
 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
 الحادي عشر االجتماع
 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 22-20 كندا، مونتريال،

 من جدول األعمال  4البند 
 

 توصية اعتمدها الفريق العامل 
 الحوار المتعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة األخرى  -1/ 11
 ة بها،)ي( واألحكام المتصل 8صص للمادة المخ الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات إن

 عشر مقررا على غرار ما يلي:   الخامسبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه يوصي 
 إن مؤتمر األطراف،

بالحوار المتعمق بشأن موضوع "مساهمات المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للشعوب  إذ يرحب
" الذي أجراه 2020األصلية والمجتمعات المحلية، والتنوع الثقافي في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ألحكام المتصلة بها في اجتماعه الحادي )ي( وا8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
 عشر، 

أن مساهمة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية في التصدي لفقدان التنوع البيولوجي  وإذ يدرك
 للعيش في انسجام مع الطبيعة، 2050العالمي أساسية لتحقيق رؤية عام 

وع الثقافي واالعتراف بالعالقة الوثيقة بين أن احتضان رؤية االتفاقية يقتضي احتضان التنوإذ يدرك أيضا 
 الطبيعة والناس، 

أن التراكمات المتنوعة للمعارف، بما في ذلك نقل اللغات بين األجيال، يمكن أن تزود النظم   وإذ يدرك كذلك
دية  البشرية واإليكولوجية بقدرات تكيفية أكبر لمواجهة االضطرابات الحالية والمستقبلية وتعزز القدرة االقتصا

 واالجتماعية واإليكولوجية على الصمود،
 أهمية األهداف الثالثة التفاقية النوع البيولوجي،  وإذ يدرك

إلى االعتراف بمساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والتشجيع على ذلك  األطراف يدعو -1
ي لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  وإدراج ذلك من خالل معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية وعملها الجماع
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الثقافي، في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع التنوع المستدام، وكذلك على نحو أوسع نطاقا، الروابط بين التنوع البيولوجي و 
 ؛ 2020البيولوجي لما بعد عام 

بادئ األطراف إلى أن تدمج بالكامل االعتبارات، والمبادئ التوجيهية الطوعية والم يدعو أيضا -2
الثقافي في تنفيذها الوطني التفاقية التنوع البيولوجي، مع التنوع المعتمدة بخصوص الروابط بين التنوع البيولوجي و 

 والمجتمعات المحلية، وفقا للتشريعات الوطنية؛  األصليةالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب 

مناقشته خالل االجتماع الثاني عشر للفريق  ستتمأن يكون موضوع الحوار المتعمق الذي  يقرر -3
)ي( واألحكام المتصلة بها هو: "دور اللغات في نقل 8المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

  ".بين األجيال التقليديةالمعارف واالبتكارات والممارسات 

 

 

_________ 


