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   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
 الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا 
 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
 للمنافع الناشئة عن استخدامها   
 الثانيجتماع اال

 2102 يوليه/تموز 6-2نيودلهي  
 *جدول األدمال المؤقت من 2البند 

 تنظيميةالشؤون ال

 المنقح جدول األعمال المؤقت المشروح

 مقدمة
مفتوحة العضوية ال الدولية حكوميةالجنة للا  11/1مقرر المن  7في الفقرة   أنشأ مؤتمر األطراف في االتفاقية -1
الحصول دلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمناف  الناشئة دن استخدامها بشأن ناغويا ل مخصصة لبروتوكوال

 .الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي )اللجنة الحكومية الدولية(
أن تتولى اللجنة الحكومية الدولية  بددم من األمين "  من المقرر نفسه 8في الفقرة   وقرر مؤتمر األطراف -2
هي تن دلى أن  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ألطرافمؤتمر اجتماع األول للتنفيذي  األدمال التحضيرية لالا

 ."دتمدها مؤتمر األطرافاها في ذلك الوقت  م  مراداة أحكام الميزانية التي أدمال

ة الدولية الواردة في المرفق الثاني اللجنة الحكوميخطة دمل  من هذا المقرر  أيد مؤتمر األطراف 12وفي الفقرة  -3
 األول والثاني. اجتماديهاتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية في يتعين أن التي  المسائلحدد تي تال  11/1بالمقرر 

في مونتريال. وبفضل  2111يونيه/حزيران  11إلى  5ودقدت اللجنة الحكومية الدولية اجتمادها األول من  -4
يوليه/تموز  6إلى  2ي نيودلهي من فكومة الهند  سيعقد االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية العرض السخي من ح

2112. 
لخطة دملها الواردة في المرفق  في المسائل التالية وفقًا  الثانيفي اجتمادها   اللجنة الحكومية الدولية تنظرسو -5

 :11/1الثاني بالمقرر 
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 بدء نفاذ البروتوكول؛التاليتين لالسنتين  وض  ميزانية برنامجية لفترة )أ(
 ؛(25)المادة  صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية )ب(
 صياغة اإلرشاد لحشد الموارد لتنفيذ البروتوكول؛ )ج(
مان   5النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكاول )الفقارة    )د(

 (؛26 المادة
صياغة مشروع جدول أدمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطاراف فاي    (ه)

 (؛26من المادة  6البروتوكول )الفقرة 
 ؛(11الحاجة إلى آلية دالمية متعددة األطراف لتقاسم المناف  وطرائق تشغيل هذه اآللية )المادة  )و(
   حسب االقتضاء.في االجتماع األول للجنة الحكومية الدوليةمواصلة النظر في البنود التي تم بحثها  )ز(

(  UNEP/CBD/ICNP/1/8وفي ضوء نتائج االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية الواردة في تقرير االجتماع ) -6
 البنود التالية التي نظرت فيها في اجتمادها األول:في سينظر االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية 

 أنشطتهاالمتعلقة بتقارير الفي ذلك وتقاسم المناف   بما  غرفة تبادل معلومات الحصولطرائق تشغيل  أ()
 (؛14من المادة  4)الفقرة 

تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان وتنمية القدرات و تتدابير للمساددة في بناء القدرا )ب(
م    ذات االقتصاد االنتقاليوالدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها  واألطراف  ًانموأقل البلدان  ال سيماالنامية  و

 (؛22مراداة االحتياجات التي تحددها األطراف المعنية لتنفيذ البروتوكول )المادة 
ائل تدابير لزيادة التودية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والمس )ج(

 (؛21بالحصول وتقاسم المناف  )المادة  المتعلقة
ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت ددم  لتشجي  االمتثالمؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل )د(

 .(31االقتضاء )المادة المشورة أو المساددة  حسب تقدم  التياإلجراءات واآلليات    بما في ذلكاالمتثال
جتماع األول للجنة الحكومية الدولية  دديت األطراف في االتفاقية والحكومات األخرى والمنظمات وفي أدقاب اال -7

 1المؤرخ  142-2111من خالل اإلخطار  وأصحاب المصلحة المعنيين  الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية
  إلى تقديم آراء ومعلومات 2111ي نوفمبر/تشرين الثان 1( المؤرخة 216-2111والرسالة التذكيرية ) 2111آب/أغسطس 

لالجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية. وأتيحت هذه المساهمات دلى اإلنترنت في  تحضيرًاأخرى 
http://www.cbd.int/icnp2/submissions/  .علومات في الحسبان في تحضير تؤخذ اآلراء والموبالصيغة الواردة لألمانة

وثائق االجتماع. وتجدر اإلشارة إلى أن األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية 
وآلياته  إخطارات مختلفة بالمسائل المتعلقة ببناء القدرات وإجراءات االمتثالدن طريق بلغت ًأوأصحاب المصلحة المعنيين 

   دلى التوالي.4-4و 2-4البندين  فيالموصوف بالمزيد من التفصيل  دلى النحو
: العنوان التالياإلنترنت دلى دلى  ألمانةاموق  دلى متاحة وهي  أدناه الجتماع في المرفق األولا وترد وثائق -8

02-http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP. 
من  وسيبدأ تسجيل المشاركين في مكان انعقاد االجتماع .تبهوان للمؤتمرا نمركز فيغيا وسيعقد االجتماع في -9

 .2112 يوليه/تموز 6 الجمعةيوم  حتى 2112 يونيه/حزيران 31يوم السبت بعد ظهر  من 6صباحًا إلى السادة  8السادة 

http://www.cbd.int/icnp2/submissions/
http://www.cbd.int/icnp2/submissions/
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 يلي ذلاك التساج  اع  بماا فا  الترتيبات اللوجستية لالجتم تتضمن تفاصيل بشأنللمشاركين مذكرة إدالمية  تردو -11
 دلاى العناوان التاالي:   تأشايرات الادخول واإلقاماة ومساائل أخارى      شروط الحصول دلى و رومعلومات دن السف

02-http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP. 

 افتتاح االجتماع -1البند 
 .وسيقدم األمين التنفيذي مالحظات تمهيدية. للجنة الحكومية الدوليةسيفتتح االجتماع الرئيسان المشاركان  -11

 الشؤون التنظيمية -2البند 

 أعضاء المكتب -2-1
سيترأس االجتماع الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية الدولية  السيد فيرناندو كاساس )كولومبيا( والسيدة جانيات   -12

 لو )نيوزيلندا(.
م  إجراء التعاديالت    لتي تنطبقا) مؤتمر األطراف في االتفاقيةجتمادات ال ن النظام الداخليم 21للقاددة  ووفقًا -13

الجتماداات ماؤتمر    من النظام الاداخلي  26المادة من  5لفقرة اب اجتمادات اللجنة الحكومية الدولية دماًل  دلى الالزمة
 .كمقررعمل للاللجنة الحكومية الدولية  أحد أدضاء مكتب سيتم تعيين  (األطراف

 إقرار جدول األعمال -2-2
 جادول أدمالهاا دلاى أسااس جادول األدماال المؤقات        إقارار  فاي  الحكومية الدولياة  اللجنة رغبقد ت -14
(UNEP/CBD/ICNP/2/1/Rev.1) التاي  للجنة الحكومية الدولياة  ادمل لخطة  وفقًابالتشاور م  المكتب  األمانة  أددته ذيال

 وفي ضوء نتائج االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية. 11/1المقرر  في مؤتمر األطراف ادتمدها

 تنظيم العمل -2-3

 إنشاء أفرقة اتصالالفهم أنه يمكن أساس    دلىفي جلسات دامةعملها ب الحكومية الدولية اللجنة تضطل ُيقترح أن  -15
وم  مراداة الحاجة إلى استخدام الوقت المتاح   التقدم المحرز حسب بنود معينة من جدول األدمال لتناول  الحاجةحسب 

 في المرفق الثاني أدناه.جدول زمني إرشادي  وض هذه االدتبارات في الحسبان   أخذبأقصى قدر ممكن من الفعالية. وم  
 وسُتوفر ترجمة فورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة في الجلسات العامة لالجتماع. -16

لمقرر أن تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها الثاني االمسائل  -3البند 
 (11/1)المرفق الثاني بالمقرر 

ستنظر اللجنة الحكومية الدولية في اجتمادها الثاني في   11/1لخطة العمل الواردة في المرفق الثاني بالمقرر  وفقًا -17
 المسائل التالية:

 بدء نفاذ البروتوكولالتاليتين لتين وضع ميزانية برنامجية لفترة السن -3-1
دلى األطراف في البروتوكول أن تتحمل تكاليف خدمات  إلى أن من البروتوكول 28من المادة  3تشير الفقرة  -18

في  قرارات أن يتخذ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرفدلى ويشار أيضا إلى أن األمانة بقدر ما تكون مميزة. 
ن ترتيبات الميزانية الالزمة لهذا الغرض. ومن أجل مساددة اللجنة الحكومية الدولية في نظرها في هذا بشأاجتماده األول 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-02
http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-02
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( UNEP/CBD/ICNP/2/2) لفترة السنتين التاليتين لبدء نفاذ البروتوكول أدد األمين التنفيذي مشروع ميزانية برنامجيةالبند  
 .انة إلى البروتوكولتسلط الضوء دلى تكاليف الخدمات التي تقدمها األم

وقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة ورف  توصيات إلى األطراف في  -19
 بشأن ترتيبات الميزانية البرنامجية لألمانة لخدمة البروتوكول وتنفيذ برنامج دمل الحصول وتقاسم المناف . اجتمادها األول

 شاد الموجه إلى اآللية الماليةصياغة اإلر -3-2
توصيات لإلرشاد الموجه إلى اآللية بصياغة هذا البند  في إطار اللجنة الحكومية الدولية   تقوممن المتوق  أن  -21

والدول  نموًاأقل البلدان  ال سيماو  المالية لتنفيذ البروتوكول  م  األخذ في الحسبان احتياجات األطراف من البلدان النامية
دن االحتياجات في مجال  ذات االقتصاد االنتقالي من موارد مالية  فضاًللجزرية الصغيرة النامية من بينها  واألطراف ا

 .النساء في هذه المجتمعات ذلك في ابناء القدرات وأولويات المجتمعات األصلية والمحلية  بم
اددة اللجنة الحكومية الدولية في نظرها في هذه ( لمسUNEP/CBD/ICNP/2/3ددها األمين التنفيذي )أ مذكرة تردو -21

وسينظر اجتماع األطراف في االتفاقية وُتددى اللجنة الحكومية الدولية إلى النظر في مجمودتين من التوصيات.  المسألة.
في العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مجمودة من التوصيات وسينظر االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف 

المجمودة األخرى من أجل ضمان تقديم إرشادات في الوقت المناسب إلى مرفق البيئة العالمية بشأن المسائل المتعلقة 
 ببروتوكول ناغويا.

وباإلضافة إلى ذلك  فإن تقارير اجتمادات مجلس مرفق البيئة العالمية المتعلقة بصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  -22
 (.UNEP/CBD/ICNP/2/INF/8وثيقة إدالمية )ي فمتاحة 

 صياغة اإلرشاد لحشد الموارد لتنفيذ البروتوكول -3-3
موارد لتنفيذ البروتوكول اللحشد  هذا البند  إلى النظر في صياغة إرشاد في إطارالحكومية الدولية   اللجنةتددى  -23

ة مساددة اللجنة الحكومية الدولية في وبغيلنظر األطراف في البروتوكول في هذه المسألة في اجتمادها األول.  تحضيرًا
 .(UNEP/CBD/ICNP/2/4) مذكرة األمين التنفيذينظرها في هذه المسألة  أدد 

وُتددى اللجنة الحكومية الدولية إلى النظر في هذه المسألة ورف  توصيات إلى االجتماع األول لألطراف في  -24
 البروتوكول.

 (22من المادة  5ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول )الفقرة في النظام الداخلي لمؤتمر االنظر  -3-4
للنظام الداخلي الجتمادات مؤتمر األطراف في االتفاقية   من البروتوكول  ووفقًا 26من المادة  5بالفقرة  دماًل -25

وإدداد  م ألغراض البروتوكولتددى اللجنة الحكومية الدولية إلى النظر فيما إذا كانت هناك ضرورة لتحسين هذا النظا
في اجتمادها األول. وسيكون أمام اللجنة الحكومية الدولية مذكرها  توصيات مالئمة لتنظر فيها األطراف في البروتوكول

 ( لمساددتها في النظر في هذه المسألة.UNEP/CBD/ICNP/2/5أددها األمين التنفيذي )

ألول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في صياغة مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع ا -3-5
 (22من المادة  2البروتوكول )الفقرة 

دمال المؤقت لالجتماع األول إلى النظر في مشروع جدول األتددى اللجنة الحكومية الدولية  في إطار هذا البند   -26
 (.UNEP/CBD/ICNP/2/6لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول )

 (11الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغيل هذه اآللية )المادة  -3-2
الحاجة إلى آلية دالمية متعددة تددى اللجنة الحكومية الدولية  في إطار هذا البند من جدول األدمال  إلى النظر في  -27

بغية رف  توصيات مناسبة إلى االجتماع األول لألطراف في البروتوكول  ةاألطراف لتقاسم المناف  وطرائق تشغيل هذه اآللي
دديت األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية  من خالل لنظره في هذه المسألة. و
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بر/تشرين الثاني نوفم 1المؤرخة  216-2111والرسالة التذكيرية  2111آب/أغسطس  1المؤرخ  142-2111 اإلخطار
 .إلى األمين التنفيذي  إلى تقديم آراءها 2111

(. UNEP/CBD/ICNP/2/7)المقترح النظر فيها    بما في ذلك المسائللهذه المساهمات ايعمتج وأدد األمين التنفيذي -28
 في هذه المسألة. اكأساس لنظره تلك الوثيقةوقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في الرجوع إلى 

 مواصلة النظر في بنود تم تناولها في االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية -4لبند ا
  تناولت اللجنة الحكومية الدولية 11/1لخطة دمل اللجنة الحكومية الدولية الواردة في المرفق الثاني بالمقرر  وفقًا -29

بند من البنود التي ادتمدتها اللجنة الحكومية الدولية في المسائل التالية في اجتمادها األول. وترد التوصيات المتعلقة بكل 
 (.UNEP/CBD/ICNP/1/8المرفق بتقرير ذلك االجتماع )

 وتقاسم المنافع غرفة تبادل معلومات الحصولطرائق تشغيل  -4-1
حصول غرفة تبادل معلومات ال نشاءبإ  1/1من التوصية  2و 1أوصت اللجنة الحكومية الدولية  في الفقرتين  -31

وتقاسم المناف  بطريقة تدريجية وأن تكون مرحلتها األولى مرحلة تجريبية وطلبت إلى األمين التنفيذي تنفيذ المرحلة 
في أقرب وقت ممكن بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية  ةالتجريبية وفقًا لإلرشاد المعتمد في المرفق بالتوصي

 موارد.لبروتوكول ناغويا ورهنًا بتوافر ال
 من نفس التوصية  ما يلي:و)ج( )أ( و)ب(  4ت اوباإلضافة إلى ذلك  ُطلب إلى األمين التنفيذي  في الفقر -31

 لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  رف  تقرير دن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبية )أ(
 ي ذلك اإلبالغ دن تكاليف تشغيل المرحلة التجريبية وصيانتها؛إلى االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية  بما ف

ومية تنظر فيه اللجنة الحكل مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  إدداد )ب(
 الدولية في اجتمادها الثاني؛

ة تبادل معلومات وغيرهم من مقدمي البيانات لتطوير غرف استكشاف إمكانيات التعاون م  الشركاء )ج(
 الحصول وتقاسم المناف .

 في النظر في هذه المسألة: الحكومية الدوليةاألمين التنفيذي وثيقتين لمساددة اللجنة  أددوفي ضوء ما ورد أداله   -32
غرفة تبادل معلومات الحصول في تنفيذ المرحلة التجريبية لوالخطوات التالية تقرير دن التقدم المحرز  )أ(

 (؛UNEP/CBD/ICNP/2/8)  بما في ذلك قسم دن إمكانيات التعاون م  الشركاء وغيرهم من مقدمي البيانات لمناف وتقاسم ا
 (.UNEP/CBD/ICNP/2/9مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  ) )ب(

  بما في ذلك الخطوات التالية المحرز التقرير المتعلق بالتقدم النظر فيوقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في  -33
ومن  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف تشغيل تنفيذ المرحلة التجريبية فضال دن مشروع طرائق لالمقترحة 
بعد إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ  UNEP/CBD/ICNP/2/8مشروع طرائق التشغيل الواردة في الوثيقة  حيقالمتوخى تن

من  4لفقرة في اجتمادها األول وفقا لاألطراف في البروتوكول لة التجريبية بغية النظر فيها وادتمادها من جانب المرح
 من البروتوكول. 14المادة 

تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات و -4-2
 ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان النامية واألطراف 

لبناء القدرات وتنميتها  استراتيجيإطار   بإدداد 1/2من التوصية  2أوصت اللجنة الحكومية الدولية  في الفقرة  -34
ولويات المحلية التي تحددها األطراف  بما في ذلك تلك التي تحددها األبموجب بروتوكول ناغويا دلى أساس االحتياجات و

 من البروتوكول. 22للمادة  والمحلية والعناصر المقترحة في المرفق بالتوصية  وفقًا المجتمعات األصلية
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 وباإلضافة إلى ذلك  ددت اللجنة الحكومية الدولية األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات -35
آراء ومعلومات دن احتياجاتها وأولوياتها  المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذياألصلية و

 لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول ناغويا. ستراتيجيالمحلية والعناصر المقترحة لإلطار اال
بالتشاور م  األطراف  لتيسير تقديم اآلراء  تاستبيانا من التوصية  أدد األمين التنفيذي 3وحسبما ُطلب في الفقرة  -36

 ودناالحتياجات واألولويات المحلية  دنممت دلى األطراف أوال مشاري  استبيانات  أددت دلى التوالي والمعلومات. ود
الذي يددو إلى  2111آب/أغسطس  1المؤرخ  143-2111 من خالل اإلخطار ستراتيجيالعناصر المقترحة لإلطار اال

في الحسبان التعليقات الواردة ودممت من  لتأخذلك . ونقحت االستبيانات بعد ذ2111سبتمبر/أيلول  15تقديم تعليقات بحلول 
والمنظمات الذي يددو األطراف والحكومات األخرى  2111أكتوبر/تشرين األول  6المؤرخ  193-2111خالل اإلخطار 

 15لى ملء االستبيانات وإدادتها إلى األمانة بحلول إوالمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين الدولية 
 .2111نوفمبر/تشرين الثاني 

لآلراء  ااألمين التنفيذي تجميع أددمن نفس التوصية   4وحسبما طلبت اللجنة الحكومية الدولية  في الفقرة  -37
 اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات فيالواردة بشأن االحتياجات واألولويات الوطنية وبشأن العناصر المقترحة والمعلومات 
 . ويبين التجمي  بعض المسائل التي يتعين النظر فيها(UNEP/CBD/ICNP/2/10) تنفيذ بروتوكول ناغويا وتنميتها لددم

 لمساددة اللجنة الحكومية الدولية في نظرها في هذه المسألة.ويعرض توصيات مقترحة 
دلى النتائج  ( تحتويUNEP/CBD/ICNP/2/INF/7وباإلضافة إلى ذلك  أدد األمين التنفيذي وثيقة إدالمية ) -38

 االستبيانات المستخدمة كأساس لهذا التجمي . فيالتفصيلية الواردة 
يوليه/تموز  1يونيه/حزيران إلى  31كما ستتاح نتائج حلقة العمل الثالثة بشأن بناء القدرات المقرر دقدها من  -39

 .(UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9) للمساددة في النظر في هذه المسألة  في نيوديلهي  الهند 2112
ومنظمة التجارة  معاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرادةوترد المعلومات المقدمة من ال -41

 UNEP/CBD/ICNP/2/INF/3مبادرات بناء القدرات الخاصة بهما كوثيقتين إدالميتين )لمتعلقة باالعالمية 
   دلى التوالي(.UNEP/CBD/ICNP/2/INF/4و

 ( متاحةUNEP/CBD/ICNP/1/4ددت بشأن هذا البند لالجتماع األول للجنة الحكومية الدولية )أالوثيقة التي كما أن  -41
نهوج بناء القدرات وتنميتها التي ادتمدتها االتفاقات البيئة األخرى المتعددة  ندبغية توفير بعض المعلومات األساسية 

 األطراف.

 المتعلقةوالمسائل  بهاوارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة تدابير لزيادة التوعية بأهمية الم -4-3
 بالحصول وتقاسم المنافع

آب/أغسطس  1المؤرخ  142-2111 في اإلخطار  ددا األمين التنفيذي  1/3من التوصية  2و 1للفقرتين  وفقًا -42
األطراف والحكومات األخرى   2111نوفمبر/تشرين الثاني  1المؤرخة  216-2111والرسالة التذكيرية  2111

 المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين:المجتمعات األصلية ووالمنظمات الدولية و
ة زياادة التودياة لبروتوكاول    ستراتيجيالعناصر المقترحة الإلى تقديم آراء إلى األمين التنفيذي بشأن  )أ(

 ؛بالتوصية ناغويا  دلى النحو الوارد في المرفق
مات إلى األمين التنفيذي دن أنشطة زيادة التودية فيما يتعلق بأهمياة الماوارد الجينياة    إلى تقديم معلو )ب(

والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وما يتصل بها من مسائل الحصول وتقاسم المناف   بما فاي ذلاك الادروس    
 .المستفادة من الخبرات القائمة في هذا الصدد

(. UNEP/CBD/ICNP/2/INF/6تجميعا للمعلومات المقدمة بشأن أنشطة رف  الودي ) وأدد األمين التنفيذي -43
تقرير مقدم من المنتدى السويسري للتنوع البيولوجي واألكاديمية السويسرية للعلوم  يتاحوباإلضافة إلى ذلك  
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(UNEP/CBD/ICNP/2/INF/5 ونظرة دامة دلى الخبرات والمبادرات المتعلقة برف  الودي بشأن )  الحصول وتقاسم المناف
 (.UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2وبموجب االتفاقات البيئية المختلفة المتعددة األطراف أددت لالجتماع األول للجنة )

 ةاستراتيجيدناصر مشروع  نسخة منقحة مناألمين التنفيذي  أدد  1/3 وصيةتمن ال 3وحسبما ُطلب في الفقرة  -44
(  م  األخذ في الحسبان اآلراء المعرب دنها في االجتماع األول UNEP/CBD/ICNP/2/11بروتوكول ناغويا )ب الوديزيادة 

دن المساهمات الواردة بشأن هذه المسألة  لمساددة اللجنة الحكومية الدولية في النظر في هذه  للجنة الحكومية الدولية  فضاًل
 المسألة.

إلى االجتماع ناغويا  بروتوكولب الوديزيادة  ةاستراتيجي ومن المتوق  أن تنقل اللجنة الحكومية الدولية مشروع -45
 من بروتوكول ناغويا بشأن رف  الودي. 21بغية ددم تنفيذ المادة  لينظر فيه األول لألطراف

ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم  لتشجيع االمتثالمؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل -4-4
 االمتثال

  دديت األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية 1/4من التوصية  1قرة للف وفقًا -46
إلى  أن ترسلإلى  2111يوليه/تموز  22المؤرخ  135-2111   من خالل اإلخطاروأصحاب المصلحة المعنيين والمحلية

ات لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية دناصر وخيارآراءها حول   2111سبتمبر/أيلول  1  بحلول األمين التنفيذي
م  مراداة  من بروتوكول ناغويا  31الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت ددم االمتثال بموجب المادة 

 المتعددة األطراف. ذات الصلة الخبرة والدروس المستفادة من االتفاقات األخرى
 تجميعيًا إلى اآلراء المعرب دنها  أدد األمين التنفيذي تقريرًا التوصية  واستنادًا من نفس 3و 2للفقرتين  ووفقًا -47

دناصر وخيارات محتملة لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول مشروع وأدد 
 لخبراء.لالجتماع  ومعالجة حاالت ددم االمتثال تحضيرًا

 28المالي السخي من المفوضية األوروبية وحكومة سويسرا  دقد اجتماع الخبراء في مونتريال من  وبفضل الددم -48
الستعراض التقرير التجميعي ومواصلة تنقيح مشروع العناصر والخيارات التي  2112مارس/آذار  1فبراير/شباط إلى 

 أددها األمين التنفيذي استنادا دلى اآلراء الواردة.
( لتنظر فيه. كما UNEP/CBD/ICNP/2/12تقرير اجتماع الخبراء )جنة الحكومية الدولية للا ا أماموسيكون معروض -49

 (.UNEP/CBD/ABS/EM-COMP/1/2أن التقرير الذي أدد الجتماع الخبراء متاح لعلم اللجنة الحكومية الدولية )
عاونية وآليات مؤسسية لتشجي  في إجراءات تستنظر أن األطراف في البروتوكول  وينبغي وض  في االدتبار -50

 .من البروتوكول وستوافق دليها 31لمادة في اجتمادها األول وفقا لاالمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت ددم االمتثال 

 شؤون أخرى -5البند 
 شؤون أخرى ذات صلة بموضوع االجتماع.  في إطار هذا البند  في مناقشة أيقد يرغب المشاركون   -51

 اعتماد التقرير -2البند 
 المقّرر. يقدمهسُتددى اللجنة الحكومية الدولية إلى ادتماد تقريرها دلى أساس مشروع تقرير االجتماع الذي  -52

 اختتام االجتماع-7البند 
 .2112 يوليه/تموز 6من مساء يوم الجمعة  6السادة  فيمن المتوق  أن ُيختتم االجتماع  -53
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 المرفق األول

بشأن ناغويا مخصصة لبروتوكول المفتوحة العضوية ال الدولية حكوميةالجنة لل الثانيع وثائق االجتما
 الحصول وتقاسم المنافع

 العنوان الرمز

UNEP/CBD/ICNP/2/1/Rev.1 المنقح جدول األدمال المؤقت 

UNEP/CBD/ICNP/2/1/Add.1/Rev.2 المنقح جدول األدمال المؤقت المشروح 

UNEP/CBD/ICNP/2/2 البروتوكول  لبدء نفاذع الميزانية البرنامجية لفترة السنتين التاليتين مشرو– 
 مذكرة من األمين التنفيذي

UNEP/CBD/ICNP/2/3  مذكرة من األمين التنفيذي – موجه إلى اآللية الماليةالرشاد اإلصياغة 

UNEP/CBD/ICNP/2/4  األمين مذكرة من  –الموارد لتنفيذ البروتوكول  لحشدرشاد اإلصياغة
 التنفيذي

UNEP/CBD/ICNP/2/5   النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فاي
 مذكرة من األمين التنفيذي – (26من المادة  5البروتوكول )الفقرة 

UNEP/CBD/ICNP/2/6  مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطاراف  الدمال األصياغة مشروع جدول
 – (26مان الماادة    6ع لألطراف في البروتوكول )الفقرة العامل كاجتما

 مذكرة من األمين التنفيذي

UNEP/CBD/ICNP/2/7   الحاجة إلى آلية دالمية متعددة األطراف لتقاسم فيما يتعلق بآلراء لتجمي
 مذكرة من األمين التنفيذي – (11هذه اآللية )المادة  وأساليبالمناف  

UNEP/CBD/ICNP/2/8 لغرفة تبادل معلومات  ن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبيةتقرير د
 مذكرة من األمين التنفيذي –الحصول وتقاسم المناف  

UNEP/CBD/ICNP/2/9  مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف - 
 مذكرة من األمين التنفيذي

UNEP/CBD/ICNP/2/10 بشأن االحتياجات واألولويات المحلية والعناصر ومات تجمي  لآلراء والمعل
 لددم تنفيذ بروتوكوللبناء القدرات وتنميتها  ستراتيجيالمقترحة لإلطار اال

 مذكرة من األمين التنفيذي -بشأن الحصول وتقاسم المناف   ناغويا

UNEP/CBD/ICNP/2/11 لمعارف التقليدية المرتبطة بأهمية الموارد الجينية وا تدابير لزيادة التودية
 مذكرة من األمين التنفيذي -لحصول وتقاسم المناف  المتعلقة بامسائل الوبها 

UNEP/CBD/ICNP/2/12   تقرير اجتماع الخبراء بشأن اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتشجي
 .االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت ددم االمتثال



UNEP/CBD/ICNP/2/1/Add.1/Rev.2 
Page 9 

 

 العنوان الرمز

https://www.cbd.int/icnp2/submissions/ والمنظمات الدولية  والحكومات األخرى التقارير المقدمة من األطراف
 تحضيرًا المعنيينوالمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 

الحصول شأن بناغويا لبروتوكول  الدولية حكوميةالجنة للالجتماع األول ل
 دلى الموارد الجينية وتقاسم المناف  

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1 حلقة العمل الثانية بشأن بناء القدرات في مجاال الحصاول وتقاسام     نتائج
 المناف 

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/2 

 
تقرير من االجتماع األول لتبادل اآلراء بشأن اآللياة العالمياة المتعاددة    

   مقدم من معهد فريدتجوف نانسناألطراف لتقاسم المناف
UNEP/CBD/ICNP/2/INF/3 

 

المعاهدة الدولياة بشاأن الماوارد    : تقرير من أمانة تهابناء القدرات وتنمي
 الوراثية النباتية لألغذية والزرادة

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/4 لتجارة العالميةامنظمة : تقرير من أمانة تهابناء القدرات وتنمي 

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/5  أنشطة رف  الودي: تقرير من األكاديمية السويسرية للعلوم ندمعلومات 

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/6  أنشطة رف  الودي تتعلق بأهمياة الماوارد الجينياة     ندتجمي  لمعلومات
والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ومسائل الحصاول وتقاسام   

 المناف  ذات الصلة
UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7      المزيد من التفاصيل بشاأن اآلراء والمعلوماات المتعلقاة باالحتياجاات

واألولويات المحلية وبشأن العناصر المقترحة لإلطار االساتراتيجي لبنااء   
 القدرات وتتنميها لددم تنفيذ بروتوكول ناغويا

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/8 تعلقاة بصاندوق تنفياذ    تقارير اجتمادات مجلس مرفق البيئة العالمية الم
 بروتوكول ناغويا

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9     نتائج حلقة العمل الثالثة بشأن بناء القدرات في مجاال الحصاول وتقاسام
 المناف 

  وثائق صادرة من قبل ذات صلة باالجتماع

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

 
عاونياة  خيارات المحتملة لإلجراءات التاللعناصر واتجمي  لآلراء ومشروع 

واآلليات المؤسسية لتشجي  االمتثال للبروتوكول ومعالجاة حااالت دادم    
من بروتوكول ناغويا بشأن الحصاول وتقاسام    31االمتثال بموجب المادة 

 المناف 

https://www.cbd.int/icnp2/submissions/
https://www.cbd.int/icnp2/submissions/
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 العنوان الرمز

UNEP/CBD/ICNP/1/4    التدابير الرامية إلى المساددة في بناء القدرات وتنمية القادرات وتعزياز
ؤسسية في البلدان النامياة واألطاراف ذات   القدرات البشرية والقدرات الم

 االقتصادات االنتقالية
UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2  نظرة دامة دلى الخبرات والمبادرات المتعلقة برف  الودي بشأن الحصول

 وتقاسم المناف  وبموجب االتفاقات البيئية المختلفة المتعددة األطراف
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 ثانيالمرفق ال

مخصصة المفتوحة العضوية ال الدولية حكوميةالجنة لل الثانيالجتماع تنظيم العمل المقترح ل
 ناغويالبروتوكول 

 الجلسة العامة 

  2112 يوليه 2  اإلثنين

 13.11إلى  11.11

 

 

 افتتاح االجتماع. -1البند 

 الشؤون التنظيمية: -2البند 

 أدضاء المكتب؛ -2-1

 إقرار جدول األدمال؛ -2-2

 تنظيم العمل. -2-3

  :المسائل المقرر أن تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية في اجتمادها الثاني -3ند الب
 .بدء نفاذ البروتوكولالتاليتين لالسنتين وض  ميزانية برنامجية لفترة  -3-1

 .صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية -3-2 18.11- 15.11
 .وكوللحشد الموارد لتنفيذ البروت صياغة اإلرشاد -3-3
النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  -3-4

 .البروتوكول

  2112 يوليه 3الثالثاء  
 13.11إلى  11.11

 
 
 

15.11-18.11 

صياغة مشروع جدول أدمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف  -3-5
 .روتوكولالعامل كاجتماع لألطراف في الب

رائق تشغيل هذه ة إلى آلية دالمية متعددة األطراف لتقاسم المناف  وطالحاج -3-6
 .اآللية

مواصلة النظر في البنود التي تم بحثها في االجتماع األول للجنة الحكومية  -4البند 
 :  حسب االقتضاءالدولية

 ؛وتقاسم المناف  غرفة تبادل معلومات الحصولطرائق تشغيل  -4-1

  2112 يوليه 4األربعاء  
 13.11إلى  11.11

 
 
 

15.11-18.11 

تعزيز الموارد البشرية تدابير للمساددة في بناء القدرات وتنمية القدرات و -4-2
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف  والقدرات المؤسسية في البلدان النامية

ة تدابير لزيادة التودية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبط -4-3
 ؛حصول وتقاسم المناف بال المتعلقةوالمسائل  بها

ألحكام  لتشجي  االمتثالمؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل -4-4
 البروتوكول ومعالجة حاالت ددم االمتثال.
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 الجلسة العامة 

  2112 يوليه 5الخميس  

11.11-13.11 
 

15.11-18.11 

 .. المسائل المعلقة4و 3البندان 

  2112 يوليه 6الجمعة  

11.11-13.11 
 

15.11-18.11 

 .شؤون أخرى -5البند 
 

 .ادتماد التقرير -6البند 
 .اختتام االجتماع -7البند 

 
---- 

 


