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 بيان
 

 من أجل عقد االمم المتحدة للتنوع البيولوجيتحاد الدولي لحدائق الحيوان والمرابي المائية اإل تعبئة جهود 
 

 (WAZA) اإلتحاد الدولي لحدائق الحيوان والمرابي المائيةعلن أ – 2011ول تشرين األ /كتوبرأ 41مونتلایر، في 
وقرر انشاء اطارًا تنظيمية  ،للتنوع البيولوجيعقد االمم المتحدة عي أنه يؤيد رسميًا وبقرار إجماخالل مؤتمره السنوي 

 . للتنوع البيولوجي الشاملة الخطة االستراتيجيةلتوجيه مشاركة حدائق الحيوانات والمرابي المائية في تحقيق 
 

حدائق الحيوان  ورالذي استضافته حديقة الحيوانات في براغ دالسادس والستين  السنوي وناقش المشاركون في المؤتمر
وزيادة  2020-2011يجية للتنوع البيولوجي الخطة االسترات حفظفي تحقيق األهداف الرامية الى  والمرابي المائية

قمة التنوع البيولوجي في ناغويا في  خالل 2010تشرين األول /كتوبرحكومة في أ 193نها، كما اعتمدتها التوعية بشأ
 . اليابان

 
مليون  700كثر من مؤسسة عالمية تستقطب أ 300أكثر من  لحدائق الحيوان والمرابي المائيةاإلتحاد الدولي يمثل 

 . مم المتحدة للتنوع البيولوجياأل بعقدالمعنية  فرقة العمل المشتركة بين الوكاالتزائر سنويًا وهو عضو من 
    

اإلتحاد الدولي لحدائق إن التزام أعضاء " :يالبيولوجحمد جغالف، األمين التنفيذي لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع وقال أ
شعوب العالم خاصة  حثّ بالتنوع البيولوجي و جوهري لتحقيق أولى أهداف أيتشي المتعلقة  الحيوان والمرابي المائية

إن التزام اإلتحاد لمهم حقًا في جهودنا . األطفال والشباب في معركتنا المشتركة من أجل حياة آمنة على األرض
 ". الهادفة الى عيش الحياة بتناغم مع الطبيعة 2050اال وهي رؤية التنوع البيولوجي  المشتركة

 
أنا واثق من أن اإلتحاد يعي دوره " :اإلتحاد الدولي لحدائق الحيوان والمرابي المائيةيورغ جونهولد، رئيس  أفادو 

كما . الذي يشكل تحديًا كبيرًا لكلتي المنظمتين عقد االمم المتحدة للتنوع البيولوجيومسؤولياته في دعم اإلتفاقية خالل 
عضاء في إتحادنا ستسهم إسهامًا كبيرًا في العقد من التي هي أ مرابي المائيةوال اتحيوانالحدائق إني متأكد من أن 

 ."نواع المهددةيها واتخاذ تدابير فعالة لحفظ األخالل زيادة التوعية لدى زائر 
 

فيما يتعلق بتنظيم برهن المؤتمر السنوي السادس والستون أنه معلم مهّم : "فيذي لإلتحادوقال جيرالد ديك، المدير التن
كما أعّد مشروع المتعلقة بإدارة األنواع المهددة، فقد تّم قبول البرامج التعاونية العالمية و . التعاون الدولي لحفظ األنواع



عضاء قرارًا يدعم تلك المبادرة اآلتية من األمم األد اعتم كما .مم المتحدة للتنوع البيولوجيداعم لعقد األعالمي 
 .  ، وستعرف في السنوات المقبلة بقرار براغالمتحدة

 
على تطوير أستراتيجيته الشاملة للعقد قبل انعقاد مؤتمره  اإلتحاد الدولي لحدائق الحيوان والمرابي المائيةوسيعمل 

 . بشكل خاص زيادة التوعية مسألةج لسيروّ الذي السنوي المقبل 
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