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

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصولبشأن  ناغويا المخصصة لبروتوكول

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  ثالثالاالجتماع 
  2014شباط /فبراير 28- 24بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 

  جدول األعمال المؤقت
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البشرية والقدرات المؤسسية  المواردتعزيز وتنمية القدرات و ،ساعدة في بناء القدراتتدابير للم  6- 3
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