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مؤتمر القمة  بالرغم من االتفاق في التنوع البيولوجي على النطاق العالمي يثير الفزع،تدهور ما زال 
وتشمل األسباب . 2010 بحلول عام خسارةمعدل ال ملموس فيتخفيض إجراء لتنمية المستدامة على ل العالمي

التي غالبا ما ترتبط باألثر المتزايد لتغير وئل وتدهور األراضي، زالة الغابات، والتغيرات في الموالرئيسية إ
 وهو انتشار األنواع –االحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام  يه يركز عل–وهناك تهديد آخر . المناخ

  .غريبة الغازيةال

 بخدمات النظام تلحق الضرر للعولمة، ا غير مرغوب فيه فرعيالتي تشكل نتاجاة، ستوطناألنواع غير المف
 مليون 60يقيا وحدها حوالي وتنفق حكومة جنوب أفر.  واالقتصادات حول العالم،أساليب العيش و،اإليكولوجي

 ةنظمأنباتات الوتل، التي تغزو األراضي الزراعية وستئصال النباتات، مثل ال في محاولة منها سنويا دوالر
  .النباتية االقتصادية، مثل مملكة كيب ذات األهميةوالمواقع السياحية القيمة األنهار 

 كوفي البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية، يؤثر بلح البحر المخطط على النقل البحري ومصايد األسما
أنحاء جزر جميع توطنة في س المالطيور إبادةان من السفن األجنبية إلى زالجروتؤدي . وتوليد الطاقة الكهربائية

 يعود بالضرر على اللبالب المائي البحيرات واألنهار، مما سدفريقيا، يأوفي كثير من البلدان في . المحيط الهادئ
  .والمجتمعات والصناعات التي تكتسب منهاالمائية الحياة البرية 

 كيفية تأثير األنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي المحلي، لىخرى عوهناك أمثلة كثيرة أ
سبب الدوافع األخرى لضياع التنوع توت.  وحتى على صحة اإلنسانكوالزراعة والغابات، ومصايد األسما

 للحد من تداعيات عميقة بالنسبةعلى ذلك تترتب و.  هذه التهديدات في تفاقم حدةالبيولوجي، وال سيما تغير المناخ،
  .يةلف التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لألتحقيقالفقر و

ية توجيه تحديد أولويات ومبادئ من خاللتهديد األنواع الغريبة الغازية تعالج  اتفاقية التنوع البيولوجي إن
 من أكثر وسائل وقايةعتبر التو. المساعدة في تنسيق العمل الدولي المعلومات والخبرات، وشاركة، وتعالمي

إنجاح هذه االستراتيجية، التعاون بين الحكومات يتطلب و. من منظور التكلفة واألكثر فاعليةالمكافحة المجدية 
إذا إال  لبلد ما أن يمنع الغزوات مكنيال و. والقطاعات االقتصادية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية

  .، ومن أين تأتي وأفضل خيارات اإلدارة للتعامل معهاغازية المحتملةالنواع األ هويةعرف 

األنظمة فمن شأن االلتزام بقواعد الحجر الصحي المحلية والدولية و. وتقع المسؤولية على األفراد أيضا
ات  ترك الكائن: مفادهاسري هنا قاعدة بسيطةتو.  الحشرات، واألعشاب واألمراضآفات أن يمنع انتشار يةركالجم

  .ذكريات عنها فقطالعودة بالحية في موائلها الطبيعية و
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ة عقد جزء رفيع ز الباراألحداثوتشمل . السنة الدولية للتنوع البيولوجي في العام القادميحتفل العالم بو
 المستوى من الجمعية العامة لألمم المتحدة واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في

 فيالنظم اإليكولوجية على ظ احفلهذان الحدثان على تشكيل االستراتيجيات المستقبلية لسيساعد و. ناغويا، اليابان
وتعتبر مكافحة األنواع الغريبة الغازية والتصدي لألسباب األخرى لضياع التنوع البيولوجي مهمة . كوكب األرض

  . لحماية الحياة على كوكب األرضاى تجديد جهودهونناشد جميع الحكومات والمنظمات واألفراد عل. عاجلة


