
 

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

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال3-6البند 

  
   في اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشرلصادرة عن مؤتمر األطرافلمقررات اا

  سحب المقررات  11/12
  ،األطرافإن مؤتمر 

جهت نحو دعم استعراض تنفیذ المقررات القائمةتها قیمتزداد أن عملیة سحب مقرراته قد یدركإذ  ُ                                           إذا و         
رساء أساس جید العتماد مقررات جدیدة، ٕ                                  وا      

درجة في المرفق سحب المق یقرر -1 رات التي اعتمدها في اجتماعه السابع والم  رات وعناصر المقر  ُ               ر                                         ّ                 ّ  
 بهذا المقرر؛

ّ  إعادة تركیز العملیة نحو دعم استعراض تنفیذ المقر  یقرر أیضا -2 رساء أساس جید العتماد                                                  ٕ                     رات وا        
ّ مقر   ّ رات جدیدة، عن طریق دمج العملیة والمقترحات المتعلقة بسحب المقر      ّ ماد مقر  رات في إعداد واعت                                                              رات جدیدة بشأن        

 نفس الموضوع، متى أمكن؛

 أعاله، مع ضمان 2 تقدیم مقترحات بشأن أفضل طریقة لتنفیذ الفقرة  إلى األمین التنفیذيیطلب -3
، لكي ینظر فیها الفریق العامل المفتوح 2في سحب المقررات التي ال تندرج ضمن الفقرة أیضا إمكانیة النظر 

ّ المخص  العضویة   تنفیذ االتفاقیة في اجتماعه الخامس؛ ص الستعراض     

إعداد توصیة لینظر فیها مؤتمر األطراف في  ، في اجتماعه الخامس، إلى الفریق العاملیطلب -4
  .اجتماع الثاني عشر
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 المرفق
ّ المقر   ّ رات وعناصر المقر           سحبهاوالمزمع اجتماعه السابع فيرات التي اعتمدها مؤتمر األطراف                 

  10 و8-7  و4-1الفقرات  ،7/1المقرر 
 9-8و 5-4 الفقرات ، 7/2المقرر 
 12  و9 و2-1، الفقرات 7/3المقرر 
  30-28 و25 و21 و16 و)ج(14 و3-1 ، الفقرات7/4المقرر 
  54 و47 و41-40 و37 و15 و4 و2-1، الفقرات 7/5المقرر 
 6  و 4-1، الفقرات 7/6المقرر 
   7/7المقرر 
 4 و 1 الفقرتان 7/8المقرر
 )ب(7 و 6 و1ت ، الفقرا7/9المقرر 
 10  و 2-1 ، الفقرات7/10المقرر 
 12-11و) د(و) ج(و) أ (9 و5، الفقرات 7/11المقرر 
 5 و 3 ، الفقرتان7/12المقرر 
  10 و9و) و(7و) ب(و) أ(5و) و(و) ه(و) ج(4 و3-2، الفقرات 7/13المقرر 
 5-4و) ب(و) أ(3، الفقرات 7/14المقرر 
 20-19 و17-16 و14-10 و7-3 ، الفقرات7/15المقرر 
-2  الفقرات ، والقسم هاء؛3-1؛ والقسم جیم، الفقرات 2و1والقسم باء الفقرتان  ؛1 الفقرة ،القسم ألف، 7/16المقرر 

 8  الفقرة ،، والقسم حاء7
   7/17المقرر 
 12-8و 6 و3، الفقرات 7/18المقرر 
 والمرفق؛ والقسم ،9-1 الفقرات ، دال والقسم؛3-1رات  الفق، والقسم جیم؛4-1 الفقرات ،القسم باء، 7/19المقرر 
 11-9و 7-6 تالفقرا، هاء
 9-4 و2-1 ات، الفقر 7/21المقرر 
  7/22المقرر 
   8-1 الفقرات ،القسم ألف، 7/23المقرر 
 8-7و) ج(4 و3-1الفقرات ، 7/24 المقرر
 9 و8 و4-1والقسم باء، الفقرات  ،7 و 4 و1  الفقرات،القسم ألف، 7/25 المقرر
 5  و4 الفقرتان ، 7/26 المقرر
 12و) و(و) ج(-)أ(10-8 و5-3الفقرات ، 7/27 المقرر
 )ب(و) أ(35 و30-28 و26-24 و16 و14 و10 و3-2الفقرات ، 7/28 المقرر
 12 و7 و6الفقرات ، 7/29 المقرر
 الثالث- والمرفقات األول27-24 و22 و20 و18-1الفقرات ، 7/30 المقرر
  والمرفقان األول والثاني8-7 و3ت الفقرا، 7/31 المقرر
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 5 و4و) ج(و) ب(2الفقرات ، 7/32 المقرر
  والمرفق9-1الفقرات ، 7/33 المقرر
 31 و26-6 و4-1الفقرات ، 7/34 المقرر
 7/35 المقرر
 7/36 المقرر

----  


