
	  

	  

االبشر ووررفاهھھھة االمحيیطاتت سالمة بيین االموااءمة ضرووررةة  

 بحلولل مطالبيین ووااحد بصوتت ليیتحدثواا تجمَّعواا االذيین ااألكادديیميیة وواالمؤسساتت االبيیئة على وواالحفاظظ االصناعة ووأأووساطط االحكوماتت من االعالم لقاددةة تقريیر
لمعالجتهھا وواالتحركك االمحيیطاتت لمشكالتت  

 غيیر أأنهھا ااألووقاتت من ووقت في يیُعتقَد كانن االتي االمحيیط ووثرووااتت. االبشريیة لرفاهھھھة ضروورريي ووهھھھو ااألررضض٬، على االحيیاةة حفظ نظامم من حيیويي جزء االمحيیط
 جهھودد بُذلت فإذذاا. االمعضلة لهھذهه حلوال هھھھناكك أأنن إإال. عالمي نطاقق على ووااستنزاافهھا تدهھھھوررهھھھا على خطيیرةة مؤشرااتت تظهھر بدأأتت تنتهھي٬، ووال محدووددةة
 االبيیئيیة االنظم سالمة على وواالحفاظظ االفقر٬، من وواالحد االجميیع٬، ثماررهھھھا في وويیتشارركك مستداامة ااقتصادديیة تنميیة إإلى تؤدديي قد فإنهھا تصميیمهھا٬، أأُحِسن متكاملة
. االبحريیة  

 ووعليینا االفرصة وولديینا. عليیهھا يیعتمدوونن االذيین وواالبشر االمحيیطاتت أأجل من حلولل بناء إإلى ووااحد بصوتت لندعو االتقيینا االقاددةة٬، من متنوعة كمجموعة ووإإننا
 تفادديي ووبوسعنا. وواالمجتمع بالبيیئة إإصالحهھا يیتعذرر أأضراارر إإلحاقق لتفادديي االمحيیط ووفي االبر في للمواارردد االمستداامم ااالستخداامم بتحقيیق لإلسرااعع االعمل مسؤووليیة
  .االطويیل ااألمد في االبيیئة على االحفاظظ ووجهھودد وواالحكوماتت وواالصناعاتت االمجتمعاتت سالمة إإفسادد

 وولن. االقاددمة أأعواامم االعشرةة في إإيیجابيیة نوااتج تحقيیق وويیمكنهھا االمباشرةة٬، االمصلحة أأصحابب أأططيیافف كل ووتضم للتوسع قابلة شاملة شرااكاتت إإلى ندعو وونحن
 االنظامم جواانب كل تتضمَّن ووأأنن االجواانب متعدددةة االحلولل تكونن أأنن وويیجب. االيیومم االمحيیط يیوااجهھهھا االتي االمعقدةة االقضايیا لمعالجة كافيیا بعيینهھ ووااحد نهھج يیكونن

. االبيیئي ااالجتماعي  

 االمدىى على مستداامم ااقتصادديي وونمو االمنافع توززيیع عداالة وولضمانن. االمحيیط يیوااجهھهھا االتي االملحة االمشكالتت لحل" ااألووضاعع لكل يیصلح" نهھج يیوجد ووال
 ااالجتماعيیة االنظم مع لتتناسب ُصمِّمت وواالتي االموقع خصائص ترااعي االتي االنهُھُج بيین تجمع دديیناميیة حلولل ووضع عليینا يیجب االمحيیطاتت ووسالمة االطويیل٬،
 ووررفاهھھھة االمحيیطاتت سالمة ااستعاددةة إإلى االرااميیة للمباددررااتت ااألوولويیاتت ووتحديید ااالختيیارر عمليیة لتوجيیهھ االمستوىى ررفيیعة مباددئئ 5 نقترحح ووكبداايیة. االبيیئيیة
 على االسالمة) 4( االعامة٬، لإلددااررةة فعالة نظم) 3( االمحيیطاتت؛ سالمة) 2( االغذاائي٬، ووااألمن ااالجتماعيیة وواالعداالة االمستداامة االعيیش سبل) 1( ووهھھھي االبشر٬،
. ووااالبتكارر االقدررااتت بناء) 5( االطويیل٬، ااألمد  

 ووتعزيیز االخمسة االمباددئئ كل ددمج ططريیق عن للمحيیطاتت االملحة االقضايیا لمعالجة وواالخاصص االعامم االقطاعيین بيین االهھيیكلة جيیدةة شرااكاتت إإقامة االضروورريي وومن
رر على وواالقدررةة االقيیاددةة إإلى االشرااكاتت هھھھذهه ووستحتاجج. االشرااكاتت هھھھذهه قدررااتت  على ووتحافظ االشركاء كل على بالنفع تعودد شاملة هھھھيیاكل خلق ووعلى االتصوُّ
  .لوظظائفهھا للمحيیطاتت االبيیئيیة االنظم أأددااء

 وونحن. االبشر ووررفاهھھھة االمحيیطاتت سالمة تحسيین أأجل من منظمة 140 من أأكثر ووساندتهھا االدوولي االبنك أأططلقهھا االتي للمحيیطاتت االعالميیة االشرااكة أأُنشئت
 تستثمر مؤسسة أأيیة أأوو للمحيیطاتت٬، االعالميیة االشرااكة لمساعدةة توصيیاتنا ووتهھدفف. ااإلررشادديیة مباددئنا تبني على االشرااكة وونحث ااإلجرااء هھھھذاا وونستحسن نساند
.مستداامة وونوااتج إإيیجابيیة٬، آآثارر وولتحقيیق االمحيیطاتت٬، في  

 نهھج وويیستطيیع. االمحيیطاتت سالمة ااستعاددةة أأجل من االحاليیة ااألووضاعع تغيیيیر مستعصيیا أأصبح ووال ااألوواانن فيیهھا يیفت لم االتارريیخ في حاسمة نقطة في نقف إإننا
.مساررنا لتغيیيیر االالززمة االجوهھھھريیة االتحوالتت إإحدااثث االمحيیطاتت أأجل من االعالميیة االشرااكة مثل جديید  

- غولدبرغغ هھھھويي أأووفي  
االرئيیس  
ااألززررقق االشريیط لجنة              www.globalpartnershipforoceans.org  


