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موعد ومكان انعقاد الجتماع العاشر لمؤتمر الطراف
مذكرة من المين التنفيذي

عقد1، الفقرة 4تنص المادة .     1 مر الطراف تن لعادية لمؤت ، من النظام الداخلي لمؤتمر الطراف على أن الجتماعات ا
ل سنتين نص الفقرة . ك مر الطراف يقرر في كل اجتماع عادي مواعيد ومدة انعقاد 2وت سها على أن مؤت من المادة نف

جتماعه االعادي القادم لنحو. ا ية حيز النفاذ، على ا نذ دخول التفاق مر الطـراف، م كن انعقاد اجتماعات مؤت نت أما وقد كا
لتي - COP-1)الجتماع الول : ا اسو (  لثاني (الباهاما)ن - COP-2)؛ الجتماع ا كرتا (  يسيا)جا )؛ الجتماع الثالث (إندون

COP-3 - نس آيريس (  ين)بيو لرابع (الرجنت - COP-4)؛ الجتماع ا سلفا (  مس (سلوفاكيا)برات -COP)؛ الجتماع الخا

؛(ماليزيا)كواللمبور ( – COP-7)؛ الجتماع السابع (هولندا)لهاي ( - COP-6)؛ الجتماع السادس (كينيا)نيروبي ( - 5
با ( - COP-8)الجتماع الثامن  يا)بون ( - COP-9)والجتماع التاسع ( البرازيل)كورتي لتاسع(. ألمان ومن ثم، فالجتماع ا

.       لمؤتمر الطراف هو الذي يقرر تاريخ ومدة انعقاد اجتماعه العاشر

وفي هذا الصدد، ولول مرة في تاريخ التفاقية، تقدمت إحدى الحكومات وصرحت عن عزمها في تقديم عرض.     2
وقد أعلنت حكومة. لستضافة الجتماع القادم لمؤتمر الطراف وذلك قبل انعقاد الجتماع الذي يتعين فيه اتخاذ القرار

مل كاجتماع للطراف في بروتوكول قرطاجنة خامس لمؤتمر الطراف العا اليابان عن عرضها لستضافة الجتماع ال
شي، اليابان يا، مقاطعة آي نة ناغو مر الطراف في مدي لعاشر لمؤت ئية والجتماع العادي ا اتخذ القرار. للسلمة الحيا و

ن في  لثاني 16المتعلق بهذا المر على مستوى مجلس وزراء حكومة اليابا ير /كانون ا ه رسمياH مكتب 2007ينا وبلغ ب
2007يوليو /تموز 8وقدم إلى المكتب الحالي لمؤتمر الطراف في اجتماعه المعقود في باريس يوم . مؤتمر الطراف

.ورحب المكتب في هذه المناسبة بالعرض الذي تقدمت به اليابان. عرض عن مقترح اليابان

 ∗ UNEP/CBD /COP /9/1 

طبع عدد، المم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات المانة، وللمساهمة في مبادرة المين العام 
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى الجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة
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اقترحت حكومة اليابان، بعد التشاور مع المين التنفيذي وبمراعاة الجدول الزمني لجتماعات المم المتحدة، استضافة.     3
ية والجتماع العادي مل كاجتماع للطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلمة الحيائ لخامس لمؤتمر الطراف العا الجتماع ا

.، على التوالي2010أكتوبر /تشرين الول 29إلى  18أكتوبر ومن /تشرين الول 15إلى  11العاشر لمؤتمر الطراف من 

وبناءO على ذلك، سيكون أمام. ل تمتلك المانة معلومات عن أية عروض أخرى لستضافة الجتماعين المذكورين.4
مؤتمر الطراف، في اجتماعه التاسع، مشروع المقرر التالي بشأن مواعيد ومكان انعقاد الجتماع الخامس لمؤتمر الطراف
هو مر الطراف، و شر لمؤت ية والجتماع العادي العا لسلمة الحيائ نة ل لعامل كاجتماع للطراف في بروتوكول قرطاج ا

:2008فبراير /شباط 10المشروع الذي قدم إلى المكتب الحالي لمؤتمر الطراف في اجتماعه المعقود في روما يوم 
  

            
مؤتمر الطراف في التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  
 بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة اليابان لستضافة الجتماع الخامس لمؤتمر الطراف العامليرحب     .1         

علقة ية المت مر الطراف في التفاق لعاشر لمؤت ئية والجتماع ا لسلمة الحيا نة ل كاجتماع للطراف في بروتوكول قرطاج
بالتنوع البيولوجي؛

 
 بأن يعقد الجتماع الخامس لمؤتمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلمةيقرر .     2        

عة ة ناغويا، مقاط ن ولوجي في مدي علقة بالتنوع البي ية المت مر الطراف في التفاق اع العاشر لمؤت ية والجتم الحيائ
يشي،اليابان، من  شرين الول 15إلى  11آ بر ومن /ت شرين الول 29إلى  18أكتو سيعقد2010أكتوبر /ت ، على التوالي، و

؛2010أكتوبر /تشرين الول 29إلى  27الجزء الرفيع المستوى ما بين 

تسهيل مشاركة الطراف فييدعو.       3         لصندوق الستئماني الطوعي الخاص ل لمساهمة في ا  الطراف إلى ا
اقية  لطوعي الخاص لتسهيل مشاركة الطراف في البروتوكول ( BZ)عمليات التف صندوق الستئماني ا بالموارد( BI)وال

لجزرية قل البلدان نمواH والدول ا سيما أ مية الطراف، ل لمشاركة الكاملة للبلدان النا لمناسب لضمان ا لوقت ا لملئمة في ا ا
الصغيرة النامية بينها، بالضافة إلى الطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية؛  

علقة باستضافة الجتماع الحادييدعو.        4         الطراف المهتمة بالمر إلى إخطار المين التنفيذي بعروضها المت
.  عشر لمؤتمر الطراف في أقرب وقت ممكن


