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 اتفاقية التنوع البيولوجيفي 
 العاشر االجتماع
 2017ديسمبر/كانون األول  16-13 كندا، مونتريال،

 من جدول األعمال 6 البند
 

 توصية اعتمدها الفريق العامل
حشد الموارد: تقييم مساهمة اإلجراءات الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات  -10/4

 البيولوجي المحلية والضمانات في آليات تمويل التنوع
 ة بها،)ي( واألحكام المتصل8صص للمادة المخ ح العضوية العامل بين الدوراتفريق العامل المفتو الإن 

من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات  ةالجماعي اإلجراءاتإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم مساهمة  إذ يشير
، والمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في تمويل التنوع البيولوجي، الواردة 13/20المقرر المحلية، الواردة في مرفق 

 ،12/3المقرر في المرفق الثالث من 
عناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد للنظر في  13/20من المقرر  21إلى الطلب الوارد في الفقرة  وإذ يشير أيضا

 20201-2011ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخط
المنهجية في االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ  لإلرشاداتأيشي للتنوع البيولوجي، بغية وضع الصيغة النهائية  وأهداف
 في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، اواعتماده

بشأن وضع توصيات لكي تنظر فيها الهيئة  13/20من المقرر  27إلى الطلب الوارد في الفقرة  كذلك وإذ يشير
ليات تمويل التنوع آلاآلثار المحتملة  معالجةأن يضمن كيف يمكن لتطبيق الضمانات  الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني بشأن

 ،الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بفعالية عيشالحقوق االجتماعية واالقتصادية وسبل  علىالبيولوجي 
مساهمة الشعوب األصلية ورصد وتقييم لتحديد  اإلرشادات المنهجيةعناصر " تينالمعنون بالوثيقتين وإذ يحيط علما

 مراعاةو" 2وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي" 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تحقيق في  والمجتمعات المحلية
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آليات تمويل التنوع  اختيار وتصميم وتنفيذ عند المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي
 3"،باألدوات محددةعند وضع ضمانات و ، البيولوجي

 على األهمية الخاصة آلراء الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن هذا البند من جدول األعمال، شددي وإذ
األطددراف والحكومددات األخددرا وأصددحاب المصددلحة والشددعوب األصددلية والمجتمعددات المحليددة إلددى تقددديم  يدددعو -1

 4؛ةالتنفيذي ةها األمينتبشأن المذكرات التي أعد ةالتنفيذي ةآراء إلى األمين
 إلى األمينة التنفيذية ما يلي: يطلب -2
 تجميع التقارير الواردة وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية؛ (أ )

ومشدددداريع التوصدددديات الددددواردة فيهددددا، علددددى أسددددا  التقددددارير الددددواردة وآراء الشددددعوب األصددددلية  5،الوثددددائقتنقدددي   (ب )
والمجتمعات المحلية على النحو الذي تم اإلعراب عنه بالفعل في االجتماع العاشر للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات 

 ؛التوصية الواردة في مرفق هذهو  المتصلة بهاواألحكام ( )ي8لمادة لالمخصص 

للهيئددة الفرعيددة للتنفيددذ فددي اجتماعهددا الثدداني للنظددر  ، بمددا فددي ذلددك مشددروع التوصدديات،إتاحددة الوثددائق المنقحددة (ج )
 .فيها

 المرفق
 اآلراء التي أعرب عنها المنتدى الدولي المعني بالتنوع البيولوجي

إعداد الوثيقة ب لقيامهايعرب المنتدا الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي عن شكره لألمانة 
CBD/WG8J/10/5  عناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في بشأن

 .وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
تمار  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عمال جماعيا شامال في حياتنا اليومية بمشاركة الرجال والنساء و 

وجميع نظمها  األم واألطفال والشباب وكبار السن من أجل تحقيق حياة طيبة للشعوب األصلية ورفاه وصون األرض
، مع ضمان حيازة أراضينا وأقاليمنا العرفية الحوكمةونظم اإليكولوجية. ويتم هذا العمل الجماعي في إطار القوانين العرفية 

 .عن حقوقنا الجماعية، مثل تقرير المصير، والحق في التشاور، والحرية، والموافقة المسبقة المستنيرة اومياهنا، ودفاع
، نعيد تنشيط عالقاتنا االجتماعية والروحية من خالل ممارسة المعارف للشعوب األصليةماعية ومن خالل النظم الج

 .التقليدية وقيم مثل المعاملة بالمثل والتضامن والرعاية والدعم واالحترام والثقة والمرونة والوئام والتوازن والقدرة على الصمود
 CBD/WG8J/10/5 جديدة في التوصيات المقترحة في الوثيقةويوصي المنتدا الدولي للشعوب األصلية بإدراج فقرة 

 النص التالي:ب 1بعد الفقرة 

                                                 
3 CBD/WG8J/10/6. 
عناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع " 4

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن  مراعاة"( وCBD/WG8J/10/5) "وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011البيولوجي 
عند وضع ضمانات ، و آليات تمويل التنوع البيولوجي اختيار وتصميم وتنفيذ عند الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي

 .)CBD/WG8J/10/6(" باألدوات محددة
5 CBD/WG8J/10/5 وCBD/WG8J/10/6. 

https://www.cbd.int/doc/c/e22e/0801/946bd47e1d67896d0c26f83a/wg8j-10-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ff5a/57fa/20b31b653a31cc456d91c8b5/wg8j-10-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e22e/0801/946bd47e1d67896d0c26f83a/wg8j-10-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ff5a/57fa/20b31b653a31cc456d91c8b5/wg8j-10-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e22e/0801/946bd47e1d67896d0c26f83a/wg8j-10-06-ar.pdf
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بأهمية العمل الجماعي الشامل الذي تقوم به الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف  يقر
2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ر من الحقوق وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ضمن إطا 6
 الشعوب األصلية؛ ونساء كرجال المتباينةواألدوار  والحوكمةوالمبادئ والقيم األخالقية 

 عداد الوثيقةلقيامها بإويعرب المنتدا الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي عن شكره لألمانة 
CBD/WG8J/10/6  اختيار  عند المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي مراعاةبشأن

 .باألدوات محددةعند وضع ضمانات ، و آليات تمويل التنوع البيولوجي وتصميم وتنفيذ
نقوم بدور نحن ففي وئام وأخوة مع أمنا األرض.  تعيش الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةجدير بالذكر أن و 

لتركها لألجيال التي تأتي بعدنا. غير أن األنشطة  الحفاظ على مواردهاونحن نحرص على الحار  والحامي لهذه األرض. 
المرتبطة بالتقدم الحديث تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية 

 األصلية والمجتمعات المحلية واإلنسانية وأمنا األرض.واقتصادية تؤثر على الشعوب 
ويجب أن تراعي ضمانات آليات تمويل التنوع البيولوجي القوانين والسياسات الوطنية والدولية، وإعالن األمم المتحدة 

والمجتمعات ، والقوانين العرفية للشعوب األصلية 169بشأن حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 المحلية.

مع األهداف تكون متوافقة  لشعوب األصلية حقوق وأنأن لويجب أن تكون الضمانات شفافة وقوية، وأن تعترف ب
إلجراء تقييم األثر غو : أغوايمع المبادئ التوجيهية الطوعية و )ج(، 10)ي( و8مع المادتين و الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، 

أو  تشغلهاالمواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي  في أن تحدثالثقافي والبيئي واالجتماعي فيما يتعلق بالتطورات المقترح 
:ري تغاريوايومع مدونة السلوك األخالقي أو من المرج  أن تؤثر عيلها،  المجتمعات األصلية والمحليةتقليديا تستخدمها 
 .المستدام استخدامهلتنوع البيولوجي و االصلة بحفظ  يترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذلضمان اح

هناك وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وقرار من األطراف لتنفيذها على نحو فعال. ومن المهم أن تكون 
 آليات تمويل التنوع البيولوجي اختيارمجتمعات المحلية، وال سيما النساء في مشاركة كاملة وفعالة للشعوب األصلية وال

من  ، وفي إدخال الضمانات من خالل عمليات التشاور، لمن  أو رفض الموافقة الحرة والمسبقة عن علموتصميمها وتنفيذها
 مالئمة ثقافيا.خالل منهجيات وأدوات 

 CBD/WG8J/10/6 ج فقرة جديدة في التوصيات المقترحة في الوثيقةويوصي المنتدا الدولي للشعوب األصلية بإدرا
 النص التالي:ب 4بعد الفقرة 

بأهمية الحيازة التقليدية لألراضي واألقاليم والمياه للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل بقائها  يقر
مع  المساءلة الشفافة واليقظة الدائمة تمشيا، وبأنه يلزم بالتالي وجود ضمانات شاملة ومتكاملة تدعمها وطرق معيشتها

وتمشيا وفقا لمعاييرها الخاصة،  7االلتزامات واألطر الدولية، مثل إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،
األصلية المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب مع والمبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي و  والمقرراتمع الصكوك 

 وموافقتها الحرة والمسبقة عن علم.  والمجتمعات المحلية

 
_________ 
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