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  ارــطـإخ

  2010الموجة الخضراء 

  السيد المحترم،/السيدة المحترمة
ن التنوع البيولوجي لالتصال بشأ، وهي مشروع عالمي وجة الخضراءالم نباءكم أخر أنقل إلييسرني أن أ

 ةاالتصال والتثقيف وزيادة التوعيفي  المتمثلة اتفاقية التنوع البيولوجي غايات يساندو ،لألطفال والشبابموجه 
لدولي للتنوع  للغاية في االحتفال باليوم اةجحا النالموجة الخضراءوبعد مساهمة  . العامة بشأن التنوع البيولوجي

 عام خاللالشباب في العالم أجمع التصال باآلن ل الموجة الخضراء، تستعد 2009أيار / مايو22وجي في البيول
  . الذي يوافق السنة الدولية للتنوع البيولوجي،2010

 بلدا في 70أكثر من  من األطفال والشبابمن  مجموعة 600ما يزيد على رك اش، 2009في عام و
شراك األطفال إل ،الموجة الخضراء ومساند أن أحيي الجهود التي بذلتها نقاط االتصال وأودو.  ءالموجة الخضرا

ة ضيفستمدولة المساهمة اليابان بصفتها الاإلشادة باصة بصورة خوأود .  في هذا المشروعحول العالم باب شوال
ن، وذلك في أتشي وناغويا وإيشيكاوا اليابا في بالموجة الخضراءالحتفال في ا لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

من دعم للمدارس  برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، ما قدمه  إلىأود أن أنوه أيضاو.  طوكيوو
األطراف في اتفاقية التنوع الدول العديد من  في البيئة والتعليم تراا وزبالجهود التي تبذلهاوفي كثير من البلدان، 

بفضل و.  خارجالفي األلمانية الشريكة  مثل المدارس ،منظمات غير حكومية وشبكات أخرىبإشراك ي، والبيولوج
ة ضخموقد أنشأت بعض البلدان برامج وطنية .   ووصلنا سيل من التعليقاتهائلة كانت المشاركة ،هذه المساعدة

 من أطفال المدارس من حوالي 300  000اشترك أكثر من حيث  الجزائر ومثال ذلك، بالموجة الخضراء  ترتبط
 شجرة كمساهمة منهم في 300  000 أكثر من غرس تضمنتالتي تشجير الغابات ل آالف مدرسة في مبادرة 4

  .للبيئةحملة المليار شجرة التي يقودها برنامج األمم المتحدة 
ن ساندوا الذي أصدر السيد بان كي مون، أمين عام األمم المتحدة، رسالة شكر فيها ،حزيران/وفي يونيو
زيادة التوعية وإلهام العمل بشأن التنوع البيولوجي هو لبدء في  بأن أفضل مكان لنار وذكّ،الموجة الخضراء
 لدعم ا على شراكته"ناشيونال جيوغرافيك"وشكر األمين العام أيضا شركة إيرباص ومجلة .  المدارس واألسر
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شركة أطلقت لشباب وأسرهم،  لألطفال واوجي بشأن التنوع البيولاتصالوبغية إنشاء أكبر مبادرة .  المبادرة
لتشجيع االشتراك البيولوجي، أطلقوا مسابقة تصوير  وأمانة اتفاقية التنوع "ناشيونال جيوغرافيك"إيرباص، ومجلة 

  .)www.seethebiggerpicture.org( وتقديم معلومات عن التنوع البيولوجي الموجة الخضراءفي 

ة التوعية بالدور الحيوي للتنوع البيولوجي في د السنة الدولية للتنوع البيولوجي فرصة فريدة لزياتمثلو
مي إلى يرجماعي جهد حول العالم بحشد جميعا نا ؤسيقوم شركاوطوال السنة، حماية الحياة على كوكب األرض، 

وبالمثل، أنشأت .   منافعهشارك فيتدام حتى يمكن لكل واحد منا أن يس واستخدامه المحفظ التنوع البيولوجي
 لدعم نشطةالشباب وإشراكهم في أبل اصت نفسها أداة فريدة لدعم األطراف في جهودها على االالموجة الخضراء

 بناء شراكات إضافية في وقد أحرز بالفعل تقدم كبير في.  حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته
  .شباب في العالم أجمعالطفال واأل تضم المزيد من 2010عام 

 بالموجة الخضراءالرامية للترويج الجهود االنضمام إلى األطراف في المتاحة أمام وتتمثل إحدى الوسائل 
ليوم الدولي للتنوع  وال سيما في ا،ودعمها واالحتفال بها مع األطفال والشباب خالل السنة الدراسية بأكملها

ها من أجل التابعة لوأحث األطراف على العمل بالتعاون مع وزارات التعليم .  أيار/ مايو22 الموافقالبيولوجي 
  . المشروع إلى جميع المدارس هذاإيصال

 ، يرجى زيارة الموقع الشبكيالموجة الخضراءلمزيد من المعلومات عن المشاركة في 
)greenwave.cbd.int( أو االتصال بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي: greenwave@cbd.int.  

  . بقبول فائق االحترام، سيادتكم،وتفضلوا
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