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 األمم المتحدة

  
 رسالة األمين العام بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

 3122مايو /أيار 33
تنظَّم احتفاالت اليوم الدويل للتنوو  الييولوو هل اواا ال وام ا  ويان اجلوعي اال يوة ال ا وة  

لووة التابووات  وونةد لوليووةد للتابووات بتيووة تمعيووع ايتلوون ال وواحهل ب وو ي  ي 3122لأل ووم احتةوودم جلووام 
 .والتكاليع اال تلاجلية واال تصالية والييئية الياهظة اليت ترتتب جللى فعداهنا

وجلوعوم جللوى يليون احيواز وهخينفوا  ففوهل تمي و  . فالتابوات تخرومب انوافن ال ت ود وال  صوى 
الرتبوة  وتوو وش الووكان التنووو  الييولووو هل  وتعوودم ا وفا ا  فلووا ا تنظوويم احنووا  و ووا ات االحتيووا  

وتوود   التابووات ا باحووا وفوو م لألجللووان التلا يووة الدوليووة وتوووفمب . احلوومبا ش الوويت تتيفوويب ا تتوو  احنووا 
بيود اهوب بومب م ا ليوال ففلنوا . الدرل واحوا ل األ ا ية حئات احعيو   وأ الود النوا  فعومباد ا ال وام

مبضوووة للتعلوووهل بووووت م وت ووواتم تعوووديمبها حوووا لنيوووب  وووأ التابوووات  وووأ فواتووود   وووة  ال توووخان التابوووات جل
لووال   فعوود  اوومب  اليوووم الوودويل للتنووو  الييولووو هل اوواا ال ووام لتيفوولي  ال ووو  جللووى ضوومبو م .  فخجلووة

 .اهاذ ا مبا ات جلا لة ا هاا الصدل
وا ال ووام احاضووهل  وافعوو  احلكو ووات جللووى ريووة ا وورتاتيلية  ديوودم للتنووو  الييولووو هل   

وتودجلو اهوداخ ريوة . لوو هل  اح عوول ا شي وهل  باليابواياثنا    متمب  لوة ها ويوا ب و ي التنوو  الييو 
شي ووهل اإ ا وومبا  رفوومل  يوو  ح وودن اتووعخ احواتوول الييي يووة  اووا فيفووا التابووات  وو ووع توودهو ها 

و وووأ بووو  األلوات احفلوووة الووويت وافووون جلليفوووا اح وووا  وي بمبوتو وووون . 3131ويخيئفوووا  للوووون جلوووام 
لوووى احووووا ل ااينيوووة وتوووور هل ال ووودن وا هصووواخ ا تعا وووم شي وووهل ب ووو ي افيفووواح ايوووان للةصوووون جل

والتابووات وووخويم ضو م للتنووو  الييولووو هل  م يصون ع  نووب ب وود اال . احنوافن النا ووة جلووأ ا وت دا فا
و وووأ لووو ي التصووودين جللوووى هووواا ال وتو وووون وتنفيووواز بصوووو م  يكووومبم اي يووودجلم  ايوووة . النوووخ  الييفووو 

ا وووووت دا ا  يفوووووتدا ا  األ ووووومب الووووواش  ييفوووووفم بووووودو ز ا التابوووووات وا وووووت دام التنوووووو  الييولوووووو هل 
 .احيفتدا ة الت فيع  أ وط م الفعمب و عين التنلية الوطنية

وتيووو   احفاوضوووات ااا يوووة ب ووو ي تتووو  احنوووا  ا ليوووال الووووجلهل بووو ي احلووود  وووأ ا الوووة التابوووات  
وووب الووواش  ملوووب تتووو  ا حنوووا   عمبوهووواد وتووودهو ها  كوووأ اي يووو لش لو ا  يووو ا ا التصووودش لل يووومب احمب  

لال   ف هوا الويد اواا الت  يود احتلودل جللوى  وا تتيفوم بوب . بفعداي التنو  الييولو هل وتدهو  الرتبة
 .التابات  أ امهية ا التنلية احيفتدا ة
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ولعوووود اجلتلوووود  ووووالم ال ووووام  نووووا  هووووا  جلعووووديأ  ووووأ الووووخ أ  يووووال   يووووو احت لعووووة بالتابووووات  
. لوووواش لووووفد اي ووووا  وووويعل اتفا يووووة التنووووو  الييولووووو هلبوصووووففا اهووووم حصوووويلة حوووو متمب  لووووة األ    ا

ا  يوووو  ا اطوووا   ووو متمب األ وووم احتةووودم للتنليوووة ا ال وووام احعيووول  و وووتلتئم احلكو وووات  وووأ  ديووود 
وا افوون اه عووال هوواا احوو متمب ااووام  احوو   يوون  ياجلووات ايتلوون الوودويل (. 31+  يووو )احيفووتدا ة 

لتابوووات وحفظفوووا وتنليتفوووا ب وووكل  يفوووتدام اوووا ي ووولأ جللوووى يديووود التخا فوووا بوووولا م  يووون اهووووا  ا
 . يفتعيلنا اح رتك

 


