
 لفریق المفتوح العضویة العامل بین الدوراتا
  واألحكام المتصلة بها) ي(8المخصص للمادة 

 في اتفاقیة التنوع البیولوجي
  العاشر االجتماع
  2017كانون األول /دیسمبر 16- 13 كندا، مونتلایر،

  *من جدول األعمال المؤقت 8بند ال

  
   األصلیة الشعوب قضایاالمعني بمنتدى األمم المتحدة الدائم من توصیات 

  إلى اتفاقیة التنوع البیولوجيموجهة 
  ةالتنفیذی ةمذكرة من األمین
 مقدمة

المعني دائم المنتدى األمم المتحدة الموجهة من توصیات الحسب الممارسة المتبعة في االتفاقیة، یتم النظر في  - 1
بواسطة الفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي  األصلیة الشعوب قضایاب

 .واألحكام المتصلة بها، الذي یقدم بدوره توصیات لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف) ي(8

رش - 2 ٕ اد المناقشة في إطار هذا البند بخصوص التوصیات ذات وقد أعدت الوثیقة األساسیة الحالیة من أجل تیسیر وا
 20إلى  9لمنتدى الدائم، اللتان عقدتا من ل ةوالسادسة عشر  ةالصلة باتفاقیة التنوع البیولوجي المنبثقة عن الدورتین الخامسة عشر 

 .، على التوالي2017 أیار/مایو 5إلى  نیسان/أبریل 24ومن  2016أیار /مایو

على موجز للتوصیات ذات الصلة توي القسم الثاني حمات أساسیة عن المنتدى الدائم، ویو معل سم األولقویقدم ال - 3
ویقدم القسم الثالث تحدیثا . لم تنظر فیها بعد اتفاقیة التنوع البیولوجي والتيالمنبثقة عن هاتین الدورتین للمنتدى الدائم 

 .ویقدم القسم الرابع مشروع توصیة لنظر الفریق العامل ،وع البیولوجياتفاقیة التنإلى ة موجهللتوصیات السابقة للمنتدى الدائم ال

 معلومات أساسیة  - أوال 

الذي أنشأ المنتدى الدائم لمجلس االقتصادي واالجتماعي، لالمستوى  ةرفیع ةاستشاری كهیئة 1المنتدى الدائم یعمل - 4
قضایا الشعوب األصلیة المتصلة یة مناقشة ووكل المجلس إلیه وال 2000تموز /یولیه 28بتاریخ  2000/22بموجب مقرره 

 .وحقوق اإلنسان ،ةبالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، والثقافة، والبیئة، والتعلیم، الصح

                                                 
*  CBD/WG8J/10/1.  
 .html-sessions-https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii.2 :معلومات انظرلمزید من ال  1
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 :وبتحدید أكبر، یقوم المنتدى الدائم بما یلي - 5

االقتصادي  یوفر للمجلس، وكذلك لبرامج األمم المتحدة وصنادیقها ووكاالتها عن طریق المجلس  )أ(
  ؛الشعوب األصلیة، مشورة الخبراء وتوصیات بشأن قضایا واالجتماعي
داخل منظومة األمم المتحدة ویعمل على دمج هذه  الشعوب األصلیةینمي الوعي باألنشطة المتعلقة بقضایا   )ب(

  األنشطة وتنسیقها؛
  .وینشرها الشعوب األصلیةالمعلومات عن قضایا یعد   )ج(

وفي دورته الخامسة . لمدة أسبوعین في مقر األمم المتحدة في نیویوركفي دورة ي السنة مرة فم ئتمع المنتدى الداجوی - 6
وفي دورته . "النزاع والسالم والتسویة: الشعوب األصلیة"نظر المنتدى الدائم في موضوع  ،)2016أیار /مایو 20-9(عشرة 

الذكرى السنویة العاشرة ”م، كموضوع خاص، في ، نظر المنتدى الدائ)2017 أیار/مایو 5 – نیسان/أبریل 24(السادسة عشرة 
 .“التدابیر المتخذة لتنفیذ اإلعالن: العتماد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة

خبیرا مستقال، في كل دورة، توصیات باالجماع لنظر الحكومات  16وتماشیا مع طریقة تشغیل المنتدى الدائم، یعتمد  - 7
وترد في القسم الثاني أدناه التوصیات ذات الصلة باتفاقیة التنوع البیولوجي . وبرامجها واآللیات األخرىووكاالت األمم المتحدة 

 .الخامسة عشرة والسادسة عشرة هالمعتمدة في دورتی

ة لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا حدیثالتوصیات ال  - ثانیا 
 بیولوجيإلى اتفاقیة التنوع الالموجهة الشعوب األصلیة 

ولكن بعض . ، لم یوجه المنتدى الدائم أي توصیات محددة إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي2017-2016خالل الفترة  - 8
لى حد ما، , التوصیات العامة قد تكون ذات أهمیة التفاقیة التنوع البیولوجي ٕ فقد نظر بالفعل مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع وا

 .ذه التوصیات في أعمال سابقة، على النحو المذكور أدناهالبیولوجي وبروتوكولیها في ه

  2التوصیات المنبثقة عن الدورة الخامسة عشرة للمنتدى الدائم  -ألف 
 عامةتوصیة 

یوصي المنتدى الدائم بأن تقوم الدول ومنظومة األمم المتحدة، بما في ذلك أفرقة األمم المتحدة   -10
تمویل، إلى مؤسسات الشعوب األصلیة لمساعدتها في ما تبذله من بتقدیم الدعم، بما في ذلك الالقطریة، 

حیائها ٕ د المتمثل في تعمیم إتقان هذه اللغاتجهود للحفاظ على لغاتها وا . ، وذلك من أجل بلوغ الهدف المحدّ
عات غیر رسمیة تعنى بتعزیز  ّ نشاء شبكات أو تجم ٕ ویمكن أن تشمل هذه الجهود تبادل التجارب اإلیجابیة وا

حیائها، وكذلك االستعانة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت بلغات الشعوب  لغات ٕ الشعوب األصلیة وا
. ومن المهم أن توفر الدول التمویل الكافي إلحیاء لغات الشعوب األصلیة وحفظ تراثها الثقافي. األصلیة

ر الدول تمویل المشاریع المتعلقة بلغات ال شعوب األصلیة من الجهات وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن تیسّ
 .المانحة الخارجیة، بما فیها القطاع الخاص، وفقا للقانون

 
مع المنتدى الدولي للشعوب األصلیة ع البیولوجي، بالتعاون و وفیما یتعلق بهذه التوصیة، نفذت أمانة اتفاقیة التن - 9

ومؤشرات  ،وكوالت المجتمعیة للمعارف التقلیدیةمات التابعة له، برنامج تدریب بشأن البروتظالمعني بالتنوع البیولوجي والمن

                                                 
2  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/43&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=E 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/43&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=E
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بما في ذلك التنفیذ  2020-2011للمعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف المستدام ضمن الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 3.الفعال لبروتوكول ناغویا

یا وأمریكا الالتینیة وقدم الدعم لحلقات عمل واشتمل برنامج التدریب على ثالثة برامج تدریب إقلیمیة ألقالیم أفریقیا وآس -10
دربا من الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة واألطراف من بلدان م 1,033التدریب بنجاح ألكثر من  وتم. 19محلیة عددها 

 .أفریقیا، وآسیا، وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي فيمختلفة 

في  ذین شاركوادربین من الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة الالي للموالم وقدمت هذه المبادرة الدعم التقني -11
ومن أجل مساعدة حلقات . عملیات التدریب اإلقلیمیة، من أجل تنفیذ حلقات عمل محلیة أو وطنیة باللغات األصلیة والمحلیة

والمعلومات المقدمة من األمانة عن اتفاقیة دربون أیضا الدعم لمواءمة وترجمة مواد التدریب مل المحلیة أو الوطنیة، تلقى المالع
 30التنوع البیولوجي والمعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف المستدام إلى اللغات األصلیة والمحلیة، مما نتج عنه أكثر من 

 .ترجمة

وجي، وعملیة وقد نفذت هذه األنشطة بفضل الدعم المالي من حكومة الیابان، من خالل صندوق الیابان للتنوع البیول -12
؛ Sotzil: المنظمات التالیة من بینهاكثیرة ؛ وبالتعاون مع منظمات (GIZ) الوكالة األلمانیة للتعاون الدوليأمریكا الوسطى في 

 ؛SwedBio، و(INN)وشبكة معلومات الشعوب األصلیة  ؛(IWBN) وشبكة نساء الشعوب األصلیة المعنیة بالتنوع البیولوجي
 .؛ والعدالة الطبیعیةفي آسیالف الشعوب األصلیة حو  ؛ةالغاب سكانوبرنامج 

من الدورة الخامسة عشرة  10وساهمت هذه المبادرة في إحیاء اللغات األصلیة على النحو المطلوب في التوصیة  -13
 .ألصلیةلمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعوب ا

  4نتدى الدائمثقة عن الدورة السادسة عشرة للمبالتوصیات المن  -باء 
  توصیات عامة

یوصي المنتدى الدائم بأن تضع الدول قوانین وسیاسات لضمان االعتراف بالمعارف التقلیدیة للشعوب و   -36
 .األصلیة واستمرار حیویتها وحمایتها من النهب

 
ى توفیر تهدف إلالتي 6 ،وتز كوستالم 5المبادئ التوجیهیة الطوعیةاعتمد مؤتمر األطراف ، 13/19في المقرر  -14

إرشادات لوضع آلیات وتشریعات وتدابیر إداریة وسیاساتیة أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان أن المستخدمین المحتملین 
لمعارف واالبتكارات والممارسات التي تمتلكها الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، التي تجسد أسالیب الحیاة التقلیدیة ذات ل

الموافقة "یحصلون على ") المعارف التقلیدیة"المشار إلیها فیما یلي بـ (لمستدام للتنوع البیولوجي الصلة بالحفظ واالستخدام ا
، تبعا للظروف الوطنیة، لهذه الشعوب األصلیة "القبول والمشاركة"أو " الموافقة الحرة والمسبقة عن علم"، أو "عن علمالمسبقة 

والمجتمعات المحلیة، بما یتفق مع التشریعات الوطنیة، وحصول هذه الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة على نصیب عادل 
                                                 

 shtmlhttps://www.cbd.int/tk/cb/trainingprogramme. :لمزید من المعلومات، انظر  3
4  https://undocs.org/en/E/2017/43  
الموافقة الحرة "أو " الموافقة المسبقة عن علم"آلیات وتشریعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان  وضعالمبادئ التوجیهیة الطوعیة ل  5

بعا للظروف الوطنیة، للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة للحصول على معارفها وابتكاراتها ، ت"الموافقة والمشاركة"أو " والمسبقة عن علم
وممارساتها، للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ التنوع 

  .ر المشروع على مثل هذه المعارف ومنعهالبیولوجي، واستخدامه المستدام، ولإلبالغ عن الحصول غی
 .في لغة المایا "جذور الحیاة"تعني   6

https://www.cbd.int/tk/cb/trainingprogramme
https://undocs.org/en/E/2017/43
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طبیق هذه المعارف التقلیدیة، ولإلبالغ عن الحصول غیر المشروع على المعارف ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام وت
 .واستخدامه المستدام ومنعه التقلیدیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي

 .من الدورة السادسة عشرة للمنتدى الدائم 36جزئیا التوصیة  وتز كوستالمویعالج اعتماد المبادئ التوجیهیة الطوعیة  -15
 

ب المنتدى الدائم إلى فریق الدعم المشترك بین الوكاالت المعني بقضایا الشعوب األصلیة، ویطل  -71
أجل  وتحدیدا الوكاالت العاملة في مجال حیازة األراضي والتغیرات في استخدام األراضي، تكثیف التعاون من

یتعلق باألقالیم التقلیدیة  تفعیل المؤشرات المتعلقة بحیازة األراضي وبالتغیرات في استخدام األراضي ضمن ما
أجل اإلبالغ عن الحالة   للشعوب األصلیة، باعتبار ذلك مؤشرا عالمیا متعدد األغراض من) األراضي والمیاه(

عالن األمم المتحدة ٢٠٣٠واالتجاهات، تمشیا مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، وخطة التنمیة المستدامة لعام  ٕ ، وا
بغي أن تقوم جمیع الصنادیق والبرامج والوكاالت المتخصصة ذات الصلة وین. بشأن حقوق الشعوب األصلیة

  .باطالع المنتدى كل سنة على نتائج ذلك العمل
 

فریق الدعم المشترك بین الوكاالت ، فإن أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي هي عضو في وفیما یتعلق بهذه التوصیة -16
مناقشة وتقودها بشأن تفعیل المؤشرات ذات الصلة بالشعوب األصلیة، وهي تساهم في ال المعني بقضایا الشعوب األصلیة

الحالة واالتجاهات في "استنادا إلى المؤشرات العالمیة المعتمدة للمعارف التقلیدیة بموجب االتفاقیة، وخصوصا المؤشر بشأن 
مقرر مؤتمر " (المجتمعات المحلیةیازة األراضي في األقالیم التقلیدیة للشعوب األصلیة و حالتغیر في استخدام األراضي و 

طة االستراتیجیة للتنوع خمن أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في ال 18بالهدف یتصل عالمي هذا مؤشر و ). 10/43األطراف 
 2020.7-2011البیولوجي 

قیة التنوع لعملیات دولیة مختلفة، بما في ذلك اتفابالنسبة أهمیة  ذاالتي أصبحت مؤشرا مشتركا " األراضي"وفي ضوء  -17
للمساواة بین الجنسین، بالنسبة (، وأهداف التنمیة المستدامة )بالنسبة للمعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف المستدام(البیولوجي 

عالن األمم المتحدة )بما في ذلك حصول النساء على األراضي ٕ فریق الدعم المشترك ، أنشأ )بالنسبة لرفاه الشعوب األصلیة(، وا
، فریقا عامال 2017 حزیران/في اجتماعه السنوي المنعقد في كیتو في یونیه االت المعني بقضایا الشعوب األصلیةبین الوك

 .یازة األراضي مع تكلیف بمعالجة هذه التوصیةمعنیا بمؤشر ح
 ة والزراعةألغذیامنظمة منظمات من بینها ویرأس الفریق العامل ممثل من أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، مع مشاركة  -18

 ).ایفاد(؛ والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (ILC)؛ واإلئتالف الدولي لألراضي )الفاو(لألمم المتحدة 
وسیستمر فریق الدعم المشترك بین الوكاالت المعني بقضایا الشعوب األصلیة، من خالل فریقه العامل المعني  -19

، من أجل 71واإلبالغ عنه على النحو المطلوب في التوصیة " اضياألر "بمؤشر حیازة األراضي، في العمل على تفعیل مؤشر 
ویعتبر هذا العمل تكمیال للجهود التي تبذلها أمانة االتفاقیة نحو . المنتدى الدائم عن التقدم المحرز على أساس سنوي اطالع

تقلیدیة واالستخدام المألوف بشأن المعارف ال 18، من أجل اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو الهدف "األراضي"تفعیل مؤشر 
 .2020المستدام بحلول عام 

                                                 
  .)وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي 2020-2011مؤشرات للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ( 13/28المقرر   7
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  تحدیث للتوصیات السابقة للمنتدى الدائم الموجهة إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي  -ثالثا 

 الخاصة حقوق اإلنسان احترام أجل من هام أمر “كشعوب ”األصلیة الشعوب وضع على التأكید  .26التوصیة 
، (E/2010/43-E/C.19/2010/15) ٢٠١٠ لعام الدائم المنتدى تقریر مع اتساقاو . وحمایتها كامل نحو بهم على

 مصطلح اعتماد خاصة، بصفة ناغویا ذلك بروتوكول في بما البیولوجي، التنوع اتفاقیة بأطراف المنتدى أهاب
 اعتماد منذ یاناتالك تلك إلیها آلت التي المتمیزة الهویات عن دقیق كتعبیر“ المحلیة تمعاتلمجوا األصلیة الشعوب”

  .تقریبا عاما ٢٠قبل  االتفاقیة
   

انظر ( لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة 8واستجابة للتوصیة المنبثقة عن الدورة العاشرة -20
، قرر "ت المحلیةالشعوب األصلیة والمجتمعا"، التي أهابت باألطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي إلى اعتماد مصطلح )أعاله

في مقرراته ووثائقه " الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة"استخدام مصطلح  9عشر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني
 .الثانویة في إطار االتفاقیة في المستقبل، حسب االقتضاء

 يف العامل كاجتماعاالتفاقیة وبروتوكولیها، بحث مؤتمر األطرا بینوكمتابعة لذلك، ومن أجل ضمان االتساق  -21
كانون /الثامن والثاني، على التوالي، في دیسمبربروتوكولي قرطاجنة وناغویا هذه المسألة في اجتماعیهما كل من ألطراف في ل

استخدام  شأنبواو الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي  12/12تطبیق المقرر  10، وقررا2016األول 
 ".لیة والمجتمعات المحلیةالشعوب األص"مصطلح 

 مشروع توصیات ممكنة لنظر الفریق العامل  -رابعا 
واألحكام المتصلة بها في التوصیة ) ي(8قد یرغب الفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادى  -22

 :في اجتماعه الرابع عشر على غرار ما یليمقررا بأن یعتمد مؤتمر األطراف 
  ف،إن مؤتمر األطرا

بالتوصیات المنبثقة عن الدورتین الخامسة عشرة والسادسة عشرة لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني  یحیط علما
 .المنتدى الدائم بالتطورات ذات االهتمام المتبادل العطإلى األمانة االستمرار في إ ویطلببقضایا الشعوب األصلیة، 

_________ 
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 ".الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة"واو، مصطلح  ، القسم12/12 مؤتمر األطراف انظر مقرر  9
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