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و           نة، وه ذه الس وجي له وع البيول دولي للتن وم ال وع الي ذآرنا موض ي
وجي” وع البيول ر: التن ا المتغي اة لعالمن ى الحي أمين عل دور المحوري “الت ، بال

ة المجتمع         التنوع البيولوجي في د    يؤديهالذي   عم التنمية المستدامة، وفي حماي
روز    اه، وب ص المي االت نق ل ح ة مث ر المتوقع دمات غي ب الص ن عواق م

ة، وا راض المعدي دة األم ة الش ة البالغ واهر الجوي وراثي لظ عف ال ، والض
  .للمحاصيل والماشية

رة، ساعد        وجي         توفي العقود األخي دم التكنول ة االقتصادية والتق  التنمي
ر               في تحسين ظر   الم، وفي انتشال بعض أفق وف المعيشة للعديد من سكان الع

دقع     ر الم دة الفق ن وه رية م رة البش اء األس رة   . أعض ك الفت الل تل ه خ إال أن
وع                 تدامة في الحد من التن نفسها، تسببت أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المس
ا البيولوجي للحياة على ظهر آوآبنا أآثر من أي وقت مضى في التاريخ، مم             

ي          ادي الت دم االقتص ه التق تدامة أوج ى اس ة عل نظم اإليكولوجي درة ال دد ق ه
  .ناضلت البشرية من أجل تحقيقها

ة        التجميعي الوارد في    لتقرير  ووفقا ل    ة في األلفي نظم اإليكولوجي  تقييم ال
ؤخرا،     ى   الذي صدر م ة في الكوآب      طرأ تحول عل نظم اإليكولوجي ع ال  جمي

  :وعلى سبيل المثال. ةتقريبا نتيجة لألنشطة البشري

رط   •   يد المف ال الص ة    25 يط مكية البحري دة الس ن األرص ة م ي المائ  ف
ا     رط، مم ؤ المستغلة تجاريا من الصيد المف د من     ي ى إغالق العدي دى إل

  اقتصادية جسيمة؛-مصائد األسماك والتسبب في عواقب اجتماعية 

ة األحر              •   يما إزال ة   تنحو التغيرات في الغطاء األرضي، ال س اج المداري
حر      ي التص هام ف ار واإلس ات األمط يض آمي ى تخف حر، إل والتص

 وحاالت النقص في المياه؛
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ار ا              •   ى تخفيف آث ة عل نظم اإليكولوجي ة    انخفضت قدرة ال لظواهر الجوي
دة ة الش ل البالغ واج، مث دي  أم يط الهن هدها المح ي ش ونامي الت  تس

ات، و    ة، والغاب ي الرطب ل األراض ة لتحوي ؤخرا، نتيج ات م غاب
 .المانغروف

اني  آانونويوفر تقرير مشروع األلفية الصادر في          اير   / الث عددا من   ين
ل في                        ا يتمث ه دولي ى هدف متفق علي ة من أجل التوصل إل المقترحات العملي

ام                 ول ع وجي بحل وع البيول . 2010الحد بقدر آبير من معدل الخسارة في التن
الحات السياس   وق، وإص ات الس كل آلي د أن تش ين وال ب ة، وتحس ات العام

القواعد التنظيمية، واالستثمارات في إدارة النظم اإليكولوجية الحرجة، جزءا          
وغ         وب بل دم ص زز التق ا أن تع ر أيض ذه العناص ن له ورة؛ إذ يمك ن الص م

م    . أهداف أخرى من األهداف اإلنمائية لأللفية      ة       ومن ث م للغاي إن من المه  أن  ف
ا          تنفذ الحكومات اتفاقية التنوع البيو     ة إضافية وغيره وارد مالي لوجي وتوفر م

  .من الموارد لذلك الغرض

وهو  . ويوفر التنوع البيولوجي مواد نحتاجها للمأآل والملبس والمأوى         
رى    دة أخ اه البشري بطرق عدي ي الرف هم ف ة الصحة، ويس ي آفال اعد ف . يس

تخدام       ة االس ياعه، وآفال وجي وض وع البيول دهور التن ف ت ل وق ائل مث ومس
دة      المنصف  اذ مجموعة من اإلجراءات الجدي تتطلب اتخ ة، س وارد الجيني  للم

ع المستويات         ى جمي وة عل وفر   . واألآثر ق ول     وي ة أيل ؤتمر قم بتمبر /م ذي   س  ال
ات        دول والحكوم اء ال رى لرؤس مة أخ ة حاس ة فرص ة العام تعقده الجمعي س
ها       اة نفس اس الحي ون أس ة لص ة الالزم ية والمالي ات السياس الن االلتزام إلع

ك          . تخدامه على نحو مستدام   واس إال أنني أدعو ألن نقوم جميعا بإعادة تأآيد ذل
  .االلتزام اليوم، في هذا اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

  


