
 

اعات نسخهم إلى االجتم   إحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 الفريق العامل المفتوح العضوية 

 لمناطق المحميةلالمخصص 

 ولاالجتماع األ

 ٢٠٠٥حزيران /يونيو ١٧-١٣مونتيكاتيني، ايطاليا، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٢البند 
 

 

 الشؤون التنظيمية

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 مقدمـة

ويهدف .    ، برنامج عمل بشأن المناطق المحمية     ٧/٢٨في اجتماعه السابع، اعتمد مؤتمر األطراف، في مقرره           -١
 للمناطق البحرية، إلى إنشاء وحفظ نظم وطنية        ٢٠١٢   للمناطق األرضية وبحلول عام    ٢٠١٠برنامج العمل، بحلول عام     

وإقليمية للمناطق المحمية تكون شاملة ومدارة بكفاءة وذات صفة تمثيلية إيكولوجية، ومن شأنها أن تسهم في مجموعها، من                  
في إحداث   المتمثل   ٢٠١٠خالل شبكة عالمية، ضمن جملة أمور، في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، وتحقيق هدف عام                

 .تخفيض محسوس للمعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي

 من نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية مخصص للمناطق                ٢٥وفي الفقرة    -٢
 من المقرر، رأى    ٢٩وفي الفقرة   .  المحمية لمساندة واستعراض تنفيذ برنامج العمل، ورفع تقرير إلى مؤتمر األطراف            

 :مؤتمر األطراف أن هناك حاجة إلى قيام الفريق العامل بالمهام التالية

استكشاف خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود                )أ(
 وتقوم على أساس    ،البحارالوالية الوطنية، بحيث تتمشى وأحكام القانون الدولي، ومن بينها اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون               

 معلومات علمية،

استكشاف خيارات للقيام على نحو عاجل، من خالل آليات مختلفة، بتعبئة موارد مالية وافية وفي الوقت                 )ب(
 ،المناسب لتنفيذ برنامج العمل بواسطة البلدان النامية، والسيما البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها                

 من االتفاقية، مع التركيز بشكل خاص على العناصر في برنامج العمل            ٢٠البلدان ذات االقتصادات االنتقالية، وفقا للمادة       و
 .التي تتطلب اتخاذ إجراء مبكر

                                                 
∗  .UNEP/CBD/WG-PA/1/1 
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للمناطق المحمية وتعيين وإدارة    نظم وطنية وإقليمية    لتحديد    اإلسهام في مواصلة إعداد حقائب أدوات       )ج(
، شاملة الشبكات اإليكولوجية، والممرات اإليكولوجية، والمناطق العازلة، مع إيالء عناية خاصة             ظم وتقييم هذه الن   ورصد

 للمجتمعات األصلية والمحلية وإشراك أصحاب المصلحة وآليات تقاسم المنافع؛

منظمات الاألوساط األكاديمية و  والنظر في التقارير التي يكون األمين التنفيذي قام بتجميعها من األطراف             )د(
 العلمية والمجتمع المدني وغيرها، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية؛

 .مؤتمر األطراف بشأن السبل والوسائل لتحسين تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحميةة لالتوصي )ه(

 الترتيبات لعقد اجتماع واحد     لى األمين التنفيذي اتخاذ    من نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إ       ٢٦وفي الفقرة    -٣
 المخصص للمناطق المحمية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، شريطة           للفريق العامل المفتوح العضوية   على األقل،   

العضوية   واستجابة لهذا الطلب، سيعقد األمين التنفيذي أول اجتماع للفريق العامل المفتوح                 .توافر مساهمات طوعية  
 في مونتيكاتيني بإيطاليا، بفضل دعم مالي سخي من           ٢٠٠٥حزيران  / يونيو ١٧-١٣المخصص للمناطق المحمية من      

 من  ٤٩٣ة  فقرانظر ال (الحكومة اإليطالية، كما أعلن عنه في الجلسة العامة الختامية لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف                
لمشاركين في مكان انعقاد االجتماع من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى            وسيبدأ تسجيل ا  ).    UNEP/CBD/COP/7/21الوثيقة  

، وسيستمر التسجيل من الساعة الثامنـة صباحا يوم االثنين         ٢٠٠٥حزيران  / يونيو ١٢الساعة السادسة مساء، يوم األحد،      
 .٢٠٠٥حزيران / يونيو١٣

ألمانة أيضا مذكرة إعالمية تحتوي على تفاصيل       وتوزع ا .    وتوجد قائمة بوثائق االجتماع في المرفق األول أدناه        -٤
التسجيل والترتيبات اإلدارية لالجتماع، بما في ذلك معلومات عن السفر، وتأشيرات الدخول، واإلقامة، وغير ذلك من                   

 .األمور

    افتتاح االجتماع-١البند 

ة من صبـاح يوم االثنيـن     سيفتـح االجتمـاع رئيس مؤتمر األطـراف، أو من يمثله، في الساعـة العاشـر            -٥
كما سيرحب ممثل للحكومة اإليطالية بالمشاركين      .    وسيدلي األمين التنفيذي لمالحظات تمهيدية    .    ٢٠٠٥حزيران  / يونيو ١٣

 .في مونتيكاتيني

    الشؤون التنظيمية-٢البند 

 انتخاب أعضاء المكتب ١-٢

يئة مكتب للفريق العامل، وسيرأس االجتماع      طبقا للعرف المعمول به، ستعمل هيئة مكتب مؤتمر األطراف كه           -٦
 .وسيعمل أحد أعضاء المكتب مقررا لالجتماع.  رئيس مؤتمر األطراف أو من يمثله

    إقرار جدول األعمال٢-٢

الذي أعده األمين التنفيذي      (UNEP/CBD/WG-PA/1/1)قد يرغب الفريق العامل في إقرار جدول األعمال المؤقت           -٧
وعلى أساس  )  ٢٩، الفقرة   ٧/٢٨المقرر  ( المكتب، استنادا إلى المهام التي اقترحها مؤتمر األطراف           بالتشاور مع أعضاء  
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ويغطي جدول األعمال المؤقت جميع    .    االفتراض بأن الفريق العامل سيعقد اجتماعين قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف          
يقترح أن يبحث الفريق العامل     ،  )ه(و  )  د  (٢٩للفقرتين  وبالنسبة  .    ٧/٢٨من المقرر   )  ج  (-)  أ  (٢٩جوانب الفقرات من    

في اجتماعه األول، عملية استعراض تنفيذ برنامج العمل، وأن يبحث، في اجتماعه الثاني، التقدم المحرز في التنفيذ ووضع                  
 .توصيات لمؤتمر األطراف بخصوص السبل و الوسائل لتحسين التنفيذ

    تنظيم العمل٣-٢

مسائل المقرر بحثها، ووفقا للعرف المتبع في السابق، قد يرغب الفريق العامل في إنشاء فريقين                في ضوء عدد ال    -٨
ولن يعقد أكثر من جلستين في نفس الوقت، وستوفر          .    عاملين فرعيين مفتوحين العضوية لجميع األطراف والمراقبين       

ين العاملين الفرعيين، فمن المقترح انتخاب رئيسي       وإذا قرر الفريق العامل إنشاء الفريق     .    خدمات الترجمة الفورية فيهما   
 .هذين الفريقين في الجلسة العامة األولى لالجتماع

وبعد المشاورات مع هيئة المكتب، من المقترح توزيع المهام التالية بين الجلسة العامة والفريقين العاملين                     -٩
 :الفرعيين

 :الجتماعتُبحث البنود التالية في جلسة عامة في بداية ا )أ(

 .افتتاح االجتماع -١

 :الشؤون التنظيمية -٢

 انتخاب أعضاء المكتب؛ ١-٢

 إقرار جدول األعمال؛ ٢-٢

 .تنظيم العمل ٣-٢

 ؛)تقديم البنود(المسائل الجوهرية  -٣

 :يبحث الفريق العامل الفرعي األول البنود الجوهرية التالية )ب(

 بحرية في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود        خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية       ١-٣
 الوالية الوطنية؛

للمناطق المحمية، ولتعيين وإدارة    نظم وطنية وإقليمية    لتحديد    مواصلة إعداد حقائب أدوات    ٣-٣
 .ورصد وتقييم هذه النظم

 :يبحث الفريق العامل الفرعي الثاني البنود الجوهرية التالية )ج(

 مالية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بواسطة البلدان النامية            خيارات لتعبئة موارد   ٢-٣
 والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛

 :استعراض تنفيذ برنامج العمل -٤

 بحث تقارير التنفيذ من الحكومات والمنظمات؛ ١-٤

 .السبل والوسائل لتحسين تنفيذ برنامج العمل ٢-٤



UNEP/CBD/WG-PA/1/1/Add/1 
Page 4 

 
 :ي جلسة عامة في نهاية االجتماعتُبحث البنود التالية ف )د(

 :التحضير لالجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية -٥

 جدول األعمال المؤقت؛ ١-٥

 .موعد ومكان انعقاد االجتماع ٢-٥

 شؤون أخرى؛ -٦

 اعتماد التقرير؛ -٧

 .اختتام االجتماع -٨

 .ماع في المرفق الثاني أدناهويرد تنظيم العمل المقترح لالجت -١٠

    المسائل الجوهرية-٣البند 

 خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية  ١-٣البند 

 في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية

محمية بحرية في   من أجل إنشاء مناطق     في إطار هذا البند، يدعى الفريق العامل إلى استكشاف خيارات للتعاون               -١١
المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، بحيث تتمشى وأحكام القانون الدولي وتقوم على أساس معلومات                  

 .٧/٢٨من المقرر ) أ (٢٩علمية، كما تنص عليه الفقرة 

.  ية وقانونية مناطق محمية بحرية خارج حدود الوالية الوطنية استعراض وبحث معلومات علم            يقتضي إنشاء    -١٢
ولمساعدة الفريق العامل في بحثه لهذا البند من جدول األعمال، أعد األمين التنفيذي مذكرة عن خيارات للتعاون من أجل                    

وأعدت .    (UNEP/CBD/WG-PA/1/2)إنشاء مناطق بحرية محمية في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية             
 تحليال علميا   (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/1)إطار هذا البند أيضا، إذ تقدم الورقة األولى          أيضا وثيقتان إعالميتان في     

للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، وتهدف إلى تقديم معلومات مرجعية يستند إليها                 
لعالمي للنظم اإليكولوجية الحساسة، وحالتها، والتهديدات      ويتضمن التحليل العلمي معلومات عن التوزيع ا      .    التحليل القانوني 

التي تتعرض لها، مثل الشعاب المرجانية في المياه الباردة، والجبال البحرية، والفتحات الحرارية المائية، والمناطق ذات                  
ساخنة في المناطق البحرية الواقعة     وتقدم أيضا تحليال مكانيا لبقاع التنوع البيولوجي ال       .    اإلنتاجية العالية والكتلة البيولوجية   

خارج حدود الوالية الوطنية، التي يمكن استخدامها كأساس للعمل التعاوني المستقبلي الذي يؤدي إلى حفظها واستعمالها                  
 .المستدام

 على استعراض للنظام القانوني القائم في        (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/2)وتحتوي المذكرة اإلعالمية الثانية       -١٣
 المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، واقتراحات لنظر الفريق العامل، عن خيارات للتعاون يمكن أن                 مجال

ويشمل النظام القانوني صكوكا عالمية وإقليمية، وتقدم الدراسة تحليال عن كيفية            .    تؤدي إلى إنشاء مناطق بحرية محمية     
ولوجي الساخنة المحددة في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية            تطبيق هذه الصكوك على مواقع التنوع البي       

 .الوطنية
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 خيارات لتعبئة موارد مالية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية ٢-٣البند 

 بواسطة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

خيارات لتعبئة موارد مالية وافية وفي الوقت المناسب، من         ى استكشاف   في إطار هذا البند، يدعى الفريق العامل إل        -١٤
خالل آليات مختلفة، لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بواسطة البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا والدول                  

التركيز على العناصر التي تتطلب اتخاذ       الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، مع             
 .مبكر إجراء

ولمساعدة الفريق العامل في بحثه لهذا البند من جدول األعمال، أعد األمين التنفيذي المذكرة عن الخيارات لتعبئة                   -١٥
ويل الفعلي وتستعرض المذكرة المعلومات المنشورة عن التم .    (UNEP/CBD/WG-PA/1/3)موارد مالية لتنفيذ برنامج العمل      

.  للمناطق المحمية من المؤسسات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية، والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية             
وسوف يتم النظر في نتيجة بحث الفريق العامل لهذا البند          .    وتقترح المذكرة خيارات لتعبئة موارد مالية للمناطق المحمية       

 .الذي سيعقد مباشرة بعد االجتماع األول للفريق العامل المخصصفي اجتماع الجهات المانحة 

 نظم وطنية وإقليمية لتحديد  " حقائب أدوات" مواصلة إعداد  ٣-٣البند 

 للمناطق المحمية، ولتعيين وإدارة ورصد وتقييم هذه النظم

 أدوات لتحديد نظم وطنية     في إطار هذا البند، يدعى الفريق العامل إلى بحث خيارات لمواصلة إعداد حقائب               -١٦
والممرات وإقليمية للمناطق المحمية، ولتعيين وإدارة ورصد وتقييم هذه النظم، بما في ذلك الشبكات اإليكولوجية،                    

اإليكولوجية، والمناطق العازلة، مع إيالء عناية خاصة للمجتمعات األصلية والمحلية وإشراك أصحاب المصلحة وآليات                
 .تقاسم المنافع

مساعدة الفريق العامل في بحثه لهذا البند، أعد األمين التنفيذي مذكرة تحتوي على معلومات بشأن حقائب                   ول -١٧
وتحدد المذكرة أيضا الفجوات بالنسبة لمتطلبات برنامج العمل بشأن المناطق .  (UNEP/CBD/WG-PA/1/4)األدوات المتاحة 

 .المحمية، وتقترح القيام بإجراء إضافي

  عملية استعراض تنفيذ برنامج العمل   بحث-٤البند 

    بحث تقارير التنفيذ من الحكومات والمنظمات١-٤

الصادر عن مؤتمر األطراف، حث المؤتمر األطراف ودعا الحكومات األخرى            ٧/٢٨ من المقرر    ٣٠في الفقرة    ١٨
لعمل قبل كل اجتماع من اجتماعات      والمنظمات المعنية إلى إبالغ األمين التنفيذي عن تنفيذ هذا المقرر وتنفيذ برنامج ا              

.  ، من خالل التقارير الوطنية الثالثة والتقارير الالحقة، وذلك ضمن أمور أخرى              ٢٠١٠مؤتمر األطراف حتى عام      
، دعا األمين التنفيذي المنظمات المعنية وأمانات االتفاقيات إلى تزويده          ٢٠٠٤تشرين الثاني   /وباإلضافة إلى ذلك، في نوفمبر    

 .عن أنشطتها لتنفيذ برنامج العملبمعلومات 

    السبل والوسائل لتحسين تنفيذ برنامج العمل٢-٤

ولمساعدة الفريق  .    سيدعى الفريق العامل في اجتماعه األول إلى بحث عملية استعراض تنفيذ برنامج العمل               -١٩
أن المناطق المحمية    العامل، أعد األمين التنفيذي مذكرة عن بحث عملية استعراض تنفيذ برنامج العمل بش                    

(UNEP/CBD/WG-PA/1/5)    .         وقد يرغب الفريق   .    وتشمل المذكرة مقترحات بشأن العملية وإرشادات الستعراض التنفيذ
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وسيقوم الفريق العامل في اجتماعه الثاني باستعراض       .    العامل في مناقشة السبل والوسائل الستعراض تنفيذ برنامج العمل        

 .بل والوسائل لتحسين التنفيذوإعداد التوصيات بشأن الس

 التحضير لالجتماع الثاني للفريق العامل -٥البند 

 المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية

    جدول األعمال المؤقت١-٥

يتمثل جدول العمل الجوهري لالجتماع الثاني للفريق العامل المخصص في استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن                 -٢٠
وباإلضافة إلى  .    ، وإعداد التوصيات لمؤتمر األطراف بشأن السبل والوسائل لتحسين تنفيذ ذلك البرنامج            المناطق المحمية 

 .ذلك، سينظر االجتماع الثاني للفريق العامل في أي مسائل أخرى تنشأ عن اجتماعه األول

 موعد ومكان انعقاد االجتماع ٢-٥

يعقد االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص في مقر         من المقترح، شريطة توافر تمويل طوعي إضافي، أن           -٢١
 .األمانة في مونتريال، وذلك مباشرة في أعقاب االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

    شؤون أخرى-٦

 .علق بموضوع االجتماعفي إطار هذا البند، قد يرغب أعضاء الفريق العامل في إثارة أي شؤون أخرى تت -٢٢

    اعتماد التقرير-٧البند 

ووفقا للعرف المتبع، يدعى الفريق العامل إلى        .    سوف يدعى الفريق العامل إلى النظر في تقريره واعتماده           -١٦
وسوف يقدم رئيس   .    تفويض المقرر بإعداد التقرير النهائي بعد االجتماع، بتوجيهات من الرئيس وبمساعدة من األمانة              

 .الفريق العامل هذا التقرير إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف لبحثه تحت البند المعني من جدول األعمال

    اختتام االجتماع-٨البند 

 .٢٠٠٥حزيران / يونيو١٧من المتوقع اختتام االجتماع في الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة  -١٧
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 مرفق األولال

 تماع األول للفريق العامل قائمة مؤقتة بوثائق االج

∗المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية
 

 

 الرمـز واننــالع

 UNEP/CBD/WG-PA/1/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/WG-PA/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية            
 دود الوالية الوطنيةالواقعة خارج ح

UNEP/CBD/WG-PA/1/2 

خيارات لتعبئة موارد مالية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية             
بواسطة البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة 

 من  ٢٠النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، وفقا للمادة            
 تفاقيةاال

UNEP/CBD/WG-PA/1/3 

لتحديد نظم وطنية وإقليمية للمناطق المحمية، ولتعيين وإدارة        حقائب أدوات   
 ورصد وتقييم هذه النظم

UNEP/CBD/WG-PA/1/4 

 UNEP/CBD/WG-PA/1/5 عملية المقترحة الستعراض تنفيذ برنامج العملال

بحرية الواقعة خارج   المعلومات العلمية عن التنوع البيولوجي في المناطق ال       
 حدود الوالية الوطنية

UNEP/CBD/WG-PA/1/Inf/1 

الجوانب القانونية إلنشاء مناطق بحرية محمية في المناطق البحرية الواقعة 
 خارج حدود الوالية الوطنية

UNEP/CBD/WG-PA/1/Inf/2 

                                                 
∗

تحت عنوان الفريق العامل المفتوح العضوية        www.biodiv.org:  ستنشر الوثائق على موقع اتفاقية التنوع البيولوجي على اإلنترنت         
  .http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=PAWG-01المخصص للمناطق المحمية 
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 المرفق الثاني

  تنظيم العمل المقترح الجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية

 المخصص للمناطق المحمية

  الجلسة العامة الفريق العامل الفرعي األول الفريق العامل الفرعي الثاني

 :بنود جدول األعمال  

 افتتاح االجتماع -١

 الشؤون التنظيمية -٢

 انتخاب أعضاء المكتب ١-٢
 إقرار جدول األعمال ٢-٢

 تنظيم العمل ٣-٢

 كلمات افتتاحية

 ١٣/٦/٢٠٠٥االثنين 

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠عة السا
 

خيارات تعبئة موارد مالية وافية وفي         ٢-٣
الوقت المناسب لتنفيذ برنامج العمل بشأن      
المناطق المحمية بواسطة البلدان النامية      

 والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق        ١-٣
محمية بحرية في المناطق البحرية الواقعة      

  الوالية الوطنيةخارج حدود

 ١٣/٦/٢٠٠٥االثنين  

 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
 

خيارات لتعبئة موارد مالية وافية وفي         ٢-٣
الوقت المناسب لتنفيذ برنامج العمل بشأن      
المناطق المحمية بواسطة البلدان النامية      

 )تتمة(والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية 

خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق        ١-٣
محمية بحرية في المناطق البحرية الواقعة      

 )تتمة(خارج حدود الوالية الوطنية 

 ١٤/٦/٢٠٠٥الثالثاء  

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 

خيارات لتعبئة موارد مالية وافية وفي         ٢-٣
الوقت المناسب لتنفيذ برنامج العمل بشأن      
المناطق المحمية بواسطة البلدان النامية      

 )تتمة(االنتقالية والبلدان ذات االقتصادات 

خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق        ١-٣
محمية بحرية في المناطق البحرية الواقعة      

 )تتمة(خارج حدود الوالية الوطنية 

 ١٤/٦/٢٠٠٥الثالثاء  

 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
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  الجلسة العامة الفريق العامل الفرعي األول الفريق العامل الفرعي الثاني

نظم لتحديد    مواصلة إعداد حقائب أدوات    ٣-٣ استعراض تنفيذ برنامج العمل -٤
للمناطق المحمية، ولتعيين   مية  وطنية وإقلي 

 وإدارة ورصد وتقييم هذه النظم

 ١٥/٦/٢٠٠٥األربعاء  

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 

نظم لتحديد    مواصلة إعداد حقائب أدوات    ٣-٣ )تتمة(استعراض تنفيذ برنامج العمل  -٤
للمناطق المحمية، ولتعيين   وطنية وإقليمية   

 )تتمة( وإدارة ورصد وتقييم هذه النظم 

 ١٥/٦/٢٠٠٥ألربعاء ا 

 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
 

 مسائل معلقة مسائل معلقة
 ١٦/٦/٢٠٠٥الخميس  

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 

 اعتماد تقرير الفريق العامل الفرعي األول اعتماد تقرير الفريق العامل الفرعي الثاني
 الخميس 

١٦/٦/٢٠٠٥ 

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 

فريق العامل  التحضير لالجتماع الثاني لل    -٥  
المفتوح العضوية المخصص للمناطق     

 :المحمية

 جدول األعمال المؤقت ١-٥

 موعد ومكان انعقاد االجتماع ٢-٥

 شؤون أخرى -٦

 ١٧/٦/٢٠٠٥الجمعة 

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 

 اعتماد التقرير -٧  

 اختتام االجتماع -٨

 ١٧/٦/٢٠٠٥الجمعة 

 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
 

---- 
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