
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محایدة مناخیا بادرة األمین العام لجعللتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في م 
  .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

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

  *من جدول األعمال المؤقت 3- 3البند 
  

في لألطراف صیاغة مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  ناغویابروتوكول 

  مذكرة من األمین التنفیذي
  
وارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا كان بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الم  - 1

عتمد بمقتضى المقرر  ُ وأنشأ . الصادر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 10/1قد أ
اللجنة (لعضویة المخصصة لبروتوكول ناغویا من ھذا المقرر اللجنة الحكومیة الدولیة المفتوحة ا 8و 7األطراف في الفقرتین 

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  ، وقرروا أن تتولى االستعدادات الضروریة لعقد االجتماع األول)الحكومیة الدولیة
النحو على خطة عمل اللجنة الحكومیة الدولیة على من نفس المقرر  12ووافقت األطراف في الفقرة . في بروتوكول ناغویا

  .الوارد في المرفق الثاني بالمقرر
ً لخطة العمل ھذه، تتمثل إحدى المسائل التي ستنظر فیھا اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعھا الثاني في صیاغة   - 2 ووفقا

، 26المادة (مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا 
  .وقررت اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعھا الثاني إرجاء المناقشات الفنیة لھذا البند). 6الفقرة 

 فى إجتماع ثالث لجنة الحكومیة الدولیةاعقد إعادة  ألف إلى 11/1من المقرر  2وقرر مؤتمر األطراف، في الفقرة   - 3
األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  لمناقشة المسائل المعلقة من خطة عملھا للتحضیر لالجتماع

ً للنظر من . ناغویا وعلى ذلك، أعد األمین التنفیذي مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف والمرفق طیا
في بروتوكول ترغب اللجنة الحكومیة الدولیة في أن توصي االجتماع األول لألطراف وقد . جانب اللجنة الحكومیة الدولیة

  .ناغویا باعتماد جدول األعمال المؤقت لیكون جدول أعمال االجتماع
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