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ة                  ائز التنمي ى األرض وأحد رآ اة عل التنوع البيولوجي هو أساس الحي

د                    .المستدامة ا نعتم ذان يتيحان م ا الل ا هم ى األرض وتنوعه اة عل راء الحي وث
ة وغذاء       :من الخدمات التي تسديها إلينا النظم اإليكولوجية      عليه   من مياه نظيف

صمود         .ومأوى ودواء وملبس   والبيئات الغنية بالتنوع البيولوجي قادرة على ال
را            .طبيعيةعندما تصيبها آارثة     ا فق  .ولهذا آله أهمية بالغة ألشد سكان عالمن

وم ي     ي الي ط ف ضعة دوالرات فق ى ب اتون عل ذين يقت وع   فال ى التن اجون إل حت
ية  اتهم األساس ة احتياج ن تلبي وا م وجي ليتمكن وع  .البيول ظ التن دون حف وب

ة           البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، لن نستطيع تحقيق األهداف اإلنمائي
 .لأللفية

ل        يضيعبيد أن التنوع البيولوجي       ه مثي ؤدي  و . حاليا بمعدل لم يسبق ل ي
ى األرض    هذا بدوره إلى تآآل خطير في قد       اة عل ى صون الحي . رة آوآبنا عل

المي                   و ة الع ؤتمر القم ذين شارآوا في م هذا هو السبب الذي دفع قادة العالم ال
ق خفض       2005للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ عام       ى تحقي  إلى االتفاق عل

ام     ول ع وجي بحل ادة     .2010آبير في معدل فقدان التنوع البيول د جرى إع وق
ام            التأآيد على هذا ا    المي لع ة الع ؤتمر القم وأصبح اآلن    .2005اللتزام في م

ام     ول ع ه بحل شود تحقيق دف المن وجي    2010اله التنوع البيول ق ب ا يتعل  فيم
ع    رر المجتم ا ق ة، آم ة لأللفي داف اإلنمائي ار األه ي إط ل ف شكل آام دمجا ب ُم

ى  ادرة عل دولي، آب ادة ال ام زي دعم، إعالن ع وع 2010ال ة للتن سنة الدولي  ال
 .بيولوجيال

اخ، تجري              وبينما يرآِّ   ر المن ى تغي ز العالم أيضا مزيدا من االهتمام عل
وجي           وع البيول اخ والتن ر المن ين تغي د خلص    .أيضا بلورة معالم الصالت ب وق
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ذي          ة، ال نظم اإليكولوجي ى     تقييم األلفية لل تند إل ات المتاحة في        اس أحدث التقني
اخ         تقييم النظم اإليكولوجية في العالم والخدم      ر المن ات التي تؤديها، إلى أن تغي

هو أحد أآبر األسباب المؤدية إلى فقدان آوآبنا للتنوع البيولوجي، إلى جانب             
ي     تخدام األراض اط اس ر أنم ذي       .تغي ر ال ح التقري ك، أوض ن ذل ضال ع وف

دع        ا ال ي اخ بم ر المن ي بتغي دولي المعن ومي ال ق الحك ؤخرا الفري دره م أص
ا    ا ونظمن ى حياتن ؤثر عل يظل ي ي وس ر حقيق اخ أم ر المن شك أن تغي اال لل مج

ة  ة لاإليكولوجي دة قادم راض    . سنوات عدي ار انق ذه اآلث ين ه ن ب يكون م وس
ة         أعداد لن تبرح تتزايد من األنوا      نظم اإليكولوجي ع، وزيادة ضعف عدد من ال

 .الهشة أصال

د آن ا  ذا فق سنة  ألوله ام بال ذا الع ال ه وع احتف ون موض وان ألن يك
وجي    اخ       ”  هو  الدولية للتنوع البيول ر المن وجي وتغي وع البيول ع أن    .“التن والواق

شك      ى   النحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة ي صرا ال غن  عن
اخ          عنه في أ    ر المن تراتيجية للتكيف مع تغي ات المنغروف       .ي إس شكل غاب وت

ة      واهر الجوي ه الظ ي وج صنا ف ساحلية ح ة ال ن األراضي الرطب ا م وغيره
ادة   ومع    .البالغة الشدة وارتفاع منسوب سطح البحر      اع درجة حرارة      زي ارتف

ة    روة الحيواني وع الث وفر تن ا، يمكن أن ي ادة جفافه ة وزي المسطحات الزراعي
دة         ومح ارات للتكيف مع الظروف الجدي سهم   .اصيل الغالل للمزارعين خي وت

اني              الغابات واألراضي الخث وغيرها من النظم اإليكولوجية في امتصاص ث
ادة    ار زي ف آث ي تخفي ساعد ف ا ي وي، مم الف الج ن الغ ون م سيد الكرب أآ

 .انبعاثات غازات الدفيئة

وع     ة التن زم، بموجب اتفاقي دولي ملت ع ال ة والمجتم وجي واتفاقي البيول
وجي    وع البيول ظ التن اخ، بحف ر المن ة بتغي ة المتعلق دة اإلطاري م المتح األم

اخ ر المن ة تغي ديات   .ومكافح ذه التح ا له صدي عالمي ري الت زم أن يج ويل
صورة أسرع  ر ب ة بكثي ستويات، العالمي ع الم ى جمي صميم عل ن الت د م وبمزي

اريخيين     وال بد لنا من أن نحقق غ     .والوطنية والمحلية  صكين الت ذين ال ات ه اي
 .لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل

 


