2010 ГОДИНА –
МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

2010 г. – обявена за Международна година на биологичното разнообразие (МГБР)
е уникално събитие в историята на Обединените нации, което е регламентирано от
Генералната асамблея на ОН с Резолюция 61/203. Намеренията на Международната
година са да се увеличи осведомяването на обществеността за важността на
биоразнообразието и последствията от неговата загуба. Цели се също да се промотира
ангажираност на различни организации за въвеждане и прилагане на Конвенцията по
биологично разнообразие. Годината трябва да отчете степента на достигане на целта
“Спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и след това.”
На церемонията в Монреал за официалното откриване на МГБР, през м. ноември
2009 г., на която присъстваха повече от 500 участника, представители на странитечленки на Конвенцията по биологично разнообразие (КБР), Генералния секретар на
Обединените нации отбеляза в своето обръщение, че целта на международната 2010 г. е
да обедини правителствата на 193-те страни-членки на Конвенцията и гражданите на
техните страни “да работят заедно за защита на живота на Земята”.
Основните цели (като предмет на дейност за МГБР) на Секретариата са:
да се увеличи осведомяването на обществеността за важността на
a)
биоразнообразието и да се подчертаят заплахите за биоразнообразието, в т.ч.
климатичните промени;
b)
да се увеличи осъзнаването от общностите и правителствата за
необходимостта от увеличаване на усилията в постигането на опазване и устойчиво
ползване на БР и неговите компоненти, и да се промотира справедливото и
безпристрастно разпределение на ползите от оползотворяване на генетичните ресурси;
c)
всички хора, организации и правителства да предприемат незабавно
стъпки, необходими за спиране загубата на БР;
да се промотират новаторски решения за намаляване на заплахите; и
d)
e)
да започне диалог за предприемане на стъпки за периода след 2010 г.
Действията по тяхното осъществяване ще бъдат определени от различен тип групи.
Секретариатът ангажира за целите на МГБР различни посредници, които са
близки по географски или културни ценности до тези групи. Националните
правителства ще са основните партньори за достигане до тези групи по света , заедно с
другите важни партньори - Медии, Международни организации, НПО и Музеи.
Очаква
се
МГБР
да
посочи
важните
елементи
на
определените/конкретните/материалните и на неопределените ползи от БР и да
демонстрира БР, като ключова част от решенията на редица други проблеми по околна
среда.
Мотото на 2010 г. - “Биологичното разнообразие е живот, биологичното
разнообразие е нашия живот” подчертава решаващата, дори съдбоносната роля на БР,
което поддържа целия живот на Земята, включително и нашия собствен. МГБР ще бъде
изпълнена с чествания на национално и международно ниво. Докато една част от тези

чествания е с компонент връзки с общественозтта, то главната цел ще са събитията за
увеличаване на осведомеността за необходимостта от опазване на БР.
Засилват се комуникационните инструменти, с цел привличане на общественото
внимание към необходимостта от дейности, свързани с усъвършенстване и повишаване
осведомеността на хората относно БР и желанието за неговата по-ефективна употреба,
по смисъла на трите цели на конвенцията (опазване на БР; устойчиво ползване на БР;
справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от оползотворяване на
генетичните ресурси).
При наличието на потоци от данни, все по-голям акцент ще пада върху
изработването на интегрирани оценки за това как работят политиките за
биоразнообразието, как други политики въздействат на биоразнообразието и какви
промени на политиките са необходими.
Във връзка със социалните, икономически, екологични и културни последствия от
загубата на БР, свързано с негативните въздействия от изменението на климата, се
прие през 2010 година да се направи оценка на прогреса в опазването на БР в странитечленки на Конвенцията, въз основа на техните Национални доклади за опазване на БР.
Учените ще докладват за статуса и тенденциите за загуба на БР. Третият доклад за
оценка на КБР, глобалния поглед върху БР, ще се обобщи в брой 3 на “Глобален обзор
на БР” , който ще бъде публикуван през м. май 2010. Този обзор:
ще бъде пример и ще демонстрира как БР ще бъде опазено чрез действия,
които сега се предприемат от различните общности;
ще даде насоки за потвърждаване на по-нататъшни научни изследвания;
ще даде най-съвременни данни за състоянието и тенденциите, както и
политически решения за най-добрите начини за правителствата да
наблегнат за изпълнението на цел “Спиране загубата на БР след 2010 г.“
Ежегодно България, в лицето на министерството и неговите регионални
структури, участвува с мероприятия при отбелязване на 22 май – Международен ден
на биологичното разнообразие.
През следващата 2010 г. мотото на 22 май е “Биологично разнообразие за
развитие”, с акцент, че биологичното разнообразие и екосистемите, които зависят от
него, са важни за човешкото благополучие и за борбата с бедността.
През м. май ще се проведе и среща на Научния орган по техническите и
технологичните въпроси към КБР (SBSTTA), където се очаква формулиране на
основните бъдещи дейности (подкрепени и обосновани с научни знания и резултати),
които са пряко насочени към тематичните направления на Конвенцията.
Тези решения, ще бъдат последвани от глобални дискусии за нов Стратегически
план на КБР за “спиране загубата на БР след 2010», и за поставянето на нови цели.
Този процес ще доведе до Обновяване на Стратегическия план на КБР с формулиране,
въвеждане и мониторинг на краткосрочни цели до 2020 г. и дългосрочни задачи – с
визия до 2050, 2100 г.
Одобряването на новия Стартегически план се очаква на 65-тата сесия на
Генералната Асамблея на Обединените нации (UNGA) през м. септември 2010, в
еднодневен висш сегмент с участие на държавни и правителствени ръководители и
делегации.
Фокусът ще бъде за увеличаване на усилията за повишаване осведомеността на
широката общественост по въпросите за важността на БР и на екосистемите, които
спомагат за нашето благосъстояние, с цел опазване за бъдещите поколения.

Правителствата ще се срещнат, за да предприемат действия и подготовка за
финалните документи, за следващите стъпки относно загубата на БР, които се очаква да
бъдат гласувани на Висшия сегмент на 10-тата Конференцията на страните-членки
(COP 10) през м. октомври
Логото на COP 10 е във форма на оригами и представлява нашия живот, в
хармония с природата, каквото е и мотото “Живот в хармония за бъдещето” и
съответства на логото за необходимостта от съвместно съществуване между хората и
биоразнообразието.
Аранжирано е с флората и фауната в кръг, а възрастен с дете в центъра. Логото
демонстрира как БР е живот и как ние сме част от него завинаги и не можем да сме
разделени от БР около нас. Възрастният и детето представят нашите задължения за
опазване на нашето биоразнообразие за следващите поколения. А е във вид на оригами,
защото Конференцията ще бъде в Япония и тези нагънати хартийки отразяват
японската култура и мъдрост/знания.

Крайният резултат на Международната година ще бъде мероприятие на различни
нива, в резултат от кампанията “обществено осведомяване” в сътрудничество с голям
брой партньори. Изчерпателна оценка ще има в началото на 2011 г. с количествени и
качествени измерения на въздействието на събитията на Международна година на
биологичното разнообразие (МГБР).
Всички тези събития ще демонстрират как задълженията и обвързването ще
допринасят не само за оцеляването на БР, на видовете от дивата флора и фауна и
техните хабитати, но и за по-добрия живот и благоденствие на човечеството и на
процесите на развитие, свързвани с ангажиментите за диалог с хората, които взимат
политически решения, според бъдещата рамка на целите на Конвенцията.

Предстоящи предложения на национално ниво за отбелязването на 2010 г., като
Международна година на БР:
Научна конференция по БР за приноса на България по трите цели на КБР,
с участието на научни институти, основно от БАН, и с НПО - двудневна Конференция в
София, през първата седмица на юли.
Предвижда се създаване на Организационен комитет от представители на БАН и
НПО и обсъждане на програмата (семинари и постерни сесии) в 2 зали едновременно,
по някои тематични направления на КБР:
Основните направления и стратегически въпроси, обект на конвенцията, са:
- Земеделие и биологично разнообразие (БР), включително биогорива;
- Чужди и инвазивни видове;
- БР на горите;
- Екосистемен подход;
- Справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от оползотворяване на
генетичните ресурси;
- Мониторинг, оценка и индикатори;
- БР и климатични промени;
- БР в сухи и полувлажни зони;
- Защитени територии (ЗТ);
- БР на вътрешни водни басейни;
- Морско и крайбрежно БР;
- Комуникации, образование и връзки с обществеността.
Информационни материали – постери, стикери, интерактивни игри –
учебни пакети за различни възрастови групи деца; Закупуване на флаш-памет (картипамет), чаши и др. рекламни предмети с логото на МОСВ и на 2010-МГБР.
Актуализиране и преиздаване на картата на ЗТ в България (с информация
на границите на РИОСВ, на местоположението на различните категории ЗТ със списък
за цялата страна) – българска и английска версии, голям стенен и малък, сгъваем
формат;
Участие в “Зелена вълна” – “Green Wave”, като един важен елемент за
достигане до децата и младежта.
Инициативата започна на 22 май 2008 г. в Германия, по времето на COP-9,
подкрепена от участниците в Конференцията, вкл. висшия сегмент.
През 2009 г. 600 групи деца от повече от 70 страни се включиха в “Зелена вълна”.
В Алжир, например, над 300 000 ученици от почти 4000 училища са участвували във
възобновяване на горите, като са засадили над 300 000 дървета, които са и част от
кампанията на UNEP “Милиард дървета”.
Генералният секретар на ОН подчертава, че училищата и семейството се явяват
най-доброто място, където започва осведомеността за БР и действията по неговото
опазване и устойчиво ползване. Кампанията е подкрепена с фотоконкурс от “National
Geographic”.
“Зелена вълна” е уникален инструмент за мобилизиране и прилагане на
колективни усилия, за поддържане между страните при привличането на младежите в
дейности, съдействащи опазването на БР и неговите компоненти. Препоръката е
способът за обединяване на усилията на страните за популяризиране, поддържане и
честване на “Зелена вълна”, да е през цялата учебна година, със сътрудничество на
министерствата и най-голям акцент на 22 май – Международен ден на биологичното
разнообразие.

Секретариатът се надява, че партньорите ще отделят ресурси за голяма
мобилизация към инициативите за 22 май 2010 г. ;
Представяне на традиционни познания и практики на местните хора;
Др.

Електронните версии на логото, прието на 08.09.2009 г. в Швеция, което е на
шестте официални езика на Обединените нации и е достъпно от адреси:
арабски
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ar.zip
китайски http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-zh.zip
английски http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-en.zip
френски http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-fr.zip
руски
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ru.zip
испански http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-es.zip
За допълнителна информация може да ползвате:
http://www.cbd.int/iyb/iyb-2010-strategy-final-en.pdf

