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 الموقرون:المشاركون االجتماع ورؤساء السادة السيدات و
 
 لجميع السادة الحاضرون شكرهم عنالعربية السعودية التعبير  المملكةوفد  أعضاء ودي

ئ بموجب الذي أنش العضويةالفريق العامل المفتوح  مناقشاتخالل  مشاركاتهم القيمةعلى 
"نحو ميثاق عالمي  تحت عنوان 2018مايو  10 بتاريخ 72/277 رقم العامة ةقرار الجمعي

 عناصر توصياتل اقتراحهمشكر الرئيسين المشاركين بصفة خاصة على  ونودللبيئة"، 
 .للفريق العاملواألخيرة الدورة الثالثة هذه في مناقشة لأساس لكون لت االجتماع

 
ما ، مثل من قبل رؤساء االجتماعالمقدمة لبعض االقتراحات  عن تقديرنا التعبير أيضا   نود

من برنامج  بوجه أكمل الدول األعضاء ستفادةا كيفية طرقاالطالع على تم اقتراحه حيال 
تشجيع برنامج األمم اقتراح القانون البيئي الدولي، وكذلك  لمراجعةمونتيفيديو الرابع 

 .لدول األعضاء في تنفيذ القانون البيئي الدوليالمتحدة للبيئة على وضع استراتيجيات لدعم ا
ينا أن نبني على ما قد تم عل ،لفريق العاملالسابقة لدورات المرارا في  هقد تم تأكيدكما و

أن فعال  ابتكار استراتيجيات جديدة من الصفر، لو أردنا  أن نحاولبلورته مسبقا  بدال من 
د اإلشارة إلى أننا على يقين بأن الدول األعضاء نريكما . نعالج المسائل التي قد تم مناقشتها

 نمط. السوف تستطيع االتفاق على دعم نتيجة نهائية وفعالة تتضمن توصيات على هذا 
 

بشدة اقتراح الرئيسين المشاركين فيما يتعلق بـ "العناصر تتحفظ والمملكة  ومع ذلك، فإن
من الورقة غير الرسمية، حيث أن هذا الوفد لن يؤيد  الثالث"، في الجزء اتالمتصلة بالعملي

بشكل قاطع أي توصية للجمعية العامة بالنظر في اعتماد صك دولي جديد، أو لفتح أي 
في هذا يتفق  الوفد الوحيد الذي يستا لهأن وتنوه المملكةعملية لتطوير مثل هذا الصك، 

 الرأي. 
 
ن أبش لآلراءكل دورة من دورات الفريق العامل حتى االن عدم وجود توافق في  قد رأيناو

والصكوك ذات  الدولي البيئيوجود ثغرات في القانون سألة مثل م ،هميةاألفي مسائل بالغة 
ثغرات ال هذهمالءمة لمعالجة الفضال عن وجود اختالفات في تصور الطرق  به،الصلة 
يتم التوصل إلى أي توافق في اآلراء س هالمرجح أن وال يبدو من. قد تكون موجودةالتي 

، خالل األيام القليلة القادمة بشأن مسألة مثيرة للجدل مثل اقتراح صك دولي جديد تماما
ات البيئية المتعددة األطراف القائمة، والعمليات القائمة يقد يعوق أو يكرر دور االتفاق والذي

 .تطويره على جميع المستويات دعمون البيئي والتي تسعى إلى تبسيط وتعزيز تنفيذ القان
 

قانون في القائمة  االتفاقياتا بمواصلة دعم هاقتراح تأكيداعادة  تود المملكة الختام،وفى 
 ايجابيا  موفقا   يظل موقف المملكةو ،ستدامبشكل مكفاءة تنفيذها  تعزيزمع  الدولي، البيئي

فعالة لصالح الناس وبغية ايجاد حلول عملية  المسائل،هذه  بشأن المناقشاتنحو مواصلة 
 شكرا  لكم. ب.والكوك


