
 

 

  المتعلقة بالتنوع البیولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقیة
  شرع االجتماع الثالث

  2016كانون األول /دیسمبر 17-4كانكون، المكسیك، 
  من جدول األعمال 6البند 

  
  مر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجيمقرر معتمد من مؤت

  تاریخ ومكان االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف  - 13/33المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  ،12/35المقرر  إلىإذ یشیر 
ذ یحیط علما ٕ الستضافة االجتماع الرابع عشر مع التقدیر بالعروض المقدمة من حكومة مصر وحكومة تركیا  وا

  واالجتماعین المتزامنین لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغویا،لمؤتمر األطراف، 
ذ یحیط علما أیضا ٕ الروح التعاوني الذي أبدته حكومة تركیا لصالح استضافة االجتماع الرابع عشر بمع التقدیر  وا

  طراف،ألاستضافة االجتماع السادس عشر لمؤتمر ا تلمؤتمر األطراف في المنطقة األفریقیة، وفي هذا الصدد عرض
ذ یحیط علما كذلك ٕ مع التقدیر بالعروض المقدمة من حكومة الصین وحكومة بیرو الستضافة االجتماع الخامس  وا

  والترتیب التعاوني الالحق الذي تم بین الحكومتین، ،عشر لمؤتمر األطراف
ذ یحیط علما  ٕ مین التنفیذي مع الحكومات للهیئة الفرعیة للتنفیذ ونتائج المشاورات التي أجراها األ 1/11بالتوصیة وا

  األربع المعنیة،
أن یعقد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، وكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف  یقرر -1

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 ؛2018ا في مصر في الربع األخیر من عام ناغوی

أن یعقد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، وكذلك االجتماع العاشر لمؤتمر  یقرر أیضا -2
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 ؛2020بروتوكول ناغویا في الصین في الربع األخیر من عام 
ستضافة االجتماعات المفتوحة العضویة فیما بین الدورات الن تقدیره لحكومة بیرو على عرضها ع یعرب -3

 قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛

أن یعقد االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، وكذلك االجتماع الحادي عشر  یقرر كذلك -4
في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

  لألطراف في بروتوكول ناغویا في تركیا؛
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ستضافة وفقا االإلى األمین التنفیذي أن یتشاور مع هذه الحكومات بهدف التفاوض بشأن ترتیبات  یطلب -5
من أجل إبرام وتوقیع  1یهیة إلعداد اتفاقات الحكومات المضیفةلمبادئ التوجوامتثاال لللقرارات المعمول بها في األمم المتحدة 

  ؛المعنيالبلد المضیف قبل ستة أشهر على األقل من تاریخ اجتماع مؤتمر األطراف اتفاق 
من النظام الداخلي فیما یتعلق بتناوب منصب الرئیس بین  21من المادة  1لفقرة بما یتماشى مع ا، یوافق -6

رئیس مؤتمر األطراف سیتم انتخاب أنه اعتبارا من االجتماع السابع عشر، على مس لألمم المتحدة، المجموعات اإلقلیمیة الخ
أفریقیا؛ و أمریكا الالتینیة والكاریبي؛ ؛ و أوروبا الوسطى والشرقیة: من بین المجموعات اإلقلیمیة الخمس حسب الترتیب التالي

األطراف إلى إجراء مشاورات بشأن استضافة  یدعوبعا لذلك وت ؛آسیا والمحیط الهادئ؛ وأوروبا الغربیة ودول أخرىو 
االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف، بهدف ترشیح رئیس من بین األطراف  التي تلياالجتماعات المقبلة لمؤتمر األطراف 

 .كل منطقةفي 
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