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  األمـــــم          املتحـدة

   
            األمني العام

  الدويل للتنوع البيولوجي األمني العام مبناسبة اليوم رسالة    
  ٢٠١٤مايو /أيار ٢٢    

ــة          ــة للــدول اجلزري ــسنة الدولي ــوم الــدويل للتنــوع البيولــوجي هــذا العــام ال يــصادف الي
  . “تنوع اجلزر”الصغرية النامية وُيحتفل به حتت شعار 

يعدُّ التنوع البيولوجي جـزءا ال يتجـزأ مـن األنـشطة املعيـشية والـدخل والرفـاه واهلويـة                   
 مليون من سكان اجلزر، أي ما يقرب من ُعـشر سـكان العـامل وميثـل دولـة           ٦٠٠الثقافية لنحو   

  . من بني ثالث دول أعضاء يف األمم املتحدة
 وتستأثر الـصناعات القائمـة علـى        .ويكمن نصف املوارد البحرية العاملية يف مياه اجلزر          

التنوع البيولوجي مثل السياحة وصيد األمساك بأكثر مـن نـصف النـاتج احمللـي اإلمجـايل للـدول                   
 بليون دوالر مـن     ٣٧٥وتوفر الشعاب املرجانية وحدها ما يقدر مببلغ        . اجلزرية الصغرية النامية  

ن العديــد مــن األنــواع اجلزريــة وجتــدر اإلشــارة إىل أ. العائــدات الــسنوية يف الــسلع واخلــدمات
ــى وجــه األرض      ــا يف أي مكــان آخــر عل ــرب والبحــر ال نظــري هل ــشهد هــذه  . املوجــودة يف ال وت

األنــواع علــى مــا تركــه لنــا التــراث التطــوري الفريــد، وَتعــُد باكتــشافات تتــراوح مــن األدويــة   
  . واألغذية إىل أنواع الوقود األحيائي يف املستقبل

ــنمط العــاملي، يتنــاقص التنــوع البيولــوجي للجــزر مبعــدَّل    ومــع ذلــك، وعلــى غــرار      ال
ثل ارتفـاع مـستوى سـطح    ةخاوتلحق عوامـل مـ  . يسبق له مثيل يف مواجهة املخاطر املتزايدة       مل

البحــر بــسبب تغــري املنــاخ، وحتمُّــض احمليطــات، واألنــواع الغريبــة الغازيــة، والتلــوث، والــصيد   
وتواجــه أنــواع كــثرية خطــر    . وع أضــرارا فادحــة املفــرط، والتنميــة غــري الرشــيدة هبــذا التنــ     

  .تتأثر سبل معيشة الناس واالقتصادات الوطنية أميا تأثر جراء ذلك كما. االنقراض
 واملـؤمتر الثالـث املعـين بالـدول         ٢٠١٥وتتيح عمليـة حتديـد خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                   

سبتمرب من هذا العام على الـسواء فرصـاً   /اجلزرية الصغرية النامية الذي ُيعقد يف ساموا يف أيلول   
لتلبية االحتياجات اليت تنفرد هبا الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وعكـس مـسار تـدهور التنـوع                   
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ويتعـاظم إدراك الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بـسبب مـواطن               . يولوجي علـى نطـاق العـامل      الب
ولقـد أعلنـت العديـد      . ضعفها للصالت القائمة بني سالمة النظم اإليكولوجيـة ورفـاه اإلنـسان           

منها التزامها على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي حبفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه علـى                 
، مبا يف ذلك من خالل التـصديق علـى صـكوك هامـة مـن قبيـل بروتوكـول ناغويـا                  حنو مستدام 

 .بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عـن اسـتخدامها              
  .وإنين أدعو مجيع بلدان العامل إىل أن حتذو حذوها وتصدِّق على هذا الربوتوكول دون إبطاء

عامل، ُتقام حالياً العديد مـن الـشراكات املبتكـرة للحفـاظ علـى املـوارد                يف مجيع أحناء ال      
البحرية والساحلية، وتعزيز القدرة علـى التكيـف مـع تغـري املنـاخ، وتطـوير الـسياحة املـستدامة                    

ومبناسـبة االحتفـال هبـذا اليـوم الـدويل، فلنتعهـد باعتمـاد              . وصيد األمساك والصناعات األخـرى    
هــا واالرتقــاء هبــا حــىت يتــسىن لنــا محايــة الــنظم اإليكولوجيــة اهلــشة،  أفــضل املمارســات وتكييف

  .يعود بالنفع على مجيع سكان اجلزر الذين يعتمدون عليها، وعلى الناس يف كل مكان مبا
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	يصادف اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية ويُحتفل به تحت شعار ”تنوع الجزر“. 
	يعدُّ التنوع البيولوجي جزءا لا يتجزأ من الأنشطة المعيشية والدخل والرفاه والهوية الثقافية لنحو 600 مليون من سكان الجزر، أي ما يقرب من عُشر سكان العالم ويمثل دولة من بين ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة. 
	ويكمن نصف الموارد البحرية العالمية في مياه الجزر. وتستأثر الصناعات القائمة على التنوع البيولوجي مثل السياحة وصيد الأسماك بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر الشعاب المرجانية وحدها ما يقدر بمبلغ 375 بليون دولار من العائدات السنوية في السلع والخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنواع الجزرية الموجودة في البر والبحر لا نظير لها في أي مكان آخر على وجه الأرض. وتشهد هذه الأنواع على ما تركه لنا التراث التطوري الفريد، وتَعدُ باكتشافات تتراوح من الأدوية والأغذية إلى أنواع الوقود الأحيائي في المستقبل. 
	ومع ذلك، وعلى غرار النمط العالمي، يتناقص التنوع البيولوجي للجزر بمعدَّل لم يسبق له مثيل في مواجهة المخاطر المتزايدة. وتلحق عوامل مةخاثل ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، وتحمُّض المحيطات، والأنواع الغريبة الغازية، والتلوث، والصيد المفرط، والتنمية غير الرشيدة بهذا التنوع أضرارا فادحة. وتواجه أنواع كثيرة خطر الانقراض. كما تتأثر سبل معيشة الناس والاقتصادات الوطنية أيما تأثر جراء ذلك.
	وتتيح عملية تحديد خطة التنمية لما بعد عام 2015 والمؤتمر الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية الذي يُعقد في ساموا في أيلول/سبتمبر من هذا العام على السواء فرصاً لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها الدول الجزرية الصغيرة النامية وعكس مسار تدهور التنوع البيولوجي على نطاق العالم. ويتعاظم إدراك الدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب مواطن ضعفها للصلات القائمة بين سلامة النظم الإيكولوجية ورفاه الإنسان. ولقد أعلنت العديد منها التزامها على الصعد المحلي والوطني والإقليمي بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، بما في ذلك من خلال التصديق على صكوك هامة من قبيل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وإنني أدعو جميع بلدان العالم إلى أن تحذو حذوها وتصدِّق على هذا البروتوكول دون إبطاء.
	في جميع أنحاء العالم، تُقام حالياً العديد من الشراكات المبتكرة للحفاظ على الموارد البحرية والساحلية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتطوير السياحة المستدامة وصيد الأسماك والصناعات الأخرى. وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الدولي، فلنتعهد باعتماد أفضل الممارسات وتكييفها والارتقاء بها حتى يتسنى لنا حماية النظم الإيكولوجية الهشة، بما يعود بالنفع على جميع سكان الجزر الذين يعتمدون عليها، وعلى الناس في كل مكان.

