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 برای تنوع زیستی

 

جایزه میدُری یک جایزه منحصر به فرد بین المللی است که به تنوع زیستی اختصاص داده شده است و با همکاری 

 .و کنوانسیون تنوع زیستی سازمان یافته است AEONزیست محیطی  بنیاد

در امر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته اند به افرادی تعلق می گیرد که نقش برجسته ای را  این جایزه

عملکرد این افراد، دیگران را به کارهای مشابه تشویق نموده، الهام بخش  مدنبا به نمایش در آ هدف این است کهو 

در هدف دیگر از سازماندهی این جایزه ، باال بردن سطح آگاهی عموم . اقدامات مثبت در زمینه تنوع زیستی باشد

 .خصوص تنوع زیستی و اهداف دهه تنوع زیستی سازمان ملل است

جایزه میدری به صورت دو ساالنه به سه نفر تعلق می گیرد که طی یک مراسم اهدای جوایز که در حاشیه کنفرانس 

یشان دالر آمریکا به ا 011،111کشورهای عضو کنوانسیون برگزار می گردد، از این افراد تقدیر بعمل آمده و مبلغ 

سالی است که این  پنجمینمیالدی راه اندازی شده است و امسال  0101در سال  بین المللی جایزهاین . اهدا می شود

 .جایزه به افراد برگزیده اعطا می گردد

حفاظت از تنوع زیستی زمین و مقابله با تغییرات آب و ":  AEONبنیاد محیط زیستی  رئیس تاکویا اوکدابه گفته 

الهام بخش اقداماتی برای  میدُریما امیدواریم که جایزه . از بزرگترین چالش های زمان ما است موردهوایی، دو 

سازمان  0101-0100یابی به اهداف تنوع زیستی آیچی و اهداف دهه تنوع زیستیدست و های جهانی حل این چالش

 .ملل باشد



یک جایزه بین المللی منحصر  جایزه میدری":  ع زیستی کنوانسیون تنوکا پالمر، دبیر اجرایی کریستینا پاسبه نقل از  

 امید است که. جلب می کند برگزیدهافراد  اقداماتبه  را عموم به فرد است که متمرکز بر تنوع زیستی است و توجه

رفاه بشر و راه حل هایی که تنوع  درافزایش آگاهی عمومی در مورد نقش اساسی تنوع زیستی  باعث این جایزه

 " .گردد می کند ارائهچالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی  رایبزیستی 

دهمین کنفرانس اعضای متعاهد به پیش از چهارویژه طی مراسمی  میالدی 0102در ماه اکتبر سال  این جایزه

 .به برگزیدگان اعطا می گردد در شهر توکیو وانسیونکن

 02 ) 79خرداد  02 حداکثر تا تاریخ زشمند می توانیدارجایزه  ی برای ایننامزدجهت شرکت در این رویداد و 

 .مراجعه نمایید /www.aeon.info/ef/en/prizeبه سایت  0102( ژوئن 


