
 

 
يع ط  امأل  اللتحر  لحرير  لةرخير،  اثر  اليييي  لمللير  امألرة  االلارمل  ي  تةيي  ليرر   امألي  المر  ين  توا  لةمل لتقليل اآل

 .ةاخه  إلى االجتلرعر  اعر  طلب ةاخ إضريي  إحضر ي تو  اي جى ل  اللةرايي  ال .عرر لحرار ل  م ه الااثيق 
 

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

 في اتفاقية التنوع البيولوجي

 الثامن االجتماع

 0213أكتوبر/تشرين األول  11-7مونتلاير، 

 
 

 تنظيم العمل
 المنقحمؤقت المعملل األجدول شروح 

 مقدمة
يلاجب اللق   يهر اللتصل   حور امأ)ي( ا 8را ا  اللخصص لللرر  الالمرلل يي  الليتاح المضاي  الي يق أةشئ  -1
حور  اامأ)ي( 8 رللرر اللتملق يالملل ، ي ةرلج 5/11اللق    ي لؤتل  امأط اف،  ااعتلرالصرر  ع  لؤتل  امأط اف.  4/9

اي   .تقر  ي  تةيي  اللهر   ا  امأالاي  الاا ر  ي  ي ةرلج المللالااتم اض اااع االي  الي يق المرلل لتشلل ، اللتصل  يهر
 ل.، ةقح لؤتل  امأط اف ي ةرلج المل12/43اللق   

المرلل قيل االجتلرع االجتلرع الاثرل  للي يق ي ةم  ، ق   لؤتل  امأط اف أ  ألف 11/14لق  ه ل   1ي  اليق   ا  -0
االجتلرع الاثرل  للي يق المرلل  ايمقري  تةيي  ي ةرلج الملل. ايةرء عليه، قرلر الاثرة  عش  للؤتل  امأط اف ل  أجل اللض  

االجتلرع الاريع عش  للهيي  الي عي  لللشا   المللي  ليرش   قيل ، 0213 /تش ي  امأالأوتاي  11إلى  7، ل  مونتلايري  
 .0213 /تش ي  امأالأوتاي  18إلى  14مقر ي  ةيس اللور  ل  يي ا االتوةالاجي ، الاالتقةي  

، اللق   عقره ي  عش  الاثرة ي  اجتلرعه يةم  ييهر لعلى لؤتل  امأط اف الي يق المرلل ةتريج لرااال  ااتم ض  -3
 .0214أوتاي /تش ي  امأال 

اايج ي . مونتلاير ،شر ع ياةيي ايت  999ي   ،ل  )االيورا(ايمقر االجتلرع يلق  لةمل  الطي ا  اللرة  الرا ا  -4
، ااياتل  ال/تش ي  امأأوتاي  1يا  امأحر  لارء 1الارع   إلى لارء 3تاجيل اللشر وي  ي  لق  االجتلرع ل  الارع  

 . 0213 ال/تش ي  امأأوتاي  7ل  صيرح يا  االاثةي   8التاجيل ايتراء ل  الارع  
 ،الت تيير  اللاجاتي  لالجتلرعلملالر  ع   ، لترح  على لاقع امألرة  على الايب،لللشر وي  ي إعاللل و    اتاي  -5

 اغي   لك ل  امألا . اإلقرل يلر ي   لك التاجيل الملالر  ع  الاي  القتضير  التنشي ا  اشؤا  
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 افتتلح االجتملع -1البند 
أوتاي /تش ي   7الارع  المرش   ل  صيرح يا  االاثةي    ييس لؤتل  امأط اف أا ل  يلاثله االجتلرع ي  اييتتح -1

ال  اللتاقع أيضر أ  تقر  الشماب امأصلي  ع ضر للت حيب  . اايقر  امألي  التةيي ي لالحمر  ايتترحي .0213امأال 
 يرلايار.

 تنظيميةالشؤون ال -2البند 
 أمعضلء المكتب 2-1

اايت أس االجتلرع  لوتب لؤتل  امأط اف ولوتب للي يق المرلل مللي، االلتيم الةمر  الراخل  االللر ا  تلشير لع  -7
  . ييس لؤتل  امأط اف أا ل  يلاثله

ب أحر أعضريه للملل ولق  . ال  اللتاقع أ  تايمي  اللو ل  الةمر  الراخل  للؤتل  امأط اف، 01اايقر للقرعر   -8
 للارعر  ال ييس الوتير اج   ييار لشر ور ل  الشماب امأصلي يمي  اللةترى الرال  للشماب امأصلي  اللمة  يرلتةاع الييال

 الي يق المرلل. قيلل    اللتيم للر ا ، علال يرلااللوتب
 إقرار جدول األمعملل 2-2

ال ي أعره امألي  التةيي ي  (UNEP/CBD/WG8J/8/1)امأعلرل اللؤق  جرال ي  الةم   إلىالي يق المرلل  ي رعى -9
ق ا ه  اأيره اللوتب  .ع  لؤتل  امأط اف  الصرر   زاي-ألف 11/14 ا ق   تلشير لع اللاا 

 تنظيم العمل 2-3
عرل ، اعةر االقتضرء احايلر يوا  لاليلر، ايت  إةشرء أي ق   ر يملل الي يق المرلل أارار ي  جلال  اللتاقع أ   -12

 اتصرل ليحث لاريل لحرر .
 لل لقت ح ي  الل يق الاثرة .اي ر ي ةرلج ع ااثريق االجتلرع ي  الل يق امأال.يات ر قريل   -11

)ي( واألحكلم المتصلة بهل وآليلت 8تقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنلمج معمل الملدة  -3البند 
 تعزيز المشلركة الفعللة للمجتمعلت األصلية والمحلية في معمل االتفلقية

ات، ومشلركة المجتمعلت األصلية المؤشر  بشأنواألحكلم المتصلة بهل، بمل في ذلك التقدم  )ي(8التقدم في تنفيذ الملدة 
 والمحلية في معمل االتفلقية

الشر و  اللجتلمر   اللتصل  يهراامأحور   )ي(8التقر  ي  تةيي  اللرر  ألف ايرء، يشن   11/14ي  لق   لايقر ل -10
لتقليري ، أعر امألي  يرللمر ف ا  ا  الصل لؤش ا  ال يشن  1يرء 11/3لق   لاالتيرقي ، ال اعر  ل عللامأصلي  االلحلي  ي  

اللملالر  الاا ر  ي  ااتةررا إلى اللؤش ا  اللمتلر  لللمر ف التقليري ،  يشن ، يلر ي   لك التقر  يشن  التقر التةيي ي تق ي ا 
ي   )ي(8إرلرج اللرر   يشن ، او لك االجهر  امأخ ىاللقرل  ل  امأط اف التقر ي  اللؤخ   ا التقر ي  الاطةي  ال ايم  

االجتلرعر  الت  ي  لااضيمي  لالتيرقي ، االلشر و  اليمرل  لللجتلمر  امأصلي  االلحلي  على الصمير الاطة  ا اللجرال  ال

                                                 
اأمراف أيش  للتةاع الييالاج : إعرار لؤش ا   1111-1111يرء، " صر التقر  اللح ز ي  تةيي  الخط  االات اتيجي  للتةاع الييالاج   11/3اللق    1

 اترا ." ا  صل  يرللمر ف التقليري  ااالاتخرا  اللنلاف الل



UNEP/CBD/WG8J/8/1/Add.1/Rev.1 

Page 3 

 

امألي  التةيي ي حال م ا اللاضاع أعرمر ي  ل و   اللتملق  يرلتقر  االلشر و  اللاريل  تةراليت  ا  2تمقر ي  إطر  االتيرقي .
(UNEP/CBD/WG8J/8/2 .)  ايرإلضري  إلى  لك، قر  امألي  التةيي ي تحرياثر يشن  اللؤش ا   ا  الصل  يرللمر ف التقليري

 .(UNEP/CBD/WG8J/8/9) اللاترا  اللنلافااالاتخرا  

إلى تجرير  هرفي على لش اع تاصي  (UNEP/CBD/WG8J/8/2) يرلتقر  االلشر و اتحتاي الااثيق  اللتملق   -13
قت ح تالمرش  االحرري عش  للؤتل  امأط اف، ايرلترل  ال  ي ل  االجتلرعالصرر   ع  ول  ا  الصل   يرللق  ا االلتزا  

ضريي  ي  م ا الاق .لشر يع لق  ا   ي  الجزء  (UNEP/CBD/WG8J/8/9)اتحتاي الل و   اللتملق  يرللؤش ا   جرير  اا 
 اصير  يشن  اللؤش ا  ليةم  ييه الي يق المرلل ل  أجل التشجيع على لااصل  التقر  يشن  م ه اللانل . ايمر على لش اع ت

)ي( اامأحور  اللتصل  يهر ي  8لر ونرا  لللارعر  ي  إرلرج اللرر  ( اعت  1م  إلى أ  الحاا  اللتملق )اليةر ، يرلةاأيضر
ت غب امأط اف ي  الةم  ي  لش اع التاصي  الاا ر ي  القا  اثرلاثر ل  الااثيق  لجرال  الملل امأخ ى لالتيرقي ، قر 

UNEP/CBD/WG8J/8/3 ل   3اليةر  ي  إطر ، إلى جرةب التاصير  يشن  التقر  االلشر و  اللتملق يرلحاا  اللتملق
 جرال امأعلرل.

لمرش  االحرري عش  االجتلرعي  ا الصرر   ع  )ي(8رللرر  ا  اللتملق  ي  للق  اترح تللارعر  الي يق المرلل، ا  -14
امألي  التةيي ي  أترح، أيضر رع  م ا اليةر ل  جرال امأعلرللو. /http://www.cbd.int/decisions ي للؤتل  امأط اف 

 اللتصل  يهراامأحور   )ي(8تةيي  اللرر  لشر و  اللجتلمر  امأصلي  االلحلي  ي  اللتملق  ي لآل اءتجليمر 
(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/1 ،)امألرة   الت  يا تهرعلل يةرء القر ا  لحلقر   يضال ع  لاجز
(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/3  اتق ي )رع  تةيي  الليررئ لع  حلق  علل يةرء القر ا  لللجتلمر  امأصلي  االلحلي   ا

 (.UNEP/CBD/WG8J/8/INF/4التاجيهي  يشن  التةاع الييالاج  االايرح  )

)ي( واألحكلم المتصلة بهل 8برنلمج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ الملدة  -4البند 
 في اتفلقية التنوع البيولوجي

اامأحور   )ي(8للرر  اللتملق يريي ةرلج الملل اللةقح   ا  الصل ل  جرال امأعلرل لختلف اللاريل  4يغط  اليةر  -15
االليررئ التاجيهي  مأيضل الللر ار   3اللاترا  اللنلاف اع خط  علل لالاتخرا  اللتصل  يهر، يلر ي   لك الةم  ي  لش

10ا 12ا 7اللهر  تاه  اويف يلو  أ   4امأصلي  االتقليري ،اللمر ف تاطي   إعرر تمزيز أ  تيا  الت  ل  شنةهر 
يشول  5

                                                 
 يلر ي   لك ل  خالل الصةراق الطاع  للشر و  اللجتلمر  امأصلي  االلحلي  ي  االجتلرعر  الت  تمقر ي  إطر  االتيرقي . 2
 )ي( اامأحور  اللتصل  يهر.8رللرر  ي اللتملقي ةرلج الملل اللةقح  يشن ومةص   ييا  جرير ل  الملل  11اللرر   3
 )ي( اامأحور  اللتصل  يهر.8اللةقح اللتملق يرللرر   ل  ي ةرلج الملل 11اللهل   4
ليررئ تاجيهي  إلةشرء آلير  أا اضع تش يمر  أا اتخر  ليرر ا  لةراي  أخ ى  الفريق العلمل، ي مر 4ا 1ا 1. ااتةررا إلى اللهر  7المهمة  5

يع الةرشي  ع  ااتخرا  اتطييق لمر يهر اايتور اتهر أ  تحصل اللجتلمر  امأصلي  االلحلي  على حص  عررل  الةصي  ل  اللةر (1لضلر : )
أ  تحصل اللؤاار  الخرص  االمرل  اللهتل  يراتخرا  م ه اللمر ف االللر ار  اااليتور ا  على لاايق  لايق  ع  عل  ل   (1اللر ارتهر؛ ا)

ع  امأط اف االحوالر  ي  الحرال  الت  تاتخر  ييهر م ه  إح از تقر  ي  تحرير التزالر  يلرا  اللةشن، يضال (3اللجتلمر  امأصلي  االلحلي ؛ )
 . تيررل اللملالر  اةش مر.1اللمر ف اااليتور ا  االللر ار  االلاا ر الجيةي  الل تيط  يهر. المةص  

تقليري  االلاا ر الجيةي   ا  اللخصص لمريي  اليررئ تاجيهي  لإليالغ ع  االاتيالء غي  اللش اع على اللمر ف ال الفريق العلملي مر  .01المهمة 
 الصل  الةمه.

ليررئ تاجيهي  ل  شنةهر أ  تارعر امأط اف االحوالر  ي  اضع تش يمر  أا إةشرء آلير  أخ ى، حاب االقتضرء،  الفريق العلملي مر  .01المهمة 
 )ي(8للصطلحر  االليرمي  ال يياي   ا  الصل  ي  اللرر  اامأحور  اللتصل  يهر )الت  يلو  أ  تشلل الةم  الي ير (، اتمر يف ل )ي(8لتةيي  اللرر  

http://www.cbd.int/decisions/
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اصا  اتمزيز اللمر ف اااليتور ا  االللر ار  لملل ي  إطر  االتيرقي  اي اتاوال ةرغاير االةم  الي ير  لحلري  ي  اأيضل 
  .التقليري 

)ي( 8)ج(، كعنصر معمل رئيسي جديد في برنلمج العمل المنقح المتعلق بللملدة 11الملدة  )أ(
 واألحكلم المتصلة بهل

 النظر في مشروع خطة معمل
 ومةص ، ا  اللنلاف اللاترا االاتخرخط  علل يشن   ااا، على إعرار 11/14، ي  لق  ه لؤتل  امأط افاايق  -11

ل  اللق   ةياه،  12ي  اليق   ا . اللتصل  يهراامأحور   )ي(8للرر  اللتملق يري ةرلج الملل اللةقح عةرص   ييا  جرير ل  
 لؤتل  امأط اف على اللهر  الاثالث  ا  امأالاي  الترلي :اايق 

رللشر و  الورلل  االيمرل  ياالقتضرء،  اللاترا ، حاب اللنلافإر اج للر ار  أا ايراي  االاتخرا   )أ(
لللجتلمر  امأصلي  االلحلي ، ي  االات اتيجير  اخطط الملل الاطةي  للتةاع الييالاج ، واايل  اات اتيجي  للحيرم على القي  

 التقر ي  الاطةي ؛ ي ع   لك  اليش ، ااإليالغاتحقيق  يره   الاثقريي  الييالاجي
 اللنلاف)ج( اتمزيز االاتخرا  12ي  تةيي  اللرر   اللجتلمي  الت  ترع  اتاه   تشجيع اتمزيز الليرر ا )ب(

 ؛)ج(12االتمرا  لع اللجتلمر  امأصلي  االلحلي  ي  امأةشط  اللشت و  لتحقيق التةيي  اللمزز لللرر   ؛اللاترا 
 :ل  أجل لةراي (اتش يمر  اليرر ا  أخ ى اآلير   ،لحرل ار اار   تحرير أيضل الللر ار  )لاثال )ج(

اللشر و  الورلل  االيمرل  لللجتلمر   اللطيق ،ايقر للتش يمر  الاطةي  اااللتزالر  الرالي   ،تمزيز (1)
اتاايع  تحريرلشر و  ي  اللاايق  االلاايقتهر اللايق  ع  عل  أا أيضر امأصلي  االلحلي  ا 

را   اللةرطق اللحلي ، يلر ي   لك اللةرطق اللحلي احاول    اليح ي  الت  قر تؤاث  على اا 
 اللجتلمر  امأصلي  االلحلي ؛

اللاترا  ي  اللةرطق اللحلي ، يلر ي   لك  اللنلافتشجيع تطييق اللمر ف التقليري  ااالاتخرا   (0)
 ؛اللةرطق اللحلي  اليح ي ، حاب االقتضرء

االلحلي  لتنوير اتشجيع تشجيع ااتخرا  الي اتاواال  اللجتلمي  ي  لارعر  اللجتلمر  امأصلي   (3)
ر ايقي  اللةرطق اللحلي ، يلر ييهر اللةرطق اللحلي  اليح ي ،  االاتخرا  اللنلاف اللاترا 
 ؛للللر ار  الاثقريي  التقليري 

إعرار لش اع خط  علل يشن  االاتخرا  ، طلب لؤتل  امأط اف إلى امألي  التةيي ي هةيا ل  اللق   4ي  اليق   ا  -17
ايلر  اترا ، ااتةررا إلى ليررئ أريس أيرير اخطاطهر اإل شرري ، اةهج الةمر  االيوالاج  االلاار  ا  الصل ، الاللنلاف الل

إلى  مأغ ي  االز اع  لألل  اللتحر   ا  الصل ، ااتةرراااللاار ل  االتيرقر  اليييي  امأخ ى اللتمرر  امأط اف اصواك لةمل  
. اطلب أيضر إلى امألي  اللملالر  امأخ ى  ا  الصل ، يلر ي   لك تحليل الاثغ ا ، ااإلاهرلر  ا اللهر   ا  امأالاي 

، ااتةررا إلى اللهر   ا  امأالاي ير ج، لرى إعرار لش اع خط  الملل، لقت حر للتةيي  التر يج  لخط  الملل، أ   التةيي ي
لةم  ي  التلايل االرع  التقة  لليلرا  الةرلي  ااإلاهرلر  االلملالر  امأخ ى  ا  الصل ، يلر ي   لك تحليل الاثغ ا  اا

، ت وز على اللرر  12ل و   يشن  اللرر   امألي  التةيي يأعر ول م ه امألا  ي  االعتير ،  اااضمر. االيلرا  امأقل ةلاا
( UNEP/CBD/WG8J/8/7امأحور  اللتصل  يهر ))ي( ا 8يرللرر   ي  ي ةرلج الملل اللتملق ييا  علل )ج(، ومةص  12

                                                                                                                                                             

اتهر اللر ارتهر اامأحور  اللتصل  يهر على الصمر الرالي  ااإلقليلي  االاطةي ، الت  تق  يحقاق اللجتلمر  امأصلي  االلحلي  الخرص  يلمر يهر اايتور  
 التقليري ، ي  ايرق اتيرقي ، اتصاةهر اتضلةهر تلرلر.
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لتةيي  لاتتضل  الل و   أيضر لش اع تاصير  . اللاترا اللنلاف االاتخرا   يشن لش اع خط  علل هر على قاتحتاي ي  ل ي
 الي يق المرلل. رالةم  ي  التلايل االرع  التقة  لليلرا  الةرلي  االيلرا  امأقل ةلاا، ليةم  ييه يضال ع ، التر يج 

اللتملق  خط  الملل ن  إعرار يشامألي  التةيي ي أيضر تجليمر لآل اء الاا ر   أترحرع  م ا اليةر ل  جرال امأعلرل، لا  -18
ل  أجل االاتيرر  ل  اللرخال   ا  ا (. UNEP/CBD/WG8J/8/INF/9اللاترا  للتةاع الييالاج  )اللنلاف رالاتخرا  ي

  يشر  إليهر ياصيهر اللؤتل  الرال  للري ي امأ اض  االيحر  امأصلي صل الصل  الاا ر  ل  ليرر   لتمرر  امأط اف  ا  
أيضر تق ي   لك االجتلرع ياصيه  أتيح  ،امأصلي للشمابشيو  المرللي  ال، را اي ، أات الير( ا 0213 /أير لريا 01-31)

 .UNEP/CBD/WG8J/8/INF/12الااثيق  
يرعى الي يق المرلل إلى الةم  ي  لش اع خط  الملل الل يق  يرلااثيق  اي  إطر  م ا اليةر ل  جرال امأعلرل،  -19

UNEP/CBD/WG8J/8/7  اعتلررمر اللحتلل ل  قيل االجتلرع الاثرة  عش  للؤتل  امأط اف. اتقري  تاصير  يشن 
المبلدئ التوجيهية ألفضل المملرسلت التي تيسر تعزيز إمعلدة توطين المعلرف األصلية  )ب(

 (11 والتقليدية )المهمة
، ي  ضاء امأةشط   ا  15ي  اللهل  لللض  قرلر  6اختصرصر رال،  11/14اللق   ي   ،لر لؤتل  امأط افاعت -02

امألي  التةيي ي تجليع اللملالر  الاا ر  ل  امأط اف،  إلىلب امأخ ى. ال  أجل لارعر  امأط اف، ط   االجر ي الصل  
أيضل يشن    غي  الحوالي ، االلجتلمر  امأصلي  االلحلي  االحوالر  امأخ ى، االلةملر  الرالي   ا  الصل ، االلةملر

 (.UNEP/WG8J/8/INF/8تترح م ه التقر ي  ي  ااثيق  إعاللي  )ا . 15رللهل  يالللر ار  الاطةي  ا/أا الرالي   ا  الصل  
  لةمل  امأل  اللتحر  ضل  االيالاثقري  أ  الللتلور  الاثقريي  االت اث إ  ير ك لؤتل  امأط اف عالا  على  لك، ا  -01

  امألي  التةيي ي أ  يامى إلى التمرا  لع الياةاوا ي  تحليل لر إ ا ورةيقر طلب إلى للت يي  االمل  االاثقري  )الياةاوا(، 
  ي  إعرر تاه لللجتلمر  امأصلي  االلحلي   الاثقري  الللتلور  الاثقريي  االت اث الت  تتةراللختلف الصواك القرةاةي  الرالي  

،  لكعلال ي. ا اويف تقا  ي لك اللاترا  اااتخرالهلتةاع الييالاج  ا يحيملمر ف امأصلي  االتقليري   ا  الصل  التاطي  
   الاا ر  ي  القا  اثرلاثر ل  الل و   اللتملق  يإعرار الليررئ التاجيهي  مأيضل الياةاوا اأر ج اللشا  امألي  التةيي ي ااتشر 

 ا  الصل  يحيم التةاع الييالاج  اااتخراله اللاترا   مر ف التقليري اللتاطي  الللر ار  إلعرر  
(UNEP/CBD/WG8J/8/5) . قريل   أتيح للارعر  اللشر وي  ي  الةم  ي  لختلف أشورل اللمر ف التقليري ، أيضر ا

 ي  (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9)القريل  أشورل اللمر ف التقليري  اتياي ا  تقةي  لاجز  ع  لختلف 
08-http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J   ااثريق أخ ى"تح  عةاا". 
 11/14ل  اللق    1اليق   على الةحا اللطلاب ي  ، اأعرلا  ي  االعتير ، ع م ه امأيجلامألي  التةيي ي  اأخ  -00

 ا  الصل  يحيم التةاع الييالاج  اااتخراله االلملالر  التقليري  اللمر ف تاطي  إعرر   لتمزيزليررئ تاجيهي  رال، 
الت   UNEP/CBD/WG8J/8/5رلااثيق  ي  الل يق ياأترحهر  اات رار اللمر ف التقليري  للتةاع الييالاج  تياي اللاترا ، يغي  

 .ي  وييي  اللض  قرلر يه ه اللانل  الي يق المرللةم  يللش اع تاصير  على ي  القا  اريمر أيضر ي تحتا 

                                                 
 رال، الل يق. 11/14اللق    6

http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
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في العمل بموجب االتفلقية وفي تنفيذ بروتوكول  12و 11و 7كيفية تعظيم مسلهمة المهلم  )ج(
 نلغويل

ل  ي ةرلج الملل اللةقح  10ا 12ا 7لهر  الي  للض  قرلر جي ، ا 11/14، ي  اللق   ق   لؤتل  امأط اف -03
، طلب لؤتل  امأط اف إلى امألي  التةيي ي التمرقر هل  اللق   ةيا 0ي  اليق   ا . اللتصل  يهراامأحور   )ي(8رللرر  اللتملق ي

علل  ر لع امأخ  ي  الحايا ، على التاال ،  مةر يتااي  اللاا ر اللرلي  10ا 12ا 7على إج اء اثالث ر اار  يشن  اللهر  
الهيير  امأخ ى  ا  الصل ، لتحرير أيضل ط يق  يلو  أ  ياه  يهر تةيي  م ه اللهر  ي  الملل ي  إطر  االتيرقي  اي اتاوال 

 اف، االحوالر ، االلةملر  الرالي   ا  الصل  االلجتلمر  امأصلي  إلى امأط لب، ط  هل  اللق   ةيا 3ي  اليق   ا  .ةرغاير
ت  تجليع م ه اآل اء ااتترح ي  ااثيق  إعاللي  ا يشن  لشر يع الر اار .  ايهرتقري  آ  االلحلي  

(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/6.) 
االزرااجي  او لك لتمزيز التةايق يي  اللهر  لع ل اعر  ا  التراخلاتجةب  ل  أجل الملل ي  حرار اللاا ر اللترح ا  -04

 اللهر  يشن ر اا  ااحر  على إج اء امألي  التةيي ي  ، تمرقراالتمر يفول ل  الةم  الي ير  االلصطلحر   يشن الملل الجر ي 
 ألط اف االحوالر  االلةملر  الرالي   ا  الصل  االلجتلمر  امأصلي  االلحلي ل لر يوي  ل  الاق إترح  لضلر  ا . الاثالث
التةيي ي لش اع الر اا  لمللي  ااتم اض  امألي  أترحإلر اجهر ي  الر اا  الةهريي ،  آ اءي  لش اع الر اا  اتقري   للةم 
ااثيق  وللخي اء الت  ترلج ةتريج عللي  ااتم اض الةم اء الر اا  الةهريي  تترح ا . 0213 تلاز/ي  ياليهةت ة  على اإل ةم اء

 .(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/5إعاللي  )
يهر يلو  أ  تاه   يق  أيضل طيشن  ل و   اللارعر  الي يق المرلل ي  ةم ه ي  م ه اللاريل، قر  امألي  التةيي ي  -05
، يلو  ااتخرالهر وإطر  (UNEP/CBD/WG8J/8/4) ي  الملل يلاجب االتيرقي  اي اتاوال ةرغاير 10ا 12ا 7  رالله

االحرج  إلى اتارق الصيغ  اتجةب التراخل أا  7لللض  قرلر، لع امأخ  ي  الحاير  التطا ا  لة  اعتلرر ي ةرلج الملل،
 .لض  قرلر يه ه اللاريللل الي يق المرللييه . ايحتاي القا   ايمر ل  الل و   على لش اع تاصير  ليةم  االزرااج

 النظم الفريدة من أجل حملية وحفظ وتعزيز المعلرف واالبتكلرات والمملرسلت التقليدية )د(
اتمزيز  صا تلرير اتاايع ةطرق الحاا  يخصاص الةم  الي ير  ليشلل مرء،  11/14للق   ق    امأط اف، ي  ا -01

 امألي إلى  طلب لؤتل  امأط اف، ل  أجل لارعر  الي يق المرلل ي  لرااالته. ا اللمر ف التقليري  اللتصل  يرلتةاع الييالاج 
، االلةملر  غي  الحوالي ، االلجتلمر  امأط اف، االحوالر ، االلةملر  الرالي الاا ر  ل   جلع اللرخال  التةيي ي

إيالغ امألرة  ع  خي اتهر، ار اار  الحرل  الت  تج يهر اآ ايهر يخصاص طريي  ع يض  ل  الةم  الي ير ،  امأصلي  االلحلي 
ت  أاهل  ي  احت ا  ايخصاص آليرتهر، يلر ي   لك الي اتاواال  اللجتلمي ، االترايي  الايرارتي  أا اإلرا ي  أا التش يمي ، ال

احلري  اصا  اتمزيز تطييق اللمر ف التقليري  على ةطرق اااع، ل  أجل لارعر  اليلرا  على تقيي  اآللير  الت  يلو  
 (.UNEP/CBD/WG8J/8/INF/8ااثيق  إعاللي  )وتترح تجليع اللرخال  الاا ر  ا  ات . تطييقهر ي  ايرقهر الاطة 

إلى ي  ضاء ي اتاوال ةرغاير، ا ل  اللق   ةياه،  4ي  اليق    ،امأط اف االحوالر  رعي اعالا  على  لك،  -07
أرل  ع  تقري  ا لمر ف التقليري  الت  تت  حيرزتهر عي  الحرار الاطةي  االرالي ، الاإليالغ ع  أي ترايي  إقليلي  لتخ   لحلري  

ر اجهر ومةص  جرير تج ي  اللق   ةياه لب إلى امألي  التةيي يط  . ا يمرلي  م ه الترايي  ليع اتحليل اللملالر  اللاتلل  اا 
التقليري   ا  الصل   لحلري  اصا  اتمزيز اللمر فالل و   اللةقح  يشن  عةرص  الةم  الي ير  يشن  الترايي  اإلقليلي  ي  

مأط اف إلى يرعا  الؤتل  امأط اف ولر قر   (.UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1) يحيم التةاع الييالاج  اااتخراله اللاترا 

                                                 
 .0222، 5/11المقرر  7
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، يلر ي   لك آ اء إلى امألي  التةيي ياتقري  حرء،  7/11الت  أعر  ااتجري  لللق   الةم  ي  اللصطلحر  االتمر يف 
ااتةررا إلى  امألي  التةيي ي م ه اآل اء اةقح اللصطلحر  االتمر يفاجلع إر اجهر.  الحتلرلإضريي  تمر يف لصطلحر  ا 

 . UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1لترح ياصيه الل يق يرلااثيق  لصطلحر   لا رلش اع اأترحهر و ،اللملالر  الاا ر 
تهرف إلى جلل  ألا  الت   10اللهل  ا يي  الملل اللتملق يرلةم  الي ير  التراخل اللحتلل  لالحم على اللشر وي  ا  -08

 )ي(8آلير  أخ ى، حاب االقتضرء، لتةيي  اللرر  إةشرء اضع تش يمر  أا  علىلارعر  امأط اف االحوالر  ل  ييةهر 
ي ير ( اتمر يف لللصطلحر  االليرمي  ال يياي   ا  الصل  ي  اللرر  الةم  الحور  اللتصل  يهر )الت  يلو  أ  تشلل اامأ

تحقيق التةايق ااالةاجر  لع اللةمل  ل  أجل اأيضر . الصمر الرالي  ااإلقليلي  االاطةي على  اللتصل  يهراامأحور   )ي(8
للصطلحر  ال يياي  اللتملق  يرلللوي  اليو ي  ا لا ريترح يشن  اللمر ف التقليري ، يمللهر المرللي  للللوي  اليو ي  ييلر يتصل 

للارعر  الي يق المرلل ي  اللض  قرلر يه ه تح  عةاا  "ااثريق أخ ى"  (WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2االلمر ف التقليري  )
لحلري  احيم اتمزيز اللمر ف  يشن  إعرار عةرص  الةم  الي ير  ل و   يالتةيي اأعر امألي   .اللاريل يط يق  لةاق 

ل  الل و   على  (. ايحتاي القا  اثرةيرUNEP/CBD/WG8J/8/6اااليتور ا  االللر ار  التقليري  اللتملق  يرلتةاع الييالاج  )
ل  أجل اللض  قرلر يرلملل اللتملق يرلةم  الي ير  اي  الاق  ةياه تجةب التراخل  الي يق المرللييه ةم  يلش اع تاصير  ل

 .10لملل اللطلاب يلاجب اللهل  ااالزرااج اللحتللي  لع ا

 من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضليل الشعوب األصلية لتتوصي -1البند 
 الرا تي  الحرري  عش   ع  ي  التاصير  الجرير  الةرشي  ي  إطر  م ا اليةر، إلى الةم  ،يرعى الي يق المرلل -09
الحم ا اللتملق  يرالتيرقي . ا ( للةترى امأل  اللتحر  الراي  اللمة  يقضرير الشماب امأصلي  0210)  عش   االاثرةي ( 0210)

يراتخرا   يتملق ييلر 07،8ا 01التاصير  الاا ر  ي  اليق تي  زاي،  11/14ل  اللق    0، ي  اليق   لؤتل  امأط اف
ل  تق ي  الرا   المرش   للةترى امأل  اللتحر  الراي  اللمة  يقضرير الشماب  "الشماب امأصلي  االلجتلمر  اللحلي "لصطلح 
، لع ل اعر  التقر ي  اللقرل  ل  امأط اف االحوالر  المرللطلب إلى الي يق ا (، E/2011/43-E/C.19/2011/14امأصلي  )

صلح  اللمةيي  االلجتلمر  امأصلي  االلحلي ، الةم  ي  م ه اللانل ، اول لر يت تب عليهر يرلةاي  إلى امأخ ى اأصحرب الل
 .اتيرقي  التةاع الييالاج  اامأط اف ييهر، ليااصل لؤتل  امأط اف الةم  ييهر

قضرير الشماب امأصلي  للةترى امأل  اللتحر  الراي  اللمة  ي اللؤخ  التاصير  تحتاي على اقرل  امألرة  ل و    -32
قير الةم  التاصير   يشن (، يلر ي   لك تحريث لاجز UNEP/CBD/WG8J/8/8اتيرقي  التةاع الييالاج  )اللقرل  إلى 

يةرء ا ل  تق ي  الرا   المرش  .  07ا 01 يضال ع  التاصيتي ، حتى اآل الي يق المرلل  الت  ل  يةم  ييهريرليمل االتاصير  
 الي يق المرلل ي  تقري  تاصير  إلى االجتلرع الاثرة  عش  للؤتل  امأط اف. على م ا، قر ي غب

                                                 
 هورلل. اتلشير لع تق ي  يشول له  ي  احت ا  احلري  حقاق اإلةار  الخرص  يه  أل  الشماب امأصلي  ينةهر "شماب"  ل وزتنوير إ  . 12التاصي   8
ي اتاوال ةرغاير، يتملق ي ييلر(، يرعا اللةترى الراي  امأط اف ي  اتيرقي  التةاع الييالاج ، اخصاصر E/2010/43-E/C.19/2010/15) 1111مر  ل

لة  اعتلرر  ي الويرة الت  تشول  ل  قيل م ي يرعتير ه اةمورار رقيقر للهاير  اللتليز  " إلى اعتلرر لصطلح "الشماب امأصلي  االلجتلمر  اللحلي 
مأط اف ي  ي اتاوال ةرغاير، أملي  ا ، اخصاصر ألط اف ي  اتيرقي  التةاع الييالاجلاللةترى الراي  يو   . 12التاصي   ؛تق يير اة  11االتيرقي  قيل 

تقرا  اليلر يتيق لع مرف ا إعال  امأل  اللتحر  يشن  حقاق الشماب امأصلي . لع  يتيقيلر احت ا  احلري  حقاق الشماب امأصلي  على اللاا ر الجيةي  
خلص  ا . يقط" اللاثيت "الحقاق اليس  اللنلافعلى االاتخرا  قريل  الجليع الحقاق يجب ضلرة  ي  االتيرقي  االي اتاوال، للةريع لاللةصف" ا المررل "

 .تلييزالتي يق يةطاي على أ  لاثل م ا إلى اللجة  اللمةي  يرلقضرء على التلييز المةص ي 
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 0لليق   امألي  التةيي ي تجليمر لآل اء الاا ر  ااتجري   أترحاعالا  على  لك، للارعر  الي يق المرلل ي  لرااالته،  -31
يضال ع   UNEP/CBD/WG8J/8/INF/10 ياصيه الااثيق " الشماب امأصلي ااتخرا  عير   "زاي، يشن   11/14ل  اللق   

UNEP/CBD/WG8J/8/INF/10/Add.1 الت  تحتاي على الااثريق اللشر  إليهر ي  التجليع. 

حوار متعمق بشأن المجلالت المواضيعية والقضليل األخرى المشتركة بين  -6البند 
 القطلمعلت

اللق   عقره ي   اللتملقلحاا  الاضاع ، أ  يوا  ألف 11/14ل  اللق    7، ي  اليق   لؤتل  امأط افق    -30
 يط ةم  اللمر ف التقليري  االملا ، لاثل الةم  اللملال يهر ي  " :( ما)ي8ق المرلل اللمة  يرللرر  االجتلرع الاثرل  للي ي

إطر  اللةي  الحوال  الرال  للملا  االايرار  ي  لجرل التةاع الييالاج  اخرلر  الةم  اإليوالاجي ، يلر ي   لك امأيمرر 
 ".الجةارةي 

( إلى UNEP/CBD/WG8J/8/3شن  م ا اللاضاع )امألي  التةيي ي ي أعرمرل و   تترح للارعر  الي يق المرلل، ا  -33
(. ولر ي جى ل  امأط اف ي  الااثيق  UNEP/CBD/WG8J/8/INF/2ةب تجليع لآل اء يشن  م ا اللاضاع )رج

UNEP/CBD/WG8J/8/3 هةم  ييياالجتلرع التراع للي يق المرلل لاللتملق القرر  اللق   عقره ي  لاضاع للحاا   اقت اح 
 تق ي  االجتلرع.اا  يرقه ي لاجزملق، ايت  إعرار تق ي  تولر ما لطيق ي  الحاا  اللا ش  للؤتل  امأط اف. االجتلرع الاثرة  ع

 شؤون أخرى -7البند 
 .ل  جرال امأعلرل تح  م ا اليةرقر ت غب امأط اف ي  ط ح لاريل أخ ى تتملق يلاضاع االجتلرع  -34

 التقرير امعتملد -8 البند
 .ييه ةم يل عش  الاثرة  اجتلرعه ي  امأط اف لؤتل  إلى ايقر  ال ي تق ي ه اعتلرر إلى المرلل الي يق رعىاي   -35

 االجتملع اختتلم -9 البند
اامأحور  ( ي)8 لللرر  اللخصص الرا ا  يي  المرلل المضاي  الليتاح للي يق الاثرل  االجتلرع ل  اللتاقع اختتر  -31

 .0213 امأال تش ي /أوتاي  11 الجلم  ا ل  لارء ي 1الاررا   الارع  ي  اللتصل  يهر،
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 الل يق امأال
)ي( واألحكلم المتصلة بهل في 8دورات المخصص للملدة الللفريق المفتوح العضوية العلمل بين  الثلمنالجتملع اوثلئق 

 اتفلقية التنوع البيولوجي
 المةاا  ال لز

 وثلئق العمل -ألف
UNEP/CBD/WG8J/8/1 للةقحااللؤق   جرال امأعلرل 

UNEP/CBD/WG8J/8/1/Add.1/Rev.1  اللةقح اللش احاللؤق  جرال امأعلرل 

UNEP/CBD/WG8J/8/2 

رلرجهر ي   )ي(8التقر  ي  تةيي  اللرر   اامأحور  اللتصل  يهر اا 
ل  خالل التيرقي  يلاجب االلااضيمي  الملل لجرال  لختلف 

لجتلمر  امأصلي  االلحلي  ي  اللشر و  اليمرل  للا  التقر ي  الاطةي 
 علل االتيرقي 

UNEP/CBD/WG8J/8/3 

حاا  لتملق يشن  اللجرال  اللااضيمي  االقضرير امأخ ى اللشت و  
 يط ةم  اللمر ف التقليري  االملا ، لاثل الةم  : يي  القطرعر 

اللملال يهر ي  إطر  اللةي  الحوال  الرال  للملا  االايرار  ي  
لجرل التةاع الييالاج  اخرلر  الةم  اإليوالاجي ، يلر ي   لك 

 ي امأيمرر الجةارة

UNEP/CBD/WG8J/8/4 وCorr.1 
االتيرقي   ي  الملل يلاجب 11ا 11ا 2وييي  تممي  لارمل  اللهر  
 اي  تةيي  ي اتاوال ةرغاير

UNEP/CBD/WG8J/8/5 

اللمر ف  الليررئ التاجيهي  مأيضل الللر ار  إلعرر  تاطي إعرار 
امأصلي  االتقليري   ا  الصل  يحيم التةاع الييالاج  اااتخراله 

 اللاترا 

UNEP/CBD/WG8J/8/6 
اللمر ف اااليتور ا  إعرار عةرص  الةم  الي ير  ل  أجل حلري  

 اللتصل  يرلتةاع الييالاج  االللر ار  التقليري 

UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1 
عةرص  للوة  للةم  الي ير  لحلري  اللمر ف اااليتور ا  االللر ار  

 لللجتلمر  امأصلي  االلحلي  التقليري 

UNEP/CBD/WG8J/8/7 وAdd.1 

)ج(، ومةص   ييا  ل  11)ج(، لع الت ويز على اللرر  11اللرر  
)ي( اامأحور  اللتصل  يهر ي  8لق يرللرر  ي ةرلج الملل اللتم

 االتيرقي 
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UNEP/CBD/WG8J/8/8 

للةترى  التاصير  الصرر   ع  الرا تي  الحرري  عش   االاثرةي  عش  
الراي  اللمة  يقضرير الشماب امأصلي  االلقرل  إلى  امأل  اللتحر 

 اتيرقي  التةاع الييالاج 
UNEP/CBD/WG8J/8/9   اللنلافاللاترا  اللؤش ا  الل تيط  يرللمر ف التقليري  ااالاتخرا 

 وثلئق إمعالمية -بلء

UNEP/CBD/WG8J/8/INF/1 
ي  لشر و  اللجتلمر  امأصلي  االلحلي  تجليع لآل اء الاا ر  يشن  

 )ي(8تةيي  اللرر  

UNEP/CBD/WG8J/8/INF/2 

 يط ةم  اللمر ف تجليع لآل اء الاا ر  يشن  الحاا  اللتملق: 
التقليري  االملا ، لاثل الةم  اللملال يهر ي  إطر  اللةي  الحوال  

اج  اخرلر  الةم  الرال  للملا  االايرار  ي  لجرل التةاع الييال
 اإليوالاجي ، يلر ي   لك امأيمرر الجةارةي 

UNEP/CBD/WG8J/8/INF/3 
تقر ي  حلقر  علل يةرء القر ا  اغي مر ل  الليرر ا  ع  لاجز 
 1113-1111اامأحور  اللتصل  يهر ي  اليت    )ي(8اللرر  

UNEP/CBD/WG8J/8/INF/4 
لي  االلحلي  لرع  تق ي  ع  حلق  علل يةرء القر ا  لللجتلمر  امأص

 الليررئ التاجيهي  يشن  التةاع الييالاج  االايرح تةيي  

UNEP/CBD/WG8J/8/INF/5 
الةم   ، تنخ  ي  الحاير 11ا 11ا 2ر اا  خي اء يشن  اللهر  

 الي ير  االلصطلحر  االتمر يف

UNEP/CBD/WG8J//INF/6 
ملل ل  ي ةرلج ال 11ا 11ا 2تجليع اآل اء الاا ر  يشن  اللهر  

 1113، حتى لريا/أير  )ي( اامأحور  اللتصل  يهر8اللتملق يرللرر  

UNEP/CBD/WG8J//INF/6/Add.1 

ملل ل  ي ةرلج ال 11ا 11ا 2تجليع اآل اء الاا ر  يشن  اللهر  
الت  ا ر  ااتجري   )ي( اامأحور  اللتصل  يهر8اللتملق يرللرر  

 11139لمللي  ااتم اض الةم اء لر اا  الخي اء، ياليه/تلاز 

UNEP/CBD/WG8J//INF/7 
ملل اللتملق ل  ي ةرلج ال 11اللهل  تجليع اآل اء الاا ر  يشن  

 اامأحور  اللتصل  يهر )ي(8يرللرر  
UNEP/CBD/WG8J//INF/8  لتقليري اللمر ف االةم  الي ير  لحلري   تجليع اآل اء الاا ر  يشن 
UNEP/CBD/WG8J//INF/9  يشن  االاتخرا  اللنلاف  خط إعرار  تجليع اآل اء الاا ر  يشن

                                                 
 10ستعراض النظراء بين . جرت عملية اSCBD/MPO/NP/JS/DM/81844. المرجع: 0213يونيه/حزيران  10خطار المؤرخ اإل 9

 .0213يوليه/تموز  10يونيه/حزيران إلى 
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 اللاترا  للتةاع الييالاج 

UNEP/CBD/WG8J//INF/10 
الشماب امأصلي  ااتخرا  لصطلح: " تجليع اآل اء الاا ر  يشن 

 "االلجتلمر  اللحلي 

UNEP/CBD/WG8J//INF/10/Add.1 
الشماب امأصلي  ااتخرا  لصطلح: " تجليع اآل اء الاا ر  يشن 

 الااثريق  ا  الصل  -"االلجتلمر  اللحلي 

UNEP/CBD/WG8J//INF/11 
، ملالر لل صر االاللجتلمي  لةم  رلاللتملق  يملل الع  حلق  تق ي  
 1113أي يل/ةيار   18-12يا ، 

UNEP/CBD/WG8J//INF/11/Add.1 
، ملالر لل صر االاللجتلمي  لةم  رلاللتملق  يملل الع  حلق  تق ي  
 1113ي اي /شيرك ي 12-11  ايت ، اليليي ، ا وايز 

UNEP/CBD/WG8J//INF/12 
االشيو   اللؤتل  الرال  للري ي امأ اض  االيحر  امأصلي تق ي  

 امأصلي  المرللي  للشماب

 وثلئق أخرى -جيم

WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2 
يرلللوي  اليو ي  االلمر ف اللصطلحر  ال يياي  اللتملق   لا ر

 التقليري 

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 
 ع  لختلف أشورل اللمر ف التقليري   لختص    تقةي ا قريل  اتياي  

 القريل 
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 المرفق الثاني

حكام واأل )ي(8دورات المخصص للمادة الالعامل بين المفتوح العضوية للفريق  الثامنتنظيم العمل المقترح لالجتماع 
 االتفاقيةالمتصلة بها في 

 

 الجلسة العامة 

  االثنين

 0213 /تشرين األولأكتوبر 7

 

 .افتتاح االجتماع -1البند  مساء 1صباحا إلى  12

 .تنظيميةالشؤون ال -0البند 

)ي( واألحكام المتصلة بها 8تقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل المادة  -3البند 

 .وآليات تعزيز المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية

 (تابع) -3البند  مساء 1 – 3

)ي( واألحكام المتصلة بها 8برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة  -4البند 

 :في اتفاقية التنوع البيولوجي

)ج(، كعنصر عمل رئيسي جديد في برنامج العمل المنقح 12المادة  )أ(

 ؛)ي( واألحكام المتصلة بها8المتعلق بالمادة 

  الثالثاء

 0213أكتوبر/تشرين األول  8

 

 (تابع) )أ( 4البند  مساء 1باحا إلى ص 12

المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات التي تيسر تعزيز إعادة توطين  )ب( 4البند  مساء 1 – 3

 ؛(15التقليدية )المهمة المعارف 

  األربعاء

 0213أكتوبر/تشرين األول  9

 

في العمل بموجب االتفاقية وفي  10و 12و 7م كيفية تعظيم مساهمة المها )ج( 4البند  مساء 1صباحا إلى  12

 تنفيذ بروتوكول ناغويا

النظم الفريدة من أجل حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات  )د( 4البند 

 والممارسات التقليدية

حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا األخرى المشتركة  -1البند  مساء 1 – 3

 بين القطاعات

نظم المعلرف التقليدية والعلوم، مثل النظم المعمول بهل في إطلر ربط " 
 البيولوجيالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسيلسلت في مجلل التنوع 
 ".وخدملت النظم اإليكولوجية، بمل في ذلك األبعلد الجنسلنية
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  الخميس

 0213أكتوبر/تشرين األول  12

 

، بما في من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصليةتوصيات  -5البند  مساء 1صباحا إلى  12

 ".الشعوب األصليةذلك النظر في مصطلح "

 المعلقة البنودالنظر في  مساء 1 – 3

 الجمعة

 0213أكتوبر/تشرين األول  11

 

 اعتماد التوصيات  مساء 1صباحا إلى  12

  شؤون أخرى. -7البند 

 ير.اعتماد التقر -8البند 

 اختتام االجتماع. -9البند 

 (تابع حسب الحاجة) مساء 1 – 3

 

 

----- 

 

 


