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  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

  وا!حكام المتصلة بھا) ي(8المخصص للمادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي

   السابعا�جتماع

  2011تشرين الثاني / نوفمبر4 - �ول تشرين ا/ أكتوبر31مونت�، 

  

  

  تنظيم العمل

  المنقحةمؤقت العمال ا!جدول شروح 

  مقدمة

) الفريق العامل (بھا المتصلة حكاما�و) ي(8دورات المخصص للمادة الالعامل بين المفتوح العضوية الفريق أنشئ   -1
 المادةالمتعلق بالعمل ، برنامج 5/16 المقرر في  مؤتمر ا�طراف،واعتمد.  الصادر عن مؤتمر ا�طراف4/9بموجب المقرر 

تقدم في تنفيذ المھام ذات ا�ولوية الواردة في الاستعراض ووسع و�ية الفريق العامل لتشمل ، وا�حكام المتصلة بھا) ي(8
  .برنامج العمل

ريق العامل قبل ا�جتماع وقرر انعقاد ا�جتماع السابع للفبرنامج العمل  ،10/43 ه مؤتمر ا�طراف، في مقررونقح  -2
ووفقا لذلك، سيعقد ا�جتماع السابع .  التقدم في تنفيذ برنامج العملمن أجل تحقيق المزيد منالحادي عشر لمؤتمر ا�طراف 
 ا�جتماع الخامس مباشرة قبل 2011تشرين الثاني / نوفمبر4تشرين ا�ول إلى / أكتوبر31للفريق العامل في مونت� من 

تشرين الثاني / نوفمبر11 إلى 7 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، المقرر عقده في نفس المكان من عشر للھيئة
2011.  

، المقرر عقده عشرحادي في اجتماعه الينظر فيھا لعلى مؤتمر ا�طراف الفريق العامل نتائج مداو�ت وستعرض   -3
  .2012تشرين ا�ول /أكتوبرفي 

وسيجري . بمونت�  شارع يونيفرسيتي999 في ،)ا�يكاو(تماع بمقر منظمة الطيران المدني الدولي سيعقد ا�جو  -4
، وسيستمر ولتشرين ا�/أكتوبر 30يوم ا�حد   مساء6 الساعة إلى  مساء3تسجيل المشاركين في مقر ا�جتماع من الساعة 

  . 2011 ولشرين ا�ت/أكتوبر 31 من صباح يوم ا�ثنين 8التسجيل ابتداء من الساعة 

تفاصيل متعلقة بالترتيبات اللوجستية  ، متاحة على موقع ا�مانة على اHنترنت،للمشاركين إعGمية مذكرة وتوفر  -5
  . وغير ذلك من ا�موراHقامة بما في ذلك التسجيل ومعلومات عن السفر ومقتضيات التأشيرات وشؤون ،لGجتماع
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  افتتاح ا-جتماع  - 1البند 

تشرين /أكتوبر 31 رئيس مؤتمر ا�طراف أو من يمثله ا�جتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم ا�ثنين تحسيفت  -6
 ومن المتوقع أيضا أن تقدم الشعوب ا�صلية عرضا للترحيب .وسيقدم ا�مين التنفيذي مGحظات افتتاحية. 2011ا�ول 
  .بالوفود

  تنظيميةالشؤون ال  - 2البند 

  أعضاء المكتب  2-1

 وسيترأس  مكتب مؤتمر ا�طراف كمكتب للفريق العاملعمل، سيالمتبعةالنظام الداخلي والممارسة تمشيا مع   -7
   .ا�جتماع رئيس مؤتمر ا�طراف أو من يمثله

ومن المتوقع أن . ب أحد أعضائه للعمل كمقررتسيعين المك  من النظام الداخلي لمؤتمر ا�طراف،21ووفقا للقاعدة   -8
  لمساعدة الرئيس ومكتبادى الدولي للشعوب ا�صلية المعني بالتنوع البيولوجي رئيسا مشاركا من الشعوب ا�صليةيعين المنت
  . الفريق العاملقبل من ة المتبعممارسة، عمG بالوالمكتب

  إقرار جدول ا!عمال  2-2

الذي أعده ا�مين  (UNEP/CBD/WG8J/7/1/Rev.1)ا�عمال المؤقت جدول في  النظر إلى الفريق العامل ُيدعى  -9
  . عن مؤتمر ا�طرافةالصادر 10/43 و10/42و 10/41ودال - ألف10/40 اتتمشيا مع المقرر هوإقرارالتنفيذي 

  تنظيم العمل  2-3

 عامة، وعند ا�قتضاء وحسبما يكون مGئما، سيتم إنشاء أفرقة اتيعمل الفريق العامل أساسا في جلسمن المتوقع أن   -10
  .سائل محددةاتصال لبحث م

  .في المرفق الثانيمقترح ويرد برنامج عمل  .وثائق ا�جتماع في المرفق ا�ولبوترد قائمة   - 11

وا!حكام المتصلة بھا في ) ي(8 برنامج العمل المتعلق بالمادة عنتقرير مرحلي   - 3البند 
  اتفاقية التنوع البيولوجي

وا�حكام ) ي(8 بشأن التقدم في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة ا، تقرير10/43لمقرر لوفقا  ،أعد ا�مين التنفيذي  -12
المتصلة بھا، استنادا إلى المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الرابعة وبشأن إدماج المھام ذات الصلة من برنامج العمل في 

  ).UNEP/CBD/WG8J/7/2(البرامج المواضيعية 

 من برنامج العمل، 4و 2 و1، مواصلة العمل بشأن المھام 10/43من المقرر ) ب(5في الفقرة  ،قررت ا�طرافو  -13
ويتم تناول ھذه المسائل في التقرير المرحلي الذي أعده ا�مين . نفذ على الصعيد الوطني وتخضع للتبليغ الوطنيُوھي مھام ت

 الفريق العامل في مداو�ته فيما يتعلق كما تشتمل الوثيقة على مشروع توصيات لمساعدة). UNEP/CBD/WG8J/7/2(التنفيذي 
  . الوطني وفي جميع المجا�ت المواضيعيةالتبليغبالتقدم في 

   عمل ا-تفاقيةآليات تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات ا!صلية والمحلية في   - 4البند 

نفيذي فيما يتعلق بآليات تشجيع  عددا من الطلبات إلى ا�مين الت،دال-  ألف10/40قدم مؤتمر ا�طراف، في مقرراته   -14
  : ت المجا�ت علىلمشتوا: عمل ا�تفاقيةالمشاركة الفعالة للمجتمعات ا�صلية والمحلية في 

  بناء القدرات؛  )أ(

  تطوير ا�تصا�ت واTليات وا�دوات؛  )ب(

  ؛عمل ا�تفاقيةمشاركة المجتمعات ا�صلية والمحلية في   )ج(

  .خرىا�مبادرات ال  )د(
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 مناقشة آليات تشجيع مشاركة المجتمعات ا�صلية في مواصلةقد يرغب الفريق العامل  ،ي إطار ھذا البندفو  -15
لمجتمعات ا�صلية امواصلة إعداد آليات المشاركة وا�تصال وتطوير بناء قدرات لتوصيات الوالمحلية والنظر في مشروع 

التي طلبات المين التنفيذي تقريرا موجزا عن التقدم في تنفيذ  ا�أعد، عملهمن أجل مساعدة الفريق العامل في و. والمحلية
  .حتوي على التوصيات المقترحة تحت كل عنواني، )UNEP/CBD/WG8J/7/9(مؤتمر ا�طراف قدمھا 

 أدناه وصف موجز للمعلومات ا�ساسية عن كل عنصر من العناصر المشار إليھا أعGه 23- 17ويرد في الفقرات   -16
  . ز بشأنھاوالتقدم المحر

  بناء القدرات

مواصلة جھودھا الرامية إلى تيسير على  القدرات، ألف المتعلق ببناء 10/40شجعت ا�طراف ا�مانة، في المقرر   -17
تنظيم رھنا بتوافر الموارد المالية، أن يواصل، التنفيذ الفعال للمقررات المتعلقة ببناء القدرات وطلبت إلى ا�مين التنفيذي 

 )ج(10والمادة ) ي(8وتبادل الخبرات بشأن المسائل ذات الصلة بالمادة لبناء القدرات  إقليمية ودون إقليمية حلقات عمل
  .، بغية تعزيز قدراتھاعمل ا�تفاقية، لمساعدة المجتمعات ا�صلية والمحلية في مشاركتھا الفعالة في 15والمادة 

دون إقليمية، رھنا بتوافر الموارد المالية، تھدف إلى بناء قدرات م حلقات عمل إقليمية ويتنظلب إلى ا�مانة ُكما ط  -18
اتفاقية في إطار  السياحة نميةالمجتمعات ا�صلية والمحلية لدعم تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيھية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وت

Xراضي الجافة وشبه لبالنسبة ، نترنتاHالتنوع البيولوجي من خGل استراتيجيات تسويق معززة وتكنولوجيات قائمة على 
في اجتماعه لينظر فيھا وا�حكام المتصلة بھا ) ي(8تقرير عن النتائج إلى الفريق العامل المعني بالمادة رفع لجبال واالرطبة و

  .السابع

ود بناء  ا�مين التنفيذي وثيقة إعGمية تعرض جھأعد، )UNEP/CBD/WG8J/7/9 (وباHضافة إلى التقرير الموجز  -19
  ).UNEP/CBD/WG8J/7/INF/3(القدرات، بما في ذلك حلقات العمل 

  تطوير ا-تصا-ت وا5ليات وا!دوات

لكترونية، ومواصلة تطوير وسائل  رصد استعمال اTليات ا�، باء10/40 في المقرر ،لب إلى ا�مين التنفيذيُط  -20
مواصلة تحديث ووغيرھا من وسائل ا�تصال، العامة توعية المواد  وا�تصال والتثقيف وسائل وغيرھا من يةالكترونية وتقليد

 وبوابة المعارف التقليدية، )ي(8مختلف اTليات اHلكترونية وترجمتھا، بما في ذلك صفحة الويب الرئيسية الخاصة بالمادة 
القصور، بما في ذلك كيفية  وأوجه  الثغراتبشأن عمل ا�تفاقيةوالتشاور مع المجتمعات ا�صلية والمحلية المشاركة في 

كما . مواصلة تطوير بوابة المعارف التقليدية لزيادة فعاليتھا، وتقديم تقرير عن النتائج إلى ا�جتماع السابع للفريق العامل
وا�حكام المتصلة بھا، لدعم نقاط ا�تصال الوطنية ) ي(8دعيت ا�طراف إلى النظر في تعيين نقاط اتصال وطنية للمادة 

) ي(8 منظمات المجتمعات ا�صلية والمحلية وتشجيع تطوير وتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة عر ا�تصا�ت موتيسي
التي تتضمن أيضا توصيات  UNEP/CBD/WG8J/7/9 وترد التطورات في الوثيقة .وا�حكام المتصلة بھا على نحو فعال

  .ممكنة لينظر فيھا الفريق العامل

   عمل ا-تفاقيةصلية والمحلية في مشاركة المجتمعات ا!

 فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات ،10/43 من المقرر 20والفقرة جيم  10/40 في المقرر ،لب إلى ا�مين التنفيذيُط  -21
سير مشاركة المجتمعات ا�صلية والمحلية ي، بما في ذلك من خGل الصندوق الطوعي لتعمل ا�تفاقيةا�صلية والمحلية في 

تقارير عن الجھود المبذولة لتعزيز الصندوق، بما في ذلك تشجيع مشاركة الشعوب رفع ات ا�تفاقية، مواصلة في عملي
 تقرير عن التقدم في ھذا العمل إلى جانب رفعا�صلية والمحلية في حلقات عمل بناء القدرات المعقودة في إطار ا�تفاقية، و

  .سابع للفريق العامل ذات الصلة إلى ا�جتماع الئيةاHحصاالبيانات 

 فيما يتعلق بالمجتمعات ا�صلية، عقد ،10/43 من المقرر 21لب إلى ا�مانة، في الفقرة ُوباHضافة إلى ذلك، ط  -22
 وجمعمشتركة للمجتمعات المحلية الخصائص الممثلي المجتمعات المحلية، بغية تحديد لمخصص خبراء فريق اجتماع 

ولھذا الغرض، سيعقد  .حو أكثر فعالية في عمليات ا�تفاقيةنالمجتمعات المحلية على مشورة عن كيفية تحسين مشاركة ال
 وترد وثيقة أعدھا ا�مين التنفيذي وتحتوي على مشروع .2011يوليه / تموز15 إلى 13اجتماع للخبراء في مونت� من 

 أيضا بوصفه الوثيقة قرير ھذا ا�جتماع تويرد .UNEP/CBD/WG8J/7/8توصيات لينظر فيه الفريق العامل بوصفھا الوثيقة 
UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1.  
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    خرىا!مبادرات ال

القطاع الخاص والمجتمعات ممثلي  بالمبادرات والشراكات المبتكرة بين ، دال10/40رحبت ا�طراف، في المقرر   -23
ويرد موجز . د إلى ا�جتماع السابع للفريق العامل تقارير عن ھذه الجھورفع إلى ا�مين التنفيذي مواصلة تا�صلية والمحلية وطلب

  .UNEP/CBD/WG8J/7/9 الوثيقةلھذه المبادرات في 

: قطاعاتال المشتركة بين والقضايا ا!خرىحوار متعمق بشأن المجا-ت المواضيعية   - 5البند 
  " النظم ا;يكولوجية وخدمات النظم ا;يكولوجية والمناطق المحميةإدارة"

 جدول أعمال ا�جتماعات في إدراج بند جديد ،10/43 من المقرر 13 و12ر ا�طراف، في الفقرتين قرر مؤتم  -24
والقضايا حوار متعمق بشأن المجا�ت المواضيعية : "وا�حكام المتصلة بھا معنون) ي(8القادمة للفريق العامل المعني بالمادة 

 أول حوار متعمق يطرح في ا�جتماع السابع للفريق العامل وقرر أيضا أن يكون موضوع"  القطاعاتالمشتركة بين ا�خرى
  .إدارة النظم اHيكولوجية وخدمات النظم اHيكولوجية والمناطق المحمية: ھو

، طلب ا�مين التنفيذي مدخGت من ا�طراف وأصحاب المصلحة مساعدة الفريق العامل في حوارهمن أجل و  -25
كما . UNEP/CBD/WG8J/7/INF/4عGمية اH ةقيوثوأتاحھا بوصفھا التقارير الواردة المجتمعات ا�صلية والمحلية وجمع الو

أيضا على ھذه المذكرة وتشتمل ). UNEP/CBD/WG8J/7/6(أعد ا�مين التنفيذي مذكرة لتقديم الحوار وتيسيره وتوجيھه 
للحوار القادم المجال المواضيعي بإجراءات ممكنة ناشئة عن الحوار المتعمق، فضG عن النظر في يتعلق مشروع توصيات 

 وقدم اجتماع فريق الخبراء لممثلي المجتمعات المحلية مشورة .المتعمق المقرر إجراؤه في ا�جتماع الثامن للفريق العامل
) ي(8تتعلق بموضوعين محتملين للحوار المتعمق القادم المقرر إجراؤه في ا�جتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 

  .UNEP/CBD/WG8J/7/8 من 3ا�حكام المتصلة بھا، وترد المشورة في الفقرة و

وا!حكام المتصلة بھا في ) ي(8تنفيذ المادة المتعلق ببرنامج العمل المتعدد السنوات   - 6البند 
  اتفاقية التنوع البيولوجي

، بما في ذلك المشورة بشأن ستقبلي والم من جدول ا�عمال مختلف المسائل المتعلقة بالعمل الجاري6يغطى البند   -26
؛ وا�حكام المتصلة بھا) ي(8كعنصر رئيسي جديد من العمل بشأن برنامج العمل المتعلق بالمادة ) ج(10كيفية تنفيذ المادة 
؛ والنظر في المبادئ التوجيھية 15 من برنامج العمل؛ والنظر في مشروع اختصاصات المھمة 12 و10 و7والبدء في المھام 

  ).ج(10و) ي(8والعمل الجاري بشأن المؤشرات ذات الصلة بالمادتين  1علقة بتوثيق المعارف التقليديةالمت

   من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح12 و10 و7المھام   –ألف

لب إلى ُووفقا لذلك، ط. 12و 10 و7 المھاما�حتفاظ ب ،10/43 من المقرر 5قرر مؤتمر ا�طراف، في الفقرة   -27
 10 و7طراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات ا�صلية والمحلية تقديم نھوج وطنية لتيسير المھام ا�
 تحديد الحد ا�دنى من المعايير وأفضل الممارسات غيةقام ا�مين التنفيذي بتجميع وتحليل المعلومات الواردة بو. 12و

  . والدروس المستفادةثغراتوال

عGمية اHوثيقة بوصفه ال 12 و10 و7 المھام بشأن تجميع للمعلومات الواردة يردالغرض، ولھذا   -28
UNEP/CBD/WG8J/7/INF/2 . بوصفها في ذلك مشروع توصيات  موجز وتحليل للمعلومات الواردة، بميردكما 

UNEP/CBD/WG8J/7/4.  

ج العمل المنقح، التي تتناول جملة أمور من بينھا  من برنام12وبالنظر أيضا إلى التداخل المحتمل المتعلق بالمھمة   -29
 وا�حكام المتصلة بھا وعناصر النظم الفريدة في) ي(8تعاريف المصطلحات والمفاھيم الرئيسية ذات الصلة الواردة في المادة 

ل ، التي تشتمل على عدد من التعاريف ذات الصلة، من أج)UNEP/CBD/WG8J/7/3(من جدول ا�عمال ) ج(6البند 
 العمل في إطار ا�تفاقية وبين العمليات الدولية، أتاح ا�مين التنفيذي مقتطفات تغطي اتساقالمساعدة في المناقشات وضمان 

وا�حكام ) ي(8فريق العامل المعني بالمادة لمسألة تطور التعاريف في إطار بند جدول ا�عمال المتعلق بالنظم الفريدة ل
، فضG عن معجم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية )UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1/Add.1(المتصلة بھا 

                                                 
1
 . جيم9/13انظر المقرر  
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دت للدورة الثانية للفريق العامل بين الدورات التابع للجنة عالتي أ) WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2(والمعارف التقليدية 
2.والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلورالحكومية الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المعنية بالملكية الفكرية 

  

   من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح 15المھمة   –باء

، مواصلة تجميع وتحليل التقارير المقدمة من ا�طراف 10/43 من المقرر 6لب إلى ا�مين التنفيذي، في الفقرة ُط  -30
ج الوطنية والدولية Hعادة المعارف التقليدية والملكية الثقافية ذات الصلة والمنظمات ا�خرى ذات الصلة فيما يتعلق بالنھو

 للنظر 10/43 أرفق مشروع اختصاصات بالمقرر ،وباHضافة إلى ذلك.  إلى موطنھا، لينظر فيھا الفريق العامل15بالمھمة 
تاح ت، 15لمناقشات المتصلة بالمھمة مساعدة لالمزيد من الومن أجل تقديم . الفريق العامل  من قبلواحتمال اعتمادهفيه 

 قائمة وتفسيرات تقنية موجزة عن مختلف أشكال المعارف التقليدية، أعدت للدورة السابعة عشر كمساھمة في ھذه المناقشات
عارف التقليدية ة والم بالملكية الفكرية والموارد الوراثييةالعالمية للملكية الفكرية والمعنالحكومية الدولية التابعة للمنظمة للجنة 

  .)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9 (والفولكلور

 15بالمھمة المتعلقة  ا�مين التنفيذي تجميعا للمعلومات الواردة وفرمساعدة الفريق العامل، من أجل و  -31
)UNEP/CBD/WG8J/7/INF/2/Add.1 .(إلى جانب مشروع التوصيات، بما في ةالواردموجز وتحليل للمعلومات أيضا يتاح و ،

لنظر في إلى ادعى الفريق العامل ُوي. UNEP/CBD/WG8J/7/4/Add.1 بوصفه الوثيقة 15ذلك مشروع اختصاصات المھمة 
مشروع ا�ختصاصات وتقرير كيفية المضي قدما بھذه المھمة في السياقين المحلي والدولي وإدراجھا في برنامج العمل 

لنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم امھمة أن يستكمل بشكل مفيد تنفيذ  وأيضا كيف يمكن للعمل بشأن ھذه ال،المتعدد السنوات
  .المنافع

   عناصر النظم الفريدة لحماية المعارف وا-بتكارات والممارسات التقليديةإعداد  –جيم

صلية والمحلية والمنظمات ا�خرى ذات الصلة  ا�طراف والمجتمعات ا�،10/41 في المقرر ، مؤتمر ا�طرافادع  -32
إلى تقديم إلى ا�مين التنفيذي معلومات تتعلق بعناصر النظم الفريدة ذات الصلة بحماية المعارف التقليدية التي اعتمدتھا، بما 

طلب إلى ا�مين فعالية ھذه التدابير، سواء كانت محلية أو دون وطنية أو وطنية أو إقليمية التركيز، ول اتفي ذلك تقييم
 في ضوء دراسات الحالة والخبرات ،)UNEP/CBD/WG8J/6/5(التنفيذي تحديث المذكرة التي أعدھا بشأن ھذا الموضوع 

. دراسات الحالة المقدمة، لينظر فيھا الفريق العامل في اجتماعه السابعأدخلت على  إلى التغييرات التي مع اHشارة، الواردة
ذكرة المتعلقة بھذا الموضوع مع ا�خذ في الحسبان اTراء الواردة وتسليط الضوء على التغيرات التي ووفقا لذلك، استكملت الم

. كما تشتمل المذكرة المستكملة على مشروع توصيات لينظر فيه الفريق العامل). UNEP/CBD/WG8J/7/3(أدخلت عليھا 
  .UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1ويرد أيضا تجميع للمعلومات الواردة بوصفه 

مجموعة من أن العناصر الواردة في المذكرة المتعلقة بالنظم الفريدة تشتمل على إلى  إذ يشيروباHضافة إلى ذلك،   -33
 من المقرر نفسه التي تطلب إلى ا�مانة والمنظمة العالمية للملكية 12 ووفقا للفقرة ، بوصفھا العنصر جيمالتعاريف ذات الصلة

 المتعلقة بالنظم  بمختلف المناقشات الدوليةيتعلق ومن أجل تعزيز ا�تساق فيما ،لى علم بأعمالهالفكرية إبقاء الطرف اTخر ع
معجم المصطلحات الرئيسية في ھذه المناقشات كمساھمة أيضا يتيح  ا�مين التنفيذي، فإن الفريدة لحماية المعارف التقليدية

بين للفريق العامل الذي أعد للدورة الثانية ) WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2( المتعلقة بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية
للمنظمة التابعة   بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلوريةالمعندورات التابع للجنة الحكومية الدولية 

  .العالمية للملكية الفكرية

 التي تشتمل على )UNEP/CBD/WG8J/7/3 (عناصر النظم الفريدةوبالنظر أيضا إلى التداخل المحتمل المتعلق ب  -34
تناول أيضا تعاريف المصطلحات والمفاھيم تي ت من برنامج العمل المنقح، ال12مجموعة من التعاريف ذات الصلة والمھمة 

تغطي مسألة التعاريف في أتاح ا�مين التنفيذي مقتطفات ، وا�حكام المتصلة بھا) ي(8 الواردة في المادة الرئيسية ذات الصلة
كوثيقة إعGمية وا�حكام المتصلة بھا ) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة لإطار بند جدول ا�عمال المتعلق بالنظم الفريدة 

)UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1/Add.1( العملمن أجل المساعدة في المناقشات وضمان اتساق .  

المتعلق في برنامج العمل المنقح ) ج(10لتركيز على المادة  مع ا10عنصر رئيسي جديد بشأن المادة   –دال
  وا!حكام المتصلة بھا) ي(8المادة ب

تركيز ال مع 10 إدراج عنصر رئيسي جديد بشأن المادة ،10/43 من المقرر 8 في الفقرة ،قرر مؤتمر ا�طراف  -35
لب ُ من المقرر نفسه، ط9وفي الفقرة . ام المتصلة بھا وا�حك)ي(8المادة المتعلق ب في برنامج العمل المنقح )ج(10على المادة 

                                                 
2
 WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2 2011كانون الثاني / يناير20 المؤرخة.   
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إلى ا�طراف والمجتمعات ا�صلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات إلى ا�مين التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ 
 مع ،10ة بشأن الماد ع دولي بعقد اجتما،10 في الفقرة ، لXمانةأذن و،)ج(10 من ا�تفاقية، مع التركيز على المادة 10المادة 

نظر فيه ُ وتنفيذ العنصر الرئيسي الجديد ليمضمون، رھنا بتوافر ا�موال، Hسداء المشورة بشأن )ج(10تركيز على المادة ال
  . وا�حكام المتصلة بھا)ي(8خGل ا�جتماع السابع للفريق العامل المعني بالمادة 

 بوصفه 2011حزيران / يونيه3 أيار إلى/ مايو31د في مونت� من  عقالذيويتاح تقرير ا�جتماع الدولي،   -36
UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1. وثيقة بوصفھا الأتاحھا  والواردةمع ا�مين التنفيذي المعلومات كما جHمية اGع

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5 .  

 للعمل ا جديدا رئيسياعنصرالتوجيھية، ا استنادا إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطھ أن يعد،طلب إلى الفريق العامل ُيو  -37
 المزيد من اHرشادات بشأن ا�ستخدام المستدام والتدابير الحافزة ذات الصلة ويشتمل على إعداد) ج(10يركز على المادة 

تدابير لزيادة مشاركة المجتمعات ا�صلية والمحلية والحكومات على الصعيدين الوطني وللمجتمعات ا�صلية والمحلية 
تركيز على المادة ال، مع 10 استراتيجية Hدماج المادة أن يعدأخيرا م اHيكولوجي وا ونھج النظ10المحلي في تنفيذ المادة و
 ببرنامج العمل ا المواضيعية، بدءومجا�تھا عمل ا�تفاقية في مختلف برامج قضية مشتركة بين القطاعات بوصفھا ،)ج(10

كرة أعدھا ا�مين التنفيذي تحتوي على مشروع توصيات لينظر فيھا الفريق العامل  وترد مذ.المتعلق بالمناطق المحمية
  .Corr.1 وUNEP/CBD/WG8J/7/5بوصفھا 

  إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية وا-ستخدام العرفي المستدام  –ھاء

  :ارف التقليدية، وھما مؤشرين إضافيين بشأن المع10/43 ه من مقرر14اعتمد مؤتمر ا�طراف في الفقرة   -38

 التقليدية للمجتمعات ا�صلية ا�قاليماستخدام ا�راضي وحيازة ا�راضي في في تغير الحالة واتجاھات   )أ(
  والمحلية؛

   التقليدية؛المھنحالة واتجاھات الممارسة في   )ب(

صلية بغية تقييم التقدم في تنفيذ الخطة �ستكمال المؤشر المتعلق بحالة واتجاھات التنوع اللغوي وعدد المتحدثين باللغات ا�
  .2020-2011تنوع البيولوجي للفترة ا�ستراتيجية لل

بالتعاون مع ا�طراف والحكومات  ، من المقرر نفسه، إلى ا�مين التنفيذي17وطلب مؤتمر ا�طراف، في الفقرة   -39
لدولي للشعوب ا�صلية المعني بالتنوع البيولوجي والوكا�ت الدولية والفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى ا

التحسين الجاري للمؤشرات بشأن العمل مواصلة  ، بما فيھا شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي،وا�طراف المھتمة با�مر
بيولوجي للفترة  من ا�تفاقية والخطة ا�ستراتيجية للتنوع ال10 تنفيذ المادة وضع في ا�عتبار أيضاالمقترحة واستخدامھا، مع 

2011 -2020.  

 رعايةتحت أنشئ فريق عامل وبناء على ھذا الطلب ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحدودة،   -40
، للنظر في تشغيل المؤشرات المتعلقة بالمعارف التقليدية )ج(10المادة تركيز على ال مع 10ا�جتماع الدولي بشأن المادة 

على ) UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1 (10ويشتمل تقرير ا�جتماع الدولي بشأن المادة . )ج(10ومؤشرات ممكنة للمادة 
 والمادة )ي(8 موجز للعمل بشأن المؤشرات ذات الصلة بالمادة يردو. 4 تحت البند المعني بالمؤشراتالعامل تقرير الفريق 

العامل الفريق والمبادرات ا�خرى، بما فيھا مبادرات ، مع ا�خذ في الحسبان عمل ا�مانة، إلى جانب اTراء المقدمة )ج(10
 بحالة واتجاھات التنوع اللغوي وعدد الخاص بالمؤشر علقللشعوب ا�صلية المعني بالمؤشرات، واستكمال من اليونسكو يت

  .UNEP/CBD/WG8J/7/10بوصفه المتحدثين باللغات ا�صلية، فضG عن مشروع توصيات 

ضمان  بشأن إعداد مؤشرات عناء ر آتقديمالخاص ب 10/43من المقرر  19لوارد في الفقرة وفيما يتعلق بالطلب ا  -41
عGمية اHوثيقة بوصفه ال تجميع ل]راء، فضG عن موجز للمبادرات ا�خرى يرد�راضي، احيازة 

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/6 من )ج(10  والمادة)ي(8 في الحسبان عند استكمال المؤشرات ذات الصلة بالمادة ُوأخذ 
  ).UNEP/CBD/WG8J/7/10(ا�تفاقية 
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  توصيات من منتدى ا!مم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب ا!صلية  - 7البند 

) 2010(دعى الفريق العامل، في إطار ھذا البند، إلى النظر في التوصيات الجديدة الناشئة عن الدورتين التاسعة ُي  -42
وسيحال مشروع . با�تفاقيةذات الصلة لمتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب ا�صلية لمنتدى ا�مم ا) 2011(والعاشرة 

  .المقررات الناتج عن ذلك إلى ا�جتماع الحادي عشر لمؤتمر ا�طراف لينظر فيه

منتدى ا�مم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب ا�صلية  ا�مانة مذكرة تحتوي على أحدث توصيات ووفرت  -43
 ،بالفعلنظر فيھا ُ، بما في ذلك استكمال دقيق للتوصيات التي ي)UNEP/CBD/WG8J/7/7(قدمة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي الم

    .والتوصيات التي لم ينظر فيھا حتى اTن الفريق العامل المعني

  شؤون أخرى  - 8البند 

  . من جدول ا�عمالذا البندتحت ھقد ترغب ا�طراف في طرح مسائل أخرى تتعلق بموضوع ا�جتماع   -44

  التقرير اعتماد  - 9 البند

  .فيه نظريل عشرحادي ال اجتماعه في ا�طراف مؤتمر إلى سيقدم الذي تقريره اعتماد إلى العامل الفريق دعىُسي  -45

  ا-جتماع اختتام  -10 البند

وا�حكام ) ي(8 للمادة المخصص وراتالد بين العامل العضوية المفتوح للفريق السابع ا�جتماع من المتوقع اختتام  -46
  .2011 الثاني تشرين/نوفمبر 4 الجمعة السادسة من مساء يوم الساعة في المتصلة بھا،
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  ا�ول المرفق

 المتصلة بھا في وا!حكام) ي(8 المخصص للمادة دوراتال بين العامل العضوية حالمفتو للفريق السابع-جتماع ا وثائق
  البيولوجي التنوع اتفاقية

  

  العنوان  الرمز

  وثائق العمل  -ألف

UNEP/CBD/WG8J/7/1/Rev.1 المنقحالمؤقت  جدول ا�عمال  

UNEP/CBD/WG8J/7/1/Add.1/Rev.1   المنقحالمشروحالمؤقت جدول ا�عمال   

UNEP/CBD/WG8J/7/2  وإدماجھا في  وا�حكام المتصلة بھا) ي(8تنفيذ المادة التقدم في
مذكرة : خGل التقارير الوطنيةفاقية ومن المجا�ت المواضيعية لGت

  من ا�مين التنفيذي

UNEP/CBD/WG8J/7/3  من ا�مين مستكملة مذكرة  -النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية
  التنفيذي

UNEP/CBD/WG8J/7/4  وا�حكام ) ي(8 من برنامج العمل المنقح للمادة 12 و10 و7المھام
  مين التنفيذيمذكرة من ا�: المتصلة بھا

UNEP/CBD/WG8J/7/4/Add.1  وا�حكام المتصلة ) ي(8من برنامج العمل المنقح للمادة  15المھمة
  مذكرة من ا�مين التنفيذي: بھا

UNEP/CBD/WG8J/7/5 وCorr.1 )نكليزية فقطHبوصفھا عنصرا رئيسيا ) ج(10 مع التركيز على المادة 10المادة   )با
وا�حكام ذات الصلة في ) ي(8مادة في برنامج العمل بشأن ال

  مذكرة من ا�مين التنفيذي: ا�تفاقية

UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1 ج(10 مع التركيز على المادة 10المادة تقرير ا�جتماع المتعلق ب (
) ي(8بوصفھا عنصرا رئيسيا في برنامج العمل بشأن المادة 

   التنفيذيمذكرة من ا�مين: وا�حكام ذات الصلة في ا�تفاقية

UNEP/CBD/WG8J/7/6 يكولوجية : حوار متعمقHيكولوجية وخدمات النظم اHإدارة النظم ا
  مذكرة من ا�مين التنفيذي: والمناطق المحمية

UNEP/CBD/WG8J/7/7  ا�مم المتحدة الدائم المعني بقضايا منتدى التوصيات الناشئة عن
  مذكرة من ا�مين التنفيذي: لشعوب ا�صليةا

UNEP/CBD/WG8J/7/8  وا�حكام المتصلة ) ي(8ممثلو المجتمعات المحلية في سياق المادة
  مذكرة من ا�مين التنفيذي: بھا في اتفاقية التنوع البيولوجي

UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1   تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بممثلي المجتمعات المحلية في
  بھا في اتفاقية التنوع البيولوجيوا�حكام المتصلة ) ي(8سياق المادة 

UNEP/CBD/WG8J/7/9 ليات التشاركية ومبادرات بناء القدراتTمذكرة من : تقرير عن ا
  ا�مين التنفيذي

UNEP/CBD/WG8J/7/10  ج(10والمادة ) ي(8تحديث بشأن المؤشرات ذات الصلة بالمادة :(
  مذكرة من ا�مين التنفيذي

  وثائق إعFمية -باء

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1 راء المتعلقة بالنظم الفريدة لحماية المعارف التقليديةTتجميع ا  
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UNEP/CBD/WG8J/7/INF/1/Add.1  مقتطفات تغطي مسألة تطور التعاريف في إطار بند جدول ا�عمال
وا�حكام ) ي(8المتعلق بالنظم الفريدة للفريق العامل المعني بالمادة 

  المتصلة بھا

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/2  راء فيما اتجميعT12 و10 و7بالمھام  يتعلق  

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/2/Add.1  راء فيما اتجميعT15بالمھمة  يتعلق  

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/3  تقرير عن حلقات عمل بناء القدرات والمبادرات ا�خرى في الفترة
2010-2011  

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/4  راء فيما يتعلقTإدارة النظم بالحوار المتعمق بشأن تجميع ا
  اHيكولوجية وخدمات النظم اHيكولوجية والمناطق المحمية

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5  راء والمعلومات الواردة فيما يتعلق بالمادةTمع التركيز 10تجميع ا 
  )ج(10على المادة 

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5/Add.1 مع التركيز على 10المادة  بالمتعلق ا�جتماع قائمة المشاركين في 
بوصفھا عنصرا رئيسيا في برنامج العمل المتعلق ، )ج(10المادة 
  وا�حكام المتصلة بھا في ا�تفاقية) ي(8بالمادة 

UNEP/CBD/WG8J/7/INF/6  راء المتعلقة بإعداد مؤشرات بشأن ضمان حيازة ا�راضيTتجميع ا
والمادة ) ي(8دة وموجز عن المبادرات ا�خرى ذات الصلة بالما

  )ج(10

  أخرىوثائق  -جيم

WIPO/GRTKF/IWG/2/INF/2  الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والمعارف مصطلحاتالمعجم 
  التقليدية

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9  قائمة وتفسيرات تقنية مختصرة عن مختلف أشكال المعارف التقليدية
  الموجودة
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  المرفق الثاني

حكام وا! )ي(8دورات المخصص للمادة الالعامل بين المفتوح العضوية  للفريق السابعلمقترح لFجتماع تنظيم العمل ا
  ا-تفاقيةالمتصلة بھا في 

 

  الجلسة العامة  

   ا�ثنين

  2011أكتوبر  31

  

  . افتتاح ا�جتماع-1   مساء1 صباحا إلى 10

  .تنظيميةالشؤون ال -2

  .وا�حكام المتصلة بھا) ي(8تعلق بالمادة تقرير مرحلي عن برنامج العمل الم -3

آليات تعزيز المشاركة الفعالة للمجتمعات ا�صلية والمحلية في المسائل المتعلقة  -4  مساء 6 – 3

  .وا�حكام المتصلة بھا في اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8بأھداف المادة 

   الثGثاء

  2011 نوفمبر 1

  

وا�حكام المتصلة بھا في ) ي(8 العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة  برنامج-6   مساء1 صباحا إلى 10

  :اتفاقية التنوع البيولوجي

في برنامج ) ج(10 مع التركيز على المادة 10عنصر رئيسي جديد بشأن المادة   )د(  

  وا�حكام المتصلة بھا) ي(8المادة المتعلق بالعمل المنقح 

 في وا�حكام المتصلة بھا) ي(8  المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادةالعملبرنامج  -6   مساء6 – 3

  :اتفاقية التنوع البيولوجي

   من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح12 و10 و7المھام   )أ(  

   ا�ربعاء

  2011 نوفمبر 2

  

 في وا�حكام المتصلة بھا) ي(8 العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادةبرنامج  -6   مساء1 صباحا إلى 10

  :اتفاقية التنوع البيولوجي

  )تابع( من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح 12 و10 و7المھام   )أ(  

   من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح15المھمة   )ب(  

 في  المتصلة بھاوا�حكام) ي(8 العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة برنامج -6  مساء 6 – 3

  :اتفاقية التنوع البيولوجي
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  الجلسة العامة  

  إعداد نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية  )ج(  

   الخميس

  2011 نوفمبر 3

  

: حوار متعمق بشأن المجا�ت المواضيعية والقضايا ا�خرى المشتركة بين القطاعات -5   مساء1 صباحا إلى 10

   .جية والمناطق المحميةإدارة النظم اHيكولوجية وخدمات النظم اHيكولو

 في وا�حكام المتصلة بھا) ي(8 العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة برنامج -6   مساء6 – 3

  :اتفاقية التنوع البيولوجي

  إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية وا�ستخدام العرفي  )ھ(  

  لشعوب ا�صليةقضايا اا�مم المتحدة الدائم المعني بمنتدى  توصيات من   -7

  الجمعة

  2011 نوفمبر 4

  

  . من جدول ا�عمال7 إلى 3اعتماد التوصيات الواردة في إطار البنود    مساء1 صباحا إلى 10

  . شؤون أخرى-8

  . اعتماد التقرير-9

  . اختتام ا�جتماع-10

  )تابع حسب الحاجة(  مساء 6 – 3

  

  

-----  

  

  


