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يوفر التنوع البيولوجي الخيرات األساسية والخدمات اإليكولوجية التي         

ة                 ق التنمي ة لتحقي الغ األهمي ه اآلن عنصرا ب ا ويعترف ب اة آله هي عماد الحي
دا      وغ األه ر وبل ى الفق اء عل تدامة، والقض ة المس ة لأللفي د . ف اإلنمائي ويؤآ

ة                 --  دادات الكافي ذائي وإلتاحة اإلم ة األمن الغ وجي لكفال  أهمية التنوع البيول
ة  ة التقليدي ن األدوي رة م ة الكبي ة الطائف اه وحماي ن المي رات م  والمستحض
 .الصيدلية الحديثة التي تعتمد على الثروة البيولوجية العالمية

ام                 د في ع ذي عق  2002ومنذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ال
وع                   د في التن دل الفق ر في مع والذي التزمت فيه الحكومات بتحقيق خفض آبي

ة     ، احتل التنوع البيولوجي مكان    2010البيولوجي بحلول عام     دة األهمي ة متزاي
ذا  ا ه اء آوآبن رية وبق ة البش اش التنمي اول بالنق ي تتن ل الت ي المحاف لم . ف وتس

المة  ق بالس ول المتعل وجي والبروتوآ وع البيول ة التن أن اتفاقي ات ب الحكوم
ا                    ا، تكتسي آله ين عنهم ين المنبثقت ا، فضال عن العمليت البيولوجية الملحق به

وع البيول ظ التن ة حاسمة لحف م أهمي تداما ولتقاس تغالله استغالال مس وجي واس
 .الفوائد المتأتية عن استخدام الموارد الجينية على نحو منصف وعادل

إذ دخل   . وقد شهدت الشهور اإلثنا عشر الماضية عددا من التطورات           
ول    ي أيل اذ ف ز النف ة حي المة البيولوجي ا للس ول آارتاخين بتمبر /بروتوآ س

ق          . الماضي واعتمد أطراف االتفاقية مؤشرات لقياس التقدم المحرز نحو تحقي
ام     اوض               . 2010هدف ع ة اإلعداد والتف دعم عملي ررت األطراف أن ت ا ق آم

 .إلقامة نظام دولي بشأن االستفادة من الموارد الجينية وتقاسم المنفعة

وارد                  ة وم ا بسياسات وطني ذه اإلجراءات وغيره ه يجب دعم ه بيد أن
ويجب أيضا أال يغرب عن البال أن المسؤولية عن حفظ          . مالية وتقنية إضافية  

ا إل         ل تتخطاه دها ب ات وح اتق الحكوم ى ع ع عل وجي ال تق وع البيول ى التن
ة، سواء                 . غيرها ي، وآل قطاع، وآل منظم فعلى آل فرد، وآل مجتمع محل

آانت خاصة أو عامة أو وطنية أو دولية أو غير حكومية، واجب، ولكل من                 
و   ل، وه اء المث ن خالل التثقيف وإعط ات م ر العقلي ي تغيي ؤالء مصلحة ف ه
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ئشة أو   سيساعد على إنهاء أعمال التبديد والتدمير الناتجة عن تصرفات طا          ما
 .مقصودة

 

 

 

ة لدرجة                 وجي عواقب فظيع وع البيول إن عواقب عدم وقف تدهور التن
ورها ن تص نظم  . ال يمك المة ال ة س ا لكفال ة العلي ولي األولوي ي أن ن وينبغ

ر أو البحر أو الجو   -الداعمة للحياة وفعاليتها على هذا الكوآب     .  سواء في الب
ز     ولنجدد تعهدنا بهذه المناسبة، مناسبة اليو    وجي، بتعزي وع البيول دولي للتن م ال

ذل          ام األول أن نب ي المق ا ف وجي وعلين وع البيول ة التن المي بقيم وعي الع ال
 .قصارانا للحفاظ على مصدر حياتنا الذي ال يقدر بثمن

 


