
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .فيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

   من جدول األعمال)و(3- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرعتمدة في االجتماع الالمقررات الم
      سحب المقررات10/14المقرر 

  إن مؤتمر األطرف
 اإلبقاء على توقيت االستعراض بخصوص سحب المقررات كل ثماني سنوات بعد اعتمـاد              يقرر  -1
  أي مقرر؛
 األطراف في اجتماعـه الحـادي عـشر     األمين التنفيذي أن يقدم مقترحات إلى مؤتمر       إلى يطلب  -2

وأن يبلغ األطراف، والحكومـات  ، بخصوص سحب المقررات وعناصر المقررات التي اتخذت في اجتماعه السابع       
  والمنظمات الدولية المعنية بهذه المقترحات قبل ستة أشهر على األقل من اجتماعه العاشر؛

اجتماعيه الخامس والسادس الواردة فـي       سحب المقررات وعناصر المقررات المعتمدة في        يقرر  -3
  .المرفق بالمقرر الحالي

 األمين التنفيذي مواصلة أسلوب االحتفاظ بالنص الكامل لجميع المقررات على الموقـع         يطلب إلى   -4
  .شبكي لألمانة مع اإلشارة إلى المقررات وعناصر المقررات التي سحبتلا

  مرفق
  مؤتمر األطراف في المقررات وعناصر المقررات التي اعتمدها 

  اجتماعيه الخامس والسادس التي يمكن سحبها
  المقررات الصادرة عن االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف

  5/1المقرر 
  8-3 ومن 1، الفقرات 5/2المقرر 
  5/3المقرر 
   والمرفق األول20-1، الفقرات من 5/4المقرر 
  29- 28 و24 و21-20، و8، و2-1، الفقرات 5/5المقرر 
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  5 و4، الفقرتان 5/6 المقرر

  5 و3-1، الفقرات 5/7المقرر 
  16- 15، و13، و5-3، الفقرات 5/8المقرر 
  6 و4-2، الفقرات 5/9المقرر 
  5/10المقرر 
  17 و8- 7 و3- 2، الفقرات 5/11المقرر 
  5/12المقرر 
  1، الفقرة 5/13المقرر 
  5/14المقرر 
  9- 8 و6، الفقرات 5/16المقرر 
  )د(و) ج(7 و5، و3- 1، الفقرات 5/17المقرر 
  5/18المقرر 
  8 و4- 2، الفقرات 5/19المقرر 
  40- 37 و33- 30، و)ه(و) ب(29-  و28-27، و23، و17-10 و6 و4، الفقرات 5/20المقرر 
  11- 6 و1، الفقرات 5/21المقرر 
  21 و19، و17- 11، و9، و5- 1، الفقرات 5/22المقرر 
  9- 6، الفقرات 5/23المقرر 

  7 و3- 1، الفقرات 5/24مقرر ال
  5/25المقرر 
  15 ألف، الفقرة 5/26المقرر 
  5/27المقرر 
  5/28المقرر 
  5/29المقرر 

  المقررات الصادرة عن االجتماع السادس لمؤتمر األطراف
  7 و5-1،، الفقرات 6/1المقرر 
  5 و3-1، الفقرات 6/2المقرر 
  6/4المقرر 
  21 و17، و15- 14، و6-4، الفقرات 6/5المقرر 
  6 و3 و1، الفقرات الفقرات 6/6المقرر 
  8 و2، الفقرتان 6/8المقرر 
  28، و25، و22، و19-12، و9-6، و4، و1، الفقرات 6/10المقرر 
  1، الفقرة 6/11المقرر 
  5- 1، الفقرات 6/13المقرر 
  6/14المقرر 
  7- 5 و1، الفقرات 6/15المقرر 
  )ز(11، و9، و4- 1، الفقرات 6/16المقرر 
  11 و9 و1، الفقرات 6/17المقرر 
  6/18المقرر 
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  4، الفقرة 6/19المقرر 
  37، و31، و28، و18-14، و3- 2، الفقرات 6/20المقرر 
  45، و43- 41، و27-26، و)و(و) د(و) ب(و) أ(19، و8- 1، الفقرات 6/22المقرر 
  32 و9، الفقرتان 6/23المقرر 
  8 و1 ألف، الفقرتان 6/24المقرر 
   8 و6، و2- 1 باء، الفقرات 6/24المقرر

  8 دال، الفقرة 6/24المقرر 
  10 و7، و4- 1، الفقرات 6/25المقرر 
  4 و1، الفقرتان 6/26المقرر 
  ، 13 و9 ألف، الفقرتان 6/27المقرر 
  19-16 وباء 11- 1 باء، الفقرات 6/27المقرر 
  6/28المقرر 
  29-10 و8- 7، 5، و3- 1، الفقرات 6/29المقرر 
  6/30المقرر 
  6/31المقرر 
  6/32المقرر 

----  


