
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 0202 تشرين الثانينوفمبر/ 41-9، ، كندامدينة كيبيك )تؤكد الحقا(
 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

أن المعارف التقليدية شمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ب 81نحو الهدف  التقدم
 للتنوع البيولوجي المألوف المستدامواالستخدام 

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 مقدمة

، 41/4في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، حث مؤتمر األطراف، في المقرر  التقدمموضوع فيما يتعلق ب -4
ر، أمو  ضمن جملة، بما يلي ، من خالل القيام0202األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بحلول عام 

1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام: 41لهدف بالنسبة لحسب االقتضاء، 
 

 حماية واحترام المعارف التقليدية؛ الرامية إلىزيادة الجهود  )أ(

جملة أمور، بشأن االستخدام  ضمن، التوقعات المحلية للتنوع البيولوجياالستفادة من المعلومات الواردة في  )ب(
في تنفيذ أهداف  التقدمالمحدث عن  اإلبالغالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، للمساهمة في  جانبالمألوف المستدام من 
 أيشي للتنوع البيولوجي.

 نحو التقدممواصلة تحديث تحليل  األمينة التنفيذية، إلى 41/4عالوة على ذلك، طلب مؤتمر األطراف، في المقرر و  -0
 الوطنية السادسة. التقارير، على أساس المعلومات الواردة في 0202-0244تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                                                      

* CBD/SBI/3/1. 
، احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات 0202بحلول عام ": من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 41الهدف  1

المألوف للموارد البيولوجية، رهنا بالتشريع األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها 
ية الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصل

  "والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة.
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 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 41الهدف نحو  التقدملى التقرير المؤقت عن عهذا التقرير  ويقوم -3
(CBD/WG8J/11/2 الذي نظر فيه الفريق ) ي( واألحكام المتصلة بها في 1لمادة لخصص المالمفتوح العضوية العامل(

لى تحليل للتقارير الوطنية السادسة اإلضافية تند إيس. و 0242قد في نوفمبر/تشرين الثاني ع  الذي اجتماعه الحادي عشر، 
 41الهدف د التقدم نحو ي، من أجل استكمال التقرير المؤقت وتأك0202 /آذارمارس 02و 0242يونيو/حزيران  02بين  الواردة

من أهداف أيشي  41الهدف تحقيق التقدم الذي أحرزته األطراف نحو  القسم أوالفيتناول  2.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
عن األنشطة ذات الصلة  تحديثا ا. ويقدم القسم ثاني0202-0244للتنوع البيولوجي من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 وتردبعض االستنتاجات.  ابشأن المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية. ويقدم القسم ثالث التقدمضمن والية األمانة، بما في ذلك 
 .CBD/SBI/3/2الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث في الوثيقة  اتنظر فيهة لالتوصيات المقترح اريعمش

الرسائل الرئيسية من الحوار المواضيعي ترد ، 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي  وضعفي ضوء و  -1
-41)مونتلاير، كندا،  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام المي العالمي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن اإلطار الع

( في مرفق هذه الوثيقة، من أجل استكمال هذا التقرير المرحلي وتسليط الضوء على المشورة 0242نوفمبر/تشرين الثاني  41
3المقدمة من ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن العمل في المستقبل.

 

من الخطة  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 81الهدف ه األطراف نحو تدم الذي أحرز التق -أوال 
 1111-1188االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 في التقارير الوطنية السادسة المبلغ عنهعلى النحو التقدم 

من خالل تحليل  0202-0244في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  التقدمقامت األمانة بتحديث تحليل  -5
 .0202 /آذارمارس 02حتى  الواردةالتقارير الوطنية السادسة 

. وقامت األمانة األمينة التنفيذيةطرفا قد قدم تقريره الوطني السادس إلى  452، كان 0202 /آذارمارس 02حتى و  -6
تقارير وطنية مكتوبة بالروسية أو العربية(. وأبلغت األطراف عن  2تحليل  يجرالتقارير )لم من هذه  452بتحليل ما مجموعه 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وأبلغت بعض األطراف عن مساهمة الشعوب  41اإلجراءات المتخذة لتحقيق الهدف 
 لرئيسية المبلغ عنها ما يلي:األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق األهداف األخرى. وشملت اإلجراءات ا

ودورات تدريبية بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام بناء القدرات بشأن تيسير حلقات عمل  )أ(
 االتفاقية؛ في إطار

 داخلهاإدارة مشتركة للمناطق المحمية مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تعيش  إلقامةمبادرات  )ب(
 لها؛وحو 

لشعوب األصلية ووضع تحميها اومناطق المحلية الشعوب األصلية والمجتمعات تحفظها مناطق إنشاء  )ج(
 ؛ذات الصلةخطط اإلدارة المشتركة 

 إجراءات إلشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إدارة الموارد وحفظها؛ )د(

عداد قوائم جرد لها لمعارف التقليدية والموارد ذات الصلةاتوثيق  )هـ(  ؛وا 

                                                      
2 18/-https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target. 
 .CBD/POST2020/WS/2019/12/2على الموقع التالي:  الرئيسيةيرد التقرير الكامل للحوار المواضيعي العالمي، إلى جانب الرسائل  3

https://www.cbd.int/doc/c/b05b/cfdd/7adfadef55016d857caedec1/wg8j-11-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-18/
https://www.cbd.int/doc/c/245c/aee3/33cabfb2c1daa9c539b3c5ed/post2020-ws-2019-12-02-en.pdf
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 التقليدية؛لطب التقليدي والعقاقير حماية وتعزيز الوضع خطط عمل  )و(

 تسويق المنتجات البرية الصالحة لألكل؛ )ز(

 إدخال آليات عامة للتشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ )ح(

 بمهامقادة الشعوب األصلية  خالل تكليف منالمعارف التقليدية في عمليات التشاور، بما في ذلك  إدراج )ط(
 محددة؛

 وضع مشاريع سياسات بشأن المعارف التقليدية؛ )ي(

على الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف  المنصفوضع أطر تشريعية وسياسية وطنية للحصول  )ك(
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ 4تقليدية،

 مجتمعية؛البروتوكوالت لوضع التوجيهية مبادئ  )ل(

والممارسات الزراعية التقليدية والحراجة  5دعم الجهود المجتمعية إلحياء واستعادة اإليكولوجيا الزراعية، )م(
 الزراعية التقليدية، كنماذج لإلنتاج المستدام؛

والمجتمعات المحلية، لتسجيل أو توثيق دعم وتطوير النظم والتدابير المناسبة من قبل الشعوب األصلية  )ن(
 التقليدية المتعلقة بالموارد البيولوجية. اوابتكاراته اوممارساته اوحماية معارفه

في المعلومات المتعلقة بمساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في  كبيرةت ظهر جميع هذه اإلجراءات زيادة و  -7
في التقارير الوطنية السادسة، مقارنة بالتقارير السابقة. ويكشف تحليل أولي للتقارير أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة 

في المائة( تشير إلى مشاركة  42تقريرا تم تحليلها ) 452من  42أن  0202 /آذارمارس 02الوطنية السادسة المقدمة بحلول 
 52تقريرا ) 12أن عمل الوطنية للتنوع البيولوجي، و ال طوخط اتالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات االستراتيجي

في ذكر مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بعبارات عامة. و تفي المائة( 
اإلصدار األول  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية منذ تذكركان هناك بعض التحسن في التقارير الوطنية التي  حين أنه

االستراتيجيات  وضعفي مشاركتها في  كبيرلم يكن هناك أي تقدم فإنه ، 0242في عام  التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيمن 
 لتكون عملية وضعلقيام به الذي يتعين الذلك ال يزال هناك الكثير من العمل و ، هاوتنفيذ وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 حق.بيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تشاركية االستراتيج

 تحديث عن األنشطة ذات الصلة ضمن والية األمانة -ثانيا
الصادرة لالجتماع الحادي عشر للفريق العامل المفتوح العضوية  األمينة التنفيذيةيستند هذا التحديث إلى مذكرة  -8

 (.CBD/WG8J/11/2)ي( واألحكام المتصلة بها )1المخصص للمادة 

ممثال للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من جميع المناطق االجتماعية  02، تلقى ما مجموعه 0242في عام و  -9
الثقافية السبع تمويال من الصندوق االستئماني العام للمساهمات الطوعية لتيسير مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

                                                      
المستنيرة، و لى الموافقة المسبقة إيستند "الحصول" على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بموجب بروتوكول ناغويا  4

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ما يضمن التقاسم بالشروط المتفق عليها بشكل متبادل،  يستند إلىو"االستخدام" 
 (.5)بروتوكول ناغويا، المادة 

 .https://en.wikipedia.org/wiki/Agroecologyانظر على سبيل المثال  5

https://en.wikipedia.org/wiki/Agroecology
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في عام و االتفاقية؛  في إطارن مشاركتها في االجتماعات الرسمية التي تعقد مك  ، وهو ما يولوجيفي عمل اتفاقية التنوع الب
وتعرب األمانة عن امتنانها لحكومات أستراليا وكندا وألمانيا ونيوزيلندا والنرويج  6ممثال. 40حتى اآلن، تم تمويل  0202

 لهذا الصندوق. 0242والسويد لدعمها المستمر في عام 

افة إلى ذلك، يسرت األمانة مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في االجتماعات التالية التي عقدت وباإلض -42
 ها:ياالتفاقية وبروتوكول في إطار

 :لما يلي 0202مشاورات إقليمية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )أ(

خرون في االتحاد األوروبي، بون، اآلعضاء األخرى و األدول المجموعة دول أوروبا الغربية و  (4)
 ؛0242 مارس/آذار 42-04

 ؛0242 أبريل/نيسان 5-0أفريقيا، أديس أبابا،  (0)

 ؛0242 أبريل/نيسان 41-42، بلغراد، يةشرقالو  ىوسطال أوروبا (0)

 ؛0242 /أيارمايو 41-41أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مونتيفيديو،  (1)

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بحلول  44وتنسيق وتطوير اجتماع خطة الرصد لتحقيق الهدف  تقييم ب()
 ؛0242 /نيسانأبريل 01-01، جزيرة فيلم، ألمانيا، 0202عام 

 ؛0242يونيو/حزيران  1-1لبيولوجيا التركيبية، مونتلاير، كندا، لاجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص  )ج(

التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لة عمل تشاورية حلق )د(
 ؛0242يونيو/حزيران  40-42، برن، 0202

-00االجتماع الثالث عشر لفريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، مونتلاير، كندا،  )هـ(
 ؛0242ألول أكتوبر/تشرين ا 05

-02اجتماع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويا، مونتلاير، كندا،  )و(
 ؛0242أكتوبر/تشرين األول  04

لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ةحلقة العمل المواضيعية بشأن استعادة النظم اإليكولوجي )ز(
 ؛0242نوفمبر/تشرين الثاني  1-2دي جانيرو، البرازيل، ، ريو 0202

حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  )ح(
 ؛0242نوفمبر/تشرين الثاني  45-40، مونتلاير، كندا، 0202عام 

                                                      
 02-01)نيروبي،  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية المعني ب )أ( 6

)ي( واألحكام المتصلة بها 1االجتماع الحادي عشر للفريق العامل المعني بالمادة  (؛ )ب(مشاركين 2تمويل ( )0242 /آبأغسطس
( واالجتماع الثالث والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 0242 /تشرين الثانينوفمبر 00-02)مونتلاير، كندا، 
االجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المعني  (؛ )ج(مشاركا 04تمويل ) 0242 /تشرين الثانينوفمبر 02-05)مونتلاير، كندا، 
 (.مشاركا 40تمويل ( )0202 /شباطفبراير 02-01)روما،  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام باإلطار العالمي 
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للتنوع البيولوجي الحوار المواضيعي العالمي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن اإلطار العالمي  )ط(
 ؛0242نوفمبر/تشرين الثاني  41-41، مونتلاير، كندا، 0202لما بعد عام 

لما بعد  للتنوع البيولوجيالمناطق لإلطار العالمي  القائم علىتدابير الحفظ  بشأنالعمل المواضيعية  حلقة )ي(
 ؛0242 ديسمبر/كانون األول 0-4، مونتلاير، كندا، 0202عام 

 40-42اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية، فيينا،  )ك(
 .0242 ديسمبر/كانون األول

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  دعمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلومو  -44
ألنواع لوخدمات النظم اإليكولوجية في تنظيم "الحوار العالمي مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن تقييم المنبر 

 .0242نوفمبر/تشرين الثاني  42و 45، في كندا، الذي عقد في مونتلاير "الغريبة الغازية

 بنشر المنشورات التالية المتعلقة بالمعارف التقليدية:أيضا ترة قامت األمانة خالل هذه الفو  -40

إلعادة المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات  روتسوليهيرساجيكالمبادئ التوجيهية الطوعية  )أ(
 ؛(والفرنسية واإلسبانية باإلنكليزية) حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامالمحلية ذات الصلة ب

 المتصلة بها)ي( واألحكام 1مسرد المصطلحات والمفاهيم األساسية ذات الصلة في سياق المادة  )ب(
 ؛(والفرنسية واإلسبانية باإلنكليزية)

اآلليات أو التشريعات أو  لوضعبادئ توجيهية طوعية م - التوجيهية الطوعية موتز كوستالالمبادئ  )ج(
، المبادرات المناسبة األخرى لضمان "الموافقة المسبقة والمستنيرة" أو "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" أو "الموافقة والمشاركة"

، من أجل التقاسم اوممارساته اهوابتكارات االظروف الوطنية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للحصول على معارفه حسب
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  اوممارساته اوابتكاراته االعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معارفه

 .(والفرنسية واإلسبانية باإلنكليزية) ومنعه لمعارف التقليديةعلى اغير المشروع عن االستيالء إلبالغ لالمستدام، و 

 1111مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ألف

ودعم مشاركة الشعوب األصلية  تيسير، 41/41من المقرر  40في الفقرة ة، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذي -43
. وتم تنظيم الحوار 0202والعمليات المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اتوالمجتمعات المحلية في المناقش

)مونتلاير،  0202بعد عام للتنوع البيولوجي لما اإلطار العالمي  بشأنالمواضيعي العالمي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
( بناء على هذا الطلب وأصبح ممكنا بفضل الدعم المالي السخي من حكومة كندا. 0242نوفمبر/تشرين الثاني  41-41كندا، 
أمانة االتفاقية باالشتراك مع المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. وتحضيرا لهذا الحوار،  الحوار ونظمت
، من أجل أن المنتدىليزية واإلسبانية، بالتعاون مع ك، باللغتين اإلن0242نوفمبر/تشرين الثاني  1في  إلكترونيةندوة  ع قدت

 يكون المشاركون على استعداد جيد للمناقشات القادمة.

حتملة الم اكان الغرض من الحوار هو إتاحة فرصة أولية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لمناقشة مساهماتهو  -41
 ، مع التركيز على األمور التالية:0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي في 

 ؛0202أولويات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عبر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )أ(

https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-RutzolijirisaxikGuidelines-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-RutzolijirisaxikGuidelines-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-RutzolijirisaxikGuidelines-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-8j-GlossaryArticle-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-8j-GlossaryArticle-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-8j-GlossaryArticle-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/8j-cbd-mootz-kuxtal-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/8j-cbd-mootz-kuxtal-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/8j-cbd-mootz-kuxtal-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-17-ar.pdf
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يارات الترتيبات المؤسسية للشعوب ذات الصلة، وكذلك خ والمسائلعناصر العمل بشأن المعارف التقليدية  )ب(
 ؛0202األصلية والمجتمعات المحلية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عناصر العمل بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة والمنهجيات إلدماج الدروس المستفادة في اإلطار العالمي  )ج(
 ؛0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛0202لضمانات والحصول على الموارد المالية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لار إط )د(

تعزيز الحوار وبناء الجسور بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومع الرؤساء المشاركين للفريق  )هـ(
، والمكتب والممثلين اإلقليميين وممثلي 0202ا بعد عام العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لم

 األطراف.

الوثيقة التقرير الكامل في ويرد ممثال من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.  20 ما مجموعه وشارك في الحوار -45
CBD/POST2020/WS/2019/12/2.وترد الرسائل الرئيسية في المرفق أدناه . 

 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافالجهود المؤدية إلى  -باء

من أجل ضمان المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في اجتماعات االتفاقية، تعمل األمانة مع  -46
والشركاء والشعوب األصلية ومنظمات المجتمع المحلي والصين، البلد المضيف لالجتماع الخامس عشر األخرى الوكاالت 

الطبيعة والثقافة على هامش االجتماع الخامس عشر لمؤتمر  بشأنفي اتفاقية التنوع البيولوجي، لتنظيم قمة  لمؤتمر األطراف
للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لتعاون، مع مراعاة لاألطراف. وستوفر القمة فرصة للتفكير والحوار وتطوير طرق 

0202. 

 للمعارف التقليدية بشأن المؤشرات المعتمدة التقدم -جيم

 مقدمة -4
-0244لمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المحدثة، بالقائمة 40/01رحب مؤتمر األطراف، في المقرر  -47

، بما في ذلك المؤشرات التالية للحالة واالتجاهات في معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات 0202
 :حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامالمحلية ذات صلة ب

 (؛1/45و 1/02المتحدثين بلغات الشعوب األصلية )المقرران االتجاهات في التنوع اللغوي وعدد  )أ(

التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية  األراضياالتجاهات في تغير استخدام األراضي وحيازة األراضي في  )ب(
 (؛42/10)المقرر 

 (؛42/10االتجاهات في ممارسة المهن التقليدية )المقرر  )ج(

 ةمشاركالضمانات و الالكامل و  إدماجهارف والممارسات التقليدية من خالل المعا في احتراماالتجاهات  )د(
 الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية.

تواصل األمانة العمل على تفعيل المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية، وتوفر تحديثات منتظمة من خالل التقارير و  -48
ي تمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام ال 41نحو الهدف  التقدمالمتعلقة ب

ما )ي( واألحكام المتصلة بها والهيئة الفرعية للتنفيذ. وفي1لمادة لالمخصص المفتوح العضوية لفريق العامل يجري إعدادها ل

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-ar.pdf
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الفريق العامل المعني بالمؤشرات ذات الصلة بالشعوب األصلية التابع لفريق الدعم المشترك بين  ، تترأس األمانةيتعلق بذلك
 الوكاالت لألمم المتحدة والمعني بقضايا الشعوب األصلية.

 التقليدية للشعوب األصلية األراضياستخدام األراضي وحيازتها، في في تجاهات اال -المؤشر  -0
فريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني بقضايا استخدام األراضي وحيازتها"، عقد فيما يتعلق "باالتجاهات في  -49

(، حلقة نقاش بشأن تفعيل 0242 سبتمبر/أيلول 40-42)جنيف،  0242خالل اجتماعه السنوي لعام  الشعوب األصلية
أعضاء  الفريق: )أ( ضماألصلية. و لشعوب رفاه اواستخدام اتجاهات استخدام األراضي وحيازتها كمؤشر متعدد األغراض ل

فريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني بقضايا أعضاء  منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية؛ )ب(
 والصندوق الدولي للتنمية ألمم المتحدةلألغذية والزراعة ا"، بما في ذلك منظمة يضامجال "األر المعنيين ب الشعوب األصلية

الشعوب التي تحفظها المناطق مبادرات األراضي، بما في ذلك اتحاد  يممثل الزراعية وأمانة التحالف الدولي لألراضي؛ )ج(
الفريق  تحيازة األراضي. وترأسمجال خبراء الشعوب األصلية الذين يعملون مباشرة في  ؛ )د(المحليةاألصلية والمجتمعات 

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.

لمؤشرات األراضي، فضال عن مجموعة من  اإطار شامل، نظر الفريق في أهداف التنمية المستدامة واستخدامهوك -02
، وسجل "الشعوب األصلية إطار "مستكشفمبادرات األراضي ذات الصلة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك 

 وعمل التحالف الدولي لألراضي. 7المحليةالشعوب األصلية والمجتمعات التي تحفظها المناطق 

في  فريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني بقضايا الشعوب األصلية اونتيجة لحلقة النقاش المذكورة أعاله، دع -04
تقريره السنوي منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية والوكاالت إلى النظر في عقد اجتماع مغلق ليوم 

في استخدام األراضي في جلسة مقبلة. وباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب المنتدى في  أن مؤشر حيازة األراضي والتغييراتواحد بش
، في موضوع 0200 عام أو 0204 عام أن ينظر، كموضوع الجتماع الخبراء السنوي الذي سيعقد لمدة ثالثة أيام في

 .األغراض لرفاه الشعوب األصليةاالتجاهات في استخدام األراضي وحيازتها، كمؤشر متعدد 

يمكن أن يحدد اجتماع الخبراء لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية األهداف، بما في ذلك و  -00
 ناجحة تكونس التي األولية الخطوات بعض على التركيز مع، األمام إلى المقبلة والخطوات، والطويللمدى القصير والمتوسط ل
فضال حيازة األراضي، المتاحة لمكانيات اإلالمناطق المحمية( ومجموعة  في األصلية لشعوبالتقليدية ل األراضي تحديد مثل)

رسم الخرائط التشريعية  فيخرى إلى األمام )بعد اجتماع الخبراء( األحيوية ال اتخطو تتمثل إحدى الإدارة األراضي. و  عن
 تناولت الحيازة التقليدية.األراضي التي تشمل البلدان التي  وانينلق

كمؤشر للمعارف التقليدية  تهايمكن أن تسهم هذه الخطوات في تفعيل االتجاهات في تغير استخدام األراضي وحياز و  -03
اتفاقية التنوع البيولوجي، ويمكن أن تساعد أيضا في تفعيل األراضي كمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة.  في إطار

 وستواصل األمانة اإلبالغ عن التطورات في هذا الشأن.

                                                      
المناطق التي تحفظها الشعوب المسؤولية عن سجل  التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة يتولى المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة 7

 .األصلية والمجتمعات المحلية
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 المتحدثين بلغات الشعوب األصليةاالتجاهات في التنوع اللغوي وعدد  -3
لغات الشعوب األصلية ذات الصلة بمؤشر "التنوع اللغوي". المتعلقة ب األنشطةفي  اتسارع 0202و 0242 اشهد عام -01

السنة  0242بشأن حقوق الشعوب األصلية، عام  14/411، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 0242وفي عام 
 الدولية للغات الشعوب األصلية.

للغات الشعوب األصلية والحاجة الملحة الحرجة ه إلى الخسارة االنتبا توجيه الهدفان الرئيسيان للسنة الدولية هما: )أ(و  -05
حيائهالحفاظ على لغات الشعوب األصلية و إلى ا الوطني والدولي.  الصعيدينعلى أخرى وتعزيزها؛ )ب( اتخاذ خطوات عاجلة  ا 

تحدة للشؤون االقتصادية أعدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، بالتشاور مع إدارة األمم المو 
مع مراعاة توصيات الدول األعضاء  0242،8واالجتماعية، خطة عمل لتنظيم السنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعام 

المهتمة والشعوب األصلية ووكاالت منظومة األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا 
 وضعتالشعوب األصلية، وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب األصلية. و 
 خطة العمل نظرة شاملة على األهداف والمبادئ واإلجراءات الرئيسية التي يتعين اتخاذها خالل السنة الدولية وما بعدها.

كبير من الدعم السخي الذي قدمته الدول األعضاء والمنظمات الحكومية ومنظمات الشعوب  بشكلاستفادت السنة و  -06
ألوسع نطاقا وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص. وكما ورد في األصلية والمجتمع المدني والمنظمات األكاديمية ا

 التقرير الموجز:

من موارد التماسا للجهود إضافية  المستقبل بذل  المزمع اتخاذها في التوصيات الرئيسية المتعلقة باإلجراءات  من بين"
متعددة لتنفيذ المبادرات والمشاريع من جهات مانحة  تمويلدراسة جدوى إنشاء آلية وسائل من بينها خارج الميزانية، ب

 الشعوبوالعقد الدولي للغات الدولية متابعة السنة ها تلك المنفذة في إطار ، بما فيالمتصلة باللغات الملموسة
9(."0200-0200) ةاألصلي

 

 0242أنشطة السنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعام )أ( 

شراكات أصحاب  التي لدىالقوة  مواطنلى استنادا إكاء مختلفون عددا كبيرا من األنشطة تعزيزا ألوجه التآزر، نفذ شر  -07
قاعدة بيانات، استنادا  وأ نشئتاألساس لمواصلة األنشطة في المستقبل.  مما وضعالمصلحة المتعددين على جميع المستويات، 

 ا مختلف الشركاء في جميع أنحاء العالم.نظمهيالطوعي، لرسم ورصد وتقييم األنشطة واألحداث التي  اإلبالغإلى 

بلدا في إطار السنة الدولية للغات  11مستهدفة في  ةمبادرة مسجلة وفعالي 110، ن فذ ما مجموعه 0242وطوال عام  -08
وبشكل  10الشعوب األصلية. وترد هذه اإلحصاءات وغيرها من اإلحصاءات ذات الصلة في التقرير الموجز عن السنة الدولية.

مختلفة استجابة  مواضيعورقة تركز على  011قدموا  بلدا 20في السنة الدولية، بما في ذلك باحثون من  بلدا 21ركت عام، شا
 .0241 ديسمبر/كانون األولالتي أطلقتها اليونسكو في  11للدعوة العالمية ألوراق البحث

                                                      
8 E/C.19/2018/8. 
 .E/C.19/2020/9انظر  9

 .المرجع نفسه 10
11 https://ar.unesco.org/node/302395. 

https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/8
https://undocs.org/ar/E/C.19/2020/9
https://undocs.org/ar/E/C.19/2020/9
https://ar.unesco.org/node/302395
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العالمي لمناقشة "لغات الشعوب اإللكتروني مجتمع ال، انضم أشخاص من جميع أنحاء العالم إلى 0242خالل عام و  -09
 0242.12األصلية من أجل التنمية وبناء السالم والمصالحة" التي أنشأتها اليونسكو للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعام 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي. وغطت  والمزيد اتماليين مشاهدة للصفح 42استقبل الموقع أكثر من مليون زيارة وو 
نشر ما ال يقل عن  حيث جرى، 0242لسنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعام ال اإلعالم العالمية على نطاق واسع وسائ
 حملة االتصال والتوعية العالمية. في إطارالعالم  حولللوصول إلى جمهور كبير  13مقالة بلغات األمم المتحدة الست 1 222

 تدمجوأ  المستقبل؛  للعمل فيمشاورات اإلقليمية لتحديد التوصيات ، أجرت اليونسكو سلسلة من ال0242طوال عام و  -32
التي تم إقرارها في الدورة  0242،14التوصيات في وثيقة النتائج االستراتيجية العالمية للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعام 

مثل هذه الوثيقة إحدى النتائج الرئيسية للسنة . وت0242في نوفمبر/تشرين الثاني  الذي ع قداألربعين للمؤتمر العام لليونسكو، 
في مجال لغات الشعوب األصلية، فيما يتعلق ببناء السالم، والتنمية  األجلخطط طويلة  وضعنها تسهم في إالدولية، حيث 

 المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي، والمصالحة، وغيرها من المجاالت، طوال العقد المقبل.

( في مقر اليونسكو في LT4Allاللغات للجميع،  تكنولوجياتحول موضوع تكنولوجيا اللغة ) د مؤتمر دوليق  وع   -34
في مقر اليونسكو،  فبراير/شباط 04. وفي وقت سابق، تم االحتفال باليوم الدولي للغة األم في 0242 ديسمبر/كانون األول

، بما أغسطس/آب 2لي للشعوب األصلية في العالم في حملة عالمية لوسائل التواصل االجتماعي لالحتفال باليوم الدو أ طلقت و 
 في ذلك حدث خاص نظمته إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية في نيويورك.

نشطة ذات صلة؛ وشمل ذلك مكاتب في أديس العديد من األوطوال السنة الدولية، نظمت مكاتب اليونسكو الميدانية  -30
سيتي وليما وكيتو وسان خوسيه. ون فذت مبادرات أخرى ذات صلة بالتعاون مع كيانات األمم المتحدة، أبابا وبانكوك وغواتيماال 

مثل إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، 
 شركاء آخرين. فضال عنحقوق الشعوب األصلية، بومنظمة األغذية والزراعة، وآلية الخبراء المعنية 

مستودع للتنوع اللغوي هي و  0202،15اليونسكو إطالق منصة إلكترونية لألطلس العالمي للغات في عام  وتعتزم -33
من قبل معهد  0241اليونسكو للغات العالم، في عام  استقصاءجمع البيانات، وهي عالمية لبدأت عملية قد والتعددية اللغوية. و 

 ليونسكو وكبار الخبراء.في االيونسكو لإلحصاء بالتعاون مع قطاع االتصاالت والمعلومات 

، في إعداد تقرير اليونسكو العالمي عن اللغات، من الخبراء تشارك أمانة اليونسكو، إلى جانب فريق تحريري دوليو  -31
 .اوتعزيزه اوالوصول إليه التعددية اللغويةو ة التنوع اللغوي والتدابير المتخذة لدعم التنوع اللغوي الذي سيقدم تحليال لحال

                                                      
 ./https://en.iyil2019.orgانظر  12
-https://en.unesco.org/news/taking-stock-iyil2019-78-countries-actively-promoted-indigenousيرجى الرجوع إلى:  13

languages. 
14 https://en.iyil2019.org/release-of-the-strategic-outcome-document-of-the-iyil2019-2/. 
-https://en.unesco.org/news/towards-unesco-s-world-atlas-languages-final-recommendationsيرجى الرجوع إلى:  15

action-plan. 



CBD/SBI/3/2/Add.4 
Page 10 

 

 

 خارطة طريق للعقد الدولي للغات الشعوب األصلية)ب( 

-0200بإعالن العقد الدولي للغات الشعوب األصلية ) 0242توجت السنة الدولية للغات الشعوب األصلية لعام  -35
 4في العقد سيبدأ و (؛ 11/405)القرار  0242 ديسمبر/كانون األول 41جمعية العامة لألمم المتحدة في ( من قبل ال0200
 .الشعوب األصليةبداية فورية لبدء العملية التحضيرية لتنظيم العقد الدولي للغات إلى . وهناك حاجة 0200 /كانون الثانييناير

عة من الشركاء الوطنيين واإلقليميين والدوليين، حدثا رفيع نظمت اليونسكو وحكومة المكسيك، بالتعاون مع مجمو و  -36
، على هامش المؤتمر 0202 فبراير/شباط 01و 01 فيعقد من العمل للغات الشعوب األصلية"، ع قد بناء المستوى بعنوان "

. ونتج عن الحدث الرفيع 0202 فبراير/شباط 02و 05 فيفي مكسيكو سيتي  الذي ع قدالدولي للغات المعرضة للخطر، 
مستقبلية للعقد العالمية العمل اللوضع خطة  عرض المراحل الرئيسيةتو المستوى وثيقة ختامية أطلق عليها إعالن لوس بينوس 

 الدولي للغات الشعوب األصلية.

رائق العمل في المستقبل، وفر التحليل التفصيلي لنتائج السنة أساسا متينا لتحديد األولويات وتحديد االستراتيجيات وطو  -37
 التمويل.تأمين ولضمان التزام أصحاب المصلحة الرئيسيين و 

 تعتبر، الشعوب األصليةفي سياق تفعيل مؤشر االتفاقية بشأن االتجاهات في التنوع اللغوي وعدد المتحدثين بلغات و  -38
لغات  استقصاء"وونية لألطلس العالمي للغات، المبادرات التي تقودها اليونسكو والموصوفة أعاله، بما في ذلك المنصة اإللكتر 

عداد تقرير اليونسكو العالمي للغات، مساهمات مهمة في تحقيق هذا المؤشر. وستتاح هذه المواد في الوقت المناسب  العالم"، وا 
 لية.صات الشعوب األوستساعد األطراف في االتفاقية على تحديد حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد المتحدثين بلغ

 االستنتاج -ثالثا
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من  41أعاله، تم تحقيق تقدم كبير نحو الهدف  المعروضةاستنادا إلى المعلومات  -39

من غير المرجح أن يتم تحقيق جميع غير أنه خالل فترة السنتين الحالية.  0202-0244الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 جوانب الهدف.

سوى عدد قليل جدا من األطراف  يتناولعلى المستوى الوطني، حيث لم  التقدمال تزال هناك تحديات كبيرة في قياس و  -12
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي العالمي في تصميم أهدافها الوطنية ذات الصلة. وعالوة على  41جميع عناصر الهدف 

بشأن  التقدمبالمؤشرات األربعة المعتمدة للمعارف التقليدية، من أجل قياس تتعلق  اذلك، لم تعتمد األطراف مؤشرات محددة وطني
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني. 41عناصر الهدف 

يجابية، بالمقارنة مع التقارير الوطنية الخامسة، ت ظهر التقارير الوطنية السادسة األخيرة زيادة كبيرة في اإل ومن الناحية -14
من أهداف أيشي ومساهمة المعارف التقليدية واإلجراءات الجماعية في تحقيق األهداف  41لومات المتعلقة بتنفيذ الهدف المع

األخرى. وتوفر هذه المعلومات أساسا الستنتاج أنه تم إحراز تقدم كبير نحو هذا الهدف؛ ومع ذلك، قد يكون هذا التقدم غير 
 .0202كاف لتحقيق الهدف بحلول عام 

 52في المائة فقط من التقارير الوطنية الخامسة ذكرت الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، فإن  01ي حين أن فو  -10
تضمنت معلومات تتعلق بالشعوب األصلية أو  0202 مارس/آذار 02في المائة من التقارير الوطنية السادسة المقدمة بحلول 

ثالثة  قدرها زيادة ذلك. ويمثل التقليدية أو الممارسات الزراعية المألوفتخدام المجتمعات المحلية أو المعارف التقليدية أو االس
 42 غير أنأضعاف في اإلبالغ عن اإلجراءات الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من خالل التقارير الوطنية. 
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مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات االستراتيجيات  تذكرفي المائة فقط من التقارير الوطنية السادسة 
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

الشعوب و جمع األطراف تالتي و على المعارف التقليدية،  زتركالتي على أن برامج بناء القدرات  وفيرةهناك أيضا أدلة و  -13
ي بمساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وساعدت في تنفيذ الوع رفعاألصلية والمجتمعات المحلية، ساهمت في 

 من أهداف أيشي على المستويين الوطني والمحلي. 41الهدف 

بعض التحسن في التقارير الوطنية التي تشير إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية منذ  في حين حدثو  -11
لم يكن هناك أي تقدم في مشاركة الشعوب فإنه ، 0242في عام  وجيالتوقعات المحلية للتنوع البيولاإلصدار األول من 

ال يزال هناك الكثير الذي و ، االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياألصلية والمجتمعات المحلية في عمليات 
 .عملية تشاركية بحقلبيولوجي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ا لضمان أن تكون عملية إعداد بهيتعين القيام 
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 المرفق

 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في 

16شاملةالمبادئ ال
 

 :أن 0202ينبغي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 على حقوق اإلنسان؛ اقائم انهج يستخدم )أ(

 الحوكمة المنصفة؛ ينفذ )ب(

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي لالتقييم العالمي على األدلة ) اكون قائمي )ج(
 (؛لتنوع البيولوجيل المحليةالتوقعات و التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي و  ،وخدمات النظم اإليكولوجية

 االتساق والتآزر عبر منظومة األمم المتحدة؛ يضمن )د(

 هيكله مع أهداف التنمية المستدامة. يوائم )هـ(

 الشروط التمكينية الشاملة

 فقدان التنوع البيولوجي وتدهوره؛الوعي ب رفع )أ(

 اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان. )ب(

 وسائل التنفيذ الشاملة

 المدافعين عن البيئة.آلية تنفيذ قوية تتصدى لتجريم 

 شاملةالمؤشرات ال

 عدد البلدان التي تنفذ إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ )أ(

لمعارف التقليدية، ودعوة منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة بشأن ااعتماد وتعزيز أربعة مؤشرات  )ب(
 .وتفعيلهاتطويرها  مواصلةاضي للمساعدة في للتربية والعلم والثقافة والتحالف الدولي لألر 

 وسائل التنفيذ الظروف التمكينية الهدف الرسالة الرئيسية

ال يمكن حفظ التنوع البيولوجي 
إال من خالل االعتراف الكامل 

بأراضي الشعوب األصلية 
وجهودها  17والمجتمعات المحلية

 :الحفظ
 422االعتراف بنسبة 

أراضينا بفي المائة 
 ،تهاوحماي وأقاليمنا

  االعتراف المناسب بحيازة األراضي
 لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةل
الحياة  أراضياألجداد و  ميادين)

 (18الحالية

  ال يمكن تحقيق ذلك إال من
خالل االعتراف بحقوق الشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية 

 اومساهمات أراضيه ،واحترامها

                                                      
ا تستند المبادئ الشاملة والظروف التمكينية ووسائل التنفيذ والمؤشرات، وكذلك الجدول، إلى المرفق األول )"الرسائل الرئيسية كما قدمته 16

للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الحوار المواضيعي العالمي تقرير بالمحلية المشاركة في الحوار"( الشعوب األصلية والمجتمعات 
 0242 /تشرين الثانينوفمبر 41-41مونتلاير، كندا، الذي ع قد في ، 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي  بشأن

(CBD/POST2020/WS/2019/12/2). 
 لغة العربية.ال ينطبق على ال 17
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 وسائل التنفيذ الظروف التمكينية الهدف الرسالة الرئيسية

دارة وحماية وحفظ  لتنظيم وا 
األراضي الجماعية للشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية 

بما في ذلك  ،بشروطها الخاصة
من خالل مؤسسات الحوكمة 

ذاتية التحديد والقوانين 
 نظمو  المألوفةوالبروتوكوالت 

 معارفالشعوب األصلية وال
المحلية واالستخدام المألوف 

 المستدام.

فضال عن استخدامها 
 422المستدام بنسبة 

 في المائة

 ممارسات الحفظ من قبل  إحياء
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

)الجودة  الذاتيةباستخدام نظم الحوكمة 
 يوية(والح
  تعزيز الوعي بمساهمات الشعوب

األصلية والمجتمعات المحلية في 
 معارفهاالحفظ من خالل 

 تعبئة الموارد 
 نهج قائم على الحقوق 

الحياة الخاصة  الجماعية وأقاليم
وتنوع أنواع  ،في الحفظ بها

 الحوكمة وفئات اإلدارة
 معارفوال اتاللغ إحياء 

 وتعزيز الممارسات التقليدية
  الرصد الذاتي وتقييم وتوثيق

 النظم اإليكولوجيةخدمات 
  موارد مخصصة لبناء

القدرات وتنفيذ ممارسات الحفظ 
 الشعوبقودها تواالستعادة التي 

 ةاألصلي
 نفيذ أفضل حوافز لت

 ستخدامالممارسات )الحفظ واال
 المستدام والترميم(

إن حماية الشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية ومعارفها 
وابتكاراتها وممارساتها التقليدية 

من الحل لتحقيق  اجزء تمثل
ها. يأهداف االتفاقية وبروتوكول

يجب أن تلتزم األطراف بقبول و 
المعارف التقليدية في كامل 

عمليات االتفاقية على المستويات 
المحلية ودون الوطنية والوطنية 

 والدولية.

لشعوب تتمتع ا
األصلية والمجتمعات 

الحق في بالمحلية 
 االحفاظ على معارفه

التقليدية  اوممارساته
 ،وحمايتها وتطويرها

حقوق الملكية  وضعو 
الفكرية للمعارف 

والممارسات 
 واالبتكارات التقليدية

  تراف واالحترام والثقة االعيعتبر
وزيادة التفاهم بين الدول القومية 
والعلوم الغربية والشعوب األصلية 

عناصر أساسية  ،والمجتمعات المحلية
 معارفلضمان تبادل ال علياوأولويات 

  لحماية اللغات  رقابةآليات وجود
األصلية والمعارف والممارسات والقيم 

 التقليدية
 لنقل بالدعم نظام التعليم  يحظى
ولغات الشعوب األصلية إلى  معارفال

من أجل ضمان  ،األجيال الشابة
 إحيائها

  االعتراف بالمعارف التقليدية كنظام
 منفصل ومتميز معارف

  تعليم وتدريب العاملين مع
الشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية
  استخدام بروتوكوالت

تحدد حماية وشروط  يةمجتمع
استخدام معارف الشعوب 

ق مع حقوق سبما يت ،األصلية
 الملكية الفكرية والمجتمعية

 مناهج تدعم الالتعليم  نظم
التي  التعليمية للشعوب األصلية

ستشمل لغات الشعوب األصلية 
 معارفوتقاليدها وقيمها ونقل ال

 من الحكماء
  دعم التمويل لمجتمعات

ة ومؤسسات الشعوب األصلي
 وضعلتحسين المنهجيات و 

 تالبروتوكوال

                                                                                                                                                                           
والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"؛  األراضيحيان لإلشارة إلى "في بعض األالحياة"  أراضيستخدم عبارة "ت   18

 ./https://www.iccaconsortium.org/index.php/discoverانظر 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/
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 وسائل التنفيذ الظروف التمكينية الهدف الرسالة الرئيسية

 اتفاقات الحماية وتبادل  توثيق
مع مراعاة المبادئ  ،البيانات

وضعت في التوجيهية التي 
المنبر الحكومي الدولي  إطار

للعلوم والسياسات في مجال 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

الالزمة ألنشطة  اإليكولوجية
 معارفاإلنتاج المشترك لل

الشعوب األصلية والمجتمعات 
لتنوع ا رعاة يالمحلية ه

 وضعمع و البيولوجي العالمي. 
نحث األطراف  ،ذلك في االعتبار

نهج تشاركي اتباع على ضمان 
مك ن الشعوب األصلية ي  

والمجتمعات المحلية من 
االستراتيجيات المساهمة في 

وخطط العمل الوطنية للتنوع 
يجب أن يعكس و . البيولوجي

األطراف  منالمقدم دعم ال
االعتراف الهادف بحقوق 

الشعوب األصلية والمجتمعات 
المحلية ودورها ومسؤولياتها 

دماج   االعتبارات الجنسانيةوا 
وضمان مشاركة الشعوب 

األصلية والمجتمعات المحلية 
 على جميع المستويات.

نهج وجود ضمان 
مك ن الشعوب تشاركي ي  

األصلية والمجتمعات 
المساهمة  المحلية من

 وضعو  تنقيحفي 
وتنفيذ االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية 

للتنوع البيولوجي 
)استشارة الشعوب 

األصلية والمجتمعات 
المحلية من خالل 

تبادل المعلومات في 
 اتجاهين(

  الشعوب األصلية االعتراف بحقوق
 اوأدواره والمجتمعات المحلية

 اومسؤولياته
  فيما يتعلق إنفاذ التشريعات القائمة

بالشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية

  الشعوب األصلية  النخراطعمليات
جميع  علىوالمجتمعات المحلية 

المستويات )التصميم والتخطيط 
 والتنفيذ والرصد والتقييم(

  الشعوب البيئة التمكينية لمشاركة
)من  األصلية والمجتمعات المحلية

خالل احترام مبدأ الموافقة الحرة 
 والمسبقة والمستنيرة(

  لمجتمعات نساء اتمثيل
 المحلية/األصلية

  الشعوب األصلية تكون
من  اوالمجتمعات المحلية جزء

اللجنة الوطنية )ترشيح من 
 (المحلي المجتمع

  التعليم والوعي والتوعية
 بالقانون والتشريع

  بناء تحالفات والتعاون
 في التعليم والتوعيةللمساعدة 

  استخدام منصات مختلفة
وسائل  ،مثللالتصاالت )

مجموعات /اإلعالم الشعبية
وسائل التواصل  /االستماع

 ،وما إلى ذلك ،االجتماعي
 المتاحة باللغات المحلية(

  المشاركة االستباقية للشعوب
 األصلية والمجتمعات المحلية

هناك حاجة إلى تغيير هيكلي 
منصف للشعوب ال اإلدماجيدعم 

األصلية والمجتمعات المحلية 
وهيئة دائمة  ،االتفاقية على نطاق
لشعوب األصلية معنية با

والمجتمعات المحلية واالعتراف 
بالشعوب األصلية والمجتمعات 

 التمكين: شرط
الشعوب  تكون

األصلية والمجتمعات 
المحلية شركاء في 

لتعميم  ،تنفيذ االتفاقية
الشعوب اعتبارات 

األصلية والمجتمعات 

  فيما يتعلق اإلنصاف والثقة واحترام
عبر  ،المعارف التقليدية والمحليةب

وبين األطراف  ،والجنسيناألجيال 
والشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية
  إنشاء هيئة دائمة لتعزيز وتقوية

والمجتمعات مشاركة الشعوب األصلية 

 دماج الكامل للشعوب اإل
األصلية والمجتمعات المحلية 

في جميع مراحل عمليات 
ز تعزياالتفاقية )من خالل 

المشاركة ومن خالل اإلنتاج 
 (معارفالمشترك لل

  إعالن األمم المتحدة تنفيذ
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المحلية كشركاء في تنفيذ 
ذلك من  وسيتحققاالتفاقية. 

خالل نهج قائم على حقوق 
الشعوب مشاركة تعزيز و  ،اإلنسان

 األصلية والمجتمعات المحلية،
واالعتراف بقيم  ،وبناء القدرات

الشعوب األصلية والمجتمعات 
 ،والحوكمة معارفوال المحلية،

واإلنصاف بين األجيال 
 .ينوالجنس

 منصفالمحلية بشكل 
 على نطاق االتفاقية

 المحلية في عمل االتفاقية
  بناء قدرات الشعوب األصلية

 والمجتمعات المحلية واألطراف
  الشعوب تأمين حقوق حيازة

 األصلية والمجتمعات المحلية
 واالعتراف بهالألراضي 

 بشأن حقوق الشعوب األصلية
في االتفاقية )يجب احترام 

الموافقة الحرة والمسبقة 
في عمليات االتفاقية  والمستنيرة

 وعلى المستوى الوطني(
 الموارد 
 التعليم واالتصال 

تدعو الشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية إلى إنشاء 

تعزيز  لمواصلةهيئة دائمة 
مع  ،مشاركتها الكاملة والفعالة

مراعاة اإلدماج الحقيقي للنساء 
االتفاقية عمليات في  ،والشباب

ذلك  ستندوجميع جوانبها. وسي
ى إنجازات الفريق العامل إل

)ي( 8الحالي المعني بالمادة 
المشاركة أيضا م وينبغي أن يدع

 في العمليات الوطنية.

المشاركة الكاملة 
والفعالة للشعوب 

األصلية والمجتمعات 
 المحلية

 إعالن األمم المتحدة االعتراف ب
كإطار  بشأن حقوق الشعوب األصلية

شامل لمشاركة الشعوب األصلية 
 والمجتمعات المحلية

  إنشاء هيئة دائمة في االتفاقية
الشعوب لتعزيز وتقوية مشاركة 

األصلية والمجتمعات المحلية 
أوجه تآزر مع القطاعات  واستحداث
 األخرى

  تعزيز آليات مشاركة الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية في 

 وال سيما نقاط ،العمليات الوطنية
 الوطنية االتصال

 سياسات تدعم مشاركة  وضع
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

  النساء والشباب إنشاء آليات لتمكين
 من المشاركة على جميع المستويات

 واالعتراف بها
  االعتراف بالنظم المفوضة لحوكمة

دارة التنوع البيولوجي  وا 
  دارةاإلاالعتراف بممارسات 

الشعوب األصلية الخاصة ب
 القائمة علىوالمجتمعات المحلية 

 الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

  االختيار الذاتي لممثلي
عوب األصلية والمجتمعات الش

 في الوفود الوطنية المحلية
 بشأن خطط عمل  وضع

 والشباب المساواة بين الجنسين
  تعزيز قدرة الشعوب األصلية

والمجتمعات المحلية على 
 المستويين الوطني والعالمي

  ضمان مشاركة الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية 

وتحديث  وضعفي 
االستراتيجيات وخطط العمل 

لوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك ا
 الوطني اإلبالغفي 
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يجب أن يكون التنوع الثقافي 
وصالته بالتنوع البيولوجي عنصرا 

. 0202شامال في إطار ما بعد 
ينبغي اتخاذ تدابير لبناء التفاهم و 

بين الطبيعة  الصالتحول 
وتعزيز احترام نظم  ،والثقافة

وممارسات المعارف التقليدية 
واالعتراف  للتنوع البيولوجي

 الندثارالتصدي و  ،تهابقيم
بين  معارفنقل ال تيسيرو  ،اتاللغ

 األجيال.

نهج ثقافة الطبيعة 
والتنوع الثقافي كعنصر 
شامل في إطار ما بعد 

عمل مع  ،0202
الشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية 
للتنوع كمؤيدين 

البيولوجي والتنوع 
 الثقافي

  التآزر مع االتفاقيات والمؤسسات
واألطر األخرى )مثل خطة التنمية 

 ،واليونسكو ،0232المستدامة لعام 
 ،والمجلس الدولي لآلثار والمواقع
 ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

عالن األمم المتحدة بشأن حقوق و  ا 
اتفاقية منظمة و  ،الشعوب األصلية

 (469الدولية رقم  العمل

  بين  الصالت بشأنبناء فهم
 الطبيعة والثقافة

  تدابير لتعزيز احترام قيمة
الثقافات التقليدية للتنوع 

 واالعتراف بها البيولوجي
  للتصدي الندثارتدابير 

 اتاللغ
 بين  معارفنقل ال تيسير

 األجيال

نظم الرصد والمعلومات تعتبر 
التي تعكس قيم  ،المجتمعية
ثقافة الطبيعة ذات ومؤشرات 

الصلة بالشعوب األصلية 
أدوات ال  ،والمجتمعات المحلية

غنى عنها لإلدارة البيئية المنصفة 
والشفافة على جميع المستويات. 

نظم الرصد والمعلومات دعم وت
رصد أهداف ما بعد المجتمعية 

ل التقارير كم  ت  و  0202عام 
من  ،المتعلقة بالتنفيذ الوطني

المحلية للتنوع التوقعات خالل 
وعمليات الرصد  ،البيولوجي

 واإلبالغ العالمية األخرى.

)من خالل  اتمؤشر الآلية رصد   المؤشرات
جميع  وتقدم ،المجتمعي الرصد

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
وضمان  ،بيانات بشكل مستقل

 رصد قائم علىبدعم من و  تجميعها
 (اتالمنظم

  الحاجة إلى بيانات يمكن الوصول
الشعوب األصلية تتعلق بإليها 

 والمجتمعات المحلية
 :أمثلة على المؤشرات

  عدد المنظمات الداعمة التي تعمل
 بالشراكة مع المجتمعات والمنظمات

  عدد الشراكات بين الحكومات
بشأن  الشعوب األصليةومجتمعات 

 نظم الرصد والمعلومات المجتمعية
 الدعم التي تعمل  عدد منظمات

 بالشراكة مع المجتمعات والمنظمات
  عدد التقارير الوطنية التي تدعم

 المجتمعي الرصد
  عدد الشعوب األصلية والمجتمعات

من  معلوماتالمحلية التي تقدم 
التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي 
 والتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

  جديد  فريق عاملإنشاء
 الفريقالمؤشرات )مثل معني ب

مؤشرات المخصص المعني بال
التقنية ذات الصلة بالشعوب 
 األصلية والمجتمعات المحلية(

  إنشاء آلية تمويل مباشر
للشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية
  دمج جدول األعمال بشأن

المناخ والتنوع البيولوجي 
يلزم وأهداف التنمية المستدامة )

مكان إدراج  بشأنمناقشة إجراء 
 قية(في االتفا ذلك

 
 وفقا للتغيير قابلة المؤشرات ←

 لألهداف
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  المؤشرات )مثل  الرفعمؤشرات
الكمية والنوعية في أهداف التنمية 

حيازة األراضي  بشأن ،المستدامة(
أهداف التنمية  في إطاروسبل العيش )

 المنشأالمستدامة( والبيانات المجمعة )
جمعها  يجريالتي  ،اإلثنياألصلي و 

بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية(

وضع ترتيبات تمويل منصفة 
بما في ذلك آليات  ،ومستدامة

ومخصصات  معممةمخصصة و 
الميزانية عبر جميع في 

المستويات )دون الوطنية 
والوطنية والدولية( لبرامج الشعوب 

 ،األصلية والمجتمعات المحلية
تحقيق أمن حيازة  لتيسير

والقدرة التقنية على  ،األراضي
 المصيرتقرير و  ،اإلدارة المالية

على لشعوب األصلية والحصول ل
مع  منسقةلضمان عالقة  الفوائد

 الطبيعة.

إنشاء آليات وترتيبات 
 منصفةتمويل 

ومستدامة للشعوب 
األصلية والمجتمعات 
المحلية لضمان عالقة 

 مع الطبيعة منسقة

  ينبغي سن آليات العمل اإليجابي
جميع المستويات )دون الوطنية  عبر

مبالغ بما في ذلك  ،والوطنية والدولية(
مخصصة تكون وطنية الميزانية في ال

لبرامج الشعوب  معممةومستدامة و 
األصلية والمجتمعات المحلية )مرفق 

وهيئات التمويل الدولية  ،البيئة العالمية
 دون الوطنية(/والمستويات الوطنية

 راضي حقوق حيازة األاالعتراف ب
 اعترافا كامال

  تعزيز بناء القدرات التقنية للشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية بشأن 

 التمويل والميزنة
  ضمان حق تقرير المصير للشعوب

 األصلية )لضمان عدم وجود فرض(
  إنشاء آليات تمويل مخصصة أو

نوافذ مالية لدعم اإلجراءات الجماعية 
 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

بشأن الحفظ واالستخدام المألوف 
المستدام والحصول وتقاسم المنافع 

واالستعادة واستراتيجيات وخطط عمل 
 التنوع البيولوجي المحلية

  التي تمتلكها تحفيز الشركات
األصلية الشعوب  وتديرها

 والمجتمعات المحلية 
  عمليات صنع قرار مفتوحة

ومتاحة فيما يتعلق بالتمويل 
المشاركة الكاملة  تنطوي علىو 

والفعالة للشعوب األصلية 
 والمجتمعات المحلية

 )مجموعة أمريكا الالتينية(
 0202سيعزز إطار ما بعد عام 

الشعوب  لدى نظمالحوكمة و ال
األصلية التي تسهم في حفظ 

دمج رؤية ( 4)
الشعوب األصلية بشأن 

االستخدام المألوف 
المستدام للنباتات 

لشعوب الذاتية ل نظماالعتراف بال( 4)
الستخدام المألوف بشأن األصلية 

 واحترام المستدام لنباتاتها وحيواناتها
 وتعزيزها  هذه النظم

تعزيز القوانين والسياسات. ( 4)
دراسات وكتابة و . معينةبرامج و 

 التقارير
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 لتنوع البيولوجي والموارد الطبيعيةا
على أساس  ،المستدام هااستخدامو 

كارات المعارف والممارسات واالبت
 ،التقليدية للشعوب األصلية

بمشاركة كاملة وفعالة من نساء 
 وشباب الشعوب األصلية.

من أجل والحيوانات 
حفظ التنوع البيولوجي 

في أراضي وأقاليم 
 الشعوب األصلية

تعزيز النظم ( 0)
المؤسسية الخاصة 
بالشعوب األصلية 

إلدارة التنوع البيولوجي 
 والموارد الطبيعية

مؤسسات وهياكل صنع الاحترام ( 0)
 القرار لدى الشعوب األصلية

بناء القدرات المؤسسية ( 0)
وبرامج التوعية التي تركز على 

 الحالة

احترام النهج ( 3)
المقدس والشمولي 

الشعوب  لدىالذي 
األصلية تجاه الطبيعة 

 والتنوع البيولوجي
 واالعتراف به

احترام نظم الحوكمة الخاصة ( 3)
 ؛بالشعوب األصلية

االعتراف بالقوانين والتشريعات المألوفة 
 الخاصة بالشعوب األصلية

التعزيز المؤسسي للشعوب ( 3)
 ؛األصلية

برامج مشتركة بين  توليد
 الثقافات؛

 تبادل الخبرات

توطيد دور نساء ( 1)
الشعوب األصلية 

 للمعارف كمولدات
ولحفظ الموارد 

الطبيعية واستخدامها 
 المستدام

استعادة األدوار االجتماعية لرجال ( 1)
ونساء الشعوب األصلية من قاعدة 

 التوازن واالزدواجية والتكامل

برامج لبناء  ( استحداث1)
القدرات لنساء وشباب الشعوب 
األصلية بشأن قضايا التنوع 

دارة الموارد الطبيعية  البيولوجي وا 

تعزيز نقل معارف ( 5)
الشعوب األصلية 

بين  البيولوجيوالتنوع 
 األجيال

( إنشاء أماكن للتبادل بين بين 5)
حكماء وحكيمات وشباب الشعوب 

 األصلية

( إعداد دراسات عن خدمات 5)
، بناًء على ةالنظم اإليكولوجي

مساهمات المعارف التقليدية 
 ونساء وشباب الشعوب األصلية

 19أفكار أخرى

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، في إطار بروتوكول ناغويا بشأن إنشاء بروتوكوالت مجتمعية تتعلق بالحصول على 
 الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
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