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 ،المشاركون الموقرون 
 

 سيداتي وسادتي،
 

حاقل  الممل  القاعمعل  فلي  تهممشلاركخبلرا  ملن البالدان والماتملا  لالشلكر لجمعل  وجزيل  الأود أن أتقدم بأحر الترحيب 
وهللي ،   المهملل  كعكولوجعللا أو بيولوجعللا فللي مالقلل  شللما  لللرب المحللعا الهاللدم وماللالب الخاللي  المتاخملل بشللأن الماللالب البحريلل

المتماقلل  تااقعلل  االأماالل   تمقللدهاالتللي لماللالب البحريلل  المهملل  كعكولوجعللا أو بيولوجعللا بشللأن االقاعمعلل  الحادعلل   شللر   حاقلل  المملل 
 ي.التاوع البيولوجب

 
للل  الهاملل  و  حاقلل  المملل كوملل  المللارا  المراعلل  المتحللد  الست للاف  خللالا الشللكر كللل  حوأتقللدم ب حكوملل  العابللان، مللن ا 

القاعمعلل  ومشللارك  خبللرا  مللن حاقلل  المملل  مقللد سللمب بم ذالللالعابللان، لتللوفير الللد م المللالي فللي خلل   دللادوت التاللوع البيولللوجي 
  .المالق

 
اتااقع  حال  مكتب ، و (ROWA) لابيئ  القاعمي لغرب آسعامكتب براام  األمم المتحد  كل  شكر وجه الوأود أع ا أن أ

والماتمل  القاعمعل   (،PERSGA) الهيئ  القاعمع  لامحافت   ا  بيئ  البحر األحمر وخاي   دنو تبي،  أبوفي اواع المهاجر  األ
 ههلللذحاقلل  المملل  م فللي  قللد لتمللاواه( AGEDI  )المالمعلل  لابعاالللا  البيئعلل يأبللو تبلل، ومبللادر  (ROPME  )لحماعلل  البيئلل  البحريلل

 .هاود م
 

اتالللوع لالمسلللتود ا  المالمعللل  أهلللم ملللن بلللين مالقللل  شلللما  للللرب المحلللعا الهالللدم ومالللالب الخالللي  المتاخمللل  وتمتبلللر 
الممشبا  البحري  الغاعل  في المالم من األلوم الكاريزمع   ا   مجمو  أكبر ثااي  تمتمد ا  سبي  المثا ، و البيولوجي البحرم. 

ملع  تي تلب الو التالوع البيوللوجي البحلرم أع لا جاابلا هاملا ملن التلراخ التلاريخي والثقلافي لاشلموعمتبلر المالقل .  في هلذه والكثعا 
 الل  المحللعا ا تمللادا كبيللرا فللي المالقلل  الرفللاه االجتمللا ي والتامعلل  االقتدللادع  والدللح  البيئعلل  وعمتمللد المحللعا الهاللدم.  حللو 

واسللتخدامه المسللتدام لتاللوع البيولللوجي البحللرم احالل   ترتكللز  الل علل  المسللتدام  فللي المالقلل  فلل ن التام الل  هللذا الاحللو، و الهاللدم. 
  .ال يتجزأ من تحقيب أهداف االتااقع اجز  عمد الذم

 
 الللذم، ألماللا األر السللاوم اليوم الللدولي بلل اعسللانأبري / 22فللي  المللالميالمجتملل  سللعحتا  هللذه،  حاقلل  المملل وخلل   

ذ تسلم واألاواع الحع  األخرى والكوكب. عمكس الترابا بين البشر  المجتمملا  فلي جمعل  أاحلا  الملالم كلل  تحقيلب التلوازن بلين  وا 
 بمملدال  ليلر مسلبوق االحتعاجا  االقتدادع  واالجتما ع  والبيئع ، ف اهلا تواجله تحلدعا  متملدد  بسلبب فقلدان التالوع البيوللوجي 

مالمي، الالات الوتدمير الموائ  والتهديد الااشئ  ن تغير المااخ  ا   المارط في الماالب البحري  والساحاع  التي عسببها الديد
 . من ليرها
 

كلل  الماحل   بالحاجل قلد ا تلرف ز ملا  الملالم ف. أمالا األر بالاسب  لمستقب   مهم ام  2102وأود أن أذكركم بأن  ام 
واسللتخدامه لتاللوع البيولللوجي البحللرم احالل    لتحسللين التحللدعا  لتحقيللب التامعلل  المسللتدام  و للرور  اتخللاذ كجللرا ا التغاللب  الل 

وأهللداف التامعلل  المسللتدام .  2102بمللد  للام لمللا التامعلل   خللل فللي المااقشلل  الجاريلل  بشللأن  الللذم يللامكس،  الل  الاحللو المسللتدام
 .مستدامها الواستخدام  لمحعلا  والبحار والموارد البحرياحا   كل  01هدف المقترح ال وعسم 

 



المتماقل   تااقعل االتاايلذ بياهلا والين بو وح وجود دا   ف ااي أرى أهداف التامع  المستدام  المقترح ،  كل  ما ااتر ادو 
ئل  افلي الم 01، يلتم حال  2121بحالو   لام  ال  أاله أعشلي لاتالوع البيوللوجي ملن أهلداف  00الهلدف وياا التاوع البيولوجي. ب

المالللالب ذا  األهمعللل  الخادللل  لاتالللوع البيوللللوجي وخلللدما  الاتلللام ملللن المالللالب السلللاحاع  والبحريللل ، وخدودلللا  اللل  األقللل  
لاماللالب المحمعلل  وتللدابير الحالل   الترابا الجيللد، وممثالل  كعكولوجعللاالعكولللوجي، مللن خلل   اتللم مللدار  باا اعلل  ومادللا  وتتسللم بلل

لل  المالالب المحمعل  البحريل  أدوا  مالالب، بملا فلي ذال. وتشك  تدابير الحا  القائمل   ال  الامال  األخرى القائم   ا  المالق 
 .لحا  التاوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوااته

 
أن اتخلللذ عمكلللن ملللرف أيلللن ابشلللك  فملللا ،  ايالللا أوال أن  هوحاتلللالتالللوع البيوللللوجي البحلللرم ملللن أجللل  حماعللل   ليلللر أاللله

 ،فحسلبمسلتدام بشلك   لموارد البحريل االستخدام شرلا مسبقا الاتم العكولوجع  البحري  بالممرف  المامع   . وال عمد زياد كجرا ا 
 حاقلا  سلم عحركها المالم، من خ    ماع  شاما  و الما ي. الذم حدخ في ب  هو أع ا أمر حيوم لد ح التدهور البيئي 

لمحعللا  ملن الخادل أل ودل  المالالب أو ألاألملاكن اكلل  لماالب البحريل  المهمل  كعكولوجعلا أو بيولوجعلا ا بشأنالقاعمع    المم
 .دحيبشك    التي تمتبر حاسم  لمم  الاتم العكولوجع  البحري  المالمع

 
الماللالب البحريلل  المهملل  كعكولوجعللا أو  ، الحلل  ملل تمر األلللراف فللي االتااقعلل  أن تلبيللب ممللايير01/22وفللي المقللرر 

تحقيلب عمكن  هد تتلاب تمزيز تدابير الحا  والدار ، وأاالممايير قب التي تايأن الماالب و ممارس   امع  وتقاع ،  عشك بيولوجعا 
أكد م تمر األللراف أع لا و األثر.  ا من خ   مجمو   متاو   من الوسائ ، بما في ذل  الماالب البحري  المحمع  وتقيعم ذل 

اللدو  والماتملا   ملن اختدلااواختعلار تلدابير الحال  والدار  مسلأل  لماالب البحريل  المهمل  كعكولوجعلا أو بيولوجعلا ا أن تحديد
 .الحكومع  الدولع  المختد 

 
 شللر حاقللا   ،00/01و 01/22لامقللررين وفقللا  ،التاوع البيولللوجيالمتماقلل  بلل تااقعلل اال،  قللد  أماالل  2100ماللذ  للام و 

حاقل   مل  خلر آ   قلدا. و المالالب البحريل  المهمل  كعكولوجعلا أو بيولوجعل ود  الماالب التي تاي بممايير لتعسير م  كقاعمع  
فلي  11الشهر الما لي فلي كولومبلو، سلرم الاكلا، لمالقل  شلما  شلرت المحلعا الهالدم. وقلد للل  هلذه الحاقلا  ملا عقلرب ملن 

 .ماتم  22و ،ح ر بم هم أكثر من حاق   م ، باد 011أكثر من  وشار  فيهاالمائ  من محعلا  المالم 
 
الماللالب البحريلل   بشللأن السللب  قاعمعلل المملل  ال  حاقللا  مخرجللابفللي اجتما لله الثللااي  شللر، رحللب ملل تمر األلللراف و 

للل  جو ماللذ اجتما لله الحللادم  شللر.  قللد  التللي المهملل  كعكولوجعللا أو بيولوجعللا    القاعميتللين بشللأن اللب مخرجللا  حاقتللي الممللاا 
 تلم ودل ادم  شلر، مل تمر األللراف فلي اجتما له الحل تلين اتلر فلي تقريرهملاااللماالب البحري  المهم  كعكولوجعا أو بيولوجعا ا

االللا   اللل  لالللب مللل تمر ا. و لمالللالب البحريللل  المهمللل  كعكولوجعلللا أو بيولوجعلللر امملللاييتالللي ب اللل  أاهلللا  مالللالب 211ملللا مجمو للله 
لماللالب   السللب  بشللأن اقاعمعللالمملل  الملل خرا تقللارير مللوجز   للن مخرجللا  حاقللا   م األلللراف فللي اجتما لله الثللااي  شللر، قللد

المماوملا  تلوفير . ويجلرم حالعلا وأفرقتهلا المامال  المماعل بيولوجعا كل  الجممع  المام  لألمم المتحد   البحري  المهم  كعكولوجعا أو
التاوع المتماقل  بل تااقع بعااا  اال عمستودو ويب  المامع  المستخدم  في ود  هذه الماالب  ا  شبك  الاترا  من خ   موق 

 (.www.cbd.int/ebsaا )وجعا أو بيولوجعلماالب البحري  المهم  كعكولالبيولوجي الخاا با
 

  بها ماذ االجتملاع الماشلر لمل تمر ا  الماالب البحري  المهم  كعكولوجعا أو بيولوجعا التي ا ل  المتماق  ب مماع ال وعسر 
قام  شبكا األلراف تباد  المماوما  والبعااا  المامع ،   و زز ، مختا  التخددا   ا  الالات القاعمي منبين الخبرا   وا 
تقيلعم جلرا  مادل  كقاعمعل  ل وأقام  المماع المستدام.  اهواستخدام  البحري الماالبالتماون بين مختا  المبادرا  القاعمع  لحا  

 .اماالب البحري   لبيولوجعال أو  عكولوجعالألهمع  ل امي 



 
  مللن هللذه المالقلل  لموادللا  تمزيللز شللراكا  وشللبكا  بللين الخبللرا لقاملل هللذه، د واللا اغتللام الاردلل   حاقلل  المملل فللي و 
 ا امعلل اأساسلل اللوفرد واللا و . مالقلل  شللما  لللرب المحللعا الهاللدم وماللالب الخاللي  المتاخملل ألاألمللاكن الخادلل أل فللي   للنممرفتاللا 
تمزيز جهوداا الحالع  احو تحقيب أهداف أعشي لاتاوع البيولوجي في المالق  البحري   من أج  موادا لامم  في المستقب   اساعم
  .هذه المالقمن الساحاع  و 

 
  . م  ااجح  ومثمر  حاق وأتما  لكم 

 
 .ااتباهكمشكركم  ا  أو 
 

  


