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 األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
 التاسعة الدورة

  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠-١٩ نيويورك،
 *  املؤقت األعمال جدول من ٦ البند  

والصناديق وكاالت  المن  ستة  حوار شامل مع    
     ألمم املتحدةالتابعة ل

 حكوميـــة ومنظمـــات املتحـــدة األمـــم منظومـــة مـــن الـــواردة املعلومـــات    
  أخرى دولية

  
 البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة    

  

  موجز  
احلــوار املعمــق خــالل التقريــر للنظــر فيــه هــذا قــدمت أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي   

ويــورد .  الــدورة التاســعة للمنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية  يفاملقــرر إجــراؤه 
قــضايا لالضــطالع هبــا ملعاجلــة و ختطــط  األمانــة أااضــطلعت هبــلألعمــال الــيت التقريــر مــوجزا 

  .اتفاقية التنوع البيولوجي سياق الشعوب األصلية يف
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 احملتويات
الصفحة  الفصل

٣. . . . . . . . . . . . . . . . التشريعية      وواليتها     البيولوجي    التنوع    واتفاقية    األصلية     الشعوب     قضايا     - أوال  
٥. . . . . . . . . . . . . األصلية     الشعوب     بقضايا      املعين   دائم  ال املتحدة    األمم   منتدى    توصيات      تنفيذ    - ثانيا  

املعــين الــدائم املتحــدة األمــم ملنتــدى الــسابعة الــدورة وجهتــها الــيت التوصــيات علــى الــرد  - ألف    
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . البيولوجي     التنوع    اتفاقية    إىل   األصلية     الشعوب    بقضايا    

وأحيلـت  )ي( ٨ دةباملـا  املعـين  العامل الفريق فيها نظر اليت أو تنفيذها اجلاري التوصيات  - باء    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطراف     مؤمتر    إىل 

)ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامـل  للفريـق  الـسادس  االجتمـاع  اعتمـدها  اليت املقررات مشاريع  - جيم    
ــدورة عــن املنبثقــة بالتوصــيات يتعلــق فيمــا ــة ال ــدائم، للمنتــدى الثامن فيهــا ينظــر لكــي ال

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقية     يف   لألطراف      العاشر    االجتماع    
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالية     األعمال     تقييم    - ثالثا  

مـن  ٣٢ و ٣ املادتـان  واهلويـة؛  الثقافة ظل يف التنمية :األصلية الشعوب :خاص موضوع - ألف    
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . األصلية      الشعوب    حقوق     بشأن     املتحدة    األمم   إعالن   

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األصلية     الشعوب     نساء   - باء    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامل    يف   األصلية     للشعوب     الثاين   الدويل    العقد - جيم    
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدائم   املنتدى    هتم   أخرى     مسائل     - الد    

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املمكنة    واحللول     الفجوات    - رابعا  
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات مقدمة إىل األمانة               - ألف    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   توصيات مقدمة إىل األطراف يف االتفاقية                      -باء     
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 التشريعية وواليتها البيولوجي التنوع واتفاقية األصلية الشعوب قضايا  - أوال  
 وهلــا .تقريبــا عــاملي صــك هــي ،بلــدا ١٩٣ اآلن تــضم الــيت البيولــوجي التنــوع فاقيــةات  - ١

 حنـو  علـى  البيولـوجي  التنـوع  عناصـر  واسـتخدام  ؛البيولـوجي  التنـوع  حفـظ  :هي أهداف ثالثة
 ومثـة  .وعـادل  منـصف  بـشكل  اجلينيـة  املـوارد  اسـتخدام  عـن  الناشـئة  الفوائـد  وتقاسـم  ؛مستدام
 بـرامج  عـم ت منافعهـا،  وتقاسـم  املـوارد  علـى  واحلـصول  التقليديـة  باملعـارف  تتعلـق  شـاملة  قضايا
 .لالتفاقية املواضيعية العمل

 الـشعوب  جمتمعـات  مـن  لكـثري  والتقليـدي  الوثيـق  باالعتمـاد  الـدويل  اجملتمـع سـلّم    وقد  - ٢
 التنـــوع اتفاقيـــة ديباجـــة يف ســـيما وال البيولوجيـــة، املـــوارد علـــى احملليـــة واجملتمعـــات األصـــلية
 حفـظ  يف التقليدية املعارف به ُتسهم أن ُيمكن مبا النطاقواسع   اعتراف أيضا ومثة .جيالبيولو
 .االتفاقية أهداف من أساسيان هدفان ومها املستدام، واستخدامه البيولوجي التنوع

 لتنفيـذ  التـصدي  هي حمددة مهمة له عامال فريقا االتفاقية يف األطراف مؤمتر أنشأ وقد  - ٣
 املفتــوح املخــصص العامــل الفريــق ويتــوىل .االتفاقيــة مــن الــصلة ذات حكــامواأل )ي( ٨ املــادة
ــاب ــضوية ب ــرات الع ــا لفت ــني م ــدورات ب ــادة املعــين ال ــصلة ذات واألحكــام )ي( ٨ بامل ــن ال  م

 األصـــلية الـــشعوب جمتمعـــات مـــن كاملـــة مبـــشاركة عمـــل برنـــامج وتنفيـــذ وضـــع االتفاقيـــة
 ويــؤدياملــشاركة يف الفريــق العامــل،  االتفاقيــة يف األطــراف مجيــعبوســع و .احملليــة واجملتمعــات

 ويـشمل  .أعمالـه  يف ونـشطا  كـامال  دورا احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  ممثلو
 تعـيني  تـشمل  احملليـة اجملتمعـات   و األصليةالشعوب   جمتمعات مشاركةلتعزيز   آلية العامل الفريق
 جمتمعـات  مكتـب  عـن  فـضال  جتمـاع، اال رئـيس  ملـساعدة  األصـلية  الشعوب من مشارك رئيس

 رؤسـاء  وتعـيني  ،)“الـرئيس  أصـدقاء ” باسـم  إليـه  املـشار ( احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الشعوب
 الـشعوب  جمتمعـات  وتتمتع .إنشاؤها يتم قد اتصال وأفرقة فرعية عاملة أفرقة أية يف مشاركني
 .األعمال جدول بنود مجيع يف مبداخالت للقيام معززة بفرص أيضا احمللية واجملتمعات األصلية

ــضا ومت  - ٤ ــشاء أي ــة إن ــل آلي ــة متوي ــسري تطوعي ــشاركة لتي ــات م ــشعوب جمتمع  األصــلية ال
ــة واجملتمعــات ــع يف احمللي ــصلة ذات االجتماعــات مجي ــودة ال ــة إطــار يف املعق  وتظــل .)١(االتفاقي

 تربعـات  صـندوق  ميتلك الذي الوحيد األطراف املتعدد البيئي االتفاق البيولوجي التنوع اتفاقية
 يف املعقــودة االجتماعــات يف احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جمتمعــات مــشاركة لتمويــل
 .االتفاقية إطار

__________ 
  . دال٥- األول من املقرر ثامنافرع انظر ال  )١(  



E/C.19/2010/3
 

4 10-20986 
 

 التنــوع جوانــب كــثريا ميــس شــامال موضــوعا ُتعتــرب التقليديــة رفااملعــ إن وحيــث  - ٥
 األخـرى  العاملـة  قـة واألفر )ي( ٨ باملادة املعين العامل والفريق األطراف مؤمتر فإن البيولوجي،

 املقـرر  يف سـيما  ال األطـراف،  مـؤمتر  طلب وقد .وتعاجلها االعتبار يف أيضاهذه املعارف    تأخذ
 مـع  بالتعـاون  منافعهـا،  وتقاسـم  املوارد على باحلصول املعين العامل الفريق من دال، ١٩/سابعا
 دوليــا نظامــا عيــض أن الــصلة، ذات واألحكــام )ي( ٨ باملــادة املعــين املخــصص العامــل الفريــق

 صـكوك /صـك  اعتمـاد  هبـدف  ،عليـه  ويتفـاوض  منافعهـا  وتقاسـم  اجلينيـة  املوارد على للحصول
ــذ ــال للتنفيــ ــام الفعــ ــادة ألحكــ ــادة ١٥ املــ ــن )ي( ٨ واملــ ــة مــ ــداف االتفاقيــ ــة واألهــ  الثالثــ
 أن ُيتوقــع الــيت لالتفاقيــة املــستمرة األولويــات مــن أولويــة اهلــدف هــذا ويــشكل .لالتفاقيــة
 وتقاســـــم املـــــوارد علـــــى للحـــــصول الـــــدويل مالنظـــــامـــــؤمتر األطـــــراف  مـــــادباعت تتـــــوج
ــا ــا يف عقــــدها املقــــرر العاشــــرة دورتــــه يف ،منافعهــ  إىل ١٨ مــــن الفتــــرة يف باليابــــان ناغويــ

 .٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٩

وتسلم االتفاقية باحلاجـة إىل تبـادل املعلومـات بـاالقتران مـع التكنولوجيـا املنقولـة عمـال               - ٦
 مكانة  ١٤/ ثامنا ه من ديباجة مقرر   ٩الفقرة  مؤمتر األطراف يف    ؤكد  يو. ١٦ من املادة    ١رة  بالفق

). ي( ٨املـادة   يف إطـار تنفيـذ       احملليـة اجملتمعـات   األصـلية و  الـشعوب   املعارف التقليديـة جملتمعـات      
تعـاجل اهتمامـات جمتمعـات      ) ي (٨وتتضمن االتفاقية أيضا ثالثة أحكام أخرى إىل جانب املـادة           

 .٤-١٨ و ٢-١٧و ) ج (١٠وهي املواد  .لشعوب األصلية واجملتمعات احملليةا

 اســتخدامها وتــشجع البيولوجيــة املــوارداألطــراف  حتمــي أن )ج( ١٠ املــادةتقــضي و  - ٧
 هــذه حفــظ متطلبــات مــع تتمــشى الــيت التقليديــة الثقافيــة للممارســات وفقــا مألوفــا اســتخداما

 مرادفـة  املألوفـة  االسـتخدامات  هـذه  اعتبـار  وميكـن  .امامـستد  اسـتخداما  اسـتخدامها  أو املوارد
 حبفـظ  مرتبطـة  تكون عندما ،)ي( ٨ املادة يف إليها املشار مارساتوامل واالبتكارات عارفللم

 .معهما متمشية أو املستدام واستخدامها البيولوجية املوارد

ــارف  - ٨ ــة واملمارســات واالبتكــارات واملع ــات ملعظــم التقليدي ــشعوب جمتمع  األصــلية ال
ــة واجملتمعــات ــألوف االســتخدام مــن مباشــرة مــشتقة احمللي ــة، للمــوارد امل ــا البيولوجي  يؤكــد مم

ــراءة إىل احلاجـــة ــادة قـ ــاالقتران )ج( ١٠ املـ ــادة مـــع بـ  يف األطـــرافبـــدت أ وقـــد ).ي( ٨ املـ
 علــى التركيـز  مبواصــلة كـبريا  اهتمامــا )ي( ٨ باملـادة  املعــين العامـل  للفريــق الـسادس  االجتمـاع 

 ).ي( ٨ باملادة املعين العامل للفريق املقبلة األعمال يف )٢()ج( ١٠ ادةامل

__________ 
  .١١-٨ ات، الفقر٦/٤، املرفق األول، التوصية UNEP/CBD/COP 10/10انظر   )٢(  
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 تيـسري  األطـراف  علـى  ٢-١٧ املـادة  وتفـرض  .املعلومات تبادل على ١٧ املادة وتنص  - ٩
 بينـها  اجلمـع  جمـال  ويف ،ذاهتـا  حـد  يف والتقليديـة  احمللية املعرفة منها جماالت يف املعلومات تبادل
أن تعـاد    علـى  ٢-١٧ املـادة  وتـنص  .١٦ املـادة  مـن  ١ الفقرة يف إليها ملشارا التكنولوجيا وبني
 التنـوع  بـصيانة  الـصلة  ذات التقليديـة  احليـاة  أسـاليب  دجتـسّ  املعلومات اليت    األصلي موطنها إىل

 .واحمللية األصلية للمجتمعات بالنسبة مهم أمر وهو ،املستدام واستخدامه البيولوجي

 األطـراف  تقـوم  أن علـى  وتـنص  والعلمـي،  الـتقين  التعـاون  روطش ٤-١٨ املادة وتبني  - ١٠
 احملليـة  التكنولوجيـا  فيهـا  مبـا  واسـتخدامها،  التكنولوجيـا  تطـوير  علـى  التعـاون  بتشجيع املتعاقدة

 بـشمول  ذلـك  ويـسمح  .االتفاقيـة  ألهداف حتقيقا التعاون، هلذا طرائق واستحداث والتقليدية،
ــا ــة التكنولوجي ــة احمللي ــن والتقليدي ــة نفــس ومنحهــا الواجبــات فسب  مــن لغريهــا املمنوحــة املكان
ــا ــيت التكنولوجي ــها ال ــوع حفــظ يف اإلســهام ميكن ــوجي التن ــلاللتزامــات  وإخــضاعها البيول  نق
ــا ــا املنــصوص التكنولوجي ــادة يف عليه ــيت ١٦ امل ــة تكفــل وال ــارف أصــحاب حقــوق محاي  .املع

 الـشعوب  جمتمعـات  معارف تطبيق تشجيع( )ي( ٨ للمادة العامة الوالية الواجب هذا ويكمل
 البحــوث( ١٢ واملــادة ،)نطــاق أوســع علــى وممارســاهتا وابتكاراهتــا احملليــة واجملتمعــات األصــلية

 ،)املعلومـات  تبـادل ( ١٧ واملـادة  ،)ونقلها التكنولوجيا على احلصول( ١٦ واملادة ،)والتدريب
 ).فوائدها وتوزيع احليوية التكنولوجيا استخدام( ١٩ واملادة

  
 بقـــــضايا املعـــــين الـــــدائم املتحـــــدة األمـــــم منتـــــدى توصـــــيات تنفيـــــذ  - ثانيا  

 األصلية الشعوب
 الـسادس  اجتماعـه  يف الـصلة،  ذات واألحكـام  )ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامل لفريقا قام  - ١١

ــدا مونتريــال يف املعقــود ــالنظر ،٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٦ إل ٢ مــن الفتــرة يف بكن  يف ب
ــ التوصــيات ــيت دةاجلدي ــها ال ــدورتان وجهت ــسابعة ال ــة )٢٠٠٨( ال ــدى )٢٠٠٩( والثامن  للمنت

 االجتمـاع  إىل التوصـيات  تلـك  عـن  الناجتـة  )٣(املقـررات  مـشاريع  وسـُتقدم  .االتفاقية إىل الدائم
 للنظـر  ٢٠١٠ أكتـوبر /األول تـشرين  يف باليابـان  ناغويـا  يف عقده املقرر األطراف ملؤمتر العاشر
 .االقتضاءعند  شأهناب إجراءات واختاذ فيها

 الـدائم  املنتـدى  تقريـر  عن املنبثقة التوصيات بعض أن باملالحظة اجلدير فمن ذلك ومع  - ١٢
ــهيف  ــسابعة دورت ــها جتــري )E/2008/43( ال ــل معاجلت ــرا بالفع ــا نظ ــابقة بتوصــيات الرتباطه  س

 صـيات التو هـذه  عـن  املعلومـات  أحـدث تـورد الفـروع التاليـة       و .متواصـلة  أو جارية اتوبعملي
__________ 

ــادة    ت  )٣(   ــق العامــل املعــين بامل ــسادس للفري ــر االجتمــاع ال ــي ، )UNEP/CBD/10/2) (ي (٨قري ــذي أت ــة ح ال كوثيق
  .معلومات للمنتدى يف دورته التاسعة
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 واجلـاري  العامـل  الفريق فيها نظر اليت التوصيات إىل االنتباهاحلالية أو اجلاري تنفيذها، وتوجه      
 .بشأهنا حمتملة إجراءات الختاذ األطراف مؤمتر إىل إحالتها

  
 الـدائم  املتحـدة  األمـم  ملنتـدى  الـسابعة  الدورة وجهتها اليت التوصيات على الرد  - ألف  

 البيولوجي التنوع اتفاقية إىل صليةاأل الشعوب بقضايا املعين
  

  ١٩الفقرة 
 مـشاورة  بتيـسري  طبطيبـا،  ومؤسـسة  املتحـدة  األمم جامعة مع بالشراكة األمانة، قامت  - ١٣

 وتــدهورها، األحــراج إزالــة عــن النامجــة االنبعاثــات مــن احلــد بــشأن األصــلية للــشعوب عامليــة
ــة يف ُعقــدت ــاغيو مدين ــالفلبني ب ــرة يف ب ــشرين ١٤ إىل ١٢ مــن الفت ــاين ت ــوفمرب/الث  .٢٠٠٨ ن
 األول نياالجتمـاع  يف احملليـة  واجملتمعات األصلية الشعوب جمتمعات متثيل أيضا األمانة وكفلت
 املخـصص  الـتقين  اخلـرباء  لفريـق  األول االجتمـاع  امومنـه  االتفاقيـة،  إطـار  يف ينعقـود امل والثاين
 تـشرين  ٢١ إىل ١٧ مـن  الفتـرة  يف لنـدن  يف املعقـود  املناخ وتغري البيولوجي التنوع بشأن الثاين
اجتمـاع   إىل نياالجتمـاع  ينهلـذ  خمتـصرة  وثيقة رمسيا األمانة قدمت وقد .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

 يف املعقــــود املنــــاخ بــــتغري املتعلقــــة اإلطاريــــة املتحــــدة األمــــم اتفاقيــــةالــــدول األطــــراف يف 
 .٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون

  
  ٣٢ الفقرة
 )الوطنيـة  بقوانينـه  رهنـا ( االتفاقيـة  يف طـرف  كل من االتفاقية من )ي( ٨ املادة تطلب  - ١٤

ــرام ــارف احت ــة املع ــذ معــرض ويف .التقليدي ــذا تنفي ــزام ه ــدرس االلت ــؤمتر ي ــ األطــراف م  سبلال
 نضــم العلميــة للمعــارف تــوىل الــيت األمهيــة نفــس التقليديــة املعــارف إيالءبــ الكفيلــة وســائلالو

 والتنـوع  املنـاخ  تغري بشأن مؤخرا املنجزة األعمال وفرت قدو .االتفاقية أهداف حتقيق مساعي
 جمتمعـات  باسـتجابة  املعـين  الـشمايل  القطـب  ملنطقـة  العـاملي  اخلـرباء  اجتمـاع  ومنـها  البيولوجي،
 خيــتص فيمــا التقليديــة معارفهــا علــى وأثــره املنــاخ لــتغري احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب
 فرصـة  ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٨ إىل ٢٥ من الفترة يف لسنكيه يف املعقود البيولوجي، بالتنوع

 .األمهية نفس وإعطائهما املعارف من اجملموعتني هاتني بني التكامل حتقيق سبل الستطالع
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  ٣٣ الفقرة
 الـتقين،  للتعـاون  األملانية الوكالة طريق عن ،األملانية احلكومة مع بالشراكة األمانة تتبع  - ١٥

 األفريقيـة،  املنطقـة  يف منافعهـا  وتقاسـم  املوارد على احلصول جمال يف اتالقدر لبناء استراتيجية
 العمـل  حلقـات  يف منتظمـة  بـصورة  احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب جمتمعات ممثلو وُيشَرك
 .اتالقدر لبناء اإلقليمية العمل حلقات ويف هذه،

  
  ٨٠ الفقرة
 التنـوع  اتفاقيـة  داخـل  نوعـه  مـن  فريـد  فريـق  هـو  )ي( ٨ بـالفقرة  املعـين  العامـل  الفريق  - ١٦

 واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  معـارف  حمـددة  بـصورة  عـاجل يو وخارجهـا  البيولوجي
 العامــل للفريــق الــسادس االجتمــاع يف املــشاركون نــاقش وقــد .وممارســاهتا وابتكاراهتــا احملليــة

 متعلقــا الــسنوات دمتعــد عمــل برنــامج )٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٥ إىل ٢ مــن ماليزيــا،(
 الفريــق اســتخدام إمكانيــة منــها أمــور مجلــة وتدارســوا الــصلة، ذات واألحكــام )ي( ٨ باملــادة
 أن غــري .احملميــة واملنــاطق املنــاخ تغــري قبيــل نمــ هامــة قــضايا ملعاجلــة فكــري كمجمــع العامــل

 بـني  تـوازن  حتقيـق  وجيـب  متعـددين  مـصاحل  أصـحاب  بني معجت لالتفاقية األخرى االجتماعات
 احلـاالت  هـذه  ويف .احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب جمتمعات فيها مبا املعنية األطراف مجيع
 أن ميكــن ال أهنــا إال فعالــة مــشاركة آليــات مــن االســتفادة واحملليــة األصــلية للمجتمعــات ميكــن
 .غريها على تفضل

 واالجتمـاع  نافعهـا م وتقاسـم  املـوارد  علـى  باحلصول املعين العامل الفريق اعترف لقدو  - ١٧
 األصـــلية الـــشعوب جمتمعـــات مـــشاركة بأمهيـــة مقرراتـــه أحـــدث يف األطـــراف ملـــؤمتر التاســـع

ــات ــة واجملتمع ــام صــياغة يف احمللي ــدويل النظ ــى للحــصول ال ــوارد عل ــا، وتقاســم امل  ويف منافعه
ــاوض ــه، التف ــسعى علي ــاء وي ــق رؤس ــة الفري ــي متكــني لكفال ــات ممثل ــشعوب جمتمع  األصــلية ال
 .الداخلي النظام إطار يف التوقيت جيدة مداخالت تقدمي من احمللية اتواجملتمع

  
  ٨١ الفقرة
 أن التاسـع  اجتماعـه  يف اختـذه  الـذي  زاي ١٣/تاسـعا  مقرره يف األطراف مؤمتر وطلب  - ١٨

ــق يواصــل ــل الفري ــادة املعــين العام ــة عناصــر مــشروع تطــوير )ي( ٨ بامل  ســلوك قواعــد مدون
 ذلـك  إىل وإضـافة  .اعتمادهـا رمبـا   و فيها للنظر العاشر اجتماعه يف األطراف مؤمتر إىل وتقدميها
 الــدائم املنتــدى إىل املقــرر حييــل أن املقــرر مــن ٣ الفقــرة يف التنفيــذي األمــني إىل املــؤمتر طلــب
 .املدونة عناصر وضع يف تعاونه ويطلب
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 علــى ،)٤(مــستقلني خــرباء مــن املكــون الــدائم، املنتــدى وافــق الطلــب ذااســتجابة هلــو  - ١٩
 حبلـول  مدونـة  واعتمـاد  صـياغة  على للمساعدة عملية نصيحة باعتبارها اآلراء، بتوافق التوصية

 أُدرجـت  وقـد  .٢٠١٠ أكتـوبر /األول تـشرين  يف عقده املقرر األطراف ملؤمتر العشر االجتماع
ــا تنظـــر لكـــي النـــصيحة هـــذه  املعـــين العامـــل للفريـــق الـــسادس االجتمـــاع يف األطـــراف فيهـ
 ).UNEP/CBD/WG8J/6/INF/2 انظر( )ي( ٨ باملادة

  
  ٨٢ الفقرة
 طــاء ١٣/تاســعا مقــرره مــن ٣ الفقــرة يف التنفيــذي األمــني إىل األطــراف مــؤمتر طلــب  - ٢٠

 يف احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  بـه  تقوم الذي اهلام الدور إىل االنتباه توجيه
 مـع  وثيـق  بـشكل  والتعـاون  البيولوجي، وعللتن دولية سنة ٢٠١٠ عام بإعالن املتصلة األنشطة
 بتبــادل يتــصل فيمــا مــشتركة بأنــشطة االضــطالع فــرص اســتطالع أجــل مــن الــدائم املنتــدى

 حكومـة  رعاية كرم وبفضل األساس، هذا على وبناء .املكتب توجيه حتت والتوعية املعلومات
 التـابع  العامـل  لفريـق وا املكتـب،  مـن  كـل  فيهـا  نظر األنشطة، من قائمة األمانة أعدت ا،إسباني

 نواملهتمـ  واألعـضاء  واألمانـة،  اجملتمعيـة،  والتوعيـة  بـالتثقيف  املعين واحمللية األصلية للمجتمعات
 املنتجـات  وستركز .الدولية السنة أثناء الستخدامها املنتجات إعداد يتيح مبا الدائم، املنتدى يف

 االتفاقيـة  بعمليـة  معرفتـها  حـسني بت واحملليـة  األصـلية  للمجتمعـات  السماح يشمالن جمالني على
 الــشعوب جتمعــاتمب اجلمهــور عامــة معرفــة زيــادة وكــذلك فعالــة، مــشاركة فيهــا واملــشاركة
 .االتفاقية وأهداف األصلية املعارفبو احمللية واجملتمعات األصلية

 :ومن ضمن املنتجات اجلاري تطويرها ما يلي  - ٢١

 اجلويـة،  اخلطوط طائرات يفو ون،التلفزي يف لالستخدام معدة متحركة رسوم  )أ(  
 ذلك؛ إىل وما التوقف، شاشات وعلى

 جمتمعــاتوتتنــاول  احملليــة اجملتمعــات يف ُتنــتج قــصرية مــصورة وثــائق أو أفــالم  )ب(  
 البيولوجي؛ والتنوع التقليدية واملعارف احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب

 ؛األمم املتحدة مقر يف عرض  )ج(  

 لغات؛ عدة إىل وتترجم اليونسكو مع بالشراكة تجُتن ُملصقات  )د(  

 عديدة؛ لغات إىل تترجم اجملتمعية اإلذاعات يف ومقابالت إخبارية تقارير  )هـ(  

__________ 
  . آخرون عن طريق عمليات إقليمية تتوالها الشعوب األصلية٨ منهم وُيعني ٨عني احلكومات ُت  )٤(  
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 صــــــفحة مــــــن الــــــصلة ذات األجــــــزاء حتــــــسني أجــــــل مــــــن شــــــراكات  )و(  
 ؛www.indigenousportal.com املدخل

ــل  )ز(   ــشاركة دليـ ــات مـ ــشعوب  جملتمعـ ــليةالـ ــات و األصـ ــةااجملتمعـ ــة حملليـ  لكفالـ
 التدريب؛ مواد من كمادة إعداده يتم )لغات بعدة( االتفاقية عمليات يف الفعالة مشاركتها

ــشرة  )ح(   ــة نـــ ــن إخباريـــ ــادة عـــ ــات )ي( ٨ املـــ ــاماما بلغـــ ــة الباشـــ  واإلنكليزيـــ
 .والفرنسية سبانيةإلوا

 علـى  قد تشمل األحداث الرفيعة املستوى احملتمل تنظيمهـا لعـرض املنتجـات مـا يلـي             و  - ٢٢
 :سبيل املثال ال احلصر

 يف نيويــــــورك يف عقــــــدها املقــــــرر الــــــدائم للمنتــــــدى التاســــــعة الــــــدورة  )أ(  
  ؛٢٠٠٩ أبريل/نيسان

 املقـرر  التنميـة  ألغراض والبيولوجي الثقايف التنوع بتسخري املعين العاملي املؤمتر  )ب(  
 ؛٢٠١٠ يوليه/متوز يف مونتريال يف عقده

 بــشأن ٢٠١٠ لعــام واليونــسكو البيولــوجي التنــوع التفاقيــة املــشترك العــرض  )ج(  
 ؛)٢٠١٠ عام طوال( البيولوجي التنوع

ــاع  )د(   ــة يف األطــراف ملــؤمتر العاشــر االجتم  يف اليابــان يف عقــده املقــرر االتفاقي
 .٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين

  
  ٨٣ الفقرة
 )UNEP/CBD/WG8J/5/6 انظـــر( اخلـــاص الطـــابع ذي العمـــل وثـــائق نظـــام تنقـــيح مت  - ٢٣

 االتفاقيـة  يف األطـراف  ومبـسامهة  الـدائم،  واملنتـدى  الفكريـة  للملكية العاملية املنظمة مع بالتعاون
 فيـه  ينظـر  لكـي  ،احملليـة  واجملتمعات األصلية الشعوب جمتمعات وممثلي والوكاالت واحلكومات

ــق ــادة املعــين العامــل الفري ــسادس اجتماعــه يف )ي( ٨ بامل ــشرين يف املعقــود ال ــاين ت ــ/الث  وفمربن
 الــصدد هبــذا مقــرر مــشروع صــياغة متــت الوثــائق نظــام يف العامــل الفريــق نظــر وبعــد .٢٠٠٩
 إجـراء  واختـاذ  العتمـاده  االتفاقيـة  يف لألطراف العاشر االجتماع إىل سُيحالو بشأنه، واالتفاق

 فتــرة خـالل  عملـه  يف املقــررات هبـذه  )ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامــل الفريـق  وسيـسترشد  .بـشأنه 
 .٢٠٢٠ لعام للتحضري املقبلة األعمال على املقررات وستؤثر املقبلة، نتنيالس
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 يتعلـق  فيمـا  لالمتثـال  دراسـة  بـإجراء  األصـلية  الـشعوب  مـن  خـرباء  األمانة كلفت وقد  - ٢٤
 أخـرى،  إىل قانونيـة  واليـة  مـن  الـوطين  والقـانون  واحملليـة،  األصلية للمجتمعات العريف بالقانون
 التاسـع  االجتماع عن الصادر ١٢/تاسعا املقرر من )هـ( ١٣ للفقرة ابةاستج الدويل، والقانون
 وتقاسـم  املـوارد  علـى  للحـصول  الـدويل  النظـام  لصياغة الطريق إنارة أجل من األطراف، ملؤمتر

 والقـانونيني  التقنـيني  اخلـرباء  فريـق  الجتمـاع  الدراسـة  نتـائج  وأتيحـت  .عليه والتفاوض منافعها
 واالجتمـاعني  منافعهـا  وتقاسـم  املـوارد  علـى  للحـصول  الـدويل  النظـام  قسيا يف باالمتثال املعين
 مجيـع  أحيلـت  وقـد  .منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعين العامل للفريق والتاسع الثامن
 املعـين  اخلـاص  املقـرر  إىل الـدائم  املنتدى أمانة طريق عن األمانة أنتجتها اليت الصلة ذات الوثائق
 .فيها ينظر لكي اخلاص بعالطا ذي بالنظام

  
  ٨٤ الفقرة
 توصـيات  منـها  أمـور  مجلـة  ١٢/تاسـعا  مقرره من ١١ الفقرة يف األطراف مؤمتر تناول  - ٢٥

 باجملـاالت  ُتعـىن  والقـانونيني  التقنـيني  للخـرباء  منفـصلة  أفرقـة  ثالثـة  إنـشاء  وقـرر  الـدائم،  املنتدى
 القطاعيــــة؛ والنــــهج العمليــــة ريفوالتعــــا والعبــــارات املفــــاهيم )ب( االمتثــــال؛ )أ( :التاليــــة

 .اجلينية باملوارداملتصلة  التقليدية املعارف )ج(

 حيـدر  يف اجلينيـة  بـاملوارد املتـصلة    التقليدية باملعارف املعين اخلرباء فريق اجتماع وُعقد  - ٢٦
ــاد ــد أبــ ــرة يف باهلنــ ــن الفتــ ــران ١٩ إىل ١٦ مــ ــه/حزيــ ــيح ،٢٠٠٩ يونيــ ــر وأتــ ــه التقريــ  عنــ

)UNEP/CBD/WG-ABS/8/2( باحلـصول  املعـين  العامـل  للفريق الثامن االجتماع فيه ينظر لكي 
 .للعلم )ي( ٨ باملادة املعين العامل والفريق منافعها، وتقاسم املوارد على

 يف األصـلية  الـشعوب  وحقـوق  التقليديـة  املعـارف  لقـضايا  الكاملة املعاجلة كفالة بغيةو  - ٢٧
 األطـراف  بعـض  اختـذت  منافعهـا،  وتقاسـم  وارداملـ  على باحلصول يتعلق دويل نظام وضع إطار

 املبــادرات هـذه  ومـن  األمانــة، مـع  بالتعـاون  هبــا، خاصـة  مبـادرات  أيــضا اإلقليميـة  والتجمعـات 
 بـاملوارد  املتـصلة  التقليديـة  املعـارف  بقضايا واملعنية األورويب االحتاد من املمولة فيينا عمل حلقة
 إىل ١٥ مـن  الفتـرة  يف املعقـودة  منافعهـا،  وتقاسـم  داملـوار  على للحصول الدويل والنظام اجلينية
 املتـصلة  التقليديـة  املعـارف  بقضايا املعنية فيلم عمل وحلقة ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٧

 جزيـرة  يف ُعقـدت  الـيت  منافعهـا  وتقاسـم  املـوارد  علـى  للحـصول  الدويل والنظام اجلينية باملوارد
 قُـدمت  وقـد  .أملانيـا  حكومـة  مـن  بتمويـل  ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٠ إىل ٦ من الفترة يف فيلم

 املـوارد  علـى  باحلـصول  املعـين  العامل للفريق الثامن االجتماع إىل االجتماعني ذينك عن تقارير
 .منافعها وتقاسم



E/C.19/2010/3  
 

10-20986 11 
 

 اإسـباني  حكومـة  مـع  تعمـل  احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعات فإن وأخريا  - ٢٨
 باحلـصول  املتعلقـة  العمليـة  يف واحملليـة  األصلية للمجتمعات عالةالف املشاركة لكفالة األمانة ومع
 والتاسـع  الثـامن  االجتمـاعني  بـني ( الـدورات  بـني  فيمـا  جتـري  الـيت  منافعها وتقاسم املوارد على

 مـن  املفاوضـني  اجتمـاع  متويل على سبانياإ حكومة وافقت ذلك على وعالوة ).العامل للفريق
 .األمانة بتيسري ٢٠١٠ فرباير/شباط يف مدريد يف انعقاده املقرر األصلية الشعوب

 )ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامـل  الفريق فيها نظر اليت أو تنفيذها اجلاري التوصيات  - باء  
 األطراف مؤمتر إىل وأحيلت
  السابعة دورته عن الدائم املنتدى تقرير من ٨١ الفقرة
 تقريــره مــن ٨١ الفقــرة يف ولــوجيالبي التنــوع اتفاقيــة أمانــة مــن الــدائم املنتــدى طلــب  - ٢٩

)E/2008/43-E/C.19/2008/14(  الــسلوك مدونـة  مـشروع  علــى عمـل  مـن  بــه تـضطلع  مـا  إجنـاز 
 مراعـاة  مـع  ومحايتـهما،  الثقـايف  وتراثهـا  األصلية للشعوب الفكرية بامللكية لالعتراف األخالقي
 هــذه اعتمــاد رضبغــ أدىن، كمعيــار األصــلية، الــشعوب حبقــوق املتعلــق املتحــدة األمــم إعــالن
ــنة يف فااألطــــر ملــــؤمتر العاشــــر االجتمــــاع يف املدونــــة ــة الــــسنة وهــــي ،٢٠١٠ ســ  الدوليــ
 .البيولوجي للتنوع

  
  الثامنة دورته عن الدائم املنتدى تقرير من ٧ الفقرة
 املـشاورة  مثـل  مببـادرات  )E/2009/43( تقريـره  مـن  ٧ الفقـرة  يف الـدائم  املنتـدى  رحب  - ٣٠
 البيولـوجي،  والتنـوع  األعمـال  وأوسـاط  احملليـة  واجملتمعـات  األصلية عوبالش مبجتمعات املعنية
 باعتبارهــا ،٢٠٠٩ مــايو/أيـار  ١٣ و ١٢ يــومي بنيويـورك  املتحــدة األمــم مقـر  يف ُعقــدت الـيت 

 هبـدف  املناقشات من املزيد إجراء وشجع األصلية، والشعوب اخلاص القطاع بني مفيداً حواراً
 يف القيــام مــع األصــلية، الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إلعــالن الفعــال التنفيــذ كفالــة
 االسـتخدام  علـى  تـبىن  جتاريـة  بأعمـال  اجملتمعـي  الـصعيد  علـى  االضـطالع  بتحفيـز  نفسه الوقت
 .االبتكارية الشراكات هذه مثل خالل من البيولوجي للتنوع املستدام

  
 املعـــين العامـــل للفريـــق الـــسادس االجتمـــاع اعتمـــدها الـــيت املقـــررات مـــشاريع  - جيم  

ــادة ــق فيمــا )ي( ٨ بامل ــة بالتوصــيات يتعل ــدورة عــن املنبثق  للمنتــدى الثامنــة ال
 االتفاقية يف لألطراف العاشر االجتماع فيها ينظر لكي الدائم،

 عـن  املنبثقـة  التوصـيات  يف )ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامل للفريق السادس االجتماع نظر  - ٣١
 )األطــراف مــؤمتر( اإلدارة هيئــة إىل التاليــة التوصــيات وأحــال م،الــدائ للمنتــدى الثامنــة الــدورة
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 تــــــشرين يف باليابــــــان ناغويــــــا يف عقــــــده املقــــــرر العاشــــــر اجتماعهــــــا يف فيهــــــا للنظــــــر
 :٢٠١٠ أكتوبر/األول

ــدى بتوصــية علمــا حيــيط )أ(  ــم منت ــدائم املتحــدة األم ــشعوب بقــضايا املعــين ال  ال
 عليهـا  والتفـاوض  الـسلوك  قواعـد  مدونـة  صـياغة  سياق يف األطراف، من تطلب” اليت األصلية

 األصــلية الــشعوب جملتمعــات والفكــري الثقــايف التــراث احتــرام كفالــة يف تنظــر أن واعتمادهــا،
ــات ــة واجملتمع ــا احمللي ــصل فيم ــظ يت ــوع حبف ــوجي التن ــتخدامه البيول ــستدام، واس ــة ويف امل  كفال

 يف مبـا  الـصلة،  ذات الدوليـة  املعايري بةمناس بصورة املدونة يف عليها املنصوص املعايري تعكس أن
 ؛“األصلية الشعوب حقوق إعالن ذلك

 األصـلية  الـشعوب  مبجتمعـات  املتعلقـة  املـشاورة  عـن  بالتقرير أيضا علما حييط )ب( 
ــات ــة واجملتمع ــال وأوســاط احمللي ــوع األعم ــوجي والتن  )UNEP/CBD/WG8J/6/INF/11( البيول

 إجـراء  ويـشجع  ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ١٣ و ١٢ يـومي  وركبنيويـ  املتحدة األمم مقر يف املعقودة
ــد ــن املزي ــشات م ــة هبــدف املناق ــذ كفال ــال التنفي ــة الفع ــوع التفاقي ــوجي التن ــق عــن البيول  طري

 علـى  االضـطالع  بتحفيـز  نفـسه  الوقـت  يف القيـام  مـع  املـصلحة،  أصحاب بني خالقة شراكات
 البيولوجي؛ للتنوع اماملستد االستخدام على تبىن جتارية بأعمال اجملتمعي الصعيد

 بقـضايا  املعـين  الـدائم  املتحـدة  األمـم  منتـدى  إبالغ التنفيذي األمني إىل يطلب )ج( 
 لكفالــة الــسلوك قواعــد مدونــة بــشأن تقــدم مــن حتقــق مبــا التاليــة دورتــه يف األصــلية الــشعوب
 يتــصل فيمــا احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جملتمعــات والفكــري الثقــايف التــراث احتــرام
 .املستدام واستخدامه البيولوجي التنوع حبفظ

  
 احلالية األعمال تقييم  - ثالثا  
ــة :األصــلية الــشعوب :خــاص موضــوع - ألف   ــة؛ الثقافــة ظــل يف التنمي ــان واهلوي  املادت

 األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن من ٣٢ و ٣
هـي خطـوة     بالتنميـة  يتـصل  فيمـا  تفاقيـة اال إطار يف ختطيها مت األمام إىل خطوة أهمإن    - ٣٢

ــبين علــى   ــزامتن ــذ األطــراف الت ــة الثالــث اهلــدف بتنفي ــد تقاســم( )٥(لالتفاقي  عــن الناشــئة الفوائ
ــة املــوارد اســتخدام  الــدويل النظــام علــى التفــاوض طريــق عــن )وعــادل منــصف بــشكل اجليني
 العاشـر  االجتمـاع  علـى  وعرضـه  النظـام،  ذلـك  وصياغة منافعها وتقاسم املوارد على للحصول

 .اعتماده بغرض ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين يف عقده املقرر األطراف ملؤمتر

__________ 
  . من االتفاقية١املادة   )٥(  
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 التاسـع  االجتمـاع  أثناء الدويل للنظام النهائية الصيغة لوضع الزمين اجلدول اعُتمدقد  و  - ٣٣
ــة، يف لألطــراف ــشمل االتفاقي ــرة خــالل وي ــسنتني فت ــة ال ــة عقــد )٢٠١٠-٢٠٠٨( احلالي  ثالث
 الـسابع  االجتماعـات ( منافعهـا  وتقاسـم  املـوارد  علـى  باحلصول املعين العامل للفريق تاجتماعا
 علـى  االطـالع  ميكـن  و.متواليـة  أيـام  سـبعة  مـدى  علـى  عقـدها  املقـرر  )للفريق والتاسع والثامن
 وعنوانـه  لالتفاقيـة  الـشبكي  املوقـع  يف اخلـرباء  وأفرقـة  العامـل  الفريـق  اجتماعـات  تفاصيل كامل

http://www.cbd.int/meetings/. املوقع يتضمنو http://www.cbd.int/decision/cop/?id=1655 
 .الثالثة اخلرباء أفرقة اجتماعات اختصاصات ذلك يف مبا ،١٢/تاسعا للمقرر الكامل النص

 مــشاركة بأمهيــة ١٢/تاســعا املقــرر ديباجــة يف االتفاقيــة يف األطــراف مــؤمتر ســلّموقــد   - ٣٤
 املـوارد  علـى  للحـصول  الـدويل  النظـام  صـياغة  يف احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب جمتمعات
ــا وتقاســــم ــه والتفــــاوض منافعهــ ــؤمت شــــجع ،١٩ و ١٨ الفقــــرتني ويف .عليــ ــرا راملــ  فاألطــ

 الـسبل  تـوفري  علـى  املعنـيني  املـصلحة  أصـحاب  ومجيـع  الدولية واملنظمات األخرى واحلكومات
 ومـشاركة  وصـياغته،  الـدويل  النظـام  علـى  التفاوض لعملية الكايف لإلعداد الضرورية والوسائل
 تنظـيم  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا  العمليـة،  هـذه  يف احملليـة  واجملتمعـات  األصلية الشعوب جمتمعات
ــة عمــل حلقــات ــة، إقليمي ــا للمقــرر فقــاو ووطني  املعــين العامــل الفريــق ويــشكل .جــيم ٥/ثامن
 املناقـشات  يف األصـلية  للـشعوب  الفعالـة  املـشاركة  لكفالـة  األخـرى  الـسبل  أحد )ي( ٨ باملادة
 ملـشاركة  ومعـززة  فريـدة  آليـة  يتـضمن  فريـق  وهو منافعها، وتقاسم املوارد على احلصول بشأن

 علــى التعــاون مواصــلة مبهمــة يــضطلع ويظــل ،احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جمتمعــات
 عـن  ذلـك  يف واملـسامهة  منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعين العامل الفريق والية تنفيذ
ــشأن آرائــه تقــدمي طريــق ــدويل النظــام صــياغة ب ــوارد علــى للحــصول ال  منافعهــا وتقاســم امل

 اجلينيـة،  بـاملوارد  املتـصلة  لتقليديةا واملمارسات واالبتكارات املعارف سياق يف عليه والتفاوض
  .)٦(املوارد هذه استخدام عن الناشئة للفوائد والعادل املنصف والتقاسم

 احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جملتمعـات  الفعالة باملشاركة ملتزمة األمانة وتظل  - ٣٥
 ملــشاركة( التربعــات صــندوق ميــول أن األمانــة وتتوقــع .هتمهــا الــيت االجتماعــات مجيــع يف

 )االتفاقيــة إطــار يف ُتعقــد الــيت االجتماعــات يف احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جمتمعــات
 واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  ممثلـي  مـن  ٢٥ حـوايل  مـن  أساسـية  جمموعـة  مشاركة
 املــوارد علــى باحلــصول املعــين العامــل للفريــق الثالثــة االجتماعــات مــن اجتمــاع كــل يف احملليــة

 عـن  فـضال  ،٢٠١٠ مـارس /آذار إىل ٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  مـن  الفتـرة  خالل منافعها، وتقاسم
 .األطراف ملؤمتر العاشر االجتماع يف آخرين مشاركا ٥٠

__________ 
  .١٢ ألف، الفقرة ١٣/نظر املقرر تاسعاا  )٦(  
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 األصلية الشعوب نساء - باء  
ــام يف  - ٣٦ ــة وضــعت ٢٠٠٨ ع ــة واعتمــدت االتفاقي ــها خط ــسانية عمل ــيت اجلن  صــيغت ال

 يف املبـادرة  هبـذه  األطـراف  مـؤمتر  رحـب  وقد .األصلية وبالشع نساء من وفعالة تامة مبشاركة
 الـذي  الـدور  هـذه  العمـل  خطـة  وحتـدد  .للخطـة  األمانـة  تنفيـذ  بـدعم  والتـزم  ٢٤/تاسـعا  مقرره
 األمانـة  داخـل  سـواء  املبذولـة،  اجلهـود  وتيـسري  حتفيـز  يف البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة به تقوم
 مـن  واالسـتفادة  القيـود  علـى  للتغلـب  والعـاملي،  قليمـي واإل الـوطين  دعالُص على الشركاء مع أو

 لألمانـة  ةتواصـل امل االسـتجابة  هـي  العمـل  وخطـة  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتعزيـز  املتاحة الفرص
 عـن  الـصادرة  للتوصيات وكذلك ،اضيةامل العقود خالل عامليا هبا املتعهد لاللتزامات واالتفاقية
 انعكـاس  أيـضا  وهـي  .املتحـدة  األمـم  نظومـة مل الرئيـسية  اتالواليـ  مـع  يتفـق  مبـا  الدوليـة،  احملافل
 علـى  للحفـاظ  اهلامـة  املتطلبـات  مـن  للمـرأة  والـتمكني  اجلنـسني  بني املساواة بأن املتزايد للوعي
 الـذي  احلاسـم  بالـدور  التحديـد  وجـه  علـى  العمـل  خطة وتسلم .املستدامة التنمية وحتقيق البيئة
 ونقـل  باسـتخدام  خيـتص  فيمـا  احملليـة  واجملتمعات ألصليةا الشعوب جمتمعات من النساء به تقوم

 التنــوع التفاقيــة اجلنــسانية للخطــة النهائيــة الــصيغة اآلن اعُتمــدت وقــد .التقليديــة املعــارف
 وخطـة  االسـتراتيجية  تنفيـذ  لكفالـة  الطبيعـة  حلفظ العاملي االحتاد مع األمانة وتعمل البيولوجي،

 الوطنيــة  العمــل  وخطــط  االســتراتيجيات  علــى  يناجلنــسا املنظــور  تعمــيم  طريــق  عــن  العمــل
 .البيولوجي للتنوع

 الـصلة،  ذات املنظمـات  مـن  وغريهـا  الـدائم،  املنتـدى  أمانة مع التعاون األمانة وتواصل  - ٣٧
 نظـر  وجهـات  أخـذ  لكفالـة  احملليـة،  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعات نساء ممثالت ومع
 بـــالتنوع املتـــصلة القـــضايا معاجلـــة يف احلـــسبان يف واســـتراتيجياهتن األصـــلية الـــشعوب نـــساء

 وكفالــة التقليديــة، باملعــارف يتــصل فيمــا االتفاقيــة إطــار يف اجلــاري العمــل ضــمن البيولـوجي، 
 .األصلية الشعوب نساَء القدرات بناء جهود استهداف

 علــى ٢٠٠٩ عــام أوائــل يف األمانــة تفاوضــت ا،إســباني حكومــة رعايــة كــرم وبفــضل  - ٣٨
 مــع ســنوات ثــالث مــدهتا تفــاهم مــذكرة ووقعــت القــدرات، لبنــاء األمــد طويلــة جيةاســتراتي
 Fundación para la Promoción del Conocimiento( األصـلية  الشعوب معارف تعزيز مؤسسة

Indígena (FPCI)(،  يف البيولـوجي  للتنـوع  األصـلية  الـشعوب  نـساء  شـبكة  عـن متصرفة بالنيابة 
ــة أمريكــا ــة الالتيني ــاء أجــل مــن الكــارييب، بحــرال ومنطق ــدرات بن ــساء ق ــشعوب ن  األصــلية ال

 ومــساعدهتن االتفاقيــة، إطــار يف املعقــودة االجتماعــات يف الفعالــة املــشاركة علــى ومــساعدهتن
 بفـضل ف ذلـك  علـى  عـالوة و .األطـراف  ملـؤمتر  العاشـر  لالجتمـاع  اإلعـداد  علـى  خاصـة  بصورة
 أمريكـا  مـن  األصـلية  الشعوب من شابة داماستق ترتيبات األمانة أكملت ،سبانياإ حكومةدعم  
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 الفريــق لــشؤون مــساعدة بــرامج موظفــة بــدور لالضــطالع الكــارييب البحــر ومنطقــة الالتينيــة
 وحتقيـق  النطـاق  واسـع  تـدريبا  تدريبها بغية الصلة، ذات واألحكام )ي( ٨ املادةب املعين العامل
 .املنطقة يف هذه القدرات ناءب جهود قيادة من متكينها يف يتمثل املتوسط املدى على هدف

  
   العامل يف األصلية للشعوب الثاين الدويل العقد - جيم  

 الـشعوب  مبجتمعـات  خيـتص  فيمـا  االتفاقيـة  إطـار  يف هبـا  املضطلع األنشطة مجيع ُتسهم  - ٣٩
 يف األصـلية  للـشعوب  الـدويل  العقـد  أهـداف  تنفيذ يف مباشرا إسهاما احمللية واجملتمعات األصلية
 ذات مـسائل  مباشـرة  بـصفة  الـصلة  ذات واألحكـام  )ي( ٨ املادة تتناول األخص وعلى .العامل
 علـى  التركيـز  طريـق  عـن  احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جملتمعـات  بالنـسبة  قصوى أمهية

ــرام ــشعوب جمتمعــات معــارف وصــون وحفــظ احت ــة واجملتمعــات األصــلية ال  وابتكاراهتــا احمللي
 واسـتخدامه  البيولـوجي  التنـوع  حبفـظ املتـصلة    التقليديـة  العـيش  اليبأسـ  جتـسد  الـيت  وممارساهتا
 برضـى  واملمارسات واالبتكارات املعارف هبذه النهوض أيضا )ي( ٨ املادة وتقتضي .املستدام
 عـن  وفـضال  .اسـتخدامها  عـن  الناشئة للفوائد املنصف التقاسم وتشجع ومشاركتهم، أصحاهبا
ــإن ذلــك ــسقة بــصورة فــسرت ألطــرافا ملــؤمتر األخــرية املقــررات ف  كلمــة اآلراء وبتوافــق مت

ــسياق هــذا يف “الرضــى” ــة” بأهنــا ال  مبوجــب التزاماهتــا وفــسرت “واملــستنرية املــسبقة املوافق
 .التقليدية املعارف “محاية” تشمل بأهنا )ي( ٨ املادة

 تعلقـة امل لألمانـة  التمهيديـة  األعمال يف كبريا تقدما حققت قد االتفاقية فإن وباختصار  - ٤٠
 فيهـا  حتقـق  الـيت  املعـزز  التنفيـذ  مرحلـة  االتفاقيـة  دخلـت  وقـد  .التقليديـة  املعـارف  ومحاية بتعزيز
 األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  مـشاركة  لتـشجيع  بنـشاط  وتـسعى  ملموسة، نتائج األمانة أعمال

 وتطــويره )ي( ٨ باملــادة املعــين العامــل الفريــق عمــل برنــامج اســتعراض يف احملليــة واجملتمعــات
 األصـلية  للـشعوب  الثـاين  الـدويل  العقـد  أهـداف  حتقيـق  يف مباشرة ُيسهم برنامج وهو تنفيذه،و
 .العامل يف

 واجملتمعـات  األصـلية  الشعوب جمتمعات دور إلبراز فريدة فرصة تتوافر األخص وعلى  - ٤١
 يف هبــا ُيحتفـل  الـيت  البيولـوجي  للتنـوع  الدوليـة  الــسنة خـالل  االتفاقيـة  أهـداف  حتقيـق  يف احملليـة 
 املقـررات،  أحـدث  يف سيما وال االتفاقية، يف األطراف طلبت وقد .٢٠١٠ عام يف العامل أحناء

 املتعلقــتني طــاء ١٣/تاســعا املقــرر مــن ٣ والفقــرة هــاء، ١٣/تاســعا املقــرر مــن ٥ الفقــرة ومنـها 
 لإليـصا  بديلـة  وسـائل إجيـاد    ،)٧(الدولية والسنة احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب مبجتمعات
 واســـتخدامه البيولـــوجي التنـــوع حبفـــظ املتـــصلة التقليديـــة املعـــارف بـــشأن العامـــة املعلومـــات

__________ 
  .التوعية العامة، ومركز تبادل املعلوماتمن خالل املبادرة العاملية بشأن االتصال والتثقيف و  )٧(  
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 الفيــديو، ذلـك  يف مبـا  احملليــة، اجملتمعـات  تناسـب  متنوعـة  وبأشــكال بـسيطة  بعبـارات  املـستدام، 
 وامللـصقات،  واألغـاين،  احمللـي،  اجملتمـع  إلذاعـات  املخصصة الصوتية والتسجيالت والتلفزيون،

 الـشعوب  جملتمعـات  والفعالـة  الكاملـة  املـشاركة  ضـمان  أجـل  مـن  واألفـالم،  الـدراما، /حواملسر
 مـع  والـدويل،  والـوطين  احمللي الُصعد على ،والشباب النساء فيها مبا احمللية، واجملتمعات األصلية
ــشعوب جمتمعــات دعــم ــة واجملتمعــات األصــلية ال ــا يف احمللي ــة جهوده  أدوات تطــوير إىل الرامي

 دور أمهيـة  إىل االنتباه لفت التنفيذي األمنيإىل   طلبت وقد الوقت، نفس يف هبا صةخا إعالمية
 ٢٠١٠ ســنة بــإعالن الــصلة ذات األنــشطة يف احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جمتمعــات

 فـرص  استكـشاف  علـى  الدائم املنتدى مع وثيق بشكل والتعاون البيولوجي، للتنوع دولية سنة
 .املكتب توجيه حتت والتوعية، املعلومات بتبادل يتعلق فيما ركةمشت بأنشطة االضطالع

  
 الدائم املنتدى هتم أخرى مسائل  - دال  

 معلومات مستكملة عن لغات الشعوب األصلية ومؤشراهتا

 ٢٠١٠ لعـام  وغايـة  اسـتراتيجية  خطـة  االتفاقية يف لألطراف السادس االجتماع اعتمد  - ٤٢
 الـسابع  االجتمـاع  واعتمـد  .البيولـوجي  التنوع فقدان معدل نم كبرية بدرجة التقليل يف يتمثل
 عــام هــدف حتقيــق حنــو احملــرز التقــدم لتقيــيم إطــارا ٣٠/ســابعا املقــرر مبوجــب األطــراف ملــؤمتر

 تـشمل  مؤقتـة  مؤشـرات  وحتديـد  والغايـات،  واألهداف اجملاالت من سبعة يغطي الذي ٢٠١٠
 املعـارف  محايـة  التركيـز  جمـاالت  ومـن  .يرللتطـو  حمتملـة  ومؤشـرات  املباشـر  لالختبـار  مؤشرات

 علـى  احلفـاظ  هـو  ٢٠١٠ عام غاية ضمن ٩ رقم واهلدف .التقليدية واملمارسات واالبتكارات
 حيــدد أن علــى احملليــة، واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جملتمعــات الثقــايف - االجتمــاعي التنــوع
 : على النحو التايلمؤشرات نم هبما يتصل وما غايتني )ي( ٨ باملادة املعين العامل الفريق

 التقليدية؛ واملمارسات واالبتكارات املعارف محاية :١-٩ الغاية  •  

 يتعلـق  فيمـا  احملليـة  واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  جمتمعات حقوق محاية :٢-٩ الغاية  •  
 .املنافع تقاسم يف حقها ذلك يف مبا التقليدية، وممارساهتا وابتكاراهتا مبعارفها

 عــن مؤشــر املباشــر االختبــار مؤشــرات ضــمن أُدرج التقليديــة باملعــارف خيــتص وفيمــا  - ٤٣
 حـاء،  ١٣/تاسعا املقرر ويف .األصلية الشعوب بلغات والناطقني واجتاهاته اللغوي التنوع حالة

 الــسادس اجتماعــه يف )ي( ٨ باملــادة املعــين العامــل الفريــق يقــوم بــأن األطــراف مــؤمتر أوصــى
ــار ــرين باختيـ ــرين مؤشـ ــ آخـ ــة تعلقنيمـ ــارف حبالـ ــارات املعـ ــات واالبتكـ ــة، واملمارسـ  التقليديـ

 .اإلطار يف إلدراجهما
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 عـن  البيانـات  مجـع الـيت تتـوىل      الرائـدة  الوكالـة  خبصوص اليونسكو مع األمانة وتتعاون  - ٤٤
 منظمــة مــع حمتملــة أخــرى تكميليــة مؤشــرات تــستطلع كمــا واجتاهاتــه، اللغــوي التنــوع حالــة
 للتنميـة  الـدويل  املتحـدة  األمم وصندوق عةاوالزر لألغذية املتحدة األمم ومنظمة الدولية العمل

 ،التقليديـة  العـيش  كسب سبل/املهن استكشافها اجلاري التكميلية املؤشرات وتشمل .الزراعية
 االجتمـاع  خـالل  املـسائل  هـذه  عن تقريرا األمانة قدمت وقد .األراضي استخدام أمناط وتغيري

 تـشرين  ٥ إىل ٢ مـن  الفتـرة  يف ماليزيـا  يف املعقـود  )ي( ٨ باملـادة  عـين امل العامل للفريق السادس
 .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين

 إضـافيني،  مؤشـرين  يف )ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامـل  للفريـق  الـسادس  االجتمـاع  ونظر  - ٤٥
 مت الــذي املؤشــر إكمــال أجــل مــن األطــراف، ملــؤمتر العاشــر االجتمــاع علــى عرضــهما ُيقتــرح
 وجمــال )األصــلية الــشعوب بلغــات والنــاطقني واجتاهاتــه اللغــوي التنــوع حالــة بــشأن( اعتمــاده
 حنـو  احملـرز  التقـدم  لتقيـيم  سـعيا  التقليديـة،  واملمارسـات  واالبتكـارات  باملعـارف  املتعلق التركيز
 تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  وتقيـيم  البيولـوجي،  بـالتنوع  املتعلـق  ٢٠١٠ عـام  بعـد  مـا  هـدف  حتقيق
 .املنقحة يةاالستراتيج اخلطة

 للـشعوب  العامـل  الفريـق  قدمـه  مقترح يف )ي( ٨ باملادة املعين العامل الفريق نظر وقد  - ٤٦
 التقليديـة  املعـارف  حبالـة  املـتعلقني  التـاليني  اإلضـافيني  املؤشـرين  بـشأن  باملؤشرات املعين األصلية

 ملـؤمتر  العاشـر  االجتمـاع  علـى  ُيعـرض  مقـرر  مـشروع  بوصفه االقتراح اعتماد وقرر واجتاهاهتا،
  .فيه للنظر األطراف

 جملتمعــات التقليديــة األقــاليم يف األراضــي اســتخدام يف الــتغري واجتاهــات حالــة )أ(  
 احمللية؛ واجملتمعات األصلية الشعوب

 .التقليدية املهن ممارسة واجتاهات حالة )ب(  
  

 املمكنة واحللول الفجوات  - رابعا  
 توصيات مقدمة إىل األمانة  - ألف  

 احلقـوق  أصـحاب  مـن  كـل  مـع  وتتعـاون  االتفاقيـة  يف طرفـا  ١٩٣ االتفاقيـة  أمانة ختدم  - ٤٧
 مـؤمتر  طريق عن االتفاقية تنفيذ ويتم .تنفيذ هيئة ليست أدق بعبارة أهنا إال ،املصاحل وأصحاب
 .اإلمنـــائي املتحـــدة األمــم  وبرنـــامج العامليـــة البيئــة  مرفـــق مثـــل املنفــذة  والوكـــاالت األطــراف 
ــ ــة نفــسها ةولالتفاقي  منافعهــا، وتقاســم املــستدام واســتخدامها املــوارد حفــظ علــى تركــز والي
 واجملتمعـات  األصـلية  الشعوب جمتمعات معارف على حمددة بصورة منها )ي( ٨ املادة وتنطبق
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 املهـم  فمـن  ولـذا  املـستدام،  واسـتخدامها  املـوارد  حبفظ الصلة ذات وممارساهتا وابتكاراهتا احمللية
 .ذلك أمكن حيثما إجراءات اختاذ يتسىن حىت االتفاقية والية إطار يف خلتد توصيات تلقي

 إىل موجهــة الــدائم املنتــدى عــن الــصادرة التوصــيات بعــض أن األمانــة الحظــت وقــد  - ٤٨
 املوجهـة  اجلهـة  ُتوضح مل احلاالت بعض ويف األمانة، إىل موجه اآلخر وبعضها األطراف مؤمتر
 األطـراف  مـؤمتر  إىل املوجهـة  التوصـيات  مناقـشة  تتم أن ضاأي الضروري ومن .التوصيات إليها
 سـنتني،  كـل  مـرة  العـادة  يف جيتمـع  الـذي  )ي( ٨ باملـادة  املعـين  العامـل  الفريـق  ِقبـل  من يف أوالً
 الـذي  األطـراف  مـؤمتر  إىل مقـرر  مـشروع  هيئـة  يف التوصـية  بإحالـة  العامل الفريق يقوم مث ومن
 الـيت  العمليـة  وهـذه  .بـشأهنا  إجـراء  اختـاذ  بغيـة  ُيقرهـا  ورمبـا  فيهـا  ينظـر ل اإلدارة هيئة بدور يقوم
 اجلديـدة  العمـل  أساليب أن غري .النتائج عن سنوية تقارير تقدمي الصعب من جتعل سنتني تدوم
 الوكـاالت  مـن  حمـدود  لعـدد  تـسمح  الـيت  اجلديـدة  اإلبـالغ  دورة ومنـها  املنتـدى،  هبـا  أخـذ  اليت

ــة مفيــدة آليــة تــوفر ية،ســنو دورة كــل يف معمقــة تقــارير بتقــدمي  مــن الوكــاالت متكــني لكفال
 .عملية نتائج عن اإلبالغ هليس مما سنوات، عدة كل مرة معمقة تقارير تقدمي ختتار أن
  

 توصيات مقدمة إىل األطراف يف االتفاقية  -باء   
 األطـراف  ملؤمتر مقررات الدائم املنتدى توصيات ُتصبح االتفاقية، بعمليات يتعلق فيما  - ٤٩
 احلــسبان يف تأخــذها أن األطــراف علــى ويــتعني املــؤمتر، ذلــك يف اآلراء بتوافــق اعتمادهــا عــدب

 هـو  الرابعـة  الوطنيـة  التقـارير  تقـدمي  موعـد  وكـان  .)٨(الوطنيـة  تقاريرهـا  يف عنـها  وتبلغ وتنفذها
 للحـصول  هلـا  معمقا حتليال األمانة ُتجري الوطنية التقارير تلقي وبعد .٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠
 للفريـق  الـسادس  االجتمـاع  علـى  ُعـرض  وقـد  .امليـدان  يف االتفاقية تنفيذ عن دقيقة صورة على

 .فيهـا  للنظـر  الرابعـة  الوطنيـة  التقـارير  مـن  تقريـرا  ٧٠ حلـوايل  حتليل )ي( ٨ باملادة املعين العامل
 .العامل للفريق السابع لالجتماع لتقدميه الرابعة الوطنية للتقارير أمشل حتليل إعداد وسيتم

 إىل اسـتنادا ( الثالثـة  الوطنيـة  للتقـارير  األمانة أجرته الذي العام والتقييم التحليل وُيظهر  - ٥٠
 الــصلة ذات واألحكــام )ي( ٨ املــادة تنفيــذ أن )متوقعــا تقريــرا ١٩٢ أصــل مــن تقريــرا ١٣٢
 إىل اهلادفـة  اجلهود دعم يف تقدما الدول من كثري حقق وقد .والدعم اجلهود من مزيدا يتطلب

 احملليــة واجملتمعــات األصــلية الــشعوب جملتمعــات التقليديــة املعــارف واجتاهــات حالــة ديــدحت
 أن غــري واســع، نطــاق علــى اجلهــود هــذه بقيمــة الــوعي زيــادة بــسبب وممارســاهتا، وابتكاراهتــا

__________ 
التقارير الوطنية هي االلتزام الوحيد لألطراف يف االتفاقية، وقد تلقـت األطـراف مـشورة مـن األمانـة طلبـت                       )٨(  

ــر        ــشأن التقريـ ــشاورات بـ ــة يف املـ ــات احملليـ ــلية واجملتمعـ ــشعوب األصـ ــات الـ ــة جملتمعـ ــشاركة الفعليـ ــا املـ فيهـ
  .وصياغته الوطين
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 حلفـظ  بالنـسبة  والـشعوب  اجملتمعـات  هلـذه  التقليديـة  املعـارف  بأمهية اعترفت فقط الدول بعض
 .املستدام واستخدامه جيالبيولو التنوع

 العقبـات  تـشمل  )ي( ٨ املـادة  تنفيـذ  يف وعقبـات  حتـديات  عـدة  تواجـه  البلـدان  وتظل  - ٥١
ــة ــة املاليـ ــة والعقبـــات بالقـــدرات واملتعلقـ ــالوعي الـــصلة وذات والـــسياسية االجتماعيـ ــام بـ  العـ

 مرتبـة  يلي، كما هي )ي( املادة تنفيذ أمام عقبات عشر أهم بأن األطراف وأفادت .والسكان
 :للتحدي املتصور املستوى حسب

 والتقنية؛ والبشرية املالية املوارد  )أ(  

 االقتصادي؛ التحفيز تدابري نقص  )ب(  

 املستويات؛ مجيع على اجلمهور لدى والوعي التثقيف نقص  )ج(  

 القائمة؛ والتقليدية العلمية للمعارف التام االستخدام عدم  )د(  

 األهداف؛ مجيع لدعم املناسبة العلمية لبحوثا إجراء على القدرات نقص  )هـ(  

 املصلحة؛ أصحاب بني األفقي التعاون نقص  )و(  

 احمللية؛ اجملتمعات لدى القدرات نقص  )ز(  

 والدويل؛ الوطين املستويني بني التداؤب نقص  )ح(  

 املناسبة؛ والقوانني السياسات وجود عدم  )ط(  

 .املؤسسات عفض بسبب إجراءات اختاذ على القدرات نقص  )ي(  

 بــصياغة يــسمح التوصــيات وضــععلــى  التعــاون أن تؤكــد أن األمانــة تــود وأخــريا  - ٥٢
 .وتنفيـذها  التوصـيات  قبول بالتايل ييسرو الصلة، ذات الوكاالت والية ضمن تدخل توصيات
 مـن  األصلية الشعوب بقضايا املعين الوكاالت بني املشترك الدعم فريق قبيل من اآلليات وتظل
 يـتعني  الـيت  العمليـات  لطـول  ونظـرا  .الـدويل  النظـام  إطـار  يف والعمـل  لتعـاون لبتكارية  الا النهج
ــا ختــضع أن ــة إطــار يف التوصــيات هل ــوع اتفاقي ــوجي التن ــل البيول ــصبح أن قب ــررات ت ــة مق  قابل

 كـل  يف فقـط  وكـاالت  ست يشمل معمق حوار إلجراء حديثا املتخذة الترتيبات فإن للتطبيق،
 للنظـر  إدارهتـا  وهيئات للوكاالت الكايف الوقت إتاحة كفالة على كبري حد إىل يساعد قد سنة
 لكـون  نظـرا  ذلـك،  عـن  وفـضال  .هبـا  الـدائم  املنتـدى  وإبـالغ  بشأهنا إجراءات واختاذ النتائج يف

ــة ــدير األمان ــرة كــل يف املقــررات مــن مئــات عــدة ت ــة إعطــاء فــإن ســنتني، فت  ملختلــف األولوي
  .والقدرات املتاحة واملوارد الكايف والتمويل السياسية اإلرادة على يعتمد التوصيات


