
 

 

 
بعد بكافة معاين اجلمال يف التنوع البيولوجي لكوكبنا ومل حندد بعد دوره بالكامل يف رفاه  ما زلنا مل نلمّ 

ويتيح لنا هذا اليوم الدويل إمكانية تعبئة  شرعنا يف تدمري هذا التنوع. اجلنس البشري ودميومته. مع هذا
املزيد من طاقاتنا وقدراتنا من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي والسماح للجميع باالستفادة من 

 منافعه.

جه . فجميع الكائنات احلية على و واحملطة األوىل اليت نقف عندها يف سياق التعبئة هذه هي املياه
األرض، ويف اهلواء أو البحار حتتاج إىل املاء. فبعض هذه الكائنات يستطيع العيش من دون ضوء 

كسجني، ولكن ال ميكن ألحد منها أن يبقى على قيد احلياة بدون ماء. و والبعض األخر من دون أ
باب الصدفة أن ليس من لذلك  للتعاون.ًا دافعًا قويفاملاء هو القاسم املشرتك للتنوع البيولوجي وميثل 

هلذا اليوم الدويل للتنوع البيولوجي  عنواناً  الذي اختري "املياه والتنوع البيولوجي"موضوع  يتوافق ويتزامن
" اليت تتوىل اليونسكو تنسيقها بالنيابة عن جلنة األمم املتحدة املياه جمال يف للتعاون الدولية السنة" مع

وهي فرصة لتوحيد جهودنا من أجل تعزيز وتطوير إدارة املياه على حنو منصف  املعنية باملوارد املائية.
اجلداول والبحريات  –، وتشاطر أفضل املمارسات من أجل احلفاظ على املناطق الرطبة ومبتكر

 اليت تقوم بدور كبري يف إدامة التنوع البيولوجي. –والسواحل واملناطق الساحلية 

ومتشعبة يف تفاصيلها وأبعادها. ذلك أن  معقدةجدلية وع البيولوجي عالقة إن العالقة بني املياه والتن
البيولوجي حيدد بدوره دورة املاء واملناخ. فالغابات  حتدد التنوع البيولوجي، والتنوع الدورة املائية

كمية من املياه من مث  وتطلق  وفية عن طريق جذور األشجارتنقل الرطوبة من الرتبة واملياه اجل االستوائية
بدور منظم حراري  –يف الغابات واحمليطات  –لتعود وتسقط كمطر. ويقوم التنوع البيولوجي يف اجلو 

ويهدد حتميض احمليطات الناجم عن خيفف من تغري املناخ عن طريق امتصاص الكربون. عاملي، إذ 
غذائية اليت نعتمد عليها. والتنوع على السلسلة الهذه العملية التنوع البيولوجي البحري الذي يؤثر بدوره 

احلياة واألحياء شأنه يف ذلك شأن التنوع الثقايف. وهذان التنوعان تربطهما ضروري لنظام البيولوجي 
 واملستقبل الذي نبتغيه ألنفسنا يعتمد على قدرتنا اجلماعية على إدامتهما. ،ببعض صلة وثيقة
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يف عاملنا املعومل. وحنن حباجة إىل إقامة ًا وهذا اجلهد ال مفر من أن يكون بالضرورة جهدًا مجاعي
من أجل فهم ومحاية التوازنات الطبيعية اليت نعتمد عليها مجيعًا وفقاً  حتالفات علمية أكثر قوة ومتانة

وتضع . ٢٠١٠عتمد يف عام لربوتوكول ناغويا بشأن االنتفاع بفوائد التنوع البيولوجي وتقامسها، امل
 .يف هذا الصدد اليونسكو براجمها الثقافية والعلمية يف خدمة هذه القضية. واألدوات والوسائل متوفرة

يف املبادرة العاملية "الكربون األزرق" من أجل  احمليطات لعلوم احلكومية الدولية اليونسكو جلنةوتشارك 
 احلكومي يضًا شريك فعال يف املنرب الدويلأنسكو هي تعزيز االستخدام املستدام للمحيطات. واليو 

خطوة كبرية إىل  ٢٠١٢يف جمال التنوع البيولوجي الذي شكل إنشاؤه يف عام للعلوم والسياسات 
توعية التمع على على التعبئة السياسية على أعلى املستويات و  اتني املبادرتنيهاألمام. ويعتمد جناح 

عموماً. دعونا اليوم نعبئ أنفسنا وجهودنا لدعم رسالة بسيطة  املدين والقطاعني العام واخلاص واجلمهور
العامل الذي نعيش فيه، فلنحافظ ي صاغت بشكلها ومجاهلا تقول: إن الصلة بني املياه والتنوع البيولوج

 عليها وعليه من أجل األجيال القادمة.
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