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 بيان

 اليونسكو تطلق عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في باريس
 

أنها ) اليونسكو(أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   –2011 تشرين الثاني / نوفمبر 14مونتلایر، في 
مم المتحدة للتنوع البيولوجي في مقرها األمانة العامة لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي فد أطلقت عقد األ عبالتعاون م
 . في باريس

 
وقد جرى الحدث بالتزامن مع الدورة السادسة والثالثين من المؤتمر العام لليونسكو وقد صادف إطالق اليونسكو 

 2020-2011للمبادرة حول التنوغ البيولوجي التي تهدف الى التنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وترأست السيدة إرينا بوكوفا المديرة العامة الحدث باإلضافة الى مساعد الممثل الدائم . أهداف أيتشي للتنوع البيولوجيو 

ناتالي كوشيوكو  السيدة وممثل البيئة الفرنسيسفير  بولليابان في اليونسكو، الوزير تسوتومو كوبزومي، وجان بيار تي
لوك ستدامة والنقل واإلسكان، والسيدة هيالن ماندرو رئيسة بلدية مونبلييه والسيد ، وزيرة اإلكولوجيا والتنمية المموريزي

  .مشارك 80أكثر من باإلضافة الى  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرغناكادجا األمين التنفيذي إل
 

إن اإلجتماع العاشر ":يية المتعلقة بالتنوع البيولوجوقال الوزير كوزومي بالنيابة عن رئيس مؤتمر أطراف اإلتفاق
لى لمؤتمر األطراف قد حقق نتائج تاريخية تضمنت الخطة اإلستراتيجية الجديدة للنتوع البيولوجي باإلضافة ا

اقترحت اليابان اإلحتفال بعقد  شعوب العالم في تنفيذ نتائج ناغوياإشراك من أجل و   بروتوكولين لهما صفة قانونية
كانون األول من /، على أن يحدث اإلحتفال الرسمي في كانازاوا في اليابان في دسمبرييولوجاألمم المتحدة للتنوع الب

 . هذه السنة

إن مبادرتنا الجديدة في مجال التنوع البيولوجي تجسد النهج المتكامل والمتعدد " :لت المديرة العامة إيرينا بوكووقا
الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي إن . دام والعادلجي واستخدامه المستاإلختصاصات المطلوبة لحفظ التنوع البيولو 

 ."هي التي توجهنا وأيدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 2010التي أعدت في ناغويا في تشرين األول 
  

 وقد جدد السفير ثيبو على لسان الوزيرة  ناتالي كوشيوكو موريزي إلتزام فرنسا في تعزيز خطة العمل المتعلقة بالتنوع
 . البيولوجي كما تبين ذلك  مؤخرًا في توقيع فرنسا على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع



مونبيلييه السيدة هيلين موندرو على دور المدن في تعزيز جدول األعمال المتعلق بالتنوع رئيسة بلدية وشددت 
قية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن إنعقاد إجتماع البيولوجي وأعلنت عن دعوتها بالتعاون مع األمانة العامة لإلتفا

رؤساء البلديات والتنوع البيولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط كمساهمة للدعوة الى عقد القمة الثانية حول 
بالتزامن مع القسم الرفيع المستوى لإلجتماع  2012 تشرين األول/المدن والتنوع البيولوجي في حيدرآباد الهند في أكتوبر

 . الحادي عشر لمؤتمر أطراف اإلتفاقية
 
تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على أهمية القيام بأنشطة لوك غناكادجا األمين التنفيذي إل سلطمن جهته، و  

نتائج عرض  وقد .لتنوع البيولوجيالمتحدة ل عقد األممجل اإلحتفال بعقد األمم للتصحر و داعمة بطريقة متبادلة من أ
الحدث األول الرفيع المستوى حول التصحر الذي دعت إليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السادسة 

 . والستين

ى في السنة الماضية، كانت اليونسكو أول" :ة المتعلقة بالتنوع البيولوجيوقال أحمد جغالف، األمين التفيذي لإلتفاقي
واليوم باتت اليونسكو المنظمة الدولية األولى التي . لسنة الدولية للتنوع البيولوجيالمنظمات الدولية التي التي إحتفلت با

أطلقت عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي واألولى في إطالقها مبادرة التنوع البيولوجي الهادفة الى التنفيذ الفعال 
حّيا السيد جغالف السيدة بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو وفريق عملها كما ." جيألهداف أيتشي للتنوع البيولو 

ي جدول أعمال التنوع باإلضافة الى أعضاء دول اليونسكو على مساهمتهم الفريدة في تثقيف شعوب العالم وٕاشراكهم ف
 ". إلعتماد على اليونسكو كشريك في عملنالأنا سعيد ":وأضاف قائالٌ . البيولوجي

 
ولدعم الجهود والزخم إزاء المهام الملح هذا، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين الفترة 

عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي إسهامًا في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع "بوصفها  2020إلى  2011من 
 ).161/65المقرر " (2020إلى عام  2011البيولوجي في الفترة من عام 

Uunresolution.pdf-http://www.cbd.int/undb/goals/undbU 
 

يهدف عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي الى دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتنفيذها 
 .ع البيولوجي على مستويات مختلفةتعميم التنو يبقى والهدف . رؤيتها الشاملة في العيش بتناغم مع الطبيعة وتعزيز

فعلى مدى عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ستشجع الحكومات على وضع استراتيجيات وطنية لتنفيذ االستراتيجية 
 .الوطنية للتنوع البيولوجي، وتنفيذها ونشر نتائجها

 
 .   2011في هذه المناسبة، تجرى إحتفاالت إقليمية أخرى حول العالم في و 

 
 .سيجري حدث عالمي في كانازاوا بمقاطعة إيشيكاوا اليابان 2011كانون األول /ديسمبر 19ولغاية  17ومن 
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