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 فيديو لليوم الدولي للتنوع البيولوجيبالبيان 

 اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ،األمينة التنفيذية ،الدكتورة كريستيانا باسكا بالمر

 

األهمية العالمية للتنوع البيولوجي لجميع  يسلط الضوء علىالذي  ،تحية طيبة بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام

التي مزايا الوللحفاظ على الطبيعة  -كل يوم من أيام السنة  - أن نقوم بهيُبرز العمل الذي يجب أن اليوم  كما .وللكوكب الشعوب

بشكل  تشاركهاواستعادتها وبيتنا بوصفه الصغير الواحد توفرها للبشر الذين يشاركون هذا الكوكب التي ال تعد وال تحصى 

 .منصف

كان عميقا بشكل ال يصدق: إنه  وإنولكن المفهوم بسيط للغاية حتى  ،مبهرةعبارة  على أنها"التنوع البيولوجي" عبارة بدو تقد و

 .اإليكولوجية بأكملها وصوال إلى النظممن األنواع الفردية  ،جميع أشكال الحياة على األرض -يعني كل الطبيعة 

 .بما في ذلك الحياة البشرية -أشكال الحياة على األرض  جميعدعم التنوع البيولوجي هو البنية التحتية الطبيعية التي تف

وهو أيضا الهواء الذي  ،التنوع البيولوجي هو الماء الذي نشربهو -إنه موجود بالفعل على أطباقنا كل يوم  -إنه الغذاء الذي نأكله 

 .نتنفسه

 .من الطبيعة اجزءنمثل بشر كألننا  ،التنوع البيولوجي جزء منافإن  ،أكثر من ذلكو

 ناتنوعو وصحتنا طعامناليس من قبيل المصادفة أننا اخترنا موضوع هذا العام لليوم الدولي للتنوع البيولوجي ليكون: "ف ،لذلكو

الحقيقة هي أنه بدون و .وبيئاتنا الطبيعية الطعامانتباهنا على الروابط الوثيقة بين الصحة وهذا العنوان يركز و ."البيولوجي

 –بصحة جيدة  نتمتعوبدون التغذية الجيدة ال يمكننا أن  ،ال يمكننا الحصول على تغذية جيدة ،والتنوع البيولوجي لسليمةاالطبيعة 

 .بهذه البساطةوالمسألة 

 هو ماو .بشكل متزايد يتصدعفإن نظامنا الغذائي العالمي الحالي  ،على الرغم من أهميته األساسية لصحة اإلنسان ورفاهيتهو

بالفعل مليار شخص  2يعاني  ،في الوقت الحاضرو .يضيف إلى أزمة صحية حقيقية: يعاني نصف سكان العالم من سوء التغذية

 ،وفي الوقت نفسه .عدد مماثل من زيادة الوزن أو السمنة يعانيو ،من نقص التغذية -مليون طفل  160من بما في ذلك أكثر  –

 .يقرب من ثلث جميع األغذية المنتجةما من المؤسف أن يتم إهدار أو فقدان 

ونهدرها هي األسباب الرئيسية ونستهلكها األغذية ونجهزها وننقلها اآلن أن الطريقة التي نزرع بها  المؤكدقد أصبح من و

 .نحتاج إليه ونعتز بهتواجه التنوع البيولوجي الذي بدوره من بين أبرز التهديدات التي  الذي يُعد ،لتدهور األراضي

 موإذا كنت .خالل القرن الماضي اكبير انخفاضاالمستخدمة في األغذية والزراعة  الجينيةتنوع األنواع والموارد وقد انخفض 

 .فقط اتحيوانالأنواع من  5ومن أنواع النباتات  12تنتجه  الطاقة في العالم المتحصل عليه منمن  في المائة 75فإن  ،تعلمون

 ،ة التي تغذي األطعمة التقليديةينظم المعرفالأيضا النظم اإليكولوجية الزراعية و تتراجع ،التنوع البيولوجي تراجعمع استمرار و

 منها تكونتالمغذيات التي أصبحت التي تفتقر إلى المنتجات الغذائية الغنية بالطاقة و منمن الناحية التغذوية  أعلىومعظمها 

 .طةالغذائية المبساألغذية األساسية للنظم 

 .من خالل إجراءات واسعة كل هذه التهديداتنتصدى لأن ولكن توجد حلول أيضا ونعلم أنه يمكننا  ،حقب هائلةهذه التحديات و

لحد من بامتجذرة بعمق في التزاماتنا العالمية  البشرالروابط بين التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وتوفير المنافع لصحة ف

ستكون كما أنها  .بمثابة نقاط دخول حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةتعمل كما أنها  ،البيولوجي وتغير المناخفقدان التنوع 

الذي نأمل أن يتم اعتماده في اتفاقية  ،لتنوع البيولوجيل طار العالمي الجديدوضع اإلونحن نمضي قدما في  أساسيةاعتبارات 

 .في كونمينغ 2020عام األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 

mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/


 .وعبر سلسلة األغذية بأكملها الحوكمةوالتزام ثابت عبر جميع مستويات  ،لعمل عبر القطاعاتإلى اهناك حاجة ماسة و

حماية و ؛الحد من تلوث مياه الشربو ؛األراضي والمياه المستخدمة إلنتاج األغذيةمن موارد الويشمل ذلك الحفاظ على 

الصحية الغنية بالفيتامينات  األغذيةتنفيذ تدابير تدعم إنتاج واستهالك و ؛لديناالتي البحرية الزراعية وواستعادة المناظر الطبيعية 

 .دعم الثقافات والمعارف الغذائية التقليدية ،من المهم للغاية ،وكذلك ؛والمعادن

 ،كأفراد ومستهلكين ،ا في ذلكدورأن تؤدوا جميعا  عليكم وبالتالي ،خرينأو بمعزل عن اآل ،ناال يمكننا القيام بكل هذا بمفردو

 ةالمحلي مكاتومجتمع مإلى عملك ،متكمن عائال -يها تنتمون إلوكمشاركين نشطاء ودعاة في المنظمات الكبيرة العديدة التي 

 .والنظام الدولي بأكمله مكانوبلد

 .وصحتنا طعامنالتكونوا عامل تغيير إيجابي في حماية تنوعنا البيولوجي وبالتالي  ،أدعوكم جميعا إلى اتخاذ إجراء ،لذلكو

كونمينغ من أجل الطبيعة والناس من خالل التسجيل على  إلىشرم الشيخ جدول األعمال من في  مالمساهمة بمبادراتك ميمكنكو

 .في اتفاقية التنوع البيولوجي اإلنترنتموقعنا على 

 شكرا لكمو .ميا سعيدا وصحيا للتنوع البيولوجييوما عال مأتمنى لكو
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