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 في األمم ة علميةالذي يمثل أعلى حجأشار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، فقد .  واقع فعليإن تغير المناخ 
 غالف بلدا، أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في ال130 من  خبير2 500، الذي أعده تقريره األخير، أشار في المتحدة بشأن تغير المناخ

 .األنشطة البشريةهو والسبب في ذلك .  سنة 650 000 منذ ههدشتوى لم ي مسوصل إلىالجوي لألرض 

 بشأن صحة وثوقا تقارير أكثر الالذي يمثل تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، ثبتفقد أ.  واقع فعليضياع التنوع البيولوجي و
 التطور الطبيعيلسلبي لألنشطة البشرية على األثر اأثبت  بلدا، 95 من  عالما1 395ألرض والذي أعده على االنظم اإليكولوجية 

كوكب على توفير السلع والخدمات التي نحتاجها نحن واألجيال القادمة من أجل رفاهنا، تتعرض فإن قدرة الونتيجة لذلك، .  ناكوكبل
 عامليد معدالت االنقراض بموتتزا.  نواجه بالفعل أكبر موجة من االنقراض منذ اختفاء الديناصوربل .  هتعذر وقف وربما تهديد خطيرل

كل عام، في و.  اع نو150ل إلى في كل يوم، يضيع ما يصو.  ختفي ثالثة أنواعيفي كل ساعة ف.  يةطبيع فوق المعدالت ال1 000
 . األنشطة البشريةهووالسبب في ذلك .  عنو 55 000 و 18 000 ما بين نقرضي

  نشرة الطبعة الثانية منشيروت.  مسبوق للتنوع البيولوجيالضياع غير ء الوراأحد العوامل الدافعة الرئيسية هو تغير المناخ و
 األنواع واجه، ست الحاليل نهاية القرنبأنه قإلى ، التي أصدرتها مؤخرا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، "النظرة العالمية للتنوع البيولوجي"

.  رتفاع ستأخذ في االمعدالت االنقراضأن جات الحرارة وسقوط األمطار ويرات في در التغمواكبةصعوبة جمة في والنظم اإليكولوجية 
 البحري غطاء الجليدي انخفاض الينطويكوكبنا، حيث ل البيئي" بارومترال" الشمالي، وهو محيط المتجمدفي الاآلن ويظهر ذلك بوضوح 

 حول العالم، ساو تغير المناخ بشكل غير متوسوف تتوزع عواقب.  واألنواع الفريدة األخرىالشهير اختفاء الدب القطبي على خطر 
.  أقل من يسهم في تغير المناخعلى الرغم من أنها  عانيي منوستكون أفريقيا أول .  قل قدرة على المقاومةولكنها ستؤثر على البلدان األ

 في المئة من 40 إلى 25 ليحوا  وقد ينقرض . في المئة30 مستوى بحيرة فكتوريا بحوالي هبوطقد تسبب تغير المناخ بالفعل في ف
 .2085األنواع الفريدة في أفريقيا بحلول عام 
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ع  في ضياع التنوفتغير المناخ عامل مهم.  تسير في االتجاهينعالقة متبادلة العالقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
  أن كل إنسان علىويقال.   أيضاهم ضياع التنوع البيولوجي وتدهور الموائل الطبيعية في تغير المناخوفي نفس الوقت، يس.  البيولوجي

أشجار الشعاب المرجانية وتدمير الغابات والواقع أن فقدان و.   ثانيالمحيطاتأوال وللغابات له الهواء الذي يتنفس مدين في األرض وجه
 . المترتبة على ذلكتأثيراتمزيد من حدة ال التنوع البيولوجي وضياعلمناخ و تغير اسيؤدي إلى تفاقمالسليمة المنغروف 

وتشكل الغابات وأراضي الخث .   المتغيرالمناخ مواجهة النظم اإليكولوجية على سيعزز من قدرةظ التنوع البيولوجي إن حف
ويعتبر تنوع .  البحرسطح اع منسوب المنغروف السليم حماية مهمة ضد ارتفيشكل و.   لثاني أكسيد الكربونة تخزين مهممواقع

 .في وتيرة فصول السنةرات الماشية موارد مهمة للتصدي للتغيالمحاصيل و

وضياع التنوع البيولوجي قضية .   ولكنه أيضا قضية بيئية،ناألمطاقة وال قضية من قضايا تغير المناخ ليس من شك في أن
، فإن احتفال ية الدوليةالقطبالسنة وبمناسبة .  يةنخالقية باإلضافة إلى أنه قضية أمأ ولكنه أيضا قضية اقتصادية ومالية وثقافية و،بيئية

تنوع الو لالعتراف بأن تغير المناخ  فرصة فريدةوفرأيار، ي/مايو 22المجتمع الدولي هذا العام باليوم الدولي للتنوع البيولوجي في 
.  لحياة على األرضبالنفع ل بما يعود التفاقيات ريو المتجانسهما التنفيذ تصدي لكليويتطلب ال.  الحياةعملة البيولوجي هما وجهان لنفس 

 . هذا الغرض االستراتيجيفي بلوغ لن ندخر وسعا الحياة على األرضالتي تعني بتفاقية الونحن في أمانة ا

 .تاريخيا احتفاال ناجحا والعالم وشعوبهبلدان نتمنى لجميع 


