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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السيدات والسادة األفاضل ،،

مجموعة السبعة والسبعين  االكوادور نيابة عن أدلى به وفد لى البيان الذىإينضم السودان 

 والصين.

 كبرى لعمل اللجنة ي  
ً
من  14دعم منفيذ الهدف لتؤمم  امأمم املتحد  التحضيرية مل ولى وفدى أهمية

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البح ية واستخدامها على نحو مستدام :تنمية املستدامةأهداف ال

 .لتحقيق التنمية املستدامة

 ي  و  
ً
 فى  تؤكد السودان على أهمية أن ملعب اللجنة دورا

ً
اعداد املوضوعات التفصيلية للمتؤمم  مفتاحيا

" بغية النظ  في نداء العملالن "إع مع الحكومات لوضع مالمح مكثفةإنفاذ مشاورات بالعام وذلك 

 .. (14التي ممكن من منفيذ الهدف )كيفية وضع خارطة ط يق القامة الش اكات 

 السيد الرئيس ،،

  البيئة البح ية، بما فيها املحيطات والبحار واملناطق الساحلية
ً
  املتاخمة، تشكل كال

ً
، وهي متكامال

 مكون أساس ي لنظام دعم الحيا  العالمي وث و  موف
ً
وإذ . هامة لتحقيق التنمية املستدامة   ف صا

شديد القلق إزاء امأخطار التي تهدد صحة محيطامنا ومناطقنا الساحلية وأراضينا  وفدنا  يساور 

ال طبة وجزرنا، على النحو الوارد في جملة وثائق منها التقييم البح ي العالمي املتكامل امأول )التقييم 

بع للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البح ية ومقييمها على العالمي امأول للمحيطات( التا

 االقتصادية، التي اعترفت بها الجمعية العامة -الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب االجتماعية 

، والتق ي  عن الدراسة االستش افية للتنوع البيولوجي في العالم، 70/235في ق ارها  لألمم املتحد 

ثالثون من مق ي  التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ، وإزاء والفصل ال

،مما يستدعى العمل على حفظ املحيطات ومواردها احتمال مفاقم هذه امأخطار في املستقبل املنظور 

حد  واستخدامها املستدام من خالل منفيذ القانون الدولي وفق ما هو وارد في امفاقية امأمم املت

لقانون البحار التي موف  اإلطار القانوني لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها املستدام، وفق 

لكل ذلك يود وفد بالدي ان يتؤكد  ،‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’من وثيقة  158تشير إليه الفق    ما

 اط  واملشاركة االيجابية على أهمية املتؤمم   ؛ وعلى املوضوعات  املط وحة فيه. ونتؤكد التزامنا باالنخ

.. 
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ه العالم هذلك الفق  املدقع، هو أكبر محد يواج في ، بماالفقر بجميع صوره وأبعادهالقضاء على 

بتحقيق التنمية  السياس ي والعملي فااللتزام  عنه لتحقيق التنمية املستدامة،  غنى وش ط ال

وباالستناد على نحو متوازن ومتكامل،  -ئي االقتصادي واالجتماعي والبي -املستدامة بأبعادها الثالثة 

نّفذ من لم  ما إلى استكمال سعيالاإلنجازات التي محققت في إطار امأهداف اإلنمائية لأللفية و إلى  ي 

الصادر  عن املتؤمم  الدولي الثالث لتمويل  خطة عمل أديس أبابا وفق ما أكدمه ،ملك امأهداف

 ،ومدعم  2030خطة التنمية املستدامة لعام يتجزأ من  التي تشكل جزءا الو التنمية، 
 
ها ها ومكمل

 ،سياسات وإج اءات عمليةالتنفيذ من خالل املتصلة بوسائل  على موضيح سياق غاياتهاوتساعد 

لتنمية لتحقيق اامية على جميع املستويات تؤ التمويل وتهيئة بيئة م التصدي لتحدي يستلزم

 .ب وٍح من الش اكة والتضامن  ،املستدامة

 ،،، السيدات والسادة األفاضل  

ان التعاون والتنسيق بين الدول واالمم املتحد  باجهزتها املختصة،  غاية في االهمية ملواجهة 

التحديات  التي مواجه رسالتنا في ان مكون البحار واملحيطات هي مستقبلنا الزاخ  لضمان محقيق 

 اهداف التنمية املستدامة ومن ذلك:

 دون إبالغ ودون منظيٍم  ماك بما يع ف بالصيد الجائ  أو غير القانونياإلف اط في صيد االس: 

 .لهاملزمة وال بد من ف ض ضوابط  مشكلة متافقمة 

  :بمصادر الحطام البح ي،  للدول  موف  مع فة أفضلفالبد من ملوث  البحار واملحيطات

ودراسة التدابير وبخاصة اللدائن، وأحجامه ومسارامه وموزيعه وامجاهامه وطبيعته وآثاره، 

املمكن امخاذها وأفضل التقنيات املتاحة واملمارسات البيئية بهدف الحيلولة دون م اكمه 

 والتقليل إلى أدنى حد من مستويامه في البيئة البح ية

  س الوقت تستم  النظم فالضط ابات املناخية مف ز مزيدا من امأض ار والضحايا ، وفي نا

 لوث في االنتشار مما يضع العالم بأس ه في صعوبات مستقبليةاإليكولوجية في التدهور والت

بشأن تغير املناخ باعتباره  امفاق باريسلعبه مالذي يمكن  ان  دور الوبالتالي فاننا نعول على 

خطو  حاسمة صوب التخفيف من اآلثار املترمبة على تغير املناخ من احترار املحيطات 

العواقب السلبية على النظم اإليكولوجية  خفضو ومحمضها وارمفاع مستوى سطح البح ، 

 ، .البح ية والساحلية 

 السيد الرئيس ،،
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 للحاجة املتزايد  للبيانات املوثوقة وذات الجود  العالية لنوعية املياه ومقييماتها ا
ً
دراكا

 لصنع الق ار بشأن البيئة والتنمية املستدامة 
ً
 ، البد منومتؤش اتها على نطاق العالم دعما

ية القاعد  العلمية لبرنامج امأمم املتحد  للبيئة، في حدود واليته، بما في ذلك عن ط يق مقو 

 .. تعزيز القدرات العلمية للبلدان النامية

إلى بذل  املانحة تؤسسات املالية الدولية واإلقليميةامل  دعو ي ي وفدى  انه من الض ور  

بناء ومنها ت البح ية والساحلية، جهود منسقة لدعم البلدان النامية في منفيذ املبادرا

خاصة في مجاالت اقتصاديات البحار واملحيطات  كمصائد االسماك املستدامة  القدرات :

 والسياحة  وصناعة السفن القواراب وكذلك في مجال الحفاظ على البيئة البح ية.. أيضا

لبحار واملحيطات نقل التكنولوجيا املطلوبة لالستفاد  القصوى من او  مقديم الدعم العلمي:

 ..14والحفاظ على البيئة البح ية محقيقا للهدف 

مساعد  البلدان واملناطق على مطبيق نهج النظم اإليكولوجية في إدار   كذلك  ومن املهم

البيئة البح ية والساحلية، بما في ذلك عن ط يق ميسير التعاون بين القطاعات في مجال 

؛وأن يقدم، بناًء على طلب والتخطيط املكاني البح ي  اإلدار  املتكاملة للمناطق الساحلية

املشور  التقنية بشأن تعيين املناطق البح ية املحمية وإنشائها وإدارتها الدول امأعضاء، 

الفعالة وبشأن مطبيق مدابير اإلدار  املكانية امأخ ى بالتعاون مع املنتديات واملنظمات 

 الدولية واإلقليمية املختصة، 

 

 ،،را ــــوشك

 
 


