
 

 

 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
 واألحكام المتصلة بها) ي(8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
 السابع االجتماع
 2011تشرين الثاني /نوفمبر 4 -تشرين األول /أكتوبر 31مونتلایر، 

 من جدول األعمال )ه(6البند 
 

 المستدام مألوفإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واإلستخدام ال
ز م ئكذئي ل لقخل  ب  شي  لسذهظ ةه

 ،واألحكام المتصلة بها) ي(8لمادة إن الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص ل

 التنفيذياألمين  لىإ طلب موجه   -أوال 

 مألوفستخدام الالتقليدية واالالعمل الخاص بإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف إدراج  ةضرور  إلىنظر إذ ي
للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المؤشرات العالمية صياغةبتحديث و العملية األوسع نطاقا المتعلقة  فيالمستدام، 

 ،األطراف لمؤتمر عشر الحادي االجتماعلبيولوجي قبل وأهداف أيشي للتنوع ا 2011-2020

جتماعها اأن يبلغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية خالل  التنفيذياألمين  لىإيطلب 
ستخدام لفريق العامل بشأن إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واالامداوالت هذا  بنتائجالخامس عشر 

 ،المستدام مألوفال

 افر األط لى مؤتمرموجهة إتوصية     -ثانيا 

 :وفقا للصيغة التاليةبأن يعتمد مقررا  عشر يجتماعه الحادااألطراف فى  مؤتمر يوصى

 ،األطراف إن مؤتمر

) ى(8لمادة المفتوح العضوية المخصص للفريق العامل نفذت تحت إشراف ا التيباألعمال  إذ يرحب
مؤشرات  نظمها الفريق العامل بشأن التيذلك حلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية  فيبما  ،واألحكام المتصلة بها

بشأن لتحديد عدد محدود من المؤشرات العملية والهامة  ،المعني بالتنوع البيولوجي لشعوب األصليةل الدولينتدى مال
تحقيق  المحرز نحو م التقدم، لتقيياألخرى ؤريةبمجاالت الال وفى التقليدية،ات مارسبتكارات والمواال فحالة المعار 
 ،البيولوجيوأهداف آيشى للتنوع  2020 -2011 البيولوجيستراتيجية للتنوع الخطة اال
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 مألوفباألعمال السابقة بشأن المؤشرات والنتائج المتعلقة بكل من المعارف التقليدية واالستخدام ال وٕاذ يسلم
 المستدام، مألوفالعمل المواضيعية بشأن المؤشرات المحتملة لالستخدام الالمستدام في حلقة عمل بانوي وحلقة 

بيق المزدوج المحتمل والتكامل بين المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية بوصفها ذات صلة التط وإذ يالحظ
 المستدام، مألوفأيضا باالستخدام ال

بالتعاون مع الهيئة الفرعية  ،لمتصلة بهاواألحكام ا) ى(8لمادة الفريق العامل المعنى با إلى يطلب- 1
لشعوب األصلية لدولي لمنتدى االتابع للمؤشرات الوالفريق العامل المعنى ب ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

، أن كة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجياذلك الشر  فيبما  المهتمة باألمر،األطراف و  ،البيولوجيالتنوع ب المعني
المستدام  مألوفستخدام الالمعتمدة للمعارف التقليدية واال ةستخدام المؤشرات الثالثاو الصياغة الجارية عملية  ابعيت

مع األخذ في الحسبان أيضا  ،لمجتمعات المحليةللشعوب األصلية وافعالة الكاملة و المشاركة مع ال البيولوجيللتنوع 
، بما في ذلك من خالل حلقات العمل 2020-2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )ج(10تنفيذ المادة 

 ؛عشر الثاني اجتماعه في فاألطرا مؤتمر إلىعن ذلك  ام تقرير قدالتقنية، رهنا بتوافر التمويل، وأن ي

ف ر يدين للمعاتجريبي للمؤشرين الجدالختبار الافي  ،الموارد رهنا بتوافر ،إلى األطراف النظر يطلب- 2
األصلية  الشعوباف بالتعاون مع ر األط لمؤتمر جتماع العاشراال في المعتمدين مألوفستخدام الالتقليدية واال

 ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8لمادة الفريق العامل المعني باالنتائج إلى وٕابالغ  ،المحليةالمجتمعات و 

افة إلى مواصلة جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنوع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثق يدعو- 3
نظر الفريق العامل المعني ن هذا المؤشر لعتوفير معلومات اللغوي وحالة واتجاهات المتحدثين باللغات األصلية و 

 ؛بها واألحكام المتصلة) ي(8بالمادة 

المحلية المجتمعات و  األصلية شعوبمنظمة العمل الدولية إلى إعداد، باالشتراك مع ال يدعو- 4
ن هذا عالتقليدية وتوفير معلومات  مهنوالمنظمات المعنية، مشاريع تجريبية ورصد البيانات المتعلقة بممارسة ال

 ؛واألحكام المتصلة) ي(8ي بالمادة نظر الفريق العامل المعنر لالمؤش

نظم التراث الزراعي و الزراعة ألغذية و ألمم المتحدة لالوكاالت المعنية، بما فيها منظمة ا يدعو كذلك- 5
والتحالف الدولي المعني باألراضي،  ،لها، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ةالتابع )GIAHS(ة ذات األهمية العالمي

متوازنة إقليميا  د مشاريع تجريبيةالمحلية والمنظمات المعنية إلى إعداالمجتمعات األصلية و  شعوبباالشتراك مع ال
في األقاليم األراضي  ةحالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحياز "مؤشر  فعيلت الالزمة لتلجمع المعلوما

واألحكام المتصلة ) ي(8نظر الفريق العامل المعني بالمادة ل ، وذلك"التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 بها في اجتماعه الثامن؛

بمؤشرات التنوع  والشراكة المعنية ،اف والحكوماتر األط شراكة مع في ي،األمين التنفيذ يوصى -6
 الشعوب يممثلل فعالةالاملة و كال ةمشاركمع ال ،الحكومية المعنية والوكاالت الدولية روالمنظمات غي البيولوجي
ة إعداد وصياغمواصلة ر حلقة عمل تقنية بشأن يسيو  م، أن ينظالموارد المحلية ورهنا بتوافرالمجتمعات األصلية و 

في األقاليم التقليدية للشعوب األصلية األراضي استخدام األراضي وحيازة في تغير العن حالة واتجاهات مؤشر 
واألحكام ) ى(8جتماع القادم للفريق العامل المعنى بالمادةلى االإعن ذلك  اتقرير أن يقدم و والمجتمعات المحلية، 

 ؛المتصلة بها
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 ة،األكاديمياألوساط و  ،والمنظمات الدولية ،والجهات المانحة ،يةفق البيئة العالمر وم ،األطراف يدعو- 7
 ةماليالالموارد و  يالدعم التقن لى توفيرإالمحلية المجتمعات األصلية و  الشعوبالحكومية ومنظمات  روالمنظمات غي

ستخدام ية واالعاله بشأن المؤشرات الخاصة بالمعارف التقليدأإليه  بالعمل المشار للبرامج التعاونية ذات الصلة
 .المستدام مألوفال

---- 
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