
عدد محدود من  طبع، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .هذه الوثيقة

 المتعلقةاإلقليمية لبناء القدرات العمل حلقة 
 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول ب

 وتقاسم المنافع لمنطقة الشرق األوسط
 وجيبوتي وليبيا وموريتانيا

 ، عمان، األردن3102أبريل/نيسان  9-01
 

  
 جدول األعمال المؤقت

 اليوم األول: الجلسة الصباحية
 اعافتتاح االجتم -1البند  9::0:99-0

  مالحظات افتتاحية: 
 ؛ممثل حكومة المملكة األردنية الهاشمية (أ )
 ؛ممثل أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (ب )
 ممثل جامعة الدول العربية؛ (ج )
 ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة. (د )

 مقدمة لحلقة العمل -2البند  9-19:99::0
 ة بالتنوع البيولوجيأمانة االتفاقية المتعلقأسلوب العمل وتنظيمه:  

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  -:البند  9::9-12::0
 عن استخدامها

 نظرة عامة على المالمح الرئيسية لبروتوكول ناغويا، بما في ذلك: )أ( 
 المتثال؛االلتزامات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وا -
 تدابير دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا. -

 أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيعرض عام من 
 واألجوبةفترة األسئلة 

 استراحة قصيرة 01:01-00:11
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التصديق على  من أجلالتطورات ذات الصلة على الصعيد الدولي والتقدم المحرز نظرة عامة على  (ب) 00:11-03:01
عرض عام من : أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: عرض من ودخوله حيز التنفيذول ناغويا بروتوك

 أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 واألجوبةفترة األسئلة 

 استراحة الغداء 03:01-00:11
 بعد الظهراليوم األول: جلسة 

 التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه من أجللخطوات المتخذة تبادل الخبرات بشأن ا -0البند  9::10:99-13
التصديق على بروتوكول ناغويا  من أجلعروض قطرية: تبادل الخبرات بشأن الخطوات المتخذة  )أ( 00:11-03:01

 وتنفيذه
  مناقشة عامة

 استراحة قصيرة 03:01-00:11
التصديق على بروتوكول ناغويا  من أجلعروض قطرية: تبادل الخبرات بشأن الخطوات المتخذة  )ب( 00:11-03:01

 وتنفيذه
 مناقشة عامة

 : الجلسة الصباحيةالثانياليوم 
 التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه من أجلالطريق إلى األمام: خريطة الطريق وخطة العمل  -5البند  9::0:99-19

 ؛التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذهلدعم  ة/إجراءات المتابعة على الصعيد الوطنيتحديد أنشط )أ( 
 .على بروتوكول ناغويا وتنفيذه التصديقتحديد األنشطة/اإلجراءات اإلقليمية المحتملة لدعم  )ب(

 استراحة قصيرة 01:01-00:11
  عامة مناقشة (ج) 

 استراحة الغداء 03:01-00:11
 بعد الظهرجلسة  :الثانياليوم 

 على بروتوكول ناغويا وتنفيذهلدعم التصديق المتاحة فرص ال -6البند  9::10:99-15
 ؛في المنطقة التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذهدور اليونيب في دعم  )أ( 

 .ناغويا وتنفيذه بروتوكوللدعم التصديق على األخرى المتاحة فرص ال )ب(
 يرةاستراحة قص 03:01-00:11

  عامة مناقشة (ج) 
 اختتام حلقة العمل -3البند  9::13
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