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 السيدة الرئيس،

، 7٢ود، رئيس لجنة القانون الدولي للدورة سيد السفير/ محمود حم  بالتهنئة للفي البداية  أتقدم 

 ها للعرضتقدير عرب مصر عنكما ت  لدائم للمملكة األردنية الهاشمية، على رئاسته المتميزة للجنة. والمندوب ا

 .A/76/10تضمن بالوثيقة الوافي الذي قدمه سيادته لتقرير لجنة القانون الدولي الم  

 السيدة الرئيس،

حول الموضوعات المدرجة بالمجموعة باسم المجموعة األفريقية  غاناتؤيد مصر البيان الذي ألقته  

 لي، وتضيف ما يلي بالصفة الوطنية:لتقرير لجنة القانون الدو Cluster 1األولى 

حرز في أعمال لجنة القانون الدولي خالل فترة التقرير رغ عوبات الصم ترحب مصر بالتقدم الكبير الم 

ترى أهمية و لمعروض بالفصل العاشر من التقرير،ا ، على النحو١٩-التعقيدات التي فرضتها جائحة الكوفيدو

وضوعات مبة حول خالل موافاتها بالمالحظات واإلسهامات الكتابية المطلوانخراط الدول بفاعلية مع اللجنة من 

ل فة الدو، و"خال"حصانة مسئولي الدول من الوالية القضائية الجنائية األجنبية"، و"المبادئ العامة للقانون"

 نهتضم لة"، و"ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي"، على النحو الذيوفي مسئولية الد

 الفصل الثالث من التقرير.

 السيدة الرئيس،

بالنسبة لمشاريع "المبادئ التوجيهية بشأن حماية الغالف الجوي" التي اعتمدتها اللجنة، فتعرب مصر 

جهده الدؤوب في سبيل إنجاز هذا لهذا الموضوع، على عن تقديرها للسيد "شينيا مورازي"، المقرر الخاص 

أن المنتج النهائي يتضمن العديد من المبادئ . وترى ٢٠١٣عام  عليه في الذي بدأ العملالمنتج الهام 

وضع تعريف  التوجيهية الهامة لحماية الغالف الجوي من خالل منع تلوث وتدهور الغالف الجوي، بما في ذلك

خالل دون اإلالتي يتم تنولها في أطر أخرى البيئية األخرى  الموضوعاتتلوث والتدهور، وتحديد العالقة مع لل

إلزام الدول بتوخي العناية  من خاللوتعريف االلتزام بحماية الغالف الجوي في المبدأ التوجيهي الثالث بها، 

، عليهماطرة أو خفضهما أو السي هدهورتالجوي و الفتلوث الغ ءبغرض در الواجبة في اتخاذ التدابير المالئمة

الرابع بإجراء دراسات تقييم األثر البيئي الذي قد تخلفه فضالً عن إلزام الدول األعضاء في المبدأ التوجيهي 

األنشطة المقترحة داخل نطاق واليتها أو تحت سيطرتها، وما تضمنه المبدأ التوجيهي السابع حول التعديل 

 الواسع النطاق والمتعمد للغالف الجوي.



                                                                                              EGYPT  مصــــر       

The Permanent Mission of Egypt 
to the United Nations 

New York 

  
 مةــــالدائبعثــة مصــر 

 م المتحدةــلدى االم
 وركــنيوي

  

 على يث وقعتأهمية كبيرة لحماية البيئة، وخاًصة الغالف الجوي، ح يةمصرالدولة اللي توفي هذا الصدد، 

طبقة األوزون لعام  ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد١٩٨٥اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام 

لسنة  ٤ رقم يعتبر االتفاقيات الدولية في مجال البيئة من المصادر الرئيسية لقانون البيئة المصر، وت  ١٩٨7

 ٢7 لدورةكما من المقرر أن تستضيف مصر ا ، كما يجري تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة األوزون.١٩٩٤

COP27  ي إطار ف ٢٠٢٢تغير المناخ خالل عام للمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية

 .حد من ظاهرة االحتباس الحراريحرصها على اإلسهام في تدعيم الجهود الدولية الرامية لل

 السيدة الرئيس،

لجنة القانون الدولي خالل دورتها الحالية، للمعاهدات" الذي أقرته فيما يتعلق بـ "دليل التطبيق المؤقت  

ه جهوداتم علىفتعرب مصر عن تقديرها للسيد "خوان مانويل جوميز روبليدو"، المقرر الخاص لهذا الموضوع، 

عاهدات من وصوالً العتماد الدليل المشار إليه. وترى أن موضوع التطبيق المؤقت للم ٢٠١٢ عام القيمة منذ

مضافة لقيمة الباقتضاب، ومن ثم تتضح ااتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تطرقت إليها  الموضوعات الهامة

عند ل رشاد الدوإالعرض من حيث  من خالل إعداد الدليل محللجنة القانون الدولي للتدقيق الذي قامت به الكبيرة 

ن ملية مالتطبيق. وترحب مصر في هذا الخصوص بتضمين اللجنة لملحق يحتوي على أمثلة لبعض التطبيقات الع

 نائية والمتعددة األطراف القائمة.واقع عدد من االتفاقيات الث

 السيدة الرئيس،

للجنة القانون الدولي في تطوير  الحيويةفي الختام، تعيد مصر التأكيد على إيمانها الكبير بالمهمة  

سي في كن أساروتقنين القانون الدولي العام، وتعزيز ركائز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، وهو 

أبرز  ، أحدفتح هللاأمين تقديرنا للعالقات الدولية. ومن هذا المنطلق، فقد رشحت مصر السيد السفير/ أحمد 

ن ممن فرع  متنوعة ومتشعبة تتضمن أكثروالذي يتمتع بخبرة عملية طويلة ، وفي مصرخبراء القانون الدولي 

  أفرع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ونزع السالح.

حيث  لمقبل،سبوع الحالي واتتطلع مصر إلى نقاش مثمر لتقرير لجنة القانون الدولي خالل األأخيًرا، 

 .في النقاش الخاص بالمجموعتين المتبقيتين مباهتما سنشترك

 شكًرا السيدة الرئيس.


