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   الشعوب األصلية محفل األمم المتحدة الدائم بشأن قضاياتوصيا

 مذكرة األمين التنفيذي

 مقدمة

 

لتعاون  المتعلق بتوصيات محفل األمم المتحدة بشأن قضايا الشعوب األصلية، با8/51رحب مؤتمر األطراف في مقرره  .1

المعني بقضايا الشعوب األصلية، وأشار بالتقدير إلى حلقة العمل المعنية بتقييمات الوثيق بين عملية االتفاقية والمحفل الدائم 

 وأخذ علما بطلب المحفل الدائم توسيع ،Akwe:Kon  التوجيهيةالمبادئ إلى استنادا والبيئية واالجتماعية التأثيرات الثقافية

 .الفعالة للحماية اعتمادا على القوانين العرفية للشعوب األصليةات للنظم الفريدة واليته لوضع آلي

ويتضمن . ويعرف القسم األول من هذه الوثيقة تحديثا لما أحرز من تقدم في تنفيذ التوصيات التي تلقيت حتى اآلن .2

يا الشعوب األصلية خالل دورتيه الدائم بشأن قضاالمرفق بهذه الوثيقة التوصيات ذات الصلة التي وردت من المحفل 

 .الخامسة والسادسة الموجهة لالتفاقية والتي لم ينظر فيها بعد
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ينظر فيها بعد الفريق ويتضمن القسم الثاني التوصيات الصادرة عن الدورتين الخامسة والسادسة للمحفل الدائم والتي لم  .3

 8والمخصص للمادة المفتوح العضوية العامل بين الدورات ويقترح القسم الثالث التوصيات التي قد يرغب الفريق . العامل

 .واألحكام المتصلة بها أن يقدمها لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف حسب مقتضى الحال) ي(

عرض عام لإلجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بتوصيات الدورات الرابعة والخامسـة            : أوال

 الشعوب األصلية ضايا والسادسة لمحفل األمم المتحدة الدائم بشأن ق

 مدونة السلوك األخالقية

 مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، في ، طلب1فيما يتعلق بالتوصيات التي أصدرها المحفل الدائم خالل دورته الثامنة .4

مان التنفيذي طلب تعاون المحفل الدائم في صياغة عناصر مدونة سلوك أخالقية لض، من األمين 3 واو، الفقرة 8/5مقرره 

ولهذه . البيولوجي واستخدامه المستداماحترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع 

بجميع لغات األمم المتحدة الست الغاية، قدمت األمانة هذا الطلب بطريقة حسنة التوقيت مع نسخ من مشروع العناصر 

وقد . مدخالت منهم للحصول علىانية للمحفل الدائم من خالل أمانة المحفل الدائم لألعضاء الستة عشرة في الدورة الث

بشأن ) المرفق ( UNEP/CBD/WG8J/5/INF/15 أعضاء المحفل الدائم بتعليقات ترد في التجميع  من2استجاب عضوان

ميع وجهات النظر  جعلى أساسعناصر مدونة السلوك األخالقية وجرى تنقيح مشروع . مشروع عناصر مدونة السلوك

 . للنظر من جانب الفريق العاملannex/ UNEP/CBD/WG8J/5/7  المتلقاة

 مؤشرات للمجتمعات األصلية والمحلية

  الصادرة عن الدورة الخامسة للمحفل الدائم22، للتوصية 6، الفقرة 8/5واستجاب مؤتمر األطراف، في المقرر  .5

(E/2006 /43)  واألحكام المتصلة ) ي (8لدعم والتعاون مع الفريق العامل المخصص للمادة إلى توفير اودعا المحفل الدائم

بها ومبادرة المؤشرات الصادرة عن المحفل الدولي للشعوب األصلية بشأن التنوع البيولوجي لتنظيم ندوة خبراء دراسية 

 الفريق العامل بهدف دعمجي دولية عن المؤشرات ذات الصلة بالمجتمعات األصلية والمحلية، واتفاقية التنوع البيولو

معدل فقدان التنوع البيولوجي،  الخاص بخفض 2010والخطة اإلستراتيجية لالتفاقية، وهدف عام ) ي (8المخصص للمادة 

أسبانيا، أبرمت األمانة مذكرات تفاهم مع االتحاد ولهذه الغاية وبفضل مساهمة سخية من حكومة . واألهداف اإلنمائية لأللفية

لتيسير على التوالي مشاورة أمريكا الالتينية ) الفلبين(تيبتيبا ون، وإقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ومؤسسة الدولي للص

واجتماع الخبراء الدولي عن المؤشرات الذي عقد ) 2006ديسمبر /  كانون األول16-12(والبحر الكاريبي عن المؤشرات 

 8 الخامس للفريق العامل المخصص للمادة ر في هذا التقريرفي االجتماعوسوف ينظ. 2007مارس /  آذار9-5الفترة في 

 قضايا الشعوب األصلية  بغرض اعتماد العديد من المؤشرات العملية والمعقولة التي تراعي حقائق10البند تحت ) ي(

ويتوافر الموجز . 2010 في رصد حالة المعارف التقليدية واالستخدام المستدام، وهدف التنوع البيولوجي لعاموالمساعدة 

كما يتوافر التقرير الكامل لندوة  UNEP/CBD/WG8J/5/8لندوة الخبراء الدراسية بشأن المؤشرات في الوثيقة التنفيذي 

                                                      
C14ن ، ��A ��-� أ��ر، وA@ ��و)� أ?<ق دو��� 9، &% ا�>�.�� E/43/2003 أو.: ا��789 ا��ا56 ا��0	% �2�3�4 ا�01�ب ا�.-�� &% دور+* ا�(�)��، &% ��$ر" 1 

���� و��Aن اF>$ام ا�>$اث ا�(����
���� H4$ض +<&% ا��$.	� ا����
 .�&% وا�K8$ي �-01�ب ا�.-��ا�>���0ت ا�

�ر ��7K2 دود�2 2 M�&و$
2(وا���M أوآ���ك ���%، R<2-	�ر ) اP>$ا���( ه�� ا��رى �-: ×و+>�ا&$ �0-���ت أ). ا��ا)��رك) )ا(
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 و UNEP/CBD/WG8J/5/INF.2 الخبراء الدراسية ومشاورة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في الوثيقتين

UNEP/CBD/WG8J/5/INF.1ي على التوال. 

  التفاقيةواالنساء من السكان األصليين 

من السكان اتفاقية التنوع البيولوجي، في دعم كامل لتوصيات المحفل الدائم فيما يتعلق بمشاركة النساء انخرطت أمانة  .6

ة معني في نوعية مهام النساء من السكان األصليين التابع للشبكة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ال بنشاط 3األصليين

 .2004بالنساء والمساواة بين الجنسين منذ إنشائه عام 

 في كاملة من برنامج العمل وسعيا لضمان إشراك ومشاركة نساء السكان األصليين بصورة 4وإتساقا مع المهمة  .7

لمساواة بين ااألعمال التي يجري تنفيذها في إطار االتفاقية فيما يتعلق بالمعارف التقليدية، راعت األمانة في اعتبارات 

الخبراء، وعموما في الجنسين لدى اختيار المشاركين في االجتماعات وفي أعمال البحوث، ولدى اختيار األفراد ألفرقة 

فعلى سبيل المثال، يتألف الفريق . جميع األنشطة ذات الصلة بوضع السياسات وتنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي

وعالوة على ذالك، فنظرا ألن .  منهم من نساء السكان األصلين9 عضوا 17 من )ي (8االستشاري المعني بالمادة 

يدية هي قضية من القضايا الشاملة فإن تعزيز مشاركة نساء السكان األصليين يطبق على االجتماعات فيما المعارف التقل

 .مقررات مؤتمر األطرافيتعلق بكل برنامج عمل ومقرر من 

ى، ومع اون مع أمانة المحفل الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، من منظمات أخروأخيرا، تواصل األمانة التع .8

األصلية والمحلية لضمان مراعاة منظورات واستراتيجيات نساء السكان األصليين في القضايا ممثالت النساء في المجتمعات 

  .فيما يتعلق بالمعارف التقليديةالصلة بالتنوع البيولوجي في األعمال التي تنفذ في إطار االتفاقية، وذات 

 النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية

للمادة وأحاط مؤتمر األطراف أيضا بالطلب المقدم من المحفل في دورته الثالثة الموجه إلى الفريق العامل المخصص  .9

العرفية للشعوب ا إلى القوانين بتوسيع واليته لوضع آليات لنظم فعالة وفريدة لحماية المعارف التقليدية استناد) ي (8

 هاء من األمين التنفيذي التوسع كمسألة لها 8/5واستجابة لذلك طلب مؤتمر األطراف في المقرر . )E/2004 /43(األصلية 

المعنية األخرى، بما في ذلك المحفل الدائم، بالعناصر األولوية، في وضع العناصر المحتملة لنظم فريدة وإبالغ المنظمات 

وعالوة على . الفريدة لحماية المعارف التقليدية واالبتكارات والممارساتملة التي ينبغي النظر فيها لدى وضع النظم المحت

المعلومات بما في ذلك التقرير الخاص بالمعارف التقليدية لدى الشعوب األصلية ذلك، كانت األمانة تقوم بتجميع وتحليل 

وأعد األمين ) UNEP/CBD/WG8J/5/INF/11يرجع إلى الوثيقة (ائم  خبير المحفل الدونسالذي وضعه مايكل دود

جانب تتضمن اقتراحات بشأن العناصر المحتملة للنظم الفريدة للنظر فيها من  UNEP/CBD/WG8J/5/6 التنفيذى مذكرة

 دة، وفي إعدادالفريوقد تساعد هذه الوثيقة الفريق العامل في تحديد العناصر ذات األولوية في النظم . الفريق العامل

  . االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافتوصيات مالئمة بشأن النظم الفريدة للعرض على

  

                                                      
��% &% ا��8$ة 3���
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 4الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها ووضع نظام دولي

  فريق خبراء دولي عن نظام دولي التفاقيةاجتماع" للدورة الخامسة للمحفل الدائم بشأن 1 بمشروع المقرروفيما يتعلق  .10

 كانون 19-17عقد االجتماع في الفترة "  وحقوق اإلنسان للشعوب األصليةالتنوع البيولوجي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

المتحدة الدائم بشأن قضايا الشعوب األصلية بمشاركة االتفاقية كمساهمة في  تحت إشراف محفل األمم 2007يناير / الثاني

ويتوافر تقرير االجتماع للنظر من جانب االجتماع الخامس . صول وتقاسم المنافعللحالنقاش الدائر بشأن النظام الدولي 

 .UNEP/CBD/WG8J/5/INF/10 وثيقة المعلوماتفي ) ي (8للفريق العامل المخصص للمادة 

 بشأن مشاركة )E/2007/43 (ئم من تقرير الدورة السادسة للمحفل الدا4وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة  .11

وتقاسم المنافع جتمعات األصلية والمحلية في المفاوضات الجارية المعنية بالنظام الدولي للحصول على الموارد الوراثية الم

 جيم خطوات لتعزيز إشراك المجتمعات األصلية 8/5 حاء و 7/16المستمدة منها، اتخذ مؤتمر األطراف في مقرره 

وتعمل األمانة كذلك مع . جتمعات األصلية والمحلية في الوفود الحكوميةتشجيع مشاركة ممثلين عن الموالمحلية بما في ذلك 

األصلية والمحلية لإلسهام في العملية الجارية الخاصة ببلورة نظام الجهات المانحة لضمان توفير الفرص الكبيرة للمجتمعات 

 دولي 

التي صلية والمحلية في االجتماعات وسوف يساعد إنشاء لجنة االختيار للحساب الطوعي لمشاركة المجتمعات األ  .12

 ، في ضمان المساواة الجغرافية استنادا والقسم الف والقسم الفرعى دال  دال، المرفق8/5تعقد في إطار االتفاقية وفقا للمقر 

ن تنعكس بأ"المحفل  الثقافية السبعة التي يعترف بها المحفل الدائم، ويستجيب بصورة مباشرة لطلب -إلى األقاليم االجتماعية

الدولي للحصول وتقاسم المنافع الواردة وجهات النظر اإلقليمية المتنوعة للشعوب األصلية في المناقشات الدائرة بشأن النظام 

 دون اإلقليمية لضمان أن تكون قد سنحت لها الفرصة لإلعراب عن  والمستويات5في األقاليم االجتماعية الثقافية السبعة

  ".دون اإلقليمية المختلفةوجهات النظر اإلقليمية و

" مجاالت العمل في المستقبل" تحت عنوان  من تقريره 2وأوصى المحفل الدائم أثناء دورته السادسة في الفقرة  .13

(E/2007/43)على الموارد ت األصلية والمحلية بشأن الحصول عاي عقد مشاورة للمجتميولوجب بأن تيسر اتفاقية التنوع ال

المناقشات التي أجريت خالل االجتماع  من معارف تقليدية وتقاسم المنافع في وقت مالئم لإلسهام في الوراثية ومايتصل بها

ومن المقرر بصورة . المعني بالحصول وتقاسم المنافع، والفريق العامل )ي (8الخامس للفريق العامل المخصص للمادة 

وسوف يتاح تقرير االجتماع .  في مونتريال2007سبتمبر /  أيلول21-19تقريبية عقد ندوة الخبراء الدراسية هذه في الفقرة 

  .UNEP/CBD/WG8J/INF.13للفريق العامل في وثيقة المعلومات 
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 التوصيات المقترحة: ثالثا

واألحكام المتصلة بها أن يوصي مؤتمر ) ي (8قد يرغب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة   .14

 :األطراف

االتفاقية والمحفل الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ون الوثيق المستمر بين عملية أن يرحب بالتعا  )أ(

الخاصة بها ذات الصلة بحفظ بشأن المسائل ذات الصلة بالمجتمعات األصلية والمحلية والمعارف واالبتكارات والممارسات 

  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

اجتماع فريق الخبراء الدولي  " تنظيمم المحفل الدائم في عمل االتفاقية والسيماأن يحاط مع التقدير بإسها  )ب(

الذى "بالنظام الدولي التفاقية التنوع البيولوجي للحصول وتقاسم المنافع وحقوق اإلنسان الخاصة بالشعوب األصليةالمعني 

المتعلق    والتقرير UNEP/CBD/WG8J/INF/10)( 2007كانون الثانى ينلير  19 الى 17عقد فى نيويورك فى الفترة 

  ؛(UNEP/CBD/WG8J/INF/12) الذي أعده مايكل دودسون الخبير بالمحفل الدائم" بالمعارف التقليدية للشعوب األصلية"

في أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقات  (أن يطلب من األمين التنفيذي التعاون مع األطراف  )ج(

المشترك بين الوكاالت بشأن قضايا بالتعاون، حسب مقتضى الحال، مع فريق الدعم مية لبناء القدرات عمل إقليمية وشبه إقلي

الحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الشعوب األصلية ألغراض تبادل الملومات وبناء القدرات فيما بين 

ول وتقاسم المنافع مع التركيز بصورة خاصة على للحصوأصحاب المصلحة اآلخرين فيما يتعلق بالنظام الدولي المقترح 

  ء من المجتمعات األصلية والمحلية؛النسامشاركة 

المعلومات عن أن يطلب من األمين التنفيذي أن يتيح، من خالل منفذ المعلومات بشأن المعارف التقليدية   )د(

مات، باللغات المالئمة والممكن الوصول إليها، لشبكات الشعوب األصلية لنشر المعلوالفرص المحتملة لتوفير الدعم المالي 

  .صلية بشأن الحصول وتقاسم المنافععن قضايا الشعوب األومن خالل الوسائط المالئمة 
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 المرفق

  مقتطفات من تقرير الدورة الخامسة للمحفل الدائم المعني 

  (E/2006/43-E/C.19/2006/11) بقضايا الشعوب األصلية

  

 المقرر األول مشروع 

 الحصول وتقاسم المنافع وحقوق اإلنسان جتماع فريق الخبراء الدولي عن النظام الدولي التفاقية التنوع البيولوجي بشأنا

وقرر المجلس االقتصادي واالجتماعي التفويض بعقد اجتماع لمدة ثالثة أيام لفريق خبراء دولي . الخاصة بالشعوب األصلية

لبيولوجي عن الحصول وتقاسم المنافع وحقوق اإلنسان الخاصة بالشعوب األصلية الدولي التفاقية التنوع ابشأن النظام 

ممثلين عن منظومة األمم المتحدة وخمسة أعضاء من المحفل الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، ويدعو بمشاركة 

المشاركة أيضا اء المعنية إلى المنظمات الحكومية الدولية المهتمة، والخبراء من منظمات الشعوب األصلية والدول األعض

  .2007مايو / للمحفل الدائم خالل دورته السادسة في أيارويطلب أن تبلغ نتائج االجتماع 
  

 توصيات نشأت من الدورة الخامسة
 

المتحدة التي تشمل يحث المحفل الدائم جميع الحكومات االفريقية على االمتثال وتقديم الدعم لقرارات وآليات األمم   .19

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، -2، 21 جدول أعمال القرن -1شارات إلى الشعوب األصلية وخاصة اإل

شديد التصحر في تلك البلدان التي تتعرض لحاالت جفاف  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة -4 اتفاقية التنوع البيولوجي، -3

بالشعوب األصلية والقبلية في البلدان  المتعلقة 169منظمة العمل الدولية رقم  اتفاقية -5أو التصحر وخاصة في افريقيا، /و

 إعالن األمم المتحدة لحقوق الشعوب األصلية واتفاقات األمم مشروع -6في منظمة العمل الدولية، المستقلة األعضاء 

  .المتحدة

المؤشرات ذات الصلة بالشعوب  ويقدم الدعم الكامل لعقد ندوة الخبراء الدراسية الدولية بشأن يرحب المحفل الدائم  .22

التابع للمحفل الدولي للشعوب األصلية بشأن األصلية والتنوع البيولوجي التي ينظمها الفريق العامل المعني بالمؤشرات 

  .ن مع المحفل الدائمبالتعاوالتنوع البيولوجي تحت إشراف اتفاقية التنوع البيولوجي 

مجتمعات األصلية والمحلية في حياتها اليومية بل تعتبر إن المعارف التقليدية للشعوب األصلية ال تدعم فحسب ال  -33

كذلك فإن هذه المعارف الخاصة بالمجتمعات األصلية . وتقرير المصير الخاص بهاأيضا عنصرا رئيسيا في شخصيتها 

واالقتصادية للمجتمعات المحلية وللبشرية ولوجي في العالم، وتشكل مصدرا للثروة الثقافية والبيتسهم في التنوع الثقافي 

واستجابة لذلك، يجري تنفيذ العديد من . متنوعة من األخطارغير أن نظم معارف الشعوب األصلية تخضع لطائفة . بأسرها

المعارف والوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز حماية والسياساتية على المستويات المجتمعية المبادرات العملية والتشريعية 

 خبراء الشعوب األصلية الذين ق الشعوب األصلية، كما شدد على ذلكالتقليدية للشعوب األصلية غير أن احترام حقو

، )2005سبتمبر /  أيلول23-21بنما سيتي، (التقنية الدولية بشأن المعارف األصلية والمحلية شاركوا في حلقة العمل 

. حقوق اإلنسان تقع في قلب الشواغل المتعلقة بالحماية، وتعزيز وحماية المعارف التقليدية ووجهات النظر الثقافيةوالسيما 
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الواجب لهذه الشواغل والمنظورات مع العمل في نفس الوقت على حفظ وتعزيز وحماية وسوف يكون لتوجيه االهتمام 

  .على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةة للشعوب األصلية، تأثير مباشر ووجهات النظر الثقافيالمعارف التقليدية 

المحفل الدائم خطة يوصي المحفل الدائم بأن يضع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان بالتعاون مع   .85

أن يتم ربط تنفيذ مكتب حقوق األصلية ومنظماتهم التمثيلية وعمل متساوقة واستراتيجية في افريقيا بالتعاون مع الشعوب 

بأجهزة لتعزيز القدرات على الحماية والدعوة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان الخاصة بالشعوب األصلية األمم المتحدة السامي 

ي، اتفاقية التنوع البيولوجاألمم المتحدة األخرى والسيما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة 

  .للملكية الفكرية واليونسكو وغيرهاوالمنظمة العالمية 

الشعوب األصلية الورقة التقنية التي أعدها فريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني بقضايا   )أ(

(E/C.19/2006/3/Add.1)في ع البيانات وافضاضها موجودة حاليا  التي تقدم عرضا عاما للمؤشرات والنظم المتعلقة بجمي

منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم  اللتين اقترحتهما 37 و 36ويصادق المحفل الدائم على التوصيتين . ماتها األعضاءمنظ

وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، المتحدة اإلنمائي، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي واليونسكو 

 UNFPA و UNIFEM لحقوق اإلنسان وومكتب المفوض السامي لألمم المتحدة ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، 

للبيئة وشعبة وبرنامج األمم المتحدة ) االونكتاد( الصحة العالمية واليونيسيف ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة

  .جتماعية في أمانة األمم المتحدةالقتصادية واالالشؤون ااإلدارة العامة للتنظيم والتنمية وشعبة التنمية المستدامة في إدارة 

البحثية إلى دعم  اإلقليمية والجامعات واألجهزة يدعو المحفل الدائم الحكومات ومنظمات األمم المتحدة ومكاتبها  .101

ر الكاريبي وآسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية والبحعقد حلقات عمل إقليمية وغيرها من األنشطة في منطقة القطب الجنوبي 

والرفاهة للشعوب األصلية، والمعارف التقليدية والتنوع البيولوجي بفرض رصد التقدم لتحديد المؤشرات ذات الصلة بالفقر 

  .األهداف اإلنمائية لأللفية أهداف اتفاقية التنوع البيولوجيفي تحقيق 

الدائم الحكومات ايا الشعوب األصلية للمحفل ويدعو المحفل الدائم فريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني بقض  .103

العمل في جمع البيانات وتحديد والجهات المانحة إلى تعظيم التعاون وتجنب االزدواجية، ودفع الجهود المشتركة لتعزيز 

  .واتفاقية التنوع البيولوجيالمؤشرات ذات الصلة بالشعوب األصلية، واألهداف اإلنمائية لأللفية 

 الوطنية التي  على المعارفاإلبقاء الدائم الحكومات االفريقية على مراعاة التقارير الحالية عن يحث المحفل  .119

  .استحدثتها الشعوب األصلية وممثلي الحكومات أثناء عملية اتفاقية التنوع البيولوجي

لمعارف االفريقية والسيما ايدعو المحفل الدائم الحكومات االفريقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على اعترافها بنظم   .120

وينبغي إدراج نظم معارف في التعليم النظامي . الطبيةخبرات الشعوب االفريقية في هذا الصدد بما في ذلك المعارف 

البيولوجي فضال عن ضمان استدامة اقتصادياتها وثقافاتها وينبغي أن تشارك الشعوب األصلية في االدارة المستدامة للتنوع 

  . المعرفيةولغاتها ونظمها

دورته الثامنة   الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي خالل8/6ويؤيد المحفل الدائم المقرر   .134

ينظر في اعتماد مشروع قرار يرد في والذي دعا فيه مؤتمر األطراف الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين إلى أن 

أنظر الوثيقة ( السنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010عام لق الجمعية العامة بمقتضاه المرفق بذلك المقرر والذي تع

UNEP/CBD/COP/8/31المرفق األول2006يونيه / حزيران15 في  الصادرة ،.(  
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الوطنية للتنوع ، واالستراتيجيات 21يتعين أن تتضمن اآلليات الوطنية المنشأة لتنفيذ جدول أعمال القرن   .135

بالعقد الدولي الثامن للشعوب األصلية في العالم ي، وخطط العمل، واألهداف اإلنمائية لأللفية واألنشطة الخاصة البيولوج

  .استثارة الوعينقطة محورية لقضايا الشعوب األصلية بما في ذلك المسؤوليات عن االتصال والتعليم وأنشطة 

  

  مقتطفات من تقرير الدورة السادسة للمحفل الدائم المعني 

 (E/2007/43-E/C.19/2007/9)بقضايا الشعوب األصلية 

 

 األقاليم واألراضي والموارد الطبيعية: موضوع خاص
  

 تامانغ على بارشورامأعرب المحفل الدائم عن تقديره للمقررين الخاصين السيدة فكتوريات تاولي كوربوز والسيد   .10

التأثيرات على نظم حيازة :  والمحاصيل الوحيدةة التجاريةنخيل الزيت وغيره من المزارع الشجري"تقريرهما المعنون 

المزيد من التحليل إلدراج ويوصي المحفل الدائم بإجراء ". األصليةاألراضي وإدارة الموارد وسبل العيش للشعوب 

صلية والمزارع الشجرية وشبكاتهما، والشعوب األوالتي جمعت من الحكومات وقطاعي قطع األشجار المعلومات المتلقاة 

الدولية مثل االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، والمنظمات غير الحكومية واألجهزة الحكومية 

 كوربو لالستمرار كمقررة خاصة -وأعاد المحفل الدائم تعيين فكتوريا تاولي. المعني بالغاباتومنتدى األمم المتحدة 

  .2008دام الموارد ا لمتوافرة الذي سيقدم لدورة المحفل الدائم في لصياغة تقرير المتابعة باستخ

 الدائم بأن يعترف الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي يوصي المحفل  .28

  .الموجودة في أقاليمهابحقوق الشعوب األصلية على الموارد البيولوجية والوراثية 

  

 المقبلعمل المحفل 
 

األصلية بشأن يوصي المحفل الدائم بأن تيسر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عقد حلقة عمل لخبراء الشعوب   .2

واألحكام المتصلة ) ي (8المعارف التقليدية في وقت مالئم إلدراجه في االجتماع الخامس للفريق العامل المخصص للمادة 

صياغة الشعوب األصلية  العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع لدعم عملية بها واالجتماعين الخامس والسادس للفريق

هذا االجتماع باالقتران مع اجتماع فريق ويمكن تنظيم . لتوصيات مقابل النظام الدولي المعني بالحصول وتقاسم المنافع

 وكاالت األمم المتحدة في تقديم الدعم المشترك بين الوكاالت المعني بقضايا الشعوب األصلية لالستفادة من وجود بعض

  .الدعم التقني والمعلومات

الدولي التفاقية التنوع فريق الخبراء الدولي المعني بالنظام (يقرر المحفل الدائم إحالة تقرير اجتماع فريق الخبراء   .3

فاقية التنوع البيولوجي في إلى األمين العام الت) وحقوق اإلنسان للشعوب األصليةالبيولوجي بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

الجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع، والفريق العامل المفتوح شكل وثيقة إعالمية 

ألعمال المعني واألحكام المتصلة بها لعرضها أثناء المناقشات الخاصة بالبند من جدول ا) ي (8المخصص للمادة العضوية 

  .جتماعاتاالفي هذه 
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التشاركية من خالل اتفاقية التنوع البيولوجي إلى مواصلة تعزيز اآلليات ودعا المحفل الدائم الدولي األطراف في   .4

ضمان أن تنعكس وجهات النظر اإلقليمية المتنوعة للشعوب األصلية في المناقشات الخاصة بالنظام الدولي المعني 

للشعوب األصلية من األقاليم صوص تحث األطراف على ضمان التمثيل الكافي وعلى وجه الخ. بالحصول وتقاسم المنافع

 المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وضمان أن تمنح  وعلى المستويات اإلقليمية في الفريق العامل∗السبعةالجغرافية الثقافية 

  .الفرصة للتعبير عن وجهات النظر اإلقليمية ودون اإلقليمية المتنوعةلها 

في فريق الدعم المشترك بين الوكاالت وبالتعاون مع خبراء ري المحفل الدائم بمساعدة األعضاء المعنيين سيج  .5

في مراحل حرجة من المفاوضات بشأن المعايير الدولية الخاصة بحماية الشعوب األصلية استعراضات تقنية حسنة التوقيت 

لمعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية الحكومية الدولية االمعارف التقليدية، ومداوالت اللجنة 

والمعايير والترتيبات السائدة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتقييم االتساق والتجانس مع الصكوك القانونية ور لوالفلك

  .للشعوب األصليةوالجاري وضعها وعلى وجه الخصوص حقوق اإلنسان 

الدعم فل الدائم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى العمل في شراكة مع األعضاء اآلخرين في فريق يدعو المح  .6

فيما بين المشترك بين الوكاالت والجهات المانحة لتنظيم حلقات عمل إقليمية ألغراض تبادل المعلومات وبناء القدرات 

النظام الدولي المقترح للحصول لحة اآلخرين بشأن الحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المص

المالي لشبكات الشعوب األصلية لنشر المعلومات باللغات  الدعم موعالوة على ذلك، يطلب من األمانة تقدي. وتقاسم المنافع

  .خالل وسائل اإلعالم المناسبة على المجتمعات األصلية بشأن هذه المسألةالمالئمة ويمكن النفاذ لها، ومن 
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