
 

 والثقايف البيولوجي بني التنوع  تعزيز الروابط االسيوي االول  للتنوع البيولوجي مقالة عن املؤمتر

ايعاملٞ يًتٓٛع ذنتاز  ايتٓاقـ سٝح إ يإلْطا١ْٝ املػرتى  ايرتاخ ٖٞ ٚايبٝٛيٛدٞ ايجكايف ايتٓٛعٜعترب 

 إىل َعاجل١ بطسٜك١ غا١ًَ تعرتف بايسٚابط بني املهْٛات ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايجكاف١ٝ. 

اآلضٟٝٛ االٍٚ يًتٓٛع ايجكايف ايبٝٛيٛدٞ،يف َد١ٜٓ ْاْاٚ، ذلافع١  املؤمتسٜكاّ 9102أنتٛبس 92ٚيف

 يٝعٝؼ َطتداّ َطتكبٌ ٌأد َٔٚايبٝٛيٛدٞ  ايجكايفايتٓٛع  بني ايسٚابط يتعصٜص إٜػٝهاٚا،ايٝابإ،

تطتددّ املٛازد اييت تكدَٗا ايٓعِ اإلٜهٛيٛد١ٝ يًجكافات احمل١ًٝ اييت ايعدٜد َٔ اجملتُعات احمل١ًٝ ٚيف آضٝا

 يف ٚئاّ َع ايطبٝع١ٝ املتُٝص٠ اخلاؾ١ بِٗ

َٔ ايرتاخ  عًٝٗا ٚاحلفاظ َٔ ايضسٚزٟ إٔ تعترب ٖرٙ املٛازد ايطبٝع١ٝ احمل١ًٝ ٚاألؾٍٛ اييت ٜٓبػٞ محاٜتٗا 

  ايتصاَِٗ املػازنني اعًٔ املؤمتسٖرا  يف. اجملتُعات إلْعاؽ ٚحبه١ُ َالئِ بػهٌاملػرتى يالْطا١ْٝ 

 ٚاملٓؿف ايعادٍ ٚايتكاضِ ايعادٍ ضتدداّالٚا ٚاضتدا١َ حلفغ َتها١ًَ ْٗر ٚتٓفٝر اضتهػاف مبٛاؾ١ً

 ذيو يف ،مبا احملًٞ ايجكايف ايبٝٛيٛدٞ ايتٓٛع َس١ْٚ ْٚكٌ تعصٜص خالٍ َٔ ، ايطبٝع١ عٔ ايٓاغئ١ يًُٓافع

 ٖرا بٗا االعرتاف ٚدنب ايجكاف١ٝ ٚاملُازضات ٚايتهٓٛيٛدٝات ٚايتكًٝد١ٜ احمل١ًٝ املعازف ْعِ ٚدعِ تعصٜص

 التفاق١ٝ ايتٓفٝرٟ األَني  " دٜاع ضٛشا دٟ فريٜسا بسٚيٝٛ"  ٚاند ٚاملطتكب١ًٝ، احلاي١ٝ األدٝاٍ يؿاحل ٚأند

  ٚيهٓٗا األزض يتٓٛعازتباط ٚثٝل   ٚايبٝٛيٛد١ٝ ايجكاف١ٝاملهْٛات   ازتباط (. "CBD) ايبٝٛيٛدٞ ايتٓٛع

 ٚايٛؾٍٛ ، ايػرائٞ ٚاألَٔ ايؿش١، حتطني خالٍ َٔ ذيو يف مبا نجري٠، ْٛاح يف ايٓاع ٜطتفاد إٔ ميهٔٚ

 تػري َع ايتهٝف ع٢ً ايٓاع أٜضا تطاعد إٔ اإلدساءات هلرٙ ٚميهٔ. فكستكًٌٝ اييًُٝاٙ ايٓعٝف١ ، ٚ

ٚذيو بإضاف١ َس١ْٚ ع٢ً نٌ اجملتُعات ايبػس١ٜ ٚايٓعِ اإلٜهٛيٛد١ٝ ٚدعًٗا أقٌ عسض١ ،ٚذيو  ، املٓاخ

 ِ ايػرائ١ٝ ملٛاد١ٗ آثاز تػري املٓاخ.بتٛفري املٛازد ايٛزاث١ٝ ايالش١َ يًتهٝف َع ا يٓع

َٚع ذيو، عٓدَا ٜتعًل األَس بؿاْعٛا إداز٠ ايكسازات ايطٝاض١ٝ اييت تٗدف إىل عهظ االجتاٖات ايعامل١ٝ 

 .قضاٜا َتُٝص٠ َٚٓفؿ١ً متاَاايجكايف بٛؾفٗا  ايبٝٛيٛدٞ يٝتِ ايتعاٌَ َع تٓاقـ ايتٓٛع

 دلاٍ يف احملسش ٚتكٜٛض ايتكدّ األسٝإ، بعض أالدٓدات ٚتضازب يتبأٜ املصدٚز ايٓٗر ٖرا ٜؤدٟ َا غايبا

 ايعاّ املدٜس ٚقاٍ َطاعد ،" بايعهظ ٚايعهظ ايجكايف ايتٓٛع يف ِٖ َٔ سطاب ع٢ً ايبٝٛيٛدٞ ايتٓٛع

 ايتػسذّ، َٔ بدال أْ٘ ٜؿبح ٚاضح ايطٝام، ٖرا ٚيف. "غًٝػٌ فالفٝا ايطبٝع١ٝ، يًعًّٛ ايْٝٛطهٛ ملٓع١ُ

 ايبٝٛيٛد١ٝ املهْٛات بني بايسٚابط غا١ًَ ٜعرتف بطسٜك١ َعاجل١ إىل ذنتاز يًتٓٛع ايعاملٞ ٚايتٓاقـ

 ٚايجكاف١ٝ.

يت١ُٝٓ ذل١ًٝ  ١َتٓٛع١ َٚٓاضب١ ثكافٝ ثكاف١ٝ املػازنٕٛ يف املؤمتس إىل االخنساط يف تعصٜص ٚضائٌ ايتصاّ

يألْع١ُ ايدٚي١ٝ َجٌ اتفاق١ٝ ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ َٔ خالٍ ايتٓفٝر احملًٞ املتبادٍ  ِٝاحلٛاز ٚايتعًبَطتدا١َ، 

 ،ذلُٝات ايصزاعٞ ايرتاخ١ ْعُال ايعاملٞ ايؿعٝد ،ٚع٢ً املتشد٠ يألَِ ٚايصزاع١ األغر١ٜ ،ٚاألغر١ٜ َٚٓع١ُ

 املػازنٕٛ. ٚغريٖا يًْٝٛطهٛ يعاملٞ ا يرتاخا  ،َٚٛاقع اجلٝٛيٛد١ٝ دائلاحلٚ يًْٝٛطهٛ احلٟٝٛ احملٝط

 دعِ َٓؿات تطٜٛس َٛاؾ١ً أٚ ٚاحمل١ًٝ،إلْػاء ايٛط١ٝٓ ايطًطات ٚاإلق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ املٓعُاتدعٛا  أٜضا

 ٚايباسجني  ايتذاز١ٜ ٚاهلٝئات ايبًدٜات َع احمل١ًٝ، ٚاجملتُعات األؾ١ًٝ ٚايػعٛب يًُٛاطٓني حلٛاز،سٝحا

 ايجكايف يبٝٛيٛدٞ ا ٛعايتٓ بػإٔ أفضٌ ضٝاض١ تطٜٛس حنٛ ،  ٚايػسان١ ايتبادٍ ٚتػذٝع ايػبهات ،ٚبٓاء

 .ٚايسٜف١ٝ احلضس١ٜ املٓاطل بني ٚايسٚابط

 

 


