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خاطب وزير االراضي والمياه والبيئة السيد/ تسفاي قبري سالسي، قمة التنوع االحيائي 

لالمم المتحدة التي انعقدت عبر الفيديو االفتراضي، مبرزا نظم وسياسات ارتريا لحماية التنوع 

 االحيائي 

االراضي والمياه والبيئة تسفاي قبري سالسي خطابا في أعمال مؤتمر قمة حيث ألقى وزير 

نيويورك المعني بالتنوع االحيائي التابع لالمم المتحدة أوضح فيه  موقف ارتريا حول حماية 

 التنوع االحيائي .

وقال الوزير تسفاي في خطابه عبر خاصية الفيديو االفتراضي من اسمرا ، لقد أصبح العالم 

رور ثالثين عاما من اعتماد اتفاقية التنوع االحيائي لالمم المتحدة أكثر وعيا فيما يتعلق بعد م

باعتماد بشري متوازن على التنوع البيولوجي، وكذلك ااإلستخدامات البشرية السيئة، بإدارة 

النظم البيئية، باالضافة الى ضرورة التماسك والتعاون سويا اكثر على المستوى الدولي لحل 

 حظة توقع األسبا  المؤدية إلنخفا  التنوع االحيائي أو خسارته على نحو خطير.ومال

وقال الوزير/ تسفاي: ان خطواتنا المتخذة ال تتوازى مع حجم التحديات الكبيرة التي 

نواجهها، وذكر انه لم يتم حتى االن معالجة أسبا  االحتباس الحراري والتلوث البيئي، الذي 

ضرار بفصائل  الحياة الفطرية، وكذلك التغيرات الموسمية ، وأزمة ظل سببا رئيسيا باال



مناخية أسهمت في هجرات انسانية وهيكل اجتماعي ، كما ان االستغالل الخاطئ لثروات 

 الطبيعة  ظل يتسبب في انقرا  ومخاطر الموائل الطبيعية للنباتات والحيوانات.

خطر على الوجود، كما ال توجد مقارنة  وأضاف الوزير تسفاي بان انهيار النظم االدارية 

والتنوع االحيائي، وان الدمار الذي يتعر  له النظام االداري يسهم   19 –بين جائحة كوفيد 

في اتاحة فرص مقاربة بين االنشطة االنسانية والحيوانية، وهذا دليل قاطع يبرز ضعف 

 البشرية لمواجهة أسبا  األمرا  .

فرص البشرية المتاحة لتامين بيئة مالئمة لحياة افضل ترتكز وذكر الوزير تسفاي، بان ال

على ارادة قوية لسياسيات كافة الدول. كما شدد على اهمية التعاون التكنولوجي والمالي 

 القائم بين الدول المتقدمة والنامية.

واضاف الوزير تسفاي قائال بان ارتريا ظلت تسعى جاهدة للحد من اضطرابات نظام اداري   

اهم في إعاقة تطور المواطن اقتصاديا واجتماعيا،  وبالفعل اثمرت تلك الجهود على تحقيق يس

تقدم ملموس، واشار الى ان الحكومة االرترية نفذت " برنامج نظم ادارية بيئية منسقة" 

يهدف الى إرساء بيئة طبيعة مستقرة تسهم إيجابيا على تامين صحة الموطنين حتى عام 

وبموجب ذلك البرنامج تتواصل انشطة حفظ  وتطور التنوع االحيائي ، مؤكدا بانه 2040

 المنفذة بمشاركة جماهيرية واسعة.

وفي ختام خطابه دعا وزير االراضي والمياه والبيئة السيد/ تسفاي قبري سالسي، لمنح 

هدف اهتمام اكبر لناقلة النفط الخام الراسية المنسية قر  ميناء حديدة اليمني بالبحر االحمر، ب

منع الضرر على النظم اإليكولوجية واألنواع والموارد الوراثية واالقتصادية واالجتماعية ، 

وتنادي ارتريا القوى السياسية اليمنية المعنية التخاذ موقف مشترك ثابت البداء التعاون من 

 اجل تفريغ الشحن بأمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


