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

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصول بشأن المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  لثانيااالجتماع 
  2012نيسان / أبريل13-9نيودلهي، 

 * جدول األعمال المؤقت من5-3البند 
  

صياغة مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف 
   العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

  مذكرة من األمين التنفيذي
أن تتولى مد فيه بروتوكول ناغويا، قرر ، الذي اعت10/1 من مقرره 8قرر مؤتمر األطراف، في الفقرة  - 1

 العامل كاجتماع لألطراف ألطرافمؤتمر اجتماع األول للالالالزمة األعمال التحضيرية  اللجنة الحكومية الدولية
نفس اللجنة الحكومية الدولية حسبما ترد في المرفق الثاني بخطة عمل ، أيد 12 ناغويا، وفي الفقرة في بروتوكول

 .المقرر

أن تنظر فيها في اجتماعها الدولية  لخطة العمل، كانت إحدى القضايا التي كان على اللجنة الحكومية ووفقا - 2
صياغة مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في "الثاني 

 .")26 من المادة 6الفقرة (البروتوكول 

 مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع ، لنظر الهيئة الحكومية الدولية،يوبناء عليه، أعد األمين التنفيذ - 3
  .األول لألطراف على النحو المرفق أدناه
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