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البند  3-6من جدول األعمال المؤقت

*

سحب المقررات
مذكرة من األمين التنفيذى
أوال مقدمة
طلب مؤتمر األطراف في الفقرة  2من المقرر  11/11إلى األمين التنفيذي أن يقدم مقترحدا إلدى مدؤتمر األطدراف فدي اجتماعد
.1
الحادي عشر بشأن سحب المقررا وعناصدر المقدررا التدي اتخدذ فدي اجتماعد السداب ،وأن يبلد األطدراف والحكومدا والمنظمدا
المولية المعنية بهذه المقترحا قبل ستة أشهر على األقل من اجتماع الحادي عشر.
وعلددى ذل د أبل د األمددين التنفيددذي باإلخطددار  222/2111المددؤر فددى 22نددوفمبر /تشددرين الثددانى  2111المقترحددا لألطددراف
.2
والحكوما والمنظما المولية المعنية .ووصلت تعليقا من بلجيكا وغرينادا والمملكة المتحمة .وقم أخذ هذه التعليقا فدي االعتبدار فدي
المقترحا النهائية المجسمة في المرفق بهذه الوثيقة.
ويددددددرد االسددددددتعرا الكامددددددل للمقددددددررا التددددددي اعتمددددددمها مددددددؤتمر األطددددددراف فددددددي اجتماعدددددد السدددددداب ،فددددددي الوثيقددددددة
.2
 UNEP/CBD/COP/11/INF/1وإعماال للمقرر  11/11الفقرة  1اتب ،االستعرا نفد المعدايير والصديةة المعتمدمة لالستعراضدا
السابقة التي أجريت والتي تضمنت حسبما جاء في المقرر  29/9الحرص على تجنب سحب المبادئ التوجيهية والمقررا التي لد تنفدذ أو
التي جرى تجسيمها في المقررا الالحقة.
ويحمد المرفق بهذه الوثيقة على أسدا االسدتعرا الدذي أجدرى والتعليقدا التدي تلقيدت المقدررا وعناصدر المقدررا التدي
.1
يمكن أن يسحبها مؤتمر األطراف إما ألنهدا نفدذ بالكامدل أو التدي التنطدوي علدى أي فائدمة أو تدأثير مسدتمر أو التدي حلدت مكانهدا مقدررا
الحقة أو التي لي لها سوى قيمة تاريخية.

*UNEP/CBD/COP/11/1.
…/

لتقلي ل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة ،وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا ،طبع عددد محددود مدن هد
الوثيقة .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.
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ثانيا -التوصيات
.2

قم يرغب مؤتمر األطراف فيما يلي خالل اجتماع الحادي عشر:
(أ)

سحب المقررا وعناصر المقررا التي اعتمم خالل اجتماع الساب ،والواردة بالمرفق بهذه الوثيقة؛

يطلب إلى األمين التنفيذي أن يقم مقترحا إلى مؤتمر األطراف في اجتماع الثاني عشر بشأن سحب المقررا وعناصر
(ب)
المقررا التي اتخذ في اجتماع الساب ،وأن يبل األطراف والحكوما والمنظما المولية المعنية بهذه المقترحا قبل ستة أشهر على األقل
من اجتماع الثاني عشر.

…/
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المرفق
المقررا وعناصر المقررا التي اعتممها مؤتمر األطراف خالل اجتماع الساب ،والتي يمكن سحبها
المقرر  VII/1الفقرات  1-4, 7-8و 10
المقرر , VII/2الفقرا  4-5و8-9
المقرر  VII/3الفقرا  1-2, 4, 9و12
المقرر  VII/4الفقرا  1-3, 14(c), 16, 21, 25و28-30
المقرر  VII/5الفقرا  1-2, 4, 15, 37, 40–41, 47و54-55
المقرر VII/6الفقرا  1-4و6
المقررVII/7
المقرر  VII/8الفقرا  1و4
المقرر  VII/9الفقرا  1, 6و)7(b
المقرر  VII/10الفقرا  1-2و10
المقرر VII/11الفقرا ) 5, 9(aو ) (c)–(dو11-12
المقرر VII/12الفقرا  3و5
المقرر VII/13الفقرا ) 2-3, 4(c), (eو ) (f), 5(aو  (b), 7(f), 9و10
المقرر VII/14الفقرا ) 3(aو ) (bو4-5
المقرر  VII/15الفقرا  3-7, 10-14, 16-17و19-20
المقرر  VII/16القس الف الفقرة  1, 1القس باء  ,الفقرتان 1و 2و; 2القس جي ,الفقرا  1-3,2-1القس دال ,الفقرا  1-2 ,القس هاء لفقرا
 7-2و القس حاء  ,الفقرة 8
المقررVII/17
المقرر  VII/18الفقرا  3, 6و8-12
المقرر  VII/19,االقس باء  ,لفقرا  1-1,القس جي الفقرا  2-1القس دال الفقرا  , 9-1و النرفق والقس هاء الفقرا  6-7و9-11
المقرر  VII/21,الفقرا  1-2و4-9
المقررVII/22
المقرر VII/2 2القس الف الفقرا 8-1
المقرر  VII/24,الفقرا ) 1-3, 4(cو7-8
المقرر VII/25ا القس الف الفقرا  1, 4و  7والقس باء ,الفقرا  1-4, 8و9
المقرر  VII/26الفقرا  4و5
المقرر  VII/27الفقرا ) 3-5, 8-10(a)-(cو ) (fو12
المقرر  VII/28الفقرا  2-3, 10, 14, 16, 24-26, 28-30و ) 35(aو)(b
المفرر  VII/29الفقرا  6, 7و12
المفرر  VII/30الفقرا  1-18, 20, 22و  24-27والمرفقا I-III
المقرر  VII/31الفقرا  3و  7-8,والمرفقين  1وII
المقرر  VII/32الفقرا ) 2(bو  (c), 4و5
المقرر  VII/33الفقرا  1-9,و المرفق
المقرر  VII/34الفقرا  28 26-6 1-4,و21
المقررVII/35
المقررVII/36
-----

