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 بيان
 

 مقاطعة إشيكاوا  كانازاوا اليابانيةفي مدينة  3131-3122عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي إطالق  
  

بدء العالم من  إذا مع الطبيعة ممكناً وئام  في مستقبل الحياةبات – 2011كاوىن األول /ديسمبر 19في ، اليرمىوح
 2020-2011عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي أفتتح ، كانون األول/ديسمبر 11ي ف. اليوم نشاطه من أجل ذلك

 بالتعاون مع وزارة البيئة مته جامعة األمم المتحدةخالل إحتفال نظ   ،  فيفي مدينة كانازاوا اليابانية مقاطعة إشيكاوا
 . (CBD)وأمانة اإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي كانازاواومقاطعة إيشيكاوا ومدينة  يةاليابان

 
وكاالت تابعة لألمم المتحدة وأطراف من أعضاء  يعقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجاإلفتتاح العالمي ل شارك فيو 

عمى ثالثة  الحدث الممتد  تضمن و  .مى جميع مستوبات حكومة الياباناإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي وممثمون ع
 . وخطط العمل لمتنوع البيولوجي أيام حمقة عمل بشأن اإلستراتيجيات الوطنية

 
 عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي 2020ولغاية  2011وكانت اليابان وراء إطالق فكرة إعالن الفترة الممتدة من 

 2010األول تشرين /وقد دعمتها خالل اإلجتماع العاشر لمؤتمر األطراف الذي عقد في ناغويا، اليابان في أكتوبر
يعتمد عقد األمم المتحدة لمتنوع  و. الخامسة والستين لمجمعية العامة لألمم المتحدة الدورةرسميًا خالل  وتم إعالن العقد

من ، كما يهدف الى تنفيذ الهدف األول 2010البيولوجي عمى إنجازات االحتفال السنة الدولية لمتنوع البيولوجي عام 
، 2020و 2011بين   اتيجية الجديدة لمتنوع البيولوجي لمفترةالخطة اإلستر أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي المرفقة في 

 .أكثر إدراكُا لمسألة التنوع البيولوجي وقيمته، تصبح األسرة العالمية 2020بالتالي من أجل التأكد أنه بحمول العام و 
 
م العا األمين كيلو  كيو أكاساكا،توجه بها السي د  في رسالةدعا األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون و 

كافة األطراف في اإلتفاقية التنوع البيولوجي وفي جميع اإلتفاقيات ذات "  الى المشاركين، لالتصاالت وشؤون اإلعالم
الصمة بالتنوع البيولوجي، وكذلك جميع كيانات منظومة األمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

". مى الصعيد العالمي، الى أن يهبوا لتمبية نداء عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجيوفرادى المواطنين والمستهمكين ع
فمنعمل معًا في وئام مع الطبيعة، ولنحافظ عمى الثروات الطبيعة، ساهرين عمى إدارتها :" وأضاف في النهاية قائالً 

 ". بمحكمة توفر الرخاء في الحاضر وتمهد الطريق الى المستقبل المنشود
 



نائب وزير البيئة الياباني الرفيع المستوى في حكومة اليابان، والناطق بإسم السيد كاتسوهيكو يوكوميتسو، ال السي د وق
نت إن الجهود المكثفة التي بذلها جميع المشاركون مك  "الرئيس الحالي لمؤتمر األطراف، غوشي هوزونو، وزير البيئة و 

ل اإلجتماع العاشر، بما فيها إعتماد أهداف عالمية جديدة لمتنوع مؤتمر األطراف من تحقيق نتائج موضوعية خال
يتحت م عمينا بذل الجهود المستمرة والثابتة من أجل تحقيق أهداف ونظرًا لموضع الحالي لمتنوع البيولوجي، . البيولوجي

 إستغالل دون من ،بنائهاأل بغزارة األرض وفرهاالتي ت وال يمكننا توريث البركات الطبيعية. أيتشي لمتنوع البيولوجي
مجتمعات تعيش في تناغم مع خمق من أجل  ،العالمفي بجهود منس قة وتوسيعها  الشروعالحكمة الجماعية لمبشرية و 

 ". الطبيعة
 

لوضع حد  لمفقدان المستمر  بعد لم يفت األوان: "، نائب عميد جامعة األمم المتحدةكازوهيكو تاكوشي وقال السي د
إن وجود الممثمين المجتمعين اليوم، من حكومات الوطنية ومنظمات األمم المتحدة ومنظمات غير . لمتنوع البيولوجي

إنما يعبر عن عزم المجتمع الدولي إليجاد الحمول العالمية الشاممة لمتطرق الى تمك  ،حكومية وقطاع عام وخاص
 . "المسألة المعقدة

 
إن التنوع البيولوجي مسألة عالمية لكنها قريبة كل القرب من : "اواماسانوري تاناميتو، حاكم مقاطعة إشيك وقال السي د

األفراد الذين يعيشون في كل منطقة محمية، لذلك ينبغي عمى الحكومات المحمية التطرق الى تمك المسألة مع تفه م 
 خالل حفظ اليه من لممحافظة عم نادقصارى جه لهذا السبب، عمينا أن نبذل. المجتمعات المحمية وبالتعاون معها

sotoyama   وال satoumi معهد الدراسات  في كانازاوا/وحدة العمميات إيشيكاوا بالتعاون مع ،واستخدامهما المستدام
عقد كما سنعمل عمى حشد الجهود في تمك المناسبة أال وهي بداية . وجامعة كانازاوا العميا التابع لجامعة األمم المتحدة

ل لمعالم رسالة قويةوجياألمم المتحدة لمتنوع البيول  ". ، وأتوقع أنه من هنا، من كانازاوا، سنوص 
 

، إسحقبهث مقاطعة إشيكاوا انحفم انخحامي نهسىة انذونية نهحىىع انبيىنىجي انحي شهذت 2010كاوىن األول /ديسمبروفي 

 . 2011أيضاً عهى إوطالق انسىة انذونية نهغابات 

 
أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي تتطمب أن "، (JAL) اليابانية الجوية وطخطالسيد ماسارو أونيشي، رئيس الوأعمن 

أما نحن . وفقًا لنوع أنشطتهاأن تساهم في تمك المسألة بسبل عديدة  يمكن لمشركات. مشاركة جميع أصحاب المصمحة
ألوىاع انغريبة نحظر الدخول غير المتعمد  العمل في تحقيق الهدف التاسع من خاللفقررنا مثاُل كخطوط جوية 

، والهدف األول لزيادة الوعي، والهدف الخامس من خالل مراقبة الحرائق الحرجية واإلبالغ عنها والهدف انغازية
 ".االحترار العالمي العشر من خالل أخذ عي نات عن الهواء ومراقبة نوعيته، ومنع

 
ر السي د أونيشي  شعار لتي تحملوا اليابانية الجوية خطوطلمالتابعة  بيئيةال الطائرة تقديمهوخالل  عقد األمم المتحدة، كر 

، 2011تشرين األول /أكتوبر 13وفي . لعقدإلتزام الشركة وموظفيها المساهمة في زيادة الوعي من أجل دعم أهداف ا
راجع )البيولوجي عقدت الشركة إحتفااًل إلطالق طائرتها البيئية التي تحمل شعار عقد األمم المتحدة لمتنوع 

ar.pdf-undb-12-10-2011-http://www.cbd.int/doc/press/2011/pr  .) إن الخطوط الجوية اليابانية
از بوينغ من طر هي األولى عالميًا التي حممت شعار اإلجتماع العاشر لمؤتمر األطراف عمى إثنين من طائراتها 

(Boeing 777-200 Eco Jet) . 

http://www.cbd.int/doc/press/2011/pr-2011-10-12-undb-ar.pdf


 
 إن العقد المقبل حاسم لمستقبل كوكبنا"أحمد جغالف، األمين التنفيذي لإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي، وقال 

وكانت اليابان . فبإتخاذنا المبادرات عمى جميع المستويات، نتمكن من ضمان مستقبل أفضل لحياة بتناغم مع الطبيعة
األساسي وراء إعالن عقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي، وقد برهنت عن دور ريادي وعن رؤية لدعم التنمية  الدافع

 ". المستدامة وبالتالي الحياة عمى األرض
 

والتي أطمقها المجتمع المدني " Biodiversity Japanو 20+ريو"مجموعة أطمقت ، لها وخالل إحتفال ترحيبي
، ومفهوم أهداف أيتشي، واألنشطة الممموسة "عيش الحياة بتناغم مع الطبيعة" من الترويج " يكاواإعالن إبش"الياباني، 

أصحاب المصمحة ، وبالتعاون مع 20+ مؤتمر ريو مجتمع الدولي بمناسبة من أجل تحقيق تمك األهداف في ال
 . اآلخرين

 
أولوية إيالء الى  2012حزيران /المقررة في يونيو المشاركين في قمة التنمية المستدامة في ريو إعالن إبشيكاوا ويدعو
دماج أهداف أيتشي لمتنوع البيولوجي بالكامل في نتائج القمة المرتقبة كبيرة وجاء . الى جدول أعمال التنوع البيولوجي وا 

يولوجي الخطة اإلستراتيجية لمتنوع البفي الشهر الماضي  اً رسميقدم رئيس مؤتمر األطراف اإلعالن مباشرة بعد أن 
، من أجل ضمها كجزء من النتائج 20+ ريو  وأهداف أيتشي التابعة لها الى رئيس أمانة مؤتمر 2011-2020

 . المتوقعة لمقمة
 

وقد سبق اإلفتتاح الرسمي لعقد األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي عدة إحتفاالت إقميمية في جمهورية كوريا والهند 
 . دور وكوستاريكاوالفميبين وكوبا وأثيوبيا واإلكوا

   
 مالحظات لممحررين

 
 CBD))اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

بعد ان فتح باب التوقيع عمى اإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي خالل قمة األرض في ريو دي جانيرو في العام 
معاهدة دولية  عمقة بالتنوع البيولوجياإلتفاقية المت، شكمت 1993كانون األول /ودخمت قيد التنفيذ في ديسمبر 1992

التقاسم العادل والمنصف لممنافع الناشئة عن و  ،االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجيو  لحفظ التنوع البيولوجي،
وتهدف . طرف فتصبح مشاركة البمدان فيها مشاركة شاممة تقريباً  193وتضم اإلتفاقية . استخدام الموارد الجينية

قية الى معالجة كافة التهديدات المحدقة بالتنوع البيولوجي، وخدمات األنظمة البيئية، بما فيها التهديدات من اإلتفا
التغير المناخي وذلك بواسطة التقييمات العممية، وتطوير األدوات والحوافز والعمميات ونقل التكنولوجيا والممارسات 

والشباب  مجتمعات األصمية والمحميةالومنها حة ذات الصمة الجيدة مع اإلشراك الكامل والفعال ألصحاب المصم
إتفاقية فرعية  بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائيةيعتبر . والمنظمات غير الحكومية والنساء ومجتمع األعمال

ة الناجمة عن حماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتممة التي تمثمها الكائنات الحية المحور تابعة لها يهدف الى 
. بروتوكول قرطاجنةبمد باإلضافة الى اإلتحاد األوروبي عمى  160ولغاية اليوم، صادق  .التكنولوجيا الحيوية الحديثة



لممزيد من . مقرًا لهما في مونتلاير، كندا بروتوكول قرطاجنةو  اإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجيوقد اتخذت أمانة 
 www.cbd.int. المعمومات، زيارة الموقع

 
أو  7025 287 514 1+عهى انرقم  David Ainsworthنهمسيذ مه انمعهىمات، يرجي اإلجصال بانسيذ 

david.ainsworth@cbd.int أو بانسيذ ،Johan Hedlun أو   7760 2787 514 1+انرقم عهى

johan.hedlund@cbd.int. 
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