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ـ   ف على قدرة المزارعين     شاهدا العالم   حول الحبوب والبقوليات والفاكهة المنتجة      تقف ة ي الحصول على األطعم

 يتعـرض غير أن التنوع البيولـوجي      .   التنوع البيولوجي  هوأساس نجاحهم   و.  ة من النظم اإليكولوجية   المغذي

الـنظم   تـسبب البـشر فـي تغييـر    خالل السنوات الخمسين الماضـية،  ف.  للضياع بمعدل غير مسبوق   اآلن  

 فقـد حولـت  .  أي فترة أخرى في تاريخ البـشرية       بالمقارنة إلى سع  أواإليكولوجية بسرعة أكبر وعلى نطاق      

وتؤثر هـذه   .   القرنين السابقين  األخيرة أكثر مما حدث في     الخمسين سنة    خالل إلى زراعة المحاصيل     أراض

.  ي تعتمد عليها جميع أشـكال الحيـاة       ذالتحويالت على النظم اإليكولوجية وعلى خدمات النظام اإليكولوجي ال        

ونتيجـة لـذلك،    .  األنشطة البشرية  بسبب في المائة    60 بنسبة    تتدهور  اإليكولوجي  خدمات النظام  الواقع أن و

 احضرييشهد تحوال    عدد متزايد من السكان في عالم        إطعاميتمثل أحد التحديات المهمة التي تواجه البشرية في         

 .ق للتنوع البيولوجيو تأثيرات مجمعة من تغير المناخ والضياع غير المسبا، ويواجهمتزايد

 

  مون، األمـين العـام     -السيد بان كي  سماه  أما  فية بتغير المناخ    ة األخيرة المرتبط  ساهمت األحداث المناخي  لقد  

 األغذيـة  أسـعار  وسجل ارتفـاع ".  الجياع الجدد"ظرا لظهور   ن" جديد للجوع في العالم   الوجه  ال"لألمم المتحدة   

أدنـى  ألغذيـة إلـى     مـن ا  لمخزونات العالميـة    ت ا هبط، و رقاما قياسية  أ – القمح والذرة واألرز     –األساسية  

في أفريقيا جنـوب     يمكن أن تنخفض المحاصيل من الزراعة البعلية         ،وبسبب تغير المناخ  .  تاريخيا المستويات

بر نـدرة   تعت"قا لبرنامج األغذية العالمي،     ولهذا السبب، طب  .  2020 بحلول سنة     في المائة  50بنسبة  الصحراء  

ـ    برنامج األغذية العالمي   صدرأوألول مرة في تاريخه،     ".  لمحدقة بالعالم األغذية أكبر األزمات ا     ا نـداء طارئ

اليين  ب 9  تعدادهم  يبلغ اسكان، يجب أن يطعم العالم      2050نة  وفي س .  األسواقغير عادي بسبب أزمة من فعل       
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 البشر في المدن    ثلثاوسيعيش  .   في الوقت الحاضر   م في المائة عن تعداده    50نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة       

لزراعة لألمم المتحدة،   بدال من المناطق الريفية، وكما ذكر السيد جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة األغذية وا             

 2.8نـسبته  ل ما وبالرغم من أن المدن تشغ   .  يويورك إلى حجم مدينة ن     سيصل حجمها  ةمتنامي مدينة   150 فإن

 في المائة من الموارد الطبيعية فـي  75ون ما نسبته لميستعمدن ال األرض، فإن سكان  في المائة فقط من سطح    

 .كوكب األرض

 

هذه التحديات غير المسبوقة تعزيز الجهود وتنسيقها على جميع المستويات من أجـل التنفيـذ               تتطلب مواجهة   

 لكي يحقـق     جهوده أن يضاعف ناشد المجتمع الدولي    فهي ت .  ة التفاقية التنوع البيولوجي   الفعال لألهداف الثالث  

، وهي السنة الدولية للتنوع البيولوجي، هدف تخفيض ضياع التنـوع البيولـوجي بدرجـة               2010بحلول سنة   

بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم المنـصف للمنـافع الناشـئة عـن              دولي   واعتماد نظام    ،ملموسة

 .استخدامها

 

اجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقية     مع   العام ألول مرة      االحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا      ويتزامن

 قمـة بـون    يولوجي هنا في بون، بمناسبة    ألسرة التنوع الب  المهم  ويقدم هذه التجمع    .  الذي يعقد مرة كل سنتين    

 والفرديـة، ا الجماعيـة   من خالل العمل المنسق التزاماتنزوع البيولوجي، يقدم فرصة فريدة لكي نعز  بشأن التن 

دعونـا ال   .   األجيال الحالية واألجيال القادمة    الحصحماية الحياة على األرض ل    نين في العالم، من أجل      كمواط

 .وأتمنى لكم احتفاال طيبا.  دعونا ال نخذل الواحد منا اآلخر.  نخذل األجيال القادمة


