
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30-19 ،بون
  البند 

   من جدول األعمال2- 3
  

  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال
      االستراتيجية العالمية لحفظ النبات9/3المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 الهيئة الفرعيـة للمـشورة      أجرته في االستعراض المتعمق لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات الذي          بعد النظر 

ولوجية والرسائل الرئيسية الناتجة عن االستعراض حسبما أرسلتها الهيئة الفرعيـة إلـى مـؤتمر             العلمية والتقنية والتكن  
  ،)، المرفقUNEP/CBD/COP/9/2 (12/2 من توصيتها 1األطراف في الفقرة 
 إشراك مجتمعات حدائق النباتات وحفـظ النباتـات   ت حفز أن االستراتيجية العالمية لحفظ النبات قد وإذ يالحظ 

تفاقية، من خالل إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعالمية، ضمن جملة أمور، تشمل بوجه خـاص، الـشراكة        في عمل اال  
  ،العالمية لحفظ النباتات

  : األطراف التي لم تقم بذلك بعد، على أنيحث  -1
   ؛لالستراتيجيةترشح نقاط اتصال   )أ(
ـ   أو إقليمية لحفظ النبات مـع أهـداف         / وطنية و  استراتيجياتضع  وت  )ب(  سـياق ، فـي    ةحـسب الحال

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وغيرها من السياسات وخطط العمل الوطنيـة واإلقليميـة ذات                االستراتيجيات
 واألهـداف اإلنمائيـة     2010ترمي إلى تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام        نطاقا  الصلة، وذلك كجزء من خطط أوسع       

  لأللفية ذات الصلة؛
  : الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى مواصلةويدعو   األطرافيحث  -2
 7 و 6 و 4 و 3 و 2و 1ستراتيجية، والسيما أهـدافها     تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحقيق تنفيذ محسن لال         )أ(

، بما في ذلك الوصول إلى القطاعات األخرى ذات الصلة بخالف مجتمعات حـدائق النباتـات وحفـظ        15 و 12 و 10و
  النباتات؛

، بما فـي    ةستراتيجية، حسب الحال  وتقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اال           )ب(
ذلك البيانات الكمية والمعلومات الصادرة عن القطاعات والعمليات األخرى مثل قطاعي الغابات والزراعة، مـن أجـل              

  ستراتيجية في المستقبل؛تعزيز استعراضات تنفيذ اال
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، مع مراعاة التحـديات البيئيـة       2010ستراتيجية بعد عام     مواصلة تطوير وتنفيذ اال    النظر في يقرر    -3
سـتراتيجية  لنباتات، بما في ذلك تحديث األهداف الحالية في السياق األوسع نطاقا للخطة اال            اتنوع   على   الحالية والناشئة 

 والظروف والقدرات واالختالفات الوطنية  وبما يتسق معها، مع األخذ في الحسبان األولويات   2010الجديدة لما بعد عام     
   بين البلدان؛اتفي تنوع النبات

 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم، قبـل االجتمـاع العاشـر                يطلب  -4
تعلـق بحفـظ     العالمية، مع األخذ في الحسبان التقرير الم       موحد لالستراتيجية لمؤتمر األطراف، مقترحات بشأن تحديث      

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية الرابعة والمـدخالت اإلضـافية   نشرة النبات، والطبعة الثالثة من    
  الواردة من الشراكة العالمية لحفظ النباتات والمنظمات المعنية األخرى؛

 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في استعراض تنفيـذ              كذلكيطلب    -5
الستعراض المتعمق  لها  إجرائ لتنوع النبات، وذلك عند      م المتعلقة باالستخدام المستدا   13 و 12 و 11 و 9 و 6 و 3األهداف  

  للعمل بشأن االستخدام المستدام قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛
  : األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات والمنظمات المعنية األخرىيطلب إلى  -6
 الـصادر عـن   7/10 من المقرر 7إعداد حقيبة أدوات عملية وسهلة االستعمال، وذلك عمال بالفقرة     )أ(

د على تعزيز التنفيذ الوطني ودون      مؤتمر األطراف، تصف، ضمن جملة أمور، األدوات والخبرات التي يمكن أن تساع           
وينبغي أن تتاح حقيبة األدوات بجميع لغات األمم المتحـدة فـي صـورة إلكترونيـة          . لالستراتيجيةاإلقليمي واإلقليمي   

   تفاعلية على المدى الطويل؛مع خيار بجعل النسخة اإللكترونيةومطبوعات، 
  رات؛تحديد أدوات إقليمية لتبادل المعلومات وبناء القد  )ب(
بجميع لغات األمم المتحدة باعتباره      (UNEP/CBD/COP/9/INF/25)حفظ النبات   عن  نشر التقرير     )ج(

  ؛االستراتيجيةأداة لالتصال ورفع الوعي بشأن تنفيذ 
دة البلدان الناميـة، وال سـيما   ع لمساة الماليمساندةتسهيل برامج بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وال        )د(

، بما فيها التي لديها مستويات عالية       بلدان ذات االقتصاد االنتقالي   وا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وال     قل البلدان نم  أ
 التنفيـذ المعـزز   لتحقيـق  بفعاليـة أو  االسـتراتيجية ، وذلك فـي تنفيـذ   منشأمن التنوع البيولوجي والتي هي مراكز    

  ؛لالستراتيجية
 من األطراف والمنظمات المعنية األخرى بـشأن تنفيـذ    بمساندة والتنسيق بين حلقات العمل اإلقليمية      )ه(
 العالمية في جدول أعمال حلقات العمل       االستراتيجيةإلدراج  و ، بشرط توافر الموارد،    العالمية لحفظ النبات   االستراتيجية

 تقيـيم  بمـا فـي ذلـك   وجي، وتجميع هذه النتـائج   وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولباالستراتيجياتاإلقليمية المعنية   
   العلمية والتقنية والتكنولوجية؛لالحتياجات من القدرات كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة

حفـظ التـابع لبرنـامج األمـم     ال والمركز العالمي لرصد   ، بعمل الشراكة العالمية لحفظ النباتات     يقر  -7
 لحكومـة   ويعرب عـن تقـديره    حفظ النبات،   عن  لتقرير   واألمين التنفيذي إلعداد ا    ، والمنظمات األخرى  ،المتحدة للبيئة 

 إلعارة موظف بـرامج إلـى   لمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات لويعرب عن تقديره أيضا  يرلندا إلعداد هذا التقرير،     ا
  ؛االستراتيجية تنفيذ مساندةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ل

 علـى المـستويين الـوطني       االسـتراتيجية نفيـذ    ت مساندة المانحين والمنظمات األخرى على      يحث  -8
 .واإلقليمي
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