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نحن وزراء ورؤساء وفود الدول ا�عضاء في منظمة المؤتمر ا	س�مي وممثلي 

 6و 5يومي لجمھورية التونسية قليمية المجتمعين في الحمامات في االمنظمات الدولية وا	

المؤتمر ا	س�مي الرابع لوزراء البيئة الذي نظمته كل من ا	يسيسكو في إطار ، 2010أكتوبر 

والرئاسة العامة ل/رصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة 

الرعاية التونسية تحت في الجمھورية  مةوزارة البيئة والتنمية المستديالمؤتمر ا	س�مي و

 :رئيس الجمھورية التونسية ،السيد زين العابدين بن علي السامية لفخامة

س�نة دولي�ة للش�باب تح�ت ش�عار  2010 س�نة بإع�ن الجمعية العام�ة ل�م�م المتح�دة إذ نذكر -

، رئ���يس الس��يد زي���ن العاب���دين ب���ن عل���ين فخام���ة بمب���ادرة م���" الح��وار والتف���اھم المتب���ادل"

  ،الجمھورية التونسية

 لتقارب الثقافات،وللتنوع البيولوجي  سنة دولية 2010ا+حتفال بسنة إلى  نشيروإذ  -

ع��ن انش��غالنا الب��الغ بش��أن فق��دان التن��وع البيول��وجي بش��كل متواص��ل ف��ي كوكبن��ا  بروإذ نع55 -

، الطبيع�ي دللمع�ا نع�ألف م�رة ب�ا6ن�واع  التقديرات إلى ارتفاع وتيرة انق�راض تشيرث حي

 ،تحد من قدرة ا6رض على ضمان استدامة مواردھاأن ما يشكل ظاھرة من شأنھا وھو

 بأن حماية الطبيعة تمثل قيمة إس�مية أصيلة، وإذ نذكر -

دول  الحي�اة عل�ى ا6رض ف��ي دھورع�ن انش�غالنا العمي�ق بش�أن ا=ث��ار الس�لبية لت� بروإذ نع5 -

 ا6كثر تأثرا وخاصة الشباب، الفئاتو+سيما على  العالم

م�ن % 80أن ا6طفال والشباب يشكلون أكثر من نصف سكان العالم وأكثر م�ن  وإذ نسجل -

 سكان البلدان ا?س�مية،

البل���دان الث���روات الطبيعي���ة الت���ي تزخ���ر بھ���ا بغن���ى التن���وع البيول���وجي وبأھمي���ة  ووعي555ا -

 ا?س�مية،

 لحركة التمدين المتسارعة في بلداننا والت�ي تتس�بب ف�ي إح�داث فج�وة خطي�رة ب�ين واعتبارا -

 الشباب والطبيعة،

ال��دورة الخامس��ة والس��تين للجمعي��ة العام��ة تمخض��ت ع��ن بارتي��اح النت��ائج الت��ي  وإذ نس55جل -

  ،2010سبتمبر  22ل�مم المتحدة حول التنوع البيولوجي التي عقدت في نيويورك بتاريخ 

التزامن���ا بض���مان س���بل نج���اح الس���نة الدولي���ة للش���باب والس���نة الدولي���ة للتن���وع  نؤك555د .1

 .البيولوجي
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حماي�ة التن�وع البيول�وجي ج�زء + يتج�زأ م�ن ق�يم ا?س��م و العناية بالش�باب بأن نذكر .2

 .السامية

بال��دور الحي��وي للش��باب ف��ي حماي��ة التن��وع البيول��وجي واس��تخدامه عل��ى نح��و  ن55ذكر .3

  .مستدام

التزامن�ا بب�ذل ك�ل الجھ�ود م�ن أج�ل التنفي�ذ الفعل�ي للخط�ة ا+س�تراتيجية الجدي�دة  نؤكد .4

 .2020-2011م المتحدة حول التنوع البيولوجي للفترة +تفاقية ا6م

مب���ادرة الموج���ة الخض���راء الرامي���ة إل���ى توعي���ة ا6طف���ال والش���باب وتثق���يفھم  ن555دعم .5

 .بخصوص أھمية حماية التنوع البيولوجي وترسيخ حب الطبيعة في عقولھم

م��ع إل��ى التع��اون  ا6م��ين التنفي��ذي +تفاقي��ة ا6م��م المتح��دة للتن��وع البيول��وجي ن55دعو .6

الموج�ة الخض�راء داخ�ل ال�دول ب التعري�فالمؤتمر ا?س�مي لوزراء البيئ�ة م�ن أج�ل 

 .ا6عضاء

 2020إل�ى  2011للمقترح الرامي إل�ى إع��ن الس�نوات م�ن  المطلقعن دعمنا  نعبر .7

 .ضمان سبل نجاحھاللتنوع البيولوجي، ونلتزم بالعمل على عشرية دولية 

بتق�ديم ن�داء ت�ونس ح�ول الش�باب  لوزراء البيئةالمؤتمر ا?س�مي الرابع رئيس  نكلف .8

اتفاقي�ة ا6م��م ف��ي  �ط��راف المتعاق�دةوالتن�وع البيول�وجي إل��ى أمان�ة الم��ؤتمر العاش�ر ل

 .المتحدة للتنوع البيولوجي

رئ��يس الم��ؤتمر ا?س���مي الراب��ع ل��وزراء البيئ��ة إل��ى تق��ديم  ن��داء ت��ونس ح��ول  ن55دعو .9

لسادس���ة والس���تين للجمعي���ة العام���ة ل�م���م الش��باب والتن���وع البيول���وجي إل���ى ال���دورة ا

 . المتحدة بمناسبة دراسة التقرير المتعلق با+حتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي

  


