
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال17-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال

      السنة الدولية للتنوع البيولوجي9/33المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 الخاصة بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي، المقدمة من األمين التنفيـذي           االستراتيجية بمشروع   يحيط علما   -1

(UNEP/CBD/COP/25/Add.1) الجهات المانحة على تقديم المساندة المالية إلى األنشطة الموصى بتنفيذها؛ويناشد   
 جميع األطراف على إنشاء لجان وطنية، تشمل ممثلي المجتمعات األصلية والمحليـة، لالحتفـال               يشجع  -2

   جميع المنظمات الدولية إلى االحتفال بهذا الحدث؛ويدعوبالسنة الدولية للتنوع البيولوجي 
 الوارد فـي المرفـق      2010 في   (IYB)  إحالة مشروع القرار بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي        يقرر  -3

  .، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتنظر فيه وتعتمده في دورتها العادية الثالثة والستينمقررالهذا ب

  المرفق

  ولية للتنوع البيولوجيمشروع قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن السنة الد
  إن الجمعية العامة،

بشكل أكثر فعاليـة واتـساقا،      تفاقية  اللتنفيذ األهداف الثالثة    ل بالتزام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة        إذ تذكّر 
  ،2010 ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول ضتحقيق تخفيهدف و

 إزاء اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية لضياع التنوع البيولوجي، والـذي          وإذ تعرب عن قلقها العميق    
  ر السلبي لتغير المناخ،ثيزيد من تفاقمها األ
 الحاجة إلى التثقيف الفعال لزيادة التوعية العامة لتحقيق األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي وهدف               وإذ تدرك 

  ؛2010 في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول تحقيق تخفيض ملموس
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، بشأن السنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي،         2006كانون األول   / ديسمبر 20 المؤرخ   61/203 بقرارها   وإذ تذكّر 

كـانون األول   /يـسمبر  د 19 المـؤرخ    62/194 من قرارها    12باإلضافة إلى اإلشارة إلى السنة الدولية الواردة في الفقرة          
  تفاقية التنوع البيولوجي؛، بشأن ا2007

، يكلـف  2010 قبـل   األمين العام إلى النظر في تعيين سفير فخري للسنة الدولية للتنوع البيولوجي          تدعو  -1
  بالمطالبة باتخاذ إجراءات عملية وإيجاد حلول لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 في سـنة  ،لتنوع البيولوجي، أن تعقد في دورتها الخامسة والستين      ، كمساهمة منها في السنة الدولية ل      تقرر  -2
  . والوفود والحكومات،، جزءا رفيع المستوى من الجمعية العامة مدته يوم واحد، بمشاركة رؤساء الدول2010

  
---- 

 


