
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثانياالجتماع 

 1038 تموز/يوليه31-9، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 31البند 

 

)ي( واألحكام المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في 8المادة  إدماج
 عمل االتفاقية وبروتوكوليها

 مقدمة

واألحكرررال المتصررررل  بجرررا  رررري اجتماعرررره  )ي(8لمرررراد  لالمخصررر  بررررين الرررردولات اليامرررل المقترررول اليةرررروي  نظرررل القليرررر   -3
)ي( واألحكرال المتيلقرر  بالشرريول األصرلي  والمجتميررات المحليرر   رري 8الكامررل للمرراد   اإلدمررا وسررا ل وودوات لتحقير    رري ،الياشرل

جرد  تيزيرز الكقرا ات واالتسرا  وبالمشالك  الكامل  والقيال  للشريول األصرلي  والمجتميرات المحلير  بعمل االتقاقي  وبلوتوكوليجا، 
الشررريول األصررررلي   يرطرررلا  والحكومرررات األخرررل  وممثلرررمرررن األ تقرررراليلوعرررداا األمرررين التنقيررر ي و  1علرررس وسررراة مررر كل  ،والتنسررري 

   .31/62 المقللبعمال  2والمجتميات المحلي 

 )ي(8الصرررادل  عررن االجتمررراع الياشررل للقليررر  اليامررل المينررري بالمررراد   31/1اسرررتجاب  للتوصرري   وصرردلت اررر ث الوثيقرر  -1
بلنرررام   سررتكمالال، لمسرراعد  الجي رر  القلعيررر  للتنقيرر   رري اجتماعجررا الثرراني علررس مواصرررل  النظررل  رري عمليرر  واألحكررال المتصررل  بجررا

واألحكرال المتصرل  بجرا  رري موعرد ال يتجراوز االجتمراع الخررامة عشرل لمرؤتمل األرطرلا  والنظررل  )ي(8اليمرل الحرالي بشران المرراد  
، 6161 ري طرطرال التنروع البيولروجي لمرا بيرد عرال  واألحكرال المتصرل  بجرا )ي(8بشران المراد   تمامرا ي وةع بلنام  عمرل متكامرل 
 االجتماع اللابع عشل لمؤتمل األرطلا . هنظل  ييمن وجل طعداد مشلوع مقلل ل

نظلاررا  رري ارر ث المسررا ل  رري اجتماعجررا الثرراني، رطلررل القليرر  اليامررل ويةررا،  ررري   رريمررن وجررل مسرراعد  الجي رر  القلعيرر  و  -1
 تيح للجي   القلعي  للتنقي ،  ي اجتماعجا الثاني:تون   التنقي ي  ، طلس األمين31/1التوصي  

اليامرررل المقتررول اليةررروي  المخصررر  المؤسسررري  القا مرر  والمسرررتقبلي  المحتملررر  للقليرر   للتلتيبررات اووليررر تحلرريال (و )
   ؛آثال متيلق  بالحوكم آثال مالي  و ما ينجل من واألحكال المتصل  بجا، بما  ي  لك  )ي(8 للماد 

 الخبلات والدلوة المستقاد  من المنظمات واالتقاقيات الحكومي  الدولي  األخل   ات الصل ؛ (ل )

 30/1القسررل الثالرررو التوصررري  يستنسررر  و علررس التررروالي.  اوثانيررر الوثيقرر  لجررر ين الرطلبرررين  رري القسرررمين ووال اررر ث تسررتجيلو  -1
الصررادل  عررن القليرر  اليامررل. وباإلةررا   طلررس  لررك، يررتل تةررمين خالرطرر  رطليرر   رري المل رر  األول لمسرراعد  األرطررلا  مررن خرررالل 

                                                                 
*

CBD/SBI/2/1. 
 .(CBD/WG8J/10/8) "وبلوتوكوليجاالمجتميات المحلي   ي وعمال االتقاقي  الشيول األصلي  و واألحكال المتيلق  ب )ي(8الماد   "طدما  1
. وقد تل استنساخ اآللا  الوالد   ي 1032 /كانون الثانيينايل 12بتالي   SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220اإلخرطال  انظل 2

CBD/WG8J/10/INF/4. 
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تحقير  ل وسرا ل وودواتبشران   يره صردول مقرللُيتوقرع الر ي ؤتمل األرطرلا  االجتمراع الخرامة عشرل لمر التي تسرب  3تحديد اليملي 
 .1010عال ما بيد طرطال التنوع البيولوجي ل ي لشيول األصلي  والمجتميات المحلي  ل الكامل اإلدما 

 المحتملة المؤسسيةالترتيبات  -أوال
، يتةرررمن اررر ا القسررررل تحلررريال ووليرررا للتلتيبررررات المؤسسررري  القا مررر  والمسررررتقبلي  31/1)و( مرررن التوصرررري  3اسرررتجاب  للققرررل   -5

واألحكرررال المتيلقرررر  بالشررريول األصرررلي  والمجتميرررات المحليررر   ررري عمرررل االتقاقيرررر   )ي(8الكامرررل للمررراد   اإلدمرررا لتحقيررر   المحتملررر 
، وو نمررو   اإلدمررا  الكامررلوارري ( سرريناليواات محتملرر ، 1ال ثالثرر  ). وعنررد القيررال برر لك، ياخرر  التحليررل  رري االعتبرروبلوتوكوليجرا

)التلتيبرات القا مرر (  واألحكررال المتصرل  بجررا )ي(8استشررالي  دا مر  مسررتقل ، وو اسرتملال القليرر  اليامرل المينرري بالمراد  خبرلا  اي ر  
 .منقح والي  منقح  وبلنام  عملب

 .بيةجا البيضا ث الخيالات وقد ال تستبيد  4

واألحكررررال  )ي(8لقليرررر  اليامرررل المينرررري بالمررراد  ون ينظرررل اينبغرررري  ،31/1بنرررا  علرررس التيليمررررات الررروالد   رررري التوصررري  و  -2
 واألحكرال المتصرل  بجرا )ي(8 لمراد بشران ا تمامراالمتصل  بجا  ي السيناليواات  ي ةو  الحاج  طلس وةع بلنام  عمرل متكامرل 

خرطر  التنميرر  ويةررا ، علررس وسراة اإلنجررازات التري تحققررت حترس اآلن، مررع ملاعرا  6161طرطررال التنروع البيولرروجي لمرا بيررد عرال  ري 
تررل توثيرر  اإلنجرررازات وقررد وكرر لك القجرروات الترري ترررل تحديررداا.  5ووارردا  التنميرر  المسررتدام  واتقرررا  بررالية، 6111المسررتدام  ليررال 

 .CBD/WG8J/10/8من  ووالقسل حتس اآلن واي متاح   ي الالتي تحققت 
6 

التلتيبررات المؤسسررري ،  رران المناقشررات بشررران محتررو  بلنرررام   علررسترررؤثل  يمكررن وننظررلا ألن عناصررل اليمرررل المحتملرر  و  -2
والشرريول األصررلي  والمجتميررات المحلير  سررو  تحتررا  طلررس التقرردل  )ي(8اليمرل الجديررد والتلتيبررات المؤسسرري ،  يمررا يتيلر  بالمرراد  

االجتمررراع الخررررامة عشرررل لمررررؤتمل  ون يتخررر بغيرررر  ، 6161طرطررررال التنررروع البيولرررروجي لمرررا بيرررد  طعررردادمرررع ، وبمرررا يتماشررررس برررالتوازي
 .مقللا نجا يا األرطلا 

طعرداد وثيقرر  لسررمي   30/1 رري التوصرري    التنقي ير  ، رُطلررل طلرس األمينررالمحتملرر  ليمرلابيناصررل  المةري قرردمامرن وجررل و  -8
مررا واألحكررال المتصرل  بجرا كجرز  مرن طرطرال التنروع البيولروجي ل )ي(8بشران المراد   مسرتقبليبشران اليناصرل المحتملر  لبلنرام  عمرل 

 توصررردل و الجتمررراع اللابررع عشررل لمررؤتمل األرطررلا . لورطليقرر  عملجررا  المحتملرر   ةررال عررن التلتيبرررات المؤسسرري ، 1010عررال بيررد 
وسريتل تجميرع اآللا  والميلومرات الرروالد   7آلا  وميلومررات.الحصرول علرس رطلرل ت 1038 /ويررالمايو 8 ري طخرطرالا   التنقي ير  ألمينرا

تاحتجا لمؤتمل األرطلا   ي اجتماعه اللابع عشل.  وا 

لتنررروع واألحكرررال المتصررل  بجررا  ررري طرطررال ا )ي(8للمرراد   المحتملررر ينبغرري ون تستلشررد عمليررر  النظررل  ررري عناصررل اليمررل و  -9
واألحكرررال  )ي(8والتلتيبرررات المؤسسررري  المسرررتقبلي  بالمبرررادن اليامررر  لبلنرررام  اليمرررل بشررران المررراد   1010البيولرروجي لمرررا بيرررد عرررال 

  ات الصل  وتشمل: ال تزالوالتي  ،المتصل  بجا

المشرررالك  الكاملررر  والقيالرررر  للمجتميرررات األصرررلي  والمحليرررر   ررري جميررررع ملاحرررل تحديرررد وتنقيرررر  عناصرررل بلنررررام   (و )
 المشالك  الكامل  والقيال  لنسا  المجتميات األصلي  والمحلي   ي جميع ونشرط  بلنام  اليمل؛و اليمل. 

عرطا جرا نقرة ،الميرال  التقليديرر  تقرديلينبغري  (ل ) واعتبالاررا  األخرل  ميرال شرركال الوالر ي تحظرس بجرا االحتررلال  وا 
 ؛بنقة القا د  واألامي 

                                                                 
 .30/1 ي التوصي   تلد 3
 .واألحكال المتصل  بجا )ي(8لقلي  اليامل الميني بالماد  ل 30/2من مشلوع المقلل الوالد  ي التوصي   9يلجس اللجوع طلس الققل   4
 .I-54113 لقل التسجيل ،المياادات سلسل  ،األمل المتحد  5
 .CBD/WG/8J/10/8 حتس اآلن  يالتي تحققت يتل توثي  اإلنجازات  6
 )ي(8بشان اليناصل المحتمل  لبلنام  اليمل المستقبلي بشان الماد   SCBD/SPS/AS/JS/VF/87320 (12-1038)يلجس اللجوع طلس  7

 ا.ورطليق  عملج المحتمل  ي المؤسسالتلتيبات ،  ةال عن 1010واألحكال المتصل  بجا كجز  من طرطال التنوع البيولوجي لما بيد عال 
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للمجتميررررات األصررررلي  والمحليرررر   المالو رررر اتبررراع نجرررر  شررررامل يتسرررر  مرررع القرررريل اللوحيرررر  والثقا يرررر  والممالسرررات  (  )
 ميال جا وابتكالاتجا وممالساتجا التقليدي ؛ علس السيرطل وحقوقجا  ي 

حقرررظ المتكاملرر  لالاةرري والميررراث والمرروالد الحيرر  التررري تيررزز نجرر  النظررال اإليكولررروجي اررو اسررتلاتيجي  لررر دال   (د )
 ؛منصق برطليق   التنوع البيولوجي واستخدامه المستدال

ينبغرري ون يخةررع الحصرررول علررس الميرررال  واالبتكررالات والممالسرررات التقليديرر  للمجتميرررات األصررلي  والمحليررر   (ه )
 ا ث الميال  واالبتكالات والممالسات. لحا زيللموا ق  المسبق  عن علل وو الموا ق  المسبق  عن علل 

، وو اي ررر  خبرررلا  استشرررالي  دا مرررر  نمرررو   اإلدمرررا  الكامررررلواررري يتنررراول الجررردول الترررالي ثالثررر  سرررريناليواات محتملررر ، و  -30
 واليرر  منقحر  وبلنررام  عمررلب)التلتيبررات القا مر (  واألحكررال المتصرل  بجررا )ي(8اسررتملال القلير  اليامررل المينرري بالمراد  ، وو مسرتقل 
 .منقح

 المحتملةالترتيبات المؤسسية 

برنامج العمل ل الكامل اإلدماج–الخيار ألف 
واألحكام المتصلة في  )ي(8بشأن المادة 

 الهيئتين الفرعيتين

يصبح الفريق العامل هيئة  -الخيار باء 
دائمة أو هيئة فرعية متخصصة فرعية 

مؤتمر تابعة ل من الخبراءدائمة استشارية 
 وبروتوكوليهاألطراف 

يستمر الفريق العامل  -الخيار جيم 
بوالية منقحة إلطار التنوع البيولوجي 

 0202 عام لما بعد

  رطليق ال
المسا ل  ات  بشاناليمل المستقبلي  طدما 

الصل  بالشيول األصلي  والمجتميات المحلي  
 ي عمل الجي   القلعي  للمشول  اليلمي  

والتقني  والتكنولوجي  والجي   القلعي  للتنقي  
بحيو يتل تناول بنود جدول األعمال المتيلق  

بالمسا ل  ات الصل  بالشيول األصلي  
الجي   القلعي    يوالمجتميات المحلي  

اسب  قبل ون ينظل  يجا مؤتمل األرطلا  المن
وو مؤتملات األرطلا  اليامل  كاجتماعات 

 لارطلا   ي البلوتوكولين؛
عاد  النظل  ي والي  و   تينالقلعي الجي تينا 

لتشمل النظل  ي عناصل ومجال بلنام  عمل 
الشيول األصلي  بصل   متكامل تماما  ي

المجتميات المحلي   ي طرطال التنوع و 
 .1010لما بيد  البيولوجي

المسا ل  ات الصل  المباشل   تناولعند و 
 ي  8بالشيول األصلي  والمجتميات المحلي 

  رطليق ال
اي    لعي  استشالي  دا م  من طنشا  
بشان  9"لميال  البديل لمنتد  "وو الخبلا  
واألحكال المتصل  بجا  )ي(8الماد  

والشيول األصلي  والمجتميات المحلي  
تقديل تتمثل  ي والي  وو اختصاصات ب

مؤتمل األرطلا  والجي ات طلس المشول  
مؤتمل  ،ولانا بموا قتجا ،القلعي  األخل 

األرطلا   ي األرطلا  اليامل كاجتماع 
بشان المسا ل  ات  ،الميني البلوتوكول

الصل  بالشيول األصلي  والمجتميات 
 المحلي  والتي تدخل  ي نرطا  االتقاقي .

 

 

  رطليق ال
المقتول الوالي  الحالي  للقلي   تنقيح

بين الدولات اليامل اليةوي  
واألحكال  )ي(8 المخص  للماد 

المتصل  بجا وبلنام  اليمل بشان 
 واألحكال المتصل  بجا )ي(8الماد  

 ي طرطال التنوع البيولوجي لما بيد 
علس وساة اإلنجازات التي  ،1010
مع األخ   ي  ،حتس اآلنتحققت 

خرط  التنمي  ويةا عتبال اال
ووادا   ،1010المستدام  ليال 

 ،التنمي  المستدام  واتقا  بالية
 .وك لك القجوات التي تل تحديداا

الخا   للمقتللمماثل  المقتللوا ا 
طنه حيو من  ،بانشا  اي   دا م 

يمكن طعاد  النظل  ي والي  القلي  
 حسل ،اليامل لتقديل المشول 

مباشل  طلس مؤتمل  ،االقتةا 

                                                                 
 .ون يحدد المنتد  الدولي للشيول األصلي  الميني بالتنوع البيولوجي المسا ل  ات الصل  المباشل  بالتشاول مع مكتل االجتماعيمكن  8
ل لتزويد االتقاقي  و اي منتد  قا ل علس اليلو لمشول  اليلمي  والتقني  والتكنولوجي  لكمل الجي   القلعي  يمكن لمنتد  الميال  البديل  ون يُ  9

 "."الييش  ي انسجال مع الرطبيي  1050با ةل قاعد  ميال  ممكن  لتحقي  األادا  المستقبلي  ولؤي  عال 



CBD/SBI/2/21 
Page 4 

 

ترطبي  آليات المشالك   ،تينالقلعي الجي تين
اليامل المقتول القلي   يستخدمجاالتي  الميزز 

واألحكال  )ي(8 اليةوي  المخص  للماد 
لمشالك  ممثلي الشيول  ،المتصل  بجا

والمجتميات المحلي ، حسل األصلي  
القيال   ااالقتةا ، من وجل ةمان مشالكتج

  ي عمل االتقاقي . كامل لبشك اوإلدماجج

مؤتمل طلس ون ينظل ستكون اناك حاج  و 
كاجتماع لارطلا   ي  األرطلا  اليامل

الشيول األصلي   طدما  ي  ينالبلوتوكول
بشكل منقصل لمؤتمل  ،والمجتميات المحلي 

نوع البيولوجي، و ي األرطلا   ي اتقاقي  الت
 .للحوكم   يجا القلدي  جياكلالطرطال 

 ،األرطلا  والجي ات القلعي  األخل 
مؤتمل األرطلا   ،ولانا بموا قته

اليامل كاجتماع لارطلا   ي 
مسا ل البشان  ،البلوتوكول الميني

صل  بالشيول األصلي  ال ات 
 ي نرطا   وتكونوالمجتميات المحلي  

 ا.وبلوتوكوليجاالتقاقي  

 10تكلق  محايد 

وو مماثلر  الجتماعرات كما اري ستظل الميزاني  
 .القلي  اليامل الساب 

التي تل  األموالتحويل الموالد/ سيتيين* 
الجي تين للقلي  اليامل طلس  من قبلتحديداا 

األخل  إلتاح  المزيد من  القلعيتين األخليين
جدول األعمال  علسالوقت لبنود طةا ي  

)ملتبرط  ببلنام  عمل متكامل جديد( 
 مع مشالك باإلةا   طلس تدخالت طةا ي  

المجتميات الشيول األصلي  و  عدد وكبل من
 .المحلي   ي تلك الجي ات

قررررد تكرررررون انرررراك حاجررررر  طلررررس مررررروالد طةرررررا ي  و 
لزيررررراد  مشرررررالك  الشررررريول  الرطررررروعيصرررررندو  لل

 األصلي  والمجتميات المحلي .

 علسنمو   ك  الثاني ال ي يحتوي انظل المل 
باالجتماعين ميلومات الميزاني   ات الصل  

الياشل والحادي عشل للقلي  اليامل الميني 
 .31/11)ي(، من المقلل 8بالماد  

  تكلق  محايد 

وو مماثلرررررررررر  كمررررررررررا ارررررررررري سرررررررررتظل الميزانيرررررررررر  
 .القلي  اليامل الساب الجتماعات 

 

نمو   كانظل المل   الثاني ال ي يحتوي 
ميلومات الميزاني   ات الصل   علس

باالجتماعين الياشل والحادي عشل للقلي  
)ي(، من المقلل 8اليامل الميني بالماد  

31/11. 

 

  تكلق  محايد 

وو مماثلررررر  كمررررا ارررري سررررتظل الميزانيرررر  
 .القلي  اليامل الساب الجتماعات 

 

انظل المل   الثاني ال ي يحتوي 
ميلومات الميزاني   ات  علسنمو   ك

باالجتماعين الياشل والحادي الصل  
عشل للقلي  اليامل الميني بالماد  

 .31/11)ي(، من المقلل 8

 

 

 اآلثال
ط ا وا   مؤتمل األرطلا  علس ونه يمكن 

 اآلثال
المشالك  الميزز  التالي  التي  ستمتد آليات

 اآلثال
المشالك  الميزز  التالي   ستمتد آليات

                                                                 
اتق  مؤتمل األرطلا  علس ونه لن تكون اناك زيادات  ،  االتقاقي  وميزاني  الصنادي  االست ماني  لالتقاقي بشان طدال  31/11 ي المقلل  10

 .1010عال  كبيل  حتس نجاي 
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ممالسات المشالك  القيال  للشيول  مواصل 
األصلي  والمجتميات المحلي  التي يمالسجا 

و قا  )ي(8الميني بالماد  القلي  اليامل 
التقاقي  األخل  لجي ات  ي اللتقديل الل ية 

المشالك   يمكن ون تستمل ،ينوالبلوتوكول
القيال  للشيول األصلي  والمجتميات المحلي  

وتتوسع عبل الجي ات القلعي   ات الصل  
 ا. وبلوتوكوليجلالتقاقي  

سيكون من  ،ط ا تل االتقا  علس  لكغيل ونه 
الةلولي ةمان حصول اللؤسا  علس بنا  

 اولصداالقدلات والدعل لتنقي  ا ث الممالسات 
مل تيمكن ون تش ،)علس سبيل المثال

الشيول عدد تدخالت علس المؤشلات 
تل  ي تالتي  األصلي  والمجتميات المحلي 

طرطال بنود جدول األعمال  ات الصل ( من 
 وجل ةمان النجال.

لمنتد  الدولي للشيول حدد اون يكما يمكن 
األصلي  الميني بالتنوع البيولوجي المسا ل 

بالشيول األصلي   ات الصل  المباشل  
بالتشاول مع مكتل  والمجتميات المحلي 

 .المينياالجتماع 

تتمتع بجا الشيول األصلي  والمجتميات 
القلي  اليامل الميني   ي طرطالالمحلي  
. الدا م  طلس الجي   القلعي  )ي(8بالماد  

 :تشمل ا ث الممالساتو 

لشيول من اتلشيح ل ية مشالك  –
  ،األصلي  لمساعد  ل ية االجتماع

تييين سبي  ممثلين للشيول األصلي   –
 لجلوالمجتميات المحلي ، كمكتل 
  لليمل كاصدقا  لمكتل الحكوم

 )لالجتماع(،

االتصال  أل لق اللؤسا  المشالكون  –
 ،والتلتيبات األخل 

لقيال بتدخالت  ي جميع ا ل  تيزيز  -
 بنود جدول األعمال.

 

التي تتمتع بجا الشيول األصلي  
القلي    ي طرطالوالمجتميات المحلي  

طلس  )ي(8اليامل الميني بالماد  
تشمل ا ث القلعي . و الجي   

 :الممالسات

من تلشيح ل ية مشالك  –
لشيول األصلي  لمساعد  ل ية ا

  ،االجتماع

تييين سبي  ممثلين للشيول  –
األصلي  والمجتميات المحلي ، 

لليمل كاصدقا   لجلكمكتل 
 )لالجتماع(،  لمكتل الحكوم

 أل لق اللؤسا  المشالكون  –
 ،االتصال والتلتيبات األخل 

لقيال بتدخالت  ي ا ل  تيزيز  -
 جميع بنود جدول األعمال.

 

 محتمل ال القوا د

مشالك  ووسع للشيول األصلي  والمجتميات 
المحلي   ي طرطال االتقاقي  و ي عملجا بما  ي 
 لك مساام  الشيول األصلي  والمجتميات 

 المحلي   ي وادا  االتقاقي .
جمع و لتنوع البيولوجي والثقا ي، بين اتقالل و 

التقاقي  االرطبيي  والثقا   ميا من وجل لؤي  
 "الييش  ي انسجال مع الرطبيي ". 1050عال 

 اتخا  قلالات وكثل استنال  ومتكامل  وو ةل.و 
 و ةل بين القلالات واليمل المستقبلي. واتسا 
الميال  التقليدي  علس نرطا  ووسع  وتناول

ليمل واليمليات  ي طرطال عبل مجاالت ا
)مثل االستياد  واألنواع الغازي ( االتقاقي  

واليمليات اليالمي  مثل وادا  التنمي  

 محتمل ال القوا د

وسجمت مشالك  الشيول األصلي  
والمجتميات المحلي   ي االجتماعات التي 

وال سيما  ي  ،قاقي عقدت  ي طرطال االت
بشكل  )ي(8القلي  اليامل الميني بالماد  

كبيل  ي اعتماد المقللات والمبادن 
التوجيجي  من جانل األرطلا  لتنقي  

الميال  مسا ل االتقاقي  مع التلكيز علس 
 التقليدي .

المجال للمناقشات  ويو ل القلي  اليامل
الشيول األصلي  مسا ل حول  المتيمق 

والحوال   ات الصل  المحلي والمجتميات 
بين الشيول األصلي  والمجتميات المحلي  

 وممثلي الحكومات.
 وو منتد وبصقته اي   استشالي  دا م  

 محتمل ال القوا د

نظل طلس القلي  اليامل الميني يُ 
علس ونه ممالس  جيد   )ي(8بالماد  

داخل النظال الدولي  يما يتيل  
بالمشالك  القيال  للشيول األصلي  

 والمجتميات المحلي .
ن القلي  اليامل حتس اآل حق وقد 

نتا   مبجل  بما  ي  لك مجموع  
لمبادن والمبادن التوجيجي  لودوات 

لمساعد  األرطلا  التي لديجا التزامات 
تتيل  بالميال  التقليدي  واالستخدال 

  المالو  المستدال.

يمكن االحتقاظ  وعلس ا ا النحو،
لكن قد تلغل و  ،بالنمو   الحالي

األرطلا   ي النظل  ي طةقا  الرطابع 
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 .يالمناخ واليملالمستدام  
يمكن تجميع عناصل من بلنام  اليمل بشان و 

 ات الصل   المسا لمع  )ي(8الماد  
المستدال مثل االستخدال  -ومناقشتجا ميا 

المالو  للتنوع البيولوجي واإلدال  المستدام  
مسال  لحول البلي  بما  ي  لك  حيا لا

 .الرطلا د
واستنادا طلس اإلنجازات التي تحققت خالل 

المةي قدما بما  ي  لك  ،اليقدين الماةيين
الحصول وتقاسل المنا ع وحماي  الميال  ب

 بلنام  عمل متكاملون يحول يمكن  ،التقليدي 
االنتباث طلس ترطبي  الميال  التقليدي   تماما

ألادا  االتقاقي  والنظل  ي حوا ز إلعاد  
إلرطال  ترطبي  الميال  التقليدي طدخال وتيزيز 

 .1010التنوع البيولوجي لما بيد عال 

ون يحول القلي  ، يمكن  بديلال ميال لل
انتبااه طلس ترطبي  الميال   اليامل الساب 

وادا  االتقاقي . وب لك تحقي  التقليدي  ل
القلعي  للمشول  يستكمل الجي   يمكن ون 

اي منتد  و  اليلمي  والتقني  والتكنولوجي 
ل لتزويد االتقاقي  با ةل و قا ل علس اليل

قاعد  ميال  ممكن  لتحقي  األادا  
"الييش  ي  1050المستقبلي  ولؤي  عال 
 انسجال مع الرطبيي ".

ويمكن لجي   متخصص  دا م  ون تساال 
 ات القلعي  األخل  مباشل   ي الجي

 محدد .  يما يتيل  بمسا ل ينوتوكولوالبل 
وينبغي وال يحول  لك دون المشالك  
القيال  للشيول األصلي  والمجتميات 
المحلي   ي اليمل األوسع لالتقاقي  

بما  ي  لك  ي تلتيباتجا  ،اوبلوتوكوليج
 المؤسسي .

يتمثل االتجاث الحالي  ي اي ات األمل و 
 خاص المتحد  األخل   ي طنشا  اي ات 

 ات الصل  بالشيول  لتناول المسا ل
مثل الحقو  الجماعي  )انظل  ،األصلي 
تيمل اليديد  ،(. و ي الوقت نقسه1القسل 

من المنظمات علس تيزيز مشالك  الشيول 
األصلي  والمجتميات المحلي   ي جميع 

من وجل  ،وتلتيباتجا المؤسسي  وعمالجا
القيم  المةا   بشكل كامل استكشا  
اليالمي  مثل  المسا ل ي ميالج   المشالكتج

 التنمي  المستدام  وتغيل المناخ.

اللسمي علس دولث  ي تقديل المشول  
بشان المسا ل التي تدخل  ي نرطا  

لس  الجي تين القلعيتينواليته طلس  وا 
 مؤتمل األرطلا .

سيتيين علس  ،وباإلةا   طلس  لك
مؤتمل األرطلا  اليامل كاجتماع 
نظل لارطلا   ي البلوتوكولين ون ي

ون  يما ط ا كان بامكان القلي  اليامل 
 .هباشل  طلس اجتماعاتالمشول  م يقدل

 ي سيا  األمل وتكون األ لق  اليامل  
المتحد  اياكل مؤقت  ولكن لية 
 اناك حد زمني محدد الستملالاا.

 

 الخبرات والدروس المستفادة من المنظمات واالتفاقيات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة -ثانيا
األمانرررر   طلرررس، رُطلرررل واألحكرررال المتصرررل  بجرررا )ي(8الصرررادل  عرررن القليررر  اليامرررل المينرررري بالمررراد   31/1 ررري التوصررري    -33

االستقاد  من الخبرلات والردلوة المسرتقاد  مرن المنظمرات واالتقاقيرات الحكومير  الدولير  األخرل   ات الصرل   يمرا يتيلر  بالمشرالك  
 الكامل  والقيال  للشيول األصلي  والمجتميات المحلي . 
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بشران موةروع النجرروض  11ولير قامرت األمانر  بتحليرل الميلومرات الترري قردمتجا طحرد  وعشرلون وكالر  د ،وبنرا  علرس  لرك -31
 ألصلي   ي عمليات األمل المتحد .بمشالك  الشيول ا

يررتل تقررديل مثرررالين  رري ارر ا القسرررل. ويغرطرري المثررال األول الوكررراالت الدوليرر  الترري تيمرررل  ،الميلومررات المتاحررر  وبيررد تحليررل -31
ليرات غيرل اآل، والمثرال الثراني يغرطري ( ياألصرل بالشريول)اآلليرات الخاصر  مباشل  مع الشيول األصلي  و/وو المجتميات المحلي  

 .امباشل  بجصل  ولكنجا تيمل علس مسا ل  ات  خاص  بالشيول األصلي  وو المجتميات المحلي ال

 بالشعوب األصليةاآلليات الخاصة  -ألف 
 (UNPFIIمنتد  األمل المتحد  الدا ل الميني بقةايا الشيول األصلي  )

منترد  األمررل المتحررد  الردا ل المينرري بقةررايا الشرريول  1000/11 ثواالجتمراعي بموجررل قررلال المجلررة االقتصررادي  ُونشر  -31
لتنراول لرد  المنترد  والير  واسري  و اي   استشالي  دا م  ل يي  المستو  تابي  للمجلة.  ووا ،1000يوليه/تموز  18 ي  األصلي 

 المتيلق  بالتنمي  االقتصادي  واالجتماعي  والثقا   والبي   والتيليل والصح  وحقو  اإلنسان. مسا ل الشيول األصلي 

ثمانير  وعةررا  تلشرحجل الحكومرات وينتخربجل المجلرة، وثمانير  وعةرا  يييررنجل "عةروا:  32يترال  المنترد  الردا ل مرن و  -35
، علرس وسراة مشراولات واسري  النرطرا  اخرالل منسرقيج ل ية المجلة بيرد التشراول اللسرمي مرع المكترل والمجموعرات اإلقليمير  مرن

 " ي اليالل. لشيول األصلي ل، مع ملاعا  التنوع والتوزيع الجغلا ي الشيول األصلي مع منظمات 
12 

 :بما يلي المنتد  الدا ل يقولوبشكل وكثل تحديدا،  -32

طلرس برلام  األمرل المتحرد  طلرس المجلرة، وكر لك  الشريول األصرلي بشان قةايا  وتوصيات تقديل مشول  الخبلا  (و )
 وصناديقجا ووكاالتجا، من خالل المجلة االقتصادي واالجتماعي؛

   ؛تكامل وتنسي  األنشرط  المتصل  بقةايا الشيول األصلي  داخل منظوم  األمل المتحد  وتيزيزل ع الوعي  (ل )

 ؛الشيول األصلي نشل ميلومات عن قةايا و  طعداد (  )

  تجا وسبوعان.ييقد المنتد  الدا ل دولات سنوي  مد (د )

ووكثرل مرن  الشريول األصرلي و لاد من   تينومال  وما يصل طلس  يشالك، عشل  طلس الخبلا  المستقلين الست  وباإلةا   -32
منتررد  األمررل المتحرررد  الرردا ل المينررري بقةررايا الشررريول لطلررس جانرررل ممثلرري الحكومررات  ررري الرردولات السرررنوي   عشررلين وكالرر  دوليررر ،

ويلسررل المنترد  الرردا ل تقليرلث السررنوي، الرر ي  كرل عررال.،  رري مقررل األمرل المتحررد   ري نيويررولك يل/نيسرانيقرد  رري وبل تُ ي تررال األصرلي 
والحكومرات، طلررس المجلررة االقتصرادي واالجتمرراعي، الرر ي  جرراووكاالت جاوصررناديقتوصرريات طلرس بررلام  األمررل المتحرد   يحتروي علررس

 تموز من كل عال.يوليه/ينظل  ي التقليل  ي شجل 

13(EMRIPالخبلا  الميني  بحقو  الشيول األصلي  )آلي  
  

جي ر   لعير  تابير  لمجلررة ك 2/12بموجرل القرلال  1002 رري عرال آلير  الخبرلا  المينير  بحقرو  الشريول األصرلي  ونشر ت  -38
آليررر   تررزودو حقررو  الشرريول األصررلي .  تتنررراولالجي رر  الل يسرري  لحقرررو  اإلنسرران التابيرر  لامررل المتحررد  الترري  وارريحقررو  اإلنسرران 

الخبرلا  مجلررة حقررو  اإلنسرران بررالخبل  والمشرول  بشرران حقررو  الشرريول األصررلي  علررس النحرو المنصررو  عليرره  رري طعررالن األمررل 

                                                                 
، و ي ا ث الحال  قدمت طلس الدول  لمنتد  الدولي للشيول األصلي  الميني بالتنوع البيولوجيا تقدل الوكاالت ا ث الميلومات سنويا طلس 11
. وتلد التقاليل الكامل  للوكاالت  ي: 1032 /نيسان ي وبليل ادس  عشل  للمنتد  الميقود الس

session.html-2/sixteenth-essionss-https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii 
علس   ( متاح1039 /كانون األولديسمبل 13طلس  1032/كانون الثاني ينايل 3ميلومات عن األعةا  الحاليين  ي المنتد  الدا ل )من  12

 .newmembers.html-sessions-https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii/2 الموقع:
13 http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx. 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/sixteenth-session.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/sixteenth-session.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/newmembers.html
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx
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 رري تحقيرر  وارردا  اإلعررالن مررن خررالل تيزيرررز  ،عنرررد الرطلررل ،سرراعد الرردول األعةررا تالمتحررد  بشرران حقررو  الشرريول األصررلي ، و 
عمال حقو  الشيول األصلي .   وحماي  وا 

تترال  آلير  الخبرلا  مررن سربي  خبرلا  مسررتقلين مينيرين بحقرو  الشرريول األصرلي . ويقرول مجلررة حقرو  اإلنسران بتييررين و  -39
الخبررل  المتيلقرر  بمنشررا و  ،حقرو  الشرريول األصررلي مجررال ا  رري مررمررع طيررال  االعتبررال الواجررل للكقرا   والخبررل  الميتررل  بج ،الخبرلا 

 :الموقررررع الترررررالي علررررساآلليرررر   ل المزيررررد مررررن الميلومررررات بخصررررو  عةرررروي  اتررررو يو والترررروازن بررررين الجنسررررين.  ،الشرررريول األصررررلي 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Membership.aspx. 

يشرالك  يجرا ممثلررون و  ،تموز مرن كرل عرراليوليره/ ري جنير   رري  ،عراد   ري قصرل األمررل ،تيقرد آلير  الخبرلا  دول  سررنوي و  -10
واألوسرررررارط  ،والمنظمررررات الحكوميرررر  الدوليرررر  ،والمجتمررررع المررررردني ،ومنظمرررررات الشرررريول األصررررلي  ،والشرررريول األصررررلي  ،مررررن الرررردول
 األكاديمي .

 (SRIPالمقلل الخا  الميني بحقو  الشيول األصلي  )

. وقرللت لجنرر  حقرو  اإلنسرران تييررين 1003 رري عررال  المقرلل الخررا  المينرري بحقرو  الشرريول األصرلي ت وظيقرر  ونشر  -13
كجرز  مرن نظرال اإلجرلا ات الخاصر  المواةرييي . وقرد جرددت لجنر   ،1003مقلل خا  ميني بحقو  الشيول األصرلي   ري عرال 

. ويرطلرل قرلال مجلرة حقرو  1002مجلرة حقرو  اإلنسران  ري عرال جردداا و  1001حقو  اإلنسان والي  المقرلل الخرا   ري عرال 
 14:ون يقول بما يلي طلس المقلل الخا  11/31ان اإلنس

حماير   حماير  حقرو  الشريول األصرلي الكقيل  بتر ليل اليقبرات القا مر  التري تيترلض وسا ل السبل و ال النظل  ي (و )
 وتحديد و ةل الممالسات وتبادلجا وتيزيزاا؛ ،، و قا لواليتهتام  و يال 

بمررا  رري  لررك الحكومررات  ،مررن جميررع المصررادل  ات الصررل ورطلبجررا وتلقيجررا تبادلجررا جمررع الميلومررات واللسررا ل  (ل )
 االنتجاكات المزعوم  لحقو  الشيول األصلي ؛ يما يتصل ب، اومنظماتج اوالشيول األصلي  ومجتمياتج

توصرررريات ومقتلحررررات بشرررران التررردابيل واألنشرررررط  المناسررررب  لمنررررع انتجاكرررات حقررررو  الشرررريول األصررررلي  التقررردل ب (  )
نصا  ا ث الشيول  ؛وا 

ال سريما آليرر  للمجلرة، التابيرر  اإلجررلا ات الخاصر  واألججرز  القلعير  سرا ل اليمرل بتيراون وتنسري  وثيقررين مرع  (د )
 قرررو  اإلنسررررانحواي رررات األمررررل المتحرررد   ات الصرررل  واي رررات الميااررردات ومنظمرررات  ،الخبرررلا  المينيررر  بحقرررو  الشررريول األصرررلي 

 ؛اإلقليمي 

 15ل األصلي صندو  األمل المتحد  للتبلعات لصالح الشيو 

 ،3985كررررانون األول /ديسرررمبل 31المرررؤلخ  10/313عمرررال بقرررلال الجمييررر  اليامرررر   الشررريول األصررررلي ونشررر  صرررندو   -11
 .الشيول األصلي بعلس المشالك   ي مداوالت القلي  اليامل الميني  اومنظماتج الشيول األصلي بجد  مساعد  ممثلي 

وتوسريع نرطاقرره ليشررمل جميررع اجتماعرات األمررل المتحررد  الل يسرري   التبلعرراتصررندو  علرس مررل السررنين، تررل تيرديل واليرر  و  -11
، ومجلرة حقرو  اإلنسران، ومجلرة ا  المينير  بحقرو  الشريول األصرلي آلير  الخبرل المتيلق  بحقو  الشريول األصرلي ، بمرا  ري  لرك 

لات مجلررة حقرو  اإلنسرران، حقررو  اإلنسران، ودو ميااردات األمرل المتحررد  الردا ل المينرري بقةرايا الشرريول األصرلي ، ودولات اي رر  
 الشامل. ودولات االستيلاض الدولي

16 

                                                                 
14 date.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/Man. 
15 http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx. 
ونه ينبغي استخدال الصندو  ويةا  وقللت 1003 كانون األول/ديسمبل 39المؤلخ  52/310يت الجميي  اليام  والي  الصندو   ي قلالاا وس   16

 21/323 ي قلالاا و بصق  ملاقل.  بقةايا الشيول األصلي حةول دولات المنتد  الدا ل الميني  علسومنظماتجل   األصلي المجتمياتلمساعد  ممثلي 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/Mandate.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx
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 اآلليات غير الخاصة بالشعوب األصلية أو المجتمعات المحلية -اءب

المنظمررات التاليرر  ليسرررت خاصرر  بالشرريول األصرررلي  والمجتميررات المحليررر ، غيررل ون واليتجررا تشرررمل مجرراالت عمرررل  ات  -11
 بالشيول األصلي  والمجتميات المحلي . علس وجه التحديدصل  

 اتقاقي  التنوع البيولوجي

 ،اليناصرل الل يسري  إلعررالن األمرل المتحرد  بشرران حقرو  الشريول األصررلي  علررس تجراومانو اتقاقير  التنرروع البيولروجي تيمرل  -15
للشريول األصرلي   ري وعمرال االتقاقيرر  والمشرالك  القيالر   ،واالسرتخدال المرالو  المسرتدال للتنروع البيولروجي ،الميرال  التقليدير  يوار

 بما  ي  لك المحلي  والورطني  واإلقليمي  والدولي .، مستوياتعلس مختل  ال

مشرالك  الشرريول األصررلي  والمجتميررات المحليرر    رري )ي(8وحررد المبررادن األساسرري  لبلنرام  اليمررل بشرران المرراد  ويتمثرل  -12
 ري الممالسررات الميتمرد  لةررمان المشرالك  القيالرر   )ي(8لمينري بالمرراد  مررل ااقلير  الياليكمرن نجررال  ، ري عملره. وبنررا  علرس  لررك

ترردابيل مثرررل: علررس  ررري القليرر  اليامررل  الميررزز مل ممالسررات المشررالك  تللشرريول األصررلي  والمجتميررات المحليرر   رري وعمالررره. وتشرر
 ،  والمجتميررات المحليررر وكرر لك مكتررل للشرريول األصررلي ،لشرريول األصررلي  لمسرراعد  ل ررية االجتمرراعمررن اتلشرريح ل ررية مشررالك 
تاحررر  و  ،و لقررر  االتصرررالالقلعيرر  و   ملرررا لقررر  الياواللؤسررا  المشرررالكين ل  ررل  ميرررزز  لتقرررديل تررردخالت بشرران جميرررع بنرررود جررردول ا 

المشرررالك  القيالرررر  للشرررريول األصرررلي  والمجتميررررات المحليررر   رررري وعمررررال  علررررسلمسررراعد  زيرررراد  ال ،األعمرررال. وباإلةررررا   طلرررس  لررررك
 ،بمررا  ري  لررك بوابرر  ميلومرات الميررال  التقليديرر  ،وودوات قا مرر  علررس اإلنتلنرت علررس اإلنتلنرتونشررات األمانر  صررقحات  ،االتقاقير 
مشررررالك  الشررريول األصررررلي  والمجتميرررات المحليرررر   رررري ل رطررروعيالتمويررررل للوتررررديل آليررر   ،القررردلات لتنميرررر منتظمررر  الججررررود الوتيسرررل 

صرندوقا رطوعيرا  ي ونشرا الر الوحيردمتيردد األرطرلا  الاالتقرا  البي ري اري ظرل االتقاقير  تو االجتماعات التي تيقد  ي طرطال االتقاقير . 
 لتشجيع مشالك  الشيول األصلي  والمجتميات المحلي   ي اجتماعاتجا.

كررران محررررل تلكيرررز للشررريول األصررررلي  والمجتميرررات المحليرررر   )ي(8علرررس الرررلغل مررررن ون القليررر  اليامرررل المينرررري بالمررراد  و  -12
 ،، وتسرجل  يجرراشرالك ويةررا  ري جميرع االجتماعرات وحلقررات اليمرل األخرل  التري تيقرد  رري طرطرال االتقاقير ا ت انجر ،بموجرل االتقاقير 

 بما  ي  لك مؤتمل األرطلا .

 17"صلي األشيول المحلي  و المجتميات المنص  " 1032ونشات اتقاقي  األمل المتحد  اإلرطالي  بشان تغيل المناخ  ي عال 

عملرررت الشررريول األصرررلي  والمجتميرررات المحليررر  مرررع مرررلول الوقررررت علرررس تحسرررين مشرررالكتجا  ررري عمليرررات اتقاقيررر  األمررررل  -18
منصرر  "المجتميرررات بانشررا   الججررراز الل اسرريالمتحررد  اإلرطاليرر  بشرران تغيررل المنررراخ. وقررد نررت  عررن  لرررك  رري اآلونرر  األخيررل  قررلال 

تقاقير  األمرل المتحرد  اإلرطاليرر  التابير  اللشريول األصررلي  وات المحلير  المجتميرا منصر الغرلض مررن و . المحلير  والشريول األصرلي "
والتكنولوجيرات والممالسررات والججرود الترري تبر لجا المجتميررات المحلير  والشرريول األصررلي   ميررال بشران تغيررل المنراخ اررو: تيزيرز ال

ل الممالسررات والررردلوة المسررتقاد  بشررران تبررادل الخبرررلات وتقاسررل و ةررر وتيسررريل ؛لتغيرررل المنرراخ واالسرررتجاب  لررهبالتصرردي المتيلقرر  
تيزيررز مشرالك  المجتميرات المحليرر  والشريول األصرلي   رري عملير  اتقاقير  األمررل و  ؛والتكير  برطليقرر  شرامل  ومتكاملر األثرل تخقير  

 .المتحد  اإلرطالي  بشان تغيل المناخ

                                                                                                                                                                                                                 
الصندو  لتيسيل مشالك  ممثلي منظمات الشيول األصلي   ي آلي  الخبلا  الميني  ، عدلت الجميي  اليام  والي  1008 كانون األول/ديسمبل 38المؤلخ 

 13المؤلخ  25/398. و ي قلالاا 1002كانون األول /ديسمبل 31المؤلخ  2/31مجلة حقو  اإلنسان و قا لقلال بحقو  الشيول األصلي  المنشا  
رطا  والي  الصندو  من وجل تيسيل مشالك  ممثلي منظمات الشيول األصلي   ي ن مل  وخل الجميي  اليام   وس يت، 1030 كانون األول/ديسمبل

جل  توسيع والي  الصندو  لدعل ممثلي ومؤسسات منظمات الشيول  ،1035 ي عال و اي ات مياادات حقو  اإلنسان. و  دولات مجلة حقو  اإلنسان
سي  لتمكين مشالك  ممثلي الشيول األصلي  ومؤسساتجا  ي اجتماعات اي ات األصلي  للمشالك   ي عملي  التشاول بشان الخرطوات اإلجلا ي  والمؤس

قلال الجميي  اليام  انظل خالل الدولتين السبيين والحادي  والسبيين للجميي  اليام  ) االقةايا التي تؤثل عليجالميني  باألمل المتحد   ات الصل  
20/111.) 
17 http://unfccc.int/adaptation/items/10475.php. 

http://unfccc.int/adaptation/items/10475.php
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 ررري  ل المتحرررد  اإلرطاليرر  بشرران تغيررل المنرراختقاقيرر  األمررللمشررول  اليلميررر  والتكنولوجيرر  التابيرر  ال سررتنظل الجي رر  القلعيرر و  -19
، بمررا  ررري  لرررك طنشررا   ليررر  عامرررل المنصررر تشرررغيل  مواصررل (  ررري 1038ويرررال /مررايو -نيسررران /دولتجررا الثامنررر  واأللبيررين )وبليرررل

وكر لك رطلا رر  وةرع خرطر  عمرل للتنقير  الكامررل للوظرا   المتقر  عليجرا، مررع  ،للتيسريل، لرن يكرون اي ر  تقاوةرري  بموجرل االتقاقير 
بتقررررديل توصررريات طلرررس مررررؤتمل  سرررريختتل نظرررلث  ررري المسرررا لتمثيرررل متررروازن للمجتميرررات المحليرررر  والشررريول األصرررلي ، واألرطرررلا ؛ و 

 .(1038األرطلا   ي دولته اللابي  واليشلين )ديسمبل/كانون األول 

 18الدولي  بشان الموالد الولاثي  النباتي  لاغ ي  والزلاع لميااد  ل الججاز الل اسي

 ،التلكيررز للميااررد  الدوليرر  بشران المرروالد الولاثيرر  النباتير  لاغ يرر  والزلاعرر  للججرراز اإلداليقرللت الرردول  السررابي  عشرل   -10
المتيلقررر  بحقرررو  المرررزالعين والتررري تشرررمل النظرررل  ررري الميرررال  التقليديررر   ات الصررررل   9علرررس تنقيررر  المررراد   ،مرررن برررين ومرررول وخرررل 

 19بالموالد الولاثي  النباتي  لاغ ي  والزلاع .

طنشرا   لير  خبرلا  تقنيرين مخصرر   5/1035قرلل الججرراز الل اسري  ري القرلال  ،لمةري قردما  ري ار ا األمرلمرن وجرل او  -13
 ن.ميني بحقو  المزالعي

 :بما يليتل تكلي   لي  الخبلا  التقنيين المخص  الميني بحقو  المزالعين و  -11

لترردابيل الورطنيرر  الترري يمكررن اعتماداررا وو ةررل الممالسررات والرردلوة المسررتقاد  مررن طعمررال حقررو  جررلد لطعررداد  (و )
 من الميااد ؛ 9علس النحو المنصو  عليه  ي الماد   ،المزالعين

طعمررال حقررو  المررزالعين علررس النحررو المنصررو   تيزيررزالجررلد، وةررع خيررالات لتشررجيع وتوجيرره و  اسرتنادا طلررس (ل )
 من الميااد ؛ 9عليه  ي الماد  

ن المشرراول  اليالميرر  بشرران حقررو  الناتجرر  عرر المررداوالتينظررل  ليرر  الخبررلا  التقنيررين المخصرر   رري  يمكرن ون (  )
 المشاولات األخل   ات الصل ؛باإلةا   طلس  1032 عال  ي بالي التي عقدت  يالمزالعين 
ييررنجل كرل منرطقرر  ومرا يصررل ( وعةرا  تُ 5ا يصررل طلرس خمسرر  )مر لير  الخبررلا  التقنيرين المخصرر  م سريتال  (د )
قرطرراع البرر ول، مرن منظمرات المررزالعين ومرا يصررل طلرس ثالثرر  مررن وصرحال المصررلح  اآلخرلين بمررا  ري  لررك  ممثلرريمرن طلرس ثالثرر  

 ؛ييينجل المكتل
-1032لخبرلا  التقنيررين المخصرر  مررا يصرل طلررس اجتمرراعين  ري  تررل  السررنتين المقبلرر  )ييقررد  ليرر  ا يمكرن ون (ه )

 ( لانا بتوا ل الموالد المالي .1038
 للملكي  القكلي  )الويبو( اليالمي منظم  ال

لجنرررر  حكوميررررر  دوليرررر  مينيررررر  بالملكيرررر  القكليررررر  والمرررروالد الولاثيررررر  والميررررال  التقليديررررر   1003ونشررررات الويبرررررو  رررري عرررررال  -11
( والميررررررال  IP)صررررركوك قانونيرررررر  دوليررررر ( بشررررران الملكيرررررر  القكليررررر  ) دولرررررري تتقررررراوض علررررررس صرررررك قرررررانونيو ( IGC) والقولكلرررررول

 الشريول األصرلي  والمجتميرات المحلير شرالك وت(. GR) ( والمروالد الولاثير TCE) ( ووشكال التيبيل الثقا ي التقليرديTK) التقليدي 
 األ لقرررر كخبررررلا   ررري ويةرررا  الشررريول األصرررلي  والمجتميررررات المحليررر شررررالك وتليررر . اللجنررر  الحكوميرررر  الدو  اررر ث  رررري بصرررق  ملاقرررل

 اللجن  الحكومي  الدولي .ا ث التمجيدي  لمختل  القةايا التي تنظل  يجا 

ارر ث  بصررق  ملاقررل  رريونشرات الويبررو صررندوقا رطوعيررا لتيسرريل مشررالك  ممثلرري الشريول األصررلي  والمجتميررات المحليرر  و  -11
 20الدولي .اللجن  الحكومي  

                                                                 
18 detail/en/c/888771/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant. 
19 rights/ar/-work/farmers-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant. 
 .c/participation.htmlhttp://www.wipo.int/tk/en/ig طلس يلجس اللجوع 20

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/ar/
http://www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html
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 الختال

و ري الخترال، كرران االتجراث داخررل النظرال الرردولي خرالل اليقرردين األخيرلين يتمثررل  ري طنشررا  اي رات متخصصرر  للنظرل  رري  -15
مسا ل غالبا ما تكون  ليد  بالنسب  للشيول األصلي  والمجتميات المحلير ، مثرل "الحقرو  الجماعير ". و ري الوقرت نقسره،  ران ار ث 

ويةرررا الججررررود الكبيرررل  التررري تبرررر لجا الوكررراالت الدوليرررر   تبررررين( CBD/SBI/INF/23ع المصررراحل )يررروالتجم اليينررر  المررر كول  وعررررالث
بمررا  ،النظررال الردولي ولجرا ي جميرع المسررا ل  ات الصرل  بجرا  رري جميرع  رلتحسرين مشرالك  الشرريول األصرلي  والمجتميرات المحليرر  

والجي رات القلعير  والبررلام  والمشراليع. كمررا  األججرز  الل اسرري  القيالر   رري مجموعر  واسري  مررن ا ري  لرك مررن خرالل تيزيرز مشررالكتج
ومررال  اون تشرجيع المشرالك  الواسري  والقيالر  للشريول األصررلي  والمجتميرات المحلير  علرس نرطرا  منظومرر  األمرل المتحرد  يتريح  لصر

حلرررول لررربيض مرررن وكثرررل المشررراكل طيجرراد اللاميررر  طلرررس  الشرريول األصرررلي  والمجتميرررات المحليررر  للمسررراام   رري المحادثرررات اليالميررر 
 لتنمي .لبما  ي  لك تغيل المناخ والحاج  طلس طيجاد مسال مستدال  ،طلحاحا وخرطول  التي تواجه البشلي 

 مقترحةالتوصيات ال  -ثالثا
طن الجي ررر  القلعيررر  للتنقيرررر   ررري اجتماعجررررا الثررراني مرررردعو  طلرررس النظرررل  رررري مشرررلوع المقررررلل الترررالي لمررررؤتمل األرطرررلا   رررري  -12

 ررررري  واألحكرررررال المتصررررل  بجررررا )ي(8 اليامررررل المقترررررول اليةرررروي  المخصرررر  للمرررراد  القليرررر الررررر ي وعرررردث و اجتماعرررره اللابررررع عشررررل، 
جتمرراع الياشررل للقلير  اليامررل، تلغررل الجي رر  القلعير  للتنقيرر   رري تلكيررز  رري االالتري دالت . ومررع ملاعررا  المررداوالت 30/1 توصريته

 التوصي .منرطو  من  9مناقشاتجا علس الققل  

 طن مؤتمل األرطلا ،
والمقلل ، بجا المتصل  واألحكال( ي)8 لماد ا، ال ي ونشا بموجبه بلنام  اليمل بشان 5/32المقلل  طلسط  يشيل 

 ،6161-6131بلنام  اليمل المتيدد السنوات للقتل  ال ي نقح  يه  31/31،21
جلت ميالجتجا من خالل  السنوات المتيددبلنام  اليمل من  31و 33و 31و 33و 2ون المجال المؤجل  يالحظ  وا  

 ،بجا المتصل  واألحكال( ي)8 لماد بشان ابلنام  اليمل طتمال مجال وخل  بموجل 
بالحاج  طلس بلنام  عمل يتسل بمزيد من الشمول واستشلا ي ومتكامل، مع وخ  آخل الترطولات  ي  وا   ييتل 

 ةال عن طرطال التنوع  23واتقا  بالية، 22دا  التنمي  المستدام ووا 6111االعتبال، بما  ي  لك خرط  التنمي  المستدام  ليال 
 ،6161البيولوجي المستقبلي لما بيد عال 
الميال  التقليدي   –نتا   "مؤتمل قم  موشتمبال بشان تجالل المجتميات األصلي  والمحلي   وا   يةع  ي االعتبال

تيميل مساام  الميال  واالبتكالات والممالسات التقليدي  عبل قرطاعات الزلاع  ومصا د األسماك  –والتنوع البيولوجي والثقا ي 
 24والحلاج  والسياح  لحقظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدال من وجل تحقي  الل ااي "،

جي  وغيلاا من األدوات طلس التقليل التجمييي بشان حال  واتجااات الميال  التقليدي  والمبادن التوجيوا   يستند 
 ، بما  ي  لك:بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لقلي  اليامل المقتو الوالمياييل التي وةيجا بالقيل 

                                                                 
)ي(، حيو سحبت المجال 8بلنام  اليمل المتيدد السنوات المنقح بشان الماد  ، اعتمد مؤتمل األرطلا  31/31المقلل  ي طرطال  21

 .32و 9و 8و 5و 1المكتمل  وو المستبدل  
 ".6111، بينوان "تحويل عالمنا: خرط  التنمي  المستدام  ليال 11/3قلال الجميي  اليام  ظل ان 22
 )انظل 63-و /ل3 دول  الحادي  عشل ، المقللالمتحد  اإلرطالي  بشان تغيل المناخ، مؤتمل األرطلا ، ال األملاتقاقي   23

FCCC/CP/2015/10/Add.1.) 
األصلي  والمحلي  علس اامش االجتماع الثالو عشل لمؤتمل األرطلا . ويوجد المجتميات  تجاللُعقد مؤتمل قم  "موشتمبال" بشان  24

 .UNEP/CBD/COP/13/INF/48طعالن مؤتمل القم  علس اللابرط اإللكتلوني: 

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7158
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/36/pdf/G1601536.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/36/pdf/G1601536.pdf?OpenElement
https://www.cbd.int/doc/c/0a31/4e45/72608f072f6d79700c846948/cop-13-inf-48-en.pdf
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 يماالمبادن التوجيجي  الرطوعي  وغواي: غو بشان طجلا  عمليات تقييل األثل الثقا ي والبي ي واالجتماعي   )و(
 وو تشغلجا التي والمياث واأللاةي المقدس  المواقع علس طجلاؤاا وو التي من الملجح ون يكون لجا تاثيل المقتلل بالترطولات يتيل 

 25؛والمحلي  األصلي  المجتميات تقليديا تستيملجا
لةمان احتلال التلاو الثقا ي والقكلي للمجتميات األصلي   تغاليوايي:لي األخالقي السلوك مدون  )ل(

 26والمحلي ؛
تشلييات وو مبادلات مناسب  وخل  لةمان وو إلعداد آليات  27موتز كوستال الرطوعي المبادن التوجيجي   ) (

"الموا ق  المسبق  عن علل" وو "الموا ق  الحل  والمسبق  عن علل" وو "الموا ق  والمشالك "، تبيا للظلو  الورطني ، للشيول 
ميال جا وابتكالاتجا وممالساتجا، للتقاسل اليادل والمنص  للمنا ع الناش   عن للحصول علس  28المحلي األصلي  والمجتميات 

استخدال ا ث الميال  واالبتكالات والممالسات  ات الصل  بحقظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدال، ول بالغ عن الحصول 
 29؛غيل المشلوع علس ا ث الميال  ومنيه

 األصلي  للشيول التقليدي  الميال  تورطين إلعاد  وتسوليجيلساجيكل  الرطوعي  التوجيجي  المبادن ])د(
 30؛[المستدال واستخدامه البيولوجي التنوع بحقظ الصل   ات المحلي  والمجتميات

 31بشان االستخدال المالو  المستدال للتنوع البيولوجي؛ اليالمي خرط  اليمل  )ار(
 للتلبي  المتحد  األمل ومنظم بلنام  اليمل المشتلك ما بين ومان  اتقاقي  التنوع البيولوجي  وا   يةع  ي االعتبال

 32بشان اللوابرط الموجود  بين التنوع البيولوجي والثقا ي، والثقا   واليلل
 اد إلع لوتسوليجيلساجيك الرطوعي  التوجيجي  المبادنعن رطلي  اعتماد  35بانجا  اليمل بشان المجم   وا   يلحل]

 33،[المستدال واستخدامه البيولوجي التنوع بحقظ الصل   ات المحلي  والمجتميات األصلي  للشيول التقليدي  الميال  تورطين
،  ةال عن تنقي  المبادن التوجيجي  والمياييل الم كول  وعالث التي اعتمداا مؤتمل 1و 1و 3طلس ون المجال  وا   يشيل

 األرطلا  تمثل مسؤوليات مستمل  تتيجد بجا األرطلا ،
 جاب المتصل  واألحكال( ي)8 لماد اعلس الحاج  طلس التنقي  القيال للمبادن التوجيجي  والمياييل  ات الصل  ب وا   يشدد

من الخرط  االستلاتيجي  من وادا  ويشي للتنوع البيولوجي  38الجد  علس الصييد الورطني من وجل طحلاز تقدل نحو تحقي  
 ،1010 -1033للتنوع البيولوجي للقتل  

                                                                 
 .1/32المقلل  25
 ، المل  .31/36المقلل  26
 لغ  المايا.بييني "ج ول الحيا "  27
المقلل الشيول األصلي  والمجتميات المحلي " ةمن ا ث المبادن التوجيجي  طلس ون يحيل استخدال وتقسيل مصرطلح " ينبغي 28
 )و( و)ل( و) (.6الققلات  واو، 36/36

 .31/38المقلل  29
اليمل المنقح بشان الماد  من بلنام   36و 31و 1ون يتيمدث مؤتمل األرطلا  خالل اجتماعه اللابع عشل، استجاب  للمجال  المقللمن  30
 .المتصل  بجاواألحكال )ي( 8
 المل  . با  36/36المقلل  31
 يجا مؤتمل األرطلا  ، التي لحل 32الققل   ي بشان التياون مع اتقاقيات ومنظمات دولي  ومبادلات وخل ،  31/61المقلل انظل  32

 ببلنام  اليمل المشتلك.
اليمل المنقح بشان الماد  من بلنام   36و 31و 1يتيمدث مؤتمل األرطلا  خالل اجتماعه اللابع عشل، استجاب  للمجال  ون المقللمن  33
 .المتصل  بجاواألحكال )ي( 8

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-42-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-20-ar.pdf
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بجا  ي موعد وقصاث االجتماع  المتصل  واألحكال( ي)8 لماد بشان ابلنام  اليمل الحالي طتمال يقلل  -3
 األرطلا ؛ الخامة عشل لمؤتمل

ةمن  بجا المتصل  واألحكال( ي)8 لماد ابشان  متكامل تماماالنظل  ي وةع بلنام  عمل  ويةايقلل  -6
علس وساة اإلنجازات التي تحققت حتس اآلن، مع ملاعا  ويةا خرط  التنمي   6161طرطال التنوع البيولوجي لما بيد عال 

 ، ووادا  التنمي  المستدام  واتقا  بالية وك لك الثغلات المحدد ؛6111المستدام  ليال 
( ي)8 لماد ااييل  ات الصل  بالمبادن التوجيجي  والميتنقي   بشاناألرطلا  طلس جمع الخبلات  يدعو -1

علس الصييد الورطني، والنظل  ي ةو  ا ث الخبلات  ي الحاج  طلس القيال بمزيد من اليمل بشان ا ث  بجا المتصل  واألحكال
 ؛متكامل تمامابلنام  عمل المسا ل بغي  وةع 

األرطلا  علس المشالك  مع الشيول األصلي  والمجتميات المحلي   ي تنقي  االتقاقي ، بما  ي  لك  يشجع -1
من خالل االعتلا  باعمالجا الجماعي  ودعمجا وتقديلاا، بما  ي  لك ججوداا لحماي  وحقظ ولاةيجا ومنارطقجا، ألغلاض 

شلاكجا بالكامل  ي عملي  طعداد التقاليل الورطني  ، وملاجي  وتنقي  االستلاتيجيات وخرطرط اليمل الورطني  للتنوع االتقاقي ، وا 
 الخا  باالتقاقي ؛ 1010البيولوجي، وعملي  وةع طرطال التنوع البيولوجي لما بيد عال 

 واألحكال )ي(8 الماد  بشان اليمل بلنام  تنقي  عن اإلبالغ طلس األخل  والحكومات األرطلا  يدعو -5
 مختل  ترطبي  عن  ةال المستدال، المالو  االستخدال بشان اليمل خرط  وتنقي  1و 2و 3 المجال سيما وال بجا، المتصل 
واألحكال  )ي(8 للماد  المخص  اليةوي  المقتول اليامل القلي  لعاي  تحت وةيت التي والمياييل التوجيجي  المبادن

 التقدل تحديد وجل من الميلومات تبادل غل   آلي  وو الورطني  التقاليل خالل من األرطلا ، مؤتمل اعتمداا التيو  المتصل  بجا
لشاد المحلز  ؛1010 عال بيد لما البيولوجي التنوع طرطال عملي  طعداد وا 

طلس األمين  التنقي ي  تيسيل تنظيل منتد  طلكتلوني يدعو األرطلا  والحكومات األخل  والشيول  يرطلل -2
األصلي  والمجتميات المحلي  والمنظمات الدولي   ات الصل  ووصحال المصلح  المينيين طلس تبادل وولي لآللا  والميلومات، 

 التنوع طرطالكجز  من  بجا المتصل  واألحكال )ي(8 د الما بشان اليمل بلنام حسل االقتةا ، بشان عناصل محتمل  ل
 ؛والدلوة المستقاد  ومزايا وسلبيات التلتيبات الحالي  المحتمل  ةال عن التلتيبات المؤسسي  ، 1010 عال بيد لما البيولوجي

تاح  موجز عن تبادل اآللا  المقدم  خالل المنتد  اإلل يرطلل -2 كتلوني ويةا طلس األمين  التنقي ي  طعداد وا 
 خالل اجتماعه الحادي عشل؛ بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لقلي  اليامل المقتو لل

 سيما وال الصل   ات الدولي  والمنظمات المحلي  والمجتميات األصلي  والشيول والحكومات األرطلا  يدعو -8
 اليناصل بشان  التنقي ي  األمين طلس آلا  تقديل طلس المجتمين المصلح  ووصحال البيولوجي بالتنوع المتيلق  األخل  االتقاقيات
 ؛1010 عال بيد لما البيولوجي طرطال التنوع من كجز  تماما متكامل عمل لبلنام  المحتمل 

  التنقي ي  األمين طلس آلا  تقديل طلس المحلي  والمجتميات األصلي  والشيول والحكومات األرطلا  يدعو] -9
 ال المثال سبيل علس واألحكال المتصل  بجا )ي(8من وجل تنقي  الماد   عملجا، رطليق و  المحتمل  المؤسسي  التلتيبات بشان

 :يلي ما الحصل
تسند لجا والي  تقديل المشول  طلس مؤتمل األرطلا   بجا المتصل  واألحكال( ي)8 لماد طنشا  اي    لعي  ل )و(

والجي ات القلعي  األخل ، ولانا بموا قته، مؤتمل األرطلا  اليامل كاجتماع لارطلا   ي البلوتوكولين، بشان مسا ل  ات صل  
 وتكون ةمن نرطا  االتقاقي ؛ المحلي  والمجتميات األصلي  الشيولب

من خالل  بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لتو اليامل المق القلي عمل  مواصل  )ل(
 ؛تحديو واليته
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( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لاليامل المقتو  القلي  يستخدمجا التي الميزز  المشالك  آليات رطبي ت ) (
  ات المسا ل ميالج  عند االقتةا ، حسل المحلي ، والمجتميات األصلي  الشيول ممثلي لمشالك  بجا المتصل  واألحكال
دماججا القيال  مشالكتجا ةمان بغي  القلعي ، الجي ات  ي المحلي  والمجتميات األصلي  بالشيول المباشل  الصل    ي بالكامل وا 
 [االتقاقي ؛ عمل

 عمل لبلنام  محتمل  عناصل اقتلال بجد  الوالد  الميلومات وتحليل تجميع  التنقي ي  األمين طلس يرطلل -30
 عملجا رطليق و  المحتمل  المؤسسي  التلتيبات عن  ةال ،1010 عال بيد لما البيولوجي التنوع طرطال من كجز  تماما متكامل

 عشل؛ الحادي اجتماعه خالل بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لاليامل المقتو  القلي  لكي ينظل  يجا
 خالل يةع، ون بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لاليامل المقتو  القلي  طلس يرطلل -33

 خرط  بشان اليمل من ثاني  ملحل ل مقتلحات  لك  ي بما ،المحتمل  المقبل  األعمال بشان مقتلحات عشل، الحادي اجتماعه
 القلعي  الجي    يجا تنظل لكي عملجاالتلتيبات المؤسسي  المحتمل  ورطليق   عن  ةال المستدال، مالو ال االستخدال بشان اليمل
 بيد لما البيولوجي التنوع طرطال من كجز  تماما متكامل عمل بلنام  وةع طلشاد عملي  وجل من الثالو اجتماعجا  ي للتنقي 
 الصل ؛  ات األخل  الدولي  والمنظمات المنتديات ي  الترطولات االعتبال  ي ياخ  1010 عال

 الشيولطلس األمين  التنقي ي ، لانا بتوا ل الموالد، توسيع نرطا  المساعد  المناسب  التي تمكن ممثلي  يرطلل -31
 من  لك  ي بما االتقاقي ، طرطال  ي نرطاقا األوسع واليمليات المناقشات  يمن المشالك  بقيالي   المحلي  والمجتميات األصلي 
 بشان آخل عمل وي طدما  تيسيل وجل من ،1010 عال بيد لما البيولوجي تنوعال طرطال ستحدد التي اإلقليمي  المشاولات خالل
 .االتقاقي  عمل  ي واألحكال المتصل  بجا )ي(8 الماد 

 المرفق األول

 الطريق خارطة

 ررري التوصرررري   )ي(8 اليامرررل المقترررول اليةررروي  المخصرررر  للمررراد الرطلبرررات المقدمرررر   ررري االجتمررراع الياشرررل للقليرررر   علرررس وسررراة
لشريول األصرلي  والمجتميرات لقيالر  المشرالك  الاألرطرلا ، ب تزويردالتنقي ي  خالرطر  الرطلير  التالير  مرن وجرل  األمين  وعدت، 30/1

)ي( واألحكررال 8وسرا ل وودوات لتحقيرر  اإلدمرا  الكامرل للمراد  بشران  مسرتنيل التخررا  قرلالجميرع الميلومرات الةرلولي ، بالمحلير ، 
والمجتميرات المحليرر   رري عمررل االتقاقير  وبلوتوكوليجررا، بالمشررالك  الكاملر  والقيالرر  للشرريول األصررلي  المتيلقر  بالشرريول األصررلي  

 االجتماع الخامة عشل لمؤتمل األرطلا . بحلول ،والمجتميات المحلي  وبجد  تيزيز الكقا ات واالتسا  والتنسي 
عني للفرق العامل الم 02/3 التوصيةالنص ذو الصلة من  والوثائقالمنتدى 

 )ي(8بالمادة 

  لهيئة الفرعية للتنفيذا
 االجتماع الثاني

 0208 /تموزيوليو

 لسمي الوثيق  ال

الشيول األصلي  ب المتيلق واألحكال  )ي(8دم  الماد  
ا وبلوتوكوليجالمجتميات المحلي   ي وعمال االتقاقي  و 

)تحليل وولي للتلتيبات المؤسسي  الحالي  والمستقبلي  
والدلوة المستقاد  من المنظمات والخبلات  المحتمل 

واالتقاقيات الحكومي  الدولي  األخل   ات الصل ( 
CBD/SBI/2/21 

طلس األمين  التنقي ي  ون تتيح للجي   القلعي  للتنقي  خالل  يرطلل -3
 اجتماعجا الثاني:

تحليال ووليا للتلتيبات المؤسسي  القا م  والمستقبلي  المحتمل   )و(
)ي( واألحكال 8اليامل المقتول اليةوي  المخص  للماد  للقلي  

المتصل  بجا، بما  ي  لك ما ينجل عنجا من آثال مالي  وآثال 
 متيلق  بالحوكم ؛

الخبلات والدلوة المستقاد  من المنظمات الحكومي  الدولي   )ل(
 واالتقاقيات األخل   ات الصل ؛

خالل اجتماعجا  الجي   القلعي  للتنقي  طلس ون تنظل يدعو -1
الثاني  ي اليناصل التالي  لمشلوع مقلل يصدل عن مؤتمل 
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 34.األرطلا  خالل اجتماعه اللابع عشل 

 مؤتمر األطراف 
 االجتماع الرابع عشر 

 0208 تشرين الثاني/نوفمبر

 لسمي الوثيق  ال

محتملرررر  لبلنررررام  عمررررل مسررررتقبلي بشرررران المررررراد  اليناصررررل ال
واألحكرررررال المتصررررررل  بجررررررا كجررررررز  مررررررن طرطررررررال التنرررررروع  )ي(8

  ةررال عررن التلتيبررات المؤسسرري  1010البيولرروجي لمررا بيررد 
 اورطليق  عملج المحتمل 

 الوثيق  اإلعالمي 

 والميلومات الوالد  اآللا تجميع 

 طخرطال

األرطلا  والحكومات والشيول األصلي  والمجتميات يدعو 
بشان اليناصل   التنقي ي  طلس األمين آلا المحلي  طلس تقديل 

 )ي(8بشان الماد   مستقبليالمحتمل  لبلنام  عمل 
كجز  من طرطال التنوع البيولوجي لما  واألحكال المتصل  بجا

 المحتمل   ةال عن التلتيبات المؤسسي  1010بيد 
 .اورطليق  عملج

 .1038 /ويالالمنشول  ي مايو اإلخرطال* 

األرطررررلا  والحكومررررات والشرررريول األصررررلي  والمجتميرررررات  يرررردعو -1
المحليرر  والمنظمررات الدوليرر   ات الصرررل  طلررس تقررديل آلا  طلررس األمينررر  
التنقي يرر  بشررران عناصرررل محتملررر  لبلنررام  عمرررل مقبرررل بشررران المررراد  

)ي( واألحكرال المتصررل  بجرا كجررز  مرن طرطررال التنروع البيولرروجي لمررا 8
المحتملرر  ورطليقررر   المؤسسرري   ةررال عرررن التلتيبررات 1010بيررد عررال 
 عملجا؛

تاحتجرررررا لمرررررؤتمل  يرطلررررل -1 طلرررررس األمينررررر  التنقي يررررر  تجميرررررع اآللا  وا 
 األرطلا   ي اجتماعه اللابع عشل؛

 )ي(8لفريق العامل المعني بالمادة ا
 االجتماع الحادي عشر 

 (يؤكد فيما بعد) 0202 /تشرين الثانينوفمبر

 لسمي الوثيق  ال

مقتلحات بشان األعمال المستقبلي  المحتمل ، بما  ي  لك 
مقتلحات لملحل  ثاني  من اليمل بشان خرط  اليمل بشان 

 ةال عن التلتيبات ، المالو االستخدال المستدال 
 .المؤسسي  المحتمل  ورطليق  عملجا

 الوثيق  اإلعالمي 

 اإللكتلونيمنتد  مناقشات التي دالت  ي لل ملخ 
  والميلومات، حسل االقتةا ، بشان تبادل اآللال

 )ي(8اليناصل المحتمل  لبلنام  عمل بشان الماد  
واألحكال المتصل  بجا كجز  من طرطال التنوع البيولوجي لما 

، المحتمل التلتيبات المؤسسي    ةال عن، 1010بيد عال 

 للقلي  اليامل 30/1  ي التوصي يلد مشلوع مقلل 

طلس األمين  التنقي ي  تيسيل تنظيل منتد  طلكتلوني يدعو  يرطلل -2
األرطلا  والحكومات األخل  والشيول األصلي  والمجتميات 
المحلي  والمنظمات الدولي   ات الصل  ووصحال المصلح  
المينيين طلس تبادل وولي لآللا  والميلومات، حسل االقتةا ، 

 واألحكال )ي(8 د الما بشان اليمل بلنام بشان عناصل محتمل  ل
، 1010 عال بيد لما البيولوجي التنوع طرطالكجز  من  بجا المتصل 

والدلوة المستقاد  ومزايا  المحتمل  ةال عن التلتيبات المؤسسي  
 ؛وسلبيات التلتيبات الحالي 

تاح  موجز عن  يرطلل -2 ويةا طلس األمين  التنقي ي  طعداد وا 
قلي  اليامل لتبادل اآللا  المقدم  خالل المنتد  اإللكتلوني ل

 بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لالمقتو 
 خالل اجتماعه الحادي عشل؛

 والمجتميات األصلي  والشيول والحكومات األرطلا  يدعو -8

                                                                 
 .https://www.cbd.int/recommendations/wg8j/?m=wg8j-10متال علس الموقع التالي  30/1 التوصي  ن  34

https://www.cbd.int/recommendations/wg8j/?m=wg8j-10
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 التلتيبات الحالي . ومزايا وعيولالدلوة المستقاد  و 

مات الوالد  وتقليل المنتد  والميلو  اآللا تجميع و 
 اإللكتلوني

 طخرطال

األرطلا  والحكومات والشيول األصلي  والمجتميات  دعوي
  بشان:  التنقي ي  المحلي  طلس تقديل آلا  طلس األمين

كجز   تماما( اليناصل المحتمل  لبلنام  عمل متكامل 3)
 ؛1010من طرطال التنوع البيولوجي لما بيد 

ورطليق  عملجا لتنقي   المحتمل ( التلتيبات المؤسسي  1)
 .واألحكال المتصل  بجا )ي(8الماد  

 .1039 /كانون الثاني* اإلخرطال المنشول  ي ينايل

 األخل  االتقاقيات سيما وال الصل   ات الدولي  ماتوالمنظ المحلي 
 تقديل طلس المجتمين المصلح  ووصحال البيولوجي بالتنوع المتيلق 

 عمل لبلنام  المحتمل  اليناصل بشان  التنقي ي  األمين طلس آلا 
 عال بيد لما البيولوجي طرطال التنوع من كجز  تماما متكامل
 ؛1010

األرطلا  والحكومات والشيول األصلي  والمجتميات  يدعو] -9
المحلي  طلس تقديل آلا  طلس األمين  التنقي ي  بشان التلتيبات 
)ي( 8المؤسسي  المحتمل  ورطليق  عملجا، من وجل تنقي  الماد  

 واألحكال المتصل  بجا علس سبيل المثال ال الحصل ما يلي:
واألحكال المتصل  بجا تسند لجا )ي( 8طنشا  اي    لعي  للماد   )و(

والي  تقديل المشول  طلس مؤتمل األرطلا  والجي ات القلعي  األخل ، 
ولانا بموا قته، مؤتمل األرطلا  اليامل كاجتماع لارطلا   ي 

البلوتوكولين، بشان مسا ل  ات صل  بالشيول األصلي  
 والمجتميات المحلي  وتكون ةمن نرطا  االتقاقي ؛

ل القلي  اليامل المقتول اليةوي  المخص  مواصل  عم )ل(
 )ي( واألحكال المتصل  بجا من خالل تحديو واليته؛8للماد  
ترطبي  آليات المشالك  الميزز  التي يستخدمجا القلي  اليامل  ) (

)ي( واألحكال المتصل  بجا 8المقتول اليةوي  المخص  للماد  
ي ، حسل لمشالك  ممثلي الشيول األصلي  والمجتميات المحل

االقتةا ، عند ميالج  المسا ل  ات الصل  المباشل  بالشيول 
األصلي  والمجتميات المحلي   ي الجي ات القلعي ، بغي  ةمان 

دماججا بالكامل  ي عمل االتقاقي ؛[  مشالكتجا القيال  وا 

 الوالد  الميلومات وتحليل تجميع  التنقي ي  األمين طلس يرطلل -30
 كجز  تماما متكامل عمل لبلنام  تمل مح عناصل اقتلال بجد 
 عن  ةال ،1010 عال بيد لما البيولوجي التنوع طرطال من

 القلي  لكي ينظل  يجا عملجا رطليق و  المحتمل  المؤسسي  التلتيبات
 واألحكال( ي)8 للماد  المخص  اليةوي  لاليامل المقتو 

 عشل؛ الحادي اجتماعه خالل بجا المتصل 

 لهيئة الفرعية للتنفيذ ا
 االجتماع الثالث 

 (يؤكد فيما بعد) 0202 /حزيرانهيوني -/أيارمايو

تدعس الجي   القلعي  للتنقي   ي اجتماعجا الثالو طلس النظل 
اليامل المقتول اليةوي  المخص   القلي  ي توصي  

 ي اجتماعه الصادل  واألحكال المتصل  بجا  )ي(8 للماد 
المقتلحات المتيلق  باليمل المحتمل  الحادي عشل، بشان

ملحل  بما  ي  لك المقتلحات الخاص  ب ، ي المستقبل

 المخص  اليةوي  لاليامل المقتو  القلي  طلس يرطلل -33
 اجتماعه خالل يةع، ون بجا المتصل  واألحكال( ي)8 للماد 
  ي بما ،المحتمل  المقبل  األعمال بشان مقتلحات عشل، الحادي

 بشان اليمل خرط  بشان اليمل من ثاني  ملحل ل مقتلحات  لك
التلتيبات المؤسسي   عن  ةال المستدال، مالو ال االستخدال

  ي للتنقي  القلعي  الجي    يجا تنظل لكي المحتمل  ورطليق  عملجا
 متكامل عمل بلنام  وةع طلشاد عملي  وجل من الثالو اجتماعجا

 ياخ  1010 عال بيد لما البيولوجي التنوع طرطال من كجز  تماما
 األخل  الدولي  والمنظمات المنتديات ي  الترطولات االعتبال  ي
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خرط  اليمل بشان االستخدال المتيل  باليمل  من ثاني 
 ةال عن التلتيبات المؤسسي  ، المالو المستدال 

وةع بلنام  عمل عملي   إلبالغ المحتمل  ورطليق  عملجا
كجز  من طرطال التنوع البيولوجي لما بيد  تمامامتكامل 
1010. 

 ؛الصل   ات

 مؤتمر األطراف 
 االجتماع الخامس عشر 

 (يؤكد فيما بعد) 0202 /تشرين األولأكتوبر

يدعس مؤتمل األرطلا   ي اجتماعه الخامة عشل طلس 
المقتلحات لجي   القلعي  للتنقي ، بشان االنظل  ي توصي  
بما  ي  لك  ،المحتمل  ي المستقبلالمتيلق  باليمل 

خرط  المتيل  باليمل  من ثاني ملحل  المقتلحات الخاص  ب
 ةال عن ، المالو اليمل بشان االستخدال المستدال 

 ي للنظل  التلتيبات المؤسسي  المحتمل  ورطليق  عملجا
 )ي(8 لماد بشان ا تمامااعتماد بلنام  عمل متكامل 

من طرطال التنوع البيولوجي ، كجز  واألحكال المتصل  بجا
 .1010لما بيد 
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 الثاني المرفق

 التفاقيةالصناديق االستئمانية لالمتعلق بإدارة االتفاقية وميزانية  03/30المقرر 
الميزانية المتكاملة لفترة السنتين للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها  ب.-0الجدول 

 )حسب بند اإلنفاق( 0208-0202للفترة 
)بآال   1032 المصلو ات

 الدواللات األمليكي (

بآال  ) 1038
 (الدواللات األمليكي 

آال  ب)المجموع 
 ( األمليكي اتالدوالل 

 22,915.4 11,586.0 11,329.4 الموظقين  تكالي ول 

 365.0 215.0 150.0 اجتماعات المكتل با 

 850.0 400.0 450.0 السقل  ي مجال لسمي  جيل

 150.0 75.0 75.0 االستشاليون/عقود من البارطن دال

 3,433.6 2,016.8 1,416.8 3/ 2/ 1/االجتماعات اا 

 100.0 50.0 50.0 مواد التوعي  اليام  واو

 200.0 100.0 100.0 المساعد  المؤقت /اليمل اإلةا ي زاي

 2,497.3 1,257.6 1,239.7 اإليجالات والتكالي   ات الصل  حا 

 1,706.2 726.6 979.6 مصلو ات التشغيل اليام  رطا 

 10.0 5.0 5.0 التدليل يا 

 415.0 135.0 280.0 اجتماعات الخبلا  كا 

 الل

ميلومات التلجم  المواقع الشبكي  لغل   تبادل الميلومات/غل   تبادل 
 ناغوياعن بلوتوكول ميلومات ال/غل   تبادل عن بلوتوكول قلرطاجن 

65.0 65.0 130.0 

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 المجموع الفرعي )أوال(  

 االجتماعات  ات األولوي  التي سيتل تمويلجا من الميزاني  األساسي : 1/
 )ي( واألحكال المتصل  بجا.8االجتماع الياشل للقلي  اليامل المخص  للماد   -

 واليشلون للجي   القلعي  للمشول  اليلمي  والتقني  والتكنولوجي .االجتماعان الحادي واليشلون والثاني  -

 االجتماع الثاني للجي   القلعي  للتنقي . -

ول ناغويا التي االجتماع اللابع عشل لمؤتمل األرطلا   ي االتقاقي /االجتماع التاسع لارطلا   ي بلوتوكول قلرطاجن /االجتماع الثالو لارطلا   ي بلوتوك -
 ن.ستيقد بالتزام

)ي( 8االجتماع الياشل للقلي  اليامل المخص  للماد  بالتياقل مع ويال(،  1االجتماع الحادي واليشلون للجي   القلعي  للمشول  اليلمي  والتقني  والتكنولوجي  )  2/
االجتماع الثاني بالتياقل مع ويال(،  2االجتماع الثاني واليشلون للجي   القلعي  للمشول  اليلمي  والتقني  والتكنولوجي  )و . 1032ويال(  ي عال  1واألحكال المتصل  بجا )
 .1038ويال(  ي عال  5للجي   القلعي  للتنقي  )

بلوتوكول قلرطاجن  واالجتماع الثالو لارطلا   ي بلوتوكول ناغويا االجتماع التاسع لارطلا   ي و  تقسل بالتساوي الميزاني  لالجتماع اللابع عشل لمؤتمل األرطلا  3/
 بين كال السنتين  ي  تل  السنتين.
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لتيسير مشاركة  (BZ)الخاص  ات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعيمتطلبال :4الجدول 
 0202-0202فترة لتفاقية لال األطراف في عملية ا

 1010-1032 وص  االجتماعات

)بآال  الدواللات  
 األمليكي (

  االجتماعات -أوال 

، واالجتماع التاسع لمؤتمل األرطلا   ي بلوتوكول (COP-14)االجتماع اللابع عشل لمؤتمل األرطلا  
 (COP-MOP-3)، واالجتماع الثالو لمؤتمل األرطلا   ي بلوتوكول ناغويا (COP-MOP-9)قلرطاجن  

2,000.0 

، واالجتماع الياشل لمؤتمل األرطلا   ي (COP-15)االجتماع الخامة عشل لمؤتمل األرطلا  
، واالجتماع اللابع لمؤتمل األرطلا   ي بلوتوكول ناغويا (COP-MOP-10)بلوتوكول قلرطاجن  

(COP-MOP-4) 

2,000.0 

 400.0 مؤتملات األرطلا لالجتماعات المتزامن  ل االجتماعات اإلقليمي  للتحةيل

، (SBSTTA 21) والتكنولوجي  )االجتماع الحادي واليشلون  الجي   القلعي  للمشول  اليلمي  والتقني
واالجتماع  (SBSTTA 23) ، واالجتماع الثالو واليشلون(SBSTTA 22) واالجتماع الثاني واليشلون

 ((SBSTTA 24) اللابع واليشلون

4,800.0 

)ي(، 8)ي( واألحكال المتصل  بجا )الماد  8المخص  للماد  اجتماع القلي  اليامل المقتول اليةوي  
 (33والماد   30 ماد وال

600.0 

 600.0 الجي   القلعي  للتنقي  )االجتماعان الثاني والثالو(

 10,400.0 المجموع الفرعي

 1,352.0 تكاليف دعم البرامج –ثانيا 

 11,752.0 مجموع التكاليف )أوال + ثانيا(

 لتكالي  مشالك  المشالكين من البلدان النامي . ومليكيدوالل  195,000بمبلغ  االتحاد األولوبي: تيجد مالحظ 

المجتمعات األصلية و  لشعوبالتيسير مشاركة  (VB) الطوعي الصندوق االستئماني :5الجدول 
 0202-0202لفترة لالمحلية في عملية االتفاقية 

 1010-1032 الوص 

)بآال  الدواللات 
 األمليكي (

  االجتماعات -أوال 

 1,000.0 دعل الشيول األصلي  والمجتميات المحلي 

 1,000.0 المجموع الفرعي

 130.0 تكاليف دعم البرامج –ثانيا 

 1,130.0 مجموع التكاليف )أوال + ثانيا(

 
__________ 

 


