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طبع  ععدد   ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل 

 االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى   .محدود من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الحادي عشر

 2012مايو  11-7مونتريال، 
   2012أكتوبر  20-8حيدرآباد، الهند، 

 ل األعمالمن جدو 1-5البند 
 

 -للتنوع البيولوجي وتقييم نتائج السنة الدولية للتنوع البيولوجي  عقد األمم المتحدة
0202 

 مذكرة األمين التنفيذي
 

 مقدمةال  -أوال
، 2010 األولديسمبر/كانون  20الصادر في  65/161أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في قرارها  -1

طة العقد بدعم من تنسيق أنش عامإلى األمين العامة ال، طلبت الجمعية عليهعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. و
التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصناديق األمم المتحدة وبرامجها  ةأمانات اتفاقي

إلى المساهمة، على أساس طوعي، في المؤهلين للقيام بذلك لصلة. كما دعت الدول األعضاء ووكاالتها ذات ا
 يل أنشطة العقد. تمو

التي اعتمدها مؤتمر  2020-2011للتنوع البيولوجي  ستراتيجيةالخطة اال فترةالعقد م   ويتزامن -2
العالمية أهدافا  ستراتيجيةوتتضمن هذه الخطة اال 1 اليابان.ب جتماعه العاشر المعقود في ناغويااألطراف في ا

ة لالتفاقية ودعم التنمية المستدامة وتحقيق األهداف طموحة ولكن واقعية للمساعدة في تحقيق األهداف الثالث
 اإلنمائية لأللفية.
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 (WGRI-4)المعني بالتنفيذ والمفتوح العضوية المخصص مل الفريق العلواستعرض االجتماع الراب   -3
تها ن األنشطة التي نفذع التي تتضمن تقريرا اتفقر، إلى جانب المعلى المستوى العالميللعقد  استراتيجيةمشروع 
بشأن عقد األمم المتحدة للتنوع  استراتيجيةعتماد ميزانية إرشادية الو ،لبدء االحتفاالت بالعقد 2011عام  األمانة

. ويدعى مؤتمر األطراف إلى UNEP/CBD/WGRI/4/3/Add.2البيولوجي. وترد هذه النقاط في الوثيقة 
استعراض هذه الوثيقة. 
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السنة الدولية للتنوع  2010 قد أعلنعية العامة لألمم المتحدة الذي اعتمدته الجم 61/203القرار  كانو -4
، إدارات 2008 ولالذي اعتمدته في ديسمبر/كانون األ 63/414في مقررها وشجعت الجمعية العامة، البيولوجي. 
 ضاء،، حسب االقتعمولجانها اإلقليمية على تقديم الد ،ووكاالتها المتخصصة ،وصناديقها وبرامجها ،األمم المتحدة

السنة الدولية للتنوع  وصفهب 2010 عامب احتفاال ى تنفيذها والمشاركة فيها بالكاملتوختي من المالألنشطة ل
 تحت رعاية أمانة االتفاقية.  البيولوجي،

عددا من التدابير الرامية إلى إعداد وتنسيق  اتخذت األمانةرائدة، الوكالة بوصفها الاضطالعا بدورها و -5
كل تتضمن المذكرة الحالية تقريرا عن األنشطة التي أجرتها بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي. ووتيسير االحتفال 

 في سياق السنة الدولية للتنوع البيولوجي.  كذلكاألمانة والحكومات والمنظمات الدولية من 

 

 تقرير عن األنشطة المنفذة خالل السنة الدولية للتنوع البيولوجي  -ثانيا
التنفيذ للسنة الدولية للتنوع البيولوجي لألطراف والمنظمات المعنية بلغات األمم المتحدة  تيجيةاستراتيحت ُأ -6

 الموق  اإللكتروني لألمانة على الرابط التالي:  فيويمكن االطالع عليها  ،الست
http://www.cbd.int/2010/prints 

السنة الدولية للتنوع البيولوجي بجمي  لغات  شعار من حكومة كندا، ُصممقّدم المم السخي وبفضل الدع -7
مستخدم بطلب رسمي للحصول  1751قّدم لغة محلية. وت 31إلى  شعارال ترجمواألمم المتحدة وأتيح لألطراف. 

بلغ على الويب  شعارال على إذن من األمانة باستخدام شعار السنة الدولية. ويجدر بالذكر أن عدد زوار صفحة
السنة الدولية للتنوع البيولوجي بلغات األمم المتحدة الرسمية  شعارئرا. ويمكن االطالع على نسخة زا 57,134

 http://www.cbd.int/2010/logoعلى الرابط اإللكتروني التالي: 

م المتحدة، السيد بان موجي لرفاهية البشر، صدرت رسالة األمين العام لألوإقرارا بأهمية التنوع البيول -8
الحياة  هوالتنوع البيولوجي  السبب في أنلتذكرنا ب 2010يناير/كانون الثاني  2مون، إلى المجتم  الدولي في -كي
 حياتنا. هوالتنوع البيولوجي  أنو

 

 والمنتجات العالمة التجارية  -ثالثا
 :شعارلاوع موضو شعارال شارة

في مونتريال،  2009أكتوبر/تشرين األول  2يولوجي في السنة الدولية للتنوع الب شعارموضوع  ُأطلق -9
 حياتنا". هوالحياة، التنوع البيولوجي  هو"التنوع البيولوجي  عنوانتحت 

 

http://www.cbd.int/2010/prints/
http://www.cbd.int/2010/logo/
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 االنتشار على شبكة اإلنترنت

لسنة الدولية للتنوع البيولوجي على الرابط التالي: المخصص لالموق  الرسمي  يرد -11
www.cbd.int/2010منذ األفراد(، الزائرين )من  مشاهدة 1,028,260 فريدةالصفحة ال مشاهداتبلغ عدد . و

 عددب 2010يناير/كانون الثاني  11في أعلى مستوى مشاهدات  وسُجل ،2009في منتصف عام  هاإطالق
: الواليات المتحدة األمريكية، على النحو التاليمن حيث زيارة الموق  بلدان عشرة تأتي أعلى . ومشاهدة 13,326

يناير/كانون  1منذ وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل. و والهند، المتحدة، وإسبانيا، واليابان، وكندا، وأستراليا، والمملكة
من  %21 نسبةب للسنة الدولية للتنوع البيولوجي الموق  اإللكتروني ، أسهم2010الثاني إلى ديسمبر/كانون األول 

 الحركة على موق  اتفاقية التنوع البيولوجي. إجمالي 

: التالي على الرابطنة الدولية للتنوع البيولوجي لسلالفيسبوك حة وأطلقت األمانة صف -11
www.facebook.com/IYB20102009ديسمبر/كانون األول  15في  ئهامنذ إنشا ى الصفحة،انضم إل. و، 

: على النحو التاليالشرائح العمرية  بمقسمين حس% من الذكور؛ 40من اإلناث، ومنهم % 56مشترك:  56,000
+ 55، و)%8) 54-45%(، و16) 44-35، و)%35) 34-25%(، و28% )24-18%(، و3,7) 13-17
األولى كال من: أستراليا، والواليات المتحدة األمريكية، والبرتغال، والمملكة  ة%(. وتضمنت البلدان العشر5)

على النحو  المدن العشرة األولىجاءت بيا، والفلبين. ووكولوم المتحدة، وإيطاليا، والمكسيك، وكندا، وفرنسا،
 : لشبونة، وملبورن، ومكسيكو سيتي، وبوغوتا، وليما، وسيدني، وماكاتي، وروما، ومدريد، ومونتريال. التالي

بحث بسيط على محرك غوغل عن عبارة "السنة  عن طريقوقيس حضور السنة الدولية على اإلنترنت  -12
باللغة اإلنجليزية المنشورة الصفحات بلغ مجموع فقد النتائج: ثبت بالبيولوجي." وفيما يلي الدولية للتنوع 

؛ وباللغة الصينية 2,100,000باللغة الفرنسية و ؛3,510,000اللغة اإلسبانية بوالصفحات ؛ 8,020,000
 .16,900؛ وباللغة العربية 51,800؛ وباللغة الروسية 279,000

بلغات األمم أدناه رقم المقاالت التي تشير إلى "السنة الدولية للتنوع البيولوجي"  وتوافق األرقام الواردة -13
 . Google newsتطبيق وفقا لالمتحدة الست 

  News.google.co.uk   10 900   باللغة اإلنجليزية:

News.google.com   9 150  

News.google.ca   10 800 

News.google.com.au  10 800 

 News.google.fr   15 800  ية:باللغة الفرنس
 News.google.es   3690  باللغة اإلسبانية:

http://www.cbd.int/2010
http://www.cbd.int/2010
http://www.facebook.com/IYB2010
http://www.facebook.com/IYB2010
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 News.google.ru   21  باللغة الروسية:
 News.google.cn   54  باللغة الصينية:
 News.google.eg   66  باللغة العربية:

 
 توزيع التغطية اإلعالمية طوال السنة

الموق  اإللكتروني الدولية للنتوع البيولوجي في إطار سنة ال ائجأعلى تغطية إعالمية لنت نظرا لظهور -14
news.google.co.uk ،التوزي  السنوي للتغطية على أساس شهري.لوصف الشكل البياني التالي  نورد 

 

 
 

ليوم الدولي للتنوع عقد اوتمثل ذروة شهر مايو/أيار زيادة التغطية اإلعالمية للسنة الدولية نتيجة ل -15
، الزيادة خالل ذلك الشهر. 2010يونيو/حزيران  5، . ويفسر يوم البيئة العالمي2010مايو  22في  البيولوجي

وأغلب الظن أن مستوى الذروة الذي تحقق في نوفمبر/تشرين الثاني يرج  إلى زيادة التغطية اإلعالمية في أعقاب 
يات النظم اإليكولوجية والتنوع المؤتمر العاشر لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وإصدار تقرير اقتصاد

 البيولوجي. 

 
 يمتحف السنة الدولية للتنوع البيولوج

استجابة لجمي  المبادرات الرائعة، أنشأت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي متحفا للسنة الدولية للتنوع  -16
لعاشر الجتماع امعروضات خالل ارضت الة. وُعالبيولوجي لعرض مواد التوعية الممتازة التي أعدت للمناسب

مم المتحدة التي الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لأل وكذلك خاللاليابان، ب لمؤتمر األطراف في ناغويا
تذكارية للسنة الدولية مواد منظمات دولية  9بلدا و 62 صمم. و2011في سبتمبر/أيلول  عقدت في نيويورك
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. تعرض حاليا بشكل دائم في حيثللتنوع البيولوجي 
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 المواد الترويجية

قامت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بإنتاج ونشر دبابيس وقمصان وصحائف وقائ  وأقالم ومطويات  -17
دفاتر واألوراق الرسمية  قوالبالشعار على  ما، واستخدأكوابوعالمات مرجعية وملصقات وفيديوهات وأعالم و

المواد على الرابط اإللكتروني التالي: هذه بوعات. ويمكن االطالع على بعض وجمي  المط األوراق
museum.jpg-http://www.cbd.int/iyb/iyb 

 
 إشارات خاصة

الدولية للتنوع  لسنةل اتخليدن إنتاج طواب  أو بطاقات بريدية مكاتب لألمم المتحدة ع 3بلدا و 28 تأبلغ -18
البيولوجي، وهي: األرجنتين، وبيالروس، وبنن، والبرازيل، وكندا، والصين، وهونغ كونغ/الصين، والجمهورية 
الدومينيكية، وهنغاريا، وآيسلندا، والهند، والعراق، واليابان، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، والفلبين، وبولندا، 

رينسيبي، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وسويسرا، وتايلند، والبرتغال، وسانت لوسيا، وسان تومي وب
ويمكن  .األمم المتحدة بريدإدارة وفيينا، و جنيفمكتبي وترينداد وتوباغو، والمملكة المتحدة، واألمم المتحدة: 
  stamps.pdf-http://www.cbd.int/iyb/iybاالطالع على الطواب  على الرابط اإللكتروني التالي: 

باعتبارها "أفضل حملة دولية  2010لعام  اءالخضر زالجوائبالسنة الدولية للتنوع البيولوجي  فازتو -19
 خضراء".

 
 الرئيسية التي تم إطالقها الفعاليات

 الثانيكيوريتيبا ل اجتماع البرازيل خال في الدولية السنة إعالن ُأطلق – 2010يناير/كانون الثاني  9 -21
 التنسيق مسؤولالتنمية الوطنية لسنغافورة، و بشأن المدن والتنوع البيولوجي، بمشاركة عمدة كيوريتيبا، ووزير

 في البرازيل.  المناوبلمملكة المتحدة، ووزير البيئة الوطني ل

األلمانية التي  ةارشحضور المستاإلطالق العالمي في برلين، ألمانيا، بتم  – 2010يناير/كانون الثاني  11 -21
ضور أيضا: وزير ألقت بيانا، نيابة عن رئاسة مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وكان من بين الح

مج ألمانيا، والنائب األول لوزير البيئة الياباني، ووزير البيئة اليمني، والمدير التنفيذي لبرنافي البيئة االتحادي 
التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي. وأطلقت الجمعية العامة لألمم المتحدة السنة  مينلبيئة، واألاألمم المتحدة ل

 فيديو.  عبر الالدولية للتنوع البيولوجي من خالل رسالة 

في كل من: بلغاريا، والصين، وكولومبيا،  /كانون الثانيبلغ عن إطالق السنة الدولية في ينايروُأ -22
 وفي)جنيف(،  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واليابان، وهولندا، والمملكة المتحدة، ووالجمهورية التشيكية

 حماية الطيور في البرلمان األوروبي. مثل إطالق مبادرة التنوع البيولوجي وكذلك المنظمات الدولية 

http://www.cbd.int/iyb/iyb-museum.jpg
http://www.cbd.int/iyb/iyb-museum.jpg
http://www.cbd.int/iyb/iyb-stamps.pdf
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 (اليونسكو) والثقافة األمم المتحدة للتربية والعلم استضافت منظمة – 2010 /كانون الثانييناير 21-22 -23
وجي. وشارك بالتعاون م  اتفاقية التنوع البيول ،دولية للتنوع البيولوجي في باريسالمستوى للسنة ال ةفعالية رفيع

الرئيسيون رئيس الدورة الخامسة والثالثين للمؤتمر  مشاركونفيديو. وتضمن العبر الرسالة ب والمدير العام لليونسك
واألمين التنفيذي التفاقية التنوع  ،لمدير العام لليونسكو، ورئيس مؤتمر األطرافالعام لليونسكو، ونائب ا

يومين على مدار تدت الفعالية التي ام أعقبعدد من الممثلين الحكوميين رفيعي المستوى. وجانب البيولوجي، إلى 
 29-25الفترة  لبيولوجي فيلسنة الدولية للتنوع افي االتنوع البيولوجي ات سياسعلوم وب اليونسكو المعني مؤتمر

 يناير/كانون الثاني.  

"التنوع بعنوان إطالق حملة التوعية الجماهيرية اإلسبانية  – 2010يناير/كانون الثاني  24-27 -24
جماهيرية التوعية لل يورو بخمسة مالييناألوروبية حملة  مفوضيةالبيولوجي موسيقى" في مدريد، وأعلنت ال

 . بالتنوع البيولوجي

مؤتمر تروندهايم للتنوع البيولوجي )وإطالق السنة الدولية للتنوع البيولوجي  – 2010راير/شباط فب 1-5 -25
دهايم، ووزير البيئة والتنمية الدولية في النرويج، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج نفي النرويج(، بمشاركة عمدة ترو

لوزارة  ية التاب لشؤون البرلمانلالدولة  ي، ووزيريولوجاألمم المتحدة للبيئة، واألمين التنفيذي التفاقية التنوع الب
رئيس العالمية للتنوع البيولوجي في وزارة البيئة اليابانية، و ستراتيجيةفي ألمانيا، ومدير مكتب االالبيئة االتحادية 

 وزارةين لوكبير المستشارين العلميمشروع اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، لدراسات ال فريق
واجهة البيئة واألغذية والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، ورئيس االتحاد العالمي لحفظ الطبيعية، ومدير مركز م

  تغير في ستوكهولم.الآثار 

مج برناالتي نظمها إطالق السنة الدولية للتنوع البيولوجي في أمريكا الشمالية،  – 2010فبراير/شباط  10 -26
نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. به في المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي ؤمائي وشركااألمم المتحدة اإلن

 شخص، منهم ممثلين عن البعثات الدائمة المعتمدة لدى األمم المتحدة. 400وشارك في هذه الفعالية أكثر من 

 للتنوع البيولوجي.  للنوايا الحسنة ألمم المتحدةا إدوارد نورتون سفيرمي ُس – 2010يوليو/تموز  8 -27

 

 االحتفاالت
 ما عداطرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي،  190بلدا بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي: منها  192 احتفل -28

المتحدة  بلدين غير أطراف، وهما: الوالياتورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهو سان مارينو وهايتي
البلدان التي قدمت تقريرها النهائي للسنة الدولية للتنوع البيولوجي على  أدناه الضوء سّلطياألمريكية وأندورا. و

. ويمكن االطالع على التقارير النهائية الكاملة على موق  السنة ةالمخصص ةالزمني فترةإلى األمانة في غضون ال
 http://www.cbd.int/2010/countriesالدولية للتنوع البيولوجي على الرابط اإللكتروني التالي: 

http://www.cbd.int/2010/countries
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 أفريقيا

النشرة العلمية الثامنة للمعهد الوطني للبيئة وحفظ الطبيعة بإصدار وإهداء بوروندي  قامتبوروندي:  -29
(INECN)روكسل في ب ةللعلوم الطبيعيالبلجيكي لمعهد الملكي با مركز تبادل المعلومات ، وذلك بدعم مالي من

(IRScNB). 

، )وزارة البيئة وحماية الطبيعة(وزارة البيئة  منالكاميرون: تم تنظيم رحلة إلى جبل فاكو. وبدأت الرحلة  -31
مسؤول التنسيق الوطني التفاقية التنوع  . وشرحمن ياوندي للسفر إلى ليمبيالقادمون المشاركون  تجم حيث 

 مقرر إجراؤها خالل العملية.البيولوجي موق  الرحلة الميدانية، واألنشطة ال

ووكالة الحوض جزءا من مشروع االتحاد العالمي لحفظ الطبيعية المتجول  ُملويةمعرض  رب: يمثلالمغ -31
لتنوع البيولوجي بااألطراف المحلية المختلفة توعية في  من هذا المعرض الهدف الرئيسي. وتمثل ُملويةالمائي ل

 إلعالم عنه.وا ُملويةنهر المائي لحوض الالمائي في 

كويتا إزينا  مراسمباالقتران م   استضافت رواندا يوم البيئة العالمي على المستوى العالمي واحتفلت به -32
 المحلية والمجتمعات ات العليا والقطاع الخاصسّلطر الوتم االحتفال بنجاحات حفظ الغوريال في حضو. ةالسنوي

 . كثيرين غيرهمومسؤولي الحفظ و

ع أصحاب المصلحة من جمي  مشارب الحياة في إطالق السنة الدولية للتنو جنوب أفريقيا: شارك -33
 البيولوجي، التي عرضها نائب المدير العام لمنظمة التنوع البيولوجي والحفظ، السيد فونديزيلي مكيتيني. وتمثلت

نة الدولية للتنوع لساحتفاًء باالنتيجة في سلسلة من األنشطة التي أجرتها مؤسسات مختلفة في جمي  أنحاء البلد 
 لتنوع البيولوجي.عن ا لكل شهر من شهور السنة موضوع ُخصصالبيولوجي. و

السودان: تناول اإلصدار الخاص لدورية المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية في سبتمبر/أيلول  -34
  .قضايا التنوع البيولوجي على المستويين المحلي والعالمي وتم توزيعه على نطاق واس 2010

التخطيط البيئي مسؤولين من  لجنة التخطيط الوطنية للسنة الدولية للتنوع البيولوجي ضمتسوازيالند:  -35
اإلستراتيجي، ولجنة الثقة الوطنية في سوازيلند، ووزارة السياحة والشؤون البيئية، ووزارة الزراعة، ووزارة 

يونغي ناوي. ائية والزراعية في سوازيلند، ومنظمة الموارد الطبيعية والطاقة، وإدارة البيئة، ومشروع التنمية الم
يوم مايو/أيار(، وندوة  22) 2010عقد اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لت اللجنة تنظيم وتنسيق فعاليات مثل ووت

 يونيو/حزيران(.  5) يوم البيئة العالمييونيو/حزيران( و 2) البيئة العالمي

 5في  اليوم العالمية للبيئةبالسنة الدولية للتنوع البيولوجي  لجنة التنسيق الوطنيةأوغندا: احتفلت  -36
" احفظوا التنوع البيولوجي. وقد اختير موضوع "التنوع البيولوجي من أجل الرخاء الوطني. 2010يونيو/حزيران 

طنية التنمية الوتعزيز الفقر و محاربةقدير أهمية التنوع البيولوجي في من ت هجمي  مستوياتبلتمكين المجتم  
 والحفظ.
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 آسيا والشرق األوسط

التنوع ب: "حياتنا أجمل للشباب "تونزا"نادي شباب المحرق ومنظمة في االحتفال  جرىالبحرين:  -37
المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  ومعرض للبحوث دراجاتالبيولوجي". وتضمنت األنشطة المعروضة للجمهور سباق 

 المكتب لنباتات والحيوانات. وأصدرلى معارض لحكومية، إضافة إلها الجامعات والمنظمات غير اتفعاليات نظمو
رفاهية لأهمية التنوع البيولوجي  الضوء على سّلط نامج األمم المتحدة للبيئة بيانابراإلقليمي لغرب آسيا التاب  ل

 األنواع. انعلى فقداألنشطة البشرية  ثرالبشر وأ

لوجي الزراعي في سبتمبر/أيلول )بتنظيم مشترك من عمل دولية حول التنوع البيو حلقةقدت الصين: ُع -38
(. وتبادل المشاركون الوكالة األلمانية للتعاون التقنيوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و الصينية الزراعةوزارة 

 .الزراعيالخبرات والدروس المستخلصة في إعداد سياسات التنوع البيولوجي 

 دعمالقدمت ، والبلد في جمي  أنحاءبيولوجي عددا من الفعاليات الهند: نظمت الهيئة الوطنية للتنوع ال -39
تحفيزي أيضا لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي بالتعاون م  وكاالت مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ال
 من البرامج. مجموعة متنوعةكذلك بعقد لجان إدارة التنوع البيولوجي ومجالس الدولة للتنوع البيولوجي  قامتو

 منبر إطارفي التنوع البيولوجي  عنألطفال والمحترفين لراق: صممت وزارة الثقافة مسابقة رسم الع -41
 أيضا في تنظيم معرضين للمنتجات التقليدية العراقية.  توساهماالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي. 

ر الحماية البيئية خالل يفي حضور وزمهور رضت الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي على الجإسرائيل: ُع -41
 مؤتمر "القدس من أجل البيئة"، الذي نظمته جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل بالتعاون م  وزارة البيئة.   

ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع االجتماع الخامس لمؤتمر ا استضافت اليابان -42
واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في  (COP-MOP-5)للسالمة األحيائية  لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

لشباب بشأن التنوع الدولي لمؤتمر الاتفاقية التنوع البيولوجي في ناغويا. وعقدت وزارة البيئة ومقاطعة آيشي 
 وع البيولوجي. من جمي  أنحاء العالم وتحسين وعيهم المتبادل بشأن التنالبيولوجي لتشجي  التواصل بين الشباب 

 عقدتكما بقة ألفضل مقال وأفضل رسوم(. مساشملت مسابقة بين طالب المدارس ) تمظاألردن: ُن -43
 .  ءمسابقة للصحفيين ألفضل مقال عن حوض نهر الزرقا

الغابات حفظ ب عامةلتوعية المن أجل اة الديمقراطية حلقات عمل وأنشطة ونظمت جمهورية الو الشعبي -44
 . امشارك 1574قرية. وحضر حلقات العمل ما مجموعة  41مناطق و 6في التنوع البيولوجي و

مليون شجرة  26دوغالس أوغا إمباس حملة لزراعة الوزير داتو سري  المعالي احبصماليزيا: أطلق  -45
 فعالية اإلطالق. أثناءشجيرة  16,200. وتمت زراعة نحو 2014بحلول عام على مستوى البلد 
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غابات االحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي. وحضر االحتفال حوالي ميانمار: استضافت وزارة ال -46
ومنظمة األغذية  ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيممثل عن الوزارات والمشروعات، والمنظمات الدولية مث 200

   موظفيمات غير الحكومية، وجميالتعليم األساسي، والمنظووالزراعة، ورؤساء الجامعات والمدارس العليا 
 .اللجنة الوطنية للشؤون البيئية

بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي  (ICIMOD)نيبال: احتفل المركز الدولي للتنمية المتكاملة في الجبال  -47
عن طريق تنظيم أنشطة مختلفة شملت المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات العالمية، واستضافة تدريبات 

  ة. إقليمية، وتنظيم فعاليات محلي

وزارة البيئة  منهااللجنة الوطنية العمانية حلقة دراسية شارك فيها عدد من المؤسسات،  نظمتمان: ُع -48
 السمكية، وعدد كبير من الخبراء. ثروةووزارة السياحة، ووزارة ال، ووزارة الزراعة، يةشؤون المناخالو

باللغة "الوضيحي" التي تصدر جلة مللحياة الفطرية السعودية  هيئةاللكة العربية السعودية: نشرت المم -49
 في المملكة وعمل الهيئة. فطريةلحياة الاونشر معلومات عن  معنية بالترويجالو، العربية

الدوائر من  اوأجنبي امحلي امشارك 230أكثر من  2010سنغافورة: ضمت قمة المدن العالمية لعام  -51
 ل المناظر الطبيعية من مختلف المدن حول العالم.ممارسين في مجاالباحثين والكاديمية واألدوائر الة ويحكومال

الدولي للتنوع  يومالتنوع البيولوجي احتفاال بال بشأن مسابقاتقد برنامج حواري وبرنامج فيتنام: ُع -51
. وفي الوقت ذاته، طالب 1000في مدرسة جينانغ فو الثانوية؛ وشارك في البرنامج أكثر من  2010البيولوجي 

 يومشجار ضمن مبادرة الموجة الخضراء. وقامت وزارات مختلفة كذلك باالحتفال بالاأل ةعالزر حلقةظمت ُن
 الدولي للتنوع البيولوجي. 

 
 أوروبا

ظم . وُنعلى نطاق واس  بيالروس: غطت وسائل اإلعالم أنشطة التنوع البيولوجي والفعاليات المتصلة به -52
وسائل اإلعالم  ن عنن بين أنشط المشاركين ممثلو. وكان مبلدفي جمي  أنحاء ال لتوعيةاجتماع ل 700أكثر من 

 الجماهيري ودوائر األعمال والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الهيئات الحكومية. 

وأصدرت بلجيكا، ضمن حملتها الرامية إلى التوعية الجماهيرية، كتيبا رائعا عن اإلجراءات اليومية  -53
في نسخة أعم،  عديله، الذي تم تgestes pour la biodiversité 366: بعنوانيطة لحماية التنوع البيولوجي، البس

 لغة. 30إلى  تهترجمتمت و ،actions for biodiversity 52 : بعنوان

ارة البيئة والسياحة . ونظمت وزدخيلة التوسعيةواتخذت البوسنة والهرسك إجراءات للتصدي لألنواع ال -54
 .2010التحاد البوسنة والهرسك عام الراب   بيئيسكر الالمعإضافة إلى ندوة دولية 
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برنامجا  www.moew.government.bg البيئة البلغارية لوزارةالموق  اإللكتروني  ضميبلغاريا:  -55
وع البيولوجي . وتمثلت الفعالية الرئيسية للوزارة في عقد مؤتمر علمي لمدة يومين بعنوان "التنوطنيا للمبادرات

 ".يشيةالمعوالبيئة 

، وقائ  إعالميةالجمهورية التشيكية: شاركت وزارة البيئة مشاركة قوية في الحملة، وأصدرت صحائف  -56
النسخة السادسة والثالثين  حددت. وفي األماكن المفتوحةات وأنشطة رونظمت مسابقات ومعارض ومؤتم

فيلما  226موضوعا رئيسيا وتلقت  اللتنوع البيولوجي باعتباره السنة الدولية Ekofilm مهرجان الدولي لإلفالملل
 بلدا. 40من 

الدانمرك: سعت الجمعية الدانمركية لحفظ الطبيعة، بدعم من سفير التنوع البيولوجي السيد آندرس لوند  -57
 .2010عام إلعالن العد التنازلي  98د البالغ عددهم َممادسن، إلى الحصول على توقي  جمي  الُع

دد شهر مايو/أيار الشهر الوطني لحفظ الطبيعة، وأجري الكثير من األنشطة طوال السنة، من نيا: ُحإستو -58
 ومعارض. نزهات على األقداممؤتمرات ومسابقات و

بلغ عدد مستخدمي لموق  اإللكتروني، ومليون زيارة ل 3.6االتحاد األوروبي: أنتجت الحملة أكثر من  -59
أكثر  إلىاإلعالنات المدفوعة  وصولمستخدم، وتشير التقديرات إلى  68,000أكثر من  التطبيق على الفيسبوك

 ريغيت كانت السبب فيأن حملة االتحاد األوروبي  % من جمي  المستجيبين48واتفق  مليون شخص. 58من 
 التنوع البيولوجي.  للحفاظ علىعاداتهم 

أجزاء مختلقة من البلد، مثل مسابقة عددا من الفعاليات، والندوات، واألنشطة األخرى في  فنلنداونظمت  -61
 شرت مجموعة من مؤشرات التنوع البيولوجي على اإلنترنت. . وُن""مشروع أفضل منظر طبيعي في فنلندا

الحملة، التي نظمت جزئيا بالتعاون م  التلفزيون الوطني )على سبيل المثال، برنامج  تضمنتفرنسا:  -61
عرض أفالم وعقد معارض ومؤتمرات والنشر  (،TF1يون الفرنسي التلفزقناة على التنوع البيولوجي  مسابقات

منظمة  2800وانضم أكثر من  .على اإلنترنت )وكذلك على صفحة الفيسبوك للسنة الدولية للتنوع البيولوجي(
 . 2111شريكة إلى الحملة بين يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين األول 

مختلفة  جهة 300فقامت  :شبكة اإلنترنتعلى فعاليات لل جدوالة وضعت وزارة البيئة األلمانيألمانيا:  -62
 فعالية موجهة إلى الممارسين والسياسيين ومحبي الطبيعة واألسر واألطفال. 1500بتنظيم 

لبحوث التنوع البيولوجي  اليونانيةاليونان: تعاون المركز األوروبي للبحوث البيئية والتدريب م  الشبكة  -63
 . الدراسات العليابرامج لومهام للدراسات العليا التخصصات  متعددمج تدريب صيفي لتنظيم مؤتمر، وبرنا

فرنسا كل من ات المحلية في سّلطوأطلقت هنغاريا مسابقة "عواصم التنوع البيولوجي األوروبية" بين ال -64
عاصمة التنوع ة مسابقمن "النسخة الوطنية  إطاربلدية في  43وهنغاريا وألمانيا وسلوفاكيا وإسبانيا. وتنافست 

 ".ةهنغاريالالبيولوجي 

http://www.moew.government.bg/
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في  جوالتلتنوع البيولوجي"، التي تضمنت لالتفيا: نظمت وكالة حفظ الطبيعة في التفيا حملة "لحظات  -65
  الوطنية بصحبة مرشد. الحدائق

ى عللسنة الدولية للتنوع البيولوجي شكل ائتالف للتنوع البيولوجي المعنية باهولندا: أخذت اللجنة الوطنية  -66
حكومة محلية وإقليمية، ومنظمات غير حكومية، وشركات تجارية، ومعاهد  200 من حوالي تألف مستوى البلد

 مجموعة كبيرة متنوعة من األنشطة. مينظقامت بتبحثية 

يورو  330,130ووزعت  ،ن لحفظ التنوع البيولوجييخطة العمل الوطنيتو استراتيجية وأصدرت النرويج -67
لعام الوطني قانون التنوع البيولوجي لحملة وللمساعدة في تنفيذ ادعم لتدريب وقدمت  عديد من الشركاءالعلى 

 ( المنظمات غير الحكومية والمدارس والقطاعات المختلفة.150. وشمل الشركاء الرئيسيون )2009

شخص.  850,000 إلى األنشطة التعليمية والترويجية التي أجرتها وزارة البيئة جرى توصيلبولندا:  -68
 10,500، حيث تم تحويل أكثر من من الغابات هكتار 50,000نحو  تجديدملت مبادرة غابات الدولة على عو

 هكتار.  891زراعة أشجار بمساحة  تإلى غابات مختلطة؛ وتم األشجار األحاديةساحات هكتار من 

تمويل أجل  منرابطة ومؤسسة  21يورو إلى  600,000 قيمتهاكاتالونيا( جائزة إقليم إسبانيا ) قدمت -69
فئات: البحوث،  3جوائز بيئية سنوية ضمن  وزارة البيئة واإلسكانقّدم أنشطة التثقيف والتوعية بتغير المناخ. وت

 والحماية البيئية، والمسارات الوظيفية.

متحف  تنظيمهاالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في المملكة المتحدة، التي تولى  اعتمدتالمملكة المتحدة:  -71
البيئة واألغذية والشؤون الريفية، حملة السنة الدولية للتنوع البيولوجي  وزارةيخ الطبيعي، بتمويل جزئي من التار

جهة ويزيد في جمي   450منظماتها وكياناتها المشاركة البالغ عددها  بين روجت لهاوعلى نحو مثير لإلعجاب 
  فعالية للجمهور العام. 1300عقدت أكثر من حيث  ،أنحاء البلد

 
 أمريكا الالتينية والكاريبي

ابقة سلق األول بالمدارس االبتدائية )متعأنتيغوا وباربودا: نظمت وحدة التثقيف البيئي مشروعين رئيسيين:  -71
برامج عن الشواغل البيئية المهمة ) معلوماتب الجمهور العام تزويدلتنوع البيولوجي(، وعمد الثاني إلى ل رنين

 التنوع البيولوجي(.ب ية الخاصةالدف  مقابل الخدمات البيئ

)الزيارات، وزراعة األشجار،  في األماكن المفتوحةالحياة  طريقةزت الحملة على بارابادوس: رّك -72
 5شخص في مسابقة المشي لمسافة  140. وشارك بوجه خاص ات(، وخاطبت األجيال التاليةشاهدوالم ،والرياضة

كم في النسخة التاسعة من مسابقة "االحتفال بالحياة على  10عّداء في مسابقة المشي لمسافة  98كم وشارك 
 األرض" للعدو.

الدولي  يومبالعديد من األيام الدولية )الأحيت البرازيل السنة الدولية للتنوع البيولوجي بمناسبة االحتفال  -73
قات وأنشطة. ويأتي ، ويوم الصحة، وغيرها( بعقد فعاليات ومعارض ومساباليوم العالمي للبيئةللتنوع البيولوجي، و
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 لتزلجعلى ذلك، وهو فعالية ل حقيقياأيام مثاال  5 متد على مداراألمواج الذي ي للتزلج على المهرجان اإليكولوجي
 . بيالبونغتعقد بالتعاون م  شركة واإليكولوجية  حساسيةالاألمواج تراعي على 

سنة البدء  2010 عام بيولوجي. وشكلدارة التنوع الإل شيلي: أعدت وزارة البيئة إطارا قانونيا جديدا -74
 نوع حتى تاريخه. 400أيضا لعملية التصنيف السادسة، حيث تم تصنيف أكثر من 

فيسبوك على الحملة عن طريق إنشاء موق  إلكتروني رسمي وصفحة الكولومبيا: قاد معهد هومبولدت  -75
صدرت مطبوعات بقات وُأظمت سلسلة من المؤتمرات والندوات والمسا(. وُنشارك على الصفحةم 2000)

 وفيديوهات ألغراض النشر.

لتنوع البيولوجي، وهي برنامج "األسرة ا نقاذالجمهورية الدومينيكية: أطلقت وزارة البيئة شبكة حفظ إل -76
بشأن قضايا  حدائقال مأموريلة تدريبي حلقاتظمت قائمة بالمواق  المهمة لحفظ الطيور. وُنأنشأت و ،الخضراء"

 . الدخيلة التوسعيةلك األنواع مختلفة، بما في ذ

 منظمة، 45 إكوادور: تم تنظيم سلسلة من الفعاليات على المستويين الوطني واإلقليمي. وشارك أكثر من  -77
السنة الدولية للتنوع البيولوجي  تضمنت، في احتفال كبير للفنون والموسيقى. واإلكوادورية وزارة البيئةجانب إلى 

 مجلة واسعة االنتشار، والعديد من المواد المطبوعة.دار إصو ،يةتلفزيون تعرض إعالنا

 العديد من المؤسسات لتنظيم األنشطة تعبئة (CONAP)المجلس الوطني للمناطق المحمية  قادغواتيماال:  -78
ملصقات السيارات، والكتيبات، والوثائق التقنية، ، مثل إعالميةزي  مواد . وتم إصدار وتوذات الصلة

 . 2017-2008للفترة الفضي  تنوبلحفظ النية الوط ستراتيجيةواال

م الكثير من األنشطة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي )معارض، ومعسكرات بيئية، يظتم تنغايانا:  -79
عقد هذه األنشطة  وتزامن. ةحماية البيئ وكالةوجوالت، وأفالم، وندوات، ومنتديات شبابية، وغيرها( تحت رعاية 

 الوطني الراب  لغايانا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي. م  إعداد وتقديم التقرير

موضوعات مثل  حولقدت مؤتمرات صحفية وإذاعية( وُعسانت لوسيا: أجريت تغطية إعالمية )مقابالت  -81
في  انبلدأحد السانت لوسيا  وأصبحتوعمدت الكنائس إلى التوعية في الصلوات الجماعية.  التنمية والصحة.
 . ن لحفظ التنوع البيولوجييعمل الوطنيتالوخطة  ةستراتيجياالنجاحات في تنفيذ  تحققالتي منطقة الكاريبي 

سورينام: أوصلت وزارة العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة رسائل السنة الدولية للتنوع البيولوجي من  -81
 .خبراءمتحدثين ا نظمت مؤتمرات شارك فيها خالل التلفزيون ووسائل اإلعالم، كم

 
 الشمالية أمريكا
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التقرير النهائي لكندا بشأن السنة الدولية للتنوع البيولجي نبذة عامة عن الفعاليات والتقارير )بما  تضمن -82
في ذلك التقييم األول للتنوع البيولوجي في كندا من منظور النظم اإليكولوجية( والبرامج والمواق  اإللكترونية 

 .اؤهاجرتم إوالرسائل والمبادرات التثقيفية الكثيرة التي 

 
 أوقيانوسيا

برنامج مدرسي لتيسير استكشاف الصالت بين ك 2010لعام  EnviroQuestبرنامج  ُأطلق أستراليا:  -83
 م عملية. والنباتات والحيوانات من خالل عمليات استكشاف قائمة على البحث وتجارب تعّل شخاصاأل

عن حافلة التنوع البيولوجي اللثام وزارة البيئة وحدة التقييم الذاتي للقدرات الوطنية التابعة ل أماطتفيجي:  -84
التي تحتوي على صندوق القمامة الخاص بها. وتعمل الحافلة على الترويج لموضوع "ال تلقها، بل ضعها في 

  .الصندوق، وحافظ على نظافة طرقنا"

 لتي تتميز بها نيوزيلندانيوزيلندا: احتفلت مسابقة الصور الملتقطة للتنوع البيولوجي بالحياة البرية الفريدة ا -85
 سكانمت المسابقة إلى قسم "األرض والسماء" وقسم "المياه" وقسم "السِّوبقيمة التنوع البيولوجي في حياتنا. وُق

 صورة. 350أكثر من  تلقيفئات مختلفة لكل قسم. وتم تضمين والتنوع البيولوجي"، م  

مايو/أيار  19ريور، إعالنا للتنوع البيولوجي في   نائب رئيس جمهورية باالو، السيد كيراي ماباالو: وّق -86
. وحدد هذا اإلعالن الوطني مركز باالو الدولي للشعاب المرجانية باعتباره الوكالة المحلية المسؤولة عن 2010

 تنفيذ جمي  أنشطة السنة الدولية للتنوع البيولوجي. 

 
 المنظمات الدولية

عن السنة الدولية للتنوع البيولوجي: مركز رابطة أمم جنوب  اائينه اتقريرمت المنظمات الدولية التالية قّد -87
شبكة العمل في مجال التنوع البيولوجي، والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ الحياة وشرق آسيا، 

لدولي للتنمية ، ومعهد رصد األرض، والرابطة الدولية لتقييم األثر، والمركز االبرية والموائل الطبيعية في أوروبا
، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان ومتاحف األحياء المائية، والمجلس TRAFFICالمتكاملة للجبال، ومنظمة 

 العالمي للمستقبل.

 
 منظمات األمم المتحدة

شاركت مكاتب األمم المتحدة التالية في حملة السنة الدولية للتنوع البيولوجي: المقر الرئيسي لألمم  -88
واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وإدارة بريد المتحدة، 

، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم األمم المتحدة، وهيئة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
والمكتب اإلقليمي ألفريقيا التاب  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،
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والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التاب  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التاب  
مم المتحدة اإلطارية بشأن لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، واتفاقية األ

تغير المناخ، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، ومكتب األمم المتحدة في جنيف، ودائرة الترجمة الشفوية في 
مجم  جيغيري لمكتب األمم المتحدة في نيروبي، وجامعة األمم المتحدة، ومكتب األمم المتحدة في واألمم المتحدة، 

 والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.العاليمة التابعة لألمم المتحدة،  ومنظمة السياحةفيينا، 

 خاصة ةارشإ

 74احتفل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي من خالل مكاتبه القطرية البالغة  -89
نفيذ سلسلة من االتصاالت توالبيولوجي في أمريكا الشمالية،  إطالق السنة الدولية للتنوع وشمل ذلكمكتبا، 

جهود اللقضايا التنوع البيولوجي، م  االستفادة من  سكانال ىتصدي كيف أبرزتواد إعالمية واألنشطة، وإصدار م
 في تحسين سبل العيش. إلسهامالحد من الفقر واالرامية إلى 

 
 الفعاليات الختامية

د اجتماع رفي  المستوى لمدة يوم واحد قالجمعية العامة لألمم المتحدة: ُع – 2010سبتمبر/أيلول  22 -91
الصادر عن الجمعية العامة، كمساهمة في  64/203بمشاركة رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين، إعماال للقرار 

السنة الدولية للتنوع البيولوجي. وفضال عن ذلك، جمعت مأدبة الغداء الوزارية بشأن التنوع البيولوجي والتنمية 
وزيرا للبيئة إضافة إلى األمين التنفيذي التفاقية  20نحو بين كل من المملكة المتحدة وألمانيا( )التي استضافتها 

اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع المعني بدراسات يق الفرالبنك الدولي، وقائد  يمديرأحد التنوع البيولوجي، و
 بيولوجي والتنمية. التنوع ال برنامجيالبيولوجي، لمناقشة االعتماد المتبادل بين 

السنة الدولية للتنوع البيولوجي خالل االجتماع الخامس  احتفاالت - 2010أكتوبر/تشرين األول  11-29 -91
ألطراف: بالتعاون مؤتمر االعاشر ل جتماعواالقرطاجنة بروتوكول ع لألطراف في لمؤتمر األطراف العامل كاجتما

جزءا  تضمنتللتنوع البيولوجي من خالل مجموعة من الفعاليات،  م  حكومة اليابان، تم االحتفال بالسنة الدولية
ص للسنة الدولية للتنوع البيولوجي، ومعرض اليونسكو للسنة الدولية للتنوع البيولوجي، ّصُخرفي  المستوى 
ثقيف وفعالية الشباب، ومعرض االتصال والت لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،التابعة  خط االستواءوجائزة مبادرة 

بروتوكول أكثر من الوالتوعية العامة. وحضر االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
مشارك، منهم وزراء وممثلون عن الحكومات والمجتم  المدني ودوائر األعمال، وحضر أكثر من  10,000
 مشارك االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف.  18,000

اختتام السنة الدولية للتنوع البيولوجي: مساهمة في السنة الدولية  – 2010ن األول ديسمبر/كانو 18-19 -92
والمنظمات االقتصادية  مدينة كانازاواو مقاطعة إيشيكاواو بالتعاون م  حكومة اليابانهذه الفعالية ظمت للغابات: ُن

 المعني بالغابات. المحلية ومنتدى األمم المتحدة 
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 ة السنة الدولية للتنوع البيولوجيبمناسبالملقاة رسائل ال

 

 مون، األمين العام لألمم المتحدة-بان كي

 . 2009أكتوبر/تشرين األول  21، مسجلة في 2010رسالة عبر الفيديو للسنة الدولية للتنوع البيولوجي 

مستدام. ونحن غير  معدلبعلى التنوع البيولوجي. وقد أخذت األنواع والنظم اإليكولوجية تختفي تعتمد  حياتنا إن
من  هاعدنمجموعة واسعة من السل  والخدمات البيئية التي  انمعرضين لفقد فأصبحناالبشر السبب في ذلك. 

. وبخاصة بالنسبة ألشد سكان العالم فقرا. وخيمةالمسلمات. ولسوف تكون تبعات ذلك على االقتصاد والسكان 
على الحد بصورة كبيرة من معدل  2002في عام ء العالم زعما لقد اتفق وبخاصة على األهداف اإلنمائية لأللفية.

نحقق الهدف المتعلق بالتنوع البيولوجي. فنحن  نأننا ل طب علم بالن. و2010التنوع البيولوجي بحلول عام  انفقد
وجي، لم يعد نموذج العمل المعتاد خيارا. ولهذه السنة الدولية للتنوع البيولفنحتاج إلى رؤية جديدة. وجهود جديدة. 

تحالف دولي لحماية الحياة على إطار في  همصفوفعلى ظهر هذا الكوكب إلى توحيد  أدعو كل بلد وكل مواطن
 األرض. فالتنوع البيولوجي هو الحياة. التنوع البيولوجي هو حياتنا.  

 

 نفيذي التفاقية التنوع البيولوجيأحمد جوغالف، األمين الت

حملة للتوعية بقيمة وأهمية التنوع في الحياة أن تكون بمثابة نوع البيولوجي لسنة الدولية للتكان المتصور لعقد ا
ما يؤدي في نهاية المطاف إلى باالكتشاف، الرغبة في بو، روعةعلى ظهر كوكبنا، تهدف إلى ترسيخ الشعور بال

 ية في العالم.جماعي إلرساء عالقة أكثر استدامة بين المجتمعات البشرية والنظم اإليكولوجعمل فردي وتنفيذ 

المليارات من البشر على التي يقوم بها نشطة األالذي تخلفه ثر فاألفي تاريخنا.  حاسمة في وقت الحمل طلقتُأقد و
تحوالت  حدوثسوف نواجه خطر ، فراهنلم تجر تغييرات في الوقت ال نه إذابحيث إجد كبير التنوع البيولوجي 

من شأنه العمل اآلن وعلى مدار العشر سنوات القادمة  وعليه، فإننا. دائمة في أغنى النظم اإليكولوجية على كوكب
 أن يحقق لنا مستقبال مستداما.

هذا التحول. تحقيق وإذ ننظر إلى نتائج هذا العام، يتضح لنا أن مواطني العالم قد اتخذوا الخطوات األولى نحو 
زام الذي قطعه الزعماء في ناغويا بااللت تبلدا حول العالم، تكلل 192وقد عقدت احتفاالت وأجريت أنشطة في 

ظ على التنوع البيولوجي. وكما كشفت استبيانات الرأي العام، فاحمن شأنها أن تعالمية  استراتيجية تمادعاباليابان ب
 .2010في بداية كان عليه عما التنوع البيولوجي مستوى االعتراف ب فقد ارتف 
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م  الطبيعة"، وهو شعار عقد  وئاملعيش في لاية عهد جديد للبشرية "بد وتمثل األنشطة التي أجريت حول العالم
تمت   استمرار لضمانالعمل األمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي سُيتطلب خالله من جمي  أصحاب المصلحة 

 أطفالنا بجمي  مناف  الحياة على األرض.

 
 برنامج األمم المتحدة للبيئة مدير أخيم شتاينر،

لدولية للتنوع البيولوجي صامتة: فعلى الرغم من الجهود المبذولة في الكثير من الدول، لم يحقق أي بدأت السنة ا
 المتمثل في عكس اتجاه معدل فقد التنوع البيولوجي بصورة كبيرة.  2010بلد هدف عام 

أكبر  سبت حساالتي اكت ،شمل الدوللم تحولت السنة من شعور بالخوف إلى لحظة أعيد فيها سرعان ما وم  ذلك، 
 على مواجهة تحدي التنوع البيولوجي.  اهعزم ترسخبوضوح الهدف و

الطبيعة" لسد الفجوة بين للحفاظ على معنية بتغير المناخ هيئة حكومية دولية "لعقد ت دعوات ُأطلقلسنوات طوال، و
 واتخاذ استجابة حاسمة على مستوى السياسات.المتزايدة لبحوث ا مستويات

في  للعلوم والسياسات حكومي دولي نبرأعطت الدول "الضوء األخضر" إلنشاء م ،في كوريا ران،وفي يونيو/حزي
 .(IPBES)خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  مجال

وفي الوقت ذاته، اتفقت الحكومات في أكتوبر/تشرين األول، خالل مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، 
 توكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المناف .على إنشاء برو

قيمتها إلى  صلالتي تألصول الطبيعية واألهمية االقتصادية لقيمة العلى اإلطالق  يكن ظاهر لناوفي الماضي، لم 
الفقراء، في الحسابات  ما يصب في مصلحة عدة تريليونات من الدوالرات على مستوى العالم، بما في ذلك

 الوطنية والعالمية.

يكولوجية اقتصاديات النظم اإل وهو ما يرج  في جانب منه إلى مشروع، 2010غير أن ذلك تغير في عام 
 ت بناء على طلب مجموعة الثمانية ووزراء البيئة في البلدان النامية.ُأطلقمبادرة  يوه –والتنوع البيولوجي 

 ة على غرار مبادرة اقتصاديات النظمبدأت بلدان من بينها البرازيل والهند حاليا في إجراء عمليات مماثلو
 المفهوم العالمي على المستوى الوطني.  يحقق ما ماإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

اتفقت الحكومات، على سبيل المثال، قد . ف2020حتى عام تمتد جديدة  استراتيجيةوأنشأ اجتماع ناغويا أيضا خطة 
% من مساحة األراضي على كوكب األرض وتوسي  نطاق 17إلى األرضية على زيادة نطاق المناطق المحمية 
 %. 10المناطق المحمية البحرية ليصل إلى 

وعقد األمم  2012قد في البرازيل في يونيو/حزيران الذي ُع 20وجاءت هذه التطورات فأال حسنا الجتماع ريو+
 المتحدة للتنوع البيولوجي. 
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سطر ُي قد 2010عام  غير أنحديد مستقبل الحياة على األرض، تتمكن سنة واحدة من ت لكن دعونا نؤكد أنه لنو
في  أيضاثروة العالم الطبيعي، وبدأ إدراك قيمة وأهمية بدأت فيها البشرية بالفعل في  على أنه فترة التاريخفي 

 هذه المعرفة.  أساس العمل على

 

  ياليابان ساتسوكي إيدا، وزير البيئة
لية للتنوع السنة الدو بوصفه 2010عام  نظرة علىفيها  لقيالتي ن الرسالةذه هأن أتمكن من إلقاء حقا ني يشرّف

لدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم ل الثالث اإلصدار بالفعل 2010عام  شهدالبيولوجي. ففي حين 
(GB03) سكان العالم  هتبادل في عاماأيضا  ، فقد كانعلى مستوى العالم التنوع البيولوجي تراج  تي أكدتال

  ألجيال القادمة.صالح اااللتزام باتخاذ إجراءات ملموسة وآنية للحفاظ على النظم اإليكولوجية الغنية ل

 اءنشتم إفي برلين وباريس في يناير/كانون الثاني، التي عقدت وبعد مراسم إطالق السنة الدولية للتنوع البيولوجية 
فت الكيانات ذات الصلة حول العالم من جهودها بشأن التنوع اللجان الوطنية في كثير من البلدان وضاع

 البيولوجي. 

لجمعية لاالجتماع رفي  المستوى عقد السنة الدولية للتنوع البيولوجي في  خاللالتي وقعت وتتمثل أبرز األحداث 
فاقية التنوع واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ات ،العامة لألمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول

الرسالة السياسية على مستوى  ُقدمتاليابان، في أكتوبر/تشرين األول. ومقاطعة آيشي، بالبيولوجي في ناغويا، 
وحقق االجتماع . للمرة األولى القمة بشأن أهمية التنوع البيولوجي خالل االجتماع الرفي  المستوى للجمعية العامة

تاريخية، باعتماد "أهداف آيشي للتنوع البيولوجي"،  نتائجنوع البيولوجي اتفاقية الت العاشر لمؤتمر األطراف في
واألهداف العالمية الجديدة بشأن التنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا بشأن الوصول إلى الموارد الجينية والتقاسم 

في  ية للتنوع البيولوجيقدت الفعالية الختامية للسنة الدول. وُعاستخدامهان عالعادل والمنصف للمناف  الناشئة 
حيث  ،راثموفير ال عامي أسدلت الستار على تال ،اليابان، مقاطعة إيشيكاواب وازاديسمبر/كانون األول في كانا

على نطاق األنشطة الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي حفزت توسي  قد أن السنة الدولية  أشارت في تقييمها إلى
 نحاء العالم.أ مستوى

على  خاللهاسنوات يتعين  ةعشرتمتد إلى فترة  وهومم المتحدة للتنوع البيولوجي، العام بداية عقد األويشهد هذا 
جمي  األطراف المعنية بذل الجهود لبناء مجتمعات مستدامة في وئام م  الطبيعة على أساس أهداف آيشي للتنوع 

 البيولوجي.

 زيادةونواصل  ،لى عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيفدعونا ننقل نجاحات السنة الدولية للتنوع البيولوجي إ
 مساعينا لتعزيز التنوع البيولوجي في المجتم  الدولي بأسره. 

------ 


