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المملكة العربية السعودية بيان  

اإلعالن السياسي لمؤتمر األمم المتحدة ل اجتماع للمباحثات حول في الجمعية العامة في أو

الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد : تحقيق الهدف المستدام الرابع عشرلدعم  2022

المستدامةستدام من أجل التنمية البحرية واستخدامها على نحو م  
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لميسر المشارك والسيدة الميسرة المشاركةالسيد ا  

19-نتيجة تفشي جائحة الكوفيد انقطاعم هذا االجتماع المهم بعد كنشكركم على عقد  

لجهودكم هنئكم على تعيينكم ونؤكد دعمنا الكاملون  

والصين ونلقي  77يؤيد وفد بالدي البيان الذي ألقته باكستان نيابة عن المجموعة ال

بصفتنا الوطنية الموجز هذا البيان  

ت والبحار اهتماماً كبيراً فيما يخص استدامة المحيطا العربية السعودية تولي المملكة

 ال سيما فيما يخص حماية الشعب المرجانية

ومعالجة مشكلتي التلوث والصيد الجائر ذات التأثير المدمر على البيئة البحرية 

.والخليج العربي للبحر األحمر  

انطالقاً من اعتبارها مصدراً مهماً القتصاد  والمحيطات يأتي التركيز على البحار

مستدام للمملكة واستلهاماً من رؤيتها الجديدة على اعتبار شواطئ المملكة جزءاً من 

تراثها ودعامها رئيسة لعدد من المشاريع المهمة على طول البحر األحمر كمشروع 

حيطات يأتي اهتمام المملكة باستدامة المكما . "البحر األحمر"ومشروع  "نيوم"



. ومن هذا المنطلق أهمية البحار والمحيطات كثروات مشتركة هاوالبحار إدراكاً من

ورة تضافر وتوحيد الجهود العالمية للحفاظ عليها من مختلف رعلى ض تؤكد المملكة

 البلدان.

كما تؤكد المملكة على أهمية العمل العالمي المشترك في هذا المجال عبر المحافل 

اإلعالن السياسي المزمع والذي نعمل عليه سوياً. باألخص بعد  الدولية ومن أهمها

مؤتمر المحيطات وتحقيق الهدف المستدام اإلعالن السياسي و التعطيل الذي تعرض له

ونحن حريصون على التطرق لذلك  19-الرابع عشر في ظل تفشي جائحة الكوفيد

 .خالل اإلعالن

 اإلعالن لرابع عشر وعلى ضرورة استنادأخيراً تؤكد المملكة التزامها بتحقيق الهدف ا

تطلع للمؤتمر المملكة طرف فيها، ونو ،على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

الحكومي الدولي لصك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

ن سياسي وللجهود المشتركة من أجل الوصول إلى إعال بشأن حفظ التنوع البيولوجي

 مستند على العلوم واالبتكار يعالج قضايا مهمة. 

 الرئيس ةشكراً السيد

 


