
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال8-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

  للنظم اإليكولوجية للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي     19/ 9المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 بالتقدم المحرز من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في تحقيق تغطية أكثـر   مع التقدير  يرحب  -1
 لألراضي الرطبة بحيث تساند طائفة أوسع من التنوع البيولوجي للمياه الداخلية من خالل تعيـين مواقـع رامـسار؛                    شموال

 بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في هذا الخصوص، بما في ذلـك، ضـمن جملـة     ويحيط علما 
، ")ستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وحفـظ طابعهـا اإليكولـوجي        إطار مفاهيمي لال  ("، المرفق ألف    1-9أمور، القرارات   

إطار استراتيجي منقح وخطوط إرشادية إلعداد قائمة األراضي الرطبة ذات األهميـة الدوليـة فـي                ("، المرفق باء    1-9 و
لمتعاقدة فـي اتفاقيـة      لألطراف ا  ويعبر عن امتنانه  ؛  ")أخذ القيم الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان       ("21-9 و") المستقبل

 الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة التنـوع             7/4 من المقرر    30 و   29رامسار لمعالجة الفقرتين    
لتجربة  اتفاقية رامسار إلى مواصلة استعراض معايير تعيين مواقع رامسار، حسبما هو مالئم، في ضوء ا               ويدعوالبيولوجي؛  

 الصادر عن مؤتمر األطراف فـي  7/4من المقرر ) أ(29السمات المذكورة في الفقرة فيما يتعلق ب العملية بخصوص تطبيقها    
  اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 اإليكولوجيـة الـنظم    بالعمل الجاري التفاقية رامسار بشأن تخصيص وإدارة المياه لحفظ وظائف            يرحب  -2
خطوط إرشادية لتخصيص   (" 1-8ارد المائية، الذي بادر به القرار       دولي بشأن إدارة المو    والتعاون ال  وتوفير سلعها وخدماتها  

 األطـراف والحكومـات األخـرى علـى اسـتخدام           ويشجع ،)"وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجية لألراضي الرطبة      
ـ "( المرفق جيم 1-9اإلرشادات الموجودة، حسبما هو مالئم، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، القرار            ل التفاقيـة  إطار متكام

) "خطوط إرشادية بشأن التعاون الدولي بموجـب اتفاقيـة رامـسار   (" 19-7والقرار ) "رامسار بشأن إرشادات تتعلق بالمياه   
  الصادرين عن اتفاقية رامسار؛

أهمية تحسين الترتيبات فيما يخص التعاون الدولي بشأن إدارة موارد المياه لتنفيذ برنـامج العمـل     يالحظ  -3
 وجود صـكوك   يالحظ كذلك ،  22، الفقرة   8/27بالمقرر  إذ يذكر   بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، و       

بما في ذلك الصكوك المذكورة في الوثيقـة        ( األطراف والثنائي    أخرى للتعاون الدولي تعمل على المستوى اإلقليمي والمتعدد       
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UNEP/CBD/COP/9/INF/4( األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتضاء وكلما كان ذلك ضـروريا، علـى    يحث، و 
 5 مع المـادة  تعزيز ترتيبات التعاون الدولي ذات الصلة بإدارة المجاري المائية الداخلية والمسطحات المائية الداخلية بما يتفق 

   المتمثل في تحقيق خفض كبير في معدل ضياع التنوع البيولوجي؛2010من االتفاقية وكإسهام نحو بلوغ هدف عام 
بـين اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة رامـسار            ) 2010-2007(خطة العمل المـشتركة     يؤيد    -4

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/5؛)، المرفق  
إلى مواصـلة   له  المركز العالمي لرصد الحفظ التابع      نامج األمم المتحدة للبيئة و    اتفاقية رامسار، وبر  يدعو    -5

  ؛عملهم المشترك بشأن اإلبالغ المتجانس بين اتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي
عـن  رير  اأمانة اتفاقية رامسار، بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلى رفع تق            يدعو    -6

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة قبـل         إلى اجتماع تعقده ا    اإلبالغ المتجانس وآثاره     بشأنالتقدم المحرز   
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ما يترتب عن ذلـك مـن    بضعف النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أمام تأثير تغير المناخ، و        واعترافا منه   -7
 ويـدعو  بشأن األراضي الرطبة وتغير المناخ والمزمع بعمل اتفاقية رامسار الجاري   يرحبتحسين إدارتها،   تدعو إلى   حاجة  

 العاشر، إلى النظر في اإلجراءات المالئمة المتعلقة باألراضـي الرطبـة            مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه      
 التآزر والتعاون بين اتفاقيـة رامـسار         أوجه ل تحقيق مزيد من التحسين في     والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ من أج      

  .تغير المناخب عملهما المعنيواتفاقية التنوع البيولوجي في 
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