
 

 

 الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

 )ي( واألحكام المتصلة بها8المخصص للمادة 

 في اتفاقية التنوع البيولوجي

 العاشر االجتماع

 2017ديسمبر/كانون األول  16-13 كندا، مونتلاير،

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 مقدمة

)ي( واألحكام المتصلة بها بموجب 8أنشئ الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  -1
مشورة بشأن تنفيذ المادة بمؤتمر األطراف  وتزويد )ي(8دة الصادر عن مؤتمر األطراف لمعالجة تنفيذ الما 4/9المقرر 

واألحكام  )ي(8مؤتمر األطراف برنامج العمل بشأن المادة  أيد، 5/16المقرر واألحكام المتصلة بها. وفي  )ي(8
، المنجزة أو الملغاةالمهام  لسحببرنامج العمل تنقيح مؤتمر األطراف  قرر، 10/43المقرر المتصلة بها، وفي 

التي لم يتم الشروع فيها وتأجيل بدء برنامج العمل  منالمهام الجارية، وتأجيل النظر في المهام األخرى واالحتفاظ ب
الرجوع إليه، يرد في المرفق األول  ولتيسيرالمهام الحالية، وفي ضوء التطورات الجارية.  في انتظار استكمال، تنفيذها

 واألحكام المتصلة بها، ويبين الحالة الراهنة لكل مهمة. )ي(8المادة بشأن عمل البرنامج 
العامل بين الدورات  المفتوح العضويةللفريق  اجتماع عقدإلى  13/32مقرره وأشار مؤتمر األطراف في  -2

المضي قدما في  لمواصلةقبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف  واألحكام المتصلة بها )ي(8لمادة لالمخصص 
 13قصر المؤتمرات، من بماع العاشر للفريق العامل في مونتريال، عقد االجتتنفيذ برنامج العمل. وبناء على ذلك، سي  

إلى الساعة  15:00. وسيجري تسجيل المشاركين في مكان االجتماع من الساعة 2017 ديسمبر/كانون األول 16إلى 
 16 الموافق حتى يوم السبتالتسجيل ستمر ي، وسديسمبر/كانون األول 11 الموافق يوم األحد من 18:00
 .2017 كانون األول/ديسمبر

تقدم تفاصيل عن سوستتاح مذكرة إعالمية للمشاركين على الموقع الشبكي لألمانة في الوقت المناسب، و  -3
 واإلقامة.الدخول الترتيبات اللوجستية الجتماع الفريق العامل، مثل التسجيل والسفر ومتطلبات تأشيرة 

، حسب االقتضاء، وإلى في اجتماعها الثاني عية للتنفيذلهيئة الفر اوستقدم نتائج مداوالت الفريق العامل إلى  -4
 مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.
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 افتتاح االجتماع - 1البند 
 13مثله االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء الموافق من ييفتتح رئيس مؤتمر األطراف أو س -5

ومن المتوقع أيضا أن تقدم الشعوب ذي مالحظات استهاللية. . وسيقدم األمين التنفي2017 /كانون األولديسمبر
 األصلية عرضا للترحيب بالوفود.

 الشؤون التنظيمية -2البند 
 انتخاب أعضاء المكتب 2-1

تمشيا مع الممارسة المتبعة، سيعمل مكتب مؤتمر األطراف كمكتب للفريق العامل وسيترأس االجتماع رئيس  -6
من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، سيعين المكتب أحد أعضائه  21وفقا للقاعدة مثله. و من يمؤتمر األطراف أو 

للعمل كمقرر. ومن المتوقع أن يعين المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي رئيسا مشاركا من 
 فريق العامل.الشعوب األصلية ومكتبا لمساعدة الرئيس والمكتب، عمال بالممارسة المتبعة من قبل ال

 إقرار جدول األعمال 2-2
( الذي أعده األمين CBD/WG8J/10/1)في جدول األعمال المؤقت  أن ينظري دعى الفريق العامل إلى  -7

عن مؤتمر  ةالصادر  13/20و 13/19و 13/18و 13/8و 13/1المقررات مراعاة  معوأن يقره  وأيده المكتبالتنفيذي 
  األطراف.

 تنظيم العمل 2-3
عند االقتضاء وحسبما يكون مالئما، أفرقة اتصال لبحث وسينشئ، لفريق العامل في جلسات عامة، اسيعمل  -8

 .مسائل محددة
في  ، وترد قائمة بوثائق االجتماعفي المرفق الثاني الجتماع العاشر للفريق العامللمقترح عمل ويرد تنظيم  -9

ران مع االجتماع الحادي والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة . وسيعقد االجتماع العاشر للفريق العامل باالقتالمرفق الثالث
 .العملالعلمية والتقنية والتكنولوجية، على النحو المبين في تنظيم 

المعارف التقليدية  إلعادة توطين روتسوليهيرساجيكالمبادئ التوجيهية الطوعية  - 3البند 
ع البيولوجي حفظ التنو للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة ب

 من برنامج العمل المتعدد السنوات( 15)المهمة  واستخدامه المستدام
وضعه مؤتمر األطراف في  الذي واألحكام المتصلة بها )ي(8برنامج العمل بشأن المادة  يتضمن -10

 كيةالملالمعلومات، بما في ذلك  توطين ، لوضع مبادئ توجيهية من شأنها أن تيسر إعادة15المهمة  5/16 المقرر
المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي. ومن أجل  استردادتيسير  من أجلمن االتفاقية،  17من المادة  2الثقافية، وفقا للفقرة 

 15توضح أن الغرض من المهمة  1صالحياتدال  11/14اعتمد مؤتمر األطراف في المقرر  ،الشروع في هذا العمل

                                                 
وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات التي من شأنها تيسير تعزيز هو  15الغرض من المهمة دال، المرفق. " 11/14المقرر  1

ستدام، بما في ذلك المعارف األصلية إعادة توطين المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه الم
من االتفاقية، من أجل تيسير استرداد المعارف  17من المادة  2)ي( والفقرة 8والتقليدية المرتبطة بالملكية الثقافية، وفقا للمادة 

 التقليدية للتنوع البيولوجي."
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تي من شأنها تيسير تعزيز إعادة توطين المعارف األصلية والتقليدية ذات وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات الهو 
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك المعارف األصلية والتقليدية المرتبطة بالملكية الثقافية، 

 .المعارف التقليدية للتنوع البيولوجيمن االتفاقية، من أجل تيسير استرداد  17من المادة  2)ي( والفقرة 8وفقا للمادة 
في نظر وفي وقت الحق، نظر الفريق العامل في مشروع أولي للمبادئ التوجيهية في اجتماعه الثامن، و  -11

، نظر في مشروع منقح في يمج 12/12من المقرر  1عقد عمال بالفقرة  ينتقنيالخبراء من الفريق اجتماع لأعقاب 
، بالتقدم الد 13/19من المقرر  1لثالث عشر، أحاط مؤتمر األطراف علما، في الفقرة اجتماعه التاسع. وفي اجتماعه ا

في الفقرة طلب مقرره، و لعناصر المبادئ التوجيهية  مشروع، وضم التوطينإلعادة ع المبادئ التوجيهية المحرز في وض
مؤتمر األطراف ويعتمده في اجتماعه  هذه المبادئ التوجيهية لينظر فيهلمشروع من إعداد  2هي الفريق العاملت، أن ين4

 الرابع عشر.
، دعا األمين الد 13/19 المقررمن  2المسألة، وعلى النحو المطلوب في الفقرة هذه  ولمواصلة العمل على -12

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب  3والمنظمات ذات الصلة، ،والحكومات األخرى  ،التنفيذي األطراف
 من خالل اإلخطار ،إعادة توطين المعارف التقليديةن أو المشاركين في المصلحة المهتمي

SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220  تقديم معلومات عن الممارسات إلى ، 2017 يناير/كانون الثاني 26المؤرخ
إلعادة  الجيدة واإلجراءات المتخذة على مختلف المستويات، بما في ذلك من خالل التبادالت بين المجتمعات المحلية،

ع يتجميتم . وسحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامذات الصلة بالمعارف التقليدية  واستعادةواستالم توطين 
 في وثيقة إعالمية. وإتاحتهاالمعلومات الواردة 

ية التوجيه للمبادئ)ب( من المقرر نفسه، يعد األمين التنفيذي مشروعا منقحا 3لوب في الفقرة مطال وعلى النحو -13
حفظ المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بتوطين  إلعادة روتسوليهيرساجيكالطوعية 

التطورات في مختلف الهيئات والصكوك والبرامج االعتبار  بعينمع األخذ  4التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
 5 ذات الصلة على النحو المشار إليه في الفقرةالدولية لتقارير والعمليات واالستراتيجيات والمعايير والمبادئ التوجيهية وا

 من المرفق، واستنادا إلى ما يلي:
 5تحليل للمعلومات الواردة؛ )أ(

حفظ التنوع البيولوجي ب ذات الصلةالتقليدية  إعادة توطين المعارفب ينتقرير اجتماع الخبراء المعني )ب(
 6؛واستخدامه المستدام

 هاونطاقمنها والغرض  من إعادة التوطين، الذي يتضمن الهدف الد 13/19المقرر بمرفق ال )ج(
 التوجيهية. هامبادئو 

                                                 
 )ي( واألحكام المتصلة بها"8سياق المادة "مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها في  2
(UNEP/CBD/COP/13/17المرفق األول ،). 
األعشاب والحدائق حدائق والجامعات و  المتاحففيما يتعلق بإعادة التوطين، يمكن أن تشمل المنظمات ذات الصلة كيانات مثل  3

المعلومات والمجموعات  إداراتات ودور المحفوظات و النباتية والحيوانية وقواعد البيانات والسجالت ومصارف الجينات والمكتب
 المعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة. تتضمنالعامة أو الخاصة والكيانات األخرى التي تخزن أو 

4 CBD/WG8J/10/2. 
 يعدها األمين التنفيذي بشأن هذه المسألة.سالتي  اإلعالميةوثيقة ال انظر 5
 . UNEP/CBD/WG8J/9/INF/4 انظر 6
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توصيات لينظر فيه الفريق  إلى جانب مشروع، CBD/WG8J/10/2وستتاح المبادئ التوجيهية المنقحة في الوثيقة 
 العامل.

ادئ التوجيهية لينظر فيه مؤتمر األطراف ويعتمده في هذه المبا لومن المتوقع أن يستكمل الفريق العامل مشروع -14
 اجتماعه الرابع عشر.

ذات الصلة التي يتعين استخدامها في  الرئيسيةوالمفاهيم المصطلحات  مسرد - 4البند 
  واألحكام المتصلة بها )ي(8سياق المادة 

واألحكام  )ي(8المادة  من برنامج العمل بشأن 12من المهمة  مسرد المصطلحاتستمد العمل المتعلق بي   -15
ذات  الرئيسيةطلب من بين أمور أخرى أن يضع الفريق العامل تعاريف للمصطلحات والمفاهيم يي ذال 7المتصلة بها

على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية. ونظر مؤتمر األطراف  واألحكام المتصلة بها )ي(8في المادة الواردة الصلة 
 إعداد قررو ، 12في كيفية النهوض بهذا العمل في المرحلة األولى من عمله بشأن المهمة  في اجتماعه الثاني عشر

 واألحكام المتصلة بها )ي(8في سياق المادة  يتعين استخدامهاذات الصلة التي  الرئيسيةمصطلحات والمفاهيم مسرد لل
 (.2، الفقرة الد 12/12)المقرر 

لفريق العامل المعني بالمادة ا، ونظر فيه 8مصطلحات مسرد عمشرو أعد األمين التنفيذي ذلك، وبناء على  -16
من التوصية  1األمين التنفيذي، في الفقرة  إلى، الذي طلب بدوره التاسع هاجتماعفي  واألحكام المتصلة بها )ي(8
أبديت شامل، مع مراعاة التعليقات التي مصطلحات  مسرد إعداد، تنقيح مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية، و 9/3

المصطلحات ذات الصلة المستخدمة في االتفاقات األخرى والمنظمات الدولية األخرى،  فضال عنفي اجتماعه التاسع، 
المصطلحات المنقح إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر للنظر فيه. وقام األمين التنفيذي بتنقيح  مسردوتقديم 

من أجل تزويد مؤتمر  2016،9 أغسطس/آبألقران في لاستعراض  المصطلحات حسب الطلب، وأتاحه لعملية مسرد
 .الثالث عشر هاجتماعفي  للنظر فيه مراجعاألطراف بمشروع 

وفي  10.الرئيسيةالمصطلحات والمفاهيم  مسردونظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر في مشروع  -17
واألحكام  )ي(8 بالمادةل الفريق العامل المعني بأن يواصأوصى مؤتمر األطراف ، اءب 13/19من المقرر  1الفقرة 

في اجتماعه العاشر للسماح لألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات  11المصطلحات مسردالنظر في  المتصلة بها
المصطلحات  مسردالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في النظر في  ضمانبالصلة 

 12ألقرانلالمصطلحات والمفاهيم الرئيسية الستعراض ثان  مسرد إتاحة 2في الفقرة إلى األمين التنفيذي ب طلالمقترح و 
                                                 

 .10/43و 5/16المقررين  انظر 7
 )ي( واألحكام المتصلة بها8استخدامها في سياق المادة  يتعينمسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة التي  8

UNEP/CBD/WG8J/9/2/Add.1).) 
 ./https://www.cbd.int/notifications في SCBD/SPS/CG/VN/KG/jr/85891 2016)-(099اإلخطار  انظر 9

 "واألحكام المتصلة بها )ي(8المادة  مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها في سياق" انظر 10
(UNEP/CBD/COP/13/17وه ،)العنوان التالي: فيمتاح  و -https://www.cbd.int/conferences/2016/cop

13/documents. 
11 UNEP/CBD/COP/13/17المرفق األول ،. 
تحضيرا لالجتماع  2016 أغسطس/آبولي لألقران في األستعراض االكمل واست   ؛ألقراني لثانالستعراض هو االيالحظ أن هذا  12

 طراف.الثالث عشر لمؤتمر األ

https://www.cbd.int/notifications/
https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents
https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents
https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents
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قبل  هتنقيح لمواصلةاألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  قبلمن 
، بغية اعتماده في االجتماع الرابع عشر متصلة بهاواألحكام ال )ي(8االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالمادة 

 لمؤتمر األطراف.
ضمان المشاركة الكاملة والفعالة  فيوبغية مساعدة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  -18

ية، المقترح للمصطلحات والمفاهيم الرئيس مسرد المصطلحاتالنظر في  في عمليةللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 يناير/كانون الثاني 27الموقع الشبكي لالتفاقية من  علىالمصطلحات الستعراض األقران  مسرداألمين التنفيذي  أتاح

 ،وسيتم تجميع اآلراء والمعلومات الواردة وإتاحتها في وثيقة إعالمية. وعلى هذا النحو 13 .2017آذار /مارس 31 وحتى
 .CBD/WG8J/10/3 نسخة منقحة منه في الوثيقة المتاح، طلحاتالمص مسردلمواصلة تحسين األساس تمثل فهي 

، من المتوقع أن CBD/WG8J/10/3الوثيقة بمرفق الفي  سيتاحواستنادا إلى مسرد المصطلحات المنقح الذي  -19
واألحكام  )ي(8المادة  التي يتعين استخدامها في سياق الرئيسيةيستكمل الفريق العامل مسرد المصطلحات والمفاهيم 

 بغية اعتماده في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف. متصلة بهاال

 من برنامج العمل المتعدد السنوات 12و 10و 7المهام  إنجاز - 5البند 
 )ي(8من برنامج العمل بشأن المادة  12و 10و 7دال، تنفيذ المهام  12/12قرر مؤتمر األطراف، في مقرره  -20

 14.للنظر فيهامرحلي ج هنم الفرعية ووافق على بطريقة متكاملة، وحدد عددا من المها
من  15وأكمل المرحلة األولى، 12و 10و 7المهام قدما بمؤتمر األطراف  مضىوفي اجتماعه الثالث عشر،  -21

 13/18.17للمعارف التقليدية في المقرر  16موتز كوستال خالل اعتماد المبادئ التوجيهية الطوعية

                                                 
13 10/review/-https://www.cbd.int/wg8j  اإلخطار  انظروSCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220 ، 26المؤرخ 

 .2017 /كانون الثانييناير
موافقة العن علم أو  ةالمسبق افقةالمو ( وضع مبادئ توجيهية للحصول على 1تشمل هذه المهام الفرعية، في المرحلة األولى: ) 14
( وضع مبادئ توجيهية لضمان 2(؛ )7ستخدام معارفها التقليدية )المهمة الالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  منمشاركة الو 

(؛ 7حصول الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على حصة عادلة ومنصفة من الفوائد الناشئة عن استخدام معارفها )المهمة 
)بعد  (4(؛ )10( وضع معايير ومبادئ توجيهية لإلبالغ عن االستيالء غير المشروع على المعارف التقليدية ومنعه )المهمة 3)

)ي( واألحكام 8لفجوات( وضع مسرد للمصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها في سياق المادة لتحليل 
( النهوض بتحديد التزامات بلدان المنشأ، وكذلك األطراف والحكومات 1مهمة )اللمرحلة الثانية، (؛ وفي ا12المتصلة بها )المهمة 

 ستخدم فيها هذه المعارف واالبتكارات والممارسات.التي ت  
تي على مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة الالمتبقي العمل  وهي( 4باستثناء المرحلة األولى، المهمة الفرعية ) 15

 )ي( واألحكام المتصلة بها.8يتعين استخدامها في سياق المادة 
 بلغة المايا. "جذور الحياة"تعني  16
عن ، المبادئ التوجيهية الطوعية لوضع آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان "الموافقة المسبقة 13/18المقرر  17

والمجتمعات المحلية من  ةاألصلي للشعوبوافقة والمشاركة"، تبعا للظروف الوطنية " أو "المالموافقة الحرة المسبقة عن علم"أو " علم
 ا، من أجل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معارفهاوممارساته اوابتكاراته الى معارفهعصول حأجل ال

االستيالء غير المشروع على المعارف  عن، واإلبالغ تدامواستخدامه المس لتنوع البيولوجياذات الصلة بحفظ  اوممارساته اوابتكاراته
 .ومنعه التقليدية

https://www.cbd.int/wg8j-10/review/
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 يمكنلفريق العامل ا دال إلى أن 12/12مؤتمر األطراف في مقرره المرحلة األولى، أشار  إنجازوفي ضوء  -22
تحديد التزامات بلدان المنشأ(، المضي قدما في ( )1، المهمة الفرعية )الثانيةالعمل بشأن المرحلة  مواصلةأن ينظر في 

 ستخدم فيها هذه المعارف واالبتكارات والممارسات.وكذلك األطراف والحكومات التي ت  
(، ومن أجل الد 12/12) الثانية( من المرحلة 1لفريق العامل عند نظره في المهمة الفرعية )ا لتحضيرو  -23

، دعا األمين التنفيذي الحكومات 13/18، على النحو المطلوب في المقرر 12و 10و 7اإلسهام في إنجاز المهام 
 18لمعلومات التالية:والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم ا ذات الصلةاألخرى والمنظمات 

 التدابير الرامية إلى معالجة المعارف التقليدية المتاحة للجمهور؛بشأن آراء  )أ(
" أو الموافقة الحرة المسبقة عن علم" وأ "عن علمأفضل الممارسات لتنفيذ "الموافقة المسبقة بشأن آراء  )ب(

 19؛والمشاركة" الموافقة"
ستخدم زامات بلدان المنشأ، وكذلك األطراف والحكومات التي ت  تحديد التالمضي قدما في آراء بشأن  )ج(

 فيها هذه المعارف واالبتكارات والممارسات.
التوصيات  مشروعإلى جانب  20وسيعد األمين التنفيذي تحليال لآلراء الواردة بشأن المسائل المذكورة أعاله، -24

تجميع الكامل لآلراء والمعلومات الواردة. أيضا ال وسيصدر. CBD/WG8J/10/4 في الوثيقة الذي سيصدر المحتملة
من  12و 7 متينالمه تنفيذ إنجازومن المتوقع أن يستعرض الفريق العامل هذه المعلومات وأن يقدم توصيات تسهم في 

 ، حسب االقتضاء.واألحكام المتصلة بها )ي(8برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح بشأن المادة 

قييم مساهمة اإلجراءات الجماعية للشعوب األصلية حشد الموارد: ت -6البند 
 في آليات تمويل التنوع البيولوجي والضماناتوالمجتمعات المحلية 

 المساهمة الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
دور العمل الجماعي، بالموارد،  حشدبشأن  12/3في المقرر  ،إطار اإلبالغ الماليفي  أقر مؤتمر األطراف -25
الموارد الالزمة لتحقيق أهداف  حشدعلى السوق ل هج غير القائمةالمجتمعات األصلية والمحلية، والن   قبلا في ذلك من بم

بموجب االتفاقية، مع اإلحاطة علما  اإلبالغهج في هذه الن  مثل إدراج األنشطة التي تشجع وتدعم  وقرر 21االتفاقية،
 حفظ التنوع البيولوجي"في ي لتقييم مساهمة العمل الجماعي "اإلطار المفاهيمي والمنهج المعنون  تقريرالب
(UNEP/CBD/COP/12/INF/7) .ونظر في الخطوات الالزمة لمواصلة تطويرها ، 

، يسر األمين 12/3من المقرر  31ومن أجل مواصلة تطوير اإلطار، وعلى النحو المطلوب في الفقرة  -26
ماعي للمجتمعات األصلية والمحلية من خالل حلقة العمل الدولية للخبراء آلراء والخبرات بشأن العمل الجل التنفيذي تبادال

                                                 
 .2017يناير/كانون الثاني  26، المؤرخ SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220من خالل اإلخطار  18
 .13/18من المقرر  8و 7الفقرتان  19
الموافقة الحرة "أو " عن علمذ "الموافقة المسبقة أفضل الممارسات لتنفيو تدابير لمعالجة المعارف التقليدية المتاحة للجمهور؛  20

األطراف والحكومات التي بلدان " أو "الموافقة والمشاركة" والنهوض بتحديد التزامات بلدان المنشأ، فضال عن المسبقة عن علم
 فيها هذه المعارف واالبتكارات والممارسات. تستخدم

الحوكمة المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق أو ، ةالمحلي اتلقائمة على المجتمعهج مثل إدارة الموارد الطبيعية ابما في ذلك ن   21
 والمجتمعات المحلية. ةاألصلي الشعوبحفظها توالمناطق التي  األراضيالمحمية، أو من خالل 
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 وجمعها يهاسبل الوصول إلاالستثمارات واآلثار المحلية والدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي و تحديد المعنيين بالتقنيين 
وار بشأن تقييم العمل فضال عن حلقة العمل الخاصة بالح 22،(2015مايو/أيار  7-5)مكسيكو سيتي،  وتجميعها

بانجاشيل، غواتيماال، ) الموارد حشدحفظ التنوع البيولوجي و  يالجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في مجال
 .(2015 يونيه/حزيران 11-13
 حشدبشأن  ،13/20في المقرر رحب هذه المسألة و في مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر  ونظر -27

وطلب إلى  23دئ التوجيهية المتعلقة بتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالموارد، بالمبا
وتحليل المعلومات المتعلقة باإلجراءات الجماعية التي تتلقاها األطراف من خالل إطار اإلبالغ  تجميعاألمين التنفيذي 

 التوجيهية، فضال عن تقرير حلقة عمل غواتيماال المالي والمصادر األخرى ذات الصلة، ومع مراعاة المبادئ
(UNEP/CBD/SBI/1/INF/6) لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب  ةالمنهجي لإلرشادات، من أجل وضع عناصر

وأهداف أيشي للتنوع  2020-2011ية في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي األصلية والمجتمعات المحل
 اجتماعهواألحكام المتصلة بها في  )ي(8المخصص للمادة  المفتوح العضويةالبيولوجي، لينظر فيها الفريق العامل 

جتماع االفي  االفرعية للتنفيذ واعتماده لهيئةللتوجيهات المنهجية في االجتماع الثاني اإعداد بهدف االنتهاء من و ، العاشر
 .مؤتمر األطرافلالرابع عشر 

، سيقوم األمين 13/20من المقرر  21مساعدة الفريق العامل وعلى النحو المطلوب في الفقرة  ومن أجل -28
 لتحديد ورصد وتقييم مساهمة ةالمنهجي اإلرشاداتومواصلة تطوير عناصر  24التنفيذي بتحليل المعلومات الواردة

في  وإتاحتهاينظر فيها الفريق العامل لتوصيات  مشروعالمحلية إلى جانب المجتمعات الشعوب األصلية و 
CBD/WG8J/10/5 . في النظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ  تواصلومن المتوقع أن يقدم الفريق العامل توصيات لكي

 اجتماعها الثاني.
 آليات تمويل التنوع البيولوجي المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في

المعلومات، بما في ذلك يجمع ويحلل  أن 13/20من المقرر  26ب إلى األمين التنفيذي في الفقرة ل  ط   -29
، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، والمنظمات األطرافالممارسات الجيدة أو الدروس المستفادة، حول كيفية قيام 

، في المبادئ التوجيهية 12/3من المقرر  16أصحاب المصلحة بالنظر، وفقا للفقرة  التجارية الدولية وغيرها من
عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي،  25الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي

 .وعند وضع ضمانات محددة األدوات لها
ات األخرى والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات وفي هذا السياق، دعيت األطراف والحكوم -30

تقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المتعلقة بعن األنشطة التجريبية  26المحلية إلى تقديم آراء ومعلومات
ة للضمانات في مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعيوكيفية  27المحلية بما في ذلك الممارسات الجيدة أو الدروس المستفادة،

                                                 
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/20لالطالع على تقرير حلقة العمل، انظر  22
 .13/20والمقرر  1/6التوصية بمرفق الفي  على النحو الوارد 23
 .tifications/https://www.cbd.int/no متاح فيال SCBD/SPS/CG/VN/KG/jr/85891 2016)-0999( إلخطاراستجابة ل 24
 .12/3من المقرر  15اعتمدها مؤتمر األطراف في الفقرة  25

 .2017 /كانون الثانييناير 26 المؤرخ، SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220 من خالل اإلخطار 26
 من خالل إطار اإلبالغ المالي.ي يتعين تقديمها التإضافي بشأن المعلومات  إخطارفي الوقت المناسب سي صدر  27

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-20-en.doc
https://www.cbd.int/notifications/
https://www.cbd.int/notifications/
https://www.cbd.int/notifications/
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آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي. وسيتم تجميع اآلراء والمعلومات 
 الواردة وإتاحتها.

 مراعاة، سيقوم األمين التنفيذي بتحليل المعلومات الواردة عن كيفية 13/20من المقرر  26الفقرة وعمال ب -31
يهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل المبادئ التوج

توصيات  إلى جانب مشروع، CBD/WG8J/10/6في  تهالتنوع البيولوجي، وعند وضع ضمانات خاصة باألدوات وإتاح
ت لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في الفريق العامل توصياأن يقدم المتوقع من و لينظر فيه الفريق العامل. 

 اجتماعها الثاني.

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  18التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  -7البند 
 )ي(8المادة  وإدماجاالستخدام المألوف المستدام، بشأن وتنفيذ خطة العمل 
 ي عمل االتفاقيةالمحلية فوالمجتمعات  ةاألصلي بالشعوبواألحكام المتعلقة 

 وبروتوكوليها
 بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي 18التقدم المحرز نحو الهدف 

، األطراف والحكومات األخرى والشعوب 13/1من المقرر  23و 22دعا مؤتمر األطراف، في الفقرتين  -32
عن التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف  محدثةة إلى تقديم معلومات األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصل

بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، بما في من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  18
الوقت المناسب  االستخدام المألوف المستدام، فيبشأن عمل الذلك عن العناصر المختلفة للهدف، وكذلك تنفيذ خطة 

والهيئة الفرعية  الفريق العامل في اجتماعه العاشر األمين التنفيذي من تجميع المعلومات وإتاحتها لينظر فيها ليتمكن
)ي( واألحكام المتصلة بها 8)أ( التقدم المحرز في تعميم المادة عن:  اإلبالغ، وأن يواصل للتنفيذ في اجتماعها الثاني

تعزيز العمل قية؛ )ب( مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمل األمانة؛ )ج( عبر مجاالت عمل االتفا
)ي( واألحكام المتصلة بها من خالل الجهود الجارية في مجال بناء القدرات، في شراكة مع 8المضطلع به بشأن المادة 

 .الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 28جمع المعلومات الواردةم تيوس CBD/WG8J/10/7 بوصفهالمحرز  تحليل للتقدم سيصدروبناء على ذلك،  -33

أيضا. وقد يرغب الفريق العامل في أن يحيط علما بالتقرير المرحلي، آخذا في االعتبار أنه من المتوقع أن تتاح  وإتاحتها
 لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني. المحدثةمعلومات المزيد من ال

 البرية لألحياءلحوم الطرائد واإلدارة المستدامة و ، المألوف المستدامستخدام اال
 13/8البرية، التي تناولها مؤتمر األطراف في المقرر  لألحياءمسألة لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة تعلق ت -34

 للتنوع البيولوجي. دامالمألوف المستوتنفيذ خطة العمل بشأن االستخدام  )ي(8بمسألة التقدم في تنفيذ المادة 
، عددا من الطلبات إلى األمين التنفيذي، بما في ذلك 13/1من المقرر  22قدم مؤتمر األطراف، في الفقرة و  -35

الفريق تقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى 
عقد قبل االجتماع الرابع عشر ي  في اجتماع  واألحكام المتصلة بها)ي( 8 المخصص للمادة العضوية المفتوح العامل

 لمؤتمر األطراف.

                                                 
 .2017يناير/كانون الثاني  26، المؤرخ SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220إلخطار استجابة ل 28
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األمين التنفيذي، بناء على العمل السابق، مواصلة وضع إرشادات تقنية  إلىب ل  وعلى وجه الخصوص، ط   -36
األطراف للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ، بغية دعم تنفيذ وم الطرائدحللاستدامة  أكثرقطاع نحو  الحوكمةلتحسين 

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في االستخدام المألوف المستدام ومعارف ، مع مراعاة منظور 2011-2020
 للتنوع البيولوجي.

ا الحادي ومن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في هذا البند في اجتماعه -37
للهيئة الفرعية  المعدةستتاح وثيقة ما قبل الدورة كما والعشرين الذي سيعقد باالقتران مع االجتماع العاشر للفريق العامل. 

 لعلم الفريق العامل. بشأن هذه المسألة
 كوليهاوبروتو  المحلية في عمل االتفاقيةواألحكام المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات  )ي(8إدماج المادة 

، إلى األمين التنفيذي أن يحدد 12/1المقرر بمرفق الطلب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، في  -38
فيما  ، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلةياجات العلمية والتقنية الرئيسيةاالحت لتلبيةالقائمة والممكنة  السبل والوسائل

إلى طرق أفضل إلدراج نظم المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة  بما في ذلك الحاجة ،التقليدية بالمعارفيتعلق 
المعارف العلمية دعما للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية  الستكمالواإلجراءات الجماعية للمجتمعات األصلية والمحلية 

 سات.موافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف واالبتكارات والممار مع ، 2020-2011للتنوع البيولوجي 
، األطراف والحكومات األخرى وممثلي الشعوب 13/26من المقرر  3كما دعا مؤتمر األطراف، في الفقرة  -39

)ي( 8لمادة بين اعن الوسائل واألدوات الممكنة لتحقيق التكامل الكامل األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم آراء 
واألحكام المتصلة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومشاركتها الكاملة والفعالة في عمل االتفاقية وبروتوكوليها 

أن يعد على أساس اآلراء المقدمة، ، وطلب إلى األمين التنفيذي التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات، واالتساق والتنسيقو 
التي ينبغي أال تنطوي على عبء مالي إضافي وأن يجعل هذه المقترحات متاحة  مقترحات بشأن الوسائل واألدوات

 للفريق العامل لكي ينظر فيها. الجتماع العاشرل
هذه اآلراء من خالل اإلخطار الحصول على وبناء على ذلك، طلب األمين التنفيذي  -40

SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220 ح اآلراء والمعلومات. وعلى . وستتا2017 يناير/كانون الثاني 26، المؤرخ
إلى ، CBD/WG8J/10/8في  وسيتيحهاأساس اآلراء المقدمة، سيعد األمين التنفيذي مقترحات بشأن السبل واألدوات 

الهيئة الفرعية  لتواصلتوصيات. ومن المتوقع أن ينظر الفريق العامل في المقترحات وأن يعد توصيات  جانب مشروع
اعها الثاني. وقد يرغب الفريق العامل، لدى قيامه بذلك، في أن يأخذ في االعتبار حالة تنفيذ في اجتمالنظر فيها للتنفيذ 

 )انظر المرفق األول(.المتصلة بها حكام واأل )ي(8تنفيذ المادة بشأن برنامج العمل 

 األصلية الشعوب قضاياالمعني بمنتدى األمم المتحدة الدائم من توصيات  -8البند 
في إطار هذا البند، إلى النظر في التوصيات الجديدة الناشئة عن الدورتين الخامسة ، املسيدعى الفريق الع -41

 المتعلقة( لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 2017( والسادسة عشرة )2016عشرة )
 باالتفاقية.

عني بقضايا الشعوب األصلية إلى األمانة مذكرة بشأن توصيات منتدى األمم المتحدة الدائم الم تصدروس -42
لم التي توصيات المنتدى الدائم  أحدثتتضمن معلومات موجزة عن (، CBD/WG8J/10/9اتفاقية التنوع البيولوجي )
لتوصيات السابقة المقدمة إلى االتفاقية، ومشروع توصيات تحديث ل، فضال عن حتى اآلن ينظر فيها الفريق العامل
 .لينظر فيها الفريق العامل
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 األخرى الشاملة حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا  -9البند 
أن يكون موضوع الحوار المتعمق الذي سيعقد في االجتماع  ،ألف 13/19في المقرر  ،قرر مؤتمر األطراف -43

جتمعات المحلية التقليدية للشعوب األصلية والمواالبتكارات والممارسات مساهمة المعارف للفريق العامل هو: " العاشر
 ".مع التركيز بوجه خاص على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 2030خطة التنمية المستدامة لعام في تنفيذ 

األمين التنفيذي بشأن هذا الموضوع  يعدهاولمساعدة الفريق العامل وتوفير سياق للحوار، ستصدر مذكرة  -44
 بشأن هذا الموضوع. 29راءإلى جانب تجميع لآل، CBD/WG8J/10/10 ابوصفه

التالي في االجتماع المتعمق أن تقترح موضوعا للحوار  CBD/WG8J/10/10األطراف في  إلىطلب ي  و  -45
الحوار  ووفقا للممارسة المتبعة فيالحادي عشر للفريق العامل لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر. 

 بتقرير االجتماع.المتعمق، سيجري إعداد تقرير موجز وإرفاقه 

 أخرى  شؤون  -10البند 
 .إطار هذا البند من جدول األعمال فيقد ترغب األطراف في طرح مسائل أخرى تتعلق بموضوع االجتماع  -46

 اعتماد التقرير -11البند 
 مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر.نظر فيه يلسيدعى الفريق العامل إلى اعتماد تقريره الذي سيقدم  -47

 اختتام االجتماع -12البند 
)ي( 8المخصص للمادة  المفتوح العضوية العامل بين الدوراتاالجتماع العاشر للفريق  اختتاممن المتوقع  -48

 .2017 ديسمبر/كانون األول 16 الموافق يوم السبت من 18:00واألحكام المتصلة بها في الساعة 

                                                 
 .2017يناير/كانون الثاني  26، المؤرخ SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220خطار إلاستجابة ل ورد 29
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 المرفق األول

 (5/16من اتفاقية التنوع البيولوجي )المقرر  ام المتصلة بهاواألحك )ي(8برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة 
 األهداف

التنوع  في إطار اتفاقية ،تنفيذا عادال )ي( واألحكام المتصلة بها8يهدف برنامج العمل هذا إلى النهوض بتنفيذ المادة 
لمجتمعات لكاملة والفعالة وضمان المشاركة ال ،وذلك على الصعد المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية ،البيولوجي

 .هاألصلية والمحلية في جميع مراحل ومستويات تنفيذ
 المبادئ العامة

 .لمجتمعات األصلية والمحلية في جميع مراحل تحديد وتنفيذ عناصر برنامج العمللالمشاركة الكاملة والفعالة  -1
 .يع أنشطة برنامج العملنساء المجتمعات األصلية والمحلية في جملوالمشاركة الكاملة والفعالة 

يتعين إيالء المعارف التقليدية نفس القدر من التقدير واالحترام باعتبارها مفيدة وضرورية مثلها مثل أشكال المعارف  -2
 .األخرى 

نهج شامل يتوافق مع القيم الروحية والثقافية والممارسات العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية وحقوقها في أن تباع ا -3
 .تحكم في معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليديةت

نهج النظام اإليكولوجي هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية، من شأنه أن يعزز حفظ  -4
 .التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بصورة عادلة

الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية التقليدية والممارسات  واالبتكاراتينبغي أن يكون الحصول على المعارف  -5
 .والممارسات واالبتكاراتحائزي هذه المعارف قبل عن علم من  المسبقةلموافقة عن علم أو االمسبق  بالقبولرهنا 

 المهام الجارية لألطراف
 اآلليات التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية - 1العنصر 
 1المهمة 

المشاركة الفعالة في  علىتعزيز وتقوية قدرات المجتمعات األصلية والمحلية الالزمة لاتخاذ اإلجراءات  رافاألطعلى 
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه التقليدية صنع القرارات المتعلقة باستخدام معارفها وابتكاراتها وممارساتها 

 .اركتها الفعالةومشرهنا بموافقتها المسبقة عن علم  ،المستدام
 2المهمة 

 وتعزيز اتخاذ مبادرات مناسبة أخرى لتقويةأو تشريعات أو مناسبة ووضع مبادئ توجيهية  آلياتتطوير تقوم األطراف ب
لمجتمعات األصلية والمحلية في صنع القرار وتخطيط السياسات وتطوير وتنفيذ حفظ التنوع البيولوجي لالفعالة مشاركة ال
بما في ذلك الحصول على المنافع  ،على الصعد الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والمحلية امالمستد هاستخدامو 

 .مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي ،وتحديد المناطق المحمية وإدارتها وتقاسمها
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 4المهمة 
لمجتمعات األصلية والمحلية مع وضع والفعالة ل الكاملةلمشاركة تعزيز الآليات  ،االقتضاء حسب ،بتطوير األطرافتقوم 

 :مع مراعاة الحاجة إلى ،في جميع عناصر برنامج العمل للنساءوالنشطة والفعالة  الكاملةأحكام محددة للمشاركة 
 ؛البناء على أساس معارفها )أ(

 ؛تعزيز قدرتها على الحصول على التنوع البيولوجي (ب)
 ؛ظ وصيانة وحماية التنوع البيولوجيقدراتها في المسائل المتعلقة بحف تعزيز )ج(
 ؛تعزيز تبادل الخبرات والمعارف )د(

المتعلقة بالتنوع  النساءالمحددة حسب نوع الجنس لتوثيق معارف و الوسائل المناسبة ثقافيا تشجيع  (ه)
 .البيولوجي والحفاظ عليها
 (للتنوع البيولوجي لمألوف المستداماخطة العمل بشأن االستخدام ) 10/43المقرر عمال بالمهام الجديدة المضافة 

 2014، المرفق، في عام اءب 12/12المقرر  من خاللالمعتمدة المهمة الجديدة 
إعداد المزيد من اإلرشادات بشأن االستخدام المستدام والتدابير الحافزة ذات : )ج(10مع التركيز على المادة  10المادة 

اتخاذ تدابير لزيادة إشراك المجتمعات األصلية والمحلية والحكومات و لمحلية الصلة التي تقدم إلى المجتمعات األصلية وا
 (.10/43)المقرر  ونهج النظام اإليكولوجي 10على الصعيدين الوطني والمحلي في تنفيذ المادة 

درج تنفيذ باء، المرفق(. وين 12/12)المقرر  المألوف المستداموأسفر هذا العمل عن اعتماد خطة العمل بشأن االستخدام 
 )ي(8خطة العمل في نطاق صالحيات األطراف، ويتم اإلبالغ عنه جنبا إلى جنب مع التقدم المحرز في تنفيذ المادة 

 من أهداف أيشي. 18والهدف 
 )ي(8المهام الجارية للفريق العامل المعني بالمادة 

 التقاسم العادل للمنافع - 4العنصر 
 7المهمة 

مبادئ توجيهية لتطوير آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى  الفريق العامليعد  ،4و 2و 1 استنادا إلى المهام
نصيب عادل ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام على المجتمعات األصلية والمحلية  حصول (1) :لضمان

استخدام هذه المعارف حصول المؤسسات الخاصة والعامة المهتمة ب (2) ؛وتطبيق معارفها وابتكاراتها وممارساتها
التقدم في تحديد  (3) ؛على الموافقة المسبقة عن علم من المجتمعات األصلية والمحلية ،والممارسات واالبتكارات

التزامات بلدان المنشأ وكذلك األطراف والحكومات التي تستخدم فيها هذه المعارف واالبتكارات والممارسات والموارد 
 .الجينية المرتبطة بها

 العناصر القانونية - 7صر العن
 12المهمة 

 حسب ،يضع الفريق العامل مبادئ توجيهية لمساعدة األطراف والحكومات في وضع تشريعات أو آليات أخرى 
تتضمن النظم الفريدة( وتعاريف للمصطلحات  يمكن أن)ي( واألحكام المتصلة بها )والتي 8لتنفيذ المادة  االقتضاء،
)ي( واألحكام المتصلة بها وذلك على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية، التي تقر 8في المادة  ةالواردالرئيسية والمفاهيم 
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حقوق المجتمعات األصلية والمحلية في أن تتمتع بالسيطرة على معارفها وابتكاراتها  كاملةوتصون وتضمن بصورة 
 االتفاقية. سياق فيالتقليدية وممارساتها 

 15المهمة 
 الملكية، بما في ذلك توطين المعلوماتإعادة  أن تيسرامل المخصص مبادئ توجيهية من شأنها يضع الفريق الع

المعارف التقليدية المتعلقة  استردادمن أجل تيسير  ، من اتفاقية التنوع البيولوجي17من المادة  2الثقافية، وفقا للفقرة 
 بالتنوع البيولوجي.

 عناصر الرصد - 6العنصر 
 10لمهمة ا

معايير ومبادئ توجيهية لإلبالغ ومنع االستيالء غير المشروع على المعارف التقليدية  فريق العامل المخصصيضع ال
 ذات الصلة. الجينيةوالموارد 
 المنجزةالمهام 
 2 العنصر

 واألحكام المتصلة بها )ي(8الحالة واالتجاهات فيما يتعلق بالمادة 
 5المهمة 

 [[اءب 9/13المقرر من  1الفقرة  انظر، أ نجزت] جاهات المتعلقة بالمعارف التقليديةركب عن الحالة واالتتقرير م   إعداد
 تبادل المعلومات ونشرها - 5العنصر 
 8المهمة 

 زاي( 7/16المقرر  انظر، أ نجزتاتصال داخل آلية غرفة تبادل المعلومات ] نقطةتحديد 
 16المهمة 

واستخدامها والوصول إلى المعلومات بالمعارف التقليدية المتعلقة ث للبحو  ةالسلوك األخالقي قواعد وضع نماذج لمدونات
 [10/42في المقرر  تغاريوايي:ري مدونة السلوك األخالقي مدت : اعت  أ نجزت]وتبادلها وإدارتها 

 الرصدعناصر  - 6العنصر 
 9المهمة 

لق بالتطورات المقترح إجراؤها على وضع مبادئ توجيهية إلجراء تقييمات لألثر الثقافي والبيئي واالجتماعي فيما يتع
أو المحتمل أن تؤثر  المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها تقليديا المجتمعات األصلية والمحلية

 واو(. 7/16المعتمدة في المقرر  أغواى:غو: المبادئ التوجيهية أ نجزت) "عليها
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 الحالية، وفي ضوء التطورات الجاريةالمهام  إنجاز، ريثما يتم المؤجلة المهام
 الممارسات الثقافية التقليدية للحفظ واالستخدام المستدام - 3العنصر 
 6المهمة 

التقليدية الفريق العامل المخصص مبادئ توجيهية الحترام وحفظ وصيانة المعارف واالبتكارات والممارسات  يضع
 )ي(.8للمادة  وفقاوتطبيقها على نطاق أوسع 

 13ة المهم
الفريق العامل المخصص طائفة من المبادئ التوجيهية والمعايير لتعزيز استخدام المعارف التقليدية وأشكال  يضع

مع مراعاة الدور الذي يمكن أن تؤديه المعارف التقليدية  ه المستداماستخدامو المعارف األخرى لحفظ التنوع البيولوجي 
ورصد التنوع البيولوجي وتقييمات األثر  ،والتصنيف ،الطبيعي الموقعخل اإليكولوجي والحفظ داالنظام بالنسبة لنهج 

 .البيئي في جميع قطاعات التنوع البيولوجي
 14المهمة 

خطط حوافر وطنية للمجتمعات األصلية والمحلية  لوضعيضع الفريق العامل المخصص مبادئ توجيهية ومقترحات 
ولتطبيق هذه المعارف واالبتكارات والممارسات في االستراتيجيات  ،لتقليديةلحفظ وصيانة معارفها وابتكاراتها وممارساتها ا

 ه المستدام.استخدامو  والبرامج الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي
 العناصر القانونية - 7العنصر 
 11المهمة 

الصكوك المتعلقة بحقوق  والوطنية والدولية القائمة وال سيما ،االقتضاء حسب ،م الفريق العامل الصكوك شبه الوطنيةيقي  
حماية معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية  انعكاسات علىالملكية الفكرية التي يمكن أن يكون لها 

 )ي(.8بين هذه الصكوك وأهداف المادة  تآزرأوجه  تحديدوالمحلية بهدف 
 تبادل المعلومات ونشرها - 5العنصر 
 17المهمة 

ومعايير للمساعدة في تقييم تنفيذ  طرائق ،تعاون مع الحكومات والمجتمعات األصلية والمحليةبال ،األمين التنفيذي يضع
على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية واإلبالغ عن ذلك في التقارير  )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة 

 .26الوطنية تمشيا مع المادة 
 .10/43المقرر و ، 10و 5/16 ن: المقرراالمصدر
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 المرفق الثاني

 )ي(8المخصص للمادة  المفتوح العضويةالجتماع العاشر للفريق العامل لالمقترح  العملتنظيم 
 واألحكام المتصلة بها

 10:00-13:00 15:00-18:00 
 األربعاء

 ديسمبر/ 13
كانون األول 

2017 

 افتتاح االجتماع -1
 الشؤون التنظيمية -2
 روتسوليهيرساجيكية المبادئ التوجيهية الطوع -3

المعارف التقليدية للشعوب األصلية  إلعادة توطين
والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ التنوع 

 البيولوجي واستخدامه المستدام
مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة  -4

)ي( واألحكام 8التي يتعين استخدامها في سياق المادة 
 المتصلة بها

المعني  العاملت للفريق ال توجد جلسا
 )ي(8بالمادة 

)جلسات االجتماع الحادي والعشرين 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية(

 الخميس
 ديسمبر/ 14

كانون األول 
2017 

من برنامج العمل  12و 10و 7المهام  إنجاز -5
 المتعدد السنوات

لجماعية حشد الموارد: تقييم مساهمة اإلجراءات ا -6
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والضمانات في 

 آليات تمويل التنوع البيولوجي

المعني  العاملال توجد جلسات للفريق 
 )ي(8بالمادة 

)جلسات االجتماع الحادي والعشرين 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية(
 الجمعة

 ديسمبر/ 15
كانون األول 

2017 

من أهداف  18التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  -7
أيشي للتنوع البيولوجي، وتنفيذ خطة العمل بشأن 

)ي( 8المادة  وإدماجاالستخدام المألوف المستدام، 
واألحكام المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات 

 وبروتوكوليها المحلية في عمل االتفاقية
المعني م منتدى األمم المتحدة الدائمن توصيات  -8
 األصليةالشعوب قضايا ب

 النظر في ورقات غرف االجتماع

 السبت
 ديسمبر/ 16

كانون األول 
2017 

حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية  -9
 والقضايا الشاملة األخرى 

 أخرى  شؤون  -10
 

 اعتماد التقرير -11
 اختتام االجتماع -12
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 المرفق الثالث

 قائمة الوثائق

 العنوان الرمز
CBD/WG8J/10/1 جدول األعمال المؤقت 

CBD/WG8J/10/1/Add.1 شروح جدول األعمال المؤقت 
CBD/WG8J/10/2 لمبادئ التوجيهية الطوعية روتسوليهيرساجيك إلعادة توطين مشروع منقح ل

المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ 
 المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه 

CBD/WG8J/10/3  الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها في والمفاهيم مسرد المصطلحات
 )ي( واألحكام المتصلة بها8سياق المادة 

CBD/WG8J/10/4  المنقح بشأن من برنامج العمل المتعدد السنوات 12و 7 المهمتينإنجاز 
 )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة 

CBD/WG8J/10/5  لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية  ةالمنهجي اإلرشاداتعناصر
 والمجتمعات المحلية

CBD/WG8J/10/6  المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع مراعاة
البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي، وعند 

 ة األدواتوضع ضمانات محدد
CBD/WG8J/10/7  بشأن  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 18التقدم نحو تحقيق الهدف

 مألوف المستدام للتنوع البيولوجيواالستخدام الالمعارف التقليدية 
CBD/WG8J/10/8 

 
)ي( واألحكام المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات 8إدماج المادة 

 روتوكوليهاوب المحلية في عمل االتفاقية
CBD/WG8J/10/9  األصليةالشعوب قضايا المعني بمنتدى األمم المتحدة الدائم من توصيات 

 إلى اتفاقية التنوع البيولوجي
CBD/WG8J/10/10 

 
التقليدية واالبتكارات والممارسات مساهمة المعارف ": الحوار المتعمق

ة المستدامة لعام خطة التنميللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ 
مع التركيز بوجه خاص على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  2030

 "المستدام
CBD/SBSTTA/21/3 

 
إرشادات تقنية بما في ذلك ، البرية لألحياءلحوم الطرائد واإلدارة المستدامة 

 لحوم الطرائدأكثر استدامة للتحسين الحوكمة نحو قطاع 

 .جتماعاالقبل  للفريق العاملئق اإلعالمية التي أعدت ستصدر قائمة بالوثا: ملحوظة

_________ 


