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  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
اإلرشادات ال��ه��ة ال��علقة ���اه�ات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال�  14/16ال�ق�ر 

 إن م�ت�� األ��اف،

، ال�� �ل� ف�ه م�ت�� األ��اف إلى األم�� ال��ف��� أن ��ع ع�اص� لإلرشادات 13/20إلى ال�ق�ر  إذ ����
 ال��ه��ة ��أن م�اه�ات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،

لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ق�� أه�اف ال��ة االس��ات���ة  �أه��ة الع�ل ال��اعي ال�لي و�ذ ��ل�
وأه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ض�� إ�ار ال�ق�ق، وال��اد� األخالق�ة والق��، وال����ة،  20201- 2011ال���ل�جي 

واألدوار ال���ای�ة ال�ي ���لع بها ال��اء وال�جال ب�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،
�القائ�ة اإلرشاد�ة وغ�� ال����ة لع�اص� اإلرشادات ال��ه��ة ل���ی� ورص� وتق��� م�اه�ة  ���� عل�ا  - 

ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ق�� أه�اف ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
 ه�ا ال�ق�ر؛ب��ف� اللل���ع ال���ل�جي، ال�اردة في 

وال���مات األخ�� وم���ات أص�اب ال��ل�ة ذات ال�لة إلى االس�فادة م� ال��اد�  األ��اف ���ع  - 
ال��ج�ه�ة ال��علقة ب�ق��� م�اه�ة الع�ل ال��اعي لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ال�اردة في 

ات ال��ه��ة ال�اردة في ل��� في اس���ام القائ�ة اإلرشاد�ة وغ�� ال����ة لع�اص� اإلرشاد
             ُ                                                                                                  ت���� وت���� ن هج م�ه��ة ل�ق��� م�اه�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ق�� أه�اف ال��ة االس��ات���ة لل���ع 

وأه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وع�� اإل�الغ م� خالل آل�ة اإل�الغ ال�الي 2011-2020
في م�ال ال���ع اتللعل�م وال��اسال���� ال���مي ال�ولي  ی�ع�  - 

ال�اردة في  ع�اص� اإلرشادات ال��ه��ةقائ�ة  أن �أخ� في االع��ارإلى 

                                         
  .، ال��ف�2

 

 

م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
االج��اع ال�ا�ع ع��
ش�م ال��خ، م��، 

م� ج�ول األع�ال 9ال��� 
  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ����

ال��ه��ة ��أن م�اه�ات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،
و�ذ ��ل�

ال���ل�جي  لل���ع
واألدوار ال���ای�ة ال�ي ���لع بها ال��اء وال�جال ب�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،

1 -
ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ق�� أه�اف ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

لل���ع ال���ل�جي، ال�اردة في 
2 -

ال��ج�ه�ة ال��علقة ب�ق��� م�اه�ة الع�ل ال��اعي لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ال�اردة في 
ل��� في اس���ام القائ�ة اإلرشاد�ة وغ�� ال����ة لع�اص� اإلرشاداإلى 

             ُ                                                                                                  ت���� وت���� ن هج م�ه��ة ل�ق��� م�اه�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ق�� أه�اف ال��ة االس��ات���ة لل���ع 
2011ال���ل�جي 
3 -
(IPBES)  إلى
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 ال��ف�

 قائ�ة ع�اص� اإلرشادات ال��ه��ة

ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ق�� أه�اف ال��ة        ُ                                      ت�� ال� هج ال��ه��ة ل���ی� ورص� وتق��� م�اه�ة
وأه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي على االس�فادة م� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال�اردة في  2020- 2011االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

ال����ة، ل�ضع إ�ار وت�ج�ه ع�ل�ة ت�عا لل��وف  ال�ادر ع� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، 13/20ال�ق�ر 
                             ُ                                                                            ت���� وت���� ه�ه ال��ه��ات، وت �عى إلى ال��� في القائ�ة اإلرشاد�ة وغ�� ال����ة ال�ال�ة للع�اص� ال��ه��ة في 

 :ت����ها وت���قها

االع��اف �ال�عارف ال�قل���ة و�دماجها �ال�امل، وض�ان ت�امل ن�� ال�عارف، وته��ة ال��وف ال��ات�ة   )أ(
 ج�اء ح�ار فعال ف��ا ب�� ن�� ال�عارف، ��ا في ذل� العل�م، والع�ل�ات ال�ي ت��ح �ال��ار�ة في إن�اء ال�عارف م�� ال��ا�ة؛إل

                        ُ                                                                   إدراج م���عة واسعة م� ال� هج ال��ه��ة على ال��� ال�� تق���ه خ��ص�ة ال��اقات، مع م�اعاة ت��ع   )ب(
 �ة وال����عات ال��ل�ة، وت���قها ����قة م���ة وفقا لل��وف ال��ل�ة؛ال��وف ال����ة وال���ع ال�قافي لل�ع�ب األصل

االع��اف �ال����رات ال��ع�دة واآلراء العال��ة ال��علقة �الق��، ��ا في ذل� الق�� االج��اع�ة واالق��اد�ة   )ج(
        ُ                     ��ار ال� هج واألدوات ال��ه��ة؛وال�قاف�ة وال�وح�ة، ال��ت��ة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، وع��ها في اخ

اس���ام ��ائ� م��ل�ة لل��� وم�ه��ات أخ�� ���� أن تع�ل مع أن�اع م��لفة م� ال��انات، وال س��ا   )د(
 ال��ع ب�� ال�عل�مات وال��انات ال���ة وال��ع�ة؛

ال����� ال��لي         ُ                                                                    ت���� ال� هج والع�ل�ات واألدوات م�ع�دة ال��اقات، م� أجل رص� وتق��� ال�الة على   )ه(
 وال��� في ال�ق� نف�ه في ال�وا�� في ال��ا�� ال���ع�ة وفي أ�� ال��اسات ال����ة ودون ال����ة؛

                ُ                                                                           اخ��ار وت���� ال� هج ال��ه��ة م� خالل ال��ار�ع ال�ائ�ة، واالع��اف �أن ه�ا م�ال ناشئ وأنه یل�م   )و(
 ة م���عة م� ال��اقات؛ت����ها م� خالل ال�روس ال�����ة م� ال��ارب وم� م���ع

                                                                                          ُ    ض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ج��ع م�احل ع�ل�ة وضع ال� هج   )ز(
وت���قها، مع االه��ام ���ل خاص �إش�اك ال��اء وال��اب وال���خ وج��ع الف�ات األخ�� ال�ي ت��ل ج�ءا م� ال����عات 

 ال��ل�ة؛

الت ب�� األج�ال في ع�ل�ات ال�ق���، م� خالل إش�اك ال��اب وال���خ والف�ات األخ��، م� ت���ع ال�فاع  )ح(
 أجل حف� ال�عل� وال��اه�ة في ح�ا�ة وتع��� نقل ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة ب�� األج�ال؛

وال��وف ال�ف�لة ب�ع���  إدراج ت�ل�ل لألدوار ال���ای�ة ب�� ال����� في ال�ق���ات، واس���اف الف�ص  )�(
 ال��اواة ب�� ال�����؛

االع��اف �أن الع�ل ال��اعي ی�عل� �االس���ام ال�أل�ف ال����ام وأن ال��ائج ق� ت��ن واسعة ال��اق،   )�(
 وت��ل م�ائل م�ل س�ل الع�� واألم� الغ�ائي، و��ل� ال�فاه العقلي وال��ني؛
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 3وال���ل على ال��ارد الع�ف�ة �2ق، وال س��ا ح�ازة األراضيال�عي إلى ال��اه�ة في االع��اف �ال�ق  )ك(

  وتأث��ها على فعال�ة الع�ل ال��اعي، وم� خالل ت���� ال����عات ال��ل�ة لل�ه�ض �أم� ال��ازة وال�ص�ل؛

 إدراج ع�اص� أخ�� ذات صلة ب�ق���ات ال����ة، وت��ی�ا دور ن�� ال����ة الع�ف�ة وس�اتها وح����ها؛  )ل(

دراج ت��ی� ال��اعات الفعل�ة أو ال����لة ال�ي ت�ث� على الع�ل ال��اعي في ال�ق���ات، واس���ام ع�ل�ات إ  )م(
ال��اعات ع�  ال�ق��� ل�ع��� ال��ار ب�� ال����عات ال�ي ق� ت��ن لها م�الح م��اف�ة، واس���اف ال���� م� الف�ص ل����ة

 م�اس�ة ثقاف�ا ل����ة ال��اعات؛ ���� ال��ار وال�عاون، ��ا في ذل� م� خالل آل�ات

ال��� في ال�ق���ات القائ�ة على ال��ا�� وال�ي ت��� على األراضي وال��ارد ال�ي ت�ل�ها أو ت�غلها أو   )ن(
م��نات م��دة م� ال���ع ال���ل�جي، م�ل األن�اع ال�ي ت��ث ع��  ت����مها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وعلى

 ��ع لع�ل ج�اعي؛ال��ائل وال�ي ت

اس���ام أش�ال م��لفة م� ال��ل�ل  في م�اعاة الق�رات ال�ق��ة وق�رات االس��امة ال����ة ع��ال���   )س(
ال�غ�افي ال��اني لل�ق���ات القائ�ة على ال��ا��، ����قة ت��ع ب�� األدوات ال����ل�ج�ة وال�عارف ال�قل���ة، وت�عى إلى 

  ؛ال����عات ه�هال��اش�ة ل��ار�ة مع الجعلها في م��اول ال����عات ال��ل�ة، 

ال��ش�ات ون�� ال�قای�� ل�ق��� الع�ل ال��اعي، وج�ع م�ش�ات  ال��ي ق�ما ب����� م���عات ق��ة م�  )ع(
ودمج ال��ش�ات القائ�ة على  –ال���ة وال��ع�ة وال��علقة �الع�ل�ات وال��ائج، والف�د�ة واإلج�ال�ة، وما إلى ذل�  –م��لفة األن�اع 

ة أ��ا إلى أن اس���ام م�ش�ات م��قة مع ال�قافة ال�ي تع�� ن�� الق�� لل����عات ال��ل�ة وخ��ص�ات ال��اقات، مع اإلشار 
م�ور ال�ق� س���ح إج�اء مقارنات على ال�����ات ال�م��ة وأن إن�اء خ� أساس س���ح �إج�اء تق��� أك�� لل�غ���ات أو 

 االت�اهات؛

ل�غ��� ا م���ات        ُ                                                                    إدماج ال� هج ال�����مة ل��ل�ل حالة وات�اهات ال�غ��� في ال�ق���ات، ف�ال ع� فه�   )ف(
 ل��و� الالزمة ل��ق�� ن�ائج ناج�ة؛وا

�الع�ل ال��عل� ���ه��ات ال�ق��� ذات ال�لة وال�ي ���� ت���قها على  ، ح�� االق��اء،ال��ي ق�ما  )ص(
ال��اقات، وض�ان م�اعاة ال����عة ال�املة م� ق�� ال���ع ال���ل�جي لل����عات ال��ل�ة وع�لها ال��اعي، واس���ام ن�ائج 

 �الع�ل ال��اعي واالع��اف �ه ودع�ه؛ س�� ال�اجة إلى م��� م� االح��ام ال�ق��� ل��ض�ح

ال��� في إدراج، في ال�ق���ات، ت�ل�ل ل�قا� الق�ة وال�ه�ی�ات في ال��اقات ال���دة، به�ف ت���� فه�   )ق(
 الع�امل وال��وف ال�ي ت��ل� تع���ا أو دع�ا إضاف�ا؛

                                ُ                             �ادل و�قامة ال���ات ب�� م��لف ال� هج وال�عي إلى ت�ق�� م��� م� ت���ع ال�عاون وال��ادل وال�عل� ال��  )ر(
  .أوجه ال�آزر وال��ائج ال���ام�ة

م � العل م� ب��هام ال�عل�مات ال��ی�ة، اسهإل��ان  ، ح�� االق��اء،ال��� في ب�اء الق�رات ونقل ال����ل�ج�ا) ش(
 .ال�اتي ئه�على ال���د واك�فا �ق�رتهت���� و  ةال��ل� اتوال����ع ال�ع�ب األصل�ة وال����ل�ج�ا، في ت����

__________ 
  

                                                      
" األراضي وح�ازة األراضي في األقال�� ال�قل���ة لل����عات األصل�ة وال��ل�ةات�اهات ال�غ�� في اس���ام " 10/43اع��� م�ت�� األ��اف في ال�ق�ر  2

األراضي ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة " ح�ازة"و���� أن ت���ل . كأح� ال��ش�ات العال��ة األر�عة لل�عارف ال�قل���ة في إ�ار اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
 .وال����عات ال��ل�ة، األراضي وال��اه

  .�اء، خ�ة ع�ل عال��ة لالس���ام ال�أل�ف ال����ام لل���ع ال���ل�جي 12/12م�ت�� األ��اف في ال��ف� �ال�ق�ر  اع��� 3


