
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال13-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال

      التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية9/25المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 األهداف الثالثة التفاقيـة     تلعبه اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية في التشجيع على تنفيذ         إلى الدور المهم الذي   بالنظر  
  ،7/30 من المقرر 13 إلى 11الفقرات من في التنوع البيولوجي، حسبما أشار إليه 

 على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب مهما للتنمية في سياق األهداف اإلنمائية لأللفية، ونتـائج مـؤتمر           وإذ يشدد 
، الذي يكمـله ويسانده التعاون بين بلـدان الـشمال          2005 العالمي لسنة    القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة ومؤتمر القمة      

  والجنوب، وأن آليات التعاون الثالثي تكون غالبا ذات فاعلية خاصة،
 تقرير اجتماع الخبراء لتبادل األفكار بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقدته أمانـة          وإذ يالحظ مع التقدير   

، والذي  (UNEP/CBD/COP/9/INF/11) 2006تشرين الثاني   / نوفمبر 8 إلى   6من  في مونتريال   يولوجي  اتفاقية التنوع الب  
  أعد مسودة إطار للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي،

ـ    البلدان النامية بمبادرة   علما   يحيط  -1 رامج  للقيام، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات والب
ل، بإعداد خطة عمل متعددة السنوات      تموي مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ورهنا بتوافر ال        ،والهيئات األخرى ذات الصلة   

، استنادا إلى إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنـوع البيولـوجي، علـى            من أجل التنمية   بشأن التنوع البيولوجي  
  ؛UNEP/CBD/COP/9/INF/11النحو الوارد في الوثيقة 

األطراف من البلدان النامية على االشتراك في التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن مسألة التنـوع            يشجع    -2
 وإدماج شواغل التنوع البيولوجي فـي اتفاقـات التعـاون           ،البيولوجي، الذي يكمـله ويسانده التعاون بين الشمال والجنوب       

  األنشطة المرتبطة بها؛اإلقليمية ودون اإلقليمية و
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 األطراف على إنشاء، حسب الحالة، شراكات تعاونية ألصحاب مصلحة متعددين بـين األطـراف              يشجع  -3
والبلدان األخرى على المستويين دون اإلقليمي واإلقليمي لمعالجة شواغل التنوع البيولوجي على المستويات اإلقليميـة ودون          

  اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية؛
والمنظمات اإلقليمية والدولية إلى مساندة تنظيم منتدى للتعاون فيمـا  األخرى،  األطراف والحكومات    يدعو  -4

بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية على هوامش االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع                  
  البيولوجي في ناغويا، اليابان؛

، والحكومات األخرى، والمنظمات اإلقليمية والدولية إلى مساندة التعاون فيما بـين بلـدان    األطرافيدعو    -5
الجنوب عن طريق تسهيل المشاريع والبرامج الرامية إلى حفظ مشترك واستخدام مستدام للنظم اإليكولوجية العابرة للحـدود                 

  لمواصلة اإلسهام نحو وقف ضياع التنوع البيولوجي؛
ين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن إعداد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التنوع البيولـوجي       إلى األم  يطلب  -6

  .لتطويرها في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمن أجل التنمية 
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