
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محایدة مناخیا لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل 
  .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة. من هذه الوثیقة

   مفتوحة العضویةالدولیة الحكومیة اللجنة ال
  الحصولبشأن  ناغویا المخصصة لبروتوكول

  على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  ثالثالاع االجتم
  2014شباط /فبرایر 28-24بیونغ شانغ، جمهوریة كوریا، 

  *من جدول األعمال المؤقت 2البند 
 

  تنظیم العمل
  جدول األعمال المؤقت شروح

  مقدمة
مفتوحة ال الدولیة حكومیةالجنة لل، ا10/1من المقرر  7أنشأ مؤتمر األطراف في االتفاقیة، في الفقرة  -1

الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة بشأن ناغویا مخصصة لبروتوكول الالعضویة 
  ).اللجنة الحكومیة الدولیة(عن استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي 

أن تتولى اللجنة الحكومیة الدولیة، بدعم من األمین المقرر، نفس من  8وقرر مؤتمر األطراف، في الفقرة  -2
 على أن، العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ألطرافمؤتمر اجتماع األول ل، األعمال التحضیریة لالالتنفیذي

 .عتمدها مؤتمر األطرافاها في ذلك الوقت، مع مراعاة أحكام المیزانیة التي أعمالهي تن

لواردة في المرفق اللجنة الحكومیة الدولیة اخطة عمل  من هذا المقرر، أید مؤتمر األطراف 12وفي الفقرة  -3
اجتماعیها األول تنظر فیها اللجنة الحكومیة الدولیة في یتعین أن التي  المسائلحدد تي تال، 10/1الثاني بالمقرر 

  .والثاني
 واجتماعها الـیفي مونتر  2011حزیران /ویونی 10إلى  5وعقدت اللجنة الحكومیة الدولیة اجتماعها األول من  -4

 .في نیودلهي 2012تموز /ویولی 6إلى  2من الثاني 

للجنة الحكومیة  اثالث ا، أن یعقد اجتماع11/1وقرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، في المقرر  -5
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف األول جتماع لالالدولیة لمعالجة المسائل المعلقة في خطة عملها، تحضیرا 

 ).2ألف، الفقرة  11/1المقرر (ل في البروتوكو 
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تتناول اللجنة الحكومیة الدولیة في أن  ،من نفس المقرر 6وعالوة على ذلك، قررت األطراف، في الفقرة  -6
 :اجتماعها الثالث المسائل اإلضافیة التالیة

  ؛الرصد واإلبالغ  )أ(
القطاعیة وعبر القطاعیة،  ةالبنود التعاقدیة النموذجی وتحدیث واستخدام اآلراء بشأن إعدادتبادل   )ب(

  ؛أو المعاییر/والمبادئ التوجیهیة وأفضل الممارسات و ،ومدونات السلوك الطوعیة
 .تبادل اآلراء بشأن حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا  )ج(

المقدم من حكومة جمهوریة كوریا، سیعقد االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة  السخي لعرضوبفضل ا -7
 .2014شباط /فبرایر 28إلى  24غ، جمهوریة كوریا، من في بیونغ شان

من  وسیبدأ تسجیل المشاركین في مكان انعقاد االجتماع. نسیا للمؤتمراتوسیعقد االجتماع في مركز ألب -8
  .2014شباط /فبرایر 28حتى یوم الجمعة  2014شباط /فبرایر 23بعد ظهر یوم األحد  6ظهرًا إلى الساعة  12الساعة 

 ،الترتیبات اللوجستیة لالجتماع، بما في ذلك التسجیل تتضمن تفاصیل بشأنللمشاركین كرة إعالمیة مذوترد  -9
 :على العنوان التاليواإلقامة ومسائل أخرى  ،تأشیرات الدخولشروط الحصول على و  ،رومعلومات عن السف

03-/doc/?meeting=ICNPhttp://www.cbd.int .  
  افتتاح االجتماع  - 1البند 

مالحظات لالتفاقیة سیقدم األمین التنفیذي كما . للجنة الحكومیة الدولیةسیفتتح االجتماع الرئیسان المشاركان  -10
 .تمهیدیة

  الشؤون التنظیمیة  - 2البند 
 أعضاء المكتب  2-1

والسیدة ) كولومبیا(اس ز الدولیة، السید فیرناندو كا سیترأس االجتماع الرئیسان المشاركان للجنة الحكومیة -11
 ).نیوزیلندا(جانیت لو 

مع إجراء  ،لتي تنطبقا( الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقیة من النظام الداخلي 21دة ماووفقًا لل -12
 نظام الداخليمن ال 26المادة من  5لفقرة لل اجتماعات اللجنة الحكومیة الدولیة عمالً ، على التعدیالت الالزمة

  .اللجنة الحكومیة الدولیة للعمل كمقرر أحد أعضاء مكتب ، سیتم تعیین)الجتماعات مؤتمر األطراف
  إقرار جدول األعمال  2-2

على  )UNEP/CBD/ICNP/3/1( لالجتماع مؤقت جدول أعمال ،أعد األمین التنفیذي، بالتشاور مع المكتب -13
التي وافق علیها  اإلضافیة تطلب مزیدا من البحث وكذلك المسائلأساس المسائل المحددة في خطة عملها والتي ت

، من أجل تیسیر عملیة صنع القرار في أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل 11/1مؤتمر األطراف في المقرر 
قرا. كاجتماع لألطراف في البروتوكول ٕ ره وستدعى اللجنة الحكومیة الدولیة إلى النظر في جدول أعمال االجتماع، وا

  .وذلك على أساس جدول األعمال المؤقت
  تنظیم العمل  2-3

في أن تنظر وتعتمد تنظیم عملها على النحو الوارد في المرفق األول بهذه اللجنة الحكومیة الدولیة  قد ترغب -14
ء إنشاعملها في جلسات عامة، على أساس الفهم أنه یمكن ومن المقترح أن تجري اللجنة الحكومیة الدولیة . الوثیقة

http://www.cbd.int
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حسب التقدم المحرز، ومع مراعاة الحاجة إلى  بنود معینة من جدول األعمال لتناول، الحاجةأفرقة اتصال حسب 
  .بأقصى قدر ممكن من الفعالیةاستخدام الوقت المتاح 

الصباحیة وبعد الظهر وستُوفر ترجمة فوریة باللغات الرسمیة الست لألمم المتحدة في الجلسات العامة  -15
  .لالجتماع

: د الوثائق لالجتماع في المرفق الثاني أدناه وهي متاحة على الموقع الشبكي لألمانة على العنوان التاليوتر  -16
03-http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP .  

ة اللجنة الحكومیالمقرر أن تنظر فیها المعلقة مسائل ال  - 3البند 
  )10/1 المقرربالمرفق الثاني ( وفقا لخطة عملها

  وضع میزانیة برنامجیة لفترة السنتین التالیتین لبدء نفاذ البروتوكول  3-1
على األطراف في البروتوكول أن تتحمل تكالیف  أنمن البروتوكول على  28من المادة  3تنص الفقرة  -17

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع على لى أن عأیضا  تنصو . ةبقدر ما تكون ممیز بالنسبة للبروتوكول خدمات األمانة 
 .أن یتخذ قرارات في اجتماعه األول بشأن ترتیبات المیزانیة الالزمة لهذا الغرضفي البرووكول  لألطرف

، أن یعد تقریرا 11/31وفي اجتماعه الحادي عشر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي، في المقرر  -18
منه وأن یقدم ) 3(28لمیزانیة االتفاقیة نتیجة دخول بروتوكول ناغویا حیز النفاذ وتطبیق المادة لممكنة عن التأثیرات ا

هذا التقریر إلى االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
لى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر ا ٕ  ).21الفقرة ( ألطرافلألطراف في البروتوكول، وا

تقرر تأجیل المناقشة  وتم إدراج هذا البند أیضا على جدول أعمال االجتماع الثاني للجنة الحكومیة ولكن -19
ومن أجل مساعدة اللجنة الحكومیة الدولیة في نظرها في هذا البند في هذا االجتماع، أعد األمین . البند االجوهریة لهذ

، وهو (UNEP/CBD/ICNP/3/2)لفترة السنتین بعد دخول البروتوكول حیز النفاذ ة برنامجیالتنفیذي مشروع میزانیة 
على النحو  11/31یبرز تكالیف خدمات األمانة بالنسبة للبروتوكول ویرد أیضا على الطلب الوارد في المقرر 

 .المعروض أعاله

وتقدم توصیات إلى األطراف  ةرحالمقتالبرنامجیة وقد ترغب اللجنة الحكومیة الدولیة في النظر في المیزانیة  -20
في البروتوكول في أول اجتماع لهم بشأن الترتیبات المیزانیة لألمانة لخدمة البروتوكول وتنفیذ برنامج العمل المتعلق 

  .بالحصول وتقاسم المنافع
النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول   3-2

  )26 المادةمن  5الفقرة (
مؤتمر األطراف في جتماعات من البروتوكول، وعلى أساس النظام الداخلي ال 26من المادة  5عمال للفقرة  -21

فیما إذا كانت هناك ضرورة لتحسین هذا النظام ألغراض البروتوكول االتفاقیة، تدعى اللجنة الحكومیة إلى النظر 
عداد توصیات مالئمة لتنظر فیها األطراف في البرو  ٕ وقد تم إدراج هذا البند على جدول . توكول في اجتماعها األولوا

وسیكون أمام . أعمال االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة ولكن تقرر تأجیل المناقشة الجوهریة حول هذا البند
هذه  لمساعدتها في النظر في )UNEP/CBD/ICNP/3/3(أعدها األمین التنفیذي  ةاللجنة الحكومیة الدولیة مذكر 

  .المسألة
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صیاغة مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل   3-3
  )26من المادة  6الفقرة (كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

في جدول أعمال االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة صیاغة مشروع جدول أعمال مؤقت أدرجت  -22
عامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ولكن تقرر تأجیل المناقشة الجوهریة لهذا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف ال

  .البند
إلى النظر في مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع  تدعى اللجنة الحكومیة الدولیةوفي إطار هذا البند،  -23

  .)UNEP/CBD/ICNP/3/4(األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
الحاجة إلى آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع   3-4

  )10المادة (وطرائق تشغیل هذه اآللیة 
أن یجري مشاورة ) 1: (لب إلى األمین التنفیذيوطُ . من بروتوكول ناغویا 10باء المادة  11/1المقرر یعالج  - 24

ینظم اجتماعا وأن ) 3(؛ المشاورة الواسعةأن یعد ویوزع تجمیعا لآلراء المقدمة في و  )2(؛ 10واسعة بشأن المادة 
، اآلراءاستعراض تجمیع من أجل  ،متوازنا إقلیمیا لفریق من الخبراء، یضم ممثلین من المجتمعات األصلیة والمحلیة

. تحدید المجاالت التي یمكن مواصلة النظر فیهاو  ،10تحدید المجاالت المحتملة للتفاهم المشترك فیما یتعلق بالمادة و 
استنادا إلى نتائج عمل والذي ینبغي، قدم فریق الخبراء نتائج عمله لنظر االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة، وسی

ُج غیر القائمة على آلیات السوقفریق الخبراء، أن ینظر في الحاجة إلى إجراء دراسة إضافیة، بما   .في ذلك حول النُه

 8من على االنترنت  عقدتمشاورة واسعة من خالل مناقشات وتبعا لهذا المقرر، أجرى األمین التنفیذي  -25
وبفضل الدعم . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من خالل 2013أیار /مایو 24نیسان إلى /أبریل

 .الـفي مونتری 2013أیلول /سبتمبر 19إلى  17المالي السخي من االتحاد األوروبي، عقد اجتماع الخبراء من 

من بروتوكول ناغویا بشأن  10المادة شأن بذا البند، سیكون أمام االجتماع تقریر فریق الخبراء اوفي إطار ه -26
وسیتاح أیضا ملخص منقح للمناقشات على االنترنت بشأن  .(UNEP/CBD/ICNP/3/5)الحصول وتقاسم المنافع 

  .(UNEP/CBD/ICNP/3/INF/4)كوثیقة إعالمیة  10المادة 
  )14من المادة  4الفقرة ( بادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة ت تشغیل طرائق  3-5

غرفة لالصادرة عن اللجنة الحكومیة الدولیة، ینفذ األمین التنفیذي حالیا المرحلة التجریبیة  1/1وفقا للتوصیة  -27
وفي  1/1ستنادا إلى اإلرشادات المنصوص علیها في المرفق بالتوصیة اتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 

خطة عمل إشاریة على وباإلضافة إلى ذلك، صادق مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، . 2/4التوصیة 
وجدول زمني لألنشطة التي ستنفذ حتى أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، على 

 ).2جیم، الفقرة  11/1المقرر ( UNEP/CBD/COP/11/11النحو الوارد في الوثیقة 

 :لب إلى األمین التنفیذي ما یليجیم، طُ  11/1من المقرر  6و 5وفي الفقرتین  -28

إبالغ اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعها الثالث بالتقدم المحرز في تنفیذ المرحلة التجریبیة لغرفة   )أ(
تصاریح الوطنیة أو ما یعادلها، بال صلةمتتسجیل المعلومات ال تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك

  شهادة امتثال معترف بها دولیا؛ المسائل التقنیة المتعلقة بإنشاءبشأن و 
أن یواصل صیاغة مشروع طرائق التشغیل بمجرد إحراز مزید من التقدم بشأن تنفیذ المرحلة   )ب(

االعتبار اآلراء المعبّر عنها في االجتماع  التجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مع األخذ في
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الثاني للجنة الحكومیة الدولیة، وأن یقدم ذلك إلى نظر األطراف في االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة 

  .واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول
غرفة لدم المحرز في تنفیذ المرحلة التجریبیة ققریرا عن الت، أعد األمین التنفیذي تورد أعالهوفي ضوء ما  -29

نظر لوذلك  (UNEP/CBD/ICNP/3/6)غرفة التبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك طرائق تشغیل 
 .اللجنة الحكومیة الدولیة

أجل مساعدة  لجنة استشاریة غیر رسمیة منجیم، أنشأ مؤتمر األطراف  11/1من المقرر  1وفي الفقرة  - 30
األمین التنفیذي في تنفیذ المرحلة التجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وإلسداء مشورة تقنیة بشأن 
حل المشاكل التقنیة الناجمة عن اإلعداد الجاري للمرحلة التجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع إلى 

من المقرر  3وفي الفقرة  .لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول حین انعقاد االجتماع األول
أن تعقد اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة اجتماعا واحدا، رهنا بتوافر الموارد المالیة، قررت األطراف جیم،  11/1

 .الجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیةوأن تبلغ عن نتائج عملها إلى ا على اإلنترنت، حسب الحاجة،ومناقشات غیر رسمیة 

وبفضل الدعم المالي السخي المقدم من االتحاد األوروبي، اجتمعت اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة في  -31
بغرض تقدیم اإلرشادات التقنیة إلى األمین التنفیذي فیما یتعلق  2013تشرین األول /أكتوبر 4إلى  2ال من ـمونتری

ویتاح ملخص لنتائج هذا االجتماع كوثیقة . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعلریبیة بتنفیذ المرحلة التج
  .(UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5)إعالمیة 

البشریة والقدرات  المواردتعزیز وتنمیة القدرات و  ،تدابیر للمساعدة في بناء القدرات  3-6
دان نموا والدول الجزریة ، السیما أقل البلاألطراف المؤسسیة في البلدان النامیة

، مع األخذ في الحسبان ذات االقتصاد االنتقالي األطرافالصغیرة النامیة من بینها، و 
  )22المادة (تنفیذ البروتوكول من أجل االحتیاجات التي حددتها األطراف المعنیة 

اء من أجل إعداد ًا للخبر اجتماع ینظمدال، طلب إلى األمین التنفیذي أن  11/1من المقرر  4في الفقرة  -32
عقد اجتماع الخبراء وبناء علیه، . لبناء القدرات وتنمیة القدرات في إطار بروتوكول ناغویا إستراتیجيمشروع إطار 

إلعداد مشروع إطار استراتیجي لبناء وتنمیة القدرات دعما للتنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم 
، وذلك بدعم مالي سخي من حكومة المملكة المتحدة لبریطانیا 2013حزیران /یونیو 4لى إ 3ال، من ـمونتریالمنافع، في 

وأعد اجتماع الخبراء مشروع إطار استراتیجي الذي سیكون مطروحا أمام االجتماع الثالث للجنة . العظمى وایرلندا الشمالیة
التقریر الكامل الجتماع الخبراء في الوثیقة  وسیتاح. UNEP/CBD/ICNP/3/7الحكومیة الدولیة للنظر فیه بوصفه الوثیقة 

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/6.  
لبروتوكول ومعالجة حاالت عدم لاالمتثال  عزیزإجراءات تعاونیة وآلیات مؤسسیة لت  3-7

اإلجراءات واآللیات إلسداء المشورة أو تقدیم المساعدة،  بما في ذلك ،االمتثال
  )30  المادة( االقتضاءحسب 

إجراءات تعاونیة وآلیات مؤسسیة لتعزیز االمتثال "طرح أمام االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة مشروع  -33
وفي . وقام االجتماع بصیاغة أخرى لمشروع اإلجراءات واآللیات". لبروتوكول ناغویا ومعالجة حاالت عدم االمتثال

جراءات واآللیات، على النحو الوارد في المرفق الرابع اجتماعه الحادي عشر، قرر مؤتمر األطراف إحالة مشروع اإل
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، إلى االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة من أجل تمكین االجتماع األول لألطراف في البروتوكول 11/1بالمقرر 
 .من البروتوكول 30من النظر فیها واعتمادها عمال للمادة 

اإلجراءات "التي تحتوي على مشروع  UNEP/CBD/ICNP/3/8وبناء علیه، سیكون أمام االجتماع الوثیقة  -34
وسیدعى االجتماع إلى  ".التعاونیة واآللیات المؤسسیة لتعزیز االمتثال لبروتوكول ناغویا ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  .كولاالنتهاء من إعداد مشروع هذه اإلجراءات واآللیات لكي ینظر فیها ویعتمدها أول اجتماع لألطراف في البروتو 
  11/1القضایا اإلضافیة المحددة في المقرر   - 4البند 

  )29المادة ( الرصد واإلبالغ  4-1
من البروتوكول أن یقوم كل طرف برصد تنفیذ التزاماته بموجب البروتوكول وأن یبلغ عن  29المادة  قتضيت -35

كاجتماع لألطراف في  التدابیر التي اتخذها كل طرف لتنفیذ البروتوكول وذلك إلى مؤتمر األطراف العامل
 .البروتوكول، على فترات وفي شكل یقرره مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

وتعبا للمقرر الصادر عن مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر بأن یعالج االجتماع الثالث للجنة  -36
راف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة، الرصد واإلبالغ، دعا األمین التنفیذي األطالحكومیة الدولیة 

أو معلومات ذات صلة حول هذه /والمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین إلى تقدیم آراء و
 17المؤرخ  )SCBD/SEL/ABS/VN/BG/81188  )2013-003اإلخطار(المسألة لنظر اللجنة الحكومیة الدولیة 

: ستتاح هذه التقدیمات، على النحو الذي استلمتها به األمانة، على العنوان التاليو ). 2013كانون الثاني /ینایر
http://www.cbd.int/icnp3/submissions/ . 

یة بغ )UNEP/CBD/ICNP/3/9( مذكرة بشأن الرصد واإلبالغوعلى هذا األساس، أعد األمین التنفیذي  -37
وتقترح الوثیقة طریقة للمضي قدما فیما یتعلق بفترات . مساعدة اللجنة الحكومیة الدولیة في نظرها في هذه المسألة

عداد شكل لإلبالغ لكي ینظر فیه االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  ٕ اإلبالغ وا
  .البروتوكول

بنود تعاقدیة نموذجیة قطاعیة خدام وتحدیث واست ،إعدادتبادل اآلراء حول   4-2
مبادئ توجیهیة وأفضل و ومتعددة القطاعات، ومدونات سلوك طوعیة، 

  )20و 19المادتان ( أو المعاییر/الممارسات و
على إعداد وتحدیث  حسب االقتضاء،من بروتوكول ناغویا أن تشجع األطراف،  20و 19تقتضي المادتان  -38

أفضل مدونات السلوك الطوعیة والمبادئ التوجیهیة و و  ،عیة ومتعددة القطاعاتبنود تعاقدیة نموذجیة قطاواستخدام 
وتقتضي المادتان أیضا أن یجري مؤتمر األطراف العامل )). 1(20و) 1(19المادتان (أو المعاییر /و الممارسات

وعلى مؤتمر . ))2(20و) 2(19المادتان (األدوات  هذه الستخدام دوریاتقییما كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن ینظر أیضا في اعتماد مدونات سلوك محددة، ومبادئ توجیهیة 

 .))2(20المادة (أو المعاییر /وأفضل الممارسات و

، والمنظمات الدولیةفي اجتماعه الحادي عشر، األطراف، والحكومات األخرى  ،دعا مؤتمر األطرافو  -39
إلى تزوید األمین التنفیذي بمعلومات عن البنود التعاقدیة  المعنیینأصحاب المصلحة عات األصلیة والمحلیة و لمجتموا

األمین التنفیذي  إلىوطلب . أو المعاییر/النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات و
وتحلیل  تجمیعو  ،بادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمعلومات من خالل المرحلة التجریبیة لغرفة تهذه إتاحة 

 ).6و 5ألف، الفقرتان  11/1المقرر ( وهیكلة هذه المعلومات لینظر فیها االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/


UNEP/CBD/ICNP/3/1/Add.1 
Page 7 
 

التي تحتوي على معلومات وآراء حول  UNEP/CBD/ICNP/3/10وبناء علیه، سیكون أمام االجتماع الوثیقة  -40
وعیة، دیث واستخدام البنود التعاقدیة النموذجیة القطاعیة والمتعددة القطاعات، ومدونات السلوك الطإعداد وتح

 .وأفضل الممارسات والمعاییروالمبادئ التوجیهیة، 

واألمثلة الفعلیة للبنود  bmissions/http://www.cbd.int/icnp3/suوستتاح التقدیمات على العنوان التالي  -41
ستتاح من خالل غرفة  ،التي تم تقدیمهاالتعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك الطوعیة، وأفضل الممارسات والمعاییر 

ن ینظمت حكومة الیابان اجتماعا غیر رسمي لتنفیذ المادت وعالوة على ذلك،. تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
معهد الدراسات العلیا في جامعة األمم  أجراهاوأعدت دراسة . 2013آذار /ن بروتوكول ناغویا، في مارسم 20و 19

 UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2( تتاح كوثائق إعالمیةعن تقریر االجتماع وس الالمتحدة لالجتماع فض
 .)UNEP/CBD/ICNP/3/INF/3و UNEP/CBD/ICNP/3/INF2/Add.1و

ذه المسألة من خالل عروض من الخبراء الذین سیقدمون أمثلة عن أنواع وسیجرى تبادل لآلراء حول ه -42
ویصفون إعداد وتحدیث واستخدام هذه األدوات من جانب حكومتهم أو  20و 19األدوات التي نظرت فیها المادتان 

 .وستكون هناك فرصة أیضا لألسئلة والبیانات من القاعة. منظماتهم، حسب االقتتضاء

یضا إلى النظر في مشروع توصیة بشأن هذا البند بخصوص مؤتمر األطراف العامل وسیدعى االجتماع أ -43
البنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، كاجتماع لألطراف في البروتوكول بأن یجري تقییما دوریا استخدام 

  .20و 19من المادتین  2، على النحو المطلوب في الفقرة أو المعاییر/والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات و
  تبادل اآلراء حول حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا  4-3

عمال للمقرر الصادر عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بأن یعالج تبادل اآلراء حول حالة تنفیذ  -44
ومات عن التطورات بروتوكول ناغویا في االجتماع الثالث للجنة التنفیذیة، دعا األمین التنفیذي األطراف إلى تقدیم معل

 003-2013اإلخطار (توافرها الوطنیة أو اإلقلیمیة ذات الصلة بالتصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه، بمجرد 
وستتاح المعلومات التي قدمت إلى األمین التنفیذي بوصفها الوثیقة ). 2013كانون الثاني /ینایر 17المؤرخ 

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/7. 

 ناء حول حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا من خالل عروض یقدمها فریق من المتحدثیوسیجري تبادل لآلر  -45
هذا وستتاح وثیقة إعالمیة تشرح النهج تجاه . وسیتضمن أیضا فرصة لمداخالت من القاعة. یمثلون مجاالت متعددة

  .UNEP/CBD/ICNP/3/INF/8البند من جدول األعمال بوصفها الوثیقة 
  شؤون أخرى  - 5البند 

  .یرغب المشاركون في مناقشة أي شؤون أخرى ذات صلة بموضوع االجتماعقد إطار هذا البند، في  -46
  اعتماد التقریر  - 6البند 

ر -47 ّ   .ستُدعى اللجنة الحكومیة الدولیة إلى اعتماد تقریرها على أساس مشروع تقریر االجتماع الذي یقدمه المقر
  اختتام االجتماع  - 7البند 

ُختتم اال -48  .2013شباط /فبرایر 28الموافق  من مساء یوم الجمعة 6جتماع في الساعة من المتوقع أن ی

http://www.cbd.int/icnp3/su
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  المرفق األول
  ناغویامخصصة لبروتوكول المفتوحة العضویة ال الدولیة حكومیةالجنة لل لثتنظیم العمل المقترح لالجتماع الثا

 الجلسة العامة 

  24/2/2014اإلثنین، 
 13:00إلى  10:00الساعة 

  :لبنود جدول األعما
  .افتتاح االجتماع  -1
  :الشؤون التنظیمیة  -2

  أعضاء المكتب  2-1
  إقرار جدول األعمال  2-2
  .تنظیم العمل  2-3

المرفق (المسائل المعلقة المقرر أن تنظر فیها اللجنة الحكومیة وفقا لخطة عملها   -3
  ):10/1 الثاني بالمقرر

ماع لألطراف النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجت  3-2
  )26 من المادة 5الفقرة (في البروتوكول 

البشریة  المواردتعزیز تدابیر للمساعدة في بناء القدرات، وتنمیة القدرات و   3-6
، السیما أقل البلدان نموا األطراف والقدرات المؤسسیة في البلدان النامیة

د ذات االقتصا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف
، مع األخذ في الحسبان االحتیاجات التي حددتها األطراف االنتقالي

 )22المادة (المعنیة من أجل تنفیذ البروتوكول 

  :بنود جدول األعمال 18:00إلى  15:00الساعة 

  :11/1القضایا اإلضافیة المحددة في المقرر   -4

 .تبادل اآلراء حول حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا  4-3

  25/2/2014الثالثاء، 
 13:00إلى  10:00الساعة 

  :بنود جدول األعمال

المرفق (المسائل المعلقة المقرر أن تنظر فیها اللجنة الحكومیة وفقا لخطة عملها   -3
  ):10/1 الثاني بالمقرر

  وضع میزانیة برنامجیة لفترة السنتین التالیتین لبدء نفاذ البروتوكول  3-1
األطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغیل الحاجة إلى آلیة عالمیة متعددة   3-4

  )10المادة (هذه اآللیة 
لبروتوكول ومعالجة لاالمتثال  عزیزإجراءات تعاونیة وآلیات مؤسسیة لت  3-7

اإلجراءات واآللیات إلسداء المشورة  بما في ذلك ،حاالت عدم االمتثال
 ).30 المادة(االقتضاء أو تقدیم المساعدة، حسب 
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 الجلسة العامة 

  :بنود جدول األعمال 18:00إلى  15:00الساعة 
المرفق (المسائل المعلقة المقرر أن تنظر فیها اللجنة الحكومیة وفقا لخطة عملها   -3

  ):10/1 الثاني بالمقرر
 4الفقرة ( غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع تشغیل طرائق  3-5

  ؛)14من المادة 
  :11/1القضایا اإلضافیة المحددة في المقرر   -4

 ؛)29المادة (الرصد واإلبالغ   4-1

  26/2/2014األربعاء، 
 13:00إلى  10:00الساعة 

  :بنود جدول األعمال
  :11/1القضایا اإلضافیة المحددة في المقرر   -4

بنود تعاقدیة نموذجیة وتحدیث واستخدام  ،إعدادتبادل اآلراء حول   4-2
هیة قطاعیة ومتعددة القطاعات، ومدونات سلوك طوعیة، ومبادئ توجی

  )20و 19المادتان (أو المعاییر /وأفضل الممارسات و
المرفق (المسائل المعلقة المقرر أن تنظر فیها اللجنة الحكومیة وفقا لخطة عملها   -3

  ):10/1الثاني بالمقرر 
صیاغة مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف   3.3

 العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

  :بنود جدول األعمال 18:00إلى  15:00اعة الس
 من جدول األعمال 4و 3ن یمواصلة مناقشة البند

  27/2/2014الخمیس، 
 13:00إلى  10:00الساعة 

  :بنود جدول األعمال
 من جدول األعمال 4و 3ن یمواصلة مناقشة البند

  :بنود جدول األعمال 18:00إلى  15:00الساعة 
 من جدول األعمال 4و 3ن یمواصلة مناقشة البند

  28/2/2014الجمعة، 
  13:00إلى  10:00الساعة 

  و
 18:00إلى  15:00الساعة 

  :بنود جدول األعمال
  شؤون أخرى  -5
  اعتماد التقریر  -6
 .اختتام االجتماع  -7
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  المرفق الثاني
مخصصة المفتوحة العضویة ال الدولیة حكومیةالجنة لل لثوثائق االجتماع الثا

  الحصول وتقاسم المنافعبشأن  ناغویالبروتوكول 
  وثائق العمل  -ألف 

 العنوان الرمز

UNEP/CBD/ICNP/3/1 جدول األعمال المؤقت. 

UNEP/CBD/ICNP/3/1/Add.1  جدول األعمال المؤقتشروح. 

UNEP/CBD/ICNP/3/2 لدخول بروتوكول  تینلفترة السنتین التالی البرنامجیة مشروع المیزانیة
 .ناغویا حیز النفاذ

UNEP/CBD/ICNP/3/3 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف اعات جتمالنظام الداخلي ال
 ).26من المادة  5الفقرة (في بروتوكول ناغویا 

UNEP/CBD/ICNP/3/4  صیاغة مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف
 .العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا

UNEP/CBD/ICNP/3/5 من بروتوكول ناغویا بشأن  10قریر اجتماع الخبراء بشأن المادة ت
 .الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ICNP/3/6  تقریر عن التقدم المحرز في تنفیذ المرحلة التجریبیة لغرفة تبادل
 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ICNP/3/7  ي إطار بروتوكول القدرات فوتنمیة مشروع إطار استراتیجي لبناء
 .ناغویا

UNEP/CBD/ICNP/3/8  اإلجراءات التعاونیة واآللیات المؤسساتیة لتعزیز االمتثال لبروتوكول
 .ناغویا ومعالجة حاالت عدم االمتثال

UNEP/CBD/ICNP/3/9 الرصد واإلبالغ. 

UNEP/CBD/ICNP/3/10  دیة التعاق البنودالمعلومات واآلراء حول إعداد وتحدیث واستخدام
، ومدونات السلوك الطوعیة، القطاعیة والمتعددة القطاعات النموذجیة

 .والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر
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 الوثائق اإلعالمیة  -باء 

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/1  ي(8من برنامج العمل المتعلق بتنفیذ المادة  12و 10و 7نتائج بشأن المهام (
في اتفاقیة التنوع البیولوجي من االجتماع الثامن للفریق واألحكام المتصلة بها 

واألحكام ) ي(8المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة 
 .المتصلة بها

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2  النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة،  التعاقدیةمسح للبنود
 .د الدراسات العلیا بجامعة األمم المتحدةمعهوأفضل الممارسات والمعاییر أجراه 

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2/Add.1  النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ  التعاقدیةللبنود مرفقات بمسح
التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر أجراه معهد الدراسات العلیا بجامعة 

 .األمم المتحدة

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/3 من بروتوكول ناغویا 20و 19ع غیر الرسمي لتنفیذ المادتین تقریر االجتما. 

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/4  من بروتوكول ناغویا  10تجمیع منقح للمناقشات عبر االنترنت بشأن المادة
 .بشأن الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5 لتجریبیة لغرفة موجز لنتائج اجتماع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة للمرحلة ا
 .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/6  تقریر اجتماع الخبراء إلعداد مشروع إطار استراتیجي لبناء وتنمیة القدرات
 .دعما للتنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/7 تجمیع للتقدیمات بشأن حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا. 

UNEP/CBD/ICNP/3/INF/8 مذكرة تفسیریة لتبادل اآلراء حول حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا. 

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/  ات مقدمة من األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة، قدیمت
ة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین تحضیرا لالجتماع والمجتمعات األصلی

األول للجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد 
 .الجینیة وتقاسم المنافع

-----  
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