
بـع عـدد    طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،      م بأن تكون منظمة   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العا           
  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.محدود من هذه الوثيقة

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصول بشأن المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  ولاالجتماع األ
  2011حزيران /يونيو 10-5، مونتريال

  
  الجدول الزمني لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد

  مذكرة من األمين التنفيذي
في ) اللجنة الحكومية الدولية(بغية مساعدة اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا تقدم هذه الوثيقة،   - 1

ماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في تخطيط سلسلة األنشطة التي ستتخذ حتى االجت
 .ها في الفترة الفاصلة بين الدوراتالقيام بألنشطة المقترح لبروتوكول ناغويا، تقدم عرضا عاما 

، على أن تنظر 10/1 بالمقرر ثانيحسبما ورد في المرفق التنص خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية، و  - 2
  :ية فيما يلي في أول اجتماعهااللجنة الحكومية الدول

تقارير الفي ذلك طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما   )أ(
  ؛)14 من المادة 4الفقرة  (أنشطتهاالمتعلقة ب
ت المؤسسية تعزيز الموارد البشرية والقدراتدابير للمساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات و  )ب(

ذات االقتصاد  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف السيمالدان النامية، في الب
  ؛)22المادة (مع مراعاة االحتياجات التي تحددها األطراف المعنية لتنفيذ البروتوكول ، االنتقالي

دية المرتبطة بالموارد الجينية تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقلي  )ج(
  ؛)21المادة (والمسائل ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع 

 االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم عزيزمؤسسية لتالليات اآلتعاونية والجراءات اإل  )د(
  .)30المادة  (قتضاءاالالمشورة أو المساعدة، حسب تقدم  التي اإلجراءات واآلليات ، بما في ذلكاالمتثال

تقدم إرشادات بخصوص المسائل المطروحة للنظر وهي ، هذه البنودأعدت األمانة وثائق لكل بند من و  - 3
لمضي قدما في التحضير لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع سبل افضال عن مقترحات حول 
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عرضا عاما لألنشطة المقترحة لكل بند ومتطلباتها ويشمل الجدول الوارد في المرفق . لألطراف في البروتوكول
  .المتعلقة بالموارد

 أيضا إلى قائمة بالمسائل المطروحة لنظر اللجنة الحكومية الدولية في 10/1 المرفق الثاني بالمقرر شيروي  - 4
  :اجتماعها الثاني، على النحو التالي

  ؛روتوكولوضع ميزانية برنامجية لفترة السنتين بعد بدء نفاذ الب  )أ(
  ؛)25المادة (صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية   )ب(
  ؛صياغة اإلرشاد لحشد الموارد لتنفيذ البروتوكول  )ج(
 5الفقرة (النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول   )د(
  ؛)26 من المادة
 لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع صياغة مشروع جدول األعمال المؤقت  )ه(

  ؛)26 من المادة 6الفقرة (لألطراف في البروتوكول 
  ؛)10المادة ( هذه اآللية وأساليبالحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع   )و(
الدولية، عند مواصلة النظر في البنود التي تم بحثها في االجتماع األول للجنة الحكومية   )ز(
  .الضرورة

  .هذه المسائلب الجدول المرفق أيضا تعلقوي  - 5
 الحاجة إلى حثوبللجنة الحكومية الدولية  التحضير لالجتماع الثاني وقد ترغب األطراف، في معرض  - 6

تماع  إمكانية تنظيم اجبحثفي قد ترغب ،  وأساليب هذه اآلليةآلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافعإنشاء 
  .رهنا بتوافر الموارد الماليةوذلك االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، انعقاد للخبراء حول هذه المسألة قبل 
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  مرفق
  الجدول الزمني لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد: جدول

ثاني للجنة االجتماع ال  الفترة الفاصلة بين الدورات  االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية
  الحكومية الدولية

الفترة الفاصلة بين 
  الدورات

االجتماع األول لمؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول

  مسائل للبحث  األنشطة المقترحة  مسائل للبحث  المتطلبات من الموارد  األنشطة المقترحة  مسائل للبحث  بند جدول ألعمال
غرفة : 3البند 
معلومات تبادل 

الحصول وتقاسم 
  المنافع 

  )14المادة (

 بحث طرائق تشغيل -
المرحلة التجريبية لغرفة 
تبادل معلومات الحصول 

وتقاسم المنافع واعتماد هذه 
  .الطرائق

 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -
مشروع النماذج المشتركة ومتطلبات 

  .المستخدمين
 تعمل األمانة على إنشاء البوابة -
  لمركزيةا

شف األمانة التعاون مع تك تس-
  .الشركاء

 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -
مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل 

  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

ما يعادل تكلفة الفئة 
  4التخصصية 

ما يعادل تكلفة الفئة 
  3التخصصية 

ما يعادل تكلفة فئة 
  7الخدمات العامة 

 االستعانة -
ستشارين من بم

  .الخارج

  . المعدات-

استعراض طرائق  -
التشغيل المقترحة لغرفة 
تبادل معلومات الحصول 
وتقاسم المنافع وتوصي 
ذلك إلى االجتماع األول 

مؤتمر األطراف العامل ل
كاجتماع لألطراف في 

  .البروتوكول
 إطالق النسخة -

اإللكترونية من المرحلة 
ة لغرفة تبادل تجريبيال

حصول وتقاسم معلومات ال
  .المنافع

 ترشح األطراف السلطة -
المختصة لتقديم المعلومات 
إلى غرفة تبادل معلومات 

  .الحصول وتقاسم المنافع
 تقدم األطراف -

المعلومات المتاحة في 
  .نماذج مشتركة

 اعتماد طرائق تشغيل -
غرفة تبادل معلومات 

  .الحصول وتقاسم المنافع

بناء : 4د البن
  وتنمية القدرات 

  )22المادة (

 نهج إعداد/ استعراض-
استراتيجي لبناء وتنمية 

  .القدرات
 تعريف العملية في الفترة -

انظر (الفاصلة بين الدورات 
  ).األنشطة المقترحة

تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  -
 بخصوص عناصر النهج ااستقصاء

  .االستراتيجي
ة التنوع البيولوجي تعد أمانة اتفاقي -

  . لآلراء والمعلوماتاموجز
 تعقد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -

تطوير آخر لاجتماعا للخبراء 
  .لمشروع النهج االستراتيجي

  

الوقت المكرس  -
  .من أفراد األمانة

 تكلفة اجتماع -
  .الخبراء

استعراض مشروع  -
 النهج االستراتيجي

 االجتماع والتوصية به إلى
مؤتمر األطراف األول ل

العامل كاجتماع لألطراف 
  .في البروتوكول

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

النهج  اعتماد/بحث -
 لبناء وتنمية االستراتيجي

  .القدرات

زيادة  :5البند 
  التوعية 

  )21المادة (

مشروع إعداد /استعراض -
  .التوعيةزيادة إستراتيجية 

  

ستراتيجية إ النظر في -        
  .التوعية واعتمادهازيادة 
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ثاني للجنة االجتماع ال  الفترة الفاصلة بين الدورات  االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية
  الحكومية الدولية

الفترة الفاصلة بين 
  الدورات

االجتماع األول لمؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول

  مسائل للبحث  األنشطة المقترحة  مسائل للبحث  المتطلبات من الموارد  األنشطة المقترحة  مسائل للبحث  بند جدول ألعمال
مشروع تقديم : 1الخيار  -  
 المنقح إلىة يستراتيجالا

COP/MOP1  للنظر فيه
  .دهاعتموا
تحديد : 2الخيار  -  

 الواجب األنشطة األخرى
 في الفترة الفاصلة االقيام به

  .بين الدورات
إجراءات : 6البند 

االمتثال آليات و
  )30المادة (

إعداد عناصر / استعراض-
جراءات وآليات إلوخيارات 

  .االمتثال
 تعريف العملية في الفترة -

  :الفاصلة بين الدورات
 موجزتقديم : 1الخيار  -  

مشروع العناصر اآلراء و
والخيارات من إعداد أمانة 

اتفاقية التنوع البيولوجي إلى 
االجتماع الثاني للجنة 

  .الحكومية الدولية
 عقد اجتماع :2الخيار  -  
لخبراء للنظر في تجميع ا

مشروع اآلراء واستعراض 
من العناصر والخيارات 

 أمانة اتفاقية التنوع إعداد
  .البيولوجي

تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  -
  .استقصاءا حول العناصر والخيارات

تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  - 
  .ا لآلراءموجز

 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي - 
مشروع عناصر وخيارات إلجراءات 

  .وآليات االمتثال
يم الموجز ومشروع تقد: 1الخيار  -  

العناصر والخيارات إلى االجتماع الثاني 
  .للجنة الحكومية الدولية

تعقد اتفاقية التنوع : 2الخيار  -   
البيولوجي اجتماعا للخبراء للنظر في 
موجز اآلراء والستعراض مشروع 

العناصر والخيارات لإلجراءات واآلليات 
  .من إعداد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

الوقت المكرس  -
  .من أفراد األمانة

 تكلفة اجتماع -
  .الخبراء

 استعراض مشروع -
عناصر وخيارات 

جراءات وآليات االمتثال إل
والتوصية به إلى 

COP/MOP1.  

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

اعتماد إجراءات وآليات  -
  .االمتثال

بيولوجي  تعد أمانة اتفاقية التنوع ال-    
  .الوثائق

 الوقت المكرس -
  .من أفراد األمانة

إعداد ميزانية برنامجية 
بدء سنتين بعد اللفترة 
  .النفاذ

  

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

اعتماد الميزانية  -
  .البرنامجية لفترة السنتين
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ثاني للجنة االجتماع ال  الفترة الفاصلة بين الدورات  االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية
  الحكومية الدولية

الفترة الفاصلة بين 
  الدورات

االجتماع األول لمؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول

  مسائل للبحث  األنشطة المقترحة  مسائل للبحث  المتطلبات من الموارد  األنشطة المقترحة  مسائل للبحث  بند جدول ألعمال
 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -    

  .ئقالوثا
 الوقت المكرس -

  .من أفراد األمانة
صياغة اإلرشاد الموجه 

  إلى اآللية المالية 
  ).25المادة (

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

اعتماد اإلرشاد الموجه  -
  .إلى اآللية المالية

 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -    
  .الوثائق

 الوقت المكرس -
  .أفراد األمانةمن 

صياغة إرشادات لحشد 
الموارد من أجل تنفيذ 

  .البروتوكول

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

 لحشد اتاعتماد اإلرشاد -
  .الموارد

 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -    
  .الوثائق

 الوقت المكرس -
  .من أفراد األمانة

اخلي النظر في النظام الد
لمؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

  البروتوكول 
  ).5- 26ادة الم(

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

  . اعتماد النظام الداخلي-

 تعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -    
  .الوثائق

 الوقت المكرس -
  .من أفراد األمانة

ألعمال اصياغة جدول 
مؤقت لالجتماع األول ال

لمؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

  .البروتوكول

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

  . اعتماد جدول األعمال-

عقد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ت -    
الحاجة إلى لبحث  للخبراء ااجتماع
ف  آلية عالمية متعددة األطراأساليب

  .لتقاسم المنافع

 تكلفة اجتماع -
  .لخبراءا

الحاجة إلى آلية عالمية 
متعددة األطراف لتقاسم 

وأساليب هذه المنافع 
  ).10المادة (اآللية 

جنة للتقرر ذلك ا -
 في الحكومية الدولية
  .اجتماعها الثاني

 آلية أساليب النظر في -
عالمية متعددة األطراف 

لتقاسم المنافع والحاجة إلى 
  .ه اآلليةهذ

----- 


