
طبع عدد محدود من لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
 . التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة ویرجى من المندوبین.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال7البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   11/14
دماجها في ) ي(8التقدم المحرز في تنفیذ المادة   -ألف  ٕ          واألحكام المتصلة بها وا                        

  ولوجيمختلف مجاالت العمل في إطار اتفاقیة التنوع البی
 إن مؤتمر األطراف،

في مختلف ) ي(8المادة ب المتعلق التقدم المحرز في إدماج المهام ذات الصلة لبرنامج العمل یالحظ -1
   التقاریر الوطنیة؛التقدم المحرز المبلغ عنه في مجاالت العمل في إطار االتفاقیة، بما في ذلك 

واألحكام ) ي(8محرز في تنفیذ المادة  إلى األمین التنفیذي مواصلة اإلبالغ عن التقدم الیطلب -2
 وعن إدراج المهام ذات الصلة من برنامج العمل ، استنادا إلى المعلومات المقدمة في التقاریر الوطنیة،المتصلة بها

واألحكام المتصلة بها في مجاالت العمل المواضیعیة في إطار االتفاقیة، وذلك إلى االجتماع ) ي(8المتعلق بالمادة 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8لفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة الثامن ل

مشاركة ، مع تقدمتفعل ذلك بعد، أن األطراف التي لم تلك  إلى األطراف، وخصوصا یطلب -3
لة بها واألحكام المتص) ي(8معلومات بخصوص تنفیذ برنامج العمل المتعلق بالمادة  المجتمعات األصلیة والمحلیة،

 حیثما یكون ممكنا، وفي وقت مناسب ، الوطنیة الخامسةهامباشرة إلى األمانة ومن خالل تقاریر وذلك في االتفاقیة، 
 إلى األمین ویطلبواألحكام المتصلة بها، ) ي(8للنظر فیها في االجتماع الثامن للفریق العامل المعني بالمادة 

تاح ٕ   التنفیذي تحلیل وتلخیص هذه المعلومات وا  واألحكام ) ي(8تها لالجتماع الثامن للفریق العامل المعني بالمادة                                       
  المتصلة بها، بغیة إحراز تقدم في هذه المسألة؛

 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي إدماجا كامال في 18 األطراف أن تدمج الهدف یدعو -4
الخطط المحلیة واإلقلیمیة األخرى ذات استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة المنقحة والمحدثة للتنوع البیولوجي وفي 

الصلة، مع احترام المعارف التقلیدیة والممارسات العرفیة ذات األهمیة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، 
  وتقدیم تقریر عن التقدم المحرز في تقاریرها الوطنیة الخامسة، باستعمال مؤشرات ذات صلة؛
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ن یفحص، بالتشاور مع األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة  إلى األمین التنفیذي أیطلب -5
والجهات األخرى، التقاریر الوطنیة الرابعة والخامسة بغیة تجمیع مجموعة متوازنة جغرافیا من الممارسات الجیدة، من 

) ي(8لمادتین  فیما یتعلق بتنفیذ ا،أجل االستفادة منها وفهم الصعوبات التي تواجه في المناطق الجغرافیة األخرى
تاحة دراسات الحالة واألمثلة هذه في شكل تقریر من تقاریر السلسلة التقنیة ) ج(10و ٕ                                                                      واألحكام المتصلة بهما، وا                          

 التفاقیة التنوع البیولوجي، كمصدر لألطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المهتمین؛

واألحكام المتصلة بها قبل االجتماع ) ي(8لمادة  تنظیم اجتماع واحد للفریق العامل المعني بایقرر -6
  الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

 أن یكون موضوع الحوار المتعمق المقرر عقده في االجتماع الثامن للفریق العامل یقرر أیضا -7
  :هو) ي(8المعني بالمادة 

كومي الدولي للعلوم لمنبر الحربط نظم المعارف التقلیدیة والعلوم، مثل النظم المعمول بها في إطار ا"
  " ، بما في ذلك األبعاد الجنسانیةوالسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة

ذ یالحظ  -8 ٕ      وا   االفتقار الواضح للدعم المالي المقدم إلى المجتمعات األصلیة والمحلیة لتمویل جهودها   
 األطراف بما في ذلك في طلباتها یحثتوكوالت المجتمعیة، الرامیة إلى إعداد خططها المجتمعیة، بما في ذلك البرو 

 الجهات المانحة األخرى ویدعوإلى مرفق البیئة العالمیة، بما في ذلك من خالل برنامج المنح الصغیرة التابع للمرفق، 
 خططها إلى دعم، حسب االقتضاء، المجتمعات األصلیة والمحلیة لتنظیم أنفسها، من أجل ضمان أنها تستطیع إعداد
  وبروتوكوالتها المجتمعیة الذاتیة على نحو فعال والمشاركة في الحوارات الوطنیة والدولیة المتصلة باالتفاقیة؛

مرفق البیئة العالمیة، بما في ذلك من خالل  بما في ذلك في طلباتها إلى ، األطراف أیضاحثی  -9
  المجتمعات األصلیة والمحلیة، حسب االقتضاء،مدعإلى  الجهات المانحة األخرى دعویو لمنح الصغیرة، ه لبرنامج

عداد، و  الوطنيلتشریع وفقا ل،تسجیلهاو والمحلیة المحمیة ورسم خرائطها  األصلیة اتوثیق مناطقهل ٕ    ا   وتنفیذ خططها  
  مناطق؛بهذه الاعترافها لتعزیز لبلدان إلى ا الدعم تقدیموعالوة على ذلك، ینبغي . حفظالمجتمعیة لل
األصلیة شعوب الدولیة لمدیري األراضي والبحار لل الشبكة التي یمكن أن تقدمهاهمة  المساالحظی  -10

ربط والتي یمكن أن ت) 20+ریو (، التي أعلن عنها في مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة المحلیةالمجتمعات و 
 في الفترة من المقرر عقدهة بها،  على المشاركة في المؤتمر المرتبطشجعیو  األصلیة والتكنولوجیا الحدیثة الخبرات

  .مواصلة تطویر الشبكةمن أجل  في داروین، أسترالیا، 2013 أیار/ مایو31 إلى 27
   التشاركیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في عمل االتفاقیةاآللیات  -باء 

  إن مؤتمر األطراف،
  بناء القدرات

المجتمعات األصلیة والمحلیة في الجهود األخرى  ممثلي جبالتركیز المؤخر على إدماإذ یرحب مع التقدیر 
التي تبذلها األمانة لبناء القدرات، بما في ذلك فیما یتعلق ببروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومراجعة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع 

ولوجي، وحلقات العمل دون اإلقلیمیة بشأن بناء القدرات لتنفیذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمیة في إطار البی
  اتفاقیة التنوع البیولوجي،
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ذ یرحب ٕ      وا   بسلسلة حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة الرامیة إلى بناء القدرات لدى المجتمعات األصلیة   
التنوع تنفیذ المبادئ التوجیهیة لالتفاقیة الخاصة ب، بغیة دعم نترنتجیات القائمة على اإل من خالل التكنولو والمحلیة

  ، وتعزیز مبادرات المجتمعات األصلیة والمحلیة في هذا الصدد،البیولوجي وتنمیة السیاحة
 ألف، 10/40 إلى األمین التنفیذي مواصلة بذل جهوده لضمان التنفیذ الفعال للمقررین یطلب -1

 7/16 باء وجیم، و8/5 واألخذ في االعتبار المقررات ، دال وهاء، بخصوص بناء القدرات9/13، و5 و4 و3ت الفقرا
، بما في ذلك من خالل وضع منهجیات وآلیات مالئمة، تشمل وسائل 4 المرفق الثاني، المهمة 5/16المرفق، و

 بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات إعدادها یتم  وأدوات ووسائل مناسبة ثقافیا،، ومواد تعلیمیة،إلكترونیة جدیدة
سیما النساء، اللواتي على  المجتمعات األصلیة والمحلیة، الاألصلیة والمحلیة ومنظماتها، بغیة زیادة مشاركة ممثلي

ویدعو  الوطني والمحلي، صعیدینعلم بعملیات االتفاقیة ویشاركن في عمل االتفاقیة، بما في ذلك تنفیذها على ال
جهات المانحة إلى مواصلة دعمها لحلقات العمل بشأن بناء قدرات المجتمعات األصلیة والمحلیة واألدوات ال

   على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي؛،والمنهجیات المشار إلیها أعاله
إلى األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولیة، ومنظمات المجتمعات األصلیة والمحلیة، یطلب  -2
التعاون مع األمانة لتیسیر عقد حلقات عمل خاصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة، بما في ذلك من خالل النظر في 

 وأدوات ووسائل مناسبة ثقافیا، یتم ، ومواد تعلیمیة،وضع منهجیات وآلیات مناسبة، تشمل وسائل إلكترونیة جدیدة
سیما، عندما یكون ذلك ممكنا، ورهنا ة ومنظماتها، المحلیإعدادها بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة وال

بین المجتمعات بعملیات االتفاقیة بتوافر التمویل، إعداد استراتیجیات على األجلین المتوسط والطویل لزیادة التوعیة 
لمتعلق الك برنامج العمل المنقح  بما في ذ،عملیاتهذه ال الكاملة والفعالة في هاوتیسیر مشاركاألصلیة والمحلیة 

 مألوفواألحكام المتصلة بها، والعنصر الجدید في برنامج العمل المعتمد حدیثا والمتعلق باالستخدام ال) ي(8لمادة با
 وأهداف 2020-2011، وأیضا مشاركتها في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ))ج (10المادة (المستدام 

  ؛18دف أیشي للتنوع البیولوجي فیها، وخصوصا اله
 إلى األمین التنفیذي مواصلة تنظیم، رهنا بتوافر الموارد المالیة، مجموعة من حلقات العمل یطلب -3

تنفیذ المبادئ التوجیهیة المتعلقة لدعم اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة الرامیة إلى بناء قدرات المجتمعات األصلیة والمحلیة 
  ؛على اإلنترنت االستراتیجیات التسویقیة والتكنولوجیات بالتنوع البیولوجي وتنمیة السیاحة من خالل تعزیز

 إلى األمانة استكشاف تیسیر حلقات العمل المشتركة الخاصة ببناء القدرات مع االتفاقات یطلب -4
البیئیة المتعددة األطراف األخرى، بحیث یمكن تشجیع حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام وتحقیق أقصى 

  ام الموارد البشریة والمالیة المحدودة؛استفادة من استخد
  االتصال والتثقیف والتوعیة العامة

لفعالة لممثلي المجتمعات األصلیة والمحلیة ا إلى األمین التنفیذي ضمان المشاركة الكاملة و یطلب -5
، ومواصلة 2020-2011في إعداد استراتیجیة االتصال والتثقیف والتوعیة العامة لعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي 

مع االستفادة من متنوعة لالتصال والتثقیف والتوعیة العامة بلغات األمم المتحدة الست، ومنتجات إعداد أنشطة 
المجتمعات األصلیة والمحلیة، من أجل إبالغ المجتمعات األصلیة والمحلیة عن أعمال االتفاقیة من مساهمات ال

، في حفظ مألوفاألصلیة والمحلیة، ومعارفها التقلیدیة واستخدامها الوزیادة توعیة عامة الجمهور بدور المجتمعات 
  التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛
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  تطویر االتصاالت، واآللیات واألدوات
بخصوص اآللیات اإللكترونیة، مثل الصفحة الذي تقوم به األمانة  العمل الجاري یالحظ مع التقدیر -6

 بما في ذلك الشراكات مع بوابة ،ومات المعارف التقلیدیة، والمبادرات ذات الصلةوبوابة معل) ي(8الرئیسیة للمادة 
 إلى األمین التنفیذي اإلبقاء على الشراكة الجاریة مع بوابة ویطلب ،)www.indigenousportal.com(الشعوب األصلیة 

واألحكام ) ي(8 المعني بالمادة الشعوب األصلیة واإلبالغ عن تطور هذا العمل إلى االجتماع الثامن للفریق العامل
  المتصلة بها؛

التصال متنوعة لإلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المالیة، أن یواصل إعداد مواد یطلب  -7
والتثقیف والتوعیة العامة اإللكترونیة والتقلیدیة، وضمان أن یتم الترویج لهذه المواد على نحو جید من خالل أحداث 

التعاون مع األطراف، والمنظمات الدولیة، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، وأصحاب المصلحة رفیعة المستوى ب
  اآلخرین؛

 األطراف، والحكومات، والجهات المانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات یدعو - 8
قامة شراكات وآلیات التمویل ذات الصلة، إلى تزوید المجتمعات األصلیة والمحلیة بالموارد الالزمة له ٕ            ذه المجتمعات وا                 

المجتمع المحلي للمجتمع "ومن " الشعوب األصلیة للشعوب األصلیة"معها إلعداد وتنفیذ مشروعات التدریب من 
 المستدام للتنوع البیولوجي، بما في ذلك مبادرات مألوف، التي تركز على دور المعارف التقلیدیة واالستخدام ال"المحلي

التي و  والمعارف التقلیدیة ،التي توجد جذورها في اللغات والثقافات األصلیة" النساء واألطفال"و" الشیوخ للشباب"من 
  ؛أساسیا في تحقیق وتأكید احترام الذات وهویة المجتمعات األصلیة والمحلیةتعتبر عنصرا 

 ضمان توفیر بیئةل استخدام وسائل اإلعالم الوطنیة والمحلیة وتشجیعالحكومات إلى تیسیر یدعو  -9
  تمكینیة لوصول المجتمعات األصلیة والمحلیة إلى هذه المرافق واستخدامها؛

 إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المالیة، مواصلة وضع، وتحدیث وترجمة یطلب أیضا -10
دیة، وبوابة معلومات المعارف التقلی) ي(8مختلف آلیات االتصال اإللكترونیة، بما في ذلك الصفحة الشبكیة للمادة 

واألحكام المتصلة بها، ) ي(8 بالمادة المعنيوتقدیم تقریر عن التقدم المحرز إلى االجتماع القادم للفریق العامل 
 الحكومات إلى دعم ترجمة الوثائق األساسیة لالتفاقیة إلى اللغات الوطنیة والمحلیة، بغیة دعم ویدعو األطراف ویحث

  األمین التنفیذي في هذه المهام؛
مواصلة رصد استخدام الموقع الشبكي لالتفاقیة، وخصوصا ) 1 (:إلى األمین التنفیذيلك یطلب كذ -11

التشاور مع المجتمعات األصلیة والمحلیة ) 2(وبوابة معلومات المعارف التقلیدیة؛ و) ي(8الصفحة الشبكیة للمادة 
قیقیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، المشاركة في عمل االتفاقیة لضمان تكییف الوسائط التفاعلیة مع االحتیاجات الح

تحدید أیة فجوات أو جوانب قصور، واإلبالغ عنها إلى االجتماع ) 3(وتوفیرها باللغة والشكل اللذین ییسران فهمها؛ و
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الثامن للفریق العامل المعني بالمادة 

 وغیر ذلك من ،سات، والبرامج الوطنیةمعلومات عن القوانین، والسیاال قاسم األطراف إلى تیدعو -12
واألحكام المتصلة بها، إلى جانب ) ي(8المبادرات، والتدابیر، وعند االقتضاء البروتوكوالت المتعلقة بتنفیذ المادة 

   إلى األمین التنفیذي إتاحة هذه المعلومات من خالل بوابة معلومات المعارف التقلیدیة؛ویطلبخبراتها في التنفیذ، 

http://www.indigenousportal.com
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  فيوالمحلیةمشاركة المجتمعات األصلیة تیسیر  الطوعي ل االستئماني بما في ذلك من خالل الصندوق،كةالمشار 
   اتفاقیة التنوع البیولوجيیةعمل

 الجهود الجاریة التي تبذلها األمانة لتعزیز الصندوق الطوعي لتیسیر مشاركة یالحظ مع التقدیر -13
إلى األمین التنفیذي مواصلة ویطلب ، )VB االستئمانيالصندوق (ة المجتمعات األصلیة والمحلیة في عملیة االتفاقی

 بالمشاركة الكاملة والفعالة ةبذل جهوده واإلبالغ عن النتائج، وتقدیم البیانات اإلحصائیة ذات الصلة المتعلق
ي االجتماع  التقاریر الوطنیة، وذلك ففيللمجتمعات األصلیة والمحلیة، بما في ذلك باستخدام المعلومات المقدمة 

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الثامن للفریق العامل المعني بالمادة 
، والجهات المانحة ومؤسسات وآلیات التمویل ذات الصلة إلى المساهمة والحكومات األطراف، یدعو -14

  ؛VB االستئماني بسخاء في الصندوق
ص لمشاركة عضو من ممثلي ، إتاحة فر المالیةإلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد یطلب  -15

  ؛المجتمعات األصلیة والمحلیة من كل بلد ممثل في حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة المعنیة ببناء القدرات
  المبادرات األخرى

أصحاب و ة بین المجتمعات األصلیة والمحلیة بتكاری بالمبادرات والشراكات االالتقدیریرحب مع  -16
إلى  األمین التنفیذي مواصلة هذه الجهود واإلبالغ عن التقدم المحرز  إلىویطلبفاقیة، المصلحة لتحقیق أهداف االت

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8لفریق العامل المعني بالمادة االجتماع الثامن ل
  المجتمعات المحلیة

  كانت محدودة،) ى(8 بأن مشاركة المجتمعات المحلیة وفقا للمادة      ّ  إذ یسل م
ذ یسل م أیضا ٕ    ّ       وا  ن المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات المحلیة حاسمة لتحقیق أهداف االتفاقیة وتنفیذ  بأ  

  ، بما في ذلك أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة في یسیرجراءات ملموسة لتإ األطراف على اتخاذ یشجع -17

 األخرى في إطار االتفاقیة، الوطنیة للتنوع البیولوجي واألعمال ها وتنفیذ استراتیجیاتها وخطط عملإعداد

 اجتماع فریق الخبراء لممثلي المجتمعات المحلیة بتقریر یحیط علما مع التقدیر -18
)UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1( ،األطراف على النظر إلى هذا التقریر كمدخالت مفیدة محتملة فيویشجع  

  الترویج للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات المحلیة في عمل االتفاقیة؛
 األول من المرفق بتقریر اجتماع فریق الخبراء، حیث القسم بالخصائص الواردة في یحیط علما -19

  یحتمل أن توفر مشورة مفیدة في تحدید المجتمعات المحلیة، في نطاق اختصاص االتفاقیة؛
یذي أن یتخذ خطوات عملیة لضمان أن یتمتع ممثلي المجتمعات المحلیة  إلى األمین التنفیطلب -20

 االتفاقیة، فضال عن عملیة والمحلیة في األصلیةبالوصول المنصف إلى الصندوق الطوعي لمشاركة المجتمعات 
محلیة، ، وأن یبدأ في تبویب البیانات واإلحصاءات بشأن ممثلي المجتمعات التحلقات العمل المعنیة ببناء القدرا

  للنظر فیها؛واألحكام المتصلة بها ) ي(8واإلبالغ عن هذه التدابیر إلى االجتماع الثامن للفریق العامل بالمادة 
بالقسمین الثاني والثالث من المرفق بتقریر فریق الخبراء باعتبارهما مشورة یحیط علما مع التقدیر  -21

 للمجتمعات ةاتصال موجهأنشطة  ولوضع وتحقیق أهدافها، مفیدة لوضع تدابیر وآلیات للمساعدة في تنفیذ االتفاقیة
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 یةالمحلیة من خالل مبادرة االتصال والتثقیف والتوعیة العامة، لزیادة تشجیعها بفعالیة على المشاركة في عمل
   الوطني ودون الوطني؛صعیداالتفاقیة، بما في ذلك على ال

  نوات المنقح من برنامج العمل المتعدد الس12 و10 و7المهام   - جیم 
  إن مؤتمر األطراف،
اعتماد بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف  إذ یأخذ في اعتباره

 2020-2011، والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي )، المرفق األول10/1المقرر (للمنافع الناشئة عن استخدامها 
لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات " ري:تغاریوایي"مدونة السلوك األخالقي و ) ، المرفق10/2المقرر (

  التقلیدیة، المعارف لحمایة الفریدة بخصوص النظم االتفاقیة عمل مع االستناد إلى 1،األصلیة والمحلیة
ذ یأخذ في اعتباره أیضا ٕ                      وا  الحكومیة الدولیة اللجنة عمل الهیئات الدولیة األخرى ذات الصلة، وخصوصا    

 التابعة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، ومنتدى التقلیدیة والفولكلور یة والمعارفوراثالمعنیة بالملكیة الفكریة والموارد ال
  األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة،

ذ یسل م ٕ    ّ  وا  عاون الوثیق، والحاجة إلى االتصال وتبادل المعلومات فیما بین االتفاقیة وفریقها العامل  بأهمیة الت  
  واألحكام المتصلة بها والهیئات الدولیة األخرى ذات الصلة،) ي(8المعني بالمادة 

، وبغیة تكییف واستعرضها من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح 12 و10 و7 في المهام وقد نظر
  ا في ضوء التطورات األخیرة، وفي الوقت نفسه تجنب ازدواجیة الجهود وضمان التوافق والتكامل بینها،تنفیذه

 بتحدید أوال أفضل طریقة یمكن أن یسهم تنفیذها في العمل 12 و10 و7          ً           المضي قدما  بالمهام یقرر  -1
  في إطار االتفاقیة وبروتوكول ناغویا الملحق بها؛

، على 12 و10 و7المهام ذي التعاقد على إجراء ثالث دراسات بشأن إلى األمین التنفییطلب   -2
في العمل في إطار المهام التوالي، رهنا بتوافر الموارد المالیة، لتحدید أفضل طریقة یمكن أن یسهم بها تنفیذ هذه 

خرى ذات الصلة، االتفاقیة وبروتوكول ناغویا الملحق بها، مع األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، عمل الهیئات األ
 التابعة للمنظمة التقلیدیة والفولكلور یة والمعارفوراثاللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد المثل 

العالمیة للملكیة الفكریة، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة 
 3وستنظر هذه الدراسات في جمیع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك اآلراء المشار إلیها في الفقرة . قافةوالعلم والث

  أدناه؛
والمجتمعات األصلیة والمحلیة إلى  الصلة ذات الدولیة والمنظمات والحكومات،  األطراف،یدعو  -3

 حول  أعاله،2، المشار إلیها في الفقرة راساتمسودات الدبأفضل طریقة یمكن أن تسهم بها  فیما یتعلق آرائها تقدیم
  ؛إطار االتفاقیة وبروتوكول ناغویا في العمل في 12 و10 و7المهام 

بالمادة  المعني العامل للفریق الثامن إلى األمین التنفیذي إتاحة هذه الدراسات لالجتماعیطلب كذلك   -4
ریق العامل توصیة إلى مؤتمر األطراف في االتفاقیة بشأن  بغیة أن یقدم الف،واألحكام المتصلة بها لینظر فیها) ي(8

  ، بما في ذلك إمكانیة عقد اجتماع للخبراء؛12 و10 و7المهام مواصلة تنفیذ 

                                                           
  .        ، المرفق  42 /  10       المقرر     1



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/14 
Page 7 
 

اللجنة الحكومیة الدولیة واألحكام المتصلة بها إبالغ ) ي(8 إلى الفریق العامل المعني بالمادة یطلب  -5
الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف  اغویا بشأن الحصول علىلبروتوكول نالمفتوحة العضویة المخصصة 

 أو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عن التقدم المحرز في للمنافع الناشئة عن استخدامها
 . ذات الصلة بتنفیذ بروتوكول ناغویا12 و10 و7سیر العمل في إطار المهام 

عداد صال  -دال  ٕ       دراسة وا  واألحكام ) ي(8المادة المتعلق بعمل البرنامج  من 15حیات المهمة         
  المتصلة بها

  إن مؤتمر األطراف،
 في ضوء 15         ً          للمضي قدما  بالمهمة )  دال11/14( اعتماد الصالحیات المرفقة بهذا المقرر یقرر  -1

  األنشطة األخرى ذات الصلة واألنشطة الجاریة؛
  :15مة  ما یلي فیما یتعلق بالمهیؤكد على  -2
 2واألحكام المتصلة بها والفقرة ) ي(8                 ً                        ً                یتعین تفسیرها وفقا  ألحكام االتفاقیة، وتحدیدا  في ضوء المادة   )أ(
  ؛17من المادة 
ترمي هذه المهمة إلى اإلعادة إلى الموطن التي تضطلع بها األطراف، والحكومات وغیرها من   )ب(

 والمعشبات وحدائق النباتات وحدائق الحیوان، وقواعد البیانات، الكیانات بما في ذلك المنظمات الدولیة، والمتاحف،
  والسجالت، وبنوك الجینیات وغیرها، وتعزیز هذه األنشطة؛

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة المعنیة، والمنظمات غیر الحكومیة، یدعو  -3
أو /نفیذي معلومات عن أفضل الممارسات الوطنیة وومنظمات المجتمعات األصلیة والمحلیة إلى أن تقدم لألمین الت

  ؛15الدولیة ذات الصلة بالمهمة 
تاحة هذا التجمیع 3إلى األمین التنفیذي تجمیع المعلومات المستلمة بموجب الفقرة یطلب   -4 ٕ                  أعاله وا          

  ماعه الثامن؛واألحكام المتصلة بها في اجت) ي(8للفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة 
ذ یسل م  -5 ٕ    ّ  وا   والعلم للتربیة المتحدة األمم ضمن والیة منظمةتقع الممتلكات الثقافیة والتراث الثقافي بأن    

وأطرافها تسعى إلى تسهیل تبادل المعلومات الواردة من التنوع البیولوجي والثقافة، ومعاهداتها وبرامجها، فإن اتفاقیة 
هور، وذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك إعادة جمیع المصادر المتاحة لعموم الجم

إلى األمین التنفیذي یطلب أیضا المعارف األصلیة والتقلیدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، 
لیل إمكانیة وسبل مساهمة مختلف والثقافة في مجال تح والعلم للتربیة المتحدة األمم التماس التعاون مع منظمة

الصكوك القانونیة الدولیة التي تعالج الممتلكات الثقافیة والتراث الثقافي للمجتمعات األصلیة والمحلیة في إعادة 
  المعارف األصلیة والتقلیدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛

ً          لمعلومات المستلمة عمال  بالفقرة لً            ا  إلى تحلیل  إلى األمین التنفیذي، استنادیطلب كذلك  -6 لى 3                     ٕ    أعاله وا          
عد  بالتعاون مع  ُ  ّ             التحلیل الم   مشروع مبادئ توجیهیة ألفضل إعداد، منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة           

 بما في ذلك إعادة المعارف األصلیة والتقلیدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام،سات ممار 
 من 17 من المادة 2والفقرة ) ي(8                                                                 ً         إعادة المعارف األصلیة والتقلیدیة المرتبطة بالممتلكات الثقافیة، وفقا  للمادة 

  االتفاقیة، بغیة تسهیل استرداد المعارف التقلیدیة للتنوع البیولوجي؛



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/14 
Page 8 

واألحكام المتصلة ) ي(8 الفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة  إلىیطلب  -7
 ه أعال6بها أن ینظر في اجتماعه الثامن في مشروع المبادئ التوجیهیة ألفضل الممارسات المشار إلیه في الفقرة 

 .لینظر فیها االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
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  مرفق
  المتصلة بهاواألحكام ) ي(8المادة المتعلق بعمل البرنامج  من 15تقدم في المهمة الصالحیات إلحراز 

 وضع مبادئ توجیهیة ألفضل الممارسات التي من شأنها تسهیل تعزیز 15الغرض من المهمة   -1
اإلعادة للمعارف األصلیة والتقلیدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك المعارف 

من أجل  من االتفاقیة، 17 من المادة 2والفقرة ) ي(8لمادة                                                    ً   األصلیة والتقلیدیة المرتبطة بالممتلكات الثقافیة، وفقا  ل
  .تسهیل استرداد المعارف التقلیدیة للتنوع البیولوجي

صلة بها والفقرة واألحكام المت) ي(8    ً                        ً          وفقا  ألحكام االتفاقیة، وتحدیدا  المادة 15ویتعین تفسیر المهمة   -2
  .17   من المادة2

 اإلعادة إلى الموطن التي تضطلع بها األطراف، والحكومات  إلى االستناد إلى15وترمي المهمة   -3
األخرى والكیانات األخرى، بما في ذلك المنظمات الدولیة، والمتاحف، والمعشبات وحدائق النباتات وحدائق الحیوان، 

  .وقواعد البیانات، والسجالت، وبنوك الجینیات وغیرها، وتعزیز هذه األنشطة
  : من بینها ما یليویضم أصحاب المصلحة جهات  -4
  األطراف والحكومات األخرى؛  )أ(
المتاحف، والمعشبات وحدائق النباتات وحدائق الحیوان وغیرها من المجموعات التي تحتوي على   )ب(

  األصلیة والمحلیة ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام؛معلومات عن معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات 
ً     والثقافة، فضال  عن  والعلم للتربیة المتحدة األمم المنظمات الدولیة ذات الصلة، وخصوصا منظمة  )ج(             

معاهداتها وبرامجها ذات الصلة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، ومنظمة العمل الدولیة، ومنتدى األمم 
 میة للملكیة الفكریة؛المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة، والمنظمة العال

  المنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي؛  )د(
  المجتمعات األصلیة والمحلیة؛  )د(
  المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمعات األصلیة والمحلیة ذات الصلة؛  )ه(
  الجمعیات األكادیمیة والعلماء الباحثون؛  )و(
  القطاع الخاص؛  )ز(
  .داألفرا  )ح(
واألحكام ) ي(8وسوف یحدد كذلك الفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة   -5

 بصورة مفیدة التنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول على 15المتصلة بها السبل التي قد تستكمل بها المهمة 
  . استخدامها، عند إنفاذه لینظر فیها مؤتمر األطرافالموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
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  إعداد عناصر النظم الفریدة لحمایة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة  -هاء 
  ،إن مؤتمر األطراف

 تمدید وتوسیع نطاق الحوار بخصوص النظم الفریدة لیشمل صون وتعزیز المعارف التقلیدیة یقرر  -1
  ولوجي؛المتصلة بالتنوع البی

 األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة، والمجتمعات األصلیة یدعو  -2
 وآرائها بخصوص طائفة عریضة من النظم  الحالة التي تجریها ودراسات،والمحلیة، إلى إبالغ األمانة عن خبراتها

التشریعیة، التي  وأاإلداریة  وأ والتدابیر السیاساتیة ،ةالفریدة، وبخصوص آلیاتها، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعی
 مساعدة البلدان على من أجلأسهمت في احترام وحمایة وصون وتعزیز تطبیق المعارف التقلیدیة على نطاق واسع، 

  ؛یمكن تطبیقها في سیاقها الوطنيتقییم اآللیات التي 
وتنقیح هذه المدخالت، ة، جمع وتحلیل ممستلت المدخال إلى األمین التنفیذي، في ضوء الیطلب  -3

المعارف واالبتكارات وصون وتعزیز عناصر النظم الفریدة لحمایة واستكمال هذه المذكرة التي أعدها بشأن 
) ي(8 االجتماع الثامن للفریق العامل المعني بالمادة وذلك لنظر، )UNEP/CBD/WG8J/7/3(والممارسات التقلیدیة 

  ؛ بهاصلةمتواألحكام ال
 بشأن الحصول على الموارد الجینیة  األطراف والحكومات، في ضوء اعتماد بروتوكول ناغویایدعو  -4

، إلى اإلبالغ عن أیة تدابیر إقلیمیة متخذة لحمایة معارف والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 عبر والتي تتم حیازتهاذات الصلة بالتنوع البیولوجي المجتمعات األصلیة والمحلیة وابتكاراتها وممارساتها التقلیدیة 

، بما في ذلك أو تنفیذها/ والحدود الوطنیة والدولیة، بما في ذلك النظم الفریدة الجاري وضعها أو التي تم وضعها
دراجمستلم إلى األمین التنفیذي تجمیع وتحلیل المعلومات الویطلبلیة هذه التدابیر، اإعطاء أدلة عن فع ٕ    ة وا   ها    

 االجتماع الثامن وذلك لنظر، )UNEP/CBD/WG8J/7/3( في تنقیح مذكرته كعنصر جدید بشأن التدابیر اإلقلیمیة
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8للفریق العامل المعني بالمادة 

 مناقشة إلكترونیة بشأن النظم الفریدة لحمایة وصون وتعزیز تیسیر إلى األمین التنفیذي یطلب كذلك  -5
   واالبتكارات والممارسات التقلیدیة؛المعارف

 بمشاركة خبراء المجتمعات األصلیة والمحلیة، رهنا  إنشاء فریق مخصص من الخبراء التقنیینیقرر  -6
   إلعداد تقریر ینشر في السلسلة التقنیة التفاقیة التنوع البیولوجي؛بتوافر األموال،

النظم الفریدة ومواصلة النظر في رصد  إعداد  بشأن إلى األمین التنفیذي دعم تبادل الخبراتیطلب  -7
  توثیق المعارف التقلیدیة وغیرها من التدابیر؛وعیوب وتقییم مزایا 
،  األصلیة والمحلیةمجتمعاتممثلي الل أنشطة بناء القدرات تیسیر إلى األمین التنفیذي          ً یطلب أیضا    -8

 األصلیة مجتمعات تعزیز قدرات البهدف ،ر االتفاقیة في إطااألخرى المنعقدةاالجتماعات في تعاقب مع  حیثما یمكن،
 األطراف على دعم هذه ویحث،  على النحو الذي یدعو إلیه هذا المقرر،والمحلیة في اإلبالغ عن خبراتها وآرائها

  ؛األنشطة
 األصلیة والمحلیة لنظم فریدة مجتمعات األطراف والحكومات على دعم وتعزیز عملیة وضع الیشجع  -9
المعارف التقلیدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك وصون وتعزیز مایة محلیة لح
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بالغ ا ٕ     من خالل إعداد بروتوكوالت مجتمعیة، وا  واألحكام المتصلة ) ي(8لفریق العامل المعني بالمادة لثامن لجتماع اال                                  
   الوطنیة وبوابة معلومات المعارف التقلیدیة؛تقدیم التقاریربها عن هذه المبادرات، من خالل عملیة 

 من المقرر 4 األطراف إلى النظر في المصطلحات والتعاریف التي أعدت استجابة للفقرة یدعو  -10
 حاء، وتقدیم آراءها إلى األمین التنفیذي، بما في ذلك المصطلحات والتعاریف اإلضافیة للنظر في إدراجها، 7/16

ة، بتنقیح المصطلحات مستلم                                   ً                  ذي تجمیع هذه اآلراء، واالضطالع، استنادا  إلى المعلومات ال إلى األمین التنفیویطلب
المصطلحات والتعاریف اإلضافیة المقترحة، واقتراح مشروع لمعجم المصطلحات لنظر االجتماع لتشمل والتعاریف، 

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الثامن للفریق العامل المعني بالمادة 
ى األمین التنفیذي مواصلة إبالغ اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد  إلیطلب  -11

النظم بشأن  المضطلع بهالوراثیة والمعارف التقلیدیة والفولكلور التابعة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، عن العمل 
  الفریدة؛

 العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وباعتماد  بالمفاوضات الناجحة التي أجراها الفریقیرحب  -12
إلعداد النظم مفیدا  ا إطار یوفرأن البروتوكول ب ویقر لبروتوكول ناغویا، االتفاقیةاالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في 

  .هامن استخداعالجینیة وتقاسم المنافع الناشئة  المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد علىحصول الفریدة ولل
 رئیسیا عنصرا بوصفها ،)ج(10 المادة على التركیز مع 10 المادة  -واو 

  بها المتصلة واألحكام) ي(8 المتعلق بالمادة العمل في برنامج
  ،األطراف مؤتمر إن
  االتفاقیة، ركائز من الثانیة الركیزة یمثل المستدام االستخدام بأن   ّ  یسل م إذ
ذ ٕ وا    البعض، بعضهما ویعززان مترابطان) ج(10 ةوالماد) ي(8 المادة  بأن  ّ       یسل م أیضا   
ذ ٕ وا   على التركیز مع ،10 المادة للعمل بشأن جدید رئیسي عنصر إدراج قرر  الذي10/43 إلى المقرر یشیر   

 أبابا أدیس مبادئ إلى استنادا واألحكام المتصلة بها،) ي(8المادة المتعلق ب في برنامج العمل )ج(10 المادة
  ،)، المرفق الثاني7/12المقرر ( االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي  بشأناإلرشادیة وخطوطها

ذ ٕ وا   حیویا عنصرا یمثل  المستدام،مألوفاالستخدام ال ذلك في بما المستدام، االستخدام تنفیذ  بأن  ّ       یسل م كذلك   
  ،2020-2011 البیولوجي للتنوع االستراتیجیة البیولوجي والخطة للتنوع أیشي أهداف تحقیق في

ذ ٕ وا   كقضیة) ج(10 المادة على التركیز مع ،10 المادة استراتیجیة إلدماج وجود أهمیة جدید من  یؤكد  
المتعلق  العمل برنامج من بدءا المواضیعیة، ومجاالتها االتفاقیة عمل برامج مختلف في القطاعات بین مشتركة

  المحمیة، بالمناطق
  2؛)ج(10 المادة على التركیز مع 10 مادةبال المعني االجتماع  بتقریرالتقدیر مع یحیط علما  -1
 في رئیسیا جدیدا عنصرا بوصفه  المستدام،مألوفاالستخدام ال بشأن عمل إعداد خطة  علىیوافق  -2

 قبل مؤتمر من واعتماده مواصلة تطویره بغیة بها، المتصلة واألحكام) ي(8 المتعلق بالمادة المنقح العمل برنامج
  عشر؛ الثاني اجتماعه في األطراف

                                                           
2    UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5.  
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 إلى ذات الصلة الدولیة والمنظمات والمجتمعات األصلیة والمحلیة، والحكومات،  األطراف،یدعو  -3
   أدناه؛10الفقرة  في ذات األولویة الواردة المهام مراعاة مع العمل، إلعداد خطة معلومات تقدیم

 إلى لمستدام، استنادا امألوفاالستخدام ال بشأن عمل خطة إعداد مشروع التنفیذي إلى األمین یطلب  -4
 االتفاقات المواد من سیماال الصلة، ذات والمواد االیكولوجي النظام ونهج ،اإلرشادیة وخطوطها أبابا أدیس مبادئ
 استنادا ،الصلة والزراعة لألمم المتحدة ذات لألغذیة المتحدة األمم منظمة وصكوك األطراف المتعددة األخرى البیئیة

 تحلیل ذلك في بما الصلة، ذات واإلسهامات والمعلومات األخرى ، أدناه10الفقرة  في مشار إلیهاة الذات األولوی إلى المهام
  الثغرات؛

 التدریجي للتنفیذ مقترحا العمل، خطة إعداد مشروع لدى یدرج، أن التنفیذي إلى األمین أیضا یطلب  -5
 ذات األخرى  واإلسهامات والمعلومات، أدناه10فقرة ال في مشار إلیهاذات األولویة ال المهام إلى استنادا العمل، لخطة

  نموا؛ األقل والبلدان النامیة للبلدان التقني والدعم التمویل الثغرات والنظر في تحلیل ذلك في بما الصلة،
 المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بین العامل العضویة المفتوح  الفریقإلى یطلب  -6

 بشأن إرشادات وتقدیم الثامن اجتماعه  المستدام فيمألوفاالستخدام ال بشأن العمل خطة وعمشر  یستعرض أن بها
  تنفیذها؛

 المتعلق العمل برنامج في  المستداممألوفاالستخدام ال إدماج التنفیذي إلى األمین یطلب كذلك  -7
على  العمل برنامجل لكترونیةاإل الوحدات في محددة إرشادات خالل جملة أمور، منها إدراج من المحمیة بالمناطق

  للمجتمعات األصلیة والمحلیة؛ والفعالة الكاملة المشاركة معاإلنترنت، 
 المألوفاالستخدام  سیاسات  المستدام، وخصوصاالمألوفاالستخدام  معالجة إلى  األطرافیدعو  -8
للمجتمعات األصلیة  والفعالة الكاملة ةمع المشارك البیولوجي، للتنوع الوطنیة عملها وخطط استراتیجیاتها في المستدام،
  والمحلیة؛

 بها المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بین العامل العضویة المفتوح  الفریقیكلف  -9
 المستدام واستخدامه البیولوجي التنوع وحفظ التقلیدیة بكل من المعارف المتعلقة المسائل بشأن ومشورة آراء بتقدیم
 اعتبارات إدماج بغیة ،منتظم أساس على والتكنولوجیة والتقنیة العلمیة للمشورة الفرعیة الهیئة إلى مباشرة بصورة

 في مشتركة بین القطاعات، بما قضایا باعتبارها لالتفاقیة المواضیعیة البرامج في) ج(10 والمادة) ي(8 متعلقة بالمادة
 أعمال جدول في الدائم البند إطار في الراسخة المتعمقة تالحوارا عن الناشئة والمشورة إحالة اآلراء خالل من ذلك

إلى المجاالت المواضیعیة إحالتها  ،األطراف مؤتمر عن  الصادر10/43المقرر  من 12 العامل، عمال بالفقرة الفریق
 المحمیة؛ بالمناطق المتعلق العمل من برنامج بدءا لالتفاقیة،

 مع التركیز 10ى من العنصر الرئیسي في العمل بشأن المادة  أن المهام األولیة للمرحلة األولیقرر  -10
  :كما یلي) ج (10على 

المشاركة الكاملة ب المستدام، حسب االقتضاء، المألوفإدراج ممارسات أو سیاسیة االستخدام   )أ(
سیلة استراتیجیة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، كو 

  3 التقاریر الوطنیة؛في عن ذلك واإلبالغ ،البشر وتحقیق رفاه ةالثقافیة للحفاظ على القیم البیولوجی
                                                           

  .                                  السابقة من قائمة المهام اإلرشادیة 2       المهمة     3
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وتعزیز االستخدام ) ج(10 في تنفیذ المادة  التي تدعم وتسهمالمجتمعیةتشجیع وتعزیز المبادرات   )ب(
لتحقیق التنفیذ المعزز للمادة یة في األنشطة المشتركة  والتعاون مع المجتمعات األصلیة والمحل؛ المستدامالمألوف

  4؛)ج(10
  : من أجل)وتشریعات ومبادرات أخرى مناسبة وآلیات ،لحالةا دراسات مثال(تحدید أفضل الممارسات   )ج(

 المشاركة الكاملة والفعالة المطبقة، وفقا للتشریعات الوطنیة وااللتزامات الدولیة ،تعزیز  )1(
مشاركة في الموافقة والموافقتها المسبقة عن علم أو أیضا یة والمحلیة و للمجتمعات األصل

دارة المناطق المحمیة، بما في ذلك المناطق المحمیة البحریة وحوكمة وتوسیع تحدید ٕ                                                          وا     
  التي قد تؤثر على المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

المناطق المحمیة، بما  المستدام في المألوفتشجیع تطبیق المعارف التقلیدیة واالستخدام   )2(
  ؛في ذلك المناطق المحمیة البحریة، حسب االقتضاء

تشجیع استخدام البروتوكوالت المجتمعیة في مساعدة المجتمعات األصلیة والمحلیة لتأكید   )3(
في المناطق المحمیة، بما فیها المناطق المحمیة وتشجیع االستخدام العرفي المستدام 

  5؛ثقافیة التقلیدیة، في المناطق المحمیةوفقا للممارسات الالبحریة، 
إلى االجتماع )  واو11/14(  الحاليبالمقررمرفق ال الواردة في 6 قائمة المهام اإلرشادیةإحالة قرری  -11

 في المستقبل، بعد استعراض المرحلة لنظر فیهاواألحكام المتصلة بها ل) ي(8 للفریق العامل المعني بالمادة القادم
 . المستدامالمألوفالعمل المتعلقة باالستخدام األولى من خطة 

  مرفق
  قائمة المهام اإلرشادیة للنظر فیها في المستقبل

  إرشادات حول االستخدام المستدام وما یتصل به من تدابیر حافزة للمجتمعات األصلیة والمحلیة  -ألف 
   المستدام واالقتصادات المحلیة المتنوعةالمألوفاالستخدام   - 1

وضع مبادئ توجیهیة لتعزیز وتشجیع اإلدارة المجتمعیة للموارد والحوكمة المتسقة مع التشریعات   :1المهمة 
 .الوطنیة والصكوك الدولیة الواجبة التطبیق

 المستدام أو سیاسته، حسب مقتضى الحال، مع المشاركة المألوفإدراج ممارسات االستخدام   2:7المهمة 
 ا في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، باعتباره، والمحلیةالكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة

طریقة استراتیجیة للحفاظ على القیم البیولوجیة الثقافیة وتحقیق الرفاهیة البشریة واإلبالغ عن ذلك من خالل التقاریر 
  .الوطنیة

 بسبب المجتمعیةدارة وحوكمة الموارد دراسة أي حواجز أو عوائق تعترض المحافظة على إ:  مكررا2المهمة [
  ]الحوكمة والسیاسات واألطر التنظیمیة القائمة؛

                                                           
  .                                  السابقة من قائمة المهام اإلرشادیة 6       المهمة     4
  .                                  السابقة من قائمة المهام اإلرشادیة  14       المهمة     5
  .                        اللتین بدأ النظر فیهما 9   و 4                                                                              المهام الواردة بین أقواس لم تنظر فیها األطراف أو تتفق علیها، باستثناء الفقرتین     6
  . ) ج (  10          المادة                مع التركیز على  10       المادة          المتعلق ب                                                            مختارة كمهمة أولیة للمرحلة األولى من العنصر الرئیسي في العمل     7
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  األراضي والمیاه والموارد البیولوجیة  - 2
 المستدام والمعارف التقلیدیة المألوفوضع مبادئ توجیهیة لمساعدة األطراف على احترام االستخدام   :3المهمة 

ة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعیة واحترام مع مراعاة القوانین العرفیرویجها، وت
  .المؤسسات والسلطات التقلیدیة

 في ها بحیث تسهم والیة ونطاق االتفاقیة التي یمكن تعمیمضمندراسة التدابیر الحافزة المحتملة :  مكررا3المهمة [
معات األصلیة والمحلیة بما یتفق مع مبادئ أدیس أبابا  للتنوع البیولوجي من جانب المجتالمألوفاالستخدام 

 .]وخطوطها اإلرشادیة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي

استعراض، حسب مقتضى الحال، السیاسات الوطنیة ودون الوطنیة، بغیة ضمان حمایة وتشجیع   :4المهمة [
  ]. المستدامالمألوفاالستخدام 

ألدوات وبناء القدرات والشبكات لتمكین المجتمعات األصلیة والمحلیة من رسم خرائط توفیر ا  : مكررا4المهمة [
  .] للتنوع البیولوجي على الصعید المحليالمألوفالستخدامها 

  الدعم والتمویل الموجهان  - 3
 المعني بالمادة توفیر المعلومات على أساس منتظم، بما في ذلك إلى اجتماعات الفریق العامل  :5المهمة 

في  التمویل لدعم المبادرات الرامیة إلى إحراز تقدم، عن مدى توافر )ي(8، ومن خالل الصفحات الشبكیة للمادة )ي(8
 ).ج(10تنفیذ المادة 

واإلسهام فیها وتعزیز االستخدام ) ج(10تمعیة التي تدعم تنفیذ المادة ترویج وتعزیز المبادرات المج  6:8المهمة 
 مع المجتمعات األصلیة والمحلیة في األنشطة المشتركة لتحقیق التنفیذ المعزز للمادة  المستدام؛ والتعاونالمألوف

  ).ج(10
  مواصلة استكشاف الفرص والثغرات في المعارف  - 4

 بذلك ل المستدام واالستخدام المستدام، وما یتصالمألوفاستكشاف العالقة القائمة بین االستخدام   :7المهمة 
 .ت األصلیة والمحلیةمن فرص اقتصادیة للمجتمعا

تقدیم المشورة والتوسع فیما یتعلق بالطرق المستخدمة في تحدید قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم   :8المهمة 
للمجتمعات األصلیة  المسبقة والمستنیرة روحیة للشعوب األصلیة مع الموافقةاالیكولوجیة إلدراج القیم الثقافیة وال

جراء تقییم شامل لعالقة خدمات النظم االیكولوجیة باالستخدام أو موافقتها ومشار والمحلیة  ٕ                                                       كتها، وا   المستدام المألوف        
  .للتنوع البیولوجي

 المستدام، والممارسات والمعارف التقلیدیة، المألوفاستكشاف العالقة بین تغیر المناخ واالستخدام   :9المهمة [
  ]قلیدیة من أجل التكیف مع تغیر المناخ؛المستدام والمعارف التالمألوف فضال عن قیمة االستخدام 

 المستدام في ضمان قدرة المجتمعات على الصمود فیما یتعلق المألوفبحث دور االستخدام   : مكررا9المهمة [
  ]بالجوانب االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة؛

                                                           
  . ) ج (  10          المادة                مع التركیز على  10       المادة          المتعلق ب                                                            مختارة كمهمة أولیة للمرحلة األولى من العنصر الرئیسي في العمل     8
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ة للمجتمعات األصلیة والمحلیة بحث وسائل یمكن بموجبها إدماج المعارف العلمیة والتقلیدی  : مكررا ثانیا9المهمة [
دارة حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام ٕ                                            في حوكمة وا             [.  

تدابیر لزیادة مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة والحكومات على الصعیدین   -باء 
   ونهج النظام االیكولوجي10الوطني والمحلي في تنفیذ المادة 

 التعلیم  - 1

 المستدام، والمعارف التقلیدیة ولغات المألوفضى الحال، قضایا االستخدام ج، حسب مقتدم  :10المهمة 
 .مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیةالشعوب األصلیة في نظم التعلیم النظامیة وغیر النظامیة، 

عات األصلیة والمحلیة، وضع إرشادات بالتعاون مع المنظمات المعنیة بما في ذلك منظمات المجتم  :11المهمة 
وخصوصا النساء، للترویج لالنتقال بین األجیال للمعارف التقلیدیة ولغات الشعوب األصلیة ذات الصلة باالستخدام 

  . المستدام من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیةالمألوف
 البیولوجیة إنما تتشكل من تعزیز الفهم والتوعیة العامة العریضة بأن أكثر النظم تنوعا من الوجهة  :12المهمة 

 المستدام أن یسهما في التنوع البیولوجي، المألوفخالل التفاعل مع البشر، وأن بوسع المعارف التقلیدیة واالستخدام 
  .والمناظر الطبیعیة والمناظر البحریة الطبیعیة بما في ذلك المناطق المحمیة وصونها

  األبعاد الجنسانیة  - 2
 المألوفألدوار المحددة للنساء ومساهمتهن في المعارف، فیما یتعلق باالستخدام النظر في ا  :13المهمة 

دارة الموارد البیولوجیة وخدمات النظم  ٕ                                     المستدام، وتعمیم الجوانب الجنسانیة في آلیات المشاركة، وصنع القرار وا                                                                      
  .اإلیكولوجیة

  محلیة في صنع القراربناء القدرات وتمكین المجتمعات األصلیة وال و شبكاتالمشاركة وال. 3[
 مع عملیة مناسبة وجدول زمني التفاقیة، نهج مرحليل بالتعاون مع الهیئات الفرعیة األخرى ،إعداد : مكررا13المهمة 

برامج العمل والمجاالت مختلف  شاملة لعدة قطاعات في كمسألة) ج(10 مع التركیز على 10دمج المادة ل
  .المواضیعیة

قامة الشبكات م بناء القدرات دع: مكررا ثانیا13المهمة  ٕ              وا   الخبرات والدروس تقاسم و  والبحوثيوالتوثیق التشارك   
ها، مع ومنظماتها المعنیة  المستدام بین المجتمعات األصلیة والمحلیة وحكوماتالمألوفالمستفادة بشأن االستخدام 

  ات؛لألولویات التي تحددها المجتمعوفقا و ، المهم للنساءدور للإیالء اهتمام خاص 
ة ذات الصلة وأصحاب تعزیز التعاون بین المجتمعات األصلیة والمحلیة والوكاالت الحكومی : مكررا ثالثا13المهمة 

  ).ج(10تنفیذ العملي للمادة السیما قطاعات الموارد الطبیعیة، من أجل المصلحة، ال
 المألوفارات بشأن االستخدام یطلب إلى األمین التنفیذي أن یستكشف الفرص لبدء حو  :مكررا رابعا 13 المهمة

  .بین ممثلي المجتمعات األصلیة والمحلیة وقطاعات الموارد الطبیعیة بهالمستدام والمعارف التقلیدیة المرتبطة 
دعم بناء القدرات من أجل لاستكشاف فرص التمویل للمجتمعات األصلیة والمحلیة   : مكررا خامسا13 المهمة

  . المستدامالمألوفاالستخدام 
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دراسة أفضل الممارسات لتعزیز المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي المجتمعات األصلیة  : مكررا سادسا13 مهمةال
 القرارات بشأن االستخدام المستدام والحفظ، واستكشاف التحدیات أو القیود صنع السیاسات العامة و صنعوالمحلیة في 

 .]والمحلیةالمحتملة التي تواجهها الحكومات والمجتمعات األصلیة 

، بوصفها قضیة مشتركة بین )ج(10 مع التركیز على المادة 10المادة   - جیم 
  القطاعات في مختلف برامج عمل االتفاقیة ومجاالتها المواضیعیة

 المناطق المحمیة  - 1

مثل دراسات الحالة، واآللیات، والتشریعات وغیر ذلك من المبادرات (تحدید أفضل الممارسات   14:9المهمة 
 :لما یلي) مالئمةال

الترویج، وفقا للتشریعات الوطنیة وااللتزامات الدولیة الساریة، للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات   )أ(
 ،[األصلیة والمحلیة وموافقتها المسبقة عن علم أو موافقتها ومشاركتها في إقامة المناطق المحمیة وتوسیع مداها

دارتها، بما في ذلك الم] والحوكمة ٕ                      وا    ناطق البحریة المحمیة التي قد تؤثر على المجتمعات األصلیة والمحلیة؛  
 المستدام في المناطق المحمیة، بما في المألوفالتشجیع على تطبیق المعارف التقلیدیة واالستخدام   )ب(

  ذلك المناطق البحریة المحمیة، حسب مقتضى الحال؛
اعدة المجتمعات األصلیة والمحلیة على تأكید الترویج الستخدام البروتوكوالت المجتمعیة في مس  )ج(

 المستدام وفقا للممارسات الثقافیة التقلیدیة، في المناطق المحمیة، بما في ذلك المناطق المألوفوترویج االستخدام 
  .البحریة المحمیة

 بما ،ق المحمیة المستدام في برنامج العمل المتعلق بالمناطالمألوفإسناد األولویة لدمج االستخدام   :15المهمة 
 لبرنامج العمل مع المشاركة الكاملة اإلنترنتفي ذلك من خالل إرشادات محددة في الوحدات اإللكترونیة على 

  .والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة
لتمكین المجتمعات األصلیة )  السیاسات والتشریعاتمثال(دراسة أفضل الممارسات   : مكررا15المهمة [

دارة وحفظ تعیین طوعیا بتحدید و م تقو من أنوالمحلیة  ٕ           وتنظیم وا  وسیلة للحفاظ  ك،المناطق المحمیة والمواقع المقدسة          
   .] المستدامالمألوفعلى استخدامها 

                                                           
  . ) ج (  10                 مع التركیز على   10                                           ولى من العنصر الرئیسي في العمل بشأن المادة                              مختارة كمهمة أولیة للمرحلة األ    9
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األمم المتحدة الدائم  الصادرة عن الدورتین التاسعة والعاشرة لمنتدى توصیاتال  -زاي 
  ة التنوع البیولوجي والمقدمة إلى اتفاقیالمعني بقضایا الشعوب األصلیة

  إن مؤتمر األطراف،
 بقضایا المعني الدائم المتحدة األمم  بالتوصیات الصادرة عن الدورتین التاسعة والعاشرة لمنتدىیحیط علما

 إلى األمین التنفیذي أن یواصل ویطلب، )UNEP/CBD/WG8J/7/7المعاد إصدارها في الوثیقة (األصلیة  الشعوب
التطورات ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك عن دة الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة إبالغ منتدى األمم المتح

، ))ج(10المادة ( المستدام المألوف، وخصوصا العمل بشأن االستخدام )ي(8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة 
التنوع البیولوجي المتعلق بمل المشترك وتنفیذ بروتوكول ناغویا وما یتصل به من جهود لبناء القدرات، وبرنامج الع

ري الحترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلیة والمحلیة فیما :تغاریوایيوالثقافي، ومدونة السلوك األخالقي 
 إلجراء تقییمات األثر 10غو:، والخطوط اإلرشادیة الطوعیة أغوايیتعلق بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

في والبیئي واالجتماعي بخصوص التطورات المقترح حدوثها في، أو التي یحتمل أن تؤثر على المواقع المقدسة الثقا
  وعلى األراضي والمیاه التي درجت على شغلها أو استعمالها المجتمعات األصلیة والمحلیة بصفة تقلیدیة؛

ذ  ٕ  وا   األمم المتحدة الدائم لعاشرة لمنتدىالدورة امن تقریر  27و 26 تینالفقر الواردة في  اتتوصیال یالحظ  
 إلى الفریق المفتوح العضویة العامل بین یطلب، )E/2011/43-E/C.19/2011/14( المعني بقضایا الشعوب األصلیة

واألحكام المتصلة بها، مع مراعاة التقاریر المقدمة من األطراف والحكومات األخرى ) ي(8الدورات المخصص للمادة 
 وكل ما یترتب علیها بالنسبة ،معنیین والمجتمعات األصلیة والمحلیة، النظر في هذه المسألةوأصحاب المصلحة ال

إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي واألطراف فیها، في اجتماعه القادم، لیواصل مؤتمر األطراف النظر فیها في اجتماعه 
  .الثاني عشر

----  

                                                           
                                                     وقدمــه مجتمــع غانــاواكي الموجــود بــالقرب مــن مــونتلایر، حیــث تــم   "                  كــل شــيء فــي الخلیقــة   : "                             مــصطلح شــامل بلغــة الموهــوك ویعنــي    10

  .                           التفاوض حول الخطوط اإلرشادیة


