
 كتكتأػػأل األطػػراؼ التػػ  تنفػػذ، كالرصػػد كالتقيػػيـ.  األصػػميلمأػػعك  العػػيش كسػػ  المكضػػكعات ذات الصػػم ، بمػػا فػػ  ذلػػؾ سػػبل 

يمكف أف يكمال بعضيما الػبعض لعمـك كاالمعارؼ التقميدي   أفمعا )ميل العمـك كالمعارؼ التقميدي (  لمعارؼنظـ ا لجمحمبادرات 
فػػػ  كػػػال النػػػكعيف مػػػف معينػػػ  نقػػػام قػػػكة كضػػػعأل كجػػػكد بىنػػػاؾ اعتػػػراؼ كػػػاف تمعػػػات طالمػػػا لمعممػػػاء كالمجكياققػػػا فااػػػدة متبادلػػػ  

 الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ كضح استراتيجيات فعالػ  تجمػح بػيف الاككمػات كالمجتمػح الػكطن  ك كيتطم   16.المعارؼ
-2022سػػتراتيجي  لمتنػػكع البيكلػػكج  الاطػػ  اال الػػكاردة فػػ مػػف أجػػل تاقيػػ  أىػػداؼ الافػػظ  لمعػػارؼماتمفػػ  مػػف اال كالمجمكعػػات

األكاديميػػ ، التاصصػػات ماتمػػأل القطاعػػات كبػػيف  عبػػرمتعػػددة كاتصػػاالت أكيػػر فعاليػػ   ارؼمػػف نظػػـ معػػ متبػػادال اتعممػػ 2020
 17.ف  الابرات كالتطبي  مكضح الفجكاتعمل عمى مستكو المجتمح المام  كتاديد لادكات الت  تأعم   تاميالك 

تيػػػدؼ إلػػػى المسػػػاىم  فػػػ  التنفيػػػذ العممػػػ  التػػػ  جػػػراءات بأػػػ ف اإل ااتفاقػػػ السػػػام كالبرلمػػػاف اككمػػػ  النػػػركيج  كأبرمػػػت -20
النظر فػػػ  التػػػدابير التأػػػريعي  يتعمػػػ  األمػػػر بػػػالأػػػعك  األصػػػمي  بمكجػػػ  القػػػانكف الػػػدكل ، كممػػػا مػػػح لتأػػػاكر بااللتزامػػػات الدكلػػػ  

                                                           
16 Fraser, Coon, Prince, Dion and Bernatchez, 2006. 
17 Chan, K., Pringle, R., Ranganathan, J., Boggs, C., Chan, Y., Ehrlich, P., et al. (2007). When Agendas Collide: 

Human Welfare and Biological Conservation. Conservation Biology , 21 (1), 59-68. 
Fraser, D. J., Coon, T., Prince, M. R., Dion, R., & Bernatchez, L. (2006). Integrating traditional and evolutionary 

knowledge in biodiversity conservation: A population level case study. Ecology and Society , 11 (2: 4). 
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إقامػػ  أػػراكات بػػيف سػػمطات  تيسػػيرجػػراءات إلػػى كتيػػدؼ اإل .سػػام ال أػػع كاإلداريػػ  التػػ  قػػد تػػؤير بأػػكل مباأػػر عمػػى مصػػالح 
السػػكيدي فػػ  سػػام  السػػام  كالمجتمػػح. كفػػ  ىػػذا الصػػدد، يؤكػػد البرلمػػاف السػػام  التػػ  تسػػيـ فػػ  تعزيػػز يقافػػ  الالدكلػػ  كالبرلمػػاف 

 مى المعارؼ التقميدي .عصكؿ الامف أىـ جكان  تعتبر المكافق  المسبق  عف عمـ الارة أف  تقريره
فػ  السػياؽ الكنػدي، ف. ميػاؿ عممػ عمميػات المكافقػ  كالمأػارك  فػ  لتكضيح اال   ات، دراساتقريرىف   كندا،كتستادـ  -22

بعػض األميمػ  المقدمػ  ك المنفعػ  المتبادلػ ، مػح مػركر الكقػت. مػف تعمل الاككمات مح المجتمعات األصػمي  لبنػاء عالقػات داامػ  
مػوكو الطيػكر البريػ  الكطنيػ  ك  األايػاءمنػاط  الاػاص ب اتفػاؽ المنفعػ ك  اإلنكيػتلجاف اإلدارة المأترك  ف  إطار اتفػاؽ  ى : )أ(
كمتنزىػػات  كػػاريبك األيل ػػل)ج( إدارة قطيػػح  ؛لػػد  القطبػػ منػػاط  صػػيد االبريػػ ، ميػػل  منػػاط  األايػػاءجػػالس إدارة ) ( م ؛الميػػاجرة
 كندا.
 18األطػػراؼ فػػ  االتفاقيػػ . ال لػػدوك بػػمق ياكاسػػتادامالمعػػارؼ التقميديػػ  عمػػى صػػكؿ لما القبػػكؿمفيػػـك المكافقػػ  أك  كأصػػبح -22

كاألاكاـ المتصم  بيا ف  اجتماعو التاسح مأركع مبادئ تكجييي   )ي(8ممادة لالماصص المفتكح العضكي  الفري  العامل كقدـ 
 ، لمأػارك كا القبػكؿ]أك ]الاػرة  متعمق  بالمعارؼ التقميدي  كالت  تأمل المكافق  المسبق  عػف عمػـ اللاصكؿ كتقاسـ المنافح بأ ف ا

 سيتـ النظر ف  إمكاني  اعتمادىا ف  االجتماع اليالث عأر لمؤتمر األطراؼ.ك 
 الفريدة لاماي  المعارؼ التقميدي النظـ 
امايػػ  المعػػارؼ التقميديػػ ، المتعمقػػ  بكطنيػػ  الممارسػػات الك فريػػدة النظـ الػػمعمكمػػات عػػف  ىػػاتقرير أاػػدث فػػ  قػػدمت بيػػرك  -23

 المعػػارؼ التقميديػػ الاصػػكؿ عمػػى متفػػاكض بأػػ ف التقاسػػـ المنصػػأل لممنػػافح الناأػػا  عػػف كالتػػ  تسػػيـ فػػ  تيياػػ  ظػػركؼ أفضػػل ل
إاػراز تقػدـ بأػ ف تسػجيل المعػارؼ التقميديػ  تكاصػل بيػرك ك المعػارؼ التقميديػ .  التصػرؼ فػ رصد سػكء ، فضال عف كاستاداميا

الفريػ  العامػل المعنػ  كنظػر عػارؼ التقميديػ . لامايػ  الما فريػدا نظامػ افػ  اػد ذاتيػ تميػل مكاقػحدااػل المف االؿ عممي  تسجيل 
اطػػراؼ التػػ  لػػدييا ترتيبػػات لقاامػػ  فػػ   النظـ الفريػػدةالمتعمػػ  بػػفػػ  اجتماعػػو الرابػػح فػػ  إطػػار بنػػد جػػدكؿ األعمػػاؿ  )ي(8بالمػػادة 

 19.(UNEP/CBD/WG8J/4/7مف  المرف  األكؿ انظر) فريدة لممعارؼ التقميدي 
، تفضػيل الػنظـ )ي( كاألاكاـ المتصػم  بيػا8المادة ف  الفري  العامل المعن  ب ،ل كقد تبيف عمى مدو تاريخ ىذه المس  -24

المتقدمػ ، ميػل مػف البمػداف . كقد أظيرت بعض األطراؼ مف البمداف النامي  األطراؼ أساسا ف الفريدة لاماي  المعارؼ التقميدي  
مػػف اػػالؿ إداػػاؿ تعػػديالت كأجػػرت بعػػض اإلصػػالح لقػػااـ منظػػاـ القػػانكن  الصػػالح اإلبعػػض  إلجػػراءأسػػتراليا كنيكزيمنػػدا، تفضػػيال 

عػف األطػراؼ ميػل أسػتراليا أيضػا أعربػت بعػض فػ  الكقػت نفسػو، ك . االاتػراع أك بػراءات/ك اقكؽ الت ليأل كالنأػرإجراءات عمى 
 ، ميػػل بػػرامج غيػػر القانكنيػػ  لامايػػ  كتعزيػػز المعػػارؼ التقميديػػ  مػػف اػػالؿ كسػػاال عمميػػكاسػػع  النطػػاؽ النظـ الفريػػدة اىتماميػػا بػػ
، كتأػػجيح اإلدارة التقميديػػ  كاالسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ، كالتػػ  تسػػمح األجيػػاؿبػػيف  تعزيػػز اسػػتاداـ المعػػارؼ التقميديػػ لكمأػاريح 

 .ياكاستادام معارؼ التقميدي لبأ ف التطبي  العمم  با
 البركتكككالت المجتمعي 

بأػ ف  يػ لمبركتككػكالت المجتمع الماتممػ كطنيػ  أك النمػاذج األأػكاؿ البعض األطراؼ، بمػا فػ  ذلػؾ بكليفيػا، تستكأأل  -25
مسػػػكيتك . كتػػػركج ىنػػػدكراس بركتككػػػكؿ بيػػػاالمرتبطػػػ   الجينيػػػ بالمعػػػارؼ التقميديػػػ  كالمػػػكارد  كتقاسػػػـ المنػػػافح ذات الصػػػم صػػكؿ الا

                                                           
صكؿ عمى المعمكمات : ياضح الا5)ي( كاألاكاـ المتصم  بيا. العنصر 8بأ ف برنامج العمل المتعم  بالمادة  5/26انظر المقرر  18

ااازي ىذه قبل عف عمـ مف  لمكافق  المسبق عف عمـ أك اقبكؿ المسب  بالكاالبتكارات كالممارسات التقميدي  لممجتمعات األصمي  كالمامي  
 .كالممارسات كاالبتكاراتالمعارؼ 

 جماع  دكؿ األنديزك  ي : االتااد األفريق التقميد لممعارؼالفريدة لمنظـ أطر  ف  كضح أك كضعتالمناط  كاألطراؼ التالي  تنظر  19
 ككستاريكاك  البرازيلك  بكليفياك  بنغالديشك  الماي  اليادئ برنامج البيا  اإلقميم  لجنك أمان  ك رابط  أمـ جنك  أرؽ آسيا كأمريكا الالتيني  ك 
 .فنزكيالك  الفمبيفك  بيركك  بنماك  باكستافك  اليندك 
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اسػػ  االقتضػػاء.  ويفػػتكك اػػرو األ األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  لأػػعك تنظػػر فيػػو الالبيكلػػكج  اليقػػاف  كنمػػكذج كطنػػ  ماتمػػل 
لػػػػى اسػػػػتاداـ إأسػػػػتراليا  كتأػػػػيرالبركتكككالت المجتمعيػػػػ . بػػػػاالعتػػػػراؼ القػػػػانكن   إمكانيػػػػ ، بػػػػنفبعػػػػض البمػػػػداف، ميػػػػل أل أػػػػكتستك

تأػجح ىياػ  الاديقػ  عمػى سػبيل الميػاؿ، ك البركتكككالت المجتمعي  ألغراض ماتمفػ ، بمػا فػ  ذلػؾ االسػتاداـ المػ لكؼ المسػتداـ. 
مكاقػح    مػفالباري ، كى تمؾ الاديق مالؾ التقميدي داال لماستاداـ البركتكككالت المجتمعي   الكبيرلمرجان  ا الباري  بالرصيأل

 كمػا أف 20دارة العرفي  كاستاداـ األنكاع ذات األىمي  اليقافيػ ، ميػل السػالاأل كأبقػار الباػر.اإلالتراث العالم ، مف أجل معالج  
البركتككػكالت المجتمعيػ   تػدفعيمااألصػمي   المتاصص لماراس مف الأعك برنامج الك   األصميالمعزز لمأعك  برنامج االمتياؿ 

 .كتسترأداف بيا ممالؾ التقميديل

المعػارؼ  عمػىلماصػكؿ ماتممػ  آليات فريدة ماميػ  بكصفيا  مجتمعي  ف  المجتمح الدكل البركتكككالت كيتزايد قبكؿ ال -26
فػ  إطػار بركتككػكؿ  مكارد الجينيػ مى المعارؼ التقميدي  المرتبطػ  بػالعصكؿ ب  لماليا بالنسكيجري التركيج كاستاداميا التقميدي  

المعػػػػارؼ التقميديػػػ  ذات الصػػػػم  بػػػػالافظ فػػػػ  االػػػ  عمػػػى نطػػػػاؽ أكسػػػح لماصػػػػكؿ كتقاسػػػػـ المنػػػافح  النظػػػر فييػػػػاناغكيػػػا، كيجػػػػري 
 21المستداـ. ستاداـكاال

 السجالت كقكاعد البيانات
كػػػػكادكر كالينػػػػد كماليزيػػػا، إجػػػػراءات فػػػػ  إطػػػار االتفاقيػػػػ  لصػػػيف ك األطػػػراؼ، ميػػػػل بكليفيػػػػا كابعػػػػض  تضػػػح -27 كذات صػػػػم  ا 
 .المعني لى مكافق  المجتمعات استنادا إبركتكككؿ ناغكيا، لتسجيل المعارؼ كاالبتكارات كالممارسات التقميدي  ب

 ،تاديػدال، ك كحمسػالالذي يػنص عمػى تػدابير مػف قبيػل  (2022لتراث اليقاف  غير المادي )الصيف أيضا قانكف ا كتطب  -28
 اليقػاف  غيػر المػػاديالتػراث لمكريػ  بأػػ ف قاامػ  ك  افيرسػ تنأػػر ك لافػظ كامايػ  التػػراث اليقػاف  غيػر المػادي،  التكييػ كالسػجالت ك 

 عمػػى المسػػتكو الػػكطن  التػػراث اليقػػاف  غيػػر المػػاديمػػف مػػكاد  2 229كػػاف قػػد تػػـ تاديػػد ، 2022. كبامػػكؿ نيايػػ  عػػاـ كطن الػػ
، بمػا فػ  ذلػؾ األد  اتفاػ 20 كاأػتممت ىػذه العمميػ  عمػىالتراث اليقاف  غيػر المػادي،  ااازي أك  ميميفالمري  مف الك  2 986ك

أيضػػا قػػكااـ  كاألقػػاليـاككمػػات المقاطعػػات كالبمػػديات نأػػرت كالميػػارات التقميديػػ  كالطػػ  التقميػػدي. كفػػ  الكقػػت نفسػػو،  ،الأػػعب 
 كمسػتكو المقاطعػاتالػكطن  عمػى المسػتكو ) فيارسنظـ  كضعتاآلف،  اتىك . عمى التكال ككارييو لمتراث غير المادي  تكميمي 
 .ككارييو( لمتراث اليقاف  غير المادي كاألقاليـ اتكالبمدي
بمػا فػ  ذلػؾ البكسػن  كاليرسػؾ  ،بعض الػدكؿأفادت كف  ضكء االضطرابات الناجم  عف الار  كالتاضر كالتاديث،  -29
المتعمقػ  ميمػ  إلنتػاج الغػذاء كصػا  اإلنسػاف )ميػل المعػارؼ التقميديػ  التقميديػ  المعػارؼ النقل  ، بانافاض بيف األجياؿ ف بنفك 
 عام .تكعي  أكير فعالي  ك  تكيي إلى  بالااج ك  األعأا  الطبي (ب

التقميديػ   لمعػارؼلتسػجيل اسػجالت الكقد ناقش مؤتمر األطػراؼ فػ  اتفاقيػ  التنػكع البيكلػكج  اسػتاداـ قكاعػد البيانػات ك  -30
فقػ  لامايػ  المعػارؼ  اكااػد انيج ليست إالاألطراؼ كالاككمات ف  اعتبارىا أف السجالت تضح ب ف  ى، كأكص8/5ف  المقرر 

 عػػدـ ينبغػ ك امايػ  م، كلػيس أػرطا مسػػبقا لاعيػػطك  ؤىا، كعمػػى ىػذا الناػك، ينبغػػ  أف يكػكف إنأػاالتقميديػ  كاالبتكػارات كالممارسػات
 جتمعات األصمي  كالمامي .مملالمكافق  المسبق  عف عمـ إال بإنأاء السجالت 

                                                           
 انظر صكر األطـك ف  20

=0ahUhttps://www.google.ca/search?q=dugong&biw=1536&bih=720&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved

3A per KEwiGmKDA96TKAhXJJh4KHT2lCoIQ_AUIBigB&dpr=1.25#imgrc=DmufuTF4hL0lFM. 
 المعارؼ التقميدي  ضمف كالي  اتفاقي  التنكع البيكلكج . 21

https://www.google.ca/search?q=dugong&biw=1536&bih=720&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGmKDA96TKAhXJJh4KHT2lCoIQ_AUIBigB&dpr=1.25#imgrc=DmufuTF4hL0lFM%3A
https://www.google.ca/search?q=dugong&biw=1536&bih=720&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGmKDA96TKAhXJJh4KHT2lCoIQ_AUIBigB&dpr=1.25#imgrc=DmufuTF4hL0lFM%3A
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تقييمػػات األيػػر اليقػػاف  كالبياػػ  كاالجتمػػاع  باصػػكص التطػػكرات المقتػػرح اػػدكييا فػػ ، أك مبػػادئ أغػػكاي: غػػك التكجيييػػ  إلجػػراء 
التػ  ياتمػل أف تػؤير عمػػى المكاقػح المقدسػ  كعمػػى األراضػ  كالميػاه التػػ  درجػت عمػى أػػغميا أك اسػتعماليا المجتمعػات األصػػمي  

 22بصف  تقميدي كالمامي  
البرلمػػاف ، بالتعػػاكف مػػح غػػك التكجيييػػ تطبيػػ  مبػػادئ أغػػكاي:  الطبيعػػ  فػػ  فنمنػػدالمتػػراث  كاصػػمت دااػػرة ميسػػتاىاليتكس -32
تاديػد أداة مفيػدة ل غػك أغػكاي:مبػادئ أف  يبػت. كقػد كطػف أػع  السػام إعداد اط  اإلدارة لممناط  الماميػ  فػ   عندسام ، ال

تقريػر طبقػت  ؿكأك سػام . اللكل مف مديري المناط  الماميػ  كأػع  كييرة م  كتكفر معمكمات قي   األير، اتلتعاكف كتقييمىيكل ا
 بري . كسيتـ نأر التقرير ف  كقت قري .الىاماستكنتكري منطق  اط  إدارة يتعم  بالتكجييي   غك أغكاي:مبادئ فيو 
فػ  إاػراز تقػدـ فػ  التعػاكف بػيف إدارة الدكلػ  بأػكل كبيػر  )ي(8المػادة الفنمندي المعنػ  ب الكطن الفري  العامل كساىـ  -32
مػف  مفيػدة جػدا لكػل يػاأنالتكجيييػ   غػك أغػكاي:مبادئ تجار  التطبي  العمم  لسام  ف  فنمندا. كقد أيبتت الفنمندا كالبرلماف ف  

تقميدي  فػ  تاطػي  كضح إجراءات لمراعاة المعارؼ الف  التكجييي   غك أغكاي:مبادئ كقد ساعدت  .سام الكالمجتمح  اإلدارييف
. كبالتػال ، فػإف التعػاكف بػيف مػديري 2000ف  المناط  الماميػ  كأػبك  نػاتكرا  مدرجسام  كىناؾ جزء كبير مف كطف الدارة. اإل

سػػام  فػػ  األعمػػاؿ المفتػػكح. كيأػػارؾ البرلمػػاف ك  كييػػ  كمنػػتظـكقػػد تاقػػ  تفاعػػل سػػام  ضػػركري الالمنػػاط  الماميػػ  كالبرلمػػاف 
 تراي  ف  الكفد الفنمندي.باله دااما ك يمكياظى مماتفاقي  التنكع البيكلكج  ف  إطار ات جتماعالالتاضيري  ل

بميابػ  األسػاس لمزيػد  لتعمػلدراسػ  كاسػع  عػف االػ  كاتجاىػات المعػارؼ التقميديػ  فػ  السػكيد  2020ف  عاـ  كأجريت -33
نصػكص برنػامج  عػتكز ك  23نباتػؾترجمػت  كمػا الػكطن . المسػتكو كاألاكاـ المتصم  بيا عمى  )ي(8مف العمل عمى تنفيذ المادة 

ري  مدكنػػػ  السػػػمكؾ األاالقػػػ  تغػػػاريكاي:ك ، غػػػك التكجيييػػػ مبػػػادئ أغػػػكاي: ك كاألاكػػػاـ المتصػػػم  بيػػػا،  )ي(8المػػػادة بأػػػ ف العمػػػل 
 نطاقػػػاكسػػػح األفػػػ  السػػػكيد، لزيػػػادة المأػػػارك  الماميػػػ   24لضػػػماف ااتػػػراـ التػػػراث اليقػػػاف  كالفكػػػري لممجتمعػػػات األصػػػمي  كالماميػػػ 

 كير فعالي .كاأل
مبػػادئ أغػػكاي: غػػك كيفيػػ  تطبيػػ   بأػػ فمجمكعػػ  كاسػػع  مػػف أصػػاا  المصػػما   يأػػملأكسػػح  االسػػكيد مأػػركع كنفػػذت -34

لػى أي مػدو يمكػف أف ينظػر إلييػا عمػى أنيػا تنطبػ  عمػى التأػريح الاػال  الف  التكجييي   األيػر  اتتقييمػ بأػ فسياؽ السكيدي كا 
 اتقريرىػفػ  تأػير  السػكيد فػإف  المبادئ التكجييي  ف  السياؽ القػانكن  السػكيدي الاػال ، ف  ايف أنو مف الممكف تطبيك البيا . 
 .قد تاتاج إلى التنقيح أك التغيير عممي  تقييـ األير البيا  الكطني  إلى أف

مػف  أييػأل يتكرسػمي  عػف تطبيػ  أك اسػتاداـ أك  كف ىناؾ أي تقاريرتالمنطق  دكف اإلقميمي  االسكندنافي ، لـ  كاارج -35
لالستاداـ عمػى المسػتكو الػكطن ، ممػا يأػير إلػى نقػص ري  مدكن  السمكؾ األاالق  تغاريكاي:أك  غك التكجييي مبادئ أغكاي: 

 التجربػ  الفنمنديػ الػدركس المسػتفادة مػف كتبػيف عمػى المسػتكو الػكطن . كتنفيػذىا ىػذه المبػادئ التكجيييػ  الطكعيػ   تنػاكؿعاـ فػ  
فػػ  السػػياؽ الػػكطن ، بمػػا فػػ  ذلػػؾ زيػػادة التعػػاكف بػػيف مػػديري المنػػػاط   غػػك التكجيييػػ بػػادئ أغػػكاي: متطبيػػ  لمتعػػددة الفكااػػد ال

 عادي  كمفتكا .ك  كييق تفاعالت المامي  كالبرلماف السام  مف االؿ 

                                                           
22 https://www.cbd.int/guidelines/. 
centre1/samverkan-biodiversity-projects/swedish-and-centres-http://www.slu.se/en/collaborative-يرجى الرجكع إلى:  23

uppdrag/naptek/-och-projekt-/aktuella. 
24 https://www.cbd.int/guidelines/. 

http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/swedish-biodiversity-centre1/samverkan-/aktuella-projekt-och-uppdrag/naptek/
http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/swedish-biodiversity-centre1/samverkan-/aktuella-projekt-och-uppdrag/naptek/
http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/swedish-biodiversity-centre1/samverkan-/aktuella-projekt-och-uppdrag/naptek/
https://www.cbd.int/guidelines/
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االسدتراتيجيات وخطد  بعلدى المسدتوى الدوطني فيمدا يتعلدق  الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةمشاركة  -جيم
 ية للتنوع البيولوجيالوطن العمل

 59، ك2025 أكتكبر/تأػػػريف األكؿ 30 اتػػػىكطنيػػػ  لمتنػػػكع البيكلػػػكج  كصػػػمت عمػػػل   كاطػػػ  اسػػػتراتيجي 60مػػػف بػػػيف  -36
فػػ   الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  إلػػى مأػػارك فقػػ   25أأػػار طرفػػاف، 2026 يناير/كػػانكف اليػػان  25قبػػل  اسُتعرضػػت

الأػعك  األصػمي   باستأػارة 26طرفا 22ما مجمكعو  كأفاد. الكطني  لمتنكع البيكلكج  عملاالستراتيجيات كاط  الالمعني  بمجن  ال
الأػعك  بػ ف  27أربعػ  أطػراؼ أفادت. ك االستراتيجيات كاط  العمل الكطني  لمتنكع البيكلكج  استعراضف   كالمجتمعات المامي 

الأػػعك  ذكر كلػػـ تػػ. الكطنيػػ  لمتنػػكع البيكلػػكج  مػػلاالسػػتراتيجيات كاطػػ  العأػػارؾ فػػ  تنفيػػذ تس األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ 
 .كطني  لمتنكع البيكلكج  عمل  كاط  استراتيجي 59مف  42ما مجمكعو ف  األصمي  كالمجتمعات المامي  

 االستراتيجيات كاط  العملاستعراض ف   تدرجكصربيا، الت  لـ   مالط ميلكباإلضاف  إلى ذلؾ، فإف بعض البمداف،  -37
الكطنيػ  لمتنػكع البيكلػكج  تتعمػ  بافػظ  يػاكاطػ  عممف  اسػتراتيجياتيا التزامات كضعت  28اتى اآلف، البيكلكج الكطني  لمتنكع 

 كممارسات المجتمعات المامي . معارؼ
االسػتراتيجيات كاطػ  فػ  تنقػيح كتنفيػذ  الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ مأػارك  الااصػ  بىػذه العينػات كتأػير  -38

الكطنيػ  لمتنػكع  االسػتراتيجيات كاطػ  العمػلفػ  المااػ  مػف األطػراؼ التػ  قػدمت  3005إلػى أف البيكلكج  الكطني  لمتنكع  العمل
دكف ك الػػػكطن   المسػػػتكييففػػػ  تنفيػػػذ االتفاقيػػػ  عمػػػى  الأػػػعك  األصػػػمي  كالمجتمعػػػات الماميػػػ مأػػػارك  جػػػديا فػػػ  تفكػػػر  البيكلػػػكج 
تنفيػذ االتفاقيػػ  عمػى ناػك فعػػاؿ، مػػا يتعمػ  بمػف األطػراؼ في ديػػدلمعفرصػ  ضػااع   تأػير إلػػى ىػػذه النسػب فػإف لاسػأل، ك . الػكطن 

نفسػو أك المكقػػح  فػ  المكقػػح مجتمعػات تعػػيش الأػعك  األصػػمي  كالمجتمعػات الماميػػ  نظػػرا ألفكااصػ  عمػى المسػػتكو المامػ ، 
فقػد باإلضاف  إلػى ذلػؾ، ك  المستداـ كالمساىم  ف  تنفيذ االتفاقي  عمى ناك فعاؿ. ستاداـافظ كاالعمى البنأام  الطبيع  كتعمل

دارة قػػحالػػنظـ اإليككلكجيػػ ، كالافػػظ دااػػل المك األنػػكاع ك إدارة  فعالػػ  فػػ  إلػػى جانػػ  العمػػـكالمعػػارؼ التقميديػػ  يبػػت أف  نأػػاء كا  ، كا 
 المناط  المامي ، عمى سبيل المياؿ ال الاصر.

 االسػتراتيجيات كاطػ  العمػل تنقػيح فػ  الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي  مأارك عدـ كجكد إأارة إلى كقد يككف  -39
مفيػـك "الأػعك  بإمػا الػكطن  مؤأػرا عمػى عػدـ كجػكد كعػ  سياسػ   المسػتكو أك تنفيذ االتفاقيػ  عمػى /ك الكطني  لمتنكع البيكلكج 

أك مي  الأػعك  األصػببالنسب  لاطراؼ التػ  قػد ال تعتػرؼ ك كطن . السياؽ الف   ""التقميدي  أك" المجتمعات "المامي األصمي " أك 
صػدو عمػػى المسػػتكو قػػد يكػكف لػػو "  "التقميديػػ أك"  "الماميػالمجتمعػػات مفيػـك فػػإف دااػل اػػدكدىا، أػعك  أصػػمي   لػػديياال تكػكف 
مفيػػػػـك المجتمعػػػػات الماميػػػػ  )المأػػػػار إلييػػػػا أيضػػػػا باسػػػػـ  كقػػػػدمت إرأػػػػادات كييػػػػرة بأػػػػ فدكف الػػػػكطن  أك المامػػػػ .  كأالػػػػكطن  

 )ي(8المػػادة  سػياؽفػػ    الماميػ اتمميمػػ  المجتمعػ بأػ فتفاقيػ  فػػ  مػذكرة األمػػيف التنفيػذي "المجتمعػات التقميديػ "( فػػ  سػياؽ اال
المعنػػػ  تقريػػػر اجتمػػػاع فريػػػ  الابػػػراء فػػػ  ( ك UNEP/CBD/WG8J/7/8كاألاكػػػاـ المتصػػػم  بيػػػا مػػػف اتفاقيػػػ  التنػػػكع البيكلػػػكج  )

أسػفر ممػا  29(،UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1كاألاكػاـ المتصػم  بيػا ) )ي(8سػياؽ المػادة  فػ   المامي اتمميم  المجتمعب
 30مأارك  "المجتمعات المامي ".المتعم  بباء  22/24 مقررال عف
تنقػل لتربيػ  المعنيػ  بالالسػكيدي   الرابطػ مػف  تقريػر مقػدـتـ الت كيػد بقػكة فػ  التقريػر المقػدـ مػف اككمػ  ككلكمبيػا كفػ  كيػ -40

فػ  منطقػ    فريقيػاألؿ ك صػاأل ذات، ميل المجتمعػات بأكل أكبر مي "الما مأارك  "المجتمعاتالااج  إلى عمى كالرع   الماأي 
                                                           

 آيرلندا كناميبيا. 25
 .تكغك كفنزكيال كزامبياك  سكريناـكسمكفاكيا ك  بيركك  اليابافك  غياناك  غكاتيماالك  ككلكمبياالكاميركف ك ك  بكركندي 26
 أستراليا كالنمسا كبمجيكا كنيباؿ. 27
 .2025أكتكبر/تأريف األكؿ  30البيكلكج  ي اذ بعيف االعتبار التقارير المقدم  اتى الكطني  لمتنكع  لتاميل االستراتيجيات كاط  العم 28
 .https://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07متاح ف   29
  .https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13175يرجى الرجكع إلى  30

https://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07
https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13175
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فػ  تاديػد مػا إذا كػاف مفيػـك مح األاذ بعيف االعتبار الظركؼ الفريدة لكل بمد، األطراؼ، قد ترغ  ك . الكاريب ك يني  أمريكا الالت
ذا كػاف التنفيػذ الفعػاؿ لالتفاقيػ  عمػى المسػتكي ينطبػ  عمػىالمجتمعات المامي  أك التقميدي   ات الكطنيػ  كدكف الكطنيػ  كالماميػ ، كا 

 الكطنيػ  لمتنػكع البيكلػكج  االستراتيجيات كاط  العمػلف  أي عمميات أارو تنطكي عمى تنقيح كتنفيذ  مراعاة ذلؾاألمر كذلؾ، 
 التقارير الكطني  ف  المستقبل. كا عداد
فػ   الأعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ  مأارك جيكد لضماف المزيد مف المعظـ األطراؼ  يج  أف تبذؿعمكما، ك  -42

عػف طريػ  عديػدة مػرات بالنجػاح ىػذه الجيػكد  كسػتكمل، الكطنيػ  لمتنػكع البيكلػكج  االستراتيجيات كاطػ  العمػلاستعراض كتنفيذ 
 .ىاكتعزيز  كتقديرىاأىداؼ االتفاقي  ف  تاقي  الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي   بمساىماتاالعتراؼ 

 ف والمؤشرات الوطنيةاألهدا -الد
 االسػػتراتيجيات كاطػػ  العمػػل كباإلأػػارة إلػػى 31،أيأػػ مػػف أىػػداؼ  28اليػػدؼ  عناصػػر ماتمػػأل تنفيػػذ فػػ  النظػػر عنػػد -42

الكطنيػ  لمتنػكع  االسػتراتيجيات كاطػ  العمػل مػف المااػ  فػ  60 مػف يقػر  مػافػإف  تاميميػا،التػ  جػرو  الكطني  لمتنكع البيكلػكج 
ىػذه األىػداؼ الكطنيػ  فػإف ، كاييمػا تكػكف قاامػ مػ  بالمعػارؼ التقميديػ . تتع ممايمػ  التزامػات أك يػ كطن أىػدافا تتضػمف البيكلكج 
 32.أيأ  لمتنكع البيكلكج مف أىداؼ  28اليدؼ عمى نطاؽ كاسح مح تتماأى 

، ـديػػ  كاالسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداالياليػػ  )ااتػػراـ المعػػارؼ التقمي 28اليػػدؼ جميػػح عناصػػر كيػػنافض مسػػتكو إدراج  -43
المأػػػػارك  الكاممػػػػ  كالفعالػػػػ  بتنفيػػػػذ الفػػػػ  تنفيػػػػذ االتفاقيػػػػ ، ك كاالسػػػػتاداـ المػػػػ لكؼ المسػػػػتداـ الكامػػػػل لممعػػػػارؼ التقميديػػػػ   كاإلدمػػػػاج

فف  الااالت الت  كضػعت فييػا األطػراؼ أىػدافا كطنيػ  ضػمف كطني . الىداؼ األالمجتمعات المامي ( ف  ك  لممجتمعات األصمي 
العنصػػر األكؿ فقػػ  )االاتػػراـ(  تتنػػاكؿ عمكمػػا، فإنيػػا التػػ  جػػرو تاميميػػا الكطنيػػ  لمتنػػكع البيكلػػكج  االسػػتراتيجيات كاطػػ  العمػػل

فػػ  تنفيػػذ االتفاقيػػ  أك عمػػى كاالسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ دمػػاج الكامػػل لممعػػارؼ التقميديػػ  كىنػػاؾ تركيػػز أقػػل كضػػكاا عمػػى اإل
  تػفنمنػدا، ال  ىػذا االتجػاه ىػكمػف األميمػ  التػ  تتعػارض مػح لتنفيػذ. ضماف المأارك  الفعال  لممجتمعات األصمي  كالمامي  فػ  ا

البرازيل ككنػدا  كضعت. كبالميل، متنكع البيكلكج لأيأ  مف أىداؼ  28اليدؼ ماتمأل عناصر فيو عكس ا تنكطني اىدف تكضع
 لمتنكع البيكلكج .أيأ  مف أىداؼ  28اليدؼ ماتمأل عناصر فييا عكس أىدافا تنأيضا 
المعػػػارؼ التقميديػػػ  لمسػػػكاف ا بأػػػ ف ىػػػدف 2020عػػػاـ لالميػػػاؿ، تأػػػمل أىػػػداؼ التنػػػكع البيكلػػػكج  فػػػ  كنػػػدا  عمػػػى سػػػبيلك  -44

عمميػػ  كُيسترأػػد بيػػا فػػ  ، ىػػاتعزيز ك التقميديػػ  لمسػػكاف األصػػمييف،  لمعػػارؼ، ااتػػراـ ا2020(: "بامػػكؿ عػػاـ 25األصػػمييف )اليػػدؼ 
دارتو بذلؾ بأكل القرارصنح   لأعك  األصمي ".تتيايا ا منتظـ كذي مغزو كفعاؿ عندما المتعم  بالتنكع البيكلكج  كا 
اتى اآلف إلى أف  المقدم  2020لما بعد عاـ  الكطني  لمتنكع البيكلكج  االستراتيجيات كاط  العمل كيأير استعراض -45
 33األىداؼ الكطني  المكضكع .بمؤأرات كطني  ذات صم  تتعم  بأكل منيج  كضح  ياجدا من قميال اعدد

                                                           
ااتراـ المعارؼ التقميدي  كاالستاداـ الم لكؼ المستداـ؛ ) ( اإلدماج يالي  مككنات: )أ(  عمىمف أىداؼ أيأ   28اليدؼ  يأتمل 31

التنفيذ بالمأارك  الكامم  كالفعال   ي  أامم (؛ )ج(ضفيذ االتفاقي  )كقالكامل لممعارؼ التقميدي  كاالستاداـ الم لكؼ المستداـ ف  تن
 28مف األطراؼ، ميل كندا، أىدافا كمؤأرات كطني  تعكس المككنات اليالي  لميدؼ فق  لممجتمعات األصمي  كالمامي . كاعتمد عدد قميل 

 مف أىداؼ أيأ  بأ ف المعارؼ التقميدي .
 .Add.2ك UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1لممزيد مف المعمكمات، انظر  32
القاام  اإلرأادي  لممؤأرات المتاا  لتقييـ التقدـ ناك تاقي  أىداؼ الاط  االستراتيجي  ب 22/3أاام مؤتمر األطراؼ عمما ف  المقرر  33

  تاقي  الاط  االستراتيجي  تكفر نقط  انطالؽ لتقييـ التقدـ ف ياكأىداؼ أيأ  لمتنكع البيكلكج  كيقر ب ن 2020-2022لمتنكع البيكلكج  
 .ماتمأل المستكيات عمى 2020-2022لمتنكع البيكلكج  
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 تنفيذ الوطنيالالمتعلقة ب الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةرات مباد -هاء
التفاقيػ  الفعاؿ لتنفيذ ف  ال الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي مساىمات  عفعام   لما الفرع   القسـىذا  يعرض -46

 الكطن  كالمام . عمى المستكييف
   عمى المستكو الكطن المناط  المامي ف  الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي مساىم  

بأػكل األطراؼ تستكأأل الكطن ،  المستكو ف  عمل االتفاقي  عمى  الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي إأراؾ  عند -47
بالنسػب    ااصػ كينطبػ  ذلػؾ بصػف المياه كاألنكاع. ك  اإليككلكجي  لنظـإلدارة ا ن  العمـكاالتقميدي  إلى ج لمعارؼإمكانات ا متزايد

نفسو أك  ف  المكقح لممجتمعات الت  تعيشالمامي   كالعمال المامي   لمعارؼب ف اكما يتزايد اعتراؼ األطراؼ ي . ممناط  المامل
إلدارة المنػاط  الماميػ . كقػد أظيػرت الممارسػ  مػح الت  تتسـ بالكفػاءة كالفعاليػ  يمكف أف تكفر السبل كالكساال المكقح الطبيع  
ىذه المنػاط   أردنا أف تصبحمنيا، إذا  تيااستفادك عات المامي  ف  إنأاء المناط  المامي  المجتمو يتعيف إأراؾ مركر الكقت أن

 فعال  عمى المدو الطكيل.
 89فػ  الفقػرة  الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ ك بأػ ف المنػاط  الماميػ   22معمكمات ماديػ  عػف اليػدؼ كترد  -48

قطريػػ  فػػ  يػػالث امقػػات عمػػل لبنػػاء القػػدرات اإلقميميػػ  كدكف اإلقميميػػ   يرتقػػار المعمكمػػات التػػ  تػػـ جمعيػػا مػػف ك مػػف ىػػذه الكييقػػ . 
التػ  ك  ،أيأػ  لمتنػكع البيكلػكج مػف أىػداؼ  22ك 22اليػدفيف تاقيػ   بأػ ف)تغط  قارة آسيا كمنطقػ  أمريكػا الالتينيػ  كالكػاريب ( 

دراجيػاالمجتمعػ يػاافظتالتػ  منػاط  بال بمدا، تكأأل بعض االتجاىات بما فػ  ذلػؾ االعتػراؼ 50تغط  أكير مف   ات الماميػ  كا 
 .ف  العمميات بأكل متزايد

 األصمي  الت  تامييا الأعك لمجتمعات األصمي  أك المناط  الت  تافظيا االمناط  
 يػػاافظالتػػ  تمنػػاط  البأػػ ف المنػػاط  الماميػػ ، اعتمػػد عػػدد مػػف البمػػداف بالفعػػل رسػػميا ا نطاقػػ األكسػػحمعمػػل كمتابعػػ  ل -49

فػػ  إدارة المنػػاط   مػػف البمػػداف تكسػػيح أسػػالي  الاككمػػ  المسػػتادم عػػدد قميػػل يعتػػـز فػػ  التأػػريح الػػكطن  ك ات الماميػػ  المجتمعػػ
قاامػػ  عمػػى تػػدابير افػػظ أاػػرو اػػالؿ مػػف  ات الماميػػ المجتمعػػ يػػاافظالتػػ  تمنػػاط  ، فػػ  اػػيف تعتػػرؼ بمػػداف أاػػرو بالالماميػػ 

بمكجػ  قػانكف امايػ  الايػاة البريػ  لعػاـ ماميػ  قانكنػا  الينػد  فػفإف ماميات المجتمعات المامي  عمى سبيل المياؿ، ك المناط . 
إنأػاء مجػالس ماميػ  لكػل منطقػ  إلػى المنػاط  الماميػ  يػدعك  الذي يػنظـ ف  البرازيلأف التأريح قري  العيد  ، ف  ايف2972

المنػػاط  متزايػػد دكر ل كتستكأػػأل األطػػراؼ بأػػكالماميػػ . المجتمعػػات مػػح المجتمػػح ك  االناػػرام فػػ  العمػػلماميػػ  ككسػػيم  لتعزيػػز 
ماتممػ  لمتركػ  الكطنيػ  مػف مسػاىمات ك، األصػمي  التػ  تامييػا الأػعك أك المنػاط   الماميػ ك األصػمي   المجتمعاتالت  تامييا 

 المناط  المامي .
 64 629 395 تغطػ  ، األصػمي التػ  تامييػا الأػعك المنػاط  مػف  72بكجػكد  34أسػتراليا أفادتعمى سبيل المياؿ، ك  -50
مػف اػالؿ  بػدعـ األصػمي  التػ  تامييػا الأػعك المنػاط  كتاظػى ف  الماا  مف أبك  الماميات الكطنيػ .  4306تأكل ك  اىكتار 

بعػػػض تسػػػعى ك بعػػػض مجمكعػػػات السػػػكاف األصػػػمييف مػػػف اػػػالؿ أنأػػػط  أاػػػرو مػػػدرة لمػػػدال.  تسػػػتكمموتمكيػػػل متعػػػدد السػػػنكات، 
 بػالافظ الػذي تقػـك بػومػف اػالؿ االعتػراؼ ك ت الايريػ . أيضا إلى دعـ إضاف  مف االؿ القطاع الااص كالمنظمػاالمجمكعات 

المااػػ  األراضػػ  فػػ   27امايػػ  )مػػف أىػػداؼ أيأػػ   22أسػػتراليا اليػػدؼ  اققػػت،   لمافػػظمتنكعػػ  الكمػػك الاأسػػالي  ك  اتالمجتمعػػ
عك  لمأػػػفػػػ  الكقػػػت نفسػػػو فكااػػػد متعػػػددة كاققػػػت امػػػس سػػػنكات، بالمكعػػػد الماػػػدد ( قبػػػل 2020 بامػػػكؿ عػػػاـالميػػػاه كالدااميػػػ  ك 

 كاألم  األسترالي .  األصمياألسترالي  
جػػدا فػػ  دعػػـ المجتمعػػات األصػػمي  إلدارة  اناجاػػ أسػػتراليا المنػػاط  التػػ  تامييػػا الأػػعك  األصػػمي  فػػ ككػػاف برنػػامج  -52

 فػػػ  المنػػػاط  التػػ  تامييػػػا الأػػعك  األصػػػمي برنػػامج بػػػدأ ك أسػػتراليا.  الماميػػػات الكطنيػػ  فػػػ جػػزء مػػػف نظػػاـ لافظيػػػا ك اأراضػػيي

                                                           
 .2025اس  الكضح ف  نكفمبر/تأريف اليان   34
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الغابػات  لافظمبادرات  إلىأيضا  بنف كأأارت" .بمدنا"رعاي  المعنكن   نطاقو ف  إطار مبادرة الاككم تـ تكسيح ك  2998/2999
 .مكارد الجيني لتعزيز المعارؼ التقميدي  كال تدبير، بما ف  ذلؾ كات المامي المجتمعلدو المقدس  

التركػ  يمكػف أف يكػكف لػو تػ يير مباأػر عمػى  الماميػ  اتالمجتمعػ بػالافظ الػذي تقػـك بػوعمى الرغـ مػف أف االعتػراؼ ك  -52
المكقػػح،  الافػػظ دااػػلأػػير أيضػػا إلػػى فكااػػد متعػػددة أاػػرو، بمػػا فػػ  ذلػػؾ فػػإف التقػػارير الػػكاردة تالمنػػاط  الماميػػ ، الكطنيػػ  مػػف 

درار، كالمػػكارد الجينيػػ الجينػػ  التنػػكع   كامايػػ كاسػػتاداـالعرفيػػ  دارة اإل كتيسػػيراليقافػػ ، النيػػكض بكتعزيػػز المعػػارؼ التقميديػػ  ك   كا 
إلػػى يا يسػػعكفػػ   35كالسػػياا . الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ الفقػػر، بمػػا فػػ  ذلػػؾ تكظيػػأل اػػراس القضػػاء عمػػى /الػػدال
ا لػدو متزايػد ىنػاؾ قبػكالفػإـ األنػكاع،  بأػ ف 22المنػاط  الماميػ  كاليػدؼ بأ ف  22ميل اليدؼ الماتمف   36أىداؼ أيأ  تاقي 

المنػػاط  التػػ  تامييػػا الأػػعك  األصػػمي  ل سػػجكمػػا يتبػػيف مػػف بػػالافظ الػػذي تقػػـك بػػو المجتمعػػات الماميػػ  اؼ العتػػر لاألطػػراؼ 
 37.كالمجتمعات المامي 

 مؤأرات كالتنفيذ عمى المستكو الكطن لالت  تدعـ امبادرات الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي  
، تقػػدـ التنكع البيكلػكج بػ المعنػػ الػػدكل  لمأػعك  األصػمي   ممنتػدوالفريػػ  العامػل المعنػ  بالمؤأػػرات التػابح لمػف اػالؿ  -53

ممؤأػرات األربعػ  المعتمػدة لممعػارؼ بالنسػب  لتجاىػات االك  الااصػ  بتاديػد الاالػ  يػاالأعك  األصمي  كالمجتمعات الماميػ  امكل
المعمكمػات المجتمعيػ  ك صػد الر نظـ تأير ك  38.(CBMIS) التقميدي  بما ف  ذلؾ مبادرات ميل نظـ الرصد كالمعمكمات المجتمعي 

كالمػكارد األاػرو، ككػذلؾ رفػاه  ،كالميػاه  ضػاكاألر  ،كالػنظـ اإليككلكجيػ  ،يج الرصػد المتعمقػ  بػالتنكع البيكلػكج إلى مجمكع  مف نُ 
نظػػػـ الرصػػػد كالمعمكمػػػات كتسػػػتادـ مكاردىػػػا.  كتكييػػػ  دكات إلدارة كػػػاإلنسػػػاف، كالتػػػ  تسػػػتادميا المجتمعػػػات األصػػػمي  كالماميػػػ  

الاػػراا  الرقميػػ  باسػػتاداـ رسػػـ ، ميػػل الجديػػدةاألدكات ك التقميديػػ   لمعػػارؼعمػػى أسػػاس كػػل مػػف اقاامػػ  جتمعيػػ  منيجيػػ  مبتكػػرة الم
لػى المعػارؼ إىػذه المنيجيػ   كتسػتند(. CMS) يػ الريفالمنػاط  مج إدارة ايالييػ  األبعػاد كبػر كالطابعػات اػراا  كالأادث التقنيات، 

، نظـ الرصػد كالمعمكمػات المجتمعيػ ة الماتممػ  لػالعديدمف بيف االستادامات ك مام . ك  أصم  كل مجتمحب  ااص  التقميدي  كى
ممؤأرات األربعػ  المعتمػدة لممعػارؼ بالنسب  ل تكفر أدكات لرصد الاال  كاالتجاىات عمى مستكو المجتمح المام أف يمكف فإنيا 

الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات إطػػالع  إلػػى مكمػػات المجتمعيػػ نظػػـ الرصػػد كالمعبأػػ ف التػػدريبات أف تػػؤدي يمكػػف كمػػا التقميديػػ . 
فػػ  رصػػد االػػ  كاتجاىػػات المؤأػػرات كفػػ  إنأػػاء قكاعػػد بيانػػات لممعمكمػػات ذات  االتكنكلكجيػػات الجديػػدة لمسػػاعدتيعمػػى  الماميػػ 
نظػـ كػف أف تسػيـ كمػا يم. القػراركصػنح   متاطػي  المجتمعػلأساسػا  نظـ الرصد كالمعمكمػات المجتمعيػ كيمكف أف تكفر الصم . 

المعمكمػػػات الماميػػػ  كالكطنيػػػ   نظػػػـتاسػػػيف فػػػ  عمػػػى المسػػػتكيات الكطنيػػػ  كاإلقميميػػػ  كالعالميػػػ   الرصػػػد كالمعمكمػػػات المجتمعيػػػ 
منيجيػ  باسػػتاداـ نيػج قاعػػدة األدلػػ  المعنػػ  بالقػدرة عمػػى الصػمكد يعػػزز مركػػز السػكيدي فػإف الكاإلقميميػ . كباإلضػػاف  إلػى ذلػػؾ، 

عػف االػ  كاتجػاه صػكرة  بنػاءفػ  أيضػا جػدا  اكػكف مفيػديي قػد الػذك  نظػـ الرصػد كالمعمكمػات المجتمعيػ افػ  مػح متعددة الذي يتك ال
متعػددة معمكمػات الكنيج قاعػدة األدلػ   نظـ الرصد كالمعمكمات المجتمعي كيمكف أف تكفر لمؤأرات المعتمدة لممعارؼ التقميدي . ا

                                                           
ا عمى معتمد اتدريب كتقدـاألصمييف، مف السكاف المنظمات مف االؿ اتفاؽ تمكيل متعدد السنكات لتكظيأل اراس  استراليأتمكؿ اككم   35

تمكؿ ، 2025 /تأريف اليان نكفمبر كاتىمسارات ميني .  كتنأئ إدارة األراض  كالباارمجاؿ ف    األصمي ك الكطن  لمأع المستكو 
كيأغل ف  جميح أنااء أستراليا.  مف الاراسفري   200األصمييف ف  أكير مف  لماراس مف السكافبدكاـ كامل كظيف  مكافئ  775اكال  

متنكع  مف  مجمكع بأ ف نتااج بياي  أك جزا  أك بأكل عارض كياققكف  بدكاـ كامل مف الاراس العامميف 2 622ىذه الكظااأل ناك 
 .ف  أستراليا لت  تامييا الأعك  األصمي االمناط  ا  مف اف  الم 60بما ف  ذلؾ ناك  ،األراض  اتاياز 

36 https://www.cbd.int/sp/targets/. 
التابح لبرنامج  المركز العالم  لرصد افظ الطبيع الااص ب نظر سجل المناط  الت  تامييا الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي ا 37

 ./http://www.iccaregistry.orgف :  األمـ المتادة لمبيا 
 ألأل. 22/22مف المقرر  9انظر الفقرة  38

https://www.cbd.int/sp/targets/
http://www.iccaregistry.org/
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مأػارك  تػدعك إلػى  39متقػارير الكطنيػ  الاامسػ لالمبػادئ التكجيييػ   مالاظػ  أفمػح مفيدة لاطػراؼ فػ  إعػداد تقاريرىػا الكطنيػ ، 
 المجتمعات األصمي  كالمامي .

 لمقطاع الااص الماتمم المساىمات 
 الأػػعك  األصػػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػػ لمقطػػػاع الاػػاص فػػ  مسػػػاعدة  الماتمػػلالػػػدكر  اتقريرىػػأسػػتراليا فػػػ  تستكأػػأل  -54

إنأػاء  عنػدأنػو إلػى أسػتراليا  كتأػيربأػ ف المنػاط  الماميػ .  22كأىداؼ أارو، ميػل اليػدؼ  28اليدؼ كالاككمات ف  تاقي  
فكااػػد متعػػددة، بمػػا فػػ  ذلػػؾ المعػػارؼ التقميديػػ   فػػ   األصػػمي  األسػػتراليتنظػػر الأػػعك  األصػػمي ،  التػػ  تامييػػا الأػػعك المنػػاط  

الدعـ الاصكؿ عمى  بجدي  إلىأط  المدرة لمدال، كتسعى ، ميل فرص العمل كاألنما يتجاكزىماالمستداـ ك الم لكؼ كاالستاداـ 
الصػػػناعات   فػػػ ، مػػػيالالكبػػػرو  فػػػإف العمميػػػات اإلنماايػػػ باإلضػػػاف  إلػػػى ذلػػػؾ، ك مػػػف اػػػالؿ القطػػػاع الاػػػاص كالمنظمػػػات الايريػػػ . 

عمػى ك مي  الماميػ . لمأػعك  األصػالتػ  تعػكد اقيقيػ  الفااػدة تعػكض الكجػزء مػف عمميػ  المكافقػ  اسػتراتيجيات  جدرل تُ االستاراجي ، 
ر اس الباػرامصػنح لمغػاز الطبيعػ  فػ  غػر  أسػتراليا تتطمػ  إنأػاء برنػامج لاػالااص  بتعكيض السبيل المياؿ، فإف استراتيجي  

أكؿ ظيفػ  منسػ  كك بػدكاـ كامػل اػراس  كظػااأل برنامج امػساليتضمف ك . مؤيدي ىذه العممي ، بتمكيل مف  األصميمف الأعك  
فػ  األنػكاع المدرجػ  الت  تتعرض ليا لمتيديدات يتصدو اراس الباار ف  إطار ىذا البرنامج، ك اياة المأركع. بدكاـ كامل لمدة 

منػافح  بالتزامفىذا النيج كيكلد كاماي  السكاال كالمكاال األارو.  اإليككلكج الرصد كيقكمكف بكالمياجرة،  األنكاع الميددة قاام 
 ىناؾ أميم  عمىك . اجتماعي  كاقتصادي إيجابي  متعددة ف  الكقت نفسو فكااد مأترك  د كلالتعكيض كيالافظ المطمكب  مف االؿ 

كالمػكاد  بيف الأعك  األصمي  كالجامعات كالقطاع الااص ف  تطػكير المنتجػات تعاكني أراكات ممايم  مف االؿ مأاريح بايي  
 الجديدة.الصيدالني  

 الخالصة -واو
مػػف أىػػداؼ  28اليػػدؼ بعػػض مككنػػات بأػػ ف  متكاضػػح إاػػراز تقػػدـاألمانػػ   اسػػتممتياالتػػ   تبػػيف التقػػارير، فػػ  المجمػػكع -55

كاألاكػاـ المتصػم   )ي(8تقػارير منتظمػ  بأػ ف المػادة  تقػدـفػ  المااػ ( التػ   3005األطػراؼ )البمػداف ف  عدد مادكد مف أيأ  
كالبالغػ   تاميمياالكطني  الت  تـ كاط  العمل  إلى االستراتيجيات كباإلأارة. البمداف األطراؼف  معظـ  مادكد تقدـالكلكف  ،بيا
ال يػػزاؿ ك ، الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ ذكر تػػلػػـ  ،فػػ  المااػػ  70 يأمنيػػا،  42فػػإف  40،اسػػتراتيجي  كاطػػ  عمػػل 59

 "مفيػػػكم  "الأػػػعك  األصػػػمي بلقيػػػاـ بػػػو لرفػػػح مسػػػتكو الػػػكع  بػػػيف األطػػػراؼ كالاككمػػػات الػػػذي يتعػػػيف اىنػػػاؾ الكييػػػر مػػػف العمػػػل 
الفعالػػ  فػػ  عمميػػات تنفيػػذ  امأػػاركتي التػػ  تضػػيفيامتنكعػػ  كالقيمػػ  ال  سػػياقات الكطنيػػال ضػػمف"المجتمعػػات الماميػػ  أك التقميديػػ " ك

 الستاداـ الم لكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكج .لالتقميدي  كالفكااد المتعددة  ااالتفاقي ، بما ف  ذلؾ فاادة معارفي
 مكارد الجينيػ المعػارؼ التقميديػ  المرتبطػ  بػالعمػى لماصػكؿ  دنيػافػ  كضػح معػايير  قػدـالتبعػض إاػراز  كتبيف التقػارير -56

مأارك ، كتقاسـ المنافح، كااص  فيما يتعم  بالتدابير المتاذة ف  إطػار الك  القبكؿ، ميل المكافق  المسبق  عف عمـ أك ياكاستادام
 .كارد الجيني مالمعارؼ التقميدي  المرتبط  بالكالمتعمق  ببركتكككؿ ناغكيا 

فػ  تنفيػذ االتفاقيػ   األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ  لمأػعك فػ  كػل مػف المأػارك  الفعالػ   متكاضػع كلكاظت تاسػينات  -57
متزايػد  بأكلىذه األطراؼ تفيـ كتستكأأل ك  41األطراؼ.البمداف ف  الماا  مف  3005 ما ال يقل عف الكطن ، ف  المستكو عمى 

 المياه كاألنكاع.ك  اإليككلكجي  لنظـاإدارة مف أجل  ن  العمـكاستادـ إلى جي ، عندما تُ ممعارؼ التقميدلالقيم  المضاف  

                                                           
 .20/20مف المقرر  22نظر الفقرة ا 39
 .2026يناير/كانكف األكؿ  25اس  الكضح ف   40
 25، كجرو تاميميا اتى 2025نكفمبر/تأريف اليان   30استراتيجي  كاط  عمل كطني  لمتنكع البيكلكج ، كردت قبل  59استنادا إلى  41

 .2026يناير/كانكف اليان  
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دارة كرصد المناط  المامي ، بما ف  ذلؾ  ، يتزايد قبكؿكعالكة عمى ذلؾ -58 فعالي  إأراؾ المجتمعات المامي  ف  تعييف كا 
ازدىػار نػو مػف أجػل ألىنػاؾ فيػـ متزايػد ك ف البمػداف. فػ  العديػد مػ ،ناط  الت  تامييا الأػعك  األصػمي المباالعتراؼ عف طري  

المجتمعػػات الماميػػ  منيػػا. كتبػػيف المعمكمػػات الػػكاردة أف البػػرامج كالمأػػاريح األكيػػر ااتمػػاال يجػػ  أف تسػػتفيد المنػػاط  الماميػػ ، 
كيفيػػ  ب يتعمػػ  مػػاكتاتػػكي عمػػى أقصػػى قػػدر مػػف المركنػػ  في الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ فػػ  أػػراك  مػػح ُتطػػكر لمنجػػاح 

 .كاألاكػػاـ ذات الصػػم  عمػػى المسػػتكيات الكطنيػػ  كدكف الكطنيػػ  كالماميػػ  )ج(20)ي( ك8 تيفتنفيػػذ االلتزامػػات الناأػػا  عػػف المػػاد
بأػكل  كتراعػ  فيػـتكاألاكػاـ المتصػم  بيػا، ميػل ككلكمبيػا،  )ي(8لمػادة النأط  فيما يتعم  باباإلضاف  إلى ذلؾ، فإف األطراؼ ك 

تنفيػذ ك كاألاكاـ المتصم  بيا  )ي(8ف  المادة  النظر بيف التنكع البيكلكج  كاليقاف  عمى المستكو المفاىيم ، عند متزايد الركاب 
 االتفاقي .

التطػكرات اليامػ  األاػرو المتعمقػ  بالمعػارؼ التقميديػ   إلػى جانػ إلى اػد مػا متكاضع  الىذه النتااج  النظر ف كينبغ   -59
مػا  ؾكىنػا 42كاألاكػاـ المتصػم  بيػا. )ي(8طرفػا نقػام اتصػاؿ كطنيػ  لممػادة  28، أنأػ  لػى ذلػؾإ باإلضػاف ك االتفاقيػ .  ف  إطار

كاألاكاـ المتصم  بيػا بأػ ف  )ي(8ف  الفري  العامل المعن  بالمادة  الكبيرةالتطكرات  ذا كضعنا ف  االعتبارإيدعك إلى التفاؤؿ 
عمػى ناػك فعػاؿ، كتزايػد الػكع   )ي( كاألاكػاـ المتصػم  بيػا8المادة يذ تنفالااص  بكطني  الالمبادئ التكجييي  الطكعي  لمترتيبات 

الأػعك  إأػراؾ  التػ  تتاقػ  مػفالكفػاءة أكجػو المسػتداـ ك المػ لكؼ ممعارؼ التقميديػ  كاالسػتاداـ لالقيم  المضاف  ببيف الاككمات 
 .المناط  المامي ف  إدارة النظـ اإليككلكجي  المامي ، بما ف  ذلؾ ف   األصمي  كالمجتمعات المامي 

قػػد أأػػارت فبقػػاء المعػػارؼ التقميديػػ  ال يػػزاؿ فػػ  مفتػػرؽ طػػرؽ. فػػإف عمػػى الػػرغـ مػػف بعػػض النقػػام المضػػيا ،  غيػػر أنػػو -60
دراسػات ميػػل التقريػػر التجميعػ  عػػف االػػ  كاتجاىػػات المعػارؼ كاالبتكػػارات كالممارسػػات لػدو المجتمعػػات األصػػمي  كالماميػػ  ذات 

لػى ك  فػ  الفتػرة األايػرةالتقميديػ   لمعػارؼا كنقػلاسػتاداـ إلػى انافػاض فػ   43المسػتداـ كاستادامولتنكع البيكلكج  اافظ بالصم   ا 
عمى سام  جمعي  أرفت كاردة مف ال التقاريرتأدد باإلضاف  إلى ذلؾ، ك اإلبقاء عمييا كاستاداميا. تكاجو عقبات عديدة  أف ىناؾ

العػػػيش التقميديػػػ  كسػػػ  ممارسػػػ  سػػػبل   لبمػػػداف ىػػػك انافػػػاض إمكانيػػػالمعػػػارؼ التقميديػػػ  فػػػ  جميػػػح ا يكاجػػػوتيديػػػد ك  تاػػػدأكبػػػر أف 
 كاستاداـ المغ  التقميدي  المرتبط  بيا.كفرصيا المادكدة 

ىناؾ اىتماـ متجػدد مػف قبػل الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ  كاألطػراؼ كالاككمػات، ككػذلؾ  ،كف  الكقت نفسو -62
اياايػا اتسػتعادة المغػال. كىنػاؾ أيضػا بػرامج تقميديػ  ممتػازة ياكاسػتادام المعػارؼ التقميديػ باالاتفػاظ بالقطاع الااص مف  فػ   كا 

 أكتكبر/تأػػريف األكؿبركتككػػكؿ ناغكيػا، الػذي داػل ايػػز التنفيػذ فػ  كمػا سيسػيـ عػدد مػف البمػداف، بمػػا فػ  ذلػؾ نيكزيمنػدا ككنػػدا. 
 .مكارد الجيني ، ف  مف اماي  كتعزيز المعارؼ التقميدي  المرتبط  بال2024

 )ي(8مػػػف اػػػالؿ برنػػػامج العمػػػل المػػػنقح بأػػػ ف المػػػادة  44دكات،تطػػػكير األفػػػ   ا متجػػػدداكقػػػد أظيػػػرت األطػػػراؼ اىتمامػػػ -62
 كتقػػدـ األطػػراؼ. كامػػل بأػػكل كاألاكػػاـ المتصػػم  بيػػا )ج(20)ي( ك8ذ التزاماتيػػا بمكجػػ  المػػادتيف يػػتنفلكاألاكػػاـ المتصػػم  بيػػا، 

مباأػرة إلػى  كأالمسػتداـ، فػ  تقاريرىػا الكطنيػ  المػ لكؼ كمبػادرات االسػتاداـ  المعارؼ التقميدي  عف بأكل متزايد معمكماتأيضا 
 كاألاكاـ المتصم  بيا. )ي(8الفري  العامل المعن  بالمادة 

                                                           
 .tk.pdf-cbd-https://www.cbd.int/doc/lists/nfpيرجى الرجكع إلى  42
؛ UNEP/CBD/WG8J/AG/2/2/Add.5؛ كUNEP/CBD/WG8J/AG/2/2/Add.4؛ كUNEP/CBD/WG8J/5/3انظر  43
 .UNEP/CBD/WG8J/AG/2/2/Add.6ك

)ي( كاألاكاـ  8ممادة لالمفتكح العضكي  العامل بيف الدكرات الماصص الفري  ، تقرير UNEP/CBD/COP/13/3الرجكع إلى يرجى  44
تأريعات أك مبادرات  كأليات آ الطكعي  لكضحتكجييي  المبادئ الك . 9/2اجتماعو التاسح،  عفالمتصم  بيا ف  اتفاقي  التنكع البيكلكج  

عمى صكؿ لامف أجل امأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي  لمكافق  ]الارة  المسبق  عف عمـ ]أك مكافق  كمأارك   المناسب  أارو لضماف 
ات كالممارسات ذات ، كالتقاسـ العادؿ كالمنصأل لممنافح الناأا  عف استاداـ كتطبي  المعارؼ كاالبتكار ياكممارسات ياكابتكارات يامعارف
 كمنعو. لمعارؼ التقميدي عمى استيالء غير المأركع االالمستداـ، كلإلبالغ عف  ولتنكع البيكلكج  كاستاداماافظ بالصم  

https://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd-tk.pdf
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-05
mailto:http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/acpow8j-02/official/acpow8j-02-02-add4-en.doc
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كاعتماد  إعداد)ي( 8الفري  العامل المعن  بالمادة  يستكملمح اإلرادة السياسي  كالدعـ المال  الكاف ، مف المرجح أف ك  -63
مػف أػ نيا أف تسػاعد األطػراؼ عمػى التنفيػذ الفعػاؿ  2020مبادئ التكجييي  كالمعايير كاألدكات بامكؿ عػاـ عدة مجمكعات مف ال

األطػػػراؼ إجػػػراءات  غيػػػر أنػػػو فػػػ  الاػػػاالت التػػػ  لػػػـ تتاػػػذ فييػػػاالػػػكطن .  المسػػػتكو )ي( كاألاكػػػاـ المتصػػػم  بيػػػا عمػػػى  8لممػػػادة 
عالميا اتى يتـ اعتماد المبػادئ التكجيييػ   28اليدؼ  عدـ تاقي  استباقي ، كعمى أساس االتجاىات المذككرة سابقا، ىناؾ اطر

مأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات لفعالػػ  المأػػارك  اليف الػػكطن  كالمامػػ ، بيالمسػػتك لمفريػػ  العامػػل كتنفيػػذىا عمػػى ناػػك فعػػاؿ عمػػى 
 المامي .

 )ج(81ادة الم - المستدام للتنوع البيولوجيالمألوف تنفيذ خطة العمل بشأن االستخدام  -ثانيا
، اط  عمل عالميػ  بأػ ف االسػتاداـ المػ لكؼ المسػتداـ لمتنػكع البيكلػكج  باء 22/22 مقررف  ال ،مؤتمر األطراؼ أيد -64

ضػػماف ك المسػػتكيات كالماميػ  كالكطنيػػ  كاإلقميميػ  كالدكليػػ   عمػػى ، فػ  إطػػار االتفاقيػ ،)ج(20تنفيػذ العػػادؿ لممػػادة البيػدؼ تعزيػػز 
تنفيػػذ اطػػ  إلػػى األطػػراؼ  الممجتمعػػات األصػػمي  كالماميػػ  فػػ  جميػػح مرااػػل كمسػػتكيات التنفيػػذ كدعػػ المأػػارك  الكاممػػ  كالفعالػػ 

 .سياسي القانكني  ك ال النظـالعمل، مح مراعاة الظركؼ الكطني  الماتمف ، بما ف  ذلؾ 
األطػراؼ  اىالتػ  يمكػف أف تتاػذ 45الرايسػي بعػض اإلجػراءات  االسػتاداـ المػ لكؼ المسػتداـ بأ فكاددت اط  العمل  -65

 تنفيذ بما ف  ذلؾ:اللتاقي  
فػػ  االسػػتراتيجيات كاطػػ  العمػػل الكطنيػػ  لمتنػػكع أك سياسػػات االسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ دمػػج ممارسػػات  )أ(
 ؛البيكلكج 

 ىا؛ف  تنفيذكتسيـ  )ج(20تأجيح كتعزيز المبادرات المجتمعي  الت  تدعـ المادة  ) (
كاناراطيػا  مأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ لمأارك  الكامم  كالفعالػ  تاديد أفضل الممارسات لتعزيز ال )ج(

دارة المناط  المامي ، بما ف  ذلؾ المناط   ف   ؛الباري  المامي إنأاء كتكسيح كاككم  كا 
 تأجيح تطبي  المعارؼ التقميدي  كاالستاداـ الم لكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكج  ف  المناط  المامي ؛ )د(
 لت كيد كتعزيز االستاداـ الم لكؼ المستداـ. ي بركتكككالت المجتمعالجيح استاداـ تأ )ق(

األسػػاس المنطقػػ  لاطػػ  العمػػل بػػ ف دمػػج االسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ لمتنػػكع البيكلػػكج  مػػح المأػػارك  الفعالػػ  كيػػدفح  -66
كسػيم  ىامػ  كاسػتراتيجي  إلدمػاج  يميػللػكج  فػ  االسػتراتيجيات كاطػ  العمػل الكطنيػ  لمتنػكع البيك  ت األصمي  كالمامي لممجتمعا
كالجيػكد المبذكلػ  لتاقيػ  أىػداؼ  2020-2022كقضي  أامم  ف  الاط  االستراتيجي  لمتنكع البيكلكج   ىاتنفيذك  )ج(20المادة 

 أيأ  لمتنكع البيكلكج .
الاككمػػػات األاػػػرو ، األطػػػراؼ ك بػػػاء 22/22 مقػػػررالمػػػف  2الفقػػػرة فػػػ   ،دعػػػا مػػػؤتمر األطػػػراؼ ،باإلضػػػاف  إلػػػى ذلػػػؾك  -67

عمػػل الفػػ  تنفيػػذ اطػػ   التقػػدـكالمنظمػػات ذات الصػػم  كالمجتمعػػات األصػػمي  كالماميػػ  كأصػػاا  المصػػما  إلػػى تقػػديـ تقريػػر عػػف 
عمػى الناػك المطمػك  ك األميف التنفيذي، ككذلؾ مػف اػالؿ عمميػ  تقػديـ التقػارير الكطنيػ . إلى  االستاداـ الم لكؼ المستداـبأ ف 

فػػػػ  كييقػػػػ  إعالميػػػػ  يػػػػا كأتاا 46كتاميػػػػل المعمكمػػػػات الػػػػكاردة،بتجميػػػػح األمػػػػيف التنفيػػػػذي  قػػػػاـنفسػػػػو،  مقػػػػررلمػػػػف ا 7فػػػػ  الفقػػػػرة 
(UNEP/CBD/SBI/1/INF/2 لينظر فييا االجتماع األكؿ )مييا  الفرعي  لمتنفيذ.ل 

                                                           
 باء. 22/22القسـ اامسا مف المما  بالمقرر  45
 SCBD/NP/VN/JS/DM/85188 (2025-232.)كردت استجاب  لإلاطار  46
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كلػـ تأػر . تداـاالسػتاداـ المػ لكؼ المسػ بأػ فمعمكمات مادكدة فيمػا يتعمػ  بتنفيػذ اطػ  العمػل لـ ترد إال اتى اآلف، ك  -68
كردت تقػػارير  غيػػر أنػػو 47سػػاب .تقريػػر ، ككنػػدا فػػ  يمػػال تقريػػرأاػػدث كنيكزيمنػػدا إلػػى االسػػتاداـ المػػ لكؼ المسػػتداـ فػػ   بػػنف إال

المعمكمػات يكاصػل الجػزء التػال  اسػتعراض مف أستراليا كبرنامج أعك  الغابػات. ك  االستاداـ الم لكؼ المستداـمكضكعي  بأ ف 
 المقدم .

أك /ك أك اإلدارة المأػػػترك  مػػػػح المجػػػالس الماميػػػػ /ك الاككمػػػ  المأػػػػترك أف ترتيبػػػػات  افػػػػ  تقريرىػػػكزيمنػػػدا ني كأكضػػػات -69
الػذي  رالتقريػيػكفر ك كطن . الػسػياؽ الفػ   المػ لكؼالسػتاداـ التقميػدي ك اتسػمح باإلقميمي  فيما يتعم  بالمكارد البيكلكجي  يمكػف أف 

عمػى األراضػ  التقميديػ  لمأػعك  األصػمي ، كىػك اػ   الم لكؼ المستداـ لالستاداـ أستراليا معمكمات عف الاماي  القانكني قدمتو 
دكر الأػعك  األصػمي  بىذا القانكف الكطن  كيقر . 2993 لعاـلسكاف األصمييف الااص  باالممكي  سندات مكفكؿ بمكج  قانكف 

مػػح التنػػكع البيكلػػكج   الميمػػ  القاامػػ كاالقتصػػادي   الجتماعيػػ كا يقافيػػ ال الػػركاب ك  و المسػػتداـاسػػتادامك فػػ  افػػظ التنػػكع البيكلػػكج  
، كضػػػعت كممارسػػػتيا االسػػػتاداـ المػػػ لكؼ المسػػػتداـاقػػػكؽ ب الأػػػعك  األصػػػمي تمتػػػح لضػػػماف ك . نطاقػػػا كسػػػحاألكالبياػػػ  الطبيعيػػػ  

مصػػمم  ال اككمػػ  أسػػتراليا، فػػ  أػػراك  مػػح الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ ، مجمكعػػ  مػػف البػػرامج كالمأػػاريح المترابطػػ ،
قاامػػ  مػػف اإلجػػراءات مػػف اػػالؿ المسػػتداـ المػػ لكؼ يػػتـ تنػػاكؿ االسػػتاداـ ك مظػػركؼ الماميػػ . لاصيصػػا لاػػاالت كطنيػػ  فريػػدة ك 

مجػػاؿ التنػػكع البيكلػػكج  ك  قطػػاعكتاسػػيف فػػرص العمػػل فػػ   ،متػػدري ، كدعػػـ نقػػل المعػػارؼ التقميديػػ ل االتػػ  تأػػمل فرصػػالداعمػػ ، 
 كُيعػػزز. المنػػاط  التػػ  تامييػػا الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ االعتػػراؼ بمػػف اػػالؿ االسػػتاداـ المسػػتداـ، بمػػا فػػ  ذلػػؾ 

دارة كل مػف المنػاط  الماميػ  البريػ   القاام ف  أستراليا مف االؿ اآلليات كالمبادئ كذلؾ  االستاداـ الم لكؼ المستداـ إلنأاء كا 
متنكعػػػ  اتفاقػػػات مػػػارس مػػػف اػػػالؿ  سػػػاس قػػػانكن  كيُ بالمسػػػتداـ  االسػػػتاداـ المػػػ لكؼيتمتػػػح فػػػ  السػػػياؽ األسػػػترال ، ك  48كالباريػػػ .

 ز االستاداـ الم لكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكج .تؤكد كتعز أدكات كصككؾ ك )المالؾ التقميدي( 
أنػو إلػى ، تقريػرهالغابػات فػ  أػعك  برنامج يأير ، االستاداـ الم لكؼ المستداـ بأ فتنفيذ اط  العمل ة ف  مساعدملك  -70

أعطػت  التػ  نػدكتايم كبنمػا كسػكريناـ فػ  بػنغالديش كالكػاميركف كغيانػا الأعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ نظمات يعمل مح م
االسػتاداـ المػ لكؼ تقديـ دراسات اال  عف كيتكقح برنامج أعك  الغابات تنفيذ اط  العمل. ل 2029-2026لفترة ف  ا األكلكي 
 .2020عاـ  يسب ي ذالستعراض الاط  االستراتيجي  لمتنكع البيكلكج  ال ف  ىذه البمداف ف  الكقت المناس  المستداـ

الأػعك  إدراج الكطنيػ  لمتنػكع البيكلػكج  بػ ف  تاميػل االسػتراتيجيات كاطػ  العمػلكا أفادطرفا  28كعمى الرغـ مف أف  -72
إلػػى فقػػ  أطػػراؼ ياليػػ   تأػػر إالفمػػـ ، الكطنيػػ  لمتنػػكع البيكلػػكج  االسػػتراتيجيات كاطػػ  العمػػلفػػ   األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ 
 االستاداـ الم لكؼ المستداـ.

نػاؾ ااجػ  ىكمػا ىػك كاضػح، فػال تػزاؿ  )ج(20)ي( ك8المػادتيف بذات صػم   كييػرةعمى الرغـ مف أف ىنػاؾ إجػراءات ك  -72
 .2020بامكؿ عاـ  28اليدؼ االستاداـ الم لكؼ المستداـ كتاقي   بأ فتنفيذ اط  العمل إلى المزيد مف الجيكد مف أجل 

واألحكام المتصلة عبر مجاالت عمل االتفاقية، بما في ذلك  )ي(8التقدم في تعميم المادة  -ثالثا
 األمانة عملبناء القدرات ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في 

  الأػػػػعك  األصػػػػميااتصػػػػاص األمانػػػػ ، مػػػػح التركيػػػػز عمػػػػى تنميػػػػ  قػػػػدرات الكاقعػػػػ  ضػػػػمف نأػػػػط  األىػػػػذا القسػػػػـ  يقػػػػدـ -73
باإلضػػاف  إلػػى ك عقػػد فػػ  إطػػار االتفاقيػػ . تفػػ  االجتماعػػات التػػ  ك الفعالػػ  فػػ  االتفاقيػػ   امأػػاركتيمػػف أجػػل  كالمجتمعػػات الماميػػ 

                                                           
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/2انظر  47
قرارات التااذ كتكيي  االستاداـ التقميدي لممكارد الباري  آليات اتفاقات كتنفيذ  لكضحعمى سبيل المياؿ، تكفر العمميات المستادم   48
 بالرصيأل الباري  الاديق ستاداـ الم لكؼ المستداـ لممكارد داال االالتقميدي ، بما ف  ذلؾ  استنادا إلى المعارؼ اإليككلكجي دارة اإل
 الكبير.مرجان  ال
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ف  يػػرد تاػػديث بأػػالقضػػايا الأػػامم  فػػ  إطػػار االتفاقيػػ ،  اف مػػفكاألاكػػاـ المتصػػم  تعتبػػر  )ج(20)ي( ك8المػػادتيف  بمػػا أفذلػػؾ، 
 .أىداؼ أيأ  أارو ف  كاألاكاـ المتصم  بيا  )ي(8إدماج أك تعميـ المادة  بأ فتقدـ فييا ز ار الااالت الت  أُ 

 تنمية القدرات -ألف
ت أاػر  ىميػ  بنػاء القػدرات كػ داة لممأػارك  الفعالػ  لمأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ ، ككانػبمؤتمر األطراؼ  أقر -74
، بالتعػاكف مػح الأػركاء، أف يكاصػلالتنفيػذي  األمػيفإلػى  ، ايث طم  مػؤتمر األطػراؼألأل 22/22 مقررالمف  7ف  الفقرة مرة 

االػ  المعػارؼ كاالبتكػارات كالممارسػات  عمػىدكليػ  كامقػات عمػل إقميميػ  بأػ ف مؤأػرات تقنيػ  عمػل عقػد امقػات  كتيسػيرتنظيـ 
 البركتكككالت المجتمعي ، مف بيف أمكر أارو.ك التقميدي  كاالستاداـ الم لكؼ المستداـ، 

عمػػل بأػػ ف الدعـ تنفيػػذ اطػػ  أف يػػ ،8فػػ  الفقػػرة  ،طمػػ  مػػؤتمر األطػػراؼ إلػػى األمػػيف التنفيػػذيى ذلػػؾ، باإلضػػاف  إلػػك  -75
إقميميػ  كدكف إقميميػ  كأنأػط  بنػاء القػدرات األاػرو عمػل االستاداـ الم لكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكج  مػف اػالؿ تنظػيـ امقػات 

 المامي .  ك األصمي المجتمعاتالت  تنطكي عمى 
المػػدربيف، مػػح  التػػ  تسػػتيدؼاألمانػػ  عمػػى تنفيػػذ اسػػتراتيجي  تنميػػ  القػػدرات  عممػػتات، مقػػرر مػػح ىػػذه ال أػػىكبمػػا يتما -76

مكاصم  العمل مح المػدربيف مػف التركيز عمى المعارؼ التقميدي  كاالستاداـ الم لكؼ المستداـ. كاليدؼ مف ىذه االستراتيجي  ىك 
عمػل إقميميػ  كدكف إقميميػ  كمػنح تدريبيػ  االؿ امقػات كي  ليـ كدعميـ مف كبناء أبك  ق الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي 

مسػػاعدتيـ عمػػى مكاصػػم  تنميػػ  القػػدرات عمػػى مػػف أجػػل الفيػػديك بمػػؤتمرات  عقػػدنػػ  اماميػػ  صػػغيرة كمػػكارد كمػػكاد تدريبيػػ ، إلػػى ج
عمل بدراي   الت  تككف عمىات المامي  كالمجتمع  األصمي الأعك المستكيات الكطني  كدكف الكطني  كالمامي ، كذلؾ لزيادة عدد 

 .الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي بااص عمى مكاد االتفاقي  كأىداؼ أيأ  األكير صم  التركيز بأكل االتفاقي ، مح 
 أكتكبر/تأػػريف األكؿمػػف عمػػل إقميميػػ  امقػػات أمانػػ  اتفاقيػػ  التنػػكع البيكلػػكج  تنظػػيـ امػػس اسػػتطاعت كنتيجػػ  لػػذلؾ،  -77

معاىػػدة اليابػػاف كالسػػكيد كمنظمػػ   ت مػػف اكػػكمالمقػػدـ بفضػػل الػػدعـ المػػال  السػػا   2024 ديسػػمبر/كانكف األكؿ كاتػػى 2023
، لمنطقػػ  الماػػي  اليػػادئ ةكااػدك لمنطقػ  أمريكػػا الالتينيػػ ،  كامقػػ  عمػػللمنطقػ  آسػػيا،  امقتػػا عمػػلالتعػاكف فػػ  منطقػػ  األمػازكف: 

لتنكع البيكلػكج  المعنيػ  بػا ذه فػ  أػراك  مػح أػبك  نسػاء الأػعك  األصػمي العمػل ىػ امقػاتنظمػت ك  49كاادة لممنطق  األفريقي .ك 
امأل با(، ك طيبط) المركز الدكل  ألبااث السياسات كالتعميـ فيما يتعم  بالأعك  األصمي ك  ،الكاريب ك الالتيني  أمريكا منطق   ف 

 .بيف منظمات أارو  مفكأبك  معمكمات الأعك  األصمي  ، آسيا ف الأعك  األصمي  
فػػ  امقػػات  اف أػػاركك يمػػدرب مقػػدميف مػػف اماميػػا مقتراػػا تػػدريبي 22برنػػامج التػػدري  تمكيػػل  اسػػتطاعكعػػالكة عمػػى ذلػػؾ،  -78

. بمػده األصػػم دكف كطنيػ  أك ماميػػ  فػ   كأتنظػيـ امقػػات عمػل كطنيػ  دكالر ل 5 000نح كػػل مػدر  نػاجح ُمػك العمػل اإلقميميػ . 
جمػػاال كطنيػػ  أك ماميػػ  لمأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  بنجػػاح.  أك كطنيػػ عمػػل دكف  امقػػ  29، يسػػر المػػدربكف تنظػػيـ كا 

مػػف الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  كمميمػػ  الاككمػػ  فػػ  امقػػات العمػػل اإلقميميػػ ،  امأػػارك 282كأػػارؾ مػػا مجمكعػػو 
دكف  كأمػػل الماميػػ  الع امقػػاتمػػف الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  كالمنظمػػات فػػ   امأػػارك 680كأػػارؾ مػػا مجمكعػػو 
مزيػػػػػد مػػػػػف المعمكمػػػػػات عػػػػػف كػػػػػل مػػػػػف المػػػػػدربيف اإلقميميػػػػػيف كالماميػػػػػيف فػػػػػ  الكييقػػػػػ  اإلعالميػػػػػػ  كيػػػػػرد الالكطنيػػػػػ  أك القكميػػػػػ . 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/1.50 

                                                           
 /آذارمارس 28-26الكاريب (؛ ) ( كينيا، ك )منطق  أمريكا الالتيني   2023 /كانكف األكؿديسمبر 22-9)أ( ككتأابامبا، بكليفيا،  49

 يكنيو/ازيراف 7-6)منطق  آسيا(؛ )د( أيانغ ماي، تايمند،  2024 و/ازيرافيكني 4-2)ج( أيانغ ماي، تايمند،  ؛فريقيا(أ)منطق   2024
 الماي  اليادئ(.منطق  ) 2024 /آ أغسطس 28-26)ق( آبيا، سامكا،  ؛(نظـ الرصد كالمعمكمات المجتمعي  –آسيا منطق ) 2024

ف  عمل االتفاقي  ف   اتقرير مرام  بأاف تنمي  قدرات الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي  كمأاركتي دير  50
UNEP/CBD/SBI/1/INF/2. 



UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3 
Page 18 

 

مميمػػ  المجتمعػػات األصػػمي  كالماميػػ  فػػ  جيػػكد بنػػاء  إلدمػػاجالجيػػكد  المزيػػد مػػفتبػػذؿ األمانػػ  باإلضػػاف  إلػػى ذلػػؾ، ك  -79
العمػػل  امقػػاتمػػف مميمػ  الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػ  فػػ   69األاػػرو التابعػػ  لامانػػ . كأػارؾ مػػا مجمكعػػو القػدرات 

 .2025-2024المأمكل  بالتقرير يا األمان  االؿ الفترة تاألارو الت  نظم
اسػػتطاعت اال، مػف اككمػات اليابػاف كالسػكيد كغكاتيمػالمقػػدـ بفضػل الػدعـ المػال  السػا  ك ، 2026-2025 الفتػرة فػ ك  -80
الماميػػػ  المجتمعػػػات ك  برنػػػامج تػػػدريب  لمميمػػػ  الأػػػعك  األصػػػمي ك اطػػػ ، مػػػح الأػػػركاء، كضػػػح مانػػػ  اتفاقيػػػ  التنػػػكع البيكلػػػكج  أ

 ما يم : بأ فكاألطراؼ، 
 مؤأرات المعارؼ التقميدي ؛المتعمق  بمبادرات ال )أ(
 متنكع البيكلكج ؛االستاداـ الم لكؼ المستداـ ل بأ فتنفيذ اط  العمل العالمي   ) (
 المعػػارؼ التقميديػػ ، بمػػا فػػ  ذلػؾ إمكانيػػ  إسػػياميا فػػ  تنفيػػذ بركتككػػكؿ ناغكيػػا المجتمعيػػ  بأػػ فالبركتككػكالت  )ج(
 .فعاؿعمى ناك 

، كامسػ  بػرامج تدريبيػ  إقميميػ  2025 و/ازيرافعالمي  عقدت ف  غكاتيماال ف  يكني امق  عملالبرنامج ىذا يتضمف ك  -82
لمنطقػ  ، كبرنػامج ألفريقيػا كبرنػامجآلسػيا،  كبرنػامج 51الكػاريب ،ك أمريكػا الالتينيػ  منطقػ  ل برنامجػاف اف بينيػ، مػ2026لعاـ مقررة 

ىػػذه البػػرامج اإلقميميػػ  فػػ  أػػراك  مػػح الاككمػػات المضػػيف  كالمنتػػدو الػػدكل  لمأػػعك  األصػػمي  المعنػػ   كتُػػنظـ 52الماػػي  اليػػادئ.
المركػز الػدكل  ك الكػاريب ، ك تنكع البيكلكج  ف  منطق  أمريكا الالتينيػ  المعني  بال بالتنكع البيكلكج  كأبك  نساء الأعك  األصمي 

كلجنػ  التنسػي  لمأػعك  ، آسػيا فػ الأعك  األصػمي  امأل با(، ك طيبط) ألبااث السياسات كالتعميـ فيما يتعم  بالأعك  األصمي 
 .كأبك  معمكمات الأعك  األصمي  األصمي  ف  أفريقيا،

كالاككمػات، قبػل كػل أػ ء مػف اػالؿ  الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي قدرات  تنمي األمان   بااتصار، تكاصلك  -82
الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات  إدمػاجكمػف اػالؿ  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ  أػعك مدربيف مف اللمتنمي  القدرات  استراتيجي 
منظمػػات أاػػرو  التػػ  تنظميػػاض فػػ  مبػػادرات بنػػاء القػػدرات ألمانػػ ، كالعػػرك الااصػػ  بافػػ  جيػػكد بنػػاء القػػدرات األاػػرو  الماميػػ 

فػ   اتيكمأػاركالأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ  فػ  تنميػ  قػدرات  التقػدـكاالجتماعات كالمناسػبات. كيػرد تقريػر كامػل عػف 
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/2عمل االتفاقي  ف  

 الطوعيصندوق ال، بما في ذلك من خالل مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية -باء
)الصندوق تفاقية اال في إطار  عقدتلمشاركة ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في االجتماعات التي 

 ( VBاالستئماني 
عمػػى مميمػػ  الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  مػػف  276مػػا مجمكعػػو  اصػػل، 2025-2024فػػ  فتػػرة السػػنتيف  -83

 ألمانيػػاك  فنمنػػداك  أسػػترالياإلػػى أػػكر تكجػػو السػػتامان  لممأػػارك  فػػ  اجتماعػػات االتفاقيػػ . كتػػكد األمانػػ  أف تمكيػػل مػػف الصػػندكؽ اال
مف أجل المأارك  الفعالػ   VBلمصندكؽ االستامان   المستمردعميـ عمى السكيد كسكيسرا ك  جميكري  ككرياك  النركيجك  نيكزيمنداك 

 ف  إطار االتفاقي . عقدت  لممجتمعات األصمي  كالمامي  ف  االجتماعات الت

                                                           
 .2025ديسمبر/كانكف األكؿ  28-24يمي  كاادة لمنطق  الكاريب ، عقدت ف  أنتيغكا كباربكدا، بما ف  ذلؾ امق  دكف إقم 51
)امق   2025 /كانكف األكؿديسمبر 28-24ربكدا، اف : )أ( أنتيغكا كب 2026-2025 لمفترةسيتـ عقد امقات العمل الامس المقررة  52
(؛ )ج( بكتاف، ألفريقيا)امق  العمل اإلقميمي   2026 /كانكف اليان يناير 29-25منطق  الكاريب (؛ ) ( نيركب ، لعمل دكف اإلقميمي  ال

( )منطق  أمريكا الالتيني (؛ لـ تؤكد بعد) 2026 و/ازيراف(؛ )د( بنما، يكنيآلسيا( )امق  العمل اإلقميمي  لـ تؤكد بعد) 2026، /آذارمارس
 اي  اليادئ(.الممنطق  ( )لـ تؤكد بعد) 2026 /أيمكؿسبتمبر 9-5)د( كانبيرا، 
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 مجاالت عمل االتفاقية عبر جمي  )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة التقدم في تعميم  -جيم
تنفػذ بيػا كاألاكػاـ المتصػم   )ي(8المػادة فػإف أاكػاـ كاألاكػاـ المتصػم  بيػا،  )ي(8برنامج العمل بأ ف المػادة  باالؼ -84

تقدـ كبير ف   بأ نيا ارزأىداؼ أيأ  الت  أُ  تاديث بأ فاالتفاقي . كفيما يم  ف  العديد مف مجاالت عمل  اإلدماجمف االؿ 
ذات  كاألاكػاـاالسػتاداـ المػ لكؼ المسػتداـ لمتنػكع البيكلػكج   بأػ ف )ج(20المعػارؼ التقميديػ  كالمػادة  بأػ ف )ي(8ج المادة ادمإ

 .2025-2024 الفترة الصم ، ف 
 أىداؼ أيأ  لمتنكع البيكلكج 

فػػ  المااػػ  عمػػى األقػػل مػػف المنػػاط  األرضػػي  كمنػػاط  الميػػاه الدااميػػ   27، يػػتـ افػػظ 2020بامػػكؿ عػػاـ  :22اليػػدؼ 
ف  الماا  مف المناط  الساامي  كالباري ، كاصكصا المنػاط  ذات األىميػ  الااصػ  لمتنػكع البيكلػكج  كاػدمات  20ك

ب  الجيػد، كمميمػ  إيككلكجيػال لممنػاط  الماميػ  النظاـ اإليككلػكج ، مػف اػالؿ نظػـ مػدارة بفاعميػ  كمنصػف  كتتسػـ بػالترا
دماجيػػػا فػػػ  المنػػػاظر الطبيعيػػػ  األرضػػػي  كالمنػػػاظر الطبيعيػػػ   كتػػدابير الافػػػظ الفعالػػػ  األاػػػرو القاامػػػ  عمػػػى المنطقػػػ ، كا 

 الباري  األكسح نطاقا
المتعمقػػ   م  بيػػا)ي( كاألاكػػاـ المتصػػ8المػػادة ك  الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ بصػػم  أكيػػر العناصػػر ذات مػػف  -85
األاػػرو القاامػػ  منصػػف  لممنػػاط  الماميػػ  كتػػدابير الافػػظ الفعالػػ  ك الدارة اإل يتنػػاكؿىػػك عنصػػر برنػػامج العمػػل الػػذي  22اليػػدؼ ب

إلػى اػد كبيػر عمػى جمػح معمكمػات عػف منصػبا ، كػاف تركيػز ىػذا العنصػر 2025-2024لفترة السنتيف كبالنسب  المناط . عمى 
األصمي  كالمامي ، بما ف  ذلػؾ  كالمناط  الت  تافظيا المجتمعاتالمدف المامي  مف البمداف تركات ف   الماتمف   كمك أنكاع الا

المأػػػارك   البمػػػدافلممسػػػاعدة فػػػ  ىػػػذا العمػػػل، قػػػدمت ك المنػػػاط ".  القاامػػػ  عمػػػىالافػػػظ الفعالػػػ  األاػػػرو تصػػػكرات اػػػكؿ "تػػػدابير 
الطبيع ، بما فػ   لافظالتااد الدكل  التابع  لافظ الإلى مصفكف   المامي  اف  مناطقي  كمك معمكمات عف أنكاع ماتمف  مف الا

تػػػدار بأػػػكل التػػػ  أك /ك أك اإلدارة العامػػػ /ك ااصػػػ الدارة /أك اإلاإلدارة المأػػػترك  ك التػػػ  تنطػػػكي عمػػػىذلػػػؾ المنػػػاط  الماميػػػ  
 أعاله(. 56 -53الفقرات  ف المعمكمات ذات الصم  ترد اصري مف قبل الأعك  األصمي  كالمجتمعات المامي  )

، إتمػػاـ تعزيػػز قػػدرة الػػنظـ اإليككلكجيػػ  عمػػى التامػػل كمسػػاىم  التنػػكع البيكلػػكج  فػػ  2020بامػػكؿ عػػاـ : 25اليػػدؼ 
فػ  المااػ  عمػى األقػل مػف الػنظـ اإليككلكجيػ   25مازكف الكربكف، مف االؿ الافظ كاالستعادة، بما فػ  ذلػؾ اسػتعادة 

 أل مف تغير المناخ كالتكيأل معو كمكافا  التصارالمتدىكرة، مما يسيـ بالتال  ف  التافي
الابػرات المتعمقػ  بػػالُنيج ، إلػػى األمػيف التنفيػذي أف يقػـك بتجميػح 22/20 مقػررال 7فػ  الفقػرة ، طمػ  مػؤتمر األطػراؼك  -86

  تبػادؿ تغير المنػاخ كالاػد مػف ماػاطر الكػكارث كتأػاركيا مػف اػالؿ آليػ  غرفػ المعتمدة عمى النظـ اإليككلكجي  إزاء التكيأل مح
 .المعمكمات

الػػنظـ بػػالُنيج القاامػػ  عمػػى القطريػػ  كالمعمكمػػات المتعمقػػ   التجػػار يجمػػح  تجميعػػ تقريػػر أُعػػد كاسػػتجاب  ليػػذا الطمػػ ،  -87
مسػػػاىم  الأػػػعك  األصػػػمي   بأػػػ ف قسػػػمامتكيػػػأل مػػػح تغيػػػر المنػػػاخ كالاػػػد مػػػف ماػػػاطر الكػػػكارث. كيتضػػػمف التقريػػػر لاإليككلكجيػػػ  

ميياػػػ  الفرعيػػػ  لممأػػػكرة العمميػػػ  كالتقنيػػػ  كالتكنكلكجيػػػ  فػػػ  ليتاح التقريػػػر كسػػػ.  الػػػنظـ اإليككلكجيػػػ يػػػجفػػػ  نُ كالمجتمعػػػات الماميػػػ  
 اجتماعيا العأريف.

لمتكيػأل مػح تغيػر المنػاخ كالاػد   النظـ اإليككلكجيالنيج القااـ عمى  بأ فتقني  ت امق  عمل كباإلضاف  إلى ذلؾ، عقد -88
، بفضػػل الػػدعـ 2025 أكتكبر/تأػػريف األكؿ 2 إلػػى سػػبتمبر/أيمكؿ 28قيػػا، مػػف مػػف ماػػاطر الكػػكارث فػػ  جكىانسػػبرغ، جنػػك  أفري

مف جميح  يفرأاممأاركا،  50العمل  امقات كأارؾ ف المقدـ مف االتااد األكركب  كاككمات جنك  أفريقيا كألمانيا كالسكيد. 
 امقػػات كأتااػػتالمجتمعػػات الماميػػ . أربعػػ  مميمػػيف لمأػػعك  األصػػمي  ك ك األطػػراؼ، البمػػداف مأػػاركا مػػف  26 ـفػػيي فالمنػػاط  بمػػ

فػ  المعمكمػات المقدمػ  فػ  التقريػر التجميعػ ، اسػتنادا إلػى  الفجػكاتالعمل فرص  الستعراض مأركع التقريػر التجميعػ ، لتاديػد 
جمسػػ  العمػػل   امقػػالمتااػػ  عمػػى المسػػتكو الػػكطن ، كتػػكفير مزيػػد مػػف المعمكمػػات لتعزيػػز التقريػػر. كتضػػمنت  التجػػار المعػػارؼ ك 
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تبػادؿ الابػرات كالػدركس المسػتفادة  كيسػرت.  الػنظـ اإليككلكجيػيػج نُ فػ  مساىمات الأعك  األصمي  كالمجتمعات الماميػ    فبأ
 عمى النظـ اإليككلكجي  عمى المستكيات الكطني  كالمامي  كالمجتمعي .  يج القااممف تنفيذ النُ 

كؿ عمػػػى المػػػكارد الجينيػػػ  كالتقاسػػػـ العػػػادؿ ، يسػػػري مفعػػػكؿ بركتككػػػكؿ ناغكيػػػا لماصػػػ2025بامػػػكؿ عػػػاـ : 26اليػػػدؼ 
 كالمنصأل لممنافح الناأا  عف استاداميا، كيتـ تفعيمو، بما يتمأى مح التأريح الكطن 

اطػراؼ فػ  لاجتمػاع كفػ  االجتمػاع األكؿ لمػؤتمر األطػراؼ العامػل  الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ  تأاركك  -89
. كاػػالؿ فتػػرة 2025-2024 الفتػػرةفػػ   نظمػػت 53نػػافح كسػػت امقػػات عمػػل إقميميػػ بركتككػػكؿ ناغكيػػا بأػػ ف الاصػػكؿ كتقاسػػـ الم

بصػػػف  مراقػػػ  فػػػ   مأػػػعك  األصػػػمي  كالمجتمعػػػات الماميػػػ لالمأػػػارك  الفعالػػػ   يكفػػػلزاؿ بركتككػػػكؿ ناغكيػػػا يػػػالسػػػنتيف الااليػػػ ، ال 
بنػاء القػدرات لتنفيػذ بركتككػكؿ المعنيػ  ب  المجن  االستأاري  غير الرسمي ميلفيما بيف الدكرات، المنعقدة االجتماعات ذات الصم  

 .20المادة المعن  باجتماع فري  الابراء ك  ،لجن  االمتياؿ بمكج  بركتكككؿ ناغكياك ناغكيا، 
)ي( كاألاكػػاـ 8المػػادة بركتككػػكؿ ناغكيػػا، جنبػػا إلػػى جنػػ  مػػح التطػػكرات ضػػمف برنػػامج العمػػل بأػػ ف باالىتمػػاـ كأدو  -90

المنتػدو الػدكل  لمأػعك  األصػمي  المعنػ   يعطػ إلػى أف ، يػاكتقاسػـ منافعمعػارؼ التقميديػ  لعمػى ابأػ ف الاصػكؿ  المتصم  بيػا
فػػ  ، 2026-2025فػػ  فتػػرة السػػنتيف  الأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  تنميػػ  قػػدرات مػػدرب األكلكيػػ  ل بػػالتنكع البيكلػػكج 

أف  األمانػ تعتػـز فػ  ىػذا الصػدد،  لمجتمعػات الماميػ الأػعك  األصػمي  كاقػدرة  تنميػ مػف أجػل ك البركتكككالت المجتمعي .  مجاؿ
تركز عمػى األدكار الماتممػ  سػ 2026 عػاـ عمػل تدريبيػ  إقميميػ  اػالؿ امقػات، كما ذكر سابقا، امػس مح الأركاء تنظـ كتيسر

 بركتكككؿ ناغكيا.ك  ممعارؼ التقميدي  ف  إطار االتفاقي المجتمعي  بالنسب  لبركتكككالت لم
، يككف كل طرؼ قػد أعػد كاعتمػد كػ داة مػف أدكات السياسػ ، كبػدأ فػ  تنفيػذ، اسػتراتيجي  2025ؿ عاـ بامك : 27اليدؼ 

 كاط  عمل كطني  لمتنكع البيكلكج  بايث تككف فعال  كتأاركي  كمادي 
إلػى إدراج جميػح أصػاا  المصػما ، بمػا فػييـ ، "األطػراؼ ألػأل 22/2 مقػررالمػف  4الفقػرة فػ  ، دعا مؤتمر األطراؼ -92
كالمامي ، كالنساء كالأبا ، ف  تاطي  كتنفيذ االسػتراتيجيات كاطػ  العمػل الكطنيػ  لمتنػكع البيكلػكج ، ممػا  األصمي معات المجت

لمػكارد فػ  ضػكء ات، ، دعت األمان  كمكلكبقدر اإلمكاف". 2020-2022يسيـ ف  تاقي  الاط  االستراتيجي  لمتنكع البيكلكج  
أك   األصػػمي عػػف المجتمعػػاتعمػػى األقػػل مميػػل كااػػد صػػاا  المصػػما ، بمػػا فػػ  ذلػػؾ مجمكعػػ  كاسػػع  مػػف أمأػػارك   الماػػدكدة،
فػػ  كقػػت ك . االسػػتراتيجيات كاطػػ  العمػػل الكطنيػػ  لمتنػػكع البيكلػػكج  بأػػ ف تنقػػيحامقػػات العمػػل اإلقميميػػ   فػػ   قميميػػ  اإلالماميػػ

تيجيات كاطػ  العمػل الكطنيػ  لمتنػكع االسػترافػ  تنقياػات  التقػدـعالميػ  السػتعراض  امقػ  عمػلعقػدت ، 2023متػ ار مػف عػاـ 
كقػدـ دعػـ ، أاػرو  الياباف كاالتااد األكركب  كجيات مانا ف  ف  نيركب ، بدعـ سا  مف صندكؽ التنكع البيكلكج   البيكلكج 

رايسػػي  لامػػـ منطقػػ  لغكيػػ  مػػف كػػل لمأػػعك  األصػػمي  كالمجتمعػػات الماميػػ  مميػػل إقميمػػ  كااػػد عمػػى األقػػل لاضػػكر كمأػػارك  
أمان  اتفاقي  التنكع البيكلكج ، بالتعاكف الكيي  مف برنػامج األمػـ المتاػدة اإلنمػاا     العمل ىذهامق كاأتركت ف  تنظيـدة. المتا

االسػتراتيجيات لمنتػدو  كنػاتجنػ  أػركاء آاػريف، امرفػ  البياػ  العالميػ ، إلػى جتيف منفػذتيف لككػالك، لمبياػ كبرنامج األمـ المتاػدة 
آليػػ  إضػػافي  لتعزيػػز مأػػارك  األاػػرو األنأػػط  عمػػى اإلنترنػػت ك . ككفػػر مكقػػح المنتػػدو متنػػكع البيكلػػكج كاطػػ  العمػػل الكطنيػػ  ل

                                                           
 /تأريف األكؿأكتكبر 22، جميكري  ككريا، غأان غصكؿ كتقاسـ المنافح، بيكنبأ ف غرف  تبادؿ معمكمات الاعمل بناء القدرات  امق  53

 23-9بركتكككؿ ناغكيا بأ ف الاصكؿ كتقاسـ المنافح ألفريقيا، كمباال، المتعمق  بقميمي  لبناء القدرات اإلعمل كامق  ال ؛2024
لغر  آسيا كأماؿ المنافح بركتكككؿ ناغكيا بأ ف الاصكؿ كتقاسـ المتعمق  ببناء القدرات لاإلقميمي  كامق  العمل دكف  ؛2024 /ازيرافويكني

بركتكككؿ ناغكيا المتعمق  ببناء القدرات لاإلقميمي  كامق  العمل دكف  ؛2024 و/ازيرافيكني 5-2 ،أفريقيا، دب ، اإلمارات العربي  المتادة
بناء لاإلقميمي  كامق  العمل دكف  ؛2024 /أيارمايك 22-29منطق  الكاريب ، جكرج تاكف، غيانا، ف   المنافح الاصكؿ كتقاسـ بأ ف

 4-/آذارمارس 32لكس  كأرؽ أكركبا كآسيا الكسطى، مينسؾ، المنافح بركتكككؿ ناغكيا بأ ف الاصكؿ كتقاسـ المتعمق  بالقدرات 
ألمريكا الالتيني ،  المنافح بركتكككؿ ناغكيا بأ ف الاصكؿ كتقاسـالمتعمق  ببناء القدرات لاإلقميمي  ل كامق  العم ؛2024 /أبريلأبريل

 .2024 /آذارمارس 28-24مكنتيفيديك، 
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كمػا ك فػ  عمميػات التاطػي  الكطنيػ  لمتنػكع البيكلػكج .  الأػعك  األصػمي  كالمجتمعػات الماميػ أصاا  المصما ، بما ف  ذلػؾ 
االسػتراتيجيات كاطػ  العمػػل فػػ  عمميػ  تنقػيح  عػات الماميػ الأػعك  األصػمي  كالمجتممأػػارك  إلػى طرفػا  24 أأػارذكػر سػابقا، 

فػ   2020-2022اعتمد مؤتمر األطػراؼ الاطػ  االسػتراتيجي  لمتنػكع البيكلػكج  أف ضطمح بيا منذ الم الكطني  لمتنكع البيكلكج 
  .2020الياباف ف  عاـ 
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