
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
 بها ال���لةواألح�ام ) �(8ال��ائل األخ�� ذات ال�لة �ال�ادة 

واألح�ام ال���لة بها ق� أج��، ) �(8أن الف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات ال���� لل�ادة 
م�اه�ة ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة 
مع ال����� ب�جه خاص على حف� ال���ع ال���ل�جي 

واالس���ام ال�أل�ف لل���ع  ،ال��اه�ة الهامة ال�ي ���� أن تق�مها ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة
ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ت�ق�� مع�� أه�اف 

ال�عارف واالب��ارات  2030،1ت�ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام 
في ت�ف�� ج��ع أه�اف ال����ة  ،االس���ام ال�أل�ف ال����ام لل���ع ال���ل�جي

و���افق�ها ال���قة ع� عل� أو ال��افقة  ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
ل��امات � مع ال����عات وال��وف ال����ة، ووفقا لال

في االجتماع الحادي عشر للفریق المفتوح العضویة 
مساھمة المعارف واالبتكارات : "واألحكام المتصلة بھا على النحو التالي

لما بعد عام ولوجي لتنوع البیلعالمي لطار ااإلمعات المحلیة والتنوع الثقافي في 

ع��ة ل����� األم� ال����ة ال�ائ�  والسادسة�ال��ص�ات ال����قة ع� ال�ورت�� ال�ام�ة ع��ة 
 .إلى األمانة م�اصلة إ�الع ال����� ال�ائ� �ال���رات ذات االه��ام ال���ادل
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                          م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                            ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي

                    االج��اع ال�ا�ع ع��
      2018             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    29-  17                ش�م ال��خ، م��، 

                م� ج�ول األع�ال
مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي

ال��ائل األخ�� ذات ال�لة �ال�ادة   14/14ال�ق�ر 
  إن م�ت�� األ��اف،

أن الف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات ال���� لل�ادة  إذ �الح�
م�اه�ة ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة "في اج��اعه العاش�، ح�ارا م�ع�قا ��أن م�ض�ع 

مع ال����� ب�جه خاص على حف� ال���ع ال���ل�جي  2030،1 وال����عات ال��ل�ة في ت�ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام
  ،"واس���امه ال����ام

ال��اه�ة الهامة ال�ي ���� أن تق�مها ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة� �ق�و�ذ 
ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ت�ق�� مع�� أه�اف �ف� ال���ع لوال����عات ال��ل�ة  األصل�ة ال���ل�جي م� جان� ال�ع�ب

  ال����ة ال����امة،
ت�ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام  أث�اء، إلى أن تع�� األ��اف �ع�ی - 

االس���ام ال�أل�ف ال����ام لل���ع ال���ل�جي� ال��علقة تلكها ��ا ف� ،وال��ارسات ال�قل���ة
ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة�ال����امة ذات ال�لة 

� مع ال����عات وال��وف ال����ة، ووفقا لال�وال��ار�ة، ح�� االق��اء، و��ا ی� ق��لال��ة وال���قة ع� عل� أو ال

- ﬞ �Ƭǉ   في االجتماع الحادي عشر للفریق المفتوح العضویة  عقد                                    ُ أن یكون موضوع الحوار المتعمق الذي سی
واألحكام المتصلة بھا على النحو التالي) ي(8العامل بین الدورات المخصص للمادة 

معات المحلیة والتنوع الثقافي في والممارسات التقلیدیة للشعوب األصلیة والمجت

�ال��ص�ات ال����قة ع� ال�ورت�� ال�ام�ة ع��ة  عل�ا ���� - 
إلى األمانة م�اصلة إ�الع ال����� ال�ائ� �ال���رات ذات االه��ام ال���ادل و��ل� 2ال�ع�ي �ق�ا�ا ال�ع�ب األصل�ة،

__________  

                                         
 .ال��ف� ،70/1 العامة ال��ع�ة
  .10/6 ال��ص�ة أوال، الق�� ،CBD/WG8J/10/11 ال�ث�قة

  

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                          ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي

                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

              م� ج�ول األع�ال  19      ال��� 
 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ �الح�

في اج��اعه العاش�، ح�ارا م�ع�قا ��أن م�ض�ع 
وال����عات ال��ل�ة في ت�ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام

واس���امه ال����ام
و�ذ 

ال���ل�جي م� جان� ال�ع�ب
ال����ة ال����امة،

1 -
وال��ارسات ال�قل���ة

ال����امة ذات ال�لة 
ال��ة وال���قة ع� عل� أو ال

  ؛ال�ول�ة
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العامل بین الدورات المخصص للمادة 
والممارسات التقلیدیة للشعوب األصلیة والمجت

  ؛"2020
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ال�ع�ي �ق�ا�ا ال�ع�ب األصل�ة،

                                                
ال��ع�ة ق�ار 1
ال�ث�قة ان�� 2

  


