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   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال

  الحصول بشأن المخصصة لبروتوكول ناغويا 

 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف

   للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  ولاالجتماع األ

  يونيو /حزيران 10-5، مونتريال

  * من جدول األعمال المؤقت2البند 

  شؤون تنظيمية

  المشروح جدول األعمال المؤقتتنقيح 

  مقدمة

  الدوليةحكوميةالجنة لل ا10/1 من مقرره 7أنشأ مؤتمر األطراف في االتفاقية في الفقرة   -1

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل بشأن  ناغويامخصصة لبروتوكول المفتوحة العضوية ال

  ؛)اللجنة الحكومية الدولية(والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي 

أن تتولى اللجنة الحكومية الدولية، " من المقرر نفسه 8في الفقرة  وقرر مؤتمر األطراف  -2

 العامل كاجتماع ألطرافمؤتمر اجتماع األول لألعمال التحضيرية لالبدعم من األمين التنفيذي، ا

ها في ذلك الوقت، مع مراعاة أحكام الميزانية التي أعمالهي تن على أن، لألطراف في البروتوكول

 في جتماعها األولاأن تعقد اللجنة الحكومية الدولية  10وقرر في الفقرة ". ؛عتمدها مؤتمر األطرافا

.2011يونيو / حزيران10لى  إ5من  الفترة

يكون الرئيسان المشاركان  ": من المقرر نفسه، قرر مؤتمر األطراف أيضاً أن11وفي الفقرة   -3

 يسبقوأن ) كندا(والسيد تيموثي هودجز ) كولومبيا(للجنة الحكومية الدولية السيد فرناندو كازاس 

واالتفاق على نتخاب أعضاء مكتبها الاجتماع ليوم واحد الحكومية الدولية االجتماع األول للجنة 

  ."ولهذا الغرض، يكلف الرئيس بإجراء المشاورات الضرورية. الشؤون التنظيمية األخرى

                                                          
* UNEP/CBD/ICNP/1/1.  
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اللجنة الحكومية الدولية  خطة عمل  من هذا المقرر، أيد مؤتمر األطراف12وفي الفقرة   -4

ي تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية الذي يحدد القضايا الت، 10/1الواردة  في المرفق الثاني بالمقرر 

  .جلستيها األولى والثانيةفي 

  : على النحو التالي هي فيها اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها األولوالمسائل التي تنظر  -5

في ذلك طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما   )أ(  

  ؛)14 من المادة 4الفقرة  (اأنشطتهالمتعلقة بتقارير ال

تعزيز الموارد البشرية والقدرات تدابير للمساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات و  )ب(  

 أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، ال سيماالمؤسسية في البلدان النامية، و

ياجات التي تحددها األطراف المعنية لتنفيذ مع مراعاة االحت، ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف 

  ؛)22المادة (البروتوكول 

تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد   )ج(  

  ؛)21المادة (حصول وتقاسم المنافع الجينية والمسائل ذات الصلة بال

 االمتثال ألحكام البروتوكول عزيزة لتمؤسسيالليات اآلتعاونية والجراءات اإل  )د(  

المشورة أو المساعدة، تقدم  التي اإلجراءات واآلليات ، بما في ذلكومعالجة حاالت عدم االمتثال

  .)30المادة (االقتضاء حسب 

 216-2010اإلخطاران  على التوالي، ،األطرافوأرسل عقب االجتماع العاشر لمؤتمر  -6

 2010 ديسمبر / كانون األول16المؤرخان ) ref. No. SCBD/ABS/VN/SG/74553( 217-2010و

المصلحة ذوي الصلة وأصحاب، لمجتمعات األصلية والمحليةوا ، والمنظمات الدولية،األطرافإلى 

التحضير لالجتماع األول للجنة الحكومية  في الالزمة إلى تقديم اآلراء والمعلومات األخرىلدعوتها

 ورودها عدب submissions/1icnp/int.cbd.www://http/ارير على الموقع  هذه التققد أتيحتو. الدولية

إعداد وثائق أيضاً اآلراء والمعلومات في االعتبار عند أخذت  فقد، وباإلضافة إلى ذلك. إلى األمانة

  .االجتماع

لهذه اجتماع تنظيمي ب االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية سبقسي، 10/1 للقرار وفقاًو  -7

ومن ثم فالجلسة االفتتاحية للجنة الحكومية الدولية ستنعقد .  2011يونيو / حزيران5اللجنة يعقد في 

،  مكتبهاانتخابها  لمن أجل أن يتاح بعد الظهر، 3الساعة ، على 2011يونيو / حزيران5في 

 3 البند تتناول اللجنةوسوف . مناقشة أية مسائل تنظيمية أخرى ووانتخاب أحد الرئيسين المشاركين،

 10 إلى 6 في الفترة من  لهذا البندبنود جدول األعمال التاليةوكذلك من جدول األعمال 

  .2011يونيو /حزيران

 الموقع الشبكي لألمانةعلى  متاحة هيو. ولالجتماع في المرفق األاب  المتعلقةوترد الوثائق  -8

 صيغتها  فيأن وضعتبعد  ICNP=meeting?/doc/int.cbd.www://http-01: على العنوان التالي

  .النهائية
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وسيبدأ تسجيل المشاركين  ).االيكاو(وسيعقد االجتماع في مقر منظمة الطيران المدني الدولي   -9

 4 يوم السبت  بعد الظهر من6 صباحاً إلى الساعة 8 من الساعة في مكان انعقاد االجتماع

  .2011يونيو / حزيران7 إلى غاية يوم الثالثاء 2011يونيو /حزيران

ـ الترتيبات اللوجيستية لالجتممذكرة إعالمية تتضمن تفاصيل بشأنوتتاح   -10 ي ذلـك  اع ، بما ف

 واإلقامة ومسائل أخـرى  ،تأشيرات الدخولشروط الحصول على و،رل، ومعلومات عن السفالتسجي

.ICNP=meeting?/doc/int.cbd.www://http-01: على العنوان التالي

  

  افتتاح االجتماع   -1البند 

يقدم األمـين التنفيـذي     وف  وس. العاشر لمؤتمر األطراف   االجتماع   ئاسةرفتتح االجتماع   تس  -11

.مالحظات تمهيدية

  الشؤون التنظيمية   -2البند 

  انتخاب أعضاء المكتب   1-2البند 

  : ما يلي10/1 من المقرر 11قرر مؤتمر األطراف في الفقرة   -12

) كولومبيـا  (يكون الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية الدولية السيد فرنانـدو كـازاس       أن   "

اجتماع ليوم  الحكومية الدولية   االجتماع األول للجنة     يسبقوأن  ) كندا(والسيد تيموثي هودجز    

ولهذا الغرض، يكلف   . واالتفاق على الشؤون التنظيمية األخرى    نتخاب أعضاء مكتبها    واحد ال 

  ."الرئيس بإجراء المشاورات الضرورية

، إيـشيكاوا محافظة  ،  كانازاوا اجتماعه المعقود في     وعقب المناقشات التي أجراها المكتب في       -13

 عيين ممثلين اثنـين   بهدف ت دعيت األطراف إلى التشاور     ،  2010ديسمبر  / كانون األول  19 يوم   اليابان

ـ . اللجنة الحكومية الدولية   في مكتب     للعمل مناطق األمم المتحدة الخمس   من كل منطقة من      ضاف وسي

 األطـراف   إلـى  لـب وقد طُ .  المنتخبين على أساس إقليمي    لعشرةالممثلين ا الرئيسان المشاركان إلى    

 للـرئيس أن يختـتم   بحيث يمكـن  2011مايو /أيار 1إلى األمانة في موعد أقصاه إرسال ترشيحاتها

  .  اجتماع للجنة الحكومية الدولية انعقادقبلمشاوراته

 لن يكـون بإمكانـه      هودجزوقد أبلغت حكومة كندا منذ ذلك الحين األمين التنفيذي بأن السيد              -14

  .رئاسة اللجنة بعد اضطالعه بتحمل أعباء مسؤوليات جديدة

وفي ضوء هذه الخلفية، وكذلك استناداً إلى المشاورات التي أجراها رئيس مؤتمر األطراف،               -15

   . هودجزالذي سيخلف السيدفإن اللجنة مدعوة إلى انتخاب مكتبها وانتخاب الرئيس المشارك للجنة 

 للجنـة الحكوميـة      المشارك يرأس االجتماع السيد فرناندو كازاس من كولومبيا والرئيس       وس  -16

لتي تنطبق مع إجراء التعـديالت      (من النظام الداخلي     21 للقاعدة   ووفقاً .الذي سيجري انتخابه   الدولية
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 ، فـإن  )اخليمن النظام الد   26المادة  من   5لفقرة  ا ب الالزمة الجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وعمالً     

  .راً مقر يعملأحد أعضاء المكتب

  

     إقرار جدول األعمال 2-2البند 

  

جـدول األعمـال    اعتماد جدول أعمالها علـى أسـاس   في للجنة الحكومية الدوليةرغبقد ت  -17

التـي  للجنة الحكومية الدولية    اعمل   لخطة    األمانة وفقاً   أعدته ذيال )UNEP/CBD/ICNP/1/1 (المؤقت

  .10/1 في المقرر  األطرافتمر مؤاعتمدها

  

 تنظيم العمل  3-2البند 

إنشاء  أساس إمكانية ، علىفي جلسات عامةعملها   الحكومية الدولية اللجنةتؤدييقترح أن   -18

 ، اعتماداً على التقدم المحرز، لمعالجة بنود معينة من جدول األعمالضرورة، حسب الأفرقة اتصال

ومع وضع هذه . بأقصى قدر ممكن من الفعاليةام الوقت المتاح ومع مراعاة الحاجة إلى استخد

  .االعتبارات في الحسبان، فإنه سيرد في المرفق الثاني أدناه جدول زمني إرشادي

وستُوفر خدمات الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة في الجلسات العامة   -19

  .لالجتماع

  

  دل المعلومات بشأن تباطرائق تشغيل غرفة   -3البند   

  الحصول وتقاسم المنافع        

، فإنه يتعين على اللجنة الحكومية 10/1على النحو المبين في المرفق الثاني من المقرر   -20

 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم تشغيل طرائق" األول في افي اجتماعهالدولية أن تنظر 

  )14 من المادة 4الفقرة ( ".أنشطتهاعلقة بالمتتقارير الالمنافع، بما في ذلك 

ة  في مونتريال في الفترفقد عقدوبفضل الدعم المالي السخي المقدم من المفوضية األوروبية،   -21

 الحصول  بشأنمعلوماتال تبادل تناول غرفة اجتماع للخبراء 2011أبريل / نيسان14 إلى 11من 

لية المتصلة بإنشاء غرفة تبادل المعلومات بشأن استكشاف االعتبارات العمبغية   المنافعقاسموت

 تقديم مدخالت لالجتماع األول للجنة الحكومية الدولية ومساعدة من أجل المنافع قاسمالحصول وت

  .األطراف على التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه في وقت مبكر

) UNEP/CBD/ICNP/1/2 (تقرير اجتماع الخبراء  على اللجنة الحكومية الدوليةوسيعرض  -22

مناقشاتها وأن ظر في نتائج هذا االجتماع كأساس تستند إليه وقد ترغب األطراف في أن تن. للنظر فيه

غرفة تبادل المعلومات بشأن  للعمل التحضيري المتعلق بتشغيل اتخاذ الخطوات المقبلةتوصي ب

 تقضي التي  من البروتوكول14  من المادة4 مع مراعاة ما ورد في المادة، الحصول وتقاسم المنافع
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 ، في اجتماعه األول،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولينظر  "ما يليب

المتعلقة تقارير ال غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك تشغيل طرائقفي 

  ".راض بعد ذلكيد االستعوتبقى ق ، ويتخذ قرارات بشأنها،أنشطتهاب

وقد أعدت األمانة، بناء على طلب اجتماع الخبراء، جدوالًً زمنياً مؤقتاً وتقديراً للموارد   -23

المطلوبة لتنفيذ المرحلة التجريبية، واعتمدت طرائق لتشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول 

  ).UNEP/CBD/ICNP/1/3(المنافع قاسم وت

كمعلومات للجنة الحكومية لتي أعدت الجتماع الخبراء قد ُأتيحت أيضاً وأخيراً، فإن الوثائق ا  -24

  :الدولية، وهي تتضمن ما يلي

 قاسمقضايا مطروحة للنظر في إنشاء غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول وت  )أ(  

  ؛)UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2(المنافع 

لمجتمعات ومنظمات ا ،األطراف والمنظمات الدوليةلتقارير المقدمة من اتجميع   )ب(  

طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات فيما يتعلق ب ذوي الصلة المصلحةوأصحاب، األصلية والمحلية

  ؛)UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3(بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

لمجتمعات ومنظمات ا ،األطراف والمنظمات الدوليةلتقارير المقدمة من اتجميع   )ج(  

طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات ب فيما يتعلق ذوي الصلة المصلحةأصحابو، األصلية والمحلية

       ).UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3/Add.1) (إضافة (بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  

 في بناء القدرات، وتنمية القدراتتدابير الرامية إلى المساعدة ال   -4البند 

  ة في البلدان النامية البشرية والقدرات المؤسسيمواردتعزيز الو  

  واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية            

 مدعوة إلى النظر في  الحكومية الدولية، فإن اللجنة1/10وفقاً للمرفق الثاني من المقرر   -25

ال البلدان النامية، و فيتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية القدرات و  في بناءتدابير المساعدة"

، ذات االقتصاد االنتقالي والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف  أقل البلدان نمواًسيما

  )".22المادة (مع مراعاة االحتياجات التي تحددها األطراف المعنية لتنفيذ البروتوكول 

راف من البلدان النامية، وال األط"، دعا مؤتمر األطراف 10/1 من المقرر 17وفي الفقرة   -26

األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، فضال عن سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

 وتعزيز الموارد البشرية ،بناء القدرات، وتنمية القدراتب فيما يتعلق الحتياجاتها  أولياًأن تجري تقييماً

 لألمينروتوكول على نحو فعال، وأن تتيح هذه المعلومات والقدرات المؤسسية من أجل تنفيذ الب

  ."التنفيذي في موعد ال يتجاوز شهرين قبل االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية

 والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية األطرافقد دعيت ووفقاً لما ورد أعاله، ف  -27

 16 ين المؤرخ217-2010 و216-2010 ينربموجب اإلخطاوأصحاب المصلحة ذوي الصلة، 

 31 إلى تقديم المعلومات ذات الصلة إلى األمين التنفيذي مع حلول 2010ديسمبر /كانون األول
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يتضمن اآلراء والمعلومات المقدمة  ويتاح للجنة الحكومية الدولية موجز توليفي .2011مارس /آذار

  ).UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3(في الوثيقة 

 هذا البند مذكرة من األمين التنفيذي في إطار على اللجنة وستُعرض  -28

)UNEP/CBD/ICNP/1/4 ( تقدم العناصر المحتملة لنهج استراتيجي يعنى ببناء القدرات والتنمية في

إطار بروتوكول ناغويا ويستند إلى الخبرات السابقة والحالية في مجال بناء القدرات المتعلقة 

ذلك إلى التدابير والنُهج المتعلقة ببناء القدرات في إطار االتفاقات البيئية  المنافع، وكقاسمبالحصول وت

  .  األخرى المتعددة األطراف

خطة العمل بشأن بناء القدرات من أجل الحصول على الموارد ومن أجل تسهيل الرجوع إلى   -29

بع عشر في مقرره ، فإن هذه الخطة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الساوتقاسم المنافع

VII/19F   ستكون متاحة أيضاً في الوثيقة)UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5.(  

  

   بأهمية الموارد الجينيةتوعيةزيادة التدابير الرامية إلى ال   -5البند 

   ذات الصلة فيقضاياالو والمعارف التقليدية المرتبطة بها                    

                      تقاسم المنافعمجال الحصول و                    

 تدابيرال" إلى النظر في 10/1 هذا البند ووفقاً للمرفق الثاني بالمقرر في إطارتُدعى األطراف   -30

والمسائل  بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، توعيةزيادة ال لالالزمة

  . من بروتوكول ناغويا21، على النحو المحدد في المادة "افعالحصول وتقاسم المنالمتعلقة ب

 هذا البند مذكرة من األمين التنفيذي في إطاروستُعرض على اللجنة   -31

)UNEP/CBD/ICNP/1/5 (ببروتوكول توعيةال اقتراح العناصر التي تشكل استراتيجة لزيادة تتضمن 

 عامة عن نطرةك، ستُتاح أيضاً وثيقة معلومات تقدم وباإلضافة إلى ذل.  وجدوالً زمنياً لتنفيذهاناغويا

  إنجازه، فضالً عما تسنى الحصول وتقاسم المنافعبشأن التوعيةالخبرات والمبادرات المتعلقة بزيادة 

  ).UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2 (في إطار مختلف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

  

  تعزيزل المؤسسية الالزمةاإلجراءات التعاونية واآلليات    -6البند 

  االمتثال ألحكام البروتوكول، ومعالجة حاالت عدم االمتثال             

 10/1 ووفقاً للمرفق الثاني بالمقرر ، هذا البند من جدول األعمالفي إطارتُدعى األطراف   -32

 البروتوكول  االمتثال ألحكام هذاعزيزإجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتاعتماد "إلى النظر في 

 إلسداء المشورة أو تقديم اً هذه اإلجراءات واآلليات أحكاموتشمل ،ومعالجة حاالت عدم االمتثال

 وقد ترغب . من بروتوكول ناغويا30، على النحو المحدد في المادة  "االقتضاءالمساعدة، حسب 

نظام وضع لقة ب، أن تتناول العناصر والخيارات المتعالنظر الذي تضطلع بهاللجنة، كجزء من 

 األخرى بحيث يستند إلى الخبرات المكتسبة في االتفاقات البيئيةلالمتثال في إطار البروتوكول، 
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 والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية المتعددة األطراف مثل بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

   .النباتية لألغذية والزراعة

، وكذلك في )UNEP/CBD/ICNP/1/6(دها األمين التنفيذي  مذكرة أع في اللجنةوستنظر  -33

وثيقة إعالمية تقدم نظرة عامة عن آليات االمتثال المنشأة بموجب اتفاقات بيئية أخرى متعددة 

  ).UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1(األطراف 

النصوص ) UNEP/CBD/ICNP/1/INF/4(وباإلضافة إلى ذلك، سوف تتاح أيضاً في الوثيقة   -34

 والمعاهدة الدولية بشأن  قرطاجنة للسالمة األحيائيةة إلجراءات وآليات االمتثال لبروتوكولالكامل

   .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل تسهيل الرجوع إليها

   

  شؤون أخرى   -7البند 

وضوع قد يرغب المشاركون، في إطار هذا البند، في مناقشة أية شؤون أخرى ذات صلة بم  -35

  . االجتماع

  

  اعتماد التقرير   -8البند 

ستُدعى اللجنة الحكومية الدولية إلى اعتماد تقريرها على أساس مشروع تقرير االجتماع   -36

  .الذي يقدمة المقرر

  اختتام االجتماع   -9البند 

يونيو / حزيران10 من مساء يوم الجمعة 6من المتوقع أن يختتم االجتماع على الساعة   -37

2011.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1
                                                                                             Page 8  

  المرفق األول

مفتوحة العضوية ال  الدوليةحكوميةالجنة لل الوثائق المتعلقة باالجتماع األول

  وتقاسم المنافعالحصول بشأن ناغويا مخصصة لبروتوكول ال

العنوانالرمز

UNEP/CBD/ICNP/1/1جدول األعمال المؤقت

UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1   المشروحجدول األعمال المؤقت

UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1 المشروح جدول األعمال المؤقتتنقيح   

UNEP/CBD/ICNP/1/2 طرائق تشغيل غرفة تبادل تقرير اجتماع الخبراء بخصوص

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ICNP/1/3ذ الجدول الزمني المؤقت واالحتياجات من الموارد الالزمة لتنفي

غرفة تبادل المعلومات المرحلة التجريبية واعتماد طرائق تشغيل 

بشأن الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ICNP/1/4تعزيز تدابير المساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات، و

 واألطراف الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان النامية

اليةالتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتق

UNEP/CBD/ICNP/1/5 تدابير زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية

والقضايا ذات الصلة في مجال الحصول وتقاسم المرتبطة بها 

المنافع 

UNEP/CBD/ICNP/1/6االمتثال ألحكام عزيزمؤسسية لتالليات اآلتعاونية والجراءات اإل 

 دم االمتثالالبروتوكول ومعالجة حاالت ع

http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-01 التقارير المقدمة من األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات

الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة ذوي 

 لبروتوكول  الدوليةحكوميةالجنة للالصلة إلعداد االجتماع األول 

ارد الجينية وتقاسم المنافع الحصول على الموبشأن ناغويا 

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1  المنشأة بموجب اتفاقات آليات االمتثالو ن إجراءاتنظرة عامة ع 

  بيئية أخرى متعددة األطراف
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العنوانالرمز

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2

  

  

نظرة عامة عن الخبرات والمبادرات المتعلقة بزيادة التوعية فـي         

مختلف االتفاقات البيئية   مجال الحصول وتقاسم المنافع وفي إطار       

  المتعددة األطراف

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3

  
موجز توليفي لآلراء والمعلومات المتعلقة ببناء القدرات وتنميـة         

  القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية

  
UNEP/CBD/ICNP/1/INF/4كوللبروتو بشأن االمتثالمؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل 

 والمعاهدة الدولية بشأن الموارد قرطاجنة للسالمة األحيائية

 مذكرة من األمين التنفيذي–الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5 خطة العمل بشأن بناء القدرات من أجل الحصول على الموارد

)2004 (وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2

  
روحة للنظر في إنشاء غرفة لتبادل المعلومات بشأن قضايا مط

  الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3

  

  

 ، والمنظمـات الدوليـة  ،األطـراف تجميع التقارير المقدمة مـن    

 المـصلحة وأصـحاب ، لمجتمعات األصلية والمحليةومنظمات ا

ذوي الصلة فيما يتعلق بطرائق تشغيل غرفة تبـادل المعلومـات           

  شأن الحصول وتقاسم المنافع ب

  
UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3/Add.1    والمنظمـات الدوليـة  ،األطـراف تجميع التقارير المقدمة مـن ، 

 المـصلحة وأصـحاب ، لمجتمعات األصلية والمحليةومنظمات ا

ذوي الصلة فيما يتعلق بطرائق تشغيل غرفة تبـادل المعلومـات           

  )إضافة(بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
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  ثانيالمرفق ال

مفتوحة العضوية ال  الدوليةحكوميةالجنة لل تنظيم العمل المقترح لالجتماع األول

  ناغويامخصصة لبروتوكول ال
الجلسة العامة

يونيو / حزيران5األحد 
2011

 بعد 3من الساعة 

 5الظهر إلى الساعة 

بعد الظهر

.  افتتاح االجتماع-1البند 

.ؤون التنظيمية  الش-2البند 

.  انتخاب أعضاء المكتب-1-2       البند 

.  إقرار جدول األعمال-2-2       البند 

.  تنظيم العمل-3-2       البند 

 6اإلثنين 

2011يونيو /حزيران

صباحاً 10من الساعة 

 بعد 1إلى الساعة 

الظهر

  تقاسم  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتشغيل طرائق  -3البند 

  .          المنافع

 بعد 3من الساعة 

 6الظهر إلى الساعة 

ربعد الظه

  )تابع(  -3البند 

  

  

 7الثالثاء 

2011يونيو /حزيران

صباحاً 10من الساعة 

 بعد 1إلى الساعة 

الظهر

 بعد 3من الساعة 

 6الظهر إلى الساعة 

بعد الظهر

   بناء القدرات، وتنمية القدرات، تدابير الرامية إلى المساعدة في ال  -4البند 

      البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان الناميةقدراتال تعزيز و 

   .          واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  )تابع(  -4البند 

 8األربعاء 

2011يونيو /حزيران

صباحاً 10من الساعة 

 بعد 1إلى الساعة 

الظهر

  تدابير الرامية إلى زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية ال  -5البند 

   والقضايا ذات الصلة في مجالالمرتبطة بها التقليدية           والمعارف

.الحصول وتقاسم المنافع          
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الجلسة العامة

 بعد 3 الساعة من

 6الظهر إلى الساعة 

بعد الظهر

    

  

  )تابع(  -5البند 

 9الخميس 

2011يونيو /حزيران

صباحاً 10من الساعة 

 بعد 1إلى الساعة 

  الظهر

 بعد 3من الساعة 

 6الظهر إلى الساعة 

بعد الظهر

   االمتثالعزيزلتالالزمة مؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل  -6البند 

.          والمعارف ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  

)تابع(  -6البند 

 10الجمعة 

2011يونيو /حزيران

صباحاً 10من الساعة 

 بعد 1إلى الساعة 

  الظهر

  

 بعد 3من الساعة 

 6الظهر إلى الساعة 

بعد الظهر

  .شؤون أخرى  -7البند 

  

  

  

  

.اعتماد التقرير  -8البند 

.اختتام االجتماع  -9البند 

  

----

  


