
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
 
 

 بروتوكوليهاالتفاقية و في اتحليل آثار استخدام مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية" 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
، 4177 ااي عااام التااي عواادت منتاادا األماام المتااادة الاادايم المينااي بوبااايا الشاايوو األ ااعية،  ااي دورتاا  الياشاارة دعااا  -7

 اتهويااعباعتبااارا انيكا ااا دقيوااا ل "الشاايوو األ ااعية والمجتميااات الماعيااة" اعتماااد م اااع " إلاا تفاقيااة االمااؤتمر األااارا   ااي 
 وأشار المنتدا  ي تو يت  1(.46)التو ية  عاما توريبا" 41منذ اعتماد االتفاقية قبل  ينالكيان التي تاورت لدا هذين المتمايزة

ي ذالشايوو األ اعية، الا بشانن اواو الياالمي اإلعانن مة  اي أن التغيير الموتار   ايكون مت اوا مام الم ااعاات الم ات دإل  
 . 4111 /أيعول بتمبر 71المؤرخ  67/492الجميية اليامة لألمم المتادة  ي قرارها   اعتمدت

لمنتاادا ا،  ااي تو اية 4174 /تشارين األولماؤتمر األااارا   اي اجتماعاا  الااادي عشاار، الاذي عواد  ااي أكتوبرونظار  -4
 )ي(8عمااادة لالياماال بااين الاادورات الم  اا  المفتااو  اليبااوية الفرياا   إلاا  شاايوو األ ااعية، واعااوالاادايم المينااي بوبااايا ال

المودمة من  التواريراالعتبار   يهذا الم نلة وجميم آثارها، مم األ ذ  ي ، التالي،  ي اجتماع  أن ينظر المت عة بهاواألاكام 
 يهاا ماؤتمر األاارا  جتميات األ اعية والماعياة، لموا اعة نظار األارا  والاكومات األ را وأ ااو الم عاة المينيين والم

  ي اجتماع  الثاني عشر. 
 أكتوبر/تشاارين األول 77إلاا   1 ااي الفتاارة ماان الااذي عوااد  ااي هااذا الم اانلة  ااي اجتماعاا  الثااامن الفرياا  الياماال  نظاارو  -1

وأشاار إلا  أن اليدياد مان األاارا  أعربات  اييار أو تغهاا يوجد أي نية إلعادة  ت  ن  االتفاقية أو بروتوكولتأكد أن  ال و ، 4171
 اي التفاقية، ا  ي إاارالوادمة ثاي  الو و الموررات عن ا تيدادها ال ت دام م اع  "الشيوو األ عية والمجتميات الماعية"  ي 

التفاقياة  اي ام ااع  الاآلثاار الوانونياة المترتباة ععا  ا ات دام  بشاننميعومات إبا ية وتاعيال إل  اتاج بيض األارا  اين ت
 ي هذا ال يا ، اعو الفري  اليامل إل  األمين التنفيذي أن ييد تاعين، بما  ي و . قرار بهذا الشننها من أجل ات اذ يوبروتوكول

آلثااار الوانونياة المترتبااة ععاا  ا اات دام ا بشاانن مشااورة ماان مكتاو األماام المتااادة لعشاؤون الوانونيااةذلا  عاان ارياا  الا اول ععاا  
تاااةهاا، و يبروتوكولو التفاقياة  ي األ عية والمجتميات الماعية" م اع  "الشيوو ا  91هاذا المشاورة إلا  ماؤتمر األاارا  قبال  ا 

 اجتماع  الثاني عشر. من يوما عع  األقل 
                                                           

* UNEP/CBD/COP/12/1. 
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ا اات دام م اااع  المترتبااة ععاا   آلثااار الوانونيااة الماتمعااةل ، تاعااينا،  ااي الو اام ثانيااهااذا الوثيوااة ياارضت، ععياا وبنااا   -2
  ااي إاااارالم ااتوبعية والوثاااي   المواارراتية والمجتميااات الماعيااة" باادال ماان "المجتميااات األ ااعية والماعيااة"  ااي "الشاايوو األ ااع

الاارأي الوااانوني الااوارد ماان مكتااو األماام المتااادة لعشااؤون الوانونيااة ردا ععاا  أو يوااوم ععاا  لاا  إ أ ا اااي ااتند التاعياال و االتفاقيااة. 
 )ي(8عماااادة لالم  ااا  واااا لتو اااية االجتمااااع الثاااامن لعفريااا  اليامااال المفتاااو  اليباااوية إليااا  مااان األماناااة و  الموجهاااةاأل ااايعة 

 2واألاكام المت عة بها.
، بماااا  اااي ذلااا  التو اااية ذات ال اااعة ال اااادرة عااان مواااررمااان هاااذا الوثيواااة بياااض عنا ااار مشااروع  ايواادم الو ااام ثالثاااو  -2

 ؤتمر األارا . ، لينظر  يها م)ي(8االجتماع الثامن لعفري  اليامل الميني بالمادة 
الفريا  اليامال الميناي بالماادة  الاواردة إلا  التوااريرالنظر  ي هذا الم نلة، تم تاديث تجميام موا عة ومن أجل تي ير  -6
وزرا  البيية  اي بعادان لمشتر  البيان ال عن 4172ازيران يوني / 71 بتاريخ الواردة ي اجتماع  الثامن لتشمل الميعومات  )ي(8

تاات   3الشيوو األ عية واتفاقية التنوع البيولوجي،الشمال األوروبي بشنن  وثيواة كمؤتمر األاارا   اي اجتماعا  الثااني عشار لوا 
بماا  اي ذلا  المنتادا  ،مان منظوماة األمام المتاادة أيباا آرا األماناة وقد جميت  4(.UNEP/CBD/COP/12/INF/1إعنمية )

  اي المشااركة الوكااالت قبالدام م ااع  "الشايوو األ اعية" مان ال ات  ام اا وأجارتالدايم الميني بوباايا الشايوو األ اعية، 
 76 ردودا مان باميي ذالا الم ا نتيجاة  أنكماا (. IASG)  ري  الدعم المشتر  بين الوكاالت الميني بوبايا الشيوو األ عية

لماااؤتمر أتياااات ، )ي(8 اااي وثااااي  االجتمااااع الثاااامن لعفريااا  اليامااال الميناااي بالماااادة  أدرجااات اااي جااادول و  والتاااي عرباااتوكالاااة 
 (. UNEP/CBD/COP/12/INF/1/Add.1وثيوة إعنمية ) ااألارا  بو فه

  مشورة مكتب الشؤون القانونية والتحليالت ذات الصلة تحليل -ثانيا
المشااار إليااا   اااي  المت اااعة بهااااواألاكااام  )ي(8 اعاااو الفرياا  اليامااال المفتاااو  اليبااوية الم  ااا  لعماااادة بنااا  ععااا  -1

 الوانونية:  مشورت شؤون الوانونية لعا ول عع  إل  مكتو الووجهها األمين التنفيذي األ يعة التالية  أعدأعنا،  2 الفورة
  األولالسؤال 

ا ات دام   هل  يؤديم اع  "المجتميات األ عية والماعية". ت ت دم من اتفاقية التنوع البيولوجي  )ي(8المادة  إن
ااااار  اااي إالم اااتوبعية لماااؤتمر األاااارا  وثااااي  وال الموااارراتم ااااع  "الشااايوو األ اااعية والمجتمياااات الماعياااة"  اااي 

الم ااتوبعية لمااؤتمر األااارا   لمواارراتياار الم اااع   ااي ايتغهاال  اايكون لأو /تغيياار ناااا  االتفاقيااة  وإلاا   االتفاقيااة
   بروتوكوليهامن االتفاقية أو األاكام ذات ال عة من  )ي(8لمادة اتيديل ماثعة لمنفس اآلثار الوانونية أو آثار 

  الثانيالسؤال 
 االاوا ااتفاقياة التناوع البيولاوجي اتفاقا  ايماؤتمر األاارا  ووثااي  ي مواررات لم اعاات  ا ي اأي تغيير  هل ييتبر

اتفاقيااة  يينااا لوااانون المياهاادات، وبالتااالي يكااون لاا  ماان  17المااادة ماان  1تابياا   ااي  اايا  الفواارة التف ااير أو البشاانن 
   اتنثير معزم قانون

                                                           
 ي اتفاقية التنوع البيولوجي  )ي( واألاكام المت عة بها8ية الم    لعمادة لعفري  اليامل المفتو  اليبو ، تورير االجتماع 8/6التو ية  2
(UNEP/CBD/COP/12/5.) 
إلشارة أعرو وزرا  البيية  ي بعدان الشمال  ي بيانهم المشتر  عن رغبة قوية  ي ات اذ مورر  ي أقرو وقت ممكن بشنن تغيير الم اع  الم ت دم ل 3

 التنوع البيولوجي.إل  الشيوو األ عية  ي اتفاقية 
)ي( واألاكام 8لعفري  اليامل المفتو  اليبوية الم    لعمادة وأتيات  UNEP/CBD/WG8J/8/INF/13 درت الوثيوة أ ا ا بو فها  4

 اجتماع  الثامن.  ي المت عة بها
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   الثالثالسؤال 
عن الم ااعاات الم ات دمة  م تعفة، م اعاات إاار االتفاقية  يوثاي  الو  مورراتال،  ي اعتماد هل من الممكن

  يتابي  التف ير أو البشنن  االاو ااتفاق ذل  شكليأن ،  ي هذا الاالة( بدون )ي(8 ي ن  االتفاقية )مثل المادة 
ذا كاناو اتفاقياة  ييناا لواانون المياهادات  مان  17الماادة مان  1 يا  الفورة  ن أن يتاوا  كيا  يمكا "نيام"،  ت اإلجاباةا 

   ذل 
نااا  م اؤوليت ، وذكار أنا  يوادم رأياا قانونياا  باإلشاارة إلا أعانا الاواردة بدأ مكتو الشاؤون الوانونياة ردا ععا  األ ايعة و  -8

لهييااة ماان األجهازة الاكومياة الدولياة  ومكتاووإلا  هيياات المياهادات بشانن م ااايل الواانون الادولي عاادة بنااا  ععا  اعاو ر امي 
عع  أ اس غير ر مي. وعنوة عع  ذل ، أوبا  مكتاو الشاؤون الوانونياة يودم    يعةاألهذا عع   ارد  إنلذل ، و  المياهدات

ف ار يلردود"، وبالتاالي "ال ينبغاي باني ااال مان األااوال أن عن ا م تع  قد يكون لها رأيمنذ البداية أن "األارا   ي االتفاقية 
 هذا الوثيوة. بمكتو الشؤون الوانونية كمر   لرد كامعة الن  ة وترد ال". رأي  بو ف  الرأي الوايد أو الواام

 اي من او  ععيا  ل  وجاود إجارا  ماادد لتياديل االتفاقياة إ األول ي ردا عع  ال ؤال مكتو الشؤون الوانونية وأشار  -9
والمجتمياات موررات ماؤتمر األاارا  التاي ت ات دم م ااع  "الشايوو األ اعية  إن . وو وا لمكتو الشؤون الوانونية، 49المادة 

اتفاا   مان  انلذلا  أو ماا لام يكان  49الاواردة  اي الماادة التياديل إجارا ات  تبامت  لام  ماا )ي(8شاكل تيادين لعماادة ت لنالماعية" 
  .ألارا من جانو ا عباإلجما

و وااا لإلجاارا  المن ااو  ععياا   ااي المياهاادة  األااارا باتفااا  مااا مياهاادة  تيااديل اكااميجااوز إلاا  أناا  المكتااو أشااار و  -71
وااااانون المياهاااادات ل يينااااا اتفاقيااااة ماااان  27إلاااا   19المااااواد مااااادد  ااااي ال ععاااا  الناااااولاااادولي الير ااااي و وااااا لعوااااانون انف ااااها، أو 

د ااال تياادينت ععاا  االتفاقيااة أو الواجااو اتباعاا  إلاتفاقيااة التنااوع البيولااوجي ععاا  اإلجاارا  ماان  49المااادة وتاان   7969.5 ليااام
 التيدينت وكي  يتمدت  ، وكي  وبروتوكوليهات عع  االتفاقية وتر  إد ال تيدينيأن  يجوز ل . وهي تادد من الذي بروتوكوليها

تغيياار ال اايغة االتفااا  ععاا  شاانن بمااؤتمر األااارا   ي اادر عاان وااا  امواارر  يباادو ماان الم ااتبيد أن ،ايااز النفاااذ. وبالتاااليتااد ل 
إلاا  إد ااال تيااديل ععاا   يمكاان أن يرقاا  أو الو ااا  باا ، 49اتباااع اإلجاارا  المن ااو  ععياا   ااي المااادة بموجباا  تم ياا الو ، المينيااة
 . االتفاقية

ماان اتفاقيااة  يينااا  17ن المااادة  ااإ، "كم اانلة أوليااة" إلاا  أناا  مكتااو الشااؤون الوانونيااة أشااار، الثاااني ال ااؤالبو يمااا يتيعاا   -77
 اي و شاير إلا  أن األاارا  يمكان أن تتفا   يماا بينهاا بشانن تف اير المياهادة  بيد ذل  لييمبي و تيكس الوانون الدولي الير ي. 

شاير إلا  أن "أي اتفاا  الاا  باين األاارا  التاي تمان اتفاقياة  ييناا، ()أ( 1)17مكتو الشؤون الوانونياة الماادة ، ذكر ال دد هذا
تابيا  المياهادة مجاال الاا   اي  تيامالشاير إلا  أن "أي ت التاي()و( 1)17"، والماادة تابي  أاكامهابشنن تف ير المياهدة أو 

رد مكتااو الشااؤون  ويشاايرتف ااير المياهاادة.  عنااداالعتبااار   ااي ايجااو أن تؤ ااذوالعتااين " هاتف ااير ععاا  اتفااا  األااارا   يتباامن
االتفاقات الناوة والممار ة الناوة  يما يتيع  بتف ير ب ال ا  لعجنة الوانون الدولي المينيالوانونية إل  التورير األول لعمورر 

  /ازيرانيونيا 1إلا   /أياارمايو 6 اي الفتارة مان  تعواد التايالعجنة  اي دورتهاا ال ام اة وال اتين،  الذي نظرت  ي و المياهدات، 
 (. A/CN.4/660)انظر  4171أغ اس  /تموز إل  يولي 8 ومن
تف ااير ل)أ( الواعادة اليامااة  بشااننأربياة مشاااريم ا اتنتاجات ماان بينهااا  جمعااة أماورععا   تورياار الموارر ال ااا  ويشاتمل -74

يا  االتفاا  تف اير  و)ج( تير كو ايعتين  اي ال)و( االتفاقات الناوة والممار ة الناوة و  المياهدات تف يروو ايل  المياهدات
                                                           

. 117، ال فاة 78414، رقم 7722، المجعد  ع عة المياهداتاألمم المتادة،  5
1.en.pdf-https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXIII/XXIII  انظر أيبا الو م و

، والمتا  عع  اإلنترنت  ي: ةلمكتو الشؤون الوانونيمن كتيو المياهدة، الذي أعدا ق م المياهدات التابم  44، ال فاة 2-2-7
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf موجز ممار ة األمين اليام كوديم من  422-428، والفورات

 https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdfالمتا   ي:  لمتيددة األارا ،لعمياهدات ا

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXIII/XXIII-1.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXIII/XXIII-1.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdf
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ي تاااال 6اال اااتنتاجات، مشااااريمبياااد ماااداوالتها، اعتمااادت العجناااة مؤقتاااا و لتف اااير المياهااادات.  كو ااايعةالناااا  والممار اااة الناواااة 
باين  يماا  والممار اة الناواة ةالناوا اتاالتفاقاتيتبر ، "4 تنتاج الو وا لمشروع او تاعيع .  ي مكتو الشؤون الوانونية  اا ت دمه

 الو اايعتين" الي اات امااهاالعتبااار  ااي تف ااير المياهاادات"، ولكن  اايتف ااير تؤ ااذ ال و اايعتين ذاتااي اجيااة  اايمياهاادة الاألااارا   ااي 
يجاو "التو ال" إلا  اتفاا  الاا  وهاذا يفتارض  يان مواادا  ،()أ(1)17الماادة  وبموتبا لتف اير".  اي ا الاجياة يذاتا تينالوايد

 التياماال  ااي اااين أن"، تركا بشاانن تف ااير المياهاادة أو تابياا  أاكامهاااواياادا توااوم باا  األااارا  وت ظهاار عاان اريواا  تفاهمااا مشاا
التااي توااوم بهااا ذات ال ااعة  النااا  شاامل جمياام أشااكال ال ااعو ي اارا، "األناايااة ال()و(، ماان 1)17المااادة   ااي إاااارالنااا  

 بشنن تف ير المياهدة".  األارا التي ت هم  ي تاديد اتفا  أو تفاهم و  ،أارا  المياهدة
 يوادماال تنتاجات المشاار إليهاا أعانا،  مشاريمعنها  ي  ت ذ  ي االعتبار آرا  لجنة الوانون الدولي التي أعربمم األو  -71

 التالي عع  ال ؤال الثاني:  الردمكتو األمم المتادة لعشؤون الوانونية 
 الموااادةأل يااال اماان أو أكثاار  موااادا واياادا ياان "... تغيياار الم اااعاات  ااي موااررات مااؤتمر األااارا  التااي تمثاال 

باااالمين  المو اااود  اااي  تابيااا  أاكامهااااتف اااير االتفاقياااة أو  يماااا يت ااال ب االاوااا األاااارا ، يمكااان أن يشاااكل اتفاقااال
معااازم قانوناااا إال إذا كاااان وابااااا أن  أثااار الموااارراتمثااال هاااذا ل ،  عااان يكاااونالعجناااة تشاااير وا ااابما()أ(. 1)17 الماااادة

  ."تف ير المياهدة اتفا  معزم بشنناألارا  ترغو  ي التو ل إل  
 : إل  ما يعيمكتو الشؤون الوانونية أشار من األمين التنفيذي،  إلي  المودم الثالث ي ردا عع  ال ؤال و  -72

كما هاو موبا  تيتبر، ، والتي  ي إاار االتفاقيةيتمدها مؤتمر األارا  يالتي  الموررات"... من المهم التمييز بين 
وثاي  االتفاقياة مثال التواارير والموترااات المودماة مان األماناة أو و ، نااية ، من من قبل األارا موادة أ ياالأعنا، 

ا ااات دام   عااان يشاااكل، الوثااااي  اااي االاااة و األاااارا .  ععااا تيمااام  قااادالتاااي مااان النااياااة األ ااارا و األاااارا  الفردياااة 
مان أجال  األاارا (، )مواررات ماؤتمر  الموادةاأل يال  ي االة و . 17المادة   يا م تعفة اتفاقا  ي الم اعاات ال

 اي   ايكون ععايهم أن يوبااواأنا  "اتفاا  الاا "،  ععا ا ات دام م ااعاات م تعفاة  أال ي ف ارألارا  أن تبمن ا
لم ااااعاات الم ااات دمة  اااي ال يماااس بام تعفاااة كاااان ععااا  أ ااااس ا اااتثنايي و الم ااااعاات الأن ا ااات دام  مواااررهم

 ".  هاأو تابيواالتفاقية  االعتبار ألغراض تف ير توبم  ياالتفاقية، وينبغي أال 
المو اود مينا  الإلا  توباي   ت اي  األاارا نا "، يجو أن التفا  اال"  ي االةوو وا لتورير لجنة الوانون الدولي،  -72
 ايغة "الشايوو  ي ات دمماؤتمر األاارا  لماتمال  اي الم اتوبل  وينبغاي ألي موارر 7إلا  كيفياة تابيوهاا. تشيرالمياهدة أو من 

، بااادال مااان "المجتمياااات األ اااعية والماعياااة"، أن يتبااامن تنكيااادا يةت الماعياااة"  اااي وثااااي  اليمعياااات الم اااتوبعاأل اااعية والمجتمياااا
من أجل من االتفاقية  )ي(8م ت دم  ي المادة عع  الناو الم اع  التفاقية لتوبي  مين   ي االنية جميم األارا  ل رياا 

الفريا  اليامال المفتاو   شاار إليا  بوباو أوالاذي تشاير إلا   ان  ذلا . الماداوالت اتا  اآلن  غيار أن". االاوا اشكل "اتفاقاي أن
أو  بروتوكوليهااانيااة إلعاادة  اات  نا  االتفاقيااة أو  ال توجادأناا  مفااادا ععاا  األقال، هااو تنكياد ، )ي(8 اليباوية الم  اا  لعماادة

 .  اتغيير 
أن  اادور   نوباا الوااانون الاادولي، لجنااة  رأيلاا  إ مكتااو الشااؤون الوانونيااة أشااار، الثااانيو ااي  تااام ردا ععاا  ال ااؤال  -76

  " ولكناالاو اشكل "اتفاقي يمكن أن وبروتوكوليهااالتفاقية  ن م اعاات ت دام م اعاات م تعفة عالمؤتمر األارا  ل مورر
إلا  اتفاا  معازم  اي هاذا ال ادد.  التو النااو معزم قانونا ما لم تت ذ األارا   ي االتفاقية  ااوة وابااة  أثرلن يكون ل  أي 

با ة إل  ذل ، يودمو  أنا  إذا مفادهاا األاارا  إلا  مشورة   ي ردا عع  ال ؤال الثالث المشار إلي  أعنمكتو الشؤون الوانونية  ا 
أن مثال  يوبا  مواررهمإلا  "اتفاا  الاا "، ينبغاي أن  التو ال لايس المواررا ات دام م ااعاات م تعفاة  اي  غربهم من كان

                                                           
 .A/68/10لنانع عع  تورير لجنة الوانون الدولي، انظر  6
 .16أعنا، الفورة  1 7
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الم اااعاات الم اات دمة  ااي االتفاقيااة  ال يمااس ب)و( وععاا  أ اااس ا ااتثنايي   يااتمأ( م تعفااة: )الهااذا اال اات دام لعم اااعاات 
 . هاأو تابيو االعتبار ألغراض تف ير االتفاقية  يؤ ذ يو)ج( ال ينبغي أن 

لي اات   ااي ردا اراهاااأن النواااا التااي إلاا   مكتااو األماام المتااادة لعشااؤون الوانونيااة ماارة أ اارا و ااي ا تتااام ردا، أشااار -71
 م تعفة. يكون لها آرا  األ را قد  األارا لألاكام ذات ال عة من اتفاقية  يينا وأن  اأو نهايي ياقااتف يرا 

 العناصر المقترحة لمشروع مقرر  -ثالثا
رغاو يقاد و  أعانا. ا اي الو ام ثانياالاواردة  تاالعتباار الميعوماات والتاعاين  اي ن اذيأن   اي قد يرغاو ماؤتمر األاارا  -78

ال اادرة واألاكام المت اعة بهاا  )ي(8 الفري  اليامل المفتو  اليبوية الم    لعمادةعتبار تو ية اال  ين ذ يأيبا  ي أن 
تااتهاااااااا  توريااااااار اآلرا ( و UNEP/CBD/COP/12/5 اااااااي اجتماعااااااا  الثاااااااامن )انظااااااار  وثيواااااااة إعنمياااااااة كالتاااااااي تااااااام تجمييهاااااااا وا 

(UNEP/CBD/COP/12/INF/1 ،)ي ات اذ مورر عع  غرار ما يعي:  وأن ينظر  
 مؤتمر األارا ، إن 
الياماال بااين الاادورات إلاا  الفرياا  المفتااو  اليبااوية  اي اعااو  يهااتاا، الزاي 77/72 ماان المواارر 4إلاا  الفواارة  شاايريإذ 
لنظر  ي تو يات منتدا األمم المتادة الدايم الميني بوبايا الشيوو األ عية ا المت عة بهاواألاكام  )ي(8عمادة لالم    

ماان تورياار المنتاادا  41و 46ععاا  الناااو الااوارد  ااي الفواارتين  ‘الماعيااةالشاايوو األ ااعية والمجتميااات ’بشاانن ا اات دام م اااع  
 ،وجميم آثارها عع  االتفاقية 8الدايم عن دورت  الياشرة،

ذ ينااااظ  )ي(8عماااادة الم  ااا  لاليامااال باااين الااادورات المفتاااو  اليباااوية عفريااا  لنجتمااااع الثاااامن ل 8/6التو اااية  وا 
ا ااات دام باألماناااة مااان مكتاااو األماام المتاااادة لعشاااؤون الوانونيااة  يماااا يتيعااا   الاااذي تعوتاا ، والاارأي الواااانوني المت اااعة بهااااواألاكااام 

الم توبعية لمؤتمر األارا  التي  يتم إعدادها  ي إاار والوثاي   المورراتم اع  "الشيوو األ عية والمجتميات الماعية"  ي 
 ،هايعمعيات االتفاقية وبروتوكول

ذ يؤكد  المانلو   يماا يتيعا هاو المياار  التوعيدياة واال ات دام واألاكاام المت اعة بهاا  ي()8لماادة موباوع ا أنعع   وا 
يتوقااام مااان كااال اااار  متياقاااد تنفياااذ هاااذا األاكاااام قااادر  أنااا  اااي نااااا  االتفاقياااة، و الم اااتدام  وا ااات دام لتناااوع البيولاااوجي ا بافاااظ

 ،قتبا ، و وا لعتشرييات الوانيةا و االو ، اإلمكان
 ما يعي:  ورري -7
 اااي  يةوالوثااااي  الثانويااة الم اااتوبع الموااارراتدام م ااااع  "الشااايوو األ ااعية والمجتمياااات الماعياااة"  ااي ا اات  )أ(
  إاار االتفاقية
 يةوالوثاي  الثانوية الم توبع المورراتا ت دام م اع  "الشيوو األ عية والمجتميات الماعية"  ي أن يكون  )و(
 االعتباار ألغاراض تف اير االتفاقياة  ايؤ اذ يمن االتفاقياة، وينبغاي أال  )ي(8الم اعاات الم ت دمة  ي المادة بدون الم اس 

   هاأو تابيو
توبااااي  ميناااا  م اااااع  "الشاااايوو األ ااااعية  يهااااد  إلاااا أعاااانا ال  7 ااااي الفواااارة  الااااوارد أن الواااارار يناااااظ -4

يشااكل   إناا  الوبالتااالي، ، بروتوكوليهاااماان  ذات ال ااعةواألاكااام ماان االتفاقيااة  )ي(8والمجتميااات الماعيااة" الم اات دم  ااي المااادة 
 بين األارا   ي اتفاقية التنوع البيولوجي   االاو ااتفاق

                                                           
 (.E/2011/43-E/C.19/2011/14) 41، اإلبا ة رقم 4177ال جنت الر مية لعمجعس االقت ادي واالجتماعي، انظر  8
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لعمنتادا الادايم الميناي بوباايا  10والثانية عشرة 9التو يات المنبثوة عن الدورتين الاادية عشرة ناظ أيباي -1
دايم الميناي بوباايا الشايوو األ اعية إل  األماين التنفياذي أن يوا ال إبانت منتادا األمام المتاادة الا وياعوالشيوو األ عية، 

 التاورات ذات االهتمام المشتر . ب

 المرفق 
الرأي القانوني لمكتب الشؤون القانونية بشأن اآلثار القانونية المترتبة على اعتماد مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ووثائق المحلية" في مقررات 

                                                           
 (.E/2012/43-E/C.19/2012/13) 41، اإلبا ة رقم 4174المرجم نف  ،  9

 (.E/2013/43-E/C.19/2013/25) 41، اإلبا ة رقم 4171المرجم نف  ،  10



UNEP/CBD/COP/12/5/Add.1 
Page 7 

 

 
 
 
 
 

 4172 براير/شباا  48
 ال يد  وزا دياز،

وكياااال األمااااين اليااااام لعشااااؤون الوانونيااااة إلاااا   4171 /تشاااارين الثااااانينو مبر 74أود أن أشااااير إلاااا  ر ااااالتكم المؤر ااااة 
م اااع  "الشااايوو األ اااعية بشااانن ماااا يترتااو ععااا  اعتمااااد  وااانونيالا نااارأياعبااتم  يهاااا  والم تشااار الواااانوني لألماام المتاااادة التاااي

األ اااعية اتفاقياااة التناااوع البيولاااوجي، بااادال مااان م ااااع  "المجتمياااات األاااارا   اااي لمجتمياااات الماعياااة"  اااي مواااررات ماااؤتمر وا
اليامال باين الادورات الم  ا  المفتاو  اليباوية الفريا   إلا  أن وقاد أشارتم)ي( من االتفاقية. 8 ي المادة  الم ت دم الماعية"و 
هاذا الم انلة  اي  نظار  ايقاد  7998 اي عاام األارا   مؤتمر ناري  اليامل"( الذي أنش)"الفالمت عة بها األاكام و )ي( 8عمادة ل

 بشنن هذا الم نلة.  مشورتنالا ول عع  م اواعو منك 4171/تشرين األول اجتماع  الذي عود  ي أكتوبر
ت اااااادي هيياااااة  رعياااااة تابياااااة لعمجعاااااس االق وهاااااوتاااااذكرون أن المنتااااادا الااااادايم الميناااااي بوباااااايا الشااااايوو األ اااااعية، وت

 ‘الشايوو األ اعية والمجتمياات الماعياة’اعتمااد م ااع  بواالجتماعي، كان قد أو   األاارا   اي اتفاقياة التناوع البيولاوجي "
" توريباااااعامااااا  41انيكا ااااا دقيوااااا لعهويااااات المتمااااايزة التااااي تاااااورت لاااادا هااااذين الكيااااانين منااااذ اعتماااااد االتفاقيااااة قباااال باعتبااااارا 

(E/C.19/2010/15 774، الفورة) . 
مشاورة مان لا ول ععا  ااألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي إل   اعو الفري  اليامل،  ي بو  هذا التو يةو 

 ها. يتفاقية وبروتوكول"  ي االالماعيةالمجتميات اآلثار الوانونية المترتبة عع  ا ت دام م اع  "الشيوو األ عية و  بشنن نامكتب
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أو   انادي إلا   ةر امي ةقانونيا آرا تواديم تتمثال  اي لية الريي ية لمكتو الشاؤون الوانونياة أود أن أشير إل  أن الم ؤو 
ل  مكاتو األمم المتادة و  برامج ويجاوز أن نوادم أجهزة األمم المتادة الاكومية الدولية بنا  عع  اعو ر مي من تع  األجهازة. ا 
مان  ومكتاووبناا  ععا  اعاو ر امي يكاون ذلا  ماا عاادة لي ولكان هييات المياهدات بشانن م اايل الواانون الادو ة إل  قانونيآرا  

 أ اس غير ر مي.  عع  مأ يعتكنرد عع  ،  إننا ولذل المينية.  اتهيية المياهدالدولية لاألجهزة الاكومية 
ععاا  هااذا و الااردود التااي نواادمها. عاان م تعفااة  أن يكااون لهااا آرا  يمكاانكمااا أننااي ععاا  ععاام باانن األااارا   ااي االتفاقيااة 

إلا  هاذا الفهام  تمنوعالاو نهايي و نكون ممتنا لكام بو ف  الرأي الوايد أو الف ر ردنا يلناو، ال ينبغي بني اال من األاوال أن ا
 عع  الناو التالي.  أردهذا الفهم أود أن وبنا  عع  الفري  اليامل. ععم 

ان وا اااو االقتباااا  ... رهناااا قااادر اإلمكاااكااال اااار  " مااانتوتباااي )ي( مااان اتفاقياااة التناااوع البيولاااوجي  8الماااادة إن 
التاي تج اد أ االيو الايااة التوعيدياة ذات  والماعياةالمجتمياات األ اعية بتشرييات  الوانية، ااتارام مياار  وابتكاارات وممار اات 

 ال عة ب يانة التنوع البيولوجي وا ت دام  عع  ناو قابل لن تمرار" )أبي  التشديد(.
 ع  الناو التالي: األول ع م ي هذا ال يا ، وبم  ؤالكو 

ا ات دام   هل  يؤديم اع  "المجتميات األ عية والماعية". ت ت دم )ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي 8المادة  إن
 اااي إااااار الم اااتوبعية لماااؤتمر األاااارا  وثااااي  وال الموااارراتم ااااع  "الشااايوو األ اااعية والمجتمياااات الماعياااة"  اااي 

الم ااتوبعية لمااؤتمر األااارا   لمواارراتياار الم اااع   ااي ايتغهاال  اايكون لأو /تغيياار ناااا  االتفاقيااة  وإلاا   االتفاقيااة
 )ي( من االتفاقية أو األاكام ذات ال عة من بروتوكوليها  8لمادة اتيديل مماثعة لنفس اآلثار الوانونية أو آثار 

األاارا  التاي  مواررات ماؤتمرو . 49 اي الماادة من و  ععيا  وجود إجرا  مادد لتيديل االتفاقية نود أن نشير إل  و 
إجرا ات التياديل الاواردة  اي  تبمت  لم  إذا )ي(8شكل تيدين لعمادة ت لنت ت دم م اع  "الشيوو األ عية والمجتميات الماعية" 

تياديل مثال الوانونياة أو التانثيرات اآلثاار  "نفاسلا  يكون  اااول ماا إذا كاان و  .األاارا  جمياماتفاا  أو إال إذا كانات ب 49المادة 
ردناا ععا  ال اؤالين  اي  مشامول"هاذا ال اؤال  إن الارد ععا   ،هايمن االتفاقية أو األاكام ذات ال عة من بروتوكول )ي( 8 لمادةا

 أدناا. الوارد  1و 4
 عع  الناو التالي:  الثاني موبم  ؤالكو 

 االحق  افاق اتاتفاقياة التناوع البيولاوجي   ايماؤتمر األاارا  ووثاي  لم اعاات  ي موررات  ي اأي تغيير  هل ييتبر
اتفاقيااة  يينااا لوااانون المياهاادات، وبالتااالي يكااون لاا  ماان  17ماان المااادة  1تابياا   ااي  اايا  الفواارة التف ااير أو البشاانن 

   اتنثير معزم قانون
تيكااس الوااانون )"اتفاقيااة  يينااا"(  7969ماان اتفاقيااة  يينااا لوااانون المياهاادات ليااام  17أن المااادة  ناااظي  كم اانلة أوليااة، و 
 عة )كو تاريكا بد نيكاراغوا(، الاكم، توارير ماكمة اليادل الاوو  ذات الة و ياوو  المناالالنزاع بشنن دولي )مثل الير ي ال
 (.21، الفورة 411ال فاة ، 4119 ليام الدولية

 ورأ  ي هذا ال يا .ت   ي التاعيل ينبغي أن  17وبالتالي،  إن اإلشارات إل  المادة 
تابياا   بشاانن تف ااير المياهاادة أو األااارا بااين  الااا اتفااا  اقيااة  يينااا ععاا  أن "أي ()أ( ماان اتف1)17المااادة وتاان  

 االعتبار  ي تف ير المياهدة.   يؤ ذ يأن  ينبغي "أاكامها
األااارا  ععاا  اتفااا   يتباامنتابياا  المياهاادة مجااال  الااا   ااي تياماالععاا  أن "أي كااذل  ()و( 1)17وتاان  المااادة 

 .ارينبغي أن يؤ ذ  ي االعتب "تف يرها
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( A/68/10) ا ال ام اة وال اتيندورتهاعان جناة الواانون الادولي ل انتبااهكم إلا  توريار ن اترع  ي هذا ال دد، نود أن و 
 يماااا يتيعااا  بتف اااير  الناواااةالممار اااة  اااتنتاجات بشااانن االتفاقاااات الناواااة و اال مشااااريمياتاااوي ععااا  "نااا  الاااذي )"العجناااة"(، 
  .اال تنتاجات"( مشاريم)" العجنة  ي دورتها ال ام ة وال تين." مؤقتا  اعتمدتعع  الناو الذي المياهدات، 

مرّكبااة تيااا   ماان عمعيااة واااادة يتاانل مياهاادة ال أن "تف اايرإلاا   7 اال ااتنتاجمشااروع ماان  2العجنااة  ااي الفواارة  وأشااارت
 ". 14و 17 ي المادتين  ،التواليعع   المشار إليها،تف ير ال تع  و ايل االهتمام المنا و لم

مان  )أ( و)و(1الفورة  بموتب ناوة الممار ة الأن "االتفاقات الناوة و إل  العجنة  أشارت، 4 تنتاج االشروع  ي مو 
تشااكل باعتبارهااا دلااين موبااوعيا ععاا  تفاااهم األااارا  ععاا  ميناا  المياهاادة، و ااايل تف ااير ذات اجيااة،  ااي تابياا   17المااادة 

 ."17ن  ي المادة الواعدة اليامة لتف ير المياهدات عع  الناو المبي
اتفا  بين األارا ، ياتم التو ال إليا  بياد إبارام المياهادة، "أشارت العجنة إل  أن  "اتفا  الا " وعند تيري  م اع  

 (. 2من مشروع اال تنتاج  7 يما يتيع  بتف ير المياهدة أو تابي  أاكامها." )الفورة 
"و اااايل االتفاقاااات الناواااة والممار اااة الناواااة لي ااات  نإلااا  أ 4أشاااارت العجناااة  اااي تيعيوهاااا ععااا  مشاااروع اال اااتنتاج و 

أن اإلباا ة إلا  ذلا ،  اي ااين . وبو ايعةهاو أيباا  "التف اير" الوايادة "ذات الاجياة" وأن "تاعيال المينا  الياادي لان  مياهادة
أن ه ذ  الوس ائل  عل ى ال ر م م ن ذل  هاذا ال ييناي ،  "ذات اجياة "و اايل تف اير والممار اة الناواة ةالناوا اتاالتفاقاكل من 

والممار ة  ( التي تن  عع  أن االتفاقات الناوة1)17باإلشارة إل  مودمة المادة تتضمن بالضرورة أثرا قاطعا أو ملزما قانونا 
 ن "تؤ ذ  ي االعتبار"  ي تف ير المياهدة. لالناوة 

ععا  الارغم مان  كانات ترغاو  اي ذلا وبنا  ععي ، يجوز لألارا  التو ال إلا  اتفاا  معازم بشانن تف اير المياهادة إذا  
 يجو توبي  أن األارا  ترا أن التف ير يفرض التزاما ععيهم.  أن

إلا  أن  2اال اتنتاج  اي تيعيوهاا ععا  مشاروع  ، أشاارت العجناةاالتفاا  الناا  والممار اة الناواة يريا لت ها ي  اييو 
الفر  أماا  يماا يتيعا  با()أ( و)و(. 1)17الماادة  بموتبا ر اة لنتفاقاات والمما مييناة تتو   أي متاعبات ر مية ال  يينااتفاقية 

المفهااومين،  واد أعربات العجنااة عان رأي مفاادا أناا  يجاو "التو اال" إلا  اتفاا  الااا  وهاذا يفتارض  ياان مواادا واياادا  باين هاذين
  تووم ب  األارا  وت ظهر عن اريو  تفاهما مشتركا بشنن تف ير المياهدة أو تابي  أاكامها.

 تغيير الم اعاات  ي موررات مؤتمر إن عجنة، ال ي االعتبار آرا   وبمومم الثاني  معع   ؤالك الردلي،  ي وبالتا
االتفاقيااة أو  ياان موااادا واياادا أو أكثاار توااوم باا  األااارا  يمكاان أن يشااكل اتفاقااا الاوااا  يمااا يتيعاا  بتف ااير األااارا  التااي تمثاال 

ي أثار معازم قانوناا ماا أ، لن يكون لمثل هاذا المواررات جنةتشير العكما و ()أ(. 1)17بالمين  المو ود  ي المادة  أاكامها تابي 
 لمياهدة.لم يكن واباا أن األارا  ترغو  ي التو ل إل  اتفا  معزم بشنن تف ير ا

 عع  الناو التالي:  الثالث موبم  ؤالكو  

عن الم ااعاات الم ات دمة  م تعفةت ، م اعاا ي إاار االتفاقيةوثاي  الو  مورراتال،  ي اعتماد هل من الممكن
  يتابي  التف ير أو البشنن  االاو ااتفاق ذل  يشكلأن )ي(،  ي هذا الاالة( بدون 8 ي ن  االتفاقية )مثل المادة 

ذا كاناو اتفاقياة  ييناا لواانون المياهادات  مان  17مان الماادة  1 يا  الفورة  كيا  يمكان أن يتاوا   "نيام"،  ت اإلجاباةا 
   ذل 

، والتاي  ي إاار االتفاقيةؤتمر األارا  الموررات التي ييتمدها م من المهم التمييز بين ،الثالث كمعع   ؤال ردال ي و 
وثاي  االتفاقية مثال التواارير والموترااات المودماة  نوبينااية من قبل األارا ، من  أ ياال موادةأعنا، هو موب   كماتيتبر، 

ا ات دام   عان يشاكل ،الوثااي  اي االاة و األاارا .  ععا  يمهااتيم يمكنالتي نااية األ را من الاألارا  الفردية  من األمانة أو
ا ات دام  أال ي ف ارألاارا  مان أجال أن تبامن ا، األ يال المواادة ي االة و . 17المادة   يا م تعفة اتفاقا  ي الم اعاات ال
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م تعفة كان عع  الم اعاات الأن ا ت دام  رهممور  ي   يكون ععيهم أن يوباواأن  "اتفا  الا "،  عع م اعاات م تعفة 
االعتبااار ألغااراض تف ااير االتفاقيااة أو   ااي يؤ ااذلم اااعاات الم اات دمة  ااي االتفاقيااة، وينبغااي أال ال يمااس باأ اااس ا ااتثنايي و 

 .هاتابيو
لألاكااام  اهاييااتف اايرا ر ااميا أو نال تمثاال أعاانا  إلاا  أن النواااا المااذكورة أن أشاايروكمااا هااو موباا  أعاانا، أود  ،أ يااراو 
 إن النواا التاي ناراهاا . وعنوة عع  ذل ، يمكن أن يكون لها آرا  م تعفةن اتفاقيتي  يينا وأن األارا  األ را م ذات ال عة
 الظرو  الماددة لكل االة. ا و لتيدينت قد ت بم 
 . مالردود أعنا بيض التوجيهات أل يعتكتو ر آمل أن و 

 
 ، تفبعوا بوبول  اي  االاترامو 

 
  تيفن ماتياس

 م اعد األمين اليام لعشؤون الوانونية
 
 

------ 


