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 السيد الرئيس،

األمين العام لألمم المتحدة يود وفد جمهورية مصر العربية في البداية أن يتوجه بالشكر والتقدير للسيد 
حول "منع الضرر العابر  ٨١" بشأن البند A/74/132" ورقم "A/74/131على جهوده في إعداد تقريريه رقم "

للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر"، واللذان جاء إعدادهما، عمًلا بقرار 
، معبراا عن األهمية الكبيرة التي توليها مختلف الدول لموضوع هذا البند في مسار تطور 71/134الجمعية العامة 

 موضوعات القانون الدولي.

من حاالت " A/74/132"صر تسجل باهتمام مًلحظتها بشأن ما تضمنه تقرير السيد األمين العام رقم إن م
تم االحتجاج فيها بالمواد والمبادئ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بشأن "منع الضرر العابر للحدود الناجم 

لصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر" سواء على ا
، وهو ما تقدر مصر أنه يعكس تنامي قبول الدول لهذه المواد ٢٠١٩حتى يونيو  ٢٠١٦خًلل الفترة من يونيو 

الدولية بشأن "االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن" وكذا  والمبادئ باعتبارها تشكل تطويراا للقواعد العرفية
التي تحكم  ةالراسخ وهي القواعد العرفية، ير المناسبة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر""االلتزام باتخاذ التداب

 التعامل مع األنشطة والمشروعات التي لها آثار عابرة للحدود.

 السيد الرئيس،

إن مصر إذ تؤمن بأن مشروع المواد الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي يتضمن العديد من المبادئ العرفية 
ستقرة، فإنها تعرب عن تأييدها المبدئي لصياغة اتفاقية دولية ملزمة تنظم هذه المسألة بشكل شامل، في ضوء الم

قناعتنا بالحاجة الماسة إليجاد إطار قانوني عام يبرز بوضوح القواعد القانونية الحاكمة لمسألة منع األضرار 
هذه األضرار بما تخلفه من آثار اقتصادية العابرة للحدود الناتجة عن األنشطة المشروعة والتعويض عن 

 ردة والمواراعلصحة والز واجتماعية وبيئية تؤثر في حياة المجتمعات المحلية بالدول المعنية وتلحق الضرر با
على نحو يؤدي إلى مساس بحقوق اإلنسان بالدول المتأثرة بهذه األضرار، كما ننوه في  يكولوجيةإلظم االمائية والن  
ا كي يتسنى االستناد إليه للتعامل مع جميع الحاالت التي قد هذا الصدد ب الحاجة إلى هذا اإلطار القانوني العام أيضا

ينجم عنها أضرار عابرة للحدود دون إخًلل بأي أطر قانونية خاصة لتنظيم حاالت محددة قد ينجم عنها أضرار 
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ن التعامل مع أي حالة من الحاالت التي ينجم عابرة للحدود، وبما يضمن عدم االدعاء وجود فراغ قانوني يحول دو
 عنها أضرار عابرة للحدود.

في هذا اإلطار، وسعياا للوصول إلى هدف التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة بشأن هذا الموضوع، فإن مصر 
 تود أن تسجل بعض المًلحظات الموضوعية على مشروع المواد محل النقاش على النحو التالي:

( من مشروع المواد في 1مصر الحاجة إلى توضيح المقصود بعبارة "عواقبها المادية" الواردة في المادة ): ترى أوالا 
 ضوء عدم وجود أي محددات توضح معنى هذه العبارة.

: تسجل مصر مًلحظتها بشأن الحاجة إلى تعريف المقصود بـمصطلح "الضرر الجسيم" الوارد في مشروع ثانياا
( أو النص على معايير واضحة 15( و)12( و )11( و )10( )9( و )8( و )4( و )3( و )2( و )1المواد )

لتحديد المقصود بهذا المصطلح، كما نشير في هذا الصدد إلى أن استخدام عبارة "ضرر جسيم عابر للحدود" على 
رثي قد ينشأ مثًلا عن النحو المستخدم في المواد المشار إليها سابقاا إنما يستبعد االحتمال المرتفع بوقوع ضرر كا

حاالت تصدع أو انهيار لسدود حاجزة للمياه بسبب ضعف اشتراطات األمان أو عدم كفاءة اإلدارة، أو حاالت تسرب 
 إشعاعي من منشآت نووية ال تراعي اشتراطات السًلمة الًلزمة.

ابير الًلزمة لمنع وقوع ضرر ( على أن "تلتزم الدول باتخاذ كل التد3: تقترح مصر النص في مشروع المادة )ثالثاا
جسيم أو لتقليله إلى أدنى حد" بدالا من استخدام عبارة "التدابير المناسبة"، نظراا ألهمية اتخاذ جميع التدابير 

 الممكنة لتجنب اإلضرار بالدول األخرى.

خًلله المشاورات، (، فإنه من الضروري أن يكون هناك إطار زمني محدد تتم 9: فيما يتعلق بمشروع المادة )رابعاا
حيث أن ذلك سيمكن الدول المعنية من تجنب المماطلة، والمضي نحو اتخاذ المتفق عليها في مشروع المواد 

 المطروح.

: تقدر مصر ضرورة إضافة أحكام لمشروع المواد توضح آليات توزيع الخسارة حال وقوع ضرر جسيم عابر اخامسا 
 م دولة المصدر بتعويض الدولة التي يحتمل أن تتأثر بهذه األضرار.للحدود، مع إدراج نص بشأن إمكانية التزا
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تتفق مصر مع ما أبدته بعض الدول من مًلحظات بشأن وجوب أن تتضمن عبارة "أنشطة خطرة" مسألة  ختاماا:
ن كانت غير متعمد ة، فإن إدارة الكوارث )الفيضانات والمد العاصفي والكوارث الطبيعية(، بحسبان أن هذه الكوارث وا 

إدارتها تخضع للتقييم البشري وتشكل مثاالا على اإلجراءات غير المشمولة بالقانون الدولي، ومن ثم فإنه من 
 الضرورة التأكيد على أهمية التنسيق بين األطراف المعنية لمواجهتها.

 شكراا السيد الرئيس.


