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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
لتنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ا

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 2106فرباير  /شباط 28-22، كواالدلبور
 *( من جدول األعمال ادلؤقتد) 5البند 

العمل المتعلق بنظم  برنامج عمل المنبر:
 المعارف األصلية والمحلية

 ((ج) 1)الناتج  العمل المتعلق بنظم المعارف األصلية والمحلية
 األمانةمذكرة 

 المقدمة - أوالا 

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات طلب االجتماع العام للمنرب  - 0
إىل فريق اخلرباء ، 2108-2104لفرتة لعمل الن برنامج أبش 2/5 - د ح ميف مقرره ، ةظم اإليكولوجيالنُ 

 ،اءات، وُُنج للعمل مع نُظم ادلعارف األصلية واحملليةمشروع إجر  اوإىل ادلكتب أن يطور  ،ادلتعدد التخصصات
إىل الفريق ويف نفس ادلقرر، ، طلب االجتماع العام كذلكو لعرضو على االجتماع العام أثناء دورتو الرابعة. وذلك 

ل سجبإنشاء  2104بُنظم ادلعارف األصلية واحمللية، يف  ةعنيادل العمل ادلخصصة ةفرقمن  دعمب، القيام وادلكتب
 وشبكة للخرباء وآلية تشاركية للعمل مع سلتلف نظم ادلعارف.

، أخذ االجتماع العام علماً 2108-2104العمل للفرتة برنامج بشأن  3/0 - د ح مويف مقرره  - 2
للعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية، وقرر أن يواصل ترمي وضع مشروع إجراءات، وُُنج يف بالتقدم الذي ُأحرز 

ادلبدئي بشأن ُُنج وإجراءات ادلعارف األصلية واحمللية داخل التقييمات ادلواضيعية، وكذلك يف ريادة التوجيو 
حرز يف إنشاء 

ُ
 ،بأمساء اخلرباءسجل التقييمات اإلقليمية األربعة. وأخذ االجتماع العام علمًا أيضًا بالتقدم ادل

 وآلية تشاركية للعمل مع نُظم ادلعارف األصلية واحمللية. 

 24-21، منذ الدورة الثالثة لبلجتماع العام مرتني يف مناسبتني )بون العمل ةفرق تمعوقد اجت - 3
التقييمات مدخبلت إىل  عملال ةفرق ت(. وقدم2105أيلول /سبتمرب  00-7باريس، و ؛ 2105نيسان/أبريل 

                                                      
*
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وكذلك بشأن وبشأن تدىور األرض وإصبلحها،  ،ادلواضيعية بشأن التلقيح وادللقحات ادلرتبطة بإنتاج األغذية
فرقة . وقد حضر أعضاء 2106التقييم اإلقليمي ألفريقيا. ومن ادلقرر تقدمي ادلدخبلت إىل ادلناطق األخرى لعام 

وكذلك التقييم ادلعين بتدىور األراضي  ،اخلاصة جبميع التقييمات اإلقليمية اجتماعات ادلؤلفني األوىل العمل
العمل مع نُظم ادلعارف ادلعنية ب فرقة العملضافية بشأن عمل وإصبلحها. ويوجد يف مذكرة األمانة معلومات إ

 .(IPBES/4/INF/6)األصلية واحمللية 

ت والُنهج ألجل العمليات )ج( لربنامج العمل، واإلجراءا 0شكل ادلخرجات ادلتعلقة بالناتج تُ  - 4
التشغيلي بدأ ادلهم يف التشاركية من أجل العمل مع نُظم ادلعارف األصلية واحمللية، حزمة مفردة متماسكة ُتس

 ،ادلستدام ويف صيانة التنوع البيولوجي واستخدامواحرتام مسامهتها دلعارف األصلية واحمللية ااالعرتاف بـ يفللمنرب 
 شمل ما يلى:يو  1الُنظم اإليكولوجيةكذلك و 

صلية ادلبادئ الرئيسية اليت تنبين عليها مجيع جوانب عمل ادلنرب مع ادلعارف األالنهج ُتربز  )أ(
 واحمللية؛

اليت تركز على ادلعارف األصلية واحمللية يف تقييمات ادلنرب. وىى توفر التدابري إدخال اإلجراءات  )ب(
شعوب د اإلدراج السليم للمعارف األصلية واحمللية اليت تؤخذ من الشِ واليت تـُرَ  ،العملية اليت تساعد يف تنفيذ الُنهج

 رباء يف عمليات ونتائج التقييم؛ واجملتمعات احمللية ومن اخل ةاألصلي
ادلعارف األصلية واحمللية ادلستمدة من الشعوب أصحاب والشبكة اخلاصة بسجل ساعد اليُ  )ج(

األصلية واجملتمعات احمللية ومن خرباء ادلعارف األصلية واحمللية يف ربديد األشخاص وادلنظمات اليت ديكن أن 
 دلنرب؛ ُتسهم يف إدراج مثل ىذه ادلعارف يف عمل ا

واجملتمعات احمللية يف الشعوب األصلية توفر اآللية التشاركية نقطة التقاء بيين يُيسر مشاركة  )د(
 عمليات ووظائف ادلنرب. 

تعرض ىذه ادلذكرة العمل بشأن نُظم معارف السكان األصليني والسكان احملليني. ويقدم الفرع ثانياً  - 5
ادلعارف األصلية واحمللية، بينما ُيربز ادلرفق مشروع رلموعة  مشروع رلموعة ُُنج وإجراءات للعمل مع نُظم

أصحاب سجْل اإلجراءات اليت سيبحثها االجتماع العام أثناء دورتو الرابعة. ويعرض الفرع ثالثًا العمل بشأن 
لية ومن خرباء ادلعارف األص ،ادلعارف األصلية واحمللية ادلستقاة من الشعوب األصلية ومن اجملتمعات احمللية

واحمللية؛ ويعرض الفرع رابعًا العمل بشأن اآللية التشاركية؛ فيما يعرض الفرع خامسًا اإلجراءات ادلقرتحة لكي 
 يبحثها االجتماع العام أثناء دورتو الرابعة. 

 المعارف األصلية والمحليةمشروع مجموعة نُهج وإجراءات للعمل مع نُظم  - ثانياا 

  ،ُنظم ادلعارف األصلية واحملليةب ادلعنية فرقة العملا هتوإجراءات طور مشروع رلموعة ُُنج حبث ادلكتب  - 6
قرتح 

ُ
كما أدخل بعض التعديبلت لضمان التطابق مع اإلجراءات احلالية إلعداد نواتج ادلنرب. ويرد ادلشروع ادل

احتمال اعتمادىا وذلك لبحثها و  ،جملموعة الُنهج للعمل مع نُظم ادلعارف األصلية واحمللية يف مرفق ىذه ادلذكرة
  .وإدراجها من جانب االجتماع العام يف إجراءات إعداد نواتج ادلنرب

                                                      
 (.، ادلرفق األولUNEP/IPBES.MI/2/9) وىذا مبدأ تشغيل ادلنرب(  0)



IPBES/4/7 

3 

اجلديدة جراءات يرى ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أن ادلزيد من التوجيو واالختبار لئل - 7
رباء ادلعارف خلعي من أجل اإلشراك النشط وادلوضو  ،الرامية إىل تعزيز ادلعارف األصلية واحمللية يف التقييمات

 ،األصلية واجملتمعات احمللية يف مجيع اجلوانب ادلهمة من عمل ادلنربشعوب األصلية واحمللية وحائزيها من بني ال
 فرقة العملطلب ادلكتب وفريق اخلرباء إىل  دولذلك فق .سوف يكون أمرًا مهمًا الكتساب ادلزيد من اخلربات

لية مواصلة بلورة األفكار يف ىذا اجملال عن طريق االستفادة من اخلربات بُنظم ادلعارف األصلية واحمل ةادلعني
 فرقة العمل تواصل .2106-2105واجلارية. وأثناء الفرتة الفاصلة بني الدورتني السابقة ادلكتسبة من األنشطة 

مات ادلواضيعية بشأن ريادة اإلجراءات الرامية إىل عمل التقيي ابنظم ادلعارف األصلية واحمللية عمله ةادلعني
ادلسامهة يف تقييم تدىور األرض ويف التقييمات اإلقليمية اخلاصة ىذا الفريق وبدأ  2104للتلقيح، اليت بدأت يف 

فقد اقرتح  ،ُنظم ادلعارف األصلية واحملليةب ادلعنية فرقة العملبأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى. وبناء على مشورة 
توسيع نطاق اإلشراف على ب، 2107-2106ثناء الفرتة الواقعة بني الدورتني القيام أادلكتب وفريق اخلرباء 

وآلسيا واحمليط  ،اإلجراءات احملددة ادلعنية بادلعارف األصلية واحمللية لتشمل التقييمات اإلقليمية لؤلمريكتني
إذا اعتمد  وفظوح ،اذلادئ، ولتشمل أيضًا التقييم ادلواضيعي بشأن االستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي

وقد يشمل اختبار  ،االجتماع العام ذلك. ويستفيد ىذا العمل الريادي من الدروس ادلستقاة من تقييم التلقيح
سلتلف اإلجراءات من أجل ربسني أمهية وفعالية اإلجراءات ادلعنية ربديدًا بادلعارف األصلية واحمللية، اليت ذبرى 

الجتماع العام أثناء دورتو اخلامسة لبحثها واحتمال اعتمادىا. ويرد تقرير ها على اوذلك قبل عرضِ  ،ريادهتا حالياً 
مرحلي بشأن أعمال الريادة يف مذكرة األمانة بشأن العمل اخلاص بنظم ادلعارف األصلية واحمللية 

(IPBES/4/INF/6). 

تمعات والمج ةاألصليشعوب المعارف األصلية والمحلية من بين الأصحاب بأسماء ِسجْل  - ثالثاا 
 وخبراء المعارف األصلية والمحلية ،المحلية

ُنظم ادلعارف األصلية ب ادلعنية فرقة العمل على مقرتح وضعت 2تنبين ادلعايري وادلبادئ التشغيلية التالية - 8
واجملتمعات احمللية  ةاألصليشعوب ادلعارف األصلية واحمللية من بني الأصحاب بأمساء سجل واحمللية إلنشاء 

 ارف األصلية واحمللية.وخرباء ادلع

والمجتمعات  الشعوب األصليةالمعارف األصلية والمحلية من بين أصحاب ِسجل أسماء الهدف من  - ألف
 وخبراء المعارف األصلية والمحليةالمحلية 

ادلعارف األصلية واحمللية ىو ربسني ربديد وحشد اخلربات أصحاب اء جل أمسإن اذلدف ادلقرتح لس - 9
 ادلختصة يف رلال ادلعارف األصلية واحمللية ألجل تنفيذ برنامج عمل ادلنرب. والدراية ادلؤىلة 

من جانب العاملني ادلختصني داخل ادلنرب، دبا يف ذلك ا السجل ستخدم ىذيُ من ادلقرتح أن و  - 01
 والرئيسنْي  ،تعدد التخصصاتادلاحلكومات وأصحاب ادلصلحة، يف عملية الرتشيح األوىل، ودلساعدة فريق اخلرباء 

 اليت يتم ربديدىا يف خربات ودراية ادلعارف األصلية واحمللية.ثُغرات  للتقييم يف ملء الادلشاركنْي 

 للسجل التوجيهات التشغيلية  - باء

 وتأسيساً على اذلدف احملدد أعبله، يُقرتح األخذ بالتوجيهات التشغيلية التالية:  - 00

                                                      
 العمل ةُعرضت ُنسخة سابقة ذلذه الوثيقة على االجتماع العام يف دورتو الثالثة داخل مذكرة األمانة بشأن استكمال أعمال فرق(  2)

 (.5، ادلرفق IPBES/3/INF/2))ج((  0بُنظم ادلعارف األصلية واحمللية )الناتج  ةادلعني
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على أساس التغذية ادلرتدة من العمل سجل تنقيح ومواصلة صياغة اإلجراءات ذات الصلة بال )أ( 
 اجلاري لدى ادلنرب؛

أفرادًا من سلتلف اخللفيات وادلنظورات ادلعنية بادلعارف األصلية واحمللية سجل شمل اليسوف  )ب( 
من حيث صلتها بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية دبا يف ذلك، إىل جانب أمور أخرى، حائزو 

اخلربة يف رلال ادلعارف األصلية واحمللية،  يواجملتمعات احمللية، والعلماء ذو شعوب األصلية الادلعارف من بني 
القضايا ذات الصلة بادلنرب، يف رلال واألفراد من بني الشعوب األصلية واجملتمع احمللي، وادلنظمات اليت تعمل 
 ية القائمة على اجملتمع احمللي؛وكذلك األفراد الذين يعملون على أساس مشروعات ادلعارف األصلية واحملل

سوف يتم فرز ادلدخبلت يف القائمة تبعًا للموضوعات أو ادلناطق اليت يتناوذلا برنامج عمل و  )ج( 
 (؛2108‒2104ادلنرب )حالياً 

 واجلنساين؛ ،التوازن اجلغرايف، وادلواضيعيضمان مرناً لالسجل سوف يكون حجم و  )د( 
 مقر أمانة ادلنرب؛سوف يكون مقر السجل داخل  )ىـ( 
 ؛سوف يساعد السجل على إجراء عمليات البحث يف رلاالت متعددة )و( 
بنظم ادلعارف األصلية واحمللية بعملية  ادلعنية فرقة العملسوف تقوم وحدة الدعم التقين التابعة ل )ز( 

رف األصلية واحمللية ادلعاأصحاب التحقق الدورية )مرة كل سنتني على األقل( من تفاصيل االتصال واىتمامات 
من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية بالبقاء مسجلني هبذا السجل مع 

 االستجابة للهواجس والتساؤالت اليت يُثريىا مستخدمو السجل؛
فعالية )مثال، سوف تكون أنواع ادلهام اليت ُيسهم فيها األفراد وادلنظمات بأكرب درجة من ال )ح( 

 ، ربديد النطاق( أحد ادلعايري اليت جيري حبثها يف قاعدة البيانات؛فرقة العمل
سوف يقوم السجل مقام مكون رئيسي من مكونات إجراءات العمل بشأن ادلعارف األصلية  )ط( 

 واحمللية.
 التعيين إجراء - جيم

 ،بادلعارف األصلية واحمللية ادلعنية العمل فرقةقد يتم تعيني األفراد وادلنظمات يف السجل بواسطة أفراد  - 02
وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، واحلكومات، وأصحاب ادلصلحة، دبا يف ذلك منظمات الشعوب األصلية 
واجملتمعات احمللية، وادلؤسسات األكادديية اليت تعمل يف رلال ادلعارف األصلية واحمللية، وادلنظمات األخرى ذات 

السجل من واقع ادلعلومات اليت ترد عن طريق األنشطة واآلليات اجلارية إطار التعيينات يف  الصلة. وقد تنبين
 إسهام ادلعارف األصلية واحمللية يف عمليات التقييم. تتوخى الدعوات اليت التابعة للمنرب، ومن بينها 

والمجتمعات  ةصلياألالشعوب المعارف األصلية والمحلية من بين أصحاب مشروع معايير الختيار  - دال
 وخبراء المعارف األصلية والمحلية  المحلية

عينني على يد جيري تقييم  - 03
ُ
بدعم من  ،يف ضوء رلموعة معايري. ويضع فريق اخلرباءفريق اخلرباء األفراد ادل

 منهجية لتقييم الرتشيحات يف ضوء ىذه ادلعايري بصورة صارمة وشفافة. ،فرقة العمل

وسوف زبضع للمزيد من ادلناقشة والصقل من جانب فريق اخلرباء، بدعم من  ،ادلعايري احلالية ذبريبية - 04
عقب ذبريبها وتقييمها. وزبتلف ادلعايري اخلاصة  ،دلعارف األصلية واحملليةادلعنية با فرقة العملجانب أعضاء 
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اصة خبرباء ادلعارف ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية عن ادلعايري اخلأصحاب ب
 األصلية واحمللية. 

ادلعارف األصلية واحمللية ومن بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أصحاب وتشمل ادلعايري اخلاصة ب - 05
 ما يلي:

 حائز األنواع احملددة أو العامة من ادلعارف األصلية أو احمللية؛ )أ( 
ت األمهية لربنامج العمل احلايل أو األنشطة األخرى اخلربة والدراية يف اجملاالت ادلواضيعية ذا )ب( 

 التابعة للمنرب؛
 شعوب أو اجملتمعات احمللية اخلاصة بكل منها؛الاالعرتاف من جانب  )ج( 
األدوار والوظائف بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واأللقاب أو التسميات، حسب  )د( 

 األمهية؛
 .الرسائل بشأن معارف الشعوب األصلية و/أو اجملتمعات احمللية اخلربة يف التحدث أو نقل )ىـ( 

 أما بالنسبة خلرباء ادلعارف األصلية واحمللية فإن ادلعايري تشمل ما يلي: - 06

التعليم و/أو ادلؤىبلت يف رلال العلوم االجتماعية والعلوم اإليكولوجية/ البيولوجية أو اجملاالت  )أ( 
 ادلتداخلة التخصصات ذات الصلة؛

عدد ادلطبوعات ذات الصلة بالتواصل بني ادلعارف األصلية واحمللية أو ادللتقى بني ادلعارف  )ب( 
 الذاتية، دبا يف ذلك قائمة بادلطبوعات اليت جيب توفريىا(؛ رْ يَـ األصلية واحمللية )السِ 

نية خربة السياسات ذات األمهية للمعارف األصلية واحمللية على ادلستويات احمللية والوط )ج( 
 واإلقليمية والعادلية.

سبقة عن علم، سوف يُطلب إىل األفراد أو ادلنظمات اليت وحرصًا على مبدأ احلصول على  - 07
ُ
ادلوافقة ادل

 يتم ترشيحها أن تؤكد استعدادىا لئلدراج يف السجل. 

ادلعارف ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أو خرباء  ييف حالة حائز  - 08
يسمح ذلم وضعهم بتقدمي استمارات إلكرتونية، فسوف يتم األخذ بوسائل بديلة  األصلية واحمللية الذين قد ال

 جلمع ادلعلومات ادلطلوبة وللحصول على ادلوافقة ادلسبقة عن علم.

 استخدام السجل - هاء

اء، استجابة جيوز استخدام السجل من جانب احلكومات وأصحاب ادلصلحة كمورد لتعيني اخلرب  - 09
 وسبشياً مع اإلجراءات ادلقبولة للتعيني واالختيار، وإصلاز ادلهام التالية:  ،للدعوات

 عضو فريق خرباء لتحديد نطاق التقييمات؛ )أ( 
فني ألجل التقييمات، مؤلف رئيسي ُمنسق، ومؤلف رئيسي؛ ومؤلفني مسامهني لِ ؤَ عضو فريق مُ  )ب( 

 أو زلرري استعراض؛
 .العمل فرقةعضو  )ج( 
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 للتقييم يف حالة عمل  ادلشاركنْي جيوز استخدام السجل بواسطة فريق خرباء جنباً إىل جنب مع الرئيسنْي  - 21
إعداد )يُقدم إىل االجتماع العام يف دورتو الرابعة( من أجل كجزء من إجراء إضايف دللء الثغرات وذلك   ،ييمتق

 أو من أجل التقييمات. ،يد النطاقدتقارير رب

التقييم أو ادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني لتحديد ادلراجعني اخلرباء إلجراء  م بواسطة رئيسيقد ُيستخد - 20
 االستعراض النظري دلسوديت التقرير األوىل والثانية.  

وقد ُيستخدم أيضًا فيما يتعلق باألنشطة األخرى للمنرب، دبا يتمشى مع اإلجراءات ادلقبولة للتعيني  - 22
 واالختيار، من أجل: 

ُنظم ادلعارف األصلية ب ادلعنية فرقة العملربديد األشخاص ذوى الدراية واخلربة من أجل  )أ( 
 واحمللية؛

 ربديد األشخاص ذوى الدراية واخلربة ألفرقة التقييم األخرى، وألفرقة اخلرباء وادلخرجات؛ )ب( 
 ة للمنرب.تقدمي الدعم إىل أصحاب ادلصلحة داخل سياق اسرتاتيجية أصحاب ادلصلحة التابع )ج(

اآللية التشاركية للمنبر من أجل العمل مع نُظم المعارف األصلية والمحلية والُنظم المختلفة  - رابعاا 
 للمعارف

 السياق والسند المنطقي - ألف

من فريق مهمة  بدعمٍ أن يقوم طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء وادلكتب،  IPBES-2/5ره ايف قر و  - 23
إنشاء آلية تشاركية للعمل مع سلتلف نظم ادلعارف. ويف إطار بدلعارف األصلية واحمللية، بنظم ا ةعنيادل ادلخصصة

عتمد، فإن اآللية التشاركية تُ  0ادلنتج 
ُ
الشعوب األصلية و لتيسري الصبلت بني وجَ )ج( من برنامج العمل ادل

 تطوير نواتج ادلنرب. واجملتمعات احمللية وبني العلماء، ولبلرتقاء دبستوى مشاركة الشعوب األصلية يف

ديكن لآللية التشاركية أن ُتكمل وأن ُتسهم يف االلتزامات والتعهدات احلكومية اجلارية ذات الصلة دبا  - 24
يف ذلك، إىل جانب أمور أخرى، إعبلن األمم ادلتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واالتفاقية ادلعنية بالتنوع 

وثيقة الالبيئية ادلتعددة األطراف، و  بالتنوع البيولوجي، واالتفاقاتة البيولوجي واالتفاقات األخرى ذات الصل
ووثيقة نتائج ادلؤسبر  ‘‘ادلستقبل الذي نصبو إليو’’(، 21دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة )ريو +اخلتامية 

اجملتمعات احمللية العادلي للشعوب األصلية. وديكن ذلذه اآللية أن تساعد يف تيسري مشاركة الشعوب األصلية و 
وصريح ويتصف بادلساواة مع صناع القرارات والعلماء وأصحاب ادلصلحة اآلخرين بشأن  جادعلى إجراء حوار 

تقاسم ادلعارف. وسوف ُيسهم مثل ىذا احلوار يف ربقيق ادلشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات 
ادلعلومات اليت تقدم  جودةا يضمن ربقيق االتساع ادلناسب و دبادلنرب، احمللية يف ربقيق اإلنتاج ادلشرتك دلخرجات 

وديكنو أيضًا أن يشجع ادلسامهة ادلتوازنة من جانب نظم ادلعارف ادلختلفة يف مجيع نواتج إىل صناع السياسات. 
 األول. يف تنفيذ برنامج عملوشوطاً ادلنرب قطع ادلنرب، على النحو ادلتصور يف اإلطار ادلفاىيمي، كلما 

ال جيرى تصور اآللية التشاركية اآلن بصفتها ىيكبًل انتقاليًا وإمنا كمكون طويل األجل من مكونات  - 25
يراعي احلاجة إىل العمل بصورة لصيقة  حبيثوصى باتباع ُنج متدرج إزاء تطويره ت فرقة العملادلنرب. ومن مث فإن 

عن طريق ئم الغرض منو، وديتثل لُنهج ادلنرب اخلاصة مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية لصياغة ىيكل يبل
 يتصف بالفعالية التكاليفية.وىو النهج الذي لعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية ا



IPBES/4/7 

7 

 هداف التشغيلية لآللية التشاركيةالرؤية والرسالة واأل - باء

ية ادلختلفة ونُظم ادلعارف، أصحاب اآلراء العادل وتتمثل رؤية اآللية التشاركية يف قيام عامل يتواصل داخل - 26
 وُيسهم على قدم ادلساواة يف مستقبل مستدام للشعوب وللطبيعة.

 لآللية التشاركية فيما يلي:  ةتتمثل األىداف الشاملو  - 27

تعزيز ادلشاركة الفعالة ذات ادلغزى من جانب الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف مجيع برامج  )أ( 
 استنوذلك وعمليات ادلنرب، 

ُ
ادلنرب للعمل مع ادلعارف األصلية  وعلى ُُنجْ  ،ق عليوفَ تَـ ادًا إىل اإلطار ادلفاىيمي ادل

 واحمللية؛
تشجيع وربفيز توليد ادلعارف األصلية واحمللية، وتوثيقها والتأكد من صحتها فيما بني الشعوب  )ب( 

 األصلية واجملتمعات احمللية.
 ىداف التشغيلية التالية: وسوف تتحقق ىذه األىداف اجلامعة عن طريق األ - 28

ى من جانب الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف مجيع ز تيسري ادلشاركة الفعالة ذات ادلغ )أ( 
 أنشطة ادلنرب؛

ى يف ز بناء قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية لتمكينها من ادلشاركة الفعالة ذات ادلغ )ب( 
صلية واجملتمعات احمللية على ذبميع، وتوحيد، وتبادل معارفها اخلاصة، ادلنرب، دبا يف ذلك قدرات الشعوب األ

 وتوصيلها؛
تدفق ادلعلومات ذات االذباىني فيما بني شبكات الشعوب تيسري التعلم ادلشرتك، وتبادل  )ج( 

ة واجملتمعات احمللية وبني مثل ىذه الشبكات، وُصناع السياسات والعلماء وبني أصحاب ادلصلحة ياألصل
 آلخرين يف ادلنرب؛ا

 تعميق وعي مجيع الناشطني وأصحاب ادلصلحة يف ادلنرب بشأن قيمة ادلعارف األصلية واحمللية )د( 
 .وتعقدىا ودقتها

وعن طريق ىذه األىداف، سوف ُتسهم اآللية التشاركية يف الوظائف األربع اليت يقوم هبا ادلنرب بالطرق  - 29
 التالية: 

 كية وربفز توليد ادلعارف األصلية واحمللية؛سوف ُتشجع اآللية التشار  )أ( 
 دقة ادلعارف األصلية واحمللية الداخلة يف التقييمات؛زيد من سوف ت )ب( 
 سوف تُيسر تطوير أدوات دعم السياسات ادلناسبة للمعارف األصلية واحمللية ودعمها؛ و )ج( 
 .وتشملو دراتسوف يركز العديد من مكوناهتا بصورة صرحية على عنصر بناء الق )د( 

 تيبات المؤسسية لآللية التشاركيةالنطاق والتر  - جيم

بنظم ادلعارف األصلية واحمللية بتحديد طائفة من الرتتيبات ادلؤسسية احملتملة  ةادلعني فرقة العمل تقام - 31
ة وربسني الفرص أمام الشعوب األصلية واجملتمعات احمللي ،واألنشطة من أجل الوفاء باألىداف سالفة الذكر

وصى بأن يركز العمل تللتعبري عن احتياجاهتا، وأولوياهتا وبدائلها ادلفضلة للمسامهة يف ادلنرب واشرتاكها فيو. و 
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ادلبدئي لآللية التشاركية على األنشطة مع الشعوب األصلية احلالية ومنظمات اجملتمعات احمللية ادلعنية بالتنوع 
 :2106قرتح القيام باألنشطة التالية يف عام ت اُنالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. لذلك فإ

ق اخلرباء يمع االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي الذي يقوده أعضاء فر  صصْ خَ ُـ إن التبادل ادل )أ( 
بنظام ادلعارف األصلية واحمللية )النتيجة ادلتوقعة: ذبميع ادلعلومات بشأن  ادلعنية فرقة العملوادلكتب، بدعم من 

 س ادلستفادة من اآللية التشاركية لبلتفاقية؛ واستكشاف إمكانات األنشطة التعاونية(؛الدرو 
حلقة التدريب العملي اليت تقوم على تقاسم ادلعلومات مع شلثلي الشعوب األصلية واجملتمعات  )ب( 

بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، دبا يف ذلك أعضاء فريق اخلرباء وادلكتب،  ةادلعني فرقة العملاحمللية، وأعضاء 
أيام، واليت تُعقد ترادفيًا بعد الدورة السنوية للمنتدى الدائم لقضايا  3مشاركاً،  31وادلنظمات الدولية ادلختصة )

ئيسية األصلية ومنظمات اجملتمع رفع الوعي بادلنرب فيما بني الشعوب الر  ‘0’الشعوب األصلية( )النتائج ادلتوقعة: 
مشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف ادلنرب؛ اليت تعرتض ربديد العوائق  ‘2’احمللي، وأصحاب ادلصلحة؛ 

يف حدود واليتو وذلك وضع مقرتحات مبدئية بشأن اذلياكل واألنشطة البلزمة للوفاء بأىداف ادلنرب؛  ‘3’
سنوياً، أو ما يناظر تكلفة إمجالية أمريكيًا دوالرًا  56 351لتدريب العملي ونطاقو(. وسوف تتكلف حلقة ا

ويظهر ىذا ادلبلغ يف ادليزانيات  2108-2106دوالرًا لبلجتماعات السنوية الثبلثة من  069 151قدرىا 
 ؛(IPBES/4/13) 2108-2106ادلنقحة للفرتة 

 ‘0’لفرعية أو احملليات )النتائج ادلتوقعة: أنشطة تقاسم ادلعلومات ورفع الوعي داخل ادلناطق ا )ج( 
ربديد العوائق اليت ربول دون  ‘2’رفع الوعي بادلنرب فيما بني الشعوب األصلية الرئيسية واجملتمعات احمللية؛ 

 مواصلة تطوير مقرتحات مبدئية(؛ ‘3’ادلشاركة؛ 
جنبًا إىل ع احمللي الشعوب األصلية واجملتموشبكات مشاورة على اخلط مباشرة مع منظمات  )د( 

ربديد االحتياجات واألولويات للشعوب األصلية  ‘0’جنب مع حلقات تدريب عملية حوارية )النتائج ادلتوقعة: 
 ‘3’رفع الوعي بشأن ادلنرب وترتيب أولويات ادلعارف األصلية واحمللية؛  ‘2’واجملتمعات احمللية فيما يتعلق بادلنرب؛ 

 (.ادلقرتحات اتتعليقات على مشروع
 التدابير الُمقترحة - خامساا 

 قد يرغب االجتماع العام يف أن:  - 30

يعتمد الُنهج واإلجراءات للعمل مع نُظم ادلعارف األصلية واحمللية إلدراج ذلك يف إجراءات  )أ( 
 إعداد نواتج ادلنرب )ادلرفق(؛

األصلية واحمللية احملددة  التدابري ادلتعلقة بريادة ادلعارفحرز يف ريادة ُـ أن ُيشري إىل التقدم ادل )ب( 
واعتماد مواصلة الريادة يف التقييمات ادلواضيعية واإلقليمية وذلك هبدف النظر يف اإلجراءات احملددة خصيصاً 

 ا احملتمل؛اعتمادىو للمعارف األصلية واحمللية وذلك لعرضها على االجتماع العام أثناء دورتو اخلامسة 
ادلعارف األصليني أصحاب طوط التوجيهية التشغيلية إلنشاء سجل ُيشري كذلك إىل ادلعايري واخل )ج( 

وخرباء ادلعارف األصليني واحملليني وتشجيع إنشائو  ،واحملليني من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
 واستخدامو؛

 ،احملليةمواصلة اإلشارة إىل ُنج اآللية التشاركية ألجل العمل مع سلتلف نُظم ادلعارف األصلية و  )د( 
والطلب إىل فريق اخلرباء، بدعم من الفريق العامل بشأن نُظم ادلعارف األصلية واحمللية، لئلشراف على اآللية 

 احرز يف األنشطة الريادية والتقدم بتوصيات بشأن مواصلة تنمية وتنفيذ اآللية أثناء دورهتُـ والتقرير بشأن التقدم ادل
 اخلامسة.
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 المرفق

 وإجراءات للعمل مع نُظم المعارف األصلية والمحليةنُهج مجموعة مشروع 

إن نُظم ادلعارف األصلية واحمللية ادلتجذرة يف اإلقليم جيري تعريفها كهيئات ديناميكية من ادلعارف  
ادلتكاملة، والكلية واالجتماعية واإليكولوجية وادلمارسات وادلعتقدات بشأن عبلئق الكائنات احلية، دبا يف ذلك 

ج بصورة ، مع بعضهم البعض ومع بيئتهم. وتتسم ادلعارف األصلية واحمللية بالتنوع الشديد، وىى تُنتَ بنو البشر
مجاعية، مث تُنتج مرة أخرى عند نقطة االلتقاء بني تنوع النظم اإليكولوجية، والنظم الثقافية والتنوع الثقايف 

نظريات الوجودية والسياقات التارخيية البيولوجي اليت تتطور معاً. وىى هبذا الشكل تتشكل من سلتلف ال
والثقافية. وىى متواصلة التقدم من خبلل التفاعل اخلربات ادلتجذرة يف األرض وسلتلف أنواع ادلعارف )ادلكتوبة، 
ضمرة، والعملية والعلمية( اليت يتم اختبارىا عمليًا كما يتم تطبيقها والتأكد من صحتها بواسطة 

ُ
والشفهية، وادل
 لية واجملتمعات احمللية. الشعوب األص

 نُهج للعمل مع المعارف األصلية والمحلية داخل المنبر -ألف 
حُيدد ىذا الفرع ادلبادئ الرئيسية اليت تدعم مجيع جوانب عمل ادلنرب مع ادلعارف األصلية واحمللية من  

جيوز ذلذه ادلبادئ، إىل أجل ادلساعدة على اإلشراك ذي ادلغزى والنشيط للمعارف األصلية واحمللية للمنرب. و 
حرز ضلو تنفيذ مبادئ 

ُ
جانب أمور أخري، أن توفر أساسًا لتطوير مؤشرات ُتستخدم يف رصد وتقييم التقدم ادل

 التشغيل لدى ادلنرب بشأن ادلعارف األصلية واحمللية، ادلوصوفة يف الفقرات التالية. 
 االعتراف باآلراء العالمية المختلفة واالعتداد بها - 1

 ةاألصليشعوب واحرتام السياقات االجتماعية والثقافية ادلختلفة، وكذلك آراء ال ـ،االعرتاف بـ ينبغي 
ادلرتفع للحياة، على النحو الذي ستوى واجملتمعات احمللية العادلية ذباه الطبيعة، ومنافعها للسكان وارتباطاهتا بادل

  يقوم هبا ادلنرب. وذلك يف مجيع األعمال اليت يظهر يف اإلطار ادلفاىيمي للمنرب
 االعتراف بأهمية الحوار المباشر مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية - 2

على الرغم من أن استعراضات الكتابات للمعارف األصلية واحمللية خارج ادلوقع ربتل موقعًا مركزيًا يف  
واجملتمعات  الشعوب األصليةني ادلعارف األصلية واحمللية من ب أصحابتقييمات ادلنرب، فإن احلوار ادلباشر مع 

احمللية أمٌر مطلوب إلدخال ادلعارف األصلية واحمللية يف ثنايا تقييمات ادلنرب. إن أولوية العمل مع ادلعارف األصلية 
واحمللية ينبغي أن تكون ىى تعزيز نُظم ادلعارف داخل ادلوقع مع اجملتمعات ويف داخلها حيث رُبكم ىذه الُنظم 

 دم، وُتطبق وجيري ذبديدىا واختبارىا والتأكد من صحتها.وذُبمع، وُتستخ
 بين المعارف األصلية والمحلية وبين العلمثُغرات ال سدبناء التآزرات و  - 3

إن إدخال ادلعارف األصلية واحمللية وكذلك العلوم يف حوار ديكن أن ُيسفر عن تبلقي األفكار واآلراء،  
إن بناء التآزرات بني ادلعارف األصلية واحمللية والدوائر العلمية داخل  أو قد حيدد االختبلفات والثغرات يف الفهم.

ادلنرب عملية جيب أن تُتبع من خبلل دورة ديناميكية وتفاعلية تشمل العمل داخل بيئات ثقافية مبلئمة، ربرتم 
)مثال فرص التعليم  ر نُظم ادلعارفمجيع أساليب ادلشاركة واستخدام األدوات واالسرتاتيجيات الفعالة اليت ذُبس  

 ادلشرتك(.
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 بناء الثقة المتبادلة واحترام االختالفات فيما بين الثقافات  - 4

أصحاب إن العمل مع رلتمعات ادلعارف األصلية واحمللية حيتاج إىل بناء الثقة ذات االذباىني فيما بني  
طريق إظهار العلماء وذلك عن واجملتمعات احمللية وبني  الشعوب األصليةادلعارف األصلية واحمللية من بني 

 رىف.ُـ االحرتام الثقايف واإلحساس ادل
 ممارسة المعاملة بالمثل، والرد بالمثل وبناء القدرات  - 5

إن ادلعاملة بادلثل تعين أن عملية تقاسم ادلعارف وبناء القدرات ىى عملية ذات اذباىني، ُتؤدي إىل  
رب، وإعادة نتائج تقييمات ادلنرب، ومعارف ومهارات الشعوب مسامهة ادلعارف األصلية واحمللية يف تقييمات ادلن

 ومفيدة.موضوعية ادلعارف األصلية واحمللية وذلك بأساليب سبتلك  يتاألصلية واجملتمعات احمللية ال
 احترام الحقوق والمصالح - 6

عارف ادلأصحاب من  يسوف يتمسك ادلنرب، أثناء عملو مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية اليت ى 
األصلية واحمللية، دببادئ عدم التمييز، والشمولية، واإلجراء التأكيدي، واالعرتاف حبيازة األرض التقليدية، وطلب 
ادلوافقة ادلسبقة عن علم، وإظهار االحرتام لبلتفاقات، واالتفاقيات، والتسويات، القائمة داخل إطار األمم 

طلب ادلوافقة أو االعتماد ادلسبق عن علم(  يادلسبقة )أافقات ادلو ادلتحدة وداخل البلدان حسبما يتناسب. إن 
ادلعارف األصلية سبتلك أمٌر ضروري حلماية احلقوق العلمية والثقافية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية اليت  يى

 ادلعارف األصلية واحمللية.ىذه أو احمللية، وذلك عند توثيق 

 تقاسم المنافع تعريف األهداف المتبادلة والمنافع و  - 7

إن ربديد األىداف ادلتبادلة يف التقييمات وبرامج العمل األخرى عن طريق احلوار والشراكات وضمان  
ن احلوارات الرامية إىل ربديد كما أأمٌر يف غاية األمهية.   ،والتقاسم العادل للمنافع ،احلصول غري ادلنقطع

التقييمات وأعمال ادلنرب األخرى، وذلك من أجل وقت شلكن يف سرع األىداف ادلشرتكة جيب أن تتم يف أ
 ية والتقليدية. رفِ السماح بصنع القرارات عن طريق ادلؤسسات العُ 

 إجراءات إلدخال المعارف األصلية والمحلية في تقييمات المنبر  - باء

 وتحديد أولوياتها تلقى الطلبات التي ترد إلى المنبر  - 1

بيئية ادلتعددة األطراف، وىيئات األمم ادلتحدة، وأصحاب احلكومات واالتفاقات ال ُتشَجعُ  )أ( 
عند تقدمي ادلدخبلت، والطلبات، واالقرتاحات اليت تُعرض على ادلنرب، واإلجراءات اليت القيام ادلصلحة اآلخرون، 

لية ذات أن تُراعي ادلعارف األصلية واحملو ، بتحديد أولوياهتا تتمشى مع إجراء تلقي الطلبات اليت تُقدم إىل ادلنرب
ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أصحاب الصلة، وكذلك ىواجس وأولويات 

 وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية؛ 
إجراء تلقى الطلبات اليت تُقدم إىل ادلنرب وربديد أولوياهتا. باإلضافة  0/3 - د ح ميبني ادلقرر  )ب( 

ينبغي للطلبات و ، واليت توجز ادلعلومات اليت ينبغي أن ترافق الطلبات، 7ليت مت ربديدىا يف الفقرة إىل ادلعلومات ا
سب األمهية معلومات بشأن توافر ادلعارف األصلية واحمللية ذات الصلة، وإمكانيات مسامهة حبأيضًا أن ترافقها 

 معات احمللية وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية.من بني الشعوب األصلية واجملت نيواحمللي نيادلعارف األصليأصحاب 
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 تحديد نطاق نواتج المنبر - 2

توجيهات خاصة بتعريف نطاق وىدف  (0)، بشأن إجراءات نواتج ادلنرب، 3/0 - د ح ميشمل ادلقرر  
اختيار ناتج من النواتج وادلعلومات، وادلتطلبات البشرية وادلالية لتحقيق ىذا اذلدف. ويتوىل فريق اخلرباء  يأ

اخلرباء للقيام بعملية ربديد النطاق دبا يف ذلك ربديد ادلخطط، والتكاليف واجلدوى. ومن أجل أن تكون 
ادلعارف األصلية واحمللية ُمدرجة بصورة سليمة يف تقييمات ادلنرب، يكون من ادلهم بالنسبة خلربات ادلعارف 

نطاق وذلك ليتم السماح للتخطيط ادلشرتك للتقييم بأن األصلية واحمللية ادلطلوبة متوافرة أثناء مرحلة ربديد ال
 ينهض على أساس نُظم ادلعارف ادلختلفة.

 تعيين الخبراء ( أ)
ينبغي لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، عندما يطلب تعيني خرباء للقيام بعملية ربديد نطاق  

ادلعارف  أصحابباخلرباء و تفصيلية، أن ُيشِجْع احلكومات وأصحاب ادلصلحة على استغبلل السجل اخلاص 
 األصلية واحمللية.

 اختيار الخبراء )ب(
ينبغي لتكوين فريق اخلرباء ادلكلف بتحديد النطاق أن يعكس تنوع نظم ادلعارف ادلوجودة  )أ( 

(. وينبغي لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات عند قيامو 2-6-3، ادلرفق األول، الفرع 3/3 - د ح م)ادلقرر 
يار لتحديد النطاق التفصيلي أن يضمن اشتمال فريق ربديد النطاق على عدد كاٍف من اخلرباء بعملية االخت

ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، أو خرباء ادلعارف  أصحابالذين ىم من 
ديكن لفريق اخلرباء ادلتعدد األصلية واحمللية. ويف حالة قصور تكوين فريق اخلرباء عن ربقيق التوقعات، 

بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، أن يطلع  ةادلعني فرقة العملالتخصصات، حسبما يتناسب، وبناًء على مشورة 
على سجل أصحاب وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية، وذلك لكي حيدد األفراد اإلضافيني الذين ديكنهم ملء 

قرتح الثغرة ادلوجودة يف خربة ودراية فري
ُ
ق ربديد ادلهمة بشأن ادلعارف األصلية واحمللية. وديكن متابعة اإلجراء ادل

 ذا وافق االجتماع العام على ذلك؛إ (IPBES/4/15)دللء الثغرات من اخلرباء للتقييمات ادلواضيعية أو ادلنهجية 
اختيارىم طبقاً  بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، وديكن ةادلعني فرقة العملديكن تعيني أعضاء  )ب( 

 لئلجراءات ادلقبولة لكي ينضموا لفريق اخلرباء ادلعين بتحديد النطاق. 
 إعداد التقارير - 3

على سلسلة من اخلطوات إلعداد التقارير، دبا يف ذلك تعيني  (2)تشتمل معايري إعداد نواتج ادلنرب 
 واختيار أفرقة ادلؤلفني، وإعداد مشاريع التقارير واالستعراض.

                                                      
(0  )IPBES/3/18, annex (http://ipbes.net/images/documents/plenary/third/working/3_18/IPBES_3_18_EN.pdf). 
ادلتوافر على  6-3و الفرع  5-3، ادلرفق األول، الفرع IPBES-3/3ادلقرر (  2)

http://ipbes.net/images/documents/plenary/third/working/3_18/IPBES_3_18_EN.pdf. 

http://ipbes.net/images/documents/plenary/third/working/3_18/IPBES_3_18_EN.pdf
http://ipbes.net/images/documents/plenary/third/working/3_18/IPBES_3_18_EN.pdf
http://ipbes.net/images/documents/plenary/third/working/3_18/IPBES_3_18_EN.pdf
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 يين واختيار الخبراء ألفرقة التقييمتع )أ(
 تعيين الخبراء

ديكن لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، عند طلب التعيينات، عن طريق أمانة ادلنرب، بالنسبة للخرباء  
بدور ادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني، وادلؤلفني الرئيسيني أو احملررين ادلراجعني، أن ُيشجع احلكومات  والكي يقوم
أو  ،ادلصلحة على تعيني أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وأصحاب
من وذلك خرباء ادلعارف األصلية واحمللية و/أو االستفادة من سجل أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية من بني 

 احمللية. الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وخرباء ادلعارف األصلية و بني 
 اختيار الخبراء

تقرير أو لوادلؤلفني الرئيسيني بالنسبة ألى فصل أو  ،ينبغي لتكوين فريق ادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني 
(. 2-6-3، ادلرفق األول، الفرع IPBES-3/3وجز ما، أن يعكس تنوع نُظم ادلعارف حسبما يتناسب )ادلقرر دل

عدد مناسب من ادلؤلفني الذين ديلكون  جق اخلرباء أن يرمي إىل إدرا بعملية االختيار، ينبغي لفريوعند قيامو 
ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أو خرباء ادلعارف األصلية واحمللية يف داخل 

لفريق اخلرباء،  نلية فيمكفإذا كانت ىناك ثُغرات يف الدراية بادلعارف األصلية واحملالفريق التابع للفصول ادلعنية. 
 ادلعنية فرقة العملشورة، حسبما ستناسب، من جانب ادل للتقييم، وبناًء على  ادلشاركنْي بالتعاون مع الرئيسنْي 

ع على سجل أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية لِ ط  بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، أن يَ 
قرتح دللء الُثغرات من اخلرباء أن يستخدم ان كء ادلعارف األصلية واحمللية. وديواجملتمعات احمللية وخربا

ُ
إلجراء ادل

فرقة ألعضاء و إذا اعتمده االجتماع العام. وديكن أن تتم متابعتُ و  (IPBES/4/15)للتقييمات ادلواضيعية وادلنهجية 
نوا بل وأن خُيتاروا دبوجب اإلجراءات لية أن يُعيَ غري األعضاء بفريق اخلرباء ادلعين بُنظم ادلعارف األصلية واحمل العمل

 أو كمؤلفني رئيسيني.  ،مؤلفي التقييم كمؤلفني رئيسيني ُمنسقنيادلقبولة، لبلنضمام إىل فريق 
 إعداد مشروعات التقارير  ( ب)

 تحديد مصادر المعارف األصلية والمحلية المنشورة ذات الصلة
تُتيح فرصة الوصول إىل بعض الكتابات اليت ربوي لعادية على الرغم من أن ادلوارد العلمية ا )أ( 

معارف أصلية وزللية، فإن ميدان ادلعارف األصلية واحمللية لو أيضًا جرائدة ادلخصصة، وأدوات حبثو، وقواعد 
، والتنوع البيولوجي ابياناتو وشبكاتو، اليت زبتلف عن تلك ادلوارد اليت يتم استطبلعها يف ميادين اإليكولوجي

األصلية واحمللية بشأن أفرقة ادلؤلفني تقوم بتحديد موارد ادلعارف األصلية ادلعارف إن اخلرباء وأصحاب االقتصاد. و 
ن أيضًا إىل استخدام سجل موسع مبدئي، كمورد إضايف عوْ دَ واحمللية ادلتصلة إىل أبعد حد بتقييمهم. وىم يُ 

بنظم ادلعارف األصلية  ادلعنية فرقة العملة اليت يُعدىا للموارد الرئيسية ذات الصلة بادلعارف األصلية واحمللي
 واحمللية؛

وديكن ألصحاب ادلعارف األصلية واحمللية وخربائها أو ادلؤلفني ادلسامهني أن يقدموا ترمجات  )ب( 
فية للمادة إذا مل تكن متوافرة باللغة اإلصلليزية. ومع ذلك، ففي معظم احلاالت ال توفر ىذه الرتتيبات فرصًا كا

 للحصول على الكتابات اليت ربوي ادلعارف األصلية واحمللية بلغات غري اإلصلليزية ديكن إدخاذلا يف عملية التقييم؛
اإلجراء الذي خيص ربديدًا ادلعارف األصلية واحمللية لتعزيز ادلعارف األصلية واحمللية يف تقييمات  )ج( 

 ء دورتو اخلامسة(.ادلنرب )من ادلقرر أن يقرتحو االجتماع العام أثنا
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 االستعراض )ج(
 استعراضات الخبراء

إن اإلجراءات احلالية الستعراض مشاريع التقارير تقيم عوائق غري مقصودة وإن كانت مهمة  )أ( 
أمام مشاركة أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. وينبغي للجهود أن 

االستعراض أكثر يسراً، دبا يف ذلك عن طريق السماح بتقدمي التعليقات اليت ترد من  تُبذل جلعل عمليات
 الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف استمارات مرنة.

بنظم ادلعارف األصلية واحمللية، واألمانة ينبغي ذلا أن ُتشجع  ادلعنية فرقة العملإن فريق اخلرباء، و  )ب( 
الشعوب األصلية كذلك لية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، و أصحاب ادلعارف األصلية واحمل

ادلشاركة النشطة يف استعراض مشروعات التقييمات. على وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية  ،واجملتمعات احمللية
ء ادلعارف األصلية وينبغي ألصحاب ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وخربا

إىل التقييم أن يستخدموا عمليات التوثيق والتحقق من الصحة  "داخل ادلوقع"واحمللية الذين قدموا معارف 
القائمة على رلتمعهم احمللي وذلك أثناء االستعراضني األول والثاين وعملية االنتهاء من ادلوجز اخلاص بصناع 

 السياسات. 
 محررو االستعراض

النوعية ادلرتفعة للمعارف األصلية واحمللية يف تقارير التقييم، ينبغي  ين اإلدراج السليم ذومن أجل ضما 
للحكومات وأصحاب ادلصلحة أن يلقوا التشجيع لتعيني زلرري االستعراض الذين يكونون من بني أصحاب 

اء ادلعارف األصلية واحمللية، ادلعارف األصلية واحمللية وذلك من بني الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية و/أو خرب 
ادلوجودون يف السجل. وينبغي لفريق اخلرباء أن يبذل قصارى جهده إلدراج عدد مناسب من زلرري االستعراض 

 الذين لديهم خربة ودراية بادلعارف األصلية واحمللية يف كل فريق تقييم.
 تقييم الثغرات في الخبرة والدراية بالمعارف األصلية والمحلية

 للتقييم، أن يطلع على السجل من أجل ربديد  ادلشاركنْي ن لفريق اخلرباء، بالتعاون مع الرئيسنْي ديك 
أفراد إضافيني ديكنهم ملء الثغرة القائمة يف ادلعارف األصلية واحمللية يف فريق زلرري االستعراض. وديكن االقتداء 

إذا وافق االجتماع العام على  (IPBES/4/15)ية بإجراء ملء الثغرات يف خرباء التقييمات ادلواضيعية أو ادلنهج
 ذلك.

 ُصناع السياسات والموافقة عليها إعداد مواجيز - 4

نقحة لصناع السياسات تقع على عاتق  
ُ
إن مسؤولية إعداد ادلشاريع األوىل ومشاريع ادلواجيز ادل

سقني وادلؤلفني الرئيسيني )ادلقرر وعلى سبثيل مناسب من جانب ادلؤلفني الرئيسيني ادلن ،ادلشاركني للتقرير الرؤساء
(. وينبغي لفريق التقييم وللمكتب أن يضمن إدراج عدد مناسب من 8-3، ادلرفق األول، الفرع 3/3 - د ح م

 وجز صناع السياسات.ادلعين دباألفراد ذوى اخلربة والدراية بادلعارف األصلية واحمللية يف فريق ادلؤلفني 
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 حدة والموافقة عليها من جانب االجتماع العامإعداد، واعتماد التقارير الُمو  - 5

ديكن لفريق كتابة التقرير ادلوحد أن يتألف من الرؤساء ادلشاركني للتقرير، وادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني،  
(. وينبغي للفريق أن يضمن أن يشتمل 9-3، ادلرفق األول، الفرع 3/3 - د ح م)وأعضاء فريق اخلرباء وادلكتب 

 على عدد مبلئم من األفراد ادلزودين باخلربة والدراية يف ادلعارف األصلية واحمللية.فريق الصياغة 
 جراءاتتوزيع المخرجات، ورصد وتقييم اإل - 6

وجريًا على ُُنج العمل مع أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية من بني الشعوب األصلية واجملتمعات  
تُعد يف ُرزم عملية التقييم أن تزود اجملتمعات بنتائج التقييمات اليت احمللية وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية، ينبغي ل

واليت ُتستخدم استخدامًا متقامسًا بوسائط مناسبة اجتماعية  ،وذات ادلصداقية ،مؤلفني أيديواليت توضع على 
ييمات، واقتصادية تشمل األشكال الشفهية و/البصرية، وتشمل كذلك اللغة ادلناسبة. ويشمل ذلك نتائج التق

اليت تُعد على أيدي مؤلفني وتوضح أمساء أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية الذين سامهوا فيها من بني الشعوب 
 األصلية واجملتمعات احمللية وخرباء ادلعارف األصلية واحمللية.

____________ 
 


