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  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

  وا!حكام المتصلة بھا) ي(8المخصص للمادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي

  السابع ا�جتماع

  2011تشرين الثاني / نوفمبر4 - تشرين ا�ول / أكتوبر31، مونت

*من جدول ا�عمال المؤقت) ھ (6البند 
  

 
  إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية وا(ستخدام العرفي المستدام

  مذكرة من ا!مين التنفيذي

  مقدمة

  

، إلى ا�طراف والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمعات 10/43 من مقرره 19طلب مؤتمر ا�طراف، في الفقرة   -1
إلى أيضا حيازة ا�راضي وطلب أمن تقديم آراء عن إعداد مؤشرات بشأن ة المعنيين حصلمصلية والمحلية وأصحاب الا�

ولھذا الغرض، يعمم ا�مين التنفيذي . ا�مين التنفيذي إعداد مذكرة إع=مية لعرضھا على الفريق العامل في اجتماعه السابع
حتوي على مساھمات من أستراليا وا�تحاد ا�وروبي والنرويج والسويد ت) UNEP/CBD/WG8J/7/INF/6(مذكرة إع=مية 

 المعنية بالتنوع  مشروع التنوع البيولوجي لشعوب الغابات وشبكة نساء الشعوب ا�صلية ذلكيوبرنامج شعوب الغابات، بما ف
 ا�جتماع الدولي بشأن تحت رعاية تالتي جروأتيحت الوثيقة أيضا للمشاركين في المناقشات المتعلقة بالمؤشرات . البيولوجي

 وبالتالي ستوفر 1،)ا�ستخدام العرفي للتنوع البيولوجي) (ج(10، مع التركيز على المادة )ا�ستخدام المستدام (10المادة 
ضي  وحيازتھا في ا�رامدخ=ت مفيدة للعملية الجارية بشأن المؤشرات المتعلقة بحالة واتجاھات التغير في استخدام ا�راضي

  .التقليدية للمجتمعات ا�صلية والمحلية

مواصلة ، إلى ا�مين التنفيذي 10/43 من المقرر 18 و17لى ذلك، طلب مؤتمر ا�طراف في الفقرتين إوباGضافة   -2
،  ورھنا بتوافر التمويل، من خ=ل المزيد من حلقات العمل التقنية للمعارف التقليدية واستكشافصقل المؤشرات المقترحة

 ھذه المسألة إلى الفريق العامل المعني بالمادة بشأن المستدام ورفع تقرير العرفيمؤشرات م=ئمة ل=ستخدام كانية إعداد إم
  .وا�حكام المتصلة بھا في اجتماعه السابع )ي(8

المؤشرات بشان  ا�ستخدام الكامل للموارد المحدودة، يسرت ا�مانة مناقشة لمدة يوم واحد ومراعاة لذلك ومن أجل  -3
 مع التركيز 10 في إطار ا�جتماع الدولي بشأن المادة 2011حزيران / يونيه2مع الخبراء المعنيين والوكا�ت المعنية في 

  ).ج(10على المادة 

                                                 
* UNEP/CBD/WG8J/7/1. 

قرير الخاص بالمناقشات المتعلقة بالمؤشرات بوصفه الوثيقة يعمم تقرير ا�جتماع، الذي يشتمل أيضا على الت 1
UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5. 
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 ويعرض القسم الثاني مشورة. لمناقشات المتعلقة بالمؤشرات في القسم ا�ول من ھذه الوثيقةعلى اوترد نظرة عامة   -4
  . الفريق العاملاجتماع في شكل مشروع توصيات لينظر فيھ ا�مقدمة من

) ي(8لمادة المتعلقة با بتفعيل المؤشرات الخاصةنظرة عامة على المناقشات   - أو(
  )ج(10والمؤشرات المحتملة للمادة 

ات  تحسين واستخدام المؤشرمواصلة، ناقش المشاركون ا�جتماع المتعلق بالمؤشرات خ=ل الجلسة ا�ولى من  -5
 والخطة ا�ستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 10لمعارف التقليدية، مع مراعاة أيضا تنفيذ المادة المتعلقة باالمقترحة 

الث=ثة أن المؤشرات وأشير إلى . لدى القيام بذلك، في توافر البيانات والمنھجيات ومنظمات التنسيقونظروا ، 2020- 2011
حالة واتجاھات ) 2(حالة واتجاھات التنوع اللغوي وعدد المتحدثين بلغات أصلية؛ و) 1: (المعتمدة للمعارف التقليدية ھي

حالة واتجاھات ممارسة ) 3(التغير في استخدام ا�راضي وحيازتھا في ا�راضي التقليدية للمجتمعات ا�صلية والمحلية؛ و
  ).10/43 من المقرر 14الفقرة (الوظائف التقليدية 

أن  ما إذا كان يمكن وفي�ستخدام العرفي المستدام بشأن ا إعداد مؤشرات م=ئمة ، في بعد ذلكونظر المشاركون،  -6
وأشير إلى أن ا�عمال ا�ولية بشأن مؤشرات ا�ستخدام العرفي .  لھاتكون المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية تكميلية

والفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع ) ج(10ية بالمادة اضطلعت بھا شبكة برنامج الشعوب ا�صلية المعنالتي المستدام 
 2006 برازيرز(صلية المعني بالتنوع البيولوجي والبيانات الواردة في تقريري ا�جتماعين للمنتدى الدولي للشعوب ا�

  . يمكن استعمالھا كأساس لمواصلة ا�عمال التقنية بشان ھذه المسألة)20082 بانويو

للتربية والعلم اعدة في تقدم المناقشات بشأن المؤشرات، قدمت عروض من قبل منظمة ا�مم المتحدة ومن أجل المس  -7
بشأن حالة واتجاھات التنوع اللغوي وعدد المتحدثين بلغات أصلية، ومنظمة ا�غذية والزراعة لNمم ) اليونسكو (والثقافة
للمنتدى نو منسقة الفريق العامل التابع قدمت السيدة جوجي كاريو. بشأن التغير في أنماط استخدام ا�راضي) الفاو(المتحدة 

 مع منظمة العمل قريب العھد الوظائف التقليدية والتعاون عنالدولي للشعوب ا�صلية المعني بالتنوع البيولوجي تقريرا 
، مع التركيز على صليةوالمعارف التقليدية والرفاه للشعوب ا�الدولية وعن المبادرات ذات الصلة لرصد حقوق اGنسان 

الرصد على مستوى المجتمعات من خ=ل أدوات مثل رسم خرائط المجتمعات ومؤشر حيوية المعارف اGيكولوجية التقليدية 
)VITEK (وقدمت أمانة ا�تفاقية تحديثا بشأن مؤشرات رصد الخطة . ودراسات حالة بشأن ا�ستخدام العرفي المستدام

  .2020-2011لوجي للفترة ا�ستراتيجية للتنوع البيو

العالمية النظر في الص=ت المحلية و: ي قدما، اقترح الخبراء الخطوات التالية المحتملة للمضة متعمقمناقشةوبعد   -8
لNعمال الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بالمعارف التقليدية وا�ستخدام العرفي المستدام؛ وتحديد الدعم المؤسسي والموارد 

غطاء بلمؤشرات المتعلقة ل  عمل تقنية بشأن رسم خرائطة بشأن المؤشرات؛ وعقد حلقالمستمرة العملية التقنية ال=زمة لتنفيذ
العالمية واGقليمية (الوفيرة المتاحة  عن طريق النظر في البيانات أمن حيازة ا�راضيا�راضي واستخدام ا�راضي و

نية بشأن المؤشرات المتعلقة با�ستخدام العرفي المستدام، بھدف تحديد وإجراء المزيد من ا�عمال التق؛ )والوطنية والمحلية
لتطويرھا واعتمادھا؛ وتعزيز البعد الجنساني في ا�عمال المتعلقة بالمؤشرات؛ وتنظيم المقترحة عدد محدود من المؤشرات 

 الشعوب وعمل لمواصلة تحسين المؤشرات المقترحة؛ قحلقات عمل للنظر في توافر البيانات والمنھجيات ومنظمات التنسي
 المتعلقة بالمؤشرات وصلتھا بأداة الرصد والتبليغ والتحقق القائمة على المجتمعات لخفض اأعمالھعلى تعزيز  ةا�صلي

تماعية في عملية ا�نبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدھورھا وا�عمال الجارية بشأن إدراج الحوكمة واRثار والفوائد ا�ج
  .تقييم فعالية إدارة المناطق المحمية

  ينظر فيھا الفريق العاملتملة لالمحالتوصيات   -ثانيا

 في أن وا�حكام المتصلة بھا) ي(8المخصص للمادة  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدوراتقد يرغب   -9
  :قررا على النسق التالي مالحادي عشريوصي بأن يعتمد مؤتمر ا�طراف في اجتماعه 

  إن مؤتمر ا�طراف،"

) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل الفريق  تحت رعاية بالعمل المضطلع به إذ يرحب"
الدولية التي نظمھا الفريق العامل المعني و، بما في ذلك حلقات العمل التقنية اGقليمية  بھاوا�حكام المتصلة

                                                 
 J8WG=meeting?/doc/int.cbd.www://http-05 و)JCSU8=meeting?/doc/int.cbd.www://http) 1/INF/1/CSU/J8/CBD/UNEP-01 انظر 2
)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/2.( 
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 الدولي للشعوب ا�صلية المعني بالتنوع البيولوجي لتحديد عدد محدود من المؤشرات  التابع للمنتدىبالمؤشرات
التقليدية والمجا�ت البؤرية ا�خرى لتقييم التقدم نحو وا�بتكارات والممارسات المفيدة والعملية بشأن حالة المعارف 

  شي للتنوع البيولوجي، وأھداف أي2020- 2011تحقيق الخطة ا�ستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

المعارف التقليدية وا�ستخدام العرفي كل من  با�عمال السابقة بشأن المؤشرات والنتائج المتعلقة بوإذ يسلم"
   وحلقة العمل المواضيعية بشأن المؤشرات المحتملة ل=ستخدام العرفي المستدام، حلقة عمل بانويفيالمستدام 

ل والتكامل بين المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية بوصفھا ذات  التطبيق المزدوج المحتموإذ ي=حظ"
  صلة أيضا با�ستخدام العرفي المستدام،

 ا�مين التنفيذي، با�شتراك مع ا�طراف والحكومات والفريق العامل للشعوب ا�صلية يوصي  -1"
والمنظمات غير الحكومية لبيولوجي المعني بالتنوع االمعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب ا�صلية 

  :والوكا�ت الدولية المعنية، ورھنا بتوافر الموارد، بما يلي

مواصلة تنظيم وتيسير حلقات عمل تقنية دولية وحلقات عمل إقليمية، وفقا للمناطق الجغرافية   )أ"(
المتعلقة  بشأن المؤشرات ،صليةلشعوب ا�ا�مم المتحدة الدائم المعني بقضايا ا منتدى التي أقرھاالثقافية السبع 

 ومنظمات ا ولغويام=ئمة ثقافيالمنھجيات الر البيانات وف�ستخدام العرفي المستدام، بما في ذلك النظر في توابا
لفريق العامل ا�جتماع الثامن لد من المؤشرات لتطويرھا واعتمادھا لينظر فيھا ودالتنسيق، بھدف تحديد عدد مح

  ؛ وا�حكام المتصلة بھا)ي(8دة المعني بالما

تنظيم وتيسير حلقة عمل تقنية بشأن رسم خرائط لمؤشر غطاء ا�راضي واستخدام ا�راضي   )ب("
  ؛)الدولية اGقليمية والوطنية والمحلية(الوفيرة المتاحة  البيانات حيازة ا�راضي عن طريق النظر فيأمن و

 للمؤشرات بالتعاون مع المجتمعات ا�صلية اختبار تجريبيإجراء  إلى ا�طراف النظر في يطلب  -2"
  بالنتائج؛) ي(8والمحلية وإب=غ الفريق العامل المعني بالمادة 

 إلى مواصلة جمع وتحليل البيانات المتعلقة للتربية والعلم والثقافةمنظمة ا�مم المتحدة  يدعو  -3"
الفريق معلومات بشأن ھذا المؤشر لينظر فيه  وحالة واتجاھات المتحدثين باللغات ا�صلية وتوفير بالتنوع اللغوي

   كل سنتين؛بصفة دوريةوا�حكام المتصلة ) ي(8العامل المعني بالمادة 

لى إعداد، با�شتراك مع المجتمعات ا�صلية والمحلية والمنظمات إ منظمة العمل الدولية يدعو  -4"
 ئف التقليدية وتوفير معلومات بشأن ھذا المؤشرممارسة الوظابلبيانات المتعلقة ا دالمعنية، مشاريع تجريبية ورص

   كل سنتين؛بصفة دوريةوا�حكام المتصلة ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة لينظر فيه 

 أنظمة ومشروع  الوكا�ت المعنية، بما فيھا منظمة ا�غذية والزراعة لNمم المتحدةيدعو كذلك  -5"
التابع لھا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتحالف الدولي  )GIAHS (العالمية ا@ھمية ذات الزراعي التراث

راضي، با�شتراك مع المجتمعات ا@صلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى إعداد مشاريع تجريبية وجمع المعني با@
اضي التقليدية حالة واتجاھات التغير في استخدام ا�راضي وحيازتھا في ا�ر"المعلومات الPزمة لرصد مؤشر 

وا�حكام ) ي(8لينظر فيھا الفريق العامل المعني بالمادة  على نحو فعال" المحليةوالمجتمعات ا�صلية للشعوب 
  المتصلة بھا في اجتماعه الثامن؛

 إلى ا�مين التنفيذي، بالتعاون مع ا�طراف والحكومات والوكا�ت الدولية والفريق العامل يطلب  -6"
 التابع للمنتدى الدولي للشعوب ا�صلية المعني بالتنوع البيولوجي وا�طراف المھتمة با�مر، بما المعني بالمؤشرات

 المعتمدة واستعمالھا، مع مراعاة للمؤشراتفي ذلك شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، مواصلة التحسين الجاري 
تنظيم  من خ=ل ، بما في ذلك2020- 2011ترة والخطة ا�ستراتيجية للتنوع البيولوجي للف) ج(10أيضا تنفيذ المادة 

وا�حكام ) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة لالمزيد من حلقات العمل التقنية رھنا بتوافر التمويل، واGب=غ عنھا 
  ."المتصلة بھا في اجتماعه الثامن

  

----- 

  


