
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال10-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال

  التنوع البيولوجي الجزري    9/21المقرر 
  ، إن مؤتمر األطراف

 )UNEP/CBD/COP/9/19(ضـيعية  ابمذكرة األمين التنفيذي عن برامج العمل المورحب مع التقدير ي  -1
 يرحـب ، و)UNEP/CBD/COP/9/INF/6(الواردة في الوثيقة ) 2010-2008(واستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر   

بالعمل الذي أنجزه األمين التنفيذي مع األطراف والشركاء اآلخرين للدفع قدماً بعملية تنفيذ برنـامج العمـل بـشأن التنـوع          
رونية للجزر، وتنظيم حلقة عمـل  ، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكت )، المرفق 8/1المقرر  (البيولوجي الجزري في إطار االتفاقية      

بشأن تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على الجزر وتجميع قائمة للشركاء المحتملين بالنسبة إلى كل هدف من أهداف برنـامج             
  العمل؛

بالمبادرات واإلنجازات التي قامت بها األطراف والمجموعات الرئيسية في إطار برنامج العمـل             يعترف    -2
لوجي الجزري، من خالل االلتزامات الطوعية الوطنيـة واإلقليميـة والمتعـددة البلـدان، مثـل تحـدي                  بشأن التنوع البيو  

ميكرونيزيا، وتحدي منطقة البحر الكاريبي، ومبادرة مثلث الشعاب المرجانية، والمنطقة المحمية لجزر فينيكس، مع التـذكير       
 ا وتاريخها الجغرافي السياسي؛بأن برنامج العمل ينطبق على جميع الجزر، بغض النظر عن موقعه

برنامج العمـل     كواحدة من اآلليات لتنفيذ    )GLISPA( باستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر     يعترف  -3
 بمساهمة بعض األطراف والمنظمات على تقديمها المساندة إلنشاء آليـة تنـسيق،       يرحببشأن التنوع البيولوجي الجزري، و    

 والوكاالت المانحة األخرى على تقديم المزيد من المساندة لهذه اآللية؛ األطراف، والمنظمات  يدعوو

 نيوزيلندا، في شراكة مع منظمة حفظ الطبيعة، على استضافة حلقة عمل تقنية للجزر، في               بمبادرةيرحب    -4
ية في المحيط الهـادئ     إطار برنامج العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية، لعرض الدروس المستفادة من مبادرة األنواع الغاز             

  وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات؛
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 على أنه ينبغي للعمل التعاوني أن يمتد في جميع أنحاء العالم، ما كان ذلك ممكناً ومالئمـاً، ومـن                    يشدد  -5
خالل النهج والبرامج اإلقليمية أيضا، ويشجع استعمال، حسب االقتضاء، النهج الجغرافي البيولوجي عند تنفيذ برنامج عمـل          

 التنوع البيولوجي الجزري؛

التخفيـف  و الغريبة الغازية والقضاء عليها، وأنشطة التكيف مع تغير المنـاخ         على أن إدارة األنواع   يشدد    -6
من حدته، وإنشاء مناطق بحرية محمية وإدارتها، وبناء القدرات، وإمكانية الوصول والتقاسـم العـادل والمنـصف للفوائـد           

  عملية تنفيذ برنامج العمل؛ الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، والتخفيف من حدة الفقر، تتطلب جهودا خاصة في 
 بين أمانة برنامج البيئـة اإلقليمـي للمحـيط          2003األمين التنفيذي على تنقيح مذكرة التفاهم لعام         يشجع  -7

الهادئ وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بغية إدراج أنشطة محددة مشتركة بشأن الجزر، واألنواع الغريبة الغازية، واآلثـار                 
 المناخ، والتمويل الطويل األجل لألنشطة، وبناء القدرات والسياحة، ومساندة تنفيذ االستراتيجيات وخطـط              الناجمة عن تغير  

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 البلدان المانحة، ومصارف التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلـى مـساعدة األطـراف               يدعو  -8

زر عن طريق توفير موارد إضافية ووافية يمكن الوصول إليها ومناسـبة التوقيـت            الجزرية واألطراف التي تشتمل على ج     
  لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛

بالتقدم المحرز حتى اآلن في فترة التزود الرابعة لمرفق البيئة العالمية بشأن توفير الموارد لتنفيـذ                يرحب    -9
جي الجزري، ال سيما من خالل برنامج تحالف منطقة المحيط الهادئ المعنـي باسـتدامة               برنامج العمل بشأن التنوع البيولو    

 قـد  )SIDS( أنه على الرغم من أن الدول الجزرية الصغيرة النامية           يالحظ ، ولكنه )GEF-PAS(التابع لمرفق البيئة العالمية     
لعملية الحصول على األموال الالزمـة مـن مرفـق    كانت استباقية في تحديد األولويات وفي التعهد بااللتزامات، فإنه ينبغي      
  البيئة العالمية أن تكون أكثر تبسيطاً وإسراعاً في فترة التجديد الخامس؛

إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضطلع باستعراض متعمـق             يطلب    -10
 حالتهإل إحدى اجتماعاتها التي تعقب االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،          لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في      

 .ر عشي الحادهاجتماعمؤتمر األطراف في لنظر 
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