
  

  
األمم المتحدة محايدة مناخيا،  مليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمةلتقليل اآلثار البيئية لع

  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ
  

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

  في اتفاقية التنوع البيولوجي
   السادساالجتماع

  2009تشرين الثاني / نوفمبر6- 2مونتريال، 
  ∗ من جدول األعمال المؤقت7البند 

  
  2010 التقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام قييم مدىلتمؤشرات 

  لمعلومات المتاحة ل تحليل :والممارسات التقليديةواإلبتكارات حالة المعارف 
  عن المؤشرات المقترحة
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة
في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه السادس، خطة استراتيجية، تشمل هدفا يتمثل في  مؤتمر األطراف اعتمد  - 1

 وقرر مؤتمر األطراف، في المقرر  .2010التنوع البيولوجي بحلول عام في  خسارةالتحقيق تخفيض محسوس في معدل 
 مجاالت ةويتضمن اإلطار سبع.  ستراتيجيةإعداد إطار لتعزيز تقييم المنجزات والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة اال، 7/30

  .ية وغايات وأهداف وتحديد مؤشرات مؤقتة، تتكون من مؤشرات لالختبار الفوري وإعداد مؤشرات محتملةمركز
 من اإلطار 9وتتمثل الغاية ".  تكارات والممارسات التقليديةبحماية المعارف واإل: "ومن بين المجاالت المركزية  - 2

ن والمؤشرات المرتبطة ي، مع الهدفين التالي"البيولوجي االجتماعي والثقافي للمجتمعات األصلية والمحليةحفظ التنوع "في 
  :واألحكام المتصلة بها) ي(8بهما والتي سيقوم بإعدادها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 

 حماية المعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية؛:  1- 9الهدف  •

حماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بمعارفها وإبتكاراتها وممارساتها :  2- 9هدف ال •
  .التقليدية، بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع

في تجاهات الحالة واال، مؤشرا عن 8/15وفيما يتعلق بالمعارف التقليدية، أدرج مؤتمر األطراف، في مقرره   - 3
ويقدم القسم األول من هذه الوثيقة تحديثا  . تحدثين باللغات األصلية، وذلك كمؤشر لالختبار الفوريالتنوع اللغوي والم

  .موجزا عن هذا المؤشر
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ضافيين بشأن إاختيار ما ال يزيد عن مؤشرين أنه ينبغي ب حاء، 9/13 من المقرر 3أوصت األطراف، في الفقرة   - 4

، 2010ر لرصد التقدم المحرز نحو بلوع هدف طادراجهما في اإلإل يديةالتقلبتكارات والممارسات حالة المعارف واإل
د عدد إيجاأن يواصل العمل في اجتماعه السادس على المتصلة بها واألحكام ) ى(8لمادة عني باوطلبت من الفريق العامل الم

حرز نحو متقييم التقدم الل وذلك، التقليدية بتكارات والممارساتمحدود من المؤشرات عن حالة واتجاهات المعارف واإل
  .2010وهدف التنوع البيولوجي لعام تحقيق الخطة االستراتيجية لالتفاقية 

 المخصصلمفتوح العضوية باألعمال التي تمت تحت رعاية الفريق العامل ارحبت األطراف في نفس المقرر، و  - 5
 الفريق العامل المعني الدولية للخبراء التي نظمها العمل اإلقليمية وحلقات ال سيما، والمتصلة بهاواألحكام ) ي(8للمادة 

لمفيدة د عدد محدود من المؤشرات ايجا، إل التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي،بالمؤشرات
محرز نحو تحقيق تقييم التقدم المن أجل  ،التقليدية بتكارات والممارساتحالة المعارف واإلعن  والعملية والقابلة للقياس

ذات  والحكومات والمنظمات ،األطرافكما دعت .  2010وهدف التنوع البيولوجي لعام ستراتيجية لالتفاقية الخطة اال
، مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات حالة مع المجتمعات األصلية والمحلية، حسب الشاور بالت، أن تضعإلى الصلة

 وذلك لتقييم التقدم المحرز ،، وأن تختبر هذه المؤشرات على المستوى الوطنيديةالتقلي بتكارات والممارساتالمعارف واإل
  .، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية2010  هدف التنوع البيولوجى لعامبلوغنحو 

، بالتشاور التنفيذيتزود األمين  أن إلى ذات الصلة والحكومات والمنظمات ،األطرافودعا مؤتمر األطراف أيضا   - 6
اختبار ، وحسب الحالة، عدادإمعلومات عن الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من بمع المجتمعات األصلية والمحلية، 

لمستلمة من االتحاد وقام األمين التنفيذي بتجميع المعلومات ا.  مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعارف التقليدية
 كوثائق إعالمية لالجتماع السادس للفريق العامل ا، وأتاحهالمعني بالمؤشرات لشعوب األصليةامل للعافريق الاألوروبي، و

  .(UNEP/CBD/WG8J/6/INF/3, 4 and 5)واألحكام المتصلة بها ) ي(8المعني بالمادة 
دت وثيقة العمل  وأع،ومع مراعاة المعلومات المستلمة، قامت األمانة، حسبما طُلب منها، بتقييم توافر البيانات  - 7
واألحكام المتصلة بها، وذلك كأساس لمزيد من العمل ) ي(8ية لنظر االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمادة حالال

ه الفريق قام بلعمل الذي لويقدم القسم الثاني أدناه عرضا عاما .   المعارف التقليديةعن  محتملينبشأن مؤشرين إضافيين
صلية المعني بالمؤشرات، مع التركيز على حلقة العمل التقنية الدولية بشأن المؤشرات ذات الصلة العامل للشعوب األ

 2008تشرين الثاني / نوفمبر19 إلى 17بالشعوب األصلية، المنعقدة في باجيو سيتي، بالفلبين من 
(UNEP/CBD/WG8J/6/INF/4)على ز، باإلضافة إلى حلقة العمل التقنية بشأن رفاهية الشعوب األصلية مع التركي 

.  (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/5) 2009تشرين األول /ر أكتوب3إلى  1 في نيروبي من ةالمعارف التقليدية، المنعقد
  .المسألة إلحراز تقدم في هذه ، وذلكويقدم القسم الثالث مشروع توصيات لنظر الفريق العامل

واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السادس ) ي(8 من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة يرجىو  - 8
 عن حالة واتجاهات المعارف لمفيدة والعملية والقابلة للقياساد عدد محدود من المؤشرات إيجاأن يواصل عمله بشأن 

وهدف التنوع حرز نحو تحقيق الخطة االستراتيجية لالتفاقية مييم التقدم التقل وذلكالتقليدية،  بتكارات والممارساتواإل
  .2010البيولوجي لعام 

  د المتحدثين باللغات األصليةاعدأتحديث عن حالة واتجاهات التنوع اللغوي و     – أوال
عن حالة واتجاهات  "عملها بشأن إعداد مؤشر) اليونسكو(والثقافة والعلم لتربية لتواصل منظمة األمم المتحدة   - 9

مؤشرات التنوع البيولوجي لعام المعنية بشراكة الوكجزء من مشروع ".   باللغات األصليةن المتحدثياددأعالتنوع اللغوي و
ات وأعداد المتحدثين، وقررت  مرفق البيئة العالمية، أعادت اليونسكو تقييم البيانات المتوافرة عن اللغالذي يدعمه، و2010
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وسيتم إتاحة هذه المعلومات في الطبعة .   البيانات المشتقة من التعدادات السكانية القطرية المقارنةعلىها ز جهودأن ترك

) ي(8ي بالمادة معن، وبعد ذلك إلى االجتماع السابع للفريق العامل الالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالثالثة من نشرة 
  .واألحكام المتصلة بها

  امل للشعوب األصلية المعني بالمؤشرات الفريق الع  – ثانيا
  بشأن المؤشرات ذات الصلة  العمل التقنية الدوليةتاوحلق

  بالشعوب األصلية
، بدعم مالي سخي من 2009 و2006 في العامين ةنعقدم من حلقات العمل اإلقليمية والمواضيعية الساسلةفي   - 10

األصلية التي تعمل مع منتدى األمم المتحدة الدائم المعني حكومات النرويج وأسبانيا والسويد، حددت منظمات الشعوب 
مجاالت مواضيعية أساسية ذات الصلة األخرى، حددت وكاالت الو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،بقضايا الشعوب األصلية

  .إلعداد المؤشرات
ندوة دولية المعني بالتنوع البيولوجي  للشعوب األصلية دولي، نظم المنتدى ال2007تشرين الثاني /وفي نوفمبر  - 11
ظمت ونُ.  خبراء بشأن المؤشرات ذات الصلة بالشعوب األصلية، واتفاقية التنوع البيولوجي، واألهداف اإلنمائية لأللفيةلل

حلقة العمل كمتابعة لسلسلة من حلقات العمل اإلقليمية والمواضيعية والدولية التي عقدت بشأن المؤشرات تحت مظلة منتدى 
وجمعت حلقة العمل خبراء رئيسيين بين .  الشعوب األصلية واتفاقية التنوع البيولوجياألمم المتحدة الدائم المعني بقضايا 
، وتحديد مجموعات البيانات، واالستفادة ت الخبرا المتحدة، والباحثين والحكومات لتبادلالشعوب األصلية ومنظمات األمم

ات على المستويات الوطنية واإلقليمية العمل اإلضافي بشأن المؤشر المنهجيات واألدوات إلرشاد صياغةمن الدروس و
  .والمحلية

لمنتدى الدولي الفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع لونُظمت حلقة العمل التقنية من جانب مؤسسة طبطيبا و  - 12
 العمل  التابعة لمنظمة169االتفاقية رقم تعزيز للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي تحت رعاية مشتركة من برنامج 

وعقدت حلقة   .الدولية، والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، وبدعم مالي من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
  .، في كامب جون هاي، بباجيو سيتي في الفلبين2008تشرين الثاني / نوفمبر19 إلى 17العمل من 

 الشعوب األصلية من كمبوديا والكاميرون وكندا ونيبال ن عنون في حلقة العمل ممثليركا المشكان من بين  - 13
ن عن المنظمات الدولية ون؛ وممثلووالفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة وحلف الشعوب األصلية في آسيا؛ وخبراء تقني

ن و؛ ومسؤول)األصليةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب ومنظمة العمل الدولية، (الراعية 
  .من حكومتي نيبال والفلبين

 في الجلسة العامة، التي ين الفرعيالفريقين هذين مناقشة التقارير من مع ين عمل فرعيفريقيوعمل االجتماع في   - 14
جة وقد لوحظ أن المهن التقليدية قد تشكل نقطة بداية جيدة لمعال.  خطوات القادمةال التوصيات وحددت عامساندت بشكل 

 - و الحيوانات صياد(المهن التي تقوم بها حسب القضايا التي تؤثر على الشعوب األصلية في أفريقيا، التي تعرف نفسها 
ولوحظ أيضا أن المؤشرات بشأن المعارف التقليدية ينبغي اختبارها في بلدان مختلفة، مع مساعدة  ). رعاةال وقاطفو النباتات

 إنشاء قاعدة حولواتفق المشاركون من معهد التنمية البشرية على بدء العمل .   إعداد المنهجياتعلىالمجتمعات األصلية 
ولوحظ .  عات البيانات الوطنيةوجممن الشعوب األصلية في مختلف البلدان، والتي يمكن أن تستند إلى إحصائية عبيانات 

 أمريكا باإلضافة إلىلك كندا وأستراليا والهند ونيوزيلندا،  بما في ذ،أن مجموعات جيدة من البيانات تتوافر في بعض البلدان
واتفق المشاركون على مواصلة المناقشة عن طريق توزيع قائمة بأسئلة عن أنواع مختلفة .   الشماليقطبمنطقة الالالتينية و

  .لهذا الغرض لتوزيعها إلكترونياوطُلب من مؤسسة طبطيبا أن تعد قائمة .  من المؤشرات
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 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في على للموافقةهما زت المناقشة على مؤشرين اثنين لعرضكور  - 15

بشأن االستخدام ) ج(10، وبعد ذلك للمادة 2010رصد بعد عام طار الات إضافية إلمكن اقتراح مؤشروي.  2010عام 
شأن المؤشرات، وذلك ألن الفريق العامل المعني والحظت الجلسة العامة ضرورة العمل الفوري ب.   المألوفالمستدام
  .2009تشرين الثاني /واألحكام المتصلة بها سيجتمع في نوفمبر) ي(8بالمادة 

  :وأوصت حلقة العمل بما يلي  - 16
  :ن لالعتماد من جانب مؤتمر األطرافان المقترحاأن يكون المؤشر  )أ(

  ب األصلية؛حالة واتجاهات استخدام األراضي في أقاليم الشعو  )1(
  ؛ التقليديةأساليب العيش/المهنوحالة واتجاهات   )2(

الثقافة عن معارف الأن المؤشرات بشأن المهن التقليدية ينبغي أن تركز على المهن التي قد تؤثر   )ب(
  ؛نجزالتقليدية على طريقة العمل الموالممارسات 

  ؛نأنه ينبغي كفالة منظور جنساني قوي لدى إعداد كال المؤشري  )ج(
 اإلضافي بشأن هذين النشاطتوجيه ب فريق مرجعي يتكون من المشاركين في حلقة العمل قومينبغي أن ي  )د(
  ؛المؤشرين
ينبغي أن تتعاون منظمة العمل الدولية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنتدى الدولي للشعوب األصلية   )ه(

  ؛أساليب العيش التقليدية/كليف مستشار بصياغة وصف المهن وت، إيجاد المواردعلىالمعني بالتنوع البيولوجي 
حالة واتجاهات " بجمع البيانات عن القيامطلب من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ينبغي أن ي  )و(

  ؛"في أقاليم الشعوب األصلية) والمياه(استخدام األراضي 
 عمله بشأن مواصلةالمعني بالتنوع البيولوجي طلب من المنتدى الدولي للشعوب األصلية أن يينبغي   )ز(
  .المؤشرات
  المتابعة

مزيد من المناقشات التقنية حول إجراء حدد الفريق العامل للشعوب األصلية المعني بالمؤشرات أيضا الحاجة إلى   - 17
 الفريق امقة إلى ذلك، وباإلضاف".  حالة واتجاهات استخدام األراضي في أقاليم الشعوب األصلية"بعنوان المؤشر المقترح 

 بين المشتركلدعم ا فريقأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي و العامل للشعوب األصلية المعني بالمؤشرات ومؤسسة طبطيبا، مع
أن رفاهية شبالتقنية عمل الحلقة تسهيل با اموق ،(IASG) األصلية الشعوب بقضايا المعنيالتابع لألمم المتحدة  الوكاالت

 الشعوب األصلية،  حالة واتجاهات استخدام األراضي في أقاليمال سيماوالمعارف التقليدية،  مع التركيز الشعوب األصلية
 بين المشتركالدعم  فريقل، مباشرة بعد االجتماع السنوي 2009تشرين األول / أكتوبر3 إلى 1من في نيروبي  لمنعقدةا

 المشاركون ممثلين عن الحكومات، وممثلين عن الفريق العامل للشعوب ضم  و.األصلية الشعوب بقضايا المعني الوكاالت
، باإلضافة إلى األصلية الشعوب بقضايا المعني المشترك بين الوكاالتالدعم معني بالمؤشرات، وأعضاء فريق األصلية ال

، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةخبراء تقنيين من الوكاالت ذات الصلة، بما في ذلك أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، و
 الشعوب الدائم المعني بقضايا المتحدة األمم منتدىو، اإلنسان لحقوق ةالمتحد األمم  ومفوضيةومنظمة األغذية والزراعة،

 حلقة العمل أصدرتو.  الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةها يفستضيف الدولي لألراضي، وئتالباإلضافة إلى اإل، األصلية
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في ) ي(8ى االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمادة إل اإتاحة حول هذه المسألة، وحددم ومشورة تقنية االتقنية تقرير

  .الوثيقة الحاليةتنقيح ي ف نتائج حلقة العمل التقنيةساعدت و.  (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/5)ة إعالمية يقثشكل و
مع التركيز على المعارف التقليدية بالمؤشرات الثقافية واللغوية الشعوب األصلية رفاهية رحبت حلقة العمل بشأن   - 18
 اليونسكو ضمان المشاركة الفعالة للشعوب األصلية لىإ طلبتقنية التابعة لليونسكو، وتن حلقة العمل الدرة عاالص

  .والمجتمعات المحلية
  :رعاية اتفاقية التنوع البيولوجيفيما يتعلق بالعمل بشأن المؤشرات تحت   حلقة العمل بما يليأوصتو  - 19

 ، واإلدارة الرشيدة، واإلدارة،تخدام واالس،الحصولأمور في الحسبان خذ أينبغي أن يمؤشر األراضي  أن  )أ(
ون العرفي في إدارة األراضي، وتحويل األراضي، وتدهورها، والتغير في ، ودور السلطات التقليدية والقانمراقبةالو

التقليدية، والمناطق السطحية  األقاليم ناطقموإعادة تأهيلها، واألراضي، د داراستوألراضي، لى اعالقانوني /حقالاالعتراف ب
  ؛المحمية األصليةالتي تحفظها المجتمعات، والمناطق المناطق التي تشغلها حاليا، والمناطق المعترف فيها قانونا، و

 كمؤشر فعال 2010ن مؤشر األراضي مؤشر مفيد وعملي ويمكن إدراجه في اإلطار المقترح بعد عام أ  )ب(
   اإلنسان، والتنمية المحلية المستدامة؛لقدرة النظام اإليكولوجي على التحمل، ورفاه

ه ينبغي إقامة شراكة بين الوكاالت ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلرشاد العملية، نأ  )ج(
  ؛)ج(10تنفيذ المادة مع مراعاة 
 المقدمة لالجتماع السادس للفريق (UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add.4)الحالية قة العمل رينبغي تنقيح و  )د(

  :لكي تقرأ على النحو التالي) ي(8امل المعني بالمادة الع
  ؛المحليةو  األصليةالتقليدية للمجتمعاتقاليم األ في ألراضي اخداماستأنماط حالة واتجاهات   )أ(
  . التقليديةالمهنممارسة حالة واتجاهات   )ب(

إضافي بحث إجراء توصيات لمساعدة الفريق العامل على مشروع رد في القسم الثالث يستنادا إلى هذه األعمال، او  - 20
  .هذه المسألةل

  المفيدة والعملية من المؤشراتلصياغة إضافية لعدد محدود توصيات مشروع   –ا ثالث
  الخطة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذذات الصلة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

   المعارف التقليدية– 2010وهدف التنوع البيولوجي لعام االستراتيجية لالتفاقية 

تمر األطراف في اجتماعه العاشر أن يوصي مؤفي واألحكام المتصلة بها ) ي(8قد يرغب الفريق العامل المخصص للمادة 
  :ا للخطوط التاليةقباعتماد مقرر وف

 على لحفاظتمثل مؤشرا مفيدا للغات األصلية لد المتحدثين بااعدأحالة واتجاهات التنوع اللغوي وأن  با منهعترافإ
  ،المعارف التقليدية واستعمالها، إذا استعمل مع مؤشرات أخرى

تصوير ة لحالة واتجاهات المعارف التقليدية وعامية والكمية في تقديم صورة أهمية المؤشرات النوعوإذ يالحظ 
  ،2010وقائع المجتمعات األصلية والمحلية في إطار الخطة االستراتيجية وهدف التنوع البيولوجي لعام 

متصلة  واألحكام ال)ي(8ية الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة ا تحت رعالجاري بالعمل وإذ يرحب
اإلقليمية والدولية التي نظمها الفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي التقنية بها، وال سيما حلقات العمل 
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د عدد محدود من المؤشرات المفيدة والعملية بشأن حالة المعارف إليجا المعني بالتنوع البيولوجي، للشعوب األصلية

حقيق الخطة االستراتيجية تيدية وفي مجاالت مركزية أخرى، لتقييم التقدم المحرز نحو واإلبتكارات والممارسات التقل
  ،2010لالتفاقية وبلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام 

للتنوع الدولي  للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي، وحكومة النرويج والبرنامج السويدي حارعن إمتنانه ال وإذ يعرب
  مالي السخي لهذه المبادرة،على الدعم ال البيولوجي

  ا؛مه، من أجل اختبارين التاليين المقترحين اعتماد المؤشريقرر  - 1
  ؛المحليةو  األصليةالتقليدية للمجتمعاتقاليم األ في ألراضي اخداماستأنماط حالة واتجاهات   )أ(
  . التقليديةالمهنممارسة حالة واتجاهات   )ب(

 بشأن حالة واتجاهات المعارف واإلبتكارات 1،وكأساس لمزيد من العمل بشأن المؤشرات والستكمال المؤشر المعتمد
، فضال عن تقييم التقدم 2010والممارسات التقليدية، في سبيل تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام 

  المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية؛
أساليب العيش /المهنلمتعلقة ب إلى منظمة العمل الدولية أن تستكشف إمكانية تجميع البيانات ايطلب  - 2

واألحكام المتصلة بها في ) ي(8 اختبار هذا المؤشر وذلك لنظر الفريق العامل المعني بالمادة حولالتقليدية وأن تقدم مشورة 
  اجتماعه السابع؛

الصندوق الدولي للتنمية و ، إلى الوكاالت ذات الصلة، بما فيها منظمة األغذية والزراعةيطلب كذلك  - 3
حالة واتجاهات استخدام األراضي في  "بشأن  اختبار المؤشرحول واإلئتالف الدولي لألراضي، إسداء مشورة راعيةالز

  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع؛) ي(8وذلك لنظر الفريق العامل المعني بالمادة " أقاليم الشعوب األصلية
فريق الطراف، والحكومات، والوكاالت الدولية، و، بالتعاون مع األأن يقوم  األمين التنفيذيطلب إلىي  - 4

 األصلية المعني بالمؤشرات، واألطراف المهتمة باألمر، بما في ذلك الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع بلشعولعامل لا
) ج(10مع مراعاة أيضا تنفيذ المادة ختبار الجاريين للمؤشرات المقترحة، الصياغة وا الةواصلبم، 2010البيولوجي لعام 

وافر البيانات تقنية إضافية، للنظر في تبما في ذلك من خالل حلقات عمل ، 2010والخطة االستراتيجية المنقحة لما بعد عام 
واألحكام المتصلة بها ) ي(8 العمل بين المنظمات، وأن يرفع تقريرا إلى الفريق العامل المعني بالمادة والمنهجيات وتنسيق

  في اجتماعه السابع إلحراز تقدم في هذه المسائل؛
  إلى األمين التنفيذييطلب، )ج(10لمادة ه األطراف على تنفيذ اتضع التركيز الجديد الذي ي إلوبالنظر  - 5
 األصلية المعني بالمؤشرات، بلشعولعامل لفريق االبالتعاون مع األطراف، والحكومات، والوكاالت الدولية، و، أن يستكشف

من خالل أن يستكشف  ،2010واألطراف المهتمة باألمر، بما في ذلك الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي لعام 
 وأن يرفع تقريرا عن هذه المسألة إلى ، المألوفقات العمل التقنية اإلضافية، إعداد مؤشرات مالئمة لالستخدام المستدامحل

واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع، حتى يمكن إحراز تقدم في هذه المسألة ضمن ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة 
  .الخطة االستراتيجية المنقحة و2010إطار األهداف فيما بعد عام 

 -----  

                                                   
 .بشأن حالة واتجاهات التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين باللغات األصلية   1


