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 األمـــــم          المتحـدة
 

 

 األمين العام
 --  

 رسالة بمناسبة افتتاح عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
 1177ديسمبر /كانون األول  71 كانازاوا، اليابان،  

  
 يلقيها السيد كيو أكاساكا، وكيل األمني العام

 لالتصاالت وشؤون اإلعالم
  

ع القررا ة والكرر كات اني العررني الع  ررام عقررد األمرر  ادل إرردة يسرر أ أن أو ررو ال إيرري     يرر 
 .لل نوع البيولو ي، وأن أع ب ذل  عن شك ي على مساندهت  ذلذه القضيي اذلامي

عررر كا كررران مرررن الضررر ولي أن يكرررون النررران م  يرررع أل رررات العرررا  مررردلكني لقيالررري ال نرررروع  
 .قيام بو حلالاي والبيولو ي، عال بد أيضا أن يكونوا على عل  مبا ميكنه  ال

 ن ال نررروع البيولرررو ي يضرررالإل علرررى الصرررعيد العرررادلي بررروتاة   يسرررب  ذلرررا م يرررل م ترررالي   
علقرررد شرررالعإ نوررر   يكولو يررري ك ررراة علرررى أن تبلررر  مرررن ال ررردىول مسررر و  لرررن تسررر  يع . البكررر يي

 .وال يزيد تغا ادلناخ ىذه االجتاىات  ال اس فإاال. بعدىا أن ت عاىف
وىررذا منع رر   -أعرر ا  األسرر ة البكرر يي ىررذا العررام سرربعي باليررني نسررالي  ولقررد و ررل تعرردا  

و ن ضرررالان تناليررري مسررر دامي رقيقيررري ألسررر تنا . برررالم تًتتررر  عليرررو  عرررال ىامررري علرررى ال عررراه ا الررراعي
و كا كران .  ه مرن سرلع ومردماترررروع البيولرو ي ومرا يوعررررالبك يي اليت ي زايد عد  أع ا ىرا لىرني بال ن

ي الفئررات ادل ضرر لة واألشرردا تضرر لا مررن عقرردان ال نرروع البيولررو ي، عرر ن اني الررع ب م ررو الفقرر ات م يليعرر
معرر ل للاسرررالة مررن  ررر ات انقرر ال الكاكنرررات بمعرردا  كبررراة، مررع مرررا يررؤ ي  ليرررو كلرر  مرررن ىررردل 

عالا أك   األ ويي واالك كاعات ادلفيدة األم   الريت لرن نر الكن أبردا مرن مع ع هرا النردعال : للف ص
 !وث ألل رىت ما عا ت تصلح لكيتموكل أو ل ل

ولقرررد مررر ت عهرررو  وأرررن ن صرررول أن ل ررريدنا مرررن ادلررروال  ال بيعيررري م عرررني ال ينضررر ، ررررىت  
وحلسررن رونررا،   يفررإ األوان بعررد إليقررا  ىررذا . أ لكنررا اليرروم أنررو ل رريد ررردو  ومعرر ل للا رر 

ي رررررري كررري العكررر ون ادل علقررري برررال نوع البيولرررو ي الررروال ة عو كا كانرررإ أىررردا   . ال ررردىول الزارررر 
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ا يالوررررري عهرررري أىرررردا  رررررررأىداع 3131-3122ي لفررررًتة رررررروع البيولو رررررراخل رررري االسررررًتاتي يي لل ن
ولكرررن ققيررر  ىرررذه األىررردا  ي  لررر   هرررو ا أكرررا مرررن  يرررع ا هرررات والكررر كات . واقعيررري أيضرررا

 .ادلعنيني
يررررا ي م مسرررراندة اخل رررري االسررررًتاتي يي وعقررررد ال نرررروع وأو  أن أشرررريد باليابرررران لرررردولىا الق 

. البيولررو ي، وأن أتو ررو بالكررك     كررل الررذين يسرراعدون م ركررد الرردع  علررى الصررعيد العررادلي
عكرر كي اخل رروو ا ويرري اليابانيرري الرريت ترردع  ىررذا احلرردث، علررى سرربيل ادل ررا ، تبررذ   هررو ا ر ي رري 

 .إلككات الوعي العام
 ا  م اتفاقيرررري ال نرررروع البيولررررو ي وم  يررررع االتفاقيررررات كات وأو  أن أ عررررو كاعرررري األيرررر 

الصرررررلي برررررال نوع البيولرررررو ي، وكرررررذل   يرررررع كيانرررررات منوومررررري األمررررر  ادل إررررردة والق ررررراع اخلررررراص 
ومنوالررات اني الررع ادلرردأ وعرر ا   ادلررواينني وادلسرر هلكني علررى الصررعيد العررادلي،    أن يهبرروا ل لبيرري 

علنعالرررل معرررا م وكرررام مرررع ال بيعررري، ولنإررراع  علرررى . البيولرررو ينررردات عقرررد األمررر  ادل إررردة لل نررروع 
د ال  يررر     رررررري احلاضررر  و هررررر  ال مرررات عرررررري توعررررررا حبكالررررررى   الهتررررررن علرررررري، ساى يرررررال ررر وات ال بيعي
 .ادلس قبل ادلنكو 

 


