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 ا الشعوب األصليةـم املعين بقضايـاملنتدى الدائ
 سةداسالدورة ال
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥-١٤نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تنفيذ التوصيات املتعلقة باجملاالت الستة الصادر هبـا        

   كليف للمنتدى واملتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفيةت
النظــام الــدويل املنبثــق مــن  املعــين بنيتقريــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء الــدولي  

املـوارد وتقاسـم منافعهـا     إىل    واملتعلـق بالوصـول    يوجيولبال وعتنلاية  قفاتا
 **نسانية للشعوب األصليةإلوباحلقوق ا

  
 موجز 

اجتمـاع فريـق اخلـرباء    القـضايا الـيت نوقـشت خـالل         ة عامـة عـن      يقدم هـذا التقريـر حملـ       
ــلايــة قفاتاالنظــام الــدويل املنبثــق مــن  املعــين بالــدوليني  ــبال وعتن  إىل  واملتعلــق بالوصــوليوجيول

املوارد وتقاسم منافعها وباحلقوق اإلنـسانية للـشعوب األصـلية، الـذي عقـد يف املقـر يف الفتـرة              
القضايا اليت ُبحثـت عناصـر مـن        وكان من ضمن    . ٢٠٠٧اير  ين/كانون الثاين  ١٩ إىل   ١٧من  

ــة اختــاذ      ــة، ومــشاركة الــشعوب األصــلية يف عملي ــة التقليدي القــانون العــريف الراســخة يف املعرف
صكوك املـستجدة   القرار، ومعاهدات حقـوق اإلنـسان، والـصكوك املوجـودة أو غريهـا مـن الـ                

ــشأ  الــيت تنطبــق علــى   ــة، وشــهادة املن ــة التقليدي  و املــصدر أو األصــل القــانوين  املقترحــة أاملعرف
 .للموارد الوراثية

 

 * E/C.19/2007/1. 
 .معلوماتما استجد منآخرتضمينهل هذا التقريرميقدتأخر ت **
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 مقدمة -أوال  
ة، بـأن يـأذن   مـس اأوصى املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية، يف دورتـه اخل         - ١

 بـشأن  نياخلرباء الـدولي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي بعقد اجتماع مدته ثالثة أيام لفريق        
وقـرر  . املوارد وتقاسم منافعها واحلقوق اإلنسانية للشعوب األصلية       إىل   وصولالنظام الدويل لل  

ديـــسمرب /كـــانون األولة، املعقـــودة يف ستأنفتـــه املـــدوراجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف 
ــأذن بعقــد اجتمــاع فريــق اخلــرباء مبــشاركة    ٢٠٠٦  منظومــة األمــم املتحــدة   عــنممــثلني، أن ي

 م املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية، ومنظمـات حكوميـة دوليـة             املنتدى الدائ  منة أعضاء   مخسو
طلـب  كمـا    . وخرباء من منظمات الشعوب األصلية، والـدول األعـضاء املهتمـة           ، مهتمة أخرى
. ٢٠٠٧مـايو   /يف أيـار  سة  داس يف دورته ال    الدائم املنتدى إىل   نتائجهاالجتماع تقدمي    إىل   اجمللس

 ١٩ إىل ١٧ الــذي عقــد يف الفتــرة مــن  )١(تمــاعالــدائم ذلــك االجنظمــت أمانــة املنتــدى قــد و
 .)انظر املرفق األول( يف املقر بنيويورك ٢٠٠٧يناير / الثاينكانون

 
 تنظيم األعمال -ثانيا  

 احلضور  

وحـسن  كوربـوز،   - فيكتوريـا تـاويل  :  أعضاء املنتدى التالية أمساؤهم االجتماعحضر   - ٢
 .غ، وآيدة نيكواليسن، ومريك كوكاييف وإدواردو أمليدا، وباشورام تامان،إد بلقاسم

 ،)احملـيط اهلـادئ   (كـالرك بيـتريو     :  اخلرباء املـدعوون التاليـة أمسـاؤهم       االجتماعوحضر   - ٣
أمريكا الوسـطى   (، ويوالندا تريان    )القطب الشمايل (، وماتياس آهرِن    )أفريقيا(وسيم شيكونغا   

لــشرقية، واالحتــاد الروســي، وآســيا  أوروبــا ا(نوفــا ا، وإريِــن مخاغ)واجلنوبيــة والبحــر الكــارييب 
، ومـــريل ألكـــسندر )آســـيا(، وجـــوجي كـــارينو )الوســـطى ومنطقـــة جنـــوب جبـــال القوقـــاز 

 .)الشمالية أمريكا(

مراقبون من إدارات األمم املتحدة ووكاالهتـا وصـناديقها وبراجمهـا،           االجتماع  وحضر   - ٤
ميـــة والـــدول األعـــضاء ومراقبـــون مـــن املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكو 

 ).املرفق الثاين انظر(
 

__________ 
ـــالوثائ )١(  ، الفـــصل )E/2006/43 (٢٣، امللحـــق رقـــم ٢٠٠٦ق الرمسيـــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي،  ــ

 .ألف، مشروع املقرر األول - األول
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 الوثائق  

ــان  - ٥ ــرباء     كـ ــدها اخلـ ــائق أعـ ــل ووثـ ــامج عمـ ــشروع برنـ ــشاركني مـ ــى املـ ــا علـ معروضـ
والوثائق متاحة علـى موقـع أمانـة املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية                    . املشاركون

 .www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/workshops.htmlعلى اإلنترنت 
 

 افتتاح االجتماع  

ــاح   - ٦ ــدى افتتـ ــاعلـ ــوندارام،  ، أدىل االجتمـ ــو سـ ــة   جومـ ــساعد للتنميـ ــام املـ ــني العـ األمـ
 . وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعيةنيابة عن ببيان افتتاحي االقتصادية،

 
 انتخاب أعضاء املكتب  

ــاويل  - ٧ ــا ت ــشعوب    -انُتخبــت فيكتوري ــدائم املعــين بقــضايا ال ــسة املنتــدى ال ــوز، رئي كورب
أمانـــة اتفاقيـــة التنـــوع ن عـــ، تالـــسيد جـــون ســـكوخـــب وانُت. لالجتمـــاعاألصـــلية، رئيـــسة 

 .اً، مقررالبيولوجي
 

 اعتماد االستنتاجات والتوصيات  

، ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١٩بتوافــق اآلراء، يف ،  املــشاركون يف االجتمــاعاعتمــد - ٨
 .االستنتاجات والتوصيات الواردة يف الفرع الثالث أدناه

 
 االجتماعاختتام   

بعد اعتمــاد االستنتاجات والتوصيات فـــي اجللســـة العامـــة األخـرية           االجتماع اختتم - ٩
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٣املعقودة يف 

 
 أبرز املسائل اليت تناولتها املناقشات -ثالثا  

ختــتص هبــا مــسائل شــىت حبــث املــشاركون يف املناقــشات الــيت جــرت أثنــاء االجتمــاع   - ١٠
املتعلـق  وتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       املنبثـق مـن ا    النظـام الـدويل     تطـوير   مسألة   و ألصليةالشعوب ا 
املثـال  لـيت نوقـشت، علـى سـبيل         اومشلت بعـض املـسائل      . املوارد وتقاسم منافعها   إىل   بالوصول

رف التقليديــة ا عناصــر مــن القــانون العــريف الراســخة يف جمــايل محايــة املعــ  :احلــصر، مــا يلــي  ال
 ملشاركة الشعوب األصلية يشمل مستويات هذه املشاركة وأدوارها يف عمليـة            ونقلها؛ وحتليال 

صكوك ن الـــاختـــاذ القـــرار؛ ومعاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان والـــصكوك املوجـــودة أو غريهـــا مـــ
 التقليدية واملـوارد الوراثيـة؛ واخليـارات والفـرص املطروحـة            ارفاملعاملستجدة اليت تسري على     

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/workshops.html
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ملوارد الوراثيـة؛   املقترحة فيما يتصل بـا      القانوين ساسو املصدر أو األ   يف موضوع شهادة املنشأ أ    
ــة املعــ   ــريف يف محاي ــانون الع ــتعلقني  اودور الق ــة وتطــوير النظــامني امل  إىل الوصــول برف التقليدي

 .تقاسم منافعهااملوارد الوراثية و

 الوصـول قدم اخلرباء عند بداية االجتماع حملة عامـة عـن الـسياسات املتعلقـة بأحكـام                 و - ١١
 الترتيبـات  لـى  الواردة يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك أمثلـة ع    منافعها  وتقاسم وارداملإىل  

وتـشمل أحكـام هـذه االتفاقيـة مبـادئ          . ين واحمللـي  على الـصعيدين الـوط    يف هذا الصدد    القائمة  
بــون التوجيهيــة الــيت ُوضــعت ملــساعدة احلكومــات واألطــراف املعنيــة علــى اســتحداث تــدابري    

 املــوارد وتقاســم منافعهــا إىل الوصــولتــشريعية أو إداريــة أو يف جمــال الــسياسات العامــة بــشأن 
 .ن الترتيبات التعاقديةأوكذا التفاوض بش

املـوارد   إىل للوصـول إطـار دويل   وضـع   اخلرباء أن صالحيات التفـاوض بـشأن        وأوضح   - ١٢
لكنها سـتظل   اتفاقية التنوع البيولوجي تشمل إجراء حتليل للثغرات و       سياق   يف   وتقاسم منافعها 

 ميكـن أن تكـون ملزِمـة أو غـري           صـكوك مفتوحة ملعرفة ما إذا كان من الـالزم وجـود صـك أو              
وتـشمل هـذه الـصالحيات      . هـا املـوارد الوراثيـة وتقاسـم منافع      ىل   إ ملزِمة قانوناً بـشأن الوصـول     

تيسري سـبل الوصـول     ميكن إدراجها يف ذلك النظام من بينها مثال تدابري ل         أيضا النظر يف عناصر     
وتدابري لـضمان االمتثـال لـشروط متفـق عليهـا بنـاء علـى مبـدأ املوافقـة احلـرة املـسبقة املـستنرية                

 .شياء أخرىرف التقليدية وأاومحاية املع
 

 حقوق اإلنسان  

 رباليـة يالل األوىل أثـرت فيهـا نظريـات         حقـوق اإلنـسان   أن قوانني    إىل   أشار أحد اخلرباء   - ١٣
ويتــضح انعــدام األحكــام الــيت تــصون حقــوق املؤســسات التعاونيــة يف مجلــة    . وحقــوق الفــرد

مــة يف قرارهــا تــه اجلمعيــة العا الــذي اعتمداإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسانصــكوك مــن بينــها 
اتفاقية منظمة العمل الدوليـة      و ١٩٤٨ديسمرب  / األول كانون ١٠املؤرخ  ) ٣-د) (ألف (٢١٧
هنجــا اســتيعابياً، لكنــهما مل يــصونا الــشعوب األصــلية باعتبارهــا   جيــسدان ، اللــذين ١٠٧رقــم 

وكــان خــالل الثمانينــات مــن القــرن املاضــي أن حــدث تغــيري باجتــاه  . كيانــات عرقيــة مــستقلة
ــة، وهــي نتيجــة  ماعة اجلالرتعــ ــه ي ــد اتبعت ــة  هنــج جدي ــدول الليربالي ــال اجلماعــات   ال ــة حي العرقي

 أو مــا ُيعــرف اجلماعيــةويــنعكس ظهــور الرتعــة  . وقــضاياها، ومــن بينــهم الــسكان األصــليون 
ــة   ــة الثقافيـ ــالء يف    بالتعدديـ ــضح جبـ ــدويل ويتـ ــانون الـ ــة    يف القـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة منظمـ اتفاقيـ

مجيـع أشـكال    االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى     مـن ضـمنها   ت أخرىوعهود واتفاقيا ١٦٩ رقم
ــز ــصري    التمييــ ــصل العنــ ــصري والفــ ــاحلقوق اال  والعنــ ــاص بــ ــدويل اخلــ ــد الــ ــصادالعهــ  يةقتــ

 .يةفاثقوال واالجتماعية
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، الــذي اعتمــده جملــس  قــوق الــشعوب األصــلية حب اخلــاصمــشروع اإلعــالن  ويؤكــد  - ١٤
ــران  ــه /حقــوق اإلنــسان يف حزي ــة العامــة،     وين٢٠٠٦يوني ــا اعتمــاده مــن ِقبــل اجلمعي تظــر حالي

حـق الـشعوب     فعـدة مـواد مـن مـشروع اإلعـالن ُتـربز بـصفة خاصـة                  .القانون الـدويل الراسـخ    
األصــلية يف الــتحكم يف تراثهــا الثقــايف ومعارفهــا التقليديــة ومحايتــها وتطويرهــا، وحقهــا يف         

 .أراضيها ومواردها الطبيعية

 حـق هـذه      حقـوق اإلنـسان الـدويل      ات األخـرية يف قـانون     عل ما يعكس أيـضا الـتغري      ول - ١٥
الشعوب يف تقرير املصري الذي ميكن تأويله تأويال واسعا على أنه ال ينطبـق علـى سـكان دولـة                    

اعتقـاد راسـخ     ومثـة    .)٢(ن دولـة  أو إقليم فحسب، بل ينطبـق أيـضا علـى الـشعوب الـيت ال تكـوِّ                
الـيت مـن   ن أن ينطبق أيضا على الشعوب األصـلية  بأن احلق يف تقرير املصري ميك فترة طويلة    منذ

. أراضــيها ومواردهــا الطبيعيــة منــوذج التنميــة الــذي ترتــضيه وكيفيــة اســتخدام حقهــا أن تقــرر 
حقوق الدول السيادية يف مـا يتعلـق باسـتغالل        إىل   أن اتفاقية التنوع البيولوجي ال تشري إال       غري

ــد ســبل االســتفا    ــة ومــسؤولية حتدي ــوارد الطبيعي ــة واملعــ  امل ــوارد الوراثي ــة ادة مــن امل رف التقليدي
مدى ميكن توسيع نطاق هـذا احلـق        أي   إىل   وال حتدد اتفاقية التنوع البيولوجي    . الصلة هبا  ذات

الــسيادي ليــشمل الــشعوب األصــلية الــيت تــسيطر عــادة علــى هــذه األراضــي واملــوارد داخــل      
 .دولة أي

ــق باســتحداث نظــام دويل    - ١٦ ــا يتعل ــا  ىل  إلوصــوللويف م ــوارد وتقاســم منافعه ، أكــد امل
دوليا ملزما قانونـا أو غـري ملـزم         املشاركون على أن أي نظام من هذا القبيل، سواء كان صكا            

قــوانني حقــوق اإلنــسان املعتــرف هبــا دوليــا، مبــا يف ذلــك   ، ينبغــي أن يكــون متفقــا مــع  قانونــا
مفهـوم املوافقـة احلـرة      ، ينبغـي إدمـاج      وعـالوة علـى ذلـك     . لشعوب األصـلية  لاحلقوق اجلماعية   

، ال كمنهجيـة فحـسب،      آنـف الـذكر   دويل  الـ نظـام   الاملسبقة املستنرية باعتباره جـزءا هامـا مـن          
 .معايري حقوق اإلنسان الدولية إىل أيضا كمبدأ يضاف بل

ها، أن تكـون قـادرة علـى        حقها يف تقرير مـصري     إىل    استنادا ينبغي للشعوب األصلية،  و - ١٧
، وينبغـي    أم ال  املـوارد وتقاسـم منافعهـا      إىل   لوصوللتؤيد نظاما دوليا    اإلفصاح عما إذا كانت     

__________ 
ــدويل أن     )٢(  ــانون الـ ــع القـ ــا مـ ــسق متامـ ــا يتـ ــه ممـ ــرور     إنـ ــور مبـ ــة تتطـ ــة عمليـ ــة الدوليـ ــام القانونيـ ــسري األحكـ  تفـ

ــز ــال .منالـ ــا فعمـ ــادة بـ ــصدر        ٣١ملـ ــة املـ ــة الالحقـ ــشكل املمارسـ ــدات، تـ ــانون املعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ  مـ
ــدى األساســي ــل ل ــر      تأوي ــا، انظ ــة م ــدة دولي ــم ورد يف معاه ــم املتحــدة،  حك ــدات، األم ــسلة املعاه ــد سل  اجملل
ــصفحــة ،١١٥٥ ــا      .٣٣١ ال ــل اعتمــاد معاهــدة م ــا األعمــال التحــضريية املنجــزة قب دول يف  وموقــف الــ -وم
ــها ــة  إال - حينـ ــصادر ثانويـ ــة؛     مـ ــذه احلالـ ــين يف هـ ــدويل املعـ ــل الـــصك الـ ــلة  حـــني تأويـ ــون ذات صـ وال تكـ

انظــر (توجــد ممارســة الحقــة ميكــن االسترشــاد هبــا يف تأويــل حكــم معــني     مــن حيــث أنــه ال  إال باملوضــوع
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_CBDABS_mahren_en.doc.( 
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 واتفــق املــشاركون علــى أنــه بغــض النظــر عــن شــكل .أن تكــون هلــا مــسامهة يف عمليــة وضــعه
 يف إطــار اتفاقيــة التنــوع املــوارد وتقاســم منافعهــا إىل الوصــولاخلــاص باالتفــاق الــدويل /النظــام

قــوق الــشعوب األصــلية وفقــا ملعــايري حقــوق اإلنــسان   البيولــوجي، ينبغــي أن يكفــل صــون ح 
 سـيكون شـرطا     لـشعوب األصـلية   لاحلقوق اجلماعيـة     كما شددوا على أن االعتـراف بـ        .الدولية

 .إعمال ما هلا من حقوق اإلنسان كشعوبهاما من حيث 
 

 السيادة  

املـوارد  سـيادة الـدول علـى       مفهـوم    بوضـوح    اتفاقية التنوع البيولوجي  بينما حيدد إطار     - ١٨
البيولوجية والوراثية داخـل حـدودها الوطنيـة، أعـرب اخلـرباء يف قـضايا الـشعوب األصـلية عـن           

ات يف جمال القانون الدويل وممارسات الدول ذات الـصلة، وكـذلك            سلمماررأيهم بأن حتليال ل   
اآلراء اليت تعرب عنها الـشعوب األصـلية يف خمتلـف احملافـل، تؤكـد حـق الـشعوب األصـلية يف                      

 وتعكـس   .اإدارهتـ الك أراضيها وأقاليمهـا ومواردهـا الطبيعيـة واسـتخدامها والـتحكم فيهـا و              امت
هذه التطورات االجتاه حنو اعتـراف أكـرب حبـق الـشعوب األصـلية يف أن تكـون هلـا سـلطة علـى                 
أراضيها وأقاليمها ومواردها وصالحيات الختاذ القرارات كما هي مبّينة يف ممارسات القـوانني             

ــة امل ــها   العرفي ــوارد وتنميت ــة باســتخدام هــذه امل ــشاركون   إىل وإضــافة. تعلق ــك، أشــار امل  إىل ذل
ــالدراســة ا ــرِّرة اخلاصــة يت أعــدهتا ال ــة      ملق ــسان املعني ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي ــة لتعزي ــة الفرعي للجن

 ةســــيادة الــــشعوب األصــــلية علــــى املــــوارد الطبيعيــــ بــــشأن  باإلرهــــاب وحقــــوق اإلنــــسان
)E/CN.4/Sub.2/2004/30( ،يت قدمت فهما عميقا ملسألة سيادة الشعوب األصليةوال. 

 مشاركة الشعوب األصلية يف املفاوضات حـول اسـتخدام          لىوقدم املشاركون أمثلة ع    - ١٩
 ويف احلـاالت الـيت مل تـتمكن    .رف التقليديـة أم ال  ااملوارد الطبيعيـة، سـواء كانـت مرتبطـة باملعـ          

 مــع علــى قــدم املــساواةوضــات كــشركاء فيهــا الــشعوب األصــلية مــن املــشاركة يف هــذه املفا 
ــا ممارســة         ــة عليه ــصعب للغاي ــا زال مــن ال ــدول أو القطــاع اخلــاص، م ــة كال اجلهــات اخلارجي

ولذلك فإن االعتراف بسيادة الشعوب األصـلية علـى         . حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية    
ا خاصـة حـني   مواردها ميكن أن يكفـل إقامـة شـراكات حقيقيـة بـني الـشعوب األصـلية وغريهـ                 

 .التفاوض بشأن القضايا اليت هتمها كجماعات وكشعوب

أخـرى ويتوقـف أيـضا     إىل  تأويل الـسيادة قـد خيتلـف مـن منطقـة      أن إىل   وا أيضا ارشوأ - ٢٠
فحينمــا ُتفتقــد الدميقراطيــة يف عمليــة سياســية، . علــى كيفيــة ممارســة الــسيادة يف أي بلــد معــني

ــات    ــة عــن عملي ــشعوب األصــلية غائب ــا يف    تكــون ال ــة، كمــا أن حقوقه ــرار احلكومي  اختــاذ الق
 . إعمال حقوقهاعلىأراضيها وأقاليمها ومواردها ُتقوض وهذا يؤثر بدوره 
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 املشاركة  

عزز مؤمتر أطراف اتفاقية التنـوع البيولـوجي حـسبما تبـدى يف االجتماعـات املعقـودة                  - ٢١
 .تعلقة باملعارف التقليديةيف إطار االتفاقية مشاركة الشعوب األصلية يف املناقشات امل

ــ - ٢٢ العديـــد مـــن رباء أن العمليـــات اجلاريـــة يف إطـــار االتفاقيـــة تنطـــوي علـــى  وأكـــد اخلـ
؛ وعـدم تـوافر     نقص التمويل ونقـص املعلومـات      إىل   رجعتة  لشعوب األصلي بالنسبة ل التحديات  

مــثال ( ة بــبعض اللغــات األصــليعوبالوثــائق الــيت أعــدهتا املنظمــات غــري احلكوميــة وجتمــع الــش
 االجتماعــات  أساســا يفة األصــليعوبالــشتنحــصر أعمــال ومــن حيــث املــشاركة، ). الروســية

 االجتماعـات األخـرى املنظَّمـة بـشأن اتفاقيـة         وال ميكنـها حـضور      ) ي (٨املـادة   املعقودة بشأن   
 .بالتنوع البيولوجي إال بصفة مراق

يف أن تتكلم الشعوب األصـلية      أمل  تبدى يف االجتماعات املعقودة يف إطار االتفاقية        وي - ٢٣
ــاول، فالــ   .بــصوت واحــد وتتخــذ موقفــا موحــدا   شعوب إال أن ذلــك املوقــف ال يبــدو يف املتن

 يف  األصـلية  الـشعوب  قياس مـشاركة  كما أن   . األصلية متثل طائفة متنوعة من املناطق واملواقف      
ــات ا ــة العملي ــضرورة عــدد     تفاقي ــشكل حتــديا آخــر ألهنــا ال جتــسد بال ــشاركني ي مــن هــذه  امل

 استفاضـة وقد نوقشت هذه املـسألة ب     . بامسها الشعوب والبحث عن صوت واحد ورأي واحد      
مــع بعــض املــشاركني الــذين أقــروا بأنــه مــن املهــم الــتكلم بــصوت واحــد ألن وجــود أصــوات  

 .ومواقف كثرية قد ُيضعف أحيانا قوة املفاوضات

ات شليميــة وآرائهــا يف املناقــتركيــز علــى اجملموعــات اإلقاليف الوقــت الــراهن ال جيــر و - ٢٤
 وُيرتكب اخلطأ ذاته على الـصعيد الـوطين         .املوارد وتقاسم منافعها   إىل   موضوع الوصول بشأن  

حيث قد توجد فرص للشعوب األصلية للتفاوض بصفة مباشرة مـع الـدول بـشأن التـشريعات                 
 . بلورة املواقف اإلقليميةلدىالوطنية وكذلك 

توجـد   لكـن    .شيوخالـ /الـشباب / تـشجع التركيـز علـى املـرأة        وتوجد حاليا آليات قليلـة     - ٢٥
بيـد أنـه ُيخـشى    . تفاقيـة الدافع عن قضايا نساء الشعوب األصـلية داخـل عمليـة ا    تجمموعة قوية   

عمليــات  مـن الــشعوب األصـلية يف املناقـشات اجلاريــة يف إطـار     شيوخوالـ شـراك الــشباب  إمـن  
وبالتــايل . نيــة وسياســية وعلميــة للغايــة تفاقيــة ألن هــذه املناقــشات أصــبحت مناقــشات قانو الا

رف التقليديـة ليـشاركوا بقـدر أكـرب         ابناء قدرات العديد من أصحاب املعـ       إىل   اجةتستدعي احل 
 .يف عمليات التفاوض

 الــشعوب األصــلية علــى الــصعيدين  شــيوخولكــن لــسوء احلــظ مل يــتم متكــني شــباب    - ٢٦
ؤالء الـشباب   ينـاط هبـ   الرغم من ذلـك،     ى  وعل. تفاقيةالعمليات ا يف   الوطين والدويل للمشاركة  

ــشيوخ يف جمــال مجــع املعــارف        ــصعيد احمللــي حيــث ينبغــي هلــم العمــل مــع ال أداء دور علــى ال
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القائمـــة بـــني الـــشباب تـــها يف ســـد الفجـــوة نـــشطة أمهيألوهلـــذه ا. التقليديـــة وصـــوهنا إدامتـــها
تعريـف بأصـوات   وقـد يكـون تـسجيل الدراسـات اإلفراديـة وتقـدميها سـبيال آخـر لل            . شيوخوال

 .شيوخالشباب وال
 

 لقانون العريفا  

قام أحد اخلرباء بتقدمي عـرض مـوجز للقـوانني العرفيـة املتـصلة باحلفـاظ علـى املعـارف                     - ٢٧
ويتــضمن ذلـــك األنظمــة احملليـــة للقــوانني واألعـــراف    . التقليديــة ونقلـــها وصــوهنا وتطويرهـــا  

م االجتمـــاعي وعلـــى اســـتمرارية واحملرمـــات والقواعـــد الـــيت اســـتنبطت للحفـــاظ علـــى النظـــا 
 .املمارسات الثقافية

ــرتبط        - ٢٨ ــه، ي ــة إال يف مكــان معــني يف جمتمــع بعين ــارف التقليدي وال ميكــن أن توجــد املع
ولــذا، فــإن قــضايا احلفــاظ علــى املعــارف التقليديــة   . بظــروف خاصــة بالبيئــة وأســباب العــيش 

ذلـك احلـق يف األرض وحـق تقريـر      مبـا يف  نوصوهنا وتطويرها هي قضايا تتعلق حبقـوق اإلنـسا    
وعلى الرغم من أن املعارف التقليدية غالبا ما تكون، حبكـم تعريفهـا، حمليـة بـل وحـىت               . املصري

خاصة مبكان حمدد، فقد أضحت اآلن قـضية عامليـة، األمـر الـذي يتجلـى يف مواقـف جمتمعـات                    
. حيـان كـثرية متـضاربة   الشعوب األصلية غري املتطابقـة الـيت جتـسد قيمـا شـىت متنـافرة بـل ويف أ         

 يتعـذر بـشدة التوصـل إىل فهـم مـشترك للمعـارف التقليديـة، ودرجـة            ،ويف مثل تلك الظـروف    
. اسـتغالهلا جتاريــا أمهيتـها، واألخطـار والفوائـد الـيت ميكـن أن تـنجم عـن توحيـدها وتنميطهـا و         

اندثار املعـارف   مل يتم التوصل إىل فهم مشترك للقيم املتضاربة ويتم التوفيق بينها قد يغدو               وما
التقليدية األصلية اليت ترتكز عليها هوية العديد من جمتمعات الشعوب األصلية وبقاؤها الثقـايف              

 .واملادي يف مجيع أحناء العامل أمرا حمتوما

ومـــن ســـبل التوصـــل إىل فهـــم مـــشترك ملفـــاهيم املعـــارف التقليديـــة أن تقبـــل الـــدول  - ٢٩
 واملمارسـات العرفيـة التقليديـة للـشعوب األصـلية           واجلهات األخرى صاحبة املـصلحة القـوانني      

فاملعارف التقليدية تنطـوي علـى نظـام مـن القواعـد واألعـراف واحملرمـات واللـوائح                  . وحتترمها
املوضــوعة حمليــا الــيت تــشكل وســيلة احلفــاظ علــى النظــام االجتمــاعي وعلــى اســتمراريته علــى   

ن القانون العريف يعد مـن العوامـل الرئيـسية      ولذا، فإ . امتداد الزمان، وهي تتسق مع قيم اجملتمع      
 .يلزم فهمهمن مث احملددة للمعارف التقليدية، و

وال ميكــن جتاهــل املبــادئ الفلــسفية الــيت يرتكــز عليهــا القــانون العــريف، والــيت تــشمل     - ٣٠
 بالوســائل الــسلمية، ، واســتعادة التنــاغم والتــوازن، وتــسوية الــصراعات املعاملــة باملثــلمبــادئ 
 .ونة والتكيف مع ديناميات البيئةواملر
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ولدى الشعوب واجملتمعات األصلية قواعـد وممارسـات راسـخة فيمـا يتعلـق بالوصـول                 - ٣١
ــها    ــة ومحايت ــوارد التقليدي ــارف وامل ــشعوب األصــلية    . إىل املع ــي ال ويف بعــض احلــاالت، ال ختف

.  يف حاالت عديـدة    معارفها ومواردها الوراثية عن اآلخرين ألن الفائدة من استخدامها تتجلى         
وضــمان ، غــري أنــه يــتعني الوفــاء بــشرط رئيــسي، أال وهــو شــرط االعتــراف باملبــادئ التقليديــة 

اليت متثلها األعراف والقانون العـريف واألسـاليب التعليميـة املتجـسدة يف              استمرارية تلك املبادئ  
 .ة الوصول إىل تلك املعارف ونقلهاإتاحة إمكاني

 
 شهادات املنشأ  

 إلصــدار معتــرف بــه دوليــاار املــشاركون إىل أن اهلــدف الرئيــسي مــن إقامــة نظــام أشــ - ٣٢
األســاس القــانوين هــو كفالــة إمكانيــة تتبــع املــوارد الوراثيــة مــن شــهادات املنــشأ أو املــصدر أو 

فتلك األداة ميكـن أن تـساعد يف كفالـة االمتثـال            . مرحلة مجعها حىت تسويق املنتج املشتق منها      
، وضـمان اسـتيفاء     تفاقيـة  بالوصول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا الـواردة يف اال            لألحكام املتصلة 

 .الشروط املتعلقة باحليازة القانونية للموارد الوراثية يف بلد املنشأ أو البلد املورد

علـى كفالـة    مساعدة اجلهـات الـيت تـوفر تلـك املـوارد            : وسيكون للشهادة هدفان، مها    - ٣٣
لوطنيـة للحـصول عليهـا، واالطمئنـان إىل سـالمة املوقـف القـانوين               طبقـا للـشروط ا    استخدامها  

 مـن   اتوضمان إمكانية التنبؤ فيما خيص مستخدمي املوارد الوراثية الذين حـصلوا علـى شـهاد              
. السلطات الوطنيـة املختـصة، أو الـذين حـصلوا علـى املـوارد الوراثيـة مـن جهـة متلقيـة سـابقة                       

وتعزيز التعاون بني مستخدمي املوارد الوراثية واجلهـات        سوف يسهم النظام يف بناء الثقة        ولذا
 .اليت توفرها

األسـاس  ومن أجل محاية حقوق الشعوب األصلية، تغطي شهادة املنشأ أو املـصدر أو               - ٣٤
دون املعـارف التقليديـة     (املـوارد الوراثيـة     : القانوين املقترحـة نـوعني مـن أنـواع املـوارد الوراثيـة            

وخيـشى مـن أن يـؤدي الفـصل         . وارد الوراثية واملعارف التقليدية املقترنة هبا     أو امل /و) املقترنة هبا 
ورد املـادي واملـورد     بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة هبا إىل انفصام الـصلة بـني املـ              

ولـذا، ينبغـي أن     . مما ميكن أن يترتب عليه استبعاد املعـارف التقليديـة مـن الـشهادة             غري املادي،   
املـوارد الوراثيـة واملعـارف      ”  و “املـوارد الوراثيـة   ”: ر بوضوح يف بنود بيانات الشهادة إىل      يشا

 .“التقليدية املتصلة هبا

وجتسد املعـارف التقليديـة أيـضا حقـوق امللكيـة واحلقـوق الثقافيـة للـشعوب األصـلية،                    - ٣٥
 وجمتمعاهتـا الـيت   تضيف قيمة إىل املـوارد الوراثيـة؛ ومـن مث يلـزم حتديـد الـشعوب األصـلية         هي  و

تعد املـالك احلقيقـيني للمـوارد الوراثيـة واملعـارف التقليديـة املتـصلة هبـا، وذلـك لتقاسـم املنـافع                       
  الـشعوب  صعوبة حتديـد جمتمعـات    بـ  باالدعـاءات القائلـة   وفيمـا يتعلـق     . الناشئة عـن اسـتخدامها    
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ــ يف ن يــشار حتديــدا، أة واملعــارف التقليديــة ذات الــصلة بــاملوارد الوراثيــة، جيــب   األصــلية احلقّ
ــصدر أو    ــشأ أو امل ــانوين املقترحــة  شــهادة املن ــة ودون   ، إىل األســاس الق ــة احمللي ــاطق اجلغرافي املن

 .الوطنية اليت استمد منها املورد الوراثي

والواقع أن وضع واعتماد برتوكوالت وقواعد سلوك جمتمعية تتناول البحوث املتعلقـة             - ٣٦
 املعـارف    املوارد البيولوجية وغري ذلك مـن أشـكال اسـتخدام            عنوالتنقيب  باملعارف التقليدية   

التقليدية األخرى أمر مـن شـأنه أن يـسفر عـن فهـم أعمـق للقـضايا املتعلقـة بوصـول الـشعوب                        
األصلية إىل املوارد وتقاسم منافعها، وسوف يسهل أيضا تنفيذ نظام دويل للوصول إىل املـوارد              

األســاس القــانوين املعتــرف هبــا نــشأ أو املــصدر أو وتقاســم منافعهــا يــشمل إصــدار شــهادات امل
 .دوليا

وستـــساعد أيـــضا التـــشريعات الوطنيـــة، الـــيت تتنـــاول احلمايـــة اخلاصـــة باملعـــارف          - ٣٧
واالبتكــارات واملمارســات التقليديــة، يف كفالــة االلتــزام بالتــشريعات الوطنيــة وإرســاء النظــام    

 .آنف الذكرالدويل 
 

 ياتاالستنتاجات والتوص -رابعا  
 الــدويل حلقــوق اإلنــسان القــانونخلــص املــشاركون يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء إىل أن  - ٣٨

ــة واحلــق يف          ــوق الثقافي ــك احلق ــا يف ذل ــشعوب األصــلية، مب ــسانية لل ــوق اإلن ــى احلق يؤكــد عل
وخلــص . األراضــي وامليــاه واألقــاليم واملــوارد الطبيعيــة، واملــوارد الوراثيــة واملعــارف التقليديــة   

نـــشأ يف إطـــار  إىل أن أي نظـــام دويل للوصـــول إىل املـــوارد وتقاســـم منافعهـــا ُي،يـــضاالفريـــق أ
وعليـه، فـإن الـدول      . بد أال ينطوي على أي انتـهاك لتلـك احلقـوق            ال التنوع البيولوجي  اتفاقية

 ملزمــة قانونــا بــضمان اعتــراف أي نظــام دويل بتلــك   التنــوع البيولــوجي اتفاقيــةاألطــراف يف 
 .احلقوق واحترامها

وخلص املشاركون أيضا إىل أن الدول لديها حقوق سيادية يف املوارد الطبيعيـة داخـل            - ٣٩
حدودها، ولكن تلك احلقوق ليست ذات موضـوع سـوى يف العالقـات بـني الدولـة واهليئـات                   

ومــن مث، ميكــن االسترشــاد . االعتباريــة اخلارجيــة، مثــل الــدول واملؤســسات األجنبيــة األخــرى
 أمر عالقة الدولة بالسكان واألفراد املقـيمني داخـل حـدودها وذلـك مـن                مببدأ سيادة الدول يف   

وخلـص الفريـق إىل أن الـشعوب        . حيث احلق يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة هبـا         
 التنـوع البيولـوجي   اتفاقيـة لديها حقوق سيادية يف املوارد الطبيعية داخل أراضيها؛ وأن أطراف 

رغم الصيغة املـستخدمة فيمـا يتعلـق بـسيادة الـدول، واإلشـارات               احلقوق،   ملزمة باحترام تلك  
 .تفاقيةإىل التشريعات احمللية الواردة يف اال
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وقدم املشاركون يف االجتماع أمثلة عديدة على املسائل اليت تثار عند التفاوض حـول               - ٤٠
لـي؛ وخلـصوا إىل أن       على الـصعيدين الـوطين واحمل      لوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها    ترتيبات ا 

عدم توافر املوارد بقـدر كـاف يـسمح مبـشاركة الـشعوب األصـلية علـى حنـو فعـال يف العمليـة                        
دون حتقيـق   حـال    عائقـا    شـكّل  وتقاسـم منافعهـا   الوراثيـة   لوصـول إىل املـوارد      دولية املتعلقـة با   ال

ى الـصعيدين    علـ  ،وجـرت اإلشـارة أيـضا إىل أن القيـام         . نتائج فعالة بالنـسبة للـشعوب األصـلية       
 جمموعـة   ، أمـر يـثري أيـضا      لوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا         بوضع ترتيبات ا   ،الوطين واحمللي 

من القضايا يف هذا الصدد، منها مثال  إصـرار الـدول علـى امـتالك املـوارد الوراثيـة يف أراضـي                        
ارات وفــضال عــن ذلــك غالبــا مــا تفتقــر الــشعوب األصــلية إىل املهــ. وأقــاليم الــشعوب األصــلية

 .لوصول إىل املوارد وتقاسم منافعهاترتيبات ا بشأن  اخلارجيةاجلهاتالفنية للتفاوض مع 

 تكـون معقـدة     لوصول إىل املوارد وتقاسـم منافعهـا      ترتيبات ا وخلص االجتماع إىل أن      - ٤١
بــشكل خــاص يف املواقــف الــيت تتنــوع فيهــا أصــوات الــشعوب األصــلية، والــيت تــستخدم فيهــا  

وجـرت أيـضا    . لفة مـن الـشعوب األصـلية املـوارد الوراثيـة نفـسها بطـرق شـىت                اجلماعات املخت 
مناقشات بشأن املسائل العابرة للحدود، واليت ميكن أن تسفر عن قيـام شـركات التنقيـب عـن                  
املوارد البيولوجية باستغالل بعض مجاعات الـشعوب األصـلية ومـن بينـها اجلماعـات املوجـودة             

 علــى أفــضل الترتيبــات الــيت تالئــم   لتحــصل منــها ،آلنفــة الــذكرترتيبــات ايف بلــدان ال تنفــذ ال
 .احتياجاهتا

وأكد املشاركون يف االجتماع على ضرورة مواصلة تعزيـز حقـوق الـشعوب األصـلية                - ٤٢
ــات اال  ــشاركة يف اجتماعـ ــةيف املـ ــزات املواضـــ . تفاقيـ ــشمل التعزيـ ــشعوب  يوتـ ــشاركة الـ عية ملـ

، لوصــول إىل املــوارد وتقاســم منافعهــا ا بــشأن االخنــراط يف وضــع تــشريعات وطنيــة : األصــلية
لوصــول إىل املــوارد وتقاســم لوتكــوين مواقــف إقليميــة ووطنيــة فيمــا يتعلــق بإقامــة نظــام دويل 

والفريق العامـل   ) ياء (٨الفريق العامل املعين باملادة     والنهوض بتيسري التنسيق فيما بني      ؛  منافعها
؛ وإنــشاء فريــق خــرباء معــين بالــشعوب األصــلية   الوصــول إىل املــوارد وتقاســم منافعهــ ااملعــين ب

ــة للتنــسيق بــني الفــريقني؛ وحتــسني مــشاركة الــشعوب األصــلية مــن ا     ملنــاطق ليكــون مبثابــة آلي
 .ثقافية السبع اليت حددها املنتدى الدائم ال- اجلغرافية

اغم وجرى التأكيد على أن مبادئ القانون العريف تـشمل املعاملـة باملثـل واسـتعادة التنـ                 - ٤٣
وخلـص املـشاركون يف االجتمـاع إىل أن العوائـق الـيت حتـول دون          . والتوازن وفض الصراعات  

 لوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا        امشاركة الشعوب األصلية يف إعداد قوانني وطنية بـشأن          
غالبا ما تنشأ عند جتاهل القوانني والقواعد واملمارسات الثقافية العرفية لدى الشعوب األصـلية              
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كمــا تــستبعد الــشعوب األصــلية ألهنــا غالبــا مــا تفتقــر إىل اخلــربات واملعلومــات يف . جمتمعاهتــاو
 . اخلارجية، وال ميكنها التعبري عن مواقفها بغري لغاهتاهاتالتعامل مع اجل

وجرى التأكيد على أن مبادئ أنظمة القانون العـريف اخلاصـة بالـشعوب األصـلية ذات        - ٤٤
ــاملوارد الوراثيــ  ــصلة ب ــة تــشكل أنظمــة   ال ــذاهتا إلدارة هــذه املــوارد   ة واملعــارف التقليدي قائمــة ب

ومت اإلشــارة كــذلك إىل أن الــشعوب األصــلية لــديها حقــوق مــشتركة يف املــوارد    . واملعــارف
الوراثية واملعـارف التقليديـة املتـصلة هبـا، وأنـه يـتعني إدارهتـا تبعـا لألعـراف القانونيـة للـشعوب              

لــدى إعــداد  وإىل ضــرورة أن حتتــرم أطــراف االتفاقيــة يف مــداوالهتاومت التوصــل . ذات العالقــة
ــشأن ا  ــا  نظــام دويل ب ــوارد وتقاســم منافعه ــة اخلاصــة   لوصــول إىل امل ــة العرفي ، األنظمــة القانوني
 .بالشعوب األصلية

وناقش املشاركون يف االجتماع النظام املقترح إلصدار شهادات املنـشأ أو املـصدر أو               - ٤٥
 املوارد الوراثية واملعارف املتصلة هبـا يف        ، وخلصوا إىل وجوب الربط متاما بني      األساس القانوين 

شهادة املنشأ أو املصدر أو األساس القانوين، محايةً حلقوق الشعوب األصلية، وضـمان نـصيبها      
ومت التأكيد علـى    . يف أي منافع يعود هبا استخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة هبا           

لوصول إىل املوارد وتقاسـم      با قليمية والدولية املتعلقة  ضرورة التمسك يف الصكوك الوطنية واإل     
 .حرة مسبقة مستنريةموافقة  بشرط موافقة الشعوب األصلية منافعها

ــوارد       - ٤٦ ــة املـ ــزز قيمـ ــة تعـ ــارف التقليديـ ــاع إىل أن املعـ ــشاركون يف االجتمـ وخلـــص املـ
ــها عــرب آالف ا     ــشعوب األصــلية وتناقلت ــها ال ــة الــيت رعت ــة والوراثي ــسنواتالبيولوجي وينبغــي . ل

ــة لــ     ــة مراعــاة كامل ــشأ أو  مراعــاة القيمــة الــيت تــضفيها املعــارف التقليدي دى إعــداد شــهادة املن
أو األســاس القــانوين، ويف الترتيبــات اخلاصــة بالوصــول إىل املــوارد الوراثيــة واملعــارف   املــصدر

ــصلة هبــا، ويف البحــث والتطــوير و   ــة املت ــة  التقليدي ــرباءات والتنمي ــسجيل ال ــات ت ــةطلب .  التجاري
والواقــــع أن الــــسجالت اجملتمعيــــة للمــــوارد البيولوجيــــة واملعــــارف التقليديــــة املتــــصلة هبــــا، 
والربوتوكوالت اجملتمعية املتعلقـة بالوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا أدوات مهمـة مكملـة                   

 .لتلك الشهادات
 

 توصيات عامة -لف أ 
 :يقام اخلرباء املشاركون يف االجتماع مبا يل - ٤٧

باحلقوق الثقافيـة للـشعوب األصـلية واحترامهـا         التشديد على ضرورة التسليم      )أ( 
ومحايتها، وحقوق الشعوب األصـلية يف املـشاركة يف مجيـع الـشؤون الـيت تـؤثر عليهـا، وحـث                     
ــوارد        ــاليم وامل ــاه واألق ــشعوب األصــلية يف األراضــي واملي ــراف حبقــوق ال ــى االعت األطــراف عل
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املوارد الوراثية، واملعارف التقليدية املتصلة هبـا، وحقهـا يف الوصـاية علـى              الطبيعية، مبا يف ذلك     
 .التنوع البيولوجي

د يف أقـــرب وقـــت ممكـــن، ويف موعـــد حـــث اجلمعيـــة العامـــة علـــى أن تعتمـــ )ب( 
يتجاوز الدورة احلادية والستني، مشروع اإلعالن اخلاص حبقوق الـشعوب األصـلية بوصـفه               ال

ستند إليـه عنـد التفـاوض بـشأن النظـام الـدويل للوصـول إىل                لية يُـ  أساسا حلقوق الشعوب األصـ    
 . املوارد وتقاسم منافعها

التسليم بأن حق تقرير املصري ينطبـق علـى مجيـع الـشعوب، ودعـوة األطـراف                  )ج( 
إىل احتــرام موافقــة الــشعوب األصــلية موافقــة حــرة مــسبقة مــستنرية فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل  

ــة واملعــ  ــوارد الوراثي ــشعوب     امل ــاليم ال ــاه وأق ــا الناشــئة يف أراضــي ومي ــصلة هب ــة املت ارف التقليدي
 .األصلية

حث األطـراف علـى أن تراعـي لـدى قيامهـا بوضـع نظـام دويل للوصـول إىل                     )د( 
ــا        ــشعوب األصــلية واحترامه ــراف حبقــوق ال ــشأنه االعت ــا والتفــاوض ب ــوارد وتقاســم منافعه امل

يف اعتبارهـا األعمـال الـيت تـضطلع هبـا املنظمـات             ومحايتها يف مجيـع منـاحي النظـام، وأن تـضع            
ــصلة       ــة ذي ال ــة الفكري ــة للملكي ــها، مثــل عمــل املنظمــة العاملي األخــرى يف هــذا الــصدد وتكمل
باجلوانب املتعلقة بامللكية الفكريـة مـن ترتيبـات الوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا، ومحايـة                 

 .املعارف التقليدية

 أعلنت سنة دولية للتنوع البيولوجي، والتسليم بـأن         ٢٠١٠سنة  اإلحاطة بأن    )هـ( 
الــشعوب األصــلية، بوصــفها مــسؤولة عــن التنــوع البيولــوجي علــى وجــه البــسيطة، ينبغــي أن    

، والـدعوة  ٢٠١٠تكون جهات فاعلـة رئيـسية يف األعمـال املقـرر االضـطالع هبـا توطئـة لعـام            
 منتــدى األمــم لتنــوع البيولــوجي وانطالقــا مــن هــذه الــروح إىل التعــاون الوثيــق بــني اتفاقيــة ا   

ــشعوب األصــلية     ــضايا ال ــين بق ــدائم املع ــوع     املتحــدة ال ــة للتن ــسنة الدولي ــرويج لل ــن أجــل الت  م
البيولـــوجي، وتـــسليط الـــضوء علـــى دور الـــشعوب األصـــلية بوصـــفها مـــسؤولة عـــن التنـــوع  

 .البيولوجي

. ل حـدودها  التسليم بأن الدول لديها حقوق سيادية يف املـوارد الطبيعيـة داخـ             )و( 
والتشديد يف الوقـت نفـسه علـى أن هـذه احلقـوق ليـست ذات موضـوع إال يف العالقـات بـني                        

وأشاروا بالتـايل   . الدولة واهليئات االعتبارية اخلارجية مثل الدول واملؤسسات األجنبية األخرى        
ا إىل أنــه ال ميكــن االسترشــاد مببــدأ ســيادة الدولــة والــسكان واألفــراد املقــيمني داخــل حــدوده  

وأشــاروا أيــضا إىل أن  . املــوارد الوراثيــة واملعــارف التقليديــة   يف قــوق احلوذلــك مــن حيــث   
 .الشعوب هي األخرى لديها حقوق يف املوارد الطبيعية داخل أراضيها
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ــي      )ز(  ــصعيد اجملتمعـــ ــى الـــ ــة علـــ ــوارد الطبيعيـــ ــة أن إدارة املـــ ــدعم مالحظـــ تـــ
ــداف ــات    األه ــزز االلتزام ــة، وتع ــة جمتمع ــة لالتفاقي ــادتني     املالثالث ــاألطراف مبوجــب امل ــة ب نوط

، وتعد أكثر أشكال احلماية البيئية فعالية؛ وحث األطراف على االعتـراف            )ج (١٠ و) ي( ٨
بدور احلكومة يف تنـسيق إدارة املـوارد الطبيعيـة حمليـا وحفظهـا علـى الـصعيد الـوطين مبـشاركة              

بـدأ أيـضا علـى ترتيبـات        بـل وينبغـي سـريان هـذا امل        . تامة وفعالة من جانـب الـشعوب األصـلية        
 .الوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها

ــأن ترتيبــات   )ح(  ــع، مبــا يف ذلــك   التــسليم ب ترتيبــات الوصــول إىل  احلفــظ يف املوق
وفر فرصـة للـشعوب األصـلية لالختيـار بـني اسـتغالل             تـ  أن   اهناملوارد وتقاسم منافعهـا، مـن شـأ       

 . عدمهمعارفها التقليدية ومواردها الوراثية جتاريا من

الترحيب بانفتاح االجتماعات اليت تعقد مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك عمليـة             )ط( 
اإلخطار اليت تسمح بطـرح اآلراء وتوثيقهـا لـدى أمانـة االتفاقيـة كـي توضـع يف االعتبـار عنـد                       

الفعاليـة مـن    شاركة  املـ أدوات مفيدة تساعد على كفالـة       ذلك  إعداد وثائق االجتماع، بوصف     
 .ب األصليةالشعوجانب 

إىل إحالـــة تقريـــر اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء إىل األمـــني  ملنتـــدى الـــدائم دعـــوة ا )ي( 
وثيقة إعالمية من وثائق اجتماعـات الفريـق العامـل          التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي بوصفه      

وية املفتوح العضوية املعين بالوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها، والفريق العامـل املفتـوح العـض           
واألحكـام ذات الـصلة، وذلـك لعرضـه خـالل مناقـشة البنـد املتـصل هبـذا                   ) ياء (٨املعين باملادة   

 .املوضوع يف جدول األعمال

 إىل القيـام، بالتعـاون      ملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية     ادعوة أمانة    )ك( 
الجتمـاع اخلـامس للفريـق      بتنظـيم حـدث جـانيب مبناسـبة ا        مع أمانة اتفاقية التعـاون البيولـوجي،        

العامل املفتوح العـضوية املعـين بالنظـام الـدويل املنبثـق عـن  اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واملتعلـق                       
بالوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا، تتـاح فيــه لرئيـسي الفريـق العامـل آنـف الـذكر وممثلــي           

تاجات وتوصـيات اجتمـاع   الدول األعضاء، واجلماعات املهتمة األخرى الفرصة للنظر يف استن       
 .فريق اخلرباء، وآراء الشعوب األصلية يف النظام الدويل للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها

ــوة  )ل(  ــدائم  ادع ــدى ال ــار    ملنت ــسادسة يف أي ــه ال ــاقش خــالل دورت مــايو /إىل أن ين
تقــدمي توصــيات مناســبة للحكومــات واملنظمــات    تقريــر حلقــة عمــل فريــق اخلــرباء، و  ٢٠٠٧
 .لية واإلقليمية والشعوب األصلية بناء على االستنتاجات اليت خلص إليها االجتماعالدو

دعوة الشعوب األصـلية إىل جتميـع دراسـات حـاالت إفراديـة بـشأن اخلـربات                  )م( 
احمللية والوطنية ذات صلة بالنظام الدويل املقترح للوصول إىل املوارد وتقاسـم منافعهـا، ومحايـة                
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تــصلة هبــا، وإتاحــة تلــك الدراســات لألمــني التنفيــذي لالتفاقيــة إلدراجهــا  املعــارف التقليديــة امل
 .ضمن وثائق الفريق العامل املعين بالوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها

بوضــع هنــج إقليميــة مبــشاركة كاملــة وفّعالــة مــن الــشعوب األصــلية   التوصــية  )ن( 
املوارد الوراثية وتقاسم منافعهـا، ومحايـة       بالوصول إىل   ملعاجلة املسائل العابرة للحدود، املرتبطة      

 .التقليدية ووضع نظام دويل يف هذا اجملالاملعارف 

منتدى األمم املتحدة الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية إىل إعـداد               دعوة   )س( 
 باتفاقيـة التنـوع     عالقتـها الـدول، والـشعوب ومبـدأ الـسيادة، و        للمـسائل املتـصلة ب    حتليل قـانوين    

ــو ــدأ ، وذلــك ملــساعدة أطرافهــا علــى فهــم   وتطبيقهــاجي ونطاقهــا البيول ــسيادة يف ســياق  مب ال
 .املوارد الوراثية وتقاسم منافعهاللوصول إىل  وضع نظام دويل هذا املبدأ يفاالتفاقية ودور 

املنتدى الدائم إىل التعاون مع األمني التنفيـذي لالتفاقيـة ومنظمـة األمـم              دعوة   )ع( 
ــة وال  ــة  املتحــدة للتربي ــم والثقاف ــسكو(عل ــآزر  ) اليون ــصلة الستكــشاف أوجــه الت ــة ذات ال حبماي

) ٢٠٠٣(اتفاقية اليونسكو حلماية التراث الثقايف غـري املـادي          يف ضوء     وذلك املعارف التقليدية 
 ).٢٠٠٥(واتفاقية محاية وتعزيز تنّوع أشكال التعبري الثقايف 

لــك احلمايــة اخلاصــة   حــث األطــراف علــى كفالــة تــوفري احلمايــة، مبــا يف ذ       )ف( 
للمعارف التقليدية جنبا إىل جنب مع وضـع نظـام دويل للوصـول إىل املـوارد الوراثيـة وتقاسـم                    

 .منافعها واعتماده

األطـراف علـى أن تعتـرف بـالقوانني العرفيـة للـشعوب األصـلية املتعلقـة                 حث   )ص( 
 ذات طـابع خـاص تـستند    وعلى أن تعترب أن تطوير أنظمـة    باملوارد الوراثية واملعارف التقليدية،     

إىل مثل هذه القـوانني العرفيـة، أمـر مناسـب حلمايـة املعـارف التقليديـة واحلـصول علـى املـوارد                
 .الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة هبا، وتقاسم منافعها

حــث األطــراف ومجيــع أصــحاب املــصلحة علــى إيــالء االعتبــار التــام حلقــوق   )ق( 
تعـيش يف عزلـة طوعيـة والـشعوب األصـلية الـضعيفة والـضئيلة               ومصاحل الشعوب األصـلية الـيت       

التعداد، وذلك من حيث االعتراف مبعارفها التقليدية واحترام تلك املعارف ومحايتـها، ووضـع             
 .هانظام دويل للوصول إىل املوارد وتقاسم منافع

حث األطراف على النظر يف أوجـه القـصور يف االتفاقيـة يف مـا يتعلـق مبـوارد                    )ر( 
ايل البحار واملوارد الوراثية، اليت تقع خارج نطـاق االتفاقيـة والـصعوبات الـيت قـد تنـشأ عـن             أع

ذلك خالل وضع نظام دويل للوصول إىل املوارد الوراثية عرب احلـدود وتقاسـم منافعهـا، مبـا يف       
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ذلك موارد أعـايل البحـار وقـاع البحـار الـيت قـد تقـع يف نطـاق الواليـات القـضائية الوطنيـة أو                   
 .رجهاخا
 

 توصيات حمددة -باء  
 املشاركة الفّعالة  

 :قام فريق اخلرباء أيضا مبا يلي - ٤٨

حث الشعوب األصلية على أن تـشارك هبمـة علـى الـصعيد الـوطين يف عمليـة                   )أ( 
وضع تشريعات وطنية بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وبشأن أنظمـة أخـرى ذات               

 .قليدية واملوارد الوراثيةطابع خاص حلماية املعارف الت

حــث األطــراف واحلكومــات األخــرى علــى أن ُتــشرك الــشعوب األصــلية يف   )ب( 
 .مناقشة املواقف اإلقليمية يف سياق وضع نظام دويل للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها

ــة يف عمليــة وضــع نظــام للوصــول إىل املــوارد         )ج(  ــهج اإلقليميــة املتبع ــزا للن تعزي
عها وجلهود التنسيق املبذولة يف هذا الصدد، حث الـشعوب األصـلية واحلكومـات              وتقاسم مناف 

يف آسيا على أن تزيد بأقصى قدر ممكن عمليات تبادل املعلومات واحلوار خالل حلقـة العمـل                 
املتصلة بالتنوع البيولوجي الـيت تقـرر تنظيمهـا يف إطـار مبـادرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      

يز احلوار يف جمـال الـسياسات العامـة املتعلقـة حبقـوق الـشعوب األصـلية وسـكان                  الرامية إىل تعز  
اجلبال والشعوب القبلية وبتنميـة تلـك الـشعوب، وأشـار إىل وجـوب تنظـيم أحـداث مماثلـة يف                     

 .مناطق أخرى

تــشجيع منظمــات الــشعوب األصــلية، مبــا يف ذلــك املنتــدى الــدويل للــشعوب   )د( 
ولوجي، على أن تقـوم قبـل االجتمـاع اخلـامس للفريـق العامـل املعـين                 األصلية املعين بالتنوع البي   

بالوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها بإنشاء فريق غري رمسي مفتوح العضوية يتألف مـن خـرباء            
يعهـد  ) ي (٨من الشعوب األصلية ويعىن مبسألة الوصول إىل املوارد وتقاسـم منافعهـا وباملـادة              

والفريــق العامــل املعــين ) ي (٨ت الفريــق العامــل املعــين باملــادة إليــه بتحليــل واســتعراض عمليــا
بالوصول إىل املوارد وتقاسـم منافعهـا واإلسـهام مباشـرة يف تلـك العمليـات، وإسـداء املـشورة                     
مباشرة إىل ذلك الفريق األخري فيما يعد أداة مفيدة لزيادة التعاون والتنسيق بني كـال الفـريقني                  

 خاص، إىل وجوب قيام الفريق املعين بالوصول إىل املـوارد وتقاسـم    وقد أشار، بوجه  . العاملني
ــا         ــوارد وتقاســم منافعه ــام دويل للوصــول إىل امل ــة صــياغة نظ ــل تطــورات عملي ــا بتحلي منافعه
والتفــاوض بــشأنه يف ســياق مجيــع العمليــات املــضطلع هبــا يف هــذا الــصدد أي عمليــات الفريــق 
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، )ي (٨ســم منافعهــا، والفريــق العامــل املعــين باملــادة   العامــل املعــين بالوصــول إىل املــوارد وتقا 
 .ومؤمتر األطراف وأي أفرقة فرعية متخصصة أخرى

التوصية بأن تدعم األطراف عمل فريق خرباء الشعوب األصلية مبـوارد كافيـة        )هـ( 
لتأدية مهامه ومن بينها إجراء حتليل دقيق لطبيعـة أي نظـام دويل للوصـول إىل املـوارد وتقاسـم                     

فعها ونطاقه وأهدافـه والعناصـر املمكـن إدراجهـا فيـه، وإسـداء املـشورة مباشـرة إىل الفريـق                     منا
 .العامل املعين بالوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها

التوصية بأن تواصل األطراف تعزيز آليات املشاركة من خـالل كفالـة التعـبري               )و( 
 ،وحـث األطـراف  . الل املناقـشات عن وجهات النظر اإلقليميـة املختلفـة للـشعوب األصـلية خـ          

الثقافيــة  -بــشكل خــاص، علــى كفالــة أن ُتمثــل الــشعوب األصــلية مــن املنــاطق اجلغرافيــة          
واملستويات دون اإلقليمية متثيال مناسبا يف الفريـق العامـل املعـين بالوصـول إىل املـوارد وتقاسـم                   

 .قليمية املختلفةمنافعها، وأن ُتمنح فرص تعبري عن وجهات النظر اإلقليمية ودون اإل

مالحظة التقدم يف إنشاء بوابة املعلومات اخلاصـة باملعـارف التقليديـة، وحـث               )ز( 
األمني التنفيذي على تشغيل تلك البوابة بصورة كاملـة مبـا ييـسر بقـدر أكـرب املـشاركة الفعالـة                   

 .من جانب الشعوب األصلية من خالل توفري آليات التواصل اإللكتروين
 

 التنسيق  

على أن جتـد الـشعوب األصـلية واهليئـات املهتمـة األخـرى يف              التوصية بالعمل    )ح( 
عملية اإلخطار يف سياق اتفاقية التنـوع البيولـوجي عـامال مـشجعا علـى تـوفري املعلومـات الـيت                     
من شأهنا أن تساعد األمني التنفيذي يف استكمال حتليل الثغرات ليـشمل أوجـه التبـاين احملتملـة          

التفاقات التجاريـة اإلقليميـة، ومنظمـة التجـارة العامليـة، ونظـام امللكيـة الفكريـة              بني االتفاقية وا  
املتصل بالتجارة، واالحتاد الدويل حلماية األصناف اجلديدة مـن النباتـات، يف الوقـت املناسـب،                
مع املراعـاة التامـة لوجهـات نظـر الـشعوب األصـلية ومـع الفهـم الـشامل للترتيبـات القائمـة يف                 

اإلنسان وعرض النتـائج علـى االجتمـاع اخلـامس للفريـق العامـل املعـين باحلـصول             جمال حقوق   
 .على املوارد وتقاسم منافعها

التوصــية بــأن جتــري وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة واهليئــات املتخصــصة           )ط( 
األخرى مثل منتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، واملنظمـة العامليـة                      

لكية الفكرية، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، والبنـك الـدويل ومنظمـة األغذيـة                  للم
والزراعة، وآليات مثل فريق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية،                    
استعراضات تقنية خالل املراحل احلـساسة مـن املفاوضـات بـشأن النظـام الـدويل للوصـول إىل                   
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م منافعها، ومن عملية وضع ذلك النظام مبـا يكفـل اتـساق الـصكوك الـيت جـرى                   املوارد وتقاس 
ــيت جيــري          ــة وال ــة القائم ــة الدولي ــات القانوني ــايري والترتيب ــصكوك واملع ــع ال ــشأهنا م ــاوض ب التف
إعدادها، ويضمن بوجه خاص مراعاهتا للحقوق اليت تكفلها بالفعـل قـوانني وصـكوك حقـوق                

 .اإلنسان القائمة

ة االتفاقية، على تطبيـق هنـج حقـوق اإلنـسان يف التنميـة، مبـا يـشمل                  حث أمان  )ي( 
وضع نظام دويل للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها، وذلك متاشـيا مـع تـدابري اإلصـالح الـيت                   

 .تتبناها األمم املتحدة

دعوة أمانة االتفاقيـة، واملنتـدى الـدائم وفريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت              )ك( 
عنية إىل التعاون لدعم شبكات الشعوب األصـلية ونـشر املعلومـات يف جمتمعـات               والوكاالت امل 

الشعوب األصـلية باسـتخدام أسـاليب خماطبـة مناسـبة ومبـسطة، وباالسـتعانة بوسـائط اإلعـالم                   
 .املالئمة، وذلك لبناء القدرات والتوعية باألمور املتصلة باالتفاقية

 
 بناء القدرات  

ــدى الــ   )ل(  ــة املنت ــة     حــث أمان ــة لتطــوير بواب ــة االتفاقي ــاون مــع أمان ــى التع دائم عل
ــة الــيت ستــضم قاعــدة بيانــات خلــرباء الــشعوب األصــلية       املعلومــات اخلاصــة باملعــارف التقليدي
القادرين على مساعدة تلك الشعوب على بنـاء القـدرات يف اجملـاالت املتعلقـة بالبيئـة، واتفاقيـة         

ــة والوصــول إىل املــوارد   التنــوع البيولــوجي، ويف جمــاالت حمــددة مثــل    ــة املعــارف التقليدي محاي
 .الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة هبا وتقاسم منافعها

طلب األمني التنفيذي إتاحة مزيد من فرص بناء القدرات للشعوب األصـلية،             )م( 
واالعتــراف بــدور الــشيوخ، والنــساء والــشباب يف نقــل املعــارف التقليديــة وتــوفري فــرص بنــاء   

 .رات اليت تشمل املهارات الضرورية للتفاوض مع اجلهات اخلارجيةالقد

تشجيع أمانة االتفاقية علـى العمـل يف ظـل الـشراكة مـع أمانـة املنتـدى الـدائم                    )ن( 
ــة ألغــراض تبــادل املعلومــات فيمــا بــني احلكومــات، وجمتمعــات      لتنظــيم حلقــات عمــل إقليمي

ــة واجلهــات األ    ــات احمللي ــشعوب األصــلية واجملتمع ــوارد    ال ــشأن الوصــول إىل امل ــة ب خــرى املعني
الوراثية وتقاسم منافعها والنظـام الـدويل املقتـرح للوصـول إىل املـوارد وتقاسـم منافعهـا، وبنـاء                    

 .قدراهتا يف هذا الصدد

التوصية بأن تستخدم منظمات الشعوب األصلية وثائق اجتماع فريـق اخلـرباء             )س( 
مذكرات توجيهيـة مـوجزة بـشأن خمتلـف عناصـر      واالجتماعات األخرى ذات الصلة يف إعداد     

النظام الدويل املقترح للوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها مـن أجـل املـشاركني يف اجتماعـات                 



E/C.19/2007/8  
 

07-26848 19 
 

الفــريقني العــاملني املفتــوحي العــضوية املعــين أحــدمها باحلــصول علــى املــوارد واقتــسام منافعهــا   
 .واألحكام املتصلة هبا) ي (٨واآلخر باملادة 

 ئل أخرىمسا  

طـــراف يف دورتـــه اخلامـــسة  الـــصادر عـــن مـــؤمتر األ١٦اإلشـــارة إىل املقـــرر  )ع( 
 الـيت تقـضي بـأن       )٣()ي (٨ مبهام املرحلة الثانية من برنامج العمل اخلاص بتنفيـذ املـادة             واملتعلق

الفريق العامل املخصص بوضع مبادئ توجيهية تيسر رد املعلومات، مبا يف ذلك امللكيـة              ”يقوم  
 مــن اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي،  ١٧ مــن املــادة ٢موطنــها األصــلي وفقــا للفقــرة   إىليــة، الثقاف

، والتوصية تتـضمن تلـك      “وذلك لتسهيل استعادة املعارف التقليدية املتعلقة بالتنوع البيولوجي       
فهوم اإلعـادة إىل املـوطن األصـلي ليـشمل املـوارد البيولوجيـة              املبادئ التوجيهية تفسريا واسعا مل    

 .وراثية، ومجيعها جزء ال يتجزأ من التراث الثقايف للشعوب األصليةوال

الترحيــب بإنــشاء صــندوق تربعــات لتمويــل مــشاركة جمتمعــات الــشعوب         )ف( 
األصلية واجملتمعات احملليـة يف االجتماعـات الـيت تعقـد يف إطـار االتفاقيـة، وحـث املـاحنني علـى                     

دف متويــل مــشاركة جمتمعــات الــشعوب  هبــتــوفري األمــوال لــصندوق التربعــات املنــشأ حــديثا   
 .األصلية واجملتمعات احمللية يف العمليات املتصلة بالوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها

__________ 
مــن اتفاقيــة ) ي (٨، برنــامج العمــل اخلــاص بتنفيــذ املــادة ٥/١٦-، املقــرر دwww.biodiv.org/decisionsانظـر   )٣( 

 .١٥، املهمة ٣التنوع البيولوجي واألحكام املتصلة هبا، اجلزء الثالث، العنصر 
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 املرفق األول
 برنامج العمل  

 
 يناير/لثاين كانون ا١٧األربعاء   

 ٣٠/١٠‐٠٠/١٠الساعة   

ــاح   ــسيدافتت ــام املــساعد ل جـــومو  كــوامي ســوندارام ال ــصا  األمــني الع ــة االقت ة، يدلتنمي
 .االجتماع

 انتخاب الرئيس واملقرر  ١البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢البند 
 

 ٠٠/١٣‐٣٠/١٠الساعة   

ــشار فيهـــا إىل         ٣البند  ــد اتفاقـــات يـ ــة املتعلقـــة بعقـ ــايري والـــسياسات الدوليـ  املعـ
 الشعوب األصلية

قــة حبقــوق الــشعوب األصــلية    حتليــل املعــايري والتوصــيات الدوليــة املتعل    •  
وهيئـــة حقـــوق اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي، وجلنـــة حقـــوق اإلنـــسان،  (

ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية،            اإلنسان،  
ذات العالقـة بوضـع نظـام دويل بـشأن          ) ومنظمة العمل الدوليـة، وغريهـا     

 املوارد وتقاسم منافعهاالوصول إىل 

ــل س •   ــاحنني    حتلي ــة بياســات شــركات القطــاع اخلــاص وامل ــات املتعلق ترتيب
ــشكل خــاص     الوصــول إىل  ــارة ب ــع اإلش ــا م ــوارد وتقاســم منافعه  إىل امل

 الشعوب األصلية

أهداف واحتياجـات الـشعوب األصـلية يف ترتيبـات       أوجه اختالف   حتليل   •  
املوارد وتقاسم منافعهـا عـن احتياجـات وأهـداف أصـحاب            الوصول إىل   

ــصلحة ــرين، والاملـ ــيما يف   اآلخـ ــات السـ ــصلة بعمليـ ــّوع  املتـ ــة التنـ اتفاقيـ
 البيولوجي

 
 فتتاحيةبيانات ا  

 السيد جون سكوت 

 السيد سيم شيكونغا 
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 ٠٠/١٨‐٠٠/١٥الساعة   

اجملاالت اليت تكون فيها مشاركة الشعوب األصلية ذات موضوع بالنسبة   ٤البند 
 نافعهاألي من ترتيبات الوصول إىل املوارد وتقاسم م

حتليــل آليــات التمثيــل واملــشاركة الفّعالــة يف مــا يتعلــق بنــوع اجلــنس،          •  
 الشيوخ وأصحاب املعارف اآلخرينوالشباب و

حتليل وجهات نظر الشعوب األصلية يف ما يتعلق باألهـداف واملؤشـرات             •  
املـوارد وتقاسـم منافعهـا،      املتـصلة بالوصـول إىل      عمليـات   الاملستخدمة يف   
 تــؤثر علــى مــشاركة الــشعوب  غل املتعلقــة بامليزانيــة الــيتوكــذلك الــشوا

 األصلية

حتليل املشاركة الفعالة للشعوب األصلية يف تنفيـذ ورصـد وتقيـيم خطـط               •  
ــوارد والوصــول إىل  ــمامل ــشكل خــاص إىل     تقاس ــارة ب ــع اإلش ــا م  منافعه

 املضطلع هبا يف إطار االتفاقيةعمليات ال

لفجوة بني نظريات ترتيبـات احلـصول       اقتراحات بشأن كيفية سّد ا    طرح   •  
 منافعهــا واألدوات واملمارســات الفعليــة الــضرورية تقاســمعلــى املــوارد و

التفـاوض  لتعزيز أو بناء املـشاركة الفعالـة للـشعوب األصـلية يف عمليـات               
 اتفاقية التنوع البيولوجييف إطار 

 
 العروض  

 لكسندرأالسيد مريل  

 السيد ماتياس أهرين 
 

 يناير/ كانون الثاين١٨اخلميس   

  ٠٠/١٣‐٠٠/١٠ 

ــشعوب األصــلية مــن أو تعوقهــا عــن املــشاركة يف    العوامــل الــيت متكّــ   ٥البند  ن ال
 العمليات املضطلع هبا يف إطار االتفاقية

 الصعيد احمللياملشاركة الفّعالة يف صنع القرار على  •  

 الوصـول   بـشأن عقـد االتفاقـات     املتـصلة ب  وصول اجلمهور إىل املعلومـات       •  
 املوارد وتقاسم منافعهاإىل 
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الــصعيدين املــساءلة والرتاهــة يف صــنع القــرار وتنفيــذ الــسياسات علــى        •  
 تفاقيةال يف ما يتعلق بعملية االوطينالدويل و

األجهزة القانونية والقضائية لـصياغة ترتيبـات الوصـول         اللجوء إىل   فرص   •  
 إىل املوارد وتقاسم منافعها والتفاوض بشأهنا

د هبــا يف هــذا الــصدد   تــ ومــن بينــها عــدم تــوفر إحــصاءات يع    العقبــات •  
ــم     ــوارد وتقاسـ ــول إىل املـ ــار إىل املعلومـــات عـــن ترتيبـــات الوصـ واالفتقـ

 اللغة التقنية والقانونية لتلك الترتيباتفهم منافعها وعدم 

دور القطاع اخلاص يف إصـالحات الـسياسات والتـشريعات، ويف حتديـد              •  
أثــر ذلــك علــى الــشعوب املــوارد وتقاســم منافعهــا وىل الوصــول إأنظمــة 
 األصلية

دون مـــشاركة الـــشعوب باســـتمرار الـــيت حتـــول العوائـــق التركيـــز علـــى  •  
 ملية االتفاقيةاألصلية بشكل فّعال يف ع

املـــاحنني والقطـــاع اخلـــاص يف تعزيـــز أو إضـــعاف مـــشاركة  دوائـــر دور  •  
 االتفاقيةالشعوب األصلية يف عملية 

 
 وضالعر  

 مخاغانوفايرين إالسيدة  

 ندا تريانالسيدة يوال 

 ٠٠/١٨‐٠٠/١٥الساعة   

أمثلة جيدة على مشاركة الـشعوب األصـلية يف التفـاوض بـشأن عمليـات                 ٦البند 
 الوصول إىل املوارد وتقاسم منافعها يف حمافل أخرى

 يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى •  

از الـــشراكات القائمـــة حاليـــاً بـــني احلكومـــات وشـــركات القطـــاع  إبـــر •  
اتفاقات وطنيـة أو  إطار اخلاص، والوكاالت املاحنة والشعوب األصلية يف     

 وتقــدمي املــوارد وتقاســم منافعهــا  بــشأن الوصــول إىل  إقليميــة أو حمليــة  
 دراسات إفرادية بشأن تلك الشراكات

 الـشيوخ ساء والرجال والشباب و   تأثري مشاركة الن  على مدى   تقدمي أمثلة    •  
وغريهم من أصحاب املعارف مـن الـشعوب األصـلية علـى قـدم املـساواة         



E/C.19/2007/8  
 

07-26848 23 
 

 يف حتقيـق هـدف التنميـة        املوارد وتقاسم منافعها  الوصول إىل   يف عمليات   
 املستدامة

 
 العروض  

 السيد كالرك بيتريو 

 السيدة جوجي كارينو 

 السيد بينوا غوتييه باسم حكومة كندا 
 

 يناير/ كانون الثاين١٩ة اجلمع  

 ٠٠/١٣‐٠٠/١٠الساعة   

وضع استراتيجيات لتحديد الفجوات والتحديات والسبيل املمكن اتباعه         ٧البند 
 للمضي قدما

  ٠٠/١٨‐٠٠/١٥ 

 االستنتاجات والتوصيات  ٨البند   
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 املرفق الثاين
 قائمة بأمساء املشاركني  
 أعضاء املنتدى  

 كوربوزفيكتوريا تاويل السيدة  
 السيد حسن إد بلقاسم 
 السيد إدواردو أمليدا 
 السيد باشورام تامانغ 
  نيكواليسنةالسيدة إيد 
 السيدة مريك كوكاييف 

 
 اخلرباء املدعوون  

 )منطقة احمليط اهلادئ(السيد كالرك بيتريو  
 )فريقياأ(السيد سيم شيكونغا  
 )منطقة القطب الشمايل(السيد ماتياس أهرن  
 ) الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا(تريان يوالندا السيدة  
 )االحتاد الروسي، آسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز (مخاغانوفان يإيرالسيدة  
 )آسيا(السيدة جوجي كارينو  

 )الشماليةأمريكا (لكسندر أالسيد مريل  
 

 منظومة األمم املتحدة  

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
 م املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئجلنة األم 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 للملكية الفكريةالعاملية املنظمة  
 البنك الدويل 
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 املنظمات احلكومية الدولية األخرى  

 املنظمة الدولية للهجرة 

 فريقيألاالحتاد ا 

 األمم املتحدة يف نيويوركلدى فد املفوضية األوروبية و 
 

 املنظمات غري احلكومية  

 هيئة فريا للسكان األصليني 

 جملس الشعوب األصلية املعين باالستعمار البيولوجي 

 Call of the Earth Llamado de la Tierra 

 Federation FICSH (Federación Interprovincial de los Centros Shuar) ،كوادورإ 

 الرابطة العاملية للشعوب األصلية 

 شرق االحتاد الروسيوأقصى سيبرييا وأقصى مشال رابطة الشعوب األصلية يف مناطق  

  العامل املشترك بني الثقافات، إسبانياALMACIGAفريق  

 املركز اهلولندي للشعوب األصلية 

 ، نيويوركمؤسسة الرابطة القبلية 

 ظ الطبيعةاالحتاد الدويل حلف 

 Universiteit Leidenهولندا ، 

 الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية 
 

 البلدان  

 حتاد الروسياال 

 إسبانيا 

 إندونيسيا 

 بابوا غينيا اجلديدة 

 الربازيل 
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 بنما 

 بوليفيا 

 غواتيماال 

 فرنسا 

 )البوليفارية - مجهورية(فرتويال  

 كندا 

 كولومبيا 

 املكسيك 

 يات املتحدة األمريكيةالوال 

 اليابان 

 


