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 مقدمة -أوال   
 ألساسية والنطاقاملعلومات ا -ألف 

يعاار  ااااقا التقريااار مق  اااات بشاااأن تلعياا  منااارب ااتمعاااات احمللياااة والشاااعوب األصااالية  -1
املعقااود ألناااا الاادور  الرادسااة  (1)قاادمت  ااول احلااوار امللتااوا بااني أصااحاب املصاالحة املتعااددين

ويف  ٢٠1٧أاير/ماااااايو  1٧و 16ر  العلمياااااة والتونولوجياااااة يف واألربعااااني لل يواااااة اللرعياااااة للمشاااااو 
و (3)ومنمماات الشاعوب األصالية، وغكااا مان املنمماات املعنياة ،(٢)البياانت املقدمة من األطراف

وقد أُعد التقرير استجابًة لةلب مؤهر األطراف، يف دورت  الثانية والعشرين، لو  ترتنك ب  اهليواة 
ة واألربعااني بشااأن تلعياا  اللرعيااة للمشااور  العلميااة يف املناقشااات الاايف سااتجري ا يف دورهتااا الرااابع

مناارب ااتمعااات احملليااة والشااعوب األصاالية  ااد يترااا هلااا تقاادأل توصاايات ها مااؤهر األطااراف يف 
 و(4)دورت  الثالثة والعشرين

للشاعوب اً ويربز اجلزا املتبق  مان اللصا  األول مان التقريار علاأ الادور املعا ف با  دوليا -٢
ياا  ماان نار تاااك املنااا  والتوياا  مع ااا، والااولايت املتعلقااة األصاالية وااتمعااات احملليااة يف التنل

ذنااارب ااتمعاااات احمللياااة والشاااعوب األصااالية، واتةاااوات األوا املتناااق  صاااوب تلعيلااا و ويعااار  
اللص  الثاين حملة عامة عن املق  ات بشأن الار  من املنرب وقيمت  ووظيلت  ومىمون  وايول و 

 قاط الرسيرية وينمر يف اتةوات التاليةوللناً ويعر  اللص  الثالث موجز 

السيييياق: دور الشيييعوب األصيييلية واجملتمعيييات احملليييية ر الت فييييف مييين   ر تغيييّي  -ابء 
 املناخ والتكيف معها

يااؤلر تاااك املنااا  بشااو  غااك متناسااب علااأ ااتمعااات احملليااة والشااعوب األصاالية الاايف تعااي   -3
ا ي دد منازهلاا وساب  عيشا ا وبقااااا الثقاايفو وتشاك  اوث يف نمم هيوولوجية اشة وتعتمد علي ا، مم

ها أن  اوا  ربااع الورباون املنتاازن يف غاااابت العاا  املداريااة موجاود يف األرا اا  املاادار  اً أجريات مااؤ ر 
وتتةاااابق أرا ااا  الشاااعوب األصااالية ماااع جياااوب مااان و (5)عوب األصااالية وااتمعاااات احمللياااةللشااااً مجاعيااا

ايت ماان قبياا  سااب  العااي  و املتبقاا ، ممااا يتاايف ردى فريااد  يف هموانيااات موازنااة األولااالتنااوا البيولااوج  
 اليف تتوفر هلا مقومات البقاا، واملمارسات التقليدية للشعوب األصلية، والبيوة النقيةو 

وابلنربة للشعوب األصلية، تعود جقور القدر  علأ الصامود أماام تااك املناا  ها معارف اا  -4
ي ف م اا العميااق للانمم اريوولوجياة الاايف تعاي  في ااو ومااع تزاياد خلاك تاااك املناا  علااأ التقليدياة، أ

__________ 

 وhttp://unfccc.int/10151انمر  (1)
  الطوا علي  يف املوقع الشبو  التا    ونمي (٢)

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populate

Data=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA و 

 وhttp://unfccc.int/7482ميون الطوا علي  يف املوقع الشبو  التا    (3)

 و169-165، اللقرات FCCC/CP/2016/10الوليقة  (4)
 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptationانمار  (5)

and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the 

Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. p.87 و وميوان الطاوا
 و /http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2ا   علي  يف املوقع الشبو  الت

http://unfccc.int/10151
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/7482
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
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األرا اا  الاايف ترااون ا، فتجااا ترااتجيب وتتوياا  بةاارق فريااد و وميواان أن تراا م معااارف الشااعوب 
األصلية وااتمعات احمللية وممارساهتا يف تقادأل  لاول فعالاة تقاوم علاأ الةبيعاة  لا  مان نار تااك 

 نا  من ان ية، وتعاجل اقه اآلار من ان ية أ رى، مما يعزز قدرهتا علأ الصمودوامل
نمااام "لتقريااار التقيااايم اتاااامس لللرياااق احلواااوم  الااادو  املعااا  بتااااك املناااا ، فاااتن  ووفقااااً  -5

املعااارف واملمارسااات األصاالية واحملليااة والتقليديااة، ذااا يف تلاا  منمااور الشااعوب األصاالية الشااام  
اليف يواج  ا العديد من  و ومن التحدايت"للمجتمع والبيوة، مورد رسير  للتوي  مع تاك املنا 

املنممااات العاملااة مااع الشااعوب األصاالية رباا  اتاارب  احملليااة الثريااة ابلعمليااات الدوليااة الاايف تشااو  
 سياسات التنلي  من نار تاك املنا  والتوي  مع او

 الوالايت: حنو تفعيل منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية -جيم 
القي تر م ب  الشعوب األصلية وااتمعاات احمللياة يف بنااا يع ف اتلاق ابريس ابلدور  -6

عااا  قااادر علااأ الصاامود أمااام نار تاااك املنااا و وساالَّم مااؤهر األطااراف يف دورتاا  احلاديااة والعشاارين 
بىاارور  تعزياااز معاااارف ااتمعاااات احمللياااة والشاااعوب األصااالية وتونولوجياهتاااا وممارسااااهتا وج ودااااا 

املنا  والتعام  مع ، وأنشأ منرباً لتبادل التجارب واملمارسات اللىالأ  يتعلق ابلتصدي لتاك فيما
 و (6)لتوي  مع ا علأ  و  ام  ومتوام بشأن التنلي  من نار تاك املنا  وا

ووافق مؤهر األطراف يف دورت  الثانية والعشرين علأ اعتماد ج  تدرجي  يف تةاوير املنارب  -٧
مناااارب ااتمعااااات احملليااااة "بعبااااار  اً )يشااااار هلياااا  ماااان اآلن فصاااااعد أعااااوه 6املشااااار هلياااا  يف اللقاااار  

اتةااوات  1وتاارد يف الشااو  و (٧)( هباادف  اامان فعاليااة تشااايل "نااربامل"، أو "والشااعوب األصاالية
 املنتللة اليف يتأل  من ا تل  الن   التدرجي  بما يرد وصٌ  هلا أدانهو

 1الشو  
 اخلطوات امل تلفة صوب تفعيل منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية

 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 

 .135، اللقر  ٢1-1املقرر م أ/ (6)

 أعوهو 4مث  احلا ية  (٧)

 هجرااات تتنقاا األمانة بشأن ما يل  
 التواصل مع األطراف -1
 خرىظمات األاالستجابة ر الوقت املناسب لألطراف ومنظمات الشعوب األصلية واملن -2
            موارد مالية   مجع -3
خة تغّي املنا يب اتفاقإنشاء آتزر وثيق مع العمليات الداخلية/مسارات العمل املقررة مبوج -4
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 اتةواتن التاليتان  ويف هطار الن   التدرجي  املقبور، ُأجنزت -8
قاادمت األطااراف واجل ااات املعنيااة ماان غااك األطااراف نراااااا بشااأن الااار  ماان  )أ( 

شاار هليا  يف ارام املاملنرب ومىمون  وايول ، لو  يرتنك هبا أصحاب املصالحة املتعاددون يف  او 
 أعوه  1اللقر  

عقااد  ااوار ملتااوا دعااا رساايس اهليوااة اللرعيااة للمشااور  العلميااة والتونولوجيااة ها  )ب( 
يواة املشاور ، هلألربعاني بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن تلعيا  املنارب، يف الادور  الرادساة وا

 يش ك يف هدارت  رسيس ايوة املشور  وممث  ملنممات الشعوب األصليةو
وتتمثاا  اتةااو  التاليااة الاايف سااتتنق يف هطااار اااقا الاان   التاادرجي  يف قيااام ايوااة املشااور   -9
اا دورهتا الرابعة واألربعني ابلنمر يف اقا التقرير حتت بند جدياد مان جادول األعماال بعناوان ألن
، وا تتااام نمراااا يف اااقه املرااألة يف دورهتااا الرااابعة "مناارب ااتمعااات احملليااة والشااعوب األصاالية"

 و(8)طراف يف دورت  الثالثة والعشرينواألربعني بتقدأل توصيات بتلعي  املنرب ها مؤهر األ
وطلااب رساايس مااؤهر األطااراف ها األطااراف ماان البلاادان املتقدمااة وغكاااا ماان األطااراف  -1٠

وها اجل اااات املعنياااة مااان غاااك األطاااراف القاااادر  علاااأ تقااادأل ماااوارد مالياااة لتلعيااا  املنااارب أن تقاااوم 
وار باني أصاحاب بقل ، ول سيما لتموني ممثل  منممات الشعوب األصلية مان املشااربة يف احلا

 و(9)املصلحة املتعددين

 التقدم احملرز: اخلطوات األوىل املت ذة صوب تفعيل املنرب -دال 
 مجع وحتليل املعلومات عن الغرض من املنرب ومضمونه وهيكله -1 

جتااااري األمانااااة منااااق الاااادور  الثانيااااة والعشاااارين ملااااؤهر األطااااراف اتصااااالت مااااع األطااااراف  -11
منممات الشعوب األصلية اليف  اربت يف املشاورات اليف أجريت واملنممات )ذا يف تل  مجيع 

يف مؤهر األطراف يف دورت  الثانية والعشرين( ربوغ معلومات تتعلاق ابملنارب، ذاا يف تلا  الادعو  
 ها تقدأل بياانتو

وأجرت منممات الشعوب األصالية اتصاالت منتمماة ماع األماناة، أبلاات في اا األماناة   -1٢
 أصاحاب لحاوار بانيلجمال التوعية، من قبي  تنمايم مناسابات جانبياة جلماع األفواار  جب وداا يف

عاات هقليمياةو  يف اجتماو املصلحة املتعددين، يف منتدايهتا واجتماعاهتاا يف نيوياورك وجنيا  وروماا 
وا البيولاوج ، قياة التنابما عمهمت اقه املنممات معلومات عان املنارب واحلاوار علاأ املعنياني ابتلا

 ، والصااندوق م املتحااداقيااة األماام املتحااد  ملوافحااة التصااحر، ومنممااة األغقيااة والزراعااة ل مااواتل
ااي اسم املعا  بقىاتحاد  الادالدو  للتنمية الزراعية، ومنممة العم  الدولية، وعلاأ منتادى األمام امل

 لتاابعجتمااع  االشعوب األصلية )الاقي يعما  بوصال  ايواة استشاارية للمجلاس القتصاادي وال
ألصاااالية ال مااام املتحاااد (و وعاااووً  علاااأ تلااا ، نماااام عااادد مااان األطاااراف ومنمماااات الشاااعوب 

لتيرااك  ٢٠1٧-٢٠16واملنمماات املعنياة األ ارى اجتماعاات تقنياة و اواراً غاك رفا  يف اللا   
 املناقشة بشأن تلعي  املنربو

__________ 

 أعوهو 4مث  احلا ية  (8)

 و168 اللقر ، FCCC/CP/2016/10الوليقة  (9)
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ماااان  5التااااا   أعااااوه( علااااأ النحااااو  1)انماااار اللقاااار   ٢9ووردت بياااااانٌت بلاااا  جمموع ااااا  -13
أ اااد  ا اااد مااانمااان منمماااات الشاااعوب األصااالية، وو  9و األطاااراف، ووا اااد مااان جمموعاااة أطاااراف،

  ا مان اآلن فصااعداً من املنممات، ووا د من جمموعة منممات )يشار هلي 1٢ااتمعات احمللية، و
 ن نتووة ارربوطة بشب(و وترد يف املرفق األول قاسمة البياانت الواملة، امل"البياانت"بعبار  

 ٢الشو  
 توزيع البياانت حسب املنطقة ونوع اجلهة املقدِّمة هلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم احلوار املفتوح بني أصحاب املصلحة املتعددين  -2 
، دعاااااااااا رسااااااااايس اهليواااااااااة اللرعياااااااااة للمشاااااااااور  العلمياااااااااة ٢٠1٧أاير/ماااااااااايو  1٧و 16يف  -14

احلااوار امللتااوا بااني أصااحاب املصاالحة والتونولوجيااة، ألناااا دورهتااا الرادسااة واألربعااني، ها عقااد 
املتعددين، بني األطراف واجل ات املعنية من غك األطراف، ذا في ا منممات الشاعوب األصالية، 
للتحاور بشأن الاار  مان املنارب ومىامون  وايولا ، وقاد اساتنار احلاوار ابلبيااانت املقدماة )يشاار 

الثاااين لوطااوا علااأ حملااة عامااة عاان أعمااال    انماار املرفااق"احلااوار"بعبااار  اً هلياا  ماان اآلن فصاااعد
لوطااوا علااأ جاادول أعمالاا (و وا اا ك يف هدار  احلااوار رساايس ايوااة  (1٠)احلااوار، واملرفااق الثالااث

)انماااار املرفااااق الرابااااع اً مشااااارب 96املشااااور  وممثاااا  ملنممااااات الشااااعوب األصااااليةو و ىاااار احلااااوار  
صلية واملنممات املمثلة يف احلاوار(و لوطوا علأ قاسمة باملة ابألطراف ومنممات الشعوب األ

توزيااااع املشاااااربني يف احلااااوار  رااااب األطااااراف ومنممااااات الشااااعوب األصاااالية  3ويبااااني الشااااو  
 واملنممات املعنية األ رى دا   ب  منةقة من املناطق املمثلةو

__________ 

   احلوار يف العنوان الشبو  ميون الستماا ها ترجي  صويت ألعمال (1٠)
https://www.youtube.com/watch?v=dXxuWQ6vJXo  )اجلزا األول(  

 زا الثاين(و)اجل https://www.youtube.com/watch?v=BTXZUGDRHskو

https://www.youtube.com/watch?v=dXxuWQ6vJXo
https://www.youtube.com/watch?v=BTXZUGDRHsk
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 3الشو  
 توزيع املشاركني حسب املنطقة ونوع اجلهة املقدِّمة للبياانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقد  اربت الريد  ابتريريا هسبينوسا، األمينة التنليقية لتلاقية األمم املتحد  ارطارية  -15
بشأن تاك املناا ، يف افتتااا احلاوار وا تتاما ، األمار الاقي قوبا  ابلتقادير مان عادد مان األطاراف 

رادساااة واملنمماااات املشااااربة بصااالة مراقاااب يف اجللراااة اتتامياااة العاماااة هليواااة املشاااور  يف دورهتاااا ال
 واألربعنيو 

 حملة عامة عن املقرتحات - نيا   
 الغرض من املنرب والقيم املسرتشد هبا ر تفعيله -ألف 

اساااتندت املق  اااات بشاااأن الاااار  مااان املنااارب )ذاااا يف تلااا  املق  اااات بشاااأن مج اااوره  -16
أعااوه(و  6)انماار اللقاار   ٢1-م أ/1املراات دف، وقيمتاا  املىااافة، ونتاسجاا  املنشااود ( ها املقاارر 

 وانبثقت عن البياانت واحلوار األاداُف التالية للمنرب  
ارسات اللىلأ للشاعوب األصالية املراعد  علأ تشجيع تبادل التجارب واملم )أ( 

  م فيا  الةاابعأ  او  اوااتمعات احمللية بشأن التنلي  من نار تاك املنا  والتويا  مع اا علا
 اللريد للمعارف األصلية والتقليدية 

تعزيااز احلاااوار باااني الشاااعوب األصااالية وااتمعاااات احمللياااة، واألطاااراف، واجل اااات  )ب( 
األ ارى  املعاارف ني ف م ا لانمم معاارف الشاعوب األصالية ونماماملعنية من غك األطراف، وحتر

   ك املنا يف توفك معلومات يرتنار هبا يف و ع الرياسات وارجرااات املتعلقة بتا
تيراااك مشااااربة الشاااعوب األصااالية يف ارجااارااات الرامياااة ها بنااااا القااادر  علاااأ  )م( 

 الصمود أمام تاك املنا و
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 للمعارف األصلية والتقليديةرتم الطابع الفريد تنمية احلوار الذي حي -1 
ماان  ااول  ااوث اً ترااتند املعرفااة العلميااة ها مصااادر البياااانت امللتو ااة ويااتم تبادهلااا علناا -1٧

حملليااة فتتراام صاالية وايرتعر اا ا األقااران وغااك تلاا  ماان الوساااس و أمااا نماام املعااارف التقليديااة واأل
 ابتصاسص التالية 

ا التونولوجياااات واملمارساااات والةقاااواب املتصااالة ابلعوقاااات تتىااامن  اااد أناااوا  )أ( 
ة  باتيااة، واألدويااوجيااا الناريوولوجيااة، وصاايد األفاااك، والصاايد الااربي، واجلمااع، والزراعااة، وارلنول

اهبا ماان جاارى ابترااو وااا  ترااتند ها معااارف ترابماات يف ااتمعااات احملليااة، تناقلت ااا األجيااال، 
 ية  ول التلاع  مع البيوة احملل

ل يتجااازأ مااان الااا اث الثقاااايف للشاااعوب األصااالية وأسااالوب  ياااا  اً تشاااو  جااازا )ب( 
 متص  ابألرا   واملياه والواسنات احلية 

 هلا أصول و صاسص رو ية  )م( 
تعتمد علأ سب  حليازهتا ونقل ا واستندام ا تقرراا القاوانني العرفياة والتقليدياة  )د( 

إلدرام يف لااً داسما ية، ولاقل  ل تواون منتجاهتاا مناسابةللشعوب األصلية ونمم  وبمت ا اجلماع
 قواعد البياانت ارلو ونية 

ومااان  اااول البياااان العملااا ،  راااب تقااادير  بوجااا  عاااام، ياااتم هات ت اااا  ااالوايً  )ه( 
ملعاااارف  لتلااا  ا لمت اااا، الاااقين يقاااررون ماااا هتا باااان نموااااجم الولاااوق أبن األ ااانا  املتلقاااني

 واستندام ا احلويمة سيقومون  مايت ا 
، وااو أمار يتعاني أ اقه ل ميون عزهلاا أو استنوصا ا أو اساتندام ا عشاواسياً  )و( 

 و"املمارسات اللىلأ"يف العتبار عند ار ار  ها 
واناااك  اجاااة ها تااوفك  اااماانت وقاسيااة وا اااات تاادابك يف تولياااق املعااارف وتبادهلاااا مااان  -18

ياااة وياااة اللور األصااالية، ذاااا يف تلااا   قاااوق املل اااول املنااارب مااان أجااا  ا ااا ام  قاااوق الشاااعوب 
 الواجبة هلا، وتلادي هساا  استندام املعلومات اليف جرت هات ت او

وفيمااا يتعلاااق ابلىاااماانت الوقاسيااة، تؤباااد البيااااانت أ ياااة املوافقااة احلااار  املرااابقة املراااتنك   -19
عاراف الثقافياة املرتبةاة بتلا  ها  ق الشعوب األصلية يف تقرير املصاك، وأ ياة ا ا ام األاً استناد

ماان هعااون  19املعااارفو واحلااق اجلماااع  يف املوافقااة احلاار  املراابقة املرااتنك  معاا ف باا  يف املاااد  
، بمااا أن احلااق يف تقرياار املصااك معاا ف باا  يف (11)األماام املتحااد  بشااأن  قااوق الشااعوب األصاالية
للشعوب األصلية احلق يف ن علأ أن من ارعو 31املاد  الثالثة من اقا ارعونو وتنص املاد  

احللااااا والرااايةر  علاااأ ملويت اااا اللورياااة ل ال اااا الثقاااايف ومعارف اااا التقليدياااة وتعبكاهتاااا الثقافياااة 
مث  اتلاقية التناوا البيولاوج   املتحد ، ل مم أ رى معااداتٌ  وتُعا التقليدية و ايت ا وتةويرااو

نااافع وتقاف ااا، ذعاجلااة مراااس  احلصااول علااأ املعااارف وبروتوبااول انغااواي بشااأن احلصااول علااأ امل
 التقليدية وتقاسم املنافع النا وة عن استندام او

__________ 

علاااأ الااادول أن تتشااااور وتتعااااون  رااان نياااة ماااع الشاااعوب األصااالية املعنياااة مااان  اااول املؤسراااات الااايف هثل اااا " (11)
للحصااول علااأ موافقت ااا احلاار  واملراابقة واملرااتنك  وتلاا  قباا  اعتماااد وتنليااق التاادابك التشااريعية أو ارداريااة الاايف 

 ميون أن هر ا"و http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdfو
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ولىاامان الشاالافية يف العمليااة و اامان املوافقااة احلاار  املراابقة املرااتنك ، ميواان للشااعوب  -٢٠
، ذا يف تلا  يف صانع األصلية وااتمعات احمللية من مجيع مناطق العا  أن تشارك يف تلعي  املنرب

وقرار  (1٢)من هعون األمم املتحد  بشأن  قوق الشعوب األصلية 18مع املاد  اً القرارات، ها ي
و ومن  أن مشاربت ا الواملة واللعالة أن ترااعد لايس فقا  يف حتقياق ٧٠/٢3٢اجلمعية العامة 

 أاداف املنرب، وهمنا أيىاً يف تعزيز دور الشعوب األصلية يف تنليق اتلاق ابريسو

تعزيز احلوار والفهم ر توفّي معلومات يستنار هبا ر وضيع السياسيات واإلجيراءات املتعلقية  -2 
 غّي املناخبت

ينباااا  أن يرااااعد املنااارب األطاااراف واجل اااات املعنياااة مااان غاااك األطاااراف علاااأ تعلااام املزياااد  -٢1
بااااادل اد  ماااان تبشااااأن معااااارف الشااااعوب األصاااالية وااتمعااااات احملليااااة وممارساااااهتا وعلااااأ السااااتل

لااأ  ااو   مع ااا عاملعلومااات واملمارسااات اللىاالأ بشااأن التنلياا  ماان نار تاااك املنااا  والتوياا
 ما يل   املقدمة م  ومتوام و وتشم  املق  ات الرسيرية املنبثقة من احلوار والبياانت ا

ينباا  أن يااو  املناارب أ ياة لاانمم املعااارف التقليدياة واألصاالية واحملليااة وللمعااارف  )أ( 
ك املنااا  نار تاا العلمياة يف تاوفك معلوماات يراتنار هباا يف و اع الرياساات بشاأن التنليا  مان

 مع ا  والتوي 
ينبااااا  أن يعاااازز املناااارب احلااااوار والل اااام ويشااااجع هقامااااة الشاااارابات، وأن يعماااا    )ب( 

األطااراف حملليااة و بواج ااة بااني املؤسرااات تات الصاالة الاايف هثاا  الشااعوب األصاالية وااتمعااات ا
 واهليوات والعمليات اجلارية يف هطار التلاقية و ارج ا 

ب واملمارساااات اللىااالأ معاجلاااة ينباااا  أن يواااون أ اااد أااااداف تباااادل التجاااار  )م( 
ديااااة ف التقليأولااااوايت الشااااعوب األصااااليةو ويف  ااااوا اااااقا اهلاااادف، ينبااااا  تيرااااك تبااااادل املعااااار 

 واألصلية واحمللية بني الشعوب األصلية وااتمعات احمللية 
ينبا  أن ييرار املنارب هدماام نمام املعاارف واملمارساات والبتواارات والتجاارب  )د( 

م  والرياسااات ت والاارباعااة للشااعوب األصاالية يف القاارارات واملبااادرات وارجااراااواملنمااورات املتنو 
قادر املنا  تترم ب لة بتاكتات الصلة املتعلقة بتاك املنا ، وأن يتيف ا ات قرارات وهجرااات متص

وط  والادو و لا  والاأبرب من الستنار  واللعالية والولاا  والشمول وارنصاف، علأ الصعد احمل
وجياهتااا ة وتونول ااأن تلاا  أن يراا م يف تعزيااز معااارف الشااعوب األصاالية وااتمعااات احمللياا فماان

 وممارساهتا وج وداا فيما يتعلق ابلتصدي لتاك املنا و

درة علييا الصييمود أمييام تيسييّي مشيياركة الشييعوب األصييلية ر اإلجييراءات الرامييية إىل بنيياء القيي -3 
 تغّي املناخ

أعااوه، توجااد  19و 18ة املشااار هلي ااا يف اللقاارتني ت الوقاسيااه ااافة ها تنليااق الىااماان -٢٢
 اجااة ها تاادابك ه ااافية لتموااني الشااعوب األصاالية وااتمعااات احملليااة ماان التصاادي للتحاادايت 
الوامناااة يف تعزياااز معارف اااا وتونولوجياهتاااا وممارسااااهتا  اااد يتراااا هلاااا املشااااربة يف عملياااة اتلاقياااة 

__________ 

للشااعوب األصاالية احلااق يف املشاااربة يف ا ااات القاارارات املتعلقااة ابملراااس  الاايف هااس  قوق ااا ماان  ااول ممثلااني " (1٢)
 تاارام اا  بنلرا ا ووفقاا رجراااهتاا اتاصاة، وباقل  احلاق يف  لام وتةاوير مؤسرااهتا األصالية اتاصاة الاايف 

 و http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf تقوم اب ات القرارات"و

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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تاك املنا ، ذا يف تلا  تنلياق اتلااق ابرياس، وغكااا مان العملياات املتحد  ارطارية بشأن  األمم
املتعلقااة بتاااك املنااا و وميواان للمناارب أن يلاال ا تياجااات الشااعوب األصاالية وااتمعااات احملليااة ماان 
املعارف والقدرات وأن يعزز قدرهتا علأ التصدي لتاك املنا  والتعام  مع  ابلنمر ها الت ديدات 

 لأ سب  عيش ا وبقاس اواليف يلر  ا ع

 مهام املنرب ومضمونه -ابء 
أقاارت البياااانت واملناقشااات الاايف دارت يف احلااوار بوجاا  عااام أبناا  ينبااا  أن توااون للمناارب  -٢3

لااوث م ااام رسيرااية، توااون م ابةااة وتااوفر معلومااات يرااتنار هبااا يف و ااع مىاامون املناارب )انماار 
 ( 4أيىاً الشو  

يرباز املنارب علاأ تولياق التجاارب واملمارساات اللىالأ وتبادهلاا،   ينباا  أن املعارف )أ( 
 ا  ايت ا احلاجة هو مع ا  ام الةابع اللريد لنمم معارف الشعوب األصلية وااتمعات احمللية 

  ينبااا  أن ييراار املناارب هدمااام السياسييات واإلجييراءات املتعلقيية بتغييّي املنيياخ )ب( 
تات الصاالة  الرياساااتت املتنوعااة يف ارجاارااات والااربام  و نماام املعااارف واملمارسااات والبتوااارا

 املتعلقة بتاك املنا ، وأن يشرك الشعوب األصلية وااتمعات احمللية 
  ينباااااا  أن يبااااا  املنااااارب قااااادرات الشاااااعوب األصااااالية القيييييدرة عليييييا املشييييياركة )م( 

لاااق  تلاا  تنليااق ات، ذااا يف وااتمعااات احملليااة لتموين ااا ماان املشاااربة يف عمليااة اتلاقيااة تاااك املنااا 
 ابريس، وغكاا من العمليات املتصلة بتاك املنا و

 4الشو  
 ثالث مهام أساسية ملنرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية
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 املعارف -1 
 مل مة املعارف لولة جوانب رسيرية، ا   -٢4

املناا  والتويا  مع اا لاادى الا وي  للان   الشااملة يف التنليا  ماان نار تااك  )أ( 
الشعوب األصلية وااتمعات احملليةو فااملنرب ميونا  تيراك تباادل املعلوماات، يف هطاار مان ال ا ام 
املتبااادل و راان النيااة، بااني الشااعوب األصاالية، وااتمعااات احملليااة، واألطااراف، واجل ااات األ اارى 

 ك وحترااني و ااع سياسااات أبثاار املعنيااة ابملعااارف ماان أجاا  بناااا القاادرات وتشااجيع الل اام املشاا
استنار  علأ مجيع مرتوايت احلوبمةو وقد أ ك ها أن تبادل املعلومات تل  ميون أن توون ل  
قيماة ببااك  للاايااة بااني الشاعوب األصاالية الاايف تعااي  يف نمام هيوولوجيااة متشاااهبة علااأ الصااعيدين 

مااا يلاا   تصااميم طاارق لتبااادل ارقليماا  والااوط  علااأ  ااد سااوااو وماان بااني أمثلااة تيرااك التبااادل 
املعلومات تول  ال  ام الثقايف وتراعا  احلراساية الثقافياة مان أجا  بنااا الثقاة املتبادلاة  وهات اة 
فااار  للحاااوار باااني العلمااااا وأصاااحاب املعاااارف التقليدياااة  ومراعاااا  وهات اااة املاااد  الزمنياااة الوزماااة 

ا اا ام األساااليب املنتللااة والتلاعليااة ل ااات القاارار ماان جانااب املؤسرااات اجلديااد  والتقليديااة  و 
 مواقع اا للمشاربة  وتيرك احلاوار التشاارب  وهوينا   وارقارار بانمم معاارف الشاعوب األصالية يف

   (13)وتعزيزاا وتشجيع  لم ا
معاجلااااة القصااااور املعااااريف ملقاااارري الرياسااااات والن ااااو  ابلبتوااااار ماااان  ااااول  )ب( 

رنتااام ان يتىاامن أأصااحاب املعااارف التقليديااةو وميواان ارنتااام املشاا ك للمعااارف ماان العلماااا و 
لوم ااااااا املشاااااا ك للمعااااااارف، علااااااأ ساااااابي  املثااااااال، تةااااااوير ف اااااام معااااااارف الشااااااعوب األصاااااالية وع

 د ميواااان ااااونقل ااااا  وتونولوجياهتااااا، أو تيرااااك هموانيااااة اسااااتلادهتا ماااان تةااااوير تونولوجيااااا املنااااا 
مان املباادرات  اً اره جازاوان للمنارب، ابعتباذشاريع البحث والتةوير والبيان العملا و وميال ةوا 

م املعااارف اد  ماان نماالتبااادل أفىاا  املمارسااات والاان   لوسااتل الوطنيااة والدوليااة، أن ملااق ساابوً 
ة عاارف التقليدياصحاب املألالتقليدية واألصلية واحمللية اليف توفر احلماية هلاو وميون هعداد سج  

  م يف املنرب واألصلية واحمللية الراغبني يف قيد أفاس
هات اااة املباااادج التوجي ياااة وتقااادأل املشاااور  بنااااا علاااأ الةلاااب مااان أجااا  تولياااق  )م( 

ساااااب اتلاقاااات أ ، وعلاااأ املعاااارف التقليدياااة وتبادهلاااا علاااأ أساااااب املوافقاااة احلااار  املرااابقة املراااتنك 
ليااق رب لتو طااار املنااهلتقاساام املنااافع تتراام ابرنصاااف وال اا امو ويقاا ا و ااع عمليااات  االافة يف 

 نمم املعارف التقليدية واألصلية واحمللية وتبادهلاو

 السياسات واإلجراءات املتعلقة بتغّي املناخ -2 
تتعلاااق األفواااار التالياااة بتيراااك هدماااام نمااام املعاااارف التقليدياااة واألصااالية واحمللياااة وه اااراك  -٢5

  والرياساااات لااارباموا الشاااعوب األصااالية وااتمعاااات احمللياااة يف القااارارات واملباااادرات وارجااارااات
 وم تات الصلة املتعلقة بتاك املنا  يف البلدان علأ مرتوايت متعدد  من احل

__________ 

اناك ممارسات سليمة تات صالة أعادهتا فرقاة العما  املعنياة ابرجارااات والان   والعملياات التشااربية لوساتلاد   (13)
والرياساات يف جماال التناوا البيولاوج  من نمام املعاارف األصالية واحمللياة، التابعاة للمنارب احلواوم  الادو  للعلاوم 

  انمر .و دمات النمم اريوولوجية
http://www.ipbes.net/work-programme/indigenous-and-local-knowledgeو 

http://www.ipbes.net/work-programme/indigenous-and-local-knowledge
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ميون أن يوفر املنرب الدعم  ل طراف فيما يتعلاق ندماام نُمام املعاارف التقليدياة  )أ( 
ارجرااات واألصلية واحمللية، ون راك الشعوب األصلية وااتمعات احمللية،  رب القتىاا، يف 

وسياسااااات التنميااااة املرااااتدامة املتعلقااااة ابلتنلياااا  ماااان نار تاااااك املنااااا  والتوياااا  مع ااااا علااااأ 
، و ةا  الصعيدين الوط  ودون الوط ، ذا يف تل  عند و ع وتنليق املراا ات احملادد  وطنيااً 

هزالااة  التوياا  الوطنيااة، وسياسااات باارانم  األماام املتحااد  املتعلااق للااة النبعاااات النامجااة عاان
الااااااابت وتااااداوراا يف البلاااادان الناميااااة ودور احللاااااا علااااأ الااااااابت وهدارهتااااا املرااااتدامة وتعزيااااز 

 وغكاا من الرياسات تات الصلة ، (14)ن يف الااابت يف البلدان الناميةخمزوانت الوربو 
ينباااااا  أن يااااادعم املنااااارب اجل اااااود ارقليمياااااة وأن يعااااازز نمااااام املعاااااارف التقليدياااااة  )ب( 
 واحمللية دا   ااتمعات احمللية نلر ا،  رب القتىااوواألصلية 

 القدرة علا املشاركة -3 
ميوان أن يعاازز املنارب قاادرات الشاعوب األصاالية وااتمعاات احملليااة لتموين اا ماان املشاااربة  -٢6

تلااااق ابرياااس، ا  تنلياااق يف عمليااة اتلاقياااة األمااام املتحاااد  ارطارياااة بشاااأن تااااك املناااا ، ذاااا يف تلااا
 اجل اات املعنياةألطاراف و من العملياات املتصالة بتااك املناا و وسايتعني أيىااً بنااا قادرات ا وغكاا

لياة وماع تمعاات احملاأل رى من غاك األطاراف  اد يتراا هلاا التحااور ماع الشاعوب األصالية واا
 أصحاب املعارف التقليدية واألصلية واحملليةو

 عارف التقليدية واألصلية واحمللية وتبادهلا وتتعلق العتبارات التالية بتوليق نمم امل -٢٧
لشاايوا التقاليااد الشاال ية بااني الشااعوب األصاالية، ساايوون ماان الااوزم بناااا  نمااراً  )أ( 

 القدرات من أج  توليق نمم معارف ا التقليدية واألصلية واحمللية 
للمباادج التوجي ياة تات الصالة مان أجا  اً ميون تدريب الشعوب األصلية وفقا )ب( 

 نليقاا تبادل املعارف ويف هطار ترتيبات منصلة لتقاسم املنافع ميون ا و ع ا وت
واااان أن يراااا م بناااااا قاااادرات املرااااتليدين ماااان املعااااارف التقليديااااة واألصاااالية مي )م( 

لتمييزياة جتااه ملواقا  ااواحمللية، من األطاراف واجل اات املعنياة مان غاك األطاراف، يف التالاب علاأ 
و ألتقليدياااة سااايما الشاااعوب الااايف ترغاااب يف احللااااا علاااأ ساااب  عيشااا ا االشاااعوب األصااالية، ول 

رف املشا ك للمعاا ارنتاام نمم ا ردار  املوارد الةبيعيةو وميوان أن يراتليد العلمااا املشااربون يف
ف م املعاااار ماااع الشاااعوب األصااالية مااان التااادريب لتحراااني ف م ااام للةاااابع الشاااام  والناااوع  لااانم

 التقليدية واألصلية واحملليةو
وتتعلاااق العتباااارات التالياااة ن اااراك الشاااعوب األصااالية وااتمعاااات احمللياااة يف الرياساااات  -٢8

 وارجرااات املتعلقة بتاك املنا  
سيلزم بنااا قادرات الشاعوب األصالية مان أجا  تولياق جتارهباا ومعارف اا وتبادهلاا  )أ( 

علوماات يراتنار هبااا يف ماع األطاراف واجل اات املعنيااة مان غاك األطااراف  اد تاتمون مان تااوفك م
__________ 

، البلدان النامية األطراف علأ املراا ة يف هجارااات 16-م أ/1املقرر  من ٧٠ جع مؤهر األطراف، يف اللقر   (14)
ة الاااااابت  ة عااان هزالااالتنلياا  يف قةااااا الااااابت عااان طريااق تنلياااق األنشااةة التالياااة   لااة النبعااااات النامجاا

رااتدامة دار  املاابت  وارو لااة النبعاااات النامجااة عاان تااداور الااااابت  واحملافمااة علااأ خماازون الوربااون يف الااا
 للااابت  وتعزيز خمزون الوربون يف الااابتو
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و ااع القاارارات والرياسااات وارجاارااات بشااأن تاااك املنااا ، ذااا يف تلاا  علااأ الصااعيد الااوط و 
وسيتعني تعزيز قدرات الشعوب األصلية وااتمعات احمللية لتموين ا من ابتراب ف م  اام  لبنياان 

ااقه التلاقياة وتاوفك ماد وت اتلاقية تاك املنا ، وحتديد اللر  لتموين ا مان املشااربة يف عملياة 
ملراارات العما  واهليواات املنشاأ  والعملياات املقارر  ذوجاب التلاقياةو وميوان أيىااً أن تيرار ج ااود 
بناااا القاادرات ااااقه مشاااربة  الشااعوب األصااالية وااتمعااات احملليااة يف الرياساااات واتةاا  والاااربام  

 ر تاك املنا  والتوي  مع ا واملشاريع املو وعة علأ الصعيد الوط  للتنلي  من نا
سايتعني علاأ املنارب تعزياز قادرات الشاعوب األصالية علاأ أن تاؤمهذن مان مصااادر  )ب( 

تنليااق هجاارااات لوزمااة ل ااد، ذااا يف تلاا  الصااندوق األ ىاار للمنااا ، املراااعد   املاليااة والتقنيااة ا
 التنلي  والتوي  احمللية 

 هطاار املنارب لتوميا  اآللياات القاسماة ميون و ع ترتيبات للتمويا  التوميلا  يف )م( 
وهوااني  لزراعيااة()مثاا  مرفااق مراااعد  الشااعوب األصاالية الااقي يااديره الصااندوق الاادو  للتنميااة ا
والتقااا و  م املاااا الشاااعوب األصااالية وااتمعاااات احمللياااة مااان الساااتلاد  بصاااور  مبا ااار  مااان الااادع

يااق ةااي  وتنلغااك الاادول لاادعم  وه ااافًة ها تلاا ، ميواان بناااا  اارابات مااع ج ااات فاعلااة ماان 
 األنشةة املقرر  يف هطار املنربو

 هيكل املنرب -جيم 
 االعتبارات الشاملة -1 

ميواان أن تااوفر العتبااارات الشاااملة األسااااب لتةااوير املناارب، وااا  تتمثاا  يف  اارور  قيااام  -٢9
 املنرب ذا يل  

رور الوقاات والسااتلاد  تاو   املرونااة واتباااا جاا  تاادرجي ، ذااا يتايف لاا  التةااور ذاا )أ( 
هلاااا تعزياااز ن مااان  ومااان التجاااارب الااايف يشااا داا يف املرا ااا  األولياااة يف توجيااا  الةريقاااة الااايف ميوااا

 مىمون  وايول  
باااااقل ج اااااود تلىااااا  ها هقاماااااة  اااااوار بنهااااااا ومتباااااادل املنلعاااااة باااااني األطاااااراف  )ب( 

 والشعوب األصلية وااتمعات احمللية 
ية وااتمعاااات احمللياااة وا راط اااا يف الرياساااات تعزياااز مشااااربة الشاااعوب األصااال )م( 

 وارجرااات املتعلقة بتاك املنا  علأ مرتوايت متعدد  
تااااو   الشاااامول، مااااع مراعااااا  تنماااايم الشااااعوب األصاااالية وااتمعااااات احملليااااة يف  )د( 

ني اجلنراني باالتاوازن و مؤسرات ومناطق هثيلية، والرع  ها  امان التاوازن يف التمثيا  ارقليما  
 للشعوب األصلية، وبقل  هثي  مصاحل  باب الشعوب األصلية 

ال بيااااز علااااأ سااااب  تنميااااة الاااارواب  وأوجاااا  التاااا زر الساااا اتيجية والتنراااايق مااااع  )ه( 
 ارج   نا  أو أصحاب املصلحة والوياانت واآلليات سواا يف هطار عملية اتلاقية تاك امل

 ل و مراعا  اآلار امل تبة يف املوارد يف تلعي )و( 



FCCC/SBSTA/2017/6 

GE.17-14766 14 

 وتتىمن العتبارات األ رى ما يل   -3٠
تاااااوفك  ااااادمات ال مجاااااة التحريرياااااة والشااااالوية بلااااااات األمااااام املتحاااااد  ولااااااات  )أ( 

لياة غاك معاات احملالشعوب األصلية، ماد أموان، مان أجا  تعزياز مشااربة الشاعوب األصالية واات
 الناطقة ابرنوليزية يف األنشةة املنلق  يف هطار املنرب 

تصااميم أنشااةة تراعاا  العتبااارات اجلنرااانية، وتباااين األدوار يف ايواا  احلواام  )ب( 
م املعااااارف لعااااال لاااانماحمللااا  والااااديناميات بااااني األجيااااال، ذااااا يف تلاااا  العاااا اف أب يااااة النقاااا  ال

 التقليدية واألصلية واحمللية من  ول الشباب 
ااتمعاااات احمللياااة العمااا  علاااأ تلبياااة ال تياجاااات احملااادد  مااان القااادرات ألبنااااا  )م( 

 نربوق  يف هطار املةة املنلالريلية ونراا الشعوب األصلية  د يترا هلم املشاربة بلعالية يف األنش

 عناصر هيكل املنرب -2 
مشلت املق  ات عناصر ايو  املنارب، ذاا يف تلا   وبمتا ، والةراساق الايف سايؤدي مان  -31

تعرا  عملياااة اسااا  األماناااة يف دعااام تلعيلااا ، و  وهلاااا م امااا ، والااادور الاااقي ميوااان أن تىاااةلع بااا
 التقدم احملرز يف تلعيل و

 احلوبمة )أ( 
ينبااا  أن يتااوفر للمناارب دعاام ماان امل ااام الستشااارية والتقنيااةو ويف اااقا الرااياق، انبثقاات  -3٢

ماع جيوى وا اد عن املناقشات اليف دارت يف احلاوار فواراتن،  اا  و اع ايوا   وبماة مان مرات
تنلياق امل اام  توى من ااستشارية والتقنية  وو ع ايو  متعادد املراتوايت، يتاوا مرابني امل ام ال

 الستشارية ون ر امل ام التقنيةو
توصييييات سياسييياتية ملسيييارات   تتعلاااق ااااقه امل اااام أساسااااً بتقااادأل املهيييام االستشيييارية -33

    تشم  ما يل وا وناخالعمل واهليئات املنشأة والعمليات املقررة مبوجب اتفاقية تغّي امل
املشااور  الرفيعااة املرااتوى لتعزيااز العماا  يف جمااال تاااك املنااا  ولاادعم تنليااق اتلاااق  )أ( 

 حلقوق الشعوب األصلية اً ابريس، وفق
تنرااايق عملياااة اتلاقياااة تااااك املناااا  باااني املراااتوى العاااامل  واملراااتوايت ارقليمياااة  )ب( 

ساااب املاد وت ا  علأ أعم  املتعلق بتاك املنوالوطنية ودون الوطنية من أج  حتديد أولوايت ال
 املقدمة من أصحاب املعارف واملمارسات التقليدية 

لتوجي  عم  أفرقة العم   توجي  العم  التنليقي للمنرب  نصدار تعليمات مثوً  )م( 
وومياااة هليواااة احلامااان اتااارباا تشااام  أو تراااتند ها معاااارف اتااارباا مااان املؤسراااات العلمياااة مثااا  

 اارى، وأصااحاب عنيااة األاملعنيااة بتاااك املنااا  وماان منممااات األماام املتحااد ، واملنممااات امل يااةالدول
 املعارف التقليديةو

بو ااع باارانم  عماا  املناارب وتنليااقه ورصاادهو وااا  تشاام     وتتعلااق أساساااً املهييام التقنييية -34
 يل   ما
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تحاااد  و اااع وتنلياااق أنشاااةة للمنااارب تعااازز أوجااا  التااا زر ماااع منمماااات األمااام امل )أ( 
   قية تاك املنا طار اتلاهواملؤسرات العلمية واملنممات األ رى املعنية ومع العمليات اجلارية يف 

 و ع أ وام تتعلق ابلرصد املرتمر ألنشةة املنرب ولتنليق توصيات و )ب( 
 مشيياركة الشييعوب األصييلية ر هيكييل حوكميية املنييربوتشاام  األفوااار املق  ااة بشااأن  -35

 فريقياااا، ومنةقاااةية )أي أللمنااااطق العاملياااة الرااابع الااايف خيت من اااا الشاااعوب األصااال التمثيااا  املتاااوازن
حتااد   اهلاادج، وال، واحمليالقةب الشما ، ونسيا، وأمريوا الوتينية والواريل، وأمريوا الشمالية

يىااااااً مااااان مثلاااااون أالروسااااا ، وأورواب الشااااارقية(، ه اااااافة ها ممثلااااا  األطااااارافو وميوااااان أن  يت امل
 ت مع ف هبا  مث  املقرر اتا  املع   قوق الشعوب األصليةومؤسرا

ومع ارقرار ابملشاربة اللعالة واملتوازنة ل طراف ومنممات الشعوب األصلية واملنمماات  -36
 احلاوار أن يفشااربني املعنية األ رى ابعتباراا فة أساسية مان فاات املنارب، فقاد ل ام بعاة امل

صو ، ينبا  أ وج  اتال  قواعد وهجرااات اتلاقية تاك املنا و وعلأي ابتوارات ينبا  أل  
 اق و وينباا  أن يؤ  املناا أن   م ايو  احلوبماة أدوار األطاراف واملاراقبني يف عملياة اتلاقياة تااك

اتمعاااات صاالية وايف العتبااار عناااد تصااميم املنااارب وتلعيلاا  الراااياق الااقي تعاااي  فياا  الشاااعوب األ
ل يشاو    ينبا  ألو   الةو هل أن تل  الن اً لى  اتباا ج  مصمم  صيصاحمللية ومن مث ي

ر اتلاقياة ب يف هطااسابقة من  ياث الان   العاام املةباق يف ساياق املنمماات املشااربة بصالة مراقا
 تاك املنا و

 طراسق العم  )ب( 
لىااارور  اق  ااات طراساااق  اااد لتمواااني املنااارب مااان أداا م امااا  األساساااية الاااثوثو ونماااراً  -3٧

  ها أن اجلماعيلا ، أ اكمراعا  سياق الشعوب األصلية وااتمعات احمللياة عناد تصاميم املنارب وتلع
 عاليةوساسية بلبني الةراسق سيوون او الوسيلة املثلأ لتموني املنرب من أداا م ام  األ

 ، ا ااتم  علااأ عااد  أفواااارواجتماعيييات اخلييرباء وحلقييات العميييلوقاادم مقاا ا بشااأن  -38
ودون الاوط     والاوط هلقا املق ا، ميون عقد الجتماعات علأ الصاعد العاامل  وارقليما اً ووفق

ات دون   الراياقلىمان مشاربة أصحاب املعارف التقليدية مان املنااطق الرابع بل اا ومان خمتلا
  علااأ الصااعيد العااامل أعااوه(و وميواان أن ترااتنك الجتماعااات املعقااود  35الوطنيااة )انماار اللقاار  

ت لجتماعاااااااس  الجتماعااااات املعقااااود  علااااأ املرااااتوايت األدغو وميواااان أن يوااااون غاااار  بنتاااا
سيشاااربون يف  يااة الااقينالعامليااة حتديااد مىاامون املناارب، وا تيااار اتاارباا وأصااحاب املعااارف التقليد
ن ترباز ااقه أو وميوان خمتل  األنشةة املقرر  يف هطار املنرب، وتقادأل توصايات تتعلاق ابلرياساات

اوب، ساااب التناأاعات علأ جمالت موا يعيةو وميوان عقاد الجتماعاات ارقليمياة علاأ الجتم
تمماة ملنمماات ليمياة منبينما ميون عقد الجتماعاات العاملياة سانوايً، رذاا يف هطاار اجتماعاات هق

 الشعوب األصليةو
 ابلقااا ان ماااع دورات ماااؤهر األطاااراف أو جلراااات عقيييد مناسيييبة عامليييية دورييييةواقاااُ ا  -39

اهليواااااات اللرعياااااة لتيراااااك تباااااادل املعلوماااااات وهجاااااراا  اااااوار باااااني األطاااااراف والشاااااعوب األصااااالية 
وااتمعاااات احمللياااة واجل اااات املعنياااة األ ااارىو وميوااان حتدياااد باااؤر  تربياااز تلااا  املناسااابات العاملياااة 
ابملد وت املقدمة مان األطاراف وممثلا  الشاعوب األصالية وااتمعاات احمللياةو وميوان أن يراتنار 
يف تصميم تل  املناسبات وتنليقاا ابلدرواب املراتلاد  مان املناسابات األ ارى املعقاود  يف هطاار 
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اتلاقيااة تاااك املنااا  مثاا  معاار   ةاا  التوياا  الااوط ، ومنتاادى دياارابن بشااأن بناااا القاادرات، 
 وبرانم  العم  العامل  لإلجرااات املتعلقة ابملنا و

، ميون أن تراعد علأ تنلياق م مايف ة اإلنرتنتمنصة تفاعلية علا شبكواقُ ا هنشاا  -4٠
املمارساااات لتجاااارب و ااملنااارب املتعلقتاااني ابملعاااارف والقااادر  علاااأ املشااااربة، وتلااا  بتيراااك تباااادل 

ت التقنياة ا القادرااللىلأ واملعلومات األ رى، وعان طرياق هات اة املعلوماات للمرااعد  علاأ بناا
 عن تل   وفىوً  واملالية للشعوب األصلية وااتمعات احملليةو

ميون أن توون املنصة املق  ة ملتو اة لتلقا  املراا ات مان األطاراف واملنمماات  )أ( 
 راقب مبة بصلة املعتمد  اليف هث  الشعوب األصلية وااتمعات احمللية واملنممات املشار 

ميوااان أن تواااون تلااا  املنصاااة موسماااة بوجااا   اااا  لو اااع ساااج  ألصاااحاب  )ب( 
ت تات صالة  معلومااورات ة الطوا بر ولة علأ البحاوث املنشاور ، وتقادأل املعارف التقليدية

ااك نليا  مان نار تلقاة ابلتبشأن املراعد  املالية والتقنياة املتا اة لتنةاي  وتنلياق املشااريع املتع
 املنا  والتوي  مع ا 

وها ميون ترمجة حمتوى تل  املنصة ارلو ونية ها مجيع لاات األمم املتحاد ،  )م( 
حمللياة مان اتمعاات لاات الشعوب األصلية، قدر ارموان، لتيرك هات ت ا للشاعوب األصالية واا

 مجيع املناطق 
ميواان اسااتندام وساااس  اتصااال أ اارى ماان قبياا  الرساااس  ار باريااة والنشاارات  )د( 

 علوماتوو دمات البث ارتاع  ابللاات احمللية لتومي  تل  املنصة وتيرك نشر امل

 دور األمانة )م( 
 يف مناقشة دور األمانة يف دعم تلعي  املنرب، طر ت أفوار تق ا أن تقوم األمانة ذا يل   -41

 العم  بج ة تنريق للشعوب األصلية يف هطار عملية اتلاقية تاك املنا   )أ( 
دعاام تلعياا  املناارب بوجاا  عااام عاان طريااق دعاام جملااس هدارتاا  وعاان طريااق تيرااك  )ب( 
 تنريق عمل  يف هطار عملية اتلاقية تاك املنا  و ارج  وتعزيز 

دعاام عمليااات التبااادل علااأ الصااعد الااوط  وارقليماا  والعااامل  و اامان فعاليااة  )م( 
 والعملياات تات املنشاأ  ه الة التقارير املنبثقة عن عمليات التباادل ها مراارات العما  واهليواات

  لو  تر  د هبا يف مداولهتاالصلة املقرر  ذوجب اتلاقية تاك املنا  
توليق ونشر نتاس  الجتماعات و لقات العم  واملناسبات العاملية املعقود  يف  )د( 

ناا  وباني تلاقياة تااك امل هطار اهطار املنرب لتعزيز الوع  بنمم املعارف التقليدية واألصلية واحمللية يف
 احلوومات واجلم ور 

 ية دعم تنميم املناسبات العامل )ه( 
 دعم املتابعة والتنليق املنتممني للتوصيات املنبثقة عن املنربو )و( 
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 عملية الستعرا   (د) 
لولالاة أن املنارب يلا  ابلاار  الاقي  ينبا  اساتعرا  التقادم احملارز يف تلعيا  املنارب دورايً  -4٢

وري ماان دسااتعرا  اأنشاام ماان أجلاا و ويف  الااة اتباااا جاا  تاادرجي  يف تةااوير املناارب، فااتن هجااراا 
  أن  أن يراعد املنرب علأ التةور ذرور الوقت ويرمف ند ال حتريناتو

 اقرتاحات بشأن الروابط وأوجه التآزر االسرتاتيجية والتنسيق -3 
اق  ااات تنمياااة الااارواب  وأوجااا  التااا زر السااا اتيجية باااني املنااارب ومراااارات العمااا  واهليواااات  -43

ت مليااات والوياااانوبااني الع ذوجااب اتلاقيااة تاااك املنااا ، وبيناا املنشااأ  والعمليااات تات الصاالة املقاارر  
أ طاار املنارب، علاهقارر  يف تات الصلة  ارم التلاقيةو فل  هطار التلاقية، ميون تنريق األنشةة امل
معاا   ألر باا  والتوياا بليااة للتااساابي  املثااال، مااع باارانم  عماا  نااكوث املتعلااق بتااألكات تاااك املنااا  والقا

 عاارف(، وبارانم باادل املبي  املثال أن يىاةلع الاربانم  بادور يف هطاار املنارب بمرباز لت)ميون علأ س
ن نار تااك لتنليا  مااالعم  العامل  لإلجارااات املتعلقاة ابملناا ، وعملياات اللحاص التقا  بشاأن 

 ، ومااع ايواااتابملنااا  املنااا  والتوياا  معاا ، وبوابااة اجل ااات ماان غااك الاادول اتاصااة ابلعماا  املتعلااق
رساااو ليقياااة آللياااة واناااة التن، واللجمنشاااأ  مثااا  جلناااة التويااا ، وفرياااق اتااارباا املعااا  أبقااا  البلااادان مناااواً 
 وجياونليقية للتونوللجنة التالدولية املعنية ابتراسر واأل رار املرتبةة بتألكات تاك املنا ، وال

باانمم املعااارف التقليديااة أمااا  ااارم اتلاقيااة تاااك املنااا ، فااتن الوياااانت والعمليااات املعنيااة  -44
 م  ما يل  مع ا تش صلية واحمللية اليف هث  فرصة ميون للمنرب التعلم من ا أو التنريقواأل

اتلاقيااااة التنااااوا البيولااااوج ، الاااايف و ااااعت بروتوبااااول انغااااواي، وتةبااااق املشاااااربة  )أ( 
)ي( 8ابملااااد   اللرياااق العامااا  املعااا الواملاااة واللعالاااة للمجتمعاااات احمللياااة والشاااعوب األصااالية يف 

  (15)لبتوارات واملمارسات التقليدية()املعارف وا
فرقة العم  املعنية ابرجرااات والن   والعمليات التشاربية لوستلاد  مان نمام  )ب( 

املعاااارف األصااالية واحمللياااة، التابعاااة للمنااارب احلواااوم  الااادو  للعلاااوم والرياساااات يف جماااال التناااوا 
 ؛(16)ولوجية  و دمات النمم اريوالبيولوج

بااارانم  نمااام املعاااارف احمللياااة واملتعلقاااة ابلشاااعوب األصااالية التاااابع ملنمماااة األمااام  )م( 
  (1٧)املتحد  لل بية والعلم والثقافة

اهليوااة احلووميااة الدوليااة املعنيااة بتاااك املنااا ، الاايف اع فاات أب يااة نماام املعااارف  )د( 
 و(18)تقرير التقييم الراداب اتا  هبا التقليدية واألصلية واحمللية يف هعداد

بتيراك املشااربة الواملاة واللعالاة للشاعوب األصالية، فاتن الويااانت اً وفيما يتعلق حتدياد -45
 التالية تعد أمثلة وجي ة للتعلم من ا 

__________ 

(15) https://www.cbd.int/traditional/و 
(16) http://www.ipbes.net/work-programme/indigenous-and-local-knowledgeو 
(1٧) http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/related-information/about-us/و 
(18) http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtmlو 

https://www.cbd.int/traditional/
http://www.ipbes.net/work-programme/indigenous-and-local-knowledge
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/related-information/about-us/
http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
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الاقي يعاااجل ، (19)سم املعا  بقىاااي الشااعوب األصاليةمنتادى األمام املتحاد  الاادا )أ( 
املتصلة ابلبيوة والتنمية القتصادية والجتماعية والثقافة والتعليم والصاحة قىااي الشعوب األصلية 

 و قوق ارنران 
الااااقي تشااااا  فياااا  منممااااات الشااااعوب ، (٢٠)جملااااس املنةقااااة القةبيااااة الشاااامالية ()ب 

او مربز املشارك الداسم، مما موهلا نلس  قوق ا ات القارارات الايف يتمتاع هباا اً رفياً األصلية مربز 
 دول جملس املنةقة القةبية الشمالية  د املرتوى الوزاري  ممثلو

الاااقي ياانص علاااأ احلواام الاااقايت الدسااتوري ملاااوطن ، (٢1)برملااان  اااعب الرااام  )م( 
الشعب الرام  يف جما  اللااة والثقافاة ويف املرااس  األ ارى الايف قاد تاؤلر مبا ار  وبشاو  حمادد 

 يف و ع  عب الرام  بوصل  من الشعوب األصليةو

 اآل ر املرتتبة ر املوارد -4 
ابلنراابة ل نشااةة املق  ااة اً للمااوارد أ يااٌة ابلاااة يف دعاام تلعياا  املناارب بوجاا  عااام، وحتديااد -46

 التالية اليف هوهذن املنرب من أداا م ام  الثوث 
 التدريب وبناا القدرات  )أ( 
يماااا  يف ايوااااات مشاااااربة ااتمعااااات احملليااااة والشااااعوب األصاااالية وهثيل ااااا ارقل )ب( 

 لع ب  املنرب ن ر يىة احلوبمة واهليوات التنليقية للمنرب يف املناسبات العاملية ويف أي نشاط
تنميم الجتماعات واملناسبات العاملية وارقليمية، ذا يف تل  التراجي  وهدار   )م( 

 النقاش وال مجة التحريرية والشلوية 
ناااات وو ااااع أنشااااةة ه ااااافية لنشاااار هنشاااااا وصاااايانة منصااااة علااااأ  اااابوة ارن   )د( 

 املعلومات واربقاا علي ا 
 دعم تنليق الدور املق ا ل مانة يف تلعي  املنربو )ه( 

 ، تشم  املق  ات ما يل  مصادر التمويل لتفعيل املنربوفيما مص  -4٧
 امليزانية العادية لتلاقية تاك املنا   )أ( 
 ر هوي  مبتور  دمن غك الدول لتأمني مصا الشرابات املقامة مع اجل ات اللاعلة )ب( 
الادعم املقادم مان األطاراف لتمواني ممثلا  الشاعوب األصالية وااتمعاات احمللياة  )م( 

 ار املنربوقد يف هطمن املشاربة يف الجتماعات و لقات العم  واملناسبات تات الصلة اليف تع

 موجز  - لثا   
علاااأ ااتمعاااات احملليااة والشاااعوب األصااالية الااايف يااؤلر تااااك املناااا  بشاااو  غااك متناساااب  -48

 تعي  يف نمم هيوولوجية اشة وتعتمد علي ا، مما ي دد منازهلا وسب  عيش ا وبقاااا الثقايفو
__________ 

(19) https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/و 
(٢٠) http://www.arctic-council.org/index.php/en/و 
(٢1) https://www.sametinget.se/englishو 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/
http://www.arctic-council.org/index.php/en/
https://www.sametinget.se/english
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وابلنربة للشعوب األصلية، تعود جقور القدر  علأ الصامود أماام تااك املناا  ها معارف اا  -49
املناااا  علاااأ  لاااك تااااكخالااايف تعاااي  في ااااو وماااع تزاياااد التقليدياااة وف م اااا العمياااق للااانمم اريوولوجياااة 

عوب عااارف الشاااألرا اا  الاايف ترااون ا، فتجااا ترااتجيب وتتوياا  بةاارق فريااد و وميواان أن تراا م م
ك لا  مان نار تاالةبيعاة  األصلية وااتمعات احمللية وممارساهتا يف تقادأل  لاول فعالاة تقاوم علاأ ا

 أ الصمودومن ان ية أ رى، مما يعزز قدرهتا علاملنا  من ان ية، وتعاجل اقه اآلار 
وسلَّم مؤهر األطراف يف دورت  احلادية والعشارين بىارور  تعزياز معاارف ااتمعاات احمللياة  -5٠

 ملناا  والتعاما لتااك ا والشعوب األصلية وتونولوجياهتا وممارساهتا وج وداا فيما يتعلاق ابلتصادي
املناااا   ار تااااكنملمارساااات اللىااالأ بشاااأن التنليااا  مااان معااا ، وأنشاااأ منااارباً لتباااادل التجاااارب وا

 والتوي  مع ا علأ  و  ام  ومتوام و
ووافق مؤهر األطراف يف دورت  الثانية والعشرين علأ اعتماد ج  تدرجي  يف تةاوير املنارب  -51

 هبدف  مان فعالية تشايل و
يواااة اللرعيااة للمشاااور  وبنةااو  ماان اتةاااوات األوا صااوب تلعيااا  املناارب، دعاااا رساايس اهل -5٢

 هدارتاا  يشاا ك يف العلميااة والتونولوجيااة ها عقااد  ااوار ملتااوا بااني أصااحاب املصاالحة املتعااددين
أاتا احلااوار ايولاا و و رساايس ايوااة املشااور  وممثاا  ملنممااات الشااعوب األصاالية، لبيااان م ااام املناارب و 

 فرصة لتبادل املعارف والتجارب بشو  متعمق بني أصحاب املصلحةو
قاااارت البياااااانت املقدمااااة واحلااااوار أبناااا  ينبااااا  أن توااااون للمناااارب لااااوث م ااااام م ابةااااة وأ -53

 ا   رسيرية،
لتوليااااق التجااااارب واملمارسااااات اللىاااالأ اً املعااااارف  ينبااااا  أن يااااوفر املناااارب  يااااز  )أ( 

جاة احمللياة واحلا اتمعااتوتبادهلا، يتم في  ا  ام الةاابع اللرياد لانمم معاارف الشاعوب األصالية وا
  ايت ا ها 

الرياسات وارجارااات املتعلقاة بتااك املناا   ينباا  أن ييرار املنارب هدماام نمام  )ب( 
حملليااااة يف تمعااااات ااملعااااارف التقليديااااة واألصاااالية واحملليااااة وبااااقل  ه ااااراك الشااااعوب األصاااالية واا

ن  البلاداملناا  يفاة بتااك ت واملبادرات وارجرااات والاربام  والرياساات تات الصالة املتعلقااالقرار 
 علأ مرتوايت متعدد  من احلوم 

القدر  علأ املشاربة  ينبا  أن يب  املنرب قدرات الشعوب األصلية وااتمعات  )م( 
اتلااااق ابرياااس،  لااا  تنلياااقاحمللياااة لتموين اااا مااان املشااااربة يف عملياااة اتلاقياااة تااااك املناااا ، ذاااا يف ت

 وغكاا من العمليات املتصلة بتاك املنا و
ن أن تااوفر العتبااارات الشاااملة األسااااب لتةااوير املناارب، وااا  تتمثاا  يف  اارور  قيااام وميواا -54

 املنرب ذا يل  
تاو   املرونااة واتباااا جاا  تاادرجي ، ذااا يتايف لاا  التةااور ذاارور الوقاات والسااتلاد   )أ( 

هلاااا تعزياااز ن مااان  ومااان التجاااارب الااايف يشااا داا يف املرا ااا  األولياااة يف توجيااا  الةريقاااة الااايف ميوااا
 ىمون  وايول  م

باااااقل ج اااااود تلىااااا  ها هقاماااااة  اااااوار بنهااااااا ومتباااااادل املنلعاااااة باااااني األطاااااراف  )ب( 
 وااتمعات احمللية والشعوب األصلية 
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تعزياااز مشااااربة الشاااعوب األصااالية وااتمعاااات احمللياااة وا راط اااا يف الرياساااات  )م( 
 وارجرااات املتعلقة بتاك املنا  علأ مرتوايت متعدد  

لشاااامول، مااااع مراعااااا  تنماااايم الشااااعوب األصاااالية وااتمعااااات احملليااااة يف تااااو   ا )د( 
ني اجلنراني باالتاوازن و مؤسرات ومناطق هثيلية، والرع  ها  امان التاوازن يف التمثيا  ارقليما  

 للشعوب األصلية، وبقل  هثي  مصاحل  باب الشعوب األصلية 
اتيجية والتنراااايق مااااع ال بيااااز علااااأ سااااب  تنميااااة الاااارواب  وأوجاااا  التاااا زر الساااا   )ه( 

 ارج   نا  أو أصحاب املصلحة والوياانت واآلليات سواا يف هطار عملية اتلاقية تاك امل
 مراعا  اآلار امل تبة يف املوارد يف تلعيل و )و( 

ومشلت املق  ات عناصر ايو  املنرب، ذا يف تل   وبمت ، والةراساق الايف سايؤدي مان  -55
تعرا  عملياااة اساااقي ميوااان أن تىاااةلع بااا  األماناااة يف دعااام تلعيلااا ، و  وهلاااا م امااا ، والااادور الااا
 التقدم احملرز يف تلعيل و

وينبا  أن يتوفر هليو  املنرب دعام مان امل اام الستشاارية والتقنياةو وااقه امل اام ميوان تنلياقاا  -56
 اول ن مانياة، أو هما مان  اول ايوا   وبماة مان مراتوى وا اد جيماع باني امل اام الستشاارية والتق

 تقنيةومل ام الايو  متعدد املرتوايت، يتوا مرتوى من ا تنليق امل ام الستشارية ون ر ا
واقُ  اااات طراسااااق  ااااد، ماااان قبياااا  عقااااد  لقااااات عماااا  واجتماعااااات علااااأ مرااااتوايت  -5٧

أداا م اما   ملنارب مانامتعدد ، وعقد مناسبات عاملية، وهنشاا بوابة علأ  بوة ارن نت لتمواني 
عناد تصاميم  ت احمللياةالثوثو ونماراً لىارور  مراعاا  ساياق الشاعوب األصالية وااتمعاااألساسية 

 أ لتموااني املنااربلة املثلاااملناارب وتلعيلاا ، أ ااك ها أن اجلمااع بااني الةراسااق ميواان أن يوااون اااو الوسااي
 من أداا م ام  األساسية بلعاليةو

 املنارب ومرااارات العما  واهليوااات واقُ  ات تنمياة الاارواب  وأوجا  التاا زر السا اتيجية بااني -58
انت لعملياات والوياا  وبني ااملنشأ  والعمليات تات الصلة املقرر  ذوجب اتلاقية تاك املنا ، وبين

 اي  املنربوعالية تشفتات الصلة  ارم التلاقية، ومن  أجا أن تعزز التعلم والتنريق من أج  
، ويشاام  تلاا  األنشااةة املق  ااة الاايف هوهذاان املناارب وللمااوارد أ يااة ابلاااة يف دعاام تلعياا  املناارب -59

 من أداا م ام  الثوث، بما أن هلا أ ية ابلاة يف دعم تنليق الدور املق ا ل مانة يف تلعي  املنربو
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Annex I 

 List of submissions 

[English only] 

 

Parties Submissions 

Australia Australia’s submission on the Local Communities and 

Indigenous Peoples Platform  

Brazil Views of Brazil on the local communities and indigenous 

peoples platform referred to in paragraph 135 of 1/CP.21  

Canada  Local communities and indigenous peoples’ platform  

Ecuador  Ecuador’s submission on local communities and indigenous 

people’s platform referred to in paragraph 135 of 1/CP.21 

European Union – Malta and the European 

Commission on behalf of the European Union and its 

member States 

Submission by the republic of Malta and the European 

commission on behalf of European union and its member 

states  

New Zealand  New Zealand Submission on the IPP  

 

Indigenous peoples organizations and local communities Submissions 

Affiliated Tribes of Northwest Indians Views regarding the purpose, content and the structure of the 
indigenous peoples’ platform under 1/CP.21 paragraph 135  

Assembly of First Nations Submission of the Assembly of First Nations (AFN) on the 
Purpose, Content and Structure for the Indigenous Peoples’ 
traditional knowledge platform, 1/CP.21 paragraph 135 of the 
Paris Decision.  

Comunidade do Monte Vecinal en Man Comun de 
Froxan 

SUBMISSION FROM THE «COMUNIDADE DO MONTE 
VECIÑAL EN MAN COMÚN DE FROXÁN» ON THE 
LOCAL COMMUNITIES AND INDIGENOUS PEOPLES' 
PLATFORM  

Global Forest Coalition Submission of the International Indigenous Peoples’ Forum 
on Climate Change (IIPFCC) on the Purpose, Content and 
Structure for the Indigenous Peoples’ traditional knowledge 
platform, 1/CP.21 paragraph 135 of the Paris Decision.  

Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 
Committee 

Submission of the Indigenous Peoples of Africa Coordinating 
Committee on the proposed UNFCCC Knowledge Platform for 
Indigenous Peoples and Local Community Climate Action 

Indigenous regions of the Arctic, Latin America and 
the Caribbean and the Pacific 

The indigenous regions of Arctic, Latin America and the 
Caribbean and the Pacific submit the following comments and 
proposals combined in this joint submission to the UNFCCC, 
with regards to the purpose, content and structure for the 
Local Communities and Indigenous Peoples platform 
established by decision 1/CP.21 paragraph 135 of the Paris 
agreement  

International Indigenous Peoples’ Forum on Climate 
Change 

Submission of the International Indigenous Peoples’ Forum 
on Climate Change (IIPFCC) on the Purpose, Content and 
Structure for the Indigenous Peoples’ traditional knowledge 
platform, 1/CP.21 paragraph 135 of the Paris Decision.  

Metareila and Aquaverde Association Call for submissions on indigenous peoples’ and local 
communities platform  

http://www4.unfccc.int/Submissions/SitePages/sessions.aspx
http://www4.unfccc.int/Submissions/SitePages/sessions.aspx
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/73_311_131386330594318897-Indigenous%20peoples%20and%20local%20communities%20platform.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/73_311_131386330594318897-Indigenous%20peoples%20and%20local%20communities%20platform.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/175_311_131372713994502831-Canada%20-%20LCIP%20Submission%20(April%2021)%20(EN).pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/713_311_131369195683607830-Ecuador%20Submission%20on%20Local%20Communitites%20and%20Indigenous%20Peoples%20Platform.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/713_311_131369195683607830-Ecuador%20Submission%20on%20Local%20Communitites%20and%20Indigenous%20Peoples%20Platform.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/783_311_131345789606022643-MT-03-21-EU%20Indigenous%20Peoples%20Platform%20Submission%20Final%20post%20IPBES%20clean.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/783_311_131345789606022643-MT-03-21-EU%20Indigenous%20Peoples%20Platform%20Submission%20Final%20post%20IPBES%20clean.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/783_311_131345789606022643-MT-03-21-EU%20Indigenous%20Peoples%20Platform%20Submission%20Final%20post%20IPBES%20clean.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/55_311_131380793838307209-New_Zealand_Submission_on_the_IPP_-_May_2017_FINAL.docx.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/875.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/875.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/882.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/882.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/882.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/882.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/790.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/790.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/790.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/790.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/873.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/873.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/873.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/873.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/869.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/869.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/869.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/869.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/869.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/871.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/865.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/865.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/865.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/865.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/861.pdf
http://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/861.pdf
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Tebtebba (Indigenous Peoples International Centre for 
Policy Research and 
Education), with the Indigenous Peoples’ Global 
Partnership on Climate Change, Forests and 
Sustainable Development 

Submission of Tebtebba (Indigenous Peoples International 
Centre for Policy Research and Education), with the 
Indigenous Peoples’ Global Partnership on Climate Change, 
Forests and Sustainable Development  

 

Expert organizations Submissions 

Active Remedy Ltd. Submission by Active Remedy Ltd. provided in response to 

the call for submissions on purpose, content and structure of 

‘the local communities and indigenous peoples platform'  

Conservation International Local communities and Indigenous People’s Platform under 

UNFCCC submission by Conservation International  

Cynefin Centre for Applied Complexity and 

associated research partners 

SUBMISSION BY THE CYNEFIN CENTRE FOR APPLIED 

COMPLEXITY AND ASSOCIATED RESEARCH 

PARTNERS 

Environmental non-governmental organizations, 

farmers, trade union non-governmental organizations, 

women and gender constituency and youth non-

governmental organizations 

UNFCCC Constituencies Joint submission on the Local 

Communities and Indigenous Peoples Platform  

Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

Views on the purpose, content and structure of the local 

communities and indigenous peoples’ platform for the 

exchange of experiences and sharing of best practices on 

mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner  

International Fund for Agricultural Development Views on the purpose, content and structure of the Local 

Communities and Indigenous Peoples Platform 

International Labour Organization ILO Submission to the UNFCCC in relation to the Local 

Communities and Indigenous Peoples’ Platform  

International Union for Conservation of Nature Views on the purpose, content and structure of the Local 

Communities and Indigenous Peoples Platform Submission by 

the International Union for Conservation of Nature (IUCN) to 

UNFCCC  

Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights 

Response to the UNFCCC Secretariat request for submissions 

on: possible elements of A Local Communities and Indigenous 

Peoples’ Traditional Knowledge Platform, Decision 1/CP.21, 

FCCC/CP/2015/10/Add.1, paragraph135.  

The Rockies Institute Ltd. Views on the Purpose, Content, and Structure of the Local 

Communities and Indigenous Peoples Platform  

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

On the Local Communities and Indigenous Peoples’ Platform: 

A submission to the UNFCCC  

United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR submission on the purpose, content and structure of 

the local communities and indigenous people’s platform, 

referred to in decision 1/CP.21 paragraph135.  

Women’s Environment & Development 

Organization 

Views on the purpose, content and structure of the Indigenous 

People’s Platform 
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Annex II 

  Proceedings of the open multi-stakeholder dialogue1 

[English only] 

1. The open multi-stakeholder dialogue took place over two half days on 16 and 17 

May 2017 during the forty-sixth session of the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice (SBSTA). It was co-chaired by Mr. Carlos Fuller, Chair of the 

SBSTA, and Ms. Grace Balawag, a representative of indigenous peoples organizations 

(IPOs).  

1. Session 1: opening 

2. During the opening session, Mr. Fuller highlighted that the establishment of the 

local communities and indigenous peoples platform (see para. 6 of this document) at the 

twenty-first session of the Conference of the Parties (COP) confirmed that Parties recognize 

the need to strengthen the knowledge, technologies, practices and efforts of local 

communities and indigenous peoples to address and respond to climate change. He 

welcomed the opportunity provided during the dialogue to implement the incremental 

approach to developing the platform agreed at COP 22, and opened a discussion on the 

results of the submissions called for. He highlighted that the submissions had framed the 

agenda of the dialogue with a view to identifying clear options for the purpose, content and 

structure of the platform. Ms. Balawag welcomed the dialogue as an historic event for the 

contribution of IPOs and other non-Party stakeholders. She encouraged a rich exchange of 

ideas and experience to facilitate a transformational move for the inclusion of indigenous 

peoples and other non-Party stakeholders. 

3. In a keynote address, Ms. Patricia Espinosa, the Executive Secretary of the 

UNFCCC, said that local communities and indigenous peoples are stakeholders who 

directly experience and understand the impacts of climate change and can be a force for 

“transformative change”. She highlighted that the platform should serve the needs of 

indigenous peoples and can be a bridge between indigenous peoples and other groups. She 

thanked indigenous peoples for their participation in the dialogue and encouraged them to 

contribute actively and be engaged in the implementation of the Paris Agreement. 

4. The dialogue was then opened with a prayer led by Mr. Kapupu Diwa 

Mutimanwa, from the Ligue Nationale des Associations Pygmées du Congo. 

2. Session 2: framing 

5. The following panel discussion was moderated by the representative of the Center 

for International Forestry Research, during which participants discussed existing experience 

with the involvement of local communities and indigenous peoples and with the use of 

traditional knowledge. 

6. The representative of the International Indigenous Peoples’ Forum on Climate 

Change highlighted that indigenous peoples are already actively participating in the work of 

numerous United Nations bodies. She provided the examples of the United Nations 

Permanent Forum on Indigenous Issues, the United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, and the working group on article 8(j) of the Convention on Biological 

Diversity. She underscored that the platform should be participatory and open to all 

indigenous peoples, as they are willing to collaborate in the achievement of the Sustainable 

Development Goals. 

7. The representative of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization introduced the 15-year Local and Indigenous Knowledge Systems 

programme. This transdisciplinary programme brings together natural and social scientists 

to cross the border between scientific and indigenous peoples’ knowledge and contributes 

to the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change and the Intergovernmental 

__________ 

 1 The proceedings also integrate the Earth Negotiation Bulletin coverage of the event, which is 

available at http://enb.iisd.org/climate/sb46/enbots/16may.html (day one) and 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12700e.html (day two). 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

http://enb.iisd.org/climate/sb46/enbots/16may.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12700e.html
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Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). He highlighted 

that IPBES is currently developing approaches and procedures to include indigenous 

peoples’ knowledge in its assessment reports. He suggested that numerous challenges 

remain for modern scientists and indigenous knowledge holders to work together but 

underscored the numerous potential benefits of co-produced knowledge for decision 

makers. 

8. The representative of the United Nations Development Programme (UNDP) shared 

the 25 years of experience of UNDP in collaborating with indigenous peoples through the 

Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP). She stressed that 15 

per cent of the GEF small grants support indigenous peoples, and that efforts are ongoing to 

facilitate access to SGP by indigenous peoples, including through videos in local language 

and the SGP for indigenous fellows. UNDP also supports indigenous peoples platforms in 

countries implementing REDD-plus2 strategies or action plans, and supports countries in 

developing REDD-plus safeguards that respect the rights of indigenous peoples and 

communities. 

3. Session 3: functions and content of the platform (dialogue) 

9. A representative of the secretariat presented the key findings of the submissions with 

a focus on the purpose, content and structure of the platform, concentrating on three 

possible interconnected functions: providing a space for exchange of experience and 

sharing of best practices; building capacities of local communities and indigenous peoples 

to effectively engage in the UNFCCC and other relevant processes, including supporting 

implementation of the Paris Agreement; and facilitating the integration of diverse 

knowledge systems, practices and innovations, and the engagement of local communities 

and indigenous peoples in relevant climate change related actions, programmes and 

policies. 

10. Participants collectively discussed the possible functions and content of the 

platform. 

4. Session 4: nature and structure of the platform (dialogue) 

11. Mr. Fuller opened the second day of the dialogue by thanking the participants for 

their constructive deliberations on the first day and highlighted that the views expressed 

coalesced around the three functions identified for the platform; that is, facilitating 

knowledge exchange, building capacity for engagement, and facilitating the engagement of 

indigenous peoples and their knowledge systems in climate change policies and action. He 

also acknowledged the financial contributions of Belgium and New Zealand to supporting 

the participation of IPO representatives in the dialogue. Ms. Balawag recapitulated the 

three functions of the platform and opened the discussion on the specific modalities, 

processes and structures to implement them. 

12. A representative of the secretariat provided an overview of the possible nature and 

structure of the platform that emerged from the analysis of the submissions. Then 

participants collectively discussed the structure of the platform. 

5. Session 5: conclusion 

13. Mr. Fuller highlighted that the multi-stakeholder dialogue had contributed to a 

better understanding of what the platform should look like to best serve the needs of the 

indigenous peoples and local communities and to build bridges between them and other 

groups working on climate change. He announced that the outcomes of the dialogue would 

be captured in a report to be prepared by the secretariat and considered at SBSTA 47 under 

the new agenda item “Local communities and indigenous peoples platform”. SBSTA 47 

should conclude consideration of the item by forwarding a recommendation for the 

operationalization of the platform to COP 23. 

14. The dialogue was closed with a prayer led by Mr. Francois Paulette. 
__________ 

 2 In decision 1/CP.16, paragraph 70, the COP encouraged developing country Parties to contribute to 

mitigation actions in the forest sector by undertaking the following activities: reducing emissions 

from deforestation; reducing emissions from forest degradation; conservation of forest carbon stocks; 

sustainable management of forests; and enhancement of forest carbon stocks. 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
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Annex III 

  Agenda for the open multi-stakeholder dialogue 

[English only] 

 

Open multi-stakeholder dialogue on the operationalization of the  

local communities and indigenous peoples platform  

World Conference Center Bonn, Room Genf, Bonn, Germany, 16–17 May 2017 

Agenda 

DAY 1: Tuesday, 16 May 2017 

SESSION 1: OPENING 

10~10.30 

a.m. 

 Opening: 

o Mr. Carlos Fuller, Chair of the Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice, co-moderator of the dialogue 

o Ms. Grace Balawag, International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change, co-

moderator of the dialogue 

 Keynote statement: Ms. Patricia Espinosa, Executive Secretary, UNFCCC  

SESSION 2: FRAMING  

10.30~11 

a.m. 

Panel discussion: The session will set the scene on existing experience with the involvement of local 

communities and indigenous peoples and with the use of traditional knowledge (panellists: 

Ms. Hindou Oumarou Ibrahim, International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change, 

Mr. Douglas Nakashima, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and 

Ms. Jyoti Mathur-Filipp, United Nations Development Programme) 

SESSION 3: FUNCTIONS/CONTENT OF THE PLATFORM (DIALOGUE)  

11 

a.m~12.50 

p.m. 

Dialogue: Participants will discuss and identify the possible functions/content of the platform 

Background: The Paris Agreement (decision 1/CP.21, para. 135) lays out the overall purpose of 

the platform (i.e. recognizes the need to strengthen the knowledge, technologies, practices and 

efforts of local communities and indigenous peoples related to addressing and responding to climate 

change, and establishes a platform for the exchange of experience and sharing of best practices on 

mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner) 

The secretariat will provide an overview of the submissions, focusing on three clusters of functions 

that emerged from the analysis. Then participants will address the following questions: 

 Knowledge 
o How to facilitate effective exchange of experience and sharing of best practices, including 

through creating avenues, and with the use of safeguards, among and between indigenous 

peoples of the world, and also between indigenous peoples, Parties and other knowledge 

systems/stakeholders? 

 Climate change policies and actions 

o How can the platform facilitate the integration of local communities and indigenous 

peoples’ diverse knowledge systems, practices, innovations and experiences, and the 

engagement of local communities and indigenous peoples into relevant climate change 

related decisions and interventions, actions, programmes and policies, subject to local 

communities and indigenous peoples’ free, prior and informed consent? 

 Capacity for engagement 

o How to build capacities of local communities and indigenous peoples to effectively 

engage in relevant UNFCCC and other climate-related processes on relevant issues, 

including supporting the implementation of the Paris Agreement? 

Cross-cutting: What resource implications are associated with the operationalization of the 

platform?  

12.50~1 

p.m. 

Preview of day 2 and closing of day 1 
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DAY 2: Wednesday, 17 May 2017 

3~4.15 p.m. Dialogue: Participants will continue discussion on the functions/content of the platform 

SESSION 4: NATURE AND STRUCTURE OF THE PLATFORM (DIALOGUE) 

4.15~5.45 

p.m. 

The secretariat will provide an overview of the possible nature and structure of the platform that 

emerged from the analysis of the submissions. Then participants will address the following questions: 

 What structure will allow a constructive interaction/interface between Parties and local 

communities and indigenous peoples and take into account the specific way local communities 

and indigenous peoples are organized in representative institutions? 

 How can the structure evolve in a transparent manner, with experience from the initial stages 

used to develop the platform? 

 How can the secretariat best support the operationalization of the platform?  

SESSION 5: CONCLUSIONS  

5.45~6 p.m. Summary of discussions and closing by Mr. Fuller 
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Annex IV 

  Parties and organizations represented at the multi-
stakeholder dialogue 

[English only] 

 

Parties 

Organizations representing indigenous 

peoples and local communities Other relevant organizations 

Antigua and 

Bermuda 

Asia Indigenous Peoples Pact Care About Climate 

Australia Assembly of First Nations Center for International Forestry 

Research 

Bangladesh Congress of Aboriginal Peoples Climate Action Network 

Belgium Indigenous Livelihoods 

Enhancement Partners 

CliMates 

Benin Indigenous Peoples’ International 

Centre for Policy Research and 

Education 

Conservation International 

Bolivia 

(Plurinational 

State of) 

International Indigenous Peoples’ 

Forum on Climate Change 

Convention on Biological Diversity 

Burkina Faso Native American Rights Fund Federation of Community Forestry 

Users Nepal 

Canada Nepal Federation of Indigenous 

Nationalities 

Forum Norway 

Chile Pastoralists Indigenous Non-

Governmental Organization Forum 

Fundación para la Promoción del 

Conocimiento Indígena 

Cook Islands Saami Council GenderCC – Women for Climate 

Justice 

Costa Rica  Helmholtz Centre for 

Environmental Research 

Ecuador  Inesc Instituto de Estudos 

Socioeconômicos 

Estonia  International Federation of Medical 

Students’ Association 

Finland  International Institute of 

Sustainable Development 

France  International Union for 

Conservation of Nature 

Germany  Italian Climate Network 

Guatemala  Kenya Climate Change Working 

Group 

Holy See  ICLEI – Local Governments for 

Sustainability 
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Honduras  Mainyoito Pastoralists Integrated 

Development Organization 

Indonesia  Maleya Foundation 

Kenya  Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Morocco  PINGO’s Forum Tanzania 

Nepal  Plant for the Planet 

New Zealand  PUSH Sweden 

Norway  Réseau Français des Etudiants pour 

le Développement Durable 

Peru  UK Youth Climate Coalition 

Sweden  United Nations Development 

Programme 

Tuvalu  United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organization 

United States of 

America 

 United Nations Special Rapporteur 

on the rights of indigenous peoples 

  University of Arizona  

  Uppsala University 

  Women in Europe for a Common 

Future 

    


