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الثالاثء 15 ،تشرين األول/اكتوبر  ،2019الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيد يورنيت سوليس  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بوليفيا (دولة  -متعددة القوميات))

افتتحت اجللسة الساعة .15/00
بنود جدول األعمال من  89إىل ( 105اتبع)

أعضاء املكتب اآلخرين ،وأن أعرب عن أتييد وفدان الكامل
ملساعيكم.

وتؤيد تركيا البيان الذي أُديل به ابلنيابة عن االحتاد األورويب
مناقشة عامة بشأن مجيع بنود جدول األعمال املتعلقة بنزع
(انظر  ،)A/C.1/74/PV.3وأود أن أضيف املالحظات التالية
السالح واألمن الدويل
بصفيت الوطنية.
الرئيس (تكلم ابإلسبانية) :قبل أن أعطي الكلمة لإلدالء
حنن نؤمن أبمهية اللجنة األوىل ويسران أهنا متكنت من بدء
ابلبياانت ،أود أن ّ
أذكر مجيع الوفود أبن قائمة املتكلمني يف
اجلزء املتعلق ابملناقشة املواضيعية ستظل مفتوحة حىت الساعة عملها .وأنمل يف أن حتل قريبا املسألة اليت دعتنا إىل التصويت.
إننا جنتمع مرة أخرى يف وقت تتزايد فيه املخاطر .ونؤمن أبن
 18/00من يوم الثالاثء 22 ،تشرين األول/أكتوبر.
التعاون الدويل أمر حاسم للتصدي للتحدايت العاملية .وقد
ننتقل اآلن إىل قائمة املتكلمني اليوم .وأحث مرة أخرى
تدهورت البيئة األمنية ،مما أدى إىل آتكل هيكل عدم االنتشار
مجيع الوفود اليت أتخذ الكلمة على التقيد ابلوقت احملدد وهو
ونزع السالح .وقد تضاءلت الثقة بني األطراف يف نتائج
مثاين دقائق عندما تتكلم بصفتها الوطنية .وأود أيضا أن ِّ
أذكر
االتفاقات واملعاهدات اليت مت التفاوض بشأهنا منذ وقت طويل.
الوفود أبنه نظرا للتعديالت املدخلة على اجلدول الزمين ،ستعقد
وقد عاد استخدام األسلحة الكيميائية إىل الظهور من جديد،
جلسة الغد بعد الظهر.
ودون مساءلة .وجيب توجيه جهودان حنو وضع حد خلالفاتنا
السيد ايكوت (تركيا) (تكلم ابإلنكليزية) :أود أن أنضم بشأن كيفية املضي قدما يف نزع السالح .وعلى الرغم من تلك
إىل اآلخرين يف هتنئتكم على انتخابكم ،سيدي الرئيس ،وكذلك
يتضمن هذا احملضر نص اخلطب والبياانت امللقاة ابلعربية وترمجة اخلطب والبياانت امللقاة ابللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم
التصويبات إال للنص ابللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد
املعين إىل .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.org) :وسيعاد
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الواثئق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار احملاضر َّ
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التحدايت ،فإن مهمتنا اجلماعية هي إجياد سبل للنهوض بنزع
السالح مع مراعاة اآلراء املختلفة .واللجنة األوىل هي املنرب
للقيام بذلك ابلضبط.
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وستواصل تركيا دعم خطة العمل الشاملة املشرتكة .وحنن
مصممون على مواصلة العمل مع اجملتمع الدويل للحفاظ على
خطة العمل الشاملة املشرتكة ،اليت أيدها جملس األمن ابإلمجاع
يف قراره  .)2015( 2231ونكرر التأكيد على ما يساوران من
قلق إزاء التطورات اجلارية يف إطار خطة العمل الشاملة املشرتكة.
ونرى أن التحدايت اليت تواجه تنفيذها الكامل ال ختدم األمن
اإلقليمي والدويل وال نظام عدم االنتشار.

ويف العام املقبل ،سيعقد مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  2020مبناسبة
الذكرى السنوية اخلمسني لبدء نفاذ املعاهدة ،وستعمل تركيا
على كفالة توصل املؤمتر إىل نتائج انجحة .وحنن نؤيد تعزيز
معاهدة عدم االنتشار وحتقيق عاملية االنضمام إليها ،فض ً
ونكرر التأكيد على أن عمليات إطالق القذائف التسيارية
ال عن
ركائزها الثالث .وحنن حباجة إىل إحراز تقدم ملموس يف التنفيذ اليت تقوم هبا مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية تشكل انتهاكات
الكامل للمادة السادسة من املعاهدة من أجل حتقيق هدفنا لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،ونؤيد التوصل إىل حل
النهائي املتمثل يف اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية .وينبغي دبلوماسي ملشكلة برانجمها النووي وبرانجمها للقذائف التسيارية.
أن نضع يف اعتباران العواقب املرتتبة على احلالة الراهنة بني وترحب تركيا ابحملاداثت بني الكوريتني وابحلوار بني الوالايت
الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة لألسلحة املتحدة ومجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية .وأنمل يف أن تؤدي
النووية ابلنسبة للبيئة األمنية اهلشة .ومن املهم جتنب اخلطاب احملاداثت األخرية إىل نزع السالح النووي بشكل كامل ميكن
التحريضي عند مناقشة استخدام األسلحة النووية ،وال سيما يف التحقق منه ،وإىل حتقيق السالم الدائم يف شبه اجلزيرة الكورية.
حاالت األزمات .وتؤيد تركيا بقوة التقدم احملرز يف قرار عقد ويف ذلك السياق ،حنث مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية على
املؤمتر املعين إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها التوقيع والتصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،
من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط .وحنن ملتزمون ،ابعتبار ذلك مسألة ذات أولوية .كما نكرر دعوتنا إىل بدء
ابلتعاون مع شركائنا يف مبادرة عدم االنتشار ونزع السالح ،مفاوضات بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية خالل
بتعزيز تنفيذ معاهدة عدم االنتشار على أساس خطة العمل اليت مؤمتر نزع السالح يف جنيف.
وضعها مؤمتر عام  2010الستعراض معاهدة عدم االنتشار.
وتقع على عاتق الدول احلائزة لألسلحة النووية مسؤولية
ونؤكد أن إبرام معاهدة عاملية ميكن التحقق منها بفعالية خاصة يف جمال حتديد األسلحة ونزع السالح النووي .وقد
للحظر الشامل للتجارب النووية يشكل صكا أساسيا يف ميدان قامت الدولتان احلائزاتن على أكرب ترساانت األسلحة النووية
نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي ،ونؤكد أيضا األمهية إببرام معاهدات ثنائية رئيسية ،ولكن لألسف توقف العمل
احليوية والضرورة امللحة لدخوهلا حيز النفاذ .وحنث الدول مبعاهدة القوات النووية املتوسطة املدى بسبب استمرار تطوير
املتبقية املدرجة يف املرفق  ،2اليت ال بد من تصديقها على ونشر منظومات األسلحة .وكانت معاهدة عدم االنتشار
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لبدء نفاذها ،على عنصرا هاما يف أمن واستقرار املنطقة األوروبية األطلسية .ونود
أن نشجع الوالايت املتحدة واالحتاد الروسي على العمل على
التوقيع والتصديق عليها دون مزيد من التأخري.
زايدة ختفيض ترساانهتما ،وأنمل يف أن تنجح املناقشات حول
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اخلطوات املقبلة اليت يتعني اختاذها فيما يتعلق بتمديد معاهدة األمن الدويل .وال يزال التمسك مبعاهداتنا واتفاقاتنا وقرارات
جملس األمن القائمة أمرا أساسيا لنجاح مساعينا.
ستارت اجلديدة.
وتشدد تركيا على أن استخدام األسلحة الكيميائية يشكل
جرمية ضد اإلنسانية وهو انتهاك لربوتوكول جنيف لعام 1925
واتفاقية األسلحة الكيميائية وخمتلف قرارات جملس األمن.
وأدى الرفض القاطع والواسع النطاق لإلفالت من العقاب على
استخدام األسلحة الكيميائية إىل عقد دورة استثنائية رابعة ملؤمتر
الدول األطراف يف االتفاقية ،دعت خالهلا األمانة الفنية ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية إىل وضع ترتيبات لتحديد هوية
املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية .ويف ذلك
السياق ،نرحب إبنشاء فريق التحقيق وحتديد اهلوية التابع ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ونؤيده أتييدا كامال يف عمله .ونشيد
أيضا ابلعمل الذي تضطلع به اآللية الدولية احملايدة واملستقلة
للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني
عن أخطر اجلرائم ،وفق تصنيف القانون الدويل ،املرتكبة يف
اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس .2011

السيدة إمنادزه (جورجيا) (تكلمت ابإلنكليزية) :يف
البداية ،أود أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على توليكم قيادة
اللجنة األوىل ،وأن أؤكد لكم دعم وفدي الكامل .سأقرأ نسخة
موجزة من بياين ،وسيكون نصه الكامل متاحاً على بوابة
اخلدمات املوفِّرة للورق.
إن اهليكل القائم لنزع السالح وعدم االنتشار واألمن خدم
األمن العاملي بصورة جيدة ،ولكننا نواجه اليوم واقعا أصبحت
فيه التهديدات والتحدايت األمنية أكثر تعقيدا وغري متناظرة
وعابرة للحدود الوطنية على حنو مطرد .ونؤمن أبن تعددية
األطراف والنظام القائم على القواعد ال يزال السبيل الوحيد
الفعال حلل املشاكل والنهوض بعملنا بشأن نزع السالح وعدم
االنتشار والتحدايت األمنية املعاصرة األخرى .ويشكل انتشار
أسلحة الدمار الشامل هتديدا خطريا للسلم واالستقرار الدوليني
على الصعيدين الوطين والدويل .وجيب أن يربز االمتثال غري
املشروط لاللتزامات مبوجب الرتتيبات الدولية ذات الصلة،
مثل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واتفاقية األسلحة
الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية وقرارات جملس األمن،
بوصفه أولوية رئيسية للمجتمع الدويل.

وينبغي أن نسعى إىل تعزيز التعاون الدويل يف ميدان
األسلحة التقليدية .ففي كل عام يقتل ما يزيد على 500 000
شخص جراء استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
وحنن ملتزمون بتنفيذ وتعزيز الصك الدويل للتعقب وبرانمج
عمل األمم املتحدة ملنع االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية
وتركز جورجيا على ضمان جناح مؤمتر األطراف يف معاهدة
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام .2020
ومعاهدة جتارة األسلحة صك هام يف ذلك اجملال أيضا.
وجيب أن نعزز املعاهدة يف الذكرى السنوية اخلمسني إلبرامها
ويف هذه البيئة ،من الضروري أن نعود إىل تفاهم أمين يقوم بوصفها صكا رئيسيا متعدد األطراف لتحقيق السالم واألمن
على التعاون .وكما قال الرئيس أردوغان يف خطابه أمام اجلمعية واالستقرار على الصعيد الدويل ،وأن نشجع عاملية االنضمام
العامة خالل املناقشة العامة (انظر  ،)A/74/PV.3ما مل ننعم إليها وتعزيز تنفيذها .وقد قامت جورجيا مبواءمة تشريعاهتا
مجيعا ابألمان فلن يكون أحد منا آمنا .ويف ذلك الصدد ،ينبغي الوطنية مع اتفاقية األسلحة الكيميائية ،وال تزال ملتزمة بتنفيذها
أن تركز مداوالتنا هنا على سبل إجياد أرضية مشرتكة .وجيب أن الكامل والفعال وغري التمييزي وعلى الصعيد العاملي .وندين
نبذل جهدا خملصا للتفاهم والتوصل إىل حلول توفيقية لصاحل أبشد العبارات األعمال الشنيعة اليت تنطوي على استخدام
1931652
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األسلحة الكيميائية ونؤيد أتييدا اتما اجلهود اليت تبذهلا منظمة
حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق فيها .ويساوران قلق ابلغ إزاء
حقيقة أننا شهدان منذ عام  2012استخدام أسلحة كيميائية
وعوامل حرب كيميائية يف اجلمهورية العربية السورية والعراق
وماليزاي واململكة املتحدة.
تلتزم جورجيا التزاما اتما بتنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية.
ويف عام  ،2018ويف دليل على شفافية جهودان وانفتاحها،
أجرت جورجيا عملية استعراض لألقران يف مركز ريتشارد لوغار
لبحوث الصحة العامة ودعت مجيع الدول األطراف يف االتفاقية
إىل املشاركة يف عملية امتثال الستعراض األقران .وجاء يف
التقرير الصادر عن العملية أن الربانمج أظهر شفافية كبرية يف
أنشطته البحثية والتشخيصية ،ومل يالحظ الفريق الزائر أي شيء
غري عادي.

15/10/2019

التنظيمي ،كما يتم سنواي تعزيز هياكلنا األساسية التنظيمية ونظم
إدارة النفاايت املشعة على الصعيد الوطين ،فيما تضطلع هيئتنا
التنظيمية املستقلة مبسؤولياهتا بفعالية .وقد رحبت بعثة “اخلدمة
املتكاملة لالستعراض التنظيمي” التابعة للوكالة الدولية بتلك
اجلهود واملبادرات يف زايرهتا جلورجيا يف العام املاضي ،واليت
قدمت خالهلا أيضا توصيات واقرتاحات مفيدة لتحسني فعالية
نظامنا التنظيمي الوطين .ونقدر أيضا مسامهة اللجنة التنظيمية
النووية التابعة للوالايت املتحدة ،اليت مكننا دعمها من إجراء
إصالحات رئيسية .وتقدر جورجيا الدعم القيم والتعاون النشط
من جانب اهليئة السويدية للوقاية من اإلشعاع .وقد جعل الدعم
الكبري الذي تقدمه اهليئة ودعم االحتاد األورويب خططنا إلنشاء
مرافق جديدة وحمسنة لتخزين النفاايت املشعة ومعاجلتها ممكنة.
ومت ابلفعل توقيع االتفاقات املتعلقة ابملشروع والتعاون واليت
هتدف إىل إنشاء مستودع موحد.

وتؤكد جورجيا من جديد ثقتها الكاملة يف نظام التحقق
التابع ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،الذي يقوم بعمل
ال ميكن ألي بلد القيام به مبفرده .وينبغي أن يكون ضمان
دخول املعاهدة حيز النفاذ وحتقيق عاملية االنضمام إليها يف
أقرب وقت ممكن أولوية قصوى لنا مجيعا .وأنسف ألن مؤمتر
نزع السالح ،وهو احملفل الرئيسي لنزع السالح يف اجملتمع الدويل،
ال يزال غري قادر على الوفاء بواليته .وينبغي أن ميارس املؤمتر
ال تزال النزاعات العسكرية التقليدية دون حل وهي آخذة
أتثرياً هاماً وأن يكون له ثقل أكرب يف اجملال الواقع ضمن نطاق
اختصاصه ،وال سيما يف ضوء احلالة األمنية الدولية الراهنة .يف االزدايد .ومنطقة البحر األسود على وجه اخلصوص معرضة
وإذا أردان أن حنقق ذلك ،يتعني علينا أال ندخر جهدا يف تعزيز ملوجة خطرية من العسكرة يف انتهاك صارخ للقانون الدويل.
وميثل عدوان االحتاد الروسي العسكري على جورجيا وأوكرانيا
تنشيط هذا احملفل الفريد.
وعلى الصعيد الوطين ،تواصل جورجيا عملها بشأن األمان هتديدا أساسيا للمنطقة األوسع نطاقا وكذلك لبلداننا .فاالحتاد
واألمن النوويني واإلشعاعيني .ويف العام املاضي ،انضممنا إىل الروسي يواصل تعزيز قواته العسكرية يف األراضي اجلورجية احملتلة
“اتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ مع االستمرار يف عزل تلك املناطق عن بقية البلد يف جتاهل اتم
إشعاعي” .ويف  29أاير/مايو ،انضممنا إىل “اتفاق امتيازات اللتزاماته مبوجب اتفاق وقف إطالق النار لعام  .2008وقد
وحصاانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية” .وجيري حتسني نظامنا مت جتهيز القواعد العسكرية الروسية غري القانونية يف منطقيت
وشهدان عدة حوادث مسجلة لتهريب املواد النووية واملشعة
عرب األراضي احملتلة يف جورجيا خالل السنوات األخرية .وحلسن
احلظ ،منعت وكاالت إنفاذ القانون اجلورجية هذه األنشطة غري
القانونية .بيد أنه يف غياب وجود دويل يف األراضي اجلورجية
احملتلة ،أصبح من املستحيل عملياً القيام أبي نوع من أنشطة
التحقق يف امليدان.
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إىل الوراء ،فإن الصورة العامة للسلم واألمن الدوليني مل تتغري
كثريا وال تزال تبعث على القلق ،حيث إن معدل امتثال الدول
األعضاء يف األمم املتحدة آلليات نزع السالح ال يزال يتم بوترية
بطيئة جدا .وتفاقم ذلك بسبب التخفيضات اليت أجرهتا بعض
الدول األعضاء يف اشرتاكاهتا املالية املقررة لألمم املتحدة يف
خمتلف الفئات .ومن املهم للغاية أن نفي مجيعا ابلتزاماتنا مبوجب
خمتلف املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت حتظر ومتنع صنع
مجيع أشكال األسلحة وجتارهبا واالجتار هبا وانتشارها.

أخبازاي وتسخينفايل أبسلحة هجومية عصرية متطورة ،مبا يف ذلك
الدابابت وخمتلف املركبات املدرعة ومنظومات إطالق الصواريخ
والقذائف .ويتجاوز هيكل القوة ووضع عمليات النشر هذه
أي أهداف دفاعية ومها يستهدفان إبراز القوة يف مجيع أحناء
منطقة البحر األسود والبحر األبيض املتوسط .ونشرت روسيا
أيضا جممعات من منظومات قذائف الدفاع اجلوي يف أخبازاي،
فضال عن قدرات قوية ملنع ومكافحة الوصول إىل املنطقة ،اليت
تشمل القوقاز أبكمله تقريبا وجزءا كبريا من البحر األسود.
ويف الوقت نفسه ،جتري روسيا تدريبات عسكرية منتظمة يف
وال تزال زامبيا ملتزمة بدعم مجيع املعاهدات والربوتوكوالت
منطقيت أخبازاي وتسخينفايل احملتلتني كجزء من مناورات منطقتها احلسنة النية ،ويسرين أن أبلغ اللجنة أبن زامبيا كانت من بني
العسكرية اجلنوبية.
عدد من الدول اليت وقعت على معاهدة حظر األسلحة النووية
إن تعددية األطراف والنظام الدويل القائم على القواعد يف  26أيلول/سبتمرب .ونناشد الدول اليت مل توقع وتصدق بعد
شرطان أساسيان حيواين لتهيئة بيئة دولية آمنة .وستحدد على املعاهدة أن تفعل ذلك لكي تدخل حيز النفاذ بعد بلوغ
جهودان املشرتكة وإرادتنا السياسية لالمتثال للقانون الدويل عتبة التصديق املطلوبة .وبينما تلوح احتماالت حلظر األسلحة
والتقيد بنظمنا املتعلقة بعدم االنتشار ونزع السالح وحتديد النووية يف األفق ،امسحوا يل أن أقتبس كلمات رئيس الوالايت
األسلحة وما يتصل هبا من التزامات كيفية مواجهتنا لتحدايتنا املتحدة السابق روانلد ريغان،
األمنية اليوم ويف املستقبل.
“إن واجبنا األخالقي هو العمل بكل قواان لبلوغ
السيدة كاالموينا (زامبيا) (تكلمت ابإلنكليزية) :أود أن
أعرب عن أتييدي للبيانني اللذين أدىل به ممثل إندونيسيا ابسم
حركة بلدان عدم االحنياز ،وممثل بلدي ابسم جمموعة الدول
لقد حان الوقت ألن حيول العامل النموذج متا ًما من قضااي
األفريقية (انظر .)A/C.1/74/PV.3
التسلح إىل الرتكيز على حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،اليت
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئكم ،سيدي الرئيس ،جتربان على العمل على إجياد حلول دائمة تساعدان يف القضاء
وأعضاء املكتب على انتخابكم الذي تستحقونه عن جدارة .على الفقر ومكافحة آاثر تغري املناخ وغريها من املسائل املتعلقة
بينما نفكر يف حشد جهودان املتعددة األطراف للقضاء ابخلطاب السياسي واالقتصادي واالجتماعي السليب .ومع
على الفقر والرتكيز على العمل املناخي مع عدم ترك أحد خلف أخذ ذلك يف االعتبار ،فإن املبالغ اهلائلة املخصصة للبحث يف
الركب ،فإننا ندرك أن تلك الرؤية الدولية قد ال ميكن حتقيقها جمال األسلحة النووية وتصنيعها وجتارهبا ميكن أن تنقذ ابلتأكيد
إذا مل يتم التصدي للتهديد الذي تشكله األسلحة النووية أرواحا كثرية إذا ما استُخدمت للقضاء على الفقر وتوفري الرعاية
واألسلحة املدمرة األخرى من خالل جدول أعمال األمن الدويل الصحية .ومل يفقد وفد بلدي األمل ،وهو مقتنع أبن احلملة
للجمعية العامة وجلنتها األوىل على وجه اخلصوص .وإذا نظران العاملية إلزالة األسلحة النووية ومحلتها اجلديدة لعدم املبادأة
ذلك اليوم الذي يكرب فيه أطفال العامل دون خوف من
نشوب حرب نووية”.
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ابستعمال األسلحة النووية اليت أطلقتها الدول التسع احلائزة
لألسلحة النووية ،فضال عن مبادرات نزع السالح األخرى،
ستكون هلا نتائج إجيابية فيما نسعى إىل إنشاء منرب للقضاء التام
على األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وينبغي أال تكتفي اتفاقات نزع السالح اإلجيابية واجلماعية
هذه بتقييد األسلحة النووية والكيميائية ،ولكن أيضا مجيع
األسلحة املصنوعة هبدف أتجيج عدم استقرار الدول يف مجيع
مناطق العامل .وإذ تتجه األمم املتحدة حنو مداوالت اجلمعية
العامة يف الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني لتأسيس األمم
املتحدة ،ينبغي أن نقرتب من عامل خال من األسلحة املصممة
لتدمري البيئة واجلنس البشري والسالم واألمن الدوليني.

15/10/2019

ويف هذا الصدد ،شهدت منطقتنا مؤخرا عدة هجمات غري
مسبوقة ،كاهلجمات األخرية املدانة على املنشآت احليوية واملدنية
التابعة للملكة العربية السعودية ،وآخرها االعتداء السافر على
منشآت أرامكو ،والذي ال ميس أمن اململكة واملنطقة فحسب،
بل يطال أيضا استقرار االقتصاد العاملي.
وتدعم دولة اإلمارات مجيع اجلهود املبذولة لتعزيز السالم
واألمن العامليني ،مبا يف ذلك عرب وضع صكوك دولية مثل معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية .وعليه يؤكد بلدي على أمهية
االنضمام إىل االتفاقيات الدولية املربمة يف جمال األمن واألمان
النوويني ،وضرورة اتباع هنج قائمة على الشفافية يف االستخدام
السلمي للطاقة النووية .كما نشري إىل أمهية اتباع التدابري اخلاصة
لربانمج التحقق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .ونؤكد على
الدور الرئيسي للوكالة ،ال سيما أمهية االمتثال الكامل لنظام
الضماانت الشاملة والربوتوكول اإلضايف ،والذي يعترب أداة هامة
وحامسة لتعزيز الثقة بني الدول حول الطبيعة السلمية للربامج
النووية.

السيد الشامسي (اإلمارات العربية املتحدة) :السيد
الرئيس ،يسرين يف البداية أن أهنئكم على توليكم رائسة أعمال
اللجنة األوىل للدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة .وأن أوكد
على دعم دولة اإلمارات لكم ،متمنني لكم التوفيق يف اجناح
أعمال هذه الدورة .كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن
كما تويل دولة اإلمارات أمهية قصوى ملعاهدة احلظر
تقديران لسلفكم سعادة السيد يون جينغا ،املمثل الدائم لرومانيا،
الشامل للتجارب النووية ،ونطالب الدول اليت مل تنضم للمعاهدة
إلدارته ألعمال هذه اللجنة يف الدورة السابقة.
وتود دولة اإلمارات أن تضم صوهتا إىل البيان الذي ألقاه بعد ،خصوصا دول امللحق الثاين ،أن تقوم ابلتوقيع والتصديق
ممثل تونس ،نيابة عن اجملموعة العربية ،وكذلك البيان الذي ألقاه على املعاهدة يف أقرب وقت ممكن .كما وحنث كافة الدول على
االمتناع عن إجراء أي جتارب نووية.
وفد إندونيسيا ابسم حركة عدم االحنياز)A/C.1/74/PV.3( .

ويف هذا الصدد ،يرحب بلدي ابخلطوات الدبلوماسية
جنتمع اليوم يف هذه اللجنة ملناقشة سبل إجياد توافق
وتعزيز التعاون لتحقيق األمن والسلم الدوليني .خاصة يف ظل الرامية إىل احلد من التوتر يف شبه اجلزيرة الكورية ،والساعية حنو
التهديدات األمنية القائمة واليت تنعكس سلبا على اإلجنازات نزع السالح النووي الكامل لكوراي الشمالية.
ويود بلدي التأكيد على الضرورة امللحة لتنفيذ التدابري
اليت مت إحرازها خالل السنوات املاضية يف جمال نزع السالح
واألمن الدويل .فنحن مازلنا نعاين من استمرار النزاعات وانبثاق الرامية إىل تعزيز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وحتقيق
أزمات جديد تتفاقم مع تطور إمكانيات اجلماعات املتطرفة عامليتها ،حيث يعد إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
واإلرهابية عرب تلقيها الدعم املايل وحصوهلا على األسلحة وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط من
األولوايت يف هذا النطاق .وأنمل أن تشهد دورة االستعراض
الالزمة لتنفيذ خمططاهتا اخلطرية.
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اإلمارات على أمهية إشراك وتعزيز دور املرأة والشباب يف القضااي
املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل يف كافة مستوايت صنع
القرار يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وذلك لضمان
تطوير سياسات مبتكرة تعاجل القضااي امللحة اليت يواجهها
عصران يف جمال السلم واألمن الدوليني.

احلالية تقدما مثمرا حنو تنفيذ خطة العمل املتفق عليها لعام
 .2010وتتطلع دولة اإلمارات لعقد مؤمتر بشأن إنشاء منطقة
خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف
الشرق األوسط ،والذي سوف تعقده األمم املتحدة يف تشرين
الثاين/نوفمرب املقبل برائسة اململكة األردنية اهلامشية .وتؤكد دولة
اإلمارات التزامها املستمر بدعم كافة اجلهود اليت هتدف إىل
السيد كويل (غينيا) (تكلم ابلفرنسية) :ابلنيابة عن وفد
حتقيق تقدم حنو هذا اهلدف.
مجهورية غينيا ،أود أن أعرب لكم ،سيديت ،عن خالص التهاين
تولت الرائسة انئبة الرئيس ،السيدة بونكونغو على انتخابكم انئبة لرئيس جلنتنا ،وكذلك ألعضاء املكتب،
(بوركينا فاسو).
وأن أؤكد لكم التزام وفد بلدي بنجاح عملنا .وأثين على اجلهود
وفيما خيص جمال أمن الفضاء اإللكرتوين ،تؤكد دولة املمتازة اليت بذهلا الرئيس السابق ،السفري إيون جينغا ،ومكتبه.
اإلمارات على أمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال أمن املعلومات وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئ السيد تيجاين حممد
واالتصاالت السلكية والالسلكية ،والذي يعترب من أساسيات ابندي ،رئيس اجلمعية العامة ،والسيدة إيزومي انكاميتسو،
البىن التحتية يف كافة القطاعات واملؤسسات الدولية واحمللية .املمثلة السامية لشؤون نزع السالح ،على البيانني اللذين أدليا
حيث يشهد العامل ازدايدا يف عدد احلوادث يف الفضاء اإللكرتوين هبما أمام اللجنة (انظر .)A/C.1/74/PV.3
والذي ينعكس سلبا على أمن الدول واقتصادها .وهلذا وضع
ويؤيد الوفد الغيين البيانني اللذين أدىل هبما ممثال زامبيا
بلدي اسرتاتيجية وطنية يف جمال أمن الفضاء اإللكرتوين وإندونيسيا ابسم جمموعة الدول األفريقية وحركة بلدان عدم
لالستجابة حلوادث الفضاء اإللكرتوين ومحاية القطاعات املختلفة االحنياز ،على التوايل (انظر .)A/C.1/74/PV.3
يف الدولة وزايدة وعي أفراد اجملتمع أبمن الفضاء اإللكرتوين
منذ إنشاء منظمتنا وحىت يومنا هذا ،عملت األمم املتحدة
واملخاطر املتعلقة ابالستخدام غري اآلمن لإلنرتنت.
بال كلل لتعزيز السلم واألمن يف مجيع أحناء العامل .وعلى الرغم
ويف هذا السياق ،ترحب دولة اإلمارات ببدء اجتماعات من تلك اجلهود اجلديرة ابلثناء ،ال تزال احلروب والصراعات
الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين ابلتطورات يف جمال مستمرة يف مناطق خمتلفة ،مما يعرض للخطر تنفيذ خطة التنمية
املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن املستدامة لعام  .2030إن مجيع األسلحة ،سواء كانت أسلحة
الدويل املنشأ بقرار اجلمعية العامة رقم  .27/73ويتطلع وفد الدمار الشامل أو األسلحة الكيميائية أو األسلحة الثقيلة أو
بلدي إىل مواصلة التعاون مع الدول األخرى إلعمال هذا الفريق األسلحة اخلفيفة أو األسلحة الصغرية ،تسهم يف ارتكاب فظائع
لتحقيق التعاون األمين املطلوب يف جمال أمن الفضاء اإللكرتوين .رهيبة ضد البشرية.
وختاما ،تعرب دولة اإلمارات عن إمياهنا الراسخ أبمهية
وهلذا السبب يرحب وفدي بتنفيذ خمتلف اآلليات اليت
التوصل إىل توافق إلحراز تقدم يف القضااي املتعلقة بنزع السالح بدأت حتت رعاية األمم املتحدة لتعزيز نزع السالح وتوطيد
واألمن الدويل ،والذي يتطلب هنجا يعتمد على تعزيز العمل السلم واألمن الدوليني .ومن املهم إعادة أتكيد الدور احلاسم
املتعدد األطراف حتت رعاية األمم املتحدة .كما تؤكد دولة ملؤمتر نزع السالح يف تنفيذ النظام الدويل لنزع السالح .ويرحب
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وفدي بعقد خمتلف االجتماعات الدولية بشأن نزع السالح،
وال سيما مبادرة أتمني مستقبلنا املشرتك :خطة لنزع السالح،
اليت أطلقها األمني العام.

واالتفاقية املتعلقة ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها
واملواد األخرى ذات الصلة للجماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ،ومعاهدة جتارة األسلحة .وجيب دعم وتشجيع املساعدة
املقدمة إىل الدول املعنية من مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم
ونزع السالح يف أفريقيا.

بل على العكس من ذلك ،يشكل وجودها هتديدا دائما للسلم
واألمن الدوليني ،مما يؤثر بصفة خاصة على حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .ولذلك جيب أن ينصب تركيزان على إزالتها،
ابلنظر إىل قدرهتا التدمريية.

إن تنفيذ قانون  22متوز/يوليه  1996والئحته التنفيذية
حىت قبل اعتماد اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للوقف
االختياري يف  31تشرين األول/أكتوبر  ،1998واتفاقية
اجلماعة املتعلقة ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها
واملواد األخرى ذات الصلة املؤرخة  14حزيران/يونيه ،2006
وعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين ابالجتار غري املشروع ابألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه يف الفرتة من 9
إىل  20متوز/يوليه  ،2001يدل على تصميم احلكومة الغينية
على مكافحة هذه اآلفة النتشار األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة.

والوفد الغيين مقتنع أبن نزع السالح هو يف املقام األول
املسؤولية الرئيسية للدول ،ولكن ينبغي تيسريه يف إطار هنج
متعدد األطراف واضح وشفاف ومبين على الثقة .وبنفس
الروح ،تدعو غينيا إىل اتباع هنج إقليمية ودون إقليمية وتعززها.
ولذلك أعرب بلدي دائما عن التزامه مبعاهدة بليندااب ،اليت
جتعل أفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية ،وإعالن ابماكو
بشأن املوقف األفريقي املشرتك بشأن انتشار األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة وتداوهلا واالجتار هبا بصورة غري مشروعة،

وعلى الصعيد املؤسسي ،أنشأ البلد جلنة وطنية ملكافحة
انتشار األسلحة اخلفيفة وتداوهلا بصورة غري مشروعة .وفيما
يتعلق بوسم األسلحة ،اختذت اللجنة تدابري لكفالة وضع
عالمات على مجيع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة للقوات
املسلحة وقوات األمن التابعة للحكومة مبجرد تصنيعها .كما
أجرت اللجنة عمليات وسم أللف سالح انري ابستخدام
آلة حممولة لوسم األسلحة .وابإلضافة إىل ذلك ،قام الفريق
االستشاري املعين ابأللغام وقسم إزالة األلغام التابع هليئة األركان

وغينيا دولة طرف يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة
املتعلقة أبسلحة الدمار الشامل ،وفاءاً منها مببدأ تسوية
وقد اختذت احلكومة الغينية ،من جانبها ،عدة مبادرات
املنازعات ابلوسائل السلمية .ويف ذلك الصدد ،ندعو إىل تعزيز
تعددية األطراف من أجل نزع السالح العام والكامل ،وال سيما وتدابري يف ميدان نزع السالح .أما على املستوى التشريعي،
لتحقيق نزع السالح النووي الذي ال رجعة فيه والشفاف والقابل فبلدي طرف يف العديد من الصكوك الدولية ،اليت تقدم مبوجبها
تقارير منتظمة عن التنفيذ .واعتمدت غينيا القانون املؤرخ 22
للتحقق.
وحنن مقتنعون أبن األسلحة النووية وغريها من أسلحة متوز/يوليه  1996والئحته التنفيذية املتعلقة بنظام األسلحة
الدمار الشامل ال ميكن أن تضمن األمن واالستقرار الدوليني .والذخائر والبارود واملتفجرات يف مجهورية غينيا.

ومن هذا املنطلق ،تؤيد غينيا أي عملية تفاوض بشأن
حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو
األجهزة املتفجرة النووية األخرى يف سياق مؤمتر نزع السالح يف
عام  .2020ونعتقد أن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
ال تزال حجر الزاوية ،وابلتايل ميكن اعتبار إضفاء الطابع العاملي
عليها ضماان للسالم واالستقرار يف العامل.
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العامة للقوات املسلحة ،منذ عام  ،2017ابختيار وتدمري وكذلك بيان ممثل وفد تونس نيابة عن جمموعة الدول العربية
ما يقرب من  100طن من الذخرية املتقادمة أو السيئة الصيانة (انظر .)A/C.1/74/PV.3
يف بعض مستودعات الذخرية .وبني عامي  2016و ،2017
لقد شهد العامل العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية
مت مجع أكثر من  1 400قطعة سالح يف البلد.
اليت سامهت يف حتقيق األمن واالستقرار .ويود وفد بلدي أن يؤكد

وابإلضافة إىل ذلك ،أدت عمليات التسليم الطوعي
لألسلحة والذخائر بتمويل من املشاريع الصغرية يف السنوات
األخرية إىل مجع  450قطعة سالح .وعالوة على ذلك ،ومن
أجل مكافحة اإلنتاج الكبري لألسلحة حملية الصنع يف األراضي
الغينية ،كلفت اللجنة أحد الباحثني إبجراء دراسة لتحديد مجيع
املنتجني املعنيني ،من بني أمور أخرى.
إن السالم ونزع السالح أمران هامان .وجيب أن نظهر
اإلرادة السياسية للتغلب على خالفاتنا اجلغرافية السياسية
واالسرتاتيجية من أجل بناء عامل خال من األسلحة النووية.
ومن شأن التخلي عن سباق التسلح للرتكيز على مكافحة الفقر
واألوبئة والتدهور البيئي أن يبين عاملا أفضل لألجيال املقبلة.
ويف اخلتام ،يود الوفد الغيين أن يدعو إىل التضامن والتعاون
الدويل لتعزيز القدرات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية
لتحقيق أهداف نزع السالح ،وال سيما يف جمال انتشار األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،اليت ال تزال تشكل حتداي رئيسيا يف
غرب أفريقيا.

دعمه لسائر اجلهود النبيلة اليت تبذهلا الدول إلشاعة روح األمن
والسالم واالستقرار يف خمتلف مناطق العامل .وذلك ابالرتكاز
على مبادئ ميثاق وأحكام األمم املتحدة والقانون الدويل ،ويف
مقدمتها حل وتسوية اخلالفات ابلطرق السلمية ،وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول واحرتام سيادهتا.

ومن بني املناطق اليت ال تزال تعاين من الصراعات واألزمات،
منطقة الشرق األوسط .وأملنا أن تتضافر اجلهود اإلقليمية حلل
وإجياد تسوية يف هذه املنطقة احليوية من العامل ،ونعتقد أن اجملال
أصبح متاحا أمام ذلك .وأبنه ميكن هلذه املنطقة أن تستعيد
مكانتها احليوية يف منظومة العالقات الدولية ،وأن تكون منارة
للتعاون والتعايش والسالم.
ومن هذا املنطلق ،امسحوا يل نيابة عن وفد بلدي ،أن
أؤيد الدعوة اليت أطلقها معايل األمني العام لألمم املتحدة،
أنطونيو غوترييش ،لعقد مؤمتر يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك،
وذلك إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار
الشامل يف الشرق األوسط .كما ويدعو بلدي سائر الدول،
وعلى وجه اخلصوص ،الدول املوقعة على معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية إىل املشاركة الفعالة واإلجيابية يف هذا املؤمتر،
الذي نتطلع أن يتمكن من ترسيخ أسس للتعاون واألمن والتنمية
جلميع بلدان املنطقة.

السيد الزدجايل (عمان) :أود يف البداية أن أتوجه إىل الرئيس
وإىل سائر أعضاء املكتب ابلتهنئة اخلالصة على انتخابكهم هلذه
اللجنة ،متمنيا هلم التوفيق والنجاح .وحنن على ثقة أبن خربهتم
الدبلوماسية سيكون هلا ابلغ األثر يف تسيري أعمال هذه اللجنة،
إن األمن ال يتحقق من خالل األماين ،وإمنا من خالل
وصوال للغاايت املنشودة .ونؤكد دعم وفد سلطنة عمان للتعاون
خطوات عملية وملموسة تراعي مصاحل اجلميع .فأمن الدول
مع الرئيس ومع سائر وفود الدول األعضاء.
كما يود وفد بلدي أن يعرب عن أتييده ملا جاء يف بيان مرتابط ،وال ميكن إقامة أمن دول على حساب أمن دول أخرى.
املمثل الدائم إلندونيسيا ،ابسم حركة بلدان عدم االحنياز ،ونعتقد أبن األوضاع يف منطقة الشرق األوسط ،رغم خطورهتا،
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قد تكون منطلقا مناسبة إلشاعة الثقة واألمن واالستقرار لسائر
الشعوب ودول املنطقة.

إننا ندعو كافة الدول األعضاء إىل الوفاء اباللتزامات اليت
تعهدت هبا من خالل كافة املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة
بنزع السالح ،وخاصة النووية منها .حيث ال يعزز ذلك السلم
واألمن يف العامل ،بل يوفر موارد هامة لدعم اجلهود اإلنسانية
للدول وخيلق حالة من االستقرار والثقة بني الدول على أساس
من التعددية وارتباط أمن الدول مجيعها.

الريبة والشكوك حول آلية تعددية األطراف اليت ما زالت تراوح
مكاهنا منذ زمن .حيث يتطلب ذلك من الدول األعضاء اإلرادة
السياسية الشجاعة للعبور بنزع السالح ،خاصة النووي منه ،إىل
بر األمان .وهو مطلب وهدف رئيسي من أجل دفع هذا اخلطر
الذي يهدد السلم واألمن الدوليني.

و هدفنا الرئيسي يف اجلمعية العامة هذا العام هو إهلام
العمل الطموح للقضاء على الفقر ،واالستجابة للتهديد املناخي،
وأتمني حياة صحية وسلمية ومزدهرة للجميع .وقد وضعت
الدول األعضاء بشق األنفس جداول أعمال وطنية تتمشى مع
خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وقد وضعت خطة األمني
العام لنزع السالح الرتكيز املناسب على أوجه الرتابط بني نزع
السالح والتنمية من أجل نزع السالح الذي ينقذ األرواح.
وميكن القضاء على مجيع إجنازاتنا من خالل احلرب النووية ،أو
استخدام أسلحة الدمار الشامل ،أو العنف الناجم عن االجتار
غري املشروع الواسع النطاق ابألسلحة التقليدية واستخدامها
العشوائي.

ويويل بلدي ،سلطنة عمان ،اهتماما ابلغا مبعاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية .حيث إهنا األساس الذي من خالله
يتم العمل على بناء نظام متكامل لعدم االنتشار ونزع السالح
النووي ،والذي يعد تعبريا حقيقيا لإلرادة السياسية للمجتمع
ويف اخلتام ،أؤكد جمددا لكم ولسائر الدول األعضاء على
الدويل للمضي قدما يف نزع السالح ومنع االنتشار .وأتكيداً على
عاملية املعاهدة ،وذلك ابنضمام كافة الدول ،مبا فيها إسرائيل ،استعداد وفد بلدي للتعاون مبا يعزز هذه التطلعات حنو إقامة
يف منطقة الشرق األوسط ،ابإلضافة إىل الدول األخرى ،لينعم عامل أكثر أمنا واستقرارا من أي وقت مضى.
العامل ابألمن واالستقرار والرفاهية.
السيدة املوخويال (الفلبني) (تكلمت ابإلنكليزية):
كما يشجع بلدي التطبيق الكامل هلذه املعاهدة ،مبا يف هتنئ الفلبني الرئيس على انتخابه لقيادة اللجنة األوىل وتؤكد
ذلك حق مجيع الدول غري القابل للتصرف يف تطوير األحباث له وألعضاء املكتب اآلخرين دعمها الكامل .ويؤيد بلدي
البيانني اللذين أدىل هبما ممثل إندونيسيا ،ابسم حركة بلدان عدم
والدراسات وامتالك التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية.
إن حالة الركود اليت تلف قضااي نزع السالح وانعدام االحنياز ،وممثل ميامنار ابسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا (انظر
التفاؤل بني الدول األعضاء حلل نزاعاهتا يثري قدرا كبريا من .)A/C.1/74/PV.3

ونؤكد هنا على مسألة اإلرادة السياسية للدول بعيدا عن
املعايري املزدوجة ،وذلك نظرا للفشل املستمر خالل السنوات
املاضية للوصول إىل توافق يف اآلراء حول الكثري من قضااي نزع
السالح النووي ،ومنها ،على سبيل املثال ال احلصر ،هيئة نزل
السالح وعدم دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
حيز النفاذ ،وفشل مؤمتر نزع السالح يف الوصول إىل توافق حول
جدول أعماله.
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إىل حتقيق نزع السالح النووي .وتواصل الفلبني دعم اخلطوات إعادة النظر يف انسحاهبا من االتفاقات التارخيية اهلامة أو تعليق
الثالث عشرة وخطة العمل ذات الـ  64نقطة اليت مت االتفاق التزامها هبا ،وال سيما معاهدة القوات النووية املتوسطة املدى
عليها خالل مؤمتر عام  2010الستعراض معاهدة عدم انتشار وخطة العمل الشاملة املشرتكة.
األسلحة النووية .وفيما يتعلق ابلركيزة الثالثة ملعاهدة عدم
ويف الوقت الذي نناقش فيه نزع السالح اإلقليمي ،تشدد
انتشار األسلحة النووية ،تثين الفلبني على الوكالة الدولية للطاقة الفلبني على دور املناطق اخلالية من األسلحة النووية يف تعزيز
الذرية ملسامهاهتا القيمة يف التعجيل ابستخدام الطاقة النووية اإلطار العاملي لنزع السالح النووي وعدم االنتشار .ومن شأن
يف األغراض السلمية ،وال سيما يف البلدان النامية ،من خالل التعاون والتنسيق األقوى فيما بينها ومع الدول احلائزة لألسلحة
برانجمها للتعاون الفين ،مع ضمان عامل آمن وحممي .وتؤمن النووية أن يساعد على أتكيد هذا الدور اهلام .والفلبني ،إدراكا
الفلبني أبن جناح مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة منها متاما لألمهية احلامسة لنتائج عام  1995من حيث صلتها
النووية الستعراض املعاهدة عام  ،2020املوافق للذكرى السنوية إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار
اخلمسني للمعاهدة ،سيعتمد على االحتفال ابإلجنازات اإلجيابية الشامل يف الشرق األوسط ،تؤيد اجلهود الرامية إىل مواصلة
للمعاهدة ،وكذلك املسرية احلامسة اليت ال هوادة فيها حنو عامل وتعزيز احلوار واملشاركة.
خال من األسلحة النووية ،على أساس االلتزامات والتعهدات
وفيما يتعلق أبسلحة الدمار الشامل األخرى ،تضطلع
اليت تقوم عليها املعاهدة.
الفلبني بدور نشط يف تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية .ومن
ونكرر دعوتنا إىل التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر املهم كفالة االستدامة املالية لالتفاقية والتداول بشأن التدابري
الشامل للتجارب النووية ،وهي صك أساسي يف ميدان نزع املتخذة خالل عملية ما بني الدورات اليت من شأهنا أن تعزز
السالح النووي وعدم االنتشار .ولذلك نرحب ابإلعالن التعاون والتأهب واالستجابة واملساعدة على الصعيد الدويل
اخلتامي والتدابري الرامية إىل التشجيع على بدء نفاذ معاهدة وأن تشجع على زايدة التآزر بني املنظمات الدولية ذات الصلة
احلظر الشامل للتجارب النووية ،اليت اعتمدها يف  25أيلول /ومع املنظمات اإلقليمية وفيما بينها .وتؤيد الفلبني مجيع اجلهود
سبتمرب املؤمتر املعقود يف إطار املادة الرابعة عشرة حتقيقا لذلك الرامية إىل تيسري حتقيق نتائج ملموسة خالل مؤمتر عام 2021
الغرض .إن التصديقات الـ  168على معاهدة احلظر الشامل الستعراض اتفاقية األسلحة البيولوجية.
للتجارب النووية حىت اآلن تظهر بوضوح التأييد الدويل الواسع
ولقد أسهم انتشار األسلحة التقليدية يف زعزعة االستقرار
لذلك الصك.
املثري للجزع يف أحناء كثرية من العامل .وتؤمن الفلبني بضرورة
ويساور الفلبني القلق إزاء التطورات األخرية يف البيئة دعم وتنفيذ قواعد تنظيمية قوية تغطي األسلحة التقليدية ،مبا
األمنية العاملية ،اليت تشري إىل تفاقم انعدام الثقة واتساع الفجوة يف ذلك األسلحة الصغرية ،وذخائرها وأجزائها ومكوانهتا .وقد
بني الدول األطراف وحتديث وحتسني قدرات األسلحة النووية أصبحت الفلبني دولة طرفا يف اتفاقية الذخائر العنقودية يف
وختفيض عتبات استخدام األسلحة النووية .وندعو الدول كانون الثاين/يناير من هذا العام ،وهي تدعم اآلن عمل جلنة
احلائزة لألسلحة النووية إىل الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب معاهدة عدم التنسيق املعنية إبضفاء الطابع العاملي على االتفاقية .ونرحب
االنتشار إبخالص ودون شروط .كما ندعو األطراف املعنية إىل
عمق
مبؤمتر فيينا املعين حبماية املدنيني يف احلرب احلضرية ،الذي ّ
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مشاركة الدول يف مسألة استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق
السيد براساد (فيجي) (تكلم ابإلنكليزية) :تود فيجي
املأهولة ابلسكان ومسارات العمل املمكنة بشأن استجابة دولية أن تنضم إىل الزمالء يف هتنئة الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين
شاملة للمضي قدما.
على تعيينهم .وتتمتع اللجنة األوىل بدعم وفدي الكامل وأطيب
ونسلم أبن للجرمية السيربانية عرب الوطنية آاثرا بعيدة املدى متنياتنا هلذه الدورة حتت قيادهتا.
على سالم وأمن الدول ومواطنينا من األفراد .ونؤيد اجلهود
وتؤيد فيجي البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا ابسم
الوطنية والدولية بشأن هذه املسألة ،مبا يف ذلك عمل الفريق حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.3
العامل احلكومي الدويل املفتوح ابب العضوية وفريق اخلرباء
وفيجي ملتزمة بدعم األمم املتحدة يف جهودها الرامية إىل
احلكوميني ،وكال الفريقني حصيلة لقرارات أوصت اللجنة األوىل صون السلم واألمن الدوليني .وأعمال اللجنة األوىل مهمة جدا
اجلمعية العامة ابعتمادها يف العام املاضي (القراران  27/73يف هذا الصدد .إن نزع السالح وحتديد األسلحة يشكالن
و .)266/73
حجر الزاوية للسلم واألمن الدوليني .ويف مجيع أحناء العامل اليوم،
وأخريا ،هناك جانب هام من جوانب عملنا هو إدماج نرى درجات متفاوتة ومتناقصة من االلتزام ابآلليات الدولية
القضااي اجلنسانية يف عمليات نزع السالح .وإذ نوافق متاما على الرئيسية لنزع السالح وحتديد األسلحة.
دعوة األمني العام إىل بناء شراكات يف عملنا ،فإننا ندعو إىل
وتواجه البيئة العاملية حتداي متزايدا يتمثل يف إضعاف توافق
تعاون أقوى مع الدول الشريكة واملنظمات الدولية واملنظمات اآلراء وتراجع الثقة .وقد أدى انعدام الثقة إىل آتكل بعض الثقة
غري احلكومية ومؤسسات البحوث ملتابعة وتوسيع املبادرات يف اآلليات الدولية لنزع السالح .وال بد من التغلب على العجز
ذات الصلة.
يف الثقة على الساحة الدولية .وذلك هو الوقت الذي تشتد فيه

وحيث وفد الفلبني األطراف املعنية على اختتام املشاورات احلاجة إىل األمم املتحدة .وجناح اللجنة مهم جدا هلذا العمل.
بشأن املسائل املعلقة اليت متنعنا من اعتماد برانمج عمل اللجنة
ومن نتائج انعدام الثقة املتزايد يف البيئة العاملية انتشار
األوىل .وابلنظر إىل العمل احلاسم الذي ينتظران ،حنث اللجنة األسلحة ابختالف أنواعها بطريقة تتجاوز آليات حتديد
األوىل على اعتماد برانمج العمل دون مزيد من التأخري.
األسلحة ،مما يسبب الكثري من املعاانة يف أحناء كثرية من العامل.

وإذ منضي قدما يف املهمة املاثلة أمامنا ،فإننا نؤكد على
األمهية احلامسة لبناء الثقة يف مجيع اجملاالت .وتشجع الفلبني
على استئناف اخلطوات البناءة واملشاركة اإلجيابية فيما بني الدول
األعضاء املعنية ملعاجلة املسائل املتعلقة بتحديد األسلحة ونزع
السالح النووي ،وال سيما الثنائية منها .وحنن يف اللجنة األوىل
نتحمل مسؤولية هائلة للنهوض مبهمة األمم املتحدة الضرورية
لتحقيق عامل آمن وسلمي.
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إن فيجي وجزر احمليط اهلادئ األخرى يف طليعة الداعني على سالمة املياه ،على سبيل املثال ،إىل تفاقم السياق األمين يف
إىل وضع حد لتجارب األسلحة النووية .وأدى ذلك إىل إبرام العديد من املناطق .ونتيجة لذلك ،أتخذ النزاعات احمللية أبعاداً
معاهدة راروتونغا ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  11كانون األول /إقليمية ودولية بسرعة كبرية للغاية.
ديسمرب  .1986وأنشأت املعاهدة منطقة خالية من األسلحة
وعلى الرغم من اآلليات الدولية لتحديد األسلحة ،ازداد
النووية يف جنوب احمليط اهلادئ ،وهي اثين معاهدة بشأن إنشاء انتشار األسلحة والذخائر غري املشروعة .وهلذا السبب ،أكرر
منطقة خالية من األسلحة النووية يف العامل.
أن عمل هذه اللجنة حيوي جدا.

وقد أجريت يف احمليط اهلادئ أكثر من  300جتربة لألسلحة
النووية ،يف الغالف اجلوي وحتت سطح املاء وحتت سطح
األرض .وال يزال إلقاء النفاايت النووية وختزين املواد النووية من
التحدايت امللحة اليت تواجه البلدان يف مجيع أحناء املنطقة.
وال يزال أثر التجارب النووية حمسوسا وهو يتمثل يف التدهور
البيئي والتحدايت الصحية املتزايدة اليت تواجهها شعوب احمليط
اهلادئ .وتشكل اآلاثر الطويلة األجل لتجارب األسلحة على
األغذية واإليكولوجيا البحرية مصدر قلق متزايد يف مجيع أحناء
احمليط اهلادئ.
وتعاين جمتمعات احمليط اهلادئ القريبة من مواقع التجارب
من مشاكل صحية حادة انمجة عن تعرضها البطيء لإلشعاع
على مدى عقود طوال .ويتساءل البعض عن استقرار هياكل
اجلزر املرجانية .وال تزال آليات التعويض ودراسة اآلاثر الطويلة
األجل للتجارب والتخزين يف مراحلها األوىل .ومل تتمكن فيجي
إال مؤخرا من تقدمي تعويض لقدامى العاملني يف جمال التجارب
النووية الذين مت نشرهم عمدا ملراقبة هذه التجارب ،وهو حق
حرمتهم منه السلطات االستعمارية .وتذكران مجيع هذه املسائل
يوميا ابألسباب اليت تستدعي امتثال العامل ألطر عدم االنتشار.
لقد أصبحت النزاعات املسلحة واحلروب أكثر فتكا.
وال تزال نسب كبرية من السكان يف مجيع أحناء العامل مشردين
بسبب النزاعات املسلحة .ويشكل االنتشار الواسع النطاق
لألسلحة اخلفيفة ابلوسائل غري املشروعة هتديدا متزايدا للسلم
واألمن .فهي عامل حمفز للنزاعات ..ويؤدي تغري املناخ وآاثره
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لقد أاتح تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصا
كبرية للبشرية .وتشكل االتصاالت وإنرتنت األشياء جزءاً
أساسيا من احلياة يف معظم أحناء العامل .وأصبحت القدرة على
االتصال اإللكرتوين الوضع الطبيعي اجلديد .ويف الوقت نفسه،
أدى انتشار إمكانية االتصال اإللكرتوين إىل زايدة ضعفنا.
وازدادت هشاشة الدول وضعفها بسبب اجلرمية السيربانية يف
عدد متزايد من احلاالت.
وال بد من استجابة مجاعية لذلك لضمان أن تعزز شبكة
اإلنرتنت التنمية وأال تقوضها .واحلرية اليت تسمح هبا شبكة
اإلنرتنت جيب أن تكون متوازنة بعناية مع مسؤولية أكرب بكثري.
وهذا حتد هائل ،ولكننا حباجة إىل وضع األمور يف نصاهبا.
وإال ،فإن ذلك سيكون له أثر سليب على الدول واجملتمعات ،مما
خيلق توترات من شأهنا أتجيج وتفاقم النزاعات القائمة وزايدة
حدهتا و/أو إشعال نزاعات جديدة .وقد عانينا مرارا وتكرارا
من احلزن الشديد عندما فقد الكثري من الناس أرواحهم بسبب
الكراهية اليت تغذيها اإلنرتنت .وترحب فيجي بعمل فريق اخلرباء
احلكوميني والفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين أبمن
الفضاء اإللكرتوين وتتطلع إىل توصياته.
وال ميكن إحراز تقدم بشأن نزع السالح إال يف بيئة من
الثقة والشفافية والطمأنينة .ويتعني على الدول احلائزة لألسلحة
النووية أن تتقيد اباللتزامات اليت تعهدت هبا .فالعامل ال حيتاج
إىل أسلحة نووية .وال يزال الوعد واألمل يف نزع السالح النووي
غري حمققني.
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وتسعى فيجي جاهدة إىل التصديق على مجيع املعاهدات السلمي للطاقة ،والذي يشكل ،عالوة على ذلك ،الدعامة
والوفاء ابلتزاماهتا الدولية يف هذا الصدد .ووقعت فيجي على الثالثة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
املعاهدات املتعلقة بنزع السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
وابإلضافة إىل األسلحة النووية ،جيب علينا أيضا أن نبدي
وفيجي بصدد التصديق على معاهدة حظر األسلحة النووية ،إرادة أكرب ملكافحة تطوير أسلحة الدمار الشامل األخرى،
اليت وقعتها يف عام .2017
مثل األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية ،أو ختزينها أو

وتؤكد فيجي من جديد دعمها الكامل لعمل اللجنة استخدامها أو التهديد ابستخدامها.
والتزامها التام به.
وعالوة على ذلك ،ال ميكننا أن نواصل يف كل عام إضافة
السيد غاي (السنغال) (تكلم ابلفرنسية) :أود أوال أن
أنضم إىل املتكلمني اآلخرين يف هتنئة أعضاء املكتب وأن أؤكد
هلم دعم وفد بلدي الكامل.

أشياء جديدة إىل اختالفاتنا يف اجملاالت احلامسة لألمن الدويل
مثل الفضاء اخلارجي والفضاء اإللكرتوين .وفيما يتعلق ابلفضاء
اخلارجي ،يكرر وفد بلدي أتييده للمبادرات الرامية إىل منع أي
عسكرة للفضاء ،حيث جيب أن نتذكر أنه ينبغي أن يبقى منفعة
مشرتكة للبشرية.

يسودها عدم اليقني .ومرة أخرى ،نالحظ أبسف شديد أن
اجلمود يف املفاوضات بشأن املسائل الرئيسية لنزع السالح
واألمن الدويل ال يزال مستمرا .وال يزال نزع السالح النووي
وعدم االنتشار النووي بعيدين عن التحقيق .وال ميكن أن نكرر
بصورة كافية :إن احرتام التزاماتنا الدولية يف ذلك اجملال هو
وحده الذي سيمكننا من حتقيق املثل األعلى الذي نتطلع إليه،
أال وهو ،إجياد عامل خال من األسلحة النووية.

وخبصوص األسلحة التقليدية ،اليت يقال يف كثري من
األحيان إهنا أسلحة الدمار الشامل يف معظم البلدان ،وال سيما
البلدان النامية ،جيب أن تركز جهودان كأولوية على تنفيذ
معاهدة جتارة األسلحة .ومع ذلك ،فإن التحدايت العديدة
اليت صادفتها مفاوضات املعاهدة ال تزال ذات صلة حىت اليوم.
ولذلك ،يدعو بلدي مجيع البلدان اليت مل توقع و/أو تصدق بعد
على هذا الصك القانوين الدويل اهلام لتنظيم جتارة األسلحة إىل
أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن.

ويؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أدىل هبما ممثل إندونيسيا
ابسم حركة بلدان عدم االحنياز ،وممثل زامبيا ابسم جمموعة
وفيما يتعلق ابلفضاء اإللكرتوين ،تدعو السنغال إىل
الدول األفريقية (انظر  .)A/C.1/74/PV.3وأود أيضا أن أديل
التكامل والتوجيه املتبادل بني العمليتني اجلاريتني يف وضع معايري
ابملالحظات التالية بصفيت الوطنية:
إن عمل اللجنة األوىل جيري يف بيئة أمنية عاملية معقدة للسلوك يف الفضاء اإللكرتوين.

ويتوقف حتقيق هذا املثل األعلى أيضاً على ضمان أخذ
وتدعو السنغال أيضا الدول إىل املشاركة بنشاط يف األدوات
املخزوانت احلالية من املواد االنشطارية يف االعتبار يف املفاوضات
بشأن إبرام اتفاق حيظر إنتاج املواد االنشطارية لألغراض النووية .الدولية واإلقليمية لتنظيم جتارة األسلحة مبوجب الصك الدويل
وال بد من اإلشارة أيضا إىل أن حتقيق ذلك يتطلب احلفاظ الذي ُي ِّكن الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسلحة
على احلق غري القابل للتصرف جلميع الدول يف االستخدام اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعول
عليها وسجل األسلحة التقليدية ،على أن تضمن على وجه
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اخلصوص تقدمي تقارير وطنية كاملة ومنتظمة وحسنة التوقيت استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام  2020من
عن عمليات النقل الدويل لألسلحة التقليدية .ويف هذا الصدد ،اعتماد وثيقة توصيات الرئيس بتوافق اآلراء.
تدعو السنغال إىل إنشاء فئة اثمنة بشأن األسلحة الصغرية
وينبغي أن تشجعنا مجيع هذه العقبات على تكثيف جهودان
واألسلحة اخلفيفة يف سجل األسلحة التقليدية.
حلل خالفاتنا هنائيا وتعزيز روح توافق اآلراء يف تلك احملافل

وفيما يتعلق ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،فإن التفاوضية الدولية اهلامة ،اليت جيب أن نتذكر أننا نعلق عليها
الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي لربانمج العمل املتعلق مبنع كل آمالنا يف التوصل إىل تسوية من أجل حتقيق نزع السالح.
االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع
السيد كرينويتسكي (بيالروس) (تكلم ابلروسية) :أود أن
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ( ،A/CONF.192/2018/RC/3أرحب ابلرئيس وأن أؤكد للجنة تعاون وفد مجهورية بيالروس
املرفق) قد أرست ابلفعل إمكانيات طموحة ،ال سيما فيما الكامل.
يتعلق مبكافحة أنشطة تسريب هذه األسلحة وتصنيعها
يف الوقت احلاضر ،نشهد التخريب املتزايد إلطار األمن
وإعادة تشغيلها وحتويلها على حنو غري مشروع وتعزيز التعاون
الدويل الذي أنشئ يف منتصف القرن املاضي .ومن أسباب ذلك
واملساعدة ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلذخرية .ويقع على عاتقنا
وعواقبه زايدة فقدان الثقة بني البلدان .وأحدث مثال مؤسف
اإلسهام الكامل يف جناح اجتماعات الدول اليت تعقد كل سنتني
على ذلك هو إبطال معاهدة القوات النووية املتوسطة املدى.
يف عامي  2020و  2022واملؤمتر االستعراضي املقبل لعام
واليوم ،أصبح تنامي األخالقيات املتصلة ابألسلحة يف
 ،2024ومها أمران حامسان جدا ملتابعة هذه األولوايت احملددة
املنطقة األوروبية حقيقة واقعة مرة أخرى .وهذا يؤدي حتما
على النحو املطلوب .
إىل زايدة التوتر يف القارة وإىل التهديد بدورة جديدة من
وجيب أيضا أن يكون منع العواقب اإلنسانية لألسلحة
املواجهة العسكرية.
ومكافحتها ،سواء كانت أسلحة دمار شامل أو أسلحة تقليدية،
وقد دافعت بيالروس ابستمرار عن ضرورة استئناف
جزءا متسقاً من مجيع مبادرات نزع السالح .ويف ذلك الصدد،
يرحب بلدي ابملسامهة الكبرية للمنظمات غري احلكومية ويرى حوار إقليمي ودويل شامل الستعادة الثقة والطمأنينة .غري أن
أنه ينبغي أن تعطى مكاهنا الصحيح ،مبا يف ذلك يف مداوالتنا .ذلك ال ميكن أن يتحقق دون فهم مشرتك للحاجة إىل دينامية
تفاوضية جديدة تعمل على استقرار العالقات الدولية وتعزيز
ويف اخلتام ،يعرب وفد بلدي مرة أخرى عن قلقه العميق
األمن .وحنتاج اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل إجياد جدول
إزاء حاالت اجلمود املزمنة اليت ال تزال تؤثر على سري العمل
أعمال مشرتك وأفكار جديدة تتشاطرها جمموعة واسعة من
يف أطر التفاوض الدولية الرئيسية بشأن مسائل نزع السالح
الدول واملنظمات الدولية .ومن بني هذه األفكار :التصدي
واألمن الدويل.
لنشر القذائف املتوسطة واألقصر مدى يف املنطقة األوروبية.
وكما نعلم ،فقد كافح مؤمتر نزع السالح من أجل إقرار
ويف املؤمتر الدويل الرفيع املستوى املعين مبكافحة اإلرهاب
جدول أعماله ألكثر من  20عاماً .ومل تعقد هيئة نزع السالح
من خالل هنج مبتكرة واستخدام التكنولوجيات اجلديدة
دورهتا املوضوعية لعام  2019أو حىت اجتماعها التنظيمي
والناشئة ،الذي عقد يف مينسك يف  3أيلول/سبتمرب من هذا
ألسباب نعرفها .وابملثل مل تتمكن اللجنة التحضريية ملؤمتر
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العام ،ذكر رئيس مجهورية بيالروس ،ألكساندر لوكاشينكو أن التغلب على اخلالفات القائمة يف مواقف الدول وتعزيز نظام
بيالروس ،وهي أحد املوقعني على معاهدة األسلحة النووية معاهدة عدم االنتشار.
املتوسطة املدى ،مل تنسحب منها ومل تكن تنوي إنتاج أو
وتعترب املناطق اخلالية من األسلحة النووية عنصرا هاما يف
نشر قذائف كهذه ما مل يكن هناك قدر كاف من التهديدات النظام العاملي لعدم االنتشار .وحنن على ثقة من أن املؤمتر املعين
اخلارجية لبلدان.
إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة

واقرتح رئيس دولة بيالروس اعتماد إعالن من جانب
البلدان ذات الصلة بشأن عدم نشر القذائف املتوسطة واألقصر
مدى يف أورواب .ومت التوسع يف هذه املسألة يف اخلطاب الذي
ألقاه وزير خارجية بيالروس أمام اجلمعية العامة يف  26أيلول/
سبتمرب من هذا العام (انظر .)A/74/PV.8

الدمار الشامل يف الشرق األوسط ،املقرر عقده يف تشرين الثاين/
نوفمرب ،سيساعد على تنفيذ نتائج مؤمتر األطراف يف معاهدة
عدم االنتشار الستعراض املعاهدة ومتديدها عام  1995املتعلقة
إبنشاء منطقة كهذه يف الشرق األوسط.

وما زلنا نشعر ابلقلق إزاء االنسحاب االنفرادي للوالايت
ومن شأن اختاذ إجراءات مشرتكة للحفاظ على إجنازات املتحدة من خطة العمل الشاملة املشرتكة بشأن الربانمج
معاهدة القوات النووية املتوسطة املدى من خالل اعتماد النووي اإليراين.
مثل هذا اإلعالن أن يكون خطوة هامة يف احلد من التوترات
ونعتقد أنه من الضروري ضمان دخول معاهدة احلظر
واستعادة الثقة وتعزيز األمن يف املنطقتني األوروبية واألوروبية الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ يف وقت مبكر ،األمر الذي
اآلسيوية .وال يشكل هذا اإلعالن بديال للمعاهدة ،ولكنه يؤدي دورا حامسا يف حتقيق هدف عامل خال من األسلحة النووية
ميكن أن يساعد على ملء الفراغ القانوين يف تنظيم مثل هذه جلميع الشعوب .ويساوران القلق من االجتاه املتزايد لتقويض
األسلحة .ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لإلعالن يف التزام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،ال سيما ابلنظر إىل
البلدان الواضح والقاطع بعدم نشر القذائف املتوسطة واألقصر زايدة التوتر بني اجلهات الفاعلة الرئيسية .وحنث مجيع البلدان
مدى على أراضيها.
اليت يتوقف مستقبل املعاهدة على إجراءاهتا ،وال سيما الدول

إن املشاكل املرتبطة بوجود األسلحة النووية مل حتل حىت الثماين املتبقية املدرجة يف املرفق ،على إظهار اإلرادة السياسية
اآلن بل تفاقمت إىل حد ما .وحنن مقتنعون أبن معاهدة عدم واختاذ خطوات حنو دخوهلا حيز النفاذ على وجه السرعة.
انتشار األسلحة النووية ينبغي أن تظل حجر الزاوية يف املنظومة
وأنمل أيضا أن نواصل احلوار الرامي إىل تيسري عملية
األمنية الدولية برمتها .بل تؤدي احملاوالت الرامية إىل االستعاضة التفاوض حلل الوضع يف شبه اجلزيرة الكورية .ويساعد احلل
عنها أبدوات موازية ال حتظى ابلدعم العاملي إىل نتائج عكسية .املبكر لتلك املسألة على استقرار احلالة يف املنطقة وكذلك يف
ونتطلع إىل حدث هام يف عام  ،2020هو مؤمتر استعراض مجيع أحناء العامل.
معاهدة عدم االنتشار الذي ينبغي أن نقدم فيه تقييما غري
وتدعو بيالروس ابستمرار إىل وضع قواعد للسلوك املسؤول
متحيز وصريح للجهود الدولية الرامية إىل بناء عامل خال من يف جمال املعلومات يف سياق األمن الدويل ،وترحب ابحلوار
األسلحة النووية .وأنمل أن متكننا نتائج املؤمتر االستعراضي من الواسع النطاق وخمتلف أشكال التعاون .وقد شاركت بيالروس
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بنشاط يف أعمال فريق اخلرباء احلكوميني املعين أبمن املعلومات وقريغيزستان استنادا إىل استعراض ثالثي األطراف .وكان هذا
على الصعيد الدويل ،مما أسهم يف قراراته .ونرحب إبطالق االجتماع األول من نوعه الذي تعقده هيئة متخصصة اتبعة
الفريق املفتوح العضوية ،الذي عقد دورته األوىل يف مقر األمم جمللس األمن معنية أبورواب الشرقية ودول آسيا الوسطى.
املتحدة يف أيلول/سبتمرب.
وفيما يتعلق أبسلحة الدمار الشامل ،نؤكد أننا نرفض
وبيالروس مستعدة لتطوير التعاون وتعزيز الروابط يف ميدان
أمن املعلومات على الصعيد الدويل مع مجيع بلدان العامل .ويف
مؤمتر مكافحة اإلرهاب املذكور أعاله ،طرح رئيس مجهورية
بيالروس ،ألكساندر لوكاشينكو مبادرة إلنشاء حزام أمين رقمي
لبلدان اجلوار إببرام اتفاقات دولية بشأن أمن املعلومات .وميكن
أن تتمثل العناصر الرئيسية هلذه االتفاقات يف أفكار السيادة
واحلياد الرقميني ،فضال عن عدم التدخل يف موارد املعلومات
يف البلدان األخرى .واقرتح رئيس دولة بيالروس أيضا إطالق
موجة مينسك لألمن الرقمي ،وتعزيز الروابط بني البلدان
لزايدة فعالية اجلهود املشرتكة ملكافحة التهديدات اإلرهابية يف
الفضاء اإللكرتوين.

استخدام األسلحة الكيميائية من جانب أي شخص يف أي
مكان .ونؤيد القرارات اليت تساعد على ضمان توافق اآلراء مرة
أخرى يف عمل املنظمة .ونعرب عن عدم ترحيبنا أبي إجراءات
معارضة ميكن أن تؤدي إىل تسييس عمل منظمة حظر األسلحة
الكيميائية أو التدخل يف سلطات جملس األمن.

وتعلق مجهورية بيالروس أمهية كبرية على أعمال مؤمتر نزع
السالح .ونشعر ابلقلق إزاء الوضع يف املؤمتر .ففي عام 2019
مل يتمكن مؤمتر نزع السالح من اعتماد برانمج عمل أو عقد
اجتماعات اهليئات الفرعية .وبيالروس ،بوصفها أحد الرؤساء
الستة للمؤمتر يف عام  ،2020مستعدة لبذل قصارى جهدها
الستعادة مناخ جيد من التعاون يف العمل املوضوعي ملؤمتر
ويف العام املقبل ،ستنظر اجلمعية العامة مرة أخرى يف نزع السالح.
القرار الذي دأبت مجهورية بيالروس على تقدميه بشأن حظر
ونالحظ مع األسف استمرار وجود ثغرات يف التنظيم
استحداث وإنتاج أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل .القانوين الستخدام الفضاء اخلارجي ،خاصة فيما يتعلق مبنع نشر
ويعد هذا القرار أحد اآلليات الوقائية القليلة املتوفرة حىت اآلن ،األسلحة يف الفضاء اخلارجي .ونؤيد مشروع املعاهدة املتعلقة
إن مل يكن اآللية الوحيدة ،اليت تسعى إىل وضع إجراء دويل مبنع نشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي والتهديد ابستعمال القوة
متفق عليه يسمح برصد احتماالت تطوير ونشر أنواع جديدة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي ،الذي
من أسلحة الدمار الشامل .وحنث مجيع البلدان على أن تؤيد قدمته روسيا والصني.
مرة أخرى هذه اآللية بتوافق اآلراء.
ويساوران القلق ألن هيئة نزع السالح مل تتمكن من عقد
وينبغي أيضا أن يظل منع حتويل أسلحة الدمار الشامل دورة موضوعية رمسيا هذا العام بسبب عدم التوصل إىل توافق يف
إىل األيد اآلمثة أولوية من أولوايت اجلهود املشرتكة اليت تبذهلا اآلراء على بدء عملها.
الدول األعضاء.
وال ميكن حتقيق السالم واالستقرار واألمن على الصعيد
ويف أاير/مايو من هذا العام ،وبناء على مبادرة من مجهورية العاملي إال ابستئناف ودعم حوار شامل للجميع وعلى قدم
بيالروس ،قدمت جلنة جملس األمن املنشأة عمال ابلقرار  1540املساواة فيما بني مجيع الدول األعضاء ،دون استثناء .وبيالروس
عرضا عن نتائج التعاون اإلقليمي بني بيالروس وطاجيكستان
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على استعداد ملواصلة بذل كل جهد ممكن لتحقيق تلك
األهداف النبيلة.
السيدة هايلي (إريرتاي) (تكلمت ابإلنكليزية) :أود يف
البداية أن أنضم إىل املمثلني الذين تكلموا قبلي يف هتنئة الرئيس
وأعضاء املكتب اآلخرين على انتخاهبم لتوجيه أعمال هذه
اللجنة اهلامة خالل الدورة الرابعة والسبعني .وأؤكد هلم دعم
وفدي الكامل خالل مداوالتنا.
ويؤيد وفدي أتييدا اتما البيانني اللذين أدىل هبما ممثال
إندونيسيا وزامبيا ابسم حركة بلدان عدم االحنياز وجمموعة الدول
األفريقية ،على التوايل (انظر  ،)A/C.1/74/PV.3ويود أن يؤكد
إبجياز ما يلي.
تويل إريرتاي أمهية كبرية لالحرتام الكامل جلميع مبادئ
وقواعد القانون الدويل ،مبا يف ذلك االحرتام الكامل لسيادة
الدول وسالمتها اإلقليمية ،يف صون السلم واألمن الدوليني.
وتعتقد إريرتاي أنه ال ميكن ضمان السلم واألمن الدوليني إال من
خالل تنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة وشاملة للجميع على
الصعيد العاملي ،فض ً
ال عن االحرتام الكامل مليثاق األمم املتحدة
والقانون الدويل وااللتزامات التعاهدية.
وترتكز سياسات إريرتاي األمنية اخلارجية والوطنية على
ضمان النمو االقتصادي والتنمية الشاملة للجميع وإرساء منطقة
جوار سلمية وتعاونية .ويتطلب حتقيق السالم واألمن يف أي
منطقة التعاون واملشاركة اجملدية فيما بني بلدان املنطقة لكي
تتمكن من معاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن واملسائل
ذات االهتمام املشرتك .ويتطلب ذلك إنشاء آلية إقليمية
شاملة لتسوية النزاعات ميكن أن تتطور بصورة عضوية ملواجهة
التحدايت اخلاصة ابملنطقة.
إن منطقة القرن األفريقي ،العالقة منذ عدة عقود يف حالة
خيصر فيها اجلميع ،قد أظهرت اآلن تصميمها على تغيري
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مصريها ابلتحرك بثبات حنو السالم واالستقرار .وستظل هناك
حتدايت .ومع ذلك ،فإن التطورات اجلديدة داخل البلدان
ويف العالقة اإلقليمية وضعت القرن األفريقي على مسار إجيايب
حنو السالم واالزدهار .وما فتئت إريرتاي تؤمن ابملصري املشرتك
لشعوب القرن األفريقي .وال ميكنها أن تتقدم إال معا ،دون
استبعاد أي شعب أو بلد.
إن استمرار وجود وحيازة األسلحة النووية وسباق التسلح
النووي الوشيك الذي يتسم بتحسني وحتديث الرتساانت النووية
ال يضمنان األمن .فهي تشكل هتديدا وجوداي للبشرية .وال ميكن
ضمان عدم استخدام األسلحة النووية إال ابإلزالة الكاملة اليت
ال رجعة فيها لألسلحة النووية .إن التنفيذ الكامل ملعاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية ،مبا يف ذلك املادة السادسة ،والتصديق
على معاهدة حظر األسلحة النووية التارخيية يشكالن السبيل
لعامل خال من األسلحة النووية .وعالوة على ذلك ،تعتقد إريرتاي
أن الضماانت السلبية امللزمة قانوان وإنشاء مناطق خالية من
األسلحة النووية ،فضال عن حتقيق عاملية معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية ودخوهلا حيز النفاذ يف وقت مبكر ،هي
خطوات حامسة حنو حتقيق نزع السالح النووي العام والكامل.
وصحيح أنه ينبغي لنا أن نكون واقعيني وال ميكننا أن
نتوقع تغيريا بني عشية وضحاها يف املناخ الدويل املتوتر إىل حد
ما .ومع ذلك ،فإن وفدي مقتنع أبن اجملتمع الدويل ميكن أن
يواجه التحدايت اليت تواجه السالم واألمن من خالل تعددية
األطراف .توفر تعددية األطراف واحللول املتفق عليها يف إطار
هذه التعددية ،وفقا مليثاق األمم املتحدة ،األساس املتني ملعاجلة
مسائل نزع السالح والسالم واألمن .وال ميكن للحظر وغريه
من الضغوط أن توفر حال أساسيا لشواغل االنتشار .ويف ذلك
الصدد ،تؤكد إريرتاي من جديد التزامها بعمل نزع السالح
واألمن الدويل ،إذ إنه ال ميكن حتقيق نزع السالح إال على
أساس متعدد األطراف.
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وأود أن أختتم بياين ابلتأكيد من جديد على أن نزع منظومتها .وتعتقد كمبوداي أنه ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ
السالح يعود ابلفائدة على البشرية ألنه ال يزيل األخطار اليت آلية لضمان عدم استخدام األسلحة النووية يف أي ظرف من
هتدد السلم واألمن فحسب ،بل وحيرر أيضا املوارد الالزمة بشدة الظروف ،وينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدان للعمل من أجل
التوصل إىل صك ملزم قانوان بشأن نزع السالح النووي.
جلهود التنمية.
السيد بيشباهنافوان (كمبوداي) (تكلم ابإلنكليزية) :يف
البداية ،أود أن أهنئ الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين وأن أؤكد
هلم تعاون وفدي ودعمه الكاملني.

ويصادف العام املقبل الذكرى السنوية اخلمسني لبدء نفاذ
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .ولذلك ،ينبغي للدول
أال تعيد أتكيد التزامها فحسب ،بل وأن تتخذ أيضا إجراءات
عملية صوب نزع السالح النووي .وأيمل وفدي أن يسفر املؤمتر
االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار لعام  2020عن نتيجة
مثمرة لصاحل األمن العاملي للبشرية مجعاء.

ومن دواعي القلق البالغ أنه يف الوقت الذي تتزايد فيه
النزاعات ،تضعف تعددية األطراف .وهذا ميثل حالة خطرية
تتطلب اختاذ إجراءات فورية من جانب الدول األعضاء لوقف
هذا االجتاه .ومن الضروري أن جندد مجيعا التزامنا القوي بنزع
السالح الكامل ،الذي بدونه ال ميكن للعامل أن يكون آمنا
وتظل حياة الناس معرضة للخطر.

لقد شكل اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية يف عام
 2017معلما هاما يف نظام نزع السالح النووي .وتعتقد
كمبوداي أن معاهدة حظر األسلحة النووية ال تقوض معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية بل تكملها ،بينما تعزز صكوك نزع
السالح النووي األخرى.

وتود كمبوداي أن تؤيد البيانني اللذين أدىل هبما ممثل
إندونيسيا ابسم حركة عدم االحنياز وممثل ميامنار ابسم رابطة أمم
جنوب شرق آسيا (انظر .)A/C.1/74/PV.3

وتقدر كمبوداي جدول األعمال الشامل لنزع السالح
الذي أطلقه األمني العام أنطونيو غوترييش يف عام .2018
وهو يتضمن بعض اإلجراءات العملية ،مثل نزع السالح إلنقاذ
البشرية ونزع السالح الذي ينقذ األرواح ونزع السالح من أجل
األجيال القادمة وتعزيز الشراكات من أجل نزع السالح .وينبغي
للدول األعضاء ،وكذلك وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة،
أن تتخذ خطوات وتدابري ملموسة لتنفيذ جدول األعمال
اهلام هذا.

وال تزال معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية معاهد ًة
طال انتظار دخوهلا حيز النفاذ ،بعد اعتمادها يف عام .1996
وبينما ننتظر حتقيق عاملية املعاهدة ،ينبغي للدول أن متتنع عن
إجراء جتارب لألسلحة النووية أو أي تفجري نووي آخر من
شأهنا تقويض هدف املعاهدة .وبينما ترحب كمبوداي ابلبلدان
اجلديدة اليت وقعت للتو على املعاهدة وتلك اليت صدقت للتو
عليها ،فإهنا تدعو البلدان املتبقية إىل التوقيع والتصديق على
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية دون إبطاء .وتنضم
كمبوداي إىل الدول األعضاء األخرى يف االعرتاف حبق مجيع
الدول يف استخدام الطاقة النووية ألغراض التنمية وذلك على
الرغم من معارضة األسلحة النووية بشدة.

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية ،ظل العامل يواجه حالة
من عدم اليقني األمين من خالل حاالت التجارب النووية أو
ولالنضمام إىل اجلهود اإلقليمية والعاملية الرامية إىل القضاء
التهديد ابستخدام األسلحة النووية .وخالفا للجهود املبذولة
هبدف اإلزالة التامة لألسلحة النووية ،حتاول بعض الدول حتديث على أسلحة الدمار الشامل ،اعتمدت كمبوداي قانوان بشأن
عدم انتشار األسلحة النووية واألسلحة الكيميائية احليوية
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واألسلحة املشعة واألسلحة الكيميائية .وحيظر القانون إنتاج هذه الدورة .كما ال يفوتين أن أتقدم للرئيس السابق للجنة،
مجيع أنواع هذه األسلحة وإعادة تدويرها وحتويلها ونقلها يف املمثل الدائم جلمهورية رومانيا ،ابلشكر ملا بذله من جهد يف
البلد .واألهم من ذلك ،أنشأت احلكومة امللكية لكمبوداي ،إدارة أعمال اللجنة يف الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة.
استنادا إىل القانون ،اهليئة الوطنية املعنية ابألسلحة الكيميائية
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل اجلمهورية
ملراقبة املواد الكيميائية والتحقيق فيها ،فضال عن خمترب ملراقبة التونسية ابسم اجملموعة العربية (انظر .)A/C.1/74/PV.3
هذه املواد.
وتؤمن مملكة البحرين إمياان راسخا أبن إرساء األمن
وال تزال الزايدة يف االجتار غري املشروع ابألسلحة التقليدية واالستقرار يف العامل ال ميكن أن يتحقق يف وجود األسلحة
أحد أكرب التحدايت اليت نواجهها اليوم .وبينما نعرتف ابحلق النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل اليت هتدد األمن
السيادي لكل بلد يف استخدامها ،جيب علينا أيضا أن نكفل والسلم الدوليني .ومن هذا املنطلق نود أن نعرب عن تقديران
تنظيمها .ومن خالل التنفيذ السليم لربانمج عمل األمم املتحدة للدور احملوري الذي تقوم به األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة
ملنع االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف شؤون نزع السالح بغية حتقيق االستقرار العاملي يف ظل
من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،ميكننا أن نتحكم يف التحدايت اليت مير هبا العديد من مناطق العامل.
تدفق األسلحة وأن مننع وقوعها يف أيدي اجلهات الفاعلة من
وجندد إدانتنا واستنكاران لالعتداء اإلرهايب الشنيع
غري الدول.
الستهداف منشآت نفطية يف اململكة العربية السعودية،
إن اتفاقية أواتوا ذات أمهية كبرية لكمبوداي .ويقدر وفدي الذي يشكل هتديدا خطريا إلمدادات الطاقة يف العامل وللنظام
تقديرا عاليا مسامهات مجيع الدول األطراف وأصحاب املصلحة االقتصادي العاملي ،مؤكدين دعمنا التام واملطلق للملكة
املعنيني يف االتفاقية من أجل حتقيق عامل خال من األلغام .العربية السعودية فيما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها
وقد تلقت كمبوداي مساعدة كبرية يف ذلك امليدان وتتطلع إىل واستقرارها.
النتيجة املثمرة ملؤمتر االستعراض الرابع ،املقرر عقده يف أوسلو يف
وتؤكد مملكة البحرين على أمهية دعم اجلهود الرامية إىل
أواخر تشرين الثاين/نوفمرب من هذا العام.
توفري األمن واالستقرار لشعوب منطقة الشرق األوسط اليت ابت
ويف اخلتام ،تقع على عاتقنا مسؤوليات مشرتكة لكفالة إخالؤها من السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل األخرى
سالمة كوكبنا الرائع وشعبنا وأطفالنا وعيشهم مجيعا يف سالم أمرا ملحا .وإمياان من مملكة البحرين أبمهية احلد من انتشار
ومتتعهم ابلتنمية واالزدهار .ولذلك دعوان ننزع سالحنا جلعل األسلحة النووية ،نود التنويه إىل أمهية تنفيذ قرار مؤمتر استعراض
عاملنا مكاان أفضل للعيش فيه لألجيال القادمة.
معاهدة عدم االنتشار لعام  1995بشأن إنشاء منطقة خالية
السيد الرويعي (البحرين) :أود يف البداية أن أتقدم للممثل من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف
الدائم لبوليفيا خبالص التهنئة النتخابه رئيسا ألعمال اللجنة الشرق االوسط.
األوىل للدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة،
ويف هذا السياق ،نرحب برائسة اململكة األردنية اهلامشية
متمنيا له وألعضاء املكتب التوفيق والسداد يف أداء مهامهم على للمؤمتر الذي تعقده األمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب املقبل
أكمل وجه معراب هلم عن مساندة وفد بلدي هلم خالل أعمال
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بشأن التفاوض على نص معاهدة ملزمة هبدف إنشاء منطقة
خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى
يف منطقة الشرق األوسط ،طبقا ملا ورد يف مقرر اجلمعية
العامة .546/73
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وخالل العقدين املاضيني ،شهدان تدهورا يف االلتزام
السياسي بنزع السالح يف جمال أسلحة الدمار الشامل من
جانب عدد من الدول .ويتجلى ذلك يف استمرار وجود أسلحة
الدمار الشامل يف مذاهبها األمنية واستمرار حتديث التكنولوجيا
ذات الصلة ،مما يزيد من إضعاف الثقة بني الدول احلائزة وغري
احلائزة لألسلحة ،فضال عن جتاهل القلق العاملي بشأن اآلاثر
اإلنسانية والعشوائية ألسلحة الدمار الشامل.

إن تعدد وتعقد النزاعات يف خمتلف مناطق العامل يزيدان
من احتمال حصول اجلماعات اإلرهابية على خمتلف أنواع
األسلحة ،مبا فيها أسلحة الدمار الشامل ،مما يشكل هتديدا
وقد حذر انئب رئيسنا ،يف خطابه أمام اجلمعية العامة قبل
لألمن والسلم الدوليني .ويف هذا الصدد ،نود اإلشارة إىل أنه
على الرغم من التطورات اليت جرت يف السنوات األخرية للحد ثالثة أسابيع ،من أن احلرب والنزاع سيدمران أملنا اجلماعي يف
من هذه التهديدات ،ال تزال هناك حاجة الختاذ املزيد من حتقيق مجيع غاايت أهداف التنمية املستدامة (انظر .)A/74/PV.9
وينبغي أال يصبح انشغالنا ابألسلحة واحلالة األمنية املتقلبة حجر
اإلجراءات للحد من هذه املخاطر.
إن الفضاء اخلارجي ملكية مشرتكة ينبغي عدم استغالهلا عثرة أمام حتقيق التنمية والرخاء .ولذلك فمن األمهية مبكان أن
فيما يهدد األمن والسلم الدوليني ،وعليه ،نؤكد على ضرورة تدعم اللجنة األوىل أهداف التنمية املستدامة .ويف ذلك الصدد،
االلتزام ابالتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة اليت تضع امسحوا يل أن أشدد على أربع نقاط.

أوال ،مل ترتدد إندونيسيا قط ،من جانبها ،يف أتييدها لنزع
الركائز من أجل منع تسليح الفضاء اخلارجي وضمان استمرار
السالح وعدم االنتشار فيما يتعلق أبي نوع من أسلحة الدمار
استخدامه يف األغراض السلمية.
وختاماً ،نعرب عن كامل التزامنا ابلتعاون والعمل معكم الشامل .وحنن نؤمن إمياان راسخا أبن القضاء التام على مجيع
وابقي الدول األعضاء هبدف حتقيق التقدم جبميع املسائل أسلحة الدمار الشامل هو الضمان الوحيد ضد استخدامها،
فضال عن عواقبها اإلنسانية والبيئية.
املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل.
السيد سيتومورانغ (إندونيسيا) (تكلم ابإلنكليزية):
امسحوا يل أوال أن أهنئ الرئيس ومجيع أعضاء املكتب اآلخرين
على انتخاهبم .وستقدم إندونيسيا دعمها وتعاوهنا من أجل
اختتام دورة اللجنة األوىل بنجاح .وأود أيضا أن أعرب عن
تقديري للرئيس السابق على قيادته القديرة خالل الدورة
الثالثة والسبعني.
ويؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أُديل هبما ابسم حركة
بلدان عدم االحنياز ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (انظر
.)A/C.1/74/PV.3
1931652

اثنيا ،من األمهية مبكان أن حتافظ مجيع الدول األطراف على
االتفاقات القائمة املتعددة األطراف والثنائية لتحديد األسلحة
وأن تواصل تنفيذها .ويتعني على الدول احلائزة لألسلحة
النووية أن تبدي اإلرادة السياسية احلقيقية واملرونة من أجل
إحراز التقدم حنو نتائج مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  .2020وسيشكل
متديد معاهدة ستارت اجلديدةإسهاما رئيسيا من الدول احلائزة
لألسلحة النووية يف النهوض جبدول أعمال نزع السالح ،متشيا
مع االلتزامات مبوجب معاهدة عدم االنتشار.

21/39

A/C.1/74/PV.7

وينبغي احلفاظ على اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت من
خالل اتفاقية األسلحة الكيميائية ،مبا يف ذلك عن طريق احلفاظ
على مصداقية منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف االضطالع
بواليتها دون تسييس.
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وزايدة اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية هجماهتا
اإللكرتونية ضد البنية التحتية احليوية يف خمتلف املناطق أمر غري
مقبول .ويف ذلك الصدد ،نؤكد من جديد أن القانون الدويل،
وال سيما ميثاق األمم املتحدة ،قابل للتطبيق وضروري لصون
السالم واالستقرار يف سبيل تعزيز بيئة منفتحة وآمنة ومستقرة
وسلمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وينبغي تعزيز برانمج عمل األمم املتحدة ملنع االجتار غري
املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
وترحب إندونيسيا إبنشاء كل من الفريق العامل املفتوح
ومكافحته والقضاء عليه ،من أجل كبح توريد األسلحة التقليدية
واستخدامها بصورة غري مشروعة من جانب اجلهات الفاعلة ابب العضوية وفريق اخلرباء احلكوميني املعين ابلتطورات يف ميدان
املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن
غري املأذون هلا ،وال سيما يف حاالت الصراع.
اثلثا ،بينما من املهم أن نعزز تنفيذ املعاهدات القائمة الدويل .وأنمل أن تتمكن اآلليتان من العمل بطريقة متكاملة.

يف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد أنه جيب علينا أن نعمل
املتفق عليها اتفاقا متعدد األطراف ،فإننا حباجة إىل اتباع هنج
واختاذ مبادرات جديدة ملعاجلة النكسات يف جدول أعمال نزع معا للمساعدة يف بناء عامل يسوده األمن والسالم للبشرية مجعاء.
السالح .وحنث على بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب
السيد مولنار (هنغاراي) (تكلم ابإلنكليزية) :أود أن أنضم
النووية ومعاهدة حظر األسلحة النووية فورا لتعزيز وإنفاذ اهليكل إىل املتكلمني السابقني يف هتنئة الرئيس ومجيع أعضاء املكتب
العاملي لنزع السالح النووي.
اآلخرين على انتخاهبم وأؤكد هلم دعم وفد بلدي الكامل.
ولتحقيق هذه األهداف ،من املهم العمل جنبا إىل جنب
مع اجملتمع املدين وتكثيف عملنا من أجل إضفاء الطابع العاملي
على املعاهدات املذكورة أعاله.

وتؤيد هنغاراي البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب (انظر  .)A/C.1/74/PV.3ولذلك ،سأكتفي إبضافة
بضع مالحظات من منظوران الوطين .وسأقرأ نسخة موجزة
من بياننا ،يف حني سيتم حتميل النص الكامل على بوابة
.PaperSmart

وهذا يقودين إىل النقطة الرابعة ،بشأن بذل جهود مجاعية
حثيثة للتصدي للتهديدات احملتملة اليت يشكلها تسليح الفضاء
اخلارجي والفضاء اإللكرتوين .وينبغي أن يكرس استكشاف
إن احلالة األمنية الراهنة املعقدة اليت ال ميكن التنبؤ هبا،
واستخدام الفضاء اخلارجي واألجرام السماوية األخرى لألغراض واليت خييم عليها زوال معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى
السلمية فقط وأن يعودا ابلفائدة على مجيع الدول.
وعدم اليقني احمليط بتمديد معاهدة ستارت اجلديدة واالنتهاك
وحنث مؤمتر نزع السالح على بدء العمل املوضوعي بشأن املتكرر التفاقية األسلحة الكيميائية يف خمتلف أحناء العامل ،تُبني
منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي ،ضمن مسائل أن السياق األمين احلايل ال يفضي إىل تعزيز هيكل نزع السالح
أخرى ،هبدف التوصل إىل صك متعدد األطراف ملزم قانوانً وعدم االنتشار .بيد أنه يف ظل هذه الظروف ،فإن مضاعفة
جهودان أمر أكثر أمهية ألن إحراز مزيد من التقدم يف ذلك اجملال
يستند إىل توافق اآلراء بشأن هذه املسألة.
ميكن أن يساعد على حتسني البيئة األمنية العامة أيضا.
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وأهم مهمة تنتظران هي ضمان التوصل إىل نتيجة انجحة فيها أيضا ،ستكون مبثابة لبنة أخرى يف جهودان املشرتكة الرامية
ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إىل إجياد عامل خال من األسلحة النووية.
الستعراض املعاهدة ،املقرر عقده يف العام املقبل الذي يصادف
وابالنتقال إىل موضوع عدم االنتشار النووي ،أود أن أشدد
الذكرى السنوية اخلمسني إلبرام املعاهدة .ومبا أن معاهدة عدم على أن هنغاراي ال تزال تصر على نزع السالح النووي بصورة
االنتشار أثبتت أهنا ليست حجر الزاوية يف النظام العاملي لعدم كاملة وال رجعة فيها وعلى حنو ميكن التحقق منه يف شبه اجلزيرة
االنتشار النووي فحسب ،بل هي أيضا اإلطار الواقعي الوحيد الكورية .ونقدر املوقف املوحد واحلازم للمجتمع الدويل ،الذي
لنزع السالح النووي املتعدد األطراف ،يتعني علينا أن نبذل اضطلع بدور أساسي يف التقدم احملدود بشأن تلك املسألة.
قصارى جهدان للحفاظ على سالمتها وتعزيزها .ومبا أن مواقف ونؤيد أيضا اجلهود الدولية الرامية إىل ضمان الطابع السلمي
العديد من البلدان بشأن نزع السالح النووي متباعدة ،ينبغي لربانمج إيران النووي .ونعتقد أنه على الرغم من أن خطة العمل
أن نركز على اجملاالت اليت توجد فيها أرضية مشرتكة .وال ميكن الشاملة املشرتكة ليست مثالية ،فقد أثبتت أهنا أداة مفيدة ملعاجلة
أن يكون هناك مسار سريع يف هذا اجملال .وال ميكن حتقيق الشواغل املتعلقة بربانمج إيران النووي.
نتائج ملموسة إال من خالل عملية تدرجيية وشاملة للجميع،
ينبغي أن يكون استمرار انتهاك اتفاقية األسلحة الكيميائية
تتألف من خطوات ملموسة وعملية وتشارك فيها الدول احلائزة
مسألة تثري قلقا ابلغا .وتدين هنغاراي استخدام هذه األسلحة
لألسلحة النووية.
وتعتقد اعتقادا راسخا أنه جيب حماسبة املسؤولني عن ذلك.
ومن اللبنات األساسية اليت ال غىن عنها هلذا النهج التدرجيي وعلينا أن نكفل سالمة اتفاقية األسلحة الكيميائية وبروتوكول
بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،حيث ال ميكن جنيف لعام  1925واالمتثال الكامل هلما ،فضال عن دعم
حتقيق نزع السالح النووي أو عدم االنتشار على حنو جمد من جهود منظمة حظر األسلحة الكيميائية لتحقيق تلك الغاية.
دون فرض حظر شامل وكامل على التجارب النووية .وتتمثل
تويل هنغاراي أمهية خاصة ألمن الفضاء اإللكرتوين ،ولذلك
خطوة ملموسة أخرى حنو إجياد عامل خال من األسلحة النووية
تعترب قراري اجلمعية العامة  266/73و  27/73املتخذين
يف حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية.
العام املاضي ،واللذين نصا على إنشاء “فريق اخلرباء احلكوميني
كما أن إنشاء آليات حتقق فعالة عنصر أساسي آخر يف النهج
املعين ابالرتقاء بسلوك الدول املسؤول يف الفضاء اإللكرتوين
التدرجيي .ولذلك ،تشرفت هنغاراي ابملشاركة يف فريق اخلرباء
يف سياق األمن الدويل” و “الفريق العامل املفتوح العضوية
احلكوميني للنظر يف دور التحقق يف النهوض بنزع السالح
املعين ابلتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية
النووي .ويسران أننا متكنا من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن
والالسلكية يف سياق األمن الدويل” ،على التوايل ،خطوتني
تقريران ( ،)A/74/90الذي يعرتف بوضوح ابحلاجة إىل مواصلة
مقبلتني مهمتني للتصدي للتهديدات اليت يشكلها استخدام
العمل يف هذا اجملال .وتشارك هنغاراي أيضا بنشاط يف أعمال
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وسيكون التكامل
الشراكة الدولية للتحقق من نزع السالح النووي ،مع الرتكيز على
والتنسيق عنصرين أساسيني لنجاح كلتا العمليتني .وللمنظمات
اجلوانب التقنية وبناء القدرات من أجل التحقق .وحنن على ثقة
اإلقليمية أيضا دور هام تؤديه يف هذا اجملال .ولذلك ،فإن
أبن مبادرة “هتيئة بيئة مواتية لنزع السالح النووي” ،اليت نشارك
هنغاراي ،بصفتها الرئيس احلايل للفريق العامل غري الرمسي املعين
1931652

23/39

A/C.1/74/PV.7

أبمن الفضاء اإللكرتوين التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب
منذ عام  ،2017تؤيد اجلهود الرامية إىل توثيق التعاون بني
املنظمة األوروبية واألمم املتحدة.

15/10/2019

اجلوهرية يف مشروع القرار املقررات املتخذة خالل االجتماع
األخري للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية بشأن
املسائل املالية وحقيقة أنه يف ضوء أعمال التجديد الكربى
اجلارية لقصر األمم يف جنيف ،ينبغي أن يوافق االجتماع املقبل
للدول األطراف ،املقرر عقده يف كانون األول/ديسمرب ،على
ترتيبات عملية لعقد املؤمتر االستعراضي التاسع .وحنن على ثقة
أبن مشروع القرار سيُعتمد مرة أخرى بتوافق اآلراء ،كما كان
احلال كل عام حىت اآلن.

إن هنغاراي تشعر ابالرتياح إزاء نتائج املؤمتر اخلامس للدول
األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة .ومبا أن التنفيذ الفعال
ال يزال ابلغ األمهية للنهوض أبغراض املعاهدة ،فإننا نرحب
أبن املؤمتر املقبل للدول األطراف سريكز على مكافحة تسريب
األسلحة .كما نعرب عن االرتياح إزاء وترية حتقيق عاملية
االتفاقية .ومع ذلك ،ال بد لنا من اإلشارة إىل أنه ما دامت
اجلهات الفاعلة الرئيسية خارج نطاق املعاهدة ،فإن أثرها
وكفاءهتا يظالن حمدودين .وينبغي لنا أيضا أن ننشئ ونعزز أوجه
التآزر مع املنظمات واآلليات الدولية ذات الصلة مثل برانمج
عمل األمم املتحدة ملنع االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.
ويف الذكرى السنوية العشرين إلبرام اتفاقية حظر األلغام املضادة
لألفراد ،نتوقع أن يعمل املؤمتر االستعراضي الرابع ،الذي سيعقد
يف أوسلو ،على حتسني تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية بغية
إجياد عامل خال من األلغام املضادة لألفراد.

تعتقد شيلي اعتقادا راسخا أن تعايشنا يف عامل خال من
األسلحة النووية أمر ممكن وأن صون السلم واألمن الدوليني دون
اللجوء إىل الردع النووي ،ابإلضافة إىل كونه ضرورة أخالقية ،فإنه
ميثل هدفا ميكن حتقيقه متشيا مع النظام الدويل حلماية حقوق
اإلنسان .وهذا أمر ملح للغاية يف بيئة دولية مثل البيئة اليت
نشهدها ،واليت هزهتا مؤخرا هتديدات ابستخدام أسلحة الدمار
الشامل ،يف انتهاك صارخ مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل.

يف اخلتام ،أود أن أؤكد أن هنغاراي ،وفقا للممارسة املتبعة
يف السنوات السابقة ،أعدت مشروع قرار بشأن اتفاقية األسلحة
البيولوجية ،اليت تشكل دعامة أساسية جلهود اجملتمع الدويل
الرامية إىل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل .وتعكس التغيريات

إن التزام شيلي بنزع السالح وعدم االنتشار واضح ،كما
يتضح من توقيعنا على معاهدة حظر األسلحة النووية ،وهي
الفئة األخرية من أسلحة الدمار الشامل اليت ال حيظرها صراحة
صك ملزم قانوان .وترسم املعاهدة مساراً واعدا حنو حتقيق هدفنا
املشرتك املتمثل يف إخالء الكوكب من األسلحة النووية ،مما يعزز
ويكمل اهليكل القانوين احلايل يف ذلك اجملال .ونؤكد من جديد
أن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية متثل ،ابلنسبة لشيلي،
حجر الزاوية يف نظام نزع السالح النووي وعدم انتشاره ،ونؤكد
على أمهية حتقيق عامليتها والتطبيق املتوازن للركائز الثالث اليت
تشكل هيكلها التأسيسي ،أال وهي ،نزع السالح وعدم االنتشار
واحلق يف االستخدام السلمي للطاقة النووية .ونؤكد من جديد

يؤمن بلدي إمياان قواي أبن هيئة نزع السالح ميكن أن تسهم
إسهاما هاما يف أعمال األمم املتحدة يف جمال نزع السالح وعدم
االنتشار .وهلذا السبب ،قرران االضطالع مبهمة رائسة دورة
اهليئة هلذا العام .بيد أنه مل يتسن عقد الدورة املوضوعية بسبب
مشاكل إجرائية ُ
مل تل بعد .وابالشرتاك مع أسرتاليا ،الرئيس
املنتهية واليته ،نبذل قصارى جهدان لتمكني اهليئة من استئناف
عملها يف العام املقبل.
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التزامنا بدعم اجلهود املتعددة األطراف يف جمال نزع السالح أن هذه العمليات ستكمل بعضها بعضا ومتكننا من التوصل إىل
وعدم االنتشار وحظر استخدام وحيازة مجيع أسلحة الدمار حلول أكثر فعالية هلذا التحدي.
الشامل .وإىل جانب إدانة االستخدام العسكري لألسلحة
تؤكد شيلي من جديد أهنا كانت وال تزال داعية ومؤيدة
البيولوجية والكيميائية حتت أي ظرف من الظروف ،حنث على بقوة لنزع السالح العام والكامل ،مع إعطاء األولوية دائما
االنضمام العاملي إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية سعيا لتحقيق للمناقشة يف جمال واسع وشفاف ودميقراطي متعدد األطراف
اهلدف املتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة الكيميائية.
يتماشى مع سياستها اخلارجية .وأود أن أختتم كلميت بدعوة
اجملتمع الدويل إىل العمل على االلتزام إبرادة سياسية موحدة
هتدف إىل هتيئة بيئة الثقة املتبادلة اليت حنتاج إليها إلحراز تقدم
يف جمال نزع السالح .وميكن للجنة أن تعتمد على التزامنا
ابإلسهام اإلجيايب يف عملها الذي أنمل أن يبدأ يف أقرب وقت
ممكن.

وحنن ندرك أن االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة وذخائرها آفة هلا آاثر مدمرة ال حصر هلا
تتجاوز جمال األمن الدويل ،وأن هلا عواقب مباشرة على التنمية
االجتماعية واالقتصادية وحقوق اإلنسان ،مع تفاقم العنف
اجلنسي واجلنساين املرتكب ضد ماليني األشخاص .ولذلك،
من امللح أن يعاجل اجملتمع الدويل املشكلة بطريقة متضافرة.
السيد سانتوس مارافري (إسبانيا) (تكلم ابإلسبانية) :أود
وكدليل على التزام شيلي يف هذا اجملال ،أودع بلدان يف أاير/مايو أوال أن أهنئ السفري يورنيت سوليس على انتخابه لرائسة اللجنة
 2018صك تصديقه على معاهدة جتارة األسلحة ،مما أسهم األوىل وأن أؤكد له دعم الوفد اإلسباين يف ضمان جناح عملنا.
يف التنظيم الفعال للتجارة عرب الوطنية يف األسلحة التقليدية.
تؤيد إسبانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
ويف حني أن الفضاء اإللكرتوين ،وال سيما اإلنرتنت ،األورويب (انظر .)A/C.1/74/PV.3
أداة لتوفري الفوائد اجليدة يف عدد من اجملاالت ،إال أنه يتطلب
وحنن على وشك االحتفال مبعلمني هامني يف العالقات
منا أيضا أن نواجه املسؤوليات اهلامة املتصلة ابملخاطر اليت
الدولية ونزع السالح ،ومها الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني
يشكلها ،ال سيما ابلنظر إىل طبيعته العاملية والعابرة للحدود.
لتأسيس األمم املتحدة ،والذكرى السنوية اخلمسني لبدء نفاذ
ولذلك فإن التعاون الدويل والنهج اجلماعي إزاء هذه املسألة
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية األسلحة .وتشهد كلتا
عنصران أساسيان للحفاظ على فضاء إلكرتوين حر ومفتوح
املناسبتني بوضوح على الفوائد الكبرية اليت ميكن أن حتققها
وآمن ،استنادا إىل لوائح دولية حتافظ على حقوق األفراد وتنظم
تعددية األطراف يف جمال السلم واالستقرار يف العالقات الدولية،
سلوك الدول وفقا لذلك .ويف هذا الصدد ،تؤكد شيلي دعمها
مما يؤثر أتثريا مباشرا على السالم واألمن لكل دولة عضو
للعمل يف جمال األمن اإللكرتوين الذي يؤديه كل من فريق اخلرباء
ومواطنيها .ومع ذلك ،فإننا ندرك متام اإلدراك أننا منر بوقت
احلكوميني املعين ابالرتقاء بسلوك الدول املسؤول يف الفضاء
صعب ،يتأثر ابلتوترات املتعددة اليت يتدهور فيها املناخ األمين
اإللكرتوين يف سياق األمن الدويل ،والفريق العامل املفتوح
العاملي تدرجييًا .وتقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية العمل
العضوية املعين ابلتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت
لضمان أن تتمكن حمافل مثل هذه ،اليت ساعدتنا على التغلب
السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل ،وحنن على ثقة من
على خالفاتنا ألكثر من نصف قرن ،من مواصلة أداء تلك
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املهام األساسية وأن تكون مكاان لاللتقاء حيث ميكننا مجيعا
العمل لتحقيق هذه الغاية.
إن معاهدة عدم االنتشار هي حجر الزاوية الذي يقوم عليه
نظام عدم االنتشار ،وال يزال بلدان يؤمن بصالحيته الكاملة
وإمكاانته اهلائلة .وستكون الذكرى السنوية اخلمسون فرصة
ممتازة لالحتفال ابلدور الذي اضطلعت به بوصفها أداة رئيسية
متعددة األطراف لضمان السلم واألمن واالستقرار على الصعيد
الدويل .وسوف يشكل املؤمتر املقبل لألطراف يف معاهدة عدم
االنتشار الستعراض املعاهدة حتداي لنا مجيعا ،حيث يتحتم علينا
العمل لتزويده مبحتوى هادف وحتقيق أوسع توافق ممكن يف
اآلراء بني اجلميع .ونرى أيضا أن التطوير الكامل للمعاهدة
يتطلب التعزيز املتزامن لركائزها الثالث ،وهي نزع السالح وعدم
االنتشار واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية .إن
التزامنا الكامل والقاطع مبعاهدة عدم االنتشار يقودان إىل مطالبة
الدول احلائزة لألسلحة النووية ابلوفاء ابلتزامها ،على النحو
املنصوص عليه يف املادة السادسة من املعاهدة ،وهو التزام قانوين
مبوجب القانون الدويل وجيب أن يكون الوفاء به حبسن نية
أولوية للجميع.
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إن التفاوض على معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض
صنع األسلحة النووية وإبرامها هو أحد األهداف اليت جيب
أن نتوصل إىل اتفاق بشأهنا .وأخريا ،مل ينس بلدي أمهية عقد
مؤمتر بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق
األوسط .وبغية حتقيق ذلك اهلدف ،جيب أن نواصل العمل
لتحقيق أكرب مستوى ممكن من توافق اآلراء ،مع الفهم الكامل
للطابع املعقد للوضع الراهن واالستعداد لتحقيق التكامل يف
مجيع مكوانته املختلفة.

ويواجه نظام عدم االنتشار النووي حتدايت متعددة.
وسأبدأ مبنطقيت ونظام األمن األورويب ،استنادا إىل منظومة من
االلتزامات واملعاهدات املتعلقة بنزع السالح وحتديد األسلحة
اليت كفلت فرتة من السالم واالستقرار املستدامني مل يسبق هلا
مثيل يف اترخينا .وندعو بقوة إىل احلفاظ على تلك املنظومة،
بغض النظر عن األحداث أو االعتبارات السياسية اليت تنتظران.
نذكر اللجنة ابلتهديد الذي ّ
ونود أن ّ
تشكله إمكانية حصول
اجلماعات اإلرهابية على أسلحة نووية أو مواد مشعة .ونشدد
يف هذا الصدد على أمهية اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
واملرافق النووية ،واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي،
وحنن ندرك جيدا الوضع األمين الدويل ،ولكننا نعتقد أنه وقراري جملس األمن  )2004( 1540و .)2016( 2325
إن التطورات املتعلقة خبطة العمل الشاملة املشرتكة مع إيران
جيب علينا أن نثابر ابختاذ تدابري ملموسة لتحقيق نزع السالح،
وهو ،ابإلضافة إىل كونه هدفا مرغواب فيه يف حد ذاته ،أمر ال تساعد على تعزيز الثقة الدولية .ونشدد على أتييدان والتزامنا
ال بد منه لضمان مصداقية النظام .ونرحب ابملبادرات على هذا خبطة العمل املشرتكة الشاملة ،املعتمدة مبوجب قرار جملس األمن
املنوال ،مثل هنج نقاط االنطالق ،أي “بيلدانيوس” ابإلسبانية )2015( 2231 ،املتخذ ابإلمجاع .وال يزال اتفاق عام 2015
الذي اعتمدانه ونعتقد أنه يوفر فرصة بناءة للنهوض بنزع السالح عنصرا رئيسيا يف اهليكل الدويل لعدم االنتشار النوويُّ ،
ويعد
جناحا دبلوماسيا يف مواجهة النهج االنفرادي .ولذلك فإننا
ابختاذ خطوات ملموسة وحقيقية.
ومتثل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية إحدى أهم أنسف بشدة النسحاب الوالايت املتحدة من االتفاق .وقد
املسائل املعلقة يف جمال عدم االنتشار ،وتطالب إسبانيا ببدء زادت أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نفاذها فورا .ونسلم أيضا ابملسامهة اهلامة ملنظمة معاهدة احلظر يف أيلول/سبتمرب من شواغلنا ،ونود أن نؤكد أن ثقة اجملتمع
الشامل للتجارب النووية يف حتقيق السالم واالستقرار العامليني .الدويل تعتمد إىل حد كبري على امتثال إيران الصارم لالتفاق.
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وتشكل إمكانية حصول السكان على األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة هتديدا واضحا بصورة متزايدة للسالم
واالستقرار والتقدم ،وله آاثر مدمرة على اجملتمعات .وقد ثبت
متاما وجود صالت بني هذه األسلحة والعنف املسلح واجلرمية
املنظمة وانعدام التنمية .إهنا مشكلة ابلنسبة لنا مجيعا ،ولذلك
جيب معاجلتها من خالل االستجاابت العاملية.

وال تزال املسائل املتعلقة جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
مصدر قلق وهي تشكل حتداي هلدفنا املشرتك املتمثل يف حتقيق
االستقرار العاملي .وال يزال من األمهية مبكان أن متتثل مجهورية
كوراي الشعبية الدميقراطية جلميع قرارات جملس األمن ذات
الصلة ،وأن تنهي بصورة هنائية جتارهبا النووية ،وأن تنفذ اتفاق
الضماانت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تشرع يف السري
على طريق نزع السالح النووي الكامل والقابل للتحقق والذي
ويف اخلتام ،آمل أن تتمكن اللجنة األوىل يف األايم القليلة
ال رجعة فيه.
القادمة من إجراء مناقشة مفتوحة متكننا من التقريب بني مواقفنا
ّ
ويشكل االستخدام املتكرر لألسلحة الكيميائية يف سوراي وخلق ثقة أكرب بيننا مجيعا.
منذ عام  2012أحد أكثر االنتهاكات الصارخة للقانون
السيدة بويب (غاان) (تكلمت ابإلنكليزية) :ينضم وفدي
اإلنساين واتفاقية األسلحة الكيميائية .ومنذ ذلك احلني شهدان إىل املتكلمني السابقني يف هتنئتكم حبرارة وأعضاء املكتب اآلخرين
حاالت أخرى الستخدام األسلحة الكيميائية يف كواالملبور على انتخابكم ،سيديت .ولدينا ثقة يف قيادتكم وقيادة الرئيس
وسالزبري ،إجنلرتا .ونكرر اإلعراب عن إدانتنا القاطعة ألي القديرة ونؤكد لكم دعمنا وتعاوننا الكاملني يف أداء مهامكم.
استخدام هلذه األسلحة احملظورة ،بغض النظر عن مرتكبيها
وتؤيد غاان البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا وزامبيا
أو سياقها أو دوافعها .وجيب على اجملتمع الدويل أن يستجيب
ابسم حركة بلدان عدم االحنياز وجمموعة الدول األفريقية ،على
على حنو حازم وحاسم ملنع اإلفالت من العقاب على استخدام
التوايل (انظر  ،)A/C.1/74/PV.3ونتطلع إىل املشاركة البناءة مع
هذه األسلحة .وقد شاركت إسبانيا يف مجيع املبادرات الرامية
مجيع الوفود للنهوض بعمل اللجنة األوىل.
إىل تعزيز نظام عدم انتشار املواد الكيميائية .وكنا أحد مؤسسي
إن اجملتمع العاملي اليوم مثقل بعدة حتدايت هائلة تواجه
الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام
األسلحة الكيميائية يف كانون الثاين/يناير  ،2018كما أيدان السلم واألمن الدوليني ،تتطلب مجيعها اختاذ إجراءات عاجلة
إنشاء آلية إسناد فيما يتعلق ابستخدام األسلحة الكيميائية وحامسة واالستخدام الفعال للقنوات املتعددة األطراف القائمة.
يف سورية ،يف إطار منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وهلذه إننا نواجه صراعات طال أمدها ،والتهديد الوجودي لألسلحة
األسباب ،نؤمن إمياان عميقا بقدرة وصرامة منظمة حظر النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب واجلرمية
األسلحة الكيميائية ،واليت أدت إىل تدمري  98يف املائة من املنظمة عرب الوطنية والتحدايت يف الفضاء اإللكرتوين والفضاء
الرتساانت املعلنة منذ إنشائها ،واليت منحت جائزة نوبل للسالم اخلارجي ،من بني حتدايت أخرى كثرية .وقد أصبحت هذه
يف عام  .2013ويف كانون األول/ديسمرب ،سنعقد االجتماع التهديدات لألمن العاملي أكثر أمهية يف سياق االستقطاب
املقبل للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية ،وندعو السياسي املتزايد واالختناقات اإلجرائية وعدم االمتثال
مرة أخرى إىل االتفاق على نظام حتقق ملزم قانوان ُيكننا من لاللتزامات الدولية ،وغري ذلك من التحدايت.
ممارسة الرقابة على تنفيذ االتفاقية.
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ويرى وفدي أن عاملا آمنا ومأموان هو عامل خال من أجل اإلنسانية ونزع السالح الذي ينقذ األرواح ونزع السالح
األسلحة النووية ،حيث ال مكان ألسلحة الدمار الشامل من أجل األجيال القادمة هو أمر يصب يف مصلحتنا اجلماعية
يف املذاهب األمنية ،وأن السعي لتحقيق الصاحل العام للناس وينبغي دعمه لصاحل صون السلم واألمن الدوليني.
وكوكبهم يتم يف إطار نظام دويل قائم على القواعد .وينبغي أال
وال تزال غاان تشعر ابلتشجيع إزاء االستجابة الدولية
نتطلع إىل هذا العامل فحسب ،بل ينبغي لنا أن نظهر اإلرادة ملعاهدة حظر األسلحة النووية ،اليت توفر طريقا متفقا عليه
السياسية الالزمة وأن نتخذ خطوات لتحقيقه ابالمتثال على عامليا حنو اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية .وتكمل معاهدة
النحو الواجب ملختلف الصكوك واملعايري املتفق عليها يف إطار حظر األسلحة النووية معاهدة عدم االنتشار وتعززها يف سياق
جدول األعمال العاملي لنزع السالح .ويف ذلك الصدد ،أنسف العواقب اإلنسانية والبيئية اليت قد تنجم عن التفجري العرضي أو
ألن اهلدف العام املتمثل يف حتقيق عامل ٍ
خال من األسلحة النووية املتعمد هلذه األسلحة .وقد وقعت غاان على املعاهدة وهي يف
يف سياق معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية قد استعصى طريقها إىل التصديق عليها .وحنث الدول اليت مل توقع بعد على
علينا منذ عقود .لذلك ،وبينما تستعد الدول األطراف ملؤمتر املعاهدة إىل القيام بذلك دون مزيد من التأخري.
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض
ويكرر وفدي اإلعراب عن قلقه إزاء األثر الشديد والتحدايت
املعاهدة عام  ،2020الذي يتزامن مع الذكرى السنوية اخلمسني
األمنية الناشئة عن االنتشار غري املشروع لألسلحة الصغرية
لبدء نفاذها والذكرى اخلامسة والعشرين لتمديدها إىل أجل غري
واألسلحة اخلفيفة ،وال سيما يف حاالت النزاع يف أفريقيا .ومع
مسمى ،ينبغي أن يكون هدفنا هو تعزيز اجلهود العاملية لتخفيض
ذلك ،فقد تشجعنا ابلنتائج الناجحة ملؤمتر االستعراض الثالث
خمزوانت األسلحة النووية احلالية بدال من حتديثها أو زايدهتا.
لربانمج عمل األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار غري املشروع
ومن دواعي قلق وفدي أن هيئة نزع السالح التابعة ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته
لألمم املتحدة ،وهي اهليئة التداولية الوحيدة آللية نزع السالح ،والقضاء عليه ،املعقود يف متوز/يوليه  ،2018وال سيما إدراج
مل تتمكن من عقد دورتيها التنظيمية واملوضوعية يف نيسان/أبريل مسألة الذخرية واألثر اجلنساين لألسلحة الصغرية يف الوثيقة
يف إطار رمسي بسبب مأزق إجرائي .وأنمل أن تعاجل املسائل اخلتامية للمؤمتر ( ،)A/CONF.192/2018/RC/3ونتطلع إىل
األساسية لتمهيد الطريق لعقد الدورات املوضوعية لعام  2020إحراز مزيد من التقدم خالل هذه الدورة ويف االجتماع السابع
رمسيا .وجيب أال نسمح ابالنقسام الذي يعاين منه مؤمتر نزع املقبل للدول الذي يعقد كل سنتني.
السالح وأسفر عن مجوده الذي دام عقودا من التسلل إىل
وفيما يتعلق مبسألة محاية الفضاء اخلارجي ،ال تزال غاان
هيئات نزع السالح األخرى كذلك.
تشعر ابلقلق إزاء احلطام املداري اخلطري والتسليح وزايدة
وجيب النظر إىل خطة األمني العام لنزع السالح ،اليت استخدام التكنولوجيات الرائدة اليت ميكن أن تولد احلروب
كشف عنها يف أاير/مايو  ،2018على أهنا مسامهة هامة يف والصراعات .وحنث على جتديد الرتكيز على ضمان السالمة
اجلهود العاملية الرامية إىل أتمني العامل واألجيال املقبلة من التهديد يف الفضاء اخلارجي ،الذي هو الرتاث املشرتك للبشرية والذي
الوجودي الذي تشكله الرتساانت النووية وغريها من أسلحة جيب أن يساهم استخدامه يف مصلحتنا املشرتكة .وابملثل ،فإن
الدمار الشامل .ونعتقد أن تركيز اخلطة على نزع السالح من اعتماد اجملتمعات العاملية واهلياكل األساسية الوطنية احليوية على
28/39

1931652

15/10/2019

A/C.1/74/PV.7

عرض مجيع اجلهات
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت قد ّ
الفاعلة آلفاق جديدة من املخاطر والتهديدات األمنية يف
الفضاء اإللكرتوين تتطلب اهتماما متضافرا .ولذلك ،نرحب
ابملنرب الشامل للجميع الذي يتيحه الفريق العامل املفتوح
العضوية املعين ابلتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت
السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل جلميع الدول
األعضاء ملواصلة تطوير قواعد ومعايري ومبادئ السلوك املسؤول
يف الفضاء اإللكرتوين .ونتطلع أيضا إىل عملية فريق اخلرباء
احلكوميني املعين ابلنهوض بسلوك الدول املسؤول يف الفضاء
اإللكرتوين يف سياق األمن الدويل .وحيدوان أمل صادق يف أن
جتد الدول األعضاء سبال مبتكرة للمشاركة البناءة يف املبادرتني
املتوازيتني واالستفادة من أوجه التآزر لصون السالم واالستقرار
يف بيئة الفضاء اإللكرتوين.

إعالن أفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية عرب معاهدة
بليندااب .كما ظل السودان يلعب أدوارا مهمة يف هذا اإلطار،
ال سيما فيما يتعلق ابجلهود الرامية إىل جعل أفريقيا منطقة خالية
من األسلحة الكيميائية .ويشدد وفد بلدي على ضرورة أن
تقتصر أنشطة الدول يف هذا اجملال على االستخدامات السلمية
فقط ،دون املساس حبقوق الدول الكاملة واملشروعة وغري القابلة
للتصرف فيما يتعلق ابالستفادة من التقنيات النووية والكيميائية
ويف االستخدامات العلمية والتقنية والتنموية .وانطالقا من
هذه املبادئ ،فإن بلدي يسيحث اخلطى الستكمال إجراءات
التوقيع واملصادقة على معاهدة حظر األسلحة النووية ،اليت
نعتربها أساسا قواي ومنطلقا فاع ً
ال للقضاء على التهديد الذي
تشكله األسلحة النووية على البشرية كلها .ونرجو أن يتم التوقيع
واملصادقة عليها قريبا.

ويف اخلتام ،أود أن أنوه ابملسامهة القيمة لشركاء اجملتمع املدين
يف جهودان اجلماعية لتعزيز وصون السلم واألمن الدوليني .لقد
كانت داعمة للغاية ،ونتطلع إىل مزيد من املشاركة معها مجيعا.

ويؤكد السودان على الدور املهم لالتفاقات املتعلقة إبنشاء
مناطق خالية من األسلحة النووية يف حتقيق السلم واألمن
الدوليني ،ودفع اجلهود لتحقيق نزع السالح النووي يف كل أحناء
العامل .ونشري إىل الدور الكبري الذي أدته معاهدة بليندااب يف منع
االنتشار النووي يف أفريقيا ويف احملافظة على قارتنا األم خالية
من هذه األسلحة .كما يؤكد وفد بلدي على أمهية مؤمتر األمم
املتحدة املعين إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها
من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط ،املقرر عقده
يف تشرين الثاين/نوفمرب القادم برائسة اململكة األردنية اهلامشية،
استنادا إىل املقرر الذي اعتمدته اجلمعية العامة خالل الدورة
املاضية  .546/73ونرجو أن يشهد املؤمتر مشاركة كل األطراف
للتوصل إىل اتفاقية ملزمة للجميع تسهم يف تعزيز األمن والسلم.

السيد أمحد (السودان) :أود أن أهنئكم ،سيديت ،على
انتخابكم انئبا لرئيس اللجنة األوىل ،وعربكم ،أقدم التهنئة
ألعضاء املكتب.
ويؤيد وفد بلدي البياانت اليت تقدمت هبا إندونيسيا وزامبيا
وتونس ابسم حركة بلدان عدم االحنياز وجمموعة الدول األفريقية
وجمموعة الدول العربية ،على التوايل (انظر .)A/C.1/74/PV.3

لقد ظل السودان شريكا فاع ً
ال يف اجلهود الدولية الرامية إىل
حتقيق نزع السالح ،مؤمنا أبن إرساء السالم واألمن واالستقرار
يف العامل ال ميكن حتقيقه مع وجود األسلحة النووية ،األمر الذي
إن األسلحة التقليدية واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
يتطلب التخلص من هذه األسلحة بصورة هنائية .ولذلك انضم
حتتل موقعا متقدما يف أولوايت احلكومة السودانية .فبلدي،
السودان إىل العديد من االتفاقيات والصكوك الدولية ذات
كالعديد من بلدان العامل ،يعاين من هذه الظاهرة .حيث
الصلة ،مثل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة
ارتبط ذلك يف كثري من األحيان أببعاد اقتصادية ،وزادت من
احلظر الشامل للتجارب النووية .وقمنا بقيادة اجلهود الرامية إىل
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تعقيداهتا الظواهر الطبيعية مثل تغري املناخ واجلفاف والتصحر من غري الدول ،حىت ال ينساب السالح يف أيدي اجلماعات
واحتدام التنافس بني السكان على موارد املياه والغذاء .مما جعل واألفراد دون أي ضوابط.
اقتناء السالح جزءا أصيال يف سلوك بعض القبائل والتجمعات
وتبذل حكومة بلدي جهودا مقدرة كذلك يف سبيل
السكانية إلظهار قوهتا ،األمر الذي جيعل مهمة نزع هذه األسلحة مكافحة األلغام األرضية وإزالتها ابلتعاون مع دائرة األمم
والسيطرة عليها أمراً غاية يف الصعوبة .والسودان مدرك أكثر من املتحدة لإلجراءات املتعلقة ابأللغام .وتسعى إىل حتقيق التزامات
غريه ملدى خماطر هذه الظاهرة وضرورة استئصاهلا .ولذلك ظل معاهدة أواتوا من خالل اإلطار الزمين احملدد هلا هبذا العام .وهنا
حاضراً فاع ً
ال يف كافة املنابر الدولية واإلقليمية ذات الصلة ،ال بد من اإلشادة جبهود دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة
عالوة على اجلهد القطري الذي نضطلع به عرب املكتب الوطين ابأللغام على ما مت إجنازه يف سبيل التخلص من األلغام األرضية
ملكافحة انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة .وذلك يف السودان .وكذلك نقدم الشكر لكل الدول اليت سامهت يف
إمياانً منا ابلعالقة املتبادلة بني انتشار هذه األمناط من األسلحة هذا الربانمج.
واجلرمية املنظمة عرب احلدود واإلرهاب واالجتار ابملخدرات .ويف
السيد املنزالوي (اململكة العربية السعودية) :يطيب يل
هذا اإلطار ،يرحب وفد بلدي ابعتماد الوثيقة اخلتامية للدورة
أن استهل كلميت بتهنئة الرئيس على تويل رائسة أعمال اللجنة
الثالثة ملؤمتر استعراض برانمج عمل األمم املتحدة املعين ابألسلحة
األوىل يف الدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة ،مؤكدين ثقتنا
الصغرية واألسلحة اخلفيفة (.)A/CONF.192/2018/RC/3
يف قدرته على إجناح أعمال هذه اللجنة.
ويقود السودان يف هذا اخلصوص جهودا متعددة يف إطار
كما يؤيد وفد بلدي ما تضمنه بيان اجملموعة العربية الذي
االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية وعرب اهليئة احلكومية
أدىل به ممثل تونس الشقيقة ،وكذلك بيان ممثل إندونيسيا ابلنيابة
الدولية املعنية ابلتنمية .وكان أخر هذه اجلهود استضافة
عن حركة عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.3
السودان لورشة العمل اإلقليمية حول حماربة انتشار األسلحة
فيما يلي سوف أستعرض بعض موافق بلدي اململكة العربية
الصغرية واألسلحة اخلفيفة .عالوة على جهود السودان الثنائية
مع دول اجلوار الرامية إىل إعادة ترسيم احلدود وإحكام نقاط السعودية جتاه أهم القضااي املطروحة للنقاش أمام هذه اللجنة.
الرقابة والسيطرة واجلمارك .كذلك احلمالت القومية اليت نفذها والنسخة الكاملة من هذه الكلمة ستتاح عرب البوابة اإللكرتونية
السودان جلمع األسلحة وحصر امتالكها على األجهزة الرمسية للخدمات املقتصدة للورق.
وتفعيل القوانني الوطنية اليت تنظم محل األسلحة وحيازهتا ،واليت
تؤكد اململكة العربية السعودية على أمهية اجلهود اليت
أنمل أن تؤدي إىل تعزيز األمن واالستقرار ،وخاصة يف دارفور .حتقق غاايت إزالة األسلحة النووية ،وال سيما يف منطقة الشرق
إننا إذ نستعرض هذه اجلهود ،إمنا نؤكد أن حماربة انتشار هذه األوسط .حيث إن استتباب األمن واالستقرار يف أي منطقة
األنواع من األسلحة حيب أن تكون من جانب الدول املصنعة ال أييت عن طريق امتالك أسلحة الدمار الشامل ،إمنا ميكن
يف املقام األول ،وليس الدول املتضررة .مع التأكيد على ضرورة حتقيقه عن طريق التعاون والتشاور بني الدول ،والسعي حنو
التزام الدول املصنعة بعدم تصدير السالح للجماعات واألفراد حتقيق التنمية والتقدم ،وجتنب السباق يف امتالك هذا السالح
املدمر للبشرية .ويف هذا السياق ،يؤكد بلدي أن قرار عام
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 1995اخلاص إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
يف الشرق األوسط ال زال ساري املفعول حىت تتحقق غاايته
وأهدافه .ولوال ذلك القرار ملا وافقت الدول العربية على التمديد
الالهنائي ملعاهدة منع االنتشار النووي.
كما يستنكر بلدي استمرار رفض اسرائيل االنضمام إىل
معاهدة منع االنتشار النووي وإخضاع مجيع منشآهتا النووية
لنظام الضماانت الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مما
يشكل هتديدا خطريا لألمن والسلم الدوليني .فضال عما يشكله
ذلك من انتهاك وحتد للعشرات من قرارات األمم املتحدة
ذات الصلة ،مبا يف ذلك قرارا جملس األمن )1981( 487
و  .)1991( 687كما تشدد اململكة العربية السعودية على
أمهية املؤمتر الذي ستعقده األمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب
املقبل ،برائسة اململكة األردنية اهلامشية ،إلنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف الشرق
األوسط ،وفقا ملقرر اجلمعية العامة  .546/73وحتث مجيع
الدول األطراف املعنية املدعوة هلذا املؤمتر للمشاركة فيه دون أي
شروط مسبقة.

A/C.1/74/PV.7

املنشآت النفطية يف بقيق وخريص يف اململكة العربية السعودية،
ابستخدام  25صاروخا جمنحا وطائرات بدون طيار ،متسببة
يف اخنفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب الـ  50يف املائة .ويشكل
اعتداء على
ذلك انتهاكا صارخا للقوانني واألعراف الدولية و ً
األمن والسلم الدوليني ،وهتديداً كبرياً إلمدادات النفط يف
األسواق العاملية.

وتؤكد اململكة العربية السعودية على أمهية تنفيذ اتفاقييت
حظر األسلحة الكيميائية والبيولوجية ،حيث كانت اململكة من
أوائل الدول اليت انضمت إىل املعاهدات الدولية ذات العالقة،
وأنشأت هيئة وطنية خمتصة لإلشراف على تنفيذ االتفاقيات
املتعلقة ابألسلحة الكيمائية والبيولوجية .ويف هذا الصدد،
يعرب بلدي عن إدانته الستخدام األسلحة الكيميائية يف سورية
ويطالب بضرورة حماسبة املتسببني عن هذه األعمال اإلجرامية
اليت متثل حتداي صارخا لكل القوانني الدولية واملبادئ األخالقية
اإلنسانية ،كما تنتهك اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وقرارات
جملس األمن ذات الصلة ،مبا فيها قرارا جملس األمن 2118
( )2013و  )2015( 2209بشأن استخدام األسلحة
لقد اتبع بلدي بقلق ابلغ تقارير الوكالة الدولية للطاقة الكيميائية يف سورية .ويف هذا السياق ،يدعو بلدي احلكومة
الذرية األخري ،املتضمنة خروقات إيران لتعهداهتا النووية ،سواء السورية إىل التعاون بشكل كامل مع الفرق املعنية بتنفيذ مجيع
يف مستوى نسبة إثراء اليورانيوم ،أو مستوى الكمية املنتجة من القرارات ذات الصلة ابستخدام األسلحة الكيميائية يف سورية.
يف اخلتام ،فإن اململكة العربية السعودية تعتقد يقينا أبن
اليورانيوم ،إضافة إىل تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة
وإيقاف مجيع التزاماهتا املتعلقة ابلبحث والتطوير ،وكذلك اإلرادة الدولية قادرة على التوصل إىل حلول جذرية لكل
التصرحيات األخرية للمسؤولني اإليرانيني يف هذا الشأن .وهذا املشكالت اليت تعرتض سبيلها والتوصل إىل حل الكثري من
ما أكدت عليه اململكة العربية السعودية سابقا عن وجود قصور القضااي املطروحة أمام هذه اللجنة.
يف هذا االتفاق النووي ،وعلى أمهية وجود اتفاق دويل شامل
السيد مصدق (أفغانستان) (تكلم ابإلنكليزية) :أود أن
يضمن منع إيران من احلصول على السالح النووي أبي شكل أبدأ بتهنئة رئيس وأعضاء مكتب اللجنة األوىل اآلخرين على
من األشكال .ولقد استغلت إيران العائد االقتصادي من هذا انتخاهبم وأؤكد هلم دعم وفد بلدي وتعاونه الكاملني طوال
االتفاق لتمويل أنشطتها العدائية واإلرهابية يف املنطقة ،اليت هذه الدورة.
كان آخرها اهلجمات النكراء اليت تعرضت هلا اململكة ،وخاصة
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وتؤيد أفغانستان البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا ابسم
حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.3
إننا نعيش يف عامل ال يزال فيه السلم واألمن الدوليان يف حالة
هشة ،حيث تواصل البلدان زايدة ميزانياهتا العسكرية وال تزال
مشكلة نزع السالح النووي معقدة كما كانت دائما .وتتطلب
احلالة الراهنة تركيزا متجددا من جانب مجيع أصحاب املصلحة،
مبا يف ذلك األمم املتحدة ودوهلا األعضاء واملؤسسات الدولية
األخرى ،من أجل ضمان إجراء خفض منهجي يف انتشار
األسلحة النووية .وال تزال معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عنصرين رئيسيني
يف اهليكل الدويل الرامي إىل حتقيق ذلك اهلدف .وأفغانستان،
بوصفها بلدا طرفا يف معاهدة عدم االنتشار ومعاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية وغريمها من املعاهدات املتعددة
األطراف ،تكرر دعوهتا إىل إزالة األسلحة النووية وأسلحة الدمار
الشامل .وأنمل أن تبدي مجيع الدول األطراف يف معاهدة عدم
االنتشار مستوى جديدا من التعاون من أجل ضمان جناح مؤمتر
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض
املعاهدة يف عام .2020
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يف ذلك األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة .ونعلم من جتربتنا
اخلاصة أن سهولة احلصول على كمية وافرة من األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة تُشكل مصدر متكني لإلرهابيني واملتطرفني
العنيفني واجلماعات اإلجرامية املنظمة .وخالل العام املنقضي،
تعرض شعب أفغانستان ،إىل جانب قوات األمن الوطنية
واملوظفني العسكريني واملدنيني من البلدان الشريكة الدولية،
هلجمات جديدة مدوية إعالميا شنتها مجاعات إرهابية ومتطرفة
يف خمتلف أحناء البلد .ويربز استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة يف تلك اهلجمات حقيقة أن غياب الفعالية يف حتديد
األسلحة يشكل عنصرا مدمرا يف حلقة العنف يف منطقتنا،
وأن زايدة فعالية ذلك التحديد عنصر هام يف جهودان األوسع
نطاقا لتعزيز االستقرار يف مجيع مناطق النزاع .وهذه املسألة
ذات أولوية عالية ابلنسبة ألفغانستان ،وندعو مجيع األطراف
املعنية إىل حتمل املسؤولية الكاملة عن منع وصول املنظمات
اإلرهابية إىل األسلحة وسالئفها ،وتعزيز جهودها للمساعدة يف
بناء قدراتنا الوطنية من خالل تنفيذ برانمج العمل املتعلق مبنع
االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من
مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .ويف سياق النزاعات يف
أفغانستان ويف أماكن أخرى ،حنتاج إىل إحراز تقدم أكرب وأكثر
ثباات يف التصدي للصلة اخلطرية بني األنشطة اإلجرامية املنظمة،
مبا يف ذلك االجتار غري املشروع ابألسلحة واالجتار ابملخدرات
وغسل األموال.

ونتمسك ابملوقف الذي يعترب الدبلوماسية املتعددة األطراف
أمراً شديد األمهية للنهوض جبدول أعمال عدم االنتشار ونزع
السالح .وال ميكن إجياد عامل خال من األسلحة النووية إال من
خالل العمل اجلماعي والتعاون .وأنمل يف إجياد حل لألوضاع
وال تزال أفغانستان يف هذا العام البلد األكثر تضررا يف
اليت ال تزال متثل مشكلة يف ذلك الصدد هبدوء وحسم .ويكرر
وفد بلدي أيضا اإلعراب عن أتييده القوي إلنشاء منطقة العامل على صعيد االستخدام العشوائي وغري املشروع لألجهزة
خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل يف املتفجرة اليدوية الصنع .وهذه األجهزة سالح قاتل يستخدمه
اإلرهابيون الذين ينشطون يف أفغانستان بصورة متكررة .ويف
الشرق األوسط.
العام املاضي ،أسفرت اهلجمات اليت شنتها مجاعات إرهابية
ويف العام املاضي ،قدم األمني العام خطته اجلديدة لنزع
ابستخدام هذه األجهزة عن مقتل اآلالف من األبرايء ،مبن
السالح ،اليت سيكون نطاقها مفيدا فيما نضاعف جهودان
فيهم النساء واألطفال .وتسفر اهلجمات ابستخدام األجهزة
لتنفيذ ضوابط أكثر فعالية ملنع تدفق األسلحة التقليدية ،مبا
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املتفجرة اليدوية الصنع عن سقوط ضحااي من كل قطاع من
قطاعات من اجملتمع ،ومن بينهم أفراد من قواتنا األمنية الوطنية
وموظفون عسكريون ومدنيون دوليون خيدمون يف أفغانستان،
دعما جلهودان الرامية إىل حتقيق األمن واالستقرار .وحنن نكافح
خطر هذه األجهزة يف أفغانستان كجزء من اسرتاتيجيتنا األمنية
الوطنية األوسع نطاقا ،اليت تغطي أيضا جهودان ملكافحة
اإلرهاب.
وعلى الرغم من جهودان ،فإن العامل الرئيسي الذي يسهم
يف استخدام األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع يف أفغانستان هو
استمرار إمكانية الوصول إىل سالئف مثل يت إن يت ،سي ،3 -
سي  4 -ونرتات األمونيوم ،واليت يتم هتريبها بصورة غري شرعية
إىل أفغانستان وتستخدمها سلسلة من الشبكات اإلجرامية
عرب الوطنية .وقد أصبحت هذه األجهزة السالح الرئيسي
للجماعات املسلحة غري التابعة للدول يف العديد من النزاعات
يف مجيع أحناء العامل .وال ميكننا التصدي لذلك التهديد دون
اختاذ إجراءات أكثر حسما من جانب مجيع الدول واجلهات
الفاعلة الدولية األخرى .وقد انعكس التزام أفغانستان القوي
ابلتصدي خلطر األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع يف تقدمينا،
ابتداء من عام  ،2015للقرار املتعلق بـ “التصدي خلطر
األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع” .ونقدر التأييد الواسع النطاق
الذي أبداه اجملتمع الدويل هلذا القرار اهلام ونشكر بصفة خاصة
أسرتاليا وفرنسا ،بصفتهما املقدمني الرئيسيني له .ونتطلع إىل
اعتماد اجلمعية العامة للصيغة التالية من مشروع القرار يف دورهتا
اخلامسة والسبعني.

A/C.1/74/PV.7

نرحب جبميع مبادرات األمم املتحدة الرامية إىل التخفيف
من حدة النزاعات يف مجيع أحناء العامل ،وال سيما تلك املتعلقة
بعمل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ،املكلف
مبسؤولية تعزيز نزع السالح وعدم االنتشار .ويشجع املكتب
أيضا جهود نزع السالح يف جمال األسلحة التقليدية ،وال سيما
األلغام األرضية واألسلحة الصغرية ،اليت كثريا ما تكون األسلحة
املفضلة يف النزاعات اليوم .وهي أيضا األسلحة اليت يشيع
استخدامها يف النزاعات األهلية ،كما كان احلال يف ليرباي .وعلى
الرغم من اإلجنازات اليت حققتها األمم املتحدة يف ميدان نزع
السالح ،نعتقد أنه ميكننا أن نفعل ما هو أفضل يف ضمان
سالمة عاملنا وازدهاره على أن نظل واعني للتهديدات املتزايدة،
مبا يف ذلك التوترات بني الدول واحلروب األهلية واإلرهاب،
وهي مسائل تتجاوز احلدود اآلن ،فضال عن التهديد ابستخدام
الرؤوس احلربية النووية .وكهيئة عاملية ،سيتعني علينا أن نعزز
عملنا على حنو تعاوين لكفالة عدم تصاعد هذه التوترات
والتهديدات املتزايدة.
وستواصل ليرباي اإلسهام يف اجلهود العاملية الرامية إىل تعزيز
السالم واألمن .وابسم فخامة السيد جورج مانيه وِايه ،رئيس
مجهورية ليرباي ،وحكومة ليرباي وشعبها ،نؤكد من جديد التزامنا
كدولة طرف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة
احلظر الشامل للتجارب النووية ،وما زلنا نؤيد مبادرات االحتاد
األفريقي الرامية إىل كفالة خلو أفريقيا من النزاعات ،ونعرب عن
تقديران جمللس األمن الختاذه مؤخرا القرار ،)2019( 2457
بشأن إسكات األسلحة يف أفريقيا حبلول عام .2020

ونود أن نؤكد كذلك للجنة أن دعم فخامة الرئيس وايه
يف اخلتام ،أود أن أؤكد للجنة مشاركة وفد بلدي البناءة
وحكومة وشعب ليرباي جلميع الصكوك األخرى اليت تسعى إىل
طوال مناقشاهتا.
السيد كيماايه (ليرباي) (تكلم ابإلنكليزية) :أهنئ الرئيس التصدي الستخدام األسلحة النووية والقضاء عليه ال يزال اثبتا.
وأعضاء املكتب على انتخاهبم وأمتىن هلم النجاح يف االضطالع وابملثل ،ففيما يتعلق ابألسلحة التقليدية ،يساور ليرباي قلق ابلغ
إزاء االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
مبهامهم.
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وحيازهتا وتصنيعها وتداوهلا ،وأثرها السليب على التنمية اإلنسانية الصعيدين اإلقليمي واملتعدد األطراف من أجل حتقيق السالم
واألمن الدوليني املستدامني.
واالجتماعية االقتصادية.
ويف اخلتام ،امسحوا يل أن أشدد على أن املعركة لن تنتهي
أبدا حىت تتحقق أحالمنا وتطلعاتنا .ومن املؤكد أن إصراران
سيؤيت مثاره ،ألن حتقيق عامل آمن وسعيد ال ميكن أن يؤدي إال
إىل السعادة واإلنتاجية ،إنه عامل ال يعيش فيه الناس يف خوف
بل يف سالم وأمن وتنمية مستدامة .ويتطلع وفدي إىل دورة
انجحة ويؤكد من جديد دعمنا لعمل األمم املتحدة.

إن حكومة فخامة الرئيس وايه ،عمال اباللتزام الذي قطعته
جتاه التزاماهتا العاملية ،تؤكد جمددا دعمها الثابت ملعاهدة جتارة
األسلحة وتعرتف ابلدور واألثر احلامسني للصكوك املتعددة
األطراف ،مبا يف ذلك برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري
املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ومكافحته والقضاء عليه ،وكذلك الصك الدويل الذي ُي ِّكن
الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها ،مما للممثلني الراغبني يف ممارسة حق الرد.
يساعد على تتبع التدفقات اهلائلة من هذه األسلحة.
ويف هذا الصدد ،أود أن ِّ
أذكر مجيع الوفود ،أبنه وفقا
وبكل تواضع ،يشرفنا أن نبلغ هذه اهليئة أبن ليرباي تتخذ للنظام الداخلي للجنة ،تقتصر املداخلة األوىل ملمارسة حقّالرد
خطوات عملية يف جمال مكافحة انتشار األسلحة الصغرية على  10دقائق والثانية على مخس دقائق.
واألسلحة اخلفيفة ،مبا يف ذلك التصديق على املعاهدات ذات
السيد جانغ إيل هون (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)
الصلة وإضفاء الطابع احمللي عليها .وقد خطت ليرباي خطوات
(تكلم ابإلنكليزية) :ممارس ًة حلق الرد ،أود أن أرد على املالحظات
كبرية يف تعزيز إطارها القانوين ،ال سيما فيما يتعلق إبضفاء
اليت أدىل هبا أمس ممثال الوالايت املتحدة (انظر )A/C.1/74/PV.6
الطابع احمللي على معاهدة جتارة األسلحة .وقامت اللجنة
والياابن (انظر .)A/C.1/74/PV.5
الوطنية الليربية املعنية ابألسلحة الصغرية بصياغة مشروعي
إن موقفنا الثابت هو أنه ينبغي حل مجيع املشاكل عن طريق
قانونني لكي تسنهما هيئتنا التشريعية الوطنية يف هيئة قانونني مها
قانون جتارة ونقل األسلحة يف ليرباي لعام  ،2019لتعزيز املساءلة احلوار واملفاوضات ،ولكننا ال نسعى إىل احلوار جملرد احلوار.
الوطنية والشفافية يف تدفق األسلحة؛ وقانون اللجنة الوطنية وكما ذكرت ابألمس (انظر  ،)A/C.1/74/PV.6ال ميكن إجراء
الليربية بشأن األسلحة ،الذي يهدف إىل توسيع نطاق اللجنة مناقشات موضوعية بشأن نزع السالح النووي مع الوالايت
وواليتها .وقامت جلنة القانون الدويل اإلنساين الليربية وأصحاب املتحدة إال بعد إزالة التهديدات والعقبات اليت تزعزع أمن نظامنا
املصلحة من وكاالت األمن التابعة للحكومة ومنظمات اجملتمع وتعرقل تنميتنا بوضوح ودون شك.
املدين ذات الصلة ابستعراض مشاريع القوانني هذه وإقرارها.
وقد ذكر املتحدث ابسم وزارة خارجية مجهورية كوراي
وستقدم مشاريع القوانني إىل هيئتنا التشريعية الوطنية عند عودهتا الشعبية الدميقراطية يف  6تشرين األول/أكتوبر أننا ال نعتزم إجراء
من العطلة الزراعية السنوية العام املقبل ،أي عام .2020
مفاوضات مقززة قبل أن تتخذ الوالايت املتحدة خطوة كبرية
ويسعى برانمج ليبرياي الوطين الرئيسي املعين بتحقيق حنو التخلي الكامل والذي ال رجعة فيه عن سياستها العدائية
االزدهار والتنمية لصاحل الفقراء إىل زايدة التعاون والتنسيق على
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ضد مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ،اليت هتدد أمن بلدان هذه األنواع من التلفيقات إلخفاء نقاط ضعفهم وجرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية اليت يرتكبوهنا يف اليمن.
وتقوض حق شعبنا يف الوجود والتنمية.
وفيما يتعلق ابلياابن ،فإن النقطة اليت أثرهتا ابألمس هي أن
الياابن ليست مؤهلة إلجراء مناقشات معنا بشأن أي مسائل
موضوعية ما مل تقم ابلتكفري عن جرائمها السابقة ضد اإلنسانية
وأخريا ،فإن البيانني اللذين أدىل هبما اليوم ممثال هنغاراي
وإسبانيا ال يستحقان أي تعليق من جانب وفدي ،حيث
يكرران ببساطة االدعاءات السابقة ألسيادمها.

السيد بلوجي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
ابإلنكليزية) :أود أن أمارس حق وفدي يف الرد على االدعاءات
اليت ال أساس هلا من الصحة اليت أدىل هبا ممثل اململكة العربية
السعودية ضد بلدي.
أوال ،فيما يتعلق أبنشطة إيران النووية ،يسعدين أن أبلغ
اللجنة ،وابلطبع ،أعلم أن مجيع زمالئنا يدركون هذه احلقيقة،
أبن مجيع األنشطة النووية اإليرانية ختضع إلشراف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال
إيران اللتزاماهتا يف تقارير متتالية.

وعالوة على ذلك ،من املستغرب أن يبدو السعوديون يف
حرية بشأن اهلجمات األخرية على منشآهتم النفطية .إهنم ليسوا
متسقني حىت يف ادعاءاهتم .وبدون أي حبث أو حتقيق ،وجهوا
أصابع االهتام إىل بلدي يف نفس الوقت الذي أكد فيه مسؤولون
من بلدهم أن اهلجمات مل أتت من إيران .ومن املستغرب جداً
أن نرى ارتباك السعوديني يف هذا الصدد .إهنم ال يعرفون
كيف يغطون عدم فعاليتهم فيما يتعلق مبؤسستهم الدفاعية أو
ما يسمى ابملعدات الدفاعية املشرتاة من بلدان أخرى .وأعتقد
أنه ينبغي هلم أن يعيدوا التفكري يف بياانهتم وأن يوقفوا ادعاءاهتم
اليت ال أساس هلا ضد بلدان أخرى ،مبا فيها إيران.
السيد املنزالوي (اململكة العربية السعودية) :ميارس بلدي
حقه يف الرد على ما ذكره ممثل إيران من اهتامات ابطلة تعودان
على مساعها كثريا كلما يسمع املمثل اإليراين كلمات احلقيقة
عن خماوفنا جتاه برانمج النووي اإليراين .وابلنسبة ملا ذكره عن
التقرير األخري للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حنن أشران إىل تقرير
الوكالة األخري الذي ذكر خروقات إيران لالتفاق النووي ،وأيضا
التصرحيات األخرية لبعض املسؤولني اإليرانيني عندما ذكروا أهنم
قد خيفضوا التزاماهتم النووية يف هذا املوضوع.

بل على العكس من ذلك ،فاألنشطة النووية السعودية هي
اليت ال تتسم ابلشفافية .وعلى الرغم من الطلبات املختلفة اليت
قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل اململكة العربية السعودية
أما ابلنسبة ملا حتدث به ممثل إيران عن سجل اإلرهاب ،فإن
أبن متتثل اللتزاماهتا مبوجب نظام الضماانت ،فإن اململكة العربية
إيران هي أخر من يتحدث عن اإلرهاب .فإن سجل إيران منذ
السعودية مل تستجب على النحو الواجب.
ثورة إيران عام  1979حافل بنشر الفنت والقالقل واالضطراابت
وفيما يتعلق ابألسباب اجلذرية لإلرهاب وأصوله ،فضال عن يف دول املنطقة هبدف زعزعة أمنها واستقرارها ،والضرب بعرض
التطرف ،يف منطقتنا ،يعلم اجلميع أن اململكة العربية السعودية احلائط بكافة القوانني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية واملبادئ
هي اليت تصدر اإلرهاب والتطرف ،ليس يف منطقتنا فحسب ،األخالقية .ولقد استندت السياسة اإليرانية يف األساس على
بل أيضا يف مجيع أحناء العامل .وقد مت تدريب كل هؤالء اإلرهابيني مواد جاءت يف مقدمة الدستور اإليراين ووصية اخلميين اليت تقوم
األجانب ومتويلهم ودعمهم وتسليحهم ابستخدام دوالرات نفط عليها السياسة اخلارجية اإليرانية ،وهو مبدأ تصدير الثورة ،يف
اململكة العربية السعودية ،ولكننا نعلم أن السعوديني خيتلقون
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انتهاك سافر لسيادة الدول األخرى وتدخل يف شؤوهنا الداخلية ،العربية السعودية إىل أن تكون متسقة يف ادعاءاهتا واإلقرار
حتت مسمى نصرة الشعوب املستضعفة واملغلوبة على أمرها .ابألخطاء اليت ينبغي هلا تصحيحها.
وفيما يتعلق بقرار إيران األخري بتخفيض أنشطتها على
أساس خطة العمل الشاملة املشرتكة ،أدعو اململكة العربية
السعودية إىل دراسة نص خطة العمل الشاملة املشرتكة ،اليت
تسمح إليران ابحلد من تلك األنشطة .وهذا يتسق متاما مع
التزاماتنا ،وأنشطتنا النووية هي حتت إشراف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .ومل تكن هناك حالة لعدم التعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية .إن ادعاء اململكة العربية السعودية هبذا
الشأن هو ادعاء كاذب وحنن نرفضه.

ولقد قامت إيران بتجنيد العديد من امليليشيات اإلرهابية
يف عدد من الدول العربية .واستمرت أيضاً يف دعمها لإلرهاب
بتوفري مالذات آمنة له داخل األراضي اإليرانية ،ودعمها املستمر
وزرعها للخالاي اإلرهابية يف عدد من الدول العربية ،بل والضلوع
يف التفجريات اإلرهابية اليت راح ضحيتها العديد من األرواح
الربيئة حول العامل ،واغتيال املعارضني يف اخلارج ،وانتهاكاهتا
املستمرة للبعثات الدبلوماسية ،بل وحىت مطاردة الدبلوماسيني
األجانب حول العامل ابالغتياالت أو حماوالت االغتيال .إن
سجل النظام اإليراين يف دعم اإلرهاب والتطرف يف املنطقة
وفيما يتعلق ابإلرهاب ،قامت اململكة العربية السعودية
والعامل ال يتسع اجملال لذكره حرصا منا على الوقت الثمني إبنشاء ومتويل ودعم تنظيمي القاعدة وداعش .ويعلم اجلميع أن
للجنة ،ولكنين أمتىن أال أجد نفسى مضطراً إىل ذكر جزء منه اململكة العربية السعودية هي اليت شنت هجمات  11أيلول/
عند ممارسة حق الرد للمرة الثانية.
سبتمرب ودعمتها ومولتها ،وهذه ليست احلالة الوحيدة .هناك
ويف اخلتام ،إن على إيران أن تتصرف كدولة مسؤولة وأن حاالت عديدة عملت فيها القاعدة وداعش كوكالء للمملكة
توقف تدخالهتا يف شؤون املنطقة والتوقف عن دعم اإلرهاب .العربية السعودية من أجل تعطيل منطقتنا .ولقد ارتكبوا فظائع
وإن اململكة العربية السعودية جتدد مطالباهتا للمجتمع الدويل خمتلفة يف العديد من البلدان واململكة العربية السعودية متواطئة
ابجلدية يف التعامل مع برامج إيران النووية وبرامج الصواريخ يف مجيع هذه اجلرائم.
التسيارية .وإن اململكة العربية السعودية تؤمن إمياان راسخا أبن
وفيما يتعلق ابليمن ،من املؤسف جدا أن اململكة العربية
حتقيق السالم واألمن يف الشرق األوسط يتطلب ردع إيران عن السعودية غزت اليمن وتقصفه كل يوم ،مما يسفر عن مقتل
سياساهتا التوسعية والتخريبية.
النساء واألطفال اليمنيني وغريهم من األبرايء والعزل .ومن
وإن بلدي جيدد التزامه أبمهية احلل السلمي والسياسي يف أجل إخفاء هذه اجلرائم ،حتاول اململكة العربية السعودية توجيه
اليمن على أساس املرجعيات الثالث وهي املبادرة اخلليجية ،اهتامات إىل بلدان أخرى .وكما قلت ،فإننا نرفض مجيع هذه
وخمرجات احلوار الوطين اليمين ،وقرارات جملس األمن ذات االدعاءات ،ألهنا ال أساس هلا من الصحة.
الصلة ،وال سيما القرار .)2015( 2216
السيد املنزالوي (اململكة العربية السعودية) :كما ذكرت

السيد بلوجي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
ابإلنكليزية) :للرد مرة أخرى على االدعاءات اليت ال أساس هلا
من الصحة اليت طرحها ممثل اململكة العربية السعودية ،يرفض
وفدي مرة أخرى رفضا قاطعا تلك االدعاءات ويدعو اململكة
36/39

سابقا ،مل أكن أمتىن ممارسة حق الرد للمرة الثانية للرد على
ادعاءات ممثل إيران اليت سئمنا من مساعها كثريا .ولكين أجد
نفسي مضطرا إليضاح جزء من سجل إيران يف دعمها لإلرهاب
والتطرف يف العامل .ولدي قائمة طويلة ال يتسع اجملال لذكرها
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اآلن .ولكين سوف أسلط الضوء على بعض من هذه اجلرائم ،ثبت تورط النظام اإليراين يف ذلك ،بل إن حمكمة هنا يف نيويورك
لعل اجلميع يعرف من هي الدولة اليت تدعم اإلرهاب ومن هي اعتقلت وحاكمت اثنني من منفذي حماولة االغتيال هذه.
الدولة اليت تبين بلدها وتساعد جرياهنا وتقوم على تنمية شعوهبا.
إن النظام اإليراين هو النظام األول يف العامل بسجل
حافل النتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية منذ اقتحام السفارة
األمريكية يف طهران عام  ،1979واحتجاز منسوبيها ملدة 444
يوما .تالها االعتداء على السفارة السعودية يف طهران يف عام
 ،1987وكان آخرها االعتداء األخري على سفارة اململكة
العربية السعودية وقنصليتها يف طهران ومشهد يف عام .2016

إن إيران هي الدولة األوىل الراعية لإلرهاب يف العامل ،حيث
أسست العديد من املنظمات اإلرهابية ،مبا يف ذلك امليليشيات
احلوثية اإلرهابية يف اليمن ،واليت بسببها تدخلت اململكة العربية
السعودية بناء على طلب احلكومة الشرعية يف اليمن لنصرة
إخوتنا وأشقائنا هناك .وقد دعمت إيران وتواطأت مع منظمات
إرهابية أخرى ،مثل القاعدة واليت آوت عددا من قياداهتا .ولدينا
ويف اخلتام ،أود أيضا أن أشري إىل أن إيران تنتهك قرار
أدلة ميكن للمجتمع الدويل اإلطالع عليها.
جملس األمن  )2015( 2216اخلاص اليمن ،وذلك بتزويدها
أما ابلنسبة لسجل إيران اإلرهايب ،فإن القائمة تطول كما للميليشيات احلوثية اإلرهابية ابلصواريخ وأيضا مهامجة السفن
ذكرت .ولعلي أقتطف جزءاً منها .أعود للعام  ،1996مت تفجري يف البحر وهي حمملة ابألسلحة والذخائر.
أبراج سكنية يف مدينة اخلرب يف شرق اململكة العربية السعودية،
السيد اتكاميزاوا (الياابن) (تكلم ابإلنكليزية) :ردا على
والذي قام به ما يسمى حزب هللا احلجاز ،التابع للنظام اإليراين ،تعليق ممثل مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية على املالحظات
وجنم عنه مقتل أكثر من  120شخصا ،من بينهم  19من اليت أبداها وفد بلدي أمس (انظر  ،)A/C.1/74/PV.5تود الياابن
جنسيات أجنبية .بل وفر النظام اإليراين احلماية ملرتكبيه ،مبن أن متارس حقها يف الرد.
فيهم مواطن سعودي مت القبض عليه يف عام  2015يف لبنان
أوال ،حيدوان أمل كبري يف أن تؤدي اجلهود الدبلوماسية
وحيمل جواز سفر إيراين على الرغم من كونه مواطناً سعودايً.
اجلارية إىل قيام مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية بتفكيك مجيع
ويف عام  ،2003تورط النظام اإليراين أيضا يف تفجريات أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية أاي كان مداها بصورة
الرايض ،بناء على أوامر أحد زعماء تنظيم القاعدة يف إيران ،كاملة ميكن التحقق منها وال رجعة فيها .وهذا هدف مشرتك
وجنم عنها مقتل العديد من املواطنني السعوديني واملقيمني نتشاطره مجيعا ،امتثال لقرارات جملس األمن ذات الصلة .وأكرر
األجانب .ويف العام نفسه ،مت أيضا إحباط خمطط إرهايب إيراين أن أملنا كبري يف أن تؤدي اجلهود الدبلوماسية اجلارية إىل تفكيك
لتنفيذ تفجريات يف مملكة البحرين الشقيقة .وقد مت القبض على تلك األسلحة بصورة كاملة ميكن التحقق منها وال رجعة فيها.
عناصر خلية ارهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من احلرس وفيما يتعلق مبسألة البلوتونيوم ،قلت إن الوكالة الدولية للطاقة
الثوري اإليراين .ويف عام  ،2011تورط النظام اإليراين أيضاً يف الذرية خلصت إىل أن مجيع املواد النووية يف الياابن ،مبا يف
اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاين ،رمحه هللا ،يف ذلك البلوتونيوم ،ال تزال تستخدم يف األنشطة السلمية اخلاضعة
مدينة كراتشي ،ابكستان .ويف العام نفسه ،أحبطت الوالايت لنظام ضماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارم .وليس
املتحدة حماولة الغتيال سفري سعودي سابق يف واشنطن .وقد للياابن أي مسائل يف جمال عدم االنتشار .وابإلضافة إىل ذلك،
أود أن أقول إن حكومة الياابن تواصل اختاذ التدابري املناسبة
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للحفاظ على مبدأ عدم حيازة البلوتونيوم دون أغراض حمددة .لقيادة اللجنة األوىل .وأود أيضا أن أؤكد هلم دعم وفد بلدي
واستناداً إىل هذا املبدأ ،شرعت الياابن يف متوز/يوليه  2018وتعاونه الكاملني.
يف تطبيق سياسة أساسية خلفض حجم خمزوهنا من البلوتونيوم.
وتؤيد مالوي البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا،

السيد الذحباين (اليمن) :طلبت حق الرد للرد على ابسم حركة بلدان عدم االحنياز ،وزامبيا ،ابسم جمموعة الدول
االدعاءات الباطلة اليت أوردها ممثل إيران واليت ادعى فيها أن األفريقية (انظر .)A/C.1/74/PV.3
اململكة العربية السعودية غزت اليمن وتقصفه وتقتل اليمنيني.
إن األسلحة النووية هي أكثر األسلحة تدمريا وال إنسانية
لقد تدخلت اململكة العربية السعودية يف اليمن بناء على دعوة وعشوائية مت إنشاؤها على اإلطالق .وال يزال هناك ما يقرب من
رمسية من احلكومة اليمنية للمساعدة يف استعادة الشرعية يف  15 000من هذه األسلحة يف العامل اليوم .وكثري منها جاهز
أعقاب انقالب امليليشيات احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران .لالستخدام يف غضون دقائق ،على الرغم من وجود معاهدة عدم
وهنا أجدها فرصة لنجدد مطالبتنا إليران برفع يدها عن اليمن انتشار األسلحة النووية ،اليت فتح ابب التوقيع عليها قبل نصف
وإيقاف إمداد احلوثيني ابلسالح والصواريخ واأللغام اليت تقتل قرن .وتدرك مالوي حجم الدمار الذي تسببه األسلحة النووية.
اليمنيني .وحنن ال ندعي هذا الكالم .فقد ورد هذا الكالم وابلنظر إىل تداعياهتا املستمرة والضارة وراثياً على حنو فريد ،فإهنا
يف تقارير فريق اخلرباء التابع للجنة العقوابت جمللس األمن ختتلف عن أي سالح آخر .إن انفجار قنبلة نووية واحدة فوق
(.)A/HRC/42/17
مدينة كبرية ميكن أن يقتل أكثر من مليون شخص يف غضون
السيد جانغ إيل هون (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)
(تكلم ابإلنكليزية) :إن الرد الذي أدىل به املمثل الياابين ليس
مناسبا وال يتعلق ابملسائل اليت أثرهتا اليوم .ولذلك ال أجد
حاجة إىل التعليق عليه.
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابإلنكليزية) :أدرك أن ممثل إيران
طلب الكلمة ،ولكن جيب أن أذكره أبنه أخذ الكلمة مرتني
ابلفعل .ولذلك استمعنا إىل املتكلم األخري يف سياق ممارسة
حق الرد.
وابلنظر إىل أننا أتخران كثريا عن اجلدول الزمين ،فإننا
سنستأنف املناقشة العامة مبوافقة اللجنة من أجل االستفادة من
اخلدمات املتاحة بعد ظهر اليوم.

تقرر ذلك.
السيد جافو (مالوي) (تكلم ابإلنكليزية) :أود أن أبدأ
بتهنئة الرئيس ومجيع أعضاء املكتب هتنئة صادقة على انتخاهبم
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ثوان .ولذلك ،تنضم مالوي إىل الدول األطراف األخرى يف
املعاهدة يف إدانة استخدام األسلحة النووية .ومع ذلك ،وعلى
الرغم من النداءات اليت وجهتها الدول واألطراف من غري الدول
يف املعاهدة حلظر األسلحة النووية ،فإن من املثري للقلق أن مجيع
الدول احلائزة لألسلحة النووية ال تزال تشارك يف برامج حتديث
واسعة النطاق هتدف إىل اإلبقاء على منظوماهتا الدفاعية النووية
املضادة للقذائف .وهذا يثري سباقا جديدا للتسلح النووي.

وفيما يتعلق ابالنتشار واالستخدام غري املشروعني لألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،وقعت مالوي على برانمج عمل
األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
يف عام  ،2001عندما دخل حيز النفاذ .وهلذا الغرض ،تقدم
مالوي منذ عام  2006تقارير سنوية إىل مكتب األمم املتحدة
املعين ابملخدرات واجلرمية عن التقدم احملرز يف تنفيذها للربانمج.
ومنذ ذلك العام ،نشارك أيضا يف االجتماعات اليت تعقد
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هائلة تعود ابلفائدة على كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان
النامية على حد سواء .وعلى غرار العديد من أقل البلدان
منوا ،تعتمد مالوي على ضمان إمكانية الوصول إىل النظم
الفضائية وتطبيقاهتا لدعم ازدهارها االقتصادي واحلفاظ على
السالمة العامة.

كل سنتني بشأن تنفيذ برانمج العمل ،ويف عام  2002وقعنا
الربوتوكول املتعلق مبراقبة األسلحة النارية والذخرية وغريها من
املواد ذات الصلة يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
وتتمثل مهمة منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف
اجلنوب األفريقي يف تعزيز وتنسيق تنفيذ الربوتوكول .ويف حني أن
مالوي ال تتأثر على حنو خطري ابالنتشار غري املشروع لألسلحة
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابإلنكليزية) :استنفدان الوقت
الصغرية واألسلحة اخلفيفة واستخدامها مثل بقية البلدان اجملاورة املتاح هلذه اجللسة .وأعطي الكلمة اآلن ألمينة اللجنة.
هلا ،فإن شعبنا ال يزال يعاين معاانة كبرية من االستخدام غري
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت ابإلنكليزية):
املشروع هلذه األسلحة يف البيوت واألماكن التجارية على حد
سيعقد الوفد الروسي مشاورات غري رمسية غدا يف الساعة 9/00
سواء ،وهو ما تظهره الزايدة امللحوظة يف أعداد األسلحة النارية
بشأن مشاريع القرارات املتعلقة ابلفضاء اخلارجي ويف الساعة
غري املشروعة اليت تصادرها دائرة شرطة مالوي.
 15/00بشأن “التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت
إن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي أمر السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل” .وسيُعقد
يصب يف صاحل صون السلم واألمن الدوليني وشرط أساسي االجتماعان يف غرفة االجتماعات .A
لتعزيز التعاون الدويل وتوطيده يف جمال استكشاف الفضاء
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابإلنكليزية) :لن تعقد اللجنة
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية .ويف ذلك السياق،
األوىل سوى جلسة واحدة غدا ،تُعقد يف الساعة 15/00
أقرت اجلمعية العامة ابحلاجة إىل زايدة الشفافية وأكدت أمهية
يف غرفة االجتماعات هذه ،وسنواصل املناقشة العامة بشأن
تدابري بناء الثقة ابعتبارها وسيلة لتعزيز اهلدف املتمثل يف منع
مجيع بنود جدول األعمال املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل.
حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي .وملالوي مصلحة
ونود تذكري الوفود أبن املوعد النهائي لتقدمي مشاريع القرارات
واضحة يف العمل مع الشركاء الدوليني لتعزيز االستخدام
واملقررات يف إطار مجيع بنود جدول األعمال هو ظهر يوم
املسؤول والسلمي للفضاء اخلارجي ،حيث أن ذلك ال يزال
اخلميس 17 ،تشرين األول/أكتوبر.
أمراً حموراي لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وحنن
ُرفِعت اجللسة الساعة .17/55
نقدر حقيقة أن تطوير تكنولوجيا الفضاء ينطوي على إمكاانت
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