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 الحاشرة لألجيال الطبيعة حفظ عن للدول التاريية المسؤولية
العام األمين تقرير : والمقهلة

 ابادة يتنكر : االنكليزية) عن شفوية (ترجة الرئيس - ١
 هنين في نظرت قد والثالثين الحاسة دورتها في الجمعية أن األعضاء
 تمهل ٠ العامة المناقشة نغس خالل منفعلين بندين بوصفها البندين

؟ الحالية الدورة في الجمعية رغبة ايضا هي هذه ان إعتر ان لي
٠ ذلك تقرر وقد

 عن شفوية (ترجة (زائر) امغدواكا امندكا السيد - ٢
 عل العام لألمين بالشكر أتقدم أن البداية في أود ن الفرنسية)

 الميثاق شروع بشان AI36I539 الوثيقة في الوارد -المتاز تقريره
تنفيذ اًجل من بذلها التى للجهود خاصة وبصفة ٠ للطبيعة العار
 .٠١٩٨٠ اآلول/اكتوبر تشرين ٣٠ في المؤرخ ٧/٣٥ القران

 األمم لبرنامج العام المدير الى بالشكر أتوجه فانني كذلك - ٣
 والموارد الطبيعة لصيانة الدولي االتحاد والى ، للبيئة المتحدة

 ، ايحابى بشكل استجادت، التى الدول كافة والى الطبيعية،
اآلمين مكشت الني هي ألنها ٠ ٧ر٣ه القرار عنبا عبر الى للرغيات

 .الممتاز التقرض هذا صياغة ن٠ العام
 Ï العامة الجمعية فان ٠٧/٣٥ التقرد في أنه ونوتنكر - ٤

 ممارستها لدى القيام؛ الى األعضاء الدول رسميا تدعو «
 اطار فى أنشطتها بشسبر ٠ الطبيعية مواردها عل الدائمة سيادتها
 توازن وصون ٠ الطبيعية النظم لحاية القصوى باألهمية الشطيم
 األجيال لصالح * الطبيعية الموارد وحفظ ٠ ونوعيتها الطبيعة

, والقبلة؛ الحاضرة
 بآرائها العام األمين موافاة الى األعضاء ابدول وتدعو «

 الي والجهود ٠ للطبيعة العاني الميثاق مشروع شأن ومالحظاتها
، . »وحمايتها الطبيعة حفظ سبيل في تبذلها
 بمنظمة األعضاء الدول من دولة حمسين فان الطلب لهذا واستجابة

 لمجلس والثالثين السابعة العادية الدورة خالل. ، االفريقية الوحدة
 الى أشارت قد ٠ وبي بنير المنعقد االفريقية الوحدة منظمة وزراء

 اتظر إ قرار واعتمدت ٠ الوطنى الصعيد عل بذلتها الق الجهود
36/481/À[ قبل من للطبيعة العاني الميثآق شروع باعتاد يوهي 

 عن تعبيرا شك بال ويعد ، ]À/36/539 إانظر العامة الجمعية
 ترتبط الني بالمشكالت الدول تلك -تبديه الذي المشرك االهتام
 توازنها او الطبيعة نوعية لى٠ء والهجوم ٠ االيكولوجية النظم بتدمير
 واالجتاعية ية٠االةتصاد والهياكل الحياة يتهدد خطرا ذلك باعتبار

' ٠ للحضارة والسياسية
 من ٠ أخرى دولة خمسين هناك فان ٠ ذلك عل وعالوة — ٥

 أبلغت قد ٠ الالتينية وأمريكا ، وأوروبا ؛ آسيا ض دولة ٣٨ بينها
 عام ايلوداسبتمير ١٦ يوم قبل العام لألمين ومالحظاتها آراءها
 بمالجظاتهأ أدلت قد أخرى دولي وهنان . أ نفسه [المرجع ١٩٨١

 أحاول ما ان . العام لألمين تبلغ وسوف ٠ ذا٩ مباشر بشكل وآراءها
 دولة ١ ٥٦ بين مني دولة بعين من يقرب ما ان هو اليوم 'عليه التابميد

 صياغة وتؤيد المسألة هذه بشأن الجوهرين مالحظاتها عن أعربت قد
عل دليل أكبر يعد وهذا . الموضوع هذا بشأن للسلوك دولين وذة٠مد

 تعاون تعزيز'وتطوير عل الدولي المجتمع يعلقها الي الحيوية األمية
 . ونوعيتها البيئة توازن وتامين حماية اجل من ومسؤول ذكي دولي

 الى وجنبا ٠ الجهود هذه أهمية يدرك اذ ٠ العام األمين ان - .٦
 لحفظ الدولي واالتحاد للبيئة المتحدة االمم برنامج بمساعدة جنب

 الخبراء من فريق تشكيل عل عمل قد ٠ الطبيعية والموارد الطبيعة
 للطبيعة العالمي الميثاق شروع تنتح يستكمل أن حاول مخصمني

 الدول بها تقدمت التى الهامة االيابية االقراحات اساس عل
. األ'ءغاء

 األعفعاء الدول جع الى بالبكر اتقدم أن هنا أود واني — ٧
 الميثاق مشروع بشأن األساسية بمالحظاتهأ بالتقدم تفضلتآ الني

اراء في ايحاييا اسهاما بذلك اسهمت والني ٠ للطبيعة العاني
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 ككل. الدولي المجتمع لصاح مناقشاتنا
 من الغرة في تروبي في ابصص الخبراء فريق اجتمع لقد - ٨

 الميثاق لشنوع منقحا نصا وأعد ١٩٨١ آب/شطس ٢٧ الى ٢٤
 ض ٧ لغقذة١ في العامة الجمعية العام االمين ويوصي ٠ للعلبيعة العالمي
 . المنب المشروع هذا في التأييد مع تنظر بأن تقريره

 ١٦ بعد ردودها ابلغت قد الدول بعض ان وحيث - ٩
 تلقينا حسبا ، أخرى دوال هناك أن وحيث ، ١٩٨١ ايلوداسبتمبر

 القليلة االسايع خالل بمالحظاتها تتقدم سوف ، معلومات ض
 للميباق المنب والمشروع العام األمين تقرير ان وحيث ، القادمة
 أيام يالثن هنا المناقدة ابتتأح قيل لنا أرسال قد للطبيعة العاني
 الدون لجميع الفرصة ص أن المنطقي من انه اذن فيبدو ، تقريبآ

 أن آلعام لألمين شسح وأن ٠ الجدين النص تبحبة كي األعضاء
 ) ننك الضرورة اقتضت اذا ) بتنقيحه يقوم وأن تقريره ستكمل

 ان الممكن من يكون بحيث ٠ اضافية 'ردود من يتلقاه ما أساسى عل
 للجمعية والثالثين المايعة الدورة في بامعان الميثاق هذا دراسة تتم

٠ العامة

القر.ار بمشروع اتقدم ان يشرفي الروح. بهذه -١٠
AI36/L6 ، مقدميه عن نيابة . 

 تحيط ٠ أوال ٠٠ د ما أساسا يقرح المشروع هذا ان - ١١
 منقحا نصا يتضس الذي العام األمين بتقرير طا العامة الجمعين
 اآلراء أساس عل وضع للطبيعة) العاني الميثاق لمشروع

 أيلوداسبتمر ١٦ كبل األعضاء الدول ابدب الني والمالثالت
 الدول الجمعية تدعو ) ثانيا ٠٧/٣٥ الجمعية بقرار عمال ، ١٩٨١

 الى ومالحظاب بآرائها بعد العام األمين تواف لم الي االعضاء
 من ترجو ) .ثالثا االمكان؛ بقدر مبكل وقت في وذلك ؛ بها موافاته
 واالتحاد للبيئة المتحدة االمم برنامج باعدة يقوم") أن العام األمين
 مشروع تنتح باستكال الطبيعية والموارد الطبيعة لصيانة الدولي
 الدول، ن٠ الواردة المالحظات أساس عل للطبيعة العاني الميثان

 الجمعية الى تكميليا تقريرا يقدم وأن ) ذلك ألضرورة اقتضت اذا
 ان الى العام األمين تدعو ) رابعا ؛ والثالثين البعة1 دورتها في العامة
 الذي المخصمى الخبراء فريق تقرير االعضاء الدول الى محيل

 من يرد قد ما وكذلك ) الميثاق لمشروع المنقحة النسخة يتضمن
 السابعة الدورة في فيها النظر بغين ) مالحظات من األعضاء الدول

 جدول في تدرج ان تقرر ٠ خاسا العامة؛ للجمعية وابالغين
 في النظر (( بعنوان بندا والثالثين المايعة لدورتها المؤقت األعآلل

 األمين تقرير : واعتاده للطبيعة العاني للميثاق المنقح المشروع
العام».

 ان اخرتى مرة اؤكد كي الفرصة هذه اغتنم ان أود اي - ١٢
 عل االنسان وقدرة لالنسان والتكنولوجى العلمى المستقبل
 يبذلها التى والجهود احتياجاته، عبين أجل من الطبيعة عل السيطرة

 الني الغنية األعال وجيع والثقافة أللحضارة قدما الدفع أجل من
 اذ يمكن ال لالنسان الخالآل العبقرية ان أى ) للكرية نخرا تعتبر

 أمر واستمرارها األرضى عل الحياة ان ٠ الطبيعن وجود دون تستمر
 ع:٠ فانه ) لذلك . عنها بمعزل أو الطبيعة وجود دون تصوره يمكن ال

 تتدهور سوف والنباتية العدوانية الحياة ان نجد ا.لطبيعة تدهور
 في بواجبنا التمسك الى جيعا يدعونا ان شأنه من امر وهذا . أيضا

 رابطن هناك ان أقول أن أود اش . وحمايتها الطبيعة عل الحفاظ
 وهذا ٠ ثقافية وقم ثقافة من فيهاً بما والحياة الطبيعة بين باسية

٠ جدل محل يعد لم تاكيد

 حد الى وصل لها وتغييره للطبيعة االشان تدمير أن فلو - ١٣
 األرخى عل الحياة ذلك نخاطر فانا االيكللوجية النظم االخالل
 خلق عل وقدرته الوجود عل االنسان قدرة عل بالقضاء ونخاطر

 الغابات ان العالم مناطق بعض في نجد اننا . والثقافات الحضارات
 ان ٠ الجفاف وعوامل الصعحارى زحف بسبب تختفى بدات قد

 ٠ للوجود جديدة مواقف عن يبجث األحوال هذه مثل في االنسان
 عل االبقاء الى يؤدى ان اذن شأنه من وحمايتها الطبيعة حفظ ان

 الخالقة العبقرية استمرار يضمن وبذلك واطالتها األرضى عل الحياة
للبشر.

 الميثاق مشروع عليه ينطوي الذي العميق المعني هو وهذا -١٤
 المجتمع الى به تتقدم ان زائير يشرف والذي ) للطبيعة العالمي
 للملوك مدونة بمثابة يعتبر هذا القرار شرو^٠ ان ٠ العتاده الدولي
 هو به نطالب ما كل ان . االشان آنمشطة جيع بها شرشد ان ينبغي

 'وكل ابكومات، وجع ٠ العالم في )الدول جيع مل ينبغي انه
 لحاية العليا باألهمية االعزاف ع٠ ) بأنشطتها تقوم أن المجموعات

 وحفظ الطبيعة نوعية وعل التوازن عل وللمحافظة الطبيعية النظم
 أشبال أية عن باالمتناع الدول هذه كل تلزم وأن . الطبيعية الموارد

 األمر للخطر، التوازن وهذا التوعية- هذه تعرفى ان شأنها من
 الحيوانات نهدد المقبلة األجيال وبقاء البشرين بقاء بهدد الذي

٠ والنباتات
 زائير جهورية ا-ن افول بأن لى تسمحوا ان أرجو كذلك --١٥

 تحقيق أجل من الجهود تبذل الز النامية البلدان مجوعة الى تئتمي
 تمكنها الي والمهارات القدرات اكتساب اجل ومن ٠ لشعوبها التقدم

يؤدي ايان بشكل تحويلها عل تعمل وأن بيئتها عل تسطر ان من
 هفا ونحن ٠ تنميتها نحو باختصار آو األساسية احتياجا=ها تلبية 'الى
 تلك تمتع ان نود وال هذا القرار مشروع بتقديم التقدم عرقلة ع٠ذز ال

 ال اننا ي . بدما بالتنمية للدفع الالزمب. التدابير اتخان من الدول
 انمشطة أية أوضد بالذات خغة أية ضد أعالنا نوجه ان الى عى٠ش

 نؤكد ان هو نفعله ان نحاول ما كل ان ٠ البلدان ض بلد في محددة
 عليها -المحافثلة من بد ال الذي االيكولوجية النظم رازن اميذ

 بالنسبة الحياة نوعية عل المحافظة في بالفعل رغب كنا اذا وحمايتها
٠ البشري للجسى

 االحتياجات تلبية أجمل من الطبيعة تحويل عملين وخالل - ١٦
 نتالفي أن أي ) بالؤوبة شعورا نظهر ان ينبي لالشا.ن األساسية

 الى تؤدي ان شأنها ض أعال أين تتالفى وأن ) االستخدام اسا-ءة
 ٠ للحضارة والسياسية واالجتإعية االقتصادية الهياكل تدمير
 بتالفي ذاته الوقت وفي التقدم بتحقيق يتعلق األمر فان ) لذلك

٠ 'له ضرورة ال الذي التدمير
 األعال من ذلك وغير الطبيعة وتغيير والدمار التلوث ان -١٧

 في كغاية النمو في والمبالغة ٠ الطبيعة حماية الى تؤدي ال التى العدائية
 في البشرية ننها تعافي شرورا تعتير األمور هذه كل ) نادها حد

 فى األعضاء الدول من دولة كل عل وينبنى . الحاضر الوقت
 االساسي الشرط هي الني ) الطبيعة ان من تتأكد أن الدولي المجتمع
 عليها والمحافظة خايتنا يجب ) والحيوانات النباتات ولوجود للحياة
 ٠ احتياجاته الشباع األشان يستغلها عندما ستمر بشكل

 الخامسة الدورة خالل القيت الق البيانات بعخى ان ويبدو — ١٨
 أدخلت قد القضية هذه حول المتجد؛ لألمم العامة للجمعية والثالثين

 ) والبيئة ، الطبيعة ن مثل بألفاظ يتعلي فيا اللبس من عنصرا
هذا .في الموهف اوضح أن بي يجدر ) لذلك . الطبيعية والموارد



١٩٨١١٠٢٣ األودراكقور تشرين ٢٧ - ٤١ الجلة

- . العمدد
 ٠ محيط الذي الحيز هي البيئة ان االحياء علم في نجد اسا - ١٩

 تفاعل بعبليات الحين الكائدات -تقوم حيث بالخاليا ٠ مباشر بشكل
 عل بآخر أو بشكل تعتمد فعلها مما ) والطاقات المواد ع٠ ستمر
 مكونين بين التفاعل عن. ينجم حي كاثن كل فان ذلك وعل . البيئة

' والبيئة. الوراثة ما اساسيين
 عن تنشاً ال الي التأثرات يمل تعي الواسع بالمض البيئة ان

 الحياة من ناصة بصفة شتمد اًن يمكن التأثرات. وهذه ٠ الوراثة
 . الخ ...االمة والحياة والزبية والغذاء والربة والمناخ العادين
 »biotope« لكلمة مرادف البية ان نجد األحياءعلم- فغي لذلك
 ٠ االحيائي البيئي التوافق تعني الني

 تؤثر الق الطبيعية الخصائص تعنى البية فان الجزافيا وفي -٢٠
 في التوح ان . األرض ذبح عل الحية الكائنات وجود عل

 وبين الحيوانات بش والعالقة الجغرافية البية مفهوم حول األبحاث
 صاحب قد األرضين الكرة عل المتوافرة الطبيعية والظروف البشر

 فان ٠ وهكذا .عشر التاح القرن في نيةاالسا العلوم اطالق.
 تطور عل وخية عواقب له كانت الطبيعية للظرومف اليعرء التطور

 تأثرا أثرى قد االسان بها يقوم الي التدابير أن خ البشرية،
 الجزافا ق أنه نجد لذلك .ابغرافنة البية عل القرون عير كبيرا
 .للبيئة مرادفة األحيان بعفى في المحيطة األشياء تكون

 المخلوقات مجعل هى الطبيعة نان أخرى جهة ومن -٢١
 أساس يثكل أسامي توازن معا بعها الني الموجودة واألشياء

 بالمخلوقات بالمقارنة محركة قوة يعتير مجدا فهي ٠ لذلك . الحيا-ة
 تثارك فهي ٠ القوة هذه عن التعبير الطبيعة تثكل فبينا ٠ البشرية

 يؤدي الذي التوازن ايجاد وفي واالشياء المخلوقات وجود جوهر في
. الحياة الى
 تبذل أن ينبغي ٠ لذلك ٠ بالطبيعة يتعلق هنا والموضوع -٢٢

 حمياة خان ع٠ ٠ واستمراره التوازن هذا عل للمحافظة الجهود
 الطبيعية، الموارد عن نتحدث ال هتا انتا .عيها والمحافئلة الطبيعة

 لهذه الرشيد االستغالل ضان أجل ض نسل أننا ننعي ال أسا كا
.الدول لصاح الموارد

 يؤكد غموض أي يزيل كيا ٠٧/٣٥ القرار فان لذلك. -٢٣
 ٠ الطئيعية مواردها عل ول٠الد سيادة مبداً جديد من
 للدول الدائمة السادة مجداً أن نوضح أن هنا بنا يجدر لكن -٢٤
 نات القرارات في اليه االشارة وردت كا ٠ الطبيعية مواردها عل

 ٠ العامة للجمعية ابانسة االستثنائية الدورر عن الصادرة الصلة
 التغيرات ادخال ازاء الرئيسي المفتاح ان من وداللته اميته يكتسب

 البلدان الحالي الوقت في تملكه اتما ٠ المطلوبة االقتصادية والتحويالت
 الساس م٠الذظا مازال"يرقله أر الق هذا استخدام لكن .النامية

 البلدان بان يوحي المبدا 1ط .حاليا القاض الدولي واالقتصادي
 لحل والتصحيحية االبجاجذ التدابير ببعفى القيام يمكنها النامية

 اقتصادي نظام اقامة بمبدأ يتعلق فيا الدول تواجهها الني المثكالت
٠ . جديد دولي

 عل للدول والداسة الكاملة ادادة بداً أن ذلك وستتع -٢٥
 الني المشزكن المبادرات من يتعارض أن يمكن ال الطبيعة مواردها

 التعاوة تحبذ والني اليوم العالم أو الماضي أخطاء تصحح ستهدف
 نوعية عل والحثاظ االيكولوجين الشم توازن حماية أجل ض الدولي

■ الطبيعة.

 الني بالمباديء ينكر الذي ٧/٣٥ العامة الجمعين قرار ان - ٢٦
 والمستقبل، المانى في إليه والحاجة للطبيعة عالمى ميثاق اعتإد تيرر

 هذا عل للمحااللة الدولي المجتمع جانب س هامة سامة يشكل
 لدى المشكلة تلك سيره اني القلق عن ويعير األساس التوازن
 المجتمع اهتا-م عن للتعبر الوقت حان فقد ٠ لذلك ٠ جعاء البشرين
 مشروع باعياد اي صلية تدابير إلى االهتا ذلك- وترجة الدولي
 .العالم دول وجيع المتحدة لألمم قدم الذي للطبيعة العالمي الميثاق

 باسم ٠ األعضاء الدول كل تدعو زائير جهورية ان - ٢٧
 العبرية عل االبقاء وباسم البشري الجنس عل االبقاء ضرورة
 اعتاد في بالمسامة تقوم ان ٠ شبا الحياة وباسم لالسان الخالقة

 . للطبيعة العاني الميثاق مشروع
 الجمعين-العامة ترك أن ٠ األساب هذه لكل نأمل واننا -٢٨

 عاني يباق٠ بإعتاد المنظمة هذه في األعضاء الدول معذلم اهتام مدى
 تعتمن أن األعضاء الدول ندعو فاننا ٠ الروح تهن. . للطبيعة
 الوثيقة في والوارد به تقدمنا الذي االجرائي القرار مشروع

AI36IL6 التوصيات ع٠ يتمشى األص هذا فان تالحظون وكا ؛ 
 في اليها االشارة وردت والي الخمص الحيراء فريق ا٠ب تقدم الني

.العام االمين -تقرير
 عل المحافئلة ق للدول التامة بالؤولية يتعلق وفياً - ٢٩

 عن انبثق قد الموضوع هذا أن الى البداية منذ أشرنا فقد ٠ الطبيعة
 قد التدابير هذه الن ٠ واحدا الهدف كان وان لمنهجنا مخالف منهج
 بالبيئة االضرار الى يؤدي الذي التسلح بساق االمراع ظل في تمت

 وال هنا اللوم نوجه ان نود ال اننا . والنباتات والحيوانات البشرية
 . الواجهة روح نثير أن وال ارتكبت الني األخطاء من نقلل أن

 االتجاه هذا اتخان الى أدى الذي انج نان ذلك عن فضال -٣٠
 واالدارية التشريعية التدابير ءتاد١ عل الدول حث يستهدف اتما

 االجيال لصالح الطبيعة عل المحافئلة أجل من وغيرها والقضائية
 في - هذا ولكن ٠ مشروع منج المنج هذا ان ٠ والمقبلة اباضرة

 ما وهذا .الموضوع وجوانب لمتكلة١ جوانب كل يفطي ال - رأينا
 الدورة عل للموضوع عرضنا في اتخذناه الذي المختلف المنج ييرر

 الذي القرار لمشروع وبالشسة .العامة للجمعية والثالثين الخامسة
 سبين في ية٠أوبمتذ الشاح ساق اطار ضمن يدخل ال فانه به تقدمنا
 ٠ خادي أساس عل المشكلة يعالج لكنه ٠ التصنع أوسباق التنمية

 بمقتضاها تلزم الدولي للطوك - مدونة وضع امية بمدى ويتمك
 بالتوازن االخالل الى تؤدي الني التدابير اتخاذ عن باالحجام الدول

حياة تهدد وبذلك ٠ وتوازنها الطبيعة نوعية ودهدد االيكولوجى
. به يعز ما وكل األرنن عل االسان

 باسم بتقريره يتقدم أن العام األمين من طلب اذ ونحن - ٣١
 في اليها ننظر كا- الطبيعة عل المحافئلة في للدول التامن المسؤولية

 االستثناية الدورة اساء فيه للنغر ، الشاح بسباق االسراع اطار
 من المقدم AI36IL.7 الرار مشروع نان ٠ الالح نزع الثاية
 اطارها في المناقشة هذه يفع انما الدول من وغيره الوفياني االتحاد

٠ دايم١

 هذه في رأينا عن نعير لكي الفرصة لنا تتاح وسوف - ٣٢
 اهتام عن يعير القرار مشروع ان الى نشير ان ونول ٠ القضية
 ٠ االحوال من بحال عليه يعزنى ال زائير وفد وان ٠ حقيقي

 : االصة) عن شفوية (ترجة (بابان) إمام اب -٣٣
الموقر زائير تمثل بعد التالي المتحدث اكون ان المادة غاية بمدفي



العامة الجعسات - والثالثون السادسة الدورة العامة الجمعية١٠٢٤

 عالمي ميثاق مشروع بمشأن /^3/ج٤ج. القرار لمشروع مؤيدا ألتحدث
- . تقديمه في باكستان شاركت قد للطبيعة

 . الريفية المناطق فى التنمين عن مسؤولة بالحكومة وكعضو - ٣٤
 ونات األص عليها ينطوى التى الهامة المائل عل أركز أن أود فاش

 . نكوكبنا األمن طون بالرخاء الحيوية والعالقة الصئة

 فى العامة ابعية جاب من ٧/٣٥ القرار اعتماد عقب - ٣٥.
 التنفيذى الدر فان المائي. العام من األول/اكتوبر سرين
 الى ٠١٩٨١ انارامارس في خطابا وبه للبية المتحدة االمم ليرنامج

 المشروع حول ومالحظاتجا آراءها مستطلعا 'األعضاء تدول حمع
 أجى من بها تقوم الي والجهود ٠ للطبيعة عالمي بميثاق الخاص
 بين من باكستان حكومة كانت وتمد . وحمايتها الطبيعة عل الحفاظ
 هذا في مفصلة مالحظات وقدمت المطاب هذا عل ردوا الذين أولئك
 الخاصة المالحفالت هذه ان وحيث . ]A/36/539 واطر . الصدد

 ذلك قبل تناولها تم قد الطبيعة عل للحعاظ لباكستان الذاتية بالجهود
 . هنا اكررها ان اعرم ال فانني ، ردنا في

 أبرن أن ابوم ظهر بعد هذا بياني خالل ٠ أري انني - ٣٦
 الجمعية أعال جدول في البند هذا أجلها ص أدرج ااًتي األغراض

 الحفاظ الى المحفل يذا حدت التى األسساب عى أربن وأن العامة
 الكوكب لهذا الطبيعية الموارد حفظ فى وشاركته اهتامه عل

 لألجيال حيويان أمران وهما الطبيعة ونوعية توازن عل والحفاظ
٠ والمقبة الحاضرة

 وهت^ من كخدا الدولية والمتظات ادكومات٠إلسست وقد ا٣٧
 االقتصادية وللموضوعات واللم الحرب لمشاكل طاتماتجا ومن

 وهذا . اهتمامها فى الصدارة مكان تحتل اتجا يبدو التى واالجتإعية
 وفي . لألولويات مختلف نظام أي أقزح أن أود وال طبيعيا أمرا يعد

 ٠ المسؤولية عليها االعضاء الدول حكومات فان ، نفسه الوقت
 لدعم الضرورين األنظمة االعتبار في تأخذ بأن ٠ وجاعات فرادي
 ٠ وتقدمها البشرية بقاء عليها يعتمد والي الكوكب هذا فوق الحياة

 الستغالل والدولية الوطنية والجهود السكان زيادة وتتيجة ا٣٨
 تجب بأتجا جيعا توصف أن يمكن معينة اتجاهات برزت فقد * الموارد

 انواع ومختلف الغابات عل الغاشم القضاء خالل وش ٠ لكوكبنا
 الحيا-ة تنجينا وتنوع الطبيعية للبية القائم التوازن فان ٠ الحيوانات
 تتعلق أهداف تخقيى أجل من الص ان .خطر لتهديد يتعرضان
 االهمال الى كثرة أحوال في أذى قد ، والزراعي الصناعي بالتقدم

 ٠ البيئية للعناص ابافر االنتهاك وحتى بل

 سفاظ عالية أولون أعطته قد باكستان فان .نام وكبلد ٠٣٩
 . لشعبها والرجاء التقدم تضمن حتى االقتصادي النمو ايقاع عل

 بشكل ادركنا قد فانتا ، مبنوعة ومشاربع مختبلغة لراعج وتنفيذا
 بل الطبيعية البية حماية األهمية البالفه األمور ن٠ انه مزايد

 طويلة األهداف لصال^ الريعة المكاسب بعفى عن والتفافي
 في المفرط للتدخل النطاق واسعة حاالت هناك كانت وقد . المدى

 التحطيإم أو ، النباني الغطاء ازالة مثل خطوات طريق عن الطبيعة
 نتائج الى يقد لم هذا ان ٠ الحيوانية الحياة من معنية ألنواع الكامل

 فحسب الربة تآكل طريق عن الخصبة العلوين اوبة فقدان مثل
 . للخطر البرية الحياة من ثمية انواع أيضا تعرضت قد ولكن

 بمشروع الخاصى البند بادراج رحب ةد٠ باكستان وفد ان ٠٤ا
 وقد والثالثين الخامة الدورة أعال جدول في للطبيعة عالمي بيثاق

وقد ٠ للطبيعة عالمي ميثاق اعتاد الى تسعى الني زائر مبادرة أيد

 أرسلت قد حكومة حمسين أن يالحظ ألن بتشجع بالدي وفد شعر
 نؤيد انئإ ٠ المنغلمة من المقدم للطلب استجابة وتعقيباتجا مالحظاتجا

 أساس عل أعد الذي للطبيعة العاني الميثاق لمشروع المتخ النص
 يحدوه بالبى وفد وان . االعضاء الدول أرقها تتى االجابات

 آراءها ترسل" لم الني األخرتى االعضاء الدول أى في األمل
 اراجعة من مزيد اتاحة بغين بذلك تقوم سوف بعد وتوصاتجا
 . للطبيعة العاني الميثاق لمشروع والصياغة

 الطبيعة في معينا توازنا هناك أن جديد من أؤكد أن بد وال ٠ ,٤١
 التوازن هذا في االنان تدخل وان الجيولوجية العصور من نع قد
 والتقنية العلم اكشب قد االنسان ان ٠ للخطر حياته يعرض انما

 الحيوانية الطبيعية. المصابر فى الكامنة الروات يتسفل لكى
 نتائج سبب قد متهورا اندفاعا أطهن ولكنه .الكوكب لهذا والساتين
. فعال وخيمة

 الميثاق في الواردة ٠ بيئتنا عل بالحفاظ الخاصة المادى. ان -٤٢
 الواقع في اتجا بل فمسب استثنائية غبر لست ، للطبيعة العالمي
 في المتمثل الهيثات نظام ان . المستقبل في البشرية لرخاء حيوية
 ٠ تقليدين مشكالت صمى بما كبيرة بدرجة تم٠ت انما ٠ المتحدة االمم

 الني المنظإت بين من كانت .بالبيئة تجشم الني الوحيدة المنظمة ان
 االهتامات نناقش الذين نحن اسا ٠ مؤخرا الوجود حيز الى برزت

 الواردة الموضوعات نتناول أن من لتا البد ٠ والسياسية االقتصادية
 سجلته قد كثيرة وفود وجود عدم ان ٠ اليوم اعال جدول في

 قلة .آمل ما عل .يعكس أال يجب أليوم؛ تتحدث لكي ساءها
 العاني الميثاق ألهداف دعا آلراء معينا اجاعا ذل .االهتام
 وتذظياًاً نحسين ضرورة عل أحد يختلف ان يمكن وال ٠ للطبيعة

 عل الحفاظ يمكن بحيث وللزبة وللمراعى للغابات استغاللنا
 لألجيال الحيوية االمدادات استمرار وضمان الطبيعي الراث
. القابعة

 وتقيم االسان ابداع عل تحكم سوف القادمة األجيال ان - ٤-٣
 حيث ومن التقنية في تقدمه بمقدار والتحديث التجديد نحو مسعاه
 لألنفلة واال_كولوجى البيولوص التوازن عل الحفاظ عل قدرته

في االنان لرفاهية وحمايتها الحياة نوعية عل بالحفاظ تسح الني

 االشزاكية الجمهورات -(اتحاد يزوفسكي السيد ٠ ٤٤
 كثيرا الحالى العصر ان : اروسية) عن شفوية (ترجة المرفياتين)

 بالعمر أو الخارجي الفضاء بعصر أو النووي بالعصر يسى ما
 اتجا . تماما ييررها ما لها الميات هذه كل وان ، التكنولوجي

 الذي والتكئولوجي العلمي التقدم في الكبيرة االنجازات تمكس
 الجارجي الفضاء الى الخالة أنشطته امكانات مد من االنان مكن
 بن تدريحيا تتالش »مستبيل <( كلمة ان ٠ الكون عالم والى

 اى االتجاهات من اتجاه اى فى نجد ال اننا اال ٠ الطإء قواميس
 كوكبة ان ٠ االنسان يسكنه كمكان الطبيعية وبيئتها لألرفى بديل

 بالمستقبل يتعلق نما األقل عل ٠ للبشرية المشرك البيت هو
المنظور.

 غير له آخر مسكن ايجاد عن عجز قد االنسان أن ورغم ٠ ٤٥
 المسكن هذا عل القضاء امكانات اكتب قد أنه اال ٠ األرفى

 قد ما بالذات هي النتيجة هذه ان .للخطر جنسه بقاء وتعريغى
 لجمع المشركة الجهود ببلدوتها- نحل لم ان نووية كارثة عن ينجم

 بالفعى رتمن قد االنسان أن اليوم نجد انئا أخرى وبعبارة ٠ إلدوفي
وتطوير العسكرية االستعدادات مثل . واحد مجال في أنشطته



'١٩٨١١٠٢٥ راكتوبر األول تشرس ٢٧ - ٤١ الجلسة

 نتائج الى أدى مما الغووية. األسلحة مقدمتها وفي االسلحة وتكدسس
' . ذاته االنسان بقاء تجدد

 بيئة. عل الفاظ فى المتمثلة العالمية للمشكلة جانب من وما -٤٦'
 تجديد عل اقضاء من الحاحا أكر وحمايتها الطبيعية االشان
 الدورة له تعرضت الذي هو المثكلة ض الجانب هذا ان . الحرب
 تشرين ٣٠ بآرخ ٨/٣٥ قرارها في- العامة للجمعية البايقة

 االتحاد من مبابرة عل بغاء اصد والذي ١٩٨٠ األول/اكتوبر
 المسؤولية العامة ابعية اعلنت القرار، هذا ق السوفياق.

 ودعت ٠ والمقبلة الحاضرة لآلجيال الطبيعة حفظ عن للدول التارخية
 لحفظ الضرورية التدابر وتتخذ الالزم اإلهتام تظهر أن الى الدول

 وفي . المجال هذا في الدوني التعاون أيضا تزن وأن ٠ الطييعة
 الشمر التخ ساق ان الى االنظار العامة الجمعية وجهت ٠ الزار

 الدولى للتعاون المتوهة اآلفاق من رمقلل الهيئة عل ضارة اثار .له
 جدوى أكدت قد البزة هذه في األحداث مجريات ان . المطلوب

 ٠ الدولي المجتمع أعال جدول عل" وابراجها الحالية المشكلة اثارة
 . المائي العام في االمة الجمعية اتخذته الذي المقرر بررت وكذلك'.

 األمم برنامج أسره الذي ٤/٩ المقرر في تهنا االعزاف تم لقد
التهديد <، ركز لذي٠وا ٠ )١العاما هذا آيارامايو في للبيئة المتحدة
 في بما ٠ الطبيصن البيئة عل التاح استغرار يفرضه الذي الخطر

 الجهود أن يعي الزار هذا اذاًد ان ٠ النووي آكاح سباق ذلك
 عل السكرية لألنشطة الضارة اآلثار .ءنى اقضا. الى تجدف الق

 برنامج في,أنشطة هامة بمكانة تحفر االشان فيها يعيش الي الجثة
 . التجج هذا قل الوفيافي االتحاد ويرحب . للبية المضدة األمم
 - ٠ األنشطة هذه في السل بكل للتعاون اسشعداد عل ونحن

 لساق الضارة باآلثار يتعلق فيإ يرر. ما له قلق هنالك - ٤٧
 العباء' أعلن وقد ٠ االشان وأنشطة لليية النووي والتهديد الشاح

 انه ٠ المثال سبيل عل التنكر نكن . مرة من أكر تراحة ذلك
 المتحدة األمم والى الحكومات جيع رؤساء الى موبه يان هتاك كان
 الحرب لمئع الطبيعة لطاء تالمي مؤتمر أول في المشاركين جانب ض

 في االمريي' ا,لمتحدة الواليات عقدهنافي والذي ٠ النووية
: يعلن الهيان وهذا . ١٩٨١ انارامارس

 حققت قد العشرين القرن ق التكنولوجيا منجزات ان «
 وسائل ايجاد الى ذاته الوقت ق أدت لكنها ٠ لالشان كيرة رايا
 األسلحة من الهالة تخزين"الكمات ان . الشامل للتدمير قالة

 يدمر. سوف زوي نزاع اي ان . أمنا أقل العالم يجعل التووية
 لمح بيانات تقديم تم ٠ وبالمثز . » األرض وجه عل الحياة

 ٠ءال وبالتالي االمريين الطبيعة طاء قبل من النووية الحرب
- الزبية. المانيا

 يمكن ٠العلط ا٠ت قام الي العديدة والتقييات الغراسات ومن — ٤٨
 مختلف الجالى بانة انه :التالمة الحتمية النتيجة الى التوصل
 يجب- ٠ األخرى للمشاكل وبالشسة ٠ الطبيعة عل الطبية العوامل

 االشاني النشاط من النوع ذلك انه عل الشخ الق يوصال أن
 بين كامل تناقفى وهتاك ٠ البية عل اآلثارواخطرها أسوأ له الذي
 ايكولوجين مشكلة أهم حل أصح ولقد ٠ اكاح وسباق اليية حماين

 يستنزف الذي اكناح تباق نتيجة تعقيدا أكز الحالي الوقت في
 المزايدة معدالته بسبب حاصة، وبصفة ضخمة. مادية موارد

الواسع. ونطاقه

 من وغيرها ٠ النووية األسلحة من يتح خاهى خطر وهباك — ؛٩
االسلط تجارب ان المشامل التذمير ألسلحة األخرى األنواع

 هو كا - الشينات أوائل ق -أدت قد الحرارية والئووية النرية
 األرئى سطح عل مطرد اشعاعي تلوث مشكلة الى - معروف
 الجو في النووية األطحة تجارب حظر معاهدة ابرام وبعد ٠ بأكملها

 )٢٠١٩٦٣ عام موسكو في ٠ البحر سخ وتحت الخارجي الغنا. وفي
 خطر عل كلية ٠ب الة-. يتم لم ٠ ولكن ٠ المثكلة هذه حدة خفت

 يعلن الي الشعوب ارادة من وبالرغم . لكوكينا االشعاعي التلوث
 االنفجارات فان ٠ آلخر ذقت من مختلفة اأماكن في بوضوح عنها

 ' شاسعة. مساحات عل غيارها تنشر لذوىة١

 خطر من يزيد التو لألسلجة المستمر التكديس ان —٥٠
 بصفة هذا الى أشير وقد ٠ عرضية بطريقة للبيئة شامل دمار حدوث
 وفي . السلم شؤون لدراسة الدولي السويد معهد جانب من خاصة

 عن الصكري سامل المدمر األثر فان الظروف.الراهنة. ظل
 انتاج في التوسمع ان . حقا جدا لكبير االنسان يسكنهإ الي الجئة

 قمعالر الفعآل الوجود وان . مزايدة أبعادا يتخن ا األسلحة
 جديدة أنواع وتكديس وتجربة وانتاج وتطوير ٠ لألسلحة الضخمة

 حراسات اآلن وتجرى ٠ للطبيعة خطيرا تجديدا يشكل االسلحة من
 المناخ عل تؤثر والي ) الجيوفيزيائية الحرب أساليب .اًدطوير

 والعمليات. ٥للميا الطبيقة الحصانعى وتغيير ٠ عسكرية ألغرافى
 .ا'لمائى األرفى غالف وفى الجوى الغالف فى والغيزاتية اليياتين

 الطنق بحث وجارى . وابوين الكهرائية العمليات عل وللتأثير
 وأعاصير وفينانات جفاف احداث الى التوصل المكانية الالزمة

 ٠ وزالزل والحقول الغابات في وحرائق وعواصف

 الهند في المتحدة الواليات شنتها الني العدوانية الحرب ان -٥٠١
 فان ٠ ايكولوجيا المتقرة .المناطق في حق انه أوضحت قد ,الصينية
 طويلة فزة غي٠ بعد حتى وانه ٠ المدى بعيدة آثار له تكون الدمار
 عل ٠ توجد قد الني البيانات من هذا ويتفح ٠ البناء اعادة تصعب
 للبية المتحدة األمم ج٠ليرنا التنفيذي المدير تقرير في ٠ المثال سبيل

 دمرت افيتناميذ ادب وأثناء . )٣(١٩٨٠ لعام آليية بحالة والمتعلق
 ٠ المنجا زإرع من مرح كيلومز ئة١وزس الف الحشائش مبيدات

 كيلومز الف عشر خمسة تعادل لماحة جزئي دمار احداث تم كا
 . للغاية بطيئة بخطى سير الطبيعية البيئة استعادة تزال وال ، مربع

 الممكن من يكون ٠ والعلمية التقنين الثورة ظروف وفى - ٥٢
 ض جديدة أنواع عل القريب الشقبل في أيضا نصل ان ٠ تمابا

 حق لآلشانية المروفة األسطحة جيع عز تفوق ربما األسلحة
 والق ٠ التيزون قنبلة فان ٠ المال سيل وعل ٠ وهكذا . اآلن

 ضررا تلحق ان يمكن ٠ » نظبف سالح « ابا اباسة بعفى ادعى
 األمم برنامج يراسات أساس jf ٠ أخرى ورة ٠ بالهيئة خطيرا
 قنبله انغدر فان ٠ آنفا اليه أشرت الذي التقرير في ٠ للبيئة المتحدة

 سطح فوق مر اتني٠ ارتفاع وعل . واحد كيلوطن ا٠آوت ونية نير
 عن الدقيقة الكاقات أنواع مختلف تدمير الى تؤدي قد األرفى
 وسوف ٠ هكتار مائة ساحة عل والحشرات ٠ هكتارا اربعين ساحة

 ثلثاثة- عل زيد ساحة عل الحياة انواع والتر الزواحف تدمر
 ساحة عل تدص سوف النباتات من كيرة وأنواع ٠ هكتارا وثالثين

 والطيور الثدييات ستدر وكذلك ٠ هكتار وخمسين ثلثاثة عل زيد
 سوف ما كل هذا . هكتارا وشمين اربعمائة عل تزيد ساحة عل

 . )) النظيف بالس (ل يس -ما سسبه
 الزانات تكدس صسبه لما القليلة النتائج بعفى هي هذه — ٥٣

 ا٠ك واتظذها األسلط طور ازداد كالو .للبية بالشسة العسكرية
. البشرية عل خطوردها ازدادت



العامة الجلسات - والثالثون السادسة الدورة - العامة الجمعية١٠٢٦

 العوامل أكش توفر المكرية األنظمة أن من وبالرغم -٥٤
 ءلى٠ الحفاظ مشكلة حل فان ، بنا المحيطة الطبيعية للبيئة تدميرا

 يمكن الي األخرى الظروف لسائر جادة دراسة أيضا يتطلب الطبيعة
 ٠ لبيئة ا في سلبين تغيرات الى تؤدي أن
 جيع في ملحوظة ستويايته الى وصل الذي التلوث ان - ٥؟

 تعرض خبيرة أبعادا المناطق بعفى في اتخن والذي » كوكبنا أنحاء
 انزعاجا أ'ئار تمد ٠ والحيوان النبات وكنآلى ٠ للخظذ االنسان صحة
.كبيرا

 القلق تير الطبيعة عل البين لآلثار أخرى نواح وهناك - ٥٦
 بشكل يهدد التدمير هذا مثل ان ٠ االستوائية الغابات تدمير مثل

 يضر الذى التصحر ايضا وهناك . الجو فى األكسجين توازن خطير
 . اتناخ عل لالنمسان الموايد األش تلحظ اتا كا الزراعية المناطق

 تالزم الطبيعة حماية اجراءات فان الوفافي، االتحاد وفي -٥٧
 لالنتاج األسمى الغرض وهو ٠ المواطنين لرفاهية المعودة ازيادة
 السوفياني االتحاد دستور ان . اإلشراكي ألنظام خلل في القومي

 البيئة حماية وضع قد ٠١٩٧٧ األول/اكذزبر تشرين الذيآعتمدفي
 تنمين عناصر من للتصرف تابل غير عنصرا باعتبارها ٠ تشريعه في

 عل الملقاة هذا'الخصوصى في المهام وحدد ) االشزاكي المجتع
 األساس للقانون ووفقا . المواطئين وعل الحكومية الهيئات عاتق

 نظام وضع فقد t بلدنا في األخرى التشريعية والقواعد ولإلجراءات
 ا-لطبيعذ لحاية والعمليذ والتقنية العلمية لالجراءاث واسع

. لزواتجا الرشيد واالستخدام

 الجمهوريات التحاد األعل الرفدات مجلس ان -٥٨
 يعد ، ١٩٨٠ حزيرازايونيه فى اعتمد قد السوفياتية االشزاكية

 لحاية جديدين قانونين ٠ اكبالد مستوى عل دارت عامة مناقشة
 من الغزة وفي . الحيوان عالم واستخدام وحماية الجو.. في الهو-اء

 خالل ض البة لحاية لتد'ابير التخطيط بدأ ) ١٠٩٨٠ الى ١٩٧٦
 وقد ، القوص االقتصاد لتنمية وانسية السنوية الخطط اطار

 حول للرتمابة شبكن وانشئت ٠ المسائل تلك عن تقارير وضمت
 رمحعد عمليات الحالى الوقت فى وتجرى ٠ ومصادره التلوث مستوى
 القواعد تحسين تم لقد ٠ الهواء لتنقية مدينة ٤٥ ٠ من أكر في منتظمة

 ٠ االتحاد جهوريات من عدد وفى ، البيئة بحإيذ الخاصة القانونية
 أحمر كتاب وصدر . الطبيعة لحاية حكومية لجان عززت أو شكلت.
 .السوفياتية االشزاكية الجمهوريات التحاد

 والعشرين السادس المؤتمر فى اعتمدت التى الوثيقن ان -٥٩
 للتنمية األساس التوجيه بشأن السوفياتي الشيوعى للحزب

 ٠١٩٨٥ 1 ١٩٨١ ألعوام السوفيافي لالتحاد واالقتصادية االجتاعية
 ٠ المشاكل اهم باعتبارها البيئة مشاكل صنفت ٠١٩٩٠ حتى وبلغرة

 ٠ السوفياني المجتمع تقدم زيادة يجدد سوف حلها وان

 بصورة يشجع السوفياتي االتحاد فان ؛ الوقت نفس وفي -٦٠
 اننا ، األرض طبيعة حماية في الدولى للتعاون العريغى النمو منتظمة
 مجموعة تحقيق اخيرا اتمكن من أصح قد انه كبير بارتياح نلحظ
 وينبغي ٠ البيئة حماية في كلها تساهم . الدولية االتفاقيات من كاملة

 تجارب لحظر موسكو لمعاهدة كيرى أهمين ايالء الصدد هذا ق
 هو آخر هام اجراء وتمة ٠ الثالثة البيئة مجاالت في النووية االسلحة
 أو عسكرية ألغراضى البيئة في التغيير تقنيات إستخدام حفلر إبفاقية

 عام في التنفيذ حيز الى دغلت الني ؛ أخرى عدائية اغراضى ألين
ايجابيه نتاح أيضا تحققت لقد . المرفق؛ ٠٧٢/٣١ [القرار ١٩٧٨

 عقد الذي البيئة لحإية المعني المستوى العالي االجتإع بفضل اخرى
 عقد الذي االجداع ان . جنيف في ١٩٧٩ ااثاني/ذوفمبر تشرين في

 قد ٠ ) هلسكى( التفاق وفقا ٠ السوفياتي االتحاد. من مبادرة عل بناء
 وله ) النشاط هذا في الدولي التعاون طريق عل هامة عالمة إصبح
 تتميز قارة لشعوب بالئببة سياً وال البلدان لجميع يالتستية اهمية

 الني الوثائق ان ٠٠ أوروبا مثل كبير صناعي ونمو عالة سكانية بكافة
 وهي t لي٠ء مشرك لعمل حقيقيا اساسا توفر حينذاك اعتمدت

 . المجال هذا في الدولي للتعاون وانح مثال
 العام األمين اعده ابذي المبدئي التقرير ان نرى ونحن —٦١

 والمقبط الحاضرة لالجداد الطبيعة لحفظ التارضية المسؤولين بشأن
]36/532/A 1 و Icon الذى المقبل للعمل مفيدا أساسا شكل ٠ 

 المتحدة األمم برنامج أن نعتقد اننا . االتجاه هذا في به القيام ينبغي
 تمام وقد ٠ آنقام هذا في به يضطلع أن يجب هام دور عليه للبيئة

 نصب دائا ان,يفع عليه ولكن ٠ المجال هذا في محدد بعمل بالفعل
 والخطة البية حماية مجال في الخعلة مشاكل بين الوثيق الرابط عينيه

 . عليه والقفاء التسلح سباق من الحد مجال في
 ٠ AI36IL.7 برار شروع المندوبين عل معروض واآلن — ٦٢
 العامة الجمعية ان اعتبارهم في يفعون القرار شروع متبني ان

 ا٠ًاألم برنامج ع٠ بالتعاون البام لألمين التعليات تصدر أق ينبغي
 لجرى الني الدرابات اساس عل يونع تقرير العداد المتحدة

 ٠ ألمالة هذه شأن الدول عنها تعير الني النظر ووجهات ، اآلن
 وتدابير لتعهدات الدول ءتاد١ تستهدف الق التوصيات ويتغممن

 تتضمن كا ٠ التسلح بباق الضارة اآلثار من لبيئة1 بحمياة بتعلق
 ٠ الطبيعة عل خطرا األكر المسكرين األنشطة من الحد أيضا

 الثانية االستثنائية الدورة في العامة الجمعية عل التقرير هذا وعرضى
- . المالح لنزع المكرسة

 األخرى الدول القزاحات فائقا احزاما دولي السوفياتي االتحاد ان
 يفعل اذ وهو . تامة بجدية ويبحثها ) البيئة حماية تمتهدف الني
 خاصى عالمي ميثاق ة٠فكر ازاء ايجابي بموقف عامة بصفة يلزم ، ذلك

 مشروع يؤيد انه كا ٠ زائير حكومة بها تقدمت الني ٠ بالطبيعة
. AH.- د١م١

 المشاكل وحل ٠ البية مشاكل حل ان قناعة عل اننا ٠٦٣
 عل القضاء بمهمة وثيقا ارتباطا رتبط المعاصر، عالمنا ق العالمية,
 أن ٠ اتجاهه وعكس الشمزح سباق وتقييد ٠ العسكري التهديد
 هو ٠ الراهن الوتت وفي ٠ البشرين لتقدم عنه غتى ال برط اللم
 االنسانية.. الحضارة لبقاء أساسي شرط

 الحاحا األشد االتجاه العسكرى-هو التهديد مكافحة ان ٠٦٤
 من وأيضا ٠ البسة حمياة سنبيل فى الجهود الى بالنسبة ضرورة واألكز

 خطوات اتخان ودون .ا.ألخرى العالمية المثعكالت جيع حل أجل
 فلن ٠ المعالح نزع الى والتوصل الشاح سباق من للحد حقيقية
 التقدم عليها يتوقف عديدة مشاكل حل توقع الممكن من يكون

 ١فيء اما . البية حماية ذلك في بما للبشرية واالقتعمادي االجتاءي
 الدول ع٠ نتعاون ان استعداد عل فاننا الرفياني باالتحاد يتعلق

 ٠ العامة األهداف هذه تحقيق في بتاء تعاونا األخرى

 (ترجة األلمانية) الديمراطيذ (الجمهورية أوت السيد -٦٥
 لجاص بند بادراج يرحب بالدي وفد ان : الروسية) عن شفوية
 لآلجيال الضعة حفظ عن للدول التاريفين المسؤولية ,, بعنوان

 السادسة الدورة اعإل جدول في وذلك والقبلة)) الحاضرة
قيام عل األلمانية الديمقراطية ابمهورين وافقت عام ومنذ- . والثالثين



١٠٢٧ ٠ ' - ١٩٨١ األووراكتوبر تثرين ٢٧ - ٤١ الجلة

 أهم ن٠ لمشكلة كرس الذي ٨/٣٥ القرار اعتاد العامة الجمعية
 ٠ البشرية مذها٠ تعاني الي الشكالت

 فان ٠ وحمايتها الطبيعة حفظ مجال ,فى أنه فيه شك ال ومما - ٦٦٠
 مواتين ظروف خلق تم وقد . مزايدة أمية يكشب الدولي لتعاون٠ا

 لهذه حل الى التوصل بمقتضاها يمكن الساس االنفراج ظل في
 برنامج انشاء ٠ التالين بالحقائق ننكر- ان ونود . الدولية المبكالت

 بحاية معني ناجح ابستوى عالي اجتاع وعقد ٠ للبيئة المتحدة األمم
 نزع وافاقيات ٠ ألوروبا االتصادبن اللجة -اطار وذلك-في الييتن

 وي الجو في لئوىة٠ األسلحة تجارمب حظر معاهدة مثل الالح
 ٠١٩ذ٣ في ابرامها نم والني اباء سطح وتحت الخارجي الغغماء

 أسلحة من وغيرها النووين األسلحة وضع بحظر الخاصة والمعاهدة
 والني أرضها باطن وفي والمحيطات اتار قاع عل الشامل التدمير
 واالئاقية ، المرفق؛ ، )٢٥ - (د ٢٦٦٠ والقرار ١٩٧١ فى. ابرمت
 البكريولوجية األسملجة وتخزين وانتاج استحداث اًحغلر الخاصة

 في أبرمت والني ٠ األسلحة تلك وتدمير والتكسيئية (البيولوجية)-
 الخاصة واالئاقين المرفق؛.، ، )٢٦ (د- ٢٨٢٦ [القرار ١٩٧١
 ألية أو عسكرين ألغراض البية في التغيير تقبات استخدام بحظر

 ا.١٩٧٧ في. ابرمت والني ازى عداين اغرافن

 من أصبح فقد ٠ الدولي السيد عل المعقد المناخ اطار وفي — ٦٧
 الني االلرامات تغين عل تسل ان الدول لكافة بالشسة المهم

 ابرالم أجل من شحى وأن النكر سالغة االتفاهات بمقتفى بها تعهدت
 عن هذا وينبثق ، البية حماين تستهدف التى المعاهدات من المزيد

 المحافئلة ذلك في بما وتعزيزه لللم الشاملة الحايذ عن مزوليتهم
 االمجديالين الدوابر تنتهجها الي السياسة ان . البشرية البية عل

 هذا ع٠ اساسا تعارنى ٠ المواجهة عل تقوم ساتن وهي العدوانية
 فصب الدول امن تهديد الى يؤدي ال التاح ساق ان ٠ الهدف
 االقتصادي للتقدم الزمة عديدة موارد من البثرين مجرم ولكنه

 ان ٠ نايا الطبيعة عل خطيرا تهديدا يثكل أنه كا واالجتاص
 يستهلك بالطيبعة مباشر بثبل االضرار الى يؤدي التسلح سباق
 الحفاظ أجل من شيتخدم أن الممبن من كان الموارد من كييرا جانبا
 تقرير في أيضا تأكدت قد سالة وهذه ٠ وحمايتها الطبيعة عل

 الذي البيئة جالة الخاص التقرض وهو ٠ للبية المتحدة األمم برامج
 للبية- المتحدة األمم برنامج بها قام الني والدرات ٠ )٣(١١٨٠ في صدر

 . )٠»(االيغولوجين التح األستة'عل استخدام آثار (ر المعنونة

 الشاح بساق استمر فلو ) التام الوضوح ئتوخى أن علينا - ٦٨
 من يصح سوف بل ٠ مزايد شكل الصعب من يصبح فرف

 آيقاف ان . عليها والحفاظ البيئة حماية بمهمة نضطلع أن ٠ التحيل
خلق عل يمباعدا ان شاتهإ من السالح نزع وتحقيق لتلحا سباق

لحل تخص أن يمكن الي وتحريراًلموارد المواتية الدين الظروف
 سيل عل .الممكن ض يكوين وئد .الماجلة البيئية المشكالت

 ن٠ الغارة.لوكان األثرات ن٠ البينة حماية <، السل .المثال
 التسلح بساق بايقاف الخاصة المفاوضات في تقدما برز أن الممكن
 تجارب أنواع كافة حظر حول اتفاق آلى نتوصل وأن ٠ البووي

 عل االوبية اآلثار فان ٠ ذلك عن وفضال . الدووية األسلحة
 القيام طريق عن تتحقق ن٠ا المكي من باالنسان تحيط الني الطبيعة
 واالشعاعيذ الكيمياتين األسلحة حئر مثل وملحة عاجلة بتدابير
 . الجإعي الدمار أسلحة من جديدة منظومات تطوض وحئر

 االقزاح أبية مدى أخرى مرة الحقائق هذه كل وتؤكد - ٦٩
العامة المناقشة خالل الوفياني االتحاد خارجية وزير من المقدم

 كارثة حدوث بمع خاص اعالن اعتإد حول وذلك ؛٧ [الجلسة
 األسلحة أنواع من نوع أي وضع حظر حول اتفاقين وا'رام ٠ نووية

 يرحب ألاآةية1 الديمقراطية الجمهورية وند ان ٠ الخارجي الفضاء في
 وزيري بي تتخن الني الزتيبات ان ايضا وتتوقع ٠ االقزاحات بهذه

 ببدء يتعلق ا٢في ٠ السوفياتي واالتحاد المتجدة الواليائ خارجين
 الحد مجال في فعل تقدم تحقيق الى تؤدي أن شأنها من ٠ المفاوضات

. . ومخفضها أوروبا في النووية األسلحة من

 والتنمية الالح نزع بي العالقة حول دراسة وفي ا٧٠
 الى االشارة وردت ٠ اسابع بضمة منذ قدمت والني ٠ ]A/36/356ل

 عل المكرية لالنشطة الطبين لآلثار جدية- بدراسة القيام ضرورة
 األمم لمئظات بالشسة فيه ارغوب من يبون وسوف ٠ الييئة

 . ٠ القضبة لهذه .مزايدا اهتماما تكرس ان وهيئادها المتحدة
 ابيئن « .والمعتون ٤/٩ المقرر في أيضا واردة النتاح هذه — ٧١

 األمم رنامج ادارة مجلس من اعتمد والذي ٠ »الشاح وساق
 -٠ اتاسعة دورته خالل العام هذا أياررمايومن ٢٥ في للبية المتحدة
 سباق آلثار المنتظم بالتحليل « امور، جلة بين من المجلس ويطالب
٠ - ).'١»(الطبيعة عل الشش

 أن الدراسات لهذه بالشسة الفيد من أنه وفدي -ويعتير - ٧٢
 والثقافة والعلم للزبية المتحدة األمم منئتة مشاركة تشمل

 الصحة ومنظمة الذرية، للطاقة الدولية والوكالة ٠ (اليونسكو)
 المنئرت. من الجوية-وغيرها لألرصاد العالمية والمنظمة العالمية.،
 . الحكومية وغير الدولية الحكومية

 التوصبة الى خاصة اهتام توجيه من بد ال انه نرى ونحن - ٧٣
 المكرسة الثانية االسشناية الدورة بعقد الخاص القرار فى الواردة

 ساق آثار دراسة من مة٠العا للجمعية البد أنه السالح.ش لنزع
. الطبيعة عل التسلح

 التطبيق يشمل أن ينبض البيئة مجال في الدولي التعاون ان - ٧٤
 االقتصادي االستخدام لتحسي لئطقية فعالة وأساليب العمل

 عملية ضتطو تتطلب ٠ ذلك ع٠ ٠ المهام هذه ان ٠ الطبيعة البكانيات
 بي المتبادلة المنفعة ذي التعزز ضوتطو السالح وزع األنفراج

 زجه ذية٠األلما الديمقراطية الجمهورية فان العند ١الدوالوفيتذ
 العالي االجاع في اعتمدت الي للتدابير المطرد للتنفيذ كبيرا اهتإما

 المتحد؛ األمم برنامج من نتوقع ونحن ٠ البيئة بحابذ المعني المستوى
 وان ٠ االجتإع اعتمدها الي ارثاتق يؤيد ان المتقبل في للبية
 في األحرى واألقاليم المنأطق يمكن لد المناسبة اتمطوات يتخن
- . اكشبت الني الخيرات ض االستفادة ض العالم

 غيثها (بايوا تاروا السيد ٠ ارئيس نائب ٠ الرئاسة تولى ٠.
' - - ٠ الجديدة)

 ق الضرورى من أنه االلمانية الديمقراطية الجمهورية وزى — ٧٥
 األمم لبرنامج التتمسبقي الدور تكثيف عل نعمل أن التقبل
 بالحفاخز ترتبط الق األنمثطة بجمع يتعلق فيا وذلك للبية المتحدة

 وفي ٠ المتحدة األمم انظمة اطار في بها القيام يشم والني الطبيعة عل
 في االدارة لمجلس العاشرة الدورة -بعقد زحب فنحن الصدد هذا

 ٠ استثنائية دورة ستكون والني ١٩٨٢
 المهمة هو يظل وسوف كان السالم عل الحفاظ ان -٧٦

 يجدث لن انه الى بوضوح الدولي الموهف ويشير . لعصرنا ارئسسة
 ان طالما وحمايتها البية بحفظ المتعلقة العالمين المشكالت حل في تقدم

نووية حرب في كوكينا تدمير عن الناجة والمخاطر التهديدات
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. وترايد تتكثف ٠ مدمرة
 عن للدول التامة بالدولية اناص القرار تتفين ان - ٧٧

 دفعة يقدم أن شأنه من ٠ والمبلة الحاضرة لآلجبال الطبيعة حفظ
 ان . البيغن عل المحافئلة أجل وض الالم أجل ض للكفاح جديدة

 ممكن جهد كل ألن.تبذل مسمدة االلماية اذيمقراطية الجمهورية
 ٠ بالفعل الداحمة المهمة بهذه للقيام

 عن شفوية (ترجة (هنغاريا) دوموكس السيد -٧٨
 الجمعية قرار عل قصوى أمية هنغاريا وفد يعلق ن االنكليزية)

 الطبيعة حفظ عن للدول شؤوليةاالمة٠أل الذى ٨/٣٥ االمة
 ال القرار. لهذا األساس الرى ان .والمقبلة“الحاضرة ألجيال

 في الهامة البيئية المائل حسم الى الحاجة عل التأكيد في فقط يكمن
 الرامي الدولي التعاون يين الوثيق التفاعل عل وايضا يل ذاتها حد
 نتاتج وضإن اكلح سباق جاح وكح الطبيعة عل الحفاظ الى

٠ االنفراج
 بالتخطيط يتسم نحو عل الطبيعة تسخر نحاول وبيتا — ٧٩

 الطبيعة ض كجزء االشان فان الحتياجاتنا وفقا نحولها وان الهادف
 ٠ بها أوالتكهن نتائجها اسشثغاف ستطيع ال بيئين تتاج بجلب قد

 واراحة االنتاج مثل سلمية ألغراض حتى الطبيعة عل فالتأثر
 ويقرن ، نظر- وبعد وعناية خاصة تدابير يتطلب الرفيه، ووقت
 ثيء كل تخفع المكرين األعال ان أكير شكل يفهم ان بذلك

 احيان في ر٠وتتطو الحربية العمليات ونجاح العمليات مرعة لمتطلبات
 يمكن ال سا٠ج ضررا تعبب جامحة صليات تصح ببحيث 'كثيرة

 هائل مخزون وجود ان ٠ االنسانية للبيئة بالنسبة عالجه او تقديره
 بموقف قورن اذا جديدا موقفا خلق قد ٠ الشامل التدمير اًاحة من

 الدوائر بعفى ان بيه نجد وتت في فانه .ولذلك،الماضية الحرب
 نائها ٠ التدمير اسظحة استخدام امكانات لتحقيق شحى ارية٠االست

 نووين حرب شن وامخانية بجواز ينادي جديدا ما٠مغهو أوجدت قد
 وقد ٠ نووية نزاعات قيام فكرة قبول ذلك وسسهدف ٠ محدودة
 التدمير. احداث تستهدف الي النيوترون قنبلة انتاج في ثرعت
 بوجه الضروري ض يصح بحيث ٠ للبشر والبشع النطاق الواح
 ض الحرب خطر وخفض منه والحد ألتاح سباق تحديد خاصى
.ايضا البيئة حماية نئر وجهن

 الطبيعة ضارة عواقب عل المسكرين األعال تنطوي وال - ٨٠
 الحيوانية والحياة النباتية الحياة ألن ذلك ٠ فقط الحرب وقت .ق

 البية أن كا والدمار. المهاض الضرر يصيبها األساسية ذاليتية
 العسكرية للعمليات نتيجة تشم والماء والربة والهواء االشانية
 وقت في حتى ٠ االسلحة عل والتجارب األسلحة انتاج مثل المتنوعة
 ض النووية التجارب عل الشامل ابظر معاهدة ابرام ان ٠ البلم
 الحظ لوء وهى٠ الجو فى النووية األسلحة عل التجاذب انهاء شأنه

 اهمين نات خطوة يعتير وسوف ٠ األرضى وتحت > اليوم حتى مستمرة
 حاجة في نحن ٠ ذلك عل وعالوة .الطبيعة عل الحفاظ في قصوى

 انتاج بمنع تتعلق اتفاقات الى للتوصل بالعزم المشبم التصمم الى
 مثل ٠ وجديدها قديمها الشامل ا'لتدمير أسلحة وتخزين وتطوير

 ٠ واالشطعيذ الكيميائية األسلحة

 بظر حديإ الوفياني االتحاد بها تقدم الي المبادرات ان -٨١
 أول أن عن ولالعالن الخارجي الفصاء افي نوع أي س أسلحة وخع
 ٠ االنسانية ضد لجريمة مقرفا يعتبر نتوويذ األسامة سشخدم من
 ان .عليها والحفاخى البية لحاية فائقة امية نات مبابرات هي

بعمل القيام نحو تقدما يمثل سوف المقرحات هذه وتحقيق اعتاد

 اكر دولي مناخ تحقيق شائها من االتفاقات هذه مثل إن .فعال بيئي
 في الطاق واسع الدولي للتعاون عنها مندوحة ال أيضا وهي ا هدن.

 ضرورة في نعتقد فتحن ولذلك ٠ البيئة لحإية العامة المهام بواجهة
 يسمم بعمل بالؤولية احاس لديها الي الحكومات جع تقوم ان

 عل وللحفاظ الدولي الموهف في المواتية غر االتجاهات لوقف بالعزم
 عل والعمل االنجازات هذه تطوير أمكن ما وانا االنراج انجازات

٠ تقدمها
 جانب من اءتاده تم الذي ٤/٩ بالقرار نرحب واننا — ٨٢

 وهو ٠ العام هذا دورة في للبيئة المتحدة األمم برنامج ادارة مجلس
 بألتحليل يقوم أن ينبغي للبيئة المتحدة األمم برنامج أن عل ينص

 للنتاتج بد وال ) الطبجة عل اكسلح لساق الضار لآلثار المنتظم
 ٠ للبيئة المدى بوسط برنامجها في دمجها يتم أن من 'اليهاصلعى الي
 للدول العظمى األغلبية ان بأسفط نبين أن نود فاننا الوقت نفسى وفي

 المدر به t تقدم الذي للطلب تستجب لم المتحدة باألم األعضاء
 تتعلق مقزحات لتقديم للبية المتحدة األم ج٠ليرنا التنفيذي

 - .الطبيعة عل للحفاظ اتخاذها الالزم بالخعلوات
 العالقة تماما يغط لم العام األمين ترير فان ٠ السب ولهذا — ٨٣

 أهمية تطلبه الذي الحد الى البية وحماية الشطح بي المتبادلة
 يعد سوف الذي العام تقريراألمين ان في مدوناالمل . الموضى

 الدورة الى يقدم سوف والذي الطبيعة عل اكاح سباق اش بشأن
 رة االنتباه ركز سوف ٤ الالح لنزع المكرسة الثاية االستثنائية

 .هذا عصرا في الملحة اكالة هذه عل اخرى
 ض أنه هنغاريا وفد رى ٠ االعتبارات هذه وامام — ٨٤

 يسمح ان شانه من رإرا تعتمد ان العامة للجمعية الضروري
 التقدم يعزز ان ايضا شانه ومن الموضوع، لهذا الشمر بالبحث

 المبادرة ندعم فتحن ولذلك ٠ الدول بين فيا والتعاون الجوهري
 في شاركنا والتي ، U/L.7 القرار شروع في الواردة السوفياتية

 ٠ باعتادها العامة الجمعين تقوم لكي كتوصية ا٠ت ونتقدم تقديمها

 عن شعوية (ترجة ربلغاريا) كوستوف السيد - ٨٥
 والمقبذ الحاضرة لألجيال الطبيعة حفظ سالة ان : الفرنسية)

 بحق استحوذا قد ٠ البيئة وبين المجتمع بين منجمة عالقة وايجاد
 تؤش عالمين مشكلة تعتبر فانها ثم ومن ٠ المتحدة األم اهتام عل
وهي ؛ استثناء دون ، والشعوب الدول لجمع الحيوية لمصاك1 عل

جيع جانب من الجهو؛ بذل دون لها حل ابجاد يمكن ال مشكلة
 دولي تعاون اساس عل والنامية المتقدمة والصغيرة الكيرة البلدان
٠ عريض

 ازاء الثععبية بلغاريا لجهورية والثابت المؤول الموهف ان - ٨٦
 في عقد الذي األخير االجداع في أخرى مرة تأكد قد ٠ المثكلة هذه
 جهورية في والدولة الحزب رئيسا حفره والذي القرم جزيرة شبه

 ٠ الوفياتين االشزاكية الجمهوريات اتحاد وفى الشعبية بلغاريا
 جع بذل ضرورة أعلنا اللذان بريجينيف اتونيد زيفكسوف تودور
 المشكالن لجح حلول ايجاد بهدف كول٠ جح جانب من الجهود
 . البيئة حماين مشكلة ذلك في بما ٠ للبشرية العالمية

 سباق بوقف وتيقا ارتباطا ترتبط الطبيعة حفظ مشكلة ان - ٨٧
 ان ٠ أوال . نواح عدة في واضحا االرتباط هذا بدا ولقد ٠ الشاح
، الحالي المتوتر الدوني الموهف في خاصة وبصفة ، التسلح سباق
أثار له تكون ن٢ يمكن عالمي نووي نزاغ خطر ادة الى يؤدي

٠ .تانيا ٠ والبيئة البشرين الى بالنسبة تعالج ال كارثة عل تنطوي



١٩٨١١٠٢٩ األودراكتوبد -شرين ٢٧ - ٤١ الجلة

 من كبير؛ كميات وتكديس تراكم فان ٠ الالم وقت في حى
 أنواع انتاج وكذلك الشامل التدمير وسائل وساز الغووية األسلحة

 جيع ن والتجارب لها جديدة ومنظومات األسلحة تلك من جديدة
 ان ، ثالثا . للبيئة كبيرة اضرارا يسبب ذلك كل ، األسلط هذه

 لحل الوحيدة الوسلة هو ٠ النطاق واح الدولي التعاون اقامة
 سباق توقف اذا اال ممكنا ذلك يكن ولن المعقدة البيتية المشكالت

 الدولي. التوتر وانخفض التسح
 وتنفيذ الشاح ساق وقف فان ٠ األخيرة المحصلة وفي ٠ ٨٠٨

 شك دون يجرران سوف * الحقيقي السالح بنزع الخاصة االجراءات
 ذلك في بما ، للشعوب االقتصادية التنمية في تستخدم ان يمكن موارد
.الملحة البيئية المثكالت حل
 ٨/٣٥ القرار أيدت قد اسة بكارا جهورية فان ولهذا -٨٩

 عل بتاء العامة للجمعية والثالثين الخامة الدورة في أعتمد الذي
 للدول التامة المسؤولية يتعلق فيإ السوفياق االتحاد من أمبابرة

 القرار هذا اعتاد ان . والمقبذ الحاضرة لألجال الطبيعة حفظ. عن
 لمواجهة. شموال وأكرا تعقيدا أكش منهج اعتاد نحو هامة خطوة كان

 تقريرا العام األميئ لنا قدر فقد ٠٨/٣٥ للقرار وتنفيذا ٠ المثكلة
 . للبيئة المتحدة االمم برنامج باعدة اعد للدراسة مبدئيا

 وعي لخلق أتخذت قد األولى الطوة أن يعتبر بلغارا وفد ان -٩٠
 ساق من مباشرة يتح والذي كوكبنا عل يخم الذي الكبير بالخطر
 عل تؤثر الي الحاسمة العوامل أحد اعتباره الشمر الشاح
 ٠ الواح ..وفي. حله يمكن ال تناقفى الحالة هذه في وهناك ٠ البية
 ولكن فصب .ضخمة مادية موارد بتبديد يرتبط ال التاح سساق فان
 ايجاد الميل ض ل٠٠ويح بل كثيرا يعوق فانه فبل من أوضحت كا

 بعفى سياسة ان ٠ البيئية المثكالت حل الى بالنسبة دولى تعاون
 شال حلف منظمة في األعضاء الدول بعفى فى الحكرين الدوائر

 األسبة وتكدسس الدولي الموهف تعقيد الى أدت والي األطلي
 شأئها من ٠ الدولين العالقات في والعدوان الثك ئن ئتاخ وخلق
 .البيئية النواحي ينطق فيا التعاون اعاقة

 للبية المتحدة األمم لبرامج المختلفة األنشطة ؤيد اننا - ٩١
 بلدى ويلعب ، المجال هذا فى الدولى التعاون وتطوير الطبيعة لغط
 ٠ األنشطة هذه ثل٠ في نشطا دورا
 برنامج أن بالدي حكومة رأي فغي * ذاته الوقت وفي - ٩٢

 األم مؤتمر واعالب ٨ثم٣ه القرآر اساس عل للبية المتحدة -األم
 في يتعبق وبأ أنمشطته يتوع ان عليه ٠ البشرية للبيئة المبحدة

 األنشطة آثار عن بحثا الشويات مختلف عل بها يقوم الي األنشطة
 اتخان وكذلك ٠ االكولوجين التئلم عل السلم وقت في المكرين

 واتاع الطبيعة عل الحفاظ الى تهدف الني والتدابير االجراءات
 يمكن ٠ التفكير من المنوال هذا وعل . المجال هذا فى الدولى التعاون
 األخرى العلمية والمحافل الدراسة والحلقات الندوات. تنظم

 وغير الدولين الحكومية المتظإت وممثل الحكوميين الخيراء بمشاركة
.. . األص بهذا المشذ الحكومية

 ان العام لألمياً الضروري من انه' خاصة بصفة ويبدو — ٩٣
 المنحدة األم برنامج جانب من النشطة الماعدة ٠ العمل يواصل
 للجمعية الثانية االستثنائية للدورة يقدم تقرير اعداد في ٠ للبية
 هذا يتضمن ان يجب انه نرى ونحن ٠ الالح لئزع المكرسة العامة

 مثل محددة. اجراءات تتخن لكى للدول توصيات التقرير
 لسباق الغارة اآلثار ضد آلطبيعن لحاية الئبشريعية االجراءات

الضرر تعود الي المسكرين األنشطة من الحظر أو والحد التسلح

 وقد ، A/36/LJ القرار بمشروع يتعلق وفيا .الطبيعة عل البالغ
 ٠ األهداف هذه تحقيق الى تهدف فانه ٠ تقديمه في بلدي اشزك

 ذشا شكال؛٠ي “،وتحسين"البيئة لعإبيعة۴ءلي ~الحاًاط أن بغوفود جأود أن يأود الدمية بلغاريا جهورب ببلدي يتعلق رفيا — ٠٩ ٤

 الدستوري االلوام لهذا وتطبيقا . لدستور1 ينظمه راسخا سياسا
 مجلبى ض المتخصصة، للهيئات نظاما أنمشأت قد بلدى حكومة فان

 ٠ اليية هومشكالت الرئيسى هدفها ٠ الفردية المجدحات الى الدولة
 ، الشعبية المتظإت بمساعدة المشكالت هذه فان ٠ ذلك من واألكش

 أنه ننكر أن المالئم من يكون وقد ٠ باًسها األمة مهمة أصبحت قد
 لحاية'وتجديد المخصمة الميزانين فان ٠ الحالية الخسسة الخعلة في

ليغا. بليون بلغت قد اليية
 بوجه ايجابيا موقفا لدينا فان ٠ الساسة هذه من وانطالقا —٩٥
 بصياغة يتعلق فيا زائير جهورية من المقدمة الفكرة ازاء عام

 الوثيقة هذه في العمل أن نعتقد ونحن .للطبيعة عالمى ميأق واعتاد
 لبعفى محددة صيغة واعطاء الثفرات بعفى ٠بمل ستمر ان يجب

 الميثاق 'ومبادىء مقاصد تكون أن أيضا الضروري وض . األحكام
 من بمزيد .محددة ٠ الطبيعة لحإية األساسن لمبادىء١ وكذلك

 ونزع السالم مائل لبحث الماللم المكان ايجاد ويجب . الوضوح
 وفد وان ٠ الميثاق مقاصد لتحقيق' ضرورية ظروفا باعتبارها المالح
 . AI36/L.6 القرار مشروع لتاييد استعداد عل بالدي

 يشارك أن في بلدي رغبة جديد من أوكد أن أود الحتام وفي — ٩٦
 ، الروح ذه٠ؤ . الطبيعة أجل'حماية من الدولي التعاون في بنشاز

.. مال: مؤخرا نيتلف تودور أعزن فقد

 البلدان ولجمح وصغيرة كبيرة الشعوب لجمح يدنا غد اننا «
 الميادين في ليس ون التط أجل من الساسة األحزاب ولجمح

 ا.جل من ايضا ولكن فحسب والثقافية واالقتعمادية السياسية
 تؤفي أن ٠ جيعا أمنا ٠ لألرنى يمكن حتى ٠ الهيئة مجال فى لتطون١

, ٠ » المقبلة ولألجيال لنا تقدمها وأن بوفرة ثارها

 كية1االشش بييلوروسا (جهورين باشكيغيتش السيد -٩٧
 الني البيئة حماية ان ن الروسية) عن شفوية (ترجة الرفياتية)

 تعاونا تتطلب الني الملحة العالمية المهام احدى هي ٠ باالنسان تحيعل
 سيلوروسا جهورية وفد فان ذلك من وانطالقا وثيقا. دوليا

 قد ٠ الوفود من غيره ع٠ جنب' الى جنبا ٠ البرفياتين إالشزاكية
 االتحاد من اقزاح عل بناء الجمعية أعال جدول في بند الراج أيد

 الطبيعة حفظ عن للدول التاريية الرولين (( معنون السوفيافي
 االيجابي موقفه عن عير فقد كذلك ٠ )) والمقبآل لآلجيال.الحاضرة

 ٠ للطبيعة عالمي ميثاق. مشروع بصياغة زائير مبادرة ازاء
 تشارك السوفياتية االشزاكية سيلوروسيا جهورية ان ٠ ٩٨

 تلك بين من وهي للبية المتحدة األبم برنامج أنشطة في بنشاط
 وقامت ، التئفيذي المدير وجهه الذي للطلب استجابت الني الدول

 قرار في عليه المنصوصى التقرير باعداد يتعلق فيإ افزاحاتها بارسال
 ابتؤولية بشأن العام األمين قدمه الذي ٨/٣٥ العامة الجمعية
 هذا يشأن مبدئيا تهريرا ان ٠ اكطبيعة حفظ 'عن للدول التايجة

 وفدي ويقدر -،العامة للجمعية الحالين الدورة الى قدم قد ٠ الموضوع
 في للبية المتحدة األم ليرامح التنفيذي المدير بذلها الني الجهود
 بوضوح بين قد التقرير ان النكر يمتحق ومما . التقرير هذا إعداد

 سباى بوقف وشقا ارتباطا ترتبط مشكلة هى ٠ البية حماية مشكلة أن
 ، نووية حرب وقوع حالة وفي ٠ السياسي المناخ ويتحسين الشاح

يتعرضان سوف اليشري والجنس لكوكبنا الحيوي المحيط نان
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. , .الشامل للغئا، او لتدمر
 واستحداث انتاج معدل زيادة فان ٠ السلم وأنت في وحتى — ؛٩

 عمليات صاحيته قد أمر الشامل التنمر وأسلحة النووين األسلحة
 ض التخلعى أشكال جيع ذلك في بما ٠ الحية بالكاتنات ضارة تعتير

 فانه وبالمثل . والهواء والماء الربة تلويث الى تؤدي الق الفضالت
 ونقلها |ألاحة هذه تخزين عملية ٠ بالخعر واهيشة االنان تهدد مما

 ٠ عليها التجارب اجراء وبخاصة
 المتحدة الواليات فى الصحف تنشر المثال سهيل وعل -١٠.

 مناطق في يوجد وبعضنا ٠ األمريكية دطحة1 القوات أن عرارا
 واألضرار لالنفجارات عديدة أمثلة شهدت قد ٠ أراضيها خارج
 هذه إسقاط وحوادث الروية الرؤوسى نات الصوارخ عن الباجة

 وهناك .بالطارات األخرى الدول وأقاليم أراخى عل األسلحة
 عل خطرة تعتير درجة الى االشماع معدن في حدثت يد كييرة قفزة

 يد سالة وهي ٠ والحيوان التبات عالم وعل االنباتين الصحة
 النووي التفجير صليات بعد كوكينا من عديدة اجزاء في شوهدت

 االحتجاج' ورفم الحكومات بعفى اعزانى رغم الصين بها تقوم الي
 ٠ عديدة مجتمعات في الشعوب أطهرته الغى

 اإلشرار المجتح وبلدان السوفياني االتحاد يدم وقد ٠١٠١
 وقفن بمسألة المتصلة الجوانب بشأن محددة ايزاحأت > األخرى

 هذه تنفيذ أن . حرب اندالع خطر وانالة الشاح ساق
 عل للمحافظة المواتية اقروف خلق أيضا يعتى سوف االقراحات

 ٠ البيئة حماين مجال فى الدولى للتعاون المواتين الظرومف وخلق الطبيعة
 العالمية المشكلة تنه حذ عل تعمل أن للبشرية بمكن ال والق
 بالنظر نقوم أن بمكان الضرورة من فانه ٠ االطار هذا وفي . دوئمع

 االتحاد من المقدح االقزاح في العامة للجمعية الحالية الدورة خالل
 كارثة منع بثان اعالئ باعتإد يتعلى يها ٠ ٧ الجلسة في الوفيافي

 الفضاء في األسلحة ض نوع أي وضع لحفر معاهدة وارام نووية
٠ انارجي

 الوثيقة فى الوارد بالتقرير يتعلق يا٠و واآلن -١٠٢
'36/532/A التقرر غذا الكاملة غير الطبيعة الى أشير أن أود ٠ 

 المتعلقة الهامة الجوانب ببعض يتعلق فيإ التحديد وجه وعل
 وقف ثل٠ الطبيعة عل الحفاظ أجل من للدول التاردفية بافؤولية

 بصفة النمى ينبغي كان وقد ٠ الالح ووع النووي اكح ساق
 ما اعالن من ٢٦ بتنفيذ.المبدا المتعلق الموهف دراسة عل خاصة
 يستهدف الذي >٦اليشرية( باليية المعي المتحدة األمم بمؤتمر سى
 النووية ألاحة١ اسشخدام ومنع البسة عل والمفاظ االساب حماية

 بشأن التفاقية الماكر وآالرام الشامل التدمير أسلحة ن٠ وغيرها
 يتفعن ان ينبغي وكان . االسعلحة هذه لمثل الكامل والتدمير االزالة
 محددة ومعايير الزامات عل للموافقة بالنسبة توصيات ايضا التهرير

 تقييد وكذلك الشاح لباق الضارة اآلثار ضد البشة بحاية تتعلق
 عل تتطوي اني العسكري النشاط اشكال جبع استخدام وحظر
٠ للبيئة خطير تجديد

 العام األمين الى نطلب أن الضروري من فانه ٠ ولذلك٠ - ١٠٢
 تقرض اعداد ٠ للبية التحدن األمم رنامج بمعاونة ٠ سنكمل أن

 أساسى عل الطبيعة عل الحفاظ عن للدول التاريية الؤولية شأن
 هذا في الدول عنها عيرت الي واآلراء بها القيام تم الني الترامات
 ٢٥ الفقرة ق عنه عير ألذى ارأى بالدي وفد يشاطر ٠ الخصوصى

 بتقرير اققدم نائدة بمدى والمغلق آيه١ المشار العام األمين- تقرض من
لوع المكرسة الثابة االسشثنابة الدورة اثناء العامة للجمعية كامل

 ٠ المقيل العام صيف في تتعقد ان المتوقع من والني الالح
 بييلوروسيا جهورية وفد نان سبق مما وانطالقا -١٠٤

 /م3ل/ج٠7الةرار مشروع عديم في شاوك قد الرفياتية االشزإكية
٠ ٠ تاييده الى الوفود جيع ويدعو

 الضرورى ض أنه ٠ ذلك عن فضال ٠ بالبى وند ورى -١٠٥
 االهتام يوجه أن السقبل في للبية المتحدة األمم لبرنامج بالسمة
 التسح ساق ن٠ الحد وبين البيئة حماين بين العالقة لموضوع الالزم
 لراسه 'وحلقات ندوات عقد طريق عن خاصى وبوجه السالح ووع
 بالنسبة المالنم من وكذلك-سيكون . الخصوص هذا في عالمين
 للمجليى السنوية تقإرره في البشرية للهية المتحدة األمم ج٠لبرتا

 بشان بمعلومات يتقدم ان ٠ العامة وللجمعية واالجتاعي االقتصادي
 بالمية المعني المتحد؛ األمم مؤتمر اعالن ص ٢٦ إدناً تنبذ

 عل األرضى فوق الطبيعة حماية تقتصر أن. بجب وال -١٠٦
 ض وغيرها النووين األسلحة عن الناجة الضارة اآلثار لمنع يدابير
 ءتاد٠وا وضع نكرة نؤيد فنحن ولذلك . الشامل ادندمير اًاحة
 طلب بتليية قامت قد بييلوروسيا جهورية ان . للطبيعة عالمى ميثاق
 مشروع صمون تتعلق اقراحات يتضمن ردا. وأرسلت العام األمين
 وك أن في نأمل ونحن . ]A/36/539 وانظر للطبيعة العافى الميثاق

 اآلن حق تم الذي العمل اسشكال عند االعتبار في االقراحات هذه
. الميثاق. هذا بخصوص

 في : الروسة) عن شفوية (ترجة (منغوليا) ايدر السد —١٠٧
 االتحاد من مبالرة عل وبناء العامة للجمعية الماضية الدورة

 المعنون ٨/٣٥ القرار اعتمد ٠ الدول ن٠ أخرى ومجموعة الرفياق
 الحاضرة لألجيال الطبيعة حفظ عن للدول التامة المسؤورين رر

 البلدان من كبيرة ومجوعة زائير مبالرة عل وبناء ٠ » والقبلة
 عافي ميأق مشروع شأن ٧/٣٥ القرار اعتاد تم ٠ النامية

- للطبيعة.

 مرة بجالء يؤكد القرارات هذه اعتماد ان نرى ونحن - ١٠٨
 الى وا-لحاجة البشرية البيئة بحاية الخاصة المثكلة حدة مدى أخرى
 الجشس عل تؤثر لني1 الثاملة المشكلة هذه لحل فعالة بجهود القيام

٠ . كله البشري
 الظروف في خصوصا ) االسان أنشطة أن الواضح وض —١٠٩

 عل آألر مزايد دور لها أصح ٠ والعلمية التقنية للثورة الحا-لية
 عوامل عل ينطوي ابالم في الطبيعة عل الحفاظ وان ٠ اليية

 خطر يوجد وتنا ٠ أخرى وعوامش وعكرية واجتاعية اقتعمادين
 يتصاعد الذي التاح سباق استمرار ٠ رأينا في ٠ يفرضه خاصى
' . خطير بشكل

 المدر اليها وصل الني النتاح -ع نتفق أن اال يمكننا وال -١١٠
 تقرره ض ١٤٠ .الفقر؛ في للبية المتحدة األمم ليرنامج 'التنفيذي

 ن -انه التقرر ذلك اكد وقد ، ١٩٨٠ عام في اليية حالة عن
 زع موضوعات أن ٠ تردد دون'-أي نقرر. أن يمكن «

٠ البعض ببعضها وثيقا اتصاال تتصل كلها البيئة وحماية السالح
ان ٠ اآلن الدولي المجتمع يواجهها الني الملحة المشاكل آهم وتمثل

 ال الصحية واليية ، الواجية الرعن بها القيام يمكن ال التنمية
 لسباق المستمر والتصعيد للتوسع متاخ ظل في ضماتجا يمكن

 يتهددها البيئة وتماية للتنمية المجال هذا في الجهود ان . التسح
الني النووية سلحة٠األ كدسوا الذين جانب ض 'وخاصة الشاح
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 تهدد قد جئوي اًوكتمرف خطأ أو تعمد٠ بشكل استخدمت اذا
' . - ).٢١»باسرها االشانين بقاء بائر

 االشارة تمت قد لبيتة اتاح لساق الخطر التهديد ان .٠١١١
 ادارة لمجبس ١٩٨١ ايارامايو ٢٥ بتارخ ٤/٩ ابقرار في الهه

 يتضمن أن اقراح تم القرار هذا وفي ٠ للبيئة المتحدة األمم برنامج
 المدير من المقدم األيكولوجية للئظز ابدي متوسط البرنامج
 يطلب وان ٠ الطبيعة عل التسلح سساق بآثار خاصا تحليال, التنفيذي

 االسئنانية الدورة اثتاء ة٠العآ الجمعية الى يقدم ان العام األمين ن٠
 لساق الضارة باآلثار خاصا تهريرا الالح لنزع المكران الثانية
. المشرية البيئة عل اكالح

 الخاص المغزى رى فانئا ٠ بالذات الساق هذا وفي - ١١٢
 -العامة للجمعية والثالثين الخامة الدورة في أعتمد الذى للقرار

 لألجيال الطبيعة حفظ عن للدول التاريية باقؤولية والمتعلق
 البيئة عل الحفاظ بين وثيقة عالقة أقام والذي والمقبلة الحاضرة
 واألمن الطم ودعم السالح ونزع اكأح ساق من الحد وشاكل
٠ الدويش

 العملية التدابير اعتاد ان مؤادها فوة من لطلق اننا -١١٣
 الخبيثة اآلثار تقليل في |اا—; ال ٠ اكاح' ساق لوقف والملموسة

 العالمية للمشاكل حل إفاد في أيضا ولكن فقط البيئة.الطبيعية عل
 ٠ عليها والحفاظ كوكبنا عق الطبيعة بحاية المتعلقة واالقليمية

 ٠ األخيرة األعوام في االدراكين ن1اليك لجهود وكنيجة -١١٤
 عل الطبيعة بحاية وثيقة عالقة نات دولية اظاقات عدة ارام تم

 األمية عل ٠ الخصوص وجه عل يؤكد بالدي وفد وان ٠ 'األرض
 انجارب اجرا. تحنر الي ١٩٦٣ موسكوالم لمعاهدة الخاصة
 هذه أن كا . الما. سطح وتحتاً اغنارجي الغبا. وفي الجو في النووية
 ما اذا بالموضوع عالة وأكر عالمية أكش مغزى هسب الوثيقة
 ٠ ابو في الذوىة تجاريها في الصين استمرار الى نظرنا
 المبادى. معاهدة ٠ الصدد هذا في كبرى أبين له ومما -١١٥

 الفضا. واسجخدام استكشاف ميدان في الدول لئشاطات المنظمة
 والقرار األخرى الماربة واألجرام القز ذلك في بما ٠ الخارجي

 هذا في هامة خطوة هناك كانت وقد . الرفق] ٠ )٢١ - (د ٢٢٢٢
 عل والثالثين الحادية الدورة في العامة الجمعية موافقة وهى ، الصدد

 ألغراض البيئة في التغيير تقنإت اسخدام ببظر الخأصة االتفاقين
 هذه أن رى ونحن ٠ أخرى عدابية أغراضى ألين أو عسكرية
 تكون أن بمكن ٠١٩٧٨ سنة في التنفيذ حيز دخك الي ٠ االتفاقية

 لتهيثة البيئة بجاية يتعلق نا نطاقا أوسع دولي لتعاون أساسا
 . ابيتية األزمة ألساب اسة لالزالة المالتة الظروف

 في الدولي التعاون تنمية طريق عل هامة خطوة وهناك — ١١٦
 في عقد الذي االجداع في تتثمل ٠ الشعوب لجمع الهام المجال هذا

 -التلوث واتفاقية ٠ ابيئة بحاًية والخاص ١٩٧٩ .عام في جنيف
 . الحدولق عير المدى بعيد ابوي

 األنشطة أحد يثالن ٠ وحمايتها الطييعة عل الحفاظ ان -١١٧
 حكومة اجابة في التفصيل ذلك بيان تم وقد ٠ بلدي في المحورية
 شأنها ٠ وبالدي . العام األمين به تقدم الذي الطنب عق متبويا

 الشمر االهتام من ذلك شحلهم ٠ االشزاكية الدول بقين شان
 التدابير- من طن باعداد تقوم وهي االشان ورفاهية ,بصحة

 . للبالد الطبيعية الموارد وتجايذ. واصالحها البية بسياة الخاصة
عشرة الثامنة الدورة في أكد قد ٠ شمدنبال فيق٠ار ان -١١٨

 عل ١٩٨١ ايارامايو في عقدت الي المنغولي الثوري الزب لمجلس
ان:

 وان ٠٠ خاصا مغزى تكتسب والطبيعة البيئة حماية مثكلة «
 غير واالتجاهات الطبيعية للموارد الرشيد غير االستخدام

 وتخرب والئباتية الحيوانية الموارد استخدام في بارفق المشمة
 االقتصاد عل وخية عواقب لها ٠ والما. الهوا. وتلويث الربة

 اكسة عظمى سرولية علينا ان . االشانية والحياة القوس
 وتنوع بالدنا وراء 'جال عل الحفاظ في والقبلة الحاضرة لآلجيش.
 جوها ونقاء والنبات. الحيوان بعالم يتعلق فيا طبيعتها

' , بها». الما. واحتياطيات
 نجد ٠ الشعبية منغوليا لجمهورية األساسى القانون وفي — ١١٩

 يتصل وما والمياه والغايات .تحتها وما الزبذ بأن يقفى حكاً هتاك أن
 أبنا. لجمع العام الراث من أنها أي ٠ الدولة تختى روات من ٠ بها

 وحماية الطبيعة بحاًيذ مزهون المنغوليون -والمواحلنون الثعب.
 الني القوانين في أكش انعكس قد الدستوري المبدأ هذا ان . رواتها

 والمتعلقة الشعبية منغوب لجمهورية الكبير الشعبى الخورال اعتمدها
والوارد والحيوان والنبات والمياه ربتها تجت وما األرفى بابتخدام
- , األخرى.

 وفد فان العام لألج. * المبدئي' التقرر الى وباكسة —١٢٠
 دعوة في ستمر ان في العام االمين تقرر ع٠ اتفاقه عن يرب بالدي

 المتحدة االمم ركز ع٠ بالتعاون ردودها رسل أن الى الحكومات
 فريق هناك يكون وان ، للبيئة المتحل.؛ االمم وبرنامج الالح لنزع

 توصجات وصياغة الحكومات آرا. ويلخص يستعرضى لتي متبصص
 أيضا نويد اًذذا٠ كا . ٨/٣٥ الرار لتنفيذ التالية الخطوات. بشأن

 الجمعية الى يقدم مالتاً تررا العام االمين يعد بأن القائل االقراح
 . الالح لرع٠ المكرسة الثاية االستثنايذ الدورة في العامة

 ٠٧/1.7الرار مشروع في واردان الفكران ان1وه - ١٢٠١
 يحش أن في وتأمل ٠ الشروع هذا تقدم في منغوبا شاركت وبد

٠ األخرى الوفود بتأييد

 عن شغوين (ترجة (تشيكوطوفاكيا) سوجا السيد — ١٢٢
 ان يعتير االدراكية تثيكوطوفاكيا جهورية وفد ان ن الروسية)
 ألجيال الطبيعة حفظ عن نلدوو التاخة الوولية موضوع
 االتحاد من مياحرة عل بتاء اآلن يحثه والذى ٠ والقبلة الحاضرة

 الحالية الدورة أءاًل جدول من بارزا دكانا بحق يحتل ٠ الرفيافي
 ابشرين ستقبل يعتمد الي بين"الموضوءات من ألنه العامة للجمعية

 الجهود مواصلة الضروري من فانه ٠ ولذلك . بها ويربط حلها عل
 ءن.حغظ للدول“التامة بالممؤولدة االعزاف اًطس عل القطة
 من البيئة لحاًيذ محددة اجراءات انخان نحو ستتجه والتى الطبيعة
 الوقت في يتحملها والي االشان أنشطة لمختلف الصارة التبعات

 في تأخرا الوقت يتهح فقد اآلن المثكلة هذه تخبل لم وانا ٠ الحالي
. التقيل

 العامة للجمعية الماضية الدور. في صت٠التى المناسة ان -١٢٣
 طعدا قد ٠' المتحدة ألمم ائبيئة برنامج اطار في تم الذي والعمل

 هذا أن رأينا وفي الحالية-. لمشكلة٢األساسيذ الواحي توضح عل
 بالقضاء اقكغيلة والوطئل الطرق عن البحثه مذ زيد طيب أساس

 لتدمير نتيجة االشان حضارة عل يحتم الذي بالخعر التهديد عل
- ٠ ' كوكبنا. في الطبيعة.اتدرض

متعددة المشكلة راحي بين ض أنه الحقائق ورخح -٠١٢٤



العامة الجلسات ٠ والعالثون السادسة الدورة - العامة الجمعية١٠٣٢

 المجتمع عل خطرا أكرها نان ٠ البيئة عل للمحافظة -الجوانب
 الطبية حماية الن وبخاصة للدول الغووين لألنشطة تيجة هو الدولى
 اشالة هى للدول السكرية األنشطة من الشعوب وصحة والحياة

 وهت في واآلن ٠ اآلن حتى طريقة بأية عليها السيطرة يمكن لم الي
 عل كبير ذاًرر الى تؤدي العسكرية االستعدادات فان ٠ الغلم
 التدمير اسلحة وخاصة التدميرين االسلحة وتخزين ائتاج ان ٠ .البيئة

 االتفاقين ورغم .الطبيعة عل اآلثار اخطر' ترتبط الي هي الشامل
 ٠١٩٧٣ لعام انووية األسلحة تجارب عل بائظرآلجزتي الخاصة

جيع الجوتهدد في نووية اسلحة تفجير تجارب غبرى اليوم حق فانه
 الي لالجراءات وكتبجة الوقت ننس وفي . الثري باالشعاع الدول

 نقد ٠ التووي التسلح سباق زيادة بغين االميريالية قوى تتخذها
 عل الطبيعة تخطم لن نووية كارثة حدوث امكانية خطر ازداد

 . افبشر لبقاء أيضا النهاية ستضع ولكنها فقط األرضى

 من أخرى الغاط نتيجة أيضا مباشر تهديد وهناك - ١٢٥
 اآلثار عقد مئ ألكر نعاني وسوف ٠ الشامل التدمير نات االسلحة

 الحرب اثناء الكيميائية االسلحة استخدام عن الناتجة الضارة
 المتحدة الواليات اتخذت فقد ذلك ورغم . نام فسى في العدوانية
 الخاصة االجراءاى وتتخذ كيميائية قإ-اة أسلحة التاح خطوات

 ما اباس وعل ٠ العالم من اخرى اماكن وفي اوروبا في باسخدمها
 ذلك أر ٠ سابين بدقة ٠ نحدد أن يمكننا ٠ خبرات من لدينا توفر
ذلك وار االسلحة هذه نيه شتخدم لعدوان المرضة الشعوب عل
- _٠ , . ايضا البيئة عل

 وتخزين انآج آثار عن نعرفه ما أن الواضح ن٠و -١٢٦
 عليها لتجآرب1و الكيميائية واألسلحة لشامل التدمير نات االسلحة

 عل العسكرية األنشطة تسبها الني الضارة اآلثار حميع يشكل ال
 البلدان حمبع لشعوب واضحا تحذيرا تثكل فائها دلك ومع الطبيعة
 ال الذين أولئك طريق عل مرنا ما اذا يتحقق أن يمكن ما وتوضح

 كوكبنا عل الطبيعة يعتبرون والذين البشر ورخاء بحياة ون٠ت٠ت
 ونحن ٠ االنانية مصالحهم لتحقيق الصبرية للمعارك صرحا

 كوكبنا عل 'واألمن الطم عل المحافئلة ان جازما اقتناعا مقتتعون
 ٠ ولذلك . بعفى عن بعضها يتفصالن ال الطبيعة عل والمحافظة

 والذي A136IL.7 القرار مشروع في الوارد النداء نؤيد فانتا
 محددة والزامات الجراءات خطوات اتخان بهدف تقديمه في اشركتا

 من والمتع والحد التاح لساق اآلثارإلضارة من البية بحإية تتعلق
 نؤيد كا .البيعة عل الضارة وتاثيرها العسكرآل األنشطة اخطار
 للجمبة الثاية االسشناية الدورة اخذ بان القاضي االقزاح بالمثل
 أن بهكن ٠ اعتبارها في الموضوع هذا السالح لنزع المكرسة العامة
 أساس عل يعد آلعام االمين من ^ئم تقرير الدورة لتلك يقدم

 ٠ للبيئة المتحد؛ األمم برنامج بمساعدة ٠ الدول وآراء الدراسات
 ان في نامل ونجن ٠ الهام الموضوع هذا لحل تجددة توصيات يتضمن

 االمم في األعضاء الدول جانب من عريضا تأييدا المنهج هذا يلقى
 . العامة ابعية جاب من عليه الوافقة تتم وان المتحدة

 االشزاكية أوكرانيا (جهورية كورنينكو السيد -١٢٧
 الجمعية مناقشة ان : اروسية) عن شفوية (ترجة الرفياتية)

 الطبيعة- حفظ عئ للدول التاريؤ المسؤولية « العامة.لموضوع
 آثار ان ٠ األهمية بالغ أرا تعتير (( والقبلة الحادة لألجيال-
 الذي الحد الى وصلت قد ٠ البية في االبان بها يقوم الني االنشطة

 بثزكن جهود دون التقدم من زيد اي تحقيق السحيل من يعل
 ، األرضى عل الحياة عل واالبقاء الطبيعة لحإيذ الدول رع من

عن تنجم الني الطبيعة عل السلبية اآلثار عل القضاء يتطلب وهذا

باستمرار. تزايد لنيوا البشري الجنس ممارات

التمنى سباق يره ما ٠ البية عل سلبية الئر١ أكر ومن -١٢٨
 الدوار ترتكبها التى االخطاء بسب معدالته تزايد الذي

 ار التوصل الممكن من يعد لم لية٠الحا الظروف ظل وفي . االزيالية
 العسكري االتاج ان .الهامة االكولوجية المشكالت لهذه حل

 الموارد من ضخمة كميات من تستهلكه بما ٠ العسكرية واألنشطة
 تستهلك بذلك وهي الحيوي المحيط تلوآلن في تسهم ٠ الطبيعية

 لحاية الالزمة التداد التخاذ تستخدم أن المتكن من كان موارد
 تفر ؛ البية وتلوث الشاح سباق يين المباشرة الرابطة ان ٠ البية

 ساسا يرتبعن االيآلذلوجية المشكالت حل بأن القائل االقزاح
 واالنفراج السالم أجل من والكفاح الحرب تهديدات عل بالقضاء

 . الدول. رع بين الجوار صن عالقات وتطوير الالح ونزع
 ٠ءلى النووية األسلحة أز هو خاصة بصفة ضار هو ما ان - آ٢٩

 الى يؤدي أمر ونقلها وتخزينها األسلحة هذه تجارب ان . البية
 في األخرى والئفايات النووية بالنفايات التلوث معدالت ارتفاع

 ينجم. قد الذي االنفجار خعر عل تحتوي كا .والبرآل وابو المياه
 نتخين أن الصمب ومن ٠ حلبيعية غير أخرى أشياء أوأين حادث عن

 ,صراع جراء من وبالطبيعة بالبشرين تحيق سوف الني الكوارمث
 النووية- الحرب لمئع الطبيعة لعلطء الدولي المؤتمر اشار وكا . نووي

 يك النش وأكسد ٠ الحالي النووي االحتياطى خمس انفجار فان
 عل- الحياة تحمى التى األوزون طبقة يدمر ابوقد في عته المزتب
٠ . القاتل البنفسجي فوق آألشعاع من األرضى

 اجراء بحظر تقفي التي ١٩٦٣ لعام موسكو معاهدة ان -١٣٠
 نهائيا تقض لم ولكن حددت قد بيئات ثالث في النووية التجارب

 لالنفجارات كنتيجة لكوكبنا االشعاعي بالتلوث التهديد ٠ عل
 في النووية التجارب اجراء في معتمرة زالت ما الصين ان .النووية

 التجارب هذه عن الناجم اكام المشع الذري الغبار ويلحق * الجو
 اليك ذلك - أراخى عل يس ٠ وباتسكان بالبية بالغة اضرارا
 البلدان سكان صحة وتثممل تمتد الضارة آثاره ان بل ٠ فصب

 .ككل لكوكبنا والمناخية الطبيعية الظروف وكذلك األخرى
 جراء من واليية البم قضية يتهدد كبيرا خطرا هناك ان - ١٣١

 عل الغيورون قنبلة بانآج المتحدة الواليات اتخذته الذي الهرار
 يؤدي أن يمكن الذي ساي٠الالا القاس الالح نلد ٠ واسع نطاق

 الطبية النواص عل عالجها يمكن ال آثار الى استخدامه
“ ٠ بأسرها للبشرية والبيئية والبيولوجية

 اتفاقين العامة للجمعية والثالثين الخامة ادورة اعتاد ان -١٣٢
 أو عسكرية ألغرانى البية في التغيير اقئيات استخدام حظر ببأن
 في- دولي لتعاون مالئا اساسا وضعت قد أخرى عدائين اغراضى ألية
الكيميائية الوائل استخدام فان معلوم هو وكا .البية حماية مجال

في االمريكية الدفاع وزارة قبل ض واسع طاق عل .والجءوئيزياثلة
 بلدان بية عل المدى طويلة سلبية عواتب الى أدى قد الصبغية الهند

 يمكن ال الماني في حدث ما فان ٠ ذلك ع٠و .المنطقة هذه وشعوب
 سباق استمنار اليهآ يؤدي سوف الني المحزنة باآلثار يقارن أن

 . الشامل ا.لتدمير اسلحة من نمتطورة حديثة أنواع وظهور التسلح

 أجل من عملية تدابير العتاد الحاجة من وانطالقا - ١٣٣
 ببذل الداءاى لتلك االستجابة ض وانطالى ٠ البية عل الحفاظ
أوكرانيا جهورية فان ؛ العالمي المجتمع جاب من منسقة جهود

. الريامة تولي الى ص٠الرت عاد ٠:



١٩٨١١٠٣٣ األودراكتوبر تشرين ٢٧ - ٤١ الجلة

 هذا في الشامل الدولي التعاون دعم تؤيد الموناتان االدراكية
 حلريق عن تتحقق أن يب بل عفن كرى سامة وهناك . المجال
 . للبيئة المتحدة األمم برنامج If يقوم الي الجمود
 بشأن ٨/٣٠ اال قرارالجمعية في واضح هو وكا -٠١٣٤

 الحاضرة لألجيال الطبيعة حفظ عن للدون التامة المؤولية
 للبيئة المتحدة األمم مؤتمر إدارة لمجلس التابة الدورة فان ٠ والقبلة

 األمم برنامج بمقتضاه يقوم سوف الذي ٤/٩ المقرر اعتمدت فد
 ٠ اللبيعة عل لشطح١سابا آلثار دوري تحليل باجراء للبيئة المتحدة

 ينبغي للبيئة المتحدة األبم برنامج أن نرى ونحن ٠ الصدد هذا وفي
 بمكن ال المثكلة هذه ألن المشجة هذه حراسة عل نشاطاته يقصر أال
 سباق وقف أجل ومن االنفراج أجل من الكفاح عن تنفصل أن

 ال شروطا باعتبارها ٠ النووية الحرب خطر عل والتضام اكنى
 األمم ليرنامج نكن . الطبيبة عل الحفا؛ أجل ض عنها غئ

 من عددا ، لراسات اساس عل ، يعد ان خاصة بصفة للييثة المتحدة
 ملموسة وتدابير اللزامات الدول اعتاد في شاهم -المقزحات
 ساق عن الناجة الضارة اآلثار مختلف ض البية حماين شتهدف
 أكر من تعتير الي السكرية االنشطة وحظر من والحد البنى
٠ الطبيعة عل خطورة األنواع

 AI36/L.7 القرار مشروع في واردة مالئمة أحكام وهناك — ١٣٥
 نؤيد ٠ ذلك عن فضال ٠ وتحن ٠ تقديمه في بالدي وخد شارك الذي

 للطبيعة عالمي يثاق٠ بمشروع الخاص AI36/L.6 القرار ..شروع
 ض الحياة حماية أجل ومن بل اشعة، حماية أجل ومن -١٣٦

 وعكس ووقف نووين كارثة منع اال بديل من هناك يس األرض
 فقط الساسة هذه ان ٠ انطم اركان توطيد وضإن النى ساق

 من وغيرها البيئية المثكالت حل تضمن أن ١بمكه الي هي
 . الحالي الوهت في المشرية زاجه الي الشاملة المشكالت

 الشعبية) الديمزاطيذ الو (جهورين شوريت السيد - ١٣٧
 قديم مئن االشان لدى زفرت : الفرنسية) عن- شفوية (ترجة
 . والمرنن واليرد الجوع من لحابته الطبيعية االساسة ابوارد ازمن
 أن بدون يزدهر او يعيش أن االشان سشطع ال أيضا واليوم

 االشان -يثكل والني الطبيعة في المتوزة المتعددة الموارد يسشخدم
 الطبيعة ض جزءا االنسان اًزس ٠ ذلك عل وعالوة ٠ مفها جزءا
 المدن حق التارخ فجر في المفيرة القرى من حضارته فيها ويق

 بأي الطبيعة عل الحفاظ يتبغي لذلك ؟ ابالي عمرنا في زلة1اله
 الحيا؛ ألن االشمان جانب مذ بها ساس أي من وحمايتها ٠ ثمن

 . واسشمراريتها الطبيعة توازن عل تتوقف والقبلة الحالية

 البعض يقول قد ٠اشعة عل الحفاظ عن الكالم وعند - ١٣خ
 البعض يدعي كا . التلوث الى شك دون يقدي التقني التقدم أز

 ألني'نتبع العلمية التقئين الحضارة من يتوقعه ما أقل هذا بأن اآلخر
 بأنه االزأن في سشمر الذي ٠ بالدي وفد رأي هذا ويس ٠ اآلن 'بها

 توفرت ما اذا عليها الحفاظ بمكن الطبيعة فان التقدم هذا رغم
 . الثمن يدفع ألن سدا المر. كان ما وانا .ذلك٠ للقيام االرادة
 الحقيقية الرغة فان ٠ متوفرة والوسار الموارد أن نجد بيتا ولكن
 دامت. ما موجودة غر - الحفد لموء - المدد هذا في الجدي للعمل

 ٠ المجتمع مصالح عل شرد لألفراد الشخصية المصابح
 الق هى وحدها االشزاكية البلدان ٠أن رى ونحن - ١٣٩

 ي أما "٠ شعبها أفراد جيع صحة عل تسهر ألئها بذلك القام ششطهع
 في وخاصة الصناعي االنتاج أن نالحفد فاننا الرأسالية المجتمعات
تحويل ان . العالم في التلوث نصف يسب المتحدة الواليات

 دوالر بليون تائة٠س يتطلب ايكولوجية مقيولة صناعات الى صناعاتها
 ٠ السكرية نفقاتها من ستوات أراًع قيمته ما أي ٠ األقل عل

 ال تنجو الني الحالية بسياستها المتحدة الواليات أن في نشك ونحن
 أوروا في القذائف بوضع خاصة وبصفة ٠ الشاح سياق تصميد
 ان عل ذاته الوقت في قادرة تكون سرف ٠ الغيورون قتيلة وانتاج
 تارخ ان ٠ البية في التوازن عل الحفاظ شأئها من تدابير تتخن

 قصفها سبه إلذي الدمار يبين الصيئية الهند في الصكرية مغامراتها
 استخدام سرء ان واثبت االخريي الصينية الهند وليلذي لبلدي

الئظام في كبيرا دمارا سب قد الحديثة- التقنية الوائل
' - ٠االبمولوجي

االمس واالخصاثيس دإ٠ال الجماعي السل وفي - ١٤٠
 تيي »آسيا شرقي جنوب في الجمياتية والحرب المناح (< المعنون
 دون If القيام شم قد امانية الحرب ان « آيلي؛٠ رسو إلسدة

 البيئة ٠ءن وجع . اشعي التوازن عل ذلك لتتاخ اعتبار أن
 تلك ازاء التشاؤم ج:»ها تتسم بافزاضات التقدم يمكنهم الطبيعية

 الشيطان،). لتلميذ االجرامية اللعبة
 المستحضرات استخدام عن الناجة البشعة جرائمها والخفاء

 ألوراق زيالت ضميرها. إلرضاء أئها ادعت والني . ة٠اال
 ٠ءال راي وفق وذلك نبإتية مبيدات الواقع في وكانت النياتات
 زاطؤمع في االستعاريش أن نجد . العاًات في والمتخصمف. ازراعة
 استخدمت اتها اخرى وبالدا بالدي اتهموا قد بكي في حلفائهم
 . للثورة المناوئة العناصر تطهير عطيات في ابامة الغازات

 أفعال -جرأ. ض الطبيعة فى الشمر للتدهور وننرا - ١٤١
 عل والتجارب المكرية- األنشطة سب وخصوصا االشان
 البيولوجية. األطحة مثل الشامل التدمير وأسطحة النوربة .األسطحة
 عل- للحفاظ يتخن وأن بد ال الذي األول االجراء فان . والكياتية

 التووية والتجارب التنى لهاق الكامل الوقف في يتمثل الطبيعة
. اكملها اليية في

 مخنيات استخدام حئر ١؛٧٨ عام اظالة ارإم ان " ١٤٢
 . أخرى عدائية أغراض أوألين صفرية ألعراض البية في التغيير

 عل مغزى نات خطوة تثكل الني الرفياتية المبادرة بفضل تم اغا
 سالمة عل الحفاظ وهو جيعا نبتغيه الذي الهدف تحقيق طريق

 . والمستقبلة “الحاضرة لألجيال 'الدعة

 العامة الجمعية الى الرفافي االتحاد قدم الماضي العام وفي -١٤٣
 لألجيال الطبيعة حغغد عن للدول اقامة المسوولية « بعتوان بندا

 لالتحاد؛ العميق االهتام عل شاهد ذلك وفي . « والشقيلة الحاضرة
 .التعاون لتعزيز الحيوية لة الط بتلك الدولي والمجتمع :الرفيافي

 لهذا نغرا االغتباط نشعر انأ . لالشان النسبة الجورى الدول
 تبحث أن بإقزاح زائير لبالرة وأيضا موعده في جاء الذي التقدم
 . للطبيعة عالمي ميثاق مشروع العامة الجمعية

 ليعضها المكملتي ٠ المألتي هاتي بحث نتاخ ان — ١٤٤
 الذي للعمل صلبا أساسا تشكل سرف . عديدة جوانب من البعفى
 الهام المجال ذلك في الدولي المجتمع جانب ض الشقيل في ستم

 للحياة الوحيد المصغر وهي عليها والحفاظ للطبيعة المشتة لالدارة
 المهمة تلك تتفين تماما يدعم بالدي وفد وان ٠ البشرين ولرخاء
٠ .النبيلة.

 عن شفوية (ترجة المتحدة) (المملكة سولمبى اآلنسة — ٠١ ٤٥
 عن نيابة. ٢٣ البند بشأن بتعقيبات أمخنم أن أود : االصة)

بدأ الذي الوك منذ . األوروبي االتحاد في األعضاء العشر الدول



العامة الجلسات - والثالثون السادسة الدورة - العامة الجمعية١٠٣٤

 عالمي ميثاق لونع بالزحيب تحظى الي مبادرته زائير رسس فيه
 لحفظ الدولي لالتحاد عشر الثاني ابسنوي االجداع في ، للطبيعة
 األوروبي االتحاد في األعضاء الدول أعطت ٠٦٩٧٥ غام في الطبيعة
.الجهد لذلك الكامل -ايدها
 ٠ الدهشة عل يبعث أال يب األوروبي االتحاد تأيد ان ٠١٤٦

 فوصف ٠ األوربي الوعى في بعمق راسخة الطبيعة صورة فان
 مئن األوروبى الفكر محور دانا كان ، وتتظيمها ومحاكادها الطبيعة
 ليس ولكن ٠ بها العناية كانت أيضا وكذلك ٠ جوته حتى أرسطو

 للحفاظ مشزكة سؤولين لدينا حيث بالطبيعة واعين كون أن كافيا
 ان نقول فاننا ، المعقدة الفلسفات تبسيط قبيل ومن * عليها

 االنسان حرم وانا ٠ بالراحة يشعر منتح كائن الطبيعة في االنسان
 ٠ واروحية الجسائية الناحيتين من خطر في يصح فائه ٠ الطبيعة ض

 بيئتنا حماية عليه تتطوى الذى التحدى في التفكر وفي - ١٤٧
 ابطبيعة عل اعتادنا ألن آلتواضع روح الى نحتاج فانما ٠ الطبيعية

 األنمثطة عن للحديث معنى هناك يكون لن مواردة ندون ٠ كامل
 من واحدا ان ٠ بشري مجتمع عن حتى او واالقتصادية االنانية

 عن عير قد بوب لكمندر ا وهو عشر ا'لثامن القرن في شعرائنا أشهر
: قال حينإ جيدة بطريقة ذلك

 سواء الطبيعة سلطة من تحطمها التى الحلقة كانت أيا «
 السلسلة تحطم فاتها ٠ األلف من العشرة أو الثشر تمثل كانت ,

 في األخرى الحلقات ع٠ تتاح حلقة كل كانت ولو . القدر بنفس
 ان يؤدي واحدة بدلقة يل خلل أي بان ٠ لداة1 تكوين
٠ )) باكملها السلسلة اختالل

 في مسؤوليتنا ادراك فى نشارك أن ويب نشارك جيعا اننا — ١٤٨
 خطوات اتخذا فقد ٠ األوروبي االتحاد وفي . الطبيعة عل -المحافئلة

 االتحاد طريق عن أو ارطسة التشريعات طريق عن سواء ٠ نشيطة
. بيئتنا عل للمحافظة ، ذاته

 شجعنا فقد االتحاد، اتخذها الي االجراءات مجال وفي ٠١٤٩
 في وخاصة الطبيعة عل المحافئلة تعزيز الى تهدف الق الدراسات

 الحيدانان أنواع في الدولية بالمتاجرة المتعلقة االتفاقة اطار
 ، ١٩٧٣ عام واشنطن في وقعت والي باإلنقراض المهددة والنباتات
 الطبيعية والموارد الطبيعة عل بالمحآفئلذ الخاصة االفريقية واالتفاقية

 عل- بالمحافظة الخاصه واالتفاقية ١٩٦٨ عام الجزار في وقعت إلي
 . ١٩آ٩ عام بون في تإ٠وةع الي المهاجرة إليرية الحجوانات انواع

 أوروبا في والتعاون األمن ئؤتمر فان ٠ نطاى أوسع أوروبي وفيآطار
اتفاقية تغطيهاً الي بالبية المتملقة للمسائل أنا اهتاتا أعطى قد

٠ هلشكى

 أن علينا ولكن فقط بالدراسة نكتفى أال بجب اننا - ١٥٠
 العمل برنامج عل األوروبي االتحاد وافق ٠١٩٧٣ عام فغي ٠ نعبل
 ببرنامج ١٩٧٧ غام في أتبعه وقد ٠ البية حماية أجل“ من األول
 جلة بش من ٠ يتضمنان هنين العمل برنامجي ان . الثاني إلعمل
 حماين وكذلك والجو المياه تلوث اًتجئب خاصة اجراءات ٠ أمور

 كارن في فانه ذلك الى وباالضافة . األوروبي االتحاد اطار في الطيور
 الحيتان من المنتجات استيراد منع قواعد فان ٠١٩٨٢ ابثاني/يئاًير

 في نأمل ونحن ٠ االتحاد في المغزل سارية ستصح تجارية ألغراضى
 الخاصة واثمنطن التفاقية االتحاد دول بتنفيذ الخاصة المفاوضات أن

 ستستكمل ٠ باالنقراض المهددة األنواع في الدولين بالمتاجرة
٠ عريبا

ميثاق مشروع أهداف أن دائا زائير وفد أوضح ولقد ا١ه١

 عل المحافئلة السزاتيجين مكملة تكون أن يحب ٠ للطبيعة عالمى
 منتجا منهجا باعتباره ٠ المنهج بذلك رحب ونحئ . ) العالمية( الطبتعة
 الذي بالبقدم الخاصى تقريره عل العام لألمين ممتنون ونحن . للغاية

 قد' األوروبي االتحاد في األعضاء الدول ان . اآلن حتى احرازه نم
 يانتقدم وذلك ٠ الصياغة عمليب. في وأسهمت نمثطا دورا لعبت

 في أخنت قد نظرتنا ألن ممتنون ونحن مفصلة. بمالحظات
االعتبار.

 بتأييد اآلن سعداء أننا ٠ السابقة مالحظاني عل ويزتب - ١٥٢
 بأن القاتل فرضه كفين نؤيد ونبن . AI36/L.6 القرار مشروع
 وبحن . الببيعة توازن يصون وأن ي٠ي أن عليه الدولي المجتمع

 أردنا اذا األهمية بالغة وهى ٠ المناقشة"والمداولة عملية ألن مسرورون
 الدولي المجتمع بتأييد“ للطجعة العاني الميثاق مشروع يحظى أن

 األوروبى االتحاد فى األعضاء الدول ان ٠ تستمر سوف ٠ الكامل
 للصين الكامل النعى أن في ونأمل ٠ بدورها القيام راصل سوف

 في واقراره لبحثه معدا سيكون للطبيعة عالمي ميثاق لمشروع المنقحة
 . العامة. للجمعية والثالثين السابعة الدورة

 'أن لي هل : االنكليزية) عن شفوية (ترجة ''الرئيس ٠ا ١٥؟
؟ A/36IL.6 القرار مشروع تعتمد العامة الجمعية ان اعتبر

 ),٦/٣٦ (القرار القرار شروع اعتمد ,
 اآلن ننتقل : االذكليىاًة) شغوية-ءن (ترجة الرئيس - ١٥٤

 . األعال جدول من ٢٤ بالبند المتعلق القرار مشروع الى
 تعليل ءلى٠ ستقتصر البيانات فان ٠ قررنا أن سبق وكا - ١٥٥

 ممثلة ادعو وسوف . AI36IL7 القرار مشروع عل التصويت
 قبل التعمويت تعليل طلبت ألنها آخرى مرة المتحدة المملكة

 التصويت. تعليل أن أنزها أن وأود ٠ القرار مشروع عل التصويت
 .مقاعدهمم ض األعضاء يلقيه وأن دقائق عشر عل سيقتصر

 عن شفوية (رجة المتحدة) (المملكة سولسبى اآلسة ٠ - ١٥٦
 المجموعة فى األعضاء العشر الدول“ عن نيابة : االنكليزية،
مشروع عل التالي التصويت بتعليل أتقدم أن أود األوروبية؛

. AI36IL.7 د\و۵\

 يتضمن الذي العام األمين تقرير العشر الدول درست لقد - ١ه-٧
 من طلب عل بناء الحكومات بعفى من وردت التى للردود تحليال
 القضايا عل للتعقيب للبيئة المجدة األمم ارنامج التنفيذي المدير

 برنامج أمانة الترير جنا أعدت ونمد . ٨/٣٥ الزار في الواردة
 ولكني ٠ به قامت الذي بلعمل ممتنون ونحن ٠ للبيبة المتحدة إألمم
 ن األعضاء الدول موقف أن فورا أضيف أن عل لزاما أرى

يتأز لم البند لهذا ٠ الخاص االتجاه الى بالنسبة األوذوبية المجموعة

ال٠صسدمذ٠دى٣١ة
 من بثى. اوضحت ٢٣ البند عل السابقة تعليقاني وفي . علينا

 اشافظة ميدان فى األوروبى االتحاد قدمها- الق االسهامات التفصيل
الحال الجيل أن الواضح وش . بمتجزاتنا نفقر ونحن ٠ الطبيعة عل
 لمنفعة الطبيعة على المحافئلة الى بالنسبة كبيرة مؤولية عليه تقع

 ما الحالي القرار المقزح-في المنح ن٠ا نرى ولكننا .القادمة االجيال
 . عكسين آثار له تكون ان الجار وض ٠ التبسيط في مبالغا زال

 في العامة الجمعية في للتصويت ٨/٣٥ القرار طرح وحينا - ١٥٩
 يتحدث كان حينإ ٠ لسكمبورغ مندوى السيد فان الماني العام
عن أعرب , ٣٩ اثلة في األوروبي االتحاد في األعضاء عن نيابة



١٠٣٥ . ١٩٨١ األودراكئوبر تشرين ٢٧ - ٤١ الجلة

 وتجاهل اكاح سباق اثار عل ومجهوداتنا تفكرنا هصر بان الواي
 منهج اشقاق قبيل ن٠ هو وثدهورها البيئة لزبي الرئيسية األسباب

. ' « موقفنا هو هذا زال وما « ضيق
 مشروع عل التصويت نتيجة اليه االشارة تجدر ومما ٠ ١٦٠

 األبم برنامج ادارة لمجلس التابة الدورة عليه وافقب الذي المؤتمر
 أن الى تهدف مقرر وهو- ٠ العام هذا من أيارامايو في للسئة المتحدة
 األمم برنامج مقرر . ٨/٣٥ العابة الجمعية نقرار متابعة يكون

 يعاربه ولم ٠ صوتا ١١بأغلبية- أقر قد ٠٤/٩ المقرر ٠ للبيئة المتحدة
 أي' الممنعين من صوتا ٣٣ عن يقل ال ما هناك كان 'ولكن ٠ أحد

 جانب من البادي الحاس الى االفتقار ٠هذا ورغم . ١ :٣ بنسبة
 القرار مشروع مقدمي ان نالحظ فاننا للبيئة المتحدة االمم برنامج

،AI36/L7 متابعة ي المنظمة اشراك في ذلك من أكز يرغبون 
.. , . بادرتم٠

 المتحدة االمم برنامج أن العشر االتحاد دول رأي وض — ١٦١
 مباشرة المتعلقة القضايا فغه تبحث الذي الالكم بالمحفل ليس للبيئة
 التحفظات الى وباالضافة ٠ لسب1 ولهذا . السالح نزع بعبلية

 زرت االوروبي االتحاد في األعضاء الدول فان نكري افي إألخرى
 ٠ A/36/L.7 القرار مشروع عل, التصويت عق تمتع أن

 أن أعتقد : االنكليزية) عن شفوية (ترجة الريس - ١٦٢
 التصويت. قيل تصويته تعليل في يرغب اسزاليا ممثل السيد
 عن شفوية (ترجة (اسزاليا) جوزيف السيد -١٦٣

 هو ذلك الى دفعي ما وان ٠ تمرى أعلل أن أود : االنكليزية)
 االتحاد عن يابة دة٦المت المملكة اليه'من استمعت الذي البيان

. االوروبي.
 بحثنا AI36IL7 القرار مشروع في النظر عند اننا - ١٦٤

 حشد ض البيئة لحإية التدابر اتخا'ذ الى تدعو الق الصياغة
 أن وجدنا ولقد ٠ المشروع مقدمي قائمة في ونثرنا ٠ األسلحة
. الدهشة يثير ' التناقض

 االتحاد وأولهم ٠ القرار هذا مقدمي بعفى ألسس — ١٦٥
 الذي الشاح ساق في تثارك الي الدول مقدمة في ٠ الرفياني

 وانا ٠ القرار مشروع مقدمي احد. السس ؟ القرار مشروع يدينه
 المشروع مقدمي من عدد ألسى ؛ الجديدة الرؤية <الل من حكمنا

 اً الطبيعة الى بالشسة ضارة المشروع لتعى طبقا تعتير بأنشطة يقوم

 ض بالدهشة نشعر أن اال يمكننا ال األسلة هذه وازاء - ١٦٦

 الذين ض »البعفي (« دواخ في اتبك الى غيل ونحن ٠ االجابة
 ومثل ٠ األساب ولهذه ٠ الجمعية عل وعرضوه النعى بهذا تقدموا
 عن نمتع سوف فاننا ، االوروبي االتحاد في األعضاء الدول

طبيعة له نعى أي عل التصويت عن االمتناع ونزمع ٠- التصويت
مماثلة.

 تتخن سوف ن االنكليزية) -عن شفوية (ترجة ارئيس — ١٦٧
 طلب وقد A/36/LJ القرار مشروع شأن قرارا اآلن الجمعين
مسجل. تصويت اجراء

. مسجل تصويت اجرى
 ٠ بنغالديمثى ، البحرين ٠ البهاما جزر ، الجزائر : المؤيدون

 االشزاكية بييلوروسيا جهورية - ، بلغاريا بوتان، بنن،
 ٠ تشاد ٠ الوسطي أفريقيا جهورية ٠ األخضر الرأس ٠ الرفياتين

 اليمن ٠ تشيكوسلوفاكيا ٠ قبرصى ٠ كوبا ، كوستاريكا ، الكونغو
٠ اثيوبيا ٠ االستوائية غينيا ٠ مصر ٠ جيبوني ، الديمقراطية.

 ، غرينادا االلمانية، الديمقراطية -الجمهورية غامبيا، ، :فنلندا
٠ الهند ٠ -هنغاريا ٠ هندوراس ٠ هاى ٠ بساو — غينيا ٠ غينيا

 الديمقراطية الو جهورية ٠ الكويت ٠ جامايكا ٠ العراق * اندونهسا
 ٠ الليبية العربية الجإهيرية ٠ ليبيريا ٠ ليموتو ؛لبنان ،الشعبية

 ٠ موريشيوس مالطة، ، مالي ملديف، ، ماليزيا مدغمشقر،
 ٠ باكستان ٠ عإن ٠ نيكاراغوا ٠ موزامبيق ٠ منغوليا ٠ المكسيك

 لوسيا'،- سانت ٠ رواندا ٠ رومانيا ٠ قطر ٠ بولندا ٠ الغلبين ،-بئإ
 ٠ سيثيل ٠ المودين العربية المملكة ٠ وبرينسيبى تومى سان

 ٠ الررية الربية الجمهورية ٠ النكا سري ٠ ..الصومال سشغافورة
 اوكرانيا جهورية ) اوغندا تونس، ، وتوباغو زيئيداد ، تايلند

 ٠ الرفياتين االشزاكية الجمهوريات اتحاد ، السوفياتية االشزاكية
 ٠ اوروغواي ٠ المتحدة تنزانيا جهورين ٠ المتحدة الربية االمارات.

٠ زامبيا ٠ زائير ٠ بوغوسالفيا ٠ اليمن ٠ نام فييت
- أحد ال : المعارضون
 ٠ بربادوس ٠، النمسا ، اسزاليا ، األرجنتين الممتنعون؛

 > شد ٠ كتدا ‘ بوروندي * بورما ‘ الرازيل ‘ بوليفيا ٠ بلجيكا
 اكوادور، ٠ الدومينيكية الجمهورية الدانمرك، ' ، كولومبيا

 ٠ االتحادية المانيا جهورين ٠ غابون ٠ فرنا » فيجي ٠ السلفادور
 ، اسرائيل ٠ ايرلندا ايسلندا، ، غياا غواتيإال، اليونان، ، غانا

 ٠ نيال ٠ المغرب ٠ مالوي ٠ لكعسيرغ ٠ كينيا ٠ اليابان ٠ ايطاليا
 الجديدة، غينيا بابوا ، التروج ، نيجيريا ، نيوزيلندا ٠ هولندا

 ٠ سليان جزر ٠ سيراليون ، ساموا ، البرتغال بيرو، ، باراغواي
 المتحدة المملكة ، زكا ، توغو السويد، السودان ، اسبانيا

 ٠ المتحدة الكاميرون جهورين ٠ الشالية وايرلتدا العظمى لبريطانيا
.فنزويال ، العاليا فولتا االميركية، المتحدة .الوالات

 شيء ال مقابل صوتا ٨٠ بأغلبية القرار مشروع اعتمد
 )١٠٩٧/٣٦ (القرار ٠ التصويت عن ٥٥ وامتناع

 أعطى :سوف » االنكليزية عن شفوية (ترجة الرئيس - ١٦٨
 بعد تصويتهم تعليل في يرغبون الذين للممثلين اآلن الكلة

. التععويت

 عن شفوية (فئزويال)(ترجة ماسكينا سورنسن السيد — ١٦٩
 التقرير بعناية درس وقد ٠ فنزويال وفد ان : االسبانية)

 ءلى٠ التصويت عن امتناعه يبرر أن يود ٠ corr.1 وA/36/532ل
 . زا اعتمد الذي ٠ A/36/LJ القرار مشروع

 سباق بادانة الخاصة سياستها ع٠ تمشجا فنزويال، ان - ١٧٠
 فانها ٠ والكامل العام السالح نزع إلى داعية وباعتبارها التخ

 الجمعية الى تقدم والي الموضوع هذا بشان الزارات شارح تؤيد
 لبالدي الواضح الموهف في شك من هناك ولسس . عام كل العإمة
- . الموضوع هذا بشان
 سياق عن الناجة اآلثار بمشكلة يتعلق وفيا ٠ ذلك ع٠و — ١٧١

 تعتقد فئزرال فان ٠ للكوكب الطبيعي البيئي التوازن عل إكماح
 عل يقع شركا هدفا يعتبر الطبيعة حقد أن ض الرغم دلى أنه

 شقيق األولى الزولين أن في شك ثمة ليس أنه اال. البثرية عاس
 النووية. الدول عاتق عل تقع البيئي االستقرار

 القرار مشروع في المطلوب التقرير أن أيضا نعتقد ونحن -.١٧٢
AI36IL7 االسحاثية دورتها ق العامة الجمعية بمرفة فيه للنظر 

 الى التوصل في سهم أن ض بدال السالح لنزع المكرسة الثانية
 نات األساسين القفمأيا عن االنتباه يصرف أن يمكن ٠ ملموسة نتائج

٠ الحين ذلك في الحكومات فيها تنغر أن ينبض كان الي األنزية



العاط الجبات - والثالثون االدن الدورة - العاط الجعبة١٠٣٦

 . السالح نزع مجال في غزى٠ ذو تقدم يتحقق اًن في نأمل عئدما
 نتالفى أن بنا محعر أنه فنزويال تعتقد ٠ ذلك عن وفضال — ١٧٣٠

 سإئل فان ، نرى وكا * البيئية المسائل بشان الجهود في االزدواج
 فتال بشكل يتوالها مائل هى المجال هذا في الدولي وتذاًون البيئة

 الى نظرا أنه يعتر وفدي ذأن ولذلك ٠ للبيئة المتحدة األمم ج٠جرذا
 فان ٠ وااليكولوجية البيئية المشكالت ببحث يختص محفال لتنا أن

 اطار في فيها النظر استمرار االمكان بقدر ينبغى الموضوعات هذه
. للبيئة التحدن األمم برنامج

 (ترجة االمريي) المتحدة (الواليات سورزانو السيد - ١٧٤
 مشروع عل التمويت عن وفدي ابتتع : عن-االنكليزية) شفوية
 ٠ المائي العام في امتناعنا عبد ابديناه الذي المسب لنفس القرار.

 اجل فد لذههتاً المتحد؛ األمم برنامج أن الوتت ذلك في بتنا ولقد
 اثار - اخرى ور٠ا بين — يتناول البيئة حالة بشان تقريرا مؤخرا

 األمم برنامج آن نعتقد ال ونحن . البيئة عل العسكرية األنشطة
 بصفه انجزى الي المهة بتكرار كاهله يثقل أن ينبض لليية المتحدة

 نرى ال فانتا ، ولذلك ، االعتقاد هذا عند نزال ال ونحن . سسة٠ر
 والبيام . المالة هذه عل التعقيب مي بمزيد نتقدم أن المالئم من انه

 األمم برنامج من. لطلب استجابة أو المحفل هذا في سواء ٠ بذلك
 الضائعة الجهود من مزيد عل ببساطة يشجع سوف ٠ للبيئة المتحدة

 ٠ للغاية محدودة المالين الموارد أن فيه نجد وقت في
 استخدام نكرت فد عديدة وفودا أن أيضا أالحظ انني — ١٧٥:

 إال يمكننى ال . الدولي القلقل يثر أرا باعتباره الكتائية العوامل
 البيولوجية والعوامل العوامل هذه جل استبدام ازا؛ تلقنا أؤكد أن

 اعتمد قد جم ١٤٤/٣٥ القرار أن األحظ وأن ٠ ايضا المامة
 بانشاء فوفى وقد ٠ السوفياني االتحاد معارضة رغم كيرة بأغليية
 بالنسبة الحقائق لتقمي ٠ المتحدة األم اطار في ) الخيراء من فريق

 استخدام عن جديدة ادلة الى والتوصل المزعجة التقارض الى
. والبيولوجية الكيميائية العوامل

 نرى أن في حكومتى أمل عن أخرى مرة اعر أن ألبب - ١٧٦
 ه٠هذ تقعي ي المتحدة األم خبراء فريق مع تماما تتعاوني األم جع

 . الدولي للمجتمع اخوية األهمية نات السالة'
 عن شفوية (ترجة (زائير) واكامئدا كاماندا السيد - ١٧٧

 والثالثين الخامسة الدورة ق واسعة فرصة لديتا كانت ن الفرنسية)
 للمسؤولية الجوهرين المتكلة بشأن تظرنا وجهات عن للتعبير

 . اآلن هذا أكرر لن ولذلك . الطبيعة حفظ عن للدول التامة

 أثيرت قد البند هذا طريق عن أنه أنكر أن أود ولكنئ - ١٧٨
 السالح رع لتناول مالءمة األماكن أكش ان . الشتلح سباق تغمية

 تطرح عندما ٠ وهكذا ٠ الالح رع تتناول الني الهيئات تلك هي
 فاننا الالح لنزع المكرسة الثاية االسثناية الدورة في المسالة طه

 عالفة المألة لهذه ان ٠ ذلك تبيان تم كا ٠ شك بوئ ندرك سوف
 . ناتجا حد في الطبيعة بحاية عالقة لها مما أكر التساح .سباق

 أن (وبما ٠ المالذ ضون لدراسة تحيز ودون ، ولذلك - ١٧٩
 الالح لنزع المكرسة االستثناية الدورة الى األر هذا إحرلة)
. القرار مشروع لصاح نصوت فاننا ، إجرائية مسالة

األعإل جدول من ١٧ البئد

: (تابع) فرعية هيئات في الشواغر لملء انتخابات

 العالمي األغنية لمجلس عضوا عشر ائى انتخاب (ج)
 هذا وفي : االنكليزية) عن شفوية (ترجة الرئيس - (٨٠

 المجلس توصن A/36/617 الوثيقة في ابعيذ ام٠ا فان ) الشان
.واالجتماعي االقتصادي

 االني اإلغنين مجلس في األعضاء عشر االش الدول ان - ١٨١
 وكئدا والعراق وتايلتد وبوتسوانا اثيوبيا : هي عضويتها انتهت اني

 توالواليا الهئد المتحدة والمملكة والكيك وليريا وكولومبيا
٠ ويوغوسالفيا المتحدة

 دول مجموعة رئص جامايكا لممثل الكلة أعطي واآلن - ١٨آ
 .ببيان في'االدالء يرغب الذي الالتينية أريكا

 : االنكليدد) عن (ترجة (جامايكا) بارتلت ا,لسيد - ١٨٣-
 الجمعين أخير أن يشرفئ ٠ الالتينية أريكا دول لمجموعة س٠كرثي

 مجلى فى الالتينية ألمريكا الشاغرين بالمنصين يتعلق فيا أنه
 هتاك يكذن وبذلك ٠ سحب قد شهلي ترشيح فان العالمي األغنية

 ٠ والمكسك وكولومبيا أورغواي هي المجموعة من رشحين ثالثة

 الدول ان : االنكليزية) عن شفوية (رجة الرئيس - ١٨٤
 : واالجتاعي االيصادي المجلس قبل ن٠ ترشيحها تم قد التالية

 المتحدة تنزانيا وجهورية ٠ بوتسوانا ن االفريقية الدول مجموعة ن٠
؛ والهند ٠ والعين ٠ تايلند : اآلسيوية الدول مجموعة من ؛ وغامبيا

‘ وكولوسا ٠ أوروغواى : الالتيتين أمريكا دول مجموعة وس
ومن ؛ يوفوسالفيا ن الشرقية أوروبا دول مجموعة وش ؛ والمكسك

 والواليات * كندا : اخرى ودول الغربين اوروبا دول مجموعة
٠ واليونان األميركية المتحدة

، االفريقية البلدان بين من رشحت اش الدول عدد ان - ١٨٥
 أخرى ودول الزبية الدول > الغرقين أوروبا ودول * واآلسيويذ

 ٠ المجموعات هذه ن٠ مجموعة لكل المخصمة المقاعد عدد ياوى
 في -رغب ابعية أن أعتير فاش > ٤٠١/٣٤ المقرر مع وتمشيا

 ٠ العالمي األغنين مجلس في أعضاء الدول تلك انتخاب

 . )٣٠٨/٣٦ المفرر (انظر ذلك عرر وقد
 يتعلق 'وفيا ؛ االنكليزية) عن شفوية (ترجة الرئيس - ١٨٦

 االقتصادى المجلس فان الالتينية ألريكا المخصمين بالقعدس
 ٠ وشد أوروغواي : التالية األربع الدول رشح قد واالجتاعي

 اجراء في الجمعية تشرع سوف واآلن ٠ والمكة ٠ وكولومبيا
 شيل انحاب االعتبار في اخذة الثاغرين المقعدين لبفل انتخاب

 جامايكا ممثل ايد أعلنه لما وفقا

 سبم الي الدول عدد تبين الني االقراع بطاقات ان - ١٨٧
 أن نأود ٠ توقعها مجرى الالتينية أمرية دول مجموعة من انتخابها
 الني الدول بين من فقط دولتين اسمي كتابة ينبغي بأنه أذكركم
 . إالقآع بطاقات عل واالجتاعي االقمادي الجلى رشحها
 عدد اكير عل تحصل الني الدول فان به المعمول العرف ع٠ وتمشيا

 سوف ‘ المطلوبة األغلبية ن٩ عليه بعل ما يقل وال األدوات ض
 هذا عل توافق الجمعين ان اعتير ان لي هل ٠ انتخابها يعلن

؟ االجراء

 أطلب واآلن : االنكليزية) عن شفوية (ترجة“"الرسى "_١٨٨

 توزع الني االقراع بطاقات فقط يستخدموا أن الممثعش من
ي يرعبون اللتى الدولتين اسعي. بكتابة يقوموا وأن . عليهم



١-٣٧♦١٩٨١ األول/اكتوبر تشرين ٢٧ - ٤١ الجلة .

 تنزانيا وجهورين ونايك بوتموانا اهئء اًن أود العامة الجمعية ض أكش تضن الي االقراع بطاقات ان .لمالحها التمويت
والواليات والهند والكيك وكولومبيا وكتدا وغامجيا والصين المتحدة . . ' ' . اطلن. تعتر سوف ا-

 األغنج ،جلى أعفاء واليدان وبوسا بكيياالمر ٠اكحد (ايطابا) شكشيا السيد قام ارئيس من دعوة عل 'بغا، "
• ط-سى األهرات بفرز قاموا الذين أشكر وآن * العالمي يفرز (زاير) ميالمبو كابيا وآلت (ساموا) وإلسدزمزاال

' .الري باالقراع تمويت أجرى
 تعبق: اقرح : االنكبزية) عن شفوية (ترجة اريس - ١٨٩

. األصوات رز يتم أن 'الى ابلسلة

١٨/٢٥ الساعة الجلسة رفعت

|لمالحذالت

 . ١٨/٢٠ اباعة في واسؤنغت ١٨/١٠ اباعة الجلعلة اوقفت
 تيجة ان االنكليزية) عن شفوية (ترجة الرئيس -١٩٠

دول مجموعة ن٠ العالمي األغنين لمجلس عبوين اليخاب االفزاع
:يل كا الالتينية امر.كا

١٣٩ . : االقراع بطاقات عدد .
شء ال الباطلة: البطاقات .ءده

' '١٣٩ : الصحية البطاقات عبد
أحد ال ' ن التصويت عن الممتتعون ا

١٣٩ ؛ بأصواتهم أدلوا الذين عدد
٧٠ - : المطلوبة األغلبية

: من كل عليها حصل التي االصوات علد
-١٠٣ ن المكسك
١٠١ : كولومبيا ٠

٥٣ ٠ اوروغواي: ,
 األغلبية عل وكولومبيا المكسيك حصلت وقد أما

 لمدة العالمي األغنية مجلس في عضوين ١اتبخاتهء تم فقد ، الطلوبة
 ألمقرر (انغر ١٩٨٢ الثاؤايئاير كارن أول ي تبدأ سفوات ٣

٣٠٨/٣٦( . " . '
عن, نيابة ن االنكليزية) عن شفوية رترجة ارتيس ؛ — ١٩١

 ، والثالثون المادمة الدورة ٠ العامة للجمعية الرسمية الوثائق ن انظر ) ١(.
.األول الرفق ٠ ٢٠ رتم اللعق

 ٠٦٩٦٤ ريم .٤٨. ..الجلد المعاهدات مجوعة األمم.المتعدة. ، ٢ (
.االنكليزي) النص ن٠( ٤٣ سعة

٩٣١ UNEPIQC3 .

 في هلنكي في وقع " أوروبا في والتماون األمن لمؤغر الحتار اإلعالن )-٤١
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