
كلمة أمين عام الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن في الجلسة 
  التفاقية التغير المناخي 23رفيعة المستوى لمؤتمر األطراف 

للمحافظــــة علــــى بيئــــة البحــــر األحمــــر وخلــــيج عــــدن  اإلقليميــــة الهيئــــةيســــرني أن أتحــــدث باســــم 
للمحافظــة علــى  فــي اإلقلــيمتنســق وتقــود جهــود إقليميــة مشــتركة  (بيرســجا)، وهــي هيئــة حكوميــة

  ؛البيئة البحرية وتبني نهج التنمية المستدامة 

  السيدات والسادة:
يــربط الشــرق بــالغرب والشــمال  للمالحــة خاصــة كممــر مهــم دوليــة أهميــةالبحــر األحمــر كتســب ي 

  للتنوع اإلحيائي.وهامًا  اً فريد اً مستودعوفي نفس الوقت اعتبره العلماء ، بالجنوب
 االقليمية بيرسجا تبنت الدول األعضاء فيى الهيئة وللحد من التأثيرات المحتملة للتغير المناخي،

مبادرات إقليمية وتم تبني ، 2007إقليمية وبرنامج خاص بالتغير المناخي منذ عام استراتيجية 
الى   (EBA)في سياسات التكيف  الحلول المستندة على النظم البيئية الساحليةلالستفادة من 

تعزيز لة يبناء القدرات االقليمو  (mitigation co benefits)جانب فوائد التخفيف المصاحبة 
هذه المفاهيم والخيارات في المساهمات المحددة  ، وانعكس ذلك في إدراجالكربون األزرق موارد

 .الهيئة األعضاء في دوللعدد من الوطنيًا 
عــدم إغفــال اجــراءات التكيــف والتخفيــف المســتندة علــى  علــى أهميــة التأكيــد ونود في هذا الصدد

الـــنظم البيئيـــة البحريـــة واعتبـــار الكربـــون األزرق أحـــد الوســـائل المعتمـــدة فـــي الحـــد مـــن انبعاثـــات 
غـــازات االحتبـــاس الحـــراري وتشـــجيع الجهـــود فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا ينبغـــي علينـــا حمايـــة البيئـــة 

  رتها. ء المحميات البحرية وتحسين إداالبحرية والتوسع في انشا
وينبغـــي علينـــا عـــدم إغفــــال اجـــراءات التكيـــف والتخفيـــف المســــتندة علـــى الـــنظم البيئيـــة البحريــــة 

كأحــــد الوســــائل المعتمــــدة فــــي الحــــد مــــن  (NDCs)وتضــــمينها فــــي التقــــارير الوطنيــــة المعتمــــدة 
  .انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتشجيع الجهود في هذا المجال



ان التوســع فــي تبنــي اســاليب التخفيــف والتكيــف المســتندة علــى النظــام البيئــي للبيئــات الســاحلية 
والبحرية من شانه ايضــًا ان يعــزز الجهــود الدوليــة فــي المحافظــة علــى البيئــة البحريــة ومــا تحويــه 

  من موارد هامة لحياة البشر على هذا الكوكب.
 يمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدنأمين عام الهيئة اإلقل –د. زياد أبو غرارة 



 Speech by PERSGA Secretary General In the High Level Segment of 
UNFCCC COP23/CMP13/ CMA2 

It gives me pleasure to address you on behalf of the Regional Organization for the 
Conservation of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden (PERSGA), 
which is an intergovernmental organization that coordinates and leads joint efforts 
for conservation of marine environment and adoption of sustainable development 
approach in the region. 

Ladies and Gentlemen 

The Red Sea renders a global importance as a key navigation passageway linking 
east to the west and north to the south. It is also considered by scientists as a 
unique and important repository for marine biodiversity. 

In the framework of marine environment conservation and reduction of the impacts 
of Climate Change, PERSGA has adopted a regional strategy for ecosystem based 
solutions in adaptation policies (EbA), besides co-mitigation benefits and building 
regional capacities and resilience of blue carbon resources. PERSGA member 
states achieved progress in conserving blue carbon resources, and some recent 
studies indicated that the mangrove cover in the Red Sea has increased by 12% 
during the last four decades, unlike other parts of the world where mangroves have 
mostly declined. This was also reflected in including such concept and options by 
PERSGA member states in their Nationally Determined Contributions (NDCs). 

At this juncture, we would like to ensure that coastal and marine Ecosystem based 
Adaptation and Mitigation actions are not ignored, and they should be considered 
in Nationally Determined Contributions (NDCs) as accredited adaptation and 
mitigation actions, and to encourage international efforts in this regard. 

 

Thank You 

 

Dr. Ziad Abu Ghararah 

PERSGA Secretary General 
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