
 

  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
واألحكام المتعلقة بالشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة 

  :على غرار ما یلي ، مقررا

والمقرر بها،  المتصلة واألحكام) ي(8 المادة، الذي أنشأ بموجبه برنامج العمل بشأن 
2020،  

المتعدد السنوات جرت معالجتها من خالل برنامج العمل 
  بها، 

متكامل، مع أخذ آخر التطورات في االعتبار، بما في ذلك 
  ،2020فضال عن إطار التنوع البیولوجي المستقبلي لما بعد عام 

 ،المعارف التقلیدیة –مؤتمر قمة موشتمبال بشأن تجارب المجتمعات األصلیة والمحلیة 
د األسماك یتعمیم مساهمة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة عبر قطاعات الزراعة ومصا

  4،"تدام من أجل تحقیق الرفاهیة
إلى التقریر التجمیعي بشأن حالة واتجاهات المعارف التقلیدیة والمبادئ التوجیهیة وغیرها من األدوات 

  :بها، بما في ذلك المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة

، حیث سحبت المهام المكتملة أو المستبدلة )ي(8برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح بشأن المادة 

2030." 

 ).FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر( 21-أ  م/1 ، المقررن

إعالن مؤتمر  صدرو . األصلیة والمحلیة على هامش االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
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 الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
واألحكام المتعلقة بالشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ) ي(8إدماج المادة   2/16

 في عمل االتفاقیة وبروتوكولیها

 ّ   الهیئة الفرعیة للتنفیذ، إن
، مقرراالرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن یعتمد مؤتمر األطراف توصي

   إن مؤتمر األطراف،
، الذي أنشأ بموجبه برنامج العمل بشأن 5/16المقرر  إلىإذ یشیر 

2020- 2010الذي نقح فیه برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 
ذ ٕ برنامج العمل من  17و 14و 13و 11و 6أن المهام المؤجلة یالحظ  وا

 المتصلة واألحكام) ي(8 بشأن المادةبرنامج العمل إتمام مهام أخرى بموجب 
ذ یعترف ٕ متكامل، مع أخذ آخر التطورات في االعتبار، بما في ذلك أكثر شموال وتطلعي و بالحاجة إلى برنامج عمل  وا

فضال عن إطار التنوع البیولوجي المستقبلي لما بعد عام  3واتفاق باریس، 2وأهدافها 2030خطة التنمیة المستدامة لعام 
ذ یضع في االعتبار  ٕ مؤتمر قمة موشتمبال بشأن تجارب المجتمعات األصلیة والمحلیة "نتائج وا

تعمیم مساهمة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة عبر قطاعات الزراعة ومصا –والتنوع البیولوجي والثقافي 
تدام من أجل تحقیق الرفاهیةوالحراجة والسیاحة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المس

ذ یستند  ٕ إلى التقریر التجمیعي بشأن حالة واتجاهات المعارف التقلیدیة والمبادئ التوجیهیة وغیرها من األدوات وا
للمادة المخصص العضویة والمعاییر التي وضعها بالفعل الفریق العامل المفتوح

                                         
برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح بشأن المادة ، اعتمد مؤتمر األطراف 10/43المقرر 

 .16و 

2030خطة التنمیة المستدامة لعام : تحویل عالمنا"، بعنوان 70/1قرار الجمعیة العامة 

نو والعشر المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادیة  
قد مؤتمر قمة  األصلیة والمحلیة على هامش االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافالمجتمعات  تجارببشأن " موشتمبال"عُ

 8UNEP/CBD/COP/13/INF/4. 

 
 

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 14البند 
  

 ّ إن
توصي

إن مؤتمر األطراف،
إذ یشیر 

الذي نقح فیه برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  10/43،1
ذ ٕ وا

إتمام مهام أخرى بموجب 
ذ یعترف ٕ وا

خطة التنمیة المستدامة لعام 
ذ یضع في االعتبار  ٕ وا

والتنوع البیولوجي والثقافي 
والحراجة والسیاحة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المس

ذ یستند  ٕ وا
والمعاییر التي وضعها بالفعل الفریق العامل المفتوح

                                                
المقرر في إطار  1
 9و 8و 5و 3
قرار الجمعیة العامة انظر  2
 األممقیة اتفا 3
قد مؤتمر قمة  4 عُ

 :بوصفهالقمة 
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 غو بشأن إجراء عملیات تقییم األثر الثقافي والبیئي واالجتماعي فیما: المبادئ التوجیهیة الطوعیة أغواي  )أ(

 أو تشغلها التي والمیاه واألراضي المقدسة المواقع على المقترح إجراؤها أو التي من المرجح أن یكون لها تأثیر بالتطورات یتعلق
  5محلیة؛وال األصلیة المجتمعات تقلیدیا تستعملها

  6لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلیة والمحلیة؛ ري:تغاریوایي األخالقي السلوك مدونة  )ب(
تشریعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان أو إلعداد آلیات  7موتز كوستال الطوعیةالمبادئ التوجیهیة   )ج(

، تبعا للظروف الوطنیة، للشعوب األصلیة "والمشاركة قبولال"أو " والمسبقة عن علمالموافقة الحرة "أو " الموافقة المسبقة عن علم"
للحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها، للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه  8المحلیةوالمجتمعات 

واستخدامه المستدام، ولإلبالغ عن الحصول غیر المشروع المعارف واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي 
  9؛ومنعهالتقلیدیة على المعارف 

 األصلیة للشعوب التقلیدیة المعارف توطین إلعادة روتسولیهیرساجیك الطوعیة التوجیهیة المبادئ  )د[(
  10]المستدام؛ واستخدامه البیولوجي التنوع بحفظ الصلة ذات المحلیة والمجتمعات
  11بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البیولوجي؛ العالمیةخطة العمل   )هـ(

ذ یضع في االعتبار  ٕ  للتربیة المتحدة األمم برنامج العمل المشترك ما بین أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمةوا
  12بشأن الروابط الموجودة بین التنوع البیولوجي والثقافي، والثقافة والعلم

ذ یرحب [ ٕ  إلعادة روتسولیهیرساجیك الطوعیة التوجیهیة عن طریق اعتماد المبادئ 15بإنهاء العمل بشأن المهمة وا
  13]المستدام، واستخدامه البیولوجي التنوع بحفظ الصلة ذات المحلیة والمجتمعات األصلیة للشعوب التقلیدیة المعارف توطین

ذ یشیر ٕ ، فضال عن تنفیذ المبادئ التوجیهیة والمعاییر المذكورة أعاله التي اعتمدها مؤتمر 4و 2و 1إلى أن المهام  وا
  األطراف تمثل مسؤولیات مستمرة تتعهد بها األطراف،

ذ یشدد  ٕ بها  المتصلة واألحكام) ي(8 المادةعلى الحاجة إلى التنفیذ الفعال للمبادئ التوجیهیة والمعاییر ذات الصلة بوا
من الخطة االستراتیجیة من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  18الهدف على الصعید الوطني من أجل إحراز تقدم نحو تحقیق 

  ،2020 - 2011للتنوع البیولوجي 

                                                 
 .7/16المقرر  5
 .، المرفق10/42المقرر  6
 .بلغة المایا" جذور الحیاة"یعني  7
) أ(2الفقرات  واو،  12/12المقرر ضمن هذه المبادئ التوجیهیة إلى " الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة"ینبغي أن یحیل استخدام وتفسیر مصطلح  8
 ).ج(و) ب(و
 .13/18المقرر  9

واألحكام ) ي(8العمل المنقح بشأن المادة من برنامج  12و 10و 7اجتماعه الرابع عشر، استجابة للمهام  فيمده مؤتمر األطراف تعمن المقرر أن ی 10
 .المتصلة بها

 .المرفق ،باء 12/12المقرر  11
ببرنامج العمل فیها مؤتمر األطراف ، التي رحب 16الفقرة في بشأن التعاون مع اتفاقیات ومنظمات دولیة ومبادرات أخرى،  10/20المقرر انظر  12

 .المشترك
واألحكام ) ي(8العمل المنقح بشأن المادة من برنامج  12و 10و 7اجتماعه الرابع عشر، استجابة للمهام  فيمده مؤتمر األطراف تعمن المقرر أن ی 13

 .المتصلة بها
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بها في موعد أقصاه االجتماع  المتصلة واألحكام) ي(8 بشأن المادةبرنامج العمل الحالي إتمام یقرر  - 1
  األطراف؛الخامس عشر لمؤتمر 

بها ضمن  المتصلة واألحكام) ي(8 المادةالنظر في وضع برنامج عمل متكامل تماما بشأن  یقرر أیضا - 2
مع مراعاة المهام الجاریة والمؤجلة  على أساس اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن 2020إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

  ؛فضال عن الفجوات المحددة 3،واتفاق باریس 2وأهدافها، 2030لعام  مع مراعاة أیضا خطة التنمیة المستدامةو ، لألطراف
) ي(8 المادةالمبادئ التوجیهیة والمعاییر ذات الصلة بتنفیذ  بشأناألطراف إلى جمع الخبرات  یدعو -3

بها على الصعید الوطني، والنظر في ضوء هذه الخبرات في الحاجة إلى القیام بمزید من العمل بشأن هذه  المتصلة واألحكام
  برنامج عمل متكامل تماما؛المسائل بغیة وضع 

األطراف على المشاركة مع الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تنفیذ االتفاقیة، بما في ذلك  یشجع -4
من خالل االعتراف بأعمالها الجماعیة ودعمها وتقدیرها، بما في ذلك جهودها لحمایة وحفظ أراضیها ومناطقها، ألغراض 

الوطنیة، ومراجعة وتنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع  إشراكها بالكامل في عملیة إعداد التقاریربالقیام االتفاقیة، و 
  الخاص باالتفاقیة؛ 2020البیولوجي، وعملیة وضع إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

 واألحكام) ي(8 المادة بشأن العمل برنامج تنفیذ عن اإلبالغ إلى األخرى والحكومات األطراف یدعو -5
 مختلف تطبیق عن فضال المستدام، المألوف االستخدام بشأن العمل خطة وتنفیذ 4و 2و 1 المهام سیما وال بها، المتصلة
واألحكام ) ي(8 للمادة المخصص العضویة المفتوح العامل الفریق رعایة تحت وضعت التي والمعاییر التوجیهیة المبادئ

 التقدم تحدید أجل من المعلومات تبادل غرفة آلیة أو الوطنیة التقاریر خالل من األطراف، مؤتمر اعتمدها والتي المتصلة بها
رشاد المحرز ٕ   ؛2020 عام بعد لما البیولوجي التنوع إطار عملیة إعداد وا

إلى األمینة التنفیذیة تیسیر تنظیم منتدى إلكتروني یدعو األطراف والحكومات األخرى والشعوب  یطلب -6
ین إلى تبادل أولي لآلراء والمعلومات، هتماألصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة وأصحاب المصلحة الم

 :شأن، بحسب االقتضاء

النظر فیها لتحقیق التكامل الفعال في عمل الهیئات الفرعیة بشأن المسائل األهداف الممكنة التي ینبغي   )أ(
لشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، ولتمكین المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات باة المباشرة صلذات ال

  المحلیة في عمل االتفاقیة؛
 البیولوجي التنوع بها كجزء من إطار المتصلة واألحكام) ي(8 المادة بشأن العمل ة لبرنامجالممكنعناصر ال  )ب(

  ؛2020 عام بعد لما
  ة والدروس المستفادة ومزایا وسلبیات الترتیبات الحالیة؛مكنالترتیبات المؤسسیة الم  )ج(
تاحة موجز عن تبادل اآلراء المقدمة خالل المنتدى اإللكتروني  أیضا یطلب -7 ٕ إلى األمینة التنفیذیة إعداد وا

  اجتماعه الحادي عشر؛ فيبها  المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص العضویة للفریق العامل المفتوح
 سیما وال ،الصلة ذات ةالدولی والمنظمات المحلیة والمجتمعات األصلیة والشعوب والحكومات األطراف یدعو -8

 العناصر بشأن التنفیذیة األمینة إلى آراء تقدیم إلى المهتمین المصلحة وأصحاب ،البیولوجي بالتنوع المتعلقة األخرى االتفاقیات
  ؛2020 عام بعد لما البیولوجي إطار التنوع من كجزء تماما متكامل عمل لبرنامج ةمكنالم

 بشأن التنفیذیة األمینة إلى آراء تقدیم إلى المحلیة والمجتمعات األصلیة والشعوب والحكومات األطراف یدعو -9
 ما الحصر ال المثال سبیل على ،واألحكام المتصلة بها) ي(8من أجل تنفیذ المادة  عملها، وطریقة ةمكنالم المؤسسیة الترتیبات

  :یلي
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بها تسند لها والیة تقدیم المشورة إلى مؤتمر  المتصلة واألحكام) ي(8 معنیة بالمادة إنشاء هیئة فرعیة  )أ(

كل بروتوكول من األطراف والهیئات الفرعیة األخرى، ورهنا بموافقته، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
  المحلیة وتكون ضمن نطاق االتفاقیة؛ والمجتمعات األصلیة صلة بالشعوبالمسائل ذات الالبروتوكولین، بشأن 

من خالل  بها المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص العضویة العامل المفتوح عمل الفریق مواصلة )ب(
  ؛2020لتنوع البیولوجي لما بعد عام إطار اوالیة منقحة ضمن إطار عمل 

) ي(8 للمادة المخصص العضویة العامل المفتوح الفریق یستخدمها التي المعززة المشاركة آلیات تطبیق  )ج(
 ذات المسائل معالجة عند االقتضاء، حسب المحلیة، والمجتمعات األصلیة الشعوب ممثلي بها لمشاركة المتصلة واألحكام

دماجها الفعالة مشاركتها ضمان بغیة الفرعیة، الهیئات في المحلیة والمجتمعات األصلیة بالشعوب المباشرة الصلة ٕ  في بالكامل وا
  االتفاقیة؛ عمل

 عمل لبرنامج ةمكنم عناصر اقتراح بهدف ةمستلمال المعلومات وتحلیل تجمیع التنفیذیة األمینة إلى یطلب -10
لكي  عملها وطریقة ةمكنالم المؤسسیة الترتیبات عن فضال ،2020 عام بعد لما البیولوجي التنوع إطار من كجزء تماما متكامل

 عشر؛ الحادي اجتماعه فيبها  المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص العضویة العامل المفتوح الفریق ینظر فیها

للترتیبات المؤسسیة واآلثار المرتبطة بالحوكمة األمینة التنفیذیة إعداد تصور لآلثار المالیة  إلىیطلب أیضا  -11
لكي تنظر فیه الهیئة الفرعیة للتنفیذ في  2022-2021لفترة السنتین بها  المتصلة واألحكام) ي(8الممكنة من أجل تنفیذ المادة 

  اجتماعها الثالث؛
 في یضع، بها أن المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص العضویة العامل المفتوح الفریق إلى یطلب -12

 خطة بشأن العمل من ثانیة لمرحلة مقترحات ذلك في بما ة،مكنالم المقبلة األعمال بشأن مقترحات عشر، الحادي اجتماعه
 الفرعیة الهیئة فیها تنظر لكي ة وطریقة عملهامكنالترتیبات المؤسسیة الم عن فضال المستدام، المألوف االستخدام بشأن العمل
 بعد لما البیولوجي التنوع إطار من كجزء تماما متكامل عمل برنامج وضع إرشاد عملیة أجل من الثالث اجتماعها في للتنفیذ

  الصلة؛ ذات ألخرىالدولیة ا والمنظمات التطورات في المنتدیات االعتبار في یأخذ 2020 عام
 إلى األمینة التنفیذیة، رهنا بتوافر الموارد، توسیع نطاق المساعدة المناسبة التي تمكن ممثلي الشعوب یطلب -13

 من ذلك في بما االتفاقیة، إطار في نطاقا األوسع والعملیات المناقشات المحلیة من المشاركة بفعالیة في والمجتمعات األصلیة
 بشأن آخر عمل أي إدماج تیسیر أجل من ،2020 عام بعد لما البیولوجي التنوع إطار ستحدد التي اإلقلیمیة المشاورات خالل
 .االتفاقیة عمل في واألحكام المتصلة بها) ي(8 المادة
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