
 

 
بع ط  األمم المتحدة محايدة مناخيا،  ت األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمةلتقليل اآلثار البيئية لعمليا

 .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .عدد محدود من هذه الوثيقة
 

 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي

 السابع االجتماع

 1013أكتوبر/تشرين األول  11-7مونتلاير، 

 **)أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

 

برنامج العمل المتعلق  منكعنصر رئيسي )ج(، 01مع التركيز على المادة )ج(، 01المادة 

 تفاقيةاالفي  )ي( واألحكام المتصلة بها8بالمادة 

 األمين التنفيذيمن  منقحة مذكرة

 مقدمة

عنصر كد خطة عمل بشأن االستخدام المألوف المستدام، إعدالى واو ع 11/14 وافق مؤتمر األطراف في مقرره -1
من المقرر نفسه، وافق  10في الفقرة و . )ي( واألحكام المتصلة بها8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة  منرئيسي جديد 

 هي:و مؤتمر األطراف أيضا على ثالث مهام ذات أولوية، 

، حسب االقتضاء، بالمشاركة الكاملة والفعالة المستدام إدراج ممارسات أو سياسية االستخدام المألوف )أ(
ية للحفاظ على القيم استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة ستراتيجللمجتمعات األصلية والمحلية، في اال

 ؛، واإلبالغ عن ذلك في التقارير الوطنيةاإلنسان هيةالبيولوجية الثقافية وتحقيق رفا

وتعزيز االستخدام المألوف  )ج(01يع وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم وتسهم في تنفيذ المادة تشج )ب(
 ؛)ج(10المستدام؛ والتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة مشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة 

 :خر(( من أجلاأل المالئمةمبادرات الت و تشريعاالليات و اآلو  دراسات الحالة )مثل أفضل الممارساتتحديد  )ج(

تعزيز، وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية المطبقة، المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات  (1)
افقتها المسبقة عن علم أو الموافقة والمشاركة في تحديد وتوسيع األصلية والمحلية وأيضا مو
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دارة المناطق المحمية في ذلك المناطق المحمية البحرية التي قد تؤثر على  ، بماوحوكمة وا 
  المجتمعات األصلية والمحلية؛

، بما في تشجيع تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام في المناطق المحمية ( 1)
 ؛ذلك المناطق المحمية البحرية، حسب االقتضاء

مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية لتأكيد في  تشجيع استخدام البروتوكوالت المجتمعية ( 3)
المستدام في المناطق المحمية، بما فيها المناطق المحمية البحرية،  المألوفوتشجيع االستخدام 

 ؛ا للممارسات الثقافية التقليديةوفق
شأن االستخدام إعداد مشروع خطة عمل ب، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي هنفسالمقرر من  4في الفقرة و   -1

سيما  ونهج النظام االيكولوجي والمواد ذات الصلة، ال دئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، استنادا إلى مباالمألوف المستدام
المواد من االتفاقات البيئية األخر( المتعددة األطراف وصكوك منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لألمم المتحدة ذات 

لب إلى . وط  إلى المهام ذات األولوية واإلسهامات والمعلومات األخر( ذات الصلة، بما في ذلك تحليل الثغرات الصلة، استنادا
للتنفيذ التدريجي لخطة العمل، استنادا إلى المهام أن يدرج، لد( إعداد مشروع خطة العمل، مقترحا األمين التنفيذي أيضا 

ات الصلة، بما في ذلك تحليل الثغرات والنظر في التمويل والدعم التقني ذات األولوية واإلسهامات والمعلومات األخرى ذ
 .للبلدان النامية والبلدان األقل نموا

هذه الوثيقة، مشروع خطة عمل لالستخدام ب، في المرفق األول األمين التنفيذي أتاحفي االعتبار،  هذا المسائل اخذوآ -3
مشروع خطة ويستند  .واألحكام المتصلة بها )ي(8المادة المتعلق بج العمل رئيسي من عمل برنامكعنصر المألوف المستدام، 

 القسم)على النحو الوارد في  1واألحكام المتصلة بها )ي(8المادة المتعلق بلى األهداف والمبادئ العامة لبرنامج العمل إالعمل 
على  رابعاوالقسم  يالمنطقاألساس على  ثالثام يحتوي القسو  2 ، مجموعة من المبادئ المحددة.ثانيا( ويتضمن، في القسم أوال

واألطر المحتملة  جراءاتواإلالستخدام المألوف المستدام، بما في ذلك الجهات الفاعلة الرئيسية، المتعلقة بامشروع خطة العمل 
شأن اإلجراءات بعض التوجيهات بعلى  خامساالقسم  ، يحتوي. وأخيراالمحتملة لنجاحاومؤشرات  التدريجيالزمنية للتنفيذ 

 المحتملة.
عمل الخطة  بشأن إعداداألمين التنفيذي أيضا تجميعا لآلراء الواردة  أتاحودعما لهذا البند من جدول األعمال،  -4

(. وباإلضافة UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي ) )ج(10لمادة المتعلقة با
وثيقة إعالمية كليزية والفرنسية كباللغتين اإلن ناالعمل معا: قصص وعنوانهامن كندا  مة مقدمةتتاح مساهإلى ذلك، 

(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12/Add.1 .) من أجل االستفادة من المدخالت ذات الصلة الواردة من مبادرة متعددة  ،أيضاو
 توصيل مديري األراضي والبحار من والمعنون ، يتاح تقرير المؤتمر العالمي لشبكات الشعوب األصليةذات صلة األطراف

 أسترالياب داروينفي  1013 /أيارمايو 31إلى  12المعقود من  والمجتمعات المحليةلشعوب األصلية ا
(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/14). 

                                                 
 .5/16المرفق بالمقرر  1
مرتبطة به، استنادا إلى تقرير االجتماع المتعلق منظمة من منظمات المجتمعات األصلية والمحلية ال 27طلب من برنامج شعوب الغابات وبناء على  2

)ي( واألحكام المتصلة بها في االتفاقية  8)ج( كعنصر رئيسي من برنامج العمل المتعلق بالمادة  01مع التركيز على المادة  01بالمادة 
(UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1.)  
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يشتمل م، المستدا المألوفالستخدام المتعلقة باالمضي قدما في مشروع خطة العمل بلمساعدة الفريق العامل المعني و  -5
المقدمة من  المساهمات علىعامة نظرة مشروع خطة عمل، بما في ذلك المتعلقة بإعداد عتبارات االمن هذه الوثيقة  أوالالقسم 

يقترح القسم و والمنظمات غير الحكومية.  األصلية والمحليةالمجتمعات  األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة وممثلي
ت لينظر فيها الفريق العامل، بما في ذلك النظر في التمويل والدعم التقني للبلدان النامية وأقل توصياالبعض مشاريع  اثاني

الستخدام المألوف المستدام )المرفق( وتقديم المتعلقة بامشروع خطة العمل  استعراض 3العامل الفريقإلى لب البلدان نموا. وط  
 التوجيه بشأن احتمال اعتماده وتنفيذه.

 الستخدام المألوف المستدامالمتعلقة با مشروع خطة العمل بإعداد الخاصةارات االعتب -أوال

 مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية -ألف
التنوع البيولوجي بطريقة تحافظ على قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات  استعمالاالستخدام المستدام  يترتب على -2

هو أيضا أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على و على المد( الطويل.  همنع انخفاضالبشر الحالية والمستقبلية و 
عادة إدرارو  إدرارأيضا  هيمكنو الفقر المدقع والجوع وضمان االستدامة البيئية.  واستعادته التنوع البيولوجي  علىظ الحفلحوافز  ا 

 .منهالناس ها ستمديبسبب المنافع االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي 
مبادئ عملية ك مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشاديةمن أجل تفعيل هذا المفهوم، اعتمدت األطراف في االتفاقية و  -7

األطراف والحكومات األخر( في جهودها الرامية إلى تحقيق االستخدام المستدام إلى المشورة  إلسداءوخطوط إرشادية تشغيلية 
 نهج النظام اإليكولوجي.للتنوع البيولوجي، في إطار 

يمكن لى افتراض أنه إوتستند مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  -8
 ئهاالعتبات الالزمة لبقا أعلى منالعمليات اإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني  تظل بهااستخدام التنوع البيولوجي بطريقة  بالفعل
استخدامها هذه القدرات. ولذلك يتجاوز  المسؤولية ضمان أها جميع مديري الموارد ومستخدمي ولذلك علىالمد( الطويل،  على

تكون أن  لضمانعلى التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية، أو في بعض الحاالت استردادها، المحافظة فمن األهمية بمكان 
في و . على حد سواءوالناس التنوع البيولوجي يعتمد عليها مة الخدمات اإليكولوجية التي قادرة على إدا النظم اإليكولوجيةتلك 

 االتركيز على تنفيذهبالتزام األطراف في االتفاقية  لمواصلةأداة ملموسة أخر( فإن الخطوط اإلرشادية تعتبر هذا السياق، 
يقع في معدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي، الذي ، خفض كبير في ال1010تحقيق، بحلول عام المتمثل في والهدف  العملي
 .البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع 1010-1011 للتنوع البيولوجيية ستراتيجالخطة اال صميم

مات مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي إطارا لمساعدة الحكو  وتوفر -9
على إيجاد وسائل لضمان أال ومديري الموارد والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين،  والمحلية والمجتمعات األصلية

 .إلى انخفاضه على المد( الطويلللتنوع البيولوجي  هماستخداميؤدي 
وخطوطها مبادئ أديس أبابا  إلىالستخدام المألوف المستدام المتعلقة بامشروع خطة العمل أن يستند من أجل و  -10
 بالفعل في هذا المعيار المعتمد. مشمولةالرئيسية المجاالت اللتفكير في افمن المفيد  ية،رشاداإل
مبادئ توجيهية تشغيلية. وهي تشمل  تتضمننظم مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية في إطار مبادئ شاملة وت   -11

الشروط  لف بشأنأالقسم ويقر عات األصلية والمحلية. العديد من اإلشارات إلى كل من االستخدام المألوف المستدام والمجتم
مباشرة على في كثير من األحيان بصورة لالستخدام المستدام بأن المجتمعات األصلية والمحلية وثقافاتها تعتمد  األساسية

                                                 
 واو. 00/01من المقرر  6الفقرة  3



UNEP/CBD/WG8J/8/7/Rev.1 

Page 4 
 

 

والمادة  )ي(8ة المادالفقرة )ز( من القسم ألف أحكام وبالتحديد، تطبق كسب عيشهم. سبل التنوع البيولوجي في  استخدامات
ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، في جميع المسائل  المقرراتفي  وتطوراتهاواألحكام األخر( ذات الصلة  )ج(10

لحكومات سياسات وقدرات كافية ذه الحاالت، ينبغي أن يكون لد( اه. وفي جميع المجتمعات األصلية والمحليةبالتي تتعلق 
 .تخدامات مستدامةمثل هذه االستكون لضمان أن 

االستخدام المألوف المستدام بعلى أحكام ذات صلة مباشرة  14و 11و 9و 2و 4و 1و 1المبادئ  وتشتمل -11
مع  ةكمو سياسات وقوانين ومؤسسات مساندة مقامة على جميع مستويات الح) 1المبدأ ويشير والمجتمعات األصلية والمحلية. 

المرتبطة  ةكمو تطابق في السياسات والقوانين على جميع مستويات الحالاستصواب  إلى( بين هذه المستوياتة فعال روابطوجود 
إذا كان معترفا به( عند صياغة تشريعات  المألوفتشغيلية للنظر في العادات والتقاليد )والقانون مشورة معين، ويقدم  استخدامب

عداد  والسياسات والقوانين والمؤسساتداعمة زة الالحافتدابير التحديد أيضا بالحاجة إلى المبدأ . ويقر جديدةولوائح  القائمة وا 
 .)ج(10و )ي(8المادتين الوالية التي سيحدث فيها االستخدام مع مراعاة أيضا ، في نطاق حسب االقتضاء، الجديد منها

لعناصر ن المحليين المستخدميوتمكين الوطنية، الدولية و مع القوانين للحكم يتماشى الحاجة إلى إطار ب 1مبدأ اليقر و  -13
يشير و بشأنها، مساءلة تقع عليهم الو عن استخدام الموارد المعنية  ينمسؤولليكونوا حقوق ب همودعم بشكل كافالتنوع البيولوجي 

والمسؤولية والمساءلة تجاه األشخاص  بسلطة "الحقوق" أو "اإلشراف" ذا اعترفت الحكوماتإعزز عموما ت  أن االستدامة إلى 
المجتمعات األصلية والمحلية ومالك األراضي الخاصة ومنظمات  وقد يكون ضمن هؤالءالموارد،  ويديرونمون الذين يستخد

الحفظ وقطاع األعمال. وعالوة على ذلك، في سبيل تعزيز الحقوق المحلية أو اإلشراف على التنوع البيولوجي والمسؤولية عن 
الموارد وأن يكون لهم سلطة اتخاذ أي  استخدامي صنع القرارات بشأن الموارد ف مستخدميحفظ ذلك التنوع، ينبغي أن يشارك 

 خطوات ناشئة من تلك القرارات.
تفويض  بما يلي: )أ(ألطراف والحكومات بأن تقوم ا ما يمكن،حيث، المبادئ التوجيهية توصيلتفعيل هذا المبدأ، و  -14
القائمة فضال عن استعراض اللوائح الموارد البيولوجية، رون يديأو /و حقوق والمسؤولية والمساءلة ألولئك الذين يستخدمونال
 ما/أو صياغة لوائح جديدة حيثو مكن؛يتعديل اللوائح حيثما يلزم و  و)ب(ذا كان يمكن استخدامها لتفويض الحقوق؛ إما  معارفل

الرجوع إلى  ؛ و)د(ان معترفا به(إذا ك المألوف)بما في ذلك القانون المحلية والتقاليد ؛ و)ج( النظر في العادات تدعو الحاجة
( وتنفيذ ودمج المهام 12/5فيما يتعلق بقضايا المجتمعات األصلية والمحلية )المقرر  )ي(8بتنفيذ المادة  المتعلقبرنامج العمل 

 توفير التدريب ؛ و)ه(14و 13و 2، والمهام 3عنصر ال وخاصةالتنوع البيولوجي،  عناصرذات الصلة لالستخدام المستدام ل
 ستخدامالطرائق اتنفيذ  فضال عن، ةعلى الدخول في ترتيبات صنع القرار الفعال األشخاصوالخدمات اإلرشاد لتعزيز قدرة 

 .، وفقا للممارسات التقليدية والثقافيةللموارد البيولوجيةمستدام الحماية وتشجيع االستخدام المألوف  ؛ و)و(المستدام
 الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر  بشأنخرا التي جرت مؤ ومعبرا عن المناقشات  -15

، التقليدية والمحلية المعارفم و و لى العلإينبغي أن تستند اإلدارة التكيفية على أن  4المبدأ  يشدد، والسطح البيني لنظم المعارف
في العديد من و استخدامه. ية كيففي عند البت ما رد مو المتاحة عن من األفضل استخدام جميع مصادر المعلومات مدعيا أنه 
دون بفترات زمنية طويلة لالتنوع البيولوجي موارد لكثير من ل مستدام المعارف التقليدية والمحلية إلى استخدام تأد، المجتمعات

يفعل الكثير لتجنب الحديثة يمكن أن  ستخدامرف في نظم االاإدماج هذه المعومن شأن بالبيئة أو المورد.  إلحاق الضرر
 التنوع البيولوجي. عناصرالمستدام ل ستخداماالستخدام غير المالئم وتعزيز اال

أن تدرج  ؛ و)ب(خطط اإلدارة التكيفية وجودضمان  ما يلي: )أ(الحكومات إلى األطراف و طلب ، ي  4مبدأ اللتفعيل و  -12
لمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المنافع إلى ا ، تعود فيهامستدامةالتكيفية نظم إلدرار إيرادات خطط اإلدارة 

االستجابة بسرعة إلى  وصيانتها؛ و)ج( والتغذية المرتدةبما في ذلك وضع نظم للرصد ، الناجحالتنفيذ المحليين لدعم 
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وافقة من حائز تلك عند استخدام المعارف التقليدية والمحلية، ضمان الحصول على م  )د(أخيرا ؛ و الممارسات غير المستدامة
 المعارف.

لتنوع وحفظ ا استخدامدعم وتعزيز البحوث المتعددة التخصصات في جميع جوانب ، المعنون 2المبدأ العملي  ويشير -17
التنوع البيولوجي  ومستخدمييمكن تفعيل ذلك من خالل التعاون بين الباحثين  ههو أمر ينبغي تعزيزه ودعهم، إلى أن البيولوجي
على وجه الخصوص، إشراك المجتمعات األصلية والمحلية باعتبارهم شركاء في البحث و ت الخاصة أو المحلية(، )المجتمعا

 اإلدارة. منهجياتواستخدام خبراتهم لتقييم أساليب و 
يات متعدد التخصصات ليتم تطبيقه على المستو  تشاركيإلى اتباع نهج  9يدعو المبدأ ، 2مبدأ المع وبما يتماشى  -18
بأن العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ال تقل  يقر المبدأستخدام. و ة المتعلقة باالكمو من اإلدارة والح ةسبالمنا

ذوي  األشخاصالقطاع الخاص، و لية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك المجتمعات األصلية والمح عن الحاجة إلىأهمية 
 .ة، على جميع مستويات عملية صنع القرارالخبرة في تلك المجاالت المختلف

احتياجات أن تنعكس الذي يدعو إلى  11المبدأ هو مبدأ بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية إن أهم  يمكن القولو  -19
في  مساهماتهم فضال عن، وتتأثر باستخدامه وحفظه تنوع بيولوجيت األصلية والمحلية التي تعيش في أماكن ذات المجتمعا

بدعم للموارد  المنصفالتقاسم  وحظىفي التوزيع المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.  واستخدامه المستدام هظحف
 )ي(8لمادة االمتعلق بمن برنامج العمل المنقح  7من خالل بروتوكول ناغويا، ويجري استكشافه من خالل المهمة  مؤخرا

 .المتصلة بهاواألحكام 
أن المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين كثيرا ما يتحملون تكاليف كبيرة إلى  11دأ المب ويشير -10
وي فرط في أو تعزيز المنافع التي يجنيها آخرون. من أجل ضمان عن فوائد االستخدام المحتمل للتنوع البيولوجي،  يتخلونأو 

رك السكان تعندما يشو . يجري إنفاذهاال و يتم تجاهل اللوائح  هسماك( ألند األيمصاو العديد من الموارد )مثال األخشاب استغالل 
تنفذ برامج بناءة تفيد  مانظم اإلدارة عند وتعززعموما. تقل هذه االنتهاكات  فإن ،المحليين بوصفهم أصحاب المصلحة

اإلدارية.  مالمساعدة في تنويع قدراته، أو للدخلوفر بدائل ييمكن أن  ات الذيالقدر  في مجالالمجتمعات المحلية، مثل التدريب 
منافع إضافية للمجتمعات  ستضمنتعزيز الحوافز االقتصادية التي  )أ(الحكومات على و األطراف  ، ت شجع11لتفعيل المبدأ و 

التنوع البيولوجي، مثل فرص عمل  عناصرعنصر من المحلية وأصحاب المصلحة الذين يشاركون في إدارة أي األصلية و 
من الخارج؛  المشاركين في اإلدارةبين السكان المحليين والمستثمرين/ العائدات على قدم المساواةلمحليين، وتوزيع للسكان ا

المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين الذين يشاركون في  حصولسياسات ولوائح تضمن اعتماد  و)ب(
 اعترافضمان  ؛ و)ج(ستخداممنافع مستمدة من ذلك اال عادلة من أيالمستدام، على حصة  ستخدامإدارة أحد الموارد لال

 أساليبالنظر في  )د(؛ ة ذلكاومراع لقيم غير النقدية للموارد الطبيعيةبااالستخدام المستدام المتعلقة ب الوطنية واللوائحسياسات ال
ات غير استخدامني والمستدام، بما في ذلك تعزيز غير المراقب للموارد البيولوجية في إطار االستخدام القانو  ستخدامإلدخال اال

من المنافع مع السكان المحليين في تلك الحاالت التي عادلة ضمان أن تبقى حصة  ؛ و)ه(الموارد هذهاستهالكية بديلة ل
دارة أي ألصلية والمحلية، في إإشراك أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك المجتمعات ا و)و(استثمار أجنبي؛  تنطوي على

عطاء المشاركين في مو  في  ؛ و)ز(غير النقديةو النقدية المنافع تعويض عادل عن جهودهم، مع مراعاة  هذا العملرد طبيعي وا 
أصحاب المصلحة المحليين، بما إلى مساعدة قدر اإلمكان  ينبغي تقديممستويات الحصاد،  ا فياإلدارة تخفيضحالة ما تفرض 

 لحصول على بدائل.لاعتمادا مباشرا على الموارد  ونعتمدي نيذلمحلية، الفي ذلك المجتمعات األصلية وا
، كعنصر هام، إلى المستدام ستخدامبشأن الحفظ واال العامةتوعية التعليم والبرامج المتعلق ب 14المبدأ  ، يشيرأخيراو  -11

 خدام المستدام للتنوع البيولوجي.الستمن أجل ا هاوابتكارات هاوممارساتلمجتمعات األصلية والمحلية امساهمات معارف 
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األطراف إلى المشورة  إلسداءإرشادية تشغيلية خطوط مبادئ عملية و اإلرشادية بمثابة أديس أبابا  وتعد خطوط -11
والحكومات األخر( في جهودها الرامية إلى تحقيق االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، في إطار نهج النظام اإليكولوجي. 

مزيد من العمل بشأن الالمتخذة حتى اآلن، منصة فعالة إلطالق واإلجراءات  ادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشاديةمبوتوفر 
 االستخدام المألوف المستدام.

 نهج النظام اإليكولوجي -باء
لوجي اتفاقية التنوع البيو  الموضوعة في إطارغيرها من األدوات ئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية و وضعت مباد  -13

نهج النظام وعند وضع البيئة. المتعلق بللعمل  شامال اطار التوجيهي لنهج النظام اإليكولوجي الذي يوفر إطار اإل بموجب
الهامة  اإلشاراتالستخدام المألوف المستدام، هناك عدد من المتعلقة بامشروع خطة العمل باإليكولوجي في االعتبار فيما يتعلق 

 .مالحظتهاالتي ينبغي 
فعالة للمجتمعات األصلية والمحلية مع األخذ بعين المشاركة ال بالحاجة إلىدارة( اإل) 14أ مبدال وبضفة خاصة، يقر -14

كل من التنوع الثقافي والبيولوجي ب 1المبدأ ويقر االقتصادية والثقافية واالجتماعية وحقوقهم ومصالحهم.  اهاالعتبار احتياجات
تأخذ ذلك في الحسبان. وينبغي التعبير عن الخيارات أن ينبغي ، وأن اإلدارة إليكولوجيم ااالنظنهج ين أساسيين من كعنصر 

الملموسة أو غير  لمنافعهاو  المتأصلة. وينبغي أن تدار النظم اإليكولوجية لقيمها من الوضوح ممكن أقصى قدرالمجتمعية ب
جميع األطراف المعنية  تدمج ةجيدالقرار النع أن عمليات ص يشدد المبدأ علىالملموسة للبشر، بطريقة عادلة ومنصفة. و 

 )وخاصة المجتمعات األصلية والمحلية(.
 والشعوب األصلية والمحلية الباحثينو  المديرين)المقاييس الزمنية والمكانية( بأن المستخدمين و  75المبدأ ويقر  -15

 إلدارة.اسيضعون حدود 
في إدارة  والمحلية جنبا إلى جنب مع العلوم وغيرها من المعلوماتالمعارف األصلية مراعاة إلى  116المبدأ ويدعو  -12

 البيئة.
إنفاذ القانون وحقوق المعقدة مثل  المسائل تناولالمبادئ التوجيهية لتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي بالحاجة إلى وتقر  -17

 وحقوق المجتمعات األصلية والمحلية. حيازة األراضي
فيما يتعلق و المؤسسات والمجتمعات.  إرادةذلك تنفيذ كال النهجين إرادة سياسية، بما في يتطلب في هذا الصدد، و  -18

أهداف اإلدارة اإلبالغ عن على إشراك جميع أصحاب المصلحة، من خالل  جر( التشديدبالمجتمعات األصلية والمحلية، 
جراءتحديد المشاكل، و و ؛ ها واالتفاق عليها بوضوحوتحديد (. وباختصار، يقدم نهج النظام اإليكولوجي 11بدأ )في الم اختيارات ا 
إدارة بذات الصلة  هاوممارسات هاوابتكارات المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية وأيضا إلدراج وتعزيز معارفهل اأساس
 .اإليكولوجيةالنظم 

                                                 
 ارد األراضي والمياه والكائنات الحية هي مسألة اختيار مجتمعي.: أهداف إدارة مو 0المبدأ  4
 : ينبغي تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في النطاقات المكانية والزمانية المناسبة.2المبدأ  5
رات والممارسات العلمية : ينبغي أن يراعي نهج النظام اإليكولوجي جميع أشكال المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعارف واالبتكا00المبدأ  6

 واألصلية والمحلية.
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 المتعددة األطراف األخرىالبيئية  االتفاقات -جيم
 ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن المو 

والعمل الجديدة المعاهدة  علىعامة  نظرة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةقدمت  -19
جه على و وتناولت )حقوق المزارعين( من المعاهدة.  9والمادة  )االستخدام المستدام( 2ى المادة مع التركيز عل الناشئ

الترابط بين المحاصيل واألمن الغذائي، ودور صغار المزارعين، واالستخدام المستدام في الزراعة، وفائدة  مسائلالخصوص، 
 ستخداملالالنظام المتعدد األطراف والحصول وتقاسم المنافع، ومساهمة مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية و هج اإلقليمية، الن  

وعلى وجه التحديد اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا  معززة للطرفين لتضافر في عمليات دولية، والحاجة إلى االمستدام
لمعاهدة الدولية بشأن الموارد ل. وقد كان لصندوق تقاسم المنافع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةو 

 مشروعا 11أثر إيجابي على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي من خالل تمويل  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 المألوفستخدام المستدام و من أجل االدوالر أمريكي في مشاريع  ماليين 10مبلغ إضافي قدره  واستثمارتقاسم المنافع قائما ل

 في جميع أنحاء العالم على اإيجابي تأثيراصندوق تقاسم المنافع يؤثر من خالل هذه المشاريع، و لمحاصيل. من اللموارد الوراثية 
ومن المرغوب للغاية تغير المناخ.  آلثارلمزارعين لاالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي وتكييف المحاصيل الغذائية 

في مجال االستخدام  ثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراو زيادة التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي 
، وحقوق المزارعين، ويؤكد على الحاجة إلى مواصلة توسيع نطاق صندوق تقاسم المألوفالمستدام، بما في ذلك االستخدام 

 ية.ستراتيجالمنافع وفقا لخطته اال
 والمعلومات األخرى ذات الصلة المساهمات -دال

ة من األطراف والحكومات ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية المقدمترد المساهمات  -30
 وعنوانهاكندا حكومة من  وتتاح النسخة الكاملة من المساهمة المقدمة .(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12وثيقة إعالمية )في 

 (UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12/Add.1) وثيقة إعالميةإضافة لكليزية والفرنسية كباللغتين اإلن ناالعمل معا: قصص
 أستراليا

المعارف اإليكولوجية عملها  يتناولالتفاقيات األخر( التي لاستعراض ه يمكن االضطالع بأنإلى ستراليا أ وتشير -31
فيذ. ويرد تفاقيات لتعزيز التناالاالستخدام المألوف المستدام عبر  مسألةبشأن  يلعمل التعاوناالتقليدية لتحديد الروابط وفرص 

 .الصلة في الهيئات الدولية األخر( أعاله يلعمل ذلاستعراض 
أيشي للتنوع أهداف عمل على دمج ذي يالمحيط الهادئ الفي محور التراث على ذلك مثال كأستراليا وتعرض  -31

تنفيذ اتفاقية التراث  عأخر( متآزر إلى أوجه ستراليا أيضا أ وتشيرالمعارف اإليكولوجية التقليدية. بالبيولوجي ذات الصلة 
 ة.المألوفالعالمي من حيث تعزيز إدارة األراضي 

على ( 1001اإلطار اإلقليمي لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي )منتد( جزر المحيط الهادئ  ويشتمل -33
دراسة حالة قيمة للفريق العامل طار موضوع يكون هذا اإلقد و قانون نموذجي لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي. 

 دور المعارف اإليكولوجية التقليدية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. استعراض عند
أنشطة كجزء من صفه القيام بو بأو التقليدي للموارد البيولوجية داخل أستراليا  المألوف ستخدامأستراليا االوت عّرف  -34

ويمكن  مجتمعيةمنزلية أو أو احتياجات شخصية بغرض تلبية جزر مضيق توريس،  وشعب ألصليةالشعوب اعادات أو تقاليد 
تشير  ،تراثية. وعالوة على ذلكو  ةثقافيمواقع عن بحث الجمع )على سبيل المثال المحار( والصيد و والأن تشمل: صيد األسماك 

ألنشطة الموارد البحرية تقليدي استخدام يضطلعون بوسكان جزر مضيق توريس  الشعوب األصليةأن العديد من إلى أستراليا 



UNEP/CBD/WG8J/8/7/Rev.1 

Page 8 
 

 

 ويمارسوناألراضي التقليدية؛  المنفذة علىالتقليدية والثقافية ولألنشطة والبروتوكوالت قواعد اللتثقيف األجيال الشابة حول 
 لألسر.يوفرون أغذية تقليدية ، و ‘الحية تهمثقاف’

ة من المالك المجموعاتو  الكبيرالمرجاني  الحديقة البحرية للرصيف يئةهأستراليا دراسة حالة مفيدة تجمع بين  وتقدم -35
. يقليم البحر اإلمعا من أجل وضع ترتيبات تعاونية إلدارة  التي تعمل، الكبيرالمرجاني  الرصيف على امتدادالتقليدية  الشعوب

ترتيبات اللوصف  ينالتقليدي ينالمالك اتمجموع( من قبل TUMRAلموارد البحرية )لالستخدام التقليدي ويجري إعداد اتفاقات ل
الستخدام ااتفاقات  وتقر. ريةبحال هاألنشطة الموارد البحرية داخل أراضي ةالتقليدي اتدارة مجموعة من االستخدامإلرسمية ال

 هيئةي مع من خالل ترتيب شراكة رسم يةاألصلية إلدارة األراضي البحر للشعوب  المألوفالقانون بلموارد البحرية لالتقليدي 
هيئة الحديقة  وأقامت. بكوينزالند والترفيه والرياضة والسباقودائرة الحدائق الوطنية  الكبيرالمرجاني  الحديقة البحرية للرصيف

وتمثل اتفاقات للمنطقة.  المجاورين ينالتقليدي ينشراكات مع العديد من مجموعات المالك البحرية للرصيف المرجاني الكبير
مجموعة  14أكثر من  الشعوب األصليةأراضي استخدام  اتفاقو المعتمدة حاليا خمسة ال لموارد البحريةلليدي الستخدام التقا

 من سواحل كوينزالند داخل المنطقة. في المائة 11 نحووتغطي 
 ةألوفالمفائدة الشراكات من خالل اتفاقات رسمية كأدوات فعالة لضمان اإلدارة المستدامة بأستراليا وتقر مساهمة  -32
 .االستخدام المألوف المستدامو 

 البرازيل
والنظم  المنظورات مختلفالستخدام المألوف المستدام امشروع خطة إلى أن يراعي الحاجة على البرازيل  تشدد -37

 القانونية.
مناطق محمية أخر(، مثل ب( وعلى االعتراف NSCUوحدات حفظ )لوتعمل البرازيل على توطيد نظامها الوطني  -38
في  سالكيلومبو باسم  المعروفة) المنحدرة من أصل أفريقيالتي تشغلها تقليديا المجتمعات والمناطق ألراضي األصلية ا

دارة المناطق اتحديد أفضل الممارسات لتعزيز مشاركة ل( الماضي لمجتمعات األصلية والمحلية في إنشاء وتوسيع وحوكمة وا 
 الستخدام المألوف المستدام في المناطق المحمية.المحمية وتشجيع تطبيق المعارف التقليدية وا

وتواجه البرازيل التحدي المتمثل في توسيع نطاق حماية المناطق األحيائية وتعزيز المناطق المحمية القائمة، من  -39
دارة وحدات من بينها  جملة أمورخالل  الثقافي حفظ وتعزيز الدور االجتماعي و الزيادة المشاركة االجتماعية في إنشاء وا 

برنامج المناطق " ومن خالل. ةأو غير مباشر  ةمباشر بصورة  المعنيةالمحلية المجتمعات ، من خالل دعم للمناطق المحمية
البرازيل نحو تعمل مليون هكتار من الغابات،  20ما يقرب من  الناجح للغاية، والذي يهدف إلى حفظ" باألمازون المحمية

من األمازون البرازيلي في للتنوع البيولوجي  إيكولوجياجزء كبير وممثل  حفظ ل في ضمانالمتمثالهدف النهائي  الوصول إلى
 التفاعل مع المجتمعات المحلية. خالل

األعمال المرتبطة بهذه المناطق تنفيذ ة المد( لتحقيق االستدامة طويلعالية فيما يتعلق بالبرازيل توقعات ولد(  -40
 يكولوجي وحل جديد ومبتكر لحفظ التنوع البيولوجي.، وتقديم خدمات النظام اإلالمحمية

 7(PNGATI) الشعوب األصليةوالبيئية ألراضي  اإلقليميةدارة إلاعتمدت البرازيل في اآلونة األخيرة سياسة وطنية لو  -41
 هاواستخدام هاوحفظ واستعادتهاأراضي وأقاليم الشعوب األصلية  الناشئة عنلموارد الطبيعية احماية من أجل ضمان وتعزيز 

والثقافي لألجيال الحالية  للتكاثر الماديكاملة الالمستدام، وضمان سالمة التراث األصلي، وتحسين نوعية الحياة والظروف 

                                                 
  .7107يونيه/حزيران  5المؤرخ  2212رقم  من خالل المرسوم 7



UNEP/CBD/WG8J/8/7/Rev.1 

Page 9 

 

 

مشاركة بهذه السياسة  وأعدتاالجتماعي والثقافي، وفقا للتشريع الوطني.  هالشعوب األصلية، واحترام استقاللمن اوالمستقبلية 
 للشعوب األصليةمؤسسة الوطنية ا الحوارات بين الثقافات نظمتهالتي أجرت البرازيل،  فيشعوب األصلية كاملة وفعالة لل

(FUNAI و .)المبادئ بجملة أمور من بينها  الشعوب األصليةوالبيئية ألراضي  اإلقليميةدارة إلوطنية لالسياسة السترشد ت
؛ مجموعة من الشعوب األصلية واحترامهالتقاليد وخصوصيات كل المعتقدات والعادات واللغات واباالعتراف  أ() التالية:

لموارد الطبيعية الضرورية الحماية  هنوممارسات هنرفاواستخدام معوتقديرها  ةاألصلي الشعوبمساهمة نساء بعتراف اال (بو)
المناطق المساهمة في صون  (جو)؛ لشعوب األصليةللتكاثر الثقافي وكذلك لواستعادتها وحفظها واستخدامها المستدام، لرفاه ل

لتكاثر المادي والثقافي لألجيال للحماية الموارد الطبيعية الضرورية  الشعوب األصليةراضي ألاإليكولوجية النظم من األحيائية 
لشعوب األصلية ونظمها احماية وتعزيز معارف وممارسات  (د)و؛ وصونها واستعادتها الحالية والمستقبلية للشعوب األصلية

 رة وحفظ الموارد الطبيعية.إلدا
والبيئية  اإلقليميةدارة إلوطنية لالسياسة تعتمد ال، الشعوب األصليةوالبيئية ألراضي  اإلقليميةإلدارة ل ابين أدواتهومن  -41

لثقافية لمناطق ذات األهمية البيئية واالجتماعية وال بطريقة تشاركية)رسم خرائط  8اإلثنيةرسم الخرائط  الشعوب األصليةألراضي 
تهدف تشاركي تخطيط )أداة تحديد المناطق اإلثنية ( و معارف الشعوب األصليةواإلنتاجية للشعوب األصلية، على أساس 

 (.اإلثنية الخرائط يجري إعدادها منتصنيف المناطق ذات األهمية البيئية واالجتماعية والثقافية واإلنتاجية للشعوب األصلية، 
 كندا
وفي االستخدام المألوف المستدام من خالل الشراكة واإلدارة التعاونية للمناطق المحمية. مسألة ا كند تتناول مساهمة -43

ومصطلح مجالس إدارة تعاونية. وجود يتطلب  على حكمملت تشاحدائق  إنشاءعملية  في وكالة حدائق كندا ت، بدأالتسعينيات
الحديقة المقترحة لمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط ة اإمكاني ااألصلية الموقعة لديه المجموعاتتعاونية" يعني أن "

 .هاوتشغيل
دارة المناطق التراثاإلنويت والميتي و  األمم األولىشعوب أصوات  وأصبح اآلن إدراج -44 ممارسة شائعة  يةفي تخطيط وا 
في اتفاقات  تحدد هياكلة مخصصة، إلى رسمية تقدم مشور غير تتراوح الهيئات االستشارية من هياكل و . وكالة حدائق كندافي 

متساو بين الشعوب هذه الهيئات تمثيل ب وكانمن خالل اتفاقات إنشاء الحديقة.  المنشأةرسمية مثل مجالس اإلدارة التعاونية 
وب من الشعذات األهمية للشركاء  المسائل األخر(المسائل الثقافية و بشأن لوزير إلى اتقدم مشورة و والحكومات؛  ةاألصلي
وتسعى تعمل بتوافق اآلراء. و  ؛الحفظ البحرية لمناطقوطنية ال دارةاإلموقع أو خطط للحديقة أو المدخالت  وتقدم ة؛األصلي

األراضي  أكثر شموال علىلضمان إشراف شعوب األمم األولى واإلنويت والميتي مع مفيدة بناء عالقات إلى  وكالة حدائق كندا
وبرنامج  ةاألصلي  من الشعوبعامال افريق وكالة حدائق كنداتدعم  ،. وباإلضافة إلى ذلكعارفهاوملشعبها شمل القيم الثقافية ي
شبكة م باعتباره وكالة حدائق كندافي  الشعوب األصليةبهدف تطوير كادر من زعماء  للشعوب األصليةتنمية القدرات القيادية ل

االحتفاظ على المد(  بهدفلوظائف والمستويات داخل المنظمة في مجموعة متنوعة من ا أصحاب المهارة والمعارفاألفراد من 
 التعلم الشخصي.و تنمية المهارات خطط من خالل  الشعوب األصليةقادة بالطويل 

دارة الحدائق الوطنية والمواقع التاريخية  الشعوب األصليةيشرك مجتمعات  اكندا إطار  وتعد وكالة حدائق -45 في تخطيط وا 
كل  نظرا ألنهذه العالقات الرسمية مجموعة واسعة من الهياكل التعاونية وتمثل حفظ البيئة البحرية. لوطنية المناطق الالوطنية و 

جانبا على نحو متزايد الحدائق والمواقع العامة وتوضع . امحدد لمجتمعهال قانونياللسياق الثقافي و باسترشد ت ة منهاواحد
 .ليةالشعوب األصبناء على طلب من مجتمعات  تهالحماي

                                                 
  وما إلى ذلك. االستخدام المألوف المستدام رسم خرائطية أو المجتمع خرائطالرسم  بوصفها بعض األحيان في ايشار إليه 8
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، الشعوب األصلية مشاركةدون بعامة ومواقع حدائق إنشاء أول التي شهدت  في الماضيبسبب العمليات التاريخية و  -42
على تضميد الجراح والمصالحة من خالل آليات مثل  للشعوب األصليةعمل مع المجتمعات المحلية ت وكالة حدائق كنداال تزال 
التي لها جميع الشعوب األصلية لجمع التتبادل و الاعد على إعادة إدماج الحوار و س، الذي يلشعوب األصليةلجاسبر منتد( 

 حديقة جاسبر الوطنية.روابط سابقة ب
عندما أصبحت المنطقة مالذا  فعال إلى الخروج منهافعت الشعوب األصلية د  حديقة كليوان الوطنية،  ثلمناطق مفي و  -47
راعة التقليدية إال في عام لم ي سمح باستئناف الز ، 1972محاصرة في عام الو  فع حظر الصيدفي حين ر  و . 1943في عام  لعبل

في حين توفر االتفاقات الموقعة اإلطار القانوني ألمم كليوان األولية. و  1003ن وأيشيهيك األولية وفي عام مبياشألمم  1993
متعدد  امشروع المقطوعة االتصاالت إصالح ويمثل تتطلب بذل جهود إضافية. االبتعادعقود فإن إلعادة اإلدماج الثقافي، 

أراضيها المستخدمة تقليديا من خالل مشاركة كبار السن بتشجيع إعادة االتصال لمع كل من هذه األمم األولى  ي نظمالسنوات 
عن  اتهوتخزين معلوما تثبيتالرامية إلى جمع و األمم األولية جهود ويدعم المشروع م. و العلو ثقافة الوالشباب في مخيمات 

لعمل مع لاألولى على استعداد  ماألممن شركاء وجود  وقد أد(لتحسين إدارة الحديقة والسالمة اإليكولوجية.  االحديقة واستخدامه
إلى مستويات غير مسبوقة من المشاركة  ية للمحميات ودعمهما وكانوا حريصون على ذلككندال والوكالةالوطنية كليوان حديقة 

شعب اإلنويت إعادة اتصال المخيم القائم على كانغيدمواسوك( إلى وع مماثل في شبه جزيرة البرادور )والتعاون. ويهدف مشر 
 الثقافية. هوأحداث شعب اإلنويت مرشديالثقافة والمعارف التقليدية من خالل  يعززاألوطان التقليدية و ب

داخل المناطق المحمية، بما في  األصلية ين من الشعوبلكنديلأيضا مبادرات التوظيف  وكالة حدائق كنداوتستكشف  -48
وتقدير السياحة الثقافية، والتدريب في مجال حماية  يها، والسياحة المستدامة بما فالحدائق، لرصد حراس ومرشدي الحدائقذلك 

ستدام استخدام م ، على أنهبشكل غير مباشرويمكن النظر إلى ذلك، كندا نفسها.  وكالة حدائقفي التراث، فضال عن مناصب 
اآلن مناطق التي أصبحت التقليدية سبل عيش وفرص عمل تستند إلى األراضي مباشرة أو غير مباشرة بصورة  يستحدثألنه 

معارف المجتمعات  ، فإنحصر وتحديد األنواعالفي مشاريع  من الشعوب األصليةمن خالل إشراك الكنديين  ،أيضاو محمية. 
لحصول على فهم أفضل للتغيرات في على اساعد اآلخرين ة المنطقة وتإيكولوجيبة متعلقكبيرة فجوات تسد األصلية المحلية 

أفضل لآلثار البيئية  افهم وكالة حدائق كنداوتطور لحرائق لالتقليدية دارة إدخال اإل ةفي بعض المناطق، يجري أعادو البيئة. 
 يران.الن إطفاءرق بدال من تحتترك مساحة  الناتجة عنواالجتماعية واالقتصادية 

 تعلم فريدة من نوعها بمثابة تجربة من الشعوب األصليةمختلف التعاقدات مع الكنديين  وكالة حدائق كنداوتعامل  -49
 دائمة التطور والتحسن.

/تشرين أكتوبرالتي تشكلت في نيو برونزويك مقاطعة األولى في ألمم لاالستشارية لجنة على ذلك هي الوخير مثال  -50
وحديقة كوشيبوغواك الوطنية في كندا وحديقة فاندي  نيو برونزويك،مقاطعة جمعية األمم األولى في ادة قمع  1010 األول

الجديدة الوطنية جميع الحدائق في إدارة شعبي ميغماغ وفوالستوكييك مصالح  مراعاةاللجنة هذه ضمن وت. الوطنية في كندا
مفيدة  ادروس مماثلةهياكل من هذه الهياكل و تعلمت وكالة حدائق كندا و نيو برونزويك. مقاطعة في  والمواقع التاريخية الوطنية

دماج، و ةواقعيوالتحلي بالربط على مختلف المستويات، البما في ذلك أهمية السعي إلى إقامة شراكات، و  لشعوب اوجهات نظر  ا 
وتسجيل إلى بناء الثقة،  يؤدي مماالعالقات، الالزم لتطور إتاحة الوقت والتحلي بالصبر عن طريق ، عن العالم األصلية

، والحصول على ةمبكر مدخالت يرات في القيادة(، وطلب عندما تكون هناك تغ )تكون مفيدةاالتفاقات الموقعة المعلومات و 
قامة المشورة القانونية و  والترحيب بأطفال الوطنية  وتنظيم تجمعات داخل الحدائق عملوتوثيق الالثقافة والعلوم(، مخيمات خيم )ا 

 وشباب الشعوب األصلية ومشاركتهم.
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والعلوم المعارف  على إدماجتساعد  من شانها أنمذكرات تفاهم مع الشعوب األصلية أيضا كندا  وأبرمت وكالة حدائق -51
وذلك  كما استخدمت مذكرات التفاهم وتقديرات المخزونات وترتيبات االستعادةالمناظر الطبيعية. و الحياة البرية إدارة التقليدية في 

حديقة كوشيبوغواك المحيط األطلسي )إلك( وسلمون حديقة جزيرة ) والغاباتسهول في ال ثور البيسونأنواع مثل  ةالستعاد
 (.الوطنية

وييسر . لشعوب األصليةلبروتوكوالت الحصاد  معلومات عن وجودويجري أيضا تمكين المجتمعات األصلية لنشر  -51
 استنادا إلى Nah?ą Dehé K’éodíi – Taking Care of Nah?ą Dehéتيب بعنوان نهاني باتي حلقة عمل ويعد ك مجتمع

الحديقة  إيكولوجيةبروتوكوالت واضحة جدا لضمان سالمة الناس وحماية الالمجتمع  وجعلتقاسم واالحترام. ال بشأنمبادئ ديني 
 القادمة.واحترام الحياة البرية والحفاظ على الموارد لألجيال 

التعلم من النجاحات ب وكالة حدائق كندا، تلتزم ةاألصليمن الشعوب مع الكنديين العديدة  هاإلى تعاقداتاستنادا و  -53
 (.األمريكي في كندا ثعبان البحرمستقبل  ضمنمثل مبادرات  فيتوسيع نطاقها )و 

من خالل التعاون مع و راء. الدروس المستفادة أن التشاور هو المفتاح إلنشاء قوة فعالة من خالل بناء توافق اآل وتبين -54
)تعرف على الناس في  اتزيار التعلم الدروس بما في ذلك أهمية  وكالة حدائق كندامن الشعوب األصلية، تواصل الكنديين 
واالستفادة ، اإلشرافالتآزر وتشجيع  استحداث أوجهطرح األفكار، و و بعقل مفتوح، والتحلي ك، الذي يكفي وقتالخذ وأبيئتهم(، 

متى يتم تسليم )المسألة ترك يتعين متى  معارفستكشاف االستفادة من اآلليات المالية لتمويل الجهود التعاونية، و ذلك )ا من
 (.المسؤولية

االتفاقات وغيرها من الترتيبات مع  فيهج الوطنية المتنوعة الحاجة إلى المرونة والن   ة علىالكندي وتشدد المساهمة -55
 المتعلقة باالتفاقية، بما في ذلك االستخدام المألوف المستدام. المسائللعديد من افيما يخص المجتمعات األصلية 

 السويد
المتعلقة  للمسائل، التخاذ نهج واسع النطاق )ي(8تنفيذ المادة الرامي إلى العمل السويدي  ضمن ذل جهد كبير،ب   -52

المعارف المحلية  ة هيالجامع المسألة تكانو تشمل كال من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. التي  )ي(8بالمادة 
تناول التركيز و هي محور  المألوف باالستخدامالمتعلقة  المسائلكانت  ،والتقليدية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. ونتيجة لذلك

 .)ج(10و )ي(8عمل المادتين ال
المشاركة األجزاء المتعلقة بية، بما في ذلك المناطق المحمالمتعلقة بالعمل في السويد لتنفيذ برنامج العمل ويجري  -57

في السنوات األخيرة، كان هناك تركيز و الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين. 
أفضل  قبول للحماية، وكذلك إليجاد تهيئة جومحمية من أجل المناطق المتزايد على إشراك المجتمعات المحلية في تعيين 

عدة وحولت جدا  انجاحا كبير هذه عمل اللناس. وقد أثبتت طريقة تحقيق فائدة لطق المحمية، وفي الوقت نفسه ادارة المنإلالسبل 
أنواع العمليات  يسيرمن أجل تو . النطاق لى دعم واسعإ الوطنية الحدائقمرات المعارضة المحلية الضخمة األولية لخطط 

ما على جميع المستويات في موظفي الحفظلطة المسؤولة )وكالة حماية البيئة السويدية( في تعليم الساستثمرت ، ذلكلالمطلوبة 
للحفاظ على المناظر الطبيعية والطبيعة باهتمام  العمل التشاركيأخر( من أشكال  كما حظت. "حوار حفظ الطبيعة" عرف باسمي  

 نامج اإلنسان والمحيط الحيوي لليونسكو.بر المدرجة في متزايد في السويد، على سبيل المثال المناطق 
في  الشاملوسيلة جديدة للعمل  على ا للغايةجيد مثاالفي البونيا  نظام إدارة للمنطقة التراث العالمي إعدادعملية وتعد  -58

تربية حيوان الرنة، فضال عن وال تزال تركيز على المجتمعات األصلية. وكانت بالمناطق المحمية، في هذه الحالة مجال 
منطقة التراث العالمي في البونيا بمن تشكيل النظم اإليكولوجية  اجزء سامي شعبلالصيد وصيد األسماك والزراعة ممارسات 
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محلية، ة شرك 300ورنة،  25 000وسامي، شعب قر( من  9 يلومتر مربع وتضمك 9 400 وتبلغ مساحتهاالتي  في السويد
كانت و . بحقعملية تشاركية منطقة البونيا . وكانت عملية تشكيل هيكل إدارة لتينكبير  تينطبيعي تينمحميوطنية و حدائق  4و

المعروف باسم غلبية في مجلس اإلدارة، األسامي شعب قر( فيه  ا ت شكليإدار  ، هيكال1011النتيجة، في عام 
Laponiatjuottjudus . في السويد.إدارة المناطق المحمية نتائج سابقة جديدة في الكل من العملية و وتمثل 

أخر( بشأن  ، بعضها مشترك مع أعمالالبونياوالقيم المشتركة الكامنة وراء عملية  الهامةوفيما يلي بعض اإلنجازات  -59
 هذا المجال:على أكثر تحديدا  هاالمناطق المحمية، وبعض

  توافق اآلراءصنع القرار في شكل. 
  ككل. المناظر الطبيعيةفهم  أساسثقافة على الطبيعة و الفهم 
  إدارة األراضي.في مجال وخبرات قيمة  اتلديهم اختصاص يضااألشخاص الذين يعيشون ويعملون في األر 
 المحلية ووجهات النظر المحلية. اتوالثقاف الشعوب األصليةوالحلول من  التماس المعارف 
  ف محلية وتقليدية.قواعد على معار الوضع أن تستند عملية التطوير والتجديد لضمان 
 وتنميتها اللغة باعتبارها جزءا هاما من إنشاء الثقافة. 
 .منظور زمني 
 Searvelatnja -  لغات و الجتماع حيث يمكن للجميع المشاركة والتعلم: أجيال مختلفة وثقافات مكان لساحة و

 .مختلفة وشعوب

 ر(أخ ةمنظمة وشبك 71 بدعم منبرنامج شعوب الغابات والعدالة الطبيعية 
 مساهمةمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، إلى  استنادا، بهمرتبطة  ةمنظم 71و برنامج شعوب الغابات قدم -20

مجموعة من و االستخدام المألوف المستدام، واألساس المنطقي، المتعلقة بلخطة العمل  مشورة بشأن هيكل محتمل تقترح ةمفصل
 تحقيق المهام الثالث األولية.محتملة لالمبادئ التوجيهية، فضال عن سبل ووسائل 

 فضال عن السبلأن المهام حددت بوضوح الجهات الفاعلة والجداول الزمنية، إلى  برنامج شعوب الغابات ويشير -21
ووسائل تنفيذ المهام  سبلأن إلى أيضا  برنامج شعوب الغاباتويشير تحقيق المهام. التي يتعين اتباعها لوالوسائل أو أنشطة 

، البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع 1010-1011للتنوع البيولوجي ية ستراتيجفي تحقيق الخطة اال وتسهموملموسة  محددةولية األ
من الشعوب األصلية والمجتمعات  ين. وينبغي أيضا اتخاذ خطوات ملموسة إلى األمام بمشاركة وتعاون فعال18وخاصة الهدف 

بطريقة  المضي بها قدماأن المهام األولية مترابطة، وينبغي إلى أيضا  الغاباتبرنامج شعوب المحلية ذات الصلة. وأشار 
 متكاملة.

من أجل والشركاء في استكشاف الدور المحتمل لنقاط االتصال الوطنية  برنامج شعوب الغابات وبصفة خاصة، يرغب -21
نية ودون الوطنية مع المجتمعات األصلية الحوارات الوط تيسيرواألحكام المتصلة بها، بما في ذلك  )ي(8لمادة تحقيق ا

أو المقررة من القائمة  في تجميع قوائم الجرد الوطنية واحتمال المشاركة؛ االستخدام المألوف المستداموالمحلية بشأن 
جيدة وتعزيز الممارسات ال ؛المجتمعات األصلية والمحليةالتي تقوم بها ، بما في ذلك تلك المألوفة ةالمستدام اتاالستخدام

وخطط العمل الوطنية يات ستراتيجاالع االستخدام المألوف المستدام، فضال عن دور في تنقيحات التي تدعم وتشج ةوطنيال
 .االستخدام المألوف المستداملتنوع البيولوجي لتشمل ل
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مقترحة، خطة عمل، يتضمن األسس المنطقية الل مفصالأو نموذجا  مثاال برنامج شعوب الغاباتوأخيرا اقترح  -23
بهذه الوثيقة. وقد في المرفق ، الوارد بعضها في مشروع خطة العملدرج أ  لتنفيذ المهام المقترحة،  اتمعلومات أساسية، وتوجيهو 

والمتاحة كوثيقة إعالمية لالجتماع  ةكاملالمساهمة طالع على ن في االو األطراف والمراقب ترغب
(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12 ) مشروع خطة المضي قدما بتساعد في أقسام منها قد صوص أو نأو أفكار استخالص و

 العمل.
 (AFNجمعية األمم األولى )

إلى أن تحقيق الدعم لالستخدام  ة، مشير مساهمتهافي  اللوائحشراكات بدال من ال علىجمعية األمم األولى تشدد  -24
ترحب و هات الحكومية داخل الدولة الطرف. مجموعة واسعة من الج ينطويان علىاإلشراف بواالعتراف  المألوفالمستدام 

 المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية.ببوضع خطة عمل دولية جمعية األمم األولى 
 انعزز ت)االستخدام المألوف المستدام(  )ج(10و )المعارف التقليدية( )ي(8أن المادتين بجمعية األمم األولى  وتقر -25

 المتأصلةاألولى  ةحقوق األم إذا احترمتإال التقليدية المعارف واالبتكارات والممارسات  ن حفظال يمكا بعضا، وبالتالي مبعضه
وتشير االستخدام المألوف المستدام. بارتباطا وثيقا  هاوتعزيز الممارسات الثقافية التقليدية  حفظرتبط ي. و هامواردو  الى أراضيهع

ية لتنفيذ مسؤولياتها بموجب المادة استراتيجلكندا وضع  تيحي ادولي اانونيقو  ادستوري اهناك أساس أنإلى جمعية األمم األولى 
 من االتفاقية. )ج(10
بناء في مجال مساعدة تضمن عنصرا قويا لتقديم ت )ج(10بقوة خطة عمل لتنفيذ المادة جمعية األمم األولى وتدعم  -22

 لشعوب األصلية في البلدان النامية.اإلى قدرات 
اإلبالغ عن االستخدام المألوف المستدام وجميع االستخدامات باألطراف أن تقوم قوة بعية األمم األولى جمكما تدعم  -27

المشاركة الفعالة للشعوب األصلية التي من شأنها أن تساعد ب، للتنوع البيولوجي الوطنية هاياتها وخطط عملاستراتيجفي  ةالمألوف
 مألوفتحديد ما إذا كانت استخدام إلى أن عملية  أيضاية األمم األولى جمع وتشير. "من أرض الواقع"منظور  فيرتو  على
ي تدراج أهداف التنوع البيولوجي الإلانفتاح كندا بللجدل، وترحب عملية مثيرة في كثير من األحيان  تكونمستداما أم ال  معين

عددا من األمثلة على جمعية األمم األولى  مةمساهوفر وتعكس التمييز بين االستخدام المألوف واالستخدام المألوف المستدام. ت
 ومقاطعاتها. ن األمم األولى والحكومة الكنديةالشراكات بي

 المتعلقةلشعوب األصلية في البلدان النامية ابناء قدرات لالجهود الرامية إلى تقديم مساعدة جمعية األمم األولى وتدعم  -28
. التنوع اللغويالصحة، واألمن الغذائي، واالستدامة الثقافية، و برتبط يمستدام االستخدام المألوف ال نظرا ألن )ج(10 ادةبالم

عدم وجود تمويل لمبادرات الحفظ المجتمعية كحاجز أمام األمم إلى أنه يشار باستمرار إلى أيضا جمعية األمم األولى وتشير 
الشعوب األصلية في االستخدام نخرط تأن  لضمانلى تخصيص تمويل كاف محليا إدعو األطراف، وخاصة كندا تاألولى و 

 ألمم األولى داخل كندا.لالمألوف المستدام للموارد، وكذلك إلى االعتراف بالحقوق اإلقليمية المتأصلة 
مصطلح "الشعوب" بلى االعتراف عحث كندا واألطراف تعددا من التوصيات، و جمعية األمم األولى  ، تقدمبإيجازو  -29

التي  يةالحفظ المجتمعلمبادرات  التمويل المحلي إتاحةتجديد أو و ؛ 18أيشي هدف ية إبالغ عن جاستراتيواعتماد  ؛األصلية
جمعية األمم . وأخيرا، تحث )ج(10إطار للمادة إعداد أفضل الممارسات بهدف  وبحث ؛)ج(10لمادة لالتنفيذ السليم  تيسر

 .)ج(10أمر حيوي لتمكين تنفيذ المادة  يضااألر على حقوق الجميع األطراف إلى االعتراف بأن إعمال األولى 
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 (ICCكندا )ب اإلنويت القطبيمجلس 
المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية بخطة عمل  المضي قدما في إعدادمجلس اإلنويت القطبي بكندا طلب ي -70

خطط العمل ستقتضي مع المحلي. و المجت وانخراط ات األصلية والمحليةالمجتمعمشاركة على  اتركيز وير( أنها ينبغي أن تشمل 
ات المجتمعبناء القدرات أن يساعد ينبغي و واألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين.  ات األصلية والمحليةالمجتمعالتعاون بين 

ات األصلية المجتمعالتحديات التي تواجه باالعتراف واإلقرار كما أن وضع خطط إقليمية ومحلية.  على األصلية والمحلية
في يمكن إدراجها  لتنفيذاوغيرها من أدوات  التشريعات القائمةاإلقرار بالفرص ودراسة  تنفيذ خطة العمل، وكذلكفي  ةوالمحلي

 إطار خطة العمل.
االستخدام مجال الثقافية والتقليدية للمجتمعات المحلية في  عناصرأن الإلى أيضا مجلس اإلنويت القطبي بكندا  ويشير -71

ات لمجتمعلالتراث الثقافي بما في ذلك أسماء األماكن التقليدية ومن المقرر أن يكون . فيها حق النظرستت المألوف المستدام
رسم خرائط لمواقع  علىعمل المشاريع خطة ويمكن أن تشتمل عنصرا أساسيا في خطة العمل هذه.  األصلية والمحلية

االستخدام المألوف المستدام للتنوع بقليدية المحيطة ، وتوثيق المعارف التللشعوب األصلية االستخدام المألوف المستدام
ة والتقاليد القانونية المألوفع القوانين يجمتمشاريع أخر( جمع و  ، يمكن أن يترتب على. وباإلضافة إلى ذلكالمعنيالبيولوجي 

اإلقليمي واإلقليمي دون والمستويين  المعنيفي المجتمع  االستخدام المألوف المستدامالتي تنطبق على  للشعوب األصلية
ينبغي للتنوع البيولوجي أيضا أن أهداف أيشي مجلس اإلنويت القطبي بكندا الحظ ي. و قيد النظرلالستخدام المألوف المستدام 

تطبيق ات المتعلقة بمعالجة السياسو ، ضل الممارساتفألدراسات الحالة  فضال عن استخدامفي خطط العمل، أن تدمج 
 .المألوفتخدام المعارف التقليدية لالس

 صلةالخر( ذات األمبادرات ال
، بدعم من البرازيل ونيوزيلندا والنرويج، الشبكة 1011حزيران يونيه/في يالرد، غجوليا  ،وزراء أستراليا ةرئيس تأطلق -71

التفاقية والمادتين دعما ألهداف ا ( في البرازيل،10في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو + للشعوب األصليةالعالمية 
لشعوب األصلية ا مؤتمر مديري األراضي والبحار من)ج(. ويشار إلى هذه المبادرة المتعددة األطراف بوصفها 10)ي( و8

. ويرد تقرير لهذا والشبكة العالمية للشعوب األصلية، داروين، أستراليا( 1013مايو/أيار  31-12) والمجتمعات المحلية
 (.UNEP/CD/WG8J/8/INF/14) لالجتماع ةاالجتماع كوثيقة إعالمي

الشعوب األصلية والمجتمعات  األراضي والبحار من مديريجمع في  للشعوب األصليةتطمح الشبكة العالمية و  -73
اإليكولوجية التقليدية، لتبادل القصص والتجارب الثقافية واألفكار لتحسين والخبرة المعارف  أوصياء على م، باعتبارهةالمحلي
 النظم اإليكولوجية وحماية البيئة ودعم سبل العيش المستدامة. إدارة
 تشجيع: في للشعوب األصليةويتمثل الهدف العام للشبكة العالمية  -74

 فضل للتنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعيةاألحفظ ال 
 تحسين التماسك االجتماعي 
 قر.زيادة الفرص االقتصادية والتخفيف من حدة الف 

 ها، واتصالوالمجتمعات المحليةلشعوب األصلية لمعارف االدور الهام على شبكة ال تؤكدفي نهاية المطاف، و  -75
دار  لموارد الطبيعية لألرضافي حماية  والدور الذي تؤديهعلى رعاية أراضيها،  تهااألراضي التقليدية وقدر ب ، المستدامة تهاوا 
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دارة إلالمعارف اإليكولوجية التقليدية جنبا إلى جنب مع الممارسات المعاصرة تخدام باسعزز التزام الحكومة األسترالية تو 
 أفضل. تها بشكلاألراضي لضمان إدار 

مديري األراضي والبحار من وتبادل أفضل الممارسات بين  االنخراط في العمل حفزمن النتائج الرئيسية للشبكة هو و  -72
 ، يتمثل هدف الشبكة العالمية للشعوب األصلية فيفي نهاية المطافو ض الواقع. من خالل التبادل على أر  الشعوب األصلية

 مولت، ولهذا الغرض. وتنفيذهما 410-18و 19-17المادتين بوسعها المضي قدما بيكون و  معارفبناء عالقات دائمة لتبادل ال
لتبادل  مجاال ووفرت التبادالت. للشعوب األصليةالشبكة العالمية مؤتمر المؤدية إلى  الفترة يتبادالت فستة الحكومة األسترالية 

دعم سبل العيش المعاصرة والتقليدية والممارسات المحلية لتحسين إدارة البيئة و  معارفوالخبرات اإلقليمية باستخدام الالن هج 
ت لتعزيز العالقات التباداليمكن استخدام  كيفلتوضيح تبادل خبراتهم في المؤتمر في عملية الالمشاركون  وعرضالمستدامة. 
 ر.االبحو  يضااألر مديري العالمية بين 

الخط األخضر منظمة في شراكة مع مجموعة بيو للبيئة، ومنظمة حفظ الطبيعة، و الستة التبادالت الدولية  وقدمت -77
هذه في لشمالية وأمريكا ا وشاركت شعوب أصلية من مناطق أفريقيا والمحيط الهادئ. اتثورة المحيطالحدائق و منتد( و رقيق، ال

ومجتمع  اإلقليمية لمضيق توريس والهيئة كيمبرليأراضي ستراليا مجلس أالتبادالت في حين شملت المنظمات المضيفة في 
 كاكادو الوطنية. وحديقة ياالتا
روين، ن من داو ، الذي استضافته الحكومة األسترالية والمالك التقليديللشعوب األصليةمؤتمر الشبكة العالمية  وحضر -78

وكلمات في جلسات عمل عرضا وحلقة  70في أكثر من  بلدا 50مندوب من أكثر من  1 100ما يقرب من  وشعب الراكيا،
 .باألشغال حافلةعامة عبر ثالثة أيام عمل 

لشعوب مديري األراضي والبحار من ا، فرصة فريدة ومثيرة لالعالممن نوعه في  األول عدالذي ي  أتاح هذا الحدث، و  -79
وتبادل األفكار لتحسين إدارة البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات لالجتماع معا واالتصال صلية والمجتمعات المحلية األ

 يةالمؤتمر أيضا منبرا للمندوبين للنظر في بناء شبكة عالمح وأتاالبيئية ودعم سبل العيش المستدامة في المجتمعات المحلية. 
جراء نق للشعوب األصليةدائم   .اش بشأنها والمساهمة فيهاوا 
كون تبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سلعلن أن مبادرة خط االستواء أ   ،الشبكة العالمية للشعوب األصليةمؤتمر وفي  -80

منظمة إلى الحكومة األسترالية  تطلعتاتخاذ القرار،  ولد(. الشبكة العالمية للشعوب األصليةالمؤقتة ألمانة العامة  ةالمضيف
وقدرات شراكات  ولهافي جميع أنحاء العالم،  الشعوب األصليةوالبحار من راضي مديري األبالفعل بنشاط عمل  مة تدعمقائ

والمنظمات الشعبية التجارية مبادرة خط االستواء األمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والشركات وتجمع دولية كبيرة. 
مبادرة خط االستواء  وتقر. وتحقيق تقدم بشأنها نةالمر دامة للناس والطبيعة والمجتمعات حلول التنمية المحلية المستبالعتراف ل
من أجل الحالة  اتدراسللديها قاعدة بيانات و كل سنتين، المقدمة المبادرات المحلية المتميزة من خالل جائزة خط االستواء ب

 ةالمحلي اتالمجتمع يممثلمن  200ى اآلن أكثر من حتفيها مجتمع شارك من مجتمع إلى وتجري اجتماعات  معارفتبادل ال
 .األصليةو 

                                                 
معلومات ال وكذلكاالجتماعية واالقتصادية، والعلمية و  البحوث التقنية نتائج لمعلوماتلتبادل لهذا ا يتضمن: تبادل المعلومات بشأن 7-02 المادة 9

التكنولوجيات المشار  وفي مجال الجمع بينها وبين، في حد ذاتها تقليديةوالصلية األمعارف الو متخصصة، ال والمعارفالمسح، برامج التدريب و ب المتعلقة
 .إلى موطنها األصلي أينما كان ذلك ممكنا المعلوماتويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه  .06من المادة  0 في الفقرة إليها

واستحداث ، األصلية والتقليدية بما في ذلك التكنولوجيات، هااستخدامو التعاون في تطوير التكنولوجيات  األطراف المتعاقدة تشجع. 1: 1-08 المادة 10
على تشجيع  األطراف المتعاقدة تعمل، لهذا الغرض وتحقيقات والتشريعات الوطنية، وتحقيقا ألهداف هذه االتفاقية. طرائق لهذا التعاون، وفقا للسياسا

 تبادل الخبراء.الموظفين و  في مجال تدريب التعاون
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. الشبكة العالمية للشعوب األصليةأمانة المسؤولية عن مبادرة خط االستواء  ستتولى، 1013 /تموزهمن يوليابتداء و  -81
، للشعوب األصليةالشبكة العالمية هيكل حوكمة أصحاب المصلحة في تصميم الواردة من نظر في دمج التغذية المرتدة توس

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من جميع من ر االبحو مديري األراضي توصيل أفضل طريقة لالتمويل الجاري و وضمان 
 أنحاء العالم.

في المؤتمر. وتجري مناقشة عملية النطاق  واسع دعمتقودها الشعوب األصلية بشبكة محلية أسترالية  إنشاء كما حظى -81
 محلية مع أصحاب المصلحة. إلنشاء شبكة

 الفجواتتحليل  -هاء
، بما في ذلك الدوليةوالبرامج والصناديق المنظمات بعض ، كتب األمين التنفيذي إلى اتللمساعدة في تحليل الفجو  -83

رد الوراثية النباتية المعاهدة الدولية بشأن المواالتابعة لها، بما في ذلك  والهيئاتمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
 اد واليتهيلتأكحة التصحر ، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافلألغذية والزراعة

 الحالي بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي. هاعملو 
أنه من  لدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة اواستنادا إلى المعلومات الواردة، تدعي  -84

في مجال االستخدام المستدام، بما في ذلك االستخدام المعاهدة المستصوب للغاية زيادة التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي و 
المنافع للمعاهدة وفقا لخطتها ؤكد على الحاجة إلى مواصلة توسيع نطاق صندوق تقاسم تالمألوف وحقوق المزارعين، و 

  ية.ستراتيجاال

  توصيات لينظر فيها الفريق العامل  -ثالثا
وصي يفي أن  ف )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدوراتقد يرغب 

  :مقررا على غرار ما يلي بأن يعتمدمؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر 
 مؤتمر األطراف،إن 
 المقرر؛االستخدام المألوف المستدام، على النحو المرفق بهذا المتعلقة ب خطة العمليؤيد  -1
إلى والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات األصلية والمحلية  األطرافيدعو  -1

 لى األمانة؛إ عن التقدممهام خطة العمل وتقديم تقرير مختلف تنفيذ 
تاحة هذه المعلومات  1إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع وتحليل المعلومات الواردة عمال بالفقرة  يطلب -3 وا 

واألحكام المتصلة بها وذلك من خالل بوابة معلومات المعارف  )ي(8إلى االجتماع القادم للفريق العامل المعني بالمادة 
 التقليدية من االتفاقية؛

إلى الدولية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية، والبرامج والصناديق والحكومات والمنظمات  األطرافو يدع -4
البلدان النامية والمجتمعات األصلية والمحلية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعزز األطراف من أموال ودعم تقني إلى  تقديم

 للتنوع البيولوجي. االستخدام المألوف المستدام
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 المرفق 
 مشروع خطة العمل

 الهدف
على تفاقية االفي إطار  المتصلة بهاواألحكام  )ي(8لمادة العادل للتنفيذ ا تعزيز فيهذا الهدف من برنامج العمل يتمثل 

مراحل وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في جميع  المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية
 ومستويات تنفيذها.

 المبادئ العامة -أوال
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في جميع مراحل تحديد وتنفيذ عناصر برنامج العمل، وال   -1

 نساء المجتمعات األصلية والمحلية في جميع أنشطة برنامج العمل.لسيما المشاركة الكاملة والفعالة 

مفيدة وضرورية  اعتبارهاو  معارف األخر(أشكال الاحترام قدر نفس ب واحترامهاالمعارف التقليدية،  حديد قيمةتينبغي   -1
 .مثلها

ة للمجتمعات األصلية والمحلية وحقوقها في أن المألوفنهج شامل يتوافق مع القيم الروحية والثقافية والممارسات   -3
 لتقليدية.تتحكم في معارفها وابتكاراتها وممارساتها ا

عزز حفظ واألحياء من شأنه أن ياألراضي والمياه من لموارد لية لإلدارة المتكاملة استراتيجنهج النظام اإليكولوجي هو   -4
 المستدام بطريقة منصفة. هاستخدامو لتنوع البيولوجي ا

تمعات األصلية والمحلية التي لد( المج التقليديةاالبتكارات والممارسات و الحصول على المعارف ينبغي أن يخضع  -5
 هذه المعارف واالبتكارات والممارسات. حائزيالمسبقة عن علم من  المصادقةللموافقة المسبقة عن علم أو 

 محددةالمبادئ ال -ثانيا
 :خاصةالهمية األعتبارات ذات اال

المجتمعات وت شّكل . تأصالمالتنوع البيولوجي واالستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية ارتباطا يرتبط  )أ(
تشكيل النظم االجتماعية واإليكولوجية، والمناظر  تعيدالمحلية، من خالل االستخدام المألوف المستدام، باستمرار و و األصلية 
يف التك مما يؤدي إلىوالموارد الجينية وممارسات اإلدارة ذات الصلة،  والحيواناتالنباتات أنواع المناظر البحرية و و الطبيعية، 

مع الظروف المتغيرة مثل تغير المناخ، والمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتعزيز 
المعارف التقليدية المتعلقة  حائزوالمحلية و و األصلية المجتمعات  تسهم كولوجية. وبالتاليواإلياالجتماعية النظم مرونة 

، ولكن فحسب المحليةو األصلية المجتمعات ال تعود بالفائدة على معارف جديدة إدرار ا في أيض االستخدام المألوف المستدامب
 رفاه اإلنسان بصفة عامة؛على  أيضا

على التنوع البيولوجي  امباشر اعتمادا المحلية تعتمد و األصلية المجتمعات بأن العديد من  االعتراف )ب(
دارته  المألوفواستخدامه المستدام   المحلية والمرونة والثقافات؛ لسبل العيشوا 

في الحفاظ على  هامادورا تؤدي المحلية و األصلية  للمجتمعاتالثقافية والروحية و القيم والممارسات  )ج(
 االستخدام المستدام ونقل أهميته إلى الجيل التالي؛
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ستخدام المألوف وتنفيذ السياسات والبرامج لال أن يكون إعدادناجحة للحصول على نتائج  الهام جدامن  )د(
االستخدام في حاسمة ال نومساهمته النساءالمحلية، مع التركيز على و األصلية لمجتمعات لالمشاركة الكاملة والفعالة بالمستدام 
 المستدام؛ المألوف

)المعارف التقليدية  18و )خدمات النظام اإليكولوجي( 14أيشي للتنوع البيولوجي  لهدفيتامة المراعاة ال )ه( 
بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  تخدام المألوف المستدام( وبروتوكول ناغوياواالس

 واألحكام المتصلة بها؛ )ي(8بالمادة  المتعلقوبرنامج العمل  عن استخدامها
قافية واالجتماعية واالقتصادية شمل العناصر الثيالمحلية و األصلية لمجتمعات لاحترام االختصاص اإلقليمي  )و( 

دارة من قبل اإلمراقبة و الالوصول الفعال و ويعتبر . التقليدية واألقاليماإلدارة التقليدية لألراضي والمياه  بنظمالمرتبطة  اإليكولوجيةو 
 لالستخدام المألوف المستدام؛ ةأساسي متطلباتالمحلية لألراضي التقليدية المحلية و األصلية المجتمعات 
 ،والحيازة البحريةالتقليدية أراضي المجتمعات األصلية والمحلية  تنطوي علىالثقافية و  البيولوجية األقاليم ز( )
والهوية السياسية ، والتنظيم السياسي واألهداف والتبادلاإلنتاج نظم و  ،طقوسالالبحرية، واستخدام األراضي والمناطق واستخدام 
البيولوجي  ها، وتنوععن أقاليمهاالمحلية و األصلية المجتمعات تجزئة ة الثقافي عن عدم قابليو التراث البيولوجي ويعبر الثقافية. 

المحلية و األصلية المجتمعات وتقوم شمل الحقوق على الموارد التقليدية. تو  تها( وثقافالمناظر الطبيعيةالجينية إلى من الموارد )
دارة و  األصليةالمجتمعات على النظم اإليكولوجية، مما يجعل  النظم المحلية في وضع جيد لتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي وا 

 ؛ةاقتصاديبطريقة بكفاءة و اإليكولوجية 
يجب أن تكون حيوي لنهج النظام اإليكولوجي. ولذلك  أمرألبعاد االجتماعية والثقافية ل المراعاة التامة )ح( 

 تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي؛ في أساسيةالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام 
يوفر أداة هامة لتعزيز قدرة المجتمعات  1،11و 1المبدأين خاصة و ، م اإليكولوجياالنظالتنفيذ الكامل لنهج  )ط( 

 ؛بشكل تام على ممارسة استخدام المألوف المستدام
بما  ،هذا الحق احترامويجب في ممارسة تقرير المصير، من األبعاد عد واحد ب   االستخدام المألوف المستدام )ي( 

المحلية بما يتفق مع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب و األصلية لمجتمعات ل عن علمالموافقة الحرة والمسبقة  يضمن
 ؛األصلية

 هولكن فحسب، الناس والمحافظة على التنوع البيولوجي عيشسبل  يسهم فيال  االستخدام المألوف المستدام )ك( 
االجتماعية و وكمصدر للتعلم المتعلق بالنظم اإليكولوجية  معه لتكيفواتغير المناخ  أمامالصمود في بناء القدرة على  مفيد أيضا

 واالبتكارات المحتملة للمناظر الطبيعية المنتجة واستمرار رفاهية اإلنسان ؛
عادة إحياءينبغي اتخاذ تدابير لمعالجة االستخدام غير المستدام  )ل(   تهاواستعادالطبيعية المتدهورة  المناظر وا 

 )بما في ذلك المناظر البحرية والمياه(.

 األساس المنطقي -ثالثا
وخطط العمل يات ستراتيجاالالمشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في ب االستخدام المألوف المستدامدمج  إن -1

خطة االتفاقية شاملة في  مسألة)وتنفيذها( بوصفها  )ج(10المادة إلدماج  يةاستراتيجو لتنوع البيولوجي وسيلة هامة لالوطنية 
 12 .11/14 المقررفي التي أعيد تأكيد أهميتها  البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع 1010-1011للتنوع البيولوجي ية ستراتيجاال

                                                 
 (ples.shtmlhttp://www.cbd.int/ecosystem/princi )نظر 11

http://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml
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على المستويين  )ج(10دة المحلية في مبادرات مجتمعية لتعزيز تنفيذ الماو األصلية المجتمعات العديد من  وتنخرط  -1
 إلعادةة، ومشاريع تعليم المألوفالمعارف التقليدية والممارسات بشأن وتوثيق  بحوثالوطني والمحلي. وتشمل هذه المبادرات 

وخطط مجتمعية  ات،، ورسم خرائط المجتمعاالستخدام المألوف المستدامبإحياء اللغات األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة 
عامة  ع رضت نظرةالرصد والبحث. و و وتغير المناخ )اآلثار والتخفيف والتكيف(  ،، والتنوع البيولوجيالمستدامةلموارد ا إلدارة
)ج( كعنصر رئيسي من برنامج العمل 10مع التركيز على المادة  )ج(10 المتعلق بالمادةجتماع االمثل هذه المبادرات في  على

ا)ي( واألحكام المتص8المتعلق بالمادة  في في الفلبين المعقودة عمل ال حلقةوعرضت حاالت أكثر تفصيال في  13لة به
 مشاريعفي دعم مثل هذه المبادرات، أو المشاركة وعن طريق  14.الرصد المجتمعي ونظم المعلوماتبشأن  1013 /شباطفبراير

رؤ( أفضل طراف ومنظمات الحفظ األ ، تكتسبالتنوع البيولوجي ذات الصلةاتفاقية تعاونية على أرض الواقع ورصد مؤشرات 
التحديات القائمة، ويمكن  وأأنسب لالحتياجات  بشكلأن تستجيب  هايمكنو ، افي بلدانه االستخدام المألوف المستدامقضايا عن 
في الواردة واألهداف األخر( ذات الصلة  18في المساهمة في تحقيق الهدف و  )ج(10تصبح أكثر فعالية في تنفيذ المادة أن 
 .1010-1011للتنوع البيولوجي  يةستراتيجطة االالخ
عن المسبقة موافقتها  و/أو وانخراطهاالمحلية و األصلية المجتمعات دون موافقة بيمكن للمناطق المحمية التي أنشئت و  -3

رف المرتبطة ة والمعاالمألوفالممارسات  إضعافتؤدي إلى ، وبالتالي هاواستخدامالتقليدية  إلى المناطقتقيد الوصول أن  علم
االستخدام المألوف  ونالتنوع البيولوجي أمر حيوي لحماية وصظ حففإن في الوقت نفسه، و . معينة مناطق أو موارد بيولوجيةب

هامة  مساهمات اوفر يوالمعارف التقليدية أن  الستخدام المألوف المستدامويمكن لوالمعارف التقليدية المرتبطة به.  المستدام
أو الرسمية المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمية  ةكمو الهامة، إما من خالل الحلتنوع البيولوجي اقع حفظ الفعال لموالل

البروتوكوالت المحلية و األصلية المجتمعات ويمكن أن تستخدم  15 .األصلية والمجتمعية المحفوظةاألقاليم والمناطق  من خالل
جراءاتالمجتمعية واإلجراءات المجتمعية األخر( ل خارجية جهات والدخول في حوار وتعاون مع  هاأولوياتها و لتعبير عن قيمها وا 

االستخدام الحترام  مناسبة وسيلةهداف مشتركة، على سبيل المثال، أظ البيئة( نحو حف)مثل الوكاالت الحكومية ومنظمات 
 .تراف بها ودعمهاواالع والممارسات الثقافية التقليدية في المناطق المحمية المألوف المستدام

                                                                                                                                                             
 .UNEP/CBD/COP/DEC/XI/14الوثيقة  ديباجة 12
توصيات و ومبادرات  تحدياتو  ألمثلةتجميعية ورقة  إلىالعرض  هذا واستند. UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1 من الوثيقة 33الفقرة  انظر 13

(: 7100 /تشرين األولوالشركاء )أكتوبربرنامج شعوب الغابات من اتفاقية التنوع البيولوجي قدمها )ج( 01لمادة بامتعلقة مجتمعية 
studies-use-sustainable-http://www.forestpeoples.org/customary. 

 .7103 /نيسانأبريل 78إلى  76، من ألمانيا، بونعقدت في حلقة العمل التقنية العالمية بشأن النظم المجتمعية للرصد والمعلومات التي تقرير  14
تمكين المجتمعات الرامية إلى : لدراسة أفضل الممارسات )مثل السياسات والتشريعات( أقواس معقوفةالموضوعة بين  مكررا 05تداخل مع المهمة  15

دارة تحديد من القيام بشكل طوعي باألصلية والمحلية  ناطق المحمية والمواقع المقدسة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على استخدامها وحفظ الموتعيين وتنظيم وا 
 المستدام المألوف.

http://www.forestpeoples.org/customary-sustainable-use-studies
http://www.forestpeoples.org/customary-sustainable-use-studies
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 مشروع خطة العمل بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي  -رابعا
16المحتملةاإلجراءات  الجهات الفاعلة الرئيسية المهام

 المحتملةالمؤشرات  التدريجياألطر الزمنية للتنفيذ  
االستخدام المألوف أو سياسية إدراج ممارسات )أ( 

المشاركة الكاملة والفعالة بتضاء، ، حسب االقالمستدام
يات وخطط ستراتيجفي االللمجتمعات األصلية والمحلية، 
ية استراتيج، كوسيلة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 يةوتحقيق رفاه ةالثقافيو  ةللحفاظ على القيم البيولوجي
 عن ذلك في التقارير الوطنية؛ واإلبالغاإلنسان، 

المشاركة األطراف ب
للمجتمعات  الفعالة

 .األصلية والمحلية

يات وخطط ستراتيجاال تنقيح
الوطنية للتنوع  العمل

االستخدام  إلدماج البيولوجي
  .المألوف المستدام

وتنفيذ  تنقيحمن خالل 
يات وخطط العمل ستراتيجاال

للفترة  الوطنية للتنوع البيولوجي
1014-1015 

والمبلغ عنها من خالل التقارير 
لى الفريق الوطنية الخامسة و  ا 

 )ي(8العامل المعني بالمادة 
واألحكام المتصلة بها، في 
الوقت المناسب الستعراض 

 منتصف العقد.

االستخدام المألوف المستدام 
األطراف،  الذي تدرجه

المشاركة الكاملة والفعالة ب
للمجتمعات األصلية 

يات ستراتيجوالمحلية، في اال
الوطنية للتنوع وخطط العمل 
أيضا لمبلغ عنها البيولوجي وا

على من خالل التقارير 
التقرير الوطني بدء بالوطنية، 
 الخامس.

     

تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم وتسهم  )ب(
وتعزيز االستخدام المألوف المستدام؛  )ج(01في تنفيذ المادة 

والتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة مشتركة 
 ؛)ج(01نفيذ المعزز للمادة لتحقيق الت

 والحكومات األطراف
وأمانة اتفاقية التنوع 

والمنظمات  البيولوجي
 الدولية ذات الصلة
والجهات والجهات المانحة 

والمجتمعات  الممولة
 األصلية والمحلية.

أموال  التماستمويل أو 
لتشجيع وتعزيز المبادرات 

المجتمعية التي تدعم وتسهم 
 ج()10في تنفيذ المادة 

 وتعزيز الممارسات الجيدة.

المبلغ عنها من خالل التقارير 
لى الفريق  الوطنية الخامسة وا 

 )ي(8العامل المعني بالمادة 
 بدء من المتصلة بهاواألحكام 

.17 اجتماعه التاسع
 

التقرير المرحلي للفريق 
 )ي(8العامل المعني بالمادة 
 بدءواألحكام المتصلة بها، 

االجتماع التاسع من 
في تحليل التقارير و ، عدافصا

أمثلة متنوعة من و الوطنية، 
المبادرات المجتمعية التي 

                                                 
 لإلجراءات المحتملة. توجيها بشأن التالي القسم الرجوع إلىيرجى  16
 .7105في عام ي( واألحكام المتصلة ) 8المعني بالمادة  للفريق العامل التاسع االجتماع من المحتمل أن يعقد 17
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تدعم وتسهم في تنفيذ المادة 
 ()ج10

     

 )مثل دراسات الحالة أفضل الممارسات )ج( تحديد
من واآلليات والتشريعات والمبادرات المالئمة األخر(( 

 :أجل
 
 
تزامات الدولية تعزيز، وفقا للتشريعات الوطنية واالل( 1)

المطبقة، المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 
موافقتها المسبقة عن علم أو الموافقة والمحلية وأيضا 

دارة المناطق  والمشاركة في تحديد وتوسيع وحوكمة وا 
، بما في ذلك المناطق المحمية البحرية التي قد المحمية

 ؛تؤثر على المجتمعات األصلية والمحلية
 
 
 
 
 
 
 

)ج( األطراف والحكومات 
والمجتمعات األصلية 
والمحلية وأمانة اتفاقية 

التنوع البيولوجي 
والبرامج والمنظمات 
األخر( ذات والصناديق 

 الصلة.

قارير المبلغ عنها من خالل الت 
لى الفريق  الوطنية الخامسة وا 

 )ي(8العامل المعني بالمادة 
 بدء من المتصلة بهاواألحكام 

 .18اجتماعه التاسع

نشر وتوزيع سلسلة تقنية 
التفاقية التنوع البيولوجي 

أفضل الممارسات  بشأن
دراسات الحالة بالمتعلقة 

واآلليات والتشريعات 
والمبادرات المالئمة األخر( 

االستخدام المألوف التي تدعم 
 .المستدام

( الفريق العامل المعني 1)
األطراف و  )ي(8بالمادة 

المشاركة ب والحكومات
الكاملة والفعالة 

للمجتمعات األصلية 
 والمحلية

الفريق العامل المعني يقوم 
مبادئ  بإعداد )ي(8بالمادة 
الموافقة بشأن توجيهية 

موافقة الالمسبقة عن علم أو 
نشاء والمشاركة في إ

دارة  وتوسيع وحوكمة وا 
تاحتها  المناطق المحمية وا 

ضمن مناهج تعلم إلكتروني 
 وأدوات للمناطق المحمية.

 
 

مبادئ توجيهية  يمكن النظر في
 و/أو للموافقة المسبقة عن علم

مشاركة من خالل الموافقة و ال
للفريق العامل االجتماع التاسع 
واألحكام  )ي(8 المعني بالمادة
 في وقت مبكر المتصلة بها

مثل االجتماع الثالث عشر 
 لألطراف.

اعتماد وتنفيذ توجيهات 
 للموافقة المسبقة عن علم

 والمشاركةموافقة ال و/أو
المبلغ عنها من خالل 
التقارير الوطنية في 

 المستقبل.

                                                 
 .7105في عام ي( واألحكام المتصلة ) 8المعني بالمادة  للفريق العامل التاسع االجتماع المحتمل أن يعقدمن  18
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تشجيع تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام ( 1)
، بما في ذلك المألوف المستدام في المناطق المحمية

 البحرية، حسب االقتضاء؛المحمية المناطق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في  تشجيع استخدام البروتوكوالت المجتمعية( 3)

تأكيد وتشجيع لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية 
في المناطق المحمية، بما  وف المستداماالستخدام المأل

البحرية، وفقا للممارسات المحمية في ذلك المناطق 
 الثقافية التقليدية؛

( األطراف والحكومات 1)
المشاركة الفعالة ب

للمجتمعات األصلية 
 والمحلية

طط يات وخستراتيجاال تنقيح
الوطنية للتنوع  العمل

االستخدام  إلدماج البيولوجي
 .المألوف المستدام

 والمعارف التقليدية.
 

المشاركة النشطة والمشاركة 
للمجتمعات األصلية الفعالة 
 ذات الصلة والمحلية

)المعارف التقليدية 
الستخدام المألوف وا

في إدارة المناطق  المستدام
 المحمية

ط يات وخطستراتيجاال تنقيح
الوطنية للتنوع البيولوجي  العمل

1014-1015 
التقارير الوطنية  المبلغ عنها في

 الخامسة أو السادسة.

 يات وخطط العملستراتيجاال
للتنوع المنقحة الوطنية 
تعزيز تشمل  البيولوجي

االستخدام المعارف التقليدية و 
 .المألوف المستدام

 
تشمل التقارير الوطنية 

 يالالممارسات الجيدة في مج
االستخدام و المعارف التقليدية 
 .المألوف المستدام

( األطراف والحكومات 3)
وأمانة اتفاقية التنوع 

البيولوجي والمنظمات 
والبرامج والصناديق 
األخر( ذات الصلة 

المجتمعات ومنظمات 
 األصلية والمحلية
والمنظمات غير 

 الحكومية.

مشاركة المجتمعات 
في  األصلية والمحلية

لبروتوكوالت تطوير ا
 المجتمعية.
الفعال من  التشجيع

 على إعداداألطراف 
البروتوكوالت المجتمعية 

 .هاواحترام هاواستخدام

الجارية والمبلغ عنها من خالل 
التقارير المرحلية في 
للفريق االجتماعات المقبلة 

 )ي(8العامل المعني بالمادة 
 .واألحكام المتصلة بها

 هااألطراف ودعم اعتراف
عداد المجتمعات ر وتطوي وا 

األصلية والمحلية 
لبروتوكوالت مجتمعية 

، حسب أخر( اآللياتو 
االستخدام االقتضاء، تؤكد 
والمعارف  المألوف المستدام

 التقليدية.
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 المحتملةإلجراءات بشأن ا اتتوجيه  -خامسا
ضاء، بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات ، حسب االقتاالستخدام المألوف المستدامإدراج ممارسات أو سياسية : 0مهمة ال

األصلية والمحلية، في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة استراتيجية للحفاظ على القيم 
 .عن ذلك في التقارير الوطنية واإلبالغالبيولوجية والثقافية وتحقيق رفاهية اإلنسان، 

 توجيهال
 ودورها )أو نقطة االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي(  )ي(8للمادة ة اتصال وطنية النظر في إنشاء نقط

جسور مع المجتمعات األصلية والمحلية لتعزيز إدماج ممارسات االستخدام المألوف المستدام  وبناءفي تعزيز الحوار المحتمل 
 .نوع البيولوجييات وخطط العمل الوطنية للتستراتيجوالمعارف التقليدية في اال

  يات وخطط العمل الوطنية للتنوع ستراتيجاالالمحلية في تنقيحات و األصلية المجتمعات ممثلي لتشجيع المشاركة الفعالة
 ء ذات الصلة من التقارير الوطنية.صياغة األجزافي و  البيولوجي
االستخدام المألوف )ج( وتعزيز 01 المادة جتمعية التي تدعم وتسهم في تنفيذتشجيع وتعزيز المبادرات الم: 2المهمة 
 .)ج( 01؛ والتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة مشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة المستدام

 توجيهال
  المناقشات مع في تيسير ،)ي(8لمادة المعنية با ةاالتصال الوطني نقطةقد ترغب األطراف، من خالل 

عداد قائمة ذات الصلة يةالمجتمعات األصلية والمحل المحلي ودون  يينعلى المستو القائمة أو المقررة المجتمعية المبادرات ب، وا 
 لتقارير الوطنية.اتقديم و  الوطنية للتنوع البيولوجي يات وخطط العملستراتيجاالتنقيح الوطني من أجل المساعدة في 

  المناقشات مع في تيسير ،)ي(8لمادة المعنية با ةاالتصال الوطني نقطةترغب األطراف، من خالل قد 
العقبات عن  ، فضالاالستخدام المألوف المستدامقيمة ومساهمات مبادرات بشأن  ذات الصلة المجتمعات األصلية والمحلية

 للتغلب عليها. المحتملةواإلجراءات  القائمة والمتصورة
  المجتمعات  )ي( في تيسير المناقشات مع8قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة

 لدعم المبادرات المجتمعية والتعاون المحتمل. األصلية والمحلية ذات الصلة
 :تحديد أفضل الممارسات )مثل دراسات الحالة واآلليات والتشريعات والمبادرات المالئمة األخرى(: 3المهمة 
 التوجيه

 لمناطق المحمية )أو نقاط االتصال وا)ي( 8نية المعنية بالمادة قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوط
المشاركة الفعالة بوللمناطق المحمية(،  )ي(8في الحاالت التي لم تنشئ فيها نقاط اتصال للمادة التفاقية التنوع البيولوجي 

 .من أجل التعزيزقائمة بأفضل الممارسات  في إعدادللمجتمعات األصلية والمحلية 
 االستفادة من المبادرات الدولية  فيد أفضل الممارسات، قد ترغب األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين تحدي عند

سلسلة أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمناطق المحمية واالستخدام المألوف، مثل ب الخاصةالقائمة والمواد المرجعية واألدوات 
المحلية و المجتمعات األصلية  التي تحفظهاوالمناطق  االعتراف باألقاليم: تفاقية التنوع البيولوجيال 24المنشورات التقنية رقم 

 يتانااكو ، وآلية الشعوب األصلية التي تحفظها واألقاليم والمناطق بشأن نظرة عامة عالمية ودراسات حالة وطنية -دعمها تو 
(gmechanism.or-http://whakatane،)19 والبروتوكوالت المجتمعية (protocols.org-www.community). 

------------ 

                                                 
من خالل  في المناطق المحمية وأفضل الممارسات الصراعات تسوية دعم، إلى لحفظ الطبيعةالرابع العالمي  المؤتمر الناتجة عن، هذه اآلليةتهدف  19

 .المحليةو األصلية المجتمعات حقوق  ظممارسات الحفتحترم  أن ضمان

http://whakatane-mechanism.org/
http://www.community-protocols.org/

